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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่24  

เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

บทน า 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กิจการที่เสนอรายงานต้องเปิดเผยรายการระหว่างกิจการที่

เกี่ยวข้อง
1
 และความสมัพันธร์ะหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยโดยไม่ค านึงว่าจะมีรายการระหว่างกนัหรือไม่ 

ขอบเขต 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องถือปฏบัิติกบั 

1. การระบุลักษณะความสมัพันธ ์และรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

2. การระบุยอดคงค้าง รวมถึงภาระผูกพันของรายการระหว่างกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกนั 

3. การระบุสถานการณ์ที่ต้องเปิดเผยรายการตามข้อ 1. และ 2. และ 

4. การก าหนดการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัเหล่าน้ัน 

ค านยิาม 

บุคคลหรือกิจการที่เกีย่วขอ้งกนั (A related party) หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ

กจิการที่เป็นผู้จัดท างบการเงิน (มาตรฐานฉบับน้ีหมายถึงกจิการที่เสนอรายงาน) 

1. บุคคล หรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของบุคคล
2
น้ัน เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน  

ถ้าบุคคลน้ัน 

1.1 มีการควบคุมกจิการ หรือมีการควบคุมร่วมในกจิการที่เสนอรายงาน 

1.2 มีอทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญเหนือกจิการที่เสนอรายงาน หรือ 

ตวัอย่างที ่1 - บุคคล และสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของบุคคลน้ันมีอิทธพิลอย่างมีนัยส าคัญเหนือบริษัท 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 อย่างไรกด็ีมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไม่ได้ใช้ส าหรับการพิจารณาและเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน การพิจารณา

และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว บริษัทต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. หรือเกณฑ์ของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2
 หมายถึง สมาชิกในครอบครัวของบุคคลใดๆ ที่คาดว่าอาจมีอทิธพิลต่อหรืออาจได้รับอทิธพิลจากบุคคลน้ันในการท ารายการกับกิจการ ทั้งนี้

สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดให้รวมถึง 

1. สามี ภรรยา และบุตรของบุคคลนั้น 

2. บุตรของสามี ภรรยาของบุคคลนั้น และ 

3. บุคคลในอุปการะของบุคคลนั้นหรือของสามี ภรรยาของบุคคลนั้น 

บริษทั D 

นาย ก.  นาย ค.  นาย ง.  

15% 4% 1% 1% 

นาง ข.  

ผูถ้อืหุน้รายอ่ืนๆ 
79% 
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นาย ก. และนาง ข. เป็นสามีภรรยากนั นาย ค. เป็นบุตรของนาย ก. และนาง ข. ส่วนนาย ง. เป็นบุตรของ 

นาง ข. และอดีตสามีของนาง ข.   บุคคลทั้ง 4 ถือหุ้นของบริษัท D ในสัดส่วนตามภาพด้านบน ทั้งน้ีบุคคล

ทั้ง 4 ไม่ได้เป็นผู้บริหารในบริษัท D 

กรณีน้ี บุคคลทั้ง 4 (รวมกัน) ถือเป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท D เน่ืองจากมีอิทธิพลอย่างมี

นัยส าคัญเหนือบริษัท D (รวมสทิธอิอกเสยีงเทา่กบั 21%) 

 

1.3 เป็นสมาชิกของผู้บริหารส าคัญ
3
ของกจิการที่เสนอรายงาน หรือบริษัทใหญ่ของกิจการที่

เสนอรายงาน 

ตวัอย่างที ่2 - บุคคลที่เป็นสมาชิกของผู้บริหารส าคัญของบริษัทใหญ่ของกจิการที่เสนอรายงาน 

 

 

 

 

ในมุมมองของบริษัทย่อย - B: 

นาย ก. เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกนักบับริษัท เน่ืองจากนาย ก. เป็นผู้บริหารคนส าคัญของบริษัทใหญ่ (บริษัท A) 

2. เป็นกจิการที่เกี่ยวข้องกบักจิการที่เสนอรายงานหากเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

2.1 กิจการและกิจการที่เสนอรายงานเป็นสมาชิกในกลุ่มกิจการเดียวกัน (ซ่ึงหมายถึง 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในกลุ่มเดียวกนัซ่ึงเกี่ยวข้องซ่ึงกนัและกนั) 

