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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

คําแถลงการณ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 
ฉบับที่ 24 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน พ.ศ. 2552 ซึ่งเปน
การแกไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
(IAS No. 24 Related Party Disclosures (Bound volume 2009))
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 24 และภาคผนวก ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน 
และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดให
แนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
และขอผิดพลาด

บทนํา
บทนํา 1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล

หรือกิจการที่ เกี่ยวของกัน ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  24 (ปรับปรุง 2550) 
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน และใหถือปฏิบัติกับ
งบการเงินสําหรับงวดปบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยกิจการ
สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันที่ใหเริ่มถือปฏิบัติ

บทนํา 2. การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของโครงการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
ของคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี ซึ่งไดนําความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตลอดจน 
คําวิพากษวิจารณของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ผูประกอบวิชาชีพ
บัญชี และบุคคลที่เกี่ยวของ ประกอบการพิจารณาแกไขปรับปรุง ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ลดและจํากัดทางเลือกในทางปฏิบัติ ความซ้ําซอน และความไมสอดคลองกันในมาตรฐาน
การบัญชี และเพื่อใหเปนแนวทางที่สามารถปฏิบัติรวมกันได รวมถึงกอใหเกิดการพัฒนา
ในดานอื่น 

บทนํา 3. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) มีวัตถุประสงคที่จะเพิ่มแนวทางและ
ความชัดเจนในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี รวมถึงคํานิยาม และการเปดเผยขอมูล
ของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยไดมีการแกไขถอยคําในวัตถุประสงคของมาตรฐาน
การบัญชีเพื่อใหเกิดความชัดเจนวางบการเงินของกิจการตองมีการเปดเผยขอมูลที่จําเปน
เพื่อใหผูใชงบการเงินไดตระหนักถึงความเปนไปไดที่วาฐานะทางการเงินและกําไรหรือ
ขาดทุนของกิจการอาจไดรับผลกระทบจากการที่กิจการมีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
และจากการมีรายการและยอดคงคางกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการ
กําหนดมาตรฐานการบัญชีไมไดพิจารณาทบทวนถึงการเปดเผยขั้นพื้นฐานในสวนที่เกี่ยวกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่อยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
บทนํา 4. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมมีดังตอไปนี้

ขอบเขต

บทนํา 5. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหมีการเปดเผยคาตอบแทนแกผูบริหารสําคัญ
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บทนํา 6. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ครอบคลุมถึงกิจการที่ถูกควบคุมโดยรัฐ กลาวคือ กิจการดังกลาว
ซึ่งแสวงหากําไรจะไมไดรับการยกเวนการเปดเผยรายการกับกิจการอื่นๆ ที่ถูกควบคุมโดยรัฐ

ความมุงหมายของการเปดเผยเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน

บทนํา 7. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดตัดการอภิปรายถึงวิธีการกําหนดราคาของรายการและ
การเปดเผยที่เกี่ยวของระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน เนื่องจากมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ไมไดใชกับการวัดมูลคาของรายการของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

คํานิยาม

บทนํา 8. คํานิยามของคําวา “บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน” ไดขยายความใหครอบคลุมไปถึง
 บุคคลหรือกิจการอื่นที่มีอํานาจการควบคุมรวมในกิจการ
 การรวมคาที่กิจการเปนผูรวมคา และ
 โครงการผลประโยชนตอบแทนหลังการจางงานสําหรับผลประโยชนของพนักงานของ

กิจการหรือของกิจการใดๆ ที่เปนกิจการที่เกี่ยวของกันกับกิจการ

บทนํา 9. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดเพิ่มคํานิยามของ “สมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดของบุคคล” 
และกําหนดใหชัดเจนวากรรมการที่ไมไดทําหนาที่เปนผูบริหารถือเปนผูบริหารสําคัญดวย

บทนํา 10. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหชัดเจนวาผูรวมคาสองรายไมถือวาเปนบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวของกันเพียงเพราะผูรวมคาสองรายดังกลาวมีการควบคุมรวมกันในการรวมคา

การเปดเผยขอมูล

บทนํา 11. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดใหชัดเจน ในสวนของขอกําหนดในการเปดเผยเกี่ยวกับ
 ยอดคงคางกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันรวมถึง ขอกําหนด เงื่อนไข หลักประกัน 

(ถาม)ี และลักษณะของส่ิงตอบแทนที่จะใชในการชําระยอดคงคางดังกลาว
 รายละเอียดของการค้ําประกันที่ใหหรือไดรับ
 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 การชําระหนี้สินแทนกิจการหรือการที่กิจการชําระหนี้สินแทนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

บทนํา 12. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหชัดเจนวา กิจการตองเปดเผยวารายการกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกันเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาเชนเดียวกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคล
หรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกันได ก็ตอเมื่อกิจการสามารถพิสูจนเงื่อนไขดังกลาวได

บทนํา 13. ขอกําหนดในการเปดเผยเพิ่มเติมอื่นๆ ไดแก
 จํานวนเงินของรายการและยอดคงคางที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน การเปดเผย

เพียงสัดสวนของจํานวนเงินของรายการและยอดคงคางดังกลาวไมเพียงพออีกตอไป
 หนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญที่รับรูเปนคาใชจายในระหวางงวดที่เกิดขึ้นจากบุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวของกัน
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 การจัดประเภทลูกหนี้และเจาหนี้ที่เปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่จัดแยกเปน
ประเภทของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

