
 หน้า   ๑๑ (เล่มที่  ๒) 
เล่ม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กนัยายน   ๒๕๖๒ 
 

 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที่  ๕๔/๒๕๖๒ 

เรื่อง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที ่ ๒๔   
เรื่อง  การเปดิเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 
 

อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ที่ก าหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพ่ือใช้เป็น  
มาตรฐานในการจัดท าบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
ในการประชุมครั้งที่  ๕๗  (๓/๒๕๖๒)  เมื่อวันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๔๑/๒๕๖๑  เรื่อง  มาตรฐานการบัญชี   

ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๖๑)  เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล 

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  ตามที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  13  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
จักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล 
นายกสภาวชิาชีพบญัช ี
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่24  

เรือ่ง 

การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

 

ค าน า 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 24 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของ

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (IAS 24: Related 

Party Disclosures (Bound volume 2019 Consolidated without early application))  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับอื่น แต่ทั้งน้ีไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงถ้อยค าหรือเน้ือหาใดๆ 

 

**ค ำน ำน้ีไม่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับน้ี** 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่24  

เรือ่ง 

การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
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สารบญั 

 จากย่อหนา้ที ่

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 เร่ือง การเปิดเผยข ้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี ่ยวขอ้งกัน 

ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 29 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่าน

โดยค านึงถึงข้อก าหนดของ กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติใน

การเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏบัิติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

เรือ่ง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด  

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่24   

เรือ่ง กำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน 

 

วตัถุประสงค ์

 

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้มั่นใจว่างบการเงินของกจิการได้เปิดเผยข้อมูล

ที่จ าเป็นเพ่ือท าให้ผู้อ่านตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่ว่าฐานะการเงินและก าไรหรือขาดทุนของ

กิจการอาจได้รับผลกระทบจากการที่กิจการมีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 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 าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างกิจการ 

ที่เกี่ยวข้อง รายการและยอดคงค้าง รวมทั้ งภาระผูกพันของรายการบุคคลหรือกิจการ 

ที่เกี่ยวขอ้งกนัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัใหญ่ หรือผูล้งทุนที่ม ี

การควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคัญเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุนตามที่ก าหนด 

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 เรื่อง งบกำรเงินรวม หรือมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที่ 27 เรื่อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ น ามาใช้กบังบการเงิน 

แต่ละกิจการดว้ย 

4 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกันและยอดคงค้างของ

รายการกับกิจการในกลุ่มเดียวกันในงบการเงินของกิจการ รายการและยอดคงค้างของรายการ

กับ บุ คคลห รือกิ จก ารที่ เกี่ ย ว ข้อ งกันที่ เกิ ด ข้ึนภ ายในก ลุ่มกิ จก ารจะถูก ตัดออกไป 

ในการจัดท างบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ ยกเว้นรายการและยอดคงค้างของรายการระหว่าง
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กิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนกับบริษัทย่อยของกิจการเหล่าน้ันซ่ึงวัด มูลค่าด้วย 

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนในการจัดท างบการเงินรวมของกลุ่มกจิการ 

 

ความมุ่งหมายของการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

 

5 ความสมัพันธก์บับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนัเป็นเร่ืองปกติทางการค้าและการประกอบธุรกิจ 

ตัวอย่างเช่น การที่กจิการมีกจิกรรมทางธุรกจิผ่านบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วมบ่อยคร้ัง 

ซ่ึงภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ความสามารถของกจิการในการส่งผลกระทบต่อนโยบายการเงินและ

การด าเนินงานของผู้ได้รับการลงทุนเกิดขึ้ นโดยผ่านการควบคุม การควบคุมร่วม หรือการมี

อทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญ 

6 ความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอาจมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนและฐานะ

การเงินของกิจการ บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันอาจท ารายการที่ บุคคลหรือกิจการ 

ที่ไม่เกี่ยวข้องกันไม่ท า ตัวอย่างเช่น กิจการขายสินค้าในราคาทุนให้แก่บริษัทใหญ่ ซ่ึงอาจไม่ขาย

