เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๖๗ ง

หน้า ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๒๘/๒๕๕๖
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็นมาตรฐาน
ในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้นต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพ บัญ ชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญ ชี
ในการประชุมครั้งที่ ๓๒ (๔/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ ๒๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง การเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลําดับที่ ๒.๑๑ ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๓
เรื่อง มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
พิชัย ชุณหวชิร
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศ
ฉบับที่ 24 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ซึ่งเป็ นฉบับปรั บปรุงของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (IAS 24 : Related
Party Disclosures (Bound volume 2012 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ปรับปรุงแก้ ไขจาก มาตรการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) ดังนี้
ย่อหน้ า 3 กําหนดขอบเขตให้ มีความชัดเจนว่าให้ รวมงบการเงินของแต่ละกิจการและงบการเงิน
เฉพาะกิจการด้ วย
ย่อหน้ า 9 เพิ่มเติมคํานิยาม “รัฐบาล” และ “กิจการที่เกี่ยวข้ องกับรัฐบาล”
ย่อหน้ า 11 เปลี่ยนจากคําว่า “...อาจไม่ถือว่าเป็ นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน” เป็ น “...ไม่เป็ น
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน”
ย่อหน้ า 21 เพิ่มตัวอย่างของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่กจิ การต้ องเปิ ดเผยในข้ อ
21.9
ย่อหน้ าที่ 25 และ 26 และ 27 เพิ่มเรื่องการเปิ ดเผยข้ อมูลกิจการที่เกี่ยวข้ องกับรัฐบาล

1

สารบัญ
ย่อหน้าที่
บทนํา
วัตถุประสงค์

บทนํา1– บทนํา 3
1

ขอบเขต

2-4

ความมุ่งหมายของการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

5-8

คํานิยาม

9-12

การเปิ ดเผยข้อมูล

13-27

ทุกกิจการ

13-24

กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับรัฐบาล

25-27

วันถือปฏิบตั ิ

28

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

29

2

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 29 ทุกย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน และมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการ
เลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้ อผิดพลาด

บทนํา
บทนํา 1

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 เรื่อง รายการระหว่ างกิจการที่เกี่ยวข้ อง กําหนดให้ กิจการที่
เสนอรายงานต้ องเปิ ดเผย
ก) รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้ อง และ
ข) ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่ อยโดยไม่ คาํ นึงถึงว่าจะมีรายการระหว่าง
กันหรือไม่

บทนํา 2

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) ได้ มีการแก้ ไขดังนี้
ก) คํานิยามกิจการที่เกี่ยวข้ องได้ กาํ หนดให้ ง่ายขึ้น โดยให้ มีความหมายที่ชัดเจน และขจัด
ความไม่สมํ่าเสมอจากการให้ คาํ จํากัดความ
ข) ให้ มีข้อยกเว้ นบางส่วนจากข้ อกําหนดในการเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับกิจการที่เกี่ยวข้ องกับ
รัฐบาล

บทนํา 3

ในการแก้ ใขปรับปรุง มิได้ มีการทบทวนถึงหลักการพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผย
รายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่อยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555 )
เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
วัตถุประสงค์
1.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทําให้ ม่ันใจว่างบการเงินของกิจการได้ เปิ ดเผยข้ อมูล
ที่จาํ เป็ นเพื่อทําให้ ผ้ ูอ่านตระหนักถึงความเป็ นไปได้ ท่วี ่ าฐานะการเงินและกําไรหรือขาดทุนของ
กิจการอาจได้ รับผลกระทบจากการที่กิจการมีบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน และจากการมี
รายการและยอดคงค้ าง รวมทั้งภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

ขอบเขต
2.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ถอื ปฏิบตั ิกบั
2.1 การระบุลกั ษณะความสัมพันธ์ และรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
2.2 การระบุ ยอดคงค้าง รวมทั้งภาระผู กพันของรายการระหว่ างกิ จการกับบุ คคลหรื อ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
2.3 การระบุสถานการณ์ทีต่ อ้ งเปิ ดเผยรายการตามข้อ 2.1 และ 2.2
2.4 การกําหนดการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับรายการระหว่างกันเหล่านั้น

