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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบด วยยอหนาที่ 1 ถึง 24 และภาคผนวก ทุกยอหนามี ความสําคัญเทากัน
และมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ ต องอ านโดยคํ านึ งถึ งข อกํ าหนดของแม บทการบั ญชี ในกรณี ที่ ไม ได ให
แนวปฏิ บั ติในการเลื อกและการใช นโยบายการบั ญชี ให กิ จการถื อปฏิ บั ติตามข อกํ าหนดของมาตรฐาน
การบั ญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ย นแปลงประมาณการทางบั ญชี
และขอผิดพลาด

บทนํา
บทนํา 1.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปดเผยข อมูล เกี่ยวกับบุคคล
หรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ใช แ ทนมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 24 (ปรั บ ปรุ ง 2550)
เรื่ อ ง การเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น และให ถื อ ปฏิ บั ติ กั บ
งบการเงิ น สํา หรั บ งวดป บั ญ ชีที่เ ริ่ มในหรื อ หลั งวั น ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยกิ จ การ
สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันที่ใหเริ่มถือปฏิบัติ

บทนํา 2.

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของโครงการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
ของคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี ซึ่งไดนําความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตลอดจน
คําวิพากษวิจารณของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ผูประกอบวิชาชีพ
บัญ ชี และบุคคลที่ เกี่ ยวขอ ง ประกอบการพิ จารณาแกไ ขปรับ ปรุง ทั้ง นี้มี วัตถุป ระสงคเพื่อ
ลดและจํากั ดทางเลือ กในทางปฏิบั ติ ความซ้ํ าซ อน และความไมส อดคลองกันในมาตรฐาน
การบัญชี และเพื่ อใหเ ปนแนวทางที่ส ามารถปฏิบัติ รว มกั นได รวมถึ งก อให เกิด การพัฒ นา
ในดานอื่น

บทนํา 3.

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 24 (ปรั บ ปรุ ง 2552) มี วั ต ถุ ป ระสงค ที่ จ ะเพิ่ ม แนวทางและ
ความชัดเจนในขอบเขตของมาตรฐานการบั ญ ชี รวมถึ งคํา นิ ยาม และการเป ดเผยขอ มู ล
ของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยไดมีการแกไขถอยคําในวัต ถุประสงคของมาตรฐาน
การบัญ ชีเ พื่อ ให เกิ ดความชั ดเจนวางบการเงิ นของกิจ การต องมีก ารเปด เผยข อมู ลที่ จํา เป น
เพื่ อ ใหผูใชงบการเงิน ไดตระหนั ก ถึ งความเป น ไปไดที่ว า ฐานะทางการเงิ น และกํ า ไรหรื อ
ขาดทุน ของกิ จการอาจไดรับผลกระทบจากการที่กิ จการมี บุคคลหรือ กิจการที่เ กี่ยวขอ งกั น
และจากการมีรายการและยอดคงคางกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการ
กําหนดมาตรฐานการบัญชีไมไดพิจารณาทบทวนถึงการเปดเผยขั้นพื้นฐานในสวนที่เกี่ยวกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่อยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
บทนํา 4.

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมมีดังตอไปนี้

ขอบเขต
บทนํา 5.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหมีการเปดเผยคาตอบแทนแกผูบริหารสําคัญ
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บทนํา 6.

มาตรฐานการบั ญชี ฉบับนี้ ครอบคลุมถึงกิจการที่ ถูกควบคุ มโดยรัฐ กล าวคื อ กิ จการดั งกล าว
ซึ่งแสวงหากําไรจะไมไดรับการยกเวนการเปดเผยรายการกับกิจการอื่นๆ ที่ถูกควบคุมโดยรัฐ

ความมุงหมายของการเปดเผยเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
บทนํา 7.