ให้กับลูกค้ารายอื่นในเง่ือนไขเดียวกัน นอกจากน้ี รายการระหว่างกิจการกับบุคคลหรือกิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกันอาจไม่เกิดข้ึนในจ านวนเงินเดียวกันกับรายการระหว่างกจิการกับบุคคลหรือกิจการ

ที่ไม่เกี่ยวข้องกนั 

7 ก าไรหรือขาดทุนและฐานะการเงินของกิจการอาจได้รับผลกระทบจากความสมัพันธ์กบับุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวข้องกันแม้ไม่มีรายการระหว่างกันเกิดขึ้ น การมีความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยกับ 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอาจเพียงพอที่จะส่งผลกระทบต่อรายการที่กิจการมีกับบุคคล 

หรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น บริษัทย่อยอาจเลิกความสัมพันธ์กับคู่ค้าเมื่ อ 

บริษัทใหญ่ซ้ือบริษัทย่อยอีกแห่งหน่ึงซ่ึงท าธุรกิจประเภทเดียวกับคู่ค้า กิจการหน่ึงอาจระงับ

กิจกรรมบางอย่างเพราะได้รับอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญจากอีกกิจการหน่ึง เช่น บริษัทย่อยอาจ

ได้รับค าสั่งจากบริษัทใหญ่ไม่ให้ด าเนินการด้านวิจัยและพัฒนา 

8 จากเหตุผลดังกล่าว ข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับรายการของกิจการ ยอดคงค้างของรายการเหล่าน้ัน 

รวมถึงภาระผูกพัน และความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จึงอาจมีผลกระทบ 

ต่อผู้ใช้งบการเงินในการประเมินการด าเนินงานของกิจการ ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ 

ของกจิการน้ันๆ  

 

ค านยิาม 
 

9   ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะดงันี้  

 

บุคคลหรือกิจกำรที่

เกีย่วขอ้งกัน 

หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกบักิจการทีเ่ป็นผูจ้ดัท างบการเงิน

(มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ หมายถึงกิจการทีเ่สนอรายงาน) 

  1) บุคคลหรือสมาชิกในครอบครวัทีใ่กลชิ้ดของบุคคลนั้น 

เกีย่วขอ้งกบักิจการทีเ่สนอรายงานถา้บุคคลนั้น 
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1.1) มีการควบคุมกิจการ หรือมีการควบคุมร่วม

ในกิจการทีเ่สนอรายงาน 

  
 

1.2) มีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคัญเหนือกิจการที่

เสนอรายงาน หรือ 

  

 

1.3) เป็นสมาชิกของผูบ้ริหารส าคญัของกิจการที่

เสนอรายงาน หรือบริษทัใหญ่ของกิจการที่

เสนอรายงาน  

  2)   เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน

หากเขา้เงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้  

  

 

2.1)   กิจการและกิ จการที่ เสนอรายงานเป็น 

สมาชิกในกลุ่มกิจการเดียวกนั (ซ่ึงหมายถึง 

บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย และบริษัทย่อย 

ในกลุ่มเดียวกนัซ่ึงเกีย่วขอ้งซ่ึงกนัและกนั) 

  

 

2.2) กิจการหนึ่งเป็นบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้

ของอีกกิจการหนึ่ง (หรือเป็นบริษัทร่วม 

หรือการร่วมคา้ของสมาชิกในกลุ่มกิจการ

ซ่ึงกิจการเป็นสมาชิก) 

  
 

2.3)    กิจการทั้งสองเป็นการร่วมคา้ของบุคคลที่

สามคนเดียวกนั 

  

 

2.4)   กิจการหนึง่เป็นการร่วมคา้ของบุคคลที่สาม

และอีกกิจการหนึง่เป็นบริษทัร่วมของบุคคล

ทีส่าม 

  

 

