เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๙๒/๒๕๕๗
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๗)
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
การบัญชีนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๓๙ (๔/๒๕๕๗) เมื่อ วั นที่ ๒๖ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๒๘/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๔
(ปรับปรุง ๒๕๕๕) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง
การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 24 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศที่ ส้ ิ น สุ ด ในวั น ที่ 31 ธัน วาคม 2555 (IAS 24:
Related Party Disclosures (Bound volume 2013 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญ ชีฉบับ นี้ มีก ารปรั บ ปรุง จากฉบั บ ปี 2555 โดยปรั บ ปรุง ย่อหน้ า ที่ 3 9 15
19.2 19.5 และ 25 และเพิ่ ม ย่อ หน้ า ที่ 28ก และปรั บ ปรุง การอ้ า งอิง มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

บทนา

บทนา 1

วัตถุประสงค์

1

ขอบเขต

2

ความมุ่งหมายของการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน

5

คานิยาม

9

การเปิ ดเผยข้อมูล

13

ทุกกิจการ

13

กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับรัฐบาล

25

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง

28

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

29

2

มาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 24 (ปรั บปรุ ง 2557) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรื อกิจการที ่
เกีย่ วข้องกัน ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 29 ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ต้องอ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนดของกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)
ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนด
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนา
บทนา 1

บทนา 2
บทนา 3

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคล
หรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน กาหนดให้ กจิ การที่เสนอรายงานต้ องเปิ ดเผย
ก) รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้ อง และ
ข) ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยโดยไม่คานึงถึงว่าจะมีรายการระหว่าง
กันหรือไม่
(บทนานี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(บทนานี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

3

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557 )
เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบั ญชีฉบับนี้มีวัตถุ ประสงค์เพื่ อทาให้ ม่ันใจว่ างบการเงินของกิจการได้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลที่จาเป็ นเพื่อทาให้ ผ้ ูอ่านตระหนักถึงความเป็ นไปได้ ท่วี ่าฐานะการเงินและกาไรหรือขาดทุน
ของกิจการอาจได้ รับผลกระทบจากการที่กจิ การมีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน และจากการมี
รายการและยอดคงค้ าง รวมถึงภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

ขอบเขต
2

3

4

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั
2.1 การระบุลกั ษณะความสัมพันธ์ และรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
2.2 การระบุยอดคงค้าง รวมถึงภาระผูกพันของรายการระหว่ างกิจการกับบุคคลหรือ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
2.3 การระบุสถานการณ์ทีต่ อ้ งเปิ ดเผยรายการตามข้อ 2.1 และ 2.2 และ
2.4 การกาหนดการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับรายการระหว่างกันเหล่านั้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กาหนดให้เปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่
เกี่ยวข้อง รายการและยอดคงค้าง รวมทั้งภาระผูกพัน ของรายการบุ คคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกันในงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ใหญ่ หรือผูล้ งทุนที่มี
การควบคุ มร่ วมใน หรื อมีอิ ทธิ พลอย่ างมีนยั สาคัญเหนือผูไ้ ด้รบั การลงทุ นตามที่กาหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม หรือมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อ ง งบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชี ฉ บับนี้
นามาใช้กบั งบการเงินแต่ละกิจการด้วย
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันและยอดคงค้ างของ
รายการกับกิจการในกลุ่มเดียวกันในงบการเงินของกิจการ รายการและยอดคงค้ างของรายการ
บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่เ กี่ ยวข้ อ งกั น ที่เ กิ ด ขึ้ นภายในกลุ่ ม กิ จ การจะถู ก ตั ด ออกไปในการจั ด ท า
งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ

ความมุ่งหมายของการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
5

ความสัมพันธ์กบั บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นเรื่องปกติทางการค้ าและการประกอบธุรกิจ
ตัว อย่ า งเช่ น การที่กิ จ การมี กิ จ กรรมทางธุ ร กิจ ผ่ า นบริ ษั ท ย่ อ ย การร่ ว มค้ า และบริ ษั ท ร่ ว ม
บ่อยครั้ง ซึ่งภายใต้ สถานการณ์ เหล่านี้ความสามารถของกิจการในการส่งผลกระทบต่อ นโยบาย
การเงินและการดาเนินงานของผู้ได้ รับการลงทุน เกิดขึ้นโดยผ่านการควบคุม การควบคุมร่ วม
หรือการมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสาคัญ
4

