
 

ลงราชกิจจา  14-05-52 

  1  
 

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2550) 

เรื่อง 

การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

 

คําแถลงการณ 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที ่24 

เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน พ.ศ.2549 (IAS No. 24, “Related Party 

Disclosures” (2006))  
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มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2550) 

เรื่อง 

การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

 

 

สารบัญ 

 ยอหนาท่ี 

บทนํา บทนํา 1 - บทนํา13 

วัตถุประสงค 1 

ขอบเขต 2 – 4 

ความมุงหมายของการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5 – 8 

คํานิยาม 9 – 11 

การเปดเผยขอมูล 12 – 22 

วันถือปฏิบัติ 23 

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 47 (ฉบับเดิม) 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ลงราชกิจจา  14-05-52 

  3  
 

บทนํา 

บทนํา 1 มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวของกัน ใชแทนมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 47 (ฉบับเดิม) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน และใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับงวดปบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยกิจการสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันที่ใหเร่ิม

ถือปฏิบัติ 

บทนํา 2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของโครงการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีของ

คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี  ซึ่งไดนําความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ ตลอดจน  

คําวิพากษวิจารณของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ผูประกอบวิชาชีพบัญชี และ

บุคคลที่เกี่ยวของ ประกอบการพิจารณาแกไขปรับปรุง  ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือลดและจํากัดทางเลือก

ในทางปฏิบัติ ความซ้ําซอน และความไมสอดคลองกันในมาตรฐานการบัญชี และเพ่ือใหเปนแนวทางที่

สามารถปฏิบัติรวมกันได รวมถึงกอใหเกิดการพัฒนาในดานอื่น  

บทนํา 3 มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) มีวัตถุประสงคที่จะเพ่ิมเติมแนวทางและความ

ชัดเจนในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี รวมถึงคํานิยาม และการเปดเผยขอมูลของบุคคลหรอืกจิการ

ที่เกี่ยวของกัน โดยไดมีการแกไขถอยคําในวัตถุประสงคของมาตรฐานการบัญชีเพ่ือใหเกดิความชดัเจน

วางบการเงินของกิจการตองมีการเปดเผยขอมูลที่จําเปนเพ่ือใหผูใชงบการเงินไดตระหนักถึงความ

เปนไปไดที่วาฐานะทางการเงินและกําไรขาดทุนของกิจการอาจไดรับผลกระทบจากการที่กิจการมี

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน และจากการมีรายการและยอดคงคางกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ

กัน ทั้งนี้ คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีไมไดพิจารณาทบทวนถึงการเปดเผยขั้นพ้ืนฐานใน

สวนที่เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่อยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม 

 

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 

บทนํา 4 การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมมีดังตอไปนี้ 

 

ขอบเขต 

บทนํา 5 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหมีการเปดเผยคาตอบแทนแกผูบริหารสําคัญ 

บทนํา 6 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ครอบคลุมถึงกิจการที่ถูกควบคุมโดยรัฐ  กลาวคือ กิจการดังกลาวซึง่แสวงหา

กําไรจะไมไดรับการยกเวนการเปดเผยรายการกับกิจการอื่นๆ ที่ถูกควบคุมโดยรัฐ 

 

จุดมุงหมายของการเปดเผยเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 

บทนํา 7 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดตัดการอภิปรายถึงวิธีการกําหนดราคาของรายการและการเปดเผย        

ที่เกี่ยวของระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีนี้ไมไดใชกับการ       

วัดมูลคาของรายการของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
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คํานิยาม 

บทนํา 8 คํานิยามของคําวา “บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน” ไดขยายความใหครอบคลุมไปถึง 

