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ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี จัดท าขึ้ นโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการ

บัญชี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ โดยตัวอักษรสีแดงคือการปรับปรุงแก้ไข

เพ่ิมเติมจากฉบับเดิม และได้จัดการสัมมนาพิจารณ์เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2555 ณ อาคารสภา

วิชาชีพบัญชี แล้ว 

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการแสดงข้อคิดเหน็

และข้อเสนอแนะภายใน 30 มีนาคม 2556 โดยจัดส่งมาที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  

เลขที่  133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  

โทรศัพท ์0-2685-2577 โทรสาร 0-2685-2514 หรือที่ Secretary@fap.or.th 

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี ในนามของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสน้ีด้วย 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 25552 ) 

เรือ่ง 

การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

ค าแถลงการณ ์

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่  24 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2552 ซ่ึงเป็น 

การแก้ไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551  

(IAS No. 24 Related Party Disclosures (Bound volume 2009)) โดยมีการแก้ไขตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับ Bound Volume 2012 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 29 และภาคผนวก ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน 

และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีที่ไม่ได้ให้ 

แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี  

และข้อผิดพลาด 

บทน า 

บทน า 1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล 

หรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  24 (ปรับปรุง 2550)  

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และให้ถือปฏิบัติกับ 

งบการเงินส าหรับงวดปีบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยกิจการ

สามารถปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก่อนวันที่ให้เร่ิมถือปฏบัิติ 

บทน า  1      มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 เร่ือง รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้อง ก าหนดให้กิจการที่

เสนอรายงานต้องเปิดเผย  

ก) รายการระหว่างกจิการที่เกี่ยวข้อง และ  

ข)  ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยโดยไม่ค านีงถีงว่าจะมีรายการระหว่าง

กนัหรือไม่  

บทน า 2. การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี เป็นส่วนหน่ึงของโครงการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี

ของคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี ซ่ึงได้น าความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ ตลอดจน 

ค าวิพากษ์วิจารณ์ของคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชี และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุง ทั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

ลดและจ ากัดทางเลือกในทางปฏิบัติ ความซ า้ซ้อน และความไม่สอดคล้องกันในมาตรฐาน

การบัญชี และเพ่ือให้เป็นแนวทางที่สามารถปฏิบัติร่วมกันได้ รวมถึงก่อให้เกิดการพัฒนา 

ในด้านอื่น  

บทน า 2       มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) ได้มีการแก้ไขดังน้ี 

ก) ค านิยามกิจการที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดให้ง่ายข้ึน โดยให้มีความหมายที่ชัดเจน และขจัด

ความไม่สม ่าเสมอจากการให้ค าจ ากัดความ  

ข) ให้มีข้อยกเว้นบางส่วนจากข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูลส าหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับ

รัฐบาล 

บทน า 3. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) มีวัตถุประสงค์ที่จะเพ่ิมแนวทางและ 

ความชัดเจนในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี รวมถึงค านิยาม และการเปิดเผยข้อมูล 

ของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้มีการแก้ไขถ้อยค าในวัตถุประสงค์ของมาตรฐาน

การบัญชีเพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่างบการเงินของกิจการต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็น

เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินได้ตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่ว่าฐานะทางการเงินและก าไรหรือ

ขาดทุนของกิจการอาจได้รับผลกระทบจากการที่กิจการมีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

และจากการมีรายการและยอดคงค้างกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั ทั้งน้ี คณะกรรมการ
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ก าหนดมาตรฐานการบัญชีไม่ได้พิจารณาทบทวนถึงการเปิดเผยข้ันพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวกับ

บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่อยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม 

บทน า 3      ในการแก้ใขปรับปรุง มิได้มีการทบทวนถึงหลักการพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวกับการปิดเผย

รายการบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่อยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม 

 

การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั 

บทน า 4. การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญจากมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมมีดังต่อไปนี้  

ขอบเขต 

บทน า 5. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารส าคัญ 

บทน า 6. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีครอบคลุมถึงกิจการที่ถูกควบคุมโดยรัฐ กล่าวคือ กิจการดังกล่าว 

ซ่ึงแสวงหาก าไรจะไม่ได้รับการยกเว้นการเปิดเผยรายการกบักิจการอื่นๆ ที่ถูกควบคุมโดยรัฐ 

ความมุ่งหมายของการเปิดเผยเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการอ่ืนที่เกีย่วขอ้งกนั 

บทน า 7. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ตัดการอภิปรายถึงวิธีการก าหนดราคาของรายการและ 

