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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง 

การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

 

คําแถลงการณ ์

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 24 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของ

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (IAS 24 : 

Related Party Disclosures (Bound volume 2015 Consolidated without early application))  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยปรับปรุงย่อหน้าที่ 4 และ 9 

และเพ่ิมย่อหน้าที่ 17ก 18ก 28ข และ 28ค และปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับอื่น 
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ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับบุคคลหรือกิจการ  

ทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 29 ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีต้องอ่านโดยคาํนึงถงึข้อกาํหนดของ กรอบแนวคิดสาํหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) 

(เม่ือมีการประกาศใช้) ในกรณทีี่ไม่ได้ให้แนวปฏบิัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กจิการถือ

ปฏิบัติตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญช ี 

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

บทนาํ  

บทนาํ  1     มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคล

หรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั กาํหนดให้กจิการที่เสนอรายงานต้องเปิดเผย  

ก) รายการระหว่างกจิการที่เกี่ยวข้อง และ  

ข) ความสมัพันธร์ะหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยโดยไม่คาํนึงถึงว่าจะมีรายการระหว่าง

กนัหรือไม่  

บทนาํ 2     (บทนาํน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

บทนาํ 3     (บทนาํน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2558)  

เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 

วตัถุประสงค ์

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทาํให้ม่ันใจว่างบการเงินของกจิการได้เปิดเผยข้อมูล

ที่จาํเป็นเพ่ือทาํให้ผู้อ่านตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่ว่าฐานะการเงินและกาํไรหรือขาดทุนของ

กิจการอาจได้รับผลกระทบจากการที่กิจการมีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และจากการมี

รายการและยอดคงค้าง รวมถงึภาระผูกพันกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

ขอบเขต 

2 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถอืปฏิบติักบั 

2.1  การระบุลกัษณะความสมัพนัธ ์และรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

2.2  การระบุยอดคงคา้ง รวมถึงภาระผูกพนัของรายการระหว่างกิจการกบับุคคลหรือ

กิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

2.3  การระบุสถานการณที์ต่อ้งเปิดเผยรายการตามขอ้ 2.1 และ 2.2 และ 

2.4  การกําหนดการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัรายการระหว่างกนัเหล่านั้น 

3 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ กําหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสมัพนัธ์ระหว่างกิจการ 

ที่เกี่ยวข้อง รายการและยอดคงค้าง รวมทั้ งภาระผูกพนั ของรายการบุคคลหรือกิจการ 

ที่เกี่ยวขอ้งกนัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัใหญ่ หรือผูล้งทุนที่มี 

การควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุนตามที่กําหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมี

การประกาศใช)้ หรือมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 27 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะ

กิจการ (เมือ่มีการประกาศใช)้ มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ นาํมาใชก้บังบการเงินแต่ละกิจการดว้ย 

4 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัและยอดคงค้างของ

รายการกบักจิการในกลุ่มเดียวกนัในงบการเงินของกจิการ รายการและยอดคงค้างของรายการกบั

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้ นภายในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกไปใน การจัดทํา 

งบการเงินรวมของกลุ่มกจิการ ยกเว้นรายการและยอดคงค้างของรายการระหว่างกจิการที่ดาํเนิน

ธุรกจิด้านการลงทุนกบับริษัทย่อยของกจิการเหล่าน้ันซ่ึงวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุนในการจัดทาํงบการเงินรวมของกลุ่มกจิการ 

ความมุ่งหมายของการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

5 ความสมัพันธ์กบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัเป็นเร่ืองปกติทางการค้าและการประกอบธุรกจิ 

ตัวอย่างเช่น การที่กจิการมีกจิกรรมทางธุรกจิผ่านบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วมบ่อยคร้ัง 
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ซ่ึงภายใต้สถานการณ์เหล่าน้ีความสามารถของกิจการในการส่งผลกระทบต่อนโยบายการเงิน 

