เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๐๔ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กันยายน ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๑๓/๒๕๕๘
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๘)
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๔๑ (๒/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพ บัญชี ที่ ๙๒/๒๕๕๗ เรื่อ ง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๒๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง
การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 24 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศที่ส้ ิน สุด ในวั น ที่ 31 ธัน วาคม 2557 (IAS 24 :
Related Party Disclosures (Bound volume 2015 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญ ชีฉบับ นี้ มีการปรับ ปรุงจากฉบับ ปี 2557 โดยปรับ ปรุงย่อหน้ า ที่ 4 และ 9
และเพิ่มย่อหน้ าที่ 17ก 18ก 28ข และ 28ค และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับอื่น

1

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

บทนํา

บทนํา 1

วัตถุประสงค์

1

ขอบเขต

2

ความมุ่งหมายของการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน

5

คํานิยาม

9

การเปิ ดเผยข้อมูล

13

ทุกกิจการ

13

กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับรัฐบาล

25

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง

28

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

29

2

มาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 24 (ปรั บปรุง 2558) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี ย่ วกับบุ คคลหรื อกิ จการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ประกอบด้ วยย่ อหน้ าที่ 1 ถึง 29 ทุกย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดของ กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กจิ การถือ
ปฏิบั ติ ตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 8 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื ่อ ง นโยบายการบัญ ชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนํา
บทนํา 1

บทนํา 2
บทนํา 3

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคล
หรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน กําหนดให้ กจิ การที่เสนอรายงานต้ องเปิ ดเผย
ก) รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้ อง และ
ข) ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยโดยไม่คาํ นึงถึงว่าจะมีรายการระหว่าง
กันหรือไม่
(บทนํานี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(บทนํานี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

3

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทําให้ ม่ันใจว่างบการเงินของกิจการได้ เปิ ดเผยข้ อมูล
ที่จาํ เป็ นเพื่อทําให้ ผ้ ูอ่านตระหนักถึงความเป็ นไปได้ ท่วี ่ าฐานะการเงินและกําไรหรือขาดทุนของ
กิจการอาจได้ รับผลกระทบจากการที่กิจการมีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน และจากการมี
รายการและยอดคงค้ าง รวมถึงภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

ขอบเขต
2

3

4

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั
2.1 การระบุลกั ษณะความสัมพันธ์ และรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
2.2 การระบุ ยอดคงค้าง รวมถึงภาระผู กพันของรายการระหว่ างกิ จการกับบุ คคลหรื อ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
2.3 การระบุสถานการณ์ทีต่ อ้ งเปิ ดเผยรายการตามข้อ 2.1 และ 2.2 และ
2.4 การกําหนดการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับรายการระหว่างกันเหล่านั้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ กํ าหนดให้เปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่ างกิ จการ
ที่ เ กี่ ย วข้อง รายการและยอดคงค้าง รวมทั้งภาระผู ก พัน ของรายการบุ ค คลหรื อ กิ จ การ
ที่เกี่ยวข้องกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ใหญ่ หรือผูล้ งทุนที่มี
การควบคุ มร่ วมใน หรื อมี อิทธิ พลอย่ างมีนยั สําคัญเหนือผู ไ้ ด้รบั การลงทุ นตามที่กํ าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมี
การประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะ
กิจการ (เมือ่ มีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ นํามาใช้กบั งบการเงินแต่ละกิจการด้วย
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันและยอดคงค้ างของ
รายการกับกิจการในกลุ่มเดียวกันในงบการเงินของกิจการ รายการและยอดคงค้ างของรายการกับ
บุ ค คลหรื อ กิจ การที่เ กี่ย วข้ อ งกัน ที่เ กิด ขึ้ นภายในกลุ่ ม กิจ การจะถู ก ตั ด ออกไปใน การจั ด ทํา
งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ ยกเว้ นรายการและยอดคงค้ างของรายการระหว่างกิจการที่ดาํ เนิน
ธุรกิจด้ านการลงทุนกับบริษัทย่อยของกิจการเหล่านั้นซึ่งวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือ
ขาดทุนในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ

ความมุ่งหมายของการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
5

ความสัมพันธ์กบั บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นเรื่องปกติทางการค้ าและการประกอบธุรกิจ
ตัวอย่างเช่น การที่กจิ การมีกจิ กรรมทางธุรกิจผ่านบริษัทย่อย การร่วมค้ า และบริษัทร่วมบ่อยครั้ง
4

6

7

8

ซึ่งภายใต้ สถานการณ์เหล่ านี้ความสามารถของกิจการในการส่งผลกระทบต่ อนโยบายการเงิน
และการดํา เนิ น งานของผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น เกิด ขึ้น โดยผ่ า นการควบคุ ม การควบคุ ม ร่ ว ม หรื อ
การมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญ
ความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันอาจมีผลกระทบต่ อกําไรหรือขาดทุนและฐานะ
การเงินของกิจการ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันอาจทํารายการที่บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้ อง
กันไม่ทาํ ตัวอย่างเช่น กิจการขายสินค้ าในราคาทุนให้ แก่บริษัทใหญ่ ซึ่งอาจไม่ขายให้ กบั ลูกค้ าราย
อื่นในเงื่อนไขเดียวกัน นอกจากนี้ รายการระหว่างกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันอาจไม่
เกิดขึ้นในจํานวนเงินเดียวกันกับรายการระหว่างกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
กําไรหรือขาดทุนและฐานะการเงินของกิจการอาจได้ รับผลกระทบจากความสัมพันธ์กับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกันแม้ ไม่มีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น การมีความสัมพันธ์เพียงเล็กน้ อยกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันอาจเพียงพอที่จะส่งผลกระทบต่อรายการที่กจิ การมีกบั บุคคลหรือกิจการ
อื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน ตัวอย่างเช่น บริษัทย่อยอาจเลิกความสัมพันธ์กบั คู่ค้าเมื่อบริษัทใหญ่ซ้ ือบริษัท
ย่ อยอีกแห่ งหนึ่งซึ่งทําธุรกิจประเภทเดียวกับคู่ค้า กิจการหนึ่งอาจระงับกิจกรรมบางอย่างเพราะ
ได้ รับอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญจากอีกกิจการหนึ่ง เช่น บริษัทย่อยอาจได้ รับคําสั่งจากบริษัทใหญ่
ไม่ให้ ดาํ เนินการด้ านวิจัยและพัฒนา
จากเหตุผลดังกล่าว ข้ อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับรายการของกิจการ ยอดคงค้ างของรายการเหล่ านั้น
รวมถึงภาระผู กพั น และความสัมพั นธ์กับบุ คคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน จึ งอาจมีผลกระทบ
ต่ อผู้ ใ ช้ งบการเงิ นในการประเมิ นการดําเนิ นงานของกิจการ ความเสี่ยงและโอกาสทางธุ รกิจ
ของกิจการนั้นๆ

