คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24
เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บทนา
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ กาหนดให้ กิจการที่เสนอรายงานต้ องเปิ ดเผยรายการระหว่ างกิจการที่
เกี่ยวข้ อง1 และความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยโดยไม่คานึงว่าจะมีรายการระหว่างกันหรือไม่
ขอบเขต
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องถือปฏิบัติกบั
1. การระบุลักษณะความสัมพันธ์ และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
2. การระบุยอดคงค้ าง รวมถึงภาระผูกพันของรายการระหว่างกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน
3. การระบุสถานการณ์ท่ตี ้ องเปิ ดเผยรายการตามข้ อ 1. และ 2. และ
4. การกาหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกันเหล่านั้น
คานิยาม
บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้องกัน (A related party) หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกับ
กิจการที่เป็ นผู้จัดทางบการเงิน (มาตรฐานฉบับนี้หมายถึงกิจการที่เสนอรายงาน)
1. บุ ค คล หรื อ สมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ใ กล้ ชิ ด ของบุ คคล 2นั้ น เกี่ย วข้ อ งกับ กิ จ การที่เ สนอรายงาน
ถ้ าบุคคลนั้น
1.1 มีการควบคุมกิจการ หรือมีการควบคุมร่วมในกิจการที่เสนอรายงาน
1.2 มีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสาคัญเหนือกิจการที่เสนอรายงาน หรือ
ตัวอย่างที่ 1 - บุคคล และสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ ชิดของบุคคลนั้นมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญเหนือบริษัท
นาย ก.

นาง ข.
15%

4%

นาย ง.

นาย ค.
1%

1%
79%

บริษทั D

ผูถ้ อื หุน้ รายอื่นๆ

1

อย่างไรก็ดีมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ ใช้ สาหรับการพิจารณาและเปิ ดเผยข้ อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน การพิจารณา
และการเปิ ดเผยข้ อ มู ลดั งกล่ าว บริษัท ต้ อ งปฏิบั ติ ต ามเกณฑ์ท่ เี กี่ย วข้ อ ง ไม่ ว่า จะเป็ นเกณฑ์ข องสานั ก งาน ก.ล.ต. หรื อเกณฑ์ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2
หมายถึง สมาชิกในครอบครัวของบุคคลใดๆ ที่คาดว่าอาจมีอทิ ธิพลต่อหรืออาจได้ รับอิทธิพลจากบุคคลนั้นในการทารายการกับกิจการ ทั้งนี้
สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ ชิดให้ รวมถึง
1. สามี ภรรยา และบุตรของบุคคลนั้น
2. บุตรของสามี ภรรยาของบุคคลนั้น และ
3. บุคคลในอุปการะของบุคคลนั้นหรือของสามี ภรรยาของบุคคลนั้น

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) (คู่มืออธิบาย TAS 24) หน้ า 1

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
นาย ก. และนาง ข. เป็ นสามีภรรยากัน นาย ค. เป็ นบุตรของนาย ก. และนาง ข. ส่วนนาย ง. เป็ นบุตรของ
นาง ข. และอดีตสามีของนาง ข. บุคคลทั้ง 4 ถือหุ้นของบริษัท D ในสัดส่วนตามภาพด้ านบน ทั้งนี้บุคคล
ทั้ง 4 ไม่ได้ เป็ นผู้บริหารในบริษัท D
กรณีน้ ี บุคคลทั้ง 4 (รวมกัน) ถือเป็ นกลุ่มบุ คคลที่เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัท D เนื่องจากมีอิทธิพลอย่างมี
นัยสาคัญเหนือบริษัท D (รวมสิทธิออกเสียงเท่ากับ 21%)
1.3 เป็ นสมาชิกของผู้บริหารสาคัญ3ของกิจการที่เสนอรายงาน หรือบริษัทใหญ่ของกิจการที่
เสนอรายงาน
ตัวอย่างที่ 2 - บุคคลที่เป็ นสมาชิกของผู้บริหารสาคัญของบริษัทใหญ่ของกิจการที่เสนอรายงาน
นาย ก.