และการดําเนินงานของผู้ได้รับการลงทุนเกิดขึ้ นโดยผ่านการควบคุม การควบคุมร่วม หรือ 

การมีอทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญ 

6 ความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอาจมีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนและฐานะ

การเงินของกจิการ บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัอาจทาํรายการที่บุคคลหรือกจิการที่ไม่เกี่ยวข้อง

กนัไม่ทาํ ตัวอย่างเช่น กจิการขายสนิค้าในราคาทุนให้แก่บริษัทใหญ่ ซ่ึงอาจไม่ขายให้กบัลูกค้าราย

อื่นในเง่ือนไขเดียวกนั นอกจากน้ี รายการระหว่างกจิการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัอาจไม่

เกดิขึ้นในจาํนวนเงินเดียวกนักบัรายการระหว่างกจิการกบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกี่ยวข้องกนั  

7 กาํไรหรือขาดทุนและฐานะการเงินของกจิการอาจได้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์กับบุคคลหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกนัแม้ไม่มีรายการระหว่างกนัเกดิขึ้น การมีความสมัพันธ์เพียงเลก็น้อยกบับุคคล

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนัอาจเพียงพอที่จะส่งผลกระทบต่อรายการที่กจิการมีกบับุคคลหรือกิจการ

อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกนั ตัวอย่างเช่น บริษัทย่อยอาจเลิกความสมัพันธก์บัคู่ค้าเม่ือบริษัทใหญ่ซ้ือบริษัท

ย่อยอีกแห่งหน่ึงซ่ึงทาํธุรกิจประเภทเดียวกับคู่ค้า กิจการหน่ึงอาจระงับกิจกรรมบางอย่างเพราะ

ได้รับอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญจากอีกกิจการหน่ึง เช่น บริษัทย่อยอาจได้รับคาํสั่งจากบริษัทใหญ่

ไม่ให้ดาํเนินการด้านวิจัยและพัฒนา 

8 จากเหตุผลดังกล่าว ข้อมูลหรือความรู้ เกี่ยวกบัรายการของกิจการ ยอดคงค้างของรายการเหล่าน้ัน 

รวมถึงภาระผูกพัน และความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จึงอาจมีผลกระทบ 

ต่อผู้ใช้งบการเงินในการประเมินการดําเนินงานของกิจการ ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ 

ของกจิการน้ันๆ  

คํานยิาม 

9   คําศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะดงันี้  

บุคคลหรือกิจการที่

เกีย่วขอ้งกัน 

หมายถงึ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกบักิจการที่เป็นผูจ้ัดทํา  

งบการเงิน (มาตรฐานฉบบันี้ หมายถึงกิจการที่เสนอ

รายงาน)  

  1) บุคคล หรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของ

บุคคลนั้น เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน  

ถา้บุคคลนั้น 

  
 

1.1) มีการควบคุมกิจการ หรือมีการควบคุมร่วม

ในกิจการทีเ่สนอรายงาน 

  
 

1.2) มีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญเหนือกิจการ  

ทีเ่สนอรายงาน หรือ 

  
 

1.3) เป็นสมาชิกของผูบ้ริหารสําคญัของกิจการ

ที่เสนอรายงาน หรือบริษทัใหญ่ของกิจการ
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ทีเ่สนอรายงาน  

  2)  เป็นกิจการที่เกี่ยวขอ้งกบักิจการที่เสนอรายงาน  

หากเขา้เงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้  

  

 

2.1   กิจการและกิจการที่ เสนอรายงานเป็น

สมาชิกในกลุ่มกิจการเดียวกนั (ซ่ึงหมายถึง 

บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย และบริษทัย่อยใน

กลุ่มเดียวกนัซ่ึงเกีย่วขอ้งซ่ึงกนัและกนั) 

  

 