6

7

8

ความสัมพันธ์กบั บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันอาจมีผลกระทบต่อกาไรหรือขาดทุนและฐานะ
การเงิ นของกิจการ บุ คคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้ องกั นอาจท ารายการที่บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ไ ม่
เกี่ยวข้ องกันไม่ทา ตัวอย่างเช่น กิจการขายสินค้ าในราคาทุนให้ แก่บริษัทใหญ่ ซึ่งอาจไม่ขาย
ให้ ก ับ ลูก ค้ า รายอื่น ในเงื่ อ นไขเดีย วกัน นอกจากนี้ รายการระหว่า งกิจ การกับ บุค คลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกันอาจไม่เกิดขึ้นในจานวนเงินเดียวกันกับรายการระหว่างกิจการกับบุคคล
หรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
กาไรหรือขาดทุนและฐานะการเงินของกิจการอาจได้ รับผลกระทบจากความสัมพันธ์กับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันแม้ ไม่มีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น การมีความสัมพันธ์เพียงเล็กน้ อยกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันอาจเพี ยงพอที่จะส่งผลกระทบต่อรายการที่กิจการมีกับบุคคล
หรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน ตัวอย่างเช่น บริษัทย่อยอาจเลิกความสัมพันธ์กับคู่ค้าเมื่อบริษัท
ใหญ่ ซ้ ือบริ ษัทย่อยอีกแห่ งหนึ่งซึ่งทาธุรกิจประเภทเดียวกับคู่ค้า กิจการหนึ่งอาจระงับกิจกรรม
บางอย่างเพราะได้ รับอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญจากอีกกิจการหนึ่ง เช่น บริษัทย่อยอาจได้ รับคาสั่ง
จากบริษัทใหญ่ไม่ให้ ดาเนินการด้ านวิจัยและพัฒนา
จากเหตุผลดังกล่าว ข้ อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับรายการของกิจการ ยอดคงค้ างของรายการเหล่านั้น
รวมถึงภาระผูกพัน และความสัมพันธ์กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน จึงอาจมีผลกระทบต่อ
ผู้ใช้ งบการเงินในการประเมินการดาเนินงานของกิจการ ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจของกิจการ
นั้นๆ

คานิยาม
9

คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้
บุคคลหรือกิจการที่
หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็ นผูจ้ ัดทา
งบการเงิน (มาตรฐานฉบับนี้ หมายถึงกิจการที่เสนอ
เกีย่ วข้องกัน
รายงาน)
1) บุ ค คล หรื อ สมาชิ ก ในครอบครัว ที่ ใ กล้ชิ ด ของ
บุคคลนั้น เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน ถ้า
บุคคลนั้น
1.1) มีการควบคุมกิจการ หรื อมีการควบคุมร่ วม
ในกิจการทีเ่ สนอรายงาน
1.2) มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี น ยั ส าคัญ เหนือ กิ จ การที่
เสนอรายงาน หรือ
1.3) เป็ นสมาชิกของผูบ้ ริหารสาคัญของกิจการที่
เสนอรายงาน หรือบริษทั ใหญ่ของกิจการที่
เสนอรายงาน
2) เป็ นกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการทีเ่ สนอรายงาน
5

หากเข้าเงือ่ นไขข้อใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้
2.1 กิ จ การและกิ จ การที่ เ สนอรายงานเป็ น
ส ม าชิ กใ นก ลุ่ ม กิ จ กา รเ ดี ย ว กั น (ซึ่ ง
หมายถึง บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย และบริษทั
ย่ อ ยในกลุ่ ม เดี ย วกัน ซึ่ ง เกี่ ย วข้อ งซึ่ ง กัน
และกัน)
2.2 กิจการหนึง่ เป็ นบริษทั ร่วมหรือการร่วมค้า
ของอี ก กิ จ การหนึ่ง (หรื อ เป็ นบริ ษ ทั ร่ ว ม
หรือการร่ วมค้าของสมาชิ กในกลุ่ ม กิจการ
ซึ่งกิจการอื่นๆเป็ นสมาชิก)
2.3