ตวัอย่างที ่3 - บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย และบริษทัย่อยในกลุ่มเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 หมายถึง บุคคลที่มีอ านาจหน้าที่ และความรับผดิชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุมกจิกรรมต่างๆ ของกจิการ ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกจิการ (ไม่ว่าจะท าหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่) 

บริษทัใหญ่ - P 

บริษทัย่อย - S1 บริษทัย่อย - S2 

บริษทัย่อย - S3 บริษทัย่อย - S4 

นาย ก.  บริษทั A  

บริษทัย่อย - B  

ด ารงต าแหน่ง CEO 
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ในมุมมองของบริษัทใหญ่ - P:  

ทั้งบริษัทย่อย - S1 S2 S3 และ S4 เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เน่ืองจากบริษัททั้งหมด

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ - P  

ในมุมมองของบริษัทย่อย - S1:  

บริษัทใหญ่ - P เป็นกจิการที่เกี่ยวข้องกนักบับริษัท เน่ืองจากเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท 

บริษัทย่อย - S2 เป็นกจิการที่เกี่ยวข้องกนักบับริษัท เน่ืองจากเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มเดียวกนั 

บริษัทย่อย - S3 และ S4 เป็นกจิการที่เกี่ยวข้องกนักบับริษัท เน่ืองจากเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

ในมุมมองของบริษัทย่อย - S3: 

บริษัทย่อย - S1 เป็นกจิการที่เกี่ยวข้องกนักบับริษัท เน่ืองจากเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท 

บริษัทใหญ่ - P เป็นกจิการที่เกี่ยวข้องกนักบับริษัท เน่ืองจากเป็นบริษัทใหญ่ในล าดับสงูสดุ 

บริษัทย่อย - S4 และ S2 เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เน่ืองจากเป็นบริษัทย่อยในกลุ่ม

เดียวกนั โดยมี P เป็นบริษัทใหญ่ในล าดับสงูสดุร่วมกนั 

 

2.2 กจิการหน่ึงเป็นบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าของอกีกจิการหน่ึง (หรือเป็นบริษัทร่วม หรือ

การร่วมค้าของสมาชิกในกลุ่มกจิการซ่ึงกจิการอื่นๆเป็นสมาชิก) 

ตวัอย่างที ่4 - บริษทัร่วม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในมุมมองของบริษัทใหญ่ - P:  

 บริษัทร่วม - A1 เป็นกจิการที่เกี่ยวข้องกนักบับริษัท เน่ืองจากเป็นบริษัทร่วม 

 

ในมุมมองของบริษัทร่วม - A1: 

 บริษัทใหญ่ - P เป็นกจิการที่เกี่ยวข้องกนักบับริษัท เน่ืองจากบริษัทร่วม - A1 เป็นบริษัทร่วมของ

บริษัทใหญ่ - P 

 บริษัทย่อย - S1 S2 และ S3 เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เน่ืองจากบริษัทร่วม - A1 เป็น

บริษัทร่วมของกลุ่มกจิการซ่ึงมี บริษัทใหญ่ - P เป็นบริษัทใหญ่ 

 

บริษทัใหญ่ - P 

บริษทัย่อย - S1 บริษทัร่วม - A1 

บริษทัย่อย - S2 บริษทัย่อย - S3 
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2.3 กจิการทั้งสองเป็นการร่วมค้าของบุคคลที่สามคนเดียวกนั 

ตวัอย่างที ่5 - การร่วมคา้ของบุคคลทีส่ามคนเดียวกนั  

 

 

 

 

 

 

 

ในมุมมองของบริษัทการร่วมค้า - JV1:  

 บริษัทการร่วมค้า - JV2 เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เน่ืองจากบริษัทการร่วมค้า - JV1 

และบริษัทการร่วมค้า - JV2 มีผู้ร่วมค้าร่วมกนัคือ บริษัทใหญ่ - P2 

 นอกจากน้ี บริษัทใหญ่ - P1 และ P2 และบริษัทย่อย - S1 และ S2 เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ

บริษัท เน่ืองจากบริษัทการร่วมค้า - JV1 เป็นการร่วมค้าของกลุ่มกิจการ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบริษัทใหญ่ -P1 

