
ภาคผนวก

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552)
เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน

คําแถลงการณ

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวาง
ประเทศฉบับที่ 24 เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน พ.ศ. 2552 ซึ่ง
เปนการแกไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2551(IAS No. 24 Related Party Disclosures (Bound volume 2009))
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มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 24 และภาคผนวก ทุกยอหนามี
ความสําคัญเทากันและมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการ
บัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
บทนํา
บทนํา 1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง
2550)เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน และใหถือ
ปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับงวดปบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2554 โดยกิจการสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกอนวันที่ใหเร่ิมถือ
ปฏิบัติ

บทนํา 2. การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี เปนสวนหน่ึงของโครงการปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี ซึ่งไดนําความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ ตลอดจนคําวิพากษวิจารณของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ผูประกอบวิชาชีพบัญชี และบุคคลที่เกี่ยวของ
ประกอบการพิจารณาแกไขปรับปรุง ทั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อลดและจํากัด
ทางเลือกในทางปฏิบัติ ความซ้ําซอน และความไมสอดคลองกันในมาตรฐานการ
บัญชี และเพื่อใหเปนแนวทางที่สามารถปฏิบัติรวมกันได รวมถึงกอใหเกิดการ
พัฒนาในดานอ่ืน

บทนํา 3. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) มีวัตถุประสงคที่จะเพิ่มแนวทาง
และความชัดเจนในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี รวมถึงคํานิยาม และการ
เปดเผยขอมูลของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยไดมีการแกไขถอยคําใน
วัตถุประสงคของมาตรฐานการบัญชีเพื่อให เกิดความชัดเจนวางบการเงินของ
กิจการตองมีการเปดเผยขอมูลที่จําเปนเพื่อใหผูใชงบการเงินไดตระหนักถึงความ
เปนไปไดที่วาฐานะทางการเงินและกําไรหรือขาดทุนของกิจการอาจไดรับ
ผลกระทบจากการที่กิจการมีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันและจากการมีรายการ
และยอดคงคางกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ทั้งน้ี คณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีไมไดพิจารณาทบทวนถึงการเปดเผยขั้นพื้นฐานในสวนที่
เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่อยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
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การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ
บทนํา 4. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมมีดังตอไปน้ี
ขอบเขต
บทนํา 5. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกําหนดใหมีการเปดเผยคาตอบแทนแกผูบริหารสําคัญ
บทนํา 6. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีครอบคลุมถึงกิจการที่ถูกควบคุมโดยรัฐ กลาวคือ กิจการ

ดังกลาวซึ่งแสวงหากําไรจะไมไดรับการยกเวนการเปดเผยรายการกับกิจการอ่ืนๆ
ที่ถูกควบคุมโดยรัฐ

ความมุงหมายของการเปดเผยเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน
บทนํา 7. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไดตัดการอภิปรายถึงวิธีการกําหนดราคาของรายการ

และการเปดเผยที่เกี่ยวของระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน เน่ืองจาก
มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไมไดใชกับการวัดมูลคาของรายการของบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน

คํานิยาม
บทนํา 8. คํานิยามของคําวา “บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน” ไดขยายความใหครอบคลุม

ไปถึงบุคคลหรือกิจการอ่ืนที่มีอํานาจการควบคุมรวมในกิจการการรวมคาที่กิจการ
เปนผูรวมคา และโครงการผลประโยชนตอบแทนหลังการจางงานสําหรับ
ผลประโยชนของพนักงานของกิจการหรือของกิจการใดๆ ที่เปนกิจการที่เกี่ยวของ
กันกับกิจการ

บทนํา 9. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไดเพิ่มคํานิยามของ “สมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดของ
บุคคล”และกําหนดใหชัดเจนวากรรมการที่ไมไดทําหนาที่เปนผูบริหารถือเปน
ผูบริหารสําคัญดวย

บทนํา 10. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกําหนดใหชัดเจนวาผูรวมคาสองรายไมถือวาเปนบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกันเพียงเพราะผูรวมคาสองรายดังกลาวมีการควบคุมรวมกัน
ในการรวมคา
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การเปดเผยขอมูล
บทนํา 11. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไดกําหนดใหชัดเจน ในสวนของขอกําหนดในการ

เปดเผยเกี่ยวกับ
- ยอดคงคางกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันรวมถึง ขอกําหนด เงื่อนไข

