เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๙ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๔๐/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๙)
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุ ม ครั้ง ที่ ๔๔ (๒/๒๕๕๙) เมื่ อ วัน ที่ ๑ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๑๓/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๒๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๙) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง
การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบั บที่ 24 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ซึ่ งเป็ นฉบับปรับปรุงของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศที่ส้ ิน สุ ด ในวั น ที่ 31 ธัน วาคม 2558 (IAS 24 :
Related Party Disclosures (Bound volume 2016 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรั บปรุ งจากฉบับปี 2558 โดยปรั บปรุงการอ้ างอิงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

บทนํา
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ความมุ่งหมายของการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
คํานิยาม
การเปิ ดเผยข้อมูล
ทุกกิจการ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับรัฐบาล

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

บทนํา 1
1
2
5
9
13
13
25

28
29

2

มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 24 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี ่ยวกับบุ คคลหรื อกิ จการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ประกอบด้ วยย่ อหน้ าที่ 1 ถึง 29 ทุกย่ อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดของ กรอบแนวคิ ดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)
ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนด
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนํา
บทนํา 1

บทนํา 2
บทนํา 3

มาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง 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 2559)
เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อทําให้ ม่ันใจว่ างบการเงินของกิจการได้ เปิ ดเผย
ข้ อ มู ล ที่จํา เป็ นเพื่ อ ทํา ให้ ผ้ ู อ่ า นตระหนั ก ถึ งความเป็ นไปได้ ท่ีว่ า ฐานะการเงิน และกํา ไรหรื อ
ขาดทุนของกิจการอาจได้ รับผลกระทบจากการที่กิจการมีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน และ
จากการมีรายการและยอดคงค้ าง รวมถึงภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

ขอบเขต
2

3

4

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั
2.1
การระบุลกั ษณะความสัมพันธ์ และรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
2.2
การระบุยอดคงค้าง รวมถึงภาระผูกพันของรายการระหว่างกิจการกับบุคคลหรือ
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 างกิจการ
ที่ เกี่ยวข้อ ง รายการและยอดคงค้าง รวมทั้งภาระผู กพันของรายการบุ คคลหรื อ กิ จการ
ที่เกีย่ วข้องกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ใหญ่ หรือผูล้ งทุนที่มี
การควบคุ มร่ วมใน หรื อมี อิ ทธิ พลอย่ างมี น ยั สํ าคัญเหนื อผู ไ้ ด้ร ับการลงทุ นตามที่กําหนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่อง งบการเงิ นรวม
(เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้) หรื อ มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อ ง
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ (เมื่อมี การประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ นํามาใช้ก ับ
งบการเงินแต่ละกิจการด้วย
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันและยอดคงค้ าง
ของรายการกับกิจการในกลุ่ มเดียวกันในงบการเงินของกิจการ รายการและยอดคงค้ างของ
รายการกั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกัน ที่เ กิด ขึ้ นภายในกลุ่ ม กิ จ การจะถู ก ตั ด ออกไป
ในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ ยกเว้ นรายการและยอดคงค้ างของรายการระหว่าง
กิ จ การที่ ด ํา เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นการลงทุ น กั บ บริ ษั ท ย่ อ ยของกิ จ การเหล่ า นั้ น ซึ่ ง วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ

4

ความมุ่งหมายของการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
5

6

7

8

ความสัมพั นธ์กับบุ คคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นเรื่ องปกติทางการค้ าและการประกอบ
ธุรกิจ ตัวอย่างเช่น การที่กิจการมีกิจกรรมทางธุรกิจผ่านบริษัทย่อย การร่ วมค้ า และบริษัทร่วม
บ่อยครั้ง ซึ่งภายใต้ สถานการณ์เหล่านี้ความสามารถของกิจการในการส่งผลกระทบต่อนโยบาย
การเงินและการดําเนินงานของผู้ได้ รับการลงทุนเกิดขึ้นโดยผ่านการควบคุม การควบคุมร่ วม
หรือการมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญ
ความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันอาจมีผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุนและฐานะ
การเงิ น ของกิ จ การ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น อาจทํา รายการที่ บุ ค คลหรื อ กิ จ การ
ที่ไม่เกี่ยวข้ องกันไม่ทาํ ตัวอย่างเช่น กิจการขายสินค้ าในราคาทุนให้ แก่บริษัทใหญ่ ซึ่งอาจไม่ขาย
ให้ กับลูกค้ ารายอื่นในเงื่อนไขเดียวกัน นอกจากนี้ รายการระหว่างกิจการกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้ องกันอาจไม่เกิดขึ้นในจํานวนเงินเดียวกันกับรายการระหว่างกิจการกับบุคคลหรือกิจการ
ที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
กําไรหรือขาดทุนและฐานะการเงินของกิจการอาจได้ รับผลกระทบจากความสัมพันธ์กบั บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกันแม้ ไม่ มีรายการระหว่ างกันเกิดขึ้น การมีความสัมพั นธ์เพี ยงเล็กน้ อยกับ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันอาจเพี ยงพอที่จะส่งผลกระทบต่อรายการที่กิจการมีกับบุคคล
หรื อ กิจ การอื่น ที่ไม่ เกี่ ยวข้ องกัน ตัว อย่ า งเช่ น บริ ษัทย่ อยอาจเลิ กความสัมพั นธ์กับคู่ ค้า เมื่ อ
บริ ษั ทใหญ่ ซ้ ื อบริ ษั ทย่ อ ยอีกแห่ งหนึ่ งซึ่ งทําธุ รกิจประเภทเดียวกับคู่ ค้า กิจการหนึ่ งอาจระงับ
กิจกรรมบางอย่างเพราะได้ รับอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญจากอีกกิจการหนึ่ง เช่ น บริษัทย่อยอาจ
ได้ รับคําสั่งจากบริษัทใหญ่ไม่ให้ ดาํ เนินการด้ านวิจัยและพัฒนา
จากเหตุผลดังกล่าว ข้ อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับรายการของกิจการ ยอดคงค้ างของรายการเหล่านั้น
รวมถึงภาระผูกพั น และความสัมพั นธ์กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน จึ งอาจมีผลกระทบ
ต่ อผู้ ใช้ งบการเงิ นในการประเมินการดําเนิ นงานของกิจการ ความเสี่ยงและโอกาสทางธุ รกิจ
ของกิจการนั้นๆ

คํานิยาม
9

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้
บุคคลหรือกิจการที่ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั ทํางบการเงิน
เกีย่ วข้องกัน
(มาตรฐานฉบับนี้ หมายถึงกิจการทีเ่ สนอรายงาน)
1) บุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวทีใ่ กล้ชิดของบุคคลนั้น
เกีย่ วข้องกับกิจการทีเ่ สนอรายงานถ้าบุคคลนั้น
1.1) มีการควบคุ มกิจการ หรือมีการควบคุมร่ วม
ในกิจการทีเ่ สนอรายงาน
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1.2) มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี น ยั สํ า คัญ เหนื อ กิ จ การที่
เสนอรายงาน หรือ
1.3) เป็ นสมาชิกของผูบ้ ริหารสําคัญของกิจการที่
เสนอรายงาน หรือบริษทั ใหญ่ของกิจการที่
เสนอรายงาน
2) เป็ นกิ จ การที่เ กี่ย วข้อ งกับ กิ จ การที่เ สนอรายงาน
หากเข้าเงือ่ นไขข้อใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้
2.1) กิ จ การและกิ จ การที่ เ สนอรายงานเป็ น
สมาชิกในกลุ่มกิจการเดียวกัน (ซึ่งหมายถึง
บริ ษ ัท ใหญ่ บริ ษ ัท ย่ อ ย และบริ ษ ัท ย่ อ ย
ในกลุ่มเดียวกันซึ่งเกีย่ วข้องซึ่งกันและกัน)
2.2) กิจการหนึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วมหรื อ การร่ วมค้า
ของอี ก กิ จ การหนึ่ง (หรื อ เป็ นบริ ษ ัท ร่ ว ม
หรื อการร่ ว มค้า ของสมาชิ กในกลุ่มกิ จการ
ซึ่งกิจการเป็ นสมาชิก)
2.3) กิจการทั้งสองเป็ นการร่ วมค้าของบุ คคลที่
สามคนเดียวกัน
2.4) กิจการหนึง่ เป็ นการร่ วมค้าของบุคคลที่สาม
และอีกกิจการหนึง่ เป็ นบริษทั ร่ วมของบุ คคล
ทีส่ าม
2.5) เป็ นโครงการผลประโยชน์ต อบแทนหลัง
ออกจากงานสํ า หรั บ ผลประโยชน์ ข อง
พนัก งานของกิจ การที่เ สนอรายงาน หรื อ
กิจการที่เกีย่ วข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน
หากกิ จ การที่เ สนอรายงานเป็ นโครงการ
ผลประโยชน์เ อง นายจ้างซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้การ
สนับสนุ นเป็ นกิจการที่เกีย่ วข้องกับกิจการที่
เสนอรายงาน
2.6) กิจการถูกควบคุม หรือถูกควบคุมร่ วมโดย
บุคคลทีร่ ะบุในข้อ 1)
2.7) บุคคลตามที่ระบุ ในข้อ 1.1) มีอิทธิ พลที่มี
นัยสําคัญเหนือกิจการ หรือเป็ นสมาชิกของ
ผูบ้ ริหารสําคัญของกิจการ (หรือของบริษทั
ใหญ่)
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2.8) กิจการหรือสมาชิกในกลุ่มกิจการซึ่งกิจการ
เป็ นสมาชิก ซึ่ งให้บริการด้านผูบ้ ริหารสําคัญ
กับ กิ จ การที่เ สนอรายงานหรื อ บริ ษ ทั ใหญ่
ของกิจการทีเ่ สนอรายงาน
รายการกับบุคคล
หรือกิจการที่
เกีย่ วข้องกัน

