
บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวของ

การศึกษาคร้ังน้ีไดมีการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจารที่เกี่ยวของกัน เพื่อนํามาเปนแนวทางอางอิงการศึกษาเร่ือง การปฏิบัติ
ทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันของบริษัทจดทะเบียนกลุมธุรกิจการเกษตร ในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ซึ่งแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของประกอบดวยเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปน้ี

2.1 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเกี่ยวของกัน (สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ, 2554 : ออนไลน)

ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดมีมติใหใชมาตรฐานการ บัญชีฉบับที่ 24
(ปรับปรุง 2550) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน แทนมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 47 เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ใหถือปฏิบัติกับงบ
การเงินสําหรับงวดปบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เปนตนไป แตทั้งน้ีสภา
วิชาชีพบัญชีฯ ไดมีการสนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ

จุดมุงหมายของการเปดเผยเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับน้ีไดตัดการอภิปรายถึงวิธีการกําหนดราคาของรายการและการเปดเผยที่เกี่ยวของกัน
ระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน เน่ืองจากมาตรฐานการบัญชีน้ีไมไดใชกับการวัดมูลคาของ
รายการของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งไดขยายคํานิยามของคําวา “บุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน” ใหครอบคลุมไปถึง บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทที่เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน
บริษัทรวม บุคคล (รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดและกิจการของบุคคลดังกลาวที่มีอิทธิพล
อยางมีสาระสําคัญ) ผูบริหารกรรมการ (รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดและกิจการของบุคคล
ดังกลาวที่มีอํานาจวางแผน สั่งการ และควบคุมการดําเนินงาน) บริษัทที่มีผูถือหุนใหญ กรรมการ
หรือผูบริหารคนสําคัญรวมกัน

ในสวนของการเปดเผยขอมูลมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไดกําหนดใหมีการเปดเผย
เกี่ยวกับยอดคงคางกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันรวมถึง ขอกําหนด เงื่อนไข หลักประกัน(ถามี
และลักษณะของสิ่งตอบแทนที่จะใชในการชําระยอดคงคางดังกลาว รายละเอียดของการค้ําประกัน
ที่ใหหรือไดรับ คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ การชําระหน้ีแทนกิจการหรือการที่กิจการชําระหน้ีสินแทน
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บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งกิจการจะเปดเผยวารายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เปนไปตามเงื่อนไขทางการคาเชนเดียวกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกันได
ก็ตอเมื่อกิจการสามารถพิสูจนเงื่อนไขดังกลาวได รวมไปถึงจํานวนเงินของรายการและยอดคงคาง
ที่มีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งการเปดเผยแคสัดสวนของจํานวนเงินของรายการและยอดคง
คางดังกลาวไมเพียงพออีกตอไป หน้ีสูญหรือหน้ีสงสัยจะสูญที่รับรูเปนคาใชจายในระหวางงวดที่
เกิดขึ้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน การจัดประเภทลูกหน้ีและเจาหน้ีที่เปนบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน ที่จัดแยกเปนประเภทของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน และ การเปดเผย
ความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของในทุกกรณี ที่มีการควบคุมเกิดขึ้นไมวาจะมี
รายการบัญชีระหวางกันเกิดขึ้นหรือไม

2.2 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเกี่ยวของกัน (สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ, 2554 : ออนไลน)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกันฉบับน้ีใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาที่เร่ิมในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เปนตนไป โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกี่ยวกับขอบเขต กลาวคือ
มีขอกําหนดใหเปดเผยคาตอบแทนแกผูบริหารคนสําคัญตลอดจนมีขอบเขตครอบคลุมถึงกิจการ
ที่ถูกควบคุมโดยรัฐ กลาวคือ กิจการดังกลาวซึ่งแสวงหากําไรจะไมไดรับการยกเวนการเปดเผย
รายการกับกิจการอ่ืน ๆ ที่ถูกควบคุมโดยรัฐ

สําหรับประเด็นเกี่ยวกับความมุงหมายของการเปดเผยเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการอ่ืนที่
เกี่ยวของกันน้ัน ไดตัดการอภิปรายถึงวิธีการกําหนดราคาของรายการและการเปดเผยที่เกี่ยวของ
ระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน เน่ืองจากมาตรฐานการบัญชีน้ีไมไดใชกับการวัดมูลคาของ
รายการของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันไว

ในสวนที่เกี่ยวของของคําวา “บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน” ไดขยายความให
ครอบคลุมไปถึงบุคคลหรือกิจการอ่ืนที่มีอํานาจควบคุมรวมในกิจการ รวมทั้งการรวมคาที่กิจการ
เปนผูรวมคา และโครงการผลประโยชนตอบแทนหลังการจางงานสําหรับผลประโยชน ของ
พนักงานของกิจการหรือของกิจการใด ๆ ที่เปนกิจการที่เกี่ยวของกันกับกิจการ ตลอดจนไดเพิ่มคํา
นิยามของ “สมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดของบุคคล” และกําหนดใหชัดเจนวากรรมการที่ไมไดทํา
หนาที่เปนผูบริหารถือเปนผูบริหารสําคัญดวย อีกทั้งยังมีขอกําหนดที่ชัดเจนวาผูรวมคาสองรายไม
ถือวาเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเพียงเพราะผูรวมคาสองรายดังกลาวมีการควบคุมรวมกัน
ในการรวมคา
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สําหรับการเปดเผยขอมูลน้ันมีขอกําหนดที่ชัดเจนในสวนของขอกําหนดในการเปดเผย
เกี่ยวกับยอดคงคางกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันรวมถึง ขอกําหนด เงื่อนไขหลักประกัน(ถามี)
และลักษณะของสิ่งตอบแทนที่จะใชในการชําระยอดคงคางดังกลาว รายละเอียดของการค้ําประกัน
ที่ใหหรือไดรับ คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ และการชําระหน้ีสินแทนกิจการ หรือการที่กิจการชําระ
หน้ีสินแทนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ทั้งน้ีมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีขอกําหนดที่ชัดเจนวา
กิจการตองเปดเผยวารายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา
เชนเดียวกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกันได กอตอเมื่อกิจการสามารถ
พิสูจนเงื่อนไขดังกลาวได

