เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๔๑/๒๕๖๑
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๔ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบั ญ ชี นั้ น ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๒๖/๒๕๖๐ เรื่ อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ ๒๔ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๔ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 24 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูล เกี่ ยวกับบุคคลหรื อ กิจการที่ เกี่ ยวข้ องกัน ซึ่ งเป็ นฉบับ ปรั บปรุงของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (IAS 24: Related
Party Disclosures (Bound volume 2018 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2560 โดยปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับอื่ น แต่ท้งั นี้ไม่ได้ มีการเปลี่ ยนแปลงถ้ อยคาหรือเนื้อหาใดๆ

1

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24

สารบัญ
จากย่อหน้าที่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความมุ่งหมายของการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
คานิยาม
การเปิ ดเผยข้อมูล

1
2
5
9
13

ทุกกิจการ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล

13
25

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

28
29
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 24 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับบุ คคลหรื อกิ จการ
ที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 29 ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ต้องอ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนดของ กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)
ในกรณีทไม่
ี่ ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนด
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อทาให้ ม่นั ใจว่างบการเงินของกิจการได้ เปิ ดเผยข้ อมูล
ที่ จาเป็ นเพื่ อทาให้ ผ้ ูอ่านตระหนักถึงความเป็ นไปได้ ทว่ี่ าฐานะการเงินและกาไรหรือขาดทุนของ
กิจการอาจได้ รับผลกระทบจากการที่ กิจการมีบุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ ยวข้ องกัน และจากการมี
รายการและยอดคงค้ าง รวมถึงภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้ องกัน

ขอบเขต
2

3

4

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั
2.1
การระบุลกั ษณะความสัมพันธ์ และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2.2
การระบุยอดคงค้าง รวมถึงภาระผูกพันของรายการระหว่างกิจการกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2.3
การระบุสถานการณ์ท่ ีตอ้ งเปิ ดเผยรายการตามข้อ 2.1 และ 2.2 และ
2.4
การกาหนดการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกันเหล่านั้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ ก าหนดให้เปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่ างกิจการ
ที่ เกี่ ยวข้อ ง รายการและยอดคงค้าง รวมทั้งภาระผู กพัน ของรายการบุ ค คลหรื อ กิ จการ
ที่เกี่ยวข้องกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ใหญ่ หรือผูล้ งทุนที่มี
การควบคุ มร่ วมใน หรื อมี อิ ทธิ พลอย่ างมี น ยั ส าคัญ เหนือ ผู ไ้ ด้ร ับการลงทุ น ตามที่ ก าหนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง งบการเงิ นรวม
(เมื่ อมี ก ารประกาศใช้) หรื อ มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 27 (ปรับ ปรุ ง 2561) เรื่ อง
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ (เมื่ อมี การประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ น ามาใช้ก ับ
งบการเงินแต่ละกิจการด้วย
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้ องกันและยอดคงค้ างของ
รายการกับกิจการในกลุ่มเดียวกันในงบการเงินของกิจการ รายการและยอดคงค้ างของรายการ
3

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24
กั บ บุ ค คลหรื อกิ จ การ ที่ เกี่ ยวข้ องกั น ที่ เกิ ด ขึ้ นภายในกลุ่ มกิ จ การจะถู ก ตั ด ออกไป
ในการจัดทางบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ ยกเว้ นรายการและยอดคงค้ างของรายการระหว่าง
กิ จ การที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นการลงทุ น กั บ บริ ษั ท ย่ อ ยของกิ จ การเหล่ า นั้ น ซึ่ งวั ด มู ล ค่ า ด้ ว ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนในการจัดทางบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ

ความมุ่งหมายของการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5

6

7

8

ความสัมพันธ์กบั บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้ องกันเป็ นเรื่ องปกติทางการค้ าและการประกอบธุรกิจ
ตัวอย่างเช่น การที่ กจิ การมีกจิ กรรมทางธุรกิจผ่านบริษัทย่อย การร่วมค้ า และบริษัทร่วมบ่อยครั้ง
ซึ่ งภายใต้ สถานการณ์เหล่านี้ความสามารถของกิจการในการส่งผลกระทบต่อนโยบายการเงินและ
การดาเนินงานของผู้ได้ รับการลงทุน เกิดขึ้นโดยผ่านการควบคุม การควบคุมร่ วม หรื อการมี
อิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ
ความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้ องกันอาจมีผลกระทบต่อกาไรหรือขาดทุนและฐานะ
การเงิ น ของกิ จ การ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เกี่ ยวข้ องกั น อาจท ารายการที่ บุ ค คลหรื อ กิ จ การ
ที่ ไม่เกี่ ยวข้ องกันไม่ทา ตัวอย่างเช่น กิจการขายสินค้ าในราคาทุนให้ แก่บริษัทใหญ่ ซึ่ งอาจไม่ขาย
ให้ กับลูกค้ ารายอื่ นในเงื่ อนไขเดียวกัน นอกจากนี้ รายการระหว่ างกิจการกับบุคคลหรือกิจการ
ที่ เกี่ ยวข้ องกันอาจไม่เกิดขึ้นในจานวนเงินเดียวกันกับรายการระหว่างกิจการกับบุคคลหรือกิจการ
ที่ ไม่เกี่ ยวข้ องกัน
กาไรหรือขาดทุนและฐานะการเงินของกิจการอาจได้ รับผลกระทบจากความสัมพันธ์กับบุคคลหรือ
กิจการที่ เกี่ ยวข้ องกันแม้ ไม่ มีรายการระหว่ างกัน เกิดขึ้น การมีความสัมพั นธ์ เพี ยงเล็กน้ อยกับ
บุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ ยวข้ องกันอาจเพี ยงพอที่ จะส่งผลกระทบต่อรายการที่ กิจการมีกับบุคคล
หรื อ กิจ การอื่ นที่ ไม่ เกี่ ยวข้ อ งกัน ตั วอย่ า งเช่ น บริ ษั ทย่ อยอาจเลิ กความสัมพั น ธ์กับ คู่ ค้ า เมื่ อ
บริ ษั ทใหญ่ ซ้ ื อบริ ษัท ย่ อ ยอีก แห่ ง หนึ่ งซึ่ งทาธุ รกิจประเภทเดียวกับคู่ ค้า กิจการหนึ่ งอาจระงั บ
กิจกรรมบางอย่างเพราะได้ รับอิทธิพลอย่างมีนัย สาคัญจากอีกกิจการหนึ่ ง เช่น บริษัทย่อยอาจ
ได้ รับคาสั่งจากบริษัทใหญ่ไม่ให้ ดาเนินการด้ านวิจัยและพัฒนา
จากเหตุผลดังกล่าว ข้ อมูลหรือความรู้เกี่ ยวกับรายการของกิจการ ยอดคงค้ างของรายการเหล่านั้น
รวมถึ งภาระผู กพั น และความสัมพั นธ์กับบุ คคลหรื อกิจการที่ เกี่ ยวข้ องกัน จึ งอาจมีผลกระทบ
ต่ อผู้ ใช้ งบการเงิ น ในการประเมิ น การด าเนิ นงานของกิจการ ความเสี่ ยงและโอกาสทางธุ รกิ จ
ของกิจการนั้นๆ

คานิยาม
9

คาศัพท์ท่ ีใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้
บุคคลหรือกิจการที่ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็ นผูจ้ ดั ทางบการเงิน
เกี่ยวข้องกัน
(มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ หมายถึงกิจการที่เสนอรายงาน)
4

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24
1)

บุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของบุคคลนั้น
เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงานถ้าบุคคลนั้น
1.1) มีการควบคุ มกิจการ หรือมีการควบคุมร่ วม
ในกิจการที่เสนอรายงาน
1.2) มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี น ยั ส าคัญ เหนื อ กิ จ การที่
เสนอรายงาน หรือ
1.3) เป็ นสมาชิกของผูบ้ ริหารสาคัญของกิจการที่
เสนอรายงาน หรือบริษทั ใหญ่ของกิจการที่
เสนอรายงาน
2) เป็ นกิ จ การที่ เกี่ ยวข้อ งกับ กิ จ การที่ เสนอรายงาน
หากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
2.1) กิ จ การและกิ จ การที่ เสนอรายงานเป็ น
สมาชิกในกลุ่มกิจการเดียวกัน (ซึ่ งหมายถึง
บริ ษ ัท ใหญ่ บริ ษ ัท ย่ อ ย และบริ ษ ัท ย่ อ ย
ในกลุ่มเดียวกันซึ่งเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน)
2.2) กิจการหนึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วมหรือ การร่ วมค้า
ของอี ก กิ จ การหนึ่ ง (หรื อ เป็ นบริ ษ ัท ร่ ว ม
หรื อการร่ ว มค้าของสมาชิ กในกลุ่มกิจการ
ซึ่งกิจการเป็ นสมาชิก)
2.3) กิจการทั้งสองเป็ นการร่ วมค้าของบุ คคลที่
สามคนเดียวกัน
2.4) กิจการหนึ่งเป็ นการร่ วมค้าของบุคคลที่สาม
และอีกกิจการหนึ่งเป็ นบริษทั ร่วมของบุคคล
ที่สาม
2.5) เป็ นโครงการผลประโยชน์ต อบแทนหลัง
ออกจากงานส าหรั บ ผลประโยชน์ข อง
พนัก งานของกิจ การที่ เสนอรายงาน หรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน
หากกิ จ การที่ เสนอรายงานเป็ นโครงการ
ผลประโยชน์เ อง นายจ้างซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้การ
สนับสนุ นเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่
เสนอรายงาน
2.6) กิจการถูกควบคุม หรือถูกควบคุมร่ วมโดย
บุคคลที่ระบุในข้อ 1)
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2.7) บุคคลตามที่ระบุ ในข้อ 1.1) มีอิทธิ พลที่มี
นัยสาคัญเหนือกิจการ หรือเป็ นสมาชิกของ
ผูบ้ ริหารสาคัญของกิจการ (หรือของบริษทั
ใหญ่)
2.8) กิจการหรือสมาชิกในกลุ่มกิจการซึ่ งกิจการ
เป็ นสมาชิก ซึ่ งให้บริการด้านผูบ้ ริหารสาคัญ
กับ กิ จ การที่ เสนอรายงานหรื อ บริ ษ ทั ใหญ่
ของกิจการที่เสนอรายงาน
รายการกับบุคคล
หรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

หมายถึง การโอนทรัพยากร บริการ หรือภาระผูกพัน ระหว่างกิจการ
ที่ เสนอรายงาน และบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เกี่ ยวข้อ งกัน
โดยไม่คานึงว่าได้มีการคิดราคาระหว่างกันหรือไม่

สมาชิกใน
หมายถึง สมาชิกในครอบครัวของบุคคลใดๆ ที่คาดว่าอาจมีอิทธิพล
ครอบครัวที่ใกล้ชิด
ต่ อหรืออาจได้รบั อิ ทธิ พลจากบุ คคลนั้น ในการทารายการ
ของบุคคล
กับกิจการ ทั้งนี้ สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดให้รวมถึง
1) สามี ภรรยา และบุตรของบุคคลนั้น
2) บุตรของสามี ภรรยาของบุคคลนั้น และ
3) บุคคลในอุปการะของบุคคลนั้นหรือของสามีภรรยา
ของบุคคลนั้น
ค่าตอบแทน

