เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๘ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๕๖/๒๕๖๒
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๗
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาศัยอานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และปร ะกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๗ (๓/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิช าชี พ บัญ ชี ที่ ๔๓/๒๕๖๑ เรื่ อ ง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๒๗ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๗ เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่กาหนด
ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
เรือ่ ง
งบการเงินเฉพาะกิจการ

คานา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบั บ ที่ 27 เรื่ อ ง งบการเงิน เฉพาะกิจ การ ซึ่ งเป็ นฉบั บ ปรั บ ปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี
ระหว่ างประเทศที่ส้ ิน สุดในวั นที่ 31 ธัน วาคม 2561 (IAS 27: Separate Financial Statements (Bound
volume 2019 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้ มีก ารปรั บ ปรุง จากฉบับ ปี 2561 โดยปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น แต่ท้งั นี้ไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงถ้ อยคาหรือเนื้อหาใดๆ
**คำนำนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึง่ ของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้ **
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เรือ่ ง
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สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คานิยาม
การจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปิ ดเผยข้อมูล
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง

1
2
4
9
15
18

การอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน

19

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

20
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 20 ทุกย่อหน้ า
มีความสาคัญเท่ากัน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนดของกรอบแนวคิ ดสาหรับ
การรายงานทางการเงิน ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการ
ถื อ ปฏิบั ติ ตามข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบัญ ชี การเปลีย่ นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
เรือ่ ง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อกาหนดข้ อกาหนดทางการบัญ ชีและการเปิ ดเผย
ข้ อ มู ล ส าหรั บ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ย เงิ น ลงทุ น ในการร่ ว มค้ า และเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว ม
เมื่อกิจการจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการ

ขอบเขต
2

3

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในบริษทั ย่อย เงินลงทุน
ในการร่ วมค้า และเงินลงทุ นในบริษทั ร่ วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการเมื่อกิจการเลือกที่จะ
นาเสนอ หรื อต้องปฏิ บ ตั ิ ตามข้อก าหนดของกฎหมายที่ให้มี การน าเสนองบการเงินเฉพาะ
กิจการ
มาตรฐานการบั ญชีฉบั บนี้ ไม่ ได้ บั งคับว่ ากิจการใดควรจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบั ญชี
ฉบับนี้นามาใช้ เมื่อกิจการจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

คานิยาม
4

คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้
งบกำรเงินรวม

หมายถึง

งบการเงินของกลุ่มกิจการที่มีการนาเสนอสินทรัพย์
หนี้ สิ น ส่ ว นของเจ้ าของ รายได้ ค่ าใช้จ่ าย และ
กระแสเงินสดของบริษทั ใหญ่ และบริษทั ย่อยเสมือน
ว่าเป็ นของหน่วยงานทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียว
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หมายถึง

5

6

7

งบการเงินที่นาเสนอโดยกิจการ ซึ่ งกิจการสามารถ
เลื อกบันทึ กเงินลงทุ นในบริ ษ ัทย่ อย เงินลงทุ นใน
การร่ ว มค้ า และเงิ น ลงทุ นในบริ ษ ั ท ร่ ว ม ตาม
ข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับนี้ โดยวิ ธี
ราคาทุ น หรื อ ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่ องมือ
ทำงกำรเงิน หรือโดยวิธีส่วนได้เสียตามที่อธิบายไว้
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุ น
ในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ

คานิยามของคาศัพท์ดังต่อไปนี้ กาหนดไว้ ในภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม ภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
เรื่อง การร่วมการงาน และย่อหน้ าที่ 3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและการร่วมค้ า
 บริษัทร่วม
 การควบคุมผู้ได้ รับการลงทุน
 วิธสี ่วนได้ เสีย
 กลุ่มกิจการ
 กิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน
 การควบคุมร่วม
 การร่วมค้ า
 ผู้ร่วมค้ า
 บริษัทใหญ่
 อิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ
 บริษัทย่อย
งบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นงบการเงินที่มีการนาเสนอเพิ่มเติมจากงบการเงินรวม หรือเพิ่มเติม
จากงบการเงิน ของผู้ ลงทุ น ซึ่งไม่ มี เงิน ลงทุ น ในบริ ษัทย่ อย แต่ มีเงิน ลงทุ น ในบริ ษั ทร่ วมหรื อ
เงิน ลงทุ นในการร่ วมค้ า ซึ่ งเงิน ลงทุน ในบริ ษัทร่ วมหรื อ เงิน ลงทุ น ในการร่ วมค้ า ถูกกาหนดให้
บันทึกบัญชีตามวิธสี ่วนได้ เสีย ตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและการร่วมค้ า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานการณ์ท่กี าหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 8 ถึง 8ก
งบการเงินของกิจการซึ่งไม่มีบริษัทย่อย บริษัทร่ วม หรือส่วนได้ เสียของผู้ร่วมค้ าในการร่ วมค้ า
ไม่ถือเป็ นงบการเงินเฉพาะกิจการ
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8

8ก

กิจการที่ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนาเสนองบการเงินรวมตามย่อหน้ าที่ 4.1 ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบั บที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม หรือยกเว้ นไม่ต้องใช้ วิธีส่วนได้ เสียตามย่อหน้ าที่
17 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 28 เรื่ อ ง เงิน ลงทุน ในบริ ษ ัท ร่ ว ม และการร่ ว มค้ า
อาจนาเสนองบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นเพียงงบการเงินเดียวของกิจการได้
กิ จการที่ ด าเนิ นธุ รกิ จด้ านการลงทุ นซึ่ งถู กก าหนดให้ ปฏิ บั ติ ตามข้ อยกเว้ นส าหรั บ การรวม
บริ ษั ทย่ อย ทั้ ง หมดในการจั ด ท างบการเงิ น รวมตามที่ ก ล่ า วในย่ อ หน้ า ที่ 31 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 10 เรื่ อ ง งบการเงิน รวม ทั้งงวดปั จ จุ บั น และงวดที่น าเสนอ
เปรียบเทียบทุกงวด ให้ นาเสนองบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นเพียงงบการเงินเดียวของกิจการ

การจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการ
9
10

11

11ก

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การต้อ งจัด ท าให้ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ทีเ่ กีย่ วข้องทุกฉบับ ยกเว้นตามทีก่ ล่าวในย่อหน้าที่ 10
เมื่อกิจการจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องบันทึกบัญชี เงินลงทุนในบริษทั ย่อ ย
เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษทั ร่วมตามวิธีใดวิธีหนึง่ ดังนี้
10.1 วิธีราคาทุน
10.2 ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน หรือ
10.3 วิธีส่วนได้เสียตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนใน
บริษทั ร่วมและการร่วมค้า
กิ จการต้อ งใช้วิ ธี ก ารบัน ทึ ก บัญ ชี เดี ย วกัน ส าหรับ เงิ น ลงทุ น แต่ ล ะประเภท เงิ น ลงทุ น ที่
บันทึกบัญชีดว้ ยวิธีราคาทุนหรือตามวิธีส่วนได้เสีย ต้องปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรั พย์ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรดำเนินงำน
ที่ยกเลิก เมือ่ เงินลงทุนถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ถือไว้เพือ่ ขายหรือเพือ่ การจ่ ายให้แก่ผูเ้ ป็ นเจ้าของ
(หรือนาไปรวมในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจาหน่ายที่ถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถอื ไว้เพือ่ ขายหรือ
เพือ่ การจ่ ายให้แก่ผูเ้ ป็ นเจ้าของ) การวัดมู ลค่ าเงินลงทุนซึ่งมีการบันทึกบัญชี ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน จะไม่เปลี่ยนแปลงในกรณี
ดังกล่าว
หากกิ จ การเลื อ กปฏิ บั ติ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นย่ อ หน้ าที่ 18 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 28
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่ วมค้ า ในการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่ วมหรือ การร่ วมค้ า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง
เครื่อ งมือทางการเงิน กิจการต้ องบัน ทึกบัญ ชีเงินลงทุ นดังกล่ าวด้ วยวิธีเดียวกัน ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ในกรณี ท่ี บ ริ ษั ท ใหญ่ ต้ องวั ด มู ลค่ าเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยด้ วยวิ ธี มู ลค่ ายุ ติ ธรรมผ่ านก าไร
หรือขาดทุนตามที่กล่าวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 56/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