หมายถึง การโอนทรัพยากร บริการ หรือภาระผูกพัน ระหว่างกิจการ
ที่ เ สนอรายงาน และบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน
โดยไม่คํานึงว่าได้มีการคิดราคาระหว่างกันหรือไม่

สมาชิกใน
หมายถึง สมาชิกในครอบครัวของบุคคลใดๆ ที่คาดว่าอาจมีอิทธิพล
ครอบครัวทีใ่ กล้ชิด
ต่ อหรืออาจได้รบั อิ ทธิ พลจากบุ คคลนั้นในการทํารายการ
ของบุคคล
กับกิจการ ทั้งนี้ สมาชิกในครอบครัวทีใ่ กล้ชิดให้รวมถึง
1) สามี ภรรยา และบุตรของบุคคลนั้น
2) บุตรของสามี ภรรยาของบุคคลนั้น และ
3) บุคคลในอุปการะของบุ คคลนั้นหรือของสามีภรรยา
ของบุคคลนั้น
ค่าตอบแทน

หมายถึง ผลประโยชน์ท้ งั หมดของพนักงาน (ตามคํานิยามในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที1่ 9 (ปรับปรุง2559) เรื่อง ผลประโยชน์
ของพนักงาน (เมือ่ มีการประกาศใช้)) ซึ่งรวมถึงผลประโยชน์
แก่พนักงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง การจ่ า ยโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์
(เมือ่ มีการประกาศใช้) ผลประโยชน์ของพนักงาน หมายถึง
สิ่งตอบแทนทุกรูปแบบที่จ่ายหรือค้างจ่ ายจากกิจการหรือ
จัดหาโดยกิจการหรือแทนกิจการเพือ่ แลกเปลีย่ นกับงานที่
ทํ า ให้แก่ กิจการ นอกจากนี้ ยังรวมถึงสิ่ง ตอบแทนที่จ่า ย
แทนบริ ษ ัท ใหญ่ ข องกิ จ การอั น เกี่ ย วเนื่ อ งกับ กิ จ การ
ค่าตอบแทนรวมถึง
1) ผลประโยชน์ร ะยะสั้น ของพนัก งาน เช่ น ค่ า จ้ า ง
เงิ นเดื อน เงิ นสมทบประกันสังคม จํ านวนที่คิ ดได้
จากการให้ลาพักประจํ าปี และลาป่ วย ส่ วนแบ่งกําไร
และโบนัส (หากจ่ ายภายใน 12 เดือนนับตั้งแต่ ว นั
สิ้ นงวดบัญชี ) และผลประโยชน์ที่ไม่ได้รบั ในรูปของ
ตัวเงิ น (เช่ น การให้การรักษาพยาบาล การจัดหา
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2)

3)

4)
5)