 ชื่อของบริษัทใหญ และบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมสูงสุดในกิจการหากมิไดเปน
บุคคลหรือกิจการรายเดียวกัน และหากบริษัทใหญและบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจ
ควบคุมสูงสุดในกิจการไมไดจัดทํางบการเงินเพื่อเสนอตอสาธารณชน กิจการตอง
เปดเผยชื่อของบริษัทใหญที่อยูในลําดับใกลกับกิจการมากที่สุดซึ่งมีการจัดทํางบการเงิน
เพื่อเสนอตอสาธารณชน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

วัตถุประสงค
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหมั่นใจวางบการเงินของกิจการไดเปดเผยขอมูล     

ที่จําเปนเพื่อทําใหผูอานตระหนักถึงความเปนไปไดที่วาฐานะการเงินและกําไรหรือขาดทุนของ
กิจการอาจไดรับผลกระทบจากการที่กิจการมีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน และจากการมี
รายการและยอดคงคางกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

ขอบเขต
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับ

2.1 การระบุลักษณะความสัมพันธและรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
2.2 การระบุยอดคงคางของรายการระหวางกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
2.3 การระบุสถานการณที่ตองเปดเผยรายการตามขอ 2.1 และ 2.2
2.4 การกําหนดการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการระหวางกันเหลานั้น

3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการและยอดคงคางของ
รายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ ผูรวมคา
หรือผูลงทุน ซึ่งงบการเงินดังกลาวนําเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

4. กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันและยอดคงคางของ
รายการกับกิจการในกลุมเดียวกันในงบการเงินของกิจการ รายการและยอดคงคางของรายการ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่เกิดขึ้นภายในกลุมกิจการจะถูกตัดออกไปในการจัดทํา
งบการเงินรวมของกลุมกิจการ

ความมุงหมายของการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

5. ความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเปนเรื่องปกติทางการคาและการประกอบธุรกิจ
ตัวอยางเชน การที่กิจการมีกิจกรรมทางธุรกิจผานบริษัทยอย กิจการรวมคาและบริษัทรวม
บอยครั้ง ซึ่งภายใตสถานการณเชนนี้ความสามารถของกิจการในการสงผลกระทบตอนโยบาย
การเงินและการดําเนินงานของกิจการที่เขาไปลงทุนเกิดขึ้นโดยผานการควบคุม การควบคุมรวม
หรือการมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ

6. ความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจมีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุนและฐานะ
การเงินของกิจการ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจทํารายการที่บุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของ
กันไมทํา เชน บริษัทยอยขายสินคาในราคาทุนใหแกบริษัทใหญ ซึ่งอาจไมขายใหกับลูกคารายอื่น
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ในเงื่อนไขเดียวกัน นอกจากนี้ รายการระหวางกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจ            
ไมเกิดขึ้นในจํานวนเงินเดียวกันกับรายการระหวางกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

7. กําไรหรือขาดทุนและฐานะการเงินของกิจการอาจไดรับผลกระทบจากความสัมพันธกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกันแมไมมีรายการระหวางกันเกิดขึ้น การมีความสัมพันธเพียงเล็กนอยกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจเพียงพอที่จะสงผลกระทบตอรายการที่กิจการมีกับบุคคลหรือกิจการ
อื่นที่ไมเกี่ยวของกัน ตัวอยางเชน บริษัทยอยอาจเลิกความสัมพันธกับคูคาเมื่อบริษัทใหญซื้อ
บริษัทยอยอีกแหงหนึ่งซึ่งทําธุรกิจประเภทเดียวกับคูคา กิจการหนึ่งอาจระงับกิจกรรมบางอยาง
เพราะไดรับอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญจากอีกกิจการหนึ่ง เชน บริษัทยอยอาจไดรับคําสั่งจากบริษัท
ใหญไมใหดําเนินการดานวิจัยและพัฒนา

8. จากเหตุผลดังกลาว ขอมูลหรือความรูเกี่ยวกับรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ยอดคงคาง
ของรายการเหลานั้น และความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน จึงมีผลกระทบตอผูใช 
งบการเงินในการประเมินการดําเนินงานของกิจการ ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจของกิจการนั้นๆ

คํานิยาม

9.   คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้

บุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน

หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีลักษณะดังตอไปนี้
1) มีความสัมพันธกับกิจการไมวาทางตรงหรือ

ทางออม โดยผานกิจการอื่นแหงหนึ่งหรือมากกวา
หนึ่งแหงโดยบุคคลหรือกิจการนั้น
1.1) มีอํานาจควบคุมกิจการ หรือถูกควบคุม

โดยกิจการ หรืออยูภายใตการควบคุม
เดียวกันกับกิจการ (ในที่นี้หมายความรวมถึง
บริษัทใหญ บริษัทยอย และบริษัทยอยใน
เครือเดียวกัน)

1.2) มีสวนไดเสียในกิจการซึ่งทําใหมีอิทธิพล
อยางมีนัยสําคัญตอกิจการ หรือ

1.3) มีอํานาจควบคุมรวมในกิจการ
2) เปนบริษัทรวมของกิจการ (ดูคํานิยามที่กําหนดใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม)

3) เปนการรวมคาที่กิจการเปนผูรวมคา (ดูคํานิยาม
ที่กํ าหนดในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  31
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา)
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4) เปนผูบริหารสําคัญของกิจการ หรือของบริษัท
ใหญของกิจการ

5) เปนสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดของบุคคลตาม
ขอ 1 หรือ 4

6) เปนกิจการที่บุคคลตามขอ 4 หรือ 5 มีอํานาจ
ควบคุมหรือควบคุมรวม หรือมีอิทธิพลอยางมี
นัยสําคัญในการออกเสียงในกิจการนั้นๆ ทั้งนี้ไม
วาโดยทางตรงหรือทางออม หรือ