2.2   กิจการหนึ่งเป็นบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้

ของอีกกิจการหนึ่ง (หรือเป็นบริษทัร่วม 

หรือการร่วมคา้ของสมาชิกในกลุ่มกิจการ

ซ่ึงกิจการเป็นสมาชิก) 

  
 

2.3    กิจการทั้งสองเป็นการร่วมคา้ของบุคคลที ่

สามคนเดียวกนั 

  

 

2.4   กิจการหนึ่งเป็นการร่วมคา้ของบุคคลที่

สามและอีกกิจการหนึง่เป็นบริษทัร่วมของ

บุคคลทีส่าม 

  

 

2.5   เป็นโครงการผลประโยชนต์อบแทนหลงั

ออกจากงานสําหรับผลประโยชน์ของ

พนกังานของกิจการที่เสนอรายงาน หรือ

กิจการทีเ่กีย่วขอ้งกบักิจการทีเ่สนอรายงาน 

หากกิจการที่เสนอรายงานเป็นโครงการ

ผลประโยชน์เอง นายจ้างซ่ึงเป็นผู ้ให ้ 

การสนบัสนุนเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับ

กิจการทีเ่สนอรายงาน 

  
 

2.6    กิจการถูกควบคุม หรือถูกควบคุมร่วมโดย  

บุคคลทีร่ะบุในขอ้ 1) 

  

 

2.7    บุคคลตามที่ระบุในขอ้ 1) 1.1) มีอิทธิพล

ที่มีนยัสําคญัเหนือกิจการ หรือเป็นสมาชิก

ของผูบ้ริหารสําคญัของกิจการ (หรือของ

บริษทัใหญ่) 

  

 

2.8    กิจการ  หรือสมาชิกในกลุ่มกิจการซ่ึง

กิจการเป็นสมาชิก  ซ่ึ งให้บ ริการด้าน

ผูบ้ริหารสําคญักบักิจการที่เสนอรายงาน

หรือบริษทัใหญ่ของกิจการทีเ่สนอรายงาน 
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รายการกับบุคคลหรือ

กิจการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 

หมายถงึ การโอนทรพัยากร บริการ หรือภาระผูกพนั ระหว่าง

กิ จการ ที่ เ สนอรายงาน  และ บุคคลห รือ กิ จการ 

ที่เกี่ยวขอ้งกนั โดยไม่คํานึงว่าไดมี้การคิดราคาระหว่าง

กนัหรือไม่ 

 

สมาชกิในครอบครัวที่

ใกลช้ดิของบุคคล  

 

หมายถงึ สมาชิกในครอบครัวของบุคคลใดๆ ที่คาดว่าอาจมี

อิทธิพลต่อหรืออาจไดร้บัอิทธิพลจากบุคคลนั้นในการทํา

รายการกบักิจการ ทั้งนี้ สมาชิกในครอบครวัที่ใกลชิ้ดให้

รวมถงึ   

  1) สามี ภรรยา และบุตรของบุคคลนั้น 

  2) บุตรของสามี ภรรยาของบุคคลนั้น และ 

  3) บุคคลในอุปการะของบุคคลนั้ นหรือของสามี 

ภรรยาของบุคคลนั้น 

 

ค่าตอบแทน หมายถงึ ผลประโยชน์ทั้ งหมดของพนักงาน (ตามคํานิยาม 

ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 (ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมือ่มีการประกาศใช)้) 

ซ่ึงรวมถึงผลประโยชน์แก่พนักงานตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 2 (ปรับปรุง 2558) 