และกลุ่มบริษัทใหญ่ - P2 (ดูข้อ 2.2)  

 

2.4 กจิการหน่ึงเป็นการร่วมค้าของบุคคลที่สามและอกีกจิการหน่ึงเป็นบริษัทร่วมของบุคคล

ที่สาม 

ตวัอย่างที ่6 - การร่วมคา้และบริษทัร่วมของบุคคลทีส่ามคนเดียวกนั   

 

 

 

 

 

 

 

ในมุมมองของบริษัทร่วม - A1: 

 บริษัทการร่วมค้า - JV1 เป็นกจิการที่เกี่ยวข้องกนักบับริษัท เน่ืองจากบริษัทใหญ่ - P2 เป็นผู้ร่วม

ค้า ในขณะเดียวกนักเ็ป็นผู้ลงทุนที่มีอทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญในบริษัทร่วม - A1 

 นอกจากน้ี บริษัทใหญ่ - P2 และบริษัทย่อย - S2 เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เน่ืองจาก

บริษัทร่วม - A1 เป็นบริษัทร่วมของกลุ่มกจิการซ่ึงมีบริษัทใหญ่ - P2 เป็นบริษัทใหญ่ 

 อย่างไรกด็ี บริษัทร่วม - A2 ไม่ถือเป็นกจิการที่เกี่ยวข้องกนักบับริษัท 

 

บริษทัใหญ่ - P1 

บริษทัย่อย  

- S1 

บริษทัการร่วมคา้  

- JV1 

บริษทัใหญ่ - P2 

บริษทัย่อย 

- S2 

บริษทัการร่วมคา้  

- JV2 

บริษทัย่อย 

- S3 

บริษทัใหญ่ - P3 

บริษทัใหญ่ - P1 

บริษทัย่อย  

- S1 

บริษทัการร่วมคา้  

- JV1 

บริษทัใหญ่ - P2 

บริษทัย่อย 

- S2 

บริษทัร่วม  

- A1 

บริษทัร่วม  

- A2 
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2.5 เป็นโครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจากงานส าหรับผลประโยชน์ของพนักงาน

ของกจิการที่เสนอรายงาน หรือกจิการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน หากกิจการ

ที่เสนอรายงานเป็นโครงการผลประโยชน์เอง นายจ้างซ่ึงเป็นผู้ให้การสนับสนุนเป็น

กจิการที่เกี่ยวข้องกบักจิการที่เสนอรายงาน  

ตวัอย่างที ่7 - โครงการผลประโยชนต์อบแทนหลงัออกจากงานส าหรบัผลประโยชนข์องพนกังานของ

บริษทัและบริษทัร่วม 

 

   

 

 

 

 

 

ในมุมมองของบริษัทใหญ่ - P: 

โครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจากงานของบริษัทใหญ่ - P เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ

บริษัท เน่ืองจากเป็นโครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจากงานส าหรับผลประโยชน์ของพนักงานของ

กิจการ ในขณะเดียวกันโครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจากงานของบริษัทร่วม - A เป็นกิจการที่

เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เน่ืองจากเป็นโครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจากงานส าหรับผลประโยชน์

ของพนักงานของกจิการที่เกี่ยวข้องกบักจิการ 

 

2.6 กจิการถูกควบคุม หรือถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลที่ระบุในข้อ 1. 

ตวัอย่างที ่8 - กิจการทีถู่กควบคุมโดยบุคคลทีม่ีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัเหนอืกิจการทีเ่สนอรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ในมุมมองของบริษัทร่วม - A1: 

 บริษัทย่อย - S1 เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เน่ืองจากบริษัทย่อย - S1 ถูกควบคุมโดย

นาย ก. ซ่ึงเป็นบุคคลที่มีอทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญเหนือบริษัทร่วม - A1 

 

 

บริษทัใหญ่ - P 

บริษทัร่วม 

- A 

โครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจากงาน  

ของบริษัทใหญ่ - P 

โครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจากงาน  

ของบริษัทร่วม - A 

บริษทัย่อย  

- S1 

นาย ก. 

บริษทัร่วม 

- A1 
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ตวัอย่างที ่9 - กิจการทีถู่กควบคุมโดยบุคคลทีม่ีอ านาจควบคุมในกิจการทีเ่สนอรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

นาย ข. เป็นบุตรของนาย ก. 