กิจการทั้งสองเป็ นการร่วมค้าของบุคคลที่
สามคนเดียวกัน

2.4 กิจการหนึง่ เป็ นการร่วมค้าของบุคคลที่สาม
และอี ก กิ จ การหนึ่ ง เป็ นบริ ษ ัท ร่ ว มของ
บุคคลทีส่ าม
2.5 เป็ นโครงการผลประโยชน์ต อบแทนหลัง
ออกจากงานส าหรับ ผลประโยชน์ข อง
พนัก งานของกิ จการที่เ สนอรายงาน หรื อ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน
หากกิ จ การที่เ สนอรายงานเป็ นโครงการ
ผลประโยชน์เ อง นายจ้างซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้การ
สนับสนุนเป็ นกิจการที่เกีย่ วข้องกับกิจการที่
เสนอรายงาน
2.6 กิจการถูกควบคุม หรือถูกควบคุมร่วมโดย
บุคคลทีร่ ะบุในข้อ 1)
2.7 บุคคลตามทีร่ ะบุในข้อ 1) 1.1) มีอิทธิพลที่
มี นยั ส าคัญ เหนือ กิ จการ หรื อ เป็ นสมาชิ ก
ของผูบ้ ริ หารสาคัญของกิจการ (หรือ ของ
บริษทั ใหญ่ )
รายการกับบุคคลหรือ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

หมายถึง

การโอนทรัพยากร บริการ หรือภาระผูกพัน ระหว่ าง
กิ จ การที่ เ สนอรายงาน และบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่
เกีย่ วข้องกัน โดยไม่คานึงว่าได้มีการคิดราคาระหว่าง
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กันหรือไม่
สมาชิกในครอบครัวที่
ใกล้ชิดของบุคคล

หมายถึง

สมาชิ กในครอบครัวของบุ คคลใดๆ ที่ คาดว่ าอาจมี
อิทธิพลต่อหรืออาจได้รบั อิ ทธิพลจากบุคคลนั้นในการ
ทารายการกับกิจการ ทั้งนี้ สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด
ให้รวมถึง
1) สามี ภรรยา และบุตรของบุคคลนั้น
2) บุตรของสามี ภรรยาของบุคคลนั้น และ
3) บุคคลในอุปการะของบุคคลนั้นหรือของสามี
ภรรยาของบุคคลนั้น

ค่าตอบแทน

หมายถึง

ผลประโยชน์ท้ ังหมดของพนักงาน (ตามค านิ ยามใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ซึ่ ง
รวมถึ ง ผลประโยชน์แ ก่ พนักงานตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
การจ่ ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้)
ผลประโยชน์ของพนักงาน หมายถึง สิ่ งตอบแทนทุ ก
รู ปแบบที่จ่ ายหรื อค้างจ่ ายจากกิจการ หรื อ จัดหาโดย
กิ จการหรื อ แทนกิ จการเพื่อ แลกเปลี่ ยนกับงานที่ ท า
ให้แก่ กิ จการ นอกจากนี้ ยังรวมถึ งสิ่ งตอบแทนที่ จ่ าย
แทนบริ ษ ัทใหญ่ ข องกิ จการอันเกี่ยวเนื่อ งกับกิ จการ
ค่าตอบแทนรวมถึง
1) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน เช่ น ค่ าจ้าง
เงินเดือน เงินสมทบประกันสังคม จานวนที่คิดได้
จากการให้ลาพักประจ าปี และลาป่ วย ส่ ว นแบ่ ง
ก าไรและโบนัส (หากจ่ ายภายใน 12 เดื อ น
นับ ตั้งแต่ ว ั น สิ้ นงวดบัญ ชี ) และผลประโยชน์
ที่ ไ ม่ ไ ด้ร ับ ในรู ป ของตัว เงิ น (เช่ น การให้ ก าร
รักษาพยาบาล การจัดหาที่ อยู่ อาศัย ค่ าพาหนะ
และค่ าสิ นค้าหรื อบริ การที่ให้เปล่ าหรือได้รบั การ
อุ ดหนุ นโดยกิ จ การ) ส าหรั บ พนั ก งานที่ ย ั ง
ปฏิบตั ิงานอยู่กบั กิจการ
2) ผลประโยชน์ห ลัง ออกจากงาน เช่ น บ านาญ
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ผลประโยชน์อื่นเมือ่ เกษียณอายุ เบี้ ยประกันชีวิต
และค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน
3) ผลประโยชน์ระยะยาวอื่ นๆ ของพนักงานรวมถึง
ผลตอบแทนในรู ปการลางานส าหรับพนักงานที่
ทางานให้กบั กิจการเป็ นเวลานาน การลาต่อเนือ่ งที่
นายจ้างยังคงจ่ ายผลตอบแทนให้อยู่ ผลตอบแทน
ในรู ปของเพชร หรื อผลประโยชน์การให้บริ การที่
ยาวนานอื่ นๆ ผลประโยชน์ที่ เกี่ยวข้องกับความ
ทุ พพลภาพระยะยาว นอกจากนี้ ยังรวมส่ วนแบ่ ง
กาไร โบนัส และค่ าตอบแทนที่จะจ่ ายในภายหน้า
ด้วย ซึ่ งไม่ได้เป็ นการจ่ ายภายใน 12 เดือนหลังวัน
สิ้ นงวด
4) ผลประโยชน์เมือ่ ถูกเลิกจ้าง และ
5) ผลประโยชน์ของพนักงานทีจ่ ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
ผูบ้ ริหารสาคัญ

