
 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที่  ๙๒/๒๕๕๗ 

เร่ือง   มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๗)   
เร่ือง  การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 
 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี   

พ.ศ.  ๒๕๔๗  ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี

เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐาน 

การบัญชีนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี        

ในการประชุมคร้ังที่  ๓๙  (๔/๒๕๕๗)  เม่ือวันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  จึงออกประกาศไว้  

ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ  ๒   ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๒๘/๒๕๕๖  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  

(ปรับปรุง  ๒๕๕๕)  เร่ือง  การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

ข้อ  ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๗)  เร่ือง  การเปิดเผยข้อมูล

เก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน  ตามที่กําหนดท้ายประกาศน้ี 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ประสัณห์  เชื้อพานิช 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
 



 

1 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2557) 

เรือ่ง  

การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

 

ค าแถลงการณ ์
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 24 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของ

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (IAS 24: 

Related Party Disclosures (Bound volume 2013 Consolidated without early application))  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2555 โดยปรับปรุงย่อหน้าที่ 3 9 15 

19.2 19.5 และ 25 และเพ่ิมย่อหน้าที่ 28ก และปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับอื่น 
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สารบญั  

 จากย่อหนา้ที ่

บทน า  บทน า 1 

วตัถุประสงค ์ 1 

ขอบเขต 2 

ความมุ่งหมายของการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

5 

ค านยิาม 9 

การเปิดเผยขอ้มูล 

ทุกกิจการ  

กิจการทีเ่กีย่วขอ้งกบัรฐับาล                                                                                           

13 

13 

25 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 28 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 29 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับบุคคลหรือกิจการที่

เกีย่วขอ้งกนั ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 29  ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)  

ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี  ให้กิจการถือปฏบัิติตามข้อก าหนด

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณ

การทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

บทน า  

บทน า  1     มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคล

หรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ก าหนดให้กจิการที่เสนอรายงานต้องเปิดเผย  

ก) รายการระหว่างกจิการที่เกี่ยวข้อง และ  

ข) ความสมัพันธร์ะหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยโดยไม่ค านึงถึงว่าจะมีรายการระหว่าง

กนัหรือไม่  

บทน า 2      (บทน าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

บทน า 3      (บทน าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2557 )  

เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 

วตัถุประสงค ์

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้มั่นใจว่างบการเงินของกิจการได้เปิดเผย

ข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือท าให้ผู้อ่านตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่ว่าฐานะการเงินและก าไรหรือขาดทุน

ของกจิการอาจได้รับผลกระทบจากการที่กจิการมีบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั และจากการมี

รายการและยอดคงค้าง รวมถึงภาระผูกพันกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

ขอบเขต 

2 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถอืปฏิบติักบั 

2.1  การระบุลกัษณะความสมัพนัธ ์และรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

2.2  การระบุยอดคงคา้ง รวมถึงภาระผูกพนัของรายการระหว่างกิจการกบับุคคลหรือ

กิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

2.3  การระบุสถานการณที์ต่อ้งเปิดเผยรายการตามขอ้ 2.1 และ 2.2 และ 

2.4  การก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัรายการระหว่างกนัเหล่านั้น 

3 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ก าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างกิจการที่

เกี่ยวขอ้ง  รายการและยอดคงคา้ง รวมทั้งภาระผูกพนั ของรายการบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวขอ้งกนัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัใหญ่ หรือผูล้งทุนที่มี

การควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุนตามที่ก าหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม  หรือมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที่ 27 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ  มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้

น ามาใชก้บังบการเงินแต่ละกิจการดว้ย 

4 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและยอดคงค้างของ

รายการกับกิจการในกลุ่มเดียวกันในงบการเงินของกิจการ รายการและยอดคงค้างของรายการ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดข้ึนภายในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกไปในการจัดท า 

งบการเงินรวมของกลุ่มกจิการ 

ความมุ่งหมายของการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

5 ความสมัพันธก์บับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัเป็นเร่ืองปกติทางการค้าและการประกอบธุรกิจ 

ตัวอย่างเช่น การที่กิจการมีกิจกรรมทางธุรกิจผ่านบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม

บ่อยคร้ัง ซ่ึงภายใต้สถานการณ์เหล่าน้ีความสามารถของกิจการในการส่งผลกระทบต่อนโยบาย

การเงินและการด าเนินงานของผู้ได้รับการลงทุนเกิดขึ้ นโดยผ่านการควบคุม การควบคุมร่วม 

หรือการมีอทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญ 
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6 ความสมัพันธก์บับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอาจมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนและฐานะ

การเงินของกิจการ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอาจท ารายการที่บุคคลหรือกิจการที่ไม่

เกี่ยวข้องกันไม่ท า ตัวอย่างเช่น กิจการขายสินค้าในราคาทุนให้แก่บริษัทใหญ่ ซ่ึงอาจไม่ขาย

ให้กับลูกค้ารายอื่นในเง่ือนไขเดียวกัน นอกจากน้ี  รายการระหว่างกิจการกับบุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวข้องกันอาจไม่เกิดข้ึนในจ านวนเงินเดียวกันกับรายการระหว่างกิจการกับบุคคล

หรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกนั  

7 ก าไรหรือขาดทุนและฐานะการเงินของกิจการอาจได้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์กับบุคคล

หรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัแม้ไม่มีรายการระหว่างกนัเกดิขึ้น การมีความสมัพันธเ์พียงเลก็น้อยกับ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอาจเพียงพอที่จะส่งผลกระทบต่อรายการที่กิจการมีกับบุคคล

หรือกจิการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกนั ตัวอย่างเช่น บริษัทย่อยอาจเลิกความสัมพันธ์กับคู่ค้าเมื่อบริษัท

ใหญ่ซ้ือบริษัทย่อยอีกแห่งหน่ึงซ่ึงท าธุรกิจประเภทเดียวกับคู่ค้า กิจการหน่ึงอาจระงับกิจกรรม

บางอย่างเพราะได้รับอทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญจากอกีกจิการหน่ึง เช่น บริษัทย่อยอาจได้รับค าสั่ง

จากบริษัทใหญ่ไม่ให้ด าเนินการด้านวิจัยและพัฒนา 

8 จากเหตุผลดังกล่าว ข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับรายการของกิจการ ยอดคงค้างของรายการเหล่าน้ัน 

รวมถึงภาระผูกพัน และความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จึงอาจมีผลกระทบต่อ

ผู้ใช้งบการเงินในการประเมินการด าเนินงานของกิจการ ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจของกิจการ

น้ันๆ  

ค านยิาม  

9   ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะดงันี้  

บุคคลหรือกิจการที่

เกีย่วขอ้งกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายถงึ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกบักิจการที่เป็นผูจ้ัดท า

งบการเงิน (มาตรฐานฉบบันี้ หมายถึงกิจการที่เสนอ

รายงาน)  

1) บุคคล หรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของ

บุคคลนั้น เกี่ยวขอ้งกบักิจการที่เสนอรายงาน ถา้

บุคคลนั้น 

1.1) มีการควบคุมกิจการ หรือมีการควบคุมร่วม

ในกิจการทีเ่สนอรายงาน  

1.2) มีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคัญเหนือกิจการที ่

เสนอรายงาน หรือ 

1.3) เป็นสมาชิกของผูบ้ริหารส าคญัของกิจการที่  

เสนอรายงาน หรือบริษทัใหญ่ของกิจการที่ 

             เสนอรายงาน  

2)  เป็นกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกบักิจการทีเ่สนอรายงาน     
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    หากเขา้เงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้  

2.1  กิจการและกิจการที่ เสนอรายงานเป็น

สมา ชิกในกลุ่ มกิ จกา ร เดี ย วกัน  ( ซ่ึ ง

หมายถงึ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย และบริษทั

ย่อยในกลุ่มเดียวกันซ่ึงเกี่ยวข้องซ่ึงกัน 

และกนั) 

2.2  กิจการหนึง่เป็นบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้

ของอีกกิจการหนึ่ง (หรือเป็นบริษทัร่วม 

หรือการร่วมคา้ของสมาชิกในกลุ่มกิจการ

ซ่ึงกิจการอื่นๆเป็นสมาชิก) 