ที่ อ ยู่ อ าศัย ค่ า พาหนะ และค่ า สิ น ค้า หรื อ บริ ก าร
ที่ให้เปล่าหรือได้รบั การอุดหนุ นโดยกิจการ) สําหรับ
พนักงานทีย่ งั ปฏิบตั ิงานอยู่กบั กิจการ
ผลประโยชน์ห ลั ง ออกจากงาน เช่ น บํ า นาญ
ผลประโยชน์อื่ นเมื่อ เกษีย ณอายุ เบี้ ยประกันชี วิ ต
และค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ร ะยะยาวอื่ นๆ ของพนักงานรวมถึ ง
ผลตอบแทนในรูปการลางานสําหรับพนักงานที่ทํางาน
ให้กบั กิจการเป็ นเวลานาน การลาต่ อเนือ่ งที่นายจ้าง
ยัง คงจ่ ายผลตอบแทนให้ อ ยู่ ผลตอบแทนที่ ใ ห้
เนื่ องจากครบรอบอายุ งานหรื อผลประโยชน์การให้
บริ การที่ยาวนานอื่ นๆ ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความทุ พ พลภาพระยะยาว นอกจากนี้ ยั ง รวม
ส่ ว นแบ่ ง กํ า ไร โบนัส และค่ า ตอบแทนที่ จ ะจ่ าย
ในภายหน้าด้วย ซึ่งไม่ได้เป็ นการจ่ ายภายใน 12 เดือน
หลังวันสิ้ นงวด
ผลประโยชน์เมือ่ ถูกเลิกจ้าง และ
ผลประโยชน์ของพนักงานทีจ่ ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

ผูบ้ ริหารสําคัญ

หมายถึง บุคคลที่มีอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการวางแผน
สัง่ การ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไม่ว่าจะ
ทําหน้าทีใ่ นระดับบริหารหรือไม่)

รัฐบาล

หมายถึง รัฐ บาล ตัว แทนรัฐ บาล และหน่ ว ยงานที่ ค ล้า ยคลึ ง กัน
ไม่ว่าจะเป็ นระดับท้องถิน่ ประเทศ หรือ ระหว่างประเทศ

กิจการทีเ่ กี่ยวข้อง
กับรัฐบาล

หมายถึง กิ จ การที่ อ ยู่ ภ ายใต้ก ารควบคุ ม การควบคุ ม ร่ ว ม หรื อ
ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญของรัฐบาล
ความหมายของคําว่า “การควบคุม” และ “กิจการที่ดําเนิน
ธุ รกิจด้านการลงทุ น” “การควบคุมร่ วม” และ“มีอิทธิ พล
อย่ า งมี น ัย สํ าคัญ ” กํ า หนดไว้ใ นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม
(เมื่ อมี การประกาศใช้) มาตรฐานการายงานทางการเงิ น
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ฉบับ ที่ 11 (ปรับ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง การร่ ว มการงาน
(เมือ่ มีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
(ปรับ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มและ
การร่ ว มค้า (เมื่อ มี การประกาศใช้) ตามลํ าดับ และได้
นํ า มาใช้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ โดยมี ความหมาย
เช่ นเดี ยวกับที่ระบุ ไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เหล่านั้น
10
11
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ในการพิ จารณาความสัมพั นธ์กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ให้ พิจารณาจากเนื้อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ลักษณะดังต่อไปนี้ไม่เป็ นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
11.1 กิจการสองกิจการมีเพี ยงกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรื อผู้บริ หารสําคัญคนใดคนหนึ่ง
ร่ วมกัน หรื อเนื่องจากสมาชิกคนหนึ่งของผู้บริ หารสําคัญของกิจการหนึ่งมีอิทธิพล
เหนืออีกกิจการหนึ่ง
11.2 ผู้ร่วมค้ าสองรายเพียงแต่ท้งั สองควบคุมร่วมกันในการร่วมค้ า
11.3 กิจการเพี ยงแค่ มีความสัมพั นธ์ในการทําธุรกิจตามปกติกับกิจการดังต่อไปนี้ (แม้ ว่า
ความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจกระทบต่อความเป็ นอิสระในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจของ
กิจการ หรืออาจทําให้ สามารถเข้ ามามีส่วนเข้ าร่วมในกระบวนการตัดสินใจของกิจการ
ก็ตาม)
11.3.1 ผู้ให้ การสนับสนุนทางการเงิน
11.3.2 สหภาพการค้ า
11.3.3 กิจการสาธารณูปโภค และ
11.3.4 ส่วนงานและตัวแทนของรัฐบาล ซึ่งไม่มีการควบคุม การควบคุมร่วม หรือมี
อิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญเหนือกิจการที่เสนอรายงาน
11.4 ลูกค้ า ผู้ขาย เจ้ าของสิทธิทางการค้ า ผู้จัดจําหน่าย หรือตัวแทนโดยทั่วไป ที่กิจการมี
รายการค้ าด้ วยในปริมาณที่มีนัยสําคัญ อันเป็ นเพียงการพึ่งพาต่อกันทางเศรษฐกิจ
ในการกําหนดคํานิยามของกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน บริษัทร่ วมให้ รวมบริ ษัทย่ อยของบริ ษัทร่ วม
และการร่ วมค้ าให้ รวมบริษัทย่อยของการร่ วมค้ า ดังนั้นบริษัทย่อยของบริษัทร่ วม และผู้ลงทุน
ซึ่งมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญเหนือบริษัทร่วมเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
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การเปิ ดเผยข้อมูล
ทุกกิจการ
13

