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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (IAS 27 : Separate Financial Statements (Bound 

volume 2015 Consolidated without early application)) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยปรับปรุงย่อหน้าที่ 5 6 17 18 

และการอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น และเพ่ิมบทนาํ 3 เพ่ิมย่อหน้าที่ 8ก ถึง 9ข 

11ก 11ข 16ก และ 18ก ถึง 18ญ  
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบด้วยย่อหน้าที่  

1 ถึง 20 ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยคาํนึงถึงข้อกาํหนดของ

กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เมื่อมีการประกาศใช้) ในกรณีที่ไม่ได้

ให้แนวปฏบัิติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏบัิติตามข้อกาํหนดของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชี

และขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

บทน า 

บทนาํ 1 มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  27 (ปรับปรุง 2558) เ ร่ือง งบการเ งินเฉพาะกิจการ 

ประกอบด้วยข้อกาํหนดทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในการร่วมค้าและเงินลงทุนในบริษัทร่วม เมื่อกิจการจัดทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการที่จัดทาํงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกเงินลงทุน

ดังกล่าวด้วยราคาทุน หรือตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

บทนาํ 2 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้นาํไปใช้ก่อนวันถือปฏบัิติ 

บทนาํ 3 กิจการทีด่ าเนินธุรกิจดา้นการลงทนุ (Investment Entities) (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่  10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่ อมีการประกาศใช้) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น (เม่ือมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ (เมื่อมีการประกาศใช้)) ได้กาํหนดข้อยกเว้น

สาํหรับหลักการที่ว่าบริษัทย่อยทั้งหมดต้องนํามารวมในการจัดทาํงบการเงินรวมตามที่กล่าว 

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม  

(เมื่อมีการประกาศใช้) การปรับปรุงน้ีให้คาํนิยามของกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน และ

กาํหนดให้บริษัทใหญ่ที่เป็นกจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุนต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัท

ย่อยเหล่าน้ันด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ตามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) (หรือมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ในกรณีที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ยังไม่นาํมาถือ

ปฏบัิติ) แทนการรวมบริษัทย่อยเหล่าน้ันในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังน้ัน

การปรับปรุงดังกล่าวยังได้นาํเสนอข้อกาํหนดใหม่ในการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับกิจการที่ดาํเนิน

ธุรกิจด้านการลงทุนในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น (เมื่อมีการประกาศใช้) รวมถึงการเปิดเผยที่

เกี่ยวข้องที่นาํเสนอในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วตัถุประสงค ์

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดข้อกาํหนดทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล

สาํหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้าและเงินลงทุนในบริษัทร่วม เมื่อกิจการ

จัดทาํงบการเงินเฉพาะกจิการ  

ขอบเขต 

2 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบัการบญัชีส าหรบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยเงินลงทุน

ในการร่วมคา้และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการเมื่อกิจการเลือกที่

จะน าเสนอ หรือตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของกฎหมายที่ใหม้ีการน าเสนองบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

3 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ ไ 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

เหนือผูไ้ด ้รับการลงทุน ซ่ึงมีการบันทึกบัญชี 

เงินลงทุนดว้ยราคาทุน หรือตามที่ก าหนดไวใ้น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง 

เคร่ืองมอืทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ 
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5 คํานิยามของคําดังต่อไปน้ีกําหนดไว้ในภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) ภาคผนวก ก ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การร่วมการงาน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) และย่อหน้าที่  3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  

เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 บริษัทร่วม 

 การควบคุมผู้ได้รับการลงทุน 

 กลุ่มกจิการ 

 กจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุน 

 การควบคุมร่วม 

 การร่วมค้า 

 ผู้ร่วมค้า 

 บริษัทใหญ่ 

 อทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญ  

 บริษัทย่อย 
6 งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นงบการเงินที่มีการนาํเสนอเพ่ิมเติมจากงบการเงินรวม หรือเพ่ิมเติม

จากงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือเงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย ทั้งน้ี

ไม่รวมถึงสถานการณ์ที่ก ําหนดไว้ในย่อหน้าที่  8 ถึง ย่อหน้าที่  8ก งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไม่จาํเป็นต้องแนบท้ายงบการเงินเหล่านั้นหรือนาํเสนอพร้อมกบังบการเงินเหล่านั้น 

7 งบการเงินที่แสดงตามวิธีส่วนได้เสียไม่ถือเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการ ในทาํนองเดียวกัน 