ในมุมมองของบริษัทย่อย - S1: 

 บริษัทย่อย - S2 เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เน่ืองจากบริษัทย่อย - S2 ถูกควบคุมโดย

นาย ข. ซ่ึงเป็นสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของนาย ก. 

2.7 บุคคลตามที่ระบุในข้อ 1.1 มีอิทธิพลที่มีนัยส าคัญเหนือกิจการ หรือเป็นสมาชิกของ

ผู้บริหารส าคัญของกจิการ (หรือของบริษัทใหญ่) 

ตวัอย่างที่ 10 - บุคคลที่ควบคุมกิจการที่เสนอรายงานเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัเหนือ

กิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

ในมุมมองของบริษัทย่อย - S1: 

บริษัทร่วม - A1 เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เน่ืองจากนาย ก. (ซ่ึงควบคุมบริษัทย่อย - 

S1) มีอทิธพิลที่มีนัยส าคัญเหนือบริษัทร่วม - A1  

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัย่อย  

- S1 

นาย ก. 

บริษทัร่วม 

- A1 

บริษทัย่อย  

- S2 

นาย ก. 

บริษทัย่อย 

- S1 

นาย ข. 
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ตวัอย่างที ่11 - บุคคลทีค่วบคุมกิจการทีเ่สนอรายงานเป็นสมาชิกของผูบ้ริหารคนส าคญัของกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

นาย ก. เป็นผู้บริหารคนส าคัญในบริษัทย่อย - S2 

ในมุมมองของบริษัทย่อย - S1: 

 บริษัทย่อย - S2 เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เน่ืองจาก นาย ก. (ซ่ึงควบคุมบริษัทย่อย - 

S1) เป็นสมาชิกของผู้บริหารส าคัญของบริษัทย่อย - S2 

 

รายการกบับุคคลหรือกิจการที่เกีย่วขอ้งกนั (A related party transaction) หมายถึง การโอน

ทรัพยากร บริการ หรือภาระผูกพัน ระหว่างกิจการที่เสนอรายงาน และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

โดยไม่ค านึงว่าได้มีการคิดราคาระหว่างกนัหรือไม่ 

 

ลกัษณะดงัต่อไปนี้ ไม่ถอืเป็นบุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

1. กิจการสองกิจการมีเพียงกรรมการคนใดคนหน่ึง หรือผู้บริหารส าคัญคนใดคนหน่ึงร่วมกัน หรือ 

เน่ืองจากสมาชิกคนหน่ึงของผู้บริหารส าคัญของกจิการหน่ึงมีอทิธพิลเหนืออกีกจิการหน่ึง 

2. ผู้ร่วมค้าสองรายเพียงแต่ทั้งสองควบคุมร่วมกนัในการร่วมค้า 

ตวัอย่างที ่12 -  ผู้ร่วมค้าสองรายควบคุมร่วมกนัในการร่วมค้า 

 

 

 

 

 

 

ในมุมมองของบริษัท -C1: 

 บริษัท - C2 ไม่ใช่กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เน่ืองจากเป็นเพียงผู้ร่วมค้าที่ควบคุมร่วมกันใน

บริษัทการร่วมค้า - JV1 

ในมุมมองของบริษัทการร่วมค้า - JV1:  

บริษัทการร่วมค้า - JV2 เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เน่ืองจากบริษัทการร่วมค้า - JV1 

และบริษัทการร่วมค้า - JV2 มีผู้ร่วมค้าร่วมกนัคือ บริษัท - C2 

บริษทั - C1 

บริษทัการร่วมคา้  

- JV1 

บริษทั - C2 

บริษทัการร่วมคา้  

- JV2 

บริษทั - C3 

บริษทัย่อย  

- S2 

นาย ก. 