6

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27

11ข

12

13

ซึ่ งเป็ นไปตามที่ ก ล่ า วไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 31 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 10
เรื่อง งบการเงินรวม กิจการต้ องรับรู้เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการด้ วยวิธเี ดียวกัน
บริษัทใหญ่ท่สี ้ นิ สุดการเป็ นกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน หรือเปลี่ยนสถานะมาเป็ นกิจการ
ที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนต้ องรับรู้การเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวนับตั้งแต่วันที่การเปลี่ ยนแปลง
สถานภาพเกิดขึ้น ดังนี้
11ข.1 เมื่ อ กิจ การสิ้น สุด การเป็ นกิ จ การที่ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นการลงทุ น กิ จการต้ อ งบั น ทึก
เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามย่อหน้ า ที่ 10 โดยวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพต้ อง
ถือเสมือนเป็ น วันซื้อ มูลค่ายุติธรรมของบริษัท ย่อย ณ วันที่ถือเสมือนเป็ นวันซื้อต้ อง
แสดงเสมือ นเป็ นสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ ายเพื่ อเป็ นการโอนเพื่ อบั น ทึกบั ญ ชีเงิน ลงทุ น
ตามย่อหน้ าที่ 10
11ข.1.1 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
11ข.1.2 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
11ข.2 เมื่อกิจการเปลี่ยนสถานะมาเป็ นกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน กิจการต้ องรับรู้
เงิน ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยด้ วยวิ ธีมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมผ่ านกาไรหรื อขาดทุ น ตามที่ ก าหนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ผลต่างระหว่าง
มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยและมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ที่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงสถานภาพต้ อ งรั บ รู้ เป็ นผลก าไรหรื อ ผลขาดทุ น ในก าไรหรื อ ขาดทุ น
ผลปรับปรุงสะสมจากการรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมที่เคยรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเหล่านั้นต้ องรับรู้เสมือนว่า กิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการ
ลงทุนได้ จาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
กิจการต้อ งรับรูเ้ งินปั น ผลจากบริษทั ย่ อย การร่วมค้า หรือ บริษทั ร่ วมในกาไรหรือขาดทุ น
ในงบการเงินเฉพาะกิจการเมื่อกิจการมีสิท ธิ ในการได้รบั เงินปั นผล เงินปั นผลจะถู กรับรู ้
ในกาไรหรือ ขาดทุน เว้นแต่ กิจการเลือกวิธีการบันทึกบัญ ชี โดยวิธีส่ วนได้เสีย ซึ่ งในกรณี
ดังกล่าวเงินปันผลจะรับรูโ้ ดยการหักออกจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
เมื่อบริษัทใหญ่ จัดโครงสร้ างของกลุ่มโดยการจัดตั้งกิจการขึ้น ใหม่ เป็ นบริ ษัทใหญ่ ในลักษณะ
ที่เป็ นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้
13.1 บริ ษั ท ใหญ่ ท่ี จั ด ตั้ งขึ้ นใหม่ ได้ ม าซึ่ งการควบคุ ม จากบริ ษั ท ใหญ่ เดิ ม โดยการออก
ตราสารทุนเพื่อแลกเปลี่ยนกับตราสารทุนที่มีอยู่ของบริษัทใหญ่เดิม
13.2 สินทรัพ ย์และหนี้สินของกลุ่มกิจการใหม่และกลุ่มกิจการเดิมเหมือนกันทั้งก่อนและ
หลังการปรับโครงสร้ าง และ
13.3 เจ้ าของบริษัทใหญ่ เดิมก่อนที่จะปรับโครงสร้ างมีอานาจโดยสมบูรณ์และมีส่วนได้ เสีย
ในสินทรัพย์สทุ ธิของกลุ่มกิจการเดิมและกลุ่มกิจการใหม่โดยเทียบเคียงกันทั้งก่อนและ
หลังการปรับโครงสร้ างเหมือนเดิม
และบริ ษัทใหญ่ ท่ีจัดตั้งขึ้นใหม่ ได้ บันทึกเงิน ลงทุ นในบริ ษัทใหญ่ เดิมตามที่ระบุ ไว้ ในย่ อหน้ าที่
10.1 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทใหญ่ท่จี ัดตั้งขึ้นใหม่ต้องวัดราคาทุนด้ วยมูลค่าตามบัญชี
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ของส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่เดิม ณ วันที่
มีการปรับโครงสร้ างองค์กร
ในทานองเดียวกัน กิจการที่ไม่ได้ เป็ นบริษัทใหญ่อาจจัดตั้งกิจการขึ้นใหม่เป็ นบริษัทใหญ่ในลักษณะ
ที่ เข้ าเงื่ อ นไขในย่ อ หน้ าที่ 13 ข้ อ ก าหนดในย่ อ หน้ าที่ 13 ใช้ กั บ การจั ด โครงสร้ างในกรณี น้ ี
ด้ วยเช่ น กั น การอ้ างอิ งถึ ง “บริ ษั ท ใหญ่ เดิ ม ” และ “กลุ่ ม กิ จ การเดิ ม ” ในกรณี น้ ี หมายถึ ง
“กิจการเดิม”