     2.3   กิจการทั้งสองเป็นการร่วมคา้ของบุคคลที่ 

สามคนเดียวกนั 

2.4  กิจการหนึง่เป็นการร่วมคา้ของบุคคลที่สาม

และอีกกิจการหนึ่งเป็นบริษัทร่วมของ

บุคคลทีส่าม 

2.5  เป็นโครงการผลประโยชนต์อบแทนหลัง

ออกจากงานส าหรับผลประโยชน์ของ

พนกังานของกิจการที่เสนอรายงาน หรือ

กิจการทีเ่กีย่วขอ้งกบักิจการที่เสนอรายงาน 

หากกิจการที่เสนอรายงานเป็นโครงการ

ผลประโยชนเ์อง นายจ้างซ่ึงเป็นผูใ้ห้การ

สนบัสนุนเป็นกิจการที่เกีย่วขอ้งกบักิจการที่

เสนอรายงาน 

    2.6   กิจการถูกควบคุม หรือถูกควบคุมร่วมโดย            

บุคคลทีร่ะบุในขอ้ 1) 

2.7    บุคคลตามทีร่ะบุในขอ้ 1) 1.1) มีอิทธิพลที่

มีนยัส าคญัเหนือกิจการ หรือเป็นสมาชิก

ของผูบ้ริหารส าคญัของกิจการ (หรือของ

บริษทัใหญ่ ) 

รายการกับบุคคลหรือ

กิจการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 

หมายถงึ การโอนทรพัยากร บริการ หรือภาระผูกพนั ระหว่าง

กิจการที่ เสนอรายงาน และบุคคลหรือกิจการที่

เกีย่วขอ้งกนั โดยไม่ค านึงว่าไดม้ีการคิดราคาระหว่าง
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กนัหรือไม่ 

สมาชิกในครอบครัวที่

ใกลช้ิดของบุคคล  

 

 

 

 

 

 

หมายถงึ สมาชิกในครอบครัวของบุคคลใดๆ ที่คาดว่าอาจมี

อิทธิพลต่อหรืออาจไดร้บัอิทธิพลจากบุคคลนั้นในการ

ท ารายการกบักิจการ ทั้งนี้ สมาชิกในครอบครวัที่ใกลชิ้ด

ใหร้วมถงึ   

1) สามี ภรรยา และบุตรของบุคคลนั้น 

2) บุตรของสามี ภรรยาของบุคคลนั้น และ 

3) บุคคลในอุปการะของบุคคลนั้นหรือของสามี 

ภรรยาของบุคคลนั้น 

ค่าตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายถงึ ผลประโยชนท์ั้ งหมดของพนกังาน (ตามค านิยามใน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง 

ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช)้) ซ่ึง

รวมถึงผลประโยชน์แก่พนักงานตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 2 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้)  

ผลประโยชน์ของพนกังาน หมายถึง สิ่งตอบแทนทุก

รูปแบบที่จ่ายหรือคา้งจ่ายจากกิจการ หรือจัดหาโดย

กิจการหรือแทนกิจการเพื่อแลกเปลี่ยนกับงานที่ท า

ให้แก่กิจการ นอกจากนี้ ย ังรวมถึงสิ่งตอบแทนที่จ่าย

แทนบริษัทใหญ่ของกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับกิจการ 

ค่าตอบแทนรวมถึง 

1) ผลประโยชนร์ะยะสั้ นของพนกังาน เช่น ค่าจ้าง 

เงินเดือน เงินสมทบประกนัสงัคม จ านวนที่คิดได้

จากการให้ลาพกัประจ าปีและลาป่วย ส่วนแบ่ง

ก าไรและโบนัส  (หากจ่ายภายใน 12 เดือน

นับตั้ งแต่วันส้ินงวดบัญชี) และผลประโยชน ์

ที่ไม่ได้รับในรูปของตัวเงิน (เช่น การให้การ

รักษาพยาบาล การจัดหาที่อยู่อาศัย ค่าพาหนะ 

และค่าสินคา้หรือบริการที่ให้เปล่าหรือไดร้บัการ

อุดหนุนโดยกิ จการ) ส าหรับพนักงานที่ ย ัง

ปฏิบติังานอยู่กบักิจการ 

 