ดารงตาแหน่ง CEO

บริษทั A
บริษทั ย่อย - B

ในมุมมองของบริษัทย่อย - B:
นาย ก. เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันกับบริษัท เนื่องจากนาย ก. เป็ นผู้บริหารคนสาคัญของบริษัทใหญ่ (บริษัท A)
2. เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกับกิจการที่เสนอรายงานหากเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
2.1 กิจ การและกิจ การที่เ สนอรายงานเป็ นสมาชิ ก ในกลุ่ ม กิจ การเดี ยวกั น (ซึ่ ง หมายถึ ง
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในกลุ่มเดียวกันซึ่งเกี่ยวข้ องซึ่งกันและกัน)
ตัวอย่างที่ 3 - บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย และบริษทั ย่อยในกลุ่มเดียวกัน

บริษทั ใหญ่ - P

บริษทั ย่อย - S1

บริษทั ย่อย - S3

บริษทั ย่อย - S2

บริษทั ย่อย - S4

3

หมายถึง บุคคลที่มีอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้ อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไม่ว่าจะทาหน้ าที่ในระดับบริหารหรือไม่)
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในมุมมองของบริษัทใหญ่ - P:
ทั้งบริษัทย่อย - S1 S2 S3 และ S4 เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริษัท เนื่องจากบริษัททั้งหมด
เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ - P
ในมุมมองของบริษัทย่อย - S1:
บริษัทใหญ่ - P เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริษัท เนื่องจากเป็ นบริษัทใหญ่ของบริษัท
บริษัทย่อย - S2 เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริษัท เนื่องจากเป็ นบริษัทย่อยในกลุ่มเดียวกัน
บริษัทย่อย - S3 และ S4 เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริษัท เนื่องจากเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท
ในมุมมองของบริษัทย่อย - S3:
บริษัทย่อย - S1 เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริษัท เนื่องจากเป็ นบริษัทใหญ่ของบริษัท
บริษัทใหญ่ - P เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริษัท เนื่องจากเป็ นบริษัทใหญ่ในลาดับสูงสุด
บริ ษัทย่อย - S4 และ S2 เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัท เนื่องจากเป็ นบริ ษัทย่อยในกลุ่ม
เดียวกัน โดยมี P เป็ นบริษัทใหญ่ในลาดับสูงสุดร่วมกัน
2.2 กิจการหนึ่งเป็ นบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าของอีกกิจการหนึ่ง (หรือเป็ นบริษัทร่วม หรือ
การร่วมค้ าของสมาชิกในกลุ่มกิจการซึ่งกิจการอื่นๆเป็ นสมาชิก)
ตัวอย่างที่ 4 - บริษทั ร่วม
บริษทั ใหญ่ - P

บริษทั ย่อย - S1

บริษทั ย่อย - S2

บริษทั ร่วม - A1

บริษทั ย่อย - S3

ในมุมมองของบริษัทใหญ่ - P:
บริษัทร่วม - A1 เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริษัท เนื่องจากเป็ นบริษัทร่วม
ในมุมมองของบริษัทร่วม - A1:
บริษัทใหญ่ - P เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริษัท เนื่องจากบริษัทร่วม - A1 เป็ นบริษัทร่วมของ
บริษัทใหญ่ - P
บริษัทย่อย - S1 S2 และ S3 เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริษัท เนื่องจากบริษัทร่วม - A1 เป็ น
บริษัทร่วมของกลุ่มกิจการซึ่งมี บริษัทใหญ่ - P เป็ นบริษัทใหญ่

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) (คู่มืออธิบาย TAS 24) หน้ า 3

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2.3 กิจการทั้งสองเป็ นการร่วมค้ าของบุคคลที่สามคนเดียวกัน
ตัวอย่างที่ 5 - การร่วมค้าของบุคคลทีส่ ามคนเดียวกัน
บริษทั ใหญ่ - P1