คํานิยาม
9

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้
บุคคลหรือกิจการที่
หมายถึง บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่เ กี่ย วข้อ งกับ กิ จ การที่เ ป็ นผู จ้ ัด ทํ า
เกีย่ วข้องกัน
งบการเงิ น (มาตรฐานฉบับนี้ หมายถึงกิ จ การที่เ สนอ
รายงาน)
1) บุ ค คล หรื อ สมาชิ ก ในครอบครัว ที่ ใ กล้ชิ ด ของ
บุ ค คลนั้น เกี่ ย วข้อ งกับ กิ จ การที่ เ สนอรายงาน
ถ้าบุคคลนั้น
1.1) มีการควบคุมกิจการ หรือมีการควบคุมร่วม
ในกิจการทีเ่ สนอรายงาน
1.2) มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี น ัย สํ า คัญ เหนื อ กิ จ การ
ทีเ่ สนอรายงาน หรือ
1.3) เป็ นสมาชิกของผูบ้ ริหารสําคัญของกิจการ
ที่เสนอรายงาน หรือบริษทั ใหญ่ของกิจการ
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ทีเ่ สนอรายงาน
2) เป็ นกิ จการที่เ กี่ยวข้องกับกิ จการที่เสนอรายงาน
หากเข้าเงือ่ นไขข้อใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้
2.1 กิ จ การและกิ จ การที่ เ สนอรายงานเป็ น
สมาชิกในกลุ่มกิจการเดียวกัน (ซึ่งหมายถึง
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่ อย และบริ ษทั ย่ อยใน
กลุ่มเดียวกันซึ่งเกีย่ วข้องซึ่งกันและกัน)
2.2 กิจการหนึ่งเป็ นบริษทั ร่ วมหรือการร่วมค้า
ของอี ก กิ จ การหนึ่ง (หรื อ เป็ นบริ ษ ทั ร่ ว ม
หรือการร่ วมค้าของสมาชิ กในกลุ่มกิจการ
ซึ่งกิจการเป็ นสมาชิก)
2.3 กิจการทั้งสองเป็ นการร่วมค้าของบุคคลที่
สามคนเดียวกัน
2.4 กิ จ การหนึ่ง เป็ นการร่ ว มค้า ของบุ ค คลที่
สามและอีกกิจการหนึง่ เป็ นบริษทั ร่วมของ
บุคคลทีส่ าม
2.5 เป็ นโครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลัง
ออกจากงานสํ า หรั บ ผลประโยชน์ข อง
พนักงานของกิ จการที่เสนอรายงาน หรื อ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการทีเ่ สนอรายงาน
หากกิ จ การที่เ สนอรายงานเป็ นโครงการ
ผลประโยชน์เ อง นายจ้ า งซึ่ ง เป็ นผู ้ใ ห้
การสนับ สนุ น เป็ นกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
กิจการทีเ่ สนอรายงาน
2.6 กิจการถูกควบคุม หรือถู กควบคุมร่วมโดย
บุคคลทีร่ ะบุในข้อ 1)
2.7 บุคคลตามที่ระบุในข้อ 1) 1.1) มีอิทธิพล
ที่มีนยั สําคัญเหนือกิจการ หรือเป็ นสมาชิก
ของผู บ้ ริหารสําคัญของกิจการ (หรือของ
บริษทั ใหญ่)
2.8 กิ จ การ หรื อ สมาชิ ก ในกลุ่ ม กิ จ การซึ่ ง
กิ จ การเป็ นสมาชิ ก ซึ่ ง ให้ บ ริ ก ารด้า น
ผู บ้ ริ หารสําคัญกับกิจการที่เสนอรายงาน
หรือบริษทั ใหญ่ของกิจการทีเ่ สนอรายงาน
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รายการกับบุคคลหรือ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

หมายถึง การโอนทรัพ ยากร บริ ก าร หรื อ ภาระผู ก พัน ระหว่ า ง
กิ จ ก า ร ที่ เ ส น อ ร า ย ง า น แ ล ะ บุ ค ค ล ห รื อกิ จ ก า ร
ที่เกี่ยวข้องกัน โดยไม่คํานึงว่าได้มีการคิดราคาระหว่าง
กันหรือไม่

สมาชิกในครอบครัวที่
ใกล้ชดิ ของบุคคล

หมายถึง สมาชิ ก ในครอบครัว ของบุ ค คลใดๆ ที่ ค าดว่ า อาจมี
อิทธิพลต่อหรืออาจได้รบั อิทธิพลจากบุคคลนั้นในการทํา
รายการกับกิจการ ทั้งนี้ สมาชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิดให้
รวมถึง
1) สามี ภรรยา และบุตรของบุคคลนั้น
2) บุตรของสามี ภรรยาของบุคคลนั้น และ
3) บุ ค คลในอุ ป การะของบุ ค คลนั้น หรื อ ของสามี
ภรรยาของบุคคลนั้น

