เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๑๓ ง

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๘/๒๕๖๔
เรื่อง ยกเลิกแนวปฏิบัตทิ างการบัญชี จานวน ๖ ฉบับ
อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบัญชีนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิ ชาชี พบั ญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๖๖ (๓/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) แนวปฏิ บั ติ ทางการบั ญชี ส าหรั บการบั นทึ กบั ญชี สิ ทธิ การเช่ า ตาม ๓.๓ ในข้ อ ๓
ของประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๑๖/๒๕๕๒ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
(๒) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๑๖/๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลสาหรับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล
(๓) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๑๘/๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชีการบันทึกบัญชี
เมื่อมีการตีราคาใหม่
(๔) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๑๙/๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชีสาหรับการบันทึกบัญชี
สาหรับสินทรัพย์ประเภทอาคารชุด
(๕) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๑๕/๒๕๕๗ เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชีสาหรับการบันทึกบัญชี
หุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND)
(๖) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๗๓/๒๕๕๘ เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีสาหรับการวัดมูลค่า
และรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลผลิต
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4
วรวิทย์ เจนธนากุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๕๓ ง

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ฉบับที่ ๑๖/๒๕๕๔
เรื่อง แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลสําหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญ ชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญ ชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี และกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานการบัญชี
ของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพในการประชุม ครั้งที่ ๒๐ (๑/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๑๐
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออกประกาศให้ใช้แนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลสําหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล
ซึ่งถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
ข้อ ๑ กําหนดคํานิยามไว้ดังนี้
๑.๑ รัฐบาล หมายถึง รัฐบาล หน่วยราชการและหน่วยงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับระหว่างประเทศ
๑.๒ กิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล หมายถึง กิจการที่ถูกควบคุม ควบคุมร่วมหรือ
มีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญโดยรัฐบาล
ข้อ ๒ เมื่อหน่ว ยงานที่เสนอรายงานเป็น กิจการที่เกี่ย วข้องกับรัฐบาล หน่ว ยงานที่เสนอ
รายงานได้รับยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
เรื่อง การเปิด เผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ย วข้องกัน ย่อหน้าที่ ๑๗ เกี่ย วกับการเปิดเผย
รายการระหว่างกันและยอดคงค้างรวมถึงภาระผูกพันกับ
๒.๑ รัฐบาลซึ่งมีอํานาจควบคุม ควบคุมร่ว มกัน หรือมีอิท ธิพลอย่างมีนัย สําคัญ
ต่อหน่วยงานที่เสนอรายงาน และ
๒.๒ กิจการอื่น ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ย วข้องกัน เนื่องจากกิจการดังกล่าวถูกควบคุม
ควบคุมร่วมกัน หรือ มีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญโดยรัฐบาลเดียวกันทั้งกิจการที่เสนอรายงานและกิจการอื่น
ข้อ ๓ หน่ ว ยงานที่ เ สนอรายงานเป็ น กิ จ การที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ รั ฐ บาลต้ อ งเปิ ด เผยรายการ
และยอดคงเหลือที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตามที่กล่าวในข้อที่ ๑ ดังนี้
๓.๑ ชื่อและลักษณะความสัมพัน ธ์ที่มีต่อหน่วยงานที่เสนอรายงาน (เช่น ควบคุม
ควบคุมร่วมกัน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ)

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๕๓ ง

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๓.๒ ข้อมูลดังต่อไปนี้ซึ่งทําให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงผลกระทบของรายการระหว่าง
กิจการที่เกี่ยวข้องกันต่องบการเงิน
๓.๒.๑ ลักษณะและจํานวนเงินแต่ละรายการที่มีสาระสําคัญ และ
๓.๒.๒ ผลรวมของรายการอื่น ๆ ซึ่งแต่ละรายการไม่มีสาระสําคัญ ข้อมูล
เชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ ซึ่งระบุขอบเขต ประเภทของรายการ รวมถึงรายการที่กล่าวในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ ๒๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ย่อหน้าที่ ๒๐
ข้อ ๔ การใช้วิจารณญาณในการกําหนดรายละเอีย ดในการเปิด เผยข้อมูลตามข้อที่ ๓.๒
กิจการที่เสนอรายงานจะต้องพิจารณาความใกล้ชิดของความสัมพัน ธ์ และปัจจัย อื่น ที่เกี่ยวข้องในการ
ประเมินระดับความมีนัยสําคัญของรายการ เช่น
๔.๑ ความมีนัยสําคัญในลักษณะของขนาด
๔.๒ การดํ า เนิ น การในลั ก ษณะที่ ไ ม่มี เ งื่ อ นไขทางการตลาด (carried out on
non-market term)
๔.๓ รายการที่ น อกเหนื อ จากรายการจากการดํ า เนิ น งานปกติ ป ระจํ า วั น เช่ น
การซื้อขายธุรกิจ
๔.๔ การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานกํากับดูแล
๔.๕ การรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
๔.๖ รายการที่ต้องอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น
ข้อ ๕ ประกาศฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ เกษรี ณรงค์เดช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