3.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ กําหนดให้เปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่ างกิจการที่
เกี่ยวข้อง รายการและยอดคงค้างของรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในงบการเงิน
รวมและเฉพาะกิจการของบริษทั ใหญ่ ผูร้ ่ วมค้า หรื อผูล้ งทุนตามที่กําหนดในมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อ ง งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ นํามาใช้กบั งบการเงินแต่ละกิจการด้วย

4.

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันและยอดคงค้ างของ
รายการกับกิจการในกลุ่มเดียวกันในงบการเงินของกิจการ รายการและยอดคงค้ างของรายการ
บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่เ กี่ ย วข้ อ งกั น ที่ เ กิ ด ขึ้ นภายในกลุ่ ม กิ จ การจะถู ก ตั ด ออกไปในการจั ด ทํา
งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ
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ความมุ่งหมายของการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
5.

ความสัมพันธ์กบั บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นเรื่องปกติทางการค้ าและการประกอบธุรกิจ
ตัวอย่ า งเช่ น การที่กิจ การมีกิจกรรมทางธุ ร กิจ ผ่ า นบริ ษั ท ย่ อย กิจ การร่ ว มค้ า และบริ ษั ทร่ ว ม
บ่ อยครั้ง ซึ่งภายใต้ สถานการณ์เหล่ านี้ความสามารถของกิจการในการส่งผลกระทบต่ อนโยบาย
การเงินและการดําเนินงานของกิจการที่เข้ าไปลงทุนเกิดขึ้นโดยผ่านการควบคุม การควบคุมร่ วม
หรือการมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญ

6.

ความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันอาจมีผลกระทบต่ อกําไรหรือขาดทุนและฐานะ
การเงินของกิจการ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันอาจทํารายการที่บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้ อง
กันไม่ทาํ เช่ น กิจการขายสินค้ าในราคาทุนให้ แก่บริษัทใหญ่ ซึ่งอาจไม่ขายให้ กับลูกค้ ารายอื่นใน
เงื่ อ นไขเดี ย วกัน นอกจากนี้ รายการระหว่ า งกิจ การกับ บุ ค คลหรื อ กิจ การที่เ กี่ย วข้ อ งกัน อาจ
ไม่เกิดขึ้นในจํานวนเงินเดียวกันกับรายการระหว่างกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน

7.

กําไรหรือขาดทุนและฐานะการเงินของกิจการอาจได้ รับผลกระทบจากความสัมพันธ์กบั บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกันแม้ ไม่มีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น การมีความสัมพันธ์เพียงเล็กน้ อยกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันอาจเพียงพอที่จะส่งผลกระทบต่อรายการที่กจิ การมีกบั บุคคลหรือกิจการ
อื่นที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน ตัวอย่ างเช่ น บริ ษัทย่ อยอาจเลิกความสัมพั นธ์กับคู่ ค้าเมื่อบริ ษัทใหญ่ ซ้ ือ
บริษัทย่ อยอีกแห่ งหนึ่งซึ่งทําธุรกิจประเภทเดียวกับคู่ค้า กิจการหนึ่งอาจระงับกิจกรรมบางอย่ าง
เพราะได้ รับอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญจากอีกกิจการหนึ่ง เช่น บริษัทย่อยอาจได้ รับคําสั่งจากบริษัท
ใหญ่ไม่ให้ ดาํ เนินการด้ านวิจัยและพัฒนา

8.

จากเหตุผลดังกล่ าว ข้ อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับรายการของกิจการ ยอดคงค้ างของรายการเหล่ านั้น
รวมทั้งภาระผูกพัน และความสัมพันธ์กบั บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน จึงอาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้
งบการเงินในการประเมินการดําเนินงานของกิจการ ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจของกิจการนั้นๆ
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คํานิยาม
9.