บริษทัย่อย  

- S1 

 

บริษทั - C 
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3. กิจการเพียงแค่มีความสัมพันธ์ในการท าธุรกิจตามปกติกับกิจการดังต่อไปน้ี (แม้ว่าความสัมพันธ์

ดังกล่าวอาจกระทบต่อความเป็นอิสระในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจของกิจการ หรืออาจท าให้

สามารถเข้ามามีส่วนเข้าร่วมในกระบวนการตัดสนิใจของกจิการกต็าม) 

3.1 ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 

3.2 สหภาพการค้า 

3.3 กจิการสาธารณปูโภค และ 

3.4 ส่วนงานและตัวแทนของรัฐบาล ซ่ึงไม่มีการควบคุม ควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ

เหนือกจิการที่เสนอรายงาน 

4. ลูกค้า ผู้ขาย เจ้าของสิทธิทางการค้า ผู้จัดจ าหน่าย หรือตัวแทนโดยทั่วไป ที่กิจการมีรายการค้าด้วยใน

ปริมาณที่มีนัยส าคัญ อนัเป็นเพียงการพ่ึงพาต่อกนัทางเศรษฐกจิ 

 

ทั้งน้ีในการก าหนดค านิยามของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทร่วมให้รวมบริษัทย่อยของบริษัทร่วม 

และการร่วมค้าให้รวมบริษัทย่อยของการร่วมค้า ดังน้ันบริษัทย่อยของบริษัทร่วม และผู้ลงทุนซ่ึงมีอิทธิพล

อย่างมีนัยส าคัญส าคัญเหนือบริษัทร่วมเป็นกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

 

ตวัอย่างที ่13 -  บริษทัย่อยของการร่วมคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัใหญ่ - P 

บริษทัย่อย - S1 

บริษทัย่อย - S2 

บริษทัย่อย - S3 

บริษทัการร่วมคา้  

- JV1 

บริษทัย่อย - S4 

บริษทั - C 



คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 19 กุมภาพันธ ์2559)   (คู่มืออธบิาย TAS 24) หน้า 9 

 

ในมุมมองของบริษัทใหญ่ - P: 

 บริษัทย่อย - S4 เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เน่ืองจากเป็นบริษัทย่อยของบริษัทการร่วม

ค้า -JV1 ซ่ึงการร่วมค้าดังกล่าวเป็นการร่วมค้าของกลุ่มกจิการซ่ึงมีบริษัทใหญ่ - P เป็นบริษัทใหญ่ 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

1. กิจการต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยในทุกกรณี ไม่ว่าจะมีรายการ

ระหว่างกันหรือไม่ กิจการต้องเปิดเผยช่ือของบริษัทใหญ่ และบุคคลหรือกิจการที่เป็นผู้ควบคุมสูงสุด

ในกิจการ (the ultimate controlling party)หากมิใช่เป็นบริษัทใหญ่ และหากบริษัทใหญ่หรือกิจการที่

เป็นผู้ควบคุมสงูสดุในกจิการไม่ได้จัดท างบการเงินรวมเพ่ือเสนอต่อสาธารณชน กิจการต้องเปิดเผยช่ือ

ของบริษัทใหญ่ที่อยู่ในล าดับถัดข้ึนไปที่มีการจัดท างบการเงินรวมเพ่ือเสนอต่อสาธารณชนด้วย 

  

ตวัอย่างที่ 14 -  การเปิดเผยชื่อของบริษทัใหญ่ บุคคลหรือกิจการที่เป็นผูค้วบคุมสูงสุดในกิจการ 

(the ultimate controlling party) และบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดของกลุ่มกิจการ (the ultimate parent 

of the group)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัใหญ่ - P 

บริษทัย่อย - S1 

บริษทัย่อย - S2 (Listed Company) 

บริษทัย่อย - S4 (Listed Company) 

10% 

100% 

45% 

100% 

ผูถ้อืหุน้รายย่อย 

ผูถ้อืหุน้รายย่อย 

45% 

45% 

บริษทัย่อย - S3 

55% 

นาย ก. 

