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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2555) 

เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

คําแถลงการณ ์

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดขึ้ นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 24 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของ

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสดุในวันที่ 31 ธนัวาคม 2554 (IAS 24 : Related 

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

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีปรับปรงุแก้ไขจาก มาตรการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรงุ 2552) ดังน้ี 

ย่อหน้า 3 กาํหนดขอบเขตให้มีความชัดเจนว่าให้รวมงบการเงินของแต่ละกิจการและงบการเงิน

เฉพาะกจิการด้วย 

ย่อหน้า 9 เพ่ิมเติมคาํนิยาม “รัฐบาล” และ “กจิการที่เกี่ยวข้องกบัรัฐบาล” 

ย่อหน้า 11 เปล่ียนจากคาํว่า “...อาจไม่ถือว่าเป็นบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั” เป็น “...ไม่เป็น

บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั” 

ย่อหน้า 21 เพ่ิมตัวอย่างของรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่กจิการต้องเปิดเผยในข้อ 

21.9  

ย่อหน้าที่ 25 และ 26 และ 27 เพ่ิมเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลกจิการที่เกี่ยวข้องกบัรัฐบาล 
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สารบญั 

 ย่อหนา้ที่ 

บทนาํ  บทนาํ1– บทนาํ 3 

วตัถุประสงค ์ 1 

ขอบเขต 2-4 

ความมุ่งหมายของการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5-8 

คํานยิาม 9-12 

การเปิดเผยขอ้มูล 

ทุกกิจการ  

กิจการทีเ่กีย่วขอ้งกบัรฐับาล                                                                  

13-27 

13-24 

25-27 

วนัถอืปฏิบติั 28 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 29 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 29  ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากัน และมาตรฐาน

การบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยคาํนึงถึงข้อกาํหนดของแม่บทการบัญชี  ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการ

เลือกและการใช้นโยบายการบัญชี  ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรงุ 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผดิพลาด 

 

บทนาํ  

บทนาํ  1     มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 เร่ือง รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้อง กาํหนดให้กิจการที่

เสนอรายงานต้องเปิดเผย  

ก) รายการระหว่างกจิการที่เกี่ยวข้อง และ  

ข) ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยโดยไม่คาํนึงถึงว่าจะมีรายการระหว่าง

กนัหรือไม่  

 

บทนาํ 2      มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรงุ 2555) ได้มีการแก้ไขดังน้ี 

ก) คาํนิยามกิจการที่เกี่ยวข้องได้กาํหนดให้ง่ายขึ้น โดยให้มีความหมายที่ชัดเจน และขจัด

ความไม่สมํ่าเสมอจากการให้คาํจาํกดัความ  

ข) ให้มีข้อยกเว้นบางส่วนจากข้อกาํหนดในการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับกจิการที่เกี่ยวข้องกับ

รัฐบาล 

 

บทนาํ 3      ในการแก้ใขปรับปรุง มิได้มีการทบทวนถึงหลักการพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวกับการเปิดเผย

รายการบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่อยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2555 )  

เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

วตัถุประสงค ์

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทาํให้ม่ันใจว่างบการเงินของกจิการได้เปิดเผยข้อมูล     

ที่จาํเป็นเพ่ือทาํให้ผู้อ่านตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่ว่าฐานะการเงินและกาํไรหรือขาดทุนของ

กิจการอาจได้รับผลกระทบจากการที่กิจการมีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และจากการมี

รายการและยอดคงค้าง รวมทั้งภาระผูกพันกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

 

ขอบเขต 

2. มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ใหถ้อืปฏิบติักบั 

2.1  การระบุลกัษณะความสมัพนัธ ์และรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

2.2  การระบุยอดคงคา้ง รวมทั้ งภาระผูกพนัของรายการระหว่างกิจการกบับุคคลหรือ

กิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

2.3  การระบุสถานการณที์ต่อ้งเปิดเผยรายการตามขอ้ 2.1 และ 2.2  

2.4  การกําหนดการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัรายการระหว่างกนัเหล่านั้น 