หมายถึง ผลประโยชน์ท้ งั หมดของพนักงาน (ตามคานิยามในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง2561) เรื่อง ผลประโยชน์
ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ซึ่ งรวมถึงผลประโยชน์
แก่พนักงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับ ปรุ ง 2561) เรื่ อง การจ่ า ยโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์
(เมื่อมีการประกาศใช้) ผลประโยชน์ของพนักงาน หมายถึง
สิ่งตอบแทนทุกรูปแบบที่จ่ายหรือค้างจ่ ายจากกิจการหรือ
จัดหาโดยกิจการหรือแทนกิจการเพื่อแลกเปลี่ยนกับงานที่
ท าให้แก่ กิจการ นอกจากนี้ ยังรวมถึงสิ่ งตอบแทนที่ จ่ า ย
แทนบริ ษ ัท ใหญ่ ข องกิ จ การอั น เกี่ ยวเนื่ องกับ กิ จ การ
ค่าตอบแทนรวมถึง
1) ผลประโยชน์ร ะยะสั้น ของพนัก งาน เช่ น ค่ า จ้ า ง
เงิ นเดื อน เงิ นสมทบประกันสังคม จ านวนที่ คิ ดได้
6
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2)

3)

4)
5)

จากการให้ลาพักประจาปี และลาป่ วย ส่ วนแบ่งกาไร
และโบนัส (หากจ่ ายภายใน 12 เดือนนับตั้งแต่ ว นั
สิ้ นงวดบัญชี ) และผลประโยชน์ท่ ีไม่ได้รบั ในรูปของ
ตัวเงิน (เช่ น การให้การรักษาพยาบาล การจัดหา
ที่ อยู่ อ าศัย ค่ า พาหนะ และค่ า สิ น ค้า หรื อ บริ ก าร
ที่ให้เปล่าหรือได้รบั การอุดหนุ นโดยกิจการ) สาหรับ
พนักงานที่ยงั ปฏิบตั ิงานอยู่กบั กิจการ
ผลประโยชน์ห ลั ง ออกจากงาน เช่ น บ านาญ
ผลประโยชน์อ่ ื นเมื่อเกษียณอายุ เบี้ ยประกันชี วิ ต
และค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่ นๆ ของพนักงานรวมถึง
ผลตอบแทนในรู ป การลางานส าหรับ พนัก งาน
ที่ทางานให้กบั กิจการเป็ นเวลานาน การลาต่อเนื่อง
ที่นายจ้างยังคงจ่ ายผลตอบแทนให้อยู่ ผลตอบแทน
ที่ ให้เ นื่องจากครบรอบอายุ งานหรื อ ผลประโยชน์
การให้ บ ริ ก ารที่ ยาวนานอื่ นๆ ผลประโยชน์ท่ ี
เกี่ยวข้องกับความทุพพลภาพระยะยาว นอกจากนี้
ยังรวมส่ วนแบ่งกาไร โบนัส และค่ าตอบแทนที่จะ
จ่ ายในภายหน้าด้ว ย ซึ่ งไม่ ไ ด้เ ป็ นการจ่ ายภายใน
12 เดือนหลังวันสิ้ นงวด
ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง และ
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์

ผูบ้ ริหารสาคัญ

หมายถึง บุคคลที่มีอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการวางแผน
สัง่ การ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไม่ว่าจะ
ทาหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

รัฐบาล

หมายถึง รัฐ บาล ตัว แทนรัฐ บาล และหน่ ว ยงานที่ คล้า ยคลึ ง กัน
ไม่ว่าจะเป็ นระดับท้องถิ่น ประเทศ หรือ ระหว่างประเทศ

กิจการที่เกี่ยวข้อง
กับรัฐบาล

หมายถึง กิ จ การที่ อยู่ ภ ายใต้ก ารควบคุ ม การควบคุ ม ร่ ว ม หรื อ
ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญของรัฐบาล
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ความหมายของคาว่า “การควบคุม” และ “กิจการที่ดาเนิน
ธุ รกิจด้านการลงทุน” “การควบคุมร่ วม” และ “มีอิทธิ พล
อย่ า งมี น ัย ส าคัญ ” ก าหนดไว้ใ นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินรวม
(เมื่ อมี การประกาศใช้) มาตรฐานการายงานทางการเงิ น
ฉบับ ที่ 11 (ปรับ ปรุ ง 2561) เรื่ อง การร่ ว มการงาน
(เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
(ปรับ ปรุ ง 2561) เรื่ อง เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มและ
การร่ ว มค้า (เมื่ อมี การประกาศใช้) ตามล าดับ และได้
น ามาใช้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ โดยมี ความหมาย
เช่ นเดียวกับที่ ระบุ ไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เหล่านั้น
10
11