100% 
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การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทย่อย - S4 (Listed Company): 

 บริษัทใหญ่ และผู้ควบคุมสูงสุดในกิจการ (the ultimate controlling party) ของบริษัท คือ บริษัท

ย่อย - S3 และนาย ก. ตามล าดับ ทั้งน้ีบริษัทใหญ่ในล าดับแรกสุดที่จัดท างบการเงินรวมเพ่ือเสนอต่อ

ประชาชน คือ บริษัทย่อย - S2 

 

*ทั้งน้ีนอกจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกบับุคคล หรือกจิการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว บริษัทยังต้องเปิดเผยข้อมูลตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 

เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ย่อหน้าที่ 138.3 ที่ก  าหนดให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทใหญ่ใน

ล าดับสงูสดุของกลุ่มกจิการ (the ultimate parent of the group) ดังน้ัน บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลว่า บริษัทใหญ่ 

- P เป็นบริษัทใหญ่ในล าดับสงูสดุของกลุ่มกจิการ ตามย่อหน้าที่ 138.3 ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1  

เร่ือง การน าเสนองบการเงินด้วย 

 

2. กิจการต้องเปิดเผยจ านวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารส าคัญของกิจการเป็นยอดรวมและแยก

ประเภทดังต่อไปนี้   

2.1 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 

2.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

2.3 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ 

2.4 ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้างงาน และ 

2.5 ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

3. ในกรณีที่กจิการมีรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั กจิการต้องเปิดเผย 

3.1 ลักษณะความสมัพันธก์บับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั  

3.2 ข้อมูลเกี่ยวกบัรายการและยอดคงค้างของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่จ าเป็นใน

การท าความเข้าใจถึงผลกระทบจากความสมัพันธก์บับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่อาจมีต่องบ

การเงิน 

3.2.1 จ านวนเงินของรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

3.2.2 จ านวนเงินของยอดคงค้าง รวมถึงภาระผูกพัน และ 

3.2.2.1 ข้อก าหนด และเง่ือนไข รวมถึงหลักประกัน (ถ้ามี) และลักษณะของสิ่งตอบ

แทนที่จะใช้ในการช าระยอดคงค้างดังกล่าว และ 

3.2.2.2 รายละเอยีดของการค า้ประกนัที่ให้หรือได้รับ 

3.2.3 ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูที่เกี่ยวข้องกบัจ านวนเงินของยอดคงค้าง และ 

3.2.4 หน้ีสูญหรือหน้ีสงสัยจะสูญที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดที่เกิดข้ึนจากบุคคลหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกนั 
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ทั้งน้ีกจิการต้องเปิดเผยข้อมูลแยกจากกนัตามแต่ละประเภทดังต่อไปนี้   

 บริษัทใหญ่  

 กจิการซ่ึงมีการควบคุมร่วมใน หรือกจิการที่มีอทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญเหนือกจิการ 

 บริษัทย่อย  

 บริษัทร่วม  

 การร่วมค้าที่กจิการเป็นผู้ลงทุนการร่วมค้า  

 ผู้บริหารส าคัญของกจิการหรือของบริษัทใหญ่ และ  

 บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัอื่นๆ  

4. ตัวอย่างของรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่กจิการต้องเปิดเผย  

 การซ้ือหรือขายสนิค้า (ไม่ว่าจะเป็นสนิค้าส าเรจ็รูปหรือไม่)  

 การซ้ือหรือขายอสังหาริมทรัพย์หรือสนิทรัพย์อื่น  

 การให้หรือรับบริการ  

 การมีสญัญาเช่าระยะยาวหรือให้เช่า  

 รายการโอนหรือรับโอนงานวิจัยและพัฒนา  

 รายการโอนหรือรับโอนสทิธิที่เกดิข้ึนภายใต้สญัญาการให้หรือใช้สทิธิ  

 รายการโอนหรือรับโอนที่เกดิข้ึนภายใต้ข้อตกลงการจัดการทางการเงิน (รวมถึงการกู้ยืมและ

การระดมทุนจากผู้ถือหุ้นที่ท  าในรูปของเงินสดหรือในรูปแบบอื่น)  

 การค า้ประกนัหรือการใช้หลักประกนั  

 ภาระผูกพันในการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ระบุเกดิข้ึน หรือไม่เกดิขึ้น

ในอนาคต รวมถึงสญัญาที่มีผลบังคับแล้ว  (ไม่ว่าจะมีการรับรู้หรือไม่) และ  

 การช าระหน้ีสนิแทนกจิการ หรือการที่กจิการช าระหน้ีสนิแทนบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

5. การเปิดเผยว่ารายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าเช่นเดียวกับ

รายการที่เกิดข้ึนกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จะท าได้กต่็อเมื่อกิจการสามารถพิสูจน์ได้ว่า