 

3. มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ กําหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างกิจการที่

เกี่ยวขอ้ง  รายการและยอดคงคา้งของรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัในงบการเงิน

รวมและเฉพาะกิจการของบริษทัใหญ่  ผูร่้วมคา้ หรือผูล้งทุนตามที่กําหนดในมาตรฐานการ

บญัชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ นาํมาใชก้บังบการเงินแต่ละกิจการดว้ย 

 

4. กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและยอดคงค้างของ

รายการกับกิจการในกลุ่มเดียวกันในงบการเงินของกิจการ รายการและยอดคงค้างของรายการ

บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกันที่ เกิดขึ้ นภายในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกไปในการจัดทํา 

งบการเงินรวมของกลุ่มกจิการ 
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ความมุ่งหมายของการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

5. ความสมัพันธ์กบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัเป็นเร่ืองปกติทางการค้าและการประกอบธุรกิจ 

ตัวอย่างเช่น การที่กิจการมีกิจกรรมทางธุรกิจผ่านบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม

บ่อยคร้ัง ซ่ึงภายใต้สถานการณ์เหล่าน้ีความสามารถของกิจการในการส่งผลกระทบต่อนโยบาย

การเงินและการดาํเนินงานของกิจการที่เข้าไปลงทุนเกดิขึ้นโดยผ่านการควบคุม การควบคุมร่วม 

หรือการมีอทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญ 

 

6. ความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอาจมีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนและฐานะ

การเงินของกจิการ บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัอาจทาํรายการที่บุคคลหรือกจิการที่ไม่เกี่ยวข้อง

กันไม่ทาํ เช่น กิจการขายสินค้าในราคาทุนให้แก่บริษัทใหญ่ ซ่ึงอาจไม่ขายให้กับลูกค้ารายอื่นใน

เง่ือนไขเดียวกัน นอกจากน้ี รายการระหว่างกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอาจ            

ไม่เกดิขึ้นในจาํนวนเงินเดียวกนักบัรายการระหว่างกจิการกบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกี่ยวข้องกนั  

 

7. กาํไรหรือขาดทุนและฐานะการเงินของกจิการอาจได้รับผลกระทบจากความสมัพันธก์บับุคคลหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกนัแม้ไม่มีรายการระหว่างกนัเกดิขึ้น การมีความสมัพันธเ์พียงเลก็น้อยกบับุคคล

หรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัอาจเพียงพอที่จะส่งผลกระทบต่อรายการที่กจิการมีกบับุคคลหรือกจิการ

อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น บริษัทย่อยอาจเลิกความสัมพันธ์กับคู่ค้าเม่ือบริษัทใหญ่ซ้ือ

บริษัทย่อยอีกแห่งหน่ึงซ่ึงทาํธุรกิจประเภทเดียวกับคู่ค้า กิจการหน่ึงอาจระงับกิจกรรมบางอย่าง

เพราะได้รับอทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญจากอกีกจิการหน่ึง เช่น บริษัทย่อยอาจได้รับคาํสั่งจากบริษัท

ใหญ่ไม่ให้ดาํเนินการด้านวิจัยและพัฒนา 

 

8. จากเหตุผลดังกล่าว ข้อมูลหรือความรู้ เกี่ยวกับรายการของกิจการ ยอดคงค้างของรายการเหล่าน้ัน 

รวมทั้งภาระผูกพัน และความสมัพันธก์บับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั จึงอาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้

งบการเงินในการประเมินการดาํเนินงานของกจิการ ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกจิของกจิการน้ันๆ  
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คํานยิาม  

9.   คําศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะดงันี้  

บุคคลหรือกิจการที่

เกีย่วขอ้งกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายถงึ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกบักิจการที่เป็นผูจ้ัดทํา