ค่าตอบแทน

หมายถึง ผลประโยชน์ท้ ั งหมดของพนัก งาน (ตามคํ า นิ ย าม
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมือ่ มีการประกาศใช้))
ซึ่ ง รวมถึ ง ผลประโยชน์แ ก่ พ นัก งานตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อ ง การจ่ ายโดยใช้ หุ้ น เป็ นเกณฑ์ (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้) ผลประโยชน์ข องพนัก งาน หมายถึ ง
สิ่ งตอบแทนทุ กรู ปแบบที่ จ่ ายหรื อค้างจ่ ายจากกิ จการ
หรือจัดหาโดยกิจการหรือแทนกิจการเพือ่ แลกเปลี่ยนกับ
งานที่ทําให้แก่กิจการ นอกจากนี้ ยังรวมถึงสิ่งตอบแทนที่
จ่ ายแทนบริษทั ใหญ่ของกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับกิจการ
ค่าตอบแทนรวมถึง
1) ผลประโยชน์ร ะยะสั้น ของพนัก งาน เช่ น ค่ า จ้ า ง
เงินเดือน เงินสมทบประกันสังคม จํ านวนที่คิดได้
จากการให้ลาพักประจํ าปี และลาป่ วย ส่วนแบ่งกําไร
และโบนัส (หากจ่ ายภายใน 12 เดื อนนับตั้ง แต่
วันสิ้ นงวดบัญชี) และผลประโยชน์ที่ไม่ได้รบั ในรู ป
ของตั ว เงิ น (เช่ น การให้ ก ารรั ก ษาพยาบาล
การจัดหาที่อยู่อาศัย ค่ าพาหนะ และค่าสินค้าหรือ
บริการที่ให้เปล่าหรือได้รบั การอุดหนุ นโดยกิจการ)
7

2)

3)

4)
5)

สําหรับพนักงานทีย่ งั ปฏิบตั ิงานอยู่กบั กิจการ
ผลประโยชน์ห ลัง ออกจากงาน เช่ น บํ า นาญ
ผลประโยชน์อื่นเมื่อเกษียณอายุ เบี้ ยประกันชี วิต
และค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่ นๆ ของพนักงานรวมถึ ง
ผลตอบแทนในรู ป การลางานสํ า หรับ พนัก งานที่
ทํางานให้กบั กิจการเป็ นเวลานาน การลาต่ อเนื่องที่
นายจ้างยังคงจ่ ายผลตอบแทนให้อยู่ ผลตอบแทนที่
ให้เนื่ องจากครบรอบอายุ งาน หรื อผลประโยชน์
การให้ บ ริ ก ารที่ ย าวนานอื่ น ๆ ผลประโยชน์ ที่
เกี่ยวข้องกับความทุ พพลภาพระยะยาว นอกจากนี้
ยังรวมส่ วนแบ่งกําไร โบนัส และค่ าตอบแทนที่จะ
จ่ ายในภายหน้าด้วย ซึ่ งไม่ ได้เป็ นการจ่ ายภายใน
12 เดือนหลังวันสิ้ นงวด
ผลประโยชน์เมือ่ ถูกเลิกจ้าง และ
ผลประโยชน์ของพนักงานทีจ่ ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์

ผูบ้ ริหารสําคัญ

หมายถึง บุ ค คลที่ มี อํ า นาจหน้า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบใน
การวางแผน สัง่ การ และควบคุ มกิ จกรรมต่ างๆ ของ
กิ จ การ ไม่ ว่ า ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม ทั้ งนี้ รวมถึ ง
กรรมการของกิจการ (ไม่ว่าจะทําหน้าที่ในระดับบริหาร
หรือไม่)

รัฐบาล

หมายถึง รัฐบาล ตัวแทนรัฐบาล และหน่วยงานที่คล้ายคลึงกัน
ไม่ ว่ า จะเป็ นระดับ ท้อ งถิ่ น ประเทศ หรื อ ระหว่ า ง
ประเทศ

กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
รัฐบาล

หมายถึง กิจการที่อยู่ ภายใต้การควบคุ ม การควบคุมร่ วม หรื อ
ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญของรัฐบาล
ความหมายของคํ าว่ า “การควบคุ ม” และ “กิ จการที่
ดํ าเนิ นธุ รกิ จด้านการลงทุ น” “การควบคุ มร่ วม” และ
“มี อิ ท ธิ พลอย่ างมี น ยั สํ าคัญ ” กํ าหนดไว้ใ นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐาน

8

การายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อ ง การร่ ว มการงาน (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้) และ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มและการร่ ว มค้า (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้) ตามลําดับ
10 ในการพิ จารณาความสัมพั นธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ให้ พิจารณาจากเนื้อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
11 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ลักษณะดังต่อไปนี้ไม่เป็ นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
11.1 กิจ การสองกิจ การมี เพี ย งกรรมการคนใดคนหนึ่ ง หรื อ ผู้ บ ริ ห ารสํา คัญ คนใดคนหนึ่ ง
ร่วมกัน หรือ เนื่องจากสมาชิกคนหนึ่งของผู้บริหารสําคัญของกิจการหนึ่งมีอทิ ธิพลเหนือ
อีกกิจการหนึ่ง
11.2 ผู้ร่วมค้ าสองรายเพียงแต่ท้งั สองควบคุมร่วมกันในการร่วมค้ า
11.3 กิจการเพี ยงแค่ มี ความสัมพั นธ์ในการทําธุ รกิจตามปกติ กับกิจการดั งต่ อไปนี้ (แม้ ว่ า
ความสัมพันธ์ดังกล่ าวอาจกระทบต่ อความเป็ นอิสระในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจของ
กิจการ หรืออาจทําให้ สามารถเข้ ามามีส่วนเข้ าร่วมในกระบวนการตัดสินใจของกิจการก็ตาม)
11.3.1 ผู้ให้ การสนับสนุนทางการเงิน
11.3.2 สหภาพการค้ า
11.3.3 กิจการสาธารณูปโภค และ
11.3.4 ส่วนงานและตัวแทนของรัฐบาล ซึ่งไม่มีการควบคุม ควบคุมร่วม หรือมีอทิ ธิพล
อย่างมีนัยสําคัญเหนือกิจการที่เสนอรายงาน
11.4 ลูกค้ า ผู้ ขาย เจ้ าของสิทธิทางการค้ า ผู้ จัดจําหน่ าย หรื อตัวแทนโดยทั่วไป ที่กิจการมี
รายการค้ าด้ วยในปริมาณที่มีนัยสําคัญ อันเป็ นเพียงการพึ่งพาต่อกันทางเศรษฐกิจ
12 ในการกําหนดคํานิยามของกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน บริษัทร่วมให้ รวมบริษัทย่อยของบริษัทร่วม และ
การร่ วมค้ าให้ รวมบริ ษัทย่ อยของการร่ วมค้ า ดังนั้นบริษัทย่ อยของบริษัทร่ วม และผู้ลงทุนซึ่งมี
อิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญเหนือบริษัทร่วมเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

