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มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 47 
เรื่อง 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวของกัน 
(ใชแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบับที ่13) 

 
สารบัญ 

ยอหนาท่ี 
วัตถุประสงค           
ขอบเขต                   1-3 
คํานิยาม                      4 
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน              5-15 
การเปดเผยขอมูล             16-23 
วันถือปฏิบตั ิ                   24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานฉบับนี้ประกอบดวยขอความที่พิมพดวยอักษรตัวหนา เอน และขอความที่พิมพดวย
ตัวอักษรปกติ  ซ่ึงถือเปนคําอธิบายเพิ่มเติม  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับรายการที่ไมมี
นัยสําคัญ 
 
วัตถุประสงค 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
ขอบเขต 
 
1.   มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับกิจการทุกกิจการที่มีบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
หรือมีรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
2.   มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติเม่ือกิจการที่เสนอรายงานมีความสัมพันธกับบุคคลหรือ
กิจการที่เก่ียวของกันตามที่ระบุไวในยอหนาท่ี 3 
3.  ลักษณะของความสัมพันธระหวางกิจการที่เสนอรายงานกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันท่ีทํา
ใหกิจการที่เสนอรายงานตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีดังตอไปนี้ 

3.1 กิจการที่มีอํานาจควบคุมกิจการที่เสนอรายงาน  กิจการที่ถูกควบคุมโดยกิจการที่เสนอ
รายงาน หรือกิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกิจการที่เสนอรายานไมวาจะเปนโดย
ทางตรงหรือทางออมซ่ึงกระทําผานบริษัทท่ีทําหนาท่ีถือหุน บริษัทยอย และกิจการที่เปน
บริษัทยอยในเครือเดียวกัน 

3.2 บริษัทรวม (ดูมาตรฐานการบัญชี เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม) 
3.3 บุคคลที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอกิจการที่เสนอรายงานเนื่องจากมีอํานาจออกเสียง

ในกิจการที่เสนอรายงานไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม 
3.4 สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดกับบุคคลตามขอ 3.3 ซ่ึงมีอํานาจชักจูงบุคคลตามขอ 3.3 หรือ

อาจถูกชักจูงใหปฏิบัติตามบุคคลตามขอ 3.3 เม่ือมีความสัมพันธทางธุรกิจกับกิจการที่เสนอ
รายงาน 

3.5 ผูบริหารคนสําคัญ กรรมการ หรือพนักงานของกิจการที่เสนอรายงานซึ่งมีอํานาจ หนาท่ี และ
ความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุมการดําเนินงานของกิจการที่เสนอรายงาน 



3.6 สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดกับบุคคลตามขอ 3.5 ซ่ึงมีอํานาจชักจูงบุคคลตามขอ 3.5 หรือ
อาจถูกชักจูงใหปฏิบัติตามบุคคลตามขอ 3.5 เม่ือมีความสัมพันธทางธุรกิจกับกิจการที่เสนอ
รายงาน 

3.7 กิจการที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 
3.7.1 เปนกิจการที่บุคคลตามขอ 3.3 ถึง 3.6 มีอํานาจออกเสียงอยางเปนสาระสําคัญ   ไมวา

จะเปนโดยทางตรงหรือทางออม 
3.7.2 เปนกิจการที่บุคคลตามขอ 3.3 ถึง 3.6 สามารถใชอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ  ไมวา

จะเปนโดยทางตรงหรือทางออม 
3.7.3 เปนกิจการที่มีเจาของเปนกรรมการหรือผูถือหุนรายใหญของกิจการที่เสนอรายงาน 
3.7.4 เปนกิจการที่มีผูบริหารคนสําคัญเปนคนเดียวกับกิจการที่เสนอรายงาน 

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันแตละรายการ  กิจการตอง
คํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 
 
คํานิยาม 
 
4.  คําศัพทท่ีใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายเฉพาะ  ดังนี้ 
   