งบการเงิน (มาตรฐานฉบบันี้ หมายถงึกิจการทีเ่ป็น 

ผูเ้สนอรายงาน)  

1) บุคคล หรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิ้ดของ

บุคคลนั้น เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน ถา้

บุคคลนั้น 

1.1) มีอํานาจควบคุมกิจการ หรืออํานาจควบคุม  

       ร่วมของกิจการผูเ้สนอรายงาน  

   1.2) มีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัต่อกิจการทีเ่สนอ 

          รายงาน หรือ 

   1.3) เป็นสมาชิกของผูบ้ริหารสําคญัของกิจการที ่ 

          เสนอรายงาน หรือบริษทัใหญ่ของกิจการที ่

          เสนอรายงาน  

2)  เป็นกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกบักิจการทีเ่สนอรายงาน     

    หากเขา้เงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้  

2.1  กิจการและกิจการที่ เสนอรายงานเป็น

สมา ชิก ในกลุ่ ม กิ จการ เ ดียวกัน  ( ซ่ึ ง

หมายถงึ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย และบริษทั

ย่อยในกลุ่มเดียวกนัซ่ึงเกี่ยวขอ้งซ่ึงกนัและ

กนั) 

 2.2 กิจการหนึง่เป็นบริษทัร่วมหรือกิจการร่วมคา้

ของอีกกิจการหนึ่ง (หรือเป็นบริษัทร่วม 

หรือกิจการร่วมคา้ของสมาชิกในกลุ่มบริษทั

ซ่ึงกิจการอ่ืนๆเป็นสมาชิก) 

2.3 กิจการทั้งสองเป็นกิจการร่วมคา้ของบุคคล

ทีส่ามคนเดียวกนั 

2.4 กิจการหนึ่งเป็นกิจการร่วมคา้ของบุคคลที่

สามและอีกกิจการหนึ่งเป็นบริษทัร่วมของ

บุคคลทีส่าม 

2.5 เป็นโครงการผลประโยชนต์อบแทนหลงั

ออกจากงานสําหรับผลประโยชน์ของ
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พนกังานของกิจการผูเ้สนอรายงาน หรือ

กิจการที่เกีย่วขอ้งกบักิจการที่เสนอรายงาน 

หากกิจการที่เสนอรายงานเป็นโครงการผล

ประโยนช์เอง นายจ้างซ่ึงเป็นผู ้ให้การ

สนบัสนุนเป็นกิจการที่เกีย่วขอ้งกบักิจการที่

เสนอรายงาน 

2.6 กิจการถูกควบคุม หรือถูกควบคุมร่วมโดย 

      บุคคลทีร่ะบุในขอ้ ก) 

2.7 บุคคลตามที่ระบุในขอ้ 1) 1.1 มีอิทธิพลที่

มีนยัสําคญัเหนือกิจการ หรือเป็นสมาชิก

ของผูบ้ริหารสําคญัของกิจการ (หรือของ

บริษทัใหญ่ ) 

 

รายการกับบุคคลหรือ

กิจการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 

หมายถงึ การโอนทรพัยากร บริการ หรือภาระผูกพนั ระหว่าง

กิจการที่ เสนอรายงาน และบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวขอ้งกนั โดยไม่คํานึงว่าไดมี้การคิดราคาระหว่าง

กนัหรือไม่ 

 

สมาชกิในครอบครัวที่

ใกลช้ดิของบุคคล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายถงึ สมาชิกในครอบครัวของบุคคลใดๆ ที่คาดว่าอาจมี

อิทธิพลต่อหรืออาจไดร้บัอิทธิพลจากบุคคลนั้นในการ

ทํารายการกบักิจการ ทั้งนี้ สมาชิกในครอบครวัที่ใกลชิ้ด

ใหร้วมถงึ   

1) สามี ภรรยา และบุตรของบุคคลนั้น 

2) บุตรของสามี ภรรยาของบุคคลนั้น  

3) บุคคลในอุปการะของบุคคลนั้นหรือของสามี 

ภรรยาของบุคคลนั้น 
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ค่าตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายถงึ ผลประโยชนท์ั้ งหมดของพนกังาน (ตามคํานิยามใน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง 