7) เปนโครงการผลประโยชนตอบแทนหลังออกจาก
งานสําหรับผลประโยชนของพนักงานของกิจการ
หรือของกิจการที่เกี่ยวของกัน

รายการกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน

หมายถึง การโอนทรัพยากร บริการ หรือภาระผูกพัน ระหวาง
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยไมคํานึงวาไดมี
การคิดราคาระหวางกันหรือไม

สมาชิกในครอบครัวที่
ใกลชิดของบุคคล

หมายถึง สมาชิกในครอบครัวของบุคคลใดๆ ที่คาดวาอาจมี
อิทธิพลตอหรืออาจไดรับอิทธิพลจากบุคคลนั้นในการ
ทํารายการกับกิจการ ทั้งนี้สมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิด
ใหรวมถึง ทุกขอดังตอไปนี้
1) สามี ภรรยาและบุตรของบุคคลนั้น
2) บุตรของสามี ภรรยาของบุคคลนั้น 
3) บุคคลในอุปการะของบุคคลนั้นหรือของสามี 

ภรรยาของบุคคลนั้น
คาตอบแทน หมายถึง ผลประโยชนทั้งหมดของพนักงาน (ตามคํานิยามใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของ
พนั กงาน (เมื่ อมี การประกาศใช )) ซึ่ งรวมถึ ง
ผลประโยชนแกพนักงานตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
(เมื่อมีการประกาศใช) ผลประโยชนของพนักงาน
หมายถึงสิ่งตอบแทนทุกรูปแบบที่จายหรือคางจายจาก
กิ จการ หรื อจัดหาโดยกิ จการ หรื อแทนกิจการ 
เพื่อแลกเปลี่ยนกับงานที่ทําใหแกกิจการ นอกจากนี้
ยังรวมถึงสิ่งตอบแทนที่จายแทนบริษัทใหญของกิจการ
อันเก่ียวเนื่องกับกิจการ คาตอบแทนรวมถึง
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1) ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน เชน คาจาง
เงินเดือน เงินสมทบประกันสังคม จํานวนที่คิดได
จากการใหลาพักประจําปและลาปวย สวนแบง
กํ าไรและโบนัส (หากจายภายใน 12 เดือน
นับตั้งแตวันสิ้นงวดบัญชี) และผลประโยชน
ที่ ไมไดรับในรูปของตัวเงิน (เชน การใหการ
รักษาพยาบาล การจัดหาที่อยูอาศัย คาพาหนะ 
และคาสินคาหรือบริการที่ใหเปลาหรือไดรับการ
อุ ดหนุนโดยกิ จการ) สํ าหรั บพนักงานที่ ยั ง
ปฏิบัติงานอยูกับกิจการ

2) ผลประโยชนหลังออกจากงาน เชน บํานาญ 
ผลประโยชนอื่นเมื่อเกษียณอายุ เบี้ยประกันชีวิต
และคารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน 

3) ผลประโยชนระยะยาวอื่นๆ ของพนักงานรวมถึง
ผลตอบแทนในรูปการลางานสําหรับพนักงานที่
ทํางานใหกับกิจการเปนเวลานาน การลาเพื่อ
เพิ่มพูนความรูที่นายจางยังคงจายผลตอบแทน
ใหอยู ผลประโยชนจากการทํางานครบรอบ (เชน 
ทุกๆ 25 หรือ 50 ป) หรือผลประโยชนการ
ใหบริการที่ยาวนานอื่นๆ ผลประโยชนที่เกี่ยวของ
กับความทุพพลภาพระยะยาว นอกจากนี้ยังรวมสวน
แบงกําไร โบนัส และคาตอบแทนที่จะจายในภาย
หนาดวย ซึ่งไมไดเปนการจายภายใน 12 เดือน
หลังวันสิ้นงวด

4) ผลประโยชนเมื่อถูกเลิกจาง
5) ผลประโยชนของพนักงานที่จายโดยใชหุนเปนเกณฑ

การควบคุม หมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการ
ดําเนินงานของกิจการเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนจาก
กิจกรรมตางๆ ของกิจการนั้น

การควบคุมรวม หมายถึง การมีสวนรวมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ
ตามที่ตกลงไวในสัญญา

ผูบริหารสําคัญ หมายถึง บุคคลที่มีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบในการ
วางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมตางๆ ของกิจการ 
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ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของ
กิจการ (ไมวาจะทําหนาที่ในระดับบริหารหรือไม)

อิทธิพลอยางมี
นัยสําคัญ

หมายถึง อํานาจในการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการ 
แตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกลาว การมี
อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญอาจไดมาจากการเปนผูถือหุน
จากขอกําหนดของกฎหมาย หรือจากขอตกลง
ในสัญญา

10. ในการพิจารณาความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ใหพิจารณาจากเนื้อหาของ
ความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย

11. ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ลักษณะดังตอไปนี้ อาจไมถือวาเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

11.1 กิจการสองกิจการมีเพียงกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือผูบริหารสําคัญคนใดคนหนึ่ง
รวมกัน แตความสัมพันธดังกลาวตองไมเขาลักษณะบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่
กลาวในขอ 4 และ 6 ของคํานิยามบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในยอหนาที่ 9