หมายถึง

บุ คคลที่มีอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการ
วางแผน สัง่ การ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของ
กิจการ (ไม่ว่าจะทาหน้าทีใ่ นระดับบริหารหรือไม่)

รัฐบาล

หมายถึ ง รัฐ บาล ตัว แทนรัฐ บาล และหน่ ว ยงานที่
คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็ นระดับท้องถิน่ ประเทศ หรือ
ระหว่างประเทศ

กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
รัฐบาล

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุม การควบคุมร่วม หรือ
ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญของรัฐบาล
ความหมายของค าว่ า “การควบคุ ม ” “การควบคุ ม
ร่วม” และ“มีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ” กาหนดไว้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อ ง
งบการเงินรวม มาตรฐานการายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 11 เรื่อง การร่ วมการงาน และมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุ นใน
บริษัทร่วมและการร่วมค้า
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ในการพิ จารณาความสัมพั นธ์กับบุ คคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ให้ พิจารณาจากเนื้อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
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ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ลักษณะดังต่อไปนี้ไม่เป็ นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
11.1 กิจการสองกิจ การมีเพี ยงกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรื อผู้บริ หารสาคัญคนใดคนหนึ่ ง
ร่ วมกัน หรื อ เนื่ อ งจากสมาชิกคนหนึ่ งของผู้ บ ริ หารสาคัญ ของกิจการหนึ่ งมีอิทธิพ ล
เหนืออีกกิจการหนึ่ง
11.2 ผู้ร่วมค้ าสองรายเพียงแต่ท้งั สองควบคุมร่วมกันในการร่วมค้ า
11.3 กิจการเพี ยงแค่ มี ความสัมพั นธ์ในการท าธุรกิจตามปกติกับกิจการดังต่ อไปนี้ (แม้ ว่ า
ความสัมพั นธ์ดังกล่ าวอาจกระทบต่อความเป็ นอิสระในการดาเนิ นกิจกรรมทางธุรกิจ
ของกิจการ หรื อ อาจทาให้ สามารถเข้ ามามีส่วนเข้ าร่ วมในกระบวนการตัดสินใจของ
กิจการก็ตาม)
11.3.1 ผู้ให้ การสนับสนุนทางการเงิน
11.3.2 สหภาพการค้ า
11.3.3 กิจการสาธารณูปโภค และ
11.3.4 ส่ว นงานและตัว แทนของรั ฐ บาล ซึ่ ง ไม่ มี ก ารควบคุ ม ควบคุ ม ร่ ว ม หรื อ มี
อิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญเหนือกิจการที่เสนอรายงาน
11.4 ลูกค้ า ผู้ขาย เจ้ าของสิทธิทางการค้ า ผู้จัดจาหน่ าย หรื อตัวแทนโดยทั่วไป ที่กิจการมี
รายการค้ าด้ วยในปริมาณที่มีนัยสาคัญ อันเป็ นเพียงการพึ่งพาต่อกันทางเศรษฐกิจ
12 ในการกาหนดคานิยามของกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน บริษัทร่วมให้ รวมบริษัทย่อยของบริษัทร่วม และ
การร่ วมค้ า ให้ รวมบริ ษัทย่อยของการร่ วมค้ า ดังนั้นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทร่ วม และผู้ลงทุนซึ่งมี
อิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญเหนือบริษัทร่วมเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
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การเปิ ดเผยข้อมูล
ทุกกิจการ
13 กิจการต้องเปิ ดเผยความสัมพันธ์ระหว่ างบริษทั ใหญ่ และบริ ษทั ย่ อยในทุกกรณี ไม่ ว่าจะมี
รายการระหว่างกันหรือไม่ กิจการต้องเปิ ดเผยชื่อของบริษทั ใหญ่ และกิจการที่เป็ นผูค้ วบคุม
สูงสุดในกิจการหากมิใช่ เป็ นบริษทั ใหญ่ หากบริษทั ใหญ่ หรือกิจการที่เป็ นผูค้ วบคุมสูงสุดใน
กิจการไม่ได้จัดทางบการเงินรวมเพือ่ เสนอต่อสาธารณชน กิจการต้องเปิ ดเผยชื่อของบริษทั
ใหญ่ทีอ่ ยู่ในลาดับถัดขึ้ นไปทีม่ ีการจัดทางบการเงินรวมเพือ่ เสนอต่อสาธารณชนด้วย