14
15

16
17

17ก

18

กิจการต้องเปิ ดเผยความสัมพันธ์ระหว่ างบริษทั ใหญ่และบริษทั ย่อยในทุกกรณี ไม่ว่าจะมี
รายการระหว่างกันหรือไม่ กิจการต้องเปิ ดเผยชื่อของบริษทั ใหญ่ และกิจการที่เป็ นผูค้ วบคุม
สู งสุ ดในกิจการหากมิใช่ เป็ นบริ ษทั ใหญ่ หากบริษทั ใหญ่ หรือกิจการที่เป็ นผูค้ วบคุมสู งสุด
ในกิจการไม่ ได้จัดทํ างบการเงินรวมเพื่อเสนอต่ อสาธารณชน กิจการต้องเปิ ดเผยชื่อของ
บริษทั ใหญ่ทีอ่ ยู่ในลําดับถัดขึ้ นไปที่มีการจัดทํางบการเงินรวมเพือ่ เสนอต่อสาธารณชนด้วย
กิจการต้ องเปิ ดเผยความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันในทุกกรณีท่มี ีการควบคุม
เกิดขึ้นไม่ว่าจะมีรายการระหว่างกันหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินได้ เข้ าใจถึงผลกระทบที่มี
ต่อกิจการอันเป็ นผลมาจากการมีความสัมพันธ์กบั บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
การเปิ ดเผยความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ น
การเปิ ดเผยเพิ่ มเติมจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง งบการเงิน
เฉพาะกิ จ การ (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 12
(ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจการอื ่น (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ย่อหน้ าที่ 13 หมายถึ ง บริ ษั ทใหญ่ ในลําดับถัดไป ซึ่งหมายถึงบริ ษัทใหญ่ รายแรกในกลุ่ มเหนื อ
บริ ษั ทใหญ่ ร ะหว่ า งกลาง (Intermediate parent) ซึ่ ง เป็ นผู้ จั ด ทํา งบการเงิ น รวมเพื่ อ เสนอต่ อ
สาธารณชน
กิจการต้องเปิ ดเผยจํ านวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผูบ้ ริหารสําคัญของกิจการเป็ นยอดรวม
และแยกประเภทดังต่อไปนี้
17.1 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
17.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
17.3 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ
17.4 ผลประโยชน์เมือ่ ถูกเลิกจ้างงาน และ
17.5 ผลประโยชน์ของพนักงานทีจ่ ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
ในกรณีที่กิจการได้รบั บริการด้านผูบ้ ริหารสําคัญจากกิจการอื่น (“กิจการบริหาร”) กิจการ
ไม่ตอ้ งนําข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 17 มาปฏิบตั ิกบั ค่าตอบแทนทีก่ ิจการบริหารได้จ่ายหรือที่
จะต้องจ่ ายให้แก่พนักงานหรือกรรมการของกิจการบริหาร
ในกรณีที่กิจการมีรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้องกัน กิจการต้องเปิ ดเผยลักษณะ
ความสัมพันธ์กบั บุ ค คลหรื อกิจการที่เ กี่ยวข้องกัน ตลอดจนข้อ มู ลเกี่ยวกับรายการและ
ยอดคงค้างของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้องกัน ที่จําเป็ นในการทําความเข้าใจ
ถึงผลกระทบจากความสัมพันธ์กบั บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ยวข้องกันที่อาจมี ต่ องบการเงิ น
ข้อกําหนดในการเปิ ดเผยนี้ เป็ นรายการที่เพิม่ ขึ้ นจากข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 17 ซึ่งกําหนด
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18ก
19