12

ในการพิ จารณาความสัมพั นธ์กับบุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ ยวข้ องกัน ให้ พิจารณาจากเนื้อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ลักษณะดังต่อไปนี้ไม่เป็ นบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้ องกัน
11.1 กิจการสองกิจการมีเพี ยงกรรมการคนใดคนหนึ่ ง หรื อผู้บริ หารสาคัญคนใดคนหนึ่ ง
ร่ วมกัน หรื อ เนื่ องจากสมาชิกคนหนึ่ งของผู้บ ริ หารสาคัญ ของกิจการหนึ่ งมีอิทธิพล
เหนืออีกกิจการหนึ่ ง
11.2 ผู้ร่วมค้ าสองรายเพียงแต่ท้งั สองควบคุมร่วมกันในการร่วมค้ า
11.3 กิจการเพี ยงแค่ มีความสัมพั นธ์ในการทาธุรกิจตามปกติกับกิจการดังต่อไปนี้ (แม้ ว่า
ความสั ม พั น ธ์ ดั ง กล่ า วอาจกระทบต่ อ ความเป็ นอิ ส ระในการด าเนิ น กิ จ กรรมทาง
ธุรกิจของกิจการ หรืออาจทาให้ สามารถเข้ ามามีส่วนเข้ าร่ วมในกระบวนการตัดสินใจ
ของกิจการก็ตาม)
11.3.1 ผู้ให้ การสนับสนุนทางการเงิน
11.3.2 สหภาพการค้ า
11.3.3 กิจการสาธารณูปโภค และ
11.3.4 ส่วนงานและตัวแทนของรัฐบาล ซึ่ งไม่มีการควบคุม การควบคุมร่วม หรือมี
อิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญเหนือกิจการที่ เสนอรายงาน
11.4 ลูกค้ า ผู้ขาย เจ้ าของสิทธิทางการค้ า ผู้จัดจาหน่าย หรือตัวแทนโดยทั่วไป ที่ กิจการมี
รายการค้ าด้ วยในปริมาณที่ มีนัยสาคัญ อันเป็ นเพียงการพึ่ งพาต่อกันทางเศรษฐกิจ
ในการกาหนดคานิยามของกิจการที่ เกี่ ยวข้ องกัน บริษัทร่ วมให้ รวมบริ ษัทย่อยของบริษัทร่ วม
และการร่วมค้ าให้ รวมบริษัทย่อยของการร่วมค้ า ดังนั้นบริษัทย่อยของบริษัทร่วม และผู้ลงทุนซึ่ ง
มีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสาคัญเหนือบริษัทร่วมเป็ นกิจการที่ เกี่ ยวข้ องกัน
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การเปิ ดเผยข้อมูล
ทุกกิจการ
13