บริษทั ย่อย
- S1

บริษทั ใหญ่ - P2

บริษทั การร่วมค้า
- JV1

บริษทั ย่อย
- S2

บริษทั ใหญ่ - P3

บริษทั การร่วมค้า
- JV2

บริษทั ย่อย
- S3

ในมุมมองของบริษัทการร่วมค้ า - JV1:
บริษัทการร่วมค้ า - JV2 เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริษัท เนื่องจากบริษัทการร่ วมค้ า - JV1
และบริษัทการร่วมค้ า - JV2 มีผ้ ูร่วมค้ าร่วมกันคือ บริษัทใหญ่ - P2
นอกจากนี้ บริษัทใหญ่ - P1 และ P2 และบริษัทย่อย - S1 และ S2 เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับ
บริษัท เนื่องจากบริษัทการร่วมค้ า - JV1 เป็ นการร่วมค้ าของกลุ่มกิจการ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบริษัทใหญ่ -P1
และกลุ่มบริษัทใหญ่ - P2 (ดูข้อ 2.2)
2.4 กิจการหนึ่งเป็ นการร่วมค้ าของบุคคลที่สามและอีกกิจการหนึ่งเป็ นบริษัทร่วมของบุคคล
ที่สาม
ตัวอย่างที่ 6 - การร่วมค้าและบริษทั ร่วมของบุคคลทีส่ ามคนเดียวกัน
บริษทั ใหญ่ - P1

บริษทั ย่อย
- S1

บริษทั การร่วมค้า
- JV1

บริษทั ใหญ่ - P2

บริษทั ย่อย
- S2

บริษทั ร่วม
- A1

บริษทั ร่วม
- A2

ในมุมมองของบริษัทร่วม - A1:
บริษัทการร่วมค้ า - JV1 เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริษัท เนื่องจากบริษัทใหญ่ - P2 เป็ นผู้ร่วม
ค้ า ในขณะเดียวกันก็เป็ นผู้ลงทุนที่มีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสาคัญในบริษัทร่วม - A1
นอกจากนี้ บริษัทใหญ่ - P2 และบริษัทย่อย - S2 เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริษัท เนื่องจาก
บริษัทร่วม - A1 เป็ นบริษัทร่วมของกลุ่มกิจการซึ่งมีบริษัทใหญ่ - P2 เป็ นบริษัทใหญ่
อย่างไรก็ดี บริษัทร่วม - A2 ไม่ถือเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริษัท
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2.5 เป็ นโครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจากงานสาหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
ของกิจการที่เสนอรายงาน หรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกับกิจการที่เสนอรายงาน หากกิจการ
ที่เสนอรายงานเป็ นโครงการผลประโยชน์เอง นายจ้ างซึ่ งเป็ นผู้ ให้ การสนั บสนุ นเป็ น
กิจการที่เกี่ยวข้ องกับกิจการที่เสนอรายงาน
ตัวอย่างที่ 7 - โครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจากงานสาหรับผลประโยชน์ของพนักงานของ
บริษทั และบริษทั ร่วม

บริษทั ใหญ่ - P

โครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจากงาน
ของบริษัทใหญ่ - P

บริษทั ร่วม
-A

โครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจากงาน
ของบริษัทร่วม - A

ในมุมมองของบริษัทใหญ่ - P:
โครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจากงานของบริษัทใหญ่ - P เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับ
บริษัท เนื่องจากเป็ นโครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจากงานสาหรับผลประโยชน์ของพนักงานของ
กิจการ ในขณะเดียวกันโครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจากงานของบริษัท ร่วม - A เป็ นกิจการที่
เกี่ยวข้ องกันกับบริษัท เนื่องจากเป็ นโครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจากงานสาหรับผลประโยชน์
ของพนักงานของกิจการที่เกี่ยวข้ องกับกิจการ
2.6 กิจการถูกควบคุม หรือถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลที่ระบุในข้ อ 1.
ตัวอย่างที่ 8 - กิจการทีถ่ ูกควบคุมโดยบุคคลทีม่ ีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญเหนือกิจการทีเ่ สนอรายงาน
นาย ก.

บริษทั ร่วม
- A1

บริษทั ย่อย
- S1

ในมุมมองของบริษัทร่วม - A1:
บริษัทย่อย - S1 เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริษัท เนื่องจากบริษัทย่อย - S1 ถูกควบคุมโดย
นาย ก. ซึ่งเป็ นบุคคลที่มีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสาคัญเหนือบริษัทร่วม - A1

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) (คู่มืออธิบาย TAS 24) หน้ า 5

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตัวอย่างที่ 9 - กิจการทีถ่ ูกควบคุมโดยบุคคลทีม่ ีอานาจควบคุมในกิจการทีเ่ สนอรายงาน
นาย ก.