บุคคลหรือกิจการที่ 
เก่ียวของกัน 

หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่สามารถควบคุมบุคคลหรือ
กิจการอื่น   หรือสามารถใช อิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญในการตัดสินใจดานการเงินหรือการ
ดําเนินงานของบุคคลหรือกิจการอื่น 

รายการบัญชท่ีีเกิดกับบุคคล
หรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

หมายถึง การโอนทรัพยากรหรือภาระผูกพันระหวางบุคคล
หรือกิจการที่เก่ียวของกันโดยไมคํานึงวาไดมีการ
คิดราคาระหวางกันหรือไม 

การควบคุม หมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการ
ดําเนินงานของกิจการเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชน
จากกิจกรรมตางๆ ของกิจการนั้น  ความหมายของ
การควบคุมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตอง
นํามาถือปฏิบัติโดยอางอิงกับขอกําหนดที่ระบุไวใน



มาตรฐานการบัญชี เร่ือง งบการเงินรวมและการ
บัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย 

อิทธิพลอยางเปน 
สาระสําคัญ 

หมายถึง อํานาจในการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ
เก่ียวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน
ของกิจการแตไมถึงระดับท่ีจะควบคุมนโยบาย
ดังกลาว  ความหมายของการมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตอง
นํามาถือปฏิบัติโดยอางอิงกับขอกําหนดที่ระบุไวใน
มาตรฐานการบัญชี เร่ือง การบัญชีสําหรับเงิน
ลงทุนในบริษัทรวม 

 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
5.    การที่กิจการมีความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเปนเรื่องปกติทางการคาและ

การประกอบธุรกิจ  ตัวอยางเชน  กิจการอาจใหบริษัทยอยหรือบริษัทรวมดําเนินงานแตละสวน
ของกิจการ หรือกิจการอาจซื้อสวนไดเสียในกิจการอื่นเพื่อการลงทุนหรือเพื่อการคาในสัดสวน
ที่จะทําใหกิจการมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอการตัดสินใจทางการเงิน
และการดําเนินงานของกิจการที่ลงทุนไป 

6. ความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจมีผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของกิจการที่เสนอรายงาน  เนื่องจากกิจกรรมระหวางกิจการที่เสนอรายงานกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจจะไมเกิดขึ้นหากบุคคลหรือกิจการนั้นไมเกี่ยวของกับกิจการที่
เสนอรายงาน  หรือเนื่องจากรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจมีจํานวน
ที่แตกตางอยางเปนสาระสําคัญกับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

7.   ความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจมีผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของกิจการที่เสนอรายงานแมวารายการบัญชีระหวางกิจการที่เสนอรายงานกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกันจะไมเกิดขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากความสัมพันธดังกลาวอาจสงผลกระทบตอ
ความสัมพันธระหวางกิจการที่เสนอรายงานกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกันหรือที
ผลกระทบตอรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน  ตัวอยางเชน  บริษัทยอย
อาจเลิกความสัมพันธกับคูคาเมื่อบริษัทใหญเขาซื้อบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งซึ่งทําการคาประเภท
เดียวกับคูคารายเกา  ในทํานองเดียวกันบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจมีอิทธิพลอยางเปน



สาระสําคัญตอกิจการที่เสนอรายงานทําใหกิจการที่เสนอรายงานละเวนจากการประกอบ
กิจกรรมบางอยาง  เชน  บริษัทยอยอาจไดรับคําสั่งจากบริษัทใหญไมใหทําการวิจัยและพัฒนาที่
เปนของบริษัทเอง 

8.   มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมไดกําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจาก
ความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันหากรายการบัญชีระหวางกันไมเกิดขึ้น
เนื่องจากผลกระทบดังกลาวยากที่จะกําหนดได 

9.   ตามปกติ  การโอนทรัพยากรระหวางบุคคลหรือกิจการจะเกิดขึ้นตามราคาที่ทั้งสองฝายตกลง
แลกเปลี่ยนกัน  การตอรองราคาที่ใชในการแลกเปลี่ยนระหวางบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของ
กันมักทําขึ้นอยางเปนอิสระ  ในขณะที่การตอรองราคาระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
จะมีความยืดหยุนกวาการตอรองราคาที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลหรือกิจการไมที่เกี่ยวของกัน 

10. การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจทําได
หลายวิธี 

11. การกําหนดราคาของรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจทําไดโดยการใช
วิธีเปรียบเทียบราคาภายนอก  การกําหนดราคาวิธีนี้ทําโดยการอางอิงกับราคาของสินคาแบบ
เดียวกันที่ซ้ือขายกันในตลาดภายใตสภาพเศรษฐกิจเดียวกันและเปนราคาที่ผูซ้ือและผูขายตกลง
กันในลักษณะของผูที่ไมเกี่ยวของกัน  การกําหนดราคาวิธีนี้มักใชกับการใหบริการหรือการขาย
สินคากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่เปนการคาตามปกติ  หรือใชในการกําหนดตนทุน
ทางการเงิน 

12. การกําหนดราคาของรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอีกวิธีหนึ่งคือ  วิธี
ขายตอ  วิธีนี้มักนํามาใชเมื่อมีการโอนสินคาระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกอนที่
สินคานั้นจะขายใหกับบุคคลหรือกิจการภายนอก  การกําหนดราคาวิธีนี้ใชราคาขายตอเปน
เกณฑในการกําหนดราคาโอนโดยนําราคาขายตอมาหักดวยจํานวนตนทุนและกําไรที่ผูขายควร
ไดรับจากการขายตอ  ปญหาในทางปฏิบัติของวิธีขายตอคือ  การกําหนดจํานวนตนทุนและกําไร
ที่เหมาะสมซึ่งเปนเรื่องที่ตองใชดุลยพินิจ  วิธีขายตอนี้มักใชในการโอนทรัพยากรที่เปนสิทธิ
หรือที่เปนการใหบริการ 

13. วิธีการกําหนดราคาของรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันวิธีที่สามคือวิธี
ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม  ซ่ึงเปนวิธีที่นํากําไรสวนเพิ่มที่เหมาะสมมาบวกกับราคาทุนของ
สินคา  ปญหาในทางปฏิบัติของวิธีนี้คือ  การกําหนดจํานวนตนทุนและกําไรสวนเพิ่มเพื่อใชใน
การคํานวณราคาโอน  ในกรณีนี้  ผูขายอาจใชผลตอบแทนตอยอดขายหรือผลตอบแทนตอเงิน



ลงทุนของอุตสาหกรรมที่คลายคลึงกันมาเปนเกณฑในการกําหนดจํานวนกําไนสวนเพิ่มที่ตอง
ใชในการคํานวณ 

14. กิจการที่เสนอรายงานอาจไมไดกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีระหวางกันตามวิธีที่ระบุไวใน
ยอหนาที่  11  ถึง  13  ในบางครั้งกิจการที่เสนอรายงานอาจไมคิดราคาใด ๆ ในการโอน
ทรัพยากรระหวางกัน  ตัวอยางเชน  การใหบริการจัดการโดยไมคิดคาบริการ  และการใหสินเชื่อ
โดยไมคิดดอกเบี้ย 

15. ในบางกรณี  รายการบัญชีจะไมเกิดขึ้นหากบุคคลหรือกิจการไมมีความสัมพันธระหวางกัน  
ตัวอยางเชน  กิจการขายผลผลิตสวนใหญใหกับบริษัทใหญดวยราคาตนทุน  กิจการนั้นอาจไม
สามารถหาลูกคารายอื่นไดหากบริษัทใหญไมซ้ือสินคา 

 
การเปดเผยขอมูล 
16. มาตรฐานการบัญชีหลายฉบับกําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการระหวางบุคคล

หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  เชน  มาตรฐานการบัญชี  เร่ือง  การนําเสนองบการเงิน  กําหนดให
กิจการเปดเผยรายการระหวางกันที่เปนสาระสําคัญ  เงินลงทุน  และยอดคงเหลือของกิจการใน
กลุมและบริษัทรวม  มาตรฐานการบัญชี  เร่ือง  งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนใน
บริษัทยอย  และ  เร่ือง  การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม  กําหนดใหกิจการตองเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทรวมและบริษัทยอยที่เปนสาระสําคัญ 