14 กิจการต้ องเปิ ดเผยความสัมพั นธ์กับบุ คคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันในทุกกรณีท่ีมีการควบคุ ม
เกิดขึ้นไม่ว่าจะมีรายการระหว่างกันหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินได้ เข้ าใจถึงผลกระทบที่มีต่อ
กิจการอันเป็ นผลมาจากการมีความสัมพันธ์กบั บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
15 การเปิ ดเผยความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ น
การเปิ ดเผยเพิ่มเติมจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินเฉพาะ
กิจการ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้
เสียในกิจการอื่น
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16 ย่อหน้ าที่ 13 หมายถึง บริษัทใหญ่ในลาดับถัดไป ซึ่งหมายถึงบริษัทใหญ่รายแรกในกลุ่มเหนือบริษัท
ใหญ่ระหว่างกลาง (Intermediate parent) ซึ่งเป็ นผู้จัดทางบการเงินรวมเพื่อเสนอต่อสาธารณชน
17 กิจการต้องเปิ ดเผยจานวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผูบ้ ริหารสาคัญของกิจการเป็ นยอดรวม
และแยกประเภทดังต่อไปนี้
17.1 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
17.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
17.3 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ
17.4 ผลประโยชน์เมือ่ ถูกเลิกจ้างงาน และ
17.5 ผลประโยชน์ของพนักงานทีจ่ ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
18 ในกรณีที่กิจการมีรายการกับบุ คคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน กิจการต้องเปิ ดเผยลักษณะ
ความสัม พัน ธ์ก บั บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่เ กี่ย วข้อ งกัน ตลอดจนข้อ มู ล เกี่ย วกับ รายการและ
ยอดคงค้างของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้องกัน ที่จาเป็ นในการทาความเข้าใจถึง
ผลกระทบจากความสัมพันธ์กบั บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้องกันที่อาจมีต่องบการเงิน ข้อกาหนด
ในการเปิ ดเผยนี้ เป็ นรายการที่เพิม่ ขึ้ นจากข้อกาหนดในย่อหน้าที่ 17 ซึ่งกาหนดให้เปิ ดเผย
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารสาคัญ โดยกิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อย
18.1 จานวนเงินของรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
18.2 จานวนเงินของยอดคงค้าง รวมถึงภาระผูกพัน และ
18.2.1 ข้อกาหนด และเงื่อนไข รวมถึงหลักประกัน (ถ้ามี) และลักษณะของสิ่ง
ตอบแทนทีจ่ ะใช้ในการชาระยอดคงค้างดังกล่าว และ
18.2.2 รายละเอียดของการค้ าประกันทีใ่ ห้หรือได้รบั
18.3 ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญทีเ่ กีย่ วข้องกับจานวนเงินของยอดคงค้าง และ
18.4 หนี้ สู ญหรือหนี้ สงสัยจะสู ญที่รบั รู ้เป็ นค่ าใช้จ่ายในระหว่างงวดที่เกิดขึ้ นจากบุ คคล
หรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
19 ในการเปิ ดเผยข้อ มู ล ตามย่ อ หน้าที่ 18 กิจการต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล แยกจากกันตามแต่ ล ะ
ประเภทดังต่อไปนี้
19.1 บริษทั ใหญ่
19.2 กิจการซึ่งมีการควบคุมร่วมใน หรือกิจการทีม่ ีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญเหนือกิจการ
19.3 บริษทั ย่อย
19.4 บริษทั ร่วม
19.5 การร่วมค้าทีก่ ิจการเป็ นผูล้ งทุนการร่วมค้า
19.6 ผูบ้ ริหารสาคัญของกิจการหรือของบริษทั ใหญ่ และ
19.7 บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอื่นๆ
20 การจัดประเภทลูกหนี้และเจ้ าหนี้ท่เี ป็ นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันในแต่ละประเภทตามที่ระบุ
ในย่ อหน้ าที่ 19 นั้ น เป็ นข้ อก าหนดในการเปิ ดเผยข้ อมู ลที่เพิ่ มเติ มจากที่ก าหนดในมาตรฐาน
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21