14

15

16
17

17ก

18

กิจการต้องเปิ ดเผยความสัมพันธ์ระหว่ างบริษทั ใหญ่ และบริ ษทั ย่ อยในทุกกรณี ไม่ ว่าจะมี
รายการระหว่างกันหรือไม่ กิจการต้องเปิ ดเผยชื่อของบริษทั ใหญ่ และกิจการที่เป็ นผูค้ วบคุม
สู งสุดในกิจการหากมิใช่ เป็ นบริ ษทั ใหญ่ หากบริ ษทั ใหญ่ หรือกิจการที่ เป็ นผูค้ วบคุมสู งสุ ด
ในกิจการไม่ได้จัดทางบการเงิน รวมเพื่อเสนอต่ อสาธารณชน กิจการต้องเปิ ดเผยชื่ อของ
บริษทั ใหญ่ท่ ีอยู่ในลาดับถัดขึ้ นไปที่มีการจัดทางบการเงินรวมเพื่อเสนอต่อสาธารณชนด้วย
กิจการต้ องเปิ ดเผยความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้ องกันในทุกกรณีทมี่ ีการควบคุม
เกิดขึ้นไม่ว่าจะมีรายการระหว่างกันหรือไม่ ทั้งนี้เพื่ อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินได้ เข้ าใจถึงผลกระทบที่ มี
ต่อกิจการอันเป็ นผลมาจากการมีความสัมพันธ์กบั บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้ องกัน
การเปิ ดเผยความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ น
การเปิ ดเผยเพิ่ มเติมจากมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 27 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงิน
เฉพาะกิจการ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง
2561) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่ น (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ย่ อหน้ าที่ 13 หมายถึ ง บริ ษัทใหญ่ ในลาดับถัดไป ซึ่ งหมายถึงบริ ษัทใหญ่ รายแรกในกลุ่ มเหนื อ
บริษัทใหญ่ระหว่างกลาง (Immediate parent) ซึ่ งเป็ นผู้จัดทางบการเงินรวมเพื่ อเสนอต่อสาธารณชน
กิจการต้องเปิ ดเผยจานวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผูบ้ ริหารสาคัญของกิจการเป็ นยอดรวม
และแยกประเภทดังต่อไปนี้
17.1 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
17.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
17.3 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ
17.4 ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้างงาน และ
17.5 ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
ในกรณีท่ ีกิจการได้รบั บริการด้านผูบ้ ริหารสาคัญจากกิจการอื่น (“กิจการบริหาร”) กิจการ
ไม่ตอ้ งนาข้อกาหนดในย่อหน้าที่ 17 มาปฏิบตั ิกบั ค่าตอบแทนที่กิจการบริหารได้จ่ายหรือที่
จะต้องจ่ ายให้แก่พนักงานหรือกรรมการของกิจการบริหาร
ในกรณีท่ ีกิจการมีรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน กิจการต้องเปิ ดเผยลักษณะ
ความสัมพันธ์ก บั บุ ค คลหรื อ กิจ การที่ เกี่ ยวข้อ งกัน ตลอดจนข้อ มู ลเกี่ ยวกับรายการและ
ยอดคงค้างของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่จาเป็ นในการทาความเข้าใจถึง
ผลกระทบจากความสัมพันธ์ก ับบุ คคลหรื อ กิ จการที่ เกี่ ยวข้อ งกันที่ อาจมี ต่ อ งบการเงิ น
ข้อกาหนดในการเปิ ดเผยนี้ เป็ นรายการที่เพิ่มขึ้ นจากข้อกาหนดในย่อหน้า ที่ 17 ซึ่ งกาหนด
ให้เปิ ดเผยค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารสาคัญ โดยกิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ เป็ น
อย่างน้อย
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18.1
18.2