11.2 ผูรวมคาสองรายมีเพียงการควบคุมรวมกันในการรวมคา

11.3 กิจการเพียงแคมีความสัมพันธในการทําธุรกิจตามปกติกับกิจการดังตอไปนี้ (แมวา
ความสัมพันธดังกลาวอาจกระทบตอความเปนอิสระในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจของ
กิจการ หรืออาจทําใหสามารถเขามามีสวนเขารวมในกระบวนการตัดสินใจของกิจการก็ตาม)
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
ที่มีอํานาจควบคุมสูงสุดในกิจการหากมิไดเปนบริษัทใหญ และหากบริษัทใหญและบุคคลหรือ
กิจการที่มีอํานาจควบคุมสูงสุดในกิจการไมไดจัดทํางบการเงินเพื่อเสนอตอสาธารณชน
กิจการตองเปดเผยชื่อของบริษัทใหญที่อยูในลําดับใกลกับกิจการมากที่สุด ซึ่งมีการจัดทํา
งบการเงินเพื่อเสนอตอสาธารณชนดวย
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13. กิจการตองเปดเผยความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในทุกกรณีที่มีการควบคุม
เกิดขึ้น ไมวาจะมีรายการระหวางกันหรือไม ทั้งนี้เพื่อใหผูใชงบการเงินไดเขาใจถึงผลกระทบที่มี
ตอกิจการอันเปนผลมาจากการมีความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

14. การเปดเผยความสัมพันธระหวางบริษัทใหญและบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนการ
เปดเผยเพิ่มเติมจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552 ) เรื่อง งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนใน
บริษัทรวม และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา 
โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวกําหนดใหมีรายละเอียดและคําอธิบายเกี่ยวกับเงินลงทุนใน
บริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคาที่อยูภายใตการควบคุมรวมของกิจการที่มีนัยสําคัญ

15. ในกรณีที่บริษัทใหญและบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมสูงสุดในกิจการไมไดจัดทํางบการเงิน
เพื่อเสนอตอสาธารณชน กิจการตองเปดเผยชื่อของบริษัทใหญที่อยูในลําดับใกลกับกิจการ
มากที่สุด ซึ่งมีการจัดทํางบการเงินรวมเพื่อเสนอตอสาธารณชน บริษัทใหญที่อยูในลําดับใกลกับ
กิจการมากที่สุด หมายถึง บริษัทใหญที่อยูในลําดับถัดจากบริษัทใหญที่ถือหุนในกิจการโดยตรง 
ซึ่งเปนบริษัทแรกที่มีการจัดทํางบการเงินรวมเพื่อนําเสนอสาธารณชน

16. กิจการตองเปดเผยจํานวนคาตอบแทนที่จายใหแกผูบริหารสําคัญของกิจการเปนยอดรวม
และแยกประเภทดังตอไปนี้
16.1 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
16.2 ผลประโยชนหลังออกจากงาน
16.3 ผลประโยชนระยะยาวอื่นๆ
16.4 ผลประโยชนเมื่อถูกเลิกจางงาน
16.5 ผลประโยชนของพนักงานที่จายโดยใชหุนเปนเกณฑ

17. ในกรณีที่กิจการมีรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน กิจการตองเปดเผยลักษณะ
ความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับรายการและยอดคง
คางของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ที่จําเปนในการทําความเขาใจถึง
ผลกระทบจากความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่อาจมีตองบการเงิน ขอกําหนด
ในการเปดเผยนี้เปนรายการที่เพิ่มขึ้นจากขอกําหนดในยอหนาที่ 16 ซึ่งกําหนดใหเปดเผย
คาตอบแทนของผูบริหารสําคัญ โดยกิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้เปนอยางนอย
17.1 จํานวนเงินของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
17.2 จํานวนเงินของยอดคงคาง และ

17.2.1 ขอกําหนด เงื่อนไข หลักประกัน (ถามี) และลักษณะของสิ่งตอบแทนที่จะ
ใชในการชําระยอดคงคางดังกลาว และ

17.2.2 รายละเอียดของการค้ําประกันที่ใหหรือไดรับ
17.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวของกับจํานวนเงินของยอดคงคาง
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17.4 หนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญที่รับรูเปนคาใชจายในระหวางงวดที่เกิดขึ้นจากบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน

18. ในการเปดเผยขอมูลตามยอหนาที่ 17 กิจการตองเปดเผยขอมูลแยกจากกันตามแตละ
ประเภทดังตอไปนี้
18.1 บริษัทใหญ
18.2 กิจการอื่นที่มีการควบคุมรวมหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญในกิจการ
18.3 บริษัทยอย
18.4 บริษัทรวม
18.5 การรวมคาที่กิจการเปนผูรวมคา
18.6 ผูบริหารสําคัญของกิจการหรือของบริษัทใหญ และ
18.7 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอื่นๆ

19. การจัดประเภทลูกหนี้และเจาหนี้ที่เปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในแตละประเภทตามที่ระบุ
ในยอหนาที่ 18 นั้น เปนขอกําหนดในการเปดเผยขอมูลที่เพิ่มเติมจากที่กําหนดในมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน สําหรับขอมูลที่ตองแสดงในงบ
แสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การจัดประเภทดังกลาวจะชวยใหการ
วิเคราะหเกี่ยวกับยอดคงคางและรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันทําไดอยางครบถวน
ยิ่งขึ้น

20. ตัวอยางของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่กิจการตองเปดเผย
20.1 การซื้อหรือขายสินคา (ไมวาจะเปนสินคาสําเร็จรูปหรือไม)
20.2 การซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพยหรือสินทรัพยอื่น
20.3 การใหหรือรับบริการ
20.4 การมีสัญญาเชาระยะยาวหรือใหเชา
20.5 การโอนหรือรับโอนงานวิจัยและพัฒนา
20.6 รายการโอนหรือรับโอนสิทธิที่เกิดขึ้นภายใตสัญญาการใหหรือใชสิทธิ
20.7 รายการโอนหรือรับโอนที่เกิดขึ้นภายใตขอตกลงการจัดการทางการเงิน (รวมถึงการกูยืม