การเปิดเผยที่เกี่ยวข้องระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เน่ืองจากมาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีไม่ได้ใช้กบัการวัดมูลค่าของรายการของบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

ค านยิาม 

บทน า 8. ค านิยามของค าว่า “บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั” ได้ขยายความให้ครอบคลุมไปถึง 

 บุคคลหรือกจิการอื่นที่มีอ านาจการควบคุมร่วมในกจิการ 

 การร่วมค้าที่กจิการเป็นผู้ร่วมค้า และ 

 โครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังการจ้างงานส าหรับผลประโยชน์ของพนักงานของ

กจิการหรือของกจิการใดๆ ที่เป็นกจิการที่เกี่ยวข้องกนักบักจิการ 

บทน า 9. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้เพ่ิมค านิยามของ “สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของบุคคล” 

และก าหนดให้ชัดเจนว่ากรรมการที่ไม่ได้ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารถือเป็นผู้บริหารส าคัญด้วย 

บทน า 10. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้ชัดเจนว่าผู้ร่วมค้าสองรายไม่ถือว่าเป็นบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกนัเพียงเพราะผู้ร่วมค้าสองรายดังกล่าวมีการควบคุมร่วมกนัในการร่วมค้า 

การเปิดเผยขอ้มูล 

บทน า 11. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ก าหนดให้ชัดเจน ในส่วนของข้อก าหนดในการเปิดเผยเกี่ยวกบั 

 ยอดคงค้างกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันรวมถึง ข้อก าหนด เง่ือนไข หลักประกัน 

(ถ้าม)ี และลักษณะของสิ่งตอบแทนที่จะใช้ในการช าระยอดคงค้างดังกล่าว 

 รายละเอยีดของการค า้ประกนัที่ให้หรือได้รับ 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

 การช าระหน้ีสนิแทนกิจการหรือการที่กจิการช าระหน้ีสินแทนบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

บทน า 12. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้ชัดเจนว่า กิจการต้องเปิดเผยว่ารายการกับบุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าเช่นเดียวกับรายการที่เกิดข้ึนกับบุคคล

หรือกจิการที่ไม่เกี่ยวข้องกนัได้ กต่็อเม่ือกจิการสามารถพิสจูน์เง่ือนไขดังกล่าวได้ 

บทน า 13. ข้อก าหนดในการเปิดเผยเพ่ิมเติมอื่นๆ ได้แก่ 
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 จ านวนเงินของรายการและยอดคงค้างที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน การเปิดเผย

เพียงสดัส่วนของจ านวนเงินของรายการและยอดคงค้างดังกล่าวไม่เพียงพออกีต่อไป 

 หน้ีสูญหรือหน้ีสงสัยจะสูญที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดที่เกิดข้ึนจากบุคคลหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

 การจัดประเภทลูกหน้ีและเจ้าหน้ีที่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่จัดแยกเป็น

ประเภทของบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

 ช่ือของบริษัทใหญ่ และบุคคลหรือกจิการที่มีอ านาจควบคุมสูงสุดในกิจการหากมิได้เป็น

บุคคลหรือกิจการรายเดียวกัน และหากบริษัทใหญ่และบุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจ

ควบคุมสูงสุดในกิจการไม่ได้จัดท างบการเงินเพ่ือเสนอต่อสาธารณชน กิจการต้อง

เปิดเผยช่ือของบริษัทใหญ่ที่อยู่ในล าดับใกล้กับกิจการมากที่สุดซ่ึงมีการจัดท างบการเงิน

เพ่ือเสนอต่อสาธารณชน 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2555 )  
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วตัถุประสงค ์

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้มั่นใจว่างบการเงินของกิจการได้เปิดเผยข้อมูล     

ที่จ าเป็นเพ่ือท าให้ผู้อ่านตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่ว่าฐานะการเงินและก าไรหรือขาดทุนของ

กิจการอาจได้รับผลกระทบจากการที่กิจการมีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และจากการมี

รายการและยอดคงค้าง รวมทั้งภาระผูกพันกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

ขอบเขต 

2. มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ใหถ้อืปฏิบติักบั 

2.1  การระบุลกัษณะความสมัพนัธแ์ละรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

2.2  การระบุยอดคงคา้ง รวมทั้งภาระผูกพนัของรายการระหว่างกิจการกบับุคคลหรือ

กิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

2.3  การระบุสถานการณที์ต่อ้งเปิดเผยรายการตามขอ้ 2.1 และ 2.2  

2.4  การก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัรายการระหว่างกนัเหล่านั้น 

3. มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ก าหนดให้เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างกิจการที่