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้
บุคคลหรือกิจการที่
หมายถึง บุ คคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็ นผูจ้ ัดทํา
งบการเงิน (มาตรฐานฉบับนี้ หมายถึงกิจการทีเ่ ป็ น
เกีย่ วข้องกัน
ผูเ้ สนอรายงาน)
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 ถ้า
บุคคลนั้น
1.1) มีอํานาจควบคุมกิจการ หรืออํานาจควบคุม
ร่วมของกิจการผูเ้ สนอรายงาน
1.2) มีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญต่อกิจการทีเ่ สนอ
รายงาน หรือ
1.3) เป็ นสมาชิกของผูบ้ ริหารสําคัญของกิจการที่
เสนอรายงาน หรือบริษทั ใหญ่ของกิจการที่
เสนอรายงาน
2) เป็ นกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการทีเ่ สนอรายงาน
หากเข้าเงือ่ นไขข้อใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้
2.1 กิ จ การและกิ จ การที่ เ สนอรายงานเป็ น
สมาชิ กในกลุ่ มกิ จการเ ดี ยวกั น (ซึ่ ง
หมายถึง บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย และบริษทั
ย่อยในกลุ่มเดียวกันซึ่งเกี่ยวข้องซึ่งกันและ
กัน)
2.2 กิจการหนึง่ เป็ นบริษทั ร่วมหรือกิจการร่วมค้า
ของอี ก กิ จ การหนึ่ง (หรื อ เป็ นบริ ษ ัท ร่ ว ม
หรือกิจการร่วมค้าของสมาชิกในกลุ่มบริษทั
ซึ่งกิจการอื่นๆเป็ นสมาชิก)
2.3 กิจการทั้งสองเป็ นกิจการร่วมค้าของบุคคล
ทีส่ ามคนเดียวกัน
2.4 กิจการหนึ่งเป็ นกิจการร่ วมค้าของบุ คคลที่
สามและอีกกิจการหนึ่งเป็ นบริษทั ร่วมของ
บุคคลทีส่ าม
2.5 เป็ นโครงการผลประโยชน์ต อบแทนหลัง
ออกจากงานสํ า หรั บ ผลประโยชน์ข อง
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พนัก งานของกิ จ การผู เ้ สนอรายงาน หรื อ
กิจการที่เกีย่ วข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน
หากกิจการที่เสนอรายงานเป็ นโครงการผล
ประโยนช์เ อง นายจ้ า งซึ่ ง เป็ นผู ้ใ ห้ ก าร
สนับสนุนเป็ นกิจการที่เกีย่ วข้องกับกิจการที่
เสนอรายงาน
2.6 กิจการถูกควบคุม หรือถูกควบคุมร่วมโดย
บุคคลทีร่ ะบุในข้อ ก)
2.7 บุคคลตามที่ระบุในข้อ 1) 1.1 มีอิทธิพลที่
มี น ยั สํ าคัญ เหนือ กิ จ การ หรื อ เป็ นสมาชิ ก
ของผู บ้ ริ หารสําคัญของกิจการ (หรื อของ
บริษทั ใหญ่ )
รายการกับบุคคลหรือ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

หมายถึง

การโอนทรัพยากร บริการ หรือภาระผูกพัน ระหว่าง
กิ จ การที่ เ สนอรายงาน และบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่
เกี่ยวข้องกัน โดยไม่คํานึงว่าได้มีการคิดราคาระหว่าง
กันหรือไม่

สมาชิกในครอบครัวที่
ใกล้ชดิ ของบุคคล

หมายถึง

สมาชิ กในครอบครัวของบุ คคลใดๆ ที่ คาดว่ าอาจมี
อิทธิพลต่อหรืออาจได้รบั อิทธิพลจากบุคคลนั้นในการ
ทํารายการกับกิจการ ทั้งนี้ สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด
ให้รวมถึง
1) สามี ภรรยา และบุตรของบุคคลนั้น
2) บุตรของสามี ภรรยาของบุคคลนั้น
3) บุ ค คลในอุ ป การะของบุ ค คลนั้น หรื อ ของสามี
ภรรยาของบุคคลนั้น