และการระดมทุนจากผูถือหุนที่ทําในรูปของเงินสดหรือในรูปแบบอื่น)
20.8 การค้ําประกันหรือการใชหลักประกัน
20.9 การชําระหนี้สินแทนกิจการหรือการที่กิจการชําระหนี้สินแทนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

การที่บริษัทใหญหรือบริษัทยอยที่มีสวนรวมในโครงการผลประโยชน ซึ่งทําใหมีความเสี่ยงรวมกัน
ในกลุมกิจการถือเปนรายการระหวางกิจการและบุคคลที่ เกี่ยวของกัน (ดูยอหนาที่  34 ข
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช))
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21. การเปดเผยวารายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวของกันเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา
เชนเดียวกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน จะทําไดก็ตอเมื่อกิจการ
สามารถพิสูจนไดวารายการที่เกิดขึ้นเปนไปตามเงื่อนไขที่ไดเปดเผยไว

22. กิจการอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันโดยรวมรายการที่มีลักษณะ
คลายคลึงกันไวดวยกัน เวนแตการแยกเปดเผยขอมูลดังกลาวจําเปนตอการทําความเขาใจถึง
ผลกระทบของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีตองบการเงินของกิจการ

วันถือปฏิบัติ
23. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม 
2554 กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย

23ก. กิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดใหมในยอหนาที่ 20 กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป หากกิจการถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช) กอนวันถือปฏิบัติ กิจการตอง
นําขอกําหนดใหมในยอหนาที่ 20 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปปฏิบัติในชวงเวลาดังกลาวดวย 

24.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
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เรื่อง

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

คำแถลงการณ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 24 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็น
การแก้ไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
(IAS No. 24 Related Party Disclosures (Bound volume 2009))
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		มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 24 และภาคผนวก ทุกย่อหน้ามีความสำคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคำนึงถึงข้อกำหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีที่ไม่ได้ให้
แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
และข้อผิดพลาด





บทนำ

บทนำ 1.
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) 
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และให้ถือปฏิบัติกับ
งบการเงินสำหรับงวดปีบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยกิจการสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก่อนวันที่ให้เริ่มถือปฏิบัติ

บทนำ 2.
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ซึ่งได้นำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจน คำวิพากษ์วิจารณ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ลดและจำกัดทางเลือกในทางปฏิบัติ ความซ้ำซ้อน และความไม่สอดคล้องกันในมาตรฐานการบัญชี และเพื่อให้เป็นแนวทางที่สามารถปฏิบัติร่วมกันได้ รวมถึงก่อให้เกิดการพัฒนา
ในด้านอื่น 

บทนำ 3.
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) มีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มแนวทางและ
ความชัดเจนในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี รวมถึงคำนิยาม และการเปิดเผยข้อมูล
ของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้มีการแก้ไขถ้อยคำในวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่างบการเงินของกิจการต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินได้ตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่ว่าฐานะทางการเงินและกำไรหรือขาดทุนของกิจการอาจได้รับผลกระทบจากการที่กิจการมีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และจากการมีรายการและยอดคงค้างกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีไม่ได้พิจารณาทบทวนถึงการเปิดเผยขั้นพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

บทนำ 4.
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมมีดังต่อไปนี้

ขอบเขต


บทนำ 5.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารสำคัญ


บทนำ 6.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ครอบคลุมถึงกิจการที่ถูกควบคุมโดยรัฐ กล่าวคือ กิจการดังกล่าว
ซึ่งแสวงหากำไรจะไม่ได้รับการยกเว้นการเปิดเผยรายการกับกิจการอื่นๆ ที่ถูกควบคุมโดยรัฐ

ความมุ่งหมายของการเปิดเผยเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บทนำ 7.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้ตัดการอภิปรายถึงวิธีการกำหนดราคาของรายการและ
การเปิดเผยที่เกี่ยวข้องระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ใช้กับการวัดมูลค่าของรายการของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

คำนิยาม

บทนำ 8.
คำนิยามของคำว่า “บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน” ได้ขยายความให้ครอบคลุมไปถึง

· บุคคลหรือกิจการอื่นที่มีอำนาจการควบคุมร่วมในกิจการ

· การร่วมค้าที่กิจการเป็นผู้ร่วมค้า และ

· โครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังการจ้างงานสำหรับผลประโยชน์ของพนักงานของกิจการหรือของกิจการใดๆ ที่เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการ

บทนำ 9.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้เพิ่มคำนิยามของ “สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของบุคคล” และกำหนดให้ชัดเจนว่ากรรมการที่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารถือเป็นผู้บริหารสำคัญด้วย

บทนำ 10.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้ชัดเจนว่าผู้ร่วมค้าสองรายไม่ถือว่าเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพียงเพราะผู้ร่วมค้าสองรายดังกล่าวมีการควบคุมร่วมกันในการร่วมค้า

การเปิดเผยข้อมูล

บทนำ 11.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้กำหนดให้ชัดเจน ในส่วนของข้อกำหนดในการเปิดเผยเกี่ยวกับ

· ยอดคงค้างกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันรวมถึง ข้อกำหนด เงื่อนไข หลักประกัน (ถ้ามี) และลักษณะของสิ่งตอบแทนที่จะใช้ในการชำระยอดคงค้างดังกล่าว

· รายละเอียดของการค้ำประกันที่ให้หรือได้รับ

· ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

· การชำระหนี้สินแทนกิจการหรือการที่กิจการชำระหนี้สินแทนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บทนำ 12.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้ชัดเจนว่า กิจการต้องเปิดเผยว่ารายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันได้ ก็ต่อเมื่อกิจการสามารถพิสูจน์เงื่อนไขดังกล่าวได้