ผลประโยชนข์องพนกังาน)  ซ่ึงรวมถึงผลประโยชนแ์ก่

พนกังานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่

2 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 

ผลประโยชนข์องพนกังาน หมายถึง สิ่งตอบแทนทุก

รูปแบบที่จ่ายหรือคา้งจ่ายจากกิจการ หรือจัดหาโดย

กิจการหรือแทนกิจการเพื่อแลกเปลี่ยนกับงานที่ทํา

ให้แก่กิจการ นอกจากนี้ ยงัรวมถึงสิ่งตอบแทนที่จ่าย

แทนบริษัทใหญ่ของกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับกิจการ 

ค่าตอบแทนรวมถงึ 

1) ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน เช่น ค่าจ้าง 

เงินเดือน เงินสมทบประกนัสงัคม จํานวนที่คิดได้

จากการให้ลาพกัประจําปีและลาป่วย ส่วนแบ่ง

กําไรและโบนัส  (หากจ่ายภายใน 12 เดือน

นับตั้ งแต่วันส้ินงวดบัญชี) และผลประโยชน ์

ที่ไม่ได้รับในรูปของตัวเงิน (เช่น การให้การ

รกัษาพยาบาล การจัดหาที่อยู่อาศัย ค่าพาหนะ 

และค่าสินคา้หรือบริการที่ใหเ้ปล่าหรือไดร้บัการ

อุดหนุนโดยกิจการ) สํ าหรับพนักงานที่ ย ัง

ปฏิบติังานอยู่กบักิจการ 

2)  ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เช่น บํานาญ 

ผลประโยชนอ่ื์นเมือ่เกษียณอาย ุเบี้ ยประกนัชีวิต 

และค่ารกัษาพยาบาลหลงัออกจากงาน  

3)  ผลประโยชนร์ะยะยาวอื่นๆ ของพนกังานรวมถึง

ผลตอบแทนในรูปการลางานสําหรับพนกังานที่

ทํางานให้กับกิจการเป็นเวลานาน การลาเพื่อ

เพิ่มพูนความรูที้่นายจ้างยงัคงจ่ายผลตอบแทน 

ใหอ้ยู่ ผลประโยชนจ์ากการทํางานครบรอบ (เช่น 

ทุกๆ 25 หรือ 50 ปี) หรือผลประโยชน์การ

ใหบ้ริการที่ยาวนานอ่ืนๆ ผลประโยชนที์่เกี่ยวขอ้ง

กบัความทุพพลภาพระยะยาว นอกจากนี้ ยงัรวมส่วน

แบ่งกําไร โบนสั และค่าตอบแทนที่จะจ่ายในภาย
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หนา้ดว้ย ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นการจ่ายภายใน 12 เดือน

หลงัวนัส้ินงวด 

4)  ผลประโยชนเ์มือ่ถูกเลิกจา้ง 

5)  ผลประโยชนข์องพนกังานทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

การควบคุม 

 

 

หมายถงึ อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการ

ดําเนินงานของกิจการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชนจ์าก

กิจกรรมต่างๆ ของกิจการนั้น 

การควบคุมร่วม 

 

หมายถงึ การมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ

ตามทีต่กลงไวใ้นสญัญา 

ผูบ้ริหารสาํคัญ 

 

 

หมายถงึ บุคคลที่มีอํานาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการ

วางแผน สัง่การ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ 

ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งนี้  รวมถึงกรรมการของ

กิจการ (ไม่ว่าจะทําหนา้ทีใ่นระดบับริหารหรือไม่ 

อิทธิพลอยา่งมี

นัยสาํคัญ 

หมายถงึ อํานาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกีย่วกบั

นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการ 

แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว การมี

อิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัอาจไดม้าจากการเป็นผูถ้ือหุน้ 