2)  ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เช่น บ านาญ 
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ผลประโยชนอื์่นเมือ่เกษียณอายุ เบี้ ยประกนัชีวิต 

และค่ารกัษาพยาบาลหลงัออกจากงาน  

3)  ผลประโยชนร์ะยะยาวอื่นๆ ของพนกังานรวมถึง

ผลตอบแทนในรูปการลางานส าหรับพนกังานที่

ท างานใหก้บักิจการเป็นเวลานาน การลาต่อเนือ่งที่

นายจ้างยงัคงจ่ายผลตอบแทนใหอ้ยู่ ผลตอบแทน

ในรูปของเพชร หรือผลประโยชนก์ารให้บริการที่

ยาวนานอื่นๆ ผลประโยชนที์่เกี่ยวข้องกับความ

ทุพพลภาพระยะยาว นอกจากนี้ ยงัรวมส่วนแบ่ง

ก าไร โบนสั และค่าตอบแทนที่จะจ่ายในภายหนา้

ดว้ย ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นการจ่ายภายใน 12 เดือนหลงัวนั

ส้ินงวด 

4)  ผลประโยชนเ์มือ่ถูกเลิกจา้ง และ 

5)  ผลประโยชนข์องพนกังานทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ผูบ้ริหารส าคัญ 

 

 

หมายถงึ บุคคลที่มีอ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการ

วางแผน สัง่การ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ 

ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งนี้  รวมถึงกรรมการของ

กิจการ (ไม่ว่าจะท าหนา้ทีใ่นระดบับริหารหรือไม่) 

รัฐบาล 

 

 หมายถึง รัฐบาล ตัวแทนรัฐบาล และหน่วยงานที่

คลา้ยคลึงกนั ไม่ว่าจะเป็นระดบัทอ้งถิน่ ประเทศ หรือ 

ระหว่างประเทศ 

กิจการทีเ่กีย่วขอ้งกับ

รัฐบาล 

 

 กิจการที่อยู่ภายใตก้ารควบคุม การควบคุมร่วม หรือ

ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนยัส าคญัของรฐับาล 

ความหมายของค าว่า “การควบคุม” “การควบคุม

ร่วม” และ“มีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั” ก าหนดไวใ้น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 เรื่อง 

งบการเงินรวม มาตรฐานการายงานทางการเงิน ฉบบั

ที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน และมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที่ 28 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนใน

บริษัทร่วมและการร่วมคา้  

 

10 ในการพิจารณาความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ให้พิจารณาจากเน้ือหาของ

ความสมัพันธม์ากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 
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11 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ลักษณะดังต่อไปน้ีไม่เป็นบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

11.1 กิจการสองกิจการมีเพียงกรรมการคนใดคนหน่ึง หรือผู้บริหารส าคัญคนใดคนหน่ึง

ร่วมกัน หรือ เน่ืองจากสมาชิกคนหน่ึงของผู้บริหารส าคัญของกิจการหน่ึงมีอิทธิพล

เหนืออกีกจิการหน่ึง   

11.2 ผู้ร่วมค้าสองรายเพียงแต่ทั้งสองควบคุมร่วมกนัในการร่วมค้า 

11.3 กิจการเพียงแค่มีความสัมพันธ์ในการท าธุรกิจตามปกติกับกิจการดังต่อไปน้ี (แม้ว่า

ความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจกระทบต่อความเป็นอิสระในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ

ของกิจการ หรืออาจท าให้สามารถเข้ามามีส่วนเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจของ

กจิการกต็าม) 

11.3.1 ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 

11.3.2 สหภาพการค้า 

11.3.3 กจิการสาธารณปูโภค และ  

11.3.4 ส่วนงานและตัวแทนของรัฐบาล ซ่ึงไม่มีการควบคุม ควบคุมร่วม หรือมี

อทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญเหนือกจิการที่เสนอรายงาน 

11.4 ลูกค้า ผู้ขาย เจ้าของสิทธิทางการค้า ผู้จัดจ าหน่าย หรือตัวแทนโดยทั่วไป ที่กิจการมี