นาย ข.

บริษทั ย่อย
- S1

บริษทั ย่อย
- S2

นาย ข. เป็ นบุตรของนาย ก.
ในมุมมองของบริษัทย่อย - S1:
บริษัทย่อย - S2 เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริษัท เนื่องจากบริ ษัทย่อย - S2 ถูกควบคุมโดย
นาย ข. ซึ่งเป็ นสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ ชิดของนาย ก.
2.7 บุคคลตามที่ระบุในข้ อ 1.1 มีอิทธิพลที่มีนัยสาคัญเหนือกิจการ หรือเป็ นสมาชิกของ
ผู้บริหารสาคัญของกิจการ (หรือของบริษัทใหญ่)
ตัวอย่างที่ 10 - บุคคลที่ควบคุมกิจการที่เสนอรายงานเป็ นบุคคลที่มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญเหนือ
กิจการ
นาย ก.

บริษทั ร่วม
- A1

บริษทั ย่อย
- S1

ในมุมมองของบริษัทย่อย - S1:
บริษัทร่วม - A1 เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริษัท เนื่องจากนาย ก. (ซึ่งควบคุมบริษัทย่อย S1) มีอทิ ธิพลที่มีนัยสาคัญเหนือบริษัทร่วม - A1
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตัวอย่างที่ 11 - บุคคลทีค่ วบคุมกิจการทีเ่ สนอรายงานเป็ นสมาชิกของผูบ้ ริหารคนสาคัญของกิจการ
นาย ก.

บริษทั - C

บริษทั ย่อย
- S1

บริษทั ย่อย
- S2

นาย ก. เป็ นผู้บริหารคนสาคัญในบริษัทย่อย - S2
ในมุมมองของบริษัทย่อย - S1:
บริษัทย่อย - S2 เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัท เนื่องจาก นาย ก. (ซึ่งควบคุมบริษัทย่อย S1) เป็ นสมาชิกของผู้บริหารสาคัญของบริษัทย่อย - S2
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้องกัน (A related party transaction) หมายถึง การโอน
ทรั พยากร บริ การ หรื อภาระผูกพั น ระหว่ างกิจการที่เสนอรายงาน และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
โดยไม่คานึงว่าได้ มีการคิดราคาระหว่างกันหรือไม่
ลักษณะดังต่อไปนี้ ไม่ถอื เป็ นบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
1. กิจ การสองกิจ การมีเพี ย งกรรมการคนใดคนหนึ่ ง หรื อ ผู้ บ ริ หารสาคัญ คนใดคนหนึ่ งร่ วมกัน หรื อ
เนื่องจากสมาชิกคนหนึ่งของผู้บริหารสาคัญของกิจการหนึ่งมีอทิ ธิพลเหนืออีกกิจการหนึ่ง
2. ผู้ร่วมค้ าสองรายเพียงแต่ท้งั สองควบคุมร่วมกันในการร่วมค้ า
ตัวอย่างที่ 12 - ผู้ร่วมค้ าสองรายควบคุมร่วมกันในการร่วมค้ า
บริษทั - C1

บริษทั - C2

บริษทั การร่วมค้า
- JV1

บริษทั - C3

บริษทั การร่วมค้า
- JV2

ในมุมมองของบริษัท -C1:
บริษัท - C2 ไม่ใช่กิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริษัท เนื่องจากเป็ นเพียงผู้ร่วมค้ าที่ควบคุมร่ วมกันใน
บริษัทการร่วมค้ า - JV1
ในมุมมองของบริษัทการร่วมค้ า - JV1:
บริษัทการร่วมค้ า - JV2 เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริษัท เนื่องจากบริษัทการร่ วมค้ า - JV1
และบริษัทการร่วมค้ า - JV2 มีผ้ ูร่วมค้ าร่วมกันคือ บริษัท - C2
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) (คู่มืออธิบาย TAS 24) หน้ า 7