หลักประกัน(ถามี) และลักษณะของสิ่งตอบแทนที่จะใชในการชําระยอดคง
คางดังกลาว

- รายละเอียดของการค้ําประกันที่ใหหรือไดรับ
- คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
- การชําระหน้ีสินแทนกิจการหรือการที่กิจการชําระหน้ีสินแทนบุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวของกัน
บทนํา 12. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกําหนดใหชัดเจนวา กิจการตองเปดเผยวารายการกับ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาเชนเดียวกับรายการ
ที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกันได ก็ตอเมื่อกิจการสามารถพิสูจน
เงื่อนไขดังกลาวได

บทนํา 13. ขอกําหนดในการเปดเผยเพิ่มเติมอ่ืนๆ ไดแก
- จํานวนเงินของรายการและยอดคงคางที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

การเปดเผยเพียงสัดสวนของจํานวนเงินของรายการและยอดคงคางดังกลาวไม
เพียงพออีกตอไป

- หน้ีสูญหรือหน้ีสงสัยจะสูญที่รับรูเปนคาใชจายในระหวางงวดที่เกิดขึ้นจาก
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

- การจัดประเภทลูกหน้ีและเจาหน้ีที่เปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่
จัดแยกเปนประเภทของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

- ชื่อของบริษัทใหญ และบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมสูงสุดในกิจการ
หากมิไดเปนบุคคลหรือกิจการรายเดียวกัน และหากบริษัทใหญและบุคคล
หรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมสูงสุดในกิจการไมไดจัดทํางบการเงินเพื่อเสนอ
ตอสาธารณชน กิจการตองเปดเผยชื่อของบริษัทใหญที่อยูในลําดับใกลกับ
กิจการมากที่สุดซึ่งมีการจัดทํางบการเงินเพื่อเสนอตอสาธารณชน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคล
หรือกิจการที่เก่ียวของกัน
วัตถุประสงค
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทําใหมั่นใจวางบการเงินของกิจการไดเปดเผย
ขอมูลที่จําเปนเพื่อทําใหผูอานตระหนักถึงความเปนไปไดที่วาฐานะการเงินและกําไรหรือขาดทุน
ของกิจการอาจไดรับผลกระทบจากการที่กิจการมีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน และจากการมี
รายการและยอดคงคางกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ขอบเขต
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหถือปฏิบัติกับ

2.1 การระบุลักษณะความสัมพันธและรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
2.2 การระบุยอดคงคางของรายการระหวางกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
2.3 การระบุสถานการณที่ตองเปดเผยรายการตามขอ 2.1 และ 2.2
2.4 การกําหนดการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการระหวางกันเหลาน้ัน

3. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกําหนดใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการและยอดคงคางของรายการ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ ผูรวมคาหรือผูลงทุน ซึ่ง
งบการเงินดังกลาวนําเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)เร่ือง งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
4. กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันและยอดคงคางของ
รายการกับกิจการในกลุมเดียวกันในงบการเงินของกิจการ รายการและยอดคงคางของรายการ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่เกิดขึ้นภายในกลุมกิจการจะถูกตัดออกไปในการจัดทํางบการเงิน
รวมของกลุมกิจการ
ความมุงหมายของการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
5. ความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเปนเร่ืองปกติทางการคาและการประกอบ
ธุรกิจตัวอยางเชน การที่กิจการมีกิจกรรมทางธุรกิจผานบริษัทยอย กิจการรวมคาและบริษัทรวม
บอยคร้ัง ซึ่งภายใตสถานการณเชนน้ีความสามารถของกิจการในการสงผลกระทบตอนโยบาย
การเงินและการดําเนินงานของกิจการที่เขาไปลงทุนเกิดขึ้นโดยผานการควบคุม การควบคุมรวม
หรือการมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ
6. ความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจมีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุนและ
ฐานะการเงินของกิจการ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจทํารายการที่บุคคลหรือกิจการที่ไม
เกี่ยวของกันไมทํา เชน บริษัทยอยขายสินคาในราคาทุนใหแกบริษัทใหญ ซึ่งอาจไมขายใหกับลูกคา
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รายอ่ืนในเงื่อนไขเดียวกัน นอกจากน้ี รายการระหวางกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจ
ไมเกิดขึ้นในจํานวนเงินเดียวกันกับรายการระหวางกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
7. กําไรหรือขาดทุนและฐานะการเงินของกิจการอาจไดรับผลกระทบจากความสัมพันธกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกันแมไมมีรายการระหวางกันเกิดขึ้น การมีความสัมพันธเพียงเล็กนอยกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจเพียงพอที่จะสงผลกระทบตอรายการที่กิจการมีกับบุคคลหรือ
กิจการอ่ืนที่ไมเกี่ยวของกัน ตัวอยางเชน บริษัทยอยอาจเลิกความสัมพันธกับคูคาเมื่อบริษัทใหญซื้อ
บริษัทยอยอีกแหงหน่ึงซึ่งทําธุรกิจประเภทเดียวกับคูคา กิจการหน่ึงอาจระงับกิจกรรมบางอยาง
เพราะไดรับอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญจากอีกกิจการหน่ึง เชน บริษัทยอยอาจไดรับคําสั่งจากบริษัท
ใหญไมใหดําเนินการดานวิจัยและพัฒนา
8. จากเหตุผลดังกลาว ขอมูลหรือความรูเกี่ยวกับรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ยอดคง
คางของรายการเหลาน้ัน และความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน จึงมีผลกระทบตอ
ผูใชงบการเงินในการประเมินการดําเนินงานของกิจการ ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจของกิจการ
น้ันๆ
คํานิยาม
9. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีความหมายโดยเฉพาะดังน้ี
บุคคลหรือกิจการ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีลักษณะดังตอไปน้ี
ท่ีเกี่ยวของกัน 1) มีความสัมพันธกับกิจการไมวาทางตรงหรือ