7

ค่าตอบแทน

หมายถึง

ผลประโยชน์ท้ งั หมดของพนักงาน (ตามคํ านิ ยามใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน) ซึ่ งรวมถึงผลประโยชน์แก่
พนักงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
2 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
ผลประโยชน์ของพนักงาน หมายถึ ง สิ่งตอบแทนทุ ก
รู ปแบบที่จ่ ายหรื อค้างจ่ ายจากกิ จการ หรื อจัดหาโดย
กิ จการหรื อแทนกิ จการเพื่อแลกเปลี่ ยนกับงานที่ ทํ า
ให้แก่ กิ จการ นอกจากนี้ ยังรวมถึงสิ่งตอบแทนที่ จ่ าย
แทนบริ ษ ัทใหญ่ ของกิ จการอันเกี่ ยวเนื่ องกับกิ จการ
ค่าตอบแทนรวมถึง
1) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน เช่ น ค่ าจ้าง
เงินเดือน เงินสมทบประกันสังคม จํ านวนที่คิดได้
จากการให้ลาพักประจํ าปี และลาป่ วย ส่ วนแบ่ ง
กํ า ไรและโบนัส (หากจ่ ายภายใน 12 เดื อ น
นับ ตั้ งแต่ ว ัน สิ้ นงวดบัญ ชี ) และผลประโยชน์
ที่ ไ ม่ ไ ด้ร ับ ในรู ป ของตัว เงิ น (เช่ น การให้ก าร
รักษาพยาบาล การจั ดหาที่ อยู่ อาศัย ค่ าพาหนะ
และค่ าสินค้าหรื อบริการที่ให้เปล่ าหรือได้รบั การ
อุ ด หนุ นโดยกิ จ การ) สํ า หรั บ พนั ก งานที่ ย ั ง
ปฏิบตั ิงานอยู่กบั กิจการ
2) ผลประโยชน์ห ลัง ออกจากงาน เช่ น บํ า นาญ
ผลประโยชน์อื่นเมือ่ เกษียณอายุ เบี้ ยประกันชีวิต
และค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน
3) ผลประโยชน์ระยะยาวอื่ นๆ ของพนักงานรวมถึง
ผลตอบแทนในรู ปการลางานสํ าหรับพนักงานที่
ทํ า งานให้ก ับ กิ จ การเป็ นเวลานาน การลาเพื่ อ
เพิ่มพู นความรู ท้ ี่ นายจ้างยังคงจ่ ายผลตอบแทน
ให้อยู่ ผลประโยชน์จากการทํางานครบรอบ (เช่ น
ทุ ก ๆ 25 หรื อ 50 ปี ) หรื อ ผลประโยชน์ก าร
ให้บริการที่ยาวนานอื่นๆ ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
กับความทุพพลภาพระยะยาว นอกจากนี้ ยังรวมส่วน
แบ่งกําไร โบนัส และค่ าตอบแทนที่จะจ่ ายในภาย
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หน้าด้วย ซึ่ งไม่ ได้เป็ นการจ่ ายภายใน 12 เดื อน
หลังวันสิ้ นงวด
4) ผลประโยชน์เมือ่ ถูกเลิกจ้าง
5) ผลประโยชน์ของพนักงานทีจ่ ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
การควบคุม

หมายถึง

อํ า นาจในการกํ า หนดนโยบายทางการเงิ น และการ
ดําเนินงานของกิ จการเพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์จาก
กิจกรรมต่างๆ ของกิจการนั้น