• บุคคลหรือกิจการอื่นที่มีอํานาจการควบคุมรวมในกิจการ 

• การรวมคาที่กิจการเปนผูรวมคา และ 

•  โครงการผลประโยชนตอบแทนหลังการจางงานสําหรับผลประโยชนของพนักงานของกจิการหรอื

ของกิจการใด ๆ ที่เปนกิจการที่เกี่ยวของกันกับกิจการ 

บทนํา 9 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดเพ่ิมคํานิยามของ “สมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดของบุคคล” และ

กําหนดใหชัดเจนวากรรมการที่ไมไดทําหนาที่เปนผูบริหารถือเปนผูบริหารสําคัญดวย 

บทนํา 10 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหชัดเจนวาผูรวมคาสองรายไมถือวาเปนบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวของกันเพียงเพราะผูรวมคาสองรายดังกลาวมีการควบคุมรวมกันในการรวมคา 

 

การเปดเผยขอมูล 

บทนํา 11 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดใหชัดเจน ในสวนของขอกําหนดในการเปดเผยเกี่ยวกับ 

• ยอดคงคางกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันรวมถึง ขอกําหนด เงื่อนไข หลักประกัน (ถามี) และ

ลักษณะของสิ่งตอบแทนที่จะใชในการชําระยอดคงคางดังกลาว 

• รายละเอียดของการค้ําประกันที่ใหหรือไดรับ 

• คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

• การชําระหนี้สินแทนกิจการหรือการที่กิจการชําระหนี้สินแทนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

บทนํา 12 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหชัดเจนวา กิจการจะเปดเผยวารายการกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวของกันเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาเชนเดียวกับรายการที่เกิดข้ึนกับบุคคลหรือกิจการที่ไม

เกี่ยวของกันได ก็ตอเมื่อกิจการสามารถพิสูจนเงื่อนไขดังกลาวได 

บทนํา 13 ขอกําหนดในการเปดเผยเพิ่มเติมอื่นๆ ไดแก 

• จํานวนเงินของรายการและยอดคงคางที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน การเปดเผยแค

สัดสวนของจํานวนเงินของรายการและยอดคงคางดังกลาวไมเพียงพออีกตอไป 

• หนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญที่รับรูเปนคาใชจายในระหวางงวดที่เกิดข้ึนจากบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวของกัน 

• การจัดประเภทลูกหนี้และเจาหนี้ที่เปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ที่จัดแยกเปนประเภทของ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

• ชื่อของบริษัทใหญ และบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมสูงสุดในกิจการหากมิไดเปนบุคคล

หรือกิจการรายเดียวกัน  และหากบริษัทใหญและบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมสูงสุดใน

กิจการไมไดจัดทํางบการเงินเพ่ือเสนอตอสาธารณชน กิจการตองเปดเผยชื่อของบริษัทใหญทีอ่ยู

ในลําดับใกลกับกิจการมากที่สุดซึ่งมีการจัดทํางบการเงินเพ่ือเสนอตอสาธารณชน 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่24 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกบับคุคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวของกัน 

วัตถุประสงค 

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทําใหมั่นใจวางบการเงินของกิจการไดเปดเผยขอมูลที่จําเปน

เพ่ือทําใหผูอานตระหนักถึงความเปนไปไดที่วาฐานะการเงินและกําไรหรือขาดทุนของกิจการอาจไดรับ

ผลกระทบจากการที่กิจการมีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน และจากการมีรายการและยอดคงคางกับ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ขอบเขต 

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใชกับ 

 2.1 การระบุลักษณะความสัมพันธและรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน  

 2.2 การระบุยอดคงคางของรายการระหวางกิจการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 2.3 การระบุสถานการณท่ีตองเปดเผยรายการตามขอ 2.1 และ 2.2 และ 

 2.4 การกําหนดการเปดเผยเกี่ยวกับรายการระหวางกันเหลาน้ัน 

 

3. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกําหนดใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการและยอดคงคางของรายการบุคคล

หรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ ผูรวมคาหรือผูลงทุน ซ่ึงงบ

ดังกลาวนําเสนอตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการ  

 

4. กิจการตองเปดเผยรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันและยอดคงคางของรายการกับกิจการในกลุม

เดียวกันในงบการเงินของกิจการ   รายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่เกิดข้ึนภายในกลุมกจิการจะถกู

ตัดออกไปในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุมกิจการ 

 

ความมุงหมายของการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

5. ความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวของกันเปนเรื่องปกติทางการคาและการประกอบธุรกิจ 

ตัวอยางเชน การที่กิจการมีกิจกรรมทางธุรกิจผานบริษัทยอย กิจการรวมคาและบริษัทรวมบอยครั้ง ซึ่ง

ภายใตสถานการณเชนนี้ความสามารถของกิจการในการสงผลกระทบตอนโยบายการเงินและการดาํเนนิงาน

ของกิจการที่เขาไปลงทุนเกิดข้ึนโดยผานการควบคุม การควบคุมรวม หรือการมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 24 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน โดยตัวอักษรหนา

ดําถือเปนหลักการที่สําคัญ และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบญัช ี 

ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของ

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง

บัญชี และขอผิดพลาด 
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6. ความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจมีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุนและฐานะการเงินของ

กิจการ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจทํารายการที่บุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกันไมทํา เชน บริษัท

ยอยขายสินคาในราคาทุนใหแกบริษัทใหญ ซึ่งอาจไมขายใหกับลูกคารายอื่นในเงื่อนไขเดียวกัน นอกจากนี้

รายการระหวางกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจไมเกิดข้ึนในจํานวนเงินเดียวกันกับรายการ

ระหวางกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน  

 

7.   กําไรหรือขาดทุนและฐานะการเงินของกิจการอาจไดรับผลกระทบจากความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวของกันแมไมมีรายการระหวางกัน  การมีความสัมพันธเพียงเล็กนอยกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

อาจเพียงพอที่จะสงผลกระทบตอรายการที่กิจการมีกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน ตัวอยางเชน 

บริษัทยอยอาจเลิกความสัมพันธกับคูคาเมื่อบริษัทใหญซื้อบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งซึ่งทําธุรกิจประเภทเดียวกับ   

คูคา กิจการหนึ่งอาจระงับกิจกรรมบางอยางเพราะไดรับอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญจากอีกกิจการหนึ่ง เชน บริษัท

ยอยอาจไดรับคําสั่งจากบริษัทใหญไมใหดําเนินการดานวิจัยและพัฒนา 

 

8. จากเหตุผลดังกลาว ขอมูลหรือความรูเกี่ยวกับรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ยอดคงคางของรายการ

เหลานั้น และความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน จึงมีผลกระทบตอการประเมินการดําเนินงาน

ของกิจการ ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจของกิจการนั้นๆ โดยผูใชงบการเงิน  

 

คํานิยาม 

9. คําศัพทท่ีใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีความหมายโดยเฉพาะดังน้ี 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ 

1. มีความสัมพันธกับกิจการไมวาทางตรงหรือทางออม โดย

ผานกิจการอื่นแหงหน่ึงหรือมากกวาหน่ึงแหงโดยบุคคล

หรือกิจการนั้น 

1.1 มีอํานาจควบคุมกิจการ หรือถูกควบคุมโดย

กิจการ หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ

กิจการ (ในท่ีน้ีหมายความรวมถึงบริษัทใหญ 

บริษัทยอย และบริษัทยอยในเครือเดียวกัน)  

1.2 มีสวนไดเสียในกิจการซ่ึงทําใหมีอิทธิพลอยางมี

นัยสําคัญตอกิจการนั้น หรือ 

1.3 มีอํานาจควบคุมรวมในกิจการ 

2. เปนบริ ษัทรวมของกิจการ  (ดูคํานิยามท่ีกําหนดใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 

เงินลงทุนในบริษัทรวม)  

