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ฉบับที่  ๒๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๙)  เร่ือง  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้ 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2560) 

เรือ่ง 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดขึ้ นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (IAS 27: Separate Financial Statements (Bound 

volume 2017 Consolidated without early application)) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี  2559 โดยตัดบทน าทั้งหมดออก และ

ปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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สารบญั 

จากย่อหนา้ที ่

วตัถุประสงค ์ 1 

ขอบเขต 2 

ค านยิาม 4 

การจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ 9 

การเปิดเผยขอ้มูล 15 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 18 

การอา้งอิงถงึมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมือทางการเงิน 

(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

 

19 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 20 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบด้วยย่อหน้าที่  

1 ถึง 20 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของ

กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติในการเลือก

และการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด  

(เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2560)  

เรือ่ง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

วตัถุประสงค ์
 

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดข้อก าหนดทางการบัญชีและการเปิดเผย

ข้อมูลส าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้าและเงินลงทุนในบริษัทร่วม เมื่อ

กจิการจัดท างบการเงินเฉพาะกจิการ  

 

ขอบเขต 
 

2 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบัการบญัชีส าหรบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย เงินลงทุน

ในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการเมื่อกิจการเลือกที่จะ

น าเสนอ หรือตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายที่ให้มีการน าเสนองบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

3 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้บังคับว่ากิจการใดควรจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐาน 

การบัญชีฉบับน้ีน ามาใช้เมื่อกิจการจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน 

 

ค านยิาม 
 

4 ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะดงันี้  

 

งบการเงินรวม หมายถงึ งบการเงินของกลุ่มกิจการที่มีการน าเสนอสินทรพัย ์

หนี้ สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย และ

กระแสเงินสดของบริษทัใหญ่ และบริษทัย่อยเสมือน

ว่าเป็นของหน่วยงานทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียว 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายถงึ งบการเงินที่น าเสนอโดยกิจการ ซ่ึงกิจการสามารถ

เลือกบนัทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนใน

การร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัท ร่วมตาม

ขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  โดยวิธี

ราคาทุ น  ห รือตามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เคร่ืองมือ

ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือโดยวิธี

ส่วนไดเ้สียตามที่อธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เงินลงทุนใน

บริษัทร่วมและการร่วมคา้ (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

 

5 ค านิยามของค าศัพท์ดังต่อไปน้ีก าหนดไว้ในภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) ภาคผนวก ก ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การร่วมการงาน (เมื่อมี 

การประกาศใช้) และย่อหน้าที่ 3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 บริษัทร่วม 

 การควบคุมผู้ได้รับการลงทุน 

 วิธส่ีวนได้เสยี 

 กลุ่มกจิการ 

 กจิการที่ด าเนินธุรกจิด้านการลงทุน 

 การควบคุมร่วม 

 การร่วมค้า 

 ผู้ร่วมค้า 

 บริษัทใหญ่ 

 อทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญ  

 บริษัทย่อย 
6 งบการเงินเฉพาะกจิการเป็นงบการเงินที่มีการน าเสนอเพ่ิมเติมจากงบการเงินรวม หรือเพ่ิมเติม

จากงบการเงินของผู้ลงทุน ซ่ึงไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย แต่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือ 

เงินลงทุนในการร่วมค้า ซ่ึงเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือเงินลงทุนในการร่วมค้าถูกก าหนดให้ 

บันทกึบัญชีตามวิธีส่วนได้เสยี ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560)

เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) ทั้งน้ี ไม่รวมถึงสถานการณ์

ที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 8 ถึง 8ก  
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7 งบการเงินของกิจการซ่ึงไม่มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือส่วนได้เสียของผู้ร่วมค้าในการร่วมค้า 

ไม่ถือเป็นงบการเงินเฉพาะกจิการ  

8 กจิการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเสนองบการเงินรวมตามย่อหน้าที่ 4.1 ของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือ

ยกเว้นไม่ต้องใช้วิธีส่วนได้เสียตามย่อหน้าที่ 17 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) อาจน าเสนอ

งบการเงินเฉพาะกจิการเป็นเพียงงบการเงินเดียวของกจิการได้ 

8ก กิ จการที่ ด าเนิ นธุ รกิ จด้ านการลงทุนซ่ึ งถู กก าหนดให้ปฏิ บั ติ ตามข้อยกเว้นส าหรับการรวม 