จากข้อกําหนดของกฎหมาย  หรือจากข้อตกลง 

ในสญัญา 

รัฐบาล 

 

 หมายถึง รัฐบาล ตัวแทนรัฐบาล และหน่วยงานที่

คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่น ประเทศ หรือ 

ระหว่างประเทศ 

กิจการทีเ่กีย่วขอ้งกับ

รัฐบาล 

 

 กิจการที่อยู่ภายใตก้ารควบคุม การควบคุมร่วม หรือ

ภ าย ใต้ อิ ท ธิพลอ ย่ า ง มี นัย สํ า คัญขอ ง รัฐ บ า ล

ความหมายของคําว่า “ควบคุม” “ควบคุมร่วม” และ

“มีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญั” กําหนดไวใ้นมาตรฐาน

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

ความสมัพันธม์ากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 

 

11. ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ลักษณะดังต่อไปน้ีไม่เป็นบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

11.1 กิจการสองกิจการมีเพียงกรรมการคนใดคนหน่ึง หรือผู้บริหารสําคัญคนใดคนหน่ึง

ร่วมกนั หรือ เน่ืองจากสมาชิกคนหน่ึงของผู้บริหารสาํคัญฯของกจิการหน่ึงมีอทิธพิลเหนือ 

อกีกจิการหน่ึง   

11.2 ผู้ร่วมค้าสองรายเพียงแต่ทั้งสองควบคุมร่วมกนัเหนือการร่วมค้า 

11.3 กิจการเพียงแค่มีความสัมพันธ์ในการทาํธุรกิจตามปกติกับกิจการดังต่อไปน้ี (แม้ว่า

ความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจกระทบต่อความเป็นอิสระในการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจของ

กจิการ หรืออาจทาํให้สามารถเข้ามามีส่วนเข้าร่วมในกระบวนการตัดสนิใจของกจิการกต็าม) 

11.3.1 ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 

11.3.2 สหภาพการค้า 

11.3.3 กจิการสาธารณปูโภค  

11.3.4 ส่วนงานและตัวแทนของรัฐบาล ซ่ึงไม่มีอาํนาจควบคุม ควบคุมร่วม หรือมี

อทิธพิลที่มีนัยสาํคัญเหนือกจิการที่เสนอรายงาน 

11.4 ลูกค้า ผู้ขาย เจ้าของสิทธิทางการค้า ผู้จัดจําหน่าย หรือตัวแทนโดยทั่วไป ที่กิจการมี

รายการค้าด้วยในปริมาณที่มีนัยสาํคัญ อนัเป็นเพียงการพ่ึงพาต่อกนัทางเศรษฐกจิ  

 

12  ในการกาํหนดคาํนิยามของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทร่วมให้รวมบริษัทย่อยของบริษัทร่วม และ

การร่วมค้าให้รวมบริษัทย่อยของการร่วมค้า ดังน้ันบริษัทย่อยของบริษัทร่วม และผู้ลงทุนซ่ึงมี

อทิธพิลที่มีนัยสาํคัญเหนือบริษัทร่วมเป็นกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

 

 ทุกกิจการ  

13  กิจการตอ้งเปิดเผยความสมัพนัธ์ระหว่างบริษทัใหญ่และบริษทัย่อยในทุกกรณี ไม่ว่าจะมี

รายการระหว่างกนัหรือไม่ กิจการตอ้งเปิดเผยช่ือของบริษทัใหญ่ และบุคคลหรือกิจการที่มี

อํานาจควบคุมสูงสุดในกิจการหากมิไดเ้ป็นบริษทัใหญ่ และหากบริษทัใหญ่ของกิจการหรือ

กิจการที่มีอํานาจควบคุมสูงสุดในกิจการไม่ไดจ้ัดทํางบการเงินรวมเพื่อเสนอต่อสาธารณชน 