ทางออม โดยผานกิจการอ่ืนแหงหน่ึงหรือ
มากกวาหน่ึงแหงโดยบุคคลหรือกิจการน้ัน

1.1) มีอํานาจควบคุมกิจการ หรือถูกควบคุม
โดยกิจการ หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกัน
กับกิจการ (ในที่น้ีหมายความรวมถึงบริษัทใหญ
บริษัทยอย และบริษัทยอยในเครือเดียวกัน)

1.2) มีสวนไดเสียในกิจการซึ่งทําใหมีอิทธิพล
อยางมีนัยสําคัญตอกิจการ หรือ

1.3) มีอํานาจควบคุมรวมในกิจการ
2) เปนบริษัทรวมของกิจการ (ดูคํานิยามที่กําหนด
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม)
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3) เปนการรวมคาที่กิจการเปนผูรวมคา (ดูคํา
นิยามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
31 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สวนไดเสียในการ
รวมคา)
4) เปนผูบริหารสําคัญของกิจการ หรือของบริษัท
ใหญของกิจการ
5) เปนสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดของบุคคล
ตามขอ 1 หรือ 4
6) เปนกิจการที่บุคคลตามขอ 4 หรือ 5 มีอํานาจ
ควบคุมหรือควบคุมรวม หรือมีอิทธิพลอยางมี
นัยสําคัญในการออกเสียงในกิจการน้ันๆ ทั้งน้ี
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือ
7) เปนโครงการผลประโยชนตอบแทนหลัง
ออกจากงานสําหรับผลประโยชนของพนักงาน
ของกิจการหรือของกิจการที่เกี่ยวของกัน

รายการกับบุคคลหรือ หมายถึง การโอนทรัพยากร บริการ หรือภาระผูกพัน
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน ระหวางการโอนทรัพยากร บริการ หรือภาระ

ผูกพัน ระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
โดยไมคํานึงวาไดมีการคิดราคาระหวางกัน
หรือไม

สมาชิกในครอบครัวท่ี หมายถึง สมาชิกในครอบครัวของบุคคลใดๆ ที่คาดวา
ใกลชิดของบุคคล อาจมีอิทธิพลตอหรืออาจไดรับอิทธิพลจาก

บุคคลน้ันในการทํารายการกับกิจการ ทั้งน้ี
สมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดใหรวมถึง ทุกขอ
ดังตอไปน้ี

1) สามี ภรรยาและบุตรของบุคคลน้ัน
2) บุตรของสามี ภรรยาของบุคคลน้ัน
3) บุคคลในอุปการะของบุคคลน้ันหรือของ

สามี ภรรยาของบุคคลน้ัน
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คาตอบแทน หมายถึง ผลประโยชนทั้งหมดของพนักงาน (ตามคํานิยาม
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง
ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการ
ประกาศใช)) ซึ่งรวมถึงผลประโยชนแกพนักงาน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ(เมื่อมีการ
ประกาศใช) ผลประโยชนของพนักงาน หมายถึง
สิ่งตอบแทนทุกรูปแบบที่จายหรือคางจายจาก
กิจการ หรือจัดหาโดยกิจการ หรือแทนกิจการ
เพื่อแลกเปลี่ ยนกับงานที่ทํ าใหแกกิจการ
นอกจากน้ียังรวมถึงสิ่งตอบแทนที่จายแทน
บริษัทใหญของกิจการอันเกี่ยวเน่ืองกับกิจการ
คาตอบแทนรวมถึง

1. ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน เชน
คาจาง เงินเดือน เงินสมทบประกันสังคม จํานวนที่
คิดไดจากการใหลาพักประจําปและลาปวย สวน
แบงกํา ไรและโบนัส (หากจายภายใน 12 เดือน
นับต้ังแตวันสิ้นงวดบัญชี) และผลประโยชนที่
ไมไดรับในรูปของตัวเงิน (เชน การใหการ
รักษาพยาบาล การจัดหาที่อยูอาศัย คาพาหนะและ
คาสินคาหรือบริการที่ให เปลาหรือไดรับการ
อุดหนุนโดยกิจการ) สําหรับพนักงานที่ยัง
ปฏิบัติงานอยูกับกิจการ

2. ผลประโยชนหลังออกจากงาน เชน บํานาญ
ผลประโยชนอ่ืนเมื่อเกษียณอายุ เบี้ยประกัน
ชีวิตและคารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน

3. ผลประโยชนระยะยาวอ่ืนๆ ของพนักงาน
รวมถึงผลตอบแทนในรูปการลางานสําหรับ
พนักงานที่ทํา งานใหกับกิจการเปนเวลานาน
การลาเพื่อเพิ่มพูนความรูที่นายจางยังคงจาย
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ผลตอบแทนใหอยู ผลประโยชนจากการทํางาน
ครบรอบ(เชนทุกๆ25หรือ50ป) หรือผลประโยชน
การใหบริการที่ยาวนานอ่ืนๆ ผลประโยชนที่
เ กี่ ย วข อง กั บ ค วา ม ทุ พ พ ล ภ า พ ระ ย ะ ย า ว
นอกจากน้ียังรวมสวนแบงกําไร โบนัส และ
คาตอบแทนที่จะจายในภายหนาดวย ซึ่งไมได
เปนการจายภายใน 12 เดือนหลังวันสิ้นงวด

4. ผลประโยชนเมื่อถูกเลิกจาง
5. ผลประโยชนของพนักงานที่จายโดยใช

หุนเปนเกณฑ
การควบคุม หมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและ

การดําเนินงานของกิจการเพื่อใหไดมาซึ่ง
ประโยชนจากกิจกรรมตางๆ ของกิจการน้ัน

การควบคุมรวม หมายถึง การมีสวนรวมในการควบคุมกิจกรรมเชิง
เศรษฐกิจตามที่ตกลงไวในสัญญา

ผูบริหารสําคัญ หมายถึง บุคคลที่มีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบใน
การวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมตางๆ ของ
กิจการไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งน้ี รวมถึง
กรรมการของกิจการ (ไมวาจะทําหนาที่ในระดับ
บริหารหรือไม)

อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ หมายถึง อํานาจในการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน
ของกิจการแตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบาย
ดังกลาว การมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญอาจ
ไดมาจากการเปนผูถือหุนจากขอกําหนดของ
กฎหมาย หรือจากขอตกลงในสัญญา

10. ในการพิจารณาความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ใหพิจารณาจากเน้ือหาของ
ความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย
11. ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ลักษณะดังตอไปน้ี อาจไมถือวาเปนบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน
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11.1 กิจการสองกิจการมีเพียงกรรมการคนใดคนหน่ึง หรือผูบริหารสําคัญคนใดคนหน่ึง
รวมกัน แตความสัมพันธดังกลาวตองไมเขาลักษณะบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ตามที่กลาวในขอ 4 และ 6 ของคํานิยามบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในยอหนาที่ 9

11.2 ผูรวมคาสองรายมีเพียงการควบคุมรวมกันในการรวมคา
11.3 กิจการเพียงแคมีความสัมพันธในการทําธุรกิจตามปกติกับกิจการดังตอไปน้ี (แมวา

ความสัมพันธดังกลาวอาจกระทบตอความเปนอิสระในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
ของกิจการ หรืออาจทําใหสามารถเขามามีสวนเขารวมในกระบวนการตัดสินใจของ
กิจการก็ตาม)
11.3.1 ผูใหการสนับสนุนทางการเงิน
11.3.2 สหภาพการคา
11.3.3 กิจการสาธารณูปโภค
11.3.4 สวนงานและองคกรของรัฐ