เ รื่ อง  การ จ่ ายโดยใช้ หุ้น เ ป็นเกณฑ์  ( เ มื่ อ มีการ

ประกาศใช้) ผลประโยชน์ของพนักงาน หมายถึง  

สิ่งตอบแทนทุกรูปแบบที่จ่ายหรือคา้งจ่ายจากกิจการ 

หรือจัดหาโดยกิจการหรือแทนกิจการเพือ่แลกเปลี่ยนกบั

งานที่ทําใหแ้ก่กิจการ นอกจากนี้ ยงัรวมถึงสิ่งตอบแทนที่

จ่ายแทนบริษทัใหญ่ของกิจการอนัเกี่ยวเนื่องกบักิจการ 

ค่าตอบแทนรวมถงึ 

  1) 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน เช่น ค่าจ้าง 

เงินเดือน เงินสมทบประกนัสงัคม จํานวนที่คิดได้

จากการใหล้าพกัประจําปีและลาป่วย ส่วนแบ่งกําไร

และโบนสั (หากจ่ายภายใน 12 เดือนนบัตั้ งแต่ 

วนัส้ินงวดบญัชี) และผลประโยชนที์่ไม่ไดร้บัในรูป

ของตัวเ งิน  (เ ช่น  การให้การรักษาพยาบาล  

การจัดหาที่อยู่อาศยั ค่าพาหนะ และค่าสินคา้หรือ

บริการที่ใหเ้ปล่าหรือไดร้บัการอุดหนุนโดยกิจการ) 
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สําหรบัพนกังานทีย่งัปฏิบติังานอยู่กบักิจการ 

  2) 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เ ช่น  บํานาญ 

ผลประโยชนอ่ื์นเมื่อเกษียณอายุ เบี้ ยประกนัชีวิต

และค่ารกัษาพยาบาลหลงัออกจากงาน  

  3) 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนๆ ของพนกังานรวมถึง

ผลตอบแทนในรูปการลางานสําหรับพนักงานที่

ทํางานใหก้บักิจการเป็นเวลานาน การลาต่อเนื่องที่

นายจ้างยงัคงจ่ายผลตอบแทนใหอ้ยู่ ผลตอบแทนที่

ให้เนื่องจากครบรอบอายุงาน หรือผลประโยชน ์ 

การให้บริการที่ยาวนานอ่ืนๆ ผลประโยชน์ที่

เกี่ยวขอ้งกบัความทุพพลภาพระยะยาว นอกจากนี้  

ยงัรวมส่วนแบ่งกําไร โบนสั และค่าตอบแทนที่จะ

จ่ายในภายหนา้ดว้ย ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นการจ่ายภายใน  

12 เดือนหลงัวนัส้ินงวด 

  4)  ผลประโยชนเ์มือ่ถูกเลิกจา้ง และ 

  5)  ผลประโยชนข์องพนกังานทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 

ผูบ้ริหารสาํคัญ 

 

 

หมายถงึ บุคคลที่ มี อํานาจหน้า ที่  และความรับผิดชอบใน 

การวางแผน สัง่การ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ

กิจการ ไม่ ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  ทั้ งนี้  รวมถึง

กรรมการของกิจการ (ไม่ว่าจะทําหนา้ที่ในระดบับริหาร

หรือไม่) 

 

รัฐบาล 

 

หมายถงึ รฐับาล ตวัแทนรฐับาล และหน่วยงานที่คลา้ยคลึงกนั 

ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น ประเทศ หรือ ระหว่าง

ประเทศ 

 

กิจการทีเ่กีย่วขอ้งกับ

รัฐบาล 

 

หมายถงึ กิจการที่อยู่ภายใตก้ารควบคุม การควบคุมร่วม หรือ

ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนยัสําคญัของรฐับาล 

ความหมายของคําว่า “การควบคุม” และ “กิจการที่

ดําเนินธุรกิจดา้นการลงทุน” “การควบคุมร่วม” และ 

“มีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคัญ” กําหนดไวใ้นมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 (ปรบัปรุง 2558) 

เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช)้ มาตรฐาน
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การายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 11 (ปรบัปรุง 2558) 

เรื่อง การร่วมการงาน (เมื่อมีการประกาศใช้) และ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 28 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการ

ประกาศใช)้ ตามลาํดบั    

 

