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ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ การศึกษาการปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24
(ปรับปรุง 2552) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกันของบริษัทจดทะเบียนกลุมธุรกิจการเกษตร
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ผูเขียน นางสาวกชพร ชูจิตร

ปริญญา บัญชีมหาบัณฑิต

อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ
รองศาสตราจารยชูศรี   เที้ยศิริเพชร

บทคัดยอ

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อการศึกษาถึงการปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ของบริษัทจดทะเบียนกลุมธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชวิธีการ
คนควาขอมูลจากเอกสาร บทความ และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ รวมทั้งศึกษา งบการเงิน
ประจําป พ.ศ. 2553 และรายงานประจําป ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554 ของบริษัทจดทะเบียนกลุมธุรกิจ
การเกษตรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 21 บริษัท โดยศึกษา 3 ประเด็น ไดแก การ
เปดเผยความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน การเปดเผยรายการบัญชีระหวาง
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน และการเปดเผยจํานวนคาตอบแทนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

ผลการศึกษา พบวา เน้ือหาของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) แตกตาง
จากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) โดยมีการเพิ่มเติมคํานิยามของบุคคลที่เกี่ยวของ
กันของสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดของบุคคลใหครอบคลุมถึงบุคคลในอุปการะของบุคคลน้ัน
หรือของสามี ภรรยาของบุคคลน้ัน และในสวนผูบริหารสําคัญของกิจการเพิ่มผูที่มีสวนเกี่ยวของใน
การวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ของกิจการทั้งทางตรงและทางออม และเพิ่มเติม
การเปดเผยรายการคาหรือรายการบัญชี โดยใหแยกตามประเภทของบุคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ทั้งทางตรงและทางออม



จ

จากการสํารวจการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน จากหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหวางป 2553 และงบการเงินไตรมาสที่ 2 ป 2554 พบวา

การเปดเผยความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ทุกบริษัทในกลุม
ธุรกิจการเกษตร ทําการเปดเผยความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ในชวง 2 ป
ลดลง โดยมีการเปดเผยความสัมพันธระหวางบุคคลที่เกี่ยวของลดลงคือ การเปดเผยรายชื่อบริษัทที่
เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน และไมพบบริษัทใดทําการเปดเผยความสัมพันธของสมาชิกใน
ครอบครัวที่ใกลชิดของบุคคลในอุปการะของบุคคลน้ันหรือของสามี ภรรยาของบุคคลน้ัน ซึ่งเปน
คํานิยามที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)

การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ในชวง 2 ป พบวาไมมี
บริษัทใดทําการเปดเผยรายการบัญชีการเปนตัวแทน และรายการบัญชีการใหสิทธิ์ ในการใช
สินทรัพยระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง
2552) กําหนดใหเปดเผยรายการคาหรือรายการบัญชี โดยใหแยกตามประเภทของบุคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันทั้งทางตรงและทางออม

การเปดเผยจํานวนคาตอบแทนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ในชวง 2 ปพบวา
บริษัทสวนใหญมีการเปดเผยจํานวนคาตอบแทนเพิ่มขึ้น โดยจํานวนคาตอบแทนที่บริษัทสวนใหญ
ทําการเปดเผย คือ โครงการผลประโยชนภายหลังออกจากงาน และผลประโยชนตอบแทนโดยการ
ใหสวนไดเสียในกิจการ
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Abstract

The purpose of this study was to study the accounting practice of Accounting
Standard No. 24 (Bound Volume 2009), Related Party Disclosure, Of Companies Listed in
Agribusiness Sector, The Stock Exchange of Thailand. Using research data from documents,
articles, and related accounting. As well as the 2010 annual financial statements and annual
reports second quarter of 2011. Of companies listed in agribusiness sector, The Stock Exchange
of Thailand amount 21 companies. By studying the 3 issues, including disclosure relationships
between parents and subsidiaries disclosure related party transactions and disclosure management
personnel compensation or related parties.

The results showed that the content of the Accounting Standard No. 24 (Bound
Volume 2007) was different from the Thai Accounting Standard No. 24 (Bound Volume 2009),
with the addition of the definition closer of related persons to the family members, to cover a
person with his or her child or the husband or wife of that person, the key management of the
business to those involved in the planning, command and control activities of the Company,
whether directly or indirectly, higher numbers of disclosures of transactions or accounts and to
directly and indirectly distinguish the type of individuals or parties.
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A survey of the disclosure of related parties. Financial statements for the year 2010
and the second quarter of year 2011 found that

The disclosure of related parties in all companies in the agribusiness sector the
relationship between the involved parties declined in the two-year, with a reduction in the
relationship between the parties concerned. Disclosure of list of subsidiary companies were the
same no company disclosed the relationship of a close family member to a person such as his or
her child, on the husband or wife of that person. This definition is more in line with Accounting
Standard No. 24 (Bound Volume 2009).

The disclosure related party transactions, in the last two years, the company did not
disclose the transactions represented. For the entry of the right to use assets between related
parties, the Thai Accounting Standard No. 24 (Bound Volume 2009) requires disclosure of the
transactions or accounts to directly and indirectly distinguish the type of individuals or parties.

The disclosure of management personnel compensation or related parties, in the last
two years, shows that most companies have to disclose the amount of compensation, the amount
paid by the Company to disclose post-employment benefits, and the share-based payment
benefits.



ซ