งบการเงินของกจิการซ่ึงไม่มีบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือส่วนได้เสียของผู้ร่วมค้าในการร่วมค้าไม่ถือ

เป็นงบการเงินเฉพาะกจิการ  

8 กิจการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนาํเสนองบการเงินรวมตามย่อหน้าที่ 4.1 ของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือ

ยกเว้นไม่ต้องใช้วิธีส่วนได้เสียตามย่อหน้าที่ 17 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เมื่ อมีการประกาศใช้) อาจนําเสนอ 

งบการเงินเฉพาะกจิการเป็นเพียงงบการเงินเดียวของกจิการกไ็ด้ 

8ก กจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุนซ่ึงถูกกาํหนดให้ปฏบัิติตามข้อยกเว้นสาํหรับการรวมบริษัทย่อย

ทั้งหมดในการจัดทํางบการเงินรวมตามที่กล่าวในย่อหน้าที่  31 ของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) ทั้งงวด

ปัจจุบันและงวดที่นําเสนอเปรียบเทียบทุกงวด ให้นําเสนองบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเพียง      

งบการเงินเดียวของกจิการ 
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การจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ 

9 งบการเงินเฉพาะกิจการต้องจัดท าให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ทีเ่กีย่วขอ้งทุกฉบบั ยกเวน้ตามทีก่ล่าวในย่อหนา้ที ่10 

10 เมื่อกิจการจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้งบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในการร่วมคา้และเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีใดวิธีหนึง่ดงันี้  

10.1 วิธีราคาทุน หรือ 

10.2 ตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ 

ทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้  

 กิจการตอ้งใชวิ้ธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนัส าหรบัเงินลงทุนแต่ละประเภท เงินลงทุนที่บนัทึก

บญัชีดว้ยวิธีราคาทุนตอ้งปฏิบติัตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 

(ปรบัปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก

(เมื่อมีการประกาศใช)้ เมื่อเงินลงทุนถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ถือไวเ้พื่อขาย (หรือน าไปรวมใน 

กลุ่มสินทรพัยที์่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรพัยที์่ถือไวเ้พือ่ขาย) การวดัมูลค่าเงินลงทุนซ่ึงมีการ

บนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมือ่

มีการประกาศใช)้ จะไม่เปลีย่นแปลงในกรณีดงักล่าว 

11 หากกจิการเลือกปฏบัิติตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 18 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) ในการวัดมูลค่า 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) กิจการต้อง

บันทกึบัญชีเงินลงทุนดังกล่าวด้วยวิธเีดียวกนัในงบการเงินเฉพาะกจิการ 

11ก ในกรณีที่บริษัทใหญ่ต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุนตามที่กล่าวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  

(เม่ือมีการประกาศใช้) ซ่ึงเป็นไปตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 31 ของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) กิจการต้อง

รับรู้เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกจิการด้วยวิธเีดียวกนั 

11ข บริษัทใหญ่ที่สิ้นสุดการเป็นกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน หรือกลายมาเป็นกิจการที่ดาํเนิน

ธุรกิจด้านการลงทุนต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงดังกล่าวนับต้ังแต่วันที่การเปล่ียนแปลงสถานภาพ

เกดิขึ้น ดังน้ี 

11ข.1  เมื่อกจิการสิ้นสดุการเป็นกจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุน กิจการต้องรับรู้ตามข้อใดข้อ

หน่ึงในย่อหน้าที่ 10 ดังต่อไปนี้  

11ข.1.1 รับรู้เงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยวิธีราคาทุน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน

บริษัทย่อย ณ วันที่มีการเปล่ียนแปลงสถานภาพต้องนํามาใช้ในการรับรู้

เสมือนเป็นราคาทุน ณ วันดังกล่าว หรือ 
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11.ข.1.2 ยังคงรับรู้เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่ก ําหนดในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

11ข.2 เมื่อกิจการกลายมาเป็นกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน กิจการต้องรับรู้เงินลงทุนใน

บริษัทย่อยด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนตามที่ก ําหนดในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการ

เปล่ียนแปลงสถานภาพต้องรับรู้เป็นผลกําไรหรือผลขาดทุนในกําไรหรือขาดทุน  

ผลปรับปรุงสะสมจากการรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมที่เคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจาก

เ งิ นลง ทุน ใน บ ริ ษัท ย่อย เ ห ล่ า น้ั น ต้ อ ง รั บ รู้ เ สมื อน ว่ า กิ จ ก า รที่ ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ 