บริษัทย่อยทั้งหมดในการจัดท างบการเงินรวมตามที่กล่าวในย่อหน้าที่  31 ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  10 (ปรับป รุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม  (เมื่ อมี 

การประกาศใช้) ทั้งงวดปัจจุบันและงวดที่น าเสนอเปรียบเทียบทุกงวด ให้น าเสนองบการเงิน

เฉพาะกจิการเป็นเพียงงบการเงินเดียวของกจิการ 

 

การจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

9 งบการเงินเฉพาะกิจการตอ้งจัดท าให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ทีเ่กีย่วขอ้งทุกฉบบั ยกเวน้ตามทีก่ล่าวในย่อหนา้ที ่10 

10 เมื่อกิจการจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้งบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีใดวิธีหนึง่ดงันี้  

10.1 วิธีราคาทุน  

10.2 ตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ 

ทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ หรือ 

10.3    วิธีส่วนไดเ้สียตามทีอ่ธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2560)

เรือ่ง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

 กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันส าหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท เงินลงทุนที่ 

บนัทึกบญัชีดว้ยวิธีราคาทุนหรือตามวิธีส่วนไดเ้สีย ตอ้งปฏิบติัตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขาย

และการด าเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช)้ เมื่อเงินลงทุนถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ถือไว ้

เพือ่ขายหรือเพือ่การจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของ (หรือน าไปรวมในกลุ่มสินทรพัยที์่จะจ าหน่าย 

ที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรพัยที์่ถือไวเ้พือ่ขายหรือเพื่อการจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจ้าของ) การวดั

มูลค่าเงินลงทุนซ่ึงมีการบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง 

เครือ่งมือทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ จะไม่เปลีย่นแปลงในกรณีดงักล่าว 

11 หากกิจการเลือกปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่  18 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  28 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) ในการวัดมูลค่า 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตามมาตรฐาน
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การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) กิจการ

ต้องบันทกึบัญชีเงินลงทุนดังกล่าวด้วยวิธเีดียวกนัในงบการเงินเฉพาะกจิการ 

11ก ในกรณีที่บริษัทใหญ่ ต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร 

หรือขาดทุนตามที่กล่าวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

(เมื่อมีการประกาศใช้) ซ่ึงเป็นไปตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 31 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่  10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่ อมีการประกาศใช้) กิจการต้องรับรู้เงินลงทุน 

ในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกจิการด้วยวิธเีดียวกนั 

11ข บริษัทใหญ่ที่สิ้นสดุการเป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน หรือเปล่ียนสถานะมาเป็นกจิการ

ที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงดังกล่าวนับต้ังแต่วันที่การเปล่ียนแปลง

สถานภาพเกดิขึ้น ดังน้ี 

11ข.1  เมื่ อกิจการสิ้ นสุดการเป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน กิจการต้องบันทึก 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามย่อหน้าที่ 10 โดยวันที่มีการเปล่ียนแปลงสถานภาพต้อง

ถือเสมือนเป็นวันซ้ือ มูลค่ายุติธรรมของบริษัทย่อย ณ วันที่ถือเสมือนเป็นวันซ้ือต้อง

แสดงเสมือนเป็นสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายเพ่ือเป็นการโอนเพ่ือบันทึกบัญชีเงินลงทุน 

ตามย่อหน้าที่ 10 

11ข.1.1 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

11ข.1.2 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

11ข.2 เมื่อกิจการเปล่ียนสถานะมาเป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน กิจการต้องรับรู้ 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตามที่ก  าหนด 

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่ อม ี

การประกาศใช้) ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและมูลค่า

ยุติธรรม ณ วันที่มีการเปล่ียนแปลงสถานภาพต้องรับรู้เป็นผลก าไรหรือผลขาดทุน 

ในก าไรหรือขาดทุน ผลปรับปรุงสะสมจากการรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมที่เคยรับรู้ 

ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเหล่าน้ันต้องรับรู้เสมือนว่า

กิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนได้จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ มี 

การเปล่ียนแปลงสถานภาพ 

12 กิจการตอ้งรบัรูเ้งินปันผลจากบริษทัย่อย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมในก าไรหรือขาดทุน 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการเมื่อกิจการมีสิทธิในการไดร้บัเงินปันผล เงินปันผลจะถูกรบัรู ้

ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่กิจการเลือกวิธีการบนัทึกบญัชีโดยวิธีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงในกรณี

ดงักล่าวเงินปันผลจะรบัรูโ้ดยการหกัออกจากมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 

13 เมื่อบริษัทใหญ่จัดโครงสร้างของกลุ่มโดยการจัดต้ังกิจการข้ึนใหม่เป็นบริษัทใหญ่ในลักษณะที่

เป็นไปตามเกณฑต่์อไปนี้  

13.1 บริษัทใหญ่ที่ จัดต้ังข้ึนใหม่ได้มาซ่ึงการควบคุมจากบริษัทใหญ่เดิม โดยการออก 

ตราสารทุนเพ่ือแลกเปล่ียนกบัตราสารทุนที่มีอยู่ของบริษัทใหญ่เดิม 
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13.2 สินทรัพย์และหน้ีสินของกลุ่มกิจการใหม่และกลุ่มกิจการเดิมเหมือนกันทั้งก่อนและ 

หลังการปรับโครงสร้าง และ 

13.3 เจ้าของบริษัทใหญ่เดิมก่อนที่จะปรับโครงสร้างมีอ านาจโดยสมบูรณ์และมีส่วนได้เสีย

ในสนิทรัพย์สทุธขิองกลุ่มกจิการเดิมและกลุ่มกจิการใหม่โดยเทยีบเคียงกนัทั้งก่อนและ

หลังการปรับโครงสร้างเหมือนเดิม 

และบริษัทใหญ่ที่จัดต้ังข้ึนใหม่ได้บันทึกเงินลงทุนในบริษัทใหญ่เดิมตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 

10.1 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทใหญ่ที่จัดต้ังข้ึนใหม่ต้องวัดราคาทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี

ของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่เดิม ณ วันที่

มีการปรับโครงสร้างองค์กร 

14 ในท านองเดียวกนั กจิการที่ไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่อาจจัดต้ังกจิการข้ึนใหม่เป็นบริษัทใหญ่ในลักษณะ

ที่ เข้าเง่ือนไขในย่อหน้าที่  13 ข้อก าหนดในย่อหน้าที่  13 ใช้กับการจัดโครงสร้างในกรณี น้ี 

ด้วยเช่นกัน การอ้างอิงถึง “บริษัทใหญ่ เดิม” และ “กลุ่มกิจการเดิม” ในกรณี น้ีหมายถึง  

“กจิการเดิม” 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 
 

15 กิจการต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องทุกฉบับเมื่อมี  

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถงึตามขอ้ก าหนดในย่อหนา้ที ่16 ถงึ 17 

16 หากบริษัทใหญ่ เลือกที่จะไม่น าเสนองบการเงินรวมตามย่อหน้าที่  4.1 ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่  10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมี 

การประกาศใช)้ แต่น าเสนองบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัใหญ่ตอ้งเปิดเผยในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

16.1 ขอ้เท็จจริงที่ว่างบการเงินที่น าเสนอเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใชข้อ้ยกเวน้ 

ในการไม่จัดท างบการเงินรวม พรอ้มทั้ งเปิดเผยชื่อบริษทัและสถานที่หลกัของ 

การประกอบกิจการ (และประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ งบริษทัหากแตกต่าง) ของ

กิจการที่มีการจัดท างบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพื่อ 

การน าเสนอต่อสาธารณะ รวมทั้ งที่อยู่ ซ่ึงบุคคลภายนอกสามารถติดต่อขอ 

งบการเงินรวมดงักล่าวได ้

16.2 รายละเอียดของเงินลงทุนที่มีนยัส าคญัในบริษทัย่อย ในการร่วมคา้และในบริษทัร่วม 

รวมถงึ  

16.2.1  รายชื่อของผูไ้ดร้บัการลงทุน  

16.2.2  สถานที่หลกัของการประกอบกิจการของผูไ้ดร้บัการลงทุน (และประเทศ

ทีจ่ดทะเบยีนจดัตั้งบริษทัหากแตกต่าง)  
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16.2.3  สดัส่วนของความเป็นเจา้ของในผูไ้ดร้บัการลงทุน (และสดัส่วนของสิทธิ