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ไ ด ตั ด การอภิ ป รายถึ ง วิ ธี ก ารกํ า หนดราคาของรายการและ
การเปดเผยที่เกี่ยวของระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน เนื่องจากมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ไมไดใชกับการวัดมูลคาของรายการของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

คํานิยาม
บทนํา 8.

คํานิยามของคําวา “บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน” ไดขยายความใหครอบคลุมไปถึง
บุคคลหรือกิจการอื่นที่มีอํานาจการควบคุมรวมในกิจการ
การรวมคาที่กิจการเปนผูรวมคา และ
โครงการผลประโยชน ตอบแทนหลั งการจา งงานสํา หรั บผลประโยชน ของพนัก งานของ
กิจการหรือของกิจการใดๆ ที่เปนกิจการที่เกี่ยวของกันกับกิจการ

บทนํา 9.

มาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้ไดเพิ่มคํ านิยามของ “สมาชิกในครอบครัว ที่ใ กลชิ ดของบุคคล”
และกําหนดใหชัดเจนวากรรมการที่ไมไดทําหนาที่เปนผูบริหารถือเปนผูบริหารสําคัญดวย

บทนํา 10. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหชัดเจนวาผูรวมคาสองรายไมถือวาเปนบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวของกันเพียงเพราะผูรวมคาสองรายดังกลาวมีการควบคุมรวมกันในการรวมคา

การเปดเผยขอมูล
บทนํา 11. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดใหชัดเจน ในสวนของขอกําหนดในการเปดเผยเกี่ยวกับ
ยอดคงคางกับบุ คคลหรื อกิ จการที่เกี่ยวของกันรวมถึง ขอกํ าหนด เงื่ อนไข หลักประกั น
(ถามี) และลักษณะของสิ่งตอบแทนที่จะใชในการชําระยอดคงคางดังกลาว
รายละเอียดของการค้ําประกันที่ใหหรือไดรับ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
การชําระหนี้สินแทนกิจการหรือการที่กิจการชําระหนี้สินแทนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บทนํา 12. มาตรฐานการบัญ ชีฉบับ นี้กํ าหนดใหชัดเจนว า กิจ การต องเป ดเผยวา รายการกับ บุค คลหรื อ
กิจ การที่เ กี่ย วของกั นเปน ไปตามเงื่ อนไขทางการค าเชนเดีย วกั บรายการที่เ กิด ขึ้นกั บบุคคล
หรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกันได ก็ตอเมื่อกิจการสามารถพิสูจนเงื่อนไขดังกลาวได
บทนํา 13. ขอกําหนดในการเปดเผยเพิ่มเติมอื่นๆ ไดแก
จํานวนเงินของรายการและยอดคงคางที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน การเปดเผย
เพียงสัดสวนของจํานวนเงินของรายการและยอดคงคางดังกลาวไมเพียงพออีกตอไป
หนี้ สูญ หรื อหนี้ส งสัยจะสูญ ที่รั บรูเป นคา ใช จา ยในระหว างงวดที่ เกิ ดขึ้น จากบุ คคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
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-

-

การจัดประเภทลู กหนี้และเจาหนี้ที่ เปนบุคคลหรือกิจ การที่เ กี่ยวของกันที่จัดแยกเปน
ประเภทของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ชื่อของบริษัทใหญ และบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมสูงสุดในกิจการหากมิไดเปน
บุคคลหรือกิ จการรายเดียวกั น และหากบริ ษัทใหญ และบุ คคลหรื อกิจ การที่มี อํา นาจ
ควบคุมสู งสุด ในกิ จ การไม ไดจั ดทํา งบการเงิน เพื่ อ เสนอตอ สาธารณชน กิ จ การตอ ง
เปดเผยชื่อของบริษัทใหญที่อยูในลําดับใกลกับกิจการมากที่สุดซึ่งมีการจัดทํา งบการเงิน
เพื่อเสนอตอสาธารณชน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
วัตถุประสงค
1.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหมั่นใจวางบการเงินของกิจการไดเปดเผยขอมูล
ที่จํ าเปน เพื่ อทํ าให ผูอ านตระหนักถึ งความเปน ไปไดที่ วา ฐานะการเงิ นและกํา ไรหรือ ขาดทุ นของ
กิจ การอาจไดรับ ผลกระทบจากการที่กิจ การมีบุคคลหรือ กิ จการที่เกี่ ยวของกั น และจากการมี
รายการและยอดคงคางกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

