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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2555) 

เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

ค าแถลงการณ ์

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 24 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของ

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (IAS 24 : Related 

Party Disclosures (Bound volume 2012 Consolidated without early application))  

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีปรับปรุงแก้ไขจาก มาตรการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) ดังน้ี 

ย่อหน้า 3 ก าหนดขอบเขตให้มีความชัดเจนว่าให้รวมงบการเงินของแต่ละกิจการและงบการเงิน

เฉพาะกจิการด้วย 

ย่อหน้า 9 เพ่ิมเติมค านิยาม “รัฐบาล” และ “กจิการที่เกี่ยวข้องกบัรัฐบาล” 

ย่อหน้า 11 เปล่ียนจากค าว่า “...อาจไม่ถือว่าเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน” เป็น “...ไม่เป็น

บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั” 

ย่อหน้า 21 เพ่ิมตัวอย่างของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่กิจการต้องเปิดเผยในข้อ 

21.9  

ย่อหน้าที่ 25 และ 26 และ 27 เพ่ิมเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลกจิการที่เกี่ยวข้องกบัรัฐบาล 
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สารบญั 

 ย่อหนา้ที ่

บทน า  บทน า1– บทน า 3 

วตัถุประสงค ์ 1 

ขอบเขต 2-4 

ความมุ่งหมายของการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5-8 

ค านยิาม 9-12 

การเปิดเผยขอ้มูล 

ทุกกิจการ  

กิจการทีเ่กีย่วขอ้งกบัรฐับาล                                                                                           

13-27 

13-24 

25-27 

วนัถอืปฏิบติั 28 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 29 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 29  ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน และมาตรฐาน

การบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของแม่บทการบัญชี  ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการ

เลือกและการใช้นโยบายการบัญชี  ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด 

 

บทน า  

บทน า  1     มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 เร่ือง รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้อง ก าหนดให้กิจการที่

เสนอรายงานต้องเปิดเผย  

ก) รายการระหว่างกจิการที่เกี่ยวข้อง และ  

ข) ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยโดยไม่ค านึงถึงว่าจะมีรายการระหว่าง

กนัหรือไม่  

 

บทน า 2      มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการแก้ไขดังน้ี 

ก) ค านิยามกิจการที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดให้ง่ายข้ึน โดยให้มีความหมายที่ชัดเจน และขจัด

ความไม่สม ่าเสมอจากการให้ค าจ ากดัความ  

ข) ให้มีข้อยกเว้นบางส่วนจากข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูลส าหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับ

รัฐบาล 

 

บทน า 3      ในการแก้ใขปรับปรุง มิได้มีการทบทวนถึงหลักการพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวกับการเปิดเผย

รายการบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่อยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2555 )  

เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

วตัถุประสงค ์

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้มั่นใจว่างบการเงินของกิจการได้เปิดเผยข้อมูล     

ที่จ าเป็นเพ่ือท าให้ผู้อ่านตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่ว่าฐานะการเงินและก าไรหรือขาดทุนของ

กิจการอาจได้รับผลกระทบจากการที่กิจการมีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และจากการมี

รายการและยอดคงค้าง รวมทั้งภาระผูกพันกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

 

ขอบเขต 

2. มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ใหถ้อืปฏิบติักบั 

2.1  การระบุลกัษณะความสมัพนัธ ์และรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

2.2  การระบุยอดคงคา้ง รวมทั้งภาระผูกพนัของรายการระหว่างกิจการกบับุคคลหรือ

กิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

2.3  การระบุสถานการณที์ต่อ้งเปิดเผยรายการตามขอ้ 2.1 และ 2.2  

2.4  การก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัรายการระหว่างกนัเหล่านั้น 

 

3. มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ก าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างกิจการที่

เกีย่วขอ้ง  รายการและยอดคงคา้งของรายการบุคคลหรือกิจการที่เกีย่วขอ้งกนัในงบการเงิน

รวมและเฉพาะกิจการของบริษทัใหญ่  ผูร่้วมคา้ หรือผูล้งทุนตามที่ก าหนดในมาตรฐานการ

บญัชี ฉบบัที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ น ามาใชก้บังบการเงินแต่ละกิจการดว้ย 