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3. กิจการเพี ยงแค่มีความสัมพั นธ์ในการทาธุรกิจตามปกติกับกิจการดังต่ อไปนี้ (แม้ ว่าความสัมพั น ธ์
ดังกล่ า วอาจกระทบต่อ ความเป็ นอิสระในการดาเนิน กิจกรรมทางธุรกิจของกิจการ หรื ออาจทาให้
สามารถเข้ ามามีส่วนเข้ าร่วมในกระบวนการตัดสินใจของกิจการก็ตาม)
3.1 ผู้ให้ การสนับสนุนทางการเงิน
3.2 สหภาพการค้ า
3.3 กิจการสาธารณูปโภค และ
3.4 ส่วนงานและตัวแทนของรัฐบาล ซึ่งไม่มีการควบคุม ควบคุ มร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ
เหนือกิจการที่เสนอรายงาน
4. ลูกค้ า ผู้ขาย เจ้ าของสิทธิทางการค้ า ผู้จัดจาหน่าย หรือตัวแทนโดยทั่วไป ที่กิจการมีรายการค้ าด้ วยใน
ปริมาณที่มีนัยสาคัญ อันเป็ นเพียงการพึ่งพาต่อกันทางเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ในการกาหนดคานิยามของกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน บริษัทร่ วมให้ รวมบริษัทย่อยของบริ ษัทร่ วม
และการร่วมค้ าให้ รวมบริษัทย่อยของการร่วมค้ า ดังนั้นบริษัทย่อ ยของบริษัทร่วม และผู้ลงทุนซึ่งมีอิทธิพล
อย่างมีนัยสาคัญสาคัญเหนือบริษัทร่วมเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ตัวอย่างที่ 13 - บริษทั ย่อยของการร่วมค้า
บริษทั ใหญ่ - P

บริษทั ย่อย - S1

บริษทั ย่อย - S2

บริษทั ย่อย - S3
บริษทั - C
บริษทั การร่วมค้า
- JV1

บริษทั ย่อย - S4
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในมุมมองของบริษัทใหญ่ - P:
บริษัทย่อย - S4 เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริษัท เนื่องจากเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทการร่ วม
ค้ า -JV1 ซึ่งการร่วมค้ าดังกล่าวเป็ นการร่วมค้ าของกลุ่มกิจการซึ่งมีบริษัทใหญ่ - P เป็ นบริษัทใหญ่
การเปิ ดเผยข้อมูล
1. กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยความสัมพั น ธ์ร ะหว่ า งบริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทย่ อยในทุ กกรณี ไม่ ว่า จะมีร ายการ
ระหว่างกันหรือไม่ กิจการต้ องเปิ ดเผยชื่อของบริษัทใหญ่ และบุคคลหรือกิจการที่เป็ นผู้ควบคุมสูงสุด
ในกิจการ (the ultimate controlling party)หากมิใช่เป็ นบริษัทใหญ่ และหากบริษัทใหญ่หรือกิจการที่
เป็ นผู้ควบคุมสูงสุดในกิจการไม่ได้ จัดทางบการเงินรวมเพื่อเสนอต่อสาธารณชน กิจการต้ องเปิ ดเผยชื่อ
ของบริษัทใหญ่ท่อี ยู่ในลาดับถัดขึ้นไปที่มีการจัดทางบการเงินรวมเพื่อเสนอต่อสาธารณชนด้ วย
ตัวอย่างที่ 14 - การเปิ ดเผยชื่อของบริษทั ใหญ่ บุ คคลหรือ กิจการที่เป็ นผูค้ วบคุมสู งสุดในกิจการ
(the ultimate controlling party) และบริษทั ใหญ่ในลาดับสูงสุดของกลุ่มกิจการ (the ultimate parent
of the group)
นาย ก.
100%

บริษทั ใหญ่ - P
100%

10%

บริษทั ย่อย - S1
45%
45%

ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย

บริษทั ย่อย - S2 (Listed Company)
100%

บริษทั ย่อย - S3
55%
45%

บริษทั ย่อย - S4 (Listed Company)

ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินของบริษัทย่อย - S4 (Listed Company):
บริษัทใหญ่ และผู้ควบคุมสูงสุดในกิจการ (the ultimate controlling party) ของบริษัท คือ บริษัท
ย่อย - S3 และนาย ก. ตามลาดับ ทั้งนี้บริ ษัทใหญ่ ในลาดับแรกสุดที่จัดทางบการเงินรวมเพื่ อเสนอต่ อ
ประชาชน คือ บริษัทย่อย - S2
*ทั้งนี้นอกจากการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ าวตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันแล้ ว บริษัทยังต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน ย่ อหน้ าที่ 138.3 ที่กาหนดให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับบริ ษัทใหญ่ ใน
ลาดับสูงสุดของกลุ่มกิจการ (the ultimate parent of the group) ดังนั้น บริษัทต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลว่า บริษัทใหญ่
- P เป็ นบริษัทใหญ่ในลาดับสูงสุดของกลุ่มกิจการ ตามย่อหน้ าที่ 138.3 ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
เรื่อง การนาเสนองบการเงินด้ วย
2. กิจการต้ องเปิ ดเผยจานวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้ แก่ผ้ ูบริ หารสาคัญของกิจการเป็ นยอดรวมและแยก
ประเภทดังต่อไปนี้
2.1 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
2.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
2.3 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ
2.4 ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้ างงาน และ
2.5 ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
3. ในกรณีท่กี จิ การมีรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน กิจการต้ องเปิ ดเผย
3.1 ลักษณะความสัมพันธ์กบั บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
3.2 ข้ อมูลเกี่ยวกับรายการและยอดคงค้ างของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ที่จาเป็ นใน
การทาความเข้ าใจถึงผลกระทบจากความสัมพันธ์กบั บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่อาจมีต่องบ
การเงิน
3.2.1 จานวนเงินของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
3.2.2 จานวนเงินของยอดคงค้ าง รวมถึงภาระผูกพัน และ
3.2.2.1 ข้ อกาหนด และเงื่อนไข รวมถึงหลั กประกัน (ถ้ า มี) และลักษณะของสิ่งตอบ
แทนที่จะใช้ ในการชาระยอดคงค้ างดังกล่าว และ
3.2.2.2 รายละเอียดของการคา้ ประกันที่ให้ หรือได้ รับ
3.2.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้ องกับจานวนเงินของยอดคงค้ าง และ
3.2.4 หนี้ สูญ หรื อ หนี้ สงสัยจะสูญ ที่รั บรู้ เ ป็ นค่ า ใช้ จ่า ยในระหว่ า งงวดที่เ กิดขึ้ นจากบุ คคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทั้งนี้กจิ การต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลแยกจากกันตามแต่ละประเภทดังต่อไปนี้








บริษัทใหญ่
กิจการซึ่งมีการควบคุมร่วมใน หรือกิจการที่มีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสาคัญเหนือกิจการ
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
การร่วมค้ าที่กจิ การเป็ นผู้ลงทุนการร่วมค้ า
ผู้บริหารสาคัญของกิจการหรือของบริษัทใหญ่ และ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันอื่นๆ

4. ตัวอย่างของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่กจิ การต้ องเปิ ดเผย
 การซื้อหรือขายสินค้ า (ไม่ว่าจะเป็ นสินค้ าสาเร็จรูปหรือไม่)
 การซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์อ่นื
 การให้ หรือรับบริการ
 การมีสญ
ั ญาเช่าระยะยาวหรือให้ เช่า
 รายการโอนหรือรับโอนงานวิจัยและพัฒนา
 รายการโอนหรือรับโอนสิทธิท่เี กิดขึ้นภายใต้ สญ
ั ญาการให้ หรือใช้ สทิ ธิ
 รายการโอนหรือรับโอนที่เกิดขึ้นภายใต้ ข้อตกลงการจัดการทางการเงิน (รวมถึงการกู้ยืมและ
การระดมทุนจากผู้ถือหุ้นที่ทาในรูปของเงินสดหรือในรูปแบบอื่น)
 การคา้ ประกันหรือการใช้ หลักประกัน
 ภาระผูกพันในการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งในกรณีท่มี ีเหตุการณ์ท่รี ะบุเกิดขึ้น หรือไม่เกิดขึ้น
ในอนาคต รวมถึงสัญญาที่มีผลบังคับแล้ ว (ไม่ว่าจะมีการรับรู้หรือไม่) และ
 การชาระหนี้สนิ แทนกิจการ หรือการที่กจิ การชาระหนี้สนิ แทนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
5. การเปิ ดเผยว่ ารายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ าเช่ นเดียวกับ
รายการที่เกิดขึ้นกับบุ คคลหรื อกิจการที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน จะทาได้ กต็ ่อเมื่อกิจการสามารถพิสูจน์ได้ ว่า
รายการที่เกิดขึ้นเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ได้ เปิ ดเผยไว้
การเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับรัฐบาล
1. กิจการที่เสนอรายงานได้ รับการยกเว้ นจากข้ อกาหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลในข้ อ 3 ในหัวข้ อการเปิ ดเผย
ข้ อมูล สาหรั บรายการและยอดคงค้ างของรายการกับบุ คคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน รวมถึงภาระ
ผูกพันสาหรับรายการกับ
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 รัฐบาล4 ซึ่งเป็ นผู้ควบคุม หรือควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญเหนือกิจการที่เสนอ
รายงาน และ
 กิจการซึ่งเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ อง เนื่องจากรั ฐบาลเดียวกันนั้นเป็ นผู้ควบคุม หรือควบคุมร่ วมใน
หรือมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสาคัญ เหนือทั้งกิจการที่เสนอรายงานและกิจการอื่น
ตัวอย่างที่ 15 - กิจการซึ่ งเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากรัฐบาลเดียวกันนั้นเป็ นผูค้ วบคุม หรื อ
ควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ เหนือทั้งกิจการทีเ่ สนอรายงานและกิจการอื่น