ขอบเขต
2.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับ
2.1 การระบุลักษณะความสัมพันธและรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
2.2 การระบุยอดคงคางของรายการระหวางกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
2.3 การระบุสถานการณที่ตองเปดเผยรายการตามขอ 2.1 และ 2.2
2.4 การกําหนดการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการระหวางกันเหลานั้น

3.

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ กํ า หนดให เ ป ดเผยข อ มูล เกี่ ย วกั บรายการและยอดคงค า งของ
รายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ ผูร วมคา
หรือผูลงทุน ซึ่งงบการเงินดังกลาวนําเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

4.

กิจการตองเปดเผยข อมูล เกี่ยวกับรายการบุคคลหรือกิจการที่เ กี่ยวของกั นและยอดคงค างของ
รายการกับกิ จการในกลุม เดียวกัน ในงบการเงินของกิ จการ รายการและยอดคงคางของรายการ
บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในกลุ ม กิ จ การจะถู ก ตั ด ออกไปในการจั ด ทํ า
งบการเงินรวมของกลุมกิจการ

ความมุงหมายของการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
5.

ความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเป นเรื่องปกติทางการคาและการประกอบธุรกิจ
ตัว อย า งเช น การที่ กิ จ การมีกิ จ กรรมทางธุร กิ จ ผา นบริ ษัท ย อ ย กิ จ การร ว มค า และบริ ษั ท ร ว ม
บอยครั้ง ซึ่ง ภายใตสถานการณเชนนี้ความสามารถของกิ จการในการสง ผลกระทบตอนโยบาย
การเงินและการดําเนินงานของกิจ การที่เขาไปลงทุนเกิดขึ้นโดยผานการควบคุม การควบคุมรวม
หรือการมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ

6.

ความสัมพัน ธกับบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวของกันอาจมีผลกระทบต อกํ าไรหรือ ขาดทุนและฐานะ
การเงินของกิจการ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจทํารายการที่บุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของ
กันไมทํา เชน บริษัทยอยขายสินคาในราคาทุนใหแกบริษัทใหญ ซึ่งอาจไมขายใหกับลูกคารายอื่ น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) หนา 6/13

ในเงื่อ นไขเดียวกัน นอกจากนี้ รายการระหว างกิ จการกับบุคคลหรือกิจการที่เ กี่ยวของกั นอาจ
ไมเกิดขึ้นในจํานวนเงินเดียวกันกับรายการระหวางกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
7.

กําไรหรือขาดทุนและฐานะการเงินของกิจการอาจไดรับผลกระทบจากความสัมพันธกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกันแมไมมีรายการระหวางกันเกิดขึ้น การมีความสัมพันธเพียงเล็กนอยกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจเพียงพอที่จะสงผลกระทบตอรายการที่กิจการมีกับบุคคลหรือกิจการ
อื่น ที่ไมเกี่ยวขอ งกัน ตัวอยา งเชน บริ ษัทยอยอาจเลิก ความสัม พั นธกั บคูคาเมื่อบริ ษัทใหญ ซื้อ
บริษัทย อยอี ก แหง หนึ่งซึ่งทําธุ รกิ จประเภทเดี ยวกั บคู คา กิ จการหนึ่งอาจระงับกิ จกรรมบางอยา ง
เพราะไดรับอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ จากอีกกิจการหนึ่ง เชน บริษัทยอยอาจไดรับคําสั่งจากบริษัท
ใหญไมใหดําเนินการดานวิจัยและพัฒนา

8.