การเปิ ดเผยข้อมูล
ทุกกิจการ
13 กิจการต้องเปิ ดเผยความสัมพันธ์ระหว่ างบริ ษทั ใหญ่ และบริ ษทั ย่อยในทุกกรณี ไม่ ว่าจะมี
รายการระหว่างกันหรือไม่ กิจการต้องเปิ ดเผยชื่อของบริษทั ใหญ่ และกิจการที่เป็ นผูค้ วบคุม
สูงสุดในกิจการหากมิใช่เป็ นบริษทั ใหญ่ หากบริษทั ใหญ่หรือกิจการที่เป็ นผูค้ วบคุมสู งสุดใน
กิจการไม่ได้จัดทํางบการเงินรวมเพือ่ เสนอต่อสาธารณชน กิจการต้องเปิ ดเผยชื่อของบริษทั
ใหญ่ทีอ่ ยู่ในลําดับถัดขึ้ นไปทีม่ ีการจัดทํางบการเงินรวมเพือ่ เสนอต่อสาธารณชนด้วย
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14 กิจการต้ องเปิ ดเผยความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันในทุกกรณีท่มี ีการควบคุม
เกิดขึ้นไม่ว่าจะมีรายการระหว่างกันหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินได้ เข้ าใจถึงผลกระทบที่มีต่อ
กิจการอันเป็ นผลมาจากการมีความสัมพันธ์กบั บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
15 การเปิ ดเผยความสัมพันธ์ระหว่ างบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ น
การเปิ ดเผยเพิ่มเติมจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะ
กิจการ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรั บปรุง
2558) เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจการอืน่ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
16 ย่ อหน้ าที่ 13 หมายถึง บริ ษั ทใหญ่ ในลําดับถัดไป ซึ่ งหมายถึงบริ ษั ทใหญ่ รายแรกในกลุ่ มเหนื อ
บริษัทใหญ่ระหว่างกลาง (Intermediate parent) ซึ่งเป็ นผู้จัดทํางบการเงินรวมเพื่อเสนอต่อสาธารณชน
17 กิจการต้องเปิ ดเผยจํ านวนค่ าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผูบ้ ริหารสําคัญของกิจการเป็ นยอดรวม
และแยกประเภทดังต่อไปนี้
17.1 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
17.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
17.3 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ
17.4 ผลประโยชน์เมือ่ ถูกเลิกจ้างงาน และ
17.5 ผลประโยชน์ของพนักงานทีจ่ ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
17ก ในกรณีที่กิจการได้รบั บริการด้านผูบ้ ริหารสําคัญจากกิจการอื่น (“กิจการบริหาร”) กิจการไม่
ต้องนําข้อกําหนดในย่ อหน้าที่ 17 มาปฏิ บตั ิ กบั ค่ าตอบแทนที่กิจการบริ หารได้จ่ ายหรื อที่
จะต้องจ่ ายให้แก่พนักงานหรือกรรมการของกิจการบริหาร
18 ในกรณีที่กิจการมีรายการกับบุ คคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน กิจการต้องเปิ ดเผยลักษณะ
ความสัม พัน ธ์ก บั บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ย วข้อ งกัน ตลอดจนข้อ มู ล เกี่ ย วกับ รายการและ
ยอดคงค้างของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่จําเป็ นในการทําความเข้าใจถึง
ผลกระทบจากความสัมพันธ์กบั บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันทีอ่ าจมีต่องบการเงิน ข้อกําหนด
ในการเปิ ดเผยนี้ เป็ นรายการที่เพิ่มขึ้ นจากข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 17 ซึ่ งกําหนดให้เปิ ดเผย
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารสําคัญ โดยกิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อย