รัฐบาล

บริษทั ย่อย - S1

บริษทั ย่อย - S2

บริษทั ร่วม - A1

บริษทั ร่วม - A2

ในมุมมองของบริษัทร่วม - A2:
รัฐบาล เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริษัท เนื่องจากรัฐบาลมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสาคัญเหนือบริษัท
บริษัทย่อย - S1 และ S2 และบริษัทร่วม - A1 เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริษัท เนื่องจากมี
รัฐบาลเดียวกันเป็ นผู้ควบคุมและมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ เหนือทั้งบริษัทร่ วม - A2 (กิจการที่เสนอ
รายงาน) และบริษัทย่อย - S1 และ S2 และบริษัทร่วม - A1
2. หากกิจการที่เสนอรายงานใช้ ข้อยกเว้ นตามข้ อ 1 กิจการต้ องเปิ ดเผยรายการระหว่างกันและยอดคงค้ าง
ที่เกี่ยวข้ องตามที่กล่าวถึงในข้ อ 1 ดังนี้
 ชื่อของรัฐบาล และลักษณะของความสัมพันธ์กบั กิจการที่เสนอรายงาน (กล่าวคือการควบคุม การ
ควบคุมร่วม หรือมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสาคัญ)
ตัวอย่างที่ 16 - การเปิ ดเผยความสัมพันธ์ระหว่างกิจการและรัฐบาล
บริษัท ก. เป็ นบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกระทรวงการคลัง
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จานวนร้ อยละ 68 ซึ่งถือว่ามีอานาจควบคุมบริษัท
 ข้ อมูลดังต่อไปนี้โดยมีรายละเอียดเพี ยงพอที่ทาให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินของกิจการเข้ าใจถึงผลกระทบ
ของรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้ องที่มีต่องบการเงิน
 ลักษณะของรายการและจานวนเงินของแต่ละรายการที่มีนัยสาคัญ และ
4

หมายถึง รัฐบาล ตัวแทนรัฐบาล และหน่วยงานที่คล้ ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็ นระดับท้ องถิ่น ประเทศ หรือระหว่างประเทศ
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 สาหรับรายการอื่นซึ่งโดยรวมมีนั ยสาคัญ แต่ว่าแต่ละรายการไม่มีนัยสาคัญ ควรเปิ ดเผยข้ อ
บ่ งชี้ เชิ งคุ ณภาพหรื อเชิ งปริ มาณถึงขอบเขตของรายการ ประเภทของรายการที่เปิ ดเผยให้
รวมรายการตามข้ อ 4 ในหัวข้ อการเปิ ดเผยข้ อมูล
การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
ปรับย้ อนหลัง
ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
มีผลกระทบเฉพาะกิจการที่พิจารณาเปลี่ยนสถานะของเงินลงทุน ให้ สอดคล้ องกับคานิยามใหม่ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน

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