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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2557) 

เรือ่ง 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (IAS 27 : Separate Financial Statements (Bound 

volume 2013 Consolidated without early application)) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีการปรับปรุงโดยเปล่ียนแปลงช่ือจากเดิม งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ เป็น งบการเงินเฉพาะกิจการ เน่ืองจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่  10 เ ร่ือง งบการเงินรวม กําหนดหลักการเร่ืองการควบคุมและข้อกําหนดในการจัดทํา  

งบการเงินรวม นอกจากน้ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปรับปรุง 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ได้แก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการดาํเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 

ถึง 20 ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยคาํนึงถึงข้อกาํหนดของ

กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติในการเลือก

และการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด  

(เมื่อมีการประกาศใช้) 

บทน า 

บทนาํ 1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองงบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบด้วย

ข้อกาํหนดทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการ

ร่วมค้าและเงินลงทุนในบริษัทร่วม เมื่อกิจการจัดทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการ

บัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการที่จัดทาํงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวด้วย

ราคาทุน หรือตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทาง

การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

บทนาํ 2 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้นาํไปใช้ก่อนวันถือปฏบัิติ 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2557) เรือ่ง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วตัถุประสงค ์

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดข้อกาํหนดทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล

สาํหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้าและเงินลงทุนในบริษัทร่วม เมื่อกิจการ

จัดทาํงบการเงินเฉพาะกจิการ  

ขอบเขต 

2 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถอืปฏิบติักบัการบญัชีส าหรบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยเงินลงทุน

ในการร่วมคา้และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการเมื่อกิจการเลือกที่

จะน าเสนอ หรือตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของกฎหมายที่ใหม้ีการน าเสนองบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

3 มาตรฐานการบัญชีฉบับ น้ีไม่ไ ด้ บังคับ ว่ากิจการใดควร จัดทํางบการเ งินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีนํามาใช้เมื่อกิจการจัดทาํงบการเงินเฉพาะกิจการให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ค านยิาม 

4 ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะดงันี้  

งบการเงินรวม หมายถงึ งบการเ งินของกลุ่มกิจการ ที่มีการน าเสนอ

สินทรัพย์ หนี้ สิน ส่วนของเจ้าของ รายได ้

ค่าใชจ่้าย และกระแสเงินสดของบริษทัใหญ่ และ

บริษัทย่อยเสมือนว่าเป็นของหน่วยงานทาง

เศรษฐกิจหน่วยงานเดียว 

งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายถงึ งบการเงินที่น าเสนอโดยบริษทัใหญ่ (กล่าวคือ 

ผูล้งทุนทีค่วบคุมบริษทัย่อย) หรือโดยผูล้งทุนที่มี

การควบคุมร่วมในหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั

เหนือผูไ้ดร้บัการลงทุน ซ่ึงมีการบนัทึกบญัชีเงิน

ลงทุนด้วยราคาทุน หรือตามที่ก าหนดไว้ใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง 

เคร่ืองมอืทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

5 คาํนิยามของคาํดังต่อไปนี้ กาํหนดไว้ในภาคผนวก ก ของมาตรฐานรายงานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม ภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
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เร่ือง การร่วมการงาน และย่อหน้าที่ 3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  

เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

 บริษัทร่วม 

 การควบคุมผู้ได้รับการลงทุน 

 กลุ่มกจิการ 

 การควบคุมร่วม 

 การร่วมค้า 

 ผู้ร่วมค้า 

 บริษัทใหญ่ 

 อทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญ  

 บริษัทย่อย 
6 งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นงบการเงินที่มีการนาํเสนอเพ่ิมเติมจากงบการเงินรวม หรือเพ่ิมเติม

จากงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือเงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย ทั้งน้ี

ไม่รวมถึงสถานการณ์ที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 8 งบการเงินเฉพาะกิจการไม่จาํเป็นต้องแนบท้าย 

งบการเงินเหล่านั้นหรือนาํเสนอพร้อมกบังบการเงินเหล่านั้น 

7 งบการเงินที่แสดงตามวิธีส่วนได้เสียไม่ถือเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการ ในทาํนองเดียวกัน 

งบการเงินของกิจการซ่ึงไม่มีบริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือส่วนได้เสียของผู้ร่วมค้าในการร่วมค้าไม่ถือ