2.5)   เป็นโครงการผลประโยชนต์อบแทนหลัง

ออกจากงานส าหรับผลประโยชน์ของ

พนกังานของกิจการที่เสนอรายงาน หรือ

กิจการที่เกีย่วขอ้งกบักิจการที่เสนอรายงาน 

หากกิจการที่เสนอรายงานเป็นโครงการ

ผลประโยชนเ์อง นายจ้างซ่ึงเป็นผูใ้ห้การ

สนบัสนุนเป็นกิจการที่เกีย่วขอ้งกบักิจการที่

เสนอรายงาน 

  
 

2.6)    กิจการถูกควบคุม หรือถูกควบคุมร่วมโดย            

บุคคลทีร่ะบุในขอ้ 1) 

  
 

2.7) บุคคลตามที่ระบุในขอ้ 1.1) มีอิทธิพลที่มี

นยัส าคญัเหนือกิจการ หรือเป็นสมาชิกของ
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ผูบ้ริหารส าคญัของกิจการ (หรือของบริษทั

ใหญ่) 

  

 

2.8)     กิจการหรือสมาชิกในกลุ่มกิจการซ่ึงกิจการ

เป็นสมาชิก ซ่ึงใหบ้ริการดา้นผูบ้ริหารส าคญั

กบักิจการที่เสนอรายงานหรือบริษัทใหญ่

ของกิจการทีเ่สนอรายงาน 

   

รำยกำรกับบุคคล

หรือกิจกำรที่

เกีย่วขอ้งกัน 

หมายถงึ การโอนทรพัยากร บริการ หรือภาระผูกพนั ระหว่างกิจการ 

ที่เสนอรายงาน และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

โดยไม่ค านงึว่าไดม้ีการคิดราคาระหว่างกนัหรือไม่ 

   

สมำชิกใน

ครอบครัวทีใ่กลช้ิด

ของบุคคล  

หมายถงึ สมาชิกในครอบครวัของบุคคลใดๆ ที่คาดว่าอาจมีอิทธิพล

ต่อหรืออาจไดร้บัอิทธิพลจากบุคคลนั้นในการท ารายการ

กบักิจการ ทั้งนี้ สมาชิกในครอบครวัทีใ่กลชิ้ดใหร้วมถึง   

  1) สามี ภรรยา และบุตรของบุคคลนั้น 

  2) บุตรของสามี ภรรยาของบุคคลนั้น และ 

  3) บุคคลในอุปการะของบุคคลนั้นหรือของสามีภรรยา

ของบุคคลนั้น 

   

ค่ำตอบแทน หมายถงึ ผลประโยชนท์ั้งหมดของพนกังาน (ตามค านิยามในมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน) ซ่ึง

รวมถึงผลประโยชนแ์ก่พนกังานตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที่ 2 เรื่อง กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  

ผลประโยชน์ของพนักงาน หมายถึง สิ่งตอบแทนทุก

รูปแบบที่ จ่ายหรือค้างจ่ายจากกิจการหรือจัดหาโดย

กิจการหรือแทนกิจการเพือ่แลกเปลี่ยนกบังานที่ท าใหแ้ก่

กิจการ นอกจากนี้ ยงัรวมถึงสิ่งตอบแทนที่จ่ายแทนบริษทั

ใหญ่ของกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับกิจการ ค่าตอบแทน

รวมถงึ 

  1) ผลประโยชน์ระยะสั้ นของพนักงาน เช่น ค่าจ้าง 

เงินเดือน เงินสมทบประกันสังคม จ านวนที่คิดได้

จากการใหล้าพกัประจ าปีและลาป่วย ส่วนแบ่งก าไร

และโบนสั (หากจ่ายภายใน 12 เดือนนบัตั้ งแต่วนั

ส้ินงวดบญัชี) และผลประโยชนที์่ไม่ไดร้บัในรูปของ
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ตัวเงิน (เช่น การให้การรักษาพยาบาล การจัดหา 