22

23

24

การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนาเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) สาหรับ
ข้ อมู ลที่ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินหรื อในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การจั ดประเภท
ดังกล่าวจะช่ วยให้ การวิเคราะห์เกี่ยวกับยอดคงค้ างและรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ทาได้ อย่างครบถ้ วนยิ่งขึ้น
ตัวอย่างของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่กจิ การต้ องเปิ ดเผย
21.1 การซื้อหรือขายสินค้ า (ไม่ว่าจะเป็ นสินค้ าสาเร็จรูปหรือไม่)
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 รายการโอนหรื อรั บโอนที่เกิดขึ้นภายใต้ ข้อตกลงการจัดการทางการเงิน (รวมถึงการ
กู้ยืมและการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นที่ทาในรูปของเงินสดหรือในรูปแบบอื่น)
21.8 การคา้ ประกันหรือการใช้ หลักประกัน
21.9 ภาระผูกพั นในการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งในกรณีท่มี ีเหตุการณ์ท่รี ะบุเกิดขึ้น หรื อไม่
เกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสัญญาที่มีผลบังคับแล้ ว1 (ไม่ว่าจะมีการรับรู้หรือไม่) และ
21.10 การช าระหนี้ สิ น แทนกิ จ การ หรื อ การที่ กิ จ การช าระหนี้ สิ น แทนบุ ค คลหรื อ กิ จ การ
ที่เกี่ยวข้ องกัน
การที่บ ริ ษัทใหญ่ หรื อ บริ ษัทย่ อ ยที่มีส่ว นร่ ว มในโครงการผลประโยชน์ ซึ่ งทาให้ มีความเสี่ยง
ร่วมกัน ในกลุ่มกิจการถือเป็ นรายการระหว่างกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน (ดูย่อหน้ าที่ 42
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมี
การประกาศใช้ ))
การเปิ ดเผยว่ า รายการกั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่เ กี่ ย วข้ อ งกั น เป็ นไปตามเงื่ อ นไขทางการค้ า
เช่ นเดียวกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุ คคลหรื อกิจการที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน จะทาได้ กต็ ่อเมื่อ กิจการ
สามารถพิสจู น์ได้ ว่ารายการที่เกิดขึ้นเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ได้ เปิ ดเผยไว้
กิจการอาจเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ย วกับ บุ ค คลหรื อ กิจการที่เ กี่ยวข้อ งกันโดยรวมรายการที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันไว้ดว้ ยกัน เว้นแต่ การแยกเปิ ดเผยข้อมู ล ดังกล่าวจาเป็ นต่ อการท า
ความเข้าใจถึงผลกระทบของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีต่องบการเงิน
ของกิจการ

1

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 ( ปรับปรุง 2557) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทีอ่ าจ
เกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ให้ ความหมายของคาว่าสัญญาที่มผี ลบังคับแล้ ว หมายถึง สัญญาซึ่งคู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ าย
มิได้ ปฏิบตั ติ ามภาระผูกพัน หรือคู่สญ
ั ญาได้ ปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันเป็ นบางส่วนโดยเท่าเทียมกัน
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เกีย่ วข้องกับรัฐบาล
25