 

4. กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและยอดคงค้างของ

รายการกับกิจการในกลุ่มเดียวกันในงบการเงินของกิจการ รายการและยอดคงค้างของรายการ

บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ เกิดข้ึนภายในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกไปในการจัดท า 

งบการเงินรวมของกลุ่มกจิการ 
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ความมุ่งหมายของการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

5. ความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเร่ืองปกติทางการค้าและการประกอบธุรกิจ 

ตัวอย่างเช่น การที่กิจการมีกิจกรรมทางธุรกิจผ่านบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม

บ่อยคร้ัง ซ่ึงภายใต้สถานการณ์เหล่าน้ีความสามารถของกิจการในการส่งผลกระทบต่อนโยบาย

การเงินและการด าเนินงานของกิจการที่เข้าไปลงทุนเกิดขึ้ นโดยผ่านการควบคุม การควบคุมร่วม 

หรือการมีอทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญ 

 

6. ความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอาจมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนและฐานะ

การเงินของกจิการ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอาจท ารายการที่บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้อง

กันไม่ท า เช่น กิจการขายสินค้าในราคาทุนให้แก่บริษัทใหญ่ ซ่ึงอาจไม่ขายให้กับลูกค้ารายอื่นใน

เง่ือนไขเดียวกัน นอกจากน้ี รายการระหว่างกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอาจ            

ไม่เกดิขึ้นในจ านวนเงินเดียวกนักบัรายการระหว่างกจิการกบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกี่ยวข้องกนั  

 

7. ก าไรหรือขาดทุนและฐานะการเงินของกิจการอาจได้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์กับบุคคลหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกนัแม้ไม่มีรายการระหว่างกนัเกดิขึ้น การมีความสมัพันธ์เพียงเลก็น้อยกับบุคคล

หรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัอาจเพียงพอที่จะส่งผลกระทบต่อรายการที่กิจการมีกับบุคคลหรือกิจการ

อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น บริษัทย่อยอาจเลิกความสัมพันธ์กับคู่ค้าเมื่อบริษัทใหญ่ซ้ือ

บริษัทย่อยอีกแห่งหน่ึงซ่ึงท าธุรกิจประเภทเดียวกับคู่ค้า กิจการหน่ึงอาจระงับกิจกรรมบางอย่าง

เพราะได้รับอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญจากอีกกิจการหน่ึง เช่น บริษัทย่อยอาจได้รับค าสั่งจากบริษัท

ใหญ่ไม่ให้ด าเนินการด้านวิจัยและพัฒนา 

 

8. จากเหตุผลดังกล่าว ข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับรายการของกิจการ ยอดคงค้างของรายการเหล่านั้น 

รวมทั้งภาระผูกพัน และความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จึงอาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้

งบการเงินในการประเมินการด าเนินงานของกจิการ ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกจิของกจิการน้ันๆ  
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ค านยิาม  

9.   ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะดงันี้  

บุคคลหรือกิจการที่

เกีย่วขอ้งกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายถงึ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกบักิจการที่เป็นผูจ้ัดท า

งบการเงิน (มาตรฐานฉบบันี้ หมายถงึกิจการทีเ่ป็น 

ผูเ้สนอรายงาน)  

1) บุคคล หรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของ

บุคคลนั้น เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน ถา้

บุคคลนั้น 

1.1) มีอ านาจควบคุมกิจการ หรืออ านาจควบคุม  

       ร่วมของกิจการผูเ้สนอรายงาน  

   1.2) มีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัต่อกิจการทีเ่สนอ 

          รายงาน หรือ 

   1.3) เป็นสมาชิกของผูบ้ริหารส าคญัของกิจการที่  

          เสนอรายงาน หรือบริษทัใหญ่ของกิจการที่ 

          เสนอรายงาน  

2)  เป็นกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกบักิจการทีเ่สนอรายงาน     

    หากเขา้เงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้  

2.1  กิจการและกิจการที่ เสนอรายงานเป็น

สมา ชิกในกลุ่ มกิ จกา ร เดี ย วกัน  ( ซ่ึ ง

หมายถงึ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย และบริษทั

ย่อยในกลุ่มเดียวกนัซ่ึงเกีย่วขอ้งซ่ึงกนัและ

กนั) 