18.1 จํ านวนเงินของรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
18.2 จํ านวนเงินของยอดคงค้าง รวมถึงภาระผูกพัน และ
18.2.1 ข้อ กํ า หนด และเงื่ อ นไข รวมถึ ง หลัก ประกัน (ถ้า มี ) และลัก ษณะของ
สิง่ ตอบแทนทีจ่ ะใช้ในการชําระยอดคงค้างดังกล่าว และ
18.2.2 รายละเอียดของการคํ้าประกันทีใ่ ห้หรือได้รบั
18.3 ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญทีเ่ กีย่ วข้องกับจํ านวนเงินของยอดคงค้าง และ
18.4 หนี้ สูญหรือหนี้ สงสัยจะสูญที่รบั รูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดที่เกิดขึ้ นจากบุคคลหรือ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
18ก กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยจํ า นวนเงิ น ค่ า บริ ก ารด้า นผู บ้ ริ ห ารสํ า คัญ ที่ จ่ า ยให้กิ จ การบริ ห ารที่
แยกต่างหาก
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19 ในการเปิ ดเผยข้อมู ลตามย่ อหน้าที่ 18 กิ จการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลแยกจากกันตามแต่ ละ
ประเภทดังต่อไปนี้
19.1 บริษทั ใหญ่
19.2 กิจการซึ่งมีการควบคุมร่วมใน หรือกิจการทีม่ ีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญเหนือกิจการ
19.3 บริษทั ย่อย
19.4 บริษทั ร่วม
19.5 การร่วมค้าทีก่ ิจการเป็ นผูล้ งทุนการร่วมค้า
19.6 ผูบ้ ริหารสําคัญของกิจการหรือของบริษทั ใหญ่ และ
19.7 บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอื่นๆ
20 การจัดประเภทลูกหนี้และเจ้ าหนี้ท่เี ป็ นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันในแต่ละประเภทตามที่ระบุ
ในย่ อหน้ าที่ 19 นั้ น เป็ นข้ อกําหนดในการเปิ ดเผยข้ อมู ลที่เพิ่ มเติ มจากที่กาํ หนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) สําหรับ
ข้ อมูลที่ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การจัดประเภท
ดังกล่าวจะช่วยให้ การวิเคราะห์เกี่ยวกับยอดคงค้ างและรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ทําได้ อย่างครบถ้ วนยิ่งขึ้น
21 ตัวอย่างของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่กจิ การต้ องเปิ ดเผย
21.1 การซื้อหรือขายสินค้ า (ไม่ว่าจะเป็ นสินค้ าสําเร็จรูปหรือไม่)
21.2 การซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์อ่นื
21.3 การให้ หรือรับบริการ
21.4 การมีสญ
ั ญาเช่าระยะยาวหรือให้ เช่า
21.5 รายการโอนหรือรับโอนงานวิจัยและพัฒนา
21.6 รายการโอนหรือรับโอนสิทธิท่เี กิดขึ้นภายใต้ สญ
ั ญาการให้ หรือใช้ สทิ ธิ
21.7 รายการโอนหรือรับโอนที่เกิดขึ้นภายใต้ ข้อตกลงการจัดการทางการเงิน (รวมถึงการกู้ยืม
และการระดมทุนจากผู้ถอื หุ้นที่ทาํ ในรูปของเงินสดหรือในรูปแบบอื่น)
21.8 การคํา้ ประกันหรือการใช้ หลักประกัน
21.9 ภาระผู กพันในการกระทําอย่ างใดอย่ างหนึ่งในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ท่ีระบุเกิดขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสัญญาที่มีผลบังคับแล้ ว1 (ไม่ว่าจะมีการรับรู้หรือไม่) และ
21.10 การชํา ระหนี้ สิ น แทนกิ จ การ หรื อ การที่ กิ จ การชํา ระหนี้ สิ น แทนบุ ค คลหรื อ กิ จ การ
ที่เกี่ยวข้ องกัน