26

27

กิจการที่เสนอรายงานได้รบั การยกเว้นจากข้อกาหนดการเปิ ดเผยข้อมู ลในย่อหน้าที่ 18
สาหรับรายการและยอดคงค้างของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้องกัน รวมถึงภาระ
ผูกพันสาหรับรายการกับ
1) รัฐ บาล ซึ่ งเป็ นผู ค้ วบคุ ม หรื อ ควบคุ มร่ ว มใน หรื อ มีอิ ท ธิ พลอย่ างมีน ยั ส าคัญเหนือ
กิจการทีเ่ สนอรายงาน และ
2) กิจการซึ่งเป็ นกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง เนือ่ งจากรัฐบาลเดียวกันนั้นเป็ นผูค้ วบคุม หรือควบคุม
ร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ เหนือทั้งกิจการทีเ่ สนอรายงานและกิจการอื่น
หากกิ จ การที่เ สนอรายงานใช้ข ้อ ยกเว้น ตามย่ อ หน้า ที่ 25 กิ จการต้อ งเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันและยอดคงค้างทีเ่ กีย่ วข้องตามทีก่ ล่าวถึงในย่อหน้าที่ 25 ดังนี้
26.1 ชื่อของรัฐบาล และลักษณะของความสัมพันธ์กบั กิจการทีเ่ สนอรายงาน (กล่าวคือการ
ควบคุม การควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ)
26.2 ข้อมูลดังต่อไปนี้ โดยมีรายละเอียดเพียงพอทีท่ าให้ผูใ้ ช้งบการเงินของกิจการเข้าใจถึง
ผลกระทบของรายการกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ ีต่องบการเงิน
1) ลักษณะของรายการและจานวนเงินของแต่ละรายการที่มีนยั สาคัญ และ
2) สาหรับรายการอื่นซึ่ งโดยรวมมีนยั สาคัญ แต่ ว่าแต่ละรายการไม่มีนยั สาคัญ
ควรเปิ ดเผยข้อ บ่ ง ชี้ เชิ ง คุ ณ ภาพหรื อ เชิ ง ปริ ม าณถึ ง ขอบเขตของรายการ
ประเภทของรายการทีเ่ ปิ ดเผยให้รวมรายการตามย่อหน้าที่ 21
ในการใช้ ดุลยพินิจเพื่อกาหนดระดับของรายละเอียดที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกาหนดของ
ย่อหน้ าที่ 26.2 กิจการที่เสนอรายงานต้ องพิ จารณาถึงความใกล้ ชิดของความสัมพั นธ์ระหว่าง
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน และปั จจั ยอื่นที่เกี่ยวข้ องในการกาหนดระดับของความมีนัยสาคัญ ของ
รายการ เช่น การพิจารณาถึง
27.1 ความมีนัยสาคัญเมื่อพิจารณาถึงขนาด
27.2 รายการไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขทางตลาด
27.3 รายการที่อยู่นอกเหนือการดาเนินงานแบบปกติรายวัน เช่น การซื้อและขายธุรกิจ
27.4 การได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ หน่วยงานกากับดูแล
27.5 การมีรายงานให้ ผ้ ูบริหารระดับสูง
27.6 รายการต้ องได้ รับการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
28

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับงบการเงินสาหรับ รอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ ม
ในหรือหลังวั นที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป โดยให้ ปรั บย้ อนหลัง โดยส่วนที่มีการแก้ ใข
ถ้ อ ยคาให้ สอดคล้ องกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 10 เรื่ อง งบการเงิน รวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน และ มาตรฐานการรายงาน
12

28ก

ทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น ให้ ปฏิบัติตาม
ย่อหน้ าที่ 28ก ทั้งนี้อนุญาตให้ นาไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้สาหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 10 เรื่ อง งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบั บที่ 11 เรื่ อง การร่ วมการงาน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 12
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น ทาให้ เกิดการปรั บปรุงย่อหน้ าที่ 3 9
11.2 15 19.2และ19.5 และ25 ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น มาถือปฏิบัติ

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
29

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บนี้ ให้ ใช้ แทนมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 24 (ปรั บปรุง 2555) เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
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