เกีย่วขอ้ง  รายการและยอดคงคา้งของรายการบุคคลหรือกิจการที่เกีย่วขอ้งกนัในงบการเงิน

รวมและเฉพาะกิจการของบริษทัใหญ่  ผูร่้วมคา้หรือผูล้งทุนซ่ึงมีอ านาจควบคุมร่วม หรือมี

อิทธิพลเหนอืกิจการ ตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที ่10 เรือ่ง งบการเงิน

รวม หรืองบการเงินดังกล่าวตามที่ก าหนดในน าเสนอตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 27 

(ปรบัปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบญัชีฉบบั

นี้ น ามาใชก้บังบการเงินแต่ละกิจการดว้ย 

4. กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและยอดคงค้างของ

รายการกับกิจการในกลุ่มเดียวกันในงบการเงินของกิจการ รายการและยอดคงค้างของรายการ

บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกันที่ เกิดข้ึนภายในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกไปในการจัดท า 

งบการเงินรวมของกลุ่มกจิการ 

ความมุ่งหมายของการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

5. ความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเร่ืองปกติทางการค้าและการประกอบธุรกิจ 

ตัวอย่างเช่น การที่กิจการมีกิจกรรมทางธุรกิจผ่านบริษัทย่อย กิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม

บ่อยคร้ัง ซ่ึงภายใต้สถานการณ์เหล่าน้ีเช่นน้ีความสามารถของกิจการในการส่งผลกระทบต่อ

นโยบายการเงินและการด าเนินงานของกิจการที่เข้าไปลงทุนเกิดขึ้ นโดยผ่านการควบคุม การ

ควบคุมร่วม หรือการมีอทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญ 
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6. ความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอาจมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนและฐานะ

การเงินของกจิการ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอาจท ารายการที่บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้อง

กันไม่ท า เช่น บริษัทย่อยขายสินค้าในราคาทุนให้แก่บริษัทใหญ่ ซ่ึงอาจไม่ขายให้กับลูกค้ารายอื่น

ในเง่ือนไขเดียวกัน นอกจากน้ี รายการระหว่างกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอาจ            

ไม่เกดิขึ้นในจ านวนเงินเดียวกนักบัรายการระหว่างกจิการกบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกี่ยวข้องกนั  

7. ก าไรหรือขาดทุนและฐานะการเงินของกจิการอาจได้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์กับบุคคลหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกนัแม้ไม่มีรายการระหว่างกนัเกดิขึ้น การมีความสมัพันธ์เพียงเลก็น้อยกับบุคคล

หรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัอาจเพียงพอที่จะส่งผลกระทบต่อรายการที่กิจการมีกับบุคคลหรือกิจการ

อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น บริษัทย่อยอาจเลิกความสัมพันธ์กับคู่ค้าเมื่อบริษัทใหญ่ซ้ือ

บริษัทย่อยอีกแห่งหน่ึงซ่ึงท าธุรกิจประเภทเดียวกับคู่ค้า กิจการหน่ึงอาจระงับกิจกรรมบางอย่าง

เพราะได้รับอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญจากอีกกิจการหน่ึง เช่น บริษัทย่อยอาจได้รับค าสั่งจากบริษัท

ใหญ่ไม่ให้ด าเนินการด้านวิจัยและพัฒนา 

8. จากเหตุผลดังกล่าว ข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับรายการของกิจการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงค้างของรายการเหล่าน้ัน รวมทั้งภาระผูกพัน และะความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน อาจจึงมีผลกระทบต่อผู้ใช้งบการเงินในการประเมินการด าเนินงานของกิจการ ความ

เสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจของกจิการน้ันๆ  

 

ค านยิาม 

9.    ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะดงันี้  

บุคคลหรือกิจการที่

เกีย่วขอ้งกัน 

หมายถงึ บุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกบักิจการทีเ่ป็นผูจ้ดัท า 

งบการเงิน (มาตรฐานฉบบันี้ หมายถงึกิจการทีเ่ป็น 

ผูเ้สนอรายงาน) ดงัต่อไปนี้  

1)บุคคล หรือสมาชิกในครอบครวัทีใ่กลชิ้ดของ 

บุคคคลนั้นเกีย่วขอ้งกบักิจการทีเ่สนอรายงาน ถา้ 

บุคคลนั้น 

1) มีความสัมพันธ์กับกิจการไม่ ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้ม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึง่หรือมากกว่า

หนึง่แห่งโดยบุคคลหรือกิจการนั้น 

1.1) มีอ านาจควบคุมกิจการ หรืออ านาจควบคุม

ร่วมของกิจการผูเ้สนอรายงาน ถูกควบคุม 

โดยกิจการ หรืออยู่ภายใต้การควบคุม

เดียวกนักบักิจการ (ในที่นี้ หมายความรวมถึง
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บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยใน

เครือเดียวกนั) 

1.2) มีส่วนไดเ้สียในกิจการซ่ึงท าให้มีอิทธิพล

อย่างมีนยัส าคญัต่อกิจการที่เสนอรายงาน 

หรือ 

1.3) มีอ านาจควบคุมร่วมในกิจการ 

       เป็นสมาชิกของผูบ้ริหารส าคญัของกิจการที่

เสนอรายงาน หรือบริษทัใหญ่ของกิจการที่

เสนอรายงาน  

2) เป็นกิจการที่ เกี่ยวข้องกับกิจการที่ เสนอ

รายงานหากเข้า เ งื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง

ต่อไปนี้  

2.1 กิจการและกิจการที่เสนอรายงานเป็นสมาชิก

ในกลุ่มกิจการเดียวกนั (ซ่ึงหมายถึง บริษทั

ใหญ่ บริบทัย่อย และบริบทัย่อยในกลุ่ม

เดียวกนัซ่ึงเกีย่วขอ้งซ่ึงกนัและกนั) 

2.2 กิจการหนึง่เป็นบริษทัร่วมหรือกิจการร่วมคา้

ของอีกกิจการหนึ่ง (หรือเป็นบริษัทร่วม 

หรือกิจการร่วมค้า ของสมาชิกในกลุ่ม

บริษทัซ่ึงกิจการอื่นๆเป็นมาชิก) 

2.3 กิจการทั้งสองเป็นกิจการร่วมคา้ของบุคคลที่

สามคนเดียวกนั 

2.4 กิจการหนี่งเป็นกิจการร่วมคา้ของบุคคลที่

สามและอีกกิจการหนึง่เป็นบริษทัร่วมของ

บุคคลทีส่าม 

2) เป็นบริษทัร่วมของกิจการ (ดูค านิยามที่ก าหนดใน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 28 (ปรบัปรุง 2552) 

เรือ่ง เงินลงทุนในบริษทัร่วม) 

3) เป็นการร่วมคา้ที่กิจการเป็นผูร่้วมคา้ (ดูค านิยาม

ที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  31 

(ปรบัปรุง 2552) เรือ่ง ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้) 

4) เป็นผูบ้ริหารส าคัญของกิจการ หรือของบริษัท
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ใหญ่ของกิจการ 

5) เป็นสมาชิกในครอบครวัที่ใกลชิ้ดของบุคคลตาม

ขอ้ 1 หรือ 4 

6) เป็นกิจการ ที่ถูกควบคุม หรือ มีอ านาจควบคุม

หรือถูกควบคุมร่วม โดยบุคคลที่ระบุในขอ้ หรือมี

อิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัในการออกเสียงในกิจการ

นั้นๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือ 

2.5 เป็นโครงการผลประโยชนต์อบแทนหลงัออก

จากงานส าหรับผลประโยชนข์องพนกังานของ

กิจการผูเ้สนอรายงาน หรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกบั

กิจการที่เสนอรายงาน หากกิจการที่เสนอรายงาน

เป็นโครงการผลประโยนชเ์อง นายจ้างซ่ึงเป็นผูใ้ห้

การสนบัสนุนเป็นกิจการที่เกี่ยวขอ้งกบักิจการที่

เสนอรายงาน 

2.6 กิจการถูกควบคุม หรือ ถูกควบคุมร่วมโดย

บุคคลทีร่ะบุในขอ้ ก) 

2.7 บุคคลตามที่ระบุในขอ้ 1) 1.1 มีอิทธิพลที่มี

น ัยส าคัญเหนือกิจการ หรือ เป็นสมาชิกของ

ผูบ้ริหารส าคญัของกิจการ (หรือของบริษทัใหญ่ ) 

 

   

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  ทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

1) สามี ภรรยาและบุตรของบุคคลนั้น 

2) บุตรของสามี ภรรยาของบุคคลนั้น  
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3) บุคคลในอุปการะของบุคคลนั้นหรือของสามี 

ภรรยาของบุคคลนั้น 

ค่าตอบแทน หมายถงึ ผลประโยชนท์ั้ งหมดของพนกังาน (ตามค านิยามใน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนข์อง