จากเหตุผลดังกลาว ขอมูลหรือความรูเกี่ยวกับรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ยอดคงคาง
ของรายการเหลานั้น และความสั มพันธกับบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวของกั น จึงมีผลกระทบตอผูใช
งบการเงินในการประเมินการดําเนินงานของกิจการ ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจของกิจการนั้นๆ

คํานิยาม
9.

คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้
บุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน

หมายถึง

บุคคลหรือกิจการที่มีลักษณะดังตอไปนี้
1) มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ กิ จ การไม ว า ทางตรงหรื อ
ทางออม โดยผานกิจการอื่นแหงหนึ่งหรือมากกวา
หนึ่งแหงโดยบุคคลหรือกิจการนั้น
1.1) มี อํ า นาจควบคุ ม กิ จ การ หรื อ ถู ก ควบคุ ม
โดยกิ จ การ หรื อ อยู ภ ายใต ก ารควบคุ ม
เดียวกันกับกิจการ (ในที่นี้หมายความรวมถึง
บริ ษั ทใหญ บริ ษั ทย อย และบริ ษั ทย อยใน
เครือเดียวกัน)
1.2) มี ส ว นได เ สี ย ในกิ จ การซึ่ ง ทํ า ให มี อิ ท ธิ พ ล
อยางมีนัยสําคัญตอกิจการ หรือ
1.3) มีอํานาจควบคุมรวมในกิจการ
2) เปนบริษัทรวมของกิจการ (ดูคํานิยามที่กําหนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม)
3) เปนการรว มคาที่ กิจการเปนผูร วมคา (ดูคํานิยาม
ที่ กํ า หนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 31
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา)
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รายการกั บบุ ค คลหรื อ หมายถึง
กิจการที่เกี่ยวของกัน
สมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ หมายถึง
ใกลชิดของบุคคล

คาตอบแทน

หมายถึง

4) เป น ผู บ ริ ห ารสํ า คั ญ ของกิ จ การ หรื อ ของบริ ษั ท
ใหญของกิจการ
5) เปนสมาชิกในครอบครัว ที่ใกลชิดของบุค คลตาม
ขอ 1 หรือ 4
6) เป น กิ จ การที่ บุ ค คลตามข อ 4 หรื อ 5 มี อํ า นาจ
ควบคุ ม หรื อ ควบคุ ม ร ว ม หรื อ มี อิ ท ธิ พ ลอย า งมี
นัยสํา คัญ ในการออกเสีย งในกิจการนั้นๆ ทั้งนี้ไ ม
วาโดยทางตรงหรือทางออม หรือ
7) เปนโครงการผลประโยชนตอบแทนหลั งออกจาก
งานสํา หรั บผลประโยชน ของพนัก งานของกิจ การ
หรือของกิจการที่เกี่ยวของกัน
การโอนทรัพยากร บริการ หรือภาระผู กพั น ระหวาง
บุค คลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวของกัน โดยไมคํานึงว าไดมี
การคิดราคาระหวางกันหรือไม
สมาชิ กในครอบครั วของบุ คคลใดๆ ที่ คาดว าอาจมี
อิทธิพลตอหรืออาจไดรับ อิทธิพลจากบุคคลนั้นในการ
ทํารายการกับกิจการ ทั้งนี้สมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิด
ใหรวมถึง ทุกขอดังตอไปนี้
1) สามี ภรรยาและบุตรของบุคคลนั้น
2) บุตรของสามี ภรรยาของบุคคลนั้น
3) บุ ค คลในอุ ป การะของบุ ค คลนั้ น หรื อ ของสามี
ภรรยาของบุคคลนั้น
ผลประโยชน ทั้ งหมดของพนั กงาน (ตามคํ านิ ยามใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของ
พนั กงาน (เมื่ อมี การประกาศใช )) ซึ่ งรวมถึ ง
ผลประโยชนแกพนักงานตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ฉบั บที่ 2 เรื่ อง การจายโดยใช หุ นเปนเกณฑ
(เมื่ อ มี ก ารประกาศใช ) ผลประโยชน ข องพนั กงาน
หมายถึงสิ่งตอบแทนทุกรูปแบบที่จายหรือคางจายจาก
กิ จ การ หรื อ จั ด หาโดยกิ จ การ หรื อ แทนกิ จ การ
เพื่ อแลกเปลี่ ยนกั บงานที่ ทํ าให แก กิ จการ นอกจากนี้
ยังรวมถึงสิ่งตอบแทนที่จายแทนบริษัทใหญของกิจการ
อันเกี่ยวเนื่องกับกิจการ คาตอบแทนรวมถึง
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การควบคุม