ด้านการลงทุนได้จําหน่ายจ่ายโอนเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่มีการเปล่ียนแปลง

สถานภาพ 

12 กิจการตอ้งรบัรูเ้งินปันผลจากบริษทัย่อย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมในก าไรหรือขาดทุนใน 

งบการเงินเฉพาะกิจการเมือ่กิจการมีสิทธิในการไดร้บัเงินปันผล 

13 เม่ือบริษัทใหญ่จัดโครงสร้างของกลุ่มโดยการจัดต้ังกิจการข้ึนใหม่เป็นบริษัทใหญ่ในลักษณะที่

เป็นไปตามเกณฑต่์อไปนี้  

13.1 บริษัทใหญ่ที่จัดต้ังข้ึนใหม่ได้รับควบคุมจากบริษัทใหญ่เดิม โดยการออกตราสารทุนเพ่ือ

แลกเปล่ียนกบัตราสารทุนที่มีอยู่ของบริษัทใหญ่เดิม 

13.2 สินทรัพย์และหน้ีสินของกลุ่มกิจการใหม่และกลุ่มกิจการเดิมเหมือนกันทั้งก่อนและ 

หลังการปรับโครงสร้างและ 

13.3 เจ้าของบริษัทใหญ่เดิมก่อนที่จะปรับโครงสร้างมีส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิของ 

กลุ่มกจิการเดิมและกลุ่มกจิการใหม่ทั้งก่อนและหลังการปรับโครงสร้างเหมือนเดิม 

และบริษัทใหญ่ที่จัดต้ังข้ึนใหม่ได้บันทกึเงินลงทุนในบริษัทใหญ่เดิมตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 10.1

ในงบการเงินเฉพาะกจิการ บริษัทใหญ่ที่จัดต้ังข้ึนใหม่ต้องวัดราคาทุนด้วยมูลค่าตามบัญชีของส่วน

ได้เสียในส่วนของเจ้าของที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่เดิม ณ วันที่ 

มีการปรับโครงสร้างองค์กร 

14 ในทาํนองเดียวกนั กจิการที่ไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่อาจจัดต้ังกิจการข้ึนใหม่เป็นบริษัทใหญ่ในลักษณะที่

เข้าเ ง่ือนไขในย่อหน้าที่  13 ข้อกําหนดในย่อหน้าที่  13 ใช้กับการจัดโครงสร้างในกรณี น้ี 

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

การเปิดเผยขอ้มูล 

15 กิจการตอ้งถอืปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้งทุกฉบบัเมือ่มีการเปิดเผย

ขอ้มูลในงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถงึตามขอ้ก าหนดในย่อหนา้ที ่16 และย่อหนา้ที ่17 

16 หากบริษัทใหญ่เลือกที่จะไม่น าเสนองบการเงินรวมตามย่อหนา้ที่ 4.1 ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการ
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ประกาศใช)้ แต่น าเสนองบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัใหญ่ตอ้งเปิดเผยในงบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

16.1 ขอ้เท็จจริงที่ว่างบการเงินที่น าเสนอเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใชข้้อยกเวน้ 

ในการไม่จัดท างบการเงินรวม พร้อมทั้ งเปิดเผยชื่อบริษัทและสถานที่ หลักของ 

การประกอบกิจการ (และประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัตั้งบริษทัหากแตกต่าง) ของกิจการที่

มีการจัดท างบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพื่อการน าเสนอ 

ต่อสาธารณะ รวมทั้งทีอ่ยู่ซ่ึงบุคคลภายนอกสามารถติดต่อของบการเงินรวมดงักล่าวได ้

16.2 รายละเอียดของเงินลงทุนที่มีนยัส าคญัในบริษทัย่อยในการร่วมคา้และในบริษทัร่วม 

รวมถึง (ก) รายชื่อของผูไ้ดร้บัการลงทุน (ข) สถานที่หลกัของการประกอบกิจการ

ของผูไ้ด ้รับการลงทุน (และประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ งบริษัทหากแตกต่าง)  

(ค) สดัส่วนของความเป็นเจ้าของในผูไ้ดร้บัการลงทุน (และสดัส่วนของสิทธิใน 

การออกเสียงหากแตกต่างจากสดัส่วนของความเป็นเจา้ของในผูไ้ดร้บัการลงทุน) 

16.3 ค าอธิบายวิธีการทางบญัชีที่ใช้ในการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนตามรายละเอียดใน 