บทนำ 13.
ข้อกำหนดในการเปิดเผยเพิ่มเติมอื่นๆ ได้แก่

· จำนวนเงินของรายการและยอดคงค้างที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน การเปิดเผยเพียงสัดส่วนของจำนวนเงินของรายการและยอดคงค้างดังกล่าวไม่เพียงพออีกต่อไป

· หนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดที่เกิดขึ้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

· การจัดประเภทลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่จัดแยกเป็นประเภทของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

· ชื่อของบริษัทใหญ่ และบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมสูงสุดในกิจการหากมิได้เป็นบุคคลหรือกิจการรายเดียวกัน และหากบริษัทใหญ่และบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมสูงสุดในกิจการไม่ได้จัดทำงบการเงินเพื่อเสนอต่อสาธารณชน กิจการต้องเปิดเผยชื่อของบริษัทใหญ่ที่อยู่ในลำดับใกล้กับกิจการมากที่สุดซึ่งมีการจัดทำงบการเงินเพื่อเสนอต่อสาธารณชน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

วัตถุประสงค์


1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้มั่นใจว่างบการเงินของกิจการได้เปิดเผยข้อมูล     ที่จำเป็นเพื่อทำให้ผู้อ่านตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่ว่าฐานะการเงินและกำไรหรือขาดทุนของกิจการอาจได้รับผลกระทบจากการที่กิจการมีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และจากการมีรายการและยอดคงค้างกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ขอบเขต

2.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับ

2.1 
การระบุลักษณะความสัมพันธ์และรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 


2.2 
การระบุยอดคงค้างของรายการระหว่างกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2.3 
การระบุสถานการณ์ที่ต้องเปิดเผยรายการตามข้อ 2.1 และ 2.2 

2.4 
การกำหนดการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกันเหล่านั้น


3.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการและยอดคงค้างของรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่ ผู้ร่วมค้าหรือผู้ลงทุน ซึ่งงบการเงินดังกล่าวนำเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

4.
กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและยอดคงค้างของรายการกับกิจการในกลุ่มเดียวกันในงบการเงินของกิจการ รายการและยอดคงค้างของรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกไปในการจัดทำ
งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ

ความมุ่งหมายของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5.
ความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเรื่องปกติทางการค้าและการประกอบธุรกิจ ตัวอย่างเช่น การที่กิจการมีกิจกรรมทางธุรกิจผ่านบริษัทย่อย กิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมบ่อยครั้ง ซึ่งภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ความสามารถของกิจการในการส่งผลกระทบต่อนโยบายการเงินและการดำเนินงานของกิจการที่เข้าไปลงทุนเกิดขึ้นโดยผ่านการควบคุม การควบคุมร่วม หรือการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ

6. ความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอาจมีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนและฐานะการเงินของกิจการ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอาจทำรายการที่บุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันไม่ทำ เช่น บริษัทย่อยขายสินค้าในราคาทุนให้แก่บริษัทใหญ่ ซึ่งอาจไม่ขายให้กับลูกค้ารายอื่นในเงื่อนไขเดียวกัน นอกจากนี้ รายการระหว่างกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอาจ            ไม่เกิดขึ้นในจำนวนเงินเดียวกันกับรายการระหว่างกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

7.
กำไรหรือขาดทุนและฐานะการเงินของกิจการอาจได้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันแม้ไม่มีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น การมีความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอาจเพียงพอที่จะส่งผลกระทบต่อรายการที่กิจการมีกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น บริษัทย่อยอาจเลิกความสัมพันธ์กับคู่ค้าเมื่อบริษัทใหญ่ซื้อบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งซึ่งทำธุรกิจประเภทเดียวกับคู่ค้า กิจการหนึ่งอาจระงับกิจกรรมบางอย่างเพราะได้รับอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญจากอีกกิจการหนึ่ง เช่น บริษัทย่อยอาจได้รับคำสั่งจากบริษัทใหญ่ไม่ให้ดำเนินการด้านวิจัยและพัฒนา

8.
จากเหตุผลดังกล่าว ข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยอดคงค้างของรายการเหล่านั้น และความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จึงมีผลกระทบต่อผู้ใช้ งบการเงินในการประเมินการดำเนินงานของกิจการ ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจของกิจการนั้นๆ 

คำนิยาม

9.   
คำศัพท์ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้

		บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

		หมายถึง

		บุคคลหรือกิจการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

1)
มีความสัมพันธ์กับกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่งโดยบุคคลหรือกิจการนั้น

1.1)
มีอำนาจควบคุมกิจการ หรือถูกควบคุม
โดยกิจการ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกิจการ (ในที่นี้หมายความรวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน)

1.2)
มีส่วนได้เสียในกิจการซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการ หรือ

1.3)
มีอำนาจควบคุมร่วมในกิจการ

2)
เป็นบริษัทร่วมของกิจการ (ดูคำนิยามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม)


3)
เป็นการร่วมค้าที่กิจการเป็นผู้ร่วมค้า (ดูคำนิยามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า)

4)
เป็นผู้บริหารสำคัญของกิจการ หรือของบริษัทใหญ่ของกิจการ

5)
เป็นสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของบุคคลตามข้อ 1 หรือ 4


6)
เป็นกิจการที่บุคคลตามข้อ 4 หรือ 5 มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญในการออกเสียงในกิจการนั้นๆ ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือ

7)
เป็นโครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจากงานสำหรับผลประโยชน์ของพนักงานของกิจการหรือของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน



		รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

		หมายถึง

		การโอนทรัพยากร บริการ หรือภาระผูกพัน ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยไม่คำนึงว่าได้มีการคิดราคาระหว่างกันหรือไม่



		สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของบุคคล

		หมายถึง

		สมาชิกในครอบครัวของบุคคลใดๆ ที่คาดว่าอาจมีอิทธิพลต่อหรืออาจได้รับอิทธิพลจากบุคคลนั้นในการทำรายการกับกิจการ ทั้งนี้สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดให้รวมถึง ทุกข้อดังต่อไปนี้

1)
สามี ภรรยาและบุตรของบุคคลนั้น

2)
บุตรของสามี ภรรยาของบุคคลนั้น 

3)
บุคคลในอุปการะของบุคคลนั้นหรือของสามี ภรรยาของบุคคลนั้น



		ค่าตอบแทน

		หมายถึง

		ผลประโยชน์ทั้งหมดของพนักงาน (ตามคำนิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ซึ่งรวมถึงผลประโยชน์แก่พนักงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) ผลประโยชน์ของพนักงานหมายถึงสิ่งตอบแทนทุกรูปแบบที่จ่ายหรือค้างจ่ายจากกิจการ หรือจัดหาโดยกิจการ หรือแทนกิจการ 
เพื่อแลกเปลี่ยนกับงานที่ทำให้แก่กิจการ นอกจากนี้
ยังรวมถึงสิ่งตอบแทนที่จ่ายแทนบริษัทใหญ่ของกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับกิจการ ค่าตอบแทนรวมถึง

1)
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน เงินสมทบประกันสังคม จำนวนที่คิดได้จากการให้ลาพักประจำปีและลาป่วย ส่วนแบ่งกำไรและโบนัส (หากจ่ายภายใน 12 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นงวดบัญชี) และผลประโยชน์
ที่ไม่ได้รับในรูปของตัวเงิน (เช่น การให้การรักษาพยาบาล การจัดหาที่อยู่อาศัย ค่าพาหนะ และค่าสินค้าหรือบริการที่ให้เปล่าหรือได้รับการอุดหนุนโดยกิจการ) สำหรับพนักงานที่ยังปฏิบัติงานอยู่กับกิจการ

2) 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เช่น บำนาญ ผลประโยชน์อื่นเมื่อเกษียณอายุ เบี้ยประกันชีวิตและค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน 

3) 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงานรวมถึงผลตอบแทนในรูปการลางานสำหรับพนักงานที่ทำงานให้กับกิจการเป็นเวลานาน การลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่นายจ้างยังคงจ่ายผลตอบแทน
ให้อยู่ ผลประโยชน์จากการทำงานครบรอบ (เช่น ทุกๆ 25 หรือ 50 ปี) หรือผลประโยชน์การให้บริการที่ยาวนานอื่นๆ ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับความทุพพลภาพระยะยาว นอกจากนี้ยังรวมส่วนแบ่งกำไร โบนัส และค่าตอบแทนที่จะจ่ายในภายหน้าด้วย ซึ่งไม่ได้เป็นการจ่ายภายใน 12 เดือนหลังวันสิ้นงวด

4) 
ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง

5) 
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์



		การควบคุม

		หมายถึง

		อำนาจในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ของกิจการนั้น



		การควบคุมร่วม

		หมายถึง

		การมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามที่ตกลงไว้ในสัญญา



		ผู้บริหารสำคัญ

		หมายถึง

		บุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)



		อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ

		หมายถึง

		อำนาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการ แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว การมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญอาจได้มาจากการเป็นผู้ถือหุ้น จากข้อกำหนดของกฎหมาย หรือจากข้อตกลง
ในสัญญา





10. ในการพิจารณาความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ให้พิจารณาจากเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

11.
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ลักษณะดังต่อไปนี้ อาจไม่ถือว่าเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

11.1
กิจการสองกิจการมีเพียงกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือผู้บริหารสำคัญคนใดคนหนึ่งร่วมกัน แต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวต้องไม่เข้าลักษณะบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวในข้อ 4 และ 6 ของคำนิยามบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในย่อหน้าที่ 9

11.2
ผู้ร่วมค้าสองรายมีเพียงการควบคุมร่วมกันในการร่วมค้า

11.3
กิจการเพียงแค่มีความสัมพันธ์ในการทำธุรกิจตามปกติกับกิจการดังต่อไปนี้ (แม้ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจกระทบต่อความเป็นอิสระในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของกิจการ หรืออาจทำให้สามารถเข้ามามีส่วนเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจของกิจการก็ตาม)


11.3.1
ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน

11.3.2
สหภาพการค้า

11.3.3
กิจการสาธารณูปโภค 


11.3.4
ส่วนงานและองค์กรของรัฐ 


11.4
ลูกค้า ผู้ขาย เจ้าของสิทธิทางการค้า ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนโดยทั่วไป ที่กิจการมีรายการค้าด้วยในปริมาณที่มีนัยสำคัญ อันเป็นเพียงการพึ่งพาต่อกันทางเศรษฐกิจ 


การเปิดเผยข้อมูล

12.
กิจการต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยในทุกกรณี ไม่ว่าจะมีรายการระหว่างกันหรือไม่ กิจการต้องเปิดเผยชื่อของบริษัทใหญ่ และบุคคลหรือกิจการ
ที่มีอำนาจควบคุมสูงสุดในกิจการหากมิได้เป็นบริษัทใหญ่ และหากบริษัทใหญ่และบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมสูงสุดในกิจการไม่ได้จัดทำงบการเงินเพื่อเสนอต่อสาธารณชน กิจการต้องเปิดเผยชื่อของบริษัทใหญ่ที่อยู่ในลำดับใกล้กับกิจการมากที่สุด ซึ่งมีการจัดทำ
งบการเงินเพื่อเสนอต่อสาธารณชนด้วย