 2.2 กิจการหนึง่เป็นบริษทัร่วมหรือกิจการร่วมคา้

ของอีกกิจการหนึ่ง (หรือเป็นบริษทัร่วม 

หรือกิจการร่วมคา้ของสมาชิกในกลุ่มบริษทั

ซ่ึงกิจการอื่นๆเป็นสมาชิก) 

2.3 กิจการทั้งสองเป็นกิจการร่วมคา้ของบุคคล

ทีส่ามคนเดียวกนั 

2.4 กิจการหนึ่งเป็นกิจการร่วมคา้ของบุคคลที่

สามและอีกกิจการหนึง่เป็นบริษทัร่วมของ

บุคคลทีส่าม 

2.5 เป็นโครงการผลประโยชนต์อบแทนหลงั

ออกจากงานส าหรับผลประโยชน์ของ
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พนกังานของกิจการผูเ้สนอรายงาน หรือ

กิจการทีเ่กีย่วขอ้งกบักิจการที่เสนอรายงาน 

หากกิจการที่เสนอรายงานเป็นโครงการ

ผลประโยชนเ์อง นายจ้างซ่ึงเป็นผูใ้ห้การ

สนบัสนุนเป็นกิจการที่เกีย่วขอ้งกบักิจการที่

เสนอรายงาน 

2.6 กิจการถูกควบคุม หรือถูกควบคุมร่วมโดย 

      บุคคลทีร่ะบุในขอ้ ก) 

2.7 บุคคลตามที่ระบุในขอ้ 1) 1.1 มีอิทธิพลที่

มีนยัส าคญัเหนือกิจการ หรือเป็นสมาชิก

ของผูบ้ริหารส าคญัของกิจการ (หรือของ

บริษทัใหญ่) 

 

รายการกับบุคคลหรือ

กิจการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 

หมายถงึ การโอนทรพัยากร บริการ หรือภาระผูกพนั ระหว่าง

กิจการที่ เสนอรายงาน และบุคคลหรือกิจการที่

เกีย่วขอ้งกนั โดยไม่ค านึงว่าไดม้ีการคิดราคาระหว่าง

กนัหรือไม่ 

 

สมาชิกในครอบครัวที่

ใกลช้ิดของบุคคล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายถงึ สมาชิกในครอบครัวของบุคคลใดๆ ที่คาดว่าอาจมี

อิทธิพลต่อหรืออาจไดร้บัอิทธิพลจากบุคคลนั้นในการ

ท ารายการกบักิจการ ทั้งนี้ สมาชิกในครอบครวัที่ใกลชิ้ด

ใหร้วมถงึ   

1) สามี ภรรยา และบุตรของบุคคลนั้น 

2) บุตรของสามี ภรรยาของบุคคลนั้น  

3) บุคคลในอุปการะของบุคคลนั้นหรือของสามี 

ภรรยาของบุคคลนั้น 
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ค่าตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายถงึ ผลประโยชนท์ั้ งหมดของพนกังาน (ตามค านิยามใน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง 

ผลประโยชนข์องพนกังาน)  ซ่ึงรวมถึงผลประโยชนแ์ก่

พนกังานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่

2 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 

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 

ผลประโยชนอื์่นเมือ่เกษียณอายุ เบี้ ยประกนัชีวิต 

และค่ารกัษาพยาบาลหลงัออกจากงาน  

3)  ผลประโยชนร์ะยะยาวอื่นๆ ของพนกังานรวมถึง

ผลตอบแทนในรูปการลางานส าหรับพนกังานที่

ท างานให้กับกิจการเป็นเวลานาน การลาเพื่อ

เพิ่มพูนความรู ้ที่นายจ้างยังคงจ่ายผลตอบแทน 

ใหอ้ยู่ ผลประโยชนจ์ากการท างานครบรอบ (เช่น 

ทุกๆ 25 หรือ 50 ปี) หรือผลประโยชน์การ

ใหบ้ริการที่ยาวนานอื่นๆ ผลประโยชนที์่เกี่ยวขอ้ง

กบัความทุพพลภาพระยะยาว นอกจากนี้ ยงัรวมส่วน

แบ่งก าไร โบนสั และค่าตอบแทนที่จะจ่ายในภาย
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หนา้ดว้ย ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นการจ่ายภายใน 12 เดือน