การควบคุมร่วม

หมายถึง

การมีส่ วนร่ วมในการควบคุ มกิ จกรรมเชิ งเศรษฐกิ จ
ตามทีต่ กลงไว้ในสัญญา

ผูบ้ ริหารสําคัญ

หมายถึง

บุ คคลที่มีอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการ
วางแผน สังการ
่
และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของ
กิจการ (ไม่ว่าจะทําหน้าทีใ่ นระดับบริหารหรือไม่

อิทธิพลอย่างมี
นัยสําคัญ

หมายถึง

อํานาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกีย่ วกับ
นโยบายทางการเงิ นและการดําเนินงานของกิ จการ
แต่ ไ ม่ ถึ ง ระดับที่ จ ะควบคุ มนโยบายดัง กล่ า ว การมี
อิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญอาจได้มาจากการเป็ นผูถ้ ือหุน้
จากข้ อ กํ า หนดของกฎหมาย หรื อ จากข้ อ ตกลง
ในสัญญา

รัฐบาล

หมายถึ ง รัฐ บาล ตัว แทนรัฐ บาล และหน่ ว ยงานที่
คล้า ยคลึ ง กัน ไม่ ว่ า จะเป็ นท้อ งถิ่ น ประเทศ หรื อ
ระหว่างประเทศ

กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
รัฐบาล

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุม การควบคุมร่วม หรือ
ภ า ย ใ ต้ อิ ท ธิ พ ล อ ย่ า ง มี นั ย สํ า คั ญ ข อ ง รั ฐ บ า ล
ความหมายของคําว่า “ควบคุม” “ควบคุมร่วม” และ
“มีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ” กําหนดไว้ในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และ ฉบับที่
31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วม
ค้า และฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงิน

9

ลงทุนในบริษทั ร่วม
10.

ในการพิ จารณาความสัมพั นธ์กับบุ คคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ให้ พิจารณาจากเนื้ อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

11.

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ลักษณะดังต่อไปนี้ไม่เป็ นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
11.1 กิจ การสองกิจ การมี เ พี ย งกรรมการคนใดคนหนึ่ ง หรื อ ผู้ บ ริ ห ารสํา คั ญ คนใดคนหนึ่ ง
ร่วมกัน หรือ เนื่องจากสมาชิกคนหนึ่งของผู้บริหารสําคัญฯของกิจการหนึ่งมีอทิ ธิพลเหนือ
อีกกิจการหนึ่ง
11.2 ผู้ร่วมค้ าสองรายเพียงแต่ท้งั สองควบคุมร่วมกันเหนือการร่วมค้ า
11.3 กิจการเพี ยงแค่ มี ความสัมพั น ธ์ในการทําธุ รกิจตามปกติ กับ กิจการดั 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
11.3.4 ส่ ว นงานและตั วแทนของรั ฐ บาล ซึ่ งไม่ มีอาํ นาจควบคุ ม ควบคุ มร่ วม หรื อมี
อิทธิพลที่มีนัยสําคัญเหนือกิจการที่เสนอรายงาน
11.4 ลูกค้ า ผู้ ขาย เจ้ าของสิทธิทางการค้ า ผู้ จัดจํา หน่ าย หรื อตัวแทนโดยทั่วไป ที่กิจการมี
รายการค้ าด้ วยในปริมาณที่มีนัยสําคัญ อันเป็ นเพียงการพึ่งพาต่อกันทางเศรษฐกิจ

12 ในการกําหนดคํานิยามของกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน บริษัทร่ วมให้ รวมบริษัทย่อยของบริษัทร่ วม และ
การร่ วมค้ าให้ รวมบริ ษั ทย่ อยของการร่ วมค้ า ดังนั้ นบริ ษั ทย่ อยของบริ ษั ทร่ วม และผู้ ลงทุ นซึ่ งมี
อิทธิพลที่มีนัยสําคัญเหนือบริษัทร่วมเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