10 ในการพิจารณาความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ให้พิจารณาจากเนื้ อหาของ

ความสมัพันธม์ากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 

11 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ลักษณะดังต่อไปน้ีไม่เป็นบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

11.1 กิจการสองกิจการมีเพียงกรรมการคนใดคนหน่ึง หรือผู้บริหารสาํคัญคนใดคนหน่ึง

ร่วมกนั หรือ เน่ืองจากสมาชิกคนหน่ึงของผู้บริหารสาํคัญของกจิการหน่ึงมีอทิธิพลเหนือ

อกีกจิการหน่ึง   

11.2 ผู้ร่วมค้าสองรายเพียงแต่ทั้งสองควบคุมร่วมกนัในการร่วมค้า 

11.3 กิจการเพียงแค่มีความสัมพันธ์ในการทาํธุรกิจตามปกติกับกิจการดังต่อไปน้ี (แม้ว่า

ความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจกระทบต่อความเป็นอิสระในการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจของ

กจิการ หรืออาจทาํให้สามารถเข้ามามีส่วนเข้าร่วมในกระบวนการตัดสนิใจของกจิการกต็าม) 

11.3.1 ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 

11.3.2 สหภาพการค้า 

11.3.3 กจิการสาธารณปูโภค และ  

11.3.4 ส่วนงานและตัวแทนของรัฐบาล ซ่ึงไม่มีการควบคุม ควบคุมร่วม หรือมีอทิธพิล

อย่างมีนัยสาํคัญเหนือกจิการที่เสนอรายงาน 

11.4 ลูกค้า ผู้ขาย เจ้าของสิทธิทางการค้า ผู้จัดจําหน่าย หรือตัวแทนโดยทั่วไป ที่กิจการมี

รายการค้าด้วยในปริมาณที่มีนัยสาํคัญ อนัเป็นเพียงการพ่ึงพาต่อกนัทางเศรษฐกจิ  

12  ในการกาํหนดคาํนิยามของกจิการที่เกี่ยวข้องกนั บริษัทร่วมให้รวมบริษัทย่อยของบริษัทร่วม และ

การร่วมค้าให้รวมบริษัทย่อยของการร่วมค้า ดังน้ันบริษัทย่อยของบริษัทร่วม และผู้ลงทุนซ่ึงมี

อทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญเหนือบริษัทร่วมเป็นกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

การเปิดเผยขอ้มูล 

 ทุกกิจการ  

13  กิจการตอ้งเปิดเผยความสมัพนัธร์ะหว่างบริษทัใหญ่และบริษทัย่อยในทุกกรณี ไม่ว่าจะมี

รายการระหว่างกนัหรือไม่ กิจการตอ้งเปิดเผยช่ือของบริษทัใหญ่ และกิจการที่เป็นผูค้วบคุม

สูงสุดในกิจการหากมิใช่เป็นบริษทัใหญ่ หากบริษทัใหญ่หรือกิจการที่เป็นผูค้วบคุมสูงสุดใน

กิจการไม่ไดจ้ัดทํางบการเงินรวมเพือ่เสนอต่อสาธารณชน กิจการตอ้งเปิดเผยช่ือของบริษทั

ใหญ่ทีอ่ยู่ในลาํดบัถดัข้ึนไปทีมี่การจดัทํางบการเงินรวมเพือ่เสนอต่อสาธารณชนดว้ย 
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14 กิจการต้องเปิดเผยความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในทุกกรณีที่มีการควบคุม

เกดิขึ้นไม่ว่าจะมีรายการระหว่างกนัหรือไม่ ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินได้เข้าใจถงึผลกระทบที่มีต่อ

กจิการอนัเป็นผลมาจากการมีความสมัพันธก์บับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั  

15 การเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็น

การเปิดเผยเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรงุ 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะ

กิจการ (เม่ือมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 

2558) เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สียในกิจการอืน่ (เม่ือมีการประกาศใช้)  