ที่อยู่อาศัย ค่าพาหนะ และค่าสินค้าหรือบริการ 

ที่ใหเ้ปล่าหรือไดร้บัการอุดหนุนโดยกิจการ) ส าหรบั

พนกังานทีย่งัปฏิบติังานอยู่กบักิจการ 

  2) ผลประโยชน์หลังออกจากงาน  เช่น  บ านาญ

ผลประโยชนอื์่นเมื่อเกษียณอายุ เบี้ ยประกนัชีวิต

และค่ารกัษาพยาบาลหลงัออกจากงาน  

  3) ผลประโยชนร์ะยะยาวอื่นๆ ของพนกังานรวมถึง

ผลตอบแทนในรูปการลางานส าหรับพนักงาน 

ที่ท างานใหก้บักิจการเป็นเวลานาน การลาต่อเนือ่ง

ทีน่ายจา้งยงัคงจ่ายผลตอบแทนใหอ้ยู่ ผลตอบแทน

ที่ให้เนื่องจากครบรอบอายุงานหรือผลประโยชน ์

การให้บ ริการที่ยาวนานอื่นๆ  ผลประโยชน์ที่

เกี่ยวขอ้งกบัความทุพพลภาพระยะยาว นอกจากนี้  

ยงัรวมส่วนแบ่งก าไร โบนสั และค่าตอบแทนที่จะ

จ่ายในภายหนา้ดว้ย ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นการจ่ายภายใน  

12 เดือนหลงัวนัส้ินงวด 

  4)  ผลประโยชนเ์มือ่ถูกเลิกจา้ง และ 

  5)  ผลประโยชนข์องพนกังานทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

   

ผูบ้ริหำรส ำคัญ 

 

 

หมายถงึ บุคคลที่มีอ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการวางแผน 

สัง่การ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ ไม่ว่าทางตรง

หรือทางออ้ม ทั้งนี้  รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไม่ว่าจะ

ท าหนา้ทีใ่นระดบับริหารหรือไม่) 

   

รัฐบำล 

 

หมายถงึ รัฐบาล ตัวแทนรัฐบาล และหน่วยงานที่คลา้ยคลึงกัน 

ไม่ว่าจะเป็นระดบัทอ้งถิน่ ประเทศ หรือ ระหว่างประเทศ 

   

กิจกำรทีเ่กี่ยวขอ้ง

กับรัฐบำล 

 

หมายถงึ กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุม การควบคุมร่วม หรือ

ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนยัส าคญัของรฐับาล 

 
 

ความหมายของค าว่า “การควบคุม” และ “กิจการที่ด าเนิน

ธุรกิจดา้นการลงทุน” “การควบคุมร่วม” และ “มีอิทธิพล

อย่างมีนัยส าคัญ” ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน 
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ทางการเงิน ฉบับที่  10 เรื่อง งบการเงินรวม มาตรฐาน 

การายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน และ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัท

ร่วมและกำรร่วมคำ้ ตามล าดบั และไดน้ ามาใชใ้นมาตรฐาน

การบญัชีฉบบันี้  โดยมีความหมายเช่นเดียวกบัที่ระบุไวใ้น

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านั้น    

   

10 ในการพิจารณาความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ให้พิจารณาจากเน้ือหาของ

ความสมัพันธม์ากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

11 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ลักษณะดังต่อไปน้ีไม่เป็นบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

11.1 กิจการสองกิจการมีเพียงกรรมการคนใดคนหน่ึง หรือผู้บริหารส าคัญคนใดคนหน่ึง

ร่วมกัน หรือเน่ืองจากสมาชิกคนหน่ึงของผู้บริหารส าคัญของกิจการหน่ึงมีอิทธิพล

เหนืออกีกจิการหน่ึง   

11.2 ผู้ร่วมค้าสองรายเพียงแต่ทั้งสองควบคุมร่วมกนัในการร่วมค้า 

11.3 กิจการเพียงแค่มีความสัมพันธ์ในการท าธุรกิจตามปกติกับกิจการดังต่อไปน้ี  (แม้ว่า

ความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจกระทบต่อความเป็นอิสระในการด าเนินกิจกรรมทาง 

ธุรกิจของกิจการ หรืออาจท าให้สามารถเข้ามามีส่วนเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ

ของกจิการกต็าม) 