การเปิ ดเผยข้อมูล
ทุกกิจการ
13 กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งบริ ษ ทั ใหญ่ แ ละบริ ษ ทั ย่ อ ยในทุ ก กรณี ไม่ ว่ า จะมี
รายการระหว่ างกันหรือไม่ กิจการต้องเปิ ดเผยชื่อของบริษทั ใหญ่ และบุ คคลหรือกิจการที่มี
อํ านาจควบคุ มสู งสุ ดในกิ จการหากมิได้เป็ นบริ ษทั ใหญ่ และหากบริ ษทั ใหญ่ ของกิจการหรื อ
กิจการที่มีอํานาจควบคุมสู งสุดในกิจการไม่ ได้จัดทํางบการเงินรวมเพื่อเสนอต่ อสาธารณชน
กิจการต้องเปิ ดเผยชื่อของบริษทั ใหญ่ที่อยู่ในลําดับถัดขึ้ นไปที่มีการจัดทํางบการเงินรวมเพื่อ
เสนอต่อสาธารณชนด้วย
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14 กิจการต้ องเปิ ดเผยความสัมพันธ์กบั บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันในทุกกรณีท่มี ีการควบคุม
เกิดขึ้นไม่ว่าจะมีรายการระหว่างกันหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินได้ เข้ าใจถึงผลกระทบที่มีต่อ
กิจการอันเป็ นผลมาจากการมีความสัมพันธ์กบั บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
15 การเปิ ดเผยความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นการ
เปิ ดเผยเพิ่มเติมจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552 ) เรื่อง งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัท
ร่วม และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนได้ เสียในการร่วมค้ า
16 ย่อหน้ า 13 หมายถึง บริษัทใหญ่ในลําดับถัดไป ซึ่งหมายถึงบริษัทใหญ่รายแรกในกลุ่มเหนือบริษัท
ใหญ่ระหว่างกลาง (Intermediate parent) ซึ่งเป็ นผู้จัดทํางบการเงินรวมเพื่อเสนอต่อสาธารณชน
17 กิจการต้องเปิ ดเผยจํ านวนค่าตอบแทนทีจ่ ่ ายให้แก่ผูบ้ ริหารสําคัญของกิจการเป็ นยอดรวมและ
แยกประเภทดังต่อไปนี้
17.1 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
17.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
17.3 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ
17.4 ผลประโยชน์เมือ่ ถูกเลิกจ้างงาน และ
17.5 ผลประโยชน์ของพนักงานทีจ่ ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
18. ในกรณี ที่กิ จการมี รายการกับบุ คคลหรื อกิ จการที่เ กี่ยวข้องกัน กิ จการต้องเปิ ดเผยลักษณะ
ความสัมพันธ์กบั บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนข้อมู ลเกี่ยวกับรายการและยอดคง
ค้างของรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ทีจ่ ํ าเป็ นในการทําความเข้าใจถึงผลกระทบ
จากความสัมพันธ์กบั บุ คคลหรื อกิ จการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีต่ องบการเงิน ข้อกําหนดในการ
เปิ ดเผยนี้ เป็ นรายการที่เพิม่ ขึ้ นจากข้อกําหนดในย่อหน้า17 ซึ่งกําหนดให้เปิ ดเผยค่าตอบแทน
ของผูบ้ ริหารสําคัญ โดยกิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อย
18.1 จํ านวนเงินของรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
18.2 จํ านวนเงินของยอดคงค้าง รวมถึงภาระพูกพัน และ
18.2.1 ข้อกําหนด เงื่อนไข หลักประกัน (ถ้ามี) และลักษณะของสิ่งตอบแทนที่จะ
ใช้ในการชําระยอดคงค้างดังกล่าว และ
18.2.2 รายละเอียดของการคํ้าประกันทีใ่ ห้หรือได้รบั
18.3 ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญทีเ่ กีย่ วข้องกับจํ านวนเงินของยอดคงค้าง
18.4 หนี้ สูญหรือหนี้ สงสัยจะสูญทีร่ บั รูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดทีเ่ กิดขึ้ นจากบุคคลหรือ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
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19. ในการเปิ ดเผยข้อ มู ล ตามย่ อ หน้า ที่ 18 กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล แยกจากกัน ตามแต่ ล ะ
ประเภทดังต่อไปนี้
19.1 บริษทั ใหญ่
19.2 กิจการซึ่งมีการควบคุมร่วม หรือกิจการทีม่ ีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญเหนือกิจการ
19.3 บริษทั ย่อย
19.4 บริษทั ร่วม
19.5 การร่วมค้าทีก่ ิจการเป็ นผูร้ ่วมค้า
19.6 ผูบ้ ริหารสําคัญของกิจการหรือของบริษทั ใหญ่ และ
19.7 บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอื่นๆ
20. การจัดประเภทลูกหนี้และเจ้ าหนี้ท่เี ป็ นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันในแต่ ละประเภทตามที่ระบุ
ในย่อหน้ าที่ 19 นั้น เป็ นข้ อกําหนดในการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพิ่มเติมจากที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2555) เรื่ อ ง การนํ า เสนองบการเงิ น สํา หรั บ ข้ อมู ล ที่ ต้ องแสดงในงบ
แสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การจัดประเภทดังกล่าวจะช่วยให้ การวิเคราะห์
เกี่ยวกับยอดคงค้ างและรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันทําได้ อย่างครบถ้ วนยิ่งขึ้น
21. ตัวอย่างของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่กจิ การต้ องเปิ ดเผย
21.1