กิจการตอ้งเปิดเผยช่ือของบริษทัใหญ่ที่อยู่ในลําดบัถดัข้ึนไปที่มีการจัดทํางบการเงินรวมเพื่อ

เสนอต่อสาธารณชนดว้ย 
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14 กจิการต้องเปิดเผยความสมัพันธก์บับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัในทุกกรณทีี่มีการควบคุม 

เกดิขึ้นไม่ว่าจะมีรายการระหว่างกนัหรือไม่ ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินได้เข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่อ

กจิการอนัเป็นผลมาจากการมีความสมัพันธก์บับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

 

15 การเปิดเผยความสมัพันธร์ะหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นการ 

เปิดเผยเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรงุ 2552 ) เร่ือง งบการเงินรวมและงบ 

การเงินเฉพาะกจิการ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัท 

ร่วม และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง ส่วนได้เสยีในการร่วมค้า 

 

16 ย่อหน้า 13  หมายถงึ บริษัทใหญ่ในลาํดับถดัไป ซ่ึงหมายถึงบริษัทใหญ่รายแรกในกลุ่มเหนือบริษัท

ใหญ่ระหว่างกลาง (Intermediate parent) ซ่ึงเป็นผู้จัดทาํงบการเงินรวมเพ่ือเสนอต่อสาธารณชน  

 

17  กิจการตอ้งเปิดเผยจํานวนค่าตอบแทนทีจ่่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารสําคญัของกิจการเป็นยอดรวมและ 

แยกประเภทดงัต่อไปนี้   

17.1 ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 

17.2 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 
17.3 ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนๆ 

17.4     ผลประโยชนเ์มือ่ถูกเลิกจา้งงาน และ 

17.5     ผลประโยชนข์องพนกังานทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

18. ในกรณีที่กิจการมีรายการกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั กิจการตอ้งเปิดเผยลกัษณะ

ความสมัพนัธก์บับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั ตลอดจนขอ้มูลเกี่ยวกบัรายการและยอดคง

คา้งของรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ทีจํ่าเป็นในการทําความเขา้ใจถึงผลกระทบ

จากความสมัพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัที่อาจมีต่องบการเงิน ขอ้กําหนดในการ

เปิดเผยนี้ เป็นรายการที่เพิม่ข้ึนจากขอ้กําหนดในย่อหนา้17 ซ่ึงกําหนดใหเ้ปิดเผยค่าตอบแทน

ของผูบ้ริหารสําคญั โดยกิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้ เป็นอย่างนอ้ย 

18.1 จํานวนเงินของรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

18.2 จํานวนเงินของยอดคงคา้ง รวมถงึภาระพูกพนั และ 

18.2.1 ขอ้กําหนด เงื่อนไข หลกัประกนั (ถา้มี) และลกัษณะของสิ่งตอบแทนที่จะ

ใชใ้นการชําระยอดคงคา้งดงักล่าว และ 

18.2.2 รายละเอียดของการค้ําประกนัทีใ่หห้รือไดร้บั 

18.3 ค่าเผือ่หนี้ สงสยัจะสูญทีเ่กีย่วขอ้งกบัจํานวนเงินของยอดคงคา้ง 

18.4     หนี้ สูญหรือหนี้ สงสยัจะสูญทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างงวดทีเ่กิดข้ึนจากบุคคลหรือ 

กิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
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19. ในการเปิดเผยขอ้มูลตามย่อหนา้ที่ 18 กิจการตอ้งเปิดเผยข้อมูลแยกจากกนัตามแต่ละ

ประเภทดงัต่อไปนี้  

19.1 บริษทัใหญ่ 

19.2 กิจการซ่ึงมีการควบคุมร่วม หรือกิจการทีมี่อิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัเหนอืกิจการ 