3. เปนการรวมคาท่ีกิจการเปนผูรวมคา (ดูคํานิยามท่ี

กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 

2550) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา) 
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4. เปนผูบริหารสําคัญของกิจการ หรือของบริษัทใหญของ

กิจการ  

5. เปนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดของบุคคลตามขอ 1 

หรือ 4 

6. เปนกิจการท่ีบุคคลตามขอ 4 หรือ 5 มีอํานาจควบคุม 

หรือควบคุมรวม หรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ หรือมี

อํานาจในการออกเสียงอยางมีนัยสําคัญในกิจการนั้นๆ 

ท้ังน้ีไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือ 

7.  เปนโครงการผลประโยชนตอบแทนหลังการจางงาน

สําหรับผลประโยชนของพนักงานของกิจการหรือของ

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 

 

รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

หมายถึง การโอนทรัพยากร  บริการ หรือภาระผูกพัน ระหวางบุคคลหรือ

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน  โดยไมคํานึงวาไดมีการคิดราคาระหวาง

กันหรือไม 

สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิด

ของบุคคล 

หมายถึง สมาชิกในครอบครัวของบุคคลใดๆ ท่ีคาดวาอาจมีอิทธิพลตอ

หรืออาจไดรับอิทธิพลจากบุคคลน้ันในการทํารายการกับกิจการ  

ท้ังน้ีสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดอาจใหรวมถึง 

1.   คูสมรสและบุตรของบุคคลน้ัน 

2.   บุตรของคูสมรสของบุคคลน้ัน  และ 

3.  บุคคลในอุปการะของบุคคลน้ันหรือของคูสมรสของบุคคล

น้ัน 

 
คาตอบแทน หมายถึง ผลประโยชนท้ังหมดของพนักงาน (ตามคํานิยามในมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมี

การประกาศใช)) ซ่ึงรวมถึงผลประโยชนแกพนักงานตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 เรื่อง การจายโดย

ใชหุนเปนเกณฑ (เมื่อมีการประกาศใช) ผลประโยชนของ

พนักงานหมายถึงส่ิงตอบแทนทุกรูปแบบท่ีจายหรือคางจาย

จากกิจการ หรือจัดหาโดยกิจการ หรือแทนกิจการ เพื่อ

แลกเปลี่ยนกับงานท่ีทําใหแกกิจการ นอกจากนี้ยังรวมถึงส่ิง

ตอบแทนที่จายแทนบริษัทใหญของกิจการอันเกี่ยวเน่ืองกับ

กิจการ  คาตอบแทนรวมถึง 

1.  ผลประโยชนของพนักงานระยะส้ัน เชน คาจาง 

เงินเดือน เงินสมทบประกันสังคม จํานวนท่ีคิดไดจาก

การใหลาพักประจําปและลาปวย สวนแบงกําไรและ
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โบนัส (หากจายภายใน 12 เดือนนับตั้งแตวันส้ินงวด