หลงัวนัส้ินงวด 

4)  ผลประโยชนเ์มือ่ถูกเลิกจา้ง 

5)  ผลประโยชนข์องพนกังานทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

การควบคุม 

 

 

หมายถงึ อ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการ

ด าเนินงานของกิจการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงประโยชนจ์าก

กิจกรรมต่างๆ ของกิจการนั้น 

การควบคุมร่วม 

 

หมายถงึ การมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ

ตามทีต่กลงไวใ้นสญัญา 

ผูบ้ริหารส าคัญ 

 

 

หมายถงึ บุคคลที่มีอ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการ

วางแผน สัง่การ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ 

ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งนี้  รวมถึงกรรมการของ

กิจการ (ไม่ว่าจะท าหนา้ทีใ่นระดบับริหารหรือไม่ 

อิทธิพลอย่างมี

นัยส าคัญ 

หมายถงึ อ านาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกีย่วกบั

นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการ 

แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว การมี

อิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัอาจไดม้าจากการเป็นผูถ้ือหุน้ 

จากข้อก าหนดของกฎหมาย หรือจากข้อตกลง 

ในสญัญา 

รัฐบาล 

 

 หมายถึง รัฐบาล ตัวแทนรัฐบาล และหน่วยงานที่

คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่น ประเทศ หรือ 

ระหว่างประเทศ 

กิจการทีเ่กีย่วขอ้งกับ

รัฐบาล 

 

 กิจการที่อยู่ภายใตก้ารควบคุม การควบคุมร่วม หรือ

ภ าย ใ ต้ อิ ท ธิ พลอ ย่ า งมี นัย ส า คัญข อ ง รัฐ บ า ล

ความหมายของค าว่า “ควบคุม” “ควบคุมร่วม” และ

“มีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั” ก าหนดไวใ้นมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที่ 27 (ปรบัปรุง 2552) เรื่อง งบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และ ฉบบัที ่

31 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง  ส่วนไดเ้สียในการร่วม

คา้ และฉบบัที่ 28 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง เงิน
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ลงทุนในบริษทัร่วม  

 

10. ในการพิจารณาความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ให้พิจารณาจากเน้ือหาของ

ความสมัพันธม์ากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

 

11. ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ลักษณะดังต่อไปน้ีไม่เป็นบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

11.1 กิจการสองกิจการมีเพียงกรรมการคนใดคนหน่ึง หรือผู้บริหารส าคัญคนใดคนหน่ึง

ร่วมกนั หรือ เน่ืองจากสมาชิกคนหน่ึงของผู้บริหารส าคัญฯของกิจการหน่ึงมีอิทธิพลเหนือ 

อกีกจิการหน่ึง   

11.2 ผู้ร่วมค้าสองรายเพียงแต่ทั้งสองควบคุมร่วมกนัเหนือการร่วมค้า 

11.3 กิจการเพียงแค่มีความสัมพันธ์ในการท าธุรกิจตามปกติกับกิจการดังต่อไปน้ี (แม้ว่า

ความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจกระทบต่อความเป็นอิสระในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจของ

กจิการ หรืออาจท าให้สามารถเข้ามามีส่วนเข้าร่วมในกระบวนการตัดสนิใจของกจิการกต็าม) 

11.3.1 ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 

11.3.2 สหภาพการค้า 

11.3.3 กจิการสาธารณปูโภค  

11.3.4 ส่วนงานและตัวแทนของรัฐบาล ซ่ึงไม่มีอ านาจควบคุม ควบคุมร่วม หรือมี

อทิธพิลที่มีนัยส าคัญเหนือกจิการที่เสนอรายงาน 

11.4 ลูกค้า ผู้ขาย เจ้าของสิทธิทางการค้า ผู้จัดจ าหน่าย หรือตัวแทนโดยทั่วไป ที่กิจการมี

รายการค้าด้วยในปริมาณที่มีนัยส าคัญ อนัเป็นเพียงการพ่ึงพาต่อกนัทางเศรษฐกจิ  

 