19.3 บริษทัย่อย 

19.4 บริษทัร่วม 

19.5 การร่วมคา้ทีกิ่จการเป็นผูร่้วมคา้ 

19.6 ผูบ้ริหารสําคญัของกิจการหรือของบริษทัใหญ่ และ 

19.7 บุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอ่ืนๆ 

 

20. การจัดประเภทลูกหน้ีและเจ้าหน้ีที่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในแต่ละประเภทตามที่ระบุ 

ในย่อหน้าที่ 19 น้ัน เป็นข้อกาํหนดในการเปิดเผยข้อมูลที่เพ่ิมเติมจากที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน สําหรับข้อมูลที่ ต้องแสดงในงบ 

แสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การจัดประเภทดังกล่าวจะช่วยให้การวิเคราะห์

เกี่ยวกบัยอดคงค้างและรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัทาํได้อย่างครบถ้วนย่ิงขึ้น 

 

21.  ตัวอย่างของรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่กจิการต้องเปิดเผย 

21.1 การซ้ือหรือขายสนิค้า (ไม่ว่าจะเป็นสนิค้าสาํเรจ็รปูหรือไม่) 

21.2 การซ้ือหรือขายอสงัหาริมทรัพย์หรือสนิทรัพย์อื่น 

21.3 การให้หรือรับบริการ 

21.4 การมีสญัญาเช่าระยะยาวหรือให้เช่า 

21.5 การโอนหรือรับโอนงานวิจัยและพัฒนา  

21.6 รายการโอนหรือรับโอนสทิธทิี่เกดิขึ้นภายใต้สญัญาการให้หรือใช้สทิธ ิ 

21.7 รายการโอนหรือรับโอนที่เกดิขึ้นภายใต้ข้อตกลงการจัดการทางการเงิน (รวมถึงการกู้ยืม

และการระดมทุนจากผู้ถอืหุ้นที่ทาํในรปูของเงินสดหรือในรปูแบบอื่น) 

21.8 การคํา้ประกนัหรือการใช้หลักประกนั 

21.9 ภาระผูกพันในการกระทาํอย่างใดอย่างหน่ึงในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ระบุเกิดขึ้ น หรือไม่  

เกดิขึ้นในอนาคต รวมถงึสญัญาที่มีผลบังคับแล้ว
1
  (ไม่ว่าจะมีการรับรู้หรือไม่ ) และ 

21.10 การชําระหน้ีสินแทนกิจการ หรือการที่กิจการชําระหน้ีสินแทนบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกนั   

                                                      
 
1
           มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 37 ( ปรบัปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และ

สินทรพัยที์่อาจเกิดข้ึน ใหค้วามหมายของคําว่าสญัญาที่มีผลบงัคบัแลว้ หมายถงึ สญัญาซ่ึงคู่สญัญาทั้งสองฝ่ายมิได้

ปฏิบติัตามภาระผูกพนั หรือคู่สญัญาไดป้ฏิบติัตามภาระผูกพนัเป็นบางส่วนโดยเท่าเทียมกนั   
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22. การที่บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยที่มีส่วนร่วมในโครงการผลประโยชน์ ซ่ึงทาํให้มีความเสี่ยงร่วมกนั   

     ในกลุ่มกจิการถอืเป็นรายการระหว่างกจิการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกนั (ดูย่อหน้า 34ข ใน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน)    

 

23. การเปิดเผยว่ารายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า

เช่นเดียวกับรายการที่เกิดขึ้ นกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จะทาํได้กต่็อเม่ือกิจการ

สามารถพิสจูน์ได้ว่ารายการที่เกดิขึ้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้เปิดเผยไว้ 

 

24. กิจการอาจเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการที่เกีย่วขอ้งกนัโดยรวมรายการที่มีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนัไวด้ว้ยกนั เวน้แต่การแยกเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจําเป็นต่อการทําความเขา้ใจถึง

ผลกระทบของรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีมี่ต่องบการเงินของกิจการ 

  

 

