เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ฉบับที่ ๒๔/๒๕๔๙
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๗ (ปรับปรุง ๒๕๔๙)
เรื่อง การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คลายคลึงกัน
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดใหสภาวิช าชีพบัญชีมีอํานาจหนาที่ใ นการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐาน
การบัญชี เพื่อใชเปนมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี และกฎหมายอื่น ทั้งนี้
มาตรฐานการบัญชีน้นั ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว จึงจะใชบังคับได
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ โดยความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานการบัญชี
ของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีในการประชุมครั้งที่ ๕ (๒/๒๕๔๙) เมื่อวันที่
๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงออกประกาศ ดังนี้
ใหยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๗ เรื่อง การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของธนาคาร
และสถาบันการเงินที่คลายคลึงกันตามประกาศ ก.บช. ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง มาตรฐาน
การบั ญ ชี ลงวั น ที่ ๒๖ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให ใ ช ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ ๒๗
(ปรับปรุง ๒๕๔๙) เรื่อง การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คลายคลึงกัน
ตามเอกสารที่แนบทายประกาศฉบับนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เกษรี ณรงคเดช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2549)
เรื่อง
การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของธนาคาร
และสถาบันการเงินที่คลายคลึงกัน
คําแถลงการณ
มาตรฐานการบั ญชีฉ บับ นี้ ได ปรั บปรุ งถ อยคํ าและแกไ ขรู ป แบบให เป นไปตามเกณฑ ที่กํ าหนดขึ้ นโดย
มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 30 เรื่อง การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่
คลายคลึงกัน พ.ศ. 2548 ( IAS 30 Disclosures in the Financial Statements of Bank and Similar Financial

Institutions (2005))
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2549) เรื่อง การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของ
ธนาคารและสถาบันการเงินที่คลายคลึงกัน
ขอบเขต
1. มาตรฐานฉบับนี้ใชกับธนาคารและสถาบันการเงินที่คลายคลึงกัน ซึ่งในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะเรียก
รวมกันวาสถาบันการเงิน
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เรื่อง การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของ
ธนาคารและสถาบันการเงินที่คลายคลึงกัน

งบกําไรขาดทุน
3. สถาบันการเงินตองแสดงงบกําไรขาดทุน โดยการจัดหมวดหมูตามประเภทของรายไดและคา ใชจาย และ
เปดเผยจํานวนเงินของรายไดและคาใชจายหลักประเภทตางๆ
4. นอกจากขอกําหนดตางๆ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ การเปดเผยขอมูลในงบกําไรขาดทุนหรือหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน อยางนอยตองรวมถึงรายการรายไดและคาใชจายดังตอไปนี้
รายไดดอกเบี้ยและที่คลายคลึงกับดอกเบี้ยรับ
คาใชจายดอกเบี้ยและที่คลายคลึงกับดอกเบี้ยจาย
รายไดเงินปนผล
รายไดคาธรรมเนียมและคานายหนา
คาธรรมเนียมจายและคานายหนา
กําไรหักดวยขาดทุนที่เกิดจากหลักทรัพยที่มีไวเพื่อซื้อขาย
กําไรหักดวยขาดทุนที่เกิดจากหลักทรัพยเพื่อการลงทุน
กําไรหักดวยขาดทุนที่เกิดจากธุรกรรมเกี่ยวกับเงินตราตางประเทศ
รายไดอื่นจากการดําเนินธุรกิจ
ผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินใหกูยืม และเงินจายลวงหนาเพื่อลูกคา
คาใชจายในการบริหารทั่วไป และ
คาใชจายอื่นในการดําเนินธุรกิจ
5. รายการที่เปนรายไดและรายการที่เปนคาใชจายตองไมหัก กลบลบกันในงบกําไรขาดทุน ยกเวนรายการที่
เกี่ยวกับการปองกันความเสี่ยง และรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่ใหนํามาหักกลบลบกันตามที่
ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 เรื่อง การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับตราสารการเงิน
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งบดุล
6. สถาบันการเงินตองแสดงงบดุลโดยการจัดหมวดหมูต ามประเภทของสินทรัพยและหนี้สินและเรียงสํา ดับ
ตามสภาพคลองของแตละรายการ
7. นอกเหนือจากขอกําหนดตางๆ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ การเปดเผยขอมูลในงบดุลหรือในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน อยางนอยตองรวมถึงรายการสินทรัพยและหนี้สินดังตอไปนี้
สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากธนาคารแหงประเทศไทย
ตั๋วเงินคลังและพันธบัตรอื่นซึ่งสามารถนําไปขายลดกับธนาคารแหงประเทศไทยได
หลักทรัพยรัฐบาลและหลักทรัพยอื่น ที่มีไวเพื่อซื้อขาย
เงินฝากและเงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินอื่น
เงินฝากและเงินใหกูยืมแกตลาดเงิน
เงินใหกูยืมและเงินจายลวงหนาเพื่อลูกคา
หลักทรัพยเพื่อการลงทุน
หนี้สิน
เงินรับฝากจากสถาบันการเงินอื่น
เงินรับฝากจากตลาดเงิน
เงินรับฝากจากผูฝาก
บัตรเงินฝาก
ตั๋วสัญญาใชเงินและหนี้สินอื่นจากการออกตราสาร
เงินกูยืมอื่น

8. สถาบันการเงินตองเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินแตละชนิดตามที่กํา หนดใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 เรื่อง การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับตราสารการเงิน

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันรวมทั้งรายการนอกงบดุล
9. สถาบันการเงินตองเปดเผยหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันทุกขอดังตอไปนี้
9.1 ลักษณะและจํา นวนเงินของภาระผูก พันเกี่ยวกับการใหกูยืมที่เพิก ถอนไมได เนื่องจากภาระผูก พัน
ดังกลาว สถาบันการเงินไมอาจใชดุลพินิจในการยกเลิก ไดโดยไมตองเสี่ยงตอ การถูกปรับหรือเกิด
คาใชจายเปนจํานวนเงินสูง
9.2 ลักษณะและจํานวนเงินของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันที่เกิดจากรายการนอกงบดุลซึง่ รวมถึง
รายการที่เกี่ยวกับ
9.2.1 การทดแทนการใหกูยืมทางตรงซึ่งรวมถึงการค้ําประกันการกูยืมเงิน การรับรองตั๋วเงินและ
การออกเลตเตอรออฟเครดิตเพื่อการค้ําประกันเงินกูยืมและหลักทรัพย
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9.2.2 รายการเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญา สัญญา
ค้ํา ประกันการยื่นซองประกวดราคา การรับประกัน และเลตเตอรออฟเครดิตเพื่อการค้ํา
ประกันรายการเปนการเฉพาะ
9.2.3 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในระยะสั้นที่เกี่ยวกับการคาซึ่งภาระดังกลาวจะสิ้นสุดไปเมือ่ มีการสงมอบ
สินค า เช น เครดิต ที่มีเอกสารการคา ประกอบโดยใชสิน คาตามเอกสารการค า นั้นเป น
หลักประกัน
9.2.4 ภาระผูกพันอื่น เชน วงเงินในการออกตั๋วเงิน และวงเงินหมุนเวียนเพื่อ ประกันการจําหนา ย
ตราสารทางการเงิน

วันที่ครบกําหนดของสินทรัพยและหนี้สิน
10. สถาบันการเงินตองเปดเผยการวิเคราะหสินทรัพยและหนี้สินโดยการจัดกลุมตามวันที่ครบกําหนด ตาม
ระยะเวลาที่เหลืออยู ณ วันที่ในงบดุล ถึงวันที่ครบกําหนดตามสัญญา

การกระจุกตัวของสินทรัพย หนี้สิน และรายการนอกงบดุล
11. สถาบันการเงินตองเปดเผยรายการสินทรัพย หนี้สิน และรายการนอกงบดุล ตามลักษณะของการกระจุก
ตั ว ที่ มีนัยสํ า คั ญ การเป ด เผยดั ง กล า วต อ งจํา แนกกลุ มออกตามภู มิศ าสตร กลุ ม ลู ก ค า หรื อ กลุ ม
อุตสาหกรรมหรือตามการกระจุกตัวของความเสี่ยงใด ๆ รวมทั้งตองเปด เผยฐานะเงินตราตา งประเทศ
สุทธิที่มีนัยสําคัญดวย

ผลขาดทุนจากการใหกูยืมและเงินจายลวงหนาเพื่อลูกคา
12. สถาบันการเงินตองเปดเผยรายการดังตอไปนี้
12.1 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเกณฑการรับรูเงินใหกูยืมและเงินจายลวงหนาเพื่อลูก คาที่เรียกเก็บ
ไมไดเปนคาใชจายและตัดออกจากบัญชี
12.2 รายละเอียดการเคลื่อนไหวของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมและเงินจายลวงหนาเพือ่
ลูกคาในระหวา งรอบระยะเวลาบัญชี และตอ งเปดเผยรายการตอ ไปนี้แยกตา งหากจากกันคือ
คาใชจายหนี้สูญ จํานวนหนี้สูญที่ตัดบัญชี และหนี้สูญรับคืนภายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
12.3 จํานวนเงินคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งสิ้น ณ วันที่ในงบดุล และจํานวนเงินทีก่ นั ไวสาํ หรับผลขาดทุน
ที่เกิดจากเงินใหกูยืมและเงินจายลวงหนาเพื่อลูกคา
13. สวนที่เกินจากจํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่รับรูแลวตามมาตรฐานการบัญชีเรือ่ งการรับรูแ ละการวัด
มูลคาตราสารการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) และจํานวนที่คาดจากประสบการณวาจะขาดทุน ใหถอื เปน
รายการจัดสรรจากกําไรสะสม รายการเครดิตซึ่งเปนผลมาจากการลดลงของรายการจัดสรรดังกลาวให
นําไปเพิ่มกําไรสะสม และไมนําไปรวมในการคํานวณกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด
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ความเสี่ยงโดยทั่วไปของสถาบันการเงิน
14. จํานวนเงินที่กันไวสําหรับความเสี่ยงโดยทั่วไปของสถาบันการเงิน ซึ่ง รวมถึงผลขาดทุนในอนาคตและ
ความเสี่ยงที่ไมอาจคาดไดหรือเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา ตองเปดเผยเปนรายการแยกตา งหาก
โดยแสดงเปนรายการจัดสรรจากกําไรสะสม รายการเครดิตซึ่ง เปนผลมาจากการลดลงของรายการ
จัดสรรดังกลาวใหนําไปเพิ่มกําไรสะสม ตองไมนําไปรวมในการคํานวณกําไรหรือขาดทุน

สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน
15. สถาบันการเงินตองเปดเผยใหทราบถึงจํานวนหนี้สินที่มีประกันทั้งสิ้น พรอมทั้งเปดเผยลักษณะ ประเภท
และมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน

วันถือปฏิบัติ
16. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2549) เรื่อง การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของธนาคารและ
สถาบันการเงินที่คลายคลึงกันนี้ ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตน
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