การซื้อหรือขายสินค้ า (ไม่ว่าจะเป็ นสินค้ าสําเร็จรูปหรือไม่)

21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7

การซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์อ่นื
การให้ หรือรับบริการ
การมีสญ
ั ญาเช่าระยะยาวหรือให้ เช่า
การโอนหรือรับโอนงานวิจัยและพัฒนา
รายการโอนหรือรับโอนสิทธิท่เี กิดขึ้นภายใต้ สญ
ั ญาการให้ หรือใช้ สทิ ธิ
รายการโอนหรือรับโอนที่เกิดขึ้นภายใต้ ข้อตกลงการจัดการทางการเงิน (รวมถึงการกู้ยืม
และการระดมทุนจากผู้ถอื หุ้นที่ทาํ ในรูปของเงินสดหรือในรูปแบบอื่น)
21.8 การคํา้ ประกันหรือการใช้ หลักประกัน
21.9 ภาระผูกพันในการกระทําอย่ างใดอย่ างหนึ่งในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ท่ีระบุเกิดขึ้น หรือไม่
เกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสัญญาที่มีผลบังคับแล้ ว1 (ไม่ว่าจะมีการรับรู้หรือไม่ ) และ
21.10 การชํา ระหนี้ สิ น แทนกิ จ การ หรื อ การที่กิ จ การชํา ระหนี้ สิน แทนบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่
เกี่ยวข้ องกัน
1

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 ( ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้ น และ
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้ น ให้ความหมายของคําว่าสัญญาที่มีผลบังคับแล้ว หมายถึง สัญญาซึ่งคู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายมิได้
ปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน หรือคู่สญ
ั ญาได้ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันเป็ นบางส่วนโดยเท่าเทียมกัน
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22.

การที่บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยที่มีส่วนร่วมในโครงการผลประโยชน์ ซึ่งทําให้ มีความเสี่ยงร่วมกัน
ในกลุ่มกิจการถือเป็ นรายการระหว่างกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน (ดูย่อหน้ า 34ข ใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน)

23.

การเปิ ดเผยว่ า รายการกั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น เป็ นไปตามเงื่ อ นไขทางการค้ า
เช่ น เดี ยวกับ รายการที่เกิด ขึ้น กับ บุ คคลหรื อกิจการที่ไ ม่ เกี่ยวข้ องกัน จะทํา ได้ กต็ ่ อเมื่อกิจ การ
สามารถพิสจู น์ได้ ว่ารายการที่เกิดขึ้นเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ได้ เปิ ดเผยไว้

24.