20

21

ให้เปิ ดเผยค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารสําคัญ โดยกิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ เป็ น
อย่างน้อย
18.1 จํ านวนเงินของรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
18.2 จํ านวนเงินของยอดคงค้าง รวมถึงภาระผูกพัน และ
18.2.1 ข้อกําหนด และเงื่อนไข รวมถึงหลักประกัน (ถ้ามี) และลักษณะของ
สิง่ ตอบแทนทีจ่ ะใช้ในการชําระยอดคงค้างดังกล่าว และ
18.2.2 รายละเอียดของการคํ้าประกันทีใ่ ห้หรือได้รบั
18.3 ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญทีเ่ กีย่ วข้องกับจํ านวนเงินของยอดคงค้าง และ
18.4 หนี้ สู ญหรือหนี้ สงสัยจะสูญที่รบั รู เ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดที่เกิดขึ้ นจากบุคคล
หรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยจํ า นวนเงิ น ค่ า บริ ก ารด้า นผู บ้ ริ ห ารสํ า คัญ ที่จ่ า ยให้กิ จ การบริ ห ารที่
แยกต่างหาก
ในการเปิ ดเผยข้อมู ลตามย่อหน้าที่ 18 กิจการต้องเปิ 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
การจัดประเภทลูกหนี้และเจ้ าหนี้ท่เี ป็ นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันในแต่ละประเภทตามที่ระบุ
ในย่ อหน้ าที่ 19 นั้ น เป็ นข้ อกําหนดในการเปิ ดเผยข้ อมู ลที่เพิ่ มเติมจากที่กาํ หนดในมาตรฐาน
การบั ญชี ฉบั บที่ 1 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง การนํ าเสนองบการเงิ น (เมื่ อมี การประกาศใช้ )
สําหรั บข้ อมูลที่ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินหรื อในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การจัด
ประเภทดังกล่ าวจะช่ วยให้ การวิ เคราะห์เกี่ยวกับยอดคงค้ างและรายการกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้ องกันทําได้ อย่างครบถ้ วนยิ่งขึ้น
ตัวอย่างของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่กจิ การต้ องเปิ ดเผย
21.1 การซื้อหรือขายสินค้ า (ไม่ว่าจะเป็ นสินค้ าสําเร็จรูปหรือไม่)
21.2 การซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์อ่นื
21.3 การให้ หรือรับบริการ
21.4 การมีสญ
ั ญาเช่าหรือให้ เช่า
21.5 รายการโอนหรือรับโอนงานวิจัยและพัฒนา
21.6 รายการโอนหรือรับโอนสิทธิท่เี กิดขึ้นภายใต้ สญ
ั ญาการให้ หรือใช้ สทิ ธิ
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รายการโอนหรื อ รั บ โอนที่เกิด ขึ้น ภายใต้ ข้อ ตกลงการจั ด การทางการเงิน (รวมถึง
การกู้ยืมและการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นที่ทาํ ในรูปของเงินสดหรือในรูปแบบอื่น)
21.8 การคํา้ ประกันหรือการใช้ หลักประกัน
21.9 ภาระผูกพั นในการกระทําอย่ างใดอย่างหนึ่ งในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ท่ีระบุเกิดขึ้นหรื อ
ไม่เกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสัญญาที่มีผลบังคับแล้ ว1 (ไม่ว่าจะมีการรับรู้หรือไม่) และ
21.10 การชํา ระหนี้ สิน แทนกิจ การ หรื อ การที่กิจ การชํา ระหนี้ สิน แทนบุ คคลหรื อ กิจ การ
ที่เกี่ยวข้ องกัน
การที่บริ ษั ทใหญ่ หรื อ บริ ษั ทย่ อ ยที่มีส่วนร่ วมในโครงการผลประโยชน์ ซึ่ งทําให้ มีความเสี่ยง
ร่วมกัน ในกลุ่มกิจการถือเป็ นรายการระหว่างกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน (ดูย่อหน้ าที่ 42
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมี
การประกาศใช้ ))
การเปิ ดเผยว่ า รายการกับ บุ คคลหรื อ กิจ การที่เ กี่ ย วข้ อ งกัน เป็ นไปตามเงื่ อ นไขทางการค้ า
เช่ นเดียวกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน จะทําได้ กต็ ่อเมื่อกิจการ
สามารถพิสจู น์ได้ ว่ารายการที่เกิดขึ้นเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ได้ เปิ ดเผยไว้
กิจการอาจเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ย วกับบุ ค คลหรื อ กิจการที่เ กี่ย วข้อ งกันโดยรวมรายการที่ มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันไว้ดว้ ยกัน เว้นแต่ การแยกเปิ ดเผยข้อมู ลดังกล่าวจํ าเป็ นต่ อการทํา
ความเข้าใจถึงผลกระทบของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้องกันที่มีต่องบการเงิน
ของกิจการ
21.7