ย่อหนา้ที ่16.2 
16ก เมื่อกิจการที่ด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ (ที่ไม่ใช่บริษทัใหญ่ตามที่กล่าวถึง

ในย่อหนา้ที่ 16) จัดท างบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเพียงงบการเงินเดียวของกิจการ ตามที่

กล่าวไวใ้นย่อหนา้ที่ 8ก กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าวดว้ย กิจการที่ด าเนินธุรกิจ 

ดา้นการลงทุนยงัคงตอ้งน าเสนอการเปิดเผยขอ้มูลที่เกี่ยวกบักิจการที่ด าเนินธุรกิจดา้นการ

ลงทุนตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 12 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน (เมือ่มีการประกาศใช)้  

17 หากบริษทัใหญ่ (นอกเหนอืจากบริษทัใหญ่ตามย่อหนา้ที่ 16 ถึง ย่อหนา้ที่ 16ก) หรือผูล้งทุนที่มี

การควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเหนือผูไ้ดร้ับการลงทุน มีการจัดท า 

งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัใหญ่หรือผูล้งทุนตอ้งระบุถึงงบการเงินที่มีการจัดท าตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม (เมือ่มี

การประกาศใช้) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  

การร่วมการงาน (เมื่อมีการประกาศใช)้ และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 28 (ปรบัปรุง 

2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (เมือ่มีการประกาศใช)้ โดยบริษทัใหญ่

และผูล้งทุนตอ้งเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัต่อไปนี้  

17.1 ขอ้เท็จจริงที่งบการเงินที่น าเสนอนั้นเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการรวมทั้งเหตุผลใน 

การจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการหากไม่มีขอ้กฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัท า 

17.2 รายละเอียดของเงินลงทุนที่มีนยัส าคญัในบริษทัย่อยในการร่วมคา้และในบริษทัร่วม 

รวมถงึ  

(ก) รายชื่อของผูไ้ดร้บัการลงทุน  
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(ข) สถานที่หลกัของการประกอบกิจการของผูไ้ดร้ับการลงทุน (และประเทศที่ 

จดทะเบยีนจดัตั้งหากแตกต่าง)  

(ค) สดัส่วนของความเป็นเจา้ของในผูไ้ดร้บัการลงทุน (และสดัส่วนของสิทธิในการ

ออกเ สียงหากแตกต่างจากสัดส่วนของความเ ป็นเจ้าของใน ผู ้ได ้รับ 

การลงทุน) 

17.3 ค าอธิบายวิธีการทางบญัชีที่ใช้ในการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนตามรายละเอียดใน 

ย่อหนา้ที ่17.2 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

18 กิจการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการนาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

หากกิจการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้อง

เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วยและต้องถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การร่วมการงาน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น 

(เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนใน

บริษัทร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) พร้อมกนั 

18ก กิจการทีด่ าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะ

กิจการ) ทาํให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 5 6 17 และ 18 และเพ่ิมย่อหน้าที่ 8ก 11ก 11ข 16ก 

และ 18ข ถึง 18ฌ ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี  กิจการต้องถือปฏบัิติตามการปรับปรุงดังกล่าว

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้

กิจการนําไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับ หากกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวก่อนวันที่มี 

ผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงน้ีและถือปฏบัิติตามการปรับปรุงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ

กิจการทีด่ าเนินธุรกิจดา้นการลงทนุพร้อมกนั 

18ข ณ วันที่ถือปฏิบัติตามการปรับปรุงเร่ืองกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนเป็นคร้ังแรก ซ่ึงตาม

จุดมุ่งหมายของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีคือวันเร่ิมต้นของรอบระยะเวลารายงาน

ประจาํปีที่การปรับปรุงดังกล่าวได้ถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรก ถ้าบริษัทใหญ่สรุปว่าเป็นกิจการที่ดาํเนิน

ธุรกิจด้านการลงทุน กิจการต้องถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 18ค ถึง 18ฌ สําหรับเงินลงทุนใน 

บริษัทย่อยของกจิการ 

18ค ณ วันที่ถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนที่เคยวัดมูลค่าเงินลงทุนใน

บริษัทย่อยด้วยวิธีราคาทุนต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนแทน 
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เสมือนว่าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาโดยตลอด  

กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องปรับย้อนหลังสาํหรับงวดประจาํปีก่อนหน้าวันที่ถือปฏบัิติ