เป็นงบการเงินเฉพาะกจิการ  

8 กิจการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนาํเสนองบการเงินรวมตามย่อหน้าที่ 4.1 ของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม หรือยกเว้นไม่ต้องใช้วิธีส่วนได้เสียตามย่อหน้าที่ 17

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

โดยอาจนาํเสนองบการเงินเฉพาะกจิการเป็นเพียงงบการเงินเดียวของกจิการกไ็ด้ 

การจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ 

9 งบการเงินเฉพาะกิจการต้องจัดท าให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ทีเ่กีย่วขอ้งทุกฉบบั ยกเวน้ตามทีก่ล่าวในย่อหนา้ที ่10 

10 เมื่อกิจการจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้งบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในการร่วมคา้และเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีใดวิธีหนึง่ดงันี้  

 10.1 วิธีราคาทุน หรือ 

10.2 ตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทาง

การเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้  

 กิจการตอ้งใชวิ้ธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนัส าหรบัเงินลงทุนแต่ละประเภทเงินลงทุนที่บนัทึก

บญัชีดว้ยวิธีราคาทุนตอ้งปฏิบติัตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 



   

 

 
6 

(ปรบัปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก

(เมือ่มีการประกาศใช)้ เมือ่เงินลงทุนถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ถือไวเ้พือ่ขาย (หรือน าไปรวมในกลุ่ม

สินทรพัยที์ถู่กจดัประเภทเป็นสินทรพัยที์่ถือไวเ้พือ่ขาย) การวดัมูลค่าเงินลงทุนซ่ึงมีการบนัทึก

บญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมือ่มีการ

ประกาศใช)้ จะไม่เปลีย่นแปลงในกรณีดงักล่าว 

11 หากกจิการเลือกปฏบัิติตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 18 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ในการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือ

การร่วมค้าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) กิจการต้องบันทกึบัญชีเงินลงทุนดังกล่าวด้วย

วิธเีดียวกนัในงบการเงินเฉพาะกจิการ 

12 กิจการตอ้งรบัรูเ้งินปันผลจากบริษทัย่อย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมในก าไรหรือขาดทุนใน 

งบการเงินเฉพาะกิจการเมือ่กิจการมีสิทธิในการไดร้บัเงินปันผล 

13 เม่ือบริษัทใหญ่จัดโครงสร้างของกลุ่มโดยการจัดต้ังกิจการข้ึนใหม่เป็นบริษัทใหญ่ในลักษณะที่

เป็นไปตามเกณฑต่์อไปนี้ : 

13.1 บริษัทใหญ่ที่ จัดต้ังข้ึนใหม่ควบคุมบริษัทใหญ่เดิม โดยมีการออกตราสารทุนเพ่ือ

แลกเปล่ียนกบัตราสารทุนที่มีอยู่ของบริษัทใหญ่เดิม 

13.2 สินทรัพย์และหน้ีสินของกลุ่มกิจการใหม่และกลุ่มกิจการเดิมเหมือนกันทั้งก่อนและ 

หลังการปรับโครงสร้างและ 

13.3 เจ้าของบริษัทใหญ่เดิมก่อนที่จะปรับโครงสร้างมีส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิของ 

กลุ่มกจิการเดิมและกลุ่มกจิการใหม่ทั้งก่อนและหลังการปรับโครงสร้างเหมือนเดิม 

และบริษัทใหญ่ที่จัดต้ังข้ึนใหม่ได้บันทกึเงินลงทุนในบริษัทใหญ่เดิมตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 10.1

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทใหญ่ที่จัดต้ังข้ึนใหม่จะต้องวัดราคาทุนด้วยมูลค่าตามบัญชีของ

ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่เดิม ณ วันที่ 

มีการปรับโครงสร้างองค์กร 

14 ในทาํนองเดียวกนั กจิการที่ไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่อาจจัดต้ังกจิการข้ึนใหม่เป็นบริษัทใหญ่ในลักษณะ

ที่ เข้าเง่ือนไขในย่อหน้าที่  13 ข้อกําหนดในย่อหน้าที่  13 ใช้กับการจัดโครงสร้างในกรณีน้ี 

ด้วยเช่นกนั การอ้างองิถึง “บริษัทใหญ่เดิม”และ “กลุ่มกจิการเดิม”หมายถึง “กจิการเดิม” 