1

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 ( ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทีอ่ าจ
เกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ให้ ความหมายของคําว่า สัญญาที่มีผลบังคับแล้ ว หมายถึง สัญญาซึ่งคู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ ายมิได้ ปฏิบัติตามภาระผูกพัน หรือคู่สญ
ั ญาได้ ปฏิบัติตามภาระผูกพันเป็ นบางส่วนโดยเท่าเทียมกัน
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22 การที่บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยที่มีส่วนร่วมในโครงการผลประโยชน์ ซึ่งทําให้ มีความเสี่ยงร่วมกัน
ในกลุ่ ม กิจ การถื อ เป็ นรายการระหว่ า งกิจ การและบุ ค คลที่เ กี่ย วข้ อ งกัน (ดู ย่ อ หน้ า ที่ 42 ใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ))
23 การเปิ ดเผยว่ า รายการกั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่เ กี่ ย วข้ อ งกั น เป็ นไปตามเงื่ อ นไขทางการค้ า
เช่ นเดียวกับรายการที่เกิด ขึ้นกับบุ คคลหรื อกิจการที่ไ ม่ เกี่ยวข้ องกัน จะทําได้ กต็ ่ อเมื่อกิจการ
สามารถพิสจู น์ได้ ว่ารายการที่เกิดขึ้นเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ได้ เปิ ดเผยไว้
24 กิจการอาจเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันโดยรวมรายการที่มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกันไว้ดว้ ยกัน เว้นแต่การแยกเปิ ดเผยข้อมู ลดังกล่าวจํ าเป็ นต่อการทําความเข้าใจ
ถึงผลกระทบของรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันทีม่ ีต่องบการเงินของกิจการ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับรัฐบาล
25 กิจการที่เสนอรายงานได้รบั การยกเว้นจากข้อกําหนดการเปิ ดเผยข้อมู ลในย่ อหน้าที่ 18
สําหรับรายการและยอดคงค้างของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงภาระ
ผูกพันสําหรับรายการกับ
1) รัฐบาล ซึ่ งเป็ นผูค้ วบคุม หรือควบคุมร่ วมใน หรือมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญเหนือ
กิจการทีเ่ สนอรายงาน และ
2) กิ จการซึ่ ง เป็ นกิ จการที่เ กี่ยวข้อง เนื่องจากรัฐ บาลเดี ยวกันนั้น เป็ นผู ค้ วบคุ ม หรื อ
ควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ เหนือทั้งกิจการที่เสนอรายงานและ
กิจการอื่น
26 หากกิ จ การที่ เ สนอรายงานใช้ข ้อ ยกเว้น ตามย่ อ หน้า ที่ 25 กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันและยอดคงค้างทีเ่ กีย่ วข้องตามทีก่ ล่าวถึงในย่อหน้าที่ 25 ดังนี้
26.1 ชื่อของรัฐบาล และลักษณะของความสัมพันธ์กบั กิจการที่เสนอรายงาน (กล่ าวคือ
การควบคุม การควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ)
26.2 ข้อมูลดังต่อไปนี้ โดยมีรายละเอียดเพียงพอที่ทําให้ผูใ้ ช้งบการเงินของกิจการเข้าใจถึง
ผลกระทบของรายการกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ ีต่องบการเงิน
1) ลักษณะของรายการและจํ านวนเงินของแต่ละรายการทีม่ ีนยั สําคัญ และ
2) สําหรับรายการอื่นซึ่ งโดยรวมมีนยั สําคัญ แต่ ว่าแต่ ละรายการไม่มีนยั สําคัญ
ควรเปิ ดเผยข้อ บ่ ง ชี้ เชิ ง คุ ณ ภาพหรื อ เชิ ง ปริ ม าณถึ ง ขอบเขตของรายการ
ประเภทของรายการทีเ่ ปิ ดเผยให้รวมรายการตามย่อหน้าที่ 21
27 ในการใช้ ดุลยพิ นิจเพื่อกําหนดระดับของรายละเอียดที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกําหนดของ
ย่ อหน้ าที่ 26.2 กิจการที่เสนอรายงานต้ องพิจารณาถึงความใกล้ ชิดของความสัมพั นธ์ระหว่ าง
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน และปั จจัยอื่น ที่เกี่ยวข้ องในการกําหนดระดับของความมีนัยสําคัญ ของ
รายการ เช่น การพิจารณาถึง
27.1 ความมีนัยสําคัญเมื่อพิจารณาถึงขนาด
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27.2
27.3
27.4
27.5
27.6

รายการที่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขทางตลาด
รายการที่อยู่นอกเหนือการดําเนินงานแบบปกติรายวัน เช่น การซื้อและขายธุรกิจ
รายการที่ได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ หน่วยงานกํากับดูแล
การมีรายงานให้ ผ้ ูบริหารระดับสูง
รายการที่ต้องได้ รับการอนุมัติโดยผู้ถอื หุ้น

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
28 กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป โดยให้ ปรับย้ อนหลัง
28ก (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
28ข กิจการทีด่ ําเนินธุรกิจด้านการลงทุน (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
(เมื่อมีการประกาศใช้ )) ทําให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 4 และ 9 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ อนุ ญาตให้ กิจการนําไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการ
ถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุง
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้ องกับกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนพร้ อมกัน
28ค กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 9 และเพิ่มเติมย่อหน้ าที่ 17ก และ 18ก สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ กจิ การ
นําไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก่อนวันที่มี
ผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงนี้ด้วย

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
29 มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ให้ ใ ช้ แ ทนมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 24 (ปรั บ ปรุง 2557) เรื่ อ ง
การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
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