เป็นคร้ังแรก และต้องปรับปรุงกาํไรสะสม ณ วันแรกของงวดก่อนหน้าด้วยผลต่างระหว่าง 

18ค.1 มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในงวดก่อน และ 

18ค.2 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อยของผู้ลงทุน 

18ง ณ วันที่ถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรก กจิการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนที่เคยวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัท

ย่อยด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นต้องรับรู้เงินลงทุนน้ันด้วยมูลค่ายุติธรรม

ต่อไป ผลปรับปรุงสะสมจากการรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมที่เคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ต้องโอนไปยังกาํไรสะสม ณ วันต้นงวดของงวดประจาํปีก่อนหน้าวันที่ถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรก   

18จ ณ วันที่ถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องไม่ปรับปรุงวิธีการบัญชี

สาํหรับส่วนได้เสยีในบริษัทย่อยที่เคยเลือกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนตามที่

กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) ตามทางเลือกที่อนุญาตในย่อหน้าที่ 10 

18ฉ ก่อนวันที่นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การวดัมูลค่า

ยุติธรรม (เมื่ อมีการประกาศใช้) มาถือปฏิบัติ กิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องใช้ 

มูลค่ายุติธรรมที่เคยรายงานแก่ผู้ลงทุน หรือ ฝ่ายบริหาร ถ้าจํานวนเงินที่นําเสนอดังกล่าวเป็น

จาํนวนเงินที่ใช้ในการแลกเปล่ียนเงินลงทุนดังกล่าวระหว่างผู้ที่มีความรอบรู้ และเตม็ใจในการ

แลกเปล่ียนและสามารถต่อรองกนัได้อย่างเป็นอสิระ ณ วันที่มีการวัดมูลค่า 

18ช หากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามย่อหน้าที่ 18ค ถึง 18ฉ ไม่สามารถกระทาํได้ (ตามที่ได้

ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน

ต้องถือปฏบัิติตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ณ วันเร่ิมต้นของงวดแรก

สุดที่สามารถปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 18ค ถึง 18ฉ ได้ ซ่ึงอาจเป็นงวดปัจจุบัน ผู้ลงทุนต้องปรับปรุง

ย้อนหลังสาํหรับงวดประจาํปีก่อนหน้าวันที่ถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรกเว้นแต่วันเร่ิมต้นของงวดแรกสุด  

ที่การนําย่อหน้าน้ีมาถือปฏิบัติได้เป็นงวดปัจจุบัน หากวันที่ที่กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน

สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของบริษัทย่อยได้เป็นวันที่ก่อนวันเร่ิมต้นของงวดก่อนหน้า ผู้ลงทุนต้อง

ปรับปรุงส่วนของเจ้าของ ณ วันต้นงวดของงวดก่อนหน้าด้วยผลต่างระหว่าง 

18ช.1 มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในงวดก่อน และ 

18ช.2 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อยของผู้ลงทุน 

 หากวันต้นงวดของงวดแรกสุดที่สามารถปฏิบัติตามย่อหน้าน้ีได้เป็นงวดปัจจุบัน การปรับปรุง 

ส่วนของเจ้าของต้องรับรู้ ณ วันต้นงวดของงวดปัจจุบัน 

18ซ หากกจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุนจาํหน่ายหรือสูญเสียการควบคุมในเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ก่อนวันที่มีการถือปฏบัิติการปรับปรุงเร่ืองกิจการทีด่ าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนเป็นคร้ังแรก กิจการ

ที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนไม่ต้องทาํการปรับปรุงรายการการบัญชี เงินลงทุนน้ันสาํหรับวิธีการ

บัญชีที่ใช้ก่อนหน้าน้ี 
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18ฌ แม้ว่าย่อหน้าที่ 18ค ถึง 18ช ได้อ้างอิงถึงงวดประจําปีก่อนหน้าวันที่ถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก  

(“งวดก่อนหน้า”)ไว้แล้ว กิจการอาจนาํเสนอการปรับปรุงสาํหรับข้อมูลเปรียบเทียบอื่นของงวด

ก่อนๆ ได้ ทั้งน้ีไม่เป็นการบังคับ หากกิจการนําเสนอข้อมูลเปรียบเทียบสําหรับงวดก่อนๆ  

ที่ปรับปรุงใหม่ การอ้างอิงถึง “งวดก่อนหน้า” ตามย่อหน้าที่  18ค ถึง 18ช ต้องอ่านว่า  

