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เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๗  (ปรับปรุง  ๒๕๔๙) 
เร่ือง  การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คลายคลึงกัน 

 
 

อาศัยอํานาจตามมาตรา   ๗   (๓)   และมาตรา   ๓๔  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ที่กําหนดใหสภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐาน 
การบัญชี  เพื่อใชเปนมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี  และกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  
มาตรฐานการบัญชีนั้น  ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  จึงจะใชบังคับได 

สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ  โดยความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานการบัญชี
ของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีในการประชุมคร้ังที่  ๕  (๒/๒๕๔๙)  เมื่อวันที่  
๒๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  จึงออกประกาศ  ดังนี้ 

ใหยกเลิกมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๗  เร่ือง  การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของธนาคาร
และสถาบันการเงินที่คลายคลึงกันตามประกาศ  ก.บช.  ฉบับที่  ๔๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  เร่ือง  มาตรฐาน
การบัญชี   ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓   และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๗   
(ปรับปรุง  ๒๕๔๙)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คลายคลึงกัน  
ตามเอกสารที่แนบทายประกาศฉบับนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เกษรี  ณรงคเดช 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ 



1
 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2549) 
เรื่อง 

การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของธนาคาร 
และสถาบันการเงินท่ีคลายคลึงกัน 

 
คําแถลงการณ 

 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดปรับปรุงถอยคําและแกไขรูปแบบใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดย   
มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 30 เรื่อง การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบนัการเงนิที่
คลายคลึงกัน  พ.ศ. 2548 ( IAS 30 Disclosures in the Financial Statements of Bank and Similar Financial 
Institutions (2005)) 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2549) เรื่อง การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของ
ธนาคารและสถาบันการเงินที่คลายคลึงกัน 
 
ขอบเขต 
1.  มาตรฐานฉบับน้ีใชกับธนาคารและสถาบันการเงินที่คลายคลึงกัน ซึ่งในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจะเรียก

รวมกันวาสถาบันการเงิน  

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใชแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เร่ือง การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของ
ธนาคารและสถาบันการเงินที่คลายคลึงกัน 

 

งบกําไรขาดทุน 
3. สถาบันการเงินตองแสดงงบกําไรขาดทุน โดยการจัดหมวดหมูตามประเภทของรายไดและคาใชจาย และ

เปดเผยจํานวนเงินของรายไดและคาใชจายหลักประเภทตางๆ 

4. นอกจากขอกําหนดตางๆ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืนๆ การเปดเผยขอมลูในงบกาํไรขาดทนุหรือหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน อยางนอยตองรวมถึงรายการรายไดและคาใชจายดังตอไปน้ี 

รายไดดอกเบี้ยและที่คลายคลึงกับดอกเบ้ียรับ 
คาใชจายดอกเบ้ียและที่คลายคลึงกับดอกเบ้ียจาย 
รายไดเงินปนผล 
รายไดคาธรรมเนียมและคานายหนา  
คาธรรมเนียมจายและคานายหนา 
กําไรหักดวยขาดทุนที่เกิดจากหลักทรัพยที่มีไวเพ่ือซื้อขาย 
กําไรหักดวยขาดทุนที่เกิดจากหลักทรัพยเพื่อการลงทุน 
กําไรหักดวยขาดทุนที่เกิดจากธุรกรรมเกี่ยวกับเงินตราตางประเทศ 
รายไดอ่ืนจากการดําเนินธุรกิจ 
ผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินใหกูยืม และเงินจายลวงหนาเพื่อลูกคา 
คาใชจายในการบริหารทั่วไป  และ 
คาใชจายอ่ืนในการดําเนินธุรกิจ 

5. รายการที่เปนรายไดและรายการที่เปนคาใชจายตองไมหักกลบลบกันในงบกําไรขาดทุน ยกเวนรายการที่
เกี่ยวกับการปองกันความเสี่ยง และรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพยและหน้ีสินที่ใหนํามาหักกลบลบกันตามที่
ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 เร่ือง การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับตราสารการเงนิ   
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งบดุล 
6. สถาบันการเงินตองแสดงงบดุลโดยการจัดหมวดหมูตามประเภทของสินทรัพยและหน้ีสินและเรียงสําดับ

ตามสภาพคลองของแตละรายการ 

7. นอกเหนือจากขอกําหนดตางๆ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืนๆ การเปดเผยขอมูลในงบดุลหรือในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน อยางนอยตองรวมถึงรายการสินทรัพยและหน้ีสินดังตอไปนี้ 

  สินทรัพย 
   เงินสดและเงินฝากธนาคารแหงประเทศไทย 
   ตั๋วเงินคลังและพันธบัตรอื่นซึ่งสามารถนําไปขายลดกับธนาคารแหงประเทศไทยได 
   หลักทรัพยรัฐบาลและหลักทรัพยอื่น ที่มีไวเพ่ือซื้อขาย 
   เงินฝากและเงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินอื่น 
   เงินฝากและเงินใหกูยืมแกตลาดเงิน 
   เงินใหกูยืมและเงินจายลวงหนาเพื่อลูกคา 
   หลักทรัพยเพื่อการลงทุน 
  หน้ีสิน 
   เงินรับฝากจากสถาบันการเงินอ่ืน 
   เงินรับฝากจากตลาดเงิน 
   เงินรับฝากจากผูฝาก 
   บัตรเงินฝาก 
   ตั๋วสัญญาใชเงินและหน้ีสินอื่นจากการออกตราสาร 
   เงินกูยืมอ่ืน 

8. สถาบันการเงินตองเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินแตละชนิดตามที่กําหนดใน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 เร่ือง การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับตราสารการเงนิ 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันรวมทั้งรายการนอกงบดุล 
9. สถาบันการเงินตองเปดเผยหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันทุกขอดังตอไปนี ้

9.1 ลักษณะและจํานวนเงินของภาระผูกพันเกี่ยวกับการใหกูยืมที่เพิกถอนไมได เน่ืองจากภาระผูกพัน
ดังกลาว สถาบันการเงินไมอาจใชดุลพินิจในการยกเลิกไดโดยไมตองเสี่ยงตอการถูกปรับหรือเกิด
คาใชจายเปนจํานวนเงินสูง 

9.2 ลักษณะและจํานวนเงินของหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและภาระผูกพันที่เกิดจากรายการนอกงบดลุซึง่รวมถงึ
รายการที่เกี่ยวกับ 

  9.2.1  การทดแทนการใหกูยืมทางตรงซึ่งรวมถึงการคํ้าประกันการกูยืมเงิน การรับรองตั๋วเงินและ
การออกเลตเตอรออฟเครดิตเพื่อการค้ําประกันเงินกูยืมและหลักทรัพย 
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  9.2.2  รายการเกี่ยวกับหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนซึ่งรวมถึงสัญญาคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญา สญัญา
คํ้าประกันการย่ืนซองประกวดราคา การรับประกัน และเลตเตอรออฟเครดิตเพื่อการค้ํา
ประกันรายการเปนการเฉพาะ 

  9.2.3  หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นในระยะสั้นที่เกี่ยวกับการคาซึ่งภาระดังกลาวจะสิ้นสุดไปเมือ่มีการสงมอบ
สินคา เชน เครดิตที่มีเอกสารการคาประกอบโดยใชสินคาตามเอกสารการคาน้ันเปน
หลักประกัน 

  9.2.4  ภาระผูกพันอื่น เชน วงเงินในการออกตั๋วเงิน และวงเงินหมุนเวียนเพ่ือประกันการจําหนาย
ตราสารทางการเงิน 

วันที่ครบกําหนดของสินทรัพยและหนี้สิน 
10. สถาบันการเงินตองเปดเผยการวิเคราะหสินทรัพยและหน้ีสินโดยการจัดกลุมตามวันที่ครบกําหนด ตาม

ระยะเวลาที่เหลืออยู ณ วันที่ในงบดุล  ถึงวันที่ครบกําหนดตามสัญญา 

การกระจุกตัวของสินทรัพย หนี้สิน และรายการนอกงบดุล 
11. สถาบันการเงินตองเปดเผยรายการสินทรัพย หน้ีสิน และรายการนอกงบดุล ตามลักษณะของการกระจกุ

ตัวที่มีนัยสําคัญ การเปดเผยดังกลาวตองจําแนกกลุมออกตามภูมิศาสตร กลุมลูกคาหรือกลุม
อุตสาหกรรมหรือตามการกระจุกตัวของความเสี่ยงใด ๆ รวมทั้งตองเปดเผยฐานะเงินตราตางประเทศ
สุทธิที่มีนัยสําคัญดวย  

ผลขาดทุนจากการใหกูยืมและเงินจายลวงหนาเพื่อลูกคา 
12. สถาบันการเงินตองเปดเผยรายการดังตอไปน้ี 

12.1 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเกณฑการรับรูเงินใหกูยืมและเงินจายลวงหนาเพื่อลูกคาที่เรียกเก็บ
ไมไดเปนคาใชจายและตัดออกจากบัญชี 

12.2 รายละเอียดการเคลื่อนไหวของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมและเงินจายลวงหนาเพือ่
ลูกคาในระหวางรอบระยะเวลาบัญชี และตองเปดเผยรายการตอไปนี้แยกตางหากจากกันคือ 
คาใชจายหน้ีสูญ จํานวนหน้ีสูญที่ตัดบัญชี และหนี้สูญรบัคืนภายในรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน 

12.3 จํานวนเงินคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งสิ้น ณ วันที่ในงบดุล และจํานวนเงินทีก่นัไวสาํหรบัผลขาดทนุ
ที่เกิดจากเงินใหกูยืมและเงินจายลวงหนาเพื่อลูกคา 

13. สวนที่เกินจากจํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่รับรูแลวตามมาตรฐานการบัญชเีร่ืองการรบัรูและการวดั
มูลคาตราสารการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) และจํานวนที่คาดจากประสบการณวาจะขาดทุน ใหถอืเปน
รายการจัดสรรจากกําไรสะสม รายการเครดิตซึ่งเปนผลมาจากการลดลงของรายการจัดสรรดังกลาวให
นําไปเพิ่มกําไรสะสม และไมนําไปรวมในการคํานวณกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด 
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ความเสี่ยงโดยทั่วไปของสถาบันการเงิน 
14. จํานวนเงินที่กันไวสําหรับความเสี่ยงโดยทั่วไปของสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงผลขาดทุนในอนาคตและ

ความเสี่ยงที่ไมอาจคาดไดหรือเหตุการณที่อาจเกิดข้ึนในภายหนา ตองเปดเผยเปนรายการแยกตางหาก
โดยแสดงเปนรายการจัดสรรจากกําไรสะสม รายการเครดิตซึ่งเปนผลมาจากการลดลงของรายการ
จัดสรรดังกลาวใหนําไปเพิ่มกําไรสะสม ตองไมนําไปรวมในการคํานวณกําไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน  
15. สถาบันการเงินตองเปดเผยใหทราบถึงจํานวนหน้ีสินที่มีประกันทั้งสิ้น พรอมทั้งเปดเผยลักษณะ ประเภท 

และมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน 

วันถือปฏิบัต ิ
16. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2549) เร่ือง การเปดเผยขอมูลในงบการเงนิของธนาคารและ

สถาบันการเงินที่คลายคลึงกันน้ี ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตน 

 
 