16 ย่อหน้าที่ 13 หมายถึง บริษัทใหญ่ในลําดับถัดไป ซ่ึงหมายถึงบริษัทใหญ่รายแรกในกลุ่มเหนือ 

บริษัทใหญ่ระหว่างกลาง (Intermediate parent) ซ่ึงเป็นผู้จัดทาํงบการเงินรวมเพ่ือเสนอต่อสาธารณชน 

17  กิจการตอ้งเปิดเผยจํานวนค่าตอบแทนที่จ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารสําคญัของกิจการเป็นยอดรวม

และแยกประเภทดงัต่อไปนี้   

17.1 ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 

17.2 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 

17.3 ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนๆ 

17.4   ผลประโยชนเ์มือ่ถูกเลิกจา้งงาน และ 

17.5   ผลประโยชนข์องพนกังานทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

17ก  ในกรณีที่กิจการไดร้บับริการดา้นผูบ้ริหารสําคญัจากกิจการอ่ืน (“กิจการบริหาร”) กิจการไม่

ตอ้งนําขอ้กําหนดในย่อหนา้ที่ 17 มาปฏิบติักบัค่าตอบแทนที่กิจการบริหารไดจ่้ายหรือที่

จะตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานหรือกรรมการของกิจการบริหาร 

18 ในกรณีที่กิจการมีรายการกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั กิจการตอ้งเปิดเผยลกัษณะ

ความสมัพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั ตลอดจนขอ้มูลเกี่ยวกบัรายการและ 

ยอดคงคา้งของรายการกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั ที่จําเป็นในการทําความเขา้ใจถึง

ผลกระทบจากความสมัพนัธก์บับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีอ่าจมีต่องบการเงิน ขอ้กําหนด

ในการเปิดเผยนี้ เป็นรายการที่เพิ่มข้ึนจากขอ้กําหนดในย่อหนา้ที่ 17 ซ่ึงกําหนดใหเ้ปิดเผย

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารสําคญั โดยกิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้ เป็นอย่างนอ้ย 

18.1 จํานวนเงินของรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

18.2 จํานวนเงินของยอดคงคา้ง รวมถงึภาระผูกพนั และ 

18.2.1 ข้อกําหนด และเงื่อนไข รวมถึงหลักประกัน (ถา้มี) และลักษณะของ 

สิง่ตอบแทนทีจ่ะใชใ้นการชําระยอดคงคา้งดงักล่าว และ 

18.2.2 รายละเอียดของการค้ําประกนัทีใ่หห้รือไดร้บั 

18.3 ค่าเผือ่หนี้ สงสยัจะสูญทีเ่กีย่วขอ้งกบัจํานวนเงินของยอดคงคา้ง และ 

18.4 หนี้ สูญหรือหนี้ สงสยัจะสูญที่รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างงวดที่เกิดข้ึนจากบุคคลหรือ

กิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

18ก กิจการต้องเปิดเผยจํานวนเงินค่าบริการดา้นผูบ้ริหารสําคัญที่จ่ายให้กิจการบริหารที ่

แยกต่างหาก 
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19 ในการเปิดเผยขอ้มูลตามย่อหนา้ที่ 18 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลแยกจากกนัตามแต่ละ

ประเภทดงัต่อไปนี้  

19.1 บริษทัใหญ่ 

19.2 กิจการซ่ึงมีการควบคุมร่วมใน หรือกิจการทีมี่อิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัเหนอืกิจการ 

19.3 บริษทัย่อย 

19.4 บริษทัร่วม 

19.5 การร่วมคา้ทีกิ่จการเป็นผูล้งทุนการร่วมคา้  

19.6 ผูบ้ริหารสําคญัของกิจการหรือของบริษทัใหญ่ และ 

19.7 บุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอ่ืนๆ 

20 การจัดประเภทลูกหน้ีและเจ้าหน้ีที่เป็นบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัในแต่ละประเภทตามที่ระบุ 