 กิจการทีเ่กีย่วขอ้งกบัรฐับาล 

 25     กิจการที่เสนอรายงานไดร้ับการยกเวน้จากขอ้กําหนดการเปิดเผยขอ้มูลในย่อหนา้ 18  

สําหรบัรายการและยอดคงคา้งของรายการกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั รวมถึงภาระ

ผูกพนัสําหรบัรายการกบั   

1) รฐับาล ซ่ึงมีอํานาจควบคุม หรือควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญั เหนือกิจการ

ทีเ่สนอรายงาน และ 

2) กิจการซ่ึงเป็นกิจการที่เกี่ยวขอ้ง เนื่องจากรฐับาลเดียวกนัมีอํานาจควบคุม หรือควบคุม

ร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญั เหนอืทั้งกิจการทีเ่สนอรายงานและกิจการอ่ืนนั้น 

 

26  หากกิจการที่เสนอรายงานใชข้อ้ยกเวน้ตามย่อหนา้ 25  กิจการตอ้งเปิดเผยรายการและยอด

คงคา้งทีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่ล่าวถงึในย่อหนา้ 25  ดงันี้  

26.1   ช่ือของรฐับาล และลกัษณะของความสมัพนัธก์บักิจการทีเ่สนอรายงาน  

(ตวัอย่างเช่น    อํานาจควบคุม การควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลทีมี่นยัสําคญั ) 

26.2  ขอ้มูลดงัต่อไปนี้ โดยมีรายละเอียดเพยีงพอทีทํ่าใหผู้ใ้ชง้บการเงินของกิจการเขา้ใจถงึ 

  ผลกระทบของรายการกบักิจการทีเ่กีย่วขอ้งทีมี่ต่องบการเงิน 

                   1) ลกัษณะของรายการและจํานวนเงินของแต่ละรายการทีมี่นยัสําคญั และ 

                   2) สําหรบัรายการอ่ืนซ่ึงโดยรวมมีนยัสําคญั แต่ว่าแต่ละรายการไม่มีนยัสําคญั ควร 

     เปิดเผยขอ้ช้ีบ่งเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณถงึขอบเขตของรายการ ประเภท 

  ของรายการทีเ่ปิดเผยใหร้วมรายการตามย่อหนา้ 21 

 

27     ในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือกาํหนดระดับของรายละเอยีดที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกาํหนดของย่อหน้า 

26.2  กิจการที่เสนอรายงานต้องพิจารณาถึงความใกล้ชิดของความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่
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เกี่ยวข้องกัน และปัจจัยอื่นที่ เกี่ยวข้องในการกําหนดระดับของความสําคัญของรายการ 

ตัวอย่างเช่นการพิจารณาถงึ 

         27.1   ความสาํคัญเม่ือพิจารณาถงึขนาด 

         27.2   รายการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทางตลาด 

         27.3   อยู่นอกเหนือการดาํเนินงานแบบปกติรายวัน เช่น การซ้ือและขายธุรกจิ 

         27.4   ได้มีการเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานกาํกบัดูแล   

         27.5   มีการรายงานให้ผู้บริหารระดับสงู 

         27.6   ต้องมีการอนุมัติโดยผู้ถอืหุ้น    

 

วนัถอืปฏิบติัและการปฎิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

28. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบิัติกบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน หรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป โดยให้ปรับย้อนหลัง ทั้งน้ี อนุญาตให้นาํไปใช้ก่อนวันถือปฏบิัติ

โดยนาํไปใช้ทั้งหมด หรือนาํข้อกาํหนดการยกเว้นบางส่วนในย่อหน้า 25- 27 สาํหรับกจิการที่เกี่ยวข้อง 

กบัรัฐบาลไปปฎิบัติ หากกจิการนาํมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไปถือปฏบิัติทั้งหมด หรือส่วนที่ได้รับ

การยกเว้น สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 
 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม    

29 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ใหใ้ชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2552)  

 เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 