พนักงาน (เมื่ อมี การประกาศใช้)) ซ่ึ งรวมถึ ง

ผลประโยชนแ์ก่พนกังานตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

(เมื่อมีการประกาศใช้) ผลประโยชน์ของพนักงาน

หมายถึงสิ่งตอบแทนทุกรูปแบบที่จ่ายหรือคา้งจ่ายจาก

กิจการ หรือจัดหาโดยกิจการ หรือแทนกิจการ  

เพื่อแลกเปลี่ยนกับงานที่ท าให้แก่กิจการ นอกจากนี้  

ยงัรวมถึงสิ่งตอบแทนที่จ่ายแทนบริษทัใหญ่ของกิจการ

อนัเกีย่วเนือ่งกบักิจการ 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 

ผลประโยชนอื์่นเมื่อเกษียณอายุ เบี้ ยประกนัชีวิต

และค่ารกัษาพยาบาลหลงัออกจากงาน  

3)  ผลประโยชนร์ะยะยาวอื่นๆ ของพนกังานรวมถึง

ผลตอบแทนในรูปการลางานส าหรับพนกังานที่

ท างานให้กับกิจการเป็นเวลานาน การลาเพื่อ

เพิ่มพูนความรู ้ที่นายจ้างยังคงจ่ายผลตอบแทน 

ใหอ้ยู่ ผลประโยชนจ์ากการท างานครบรอบ (เช่น 

ทุกๆ 25 หรือ 50 ปี) หรือผลประโยชน์การ
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ใหบ้ริการที่ยาวนานอื่นๆ ผลประโยชนที์่เกี่ยวขอ้ง

กบัความทุพพลภาพระยะยาว นอกจากนี้ ยงัรวมส่วน

แบ่งก าไร โบนสั และค่าตอบแทนที่จะจ่ายในภาย

หนา้ดว้ย ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นการจ่ายภายใน 12 เดือน

หลงัวนัส้ินงวด 

4)  ผลประโยชนเ์มือ่ถูกเลิกจา้ง 

5)  ผลประโยชนข์องพนกังานที่จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

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 

 

 

 

รัฐบาล 

 

 

กิจการทีเ่กีย่วขอ้งกับ

รัฐบาล 

หมายถงึ อ านาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกีย่วกบั

นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการ 

แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว การมี

อิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัอาจไดม้าจากการเป็นผูถ้ือหุน้ 

จากข้อก าหนดของกฎหมาย หรือจากข้อตกลง 

ในสญัญา 

หมายถึง รัฐบาล ตัวแทนรัฐบาล และหน่วยงานที่

คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นท้องถี่น ประเทศ หรือ 

ระหว่างประเทศ 

กิจการที่เกี่ยวขอ้งกบัรฐับาล เป็นกิจการที่ถูกควบคุม 

ควบคุมร่วม หรือ ไดร้ับอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญ

จากรฐับาล 

ความหมายของค าว่า ควบคุม ควบคุมร่วม และมี

อิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการ

รายงานทางการเ งิน ฉบับที่   10 และ11 เ รื่อง         
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ขอ้ตกลงร่วม และ ฉบบัที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนใน

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ โดยน ามาใชใ้นมาตรฐาน

ฉบบันี้  และใหม้ีความหมายเช่นเดียวกนักบัที่ก าหนด

ในมาตรฐานเหล่านั้น 

10. ในการพิจารณาความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ให้พิจารณาจากเน้ือหาของ

ความสมัพันธม์ากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

11. ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ลักษณะดังต่อไปน้ี อาจไม่จ าเป็นถือว่าเป็นบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกนั 

11.1 กิจการสองกิจการมีเพียงกรรมการคนใดคนหน่ึง หรือผู้บริหารส าคัญคนใดคนหน่ึง

ร่วมกนั หรือ เน่ีองจากสมาชิกคนหน่ีงของผู้บริหารส าคัญฯของกิจการหน่ึงมีอิทธิพลเหนือ 

อีกกิจการหน่ีง  แต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวต้องไม่เข้าลักษณะบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

กันตามที่กล่าวในข้อ 4 และ 6 ของค านิยามบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในย่อหน้าที่ 

9 

11.2 ผู้ร่วมค้าสองรายเน่ืองจากมีการควบคุมร่วมกนัเหนือการร่วมค้า 

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 ส่วนงานและตัวแทน และองค์กรของรัฐบาล ซ่ึงไม่มีอ านาจควบคุม ควบคุมร่วม 

หรือมีอทิธพิลที่มีนัยส าคัญเหนือกจิการที่เสนอรายงาน 

11.4 ลูกค้า ผู้ขาย เจ้าของสิทธิทางการค้า ผู้จัดจ าหน่าย หรือตัวแทนโดยทั่วไป ที่

กิจการมีรายการค้าด้วยในปริมาณที่มีนัยส าคัญ อันเป็นเพียงการพ่ึงพาต่อกัน

ทางเศรษฐกจิ  

 