12  ในการก าหนดค านิยามของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทร่วมให้รวมบริษัทย่อยของบริษัทร่วม และ

การร่วมค้าให้รวมบริษัทย่อยของการร่วมค้า ดังน้ันบริษัทย่อยของบริษัทร่วม และผู้ลงทุนซ่ึงมี

อทิธพิลที่มีนัยส าคัญเหนือบริษัทร่วมเป็นกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

 

 ทุกกิจการ  

13  กิจการตอ้งเปิดเผยความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัใหญ่และบริษทัย่อยในทุกกรณี  ไม่ว่าจะมี

รายการระหว่างกนัหรือไม่ กิจการตอ้งเปิดเผยชื่อของบริษัทใหญ่ และบุคคลหรือกิจการที่มี

อ านาจควบคุมสูงสุดในกิจการหากมิไดเ้ป็นบริษทัใหญ่ และหากบริษทัใหญ่ของกิจการหรือ

กิจการที่มีอ านาจควบคุมสูงสุดในกิจการไม่ไดจ้ัดท างบการเงินรวมเพื่อเสนอต่อสาธารณชน 

กิจการตอ้งเปิดเผยชื่อของบริษทัใหญ่ที่อยู่ในล าดบัถดัข้ึนไปที่มีการจัดท างบการเงินรวมเพื่อ

เสนอต่อสาธารณชนดว้ย 
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14 กจิการต้องเปิดเผยความสมัพันธก์บับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัในทุกกรณีที่มีการควบคุม 

เกิดขึ้นไม่ว่าจะมีรายการระหว่างกันหรือไม่ ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินได้เข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่อ

กจิการอนัเป็นผลมาจากการมีความสมัพันธก์บับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

 

15 การเปิดเผยความสมัพันธร์ะหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นการ 

เปิดเผยเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552 ) เร่ือง งบการเงินรวมและงบ 

การเงินเฉพาะกจิการ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัท 

ร่วม และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนได้เสยีในการร่วมค้า 

 

16 ย่อหน้า 13 หมายถึง บริษัทใหญ่ในล าดับถัดไป ซ่ึงหมายถึงบริษัทใหญ่รายแรกในกลุ่มเหนือบริษัท

ใหญ่ระหว่างกลาง (Intermediate parent) ซ่ึงเป็นผู้จัดท างบการเงินรวมเพ่ือเสนอต่อสาธารณชน  

 

17  กิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนค่าตอบแทนทีจ่่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารส าคญัของกิจการเป็นยอดรวมและ 

แยกประเภทดงัต่อไปนี้   

17.1 ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 

17.2 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 

17.3 ผลประโยชนร์ะยะยาวอื่นๆ 

17.4     ผลประโยชนเ์มือ่ถูกเลิกจา้งงาน และ 

17.5     ผลประโยชนข์องพนกังานทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

18. ในกรณีที่กิจการมีรายการกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั กิจการตอ้งเปิดเผยลกัษณะ

ความสมัพนัธก์บับุคคลหรือกิจการที่เกีย่วขอ้งกนั ตลอดจนขอ้มูลเกี่ยวกบัรายการและยอดคง

คา้งของรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ทีจ่ าเป็นในการท าความเขา้ใจถึงผลกระทบ

จากความสมัพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนัที่อาจมีต่องบการเงิน ข้อก าหนดในการ

เปิดเผยนี้ เป็นรายการที่เพิม่ข้ึนจากขอ้ก าหนดในย่อหนา้17 ซ่ึงก าหนดใหเ้ปิดเผยค่าตอบแทน

ของผูบ้ริหารส าคญั โดยกิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้ เป็นอย่างนอ้ย 

18.1 จ านวนเงินของรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

18.2 จ านวนเงินของยอดคงคา้ง รวมถงึภาระผูกพนั และ 

18.2.1 ขอ้ก าหนด เงื่อนไข หลกัประกนั (ถา้มี) และลกัษณะของสิ่งตอบแทนที่จะ

ใชใ้นการช าระยอดคงคา้งดงักล่าว และ 

18.2.2 รายละเอียดของการค ้ าประกนัทีใ่หห้รือไดร้บั 

18.3 ค่าเผือ่หนี้ สงสยัจะสูญทีเ่กีย่วขอ้งกบัจ านวนเงินของยอดคงคา้ง 

18.4     หนี้ สูญหรือหนี้ สงสยัจะสูญทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างงวดทีเ่กิดข้ึนจากบุคคลหรือ 

กิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
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19. ในการเปิดเผยข้อมูลตามย่อหนา้ที่ 18 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลแยกจากกันตามแต่ละ

ประเภทดงัต่อไปนี้  

19.1 บริษทัใหญ่ 

19.2 กิจการซ่ึงมีการควบคุมร่วม หรือกิจการทีม่ีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัเหนอืกิจการ 

19.3 บริษทัย่อย 

19.4 บริษทัร่วม 

19.5 การร่วมคา้ทีก่ิจการเป็นผูร่้วมคา้ 

19.6 ผูบ้ริหารส าคญัของกิจการหรือของบริษทัใหญ่ และ 

19.7 บุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่นๆ 

 

20. การจัดประเภทลูกหน้ีและเจ้าหน้ีที่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในแต่ละประเภทตามที่ระบุ 

ในย่อหน้าที่ 19 น้ัน เป็นข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูลที่เพ่ิมเติมจากที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่  1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ส าหรับข้อมูลที่ ต้องแสดงใน 

งบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การจัดประเภทดังกล่าวจะช่วยให้การ

วิเคราะห์เกี่ยวกบัยอดคงค้างและรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกันท าได้อย่างครบถ้วนย่ิงขึ้น 

 

21.  ตัวอย่างของรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่กจิการต้องเปิดเผย 

21.1 การซ้ือหรือขายสนิค้า (ไม่ว่าจะเป็นสนิค้าส าเรจ็รูปหรือไม่) 

21.2 การซ้ือหรือขายอสงัหาริมทรัพย์หรือสนิทรัพย์อื่น 

21.3 การให้หรือรับบริการ 

21.4 การมีสญัญาเช่าระยะยาวหรือให้เช่า 

21.5 การโอนหรือรับโอนงานวิจัยและพัฒนา  

21.6 รายการโอนหรือรับโอนสทิธทิี่เกดิข้ึนภายใต้สญัญาการให้หรือใช้สทิธ ิ 

21.7 รายการโอนหรือรับโอนที่เกิดข้ึนภายใต้ข้อตกลงการจัดการทางการเงิน (รวมถึงการกู้ยืม

และการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นที่ท  าในรูปของเงินสดหรือในรูปแบบอื่น) 

21.8 การค า้ประกนัหรือการใช้หลักประกนั 

21.9 ภาระผูกพันในการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ระบุเกิดข้ึน หรือไม่  

เกดิขึ้นในอนาคตรวมถึงสญัญาที่มีผลบังคับแล้ว
1
  (ไม่ว่าจะมีการรับรู้หรือไม่ ) และ 

21.10 การช าระหน้ีสินแทนกิจการ หรือการที่กิจการช าระหน้ีสินแทนบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกนั   

                                                      

 
1
   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 37 ( ปรับปรงุ 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้ สนิที่อาจเกดิขึ้น และสนิทรัพย์ที่อาจ

เกิดขึ้น ให้ความหมายของค าว่าสัญญาที่มีผลบังคับแล้ว หมายถึง สัญญาซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมิได้ปฏิบัติตามภาระ

ผูกพัน หรือคู่สญัญาได้ปฏบิตัติามภาระผูกพันเป็นบางส่วนโดยเท่าเทยีมกนั   
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22. การที่บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยที่มีส่วนร่วมในโครงการผลประโยชน์ ซ่ึงท าให้มีความเสี่ยงร่วมกนั   

     ในกลุ่มกิจการถือเป็นรายการระหว่างกิจการและบุคคลที่ เกี่ยวข้องกัน (ดูย่อหน้า 34ข ใน

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน)    

 

23. การเปิดเผยว่ารายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า

เช่นเดียวกับรายการที่เกิดข้ึนกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จะท าได้กต่็อเมื่อกิจการ