11.3.1 ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 

11.3.2 สหภาพการค้า 

11.3.3 กจิการสาธารณปูโภค และ  

11.3.4 ส่วนงานและตัวแทนของรัฐบาล ซ่ึงไม่มีการควบคุม การควบคุมร่วม หรือมี

อทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญเหนือกจิการที่เสนอรายงาน 

11.4 ลูกค้า ผู้ขาย เจ้าของสิทธิทางการค้า ผู้จัดจ าหน่าย หรือตัวแทนโดยทั่วไป ที่กิจการมี

รายการค้าด้วยในปริมาณที่มีนัยส าคัญ อนัเป็นเพียงการพ่ึงพาต่อกนัทางเศรษฐกจิ  

12  ในการก าหนดค านิยามของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทร่วมให้รวมบริษัทย่อยของบริษัทร่วม 

และการร่วมค้าให้รวมบริษัทย่อยของการร่วมค้า ดังน้ันบริษัทย่อยของบริษัทร่วม และผู้ลงทุนซ่ึง

มีอทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญเหนือบริษัทร่วมเป็นกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 
 

  ทุกกิจการ  
 

13  กิจการตอ้งเปิดเผยความสมัพนัธร์ะหว่างบริษทัใหญ่และบริษทัย่อยในทุกกรณี  ไม่ว่าจะมี

รายการระหว่างกนัหรือไม่ กิจการตอ้งเปิดเผยช่ือของบริษทัใหญ่ และกิจการที่เป็นผูค้วบคุม
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สูงสุดในกิจการหากมิใช่เป็นบริษทัใหญ่ หากบริษทัใหญ่หรือกิจการที่เป็นผูค้วบคุมสูงสุด 

ในกิจการไม่ไดจ้ัดท างบการเงินรวมเพื่อเสนอต่อสาธารณชน กิจการตอ้งเปิดเผยชื่อของ

บริษทัใหญ่ทีอ่ยู่ในล าดบัถดัข้ึนไปที่มีการจัดท างบการเงินรวมเพือ่เสนอต่อสาธารณชนดว้ย 

14 กิจการต้องเปิดเผยความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในทุกกรณีที่มีการควบคุม

เกิดขึ้นไม่ว่าจะมีรายการระหว่างกันหรือไม่ ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินได้เข้าใจถึงผลกระทบที่มี

ต่อกจิการอนัเป็นผลมาจากการมีความสมัพันธก์บับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

15 การเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็น

การเปิดเผยเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการ

อื่น  

16 ย่อหน้าที่ 13 หมายถึง บริษัทใหญ่ในล าดับถัดไป ซ่ึงหมายถึงบริษัทใหญ่รายแรกในกลุ่มเหนือ

บริษัทใหญ่ระหว่างกลาง (Immediate parent) ซ่ึงเป็นผู้จัดท างบการเงินรวมเพ่ือเสนอต่อสาธารณชน 

17  กิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนค่าตอบแทนที่จ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารส าคญัของกิจการเป็นยอดรวม

และแยกประเภทดงัต่อไปนี้   

17.1 ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 

17.2 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 

17.3 ผลประโยชนร์ะยะยาวอื่นๆ 

17.4 ผลประโยชนเ์มือ่ถูกเลิกจา้งงาน และ 

17.5 ผลประโยชนข์องพนกังานทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

17ก  ในกรณีที่กิจการไดร้บับริการดา้นผูบ้ริหารส าคญัจากกิจการอื่น (“กิจการบริหาร”) กิจการ

ไม่ตอ้งน าขอ้ก าหนดในย่อหนา้ที่ 17 มาปฏิบติักบัค่าตอบแทนที่กิจการบริหารไดจ่้ายหรือที่

จะตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานหรือกรรมการของกิจการบริหาร 

18 ในกรณีที่กิจการมีรายการกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั กิจการตอ้งเปิดเผยลกัษณะ

ความสมัพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั ตลอดจนขอ้มูลเกี่ยวกบัรายการและ 

ยอดคงคา้งของรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ทีจ่ าเป็นในการท าความเขา้ใจถึง

ผลกระทบจากความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีต่องบการเงิน 

ขอ้ก าหนดในการเปิดเผยนี้ เป็นรายการที่เพิ่มข้ึนจากขอ้ก าหนดในย่อหนา้ที่ 17 ซ่ึงก าหนด 

