เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๖๔ ง

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๔๑/๒๕๕๗
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๗)
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุม ครั้งที่ ๓๘ (๓/๒๕๕๗) เมื่อ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง งบการเงินรวม
และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การในข้ อ ๒.๑๒ ตามประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๑๗/๒๕๕๓
เรื่อง มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง
งบการเงินเฉพาะกิจการ

คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (IAS 27 : Separate Financial Statements (Bound
volume 2013 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ใช้ แ ทนมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง โดยเปลี่ ย นแปลงชื่ อ จากเดิ ม งบการเงิ น รวมและ
งบการเงิ น เฉพาะกิจ การ เป็ น งบการเงิน เฉพาะกิจการ เนื่ อ งจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบั บ ที่ 10 เรื่ อ ง งบการเงิ น รวม กํา หนดหลั ก การเรื่ อ งการควบคุ ม และข้ อ กํา หนดในการจั ด ทํา
งบการเงิ น รวม นอกจากนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น อื่น ที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ได้ แก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )

1

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

บทนํา
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คํานิยาม
การจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปิ ดเผยข้อมูล
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง

บทนํา 1
1
2
4
9
15
18

การอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรือ่ งเครือ่ งมือทางการเงิน
(เมือ่ มีการประกาศใช้)

19

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

20

2

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1
ถึง 20 ทุกย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดของ
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือก
และการใช้ น โยบายการบั ญ ชี ให้ กิจ การถื อ ปฏิบั ติ ต ามข้ อ กํา หนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8
(ปรั บปรุง 2557) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี ย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิ ดพลาด
(เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนํา
บทนํา 1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่องงบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบด้ วย
ข้ อกําหนดทางการบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการ
ร่ วมค้ าและเงินลงทุนในบริษัทร่ วม เมื่อกิจการจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กิจการที่จัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกเงินลงทุนดังกล่ าวด้ วย
ราคาทุน หรือตามที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทาง
การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
บทนํา 2 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ

3

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง งบการเงินเฉพาะกิจการ
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดข้ อกําหนดทางการบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูล
สําหรั บเงินลงทุนในบริษัทย่ อย เงินลงทุนในการร่ วมค้ าและเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม เมื่อกิจการ
จัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ

ขอบเขต
2

3

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษทั ย่อยเงิ นลงทุน
ในการร่ ว มค้า และเงิน ลงทุน ในบริ ษ ทั ร่ ว ม ในงบการเงิน เฉพาะกิ จ การเมื่อ กิจ การเลือ กที่
จะนํา เสนอ หรื อ ต้อ งปฏิ บ ตั ิ ต ามข้อ กํา หนดของกฎหมายที ่ใ ห้มีก ารนํา เสนองบการเงิน
เฉพาะกิ จการ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ไม่ ไ ด้ บั ง คั บ ว่ า กิ จ การใดควรจั ด ทํา งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ นํา มาใช้ เ มื่ อ กิจ การจั ด ทํา งบการเงิ น เฉพาะกิจ การให้ ส อดคล้ อ งกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คํานิยาม
4

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้
งบการเงินรวม

5

หมายถึง

งบการเงิ น ของกลุ่ ม กิ จ การที่ มี ก ารนํ า เสนอ
สิ น ทรั พ ย์ หนี้ สิ น ส่ ว นของเจ้ า ของ รายได้
ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดของบริษทั ใหญ่ และ
บริ ษ ัท ย่ อ ยเสมื อ นว่ า เป็ นของหน่ ว ยงานทาง
เศรษฐกิจหน่วยงานเดียว
งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายถึง
งบการเงิ นที่นําเสนอโดยบริ ษทั ใหญ่ (กล่ าวคื อ
ผูล้ งทุนทีค่ วบคุมบริษทั ย่อย) หรือโดยผูล้ งทุนที่มี
การควบคุมร่วมในหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ
เหนือผูไ้ ด้รบั การลงทุน ซึ่ งมีการบันทึกบัญชีเงิน
ลงทุ น ด้ว ยราคาทุ น หรื อ ตามที่ กํ า หนดไว้ใ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง
เครื่องมือทางการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้)
คํานิยามของคําดังต่อไปนี้กาํ หนดไว้ ในภาคผนวก ก ของมาตรฐานรายงานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม ภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11