การเปิ ดเผยข้อมูล
15
16

16ก

กิ จ การต้อ งถื อ ปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งทุ ก ฉบับ เมื่ อ
มีการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงตามข้อกาหนดในย่อหน้าที่ 16 ถึง 17
หากบริ ษ ัท ใหญ่ เลื อ กที่ จ ะไม่ น าเสนองบการเงิ น รวมตามย่ อ หน้า ที่ 4.1 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 10 เรื่อ ง งบการเงิน รวม แต่ น าเสนองบการเงิน เฉพาะ
กิจการ บริษทั ใหญ่ตอ้ งเปิ ดเผยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
16.1 ข้อเท็จจริงที่ว่างบการเงินที่นาเสนอเป็ นงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใช้ขอ้ ยกเว้น
ในการไม่ จัดท างบการเงินรวม พร้อ มทั้งเปิ ดเผยชื่ อบริ ษ ทั และสถานที่ หลักของ
การประกอบกิจการ (และประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษทั หากแตกต่ าง) ของ
กิ จ การที่ มี ก ารจั ด ท างบการเงิ น รวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
เพื่อ การน าเสนอต่ อสาธารณะ รวมทั้งที่อ ยู่ ซึ่ งบุ ค คลภายนอกสามารถติ ดต่ อขอ
งบการเงินรวมดังกล่าวได้
16.2 รายละเอียดของเงินลงทุนที่มีนยั สาคัญในบริษทั ย่อย ในการร่วมค้าและในบริษทั ร่วม
รวมถึง
16.2.1 รายชื่อของผูไ้ ด้รบั การลงทุน
16.2.2 สถานที่หลักของการประกอบกิจการของผูไ้ ด้รบั การลงทุน (และประเทศ
ทีจ่ ดทะเบียนจัดตั้งบริษทั หากแตกต่าง)
16.2.3 สัดส่วนของความเป็ นเจ้าของในผูไ้ ด้รบั การลงทุน (และสัดส่วนของสิทธิ
ในการออกเสียงหากแตกต่างจากสัดส่วนของความเป็ นเจ้าของในผูไ้ ด้รบั
การลงทุน)
16.3 ค าอธิ บายวิธี การทางบัญ ชี ที่ใช้ในการบันทึ กบัญ ชี เงินลงทุ นตามรายละเอี ยดใน
ย่อหน้าที่ 16.2
เมือ่ กิจการที่ดาเนินธุรกิจด้านการลงทุนซึ่งเป็ นบริษทั ใหญ่ (ทีไ่ ม่ใช่ บริษทั ใหญ่ตามทีก่ ล่าวถึง
ในย่ อ หน้า ที่ 16) จัด ท างบการเงิน เฉพาะกิ จ การเป็ นเพี ย งงบการเงิ น เดี ย วของกิ จ การ
ตามที่ ก ล่ า วไว้ใ นย่ อ หน้า ที่ 8ก กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยข้อ เท็ จ จริ ง ดัง กล่ า วด้ว ย กิ จ การ
ที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้า นการลงทุ น ยัง คงต้อ งน าเสนอการเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกับ กิ จ การ
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ที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้านการลงทุ นตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 12
เรื่ อ ง กำรเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น
หากบริ ษทั ใหญ่ (นอกเหนือ จากบริษ ทั ใหญ่ ตามย่ อ หน้าที่ 16 ถึง 16ก) หรือ ผูล้ งทุ นที่มี
การควบคุ ม ร่ ว มใน หรื อ มี อิ ท ธิ พ ลอย่ างมี น ยั ส าคัญ เหนือ ผู ไ้ ด้รบั การลงทุ น มี ก ารจัด ท า
งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทั ใหญ่ หรือ ผูล้ งทุ นต้องระบุ ถึงงบการเงินที่มีการจัดท าตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่ วมการงาน หรือ มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 28 เรื่อ ง
เงินลงทุ นในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ซึ่ งเกี่ยวข้อ งกับงบการเงิน เฉพาะกิจการดังกล่ าว
โดยบริษทั ใหญ่และผูล้ งทุนต้องเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินเฉพาะกิจการดังต่อไปนี้
17.1 ข้อเท็ จจริงที่งบการเงินที่นาเสนอนั้นเป็ นงบการเงินเฉพาะกิจการรวมทั้งเหตุผล
ในการจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการหากไม่มีขอ้ กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งจัดทา
17.2 รายละเอียดของเงินลงทุนที่มีนยั สาคัญในบริษทั ย่อย ในการร่วมค้าและในบริษทั ร่วม
รวมถึง
17.2.1 รายชื่อของผูไ้ ด้รบั การลงทุน
17.2.2 สถานที่หลักของการประกอบกิจการของผูไ้ ด้รบั การลงทุน (และประเทศ
ทีจ่ ดทะเบียนจัดตั้งบริษทั หากแตกต่าง)
17.2.3 สัดส่วนของความเป็ นเจ้าของในผูไ้ ด้รบั การลงทุน (และสัดส่วนของสิทธิ
ในการออกเสียงหากแตกต่างจากสัดส่วนของความเป็ นเจ้าของในผูไ้ ด้รบั
การลงทุน)
17.3 ค าอธิ บายวิธี การทางบัญ ชี ที่ใช้ในการบันทึ กบัญ ชี เงินลงทุ นตามรายละเอี ยดใน
ย่อหน้าที่ 17.2