ในการออกเสียงหากแตกต่างจากสดัส่วนของความเป็นเจา้ของในผูไ้ดร้บั

การลงทุน) 

16.3 ค าอธิบายวิธีการทางบญัชีที่ใชใ้นการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนตามรายละเอียดใน 

ย่อหนา้ที ่16.2 

16ก เมือ่กิจการที่ด าเนนิธุรกิจดา้นการลงทุนซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ (ทีไ่ม่ใช่บริษทัใหญ่ตามทีก่ล่าวถึง

ในย่อหนา้ที ่16) จัดท างบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเพียงงบการเงินเดียวของกิจการ ตามที่

กล่าวไวใ้นย่อหนา้ที่ 8ก กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าวดว้ย กิจการที่ด าเนินธุรกิจ

ดา้นการลงทุนยงัคงตอ้งน าเสนอการเปิดเผยขอ้มูลที่เกี่ยวกบักิจการที่ด า เนินธุรกิจดา้น 

การลงทุนตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 12 (ปรบัปรุง 

2560) เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน (เมือ่มีการประกาศใช)้  

17 หากบริษทัใหญ่ (นอกเหนือจากบริษทัใหญ่ตามย่อหนา้ที่ 16 ถึง 16ก) หรือผูล้งทุนที่มี 

การควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคัญเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุน มีการจัดท า 

งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัใหญ่หรือผูล้งทุนตอ้งระบุถึงงบการเงินที่มีการจัดท าตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง งบการเงินรวม (เมือ่

มีการประกาศใช)้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 11 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง 

การร่วมการงาน (เมื่อมีการประกาศใช)้ หรือมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 28 (ปรบัปรุง 

2560) เรื่อง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (เมื่อมีการประกาศใช)้ ซ่ึงเกี่ยวขอ้ง

กบังบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าว โดยบริษัทใหญ่และผูล้งทุนตอ้งเปิดเผยข้อมูลใน 

งบการเงินเฉพาะกิจการดงัต่อไปนี้  

17.1 ขอ้เท็จจริงที่งบการเงินที่น าเสนอนั้นเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการรวมทั้งเหตุผลใน 

การจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการหากไม่มีขอ้กฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัท า 

17.2 รายละเอียดของเงินลงทุนที่มีนยัส าคญัในบริษทัย่อย ในการร่วมคา้และในบริษทัร่วม 

รวมถงึ  

17.2.1 รายชื่อของผูไ้ดร้บัการลงทุน  

17.2.2 สถานที่หลกัของการประกอบกิจการของผูไ้ดร้บัการลงทุน (และประเทศ

ทีจ่ดทะเบยีนจดัตั้งบริษทัหากแตกต่าง)  

17.2.3 สดัส่วนของความเป็นเจา้ของในผูไ้ดร้บัการลงทุน (และสดัส่วนของสิทธิ

ในการออกเสียงหากแตกต่างจากสดัส่วนของความเป็นเจา้ของในผูไ้ดร้บั

การลงทุน) 

17.3 ค าอธิบายวิธีการทางบญัชีที่ใชใ้นการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนตามรายละเอียดใน 

ย่อหนา้ที ่17.2 
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วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

18 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม 

ในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่ มี 

ผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่ มี 

ผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วยและต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  10 (ป รับป รุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม  (เมื่ อมี 

การประกาศใช้) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การร่วม 

การงาน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่  28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมี 

การประกาศใช้) พร้อมกนั 

18ก  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

18ข  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

18ค  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

18ง  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

18จ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

18ฉ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

18ช  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

18ซ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

18ฌ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

18ญ วิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ  (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  27 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ) ท าให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 4 ถึง 7 10 

11ข และ 12 กิจการต้องปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยให้ถือปฏบัิติส าหรับการปรับปรุงดังกล่าวโดยวิธี

ปรับย้อนหลังตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบาย

การบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการ

น าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีส าหรับงวด

ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

 

การอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน  

(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

 

19 ถ้ากิจการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏิบัติ  แต่ยังไม่ได้น ามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้) มาปฏิบัติใช้  

การอ้างอิงใดๆ ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 

  10 

(เมื่อมีการประกาศใช้) ให้หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรูแ้ละการวดั

มลูค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 
 

20     (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 
 