รายการค้าด้วยในปริมาณที่มีนัยส าคัญ อนัเป็นเพียงการพ่ึงพาต่อกนัทางเศรษฐกจิ  

12  ในการก าหนดค านิยามของกจิการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทร่วมให้รวมบริษัทย่อยของบริษัทร่วม และ

การร่วมค้าให้รวมบริษัทย่อยของการร่วมค้า ดังน้ันบริษัทย่อยของบริษัทร่วม และผู้ลงทุนซ่ึงมี

อทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญเหนือบริษัทร่วมเป็นกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

การเปิดเผยขอ้มูล 

 ทุกกิจการ  

13  กิจการตอ้งเปิดเผยความสมัพนัธร์ะหว่างบริษทัใหญ่และบริษทัย่อยในทุกกรณี ไม่ว่าจะมี

รายการระหว่างกนัหรือไม่ กิจการตอ้งเปิดเผยชื่อของบริษทัใหญ่ และกิจการที่เป็นผูค้วบคุม

สูงสุดในกิจการหากมิใช่เป็นบริษทัใหญ่ หากบริษทัใหญ่หรือกิจการที่เป็นผูค้วบคุมสูงสุดใน

กิจการไม่ไดจ้ัดท างบการเงินรวมเพือ่เสนอต่อสาธารณชน กิจการตอ้งเปิดเผยชื่อของบริษทั

ใหญ่ทีอ่ยู่ในล าดบัถดัข้ึนไปทีม่ีการจดัท างบการเงินรวมเพือ่เสนอต่อสาธารณชนดว้ย 

14 กิจการต้องเปิดเผยความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในทุกกรณีที่มีการควบคุม

เกดิขึ้นไม่ว่าจะมีรายการระหว่างกนัหรือไม่ ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินได้เข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่อ

กจิการอนัเป็นผลมาจากการมีความสมัพันธก์บับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั  

15 การเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็น

การเปิดเผยเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะ

กจิการ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนได้

เสียในกิจการอื่น  
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16 ย่อหน้าที่ 13 หมายถึง บริษัทใหญ่ในล าดับถัดไป ซ่ึงหมายถึงบริษัทใหญ่รายแรกในกลุ่มเหนือบริษัท

ใหญ่ระหว่างกลาง (Intermediate parent) ซ่ึงเป็นผู้จัดท างบการเงินรวมเพ่ือเสนอต่อสาธารณชน  

17  กิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนค่าตอบแทนที่จ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารส าคญัของกิจการเป็นยอดรวม

และแยกประเภทดงัต่อไปนี้   

17.1 ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 

17.2 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 

17.3 ผลประโยชนร์ะยะยาวอื่นๆ 

17.4     ผลประโยชนเ์มือ่ถูกเลิกจา้งงาน และ 

17.5     ผลประโยชนข์องพนกังานทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

18 ในกรณีที่กิจการมีรายการกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั กิจการตอ้งเปิดเผยลกัษณะ

ความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกบัรายการและ 

ยอดคงคา้งของรายการกบับุคคลหรือกิจการที่เกีย่วขอ้งกนั ที่จ าเป็นในการท าความเขา้ใจถึง

ผลกระทบจากความสมัพนัธก์บับุคคลหรือกิจการที่เกีย่วขอ้งกนัที่อาจมีต่องบการเงิน ขอ้ก าหนด

ในการเปิดเผยนี้ เป็นรายการที่เพิม่ข้ึนจากขอ้ก าหนดในย่อหนา้ที่ 17 ซ่ึงก าหนดใหเ้ปิดเผย

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารส าคญั โดยกิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้ เป็นอย่างนอ้ย 

18.1 จ านวนเงินของรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

18.2 จ านวนเงินของยอดคงคา้ง รวมถงึภาระผูกพนั และ 

18.2.1 ขอ้ก าหนด และเงื่อนไข รวมถึงหลกัประกนั (ถา้มี) และลกัษณะของสิ่ง

ตอบแทนทีจ่ะใชใ้นการช าระยอดคงคา้งดงักล่าว และ 

18.2.2 รายละเอียดของการค ้ าประกนัทีใ่หห้รือไดร้บั 

18.3 ค่าเผือ่หนี้ สงสยัจะสูญทีเ่กีย่วขอ้งกบัจ านวนเงินของยอดคงคา้ง และ 

18.4     หนี้ สูญหรือหนี้ สงสยัจะสูญที่รบัรู ้เป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างงวดที่เกิดข้ึนจากบุคคล

หรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

19 ในการเปิดเผยขอ้มูลตามย่อหนา้ที่ 18 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลแยกจากกนัตามแต่ละ

ประเภทดงัต่อไปนี้  

19.1 บริษทัใหญ่ 

19.2 กิจการซ่ึงมีการควบคุมร่วมใน หรือกิจการทีม่ีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัเหนอืกิจการ 

19.3 บริษทัย่อย 

19.4 บริษทัร่วม 

19.5 การร่วมคา้ทีก่ิจการเป็นผูล้งทุนการร่วมคา้  

19.6 ผูบ้ริหารส าคญัของกิจการหรือของบริษทัใหญ่ และ 

19.7 บุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่นๆ 

20 การจัดประเภทลูกหน้ีและเจ้าหน้ีที่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในแต่ละประเภทตามที่ระบุ 

ในย่อหน้าที่ 19 น้ัน เป็นข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูลที่ เพ่ิมเติมจากที่ก  าหนดในมาตรฐาน     
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การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ส าหรับ

ข้อมูลที่ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การจัดประเภท

ดังกล่าวจะช่วยให้การวิเคราะห์เกี่ยวกับยอดคงค้างและรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ท าได้อย่างครบถ้วนย่ิงขึ้น 

21  ตัวอย่างของรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่กจิการต้องเปิดเผย 

21.1 การซ้ือหรือขายสนิค้า (ไม่ว่าจะเป็นสนิค้าส าเรจ็รูปหรือไม่) 

21.2 การซ้ือหรือขายอสงัหาริมทรัพย์หรือสนิทรัพย์อื่น 

21.3 การให้หรือรับบริการ 

21.4 การมีสญัญาเช่าระยะยาวหรือให้เช่า 

21.5 รายการโอนหรือรับโอนงานวิจัยและพัฒนา  

21.6 รายการโอนหรือรับโอนสทิธทิี่เกดิข้ึนภายใต้สญัญาการให้หรือใช้สทิธ ิ 

21.7 รายการโอนหรือรับโอนที่เกิดข้ึนภายใต้ข้อตกลงการจัดการทางการเงิน (รวมถึงการ

กู้ยืมและการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นที่ท  าในรูปของเงินสดหรือในรูปแบบอื่น) 

21.8 การค า้ประกนัหรือการใช้หลักประกนั 

21.9 ภาระผูกพันในการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ระบุเกิดข้ึน หรือไม่  

เกดิข้ึนในอนาคต รวมถึงสญัญาที่มีผลบังคับแล้ว
1
 (ไม่ว่าจะมีการรับรู้หรือไม่) และ 

21.10 การช าระหน้ีสินแทนกิจการ หรือการที่กิจการช าระหน้ีสินแทนบุคคลหรือกิจการ         

ที่เกี่ยวข้องกนั   

22 การที่บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยที่มีส่วนร่วมในโครงการผลประโยชน์ ซ่ึงท าให้มีความเสี่ยง

ร่วมกัน ในกลุ่มกิจการถือเป็นรายการระหว่างกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ดูย่อหน้าที่ 42 

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมี

การประกาศใช้))    

23 การเปิดเผยว่ารายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า

เช่นเดียวกับรายการที่เกิดข้ึนกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จะท าได้กต่็อเมื่อกิจการ

สามารถพิสจูน์ได้ว่ารายการที่เกดิข้ึนเป็นไปตามเง่ือนไขที่ได้เปิดเผยไว้ 

24 กิจการอาจเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนัโดยรวมรายการที่มี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกนัไวด้ว้ยกนั เวน้แต่การแยกเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจ าเป็นต่อการท า

ความเขา้ใจถึงผลกระทบของรายการกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัที่มีต่องบการเงิน

ของกิจการ 

  

                                                      

 
1
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 37 ( ปรับปรงุ 2557) เรื่อง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น และสินทรพัยที์อ่าจ