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
18

18ก
18ข
18ค

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ ม
ในหรื อ หลั งวั น ที่ 1 มกราคม 2563 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 ปฏิ บั 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 งดั งกล่ า วด้ ว ยและต้ อ งถื อ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 10 เรื่ อ ง งบการเงิน รวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัท
ร่วมและการร่วมค้ า พร้ อมกัน
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 56/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
18ง
18จ
18ฉ
18ช
18ซ
18ฌ
18ญ

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
วิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ที่ปรั บปรุงในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 27 เรื่อง
งบการเงินเฉพาะกิจการ) ทาให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 4 ถึง 7 10 11ข และ 12 กิจการต้ อง
ปฏิบัติตามการปรั บปรุงดังกล่ าวสาหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชีท่เี ริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2560 เป็ นต้ น ไป โดยให้ ถื อ ปฏิบั ติ ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง ดั งกล่ า วโดยวิ ธีป รั บ ย้ อ นหลั งตามที่
กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญ ชีและข้อผิดพลาด ทั้งนี้ อนุ ญ าตให้ กิจการนาไปใช้ ก่อนวั นที่มีผลบั งคับ ใช้ หากกิจการ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สาหรั บงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
การอ้า งอิ งถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 9 เรื่อ ง เครื่อ งมื อ ทางการเงิ น

19

ถ้ า กิ จ การน ามาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ มาถื อ ปฏิบั ติ แต่ ยั งไม่ ได้ น ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน มาปฏิบัติใช้ การอ้ างอิงใดๆ ถึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ให้ ห มายถึ งมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
20

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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