12  ในการก าหนดค านิยามของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทร่วมให้รวมบริษัทย่อยของบริษัทร่วม และ

การร่วมค้าให้รวมบริษัทย่อยของการร่วมค้า ดังน้ัน บริษัทย่อยของบริษัทร่วม และผู้ลงทุนซ่ึงมี

อทิธพิลที่มีนัยส าคัญเหนือบริษัทร่วมเป็นกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 
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การเปิดเผยขอ้มูล 

          ทุกกิจการ 

12 13  กิจการตอ้งเปิดเผยความสมัพนัธร์ะหว่างบริษทัใหญ่หนึง่และบริษทัย่อยในทุกกรณี ไม่ว่า

จะมีรายการระหว่างกนัหรือไม่ กิจการตอ้งเปิดเผยชื่อของบริษทัใหญ่ และหากแตกต่าง 

บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมสูงสุดในกิจการหากมิไดเ้ป็นบริษทัใหญ่ และหาก

บริษทัใหญ่และบุคคลหรือกิจการทีม่ีอ านาจควบคุมสูงสุดในกิจการไม่ไดจ้ัดท างบการเงิน

รวมเพือ่เสนอต่อสาธารณชน กิจการตอ้งเปิดเผยชื่อของบริษทัใหญ่ที่อยู่ในล าดบัใกลก้บั

กิจการมากทีสุ่ด ซ่ึงมีการจดัท างบการเงินรวมเพือ่เสนอต่อสาธารณชนดว้ย 

13 14   กจิการต้องเปิดเผยความสมัพันธก์บับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัในทุกกรณีที่มีการ   

ควบคุมเกิดขึ้ น ไม่ว่าจะมีรายการระหว่างกันหรือไม่ ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินได้เข้าใจถึง

ผลกระทบที่มีต่อกจิการอนัเป็นผลมาจากการมีความสัมพันธก์บับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

14 การเปิดเผยความสมัพันธร์ะหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นการ

เปิดเผยเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552 ) เร่ือง งบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า โดยมาตรฐาน

การบัญชีฉบับดังกล่าวก าหนดให้มีรายละเอียดและค าอธิบายเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท

ร่วม และการร่วมค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมร่วมของกจิการที่มีนัยส าคัญ 

15  ข้อก าหนดในการเปิดเผยความสมัพันธร์ะหว่างกจิการที่เกี่ยวข้องในกรณีของบริษัทใหญ่และบริษัท

 ย่อย เป็นข้อก าหนดเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 และมาตรฐานการรายงานทาง

 การเงินฉบับที่ 12 เร่ือง การเปิดเผยส่วนได้เสยีในกจิการอี่น 

15 ในกรณีที่บริษัทใหญ่และบุคคลหรือกจิการที่มีอ านาจควบคุมสูงสุดในกิจการไม่ได้จัดท างบการเงิน

เพ่ือเสนอต่อสาธารณชน กิจการต้องเปิดเผยช่ือของบริษัทใหญ่ที่อยู่ในล าดับใกล้กับกิจการ 

มากที่สุด ซ่ึงมีการจัดท างบการเงินรวมเพ่ือเสนอต่อสาธารณชน บริษัทใหญ่ที่อยู่ในล าดับใกล้กับ

กิจการมากที่สุด หมายถึง บริษัทใหญ่ที่อยู่ในล าดับถัดจากบริษัทใหญ่ที่ถือหุ้นในกิจการโดยตรง 

ซ่ึงเป็นบริษัทแรกที่มีการจัดท างบการเงินรวมเพ่ือน าเสนอสาธารณชน 

16 ย่อหน้า 3 หมายถึงบริษัทใหญ่ที่มีอาวุโสสูงสุด ซ่ึงหมายถึงบริษัทใหญ่รายแรกในกลุ่มเหนือบริษัท

ใหญ่ระหว่างกลาง โดยเป็นผู้มีการน าเสนองบการเงินรวมเพ่ือสาธารณชน 

17 กจิการต้องเปิดเผยจ านวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารส าคัญของกจิการเป็นยอดรวมและแยก

ประเภทดังต่อไปนี้   

17.1 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 

17.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
17.3 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ 

17.4 ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้างงาน และ 

    17.5   ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
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18. ในกรณีที่กิจการมีรายการกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั กิจการตอ้งเปิดเผยลกัษณะ

ความสมัพนัธก์บับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตลอดจนขอ้มูลเกีย่วกบัรายการและยอดคง

คา้งของรายการกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่จ าเป็นในการท าความเข้าใจถึง