เกิดข้ึน (เมื่อมกีารประกาศใช้) ให้ความหมายของค าว่าสญัญาที่มผีลบงัคบัแล้ว หมายถงึ สญัญาซึ่งคู่สญัญาทั้งสองฝ่าย

มไิด้ปฏบิตัติามภาระผูกพัน หรือคู่สญัญาได้ปฏบิตัติามภาระผูกพันเป็นบางส่วนโดยเท่าเทยีมกนั   
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         เกีย่วขอ้งกบัรฐับาล 

 25     กิจการที่เสนอรายงานไดร้บัการยกเวน้จากขอ้ก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลในย่อหนา้ที่ 18  

ส าหรบัรายการและยอดคงคา้งของรายการกบับุคคลหรือกิจการที่เกีย่วขอ้งกนั รวมถึงภาระ

ผูกพนัส าหรบัรายการกบั   

1) รฐับาล ซ่ึงเป็นผูค้วบคุม หรือควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคัญเหนือ

กิจการทีเ่สนอรายงาน และ 

2) กิจการซ่ึงเป็นกิจการทีเ่กีย่วขอ้ง เนือ่งจากรฐับาลเดียวกนันั้นเป็นผูค้วบคุม หรือควบคุม

ร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั เหนอืทั้งกิจการทีเ่สนอรายงานและกิจการอื่น 

26  หากกิจการที่เสนอรายงานใช้ข้อยกเวน้ตามย่อหนา้ที่ 25 กิจการตอ้งเปิดเผยรายการ 

ระหว่างกนัและยอดคงคา้งทีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่ล่าวถงึในย่อหนา้ที ่25 ดงันี้  

26.1 ชื่อของรฐับาล และลกัษณะของความสมัพนัธก์บักิจการทีเ่สนอรายงาน (กล่าวคือการ

ควบคุม การควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั) 

26.2 ขอ้มูลดงัต่อไปนี้ โดยมีรายละเอียดเพยีงพอทีท่ าใหผู้ใ้ชง้บการเงินของกิจการเขา้ใจถึง

ผลกระทบของรายการกบักิจการทีเ่กีย่วขอ้งทีม่ีต่องบการเงิน 

1) ลกัษณะของรายการและจ านวนเงินของแต่ละรายการที่มีนยัส าคญั และ 

2) ส าหรบัรายการอื่นซ่ึงโดยรวมมีนยัส าคญั แต่ว่าแต่ละรายการไม่มีนยัส าคญั 

ควรเปิดเผยข้อบ่งช้ีเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณถึงขอบเขตของรายการ 

ประเภทของรายการทีเ่ปิดเผยใหร้วมรายการตามย่อหนา้ที ่21 

27     ในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือก าหนดระดับของรายละเอียดที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดของ 

ย่อหน้าที่ 26.2 กิจการที่เสนอรายงานต้องพิจารณาถึงความใกล้ชิดของความสัมพันธ์ระหว่าง

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการก าหนดระดับของความมีนัยส าคัญของ

รายการ เช่น การพิจารณาถึง 

         27.1   ความมีนัยส าคัญเมื่อพิจารณาถึงขนาด 

         27.2   รายการไม่เป็นไปตามเง่ือนไขทางตลาด 

         27.3   รายการที่อยู่นอกเหนือการด าเนินงานแบบปกติรายวัน เช่น การซ้ือและขายธุรกจิ 

         27.4   การได้มีการเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานก ากบัดูแล   

         27.5   การมีรายงานให้ผู้บริหารระดับสงู 

         27.6   รายการต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้ถอืหุ้น    

 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

28 กิจการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป โดยให้ปรับย้อนหลัง โดยส่วนที่มีการแก้ใข

ถ้อยค าให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  11 เร่ือง การร่วมการงาน และ มาตรฐานการรายงาน
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ทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น  ให้ปฏบัิติตาม

ย่อหน้าที่ 28ก  ทั้งน้ีอนุญาตให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบัญชีฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

28ก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น ท าให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 3 9 

11.2 15 19.2และ19.5 และ25 ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี กิจการต้องถือปฏิบัติตามการ

เปล่ียนแปลงดังกล่าวเม่ือน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนได้เสยีในกจิการอื่น มาถือปฏบัิติ 

 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม    

29 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง   

การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

 