4

6

7

8

เรื่อง การร่วมการงาน และย่อหน้ าที่ 3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
 บริษัทร่วม
 การควบคุมผู้ได้ รับการลงทุน
 กลุ่มกิจการ
 การควบคุมร่วม
 การร่วมค้ า
 ผู้ร่วมค้ า
 บริษัทใหญ่
 อิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ
 บริษัทย่อย
งบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นงบการเงินที่มีการนําเสนอเพิ่มเติมจากงบการเงินรวม หรือเพิ่มเติม
จากงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือเงินลงทุนในการร่วมค้ าตามวิธีส่วนได้ เสีย ทั้งนี้
ไม่ รวมถึงสถานการณ์ท่กี าํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 8 งบการเงินเฉพาะกิจการไม่จาํ เป็ นต้ องแนบท้ าย
งบการเงินเหล่านั้นหรือนําเสนอพร้ อมกับงบการเงินเหล่านั้น
งบการเงิ น ที่แ สดงตามวิ ธี ส่ ว นได้ เ สีย ไม่ ถื อ เป็ นงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ในทํา นองเดี ย วกัน
งบการเงินของกิจการซึ่งไม่มีบริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือส่วนได้ เสียของผู้ร่วมค้ าในการร่วมค้ าไม่ถือ
เป็ นงบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการที่ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนําเสนองบการเงินรวมตามย่อหน้ าที่ 4.1 ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม หรือยกเว้ นไม่ต้องใช้ วิธีส่วนได้ เสียตามย่อหน้ าที่ 17
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า
โดยอาจนําเสนองบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นเพียงงบการเงินเดียวของกิจการก็ได้

การจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ
9

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การต้อ งจั ด ทํ า ให้ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ทีเ่ กีย่ วข้องทุกฉบับ ยกเว้นตามทีก่ ล่าวในย่อหน้าที่ 10
10 เมื่อกิ จการจัด ทํ า งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ กิ จการต้องบันทึ ก บัญชี เ งิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่ อ ย
เงินลงทุนในการร่วมค้าและเงินลงทุนในบริษทั ร่วมตามวิธีใดวิธีหนึง่ ดังนี้
10.1
10.2

วิธีราคาทุน หรือ
ตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทาง
การเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้)
กิจการต้องใช้วิธีการบันทึ กบัญชี เดียวกันสําหรับเงินลงทุนแต่ ละประเภทเงินลงทุนที่บนั ทึ ก
บัญชีดว้ ยวิธีราคาทุนต้องปฏิบตั ิตามทีก่ ําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
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(ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
(เมือ่ มีการประกาศใช้) เมือ่ เงินลงทุนถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ถือไว้เพือ่ ขาย (หรือนําไปรวมในกลุ่ม
สินทรัพย์ที่ถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ ขาย) การวัดมูลค่าเงินลงทุนซึ่งมีการบันทึก
บัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมือ่ มีการ
ประกาศใช้) จะไม่เปลีย่ นแปลงในกรณีดงั กล่าว
หากกิจการเลือกปฏิบัติตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 18 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง
2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่ วมค้ า ในการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือ
การร่วมค้ าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการต้ องบันทึกบัญชีเงินลงทุนดังกล่าวด้ วย
วิธเี ดียวกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการต้องรับรู เ้ งินปั นผลจากบริษทั ย่อย การร่ วมค้า หรือบริษทั ร่ วมในกําไรหรือขาดทุนใน
งบการเงินเฉพาะกิจการเมือ่ กิจการมีสิทธิในการได้รบั เงินปั นผล
เมื่อบริ ษัทใหญ่ จัดโครงสร้ างของกลุ่มโดยการจัดตั้งกิจการขึ้นใหม่ เป็ นบริ ษัทใหญ่ ในลักษณะที่
เป็ นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้:
13.1 บริ ษั ท ใหญ่ ท่ี จั ด ตั้ ง ขึ้ นใหม่ ค วบคุ ม บริ ษั ท ใหญ่ เ ดิ ม โดยมี ก ารออกตราสารทุ น เพื่ อ
แลกเปลี่ยนกับตราสารทุนที่มีอยู่ของบริษัทใหญ่เดิม
13.2 สิน ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน ของกลุ่ ม กิจ การใหม่ แ ละกลุ่ ม กิจ การเดิ ม เหมื อ นกัน ทั้ง ก่ อ นและ
หลังการปรับโครงสร้ างและ
13.3 เจ้ าของบริ ษั ท ใหญ่ เ ดิ ม ก่ อ นที่ จ ะปรั บ โครงสร้ างมี ส่ ว นได้ เสี ย ในสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ข อง
กลุ่มกิจการเดิมและกลุ่มกิจการใหม่ท้งั ก่อนและหลังการปรับโครงสร้ างเหมือนเดิม
และบริษัทใหญ่ท่จี ัดตั้งขึ้นใหม่ได้ บันทึกเงินลงทุนในบริษัทใหญ่เดิมตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 10.1
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทใหญ่ ท่จี ัดตั้งขึ้นใหม่จะต้ องวัดราคาทุนด้ วยมูลค่าตามบัญชีของ
ส่ว นได้ เสีย ในส่ วนของเจ้ าของที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษั ทใหญ่ เดิ ม ณ วัน ที่
มีการปรับโครงสร้ างองค์กร
ในทํานองเดียวกัน กิจการที่ไม่ได้ เป็ นบริษัทใหญ่อาจจัดตั้งกิจการขึ้นใหม่เป็ นบริษัทใหญ่ในลักษณะ
ที่เ ข้ า เงื่ อ นไขในย่ อ หน้ า ที่ 13 ข้ อ กํา หนดในย่ อ หน้ า ที่ 13 ใช้ กั บ การจั ด โครงสร้ างในกรณี น้ ี
ด้ วยเช่นกัน การอ้ างอิงถึง “บริษัทใหญ่เดิม”และ “กลุ่มกิจการเดิม”หมายถึง “กิจการเดิม”