การเปิดเผยขอ้มูล 

15 กิจการตอ้งถอืปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้งทุกฉบบัเมือ่มีการเปิดเผย

ขอ้มูลในงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถงึตามขอ้ก าหนดในย่อหนา้ที ่16 และย่อหนา้ที ่17 

16 หากบริษัทใหญ่เลือกที่จะไม่น าเสนองบการเงินรวมตามย่อหนา้ที่ 4.1 ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม แต่น าเสนองบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัใหญ่ตอ้งเปิดเผยในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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16.1 ขอ้เท็จจริงที่ว่างบการเงินที่น าเสนอเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใชข้อ้ยกเวน้ 

ในการไม่จัดท างบการเงินรวม พร้อมทั้ งเปิดเผยชื่อบริษัทและสถานที่ หลักของ 

การประกอบกิจการ (และประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัตั้งบริษทัหากแตกต่าง) ของกิจการ

ทีม่ีการจดัท างบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพือ่การน าเสนอต่อ

สาธารณะ รวมทั้งทีอ่ยู่ซ่ึงบุคคลภายนอกสามารถติดต่อของบการเงินรวมดงักล่าวได ้

16.2 รายละเอียดของเงินลงทุนที่มีนยัส าคญัในบริษทัย่อยในการร่วมคา้และในบริษทัร่วม 

รวมถึง (ก) รายชื่อของผูไ้ดร้บัการลงทุน (ข) สถานที่หลกัของการประกอบกิจการ

ของผูไ้ด ้รับการลงทุน (และประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ งบริษัทหากแตกต่าง)  

(ค) สดัส่วนของความเป็นเจ้าของในผูไ้ดร้บัการลงทุน (และสดัส่วนของสิทธิในการ

ออกเสียงหากแตกต่างจากสดัส่วนของความเป็นเจา้ของในผูไ้ดร้บัการลงทุน) 

16.3 ค าอธิบายวิธีการทางบญัชีที่ใช้ในการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนตามรายละเอียดใน 

ย่อหนา้ที ่16.2 
17 หากบริษทัใหญ่ (นอกเหนือจากบริษทัใหญ่ตามย่อหนา้ที่ 16) หรือผูล้งทุนที่มีการควบคุมร่วมใน 

หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุน มีการจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัใหญ่หรือผูล้งทุนตอ้งระบุถึงงบการเงินที่มีการจัดท าตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 11 เรื่อง 

การร่วมการงานและมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 28 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนใน

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ โดยบริษทัใหญ่และผูล้งทุนตอ้งเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินเฉพาะ

กิจการดงัต่อไปนี้  

17.1 ขอ้เท็จจริงที่งบการเงินที่น าเสนอนั้นเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการรวมทั้งเหตุผลใน 

การจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการหากไม่มีขอ้กฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัท า 

17.2 รายละเอียดของเงินลงทุนที่มีนยัส าคญัในบริษทัย่อยในการร่วมคา้และในบริษทัร่วม 

รวมถึง (ก) รายชื่อของผูไ้ดร้บัการลงทุน (ข) สถานที่หลกัของการประกอบกิจการ

ของผูไ้ดร้บัการลงทุน (และประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งหากแตกต่าง) (ค) สดัส่วน

ของความเป็นเจา้ของในผูไ้ดร้บัการลงทุน (และสดัส่วนของสิทธิในการออกเสียงหาก

แตกต่างจากสดัส่วนของความเป็นเจา้ของในผูไ้ดร้บัการลงทุน) 

17.3 ค าอธิบายวิธีการทางบญัชีที่ใช้ในการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนตามรายละเอียดใน 

ย่อหนา้ที ่17.2 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

18 กิจการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้นาํไปใช้ก่อนวันถือปฏบัิติหากกิจการ 

ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วยและต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง 
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งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น  และ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

พร้อมกนั 

การอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน  

(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

19 ถ้ากจิการนาํมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏบัิติ แต่ยังไม่ได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาปฏิบัติใช้ การอ้างอิงใดๆ 

ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ให้หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน 

(เมื่อมีการประกาศใช้) 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 

20 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดขึ้นพร้อมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง  

งบการเงินรวม โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งสองฉบับน้ีให้ใช้แทน มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 