หมายถึง

การควบคุมรวม

หมายถึง

ผูบริหารสําคัญ

หมายถึง

1) ผลประโยชน ระยะสั้ นของพนั กงาน เช น ค าจ า ง
เงินเดือ น เงินสมทบประกันสั งคม จํานวนที่ คิดได
จากการให ลาพั กประจํ าป และลาป วย ส ว นแบ ง
กํ า ไรและโบนั ส (หากจ า ยภายใน 12 เดื อ น
นั บ ตั้ ง แต วั น สิ้ น งวดบั ญ ชี ) และผลประโยชน
ที่ ไ ม ไ ด รั บ ในรู ป ของตั ว เงิ น (เช น การให ก าร
รั กษาพยาบาล การจั ดหาที่ อยู อาศั ย ค า พาหนะ
และค าสิ นค าหรือบริการที่ ให เปล าหรือไดรั บการ
อุ ดหนุ น โดยกิ จ การ) สํ าหรั บ พนั ก งานที่ ยั ง
ปฏิบัติงานอยูกับกิจการ
2) ผลประโยชน ห ลั ง ออกจากงาน เช น บํ า นาญ
ผลประโยชนอื่ นเมื่อ เกษียณอายุ เบี้ยประกันชีวิต
และคารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน
3) ผลประโยชน ระยะยาวอื่ นๆ ของพนั กงานรวมถึ ง
ผลตอบแทนในรู ปการลางานสํ าหรั บพนั กงานที่
ทํ า งานให กั บ กิ จ การเป น เวลานาน การลาเพื่ อ
เพิ่ มพู นความรู ที่ นายจ า งยั งคงจ ายผลตอบแทน
ใหอยู ผลประโยชนจากการทํ างานครบรอบ (เช น
ทุ ก ๆ 25 หรื อ 50 ป ) หรื อ ผลประโยชน ก าร
ใหบริการที่ ยาวนานอื่นๆ ผลประโยชนที่เกี่ยวของ
กับความทุพพลภาพระยะยาว นอกจากนี้ยังรวมสวน
แบงกําไร โบนัส และค าตอบแทนที่จะจ ายในภาย
หน าด วย ซึ่ งไม ได เป นการจ ายภายใน 12 เดื อน
หลังวันสิ้นงวด
4) ผลประโยชนเมื่อถูกเลิกจาง
5) ผลประโยชนของพนักงานที่จายโดยใชหุนเปนเกณฑ
อํ า นาจในการกํ า หนดนโยบายทางการเงิ น และการ
ดํ าเนิ นงานของกิ จการเพื่ อให ได มาซึ่ งประโยชน จาก
กิจกรรมตางๆ ของกิจการนั้น
การมีส ว นรว มในการควบคุ มกิจกรรมเชิ งเศรษฐกิจ
ตามที่ตกลงไวในสัญญา
บุค คลที่ มีอํ านาจหนาที่ และความรั บผิ ดชอบในการ
วางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมตางๆ ของกิจการ
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อิทธิพลอยางมี
นัยสําคัญ

หมายถึง

ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของ
กิจการ (ไมวาจะทําหนาที่ในระดับบริหารหรือไม)
อํานาจในการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดํา เนินงานของกิจการ
แต ไ ม ถึ งระดั บที่ จะควบคุ มนโยบายดั งกล า ว การมี
อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญอาจไดมาจากการเปนผูถือ หุน
จากข อ กํ า หนดของกฎหมาย หรื อ จากข อ ตกลง
ในสัญญา

10.