11.4 ลูกคา ผูขาย เจาของสิทธิทางการคา ผูจัดจําหนาย หรือตัวแทนโดยทั่วไป ที่กิจการมี
รายการคาดวยในปริมาณที่มีนัยสําคัญ อันเปนเพียงการพึ่งพาตอกันทางเศรษฐกิจ

การเปดเผยขอมูล
12. กิจการตองเปดเผยความสัมพันธระหวางบริษัทใหญและบริษัทยอยในทุกกรณี ไมวาจะมี

รายการระหวางกันหรือไม กิจการตองเปดเผยชื่อของบริษัทใหญ และบุคคลหรือกิจการ
ท่ีมีอํานาจควบคุมสูงสุดในกิจการหากมิไดเปนบริษัทใหญ และหากบริษัทใหญและบุคคลหรือ
กิจการท่ีมีอํานาจควบคุมสูงสุดในกิจการไมไดจัดทํางบการเงินเพื่อเสนอตอสาธารณชน
กิจการตองเปดเผยชื่อของบริษัทใหญท่ีอยูในลําดับใกลกับกิจการมากท่ีสุด ซึ่งมีการจัดทํา
งบการเงินเพื่อเสนอตอสาธารณชนดวย

13. กิจการตองเปดเผยความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในทุกกรณีที่มีการควบคุม
เกิดขึ้น ไมวาจะมีรายการระหวางกันหรือไม ทั้งน้ีเพื่อใหผูใชงบการเงินไดเขาใจถึงผลกระทบที่มีตอ
กิจการอันเปนผลมาจากการมีความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
14. การเปดเผยความสัมพันธระหวางบริษัทใหญและบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเปน
การเปดเผยเพิ่มเติมจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552 ) เร่ือง งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม
และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สวนไดเสียในการรวมคาโดยมาตรฐาน
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การบัญชีฉบับดังกลาวกําหนดใหมีรายละเอียดและคําอธิบายเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัท
รวม และการรวมคาที่อยูภายใตการควบคุมรวมของกิจการที่มีนัยสําคัญ
15. ในกรณีที่บริษัทใหญและบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมสูงสุดในกิจการไมไดจัดทํางบ
การเงินเพื่อเสนอตอสาธารณชน กิจการตองเปดเผยชื่อของบริษัทใหญที่อยูในลําดับใกลกับกิจการ
มากที่สุด ซึ่งมีการจัดทํางบการเงินรวมเพื่อเสนอตอสาธารณชน บริษัทใหญที่อยูในลําดับใกลกับ
กิจการมากที่สุด หมายถึง บริษัทใหญที่อยูในลําดับถัดจากบริษัทใหญที่ถือหุนในกิจการโดยตรงซึ่ง
เปนบริษัทแรกที่มีการจัดทํางบการเงินรวมเพื่อนําเสนอสาธารณชน
16. กิจการตองเปดเผยจํานวนคาตอบแทนท่ีจายใหแกผูบริหารสําคัญของกิจการเปนยอดรวมและ
แยกประเภทดังตอไปน้ี

16.1 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
16.2 ผลประโยชนหลังออกจากงาน
16.3 ผลประโยชนระยะยาวอื่นๆ
16.4 ผลประโยชนเมื่อถูกเลิกจางงาน
16.5 ผลประโยชนของพนักงานท่ีจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

17. ในกรณีท่ีกิจการมีรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน กิจการตองเปดเผยลักษณะ
ความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับรายการและยอดคงคาง
ของรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ท่ีจําเปนในการทําความเขาใจถึงผลกระทบจาก
ความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันท่ีอาจมีตองบการเงิน ขอกําหนดในการเปดเผยน้ี
เปนรายการท่ีเพิ่มข้ึนจากขอกําหนดในยอหนาท่ี 16 ซึ่งกําหนดใหเปดเผยคาตอบแทนของผูบริหาร
สําคัญ โดยกิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปน้ีเปนอยางนอย

17.1 จํานวนเงินของรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
17.2 จํานวนเงินของยอดคงคาง และ

17.2.1 ขอกําหนด เงื่อนไข หลักประกัน (ถามี) และลักษณะของสิ่งตอบแทนท่ีจะใชใน
การชําระยอดคงคางดังกลาว และ