17. ตัวอยางของรายการบัญชีที่กิจการอาจตองเปดเผยขอมูลในงวดบัญชีที่รายการเหลานี้มี
ผลกระทบ 

      17.1   การซื้อหรือขายสินคาสําเร็จรูปหรือสินคาระหวางผลิต 
      17.2   การซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพยหรือสินทรัพยอ่ืน 
      17.3   การใหหรือรับบริการ 
      17.4   การเปนตัวแทน 
      17.5   การมีสัญญาเชาระยะยาว 
      17.6   การใหหรือรับขอมูลจากการวิจัยและพัฒนา 
      17.7   การใหสิทธิในการใชสินทรัพย 
      17.8   การจัดหาเงินทุน  ( รวมถึงเงินกูและสวนทุนที่จายในรูปของเงินสดหรือสินทรัพยอ่ืน ) 
      17.9   การค้ําประกันหรือการใหหลักประกัน 
      17.10 การมีสัญญาการจัดการ 



18. กิจการตองเปดเผยความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันในทุกกรณีท่ีมีการ
ควบคุมเกิดขึ้นไมวารายการบัญชีระหวางกันจะเกิดขึ้นหรือไม 

19. กิจการตองเปดเผยความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในทุกกรณีที่มีการ
ควบคุมเกิดขึ้นไมวารายการบัญชีระหวางกันจะเกิดขึ้นหรือไม  ทั้งนี้เพื่อใหขอมูลกับผูใชงบ
การเงินเกี่ยวกับผลกระทบที่ความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจมีผลตอ
กิจการที่เสนอรายงาน 

20. กิจการตองเปดเผยความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน  รวมท้ังเปดเผย
ประเภทและองคประกอบของรายการบัญชีท่ีเกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันหากการ
เปดเผยขอมูลนั้นจําเปนตอความเขาใจในงบการเงินท่ีนําเสนอ 

21. ตามปกติ  องคประกอบของรายการบัญชีที่จําเปนตอความเขาใจในงบการเงินที่นําเสนอ
ประกอบดวยรายการตอไปนี้ 

      21.1  ปริมาณของรายการคาไมวาจะเปนจํานวนเงินหรือเปนอัตรารอยละ 
      21.2  จํานวนเงินหรืออัตรารอยละของยอดเงินคงคาง 
      21.3  นโยบายการกําหนดราคา 
22. กิจการอาจเปดเผยขอมูลเก่ียวกับรายการบัญชีท่ีเกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันโดยรวม

รายการที่มีลักษณะคลายคลึงกันไวดวยกัน  เวนแตการแยกเปดเผยขอมูลดังกลาวจะจําเปนตอ
ความเขาใจในผลกระทบที่รายการนั้นมีตองบการเงินของกิจการที่เสนอรายงาน 

23. กิจการ  ไมจําเปนตองเปดเผยขอมูลในงบการเงินรวมเกี่ยวกับรายการบัญชีที่เกิดขึ้นระหวาง
กิจการในกลุม  เนื่องจากงบการเงินรวมถือวาบริษัทใหญและบริษัทยอยเปนกิจการที่เสนอ
รายงานเดียวกัน  แตกิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการบัญชีตามวิธีสวนไดเสียที่มีกับ
บริษัทรวมโดยถือเปนรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 
วันถือปฏิบัติ 
24. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลังวันท่ี  1  มกราคม  2543  เปนตนไป 
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ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ - นามสกุล  นางสาว วลัยลักษณ  ชัยชนะกิจการ 
 
วัน เดือน ป เกิด  31  มีนาคม  2524 
 
ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2539  สําเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน  
     จากโรงเรียนพระหฤทยั  เชียงใหม 

   พ.ศ.  2542  สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
         จากโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย 
   พ.ศ.  2546  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต 
         จากมหาวิทยาลัยนเรศวร  จ.พิษณุโลก 
 
 
     