บัญชี) และผลประโยชนท่ีไมไดรับในรูปของตัวเงิน 

(เชน การใหการรักษาพยาบาล การจัดหาท่ีอยูอาศัย  

คาพาหนะ และคาสินคาหรือบริการท่ีใหเปลาหรือไดรับการ

อุดหนุนโดยกิจการ) สําหรับพนักงานท่ียังปฏิบัติงานอยู

กับกิจการ 

  2.   ผลปร ะ โ ยช น ห ลั ง อ อ ก จ าก ง า น  เ ช น  บํ า น าญ 

ผลประโยชนอื่นเมื่อเกษียณอายุ เบี้ยประกันชีวิตและคา

รักษาพยาบาลหลังออกจากงาน  

3.  ผลประโยชนระยะยาวอื่นๆ  ของพนักงานรวมถึง 

ผลตอบแทนในรูปการลางานสําหรับพนักงานท่ีทํางาน

ใหกับกิจการเปนเวลานาน การลาเพื่อเพิ่มพูนความรูท่ี

นายจางยังคงจายผลตอบแทนใหอยู ผลประโยชนจาก

การทํางานครบรอบ ทุก ๆ 50 ปหรือผลประโยชนการ

ใหบริการท่ียาวนานอื่นๆ ผลประโยชนท่ีเกี่ยวของกับ

ความทุพพลภาพระยะยาว นอกจากนี้ยังรวมสวนแบง

กําไร โบนัส และคาตอบแทนที่จะจายในภายหนาดวย

หากเปนการจายตั้งแต 12 เดือนหลังวันส้ินงวด 

4.  ผลประโยชนของพนักงานท่ีเกิดจากการเลิกจาง 

5.  ผลประโยชนของพนักงานท่ีจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

การควบคุม หมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน

ของกิจการเพื่อใหไดมาซ่ึงประโยชนจากกิจกรรมตางๆ ของ

กิจการนั้น 

การควบคุมรวม หมายถึง การมีสวนรวมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามที่ตกลง

ไวในสัญญา 

ผูบริหารสําคัญ หมายถึง บุคคลท่ีมีอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบในการวางแผน  

ส่ังการ และควบคุมกิจกรรมตางๆ ของกิจการ ไมวาทางตรง

หรือทางออม ท้ังน้ี รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไมวาจะทํา

หนาในระดับบริหารหรือไม) 

อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ หมายถึง อํานาจในการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย

ทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการ แตไมถึงระดับท่ีจะ

ควบคุมนโยบายดังกลาว การมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญอาจ

ไดมาจากการเปนผูถือหุน จากขอกําหนดของกฎหมาย หรือ

จากขอตกลงในสัญญา 

 

10. ในการพิจารณาความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ใหพิจารณาจากเนื้อหาของความสัมพันธ

มากกวารูปแบบทางกฎหมาย 
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11. ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ลักษณะดังตอไปนี้ อาจไมถือวาเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

11.1 กิจการสองกิจการมีเพียงกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือผูบริหารสําคัญคนใดคนหนึ่งรวมกัน         

แตความสัมพันธดังกลาวตองไมเขาลักษณะบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวในขอ 9.4 

และ 9.6 

11.2 ผูรวมคาสองรายมีเพียงการควบคุมรวมกันในการรวมคา 

11.3 กิจการเพียงแคมีความสัมพันธในการทําธุรกิจตามปกติกับกิจการดังตอไปนี้ (แมวาความสัมพันธ

ดังกลาวอาจกระทบตอความเปนอิสระในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจของกิจการ หรืออาจทําให

สามารถเขามามีสวนเขารวมในกระบวนการตัดสินใจของกิจการก็ตาม) 

11.3.1  ผูใหการสนับสนุนทางการเงิน 

  11.3.2  สหภาพการคา 

  11.3.3  กิจการสาธารณูปโภค  

  11.3.4  สวนงานและองคกรของรัฐ  

11.4 ผูซื้อ ผูขาย เจาของสิทธิทางการคา ผูจัดจําหนาย หรือตัวแทนโดยทั่วไป ที่กิจการมีรายการคาดวย

ในปริมาณที่มีนัยสําคัญ อันเปนเพียงการพ่ึงพาตอกันทางเศรษฐกิจ  

 
การเปดเผยขอมูล 

12. กิจการตองเปดเผยความสัมพันธระหวางบริษัทใหญและบริษัทยอยในทุกกรณี ไมวาจะมีรายการ

ระหวางกันหรือไม กิจการตองเปดเผยชื่อของบริษัทใหญ และบุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุม

สูงสุดในกิจการหากมิไดเปนบริษัทใหญ และหากบริษัทใหญและบุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุม

สูงสุดในกิจการไมไดจัดทํางบการเงินเพื่อเสนอตอสาธารณชน กิจการตองเปดเผยชื่อของบริษัทใหญท่ี