รายการที่เกดิข้ึนเป็นไปตามเง่ือนไขที่ได้เปิดเผยไว้ 

การเปิดเผยขอ้มูลส าหรบักิจการทีเ่กีย่วขอ้งกบัรฐับาล 

1. กิจการที่เสนอรายงานได้รับการยกเว้นจากข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลในข้อ 3 ในหัวข้อการเปิดเผย

ข้อมูล ส าหรับรายการและยอดคงค้างของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงภาระ

ผูกพันส าหรับรายการกบั 
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 รัฐบาล
4
 ซ่ึงเป็นผู้ควบคุม หรือควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเหนือกิจการที่เสนอ

รายงาน และ 

 กิจการซ่ึงเป็นกิจการที่เกี่ยวข้อง เน่ืองจากรัฐบาลเดียวกันน้ันเป็นผู้ควบคุม หรือควบคุมร่วมใน 

หรือมีอทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญ เหนือทั้งกจิการที่เสนอรายงานและกจิการอื่น 

ตวัอย่างที่ 15 -  กิจการซ่ึงเป็นกิจการที่เกี่ยวขอ้ง เนื่องจากรฐับาลเดียวกนันั้นเป็นผูค้วบคุม หรือ

ควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั เหนอืทั้งกิจการทีเ่สนอรายงานและกิจการอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในมุมมองของบริษัทร่วม - A2: 

 รัฐบาล เป็นกจิการที่เกี่ยวข้องกนักบับริษัท เน่ืองจากรัฐบาลมีอทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญเหนือบริษัท 

 บริษัทย่อย - S1 และ S2 และบริษัทร่วม - A1 เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เน่ืองจากมี

รัฐบาลเดียวกันเป็นผู้ควบคุมและมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ เหนือทั้งบริษัทร่วม - A2 (กิจการที่เสนอ

รายงาน) และบริษัทย่อย - S1 และ S2 และบริษัทร่วม - A1  

 

2. หากกจิการที่เสนอรายงานใช้ข้อยกเว้นตามข้อ 1 กจิการต้องเปิดเผยรายการระหว่างกันและยอดคงค้าง

ที่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวถึงในข้อ 1 ดังน้ี 

 ช่ือของรัฐบาล และลักษณะของความสมัพันธก์บักจิการที่เสนอรายงาน (กล่าวคือการควบคุม การ

ควบคุมร่วม หรือมีอทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญ) 

ตวัอย่างที ่16 -  การเปิดเผยความสมัพนัธร์ะหว่างกิจการและรฐับาล 

บริษัท ก. เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกระทรวงการคลัง

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนร้อยละ 68 ซ่ึงถือว่ามีอ านาจควบคุมบริษัท 

 ข้อมูลดังต่อไปน้ีโดยมีรายละเอียดเพียงพอที่ท  าให้ผู้ใช้งบการเงินของกิจการเข้าใจถึงผลกระทบ

ของรายการกบักจิการที่เกี่ยวข้องที่มีต่องบการเงิน 

 ลักษณะของรายการและจ านวนเงินของแต่ละรายการที่มีนัยส าคัญ และ 

                                                           
4
 หมายถงึ รัฐบาล ตวัแทนรัฐบาล และหน่วยงานที่คล้ายคลึงกนั ไม่ว่าจะเป็นระดบัท้องถิ่น ประเทศ หรือระหว่างประเทศ 

รฐับาล 

บริษทัย่อย - S1 บริษทัร่วม - A1 

บริษทัย่อย - S2 บริษทัร่วม - A2 
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 ส าหรับรายการอื่นซ่ึงโดยรวมมีนัยส าคัญ แต่ว่าแต่ละรายการไม่มีนัยส าคัญ ควรเปิดเผยข้อ

บ่งช้ีเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณถึงขอบเขตของรายการ ประเภทของรายการที่เปิดเผยให้

รวมรายการตามข้อ 4 ในหัวข้อการเปิดเผยข้อมูล 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

ปรับย้อนหลัง  

ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

 มีผลกระทบเฉพาะกิจการที่พิจารณาเปล่ียนสถานะของเงินลงทุน ให้สอดคล้องกับค านิยามใหม่ใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน 

 

 

*************************** 
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