ในการพิจ ารณาความสั มพัน ธกับ บุคคลหรื อกิ จ การที่เ กี่ ยวของกัน ใหพิ จารณาจากเนื้อ หาของ
ความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย

11.

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ลักษณะดังตอไปนี้ อาจไมถือวาเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
11.1 กิ จ การสองกิ จ การมี เ พี ย งกรรมการคนใดคนหนึ่ ง หรื อ ผู บ ริ ห ารสํ า คัญ คนใดคนหนึ่ ง
รวมกัน แตความสัมพันธดังกลาวตองไมเขาลักษณะบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่
กลาวในขอ 4 และ 6 ของคํานิยามบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในยอหนาที่ 9
11.2 ผูรวมคาสองรายมีเพียงการควบคุมรวมกันในการรวมคา
11.3 กิ จ การเพี ยงแค มี ความสั มพั น ธ ในการทํ าธุ ร กิ จ ตามปกติ กั บกิ จ การดั งต อไปนี้ (แม ว า
ความสัมพันธดังกล าวอาจกระทบต อความเป นอิ สระในการดําเนิ นกิ จกรรมทางธุ รกิ จของ
กิจการ หรืออาจทําใหสามารถเขามามีสวนเขารวมในกระบวนการตัดสินใจของกิจการก็ตาม)
11.3.1 ผูใหการสนับสนุนทางการเงิน
11.3.2 สหภาพการคา
11.3.3 กิจการสาธารณูปโภค
11.3.4 สวนงานและองคกรของรัฐ
11.4 ลูก คา ผูขาย เจ า ของสิ ทธิทางการคา ผูจั ดจํ า หน า ย หรื อ ตัว แทนโดยทั่ว ไป ที่กิ จ การมี
รายการคาดวยในปริมาณที่มีนัยสําคัญ อันเปนเพียงการพึ่งพาตอกันทางเศรษฐกิจ

การเปดเผยขอมูล
12.

กิจ การตองเปดเผยความสั มพัน ธ ระหวา งบริษัท ใหญ และบริษัท ยอ ยในทุ กกรณี ไมวา จะมี
รายการระหว างกันหรือ ไม กิจการตอ งเปดเผยชื่ อ ของบริษัท ใหญ และบุค คลหรือ กิจการ
ที่มีอํานาจควบคุมสูงสุดในกิจการหากมิไดเปนบริษัท ใหญ และหากบริษัทใหญและบุคคลหรือ
กิจการที่ มี อํ านาจควบคุ ม สู ง สุ ด ในกิ จการไม ไ ดจั ดทํ า งบการเงิน เพื่อ เสนอตอ สาธารณชน
กิจ การตอ งเปด เผยชื่อของบริษัท ใหญที่อยูในลํ าดับ ใกลกับ กิจ การมากที่สุด ซึ่งมี การจัด ทํา
งบการเงินเพื่อเสนอตอสาธารณชนดวย
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13.

กิจ การต องเป ดเผยความสัม พัน ธกั บบุคคลหรือ กิจ การที่ เกี่ ยวขอ งกั นในทุ กกรณี ที่มี การควบคุม
เกิดขึ้น ไมวาจะมีรายการระหวางกันหรือไม ทั้งนี้เพื่อใหผูใชงบการเงินไดเขาใจถึงผลกระทบที่มี
ตอกิจการอันเปนผลมาจากการมีความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

14.