ผลกระทบจากความสมัพนัธก์บับุคคลหรือกิจการที่เกีย่วขอ้งกนัที่อาจมีต่องบการเงิน ขอ้ก าหนด

ในการเปิดเผยนี้ เป็นรายการที่เพิ่มข้ึนจากขอ้ก าหนดในย่อหนา้ที่ 16 ซ่ึงก าหนดใหเ้ปิดเผย

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารส าคญั โดยกิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้ เป็นอย่างนอ้ย 

18.1 จ านวนเงินของรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

18.2 จ านวนเงินของยอดคงคา้ง รวมถงึภาระพูกพนั 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 สงสยัจะสูญที่รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างงวดที่เกิดข้ึนจากบุคคลหรือ

กิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

19. ในการเปิดเผยข้อมูลตามย่อหนา้ที่ 18 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลแยกจากกนัตามแต่ละ

ประเภทดงัต่อไปนี้  

19.1 บริษทัใหญ่ 

19.2 กิจการอื่นทีม่ีการควบคุมร่วมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัเหนอืในกิจการ 

19.3 บริษทัย่อย 

19.4 บริษทัร่วม 

19.5 การร่วมคา้ทีก่ิจการเป็นผูร่้วมคา้ 

19.6 ผูบ้ริหารส าคญัของกิจการหรือของบริษทัใหญ่ และ 

    19.7   บุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่นๆ 

20. การจัดประเภทลูกหน้ีและเจ้าหน้ีที่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในแต่ละประเภทตามที่ระบุ 

ในย่อหน้าที่ 19 น้ัน เป็นข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูลที่เพ่ิมเติมจากที่ก  าหนดในมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ส าหรับข้อมูลที่ต้องแสดงในงบ 

แสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การจัดประเภทดังกล่าวจะช่วยให้การ

วิเคราะห์เกี่ยวกับยอดคงค้างและรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันท าได้อย่างครบถ้วน

ย่ิงขึ้น 

21.  ตัวอย่างของรายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนัที่กจิการต้องเปิดเผย 

21.1 การซ้ือหรือขายสนิค้า (ไม่ว่าจะเป็นสนิค้าส าเรจ็รูปหรือไม่) 

21.2 การซ้ือหรือขายอสงัหาริมทรัพย์หรือสนิทรัพย์อื่น 

21.3 การให้หรือรับบริการ 

21.4 การมีสญัญาเช่าระยะยาวหรือให้เช่า 

21.5 การโอนหรือรับโอนงานวิจัยและพัฒนา  
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21.6 รายการโอนหรือรับโอนสทิธทิี่เกดิข้ึนภายใต้สญัญาการให้หรือใช้สทิธ ิ 

21.7 รายการโอนหรือรับโอนที่เกิดข้ึนภายใต้ข้อตกลงการจัดการทางการเงิน (รวมถึงการกู้ยืม

และการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นที่ท  าในรูปของเงินสดหรือในรูปแบบอื่น) 

21.8  การค า้ประกนัหรือการใช้หลักประกนั  

21.9  ภาระผูกพันในการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ระบุเกดิข้ึน หรือ ไม่     

  เกดิขึ้นในอนาคต รวมถึงสญัญา executor contract 
1
  (ไม่ว่าจะมีการรับรู้หรือไม่ ) และ 

21.10 การช าระหน้ีสนิแทนกิจการหรือการที่กิจการช าระหน้ีสนิแทนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั   

22.   การที่บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยที่มีส่วนร่วมในโครงการผลประโยชน์ ซ่ึงท าให้มีความเสี่ยงร่วมกัน

ในกลุ่มกิจการถือเป็นรายการระหว่างกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ดูย่อหน้าที่ 34 ข 42 ใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน (แก้ไขปรับปรุง 2554)  (เมื่อมีการ

ประกาศใช้)) 

 

23. การเปิดเผยว่ารายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า

เช่นเดียวกับรายการที่เกิดข้ึนกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จะท าได้กต่็อเมื่อกิจการ

สามารถพิสจูน์ได้ว่ารายการที่เกดิข้ึนเป็นไปตามเง่ือนไขที่ได้เปิดเผยไว้ 

 

24. กิจการอาจเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการที่เกีย่วขอ้งกนัโดยรวมรายการที่มีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนัไวด้ว้ยกนั เวน้แต่การแยกเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจ าเป็นต่อการท าความเขา้ใจถึง

ผลกระทบของรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่ีต่องบการเงินของรฐับาล 

 

                  เกีย่วขอ้งกบัรฐับาล 

 25    กิจการทีเ่สนอรายงานไดร้บัการยกเวน้จากขอ้ก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลในย่อหนา้ 18  ส าหรบั