22

23
24

กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับรัฐบาล
25

1

กิจการที่เสนอรายงานได้รบั การยกเว้นจากข้อกําหนดการเปิ ดเผยข้อมู ลในย่อหน้าที่ 18
สํ าหรับรายการและยอดคงค้างของรายการกับบุ คคลหรือ กิจการที่เกี่ยวข้อ งกัน รวมถึง
ภาระผูกพันสําหรับรายการกับ
25.1 รัฐบาล ซึ่งเป็ นผูค้ วบคุม หรือควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญเหนือ
กิจการทีเ่ สนอรายงาน และ
25.2 กิจการซึ่ งเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้อง เนือ่ งจากรัฐบาลเดียวกันนั้นเป็ นผูค้ วบคุม หรือ
ควบคุ มร่ วมใน หรื อ มีอิท ธิ พลอย่ า งมีนยั สํา คัญเหนือ ทั้งกิจการที่เ สนอรายงาน
และกิจการอื่น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรั บปรุง 2559) เรื่อ ง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สิน ที อ่ าจเกิด ขึ้ น และสิน ทรัพ ย์
ทีอ่ าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ให้ ความหมายของคําว่ า สัญญาที่มีผลบังคับแล้ ว หมายถึง สัญญาซึ่งคู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ ายมิได้ ปฏิบตั ติ ามภาระผูกพัน หรือคู่สญ
ั ญาได้ ปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันเป็ นบางส่วนโดยเท่าเทียมกัน
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26

27

หากกิ จ การที่ เ สนอรายงานใช้ข อ้ ยกเว้นตามย่ อ หน้า ที่ 25 กิจ การต้อ งเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันและยอดคงค้างทีเ่ กีย่ วข้องตามทีก่ ล่าวถึงในย่อหน้าที่ 25 ดังนี้
26.1 ชื่อของรัฐบาล และลักษณะของความสัมพันธ์กบั กิจการทีเ่ สนอรายงาน (กล่าวคือ
การควบคุม การควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ)
26.2 ข้อ มู ล ดังต่ อ ไปนี้ โดยมีร ายละเอี ย ดเพีย งพอที่ทํ าให้ผูใ้ ช้งบการเงินของกิจการ
เข้าใจถึงผลกระทบของรายการกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ ีต่องบการเงิน
26.2.1 ลักษณะของรายการและจํ านวนเงินของแต่ละรายการที่มีนยั สําคัญ และ
26.2.2 สํ า หรับ รายการอื่ น ซึ่ ง โดยรวมมี น ยั สํ า คัญ แต่ ว่ า แต่ ล ะรายการไม่ มี
นัยสํ าคัญ ควรเปิ ดเผยข้อบ่งชี้ เชิ งคุณภาพหรือเชิงปริมาณถึงขอบเขต
ของรายการ ประเภทของรายการทีเ่ ปิ ดเผยให้รวมรายการตามย่อหน้าที่ 21
ในการใช้ ดุลยพินิจเพื่อกําหนดระดับของรายละเอียดที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกําหนดของ
ย่อหน้ าที่ 26.2 กิจการที่เสนอรายงานต้ องพิ จารณาถึงความใกล้ ชิดของความสัมพั นธ์ระหว่าง
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน และปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้ องในการกําหนดระดับของความมีนัยสําคัญของ
รายการ เช่น การพิจารณาถึง
27.1 ความมีนัยสําคัญเมื่อพิจารณาถึงขนาด
27.2 รายการที่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขทางตลาด
27.3 รายการที่อยู่นอกเหนือการดําเนินงานแบบปกติรายวัน เช่น การซื้อและขายธุรกิจ
27.4 รายการที่ได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ หน่วยงานกํากับดูแล
27.5 การมีรายงานให้ ผ้ ูบริหารระดับสูง
27.6 รายการที่ต้องได้ รับการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
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กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป โดยให้ ปรับย้ อนหลัง ทั้งนี้สนับสนุ นให้ นาํ ไปใช้
ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สาํ หรับงวดก่อนวันที่มีผล
บังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
29

มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ให้ ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรั บปรุง 2558) เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
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