อยูในลําดับใกลกับกิจการมากที่สุด ซ่ึงมีการจัดทํางบการเงินเพื่อเสนอตอสาธารณชน 

 

13. กิจการตองเปดเผยความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในทุกกรณีที่มีการควบคุมเกิดข้ึน ไมวา

จะมีรายการระหวางกันหรือไม ทั้งนี้เพ่ือใหผูใชงบการเงินไดเขาใจถึงผลกระทบที่มีตอกิจการอันเปนผลมา

จากการมีความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

14. การเปดเผยความสัมพันธระหวางบริษัทใหญและบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนการเปดเผย
เพ่ิมเติมจากมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2550 ) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม และมาตรฐานการ

บัญชี  ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สวนไดเสียในการรวมคา โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

กําหนดใหมีรายละเอียดและคําอธิบายเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคาที่อยู

ภายใตการควบคุมรวมของกิจการที่มีนัยสําคัญ 

15. ในกรณีที่บริษัทใหญและบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมสูงสุดในกิจการไมไดจัดทํางบการเงนิเพ่ือเสนอ
ตอสาธารณชน กิจการตองเปดเผยชื่อของบริษัทใหญที่อยูในลําดับใกลกับกิจการมากที่สุด ซึ่งมีการจดัทาํงบ

การเงินรวมเพื่อเสนอตอสาธารณชน  บริษัทใหญที่อยูในลําดับใกลกับกิจการมากที่สุด หมายถึง บริษัทใหญ
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ที่อยูในลําดับถัดจากบริษัทใหญที่ถือหุนในกิจการโดยตรง ซึ่งเปนบริษัทแรกที่มีการจัดทาํงบการเงนิรวมเพือ่

นําเสนอสาธารณชน 

16. กิจการตองเปดเผยจํานวนคาตอบแทนที่จายใหแกผูบริหารสําคัญของกิจการเปนยอดรวมและแยก

ประเภทดังตอไปนี้ 

16.1  ผลประโยชนของพนักงานระยะส้ัน 

16.2  โครงการผลประโยชนตอบแทนหลังการจางงานของพนักงาน 
16.3  ผลประโยชนของพนักงานระยะยาวอื่นๆ 

16.4 ผลประโยชนของพนักงานท่ีเกิดจากการถูกเลิกจางงาน 

16.5 ผลประโยชนของพนักงานท่ีจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

 

17. ในกรณีท่ีกิจการมีรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน กิจการตองเปดเผยลักษณะความสมัพนัธ

กับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับรายการและยอดคงคางของรายการกับ

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ท่ีจําเปนในการทําความเขาใจถึงผลกระทบจากความสัมพันธกับบุคคล

หรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันท่ีอาจมีตองบการเงิน ขอกําหนดในการเปดเผยน้ีเปนรายการที่เพิ่มขึ้นจาก

ขอกําหนดในยอหนาท่ี 16 ซ่ึงกําหนดใหเปดเผยคาตอบแทนของผูบริหารสําคัญ โดยกิจการตอง

เปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้เปนอยางนอย 

17.1 จํานวนเงินของรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

17.2 จํานวนเงินของยอดคงคาง และ 

17.2.1 ขอกําหนด เงื่อนไข หลักประกัน (ถามี) และลักษณะของส่ิงตอบแทนที่จะใชในการ

ชําระยอดคงคางดังกลาว และ 

17.2.2 รายละเอียดของการค้ําประกันท่ีใหหรือไดรับ 

17.3 คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเกี่ยวของกับจํานวนเงินของยอดคงคาง 

17.4 หน้ีสูญหรือหน้ีสงสัยจะสูญท่ีรับรูเปนคาใชจายในระหวางงวดท่ีเกิดขึ้นจากบุคคลหรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

18. ในการเปดเผยขอมูลตามยอหนาท่ี 17 กิจการตองเปดเผยขอมูลแตละประเภทดังตอไปนี้แยกจากกัน 