รายการกบักิจการทีเ่กีย่วขอ้งและยอดคงเหลือ รวมภาระผูกพนั กบั 

1) รฐับาล ซ่ึงมีอ านาจควบคุม หรือควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลที่มีนยัส าคญั เหนือกิจการที่

เสนอรายงาน และ 

2) กิจการซ่ีงเป็นกิจการที่เกี่ยวขอ้ง เนือ่งจากอยู่ภายใตก้ารควบคุม หรือควบคุมร่วม หรือมี

อิทธิพลทีม่ีนยัส าคญั เหนอืกิจการทีเ่สนอรายงานและกิจการนั้น โดยรฐับาลเดียวกนั 

26   หากกิจการที่เสนอรายงานใชข้อ้ยกเวน้ตามย่อหนา้ 25  กิจการตอ้งเปิดเผยรายการระหว่าง

กิจการทีเ่กีย่วขอ้งและยอดคงเหลือตามย่อหนา้ 25  ดงันี้  

    26.1   ชี่อของรฐับาล และลกัษณะของความสมัพนัธก์บักิจการที่เสนอรรายงาน (ตวัอย่าง     

     เช่น อ านาจควบคุม การควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลทีม่ีนยัส าคญั ) 

            26.2  ขอ้มูลดงัต่อไปนี้ โดยมีรายละเอียดเพยีงพอทีท่ าใหผู้ใ้ชง้บการเงินของกิจการเขา้ใจถึง

       ผลกระทบของรายการกบักิจการทีเ่กีย่วขอ้งทีม่ีต่องบการเงิน 

                     2.1) ลกัษณะของรายการและจ านวนเงินของแต่ละรายการทีม่ีนยัส าคญั และ 
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                   2.2) ส าหรบัรายการอื่นซ่ึงโดยรวมมีนยัส าคญั แต่ว่าแต่ละรายการไม่มีนยัส าคญั ควร

     เปิดเผยลกัษณะเชิงคุณภาพ หรือขอ้ช้ีบ่งอื่นถึงขอบเขตของรายการ ประเภท

     ของรายการใหร้วมรายการตามย่อหนา้ 21 

27     ในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือก าหนดระดับของรายละเอยีดที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดของย่อหน้า 

26.2 กิจการที่เสนอรายงานต้องพิจารณาถึงความใกล้ชิดของความสัมพันธ์ และปัจจัยอื่นที่

เกี่ยวข้องในการก าหนดระดับของความส าคัญของรายการ ตัวอย่างเช่นการพิจารณาถึง 

             27.1   ความส าคัญเม่ีอพิจารณาถึงขนาด 

             27.2  รายการไม่เป็นไปตามเง่ือนไขทางตลาด 

             27.3  อยู่นอกเหนือการด าเนินงานแบบปกติรายวัน เช่นการซ้ีอและขายธุรกจิ 

             27.4  ได้มีการเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานก ากบัดูแล   

             27.5   มีการรายงานให้ผู้บริหารระดับสงู 

             27.6   ขึ้นอยู่กบัการอนุมัติโดยผู่ถือหุ้น    

 

วนัถอืปฏิบติัและการปฎิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

28. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติย้อนหลังกบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน 

  หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 25547 เป็นต้นไป ทั้งน้ี อนุญาติสนับสนุนให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏบัิติโดย

น าไปใช้ทั้งหมด หรือตามข้อก าหนดการยกเว้นบางส่วนในย่อหน้า 25- 27 ส าหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับ

รัฐบาล หากกิจการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไปถือปฏิบัติทั้งหมด หรือส่วนที่ได้รับการยกเว้น 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมก่อนวันที่ 1 มกราคม 25547 กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริง

ดังกล่าวด้วย 
28ก.  กิจการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดใหม่ในย่อหน้าที่ 20 กับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป หากกิจการถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้) ก่อนวันถือปฏบัิติ กิจการต้อง

น าข้อก าหนดใหม่ในย่อหน้าที่ 20 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไปปฏบัิติในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย  

28 ก   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10  ฉบับที่ 11   ข้อตกลงร่วมกัน  และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (เมื่อมีการประการศใช้)  ได้มีการแก้ไขย่อหน้า 3 , 9, 11.2 , 

15, 19.2 และ 19.5 และ 25 กิจการต้องน าการปรับปรุงแก้ไขเหล่าน้ีมาใช้ปฎิบัติ เม่ีอมีการน า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นมาใช้ปฎิบัติ   

 

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24    

29.   มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง  

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั  

 