ในย่อหน้าที่ 19 น้ัน เป็นข้อกาํหนดในการเปิดเผยข้อมูลที่เพ่ิมเติมจากที่กาํหนดในมาตรฐาน     

การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) สาํหรับ

ข้อมูลที่ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การจัดประเภท

ดังกล่าวจะช่วยให้การวิเคราะห์เกี่ยวกบัยอดคงค้างและรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน

ทาํได้อย่างครบถ้วนย่ิงขึ้น 

21 ตัวอย่างของรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่กจิการต้องเปิดเผย 

21.1 การซ้ือหรือขายสนิค้า (ไม่ว่าจะเป็นสนิค้าสาํเรจ็รปูหรือไม่) 

21.2 การซ้ือหรือขายอสงัหาริมทรัพย์หรือสนิทรัพย์อื่น 

21.3 การให้หรือรับบริการ 

21.4 การมีสญัญาเช่าระยะยาวหรือให้เช่า 

21.5 รายการโอนหรือรับโอนงานวิจัยและพัฒนา  

21.6 รายการโอนหรือรับโอนสทิธทิี่เกดิขึ้นภายใต้สญัญาการให้หรือใช้สทิธ ิ 

21.7 รายการโอนหรือรับโอนที่เกดิขึ้นภายใต้ข้อตกลงการจัดการทางการเงิน (รวมถึงการกู้ยืม

และการระดมทุนจากผู้ถอืหุ้นที่ทาํในรปูของเงินสดหรือในรปูแบบอื่น) 

21.8 การคํา้ประกนัหรือการใช้หลักประกนั 

21.9 ภาระผูกพันในการกระทาํอย่างใดอย่างหน่ึงในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ระบุเกิดขึ้ นหรือไม่

เกดิขึ้นในอนาคต รวมถงึสญัญาที่มีผลบังคับแล้ว
1
 (ไม่ว่าจะมีการรับรู้หรือไม่) และ 

21.10 การชําระหน้ีสินแทนกิจการ หรือการที่กิจการชําระหน้ีสินแทนบุคคลหรือกิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกนั   

                                                      
 
1
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 ( ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น และสินทรพัยที์อ่าจ

เกิดขึ้น (เม่ือมีการประกาศใช้) ให้ความหมายของคาํว่า สัญญาที่มีผลบังคับแล้ว หมายถึง สัญญาซ่ึงคู่สัญญาทั้งสอง

ฝ่ายมิได้ปฏบัิติตามภาระผูกพัน หรือคู่สญัญาได้ปฏบัิติตามภาระผูกพันเป็นบางส่วนโดยเท่าเทยีมกนั   
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22 การที่บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยที่มีส่วนร่วมในโครงการผลประโยชน์ ซ่ึงทาํให้มีความเสี่ยงร่วมกนั 

ในกลุ่มกิจการถือเป็นรายการระหว่างกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ดูย่อหน้าที่ 42 ใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เม่ือมีการ

ประกาศใช้))   

23 การเปิดเผยว่ารายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามเงื่ อนไขทางการค้า

เช่นเดียวกับรายการที่เกิดขึ้ นกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จะทาํได้กต่็อเม่ือกิจการ

สามารถพิสจูน์ได้ว่ารายการที่เกดิขึ้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้เปิดเผยไว้ 

24 กิจการอาจเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัโดยรวมรายการที่มีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนัไวด้ว้ยกนั เวน้แต่การแยกเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจําเป็นต่อการทําความเขา้ใจ

ถงึผลกระทบของรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีมี่ต่องบการเงินของกิจการ 

กิจการทีเ่กีย่วขอ้งกบัรฐับาล 

25 กิจการที่เสนอรายงานไดร้บัการยกเวน้จากขอ้กําหนดการเปิดเผยขอ้มูลในย่อหนา้ที่ 18  

สําหรบัรายการและยอดคงคา้งของรายการกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั รวมถึงภาระ