ใหเ้ปิดเผยค่าตอบแทนของผูบ้ริหารส าคญั โดยกิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้ เป็น

อย่างนอ้ย 

18.1 จ านวนเงินของรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

18.2 จ านวนเงินของยอดคงคา้ง รวมถงึภาระผูกพนั และ 

18.2.1 ขอ้ก าหนด และเงื่อนไข รวมถึงหลกัประกนั (ถา้มี) และลกัษณะของ 

สิง่ตอบแทนทีจ่ะใชใ้นการช าระยอดคงคา้งดงักล่าว และ 

18.2.2 รายละเอียดของการค ้ าประกนัทีใ่หห้รือไดร้บั 

18.3 ค่าเผือ่หนี้ สงสยัจะสูญทีเ่กีย่วขอ้งกบัจ านวนเงินของยอดคงคา้ง และ 
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18.4 หนี้ สูญหรือหนี้ สงสยัจะสูญที่รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างงวดที่เกิดข้ึนจากบุคคล

หรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

18ก กิจการต้องเปิดเผยจ านวนเงินค่าบริการด้านผูบ้ริหารส าคัญที่จ่ายให้กิจการบริหารที่ 

แยกต่างหาก 

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 การจัดประเภทลูกหน้ีและเจ้าหน้ีที่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในแต่ละประเภทตามที่   

ระบุในย่อหน้าที่ 19 น้ัน เป็นข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูลที่เพ่ิมเติมจากที่ก  าหนดในมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ส าหรับข้อมูลที่ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การจัดประเภทดังกล่าวจะช่วยให้การวิเคราะห์เกี่ยวกับ 

ยอดคงค้างและรายการกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนัท าได้อย่างครบถ้วนย่ิงข้ึน 

21 ตัวอย่างของรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่กจิการต้องเปิดเผย 

21.1 การซ้ือหรือขายสนิค้า (ไม่ว่าจะเป็นสนิค้าส าเรจ็รูปหรือไม่) 

21.2 การซ้ือหรือขายอสงัหาริมทรัพย์หรือสนิทรัพย์อื่น 

21.3 การให้หรือรับบริการ 

21.4 การมีสญัญาเช่าหรือให้เช่า 

21.5 รายการโอนหรือรับโอนงานวิจัยและพัฒนา  

21.6 รายการโอนหรือรับโอนสทิธทิี่เกดิข้ึนภายใต้สญัญาการให้หรือใช้สทิธ ิ 

21.7 รายการโอนหรือรับโอนที่เกิดข้ึนภายใต้ข้อตกลงการจัดการทางการเงิน (รวมถึง 

การกู้ยืมและการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นที่ท  าในรูปของเงินสดหรือในรูปแบบอื่น) 

21.8 การค า้ประกนัหรือการใช้หลักประกนั 

21.9 ภาระผูกพันในการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ระบุเกิดข้ึนหรือ 

ไม่เกดิขึ้นในอนาคต รวมถึงสญัญาที่มีผลบังคับแล้ว1 (ไม่ว่าจะมีการรับรู้หรือไม่) และ 

                                                      

 
1
 มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 37 เรื่อง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น และสินทรพัยที์อ่าจเกิดข้ึน ให้ความหมาย

ของค าว่า สญัญาที่มีผลบังคับแล้ว หมายถึง สญัญาซึ่งคู่สญัญาทั้งสองฝ่ายมิได้ปฏิบัติตามภาระผูกพัน หรือคู่สญัญาได้

ปฏบิตัติามภาระผูกพันเป็นบางส่วนโดยเท่าเทยีมกนั   
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21.10 การช าระหน้ีสินแทนกิจการ หรือการที่กิจการช าระหน้ีสินแทนบุคคลหรือกิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกนั   

22 การที่บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยที่มีส่วนร่วมในโครงการผลประโยชน์ ซ่ึงท าให้มีความเสี่ยง

ร่วมกัน ในกลุ่มกิจการถือเป็นรายการระหว่างกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ดูย่อหน้าที่ 42 