กิจการอาจเปิ ดเผยข้อมู ลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้องกันโดยรวมรายการที่มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกันไว้ดว้ ยกัน เว้นแต่การแยกเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจํ าเป็ นต่อการทําความเข้าใจถึง
ผลกระทบของรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันทีม่ ีต่องบการเงินของกิจการ
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กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับรัฐบาล
กิ จ การที่ เ สนอรายงานได้ร ับ การยกเว้น จากข้อ กํ า หนดการเปิ ดเผยข้อ มู ล ในย่ อ หน้า 18
สําหรับรายการและยอดคงค้างของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงภาระ
ผูกพันสําหรับรายการกับ
1) รัฐบาล ซึ่งมีอํานาจควบคุม หรือควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ เหนือกิจการ
ทีเ่ สนอรายงาน และ
2) กิจการซึ่ งเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากรัฐบาลเดียวกันมีอํานาจควบคุม หรือควบคุม
ร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ เหนือทั้งกิจการทีเ่ สนอรายงานและกิจการอื่นนั้น

26

หากกิจการที่เสนอรายงานใช้ขอ้ ยกเว้นตามย่อหน้า 25 กิจการต้องเปิ ดเผยรายการและยอด
คงค้างทีเ่ กีย่ วข้องตามทีก่ ล่าวถึงในย่อหน้า 25 ดังนี้
26.1 ชื่อของรัฐบาล และลักษณะของความสัมพันธ์กบั กิจการทีเ่ สนอรายงาน
(ตัวอย่างเช่น อํานาจควบคุม การควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลทีม่ ีนยั สําคัญ )
26.2 ข้อมูลดังต่อไปนี้ โดยมีรายละเอียดเพียงพอทีท่ ําให้ผูใ้ ช้งบการเงินของกิจการเข้าใจถึง
ผลกระทบของรายการกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ ีต่องบการเงิน
1) ลักษณะของรายการและจํ านวนเงินของแต่ละรายการทีม่ ีนยั สําคัญ และ
2) สําหรับรายการอื่นซึ่งโดยรวมมีนยั สําคัญ แต่ว่าแต่ละรายการไม่มีนยั สําคัญ ควร
เปิ ดเผยข้อชี้ บ่งเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณถึงขอบเขตของรายการ ประเภท
ของรายการทีเ่ ปิ ดเผยให้รวมรายการตามย่อหน้า 21

27

ในการใช้ ดุลยพินิจเพื่อกําหนดระดับของรายละเอียดที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกําหนดของย่อหน้ า
26.2 กิจการที่เสนอรายงานต้ องพิจารณาถึงความใกล้ ชิดของความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่
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เกี่ ย วข้ อ งกั น และปั จ จั ย อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ องในการกํา หนดระดั บ ของความสํา คั ญ ของรายการ
ตัวอย่างเช่นการพิจารณาถึง
27.1 ความสําคัญเมื่อพิจารณาถึงขนาด
27.2 รายการไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขทางตลาด
27.3 อยู่นอกเหนือการดําเนินงานแบบปกติรายวัน เช่น การซื้อและขายธุรกิจ
27.4 ได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ หน่วยงานกํากับดูแล
27.5 มีการรายงานให้ ผ้ ูบริหารระดับสูง
27.6 ต้ องมีการอนุมัติโดยผู้ถอื หุ้น

วันถือปฏิบตั ิและการปฎิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
28.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มใน หรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป โดยให้ ปรับย้ อนหลัง ทั้งนี้ อนุญาตให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ
โดยนําไปใช้ ท้งั หมด หรือนําข้ อกําหนดการยกเว้ นบางส่วนในย่อหน้ า 25- 27 สําหรับกิจการที่เกี่ยวข้ อง
กับรัฐบาลไปปฎิบัติ หากกิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติท้งั หมด หรือส่วนที่ได้ รับ
การยกเว้ น สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ท่ีเริ่ มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
29

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
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