สามารถพิสจูน์ได้ว่ารายการที่เกดิข้ึนเป็นไปตามเง่ือนไขที่ได้เปิดเผยไว้ 

 

24. กิจการอาจเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการที่เกีย่วขอ้งกนัโดยรวมรายการที่มีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนัไวด้ว้ยกนั เวน้แต่การแยกเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจ าเป็นต่อการท าความเขา้ใจถึง

ผลกระทบของรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่ีต่องบการเงินของกิจการ 

  

 

          เกีย่วขอ้งกบัรฐับาล 

 25     กิจการทีเ่สนอรายงานไดร้บัการยกเวน้จากขอ้ก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลในย่อหนา้ 18 ส าหรบั

รายการและยอดคงคา้งของรายการกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั รวมถึงภาระผูกพนั

ส าหรบัรายการกบั   

1) รฐับาล ซ่ึงมีอ านาจควบคุม หรือควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั เหนือกิจการ

ทีเ่สนอรายงาน และ 

2) กิจการซ่ึงเป็นกิจการที่เกี่ยวขอ้ง เนือ่งจากรฐับาลเดียวกนัมีอ านาจควบคุม หรือควบคุม

ร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั เหนอืทั้งกิจการทีเ่สนอรายงานและกิจการอื่นนั้น 

 

26  หากกิจการที่เสนอรายงานใชข้อ้ยกเวน้ตามย่อหนา้ 25 กิจการตอ้งเปิดเผยรายการและยอด

คงคา้งทีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่ล่าวถงึในย่อหนา้ 25 ดงันี้  

26.1   ชื่อของรฐับาล และลกัษณะของความสมัพนัธก์บักิจการทีเ่สนอรายงาน  

(ตวัอย่างเช่น  อ านาจควบคุม การควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลทีม่ีนยัส าคญั) 

26.2 ขอ้มูลดงัต่อไปนี้ โดยมีรายละเอียดเพยีงพอทีท่ าใหผู้ใ้ชง้บการเงินของกิจการเขา้ใจถึง 

  ผลกระทบของรายการกบักิจการทีเ่กีย่วขอ้งทีม่ีต่องบการเงิน 

                   1) ลกัษณะของรายการและจ านวนเงินของแต่ละรายการที่มีนยัส าคญั และ 

                   2) ส าหรับรายการอื่นซ่ึงโดยรวมมีนยัส าคัญ แต่ว่าแต่ละรายการไม่มีนยัส าคัญ  

   ควรเปิดเผยขอ้ช้ีบ่งเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณถึงขอบเขตของรายการ ประเภท

   ของรายการทีเ่ปิดเผยใหร้วมรายการตามย่อหนา้ 21 

 

27     ในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือก าหนดระดับของรายละเอยีดที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดของย่อหน้า 

26.2 กิจการที่เสนอรายงานต้องพิจารณาถึงความใกล้ชิดของความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่
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เกี่ ยวข้องกัน และปัจจัยอื่ นที่ เกี่ ยวข้องในการก าหนดระดับของความส าคัญของรายการ 

ตัวอย่างเช่นการพิจารณาถึง 

         27.1   ความส าคัญเมื่อพิจารณาถึงขนาด 

         27.2   รายการไม่เป็นไปตามเง่ือนไขทางตลาด 

         27.3   อยู่นอกเหนือการด าเนินงานแบบปกติรายวัน เช่น การซ้ือและขายธุรกจิ 

         27.4   ได้มีการเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานก ากบัดูแล   

         27.5   มีการรายงานให้ผู้บริหารระดับสงู 

         27.6   ต้องมีการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น    

 

วนัถอืปฏิบติัและการปฎิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

28. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน หรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป โดยให้ปรับย้อนหลัง ทั้งน้ี อนุญาตให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏบัิติ

โดยน าไปใช้ทั้งหมด หรือน าข้อก าหนดการยกเว้นบางส่วนในย่อหน้า 25- 27 ส าหรับกิจการที่เกี่ยวข้อง 

กับรัฐบาลไปปฎิบัติ หากกิจการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไปถือปฏบัิติทั้งหมด หรือส่วนที่ได้รับ

การยกเว้น ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 
 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม    

29 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ใหใ้ชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2552)  

 เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 