13. กิจการต้องเปิดเผยความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในทุกกรณีที่มีการควบคุมเกิดขึ้น ไม่ว่าจะมีรายการระหว่างกันหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินได้เข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่อกิจการอันเป็นผลมาจากการมีความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

14. การเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็นการเปิดเผยเพิ่มเติมจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552 ) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวกำหนดให้มีรายละเอียดและคำอธิบายเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมร่วมของกิจการที่มีนัยสำคัญ

15. ในกรณีที่บริษัทใหญ่และบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมสูงสุดในกิจการไม่ได้จัดทำงบการเงินเพื่อเสนอต่อสาธารณชน กิจการต้องเปิดเผยชื่อของบริษัทใหญ่ที่อยู่ในลำดับใกล้กับกิจการ
มากที่สุด ซึ่งมีการจัดทำงบการเงินรวมเพื่อเสนอต่อสาธารณชน บริษัทใหญ่ที่อยู่ในลำดับใกล้กับกิจการมากที่สุด หมายถึง บริษัทใหญ่ที่อยู่ในลำดับถัดจากบริษัทใหญ่ที่ถือหุ้นในกิจการโดยตรง ซึ่งเป็นบริษัทแรกที่มีการจัดทำงบการเงินรวมเพื่อนำเสนอสาธารณชน

16.
กิจการต้องเปิดเผยจำนวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารสำคัญของกิจการเป็นยอดรวมและแยกประเภทดังต่อไปนี้ 

16.1
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

16.2
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

16.3
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ

16.4
ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้างงาน

16.5 ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

17.
ในกรณีที่กิจการมีรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน กิจการต้องเปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับรายการและยอดคงค้างของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่จำเป็นในการทำความเข้าใจถึงผลกระทบจากความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีต่องบการเงิน ข้อกำหนดในการเปิดเผยนี้เป็นรายการที่เพิ่มขึ้นจากข้อกำหนดในย่อหน้าที่ 16 ซึ่งกำหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนของผู้บริหารสำคัญ โดยกิจการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

17.1
จำนวนเงินของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

17.2
จำนวนเงินของยอดคงค้าง และ

17.2.1
ข้อกำหนด เงื่อนไข หลักประกัน (ถ้ามี) และลักษณะของสิ่งตอบแทนที่จะใช้ในการชำระยอดคงค้างดังกล่าว และ

17.2.2
รายละเอียดของการค้ำประกันที่ให้หรือได้รับ

17.3
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินของยอดคงค้าง

17.4 หนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดที่เกิดขึ้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

18.
ในการเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 17 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลแยกจากกันตามแต่ละประเภทดังต่อไปนี้

18.1
บริษัทใหญ่

18.2
กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญในกิจการ

18.3
บริษัทย่อย

18.4
บริษัทร่วม

18.5
การร่วมค้าที่กิจการเป็นผู้ร่วมค้า

18.6
ผู้บริหารสำคัญของกิจการหรือของบริษัทใหญ่ และ

18.7 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ

19.
การจัดประเภทลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในแต่ละประเภทตามที่ระบุ
ในย่อหน้าที่ 18 นั้น เป็นข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลที่เพิ่มเติมจากที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน สำหรับข้อมูลที่ต้องแสดงในงบ
แสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การจัดประเภทดังกล่าวจะช่วยให้การวิเคราะห์เกี่ยวกับยอดคงค้างและรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันทำได้อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น

20.

ตัวอย่างของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่กิจการต้องเปิดเผย

20.1
การซื้อหรือขายสินค้า (ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสำเร็จรูปหรือไม่)

20.2
การซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น

20.3
การให้หรือรับบริการ

20.4
การมีสัญญาเช่าระยะยาวหรือให้เช่า

20.5
การโอนหรือรับโอนงานวิจัยและพัฒนา 

20.6
รายการโอนหรือรับโอนสิทธิที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาการให้หรือใช้สิทธิ 

20.7
รายการโอนหรือรับโอนที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงการจัดการทางการเงิน (รวมถึงการกู้ยืมและการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นที่ทำในรูปของเงินสดหรือในรูปแบบอื่น)

20.8 การค้ำประกันหรือการใช้หลักประกัน 

20.9 การชำระหนี้สินแทนกิจการหรือการที่กิจการชำระหนี้สินแทนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

การที่บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยที่มีส่วนร่วมในโครงการผลประโยชน์ ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงร่วมกันในกลุ่มกิจการถือเป็นรายการระหว่างกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ดูย่อหน้าที่ 34 ข
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้))

21.
การเปิดเผยว่ารายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จะทำได้ก็ต่อเมื่อกิจการสามารถพิสูจน์ได้ว่ารายการที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้เปิดเผยไว้

22.
กิจการอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยรวมรายการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน เว้นแต่การแยกเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต่อการทำความเข้าใจถึงผลกระทบของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีต่องบการเงินของกิจการ

วันถือปฏิบัติ

23.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สนับสนุนให้นำไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย

23ก. 
กิจการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่ในย่อหน้าที่ 20 กับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป หากกิจการถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้) ก่อนวันถือปฏิบัติ กิจการต้องนำข้อกำหนดใหม่ในย่อหน้าที่ 20 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปปฏิบัติในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย 

24.  
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 







22

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) หน้า< 13/13>