17.2.2 รายละเอียดของการค้ําประกันท่ีใหหรือไดรับ
17.3 คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเกี่ยวของกับจํานวนเงินของยอดคงคาง
17.4 หน้ีสูญหรือหน้ีสงสัยจะสูญท่ีรับรูเปนคาใชจายในระหวางงวดท่ีเกิดข้ึนจากบุคคลหรือ

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน
18. ในการเปดเผยขอมูลตามยอหนาท่ี 17 กิจการตองเปดเผยขอมูลแยกจากกันตามแตละประเภท
ดังตอไปน้ี



99

18.1 บริษัทใหญ
18.2 กิจการอื่นท่ีมีการควบคุมรวมหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญในกิจการ
18.3 บริษัทยอย
18.4 บริษัทรวม
18.5 การรวมคาท่ีกิจการเปนผูรวมคา
18.6 ผูบริหารสําคัญของกิจการหรือของบริษัทใหญ และ
18.7 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันอื่นๆ

19. การจัดประเภทลูกหน้ีและเจาหน้ีที่เปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในแตละประเภท
ตามที่ระบุในยอหนาที่ 18 น้ัน เปนขอกําหนดในการเปดเผยขอมูลที่เพิ่มเติมจากที่กําหนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน สําหรับขอมูลที่ตอง
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การจัดประเภทดังกลาวจะชวย
ใหการวิเคราะหเกี่ยวกับยอดคงคางและรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันทําไดอยาง
ครบถวนยิ่งขึ้น
20. ตัวอยางของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่กิจการตองเปดเผย

20.1 การซื้อหรือขายสินคา (ไมวาจะเปนสินคาสําเร็จรูปหรือไม)
20.2 การซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพยหรือสินทรัพยอ่ืน
20.3 การใหหรือรับบริการ
20.4 การมีสัญญาเชาระยะยาวหรือใหเชา
20.5 การโอนหรือรับโอนงานวิจัยและพัฒนา
20.6 รายการโอนหรือรับโอนสิทธิที่เกิดขึ้นภายใตสัญญาการใหหรือใชสิทธิ
20.7 รายการโอนหรือรับโอนที่เกิดขึ้นภายใตขอตกลงการจัดการทางการเงิน (รวมถึงการกูยืม

และการระดมทุนจากผูถือหุนที่ทําในรูปของเงินสดหรือในรูปแบบอ่ืน)
20.8 การค้ําประกันหรือการใชหลักประกัน
20.9 การชําระหน้ีสินแทนกิจการหรือการที่กิจการชําระหน้ีสินแทนบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวของกันการที่บริษัทใหญหรือบริษัทยอยที่มีสวนรวมในโครงการผลประโยชน ซึ่งทํา
ใหมีความเสี่ยงรวมกันในกลุมกิจการถือเปนรายการระหวางกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของ
กัน (ดูยอหนาที่ 34 ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน
(เมื่อมีการประกาศใช))

21. การเปดเผยวารายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา
เชนเดียวกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน จะทําไดก็ตอเมื่อกิจการ
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สามารถพิสูจนไดวารายการที่เกิดขึ้นเปนไปตามเงื่อนไขที่ไดเปดเผยไว
22. กิจการอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันโดยรวมรายการท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกันไวดวยกัน เวนแตการแยกเปดเผยขอมูลดังกลาวจําเปนตอการทําความเขาใจถึง
ผลกระทบของรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันท่ีมีตองบการเงินของกิจการ

วันถือปฏิบัติ
23. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งน้ี สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมกอนวันที่ 1 มกราคม2554
กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย

23ก. กิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดใหมในยอหนาที่ 20 กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป หากกิจการถือปฏิบัติมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช) กอนวันถือ
ปฏิบัติ กิจการตองนําขอกําหนดใหมในยอหนาที่ 20 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไป
ปฏิบัติในชวงเวลาดังกลาวดวย

24. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ-สกุล นางสาวกชพร  ชูจิตร

วัน เดือน ป เกิด 30 เมษายน 2527

ประวัติการศึกษา 2547 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี
โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม

2549 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ภาคพายัพ เชียงใหม

ประวัติการทํางาน 2549 – 2550 ผูชวยผูทําบัญชี บริษัท ที-แอคเคาน จํากัด
2551 – 2553 เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ภาคพายัพ เชียงใหม

2553 - ปจจุบัน เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สํานักงานขนสงจังหวัดแมฮองสอน กรมการขนสงทางบก