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน)   

23 การเปิดเผยว่ารายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า

เช่นเดียวกับรายการที่เกิดข้ึนกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จะท าได้กต่็อเมื่อกิจการ

สามารถพิสจูน์ได้ว่ารายการที่เกดิข้ึนเป็นไปตามเง่ือนไขที่ได้เปิดเผยไว้ 

24 กิจการอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนัโดยรวมรายการที่มี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกันไวด้ว้ยกนั เวน้แต่การแยกเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจ าเป็นต่อการ        

ท าความเขา้ใจถงึผลกระทบของรายการกบับุคคลหรือกิจการที่เกีย่วขอ้งกนัทีม่ีต่องบการเงิน

ของกิจการ 

 

กิจการทีเ่กีย่วขอ้งกบัรฐับาล 

 

25 กิจการที่เสนอรายงานไดร้บัการยกเวน้จากขอ้ก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลในย่อหนา้ที่ 18 

ส าหรบัรายการและยอดคงคา้งของรายการกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั รวมถึง 

ภาระผูกพนัส าหรบัรายการกบั   

25.1  รฐับาล ซ่ึงเป็นผูค้วบคุม หรือควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัเหนือ

กิจการทีเ่สนอรายงาน และ 

25.2  กิจการซ่ึงเป็นกิจการที่เกี่ยวขอ้ง เนื่องจากรฐับาลเดียวกนันั้นเป็นผูค้วบคุม หรือ

ควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคัญเหนือทั้ งกิจการที่เสนอรายงาน 

และกิจการอื่น 

26 หากกิจการที่เสนอรายงานใช้ข้อยกเวน้ตามย่อหนา้ที่ 25 กิจการต้องเปิดเผยรายการ 

ระหว่างกนัและยอดคงคา้งทีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่ล่าวถงึในย่อหนา้ที ่25 ดงันี้  

26.1 ชื่อของรฐับาล และลกัษณะของความสมัพนัธก์บักิจการที่เสนอรายงาน (กล่าวคือ 

การควบคุม การควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั) 

26.2 ขอ้มูลดงัต่อไปนี้ โดยมีรายละเอียดเพยีงพอที่ท าใหผู้ใ้ชง้บการเงินของกิจการเขา้ใจ

ถงึผลกระทบของรายการกบักิจการทีเ่กีย่วขอ้งทีม่ีต่องบการเงิน 

26.2.1 ลกัษณะของรายการและจ านวนเงินของแต่ละรายการที่มีนยัส าคญั และ 

26.2.2 ส าหรับรายการอื่น ซ่ึ งโดยรวมมีนัยส าคัญ  แต่ ว่าแต่ละรายการ              

ไม่มีน ัยส าคัญ ควรเปิดเผยข้อบ่งช้ีเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณถึง

ขอบเขตของรายการ ประเภทของรายการที่เปิดเผยให้รวมรายการตาม      

ย่อหนา้ที ่21 
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27 ในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือก าหนดระดับของรายละเอียดที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดของ 

ย่อหน้าที่ 26.2 กิจการที่เสนอรายงานต้องพิจารณาถึงความใกล้ชิดของความสัมพันธ์ระหว่าง

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการก าหนดระดับของความมีนัยส าคัญของ

รายการ เช่น การพิจารณาถึง 

27.1    ความมีนัยส าคัญเมื่อพิจารณาถึงขนาด 

27.2    รายการที่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขทางตลาด 

27.3    รายการที่อยู่นอกเหนือการด าเนินงานแบบปกติรายวัน เช่น การซ้ือและขายธุรกจิ 

27.4    รายการที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานก ากบัดูแล   

27.5    การมีรายงานให้ผู้บริหารระดับสงู 

27.6    รายการที่ต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น    

 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

28 กิจการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยให้ปรับย้อนหลัง ทั้งน้ีสนับสนุนให้น าไปใช้

ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มี 

ผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

28ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

28ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

28ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม    
 

29 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ใช้แทนมาตรฐานการบัญ ชี  ฉบับที่  24 (ปรับปรุง 2561)          

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 