การเปดเผยความสัมพันธระหวางบริษัทใหญและบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนการ
เปดเผยเพิ่มเติมจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552 ) เรื่อง งบการเงินรวมและ
งบการเงิ นเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อ ง เงิน ลงทุน ใน
บริษัทรวม และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับ ปรุง 2552) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา
โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับ ดังกลาวกํ าหนดใหมีรายละเอียดและคํ าอธิบายเกี่ยวกับเงิน ลงทุนใน
บริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคาที่อยูภายใตการควบคุมรวมของกิจการที่มีนัยสําคัญ

15.

ในกรณีที่บริษัทใหญและบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมสูงสุดในกิจการไมไดจัดทํา งบการเงิน
เพื่ อ เสนอต อ สาธารณชน กิ จ การต อ งเป ดเผยชื่ อ ของบริ ษัท ใหญ ที่ อ ยู ในลํ า ดั บ ใกล กั บ กิ จ การ
มากที่สุด ซึ่งมีการจัดทํางบการเงินรวมเพื่อเสนอตอสาธารณชน บริษัทใหญที่อยูในลําดับใกลกับ
กิจการมากที่สุด หมายถึง บริษัทใหญที่อยูในลําดั บถั ดจากบริษัทใหญ ที่ถือหุนในกิ จการโดยตรง
ซึ่งเปนบริษัทแรกที่มีการจัดทํางบการเงินรวมเพื่อนําเสนอสาธารณชน

16.

กิจ การตอ งเปด เผยจํา นวนคาตอบแทนที่จ ายใหแก ผูบ ริห ารสํ าคัญของกิ จการเปน ยอดรวม
และแยกประเภทดังตอไปนี้
16.1 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
16.2 ผลประโยชนหลังออกจากงาน
16.3 ผลประโยชนระยะยาวอื่นๆ
16.4 ผลประโยชนเมื่อถูกเลิกจางงาน
16.5 ผลประโยชนของพนักงานที่จายโดยใชหุนเปนเกณฑ

17.

ในกรณีที่กิจการมีร ายการกับ บุคคลหรือกิจการที่เ กี่ย วของกั น กิจ การตอ งเปด เผยลักษณะ
ความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับรายการและยอดคง
ค า งของรายการกั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ที่ จํ า เป น ในการทํ า ความเข า ใจถึ ง
ผลกระทบจากความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่อาจมีตองบการเงิน ขอกําหนด
ในการเป ดเผยนี้เปนรายการที่ เพิ่มขึ้นจากข อกํา หนดในย อ หนา ที่ 16 ซึ่ งกํ า หนดใหเปดเผย
คาตอบแทนของผูบริหารสําคัญ โดยกิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้เปนอยางนอย
17.1 จํานวนเงินของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
17.2 จํานวนเงินของยอดคงคาง และ
17.2.1 ขอกําหนด เงื่อนไข หลั กประกัน (ถามี) และลักษณะของสิ่งตอบแทนที่จะ
ใชในการชําระยอดคงคางดังกลาว และ
17.2.2 รายละเอียดของการค้ําประกันที่ใหหรือไดรับ
17.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวของกับจํานวนเงินของยอดคงคาง
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17.4 หนี้สูญหรือหนี้สงสั ยจะสูญที่รับรูเปนคาใชจายในระหวางงวดที่เกิดขึ้นจากบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
18.

ในการเปดเผยข อ มู ลตามยอ หนา ที่ 17 กิจ การตอ งเป ดเผยข อ มูล แยกจากกันตามแตล ะ
ประเภทดังตอไปนี้
18.1 บริษัทใหญ
18.2 กิจการอื่นที่มีการควบคุมรวมหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญในกิจการ
18.3 บริษัทยอย
18.4 บริษัทรวม
18.5 การรวมคาที่กิจการเปนผูรวมคา
18.6 ผูบริหารสําคัญของกิจการหรือของบริษัทใหญ และ
18.7 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอื่นๆ

19.