การเปิ ดเผยข้อมูล
15 กิจการต้องถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่ วข้องทุกฉบับเมือ่ มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงตามข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 16 และย่อหน้าที่ 17
16 หากบริ ษ ัท ใหญ่ เ ลื อ กที่ จ ะไม่ นํ า เสนองบการเงิ น รวมตามย่ อ หน้า ที่ 4.1 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม แต่นาํ เสนองบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษทั ใหญ่ตอ้ งเปิ ดเผยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
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16.1 ข้อเท็ จจริงที่ว่างบการเงิ นที่นําเสนอเป็ นงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ โดยใช้ขอ้ ยกเว้น
ในการไม่ จั ด ทํ า งบการเงิ น รวม พร้อ มทั้ง เปิ ดเผยชื่ อ บริ ษ ัท และสถานที่ ห ลัก ของ
การประกอบกิจการ (และประเทศทีจ่ ดทะเบียนจัดตั้งบริษทั หากแตกต่าง) ของกิจการ
ทีม่ ีการจัดทํางบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพือ่ การนําเสนอต่อ
สาธารณะ รวมทั้งทีอ่ ยู่ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถติดต่อของบการเงินรวมดังกล่าวได้
16.2 รายละเอียดของเงินลงทุนที่มีนยั สําคัญในบริษทั ย่อยในการร่วมค้าและในบริษทั ร่ วม
รวมถึง (ก) รายชื่อของผูไ้ ด้รบั การลงทุน (ข) สถานที่หลักของการประกอบกิจการ
ของผู ้ไ ด้ร ับ การลงทุ น (และประเทศที่ จ ดทะเบี ย นจั ด ตั้ง บริ ษ ัท หากแตกต่ า ง)
(ค) สัดส่วนของความเป็ นเจ้าของในผูไ้ ด้รบั การลงทุน (และสัดส่วนของสิทธิในการ
ออกเสียงหากแตกต่างจากสัดส่วนของความเป็ นเจ้าของในผูไ้ ด้รบั การลงทุน)
16.3 คํ า อธิ บ ายวิ ธี ก ารทางบัญ ชี ที่ ใ ช้ใ นการบัน ทึ ก บัญ ชี เ งิ น ลงทุ น ตามรายละเอี ย ดใน
ย่อหน้าที่ 16.2
17 หากบริษทั ใหญ่ (นอกเหนือจากบริษทั ใหญ่ตามย่อหน้าที่ 16) หรือผูล้ งทุนที่มีการควบคุมร่วมใน
หรือมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญเหนือผูไ้ ด้รบั การลงทุน มีการจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั ใหญ่ หรื อผู ล้ งทุนต้องระบุ ถึงงบการเงินที่มีการจัดทํ าตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง
การร่วมการงานและมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนใน
บริษทั ร่วมและการร่วมค้า โดยบริษทั ใหญ่และผูล้ งทุนต้องเปิ ดเผยข้อมู ลในงบการเงินเฉพาะ
กิจการดังต่อไปนี้
17.1 ข้อเท็ จจริ งที่งบการเงิ นที่นําเสนอนั้นเป็ นงบการเงินเฉพาะกิจการรวมทั้งเหตุ ผลใน
การจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการหากไม่มีขอ้ กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งจัดทํา
17.2 รายละเอียดของเงินลงทุนที่มีนยั สําคัญในบริษทั ย่อยในการร่ วมค้าและในบริษทั ร่วม
รวมถึง (ก) รายชื่อของผูไ้ ด้รบั การลงทุน (ข) สถานที่หลักของการประกอบกิจการ
ของผูไ้ ด้รบั การลงทุน (และประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งหากแตกต่ าง) (ค) สัดส่วน
ของความเป็ นเจ้าของในผูไ้ ด้รบั การลงทุน (และสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงหาก
แตกต่างจากสัดส่วนของความเป็ นเจ้าของในผูไ้ ด้รบั การลงทุน)
17.3 คํ า อธิ บ ายวิ ธี ก ารทางบัญ ชี ที่ ใ ช้ใ นการบัน ทึ ก บัญ ชี เ งิ น ลงทุ น ตามรายละเอี ย ดใน
ย่อหน้าที่ 17.2

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
18 กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติหากกิจการ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สาํ หรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วยและต้ องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง
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งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นฉบั บ ที่ 12 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี ย่ วกับ ส่ว นได้เสี ย ในกิ จการอื ่น และ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่ วมและการร่ วมค้ า
พร้ อมกัน
การอ้า งอิ ง ถึ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 9 เรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
(เมือ่ มีการประกาศใช้)
19 ถ้ ากิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ แต่ยังไม่ได้ นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาปฏิบัติใช้ การอ้ างอิงใดๆ
ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ให้ หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้ )

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
20 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดขึ้นพร้ อมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง
งบการเงินรวม โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งสองฉบับนี้ให้ ใช้ แทน มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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