ผูกพนัสําหรบัรายการกบั   

1)  รฐับาล ซ่ึงเป็นผูค้วบคุม หรือควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัเหนือ

กิจการทีเ่สนอรายงาน และ 

2)  กิจการซ่ึงเป็นกิจการที่เกี่ยวขอ้ง เนื่องจากรฐับาลเดียวกนันั้นเป็นผูค้วบคุม หรือ

ควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญั เหนือทั้งกิจการที่เสนอรายงานและ

กิจการอ่ืน 

26 หากกิจการที่เสนอรายงานใช้ข้อยกเวน้ตามย่อหนา้ที่ 25 กิจการต้องเปิดเผยรายการ 

ระหว่างกนัและยอดคงคา้งทีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่ล่าวถงึในย่อหนา้ที ่25 ดงันี้  

26.1 ช่ือของรฐับาล และลกัษณะของความสมัพนัธก์บักิจการที่เสนอรายงาน (กล่าวคือ 

การควบคุม การควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญั) 

26.2 ขอ้มูลดงัต่อไปนี้ โดยมีรายละเอียดเพียงพอที่ทําใหผู้ใ้ชง้บการเงินของกิจการเขา้ใจถึง

ผลกระทบของรายการกบักิจการทีเ่กีย่วขอ้งทีมี่ต่องบการเงิน 

1) ลกัษณะของรายการและจํานวนเงินของแต่ละรายการทีมี่นยัสําคญั และ 

2) สําหรบัรายการอ่ืนซ่ึงโดยรวมมีนยัสําคญั แต่ว่าแต่ละรายการไม่มีนยัสําคญั 

ควรเปิดเผยข้อบ่งช้ีเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณถึงขอบเขตของรายการ 

ประเภทของรายการทีเ่ปิดเผยใหร้วมรายการตามย่อหนา้ที ่21 

27 ในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือกาํหนดระดับของรายละเอียดที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกาํหนดของ 

ย่อหน้าที่ 26.2 กิจการที่เสนอรายงานต้องพิจารณาถึงความใกล้ชิดของความสัมพันธ์ระหว่าง

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการกาํหนดระดับของความมีนัยสาํคัญของ

รายการ เช่น การพิจารณาถงึ 

27.1    ความมีนัยสาํคัญเม่ือพิจารณาถงึขนาด 
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27.2    รายการที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทางตลาด 

27.3    รายการที่อยู่นอกเหนือการดาํเนินงานแบบปกติรายวัน เช่น การซ้ือและขายธุรกจิ 

27.4    รายการที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานกาํกบัดูแล   

27.5    การมีรายงานให้ผู้บริหารระดับสงู 

27.6    รายการที่ต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้ถอืหุ้น    

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

28 กจิการต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป โดยให้ปรับย้อนหลัง  

28ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

28ข กิจการทีด่ําเนินธุรกิจดา้นการลงทุน (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรงุ 2558) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรงุ 2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนได้เสยีในกจิการอื่น (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ 

(เม่ือมีการประกาศใช้)) ทาํให้เกดิการปรับปรุงย่อหน้าที่ 4 และ 9 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

กจิการต้องถอืปฏบิัติตามการปรับปรงุดังกล่าวสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 

มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ี อนุญาตให้กิจการนาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการ 

ถอืปฏบิัติตามการปรับปรุงดังกล่าวก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องถือปฏบิัติตามการปรับปรุง

ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกบักจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุนพร้อมกนั  
28ค กจิการต้องถือปฏบิัติตามการปรับปรุงย่อหน้าที่ 9 และเพ่ิมเติมย่อหน้าที่ 17ก และ 18ก สาํหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กจิการ

นาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก่อนวันที่มี 

ผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงน้ีด้วย 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม    

29 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง    

การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
 
 