การจัดประเภทลูกหนี้และเจ าหนี้ที่เปนบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวของกั นในแตละประเภทตามที่ระบุ
ในยอหนาที่ 18 นั้น เปนขอกําหนดในการเป ดเผยข อมูลที่เพิ่ มเติมจากที่กํ าหนดในมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่อง การนํ าเสนองบการเงิน สํ าหรับข อมู ลที่ ตองแสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิ นหรื อในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น การจั ดประเภทดังกลาวจะช วยใหการ
วิเคราะหเกี่ ยวกั บยอดคงค างและรายการกับบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข องกั นทําได อยางครบถ วน
ยิ่งขึ้น

20.

ตัวอยางของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่กิจการตองเปดเผย
20.1 การซื้อหรือขายสินคา (ไมวาจะเปนสินคาสําเร็จรูปหรือไม)
20.2 การซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพยหรือสินทรัพยอื่น
20.3 การใหหรือรับบริการ
20.4 การมีสัญญาเชาระยะยาวหรือใหเชา
20.5 การโอนหรือรับโอนงานวิจัยและพัฒนา
20.6 รายการโอนหรือรับโอนสิทธิที่เกิดขึ้นภายใตสัญญาการใหหรือใชสิทธิ
20.7 รายการโอนหรือรับโอนที่เกิด ขึ้นภายใต ขอตกลงการจัดการทางการเงิน (รวมถึงการกูยืม
และการระดมทุนจากผูถือหุนที่ทําในรูปของเงินสดหรือในรูปแบบอื่น)
20.8 การค้ําประกันหรือการใชหลักประกัน
20.9 การชําระหนี้สินแทนกิจการหรือการที่กิจการชําระหนี้สินแทนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
การที่บริษัทใหญหรือบริษัทยอ ยที่มีส วนรวมในโครงการผลประโยชน ซึ่งทําใหมีค วามเสี่ยงร วมกั น
ในกลุ ม กิ จ การถื อ เป น รายการระหว า งกิ จ การและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งกั น (ดู ย อ หน า ที่ 34 ข
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช))
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21.

การเป ด เผยว า รายการกั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น เป น ไปตามเงื่ อ นไขทางการค า
เชน เดียวกั บ รายการที่เกิ ดขึ้น กั บ บุ คคลหรื อ กิ จ การที่ไมเ กี่ ยวข อ งกั น จะทํา ไดก็ ตอ เมื่อ กิ จ การ
สามารถพิสูจนไดวารายการที่เกิดขึ้นเปนไปตามเงื่อนไขที่ไดเปดเผยไว

22.

กิจการอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันโดยรวมรายการที่มีลักษณะ
คลายคลึงกันไวดวยกัน เวนแตการแยกเปดเผยขอมูลดังกลาวจําเปนตอการทําความเขาใจถึง
ผลกระทบของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีตองบการเงินของกิจการ

วันถือปฏิบัติ
23.

มาตรฐานการบัญ ชีฉบั บ นี้ ใหถื อปฏิบั ติกั บ งบการเงิน สํา หรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชีที่เ ริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปน ตนไป ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชก อนวันถือปฏิบัติ หากกิ จการนํา
มาตรฐานการบั ญ ชีฉบั บ นี้ไปถื อปฏิบั ติสํา หรับ รอบระยะเวลาบั ญ ชีที่เ ริ่ มกอ นวั นที่ 1 มกราคม
2554 กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย

23ก. กิจ การต องปฏิบัติตามขอกํ าหนดใหมในยอ หนาที่ 20 กับ งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญ ชี
ที่เ ริ่มในหรือหลัง วัน ที่ 1 มกราคม 2554 เปน ตน ไป หากกิจ การถื อปฏิบั ติมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช) กอนวันถือปฏิบัติ กิจการตอง
นําขอกําหนดใหมในยอหนาที่ 20 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปปฏิบัติในชวงเวลาดังกลาวดวย
24.

มาตรฐานการบั ญ ชีฉ บั บ นี้ ให ใชแ ทนมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 24 (ปรั บ ปรุ ง 2550) เรื่ อ ง
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
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