18ก
19

20

21

จานวนเงินของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จานวนเงินของยอดคงค้าง รวมถึงภาระผูกพัน และ
18.2.1 ข้อ กาหนด และเงื่อนไข รวมถึง หลักประกัน (ถ้ามี) และลักษณะของ
สิ่งตอบแทนที่จะใช้ในการชาระยอดคงค้างดังกล่าว และ
18.2.2 รายละเอียดของการค้ าประกันที่ให้หรือได้รบั
18.3 ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้องกับจานวนเงินของยอดคงค้าง และ
18.4 หนี้ สูญหรือหนี้ สงสัยจะสูญที่รบั รู เ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดที่เกิดขึ้ นจากบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยจ านวนเงิ น ค่ า บริ ก ารด้า นผู บ้ ริ ห ารส าคัญ ที่ จ่ า ยให้กิ จ การบริ ห ารที่
แยกต่างหาก
ในการเปิ ดเผยข้อ มู ลตามย่ อหน้าที่ 18 กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ล แยกจากกันตามแต่ ละ
ประเภทดังต่อไปนี้
19.1 บริษทั ใหญ่
19.2 กิจการซึ่งมีการควบคุมร่วมใน หรือกิจการที่มีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญเหนือกิจการ
19.3 บริษทั ย่อย
19.4 บริษทั ร่วม
19.5 การร่วมค้าที่กิจการเป็ นผูล้ งทุนการร่วมค้า
19.6 ผูบ้ ริหารสาคัญของกิจการหรือของบริษทั ใหญ่ และ
19.7 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ
การจั ดประเภทลูกหนี้และเจ้ าหนี้ที่เป็ นบุ คคลหรื อกิจการที่ เกี่ ยวข้ องกันในแต่ละประเภทตามที่
ระบุในย่อหน้ าที่ 19 นั้น เป็ นข้ อกาหนดในการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ เพิ่ มเติมจากที่ กาหนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) สาหรับ
ข้ อมูลที่ ต้ องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การจัดประเภท
ดังกล่าวจะช่วยให้ การวิเคราะห์เกี่ ยวกับยอดคงค้ างและรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้ องกัน
ทาได้ อย่างครบถ้ วนยิ่ งขึ้น
ตัวอย่างของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้ องกันที่ กจิ การต้ องเปิ ดเผย
21.1 การซื้อหรือขายสินค้ า (ไม่ว่าจะเป็ นสินค้ าสาเร็จรูปหรือไม่)
21.2 การซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์อนื่
21.3 การให้ หรือรับบริการ
21.4 การมีสญ
ั ญาเช่าหรือให้ เช่า
21.5 รายการโอนหรือรับโอนงานวิจัยและพัฒนา
21.6 รายการโอนหรือรับโอนสิทธิทเี่ กิดขึ้นภายใต้ สญ
ั ญาการให้ หรือใช้ สทิ ธิ
21.7 รายการโอนหรื อ รั บ โอนที่ เกิดขึ้ นภายใต้ ข้ อตกลงการจั ดการทางการเงิน (รวมถึ ง
การกู้ยืมและการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นที่ ทาในรูปของเงินสดหรือในรูปแบบอื่ น )
21.8 การคา้ ประกันหรือการใช้ หลักประกัน
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21.9

22

23

24

ภาระผูกพั นในการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ งในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ระบุเกิดขึ้น หรื อ
ไม่เกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสัญญาที่ มีผลบังคับแล้ ว1 (ไม่ว่าจะมีการรับรู้หรือไม่) และ
21.10 การช าระหนี้ สิน แทนกิจ การ หรื อ การที่ กิจ การช าระหนี้ สิน แทนบุ ค คลหรื อกิจ การ
ที่ เกี่ ยวข้ องกัน
การที่ บริ ษัทใหญ่ หรื อ บริ ษัทย่ อ ยที่ มีส่วนร่ วมในโครงการผลประโยชน์ ซึ่ งทาให้ มีความเสี่ ยง
ร่วมกัน ในกลุ่มกิจการถือเป็ นรายการระหว่างกิจการและบุคคลที่ เกี่ ยวข้ องกัน (ดูย่อหน้ าที่ 42
ในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 19 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ))
การเปิ ดเผยว่ า รายการกั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เกี่ ยวข้ อ งกัน เป็ นไปตามเงื่ อนไขทางการค้ า
เช่ นเดียวกับรายการที่ เกิดขึ้นกับบุคคลหรื อกิจการที่ ไม่เกี่ ยวข้ องกัน จะทาได้ กต็ ่อเมื่ อกิจการ
สามารถพิสจู น์ได้ ว่ารายการที่ เกิดขึ้นเป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ ได้ เปิ ดเผยไว้
กิจ การอาจเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ ยวกับบุ ค คลหรื อ กิ จการที่ เกี่ยวข้อ งกัน โดยรวมรายการที่ มี
ลัก ษณะคล้า ยคลึ ง กัน ไว้ด ว้ ยกัน เว้น แต่ ก ารแยกเปิ ดเผยข้อ มู ล ดัง กล่ า วจ าเป็ นต่ อ การ
ทาความเข้าใจถึงผลกระทบของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีต่องบการเงิน
ของกิจการ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล

25

26

1

กิจการที่เสนอรายงานได้รบั การยกเว้นจากข้อกาหนดการเปิ ดเผยข้อ มู ลในย่อหน้า ที่ 18
สาหรับรายการและยอดคงค้างของรายการกับบุ คคลหรื อ กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน รวมถึง
ภาระผูกพันสาหรับรายการกับ
25.1 รัฐบาล ซึ่ งเป็ นผูค้ วบคุม หรือควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญเหนือ
กิจการที่เสนอรายงาน และ
25.2 กิจการซึ่ งเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากรัฐบาลเดียวกันนั้นเป็ นผู ค้ วบคุม หรือ
ควบคุ ม ร่ ว มใน หรื อ มี อิ ท ธิ พลอย่ า งมี นยั ส าคัญเหนือ ทั้งกิ จการที่ เสนอรายงาน
และกิจการอื่น
หากกิ จ การที่ เสนอรายงานใช้ข ้อ ยกเว้น ตามย่ อ หน้า ที่ 25 กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันและยอดคงค้างที่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 25 ดังนี้
26.1 ชื่อของรัฐบาล และลักษณะของความสัมพันธ์กบั กิจการที่เสนอรายงาน (กล่าวคือ
การควบคุม การควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ)

มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 37 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ น ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น และสิ น ทรัพ ย์
ที่อาจเกิดขึ้น (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ให้ ความหมายของคาว่ า สัญญาที่ มีผลบังคับแล้ ว หมายถึง สัญญาซึ่ งคู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ ายมิได้ ปฏิบตั ติ ามภาระผูกพัน หรือคู่สญ
ั ญาได้ ปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันเป็ นบางส่วนโดยเท่ าเทียมกัน
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26.2

27

ข้อมูลดังต่อไปนี้ โดยมีรายละเอียดเพียงพอที่ทาให้ผูใ้ ช้งบการเงินของกิจการเข้าใจ
ถึงผลกระทบของรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องที่มีต่องบการเงิน
26.2.1 ลักษณะของรายการและจานวนเงินของแต่ละรายการที่มีนยั สาคัญ และ
26.2.2 ส าหรั บ รายการอื่ นซึ่ งโดยรวมมี น ัย ส าคั ญ แต่ ว่ า แต่ ล ะรายการ
ไม่ มี น ัย ส าคัญ ควรเปิ ดเผยข้อ บ่ ง ชี้ เชิ ง คุ ณ ภาพหรื อ เชิ ง ปริ ม าณถึ ง
ขอบเขตของรายการ ประเภทของรายการที่ เปิ ดเผยให้รวมรายการตาม
ย่อหน้าที่ 21
ในการใช้ ดุลยพิ นิจเพื่ อกาหนดระดับของรายละเอียดที่ ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกาหนดของ
ย่อหน้ าที่ 26.2 กิจการที่ เสนอรายงานต้ องพิ จารณาถึงความใกล้ ชิดของความสัมพั นธ์ ระหว่ าง
กิจการที่ เกี่ ยวข้ องกัน และปั จ จัยอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องในการกาหนดระดับของความมีนั ยสาคัญ ของ
รายการ เช่น การพิจารณาถึง
27.1 ความมีนัยสาคัญเมื่ อพิจารณาถึงขนาด
27.2 รายการที่ ไม่เป็ นไปตามเงื่ อนไขทางตลาด
27.3 รายการที่ อยู่นอกเหนือการดาเนินงานแบบปกติรายวัน เช่น การซื้อและขายธุรกิจ
27.4 รายการที่ ได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ หน่วยงานกากับดูแล
27.5 การมีรายงานให้ ผ้ ูบริหารระดับสูง
27.6 รายการที่ ต้องได้ รับการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
28

28ก
28ข
28ค

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับงบการเงินสาหรับ รอบระยะเวลาบัญชีทเริ่ี่ ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป โดยให้ ปรับย้ อนหลัง ทั้งนี้สนับสนุ นให้ นาไปใช้
ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สาหรั บงวดก่อนวันที่ มี
ผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
29

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ให้ ใช้ แทนมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 24 (ปรั บ ปรุ ง 2560)
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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