18.1 บริษัทใหญ 

18.2 กิจการอื่นท่ีมีการควบคุมรวมหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญในกิจการ 

18.3 บริษัทยอย 

18.4 บริษัทรวม 

18.5 การรวมคาท่ีกิจการเปนผูรวมคา 

18.6 ผูบริหารสําคัญของกิจการหรือของบริษัทใหญ และ 

18.7 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันอื่นๆ 

 

19. การจัดประเภทลูกหนี้และเจาหนี้ที่เปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในแตละประเภทตามที่ระบุใน      

ยอหนาที่ 18 นั้น เปนขอกําหนดในการเปดเผยขอมูลที่เพ่ิมเติมจากที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี             

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน สําหรับขอมูลที่ตองแสดงในงบดุลหรือใน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน การจัดประเภทดังกลาวจะชวยใหการวิเคราะหเกี่ยวกับยอดคงคางและรายการกับ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันทําไดอยางครบถวนย่ิงข้ึน 

20. ตัวอยางของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่กิจการตองเปดเผย 

20.1 การซื้อหรือขายสินคา (ไมวาจะเปนสินคาสําเร็จรูปหรือไม) 

20.2 การซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพยหรือสินทรัพยอื่น 

20.3 การใหหรือรับบริการ 

20.4 การมีสัญญาเชาระยะยาวหรือใหเชา 

20.5 การโอนหรือรับโอนงานวิจัยและพัฒนา  

20.6 รายการโอนหรือรับโอนสิทธิ์ที่เกิดข้ึนภายใตสัญญาการใหหรือใชสิทธิ์  

20.7 รายการโอนหรือรับโอนที่เกิดข้ึนภายใตขอตกลงการจัดการทางการเงิน (รวมถึงการกูยืมและการ

ระดมทุนจากผูถือหุนที่ทําในรูปของเงินสดหรือในรูปแบบอื่น) 

20.8 การค้ําประกันหรือการใชหลักประกัน  

20.9 การชําระหนี้สินแทนกิจการหรือการที่กิจการชําระหนี้สินแทนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

การที่บริษัทใหญหรือบริษัทยอยที่มีสวนรวมในโครงการผลประโยชน ซึ่งทําใหมีความเสี่ยงรวมกันในกลุม

กิจการถือเปนรายการระหวางกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน (ดูยอหนาที่ 34ข ในมาตรฐานการบัญช ีฉบับ

ที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช)  

21.  การเปดเผยวารายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาเชนเดียวกับรายการ

ที่เกิดข้ึนกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน จะทําไดก็ตอเมื่อกิจการสามารถพิสูจนไดวารายการทีเ่กดิข้ึน

เปนไปตามเงื่อนไขที่ไดเปดเผยไว 

22. กิจการอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันโดยรวมรายการที่มีลักษณะ

คลายคลึงกันไวดวยกัน เวนแตการแยกเปดเผยขอมูลดังกลาวจําเปนตอการทําความเขาใจถึง

ผลกระทบของรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันท่ีมีตองบการเงินของกิจการ 

 

วันถือปฏิบัติ 

23. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับงวดปบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี             

1 มกราคม 2554 เปนตนไป กิจการสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกอนวันถือปฏิบัติ 

หากกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับน้ีสําหรับงวดปบัญชีท่ีเริ่มกอนวันท่ี 1 มกราคม 2554 ใหเปดเผย

ถึงการเริ่มใชกอนดังกลาวดวย 

23ก กิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดใหมในยอหนาท่ี 20 กับงบการเงินสําหรับงวดปบัญชีท่ีเริ่มในหรือ

หลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 เปนตนไป หากกิจการนําขอกําหนดดังกลาวไปใชกับมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน กอนวันถือปฏิบัติ กิจการตองนําขอกําหนดใหมในยอหนาท่ี 

20 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไปปฏิบัติในชวงเวลาดังกลาวดวย 