“งวดเปรียบเทียบที่มีการปรับปรุงใหม่แรกสุดที่มีการนําเสนอ” หากกิจการนําเสนอข้อมูล

เปรียบเทยีบสาํหรับงวดก่อนๆ โดยมิได้ปรับปรุงใหม่ กจิการต้องระบุให้ชัดเจนสาํหรับข้อมูลที่มิได้

ปรับปรุงใหม่ รวมถึงต้องมีการกล่าวอย่างชัดเจนว่าข้อมูลเปรียบเทียบดังกล่าววถูกจัดทาํโดยใช้ 

การนาํเสนอในเกณฑท์ี่แตกต่างและอธบิายเกณฑเ์หล่าน้ัน 

18ญ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

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    (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 
 



คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี ( 2557-2560 ) 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักด์ิ  ทุมมานนท ์  ประธานคณะกรรมการ 

รองศาสตราจารย์  ดร.อังครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

นางสาวแน่งน้อย    เจริญทวีทรัพย์  ที่ปรึกษา 

ดร.ศุภมิตร    เตชะมนตรีกุล  กรรมการ 

ดร.สนัติ     กรีะนันทน์  กรรมการ 

นายณรงค์    พันตาวงษ์  กรรมการ 

นางพรกมล    ประยูรสนิ  กรรมการ 

นางสาววันดี    ลีวรวัฒน์  กรรมการ 

นางสาวสมบูรณ์    ศุภศิริภิญโญ  กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 

(นางสาวจอมขวัญ    จันทร์ผา)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวจริยาธร    เฉลิมชวลิต)   กรรมการ 

(นางสาวประภาพร    สหปรีชานนท)์   กรรมการ 

(นางสาวภาสนิ     จันทรโมลี)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายสาโรช     ทองประค า)   กรรมการ 

(นางธญัพร     ตันติยวรงค์)   กรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช    จึงประเสริฐ)   กรรมการ 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ    จริยะจินดา)   กรรมการ 

(นางภัทรา     โชว์ศรี)   กรรมการ 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นายธวัชชัย     เกยีรติกวานกุล)  กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 

ดร.สนัสกฤต     วิจิตรเลขการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

 

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชี (2557-2560) 

นางสาวจงจิตต์       หลีกภัย    ประธานอนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางลัขณานันท ์ ลักษมีธนานันต์)       ที่ปรึกษา 

(นายนพโรจน์  ศรีประเสริฐ)       ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย      ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(นางสาวสภุา  กจิศรีนภดล)       ที่ปรึกษา 

(นายพัฒนพงศ์  อิทธผิลิน)         ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ  จริยะจินดา)      ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา   ปีตธวัชชัย   อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศรุต   ศรีบุญนาค   อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย   ศุภธาดา   อนุกรรมการ 

ดร.น่ิมนวล     วิเศษสรรพ์   อนุกรรมการ 

นายเกรียง     วงศ์หนองเตย   อนุกรรมการ 

นายณัฐเสกข์       เทพหัสดิน   อนุกรรมการ 

นายพิชิต     ลีละพันธเ์มธา   อนุกรรมการ 

นายวินิจ       ศิลามงคล   อนุกรรมการ 

นายศิระ       อนิทรก าธรชัย   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวสนุทรา  ติละกุล)       อนุกรรมการ 

(นางสาวภาสนิ  จันทรโมลี)        อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช  จึงประเสริฐ)        อนุกรรมการ 

(นางสาวยุพิน  เรืองฤทธิ์)       อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์  

(นางสาวอารีวัลย์  เอี่ยมดิลกวงศ์)      อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ  เสยีงสวุรรณ)      อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ 

ส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย  

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวธญัพร  อธกุิลวริน)       อนุกรรมการและเลขานุการ 

  



คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี (2557-2560) 

นางสาวรุ้งนภา     เลิศสวุรรณกุล   ประธานอนุกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.องัครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

ดร.จิรดา     เพทายบรรลือ   อนุกรรมการ 

นายกษิติ     เกตุสริุยงค์   อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ    ศรีรัตน์ชัชวาลย์   อนุกรรมการ 

นางฐานิตา     อ ่าส าอางค์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นายอุดมศักด์ิ    บุศรานิพรรณ์   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวองัคณา    นันทวดีพิศาล)   อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาววราวรรณ   กจิวิชา)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นางสาวเขมวันต์   ศรีสวัสด์ิ)   อนุกรรมการ 

นายกติติ     เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 