2.3 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนพนักงาน (สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ,
2554 : ออนไลน)

มาตรฐานฉบับน้ีไดกลาวถึงขอกําหนดสําหรับนายจางเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลที่
เกี่ยวของกับผลประโยชนของพนักงาน โดยใหกิจการนายจางนําขอกําหนดเหลาน้ีไปถือปฏิบัติ
สําหรับผลประโยชนของพนักงานทั้งหมด ซึ่งตามมาตรฐานฉบับน้ีผลประโยชนของพนักงาน
หมายถึง คาตอบแทน หรือสิ่งตอบแทนในทุกรูปแบบที่กิจการจายไปเพื่อบริการที่ไดรับจาก
พนักงานซึ่งแบงออกไดเปน 4 ประเภท ไดแก

1. ผลประโยชนระยะสั้น เชน คาจาง เงินเดือน เงินที่จายสําหรับการหยุดพักผอน
ประจําป และการลาปวย สวนแบงกําไรและโบนัส และผลประโยชนที่ไมเปนตัวเงินที่จายใหแก
พนักงานปจจุบัน เชน คารักษาพยาบาล คาใชจายเกี่ยวกับที่อยูอาศัย คายานพาหนะ และสินคาหรือ
บริการที่ใหโดยไมคิดคาตอบแทนหรือใหในลักษณะการอุดหนุน

2. ผลประโยชนหลังออกจากงาน เชน บํานาญ เงินประกันชีวิต และคารักษาพยาบาล
3. ผลประโยชนระยะยาวอ่ืน ๆ ของพนักงาน เชน วันหยุดที่ไดรับเน่ืองจากการ

ปฏิบัติงานใหกิจการมานาน โบนัสและผลประโยชนอ่ืนที่ยังไมถึงกําหนดชําระภายใน 12 เดือน
4. ผลประโยชนเมื่อเลิกจาง เชน เงินที่จายใหเน่ืองจากการเกษียณกอนกําหนด

หรือเน่ืองจากการใหพนักงานที่เกินความจําเปนออกจากงาน
นอกจากน้ีใหกิจการพิจารณาจัดประเภทผลประโยชนหลังออกจากงาน ซึ่งรวมถึง

ผลประโยชนที่จายผานโครงการของกลุมนายจางวาเปนโครงการสมทบเงินหรือโครงการ
ผลประโยชนที่กําหนดไว ซึ่งอาจมีการจัดการโครงการอยางเปนทางการหรือไมทางการก็ได ทั้งน้ี
ภายใตโครงการเงินสมทบที่กําหนดไว กิจการจะจายเงินสมทบเปนจํานวนเงินคงที่ใหแกกิจการที่
แยกออกมาตางหาก ไดแก กองทุน และกิจการไมมีภาระผูกพันในการจายเงินสมทบเพิ่มเติมหาก
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กองทุนไมมีสินทรัพยเพียงพอที่จะจายชําระผลประโยชนของพนักงาน โครงการผลประโยชนหลัง
ออกจากงานอ่ืนทั้งหมดถือเปนโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว ดังน้ันใหกิจการรับรูเงินสมทบ
คางจายโครงการเงินสมทบที่กําหนดไวเปนคาใชจายเมื่อพนักงานใหบริการเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงิน
สมทบดังกลาว

2.4 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
วลัยลักษณ  ชัยชนะกิจการ (2548) ศึกษาการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ที่ 47 เร่ืองการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมการแพทย โดยศึกษาเปรียบเทียบการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ป 2546 และ 2547 ของแตละบริษัทจาก
งบการเงินในรายงานประจําปของแตละบริษัทเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47
การศึกษาแยกเปน 3 ประเด็น ไดแก การเปดเผยความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
กัน การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน และการกําหนดราคาสําหรับ
รายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ผลการศึกษาพบวา บริษัทสวนใหญมีการ
เปดเผยไวตามเกณฑที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 นอกจากน้ียังพบวา บริษัท
โรงพยาบาลนทเวช จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทเดียวที่ไมมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนมากรายละเอียดการเปดเผยก็จะมากตามไป
ดวย และการที่บริษัทไดรับการตรวจสอบบัญชีจากสํานักงานตรวจสอบบัญชีเดียวกัน จะมีการ
เปดเผยขอมูล และการแสดงรายการที่คลายคลึงกันดวย

อรทัย  ทรายมูล (2548) ศึกษาวิธีปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47
เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ของกลุมธนาคารพาณิชย ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย วิธีการศึกษาโดยใชงบการเงินและรายงานประจําปของธนาคาร
พาณิชยดังกลาวระหวางป 2543 ถึง ป 2546 มาตรวจสอบรายละเอียดการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 47 รวมกับคูมือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย
ทําการศึกษา 5 ประเด็น ไดแก การเปดเผยลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
กัน การเปดเผยรายการที่มีสาระสําคัญระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน การเปดเผยนโยบาย
การกําหนดราคาระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน การเปดเผยประเภทและองคประกอบของ
รายการทางบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ ยวของกัน และการจําแนกประเภทการเปดเผย
รายการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ผลการศึกษาพบวา ธนาคารพาณิชยมีการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันตามเกณฑขั้นตํ่าที่ไดกําหนดตามมาตรฐานการบัญชี
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สวนใหญที่ถือปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียดยอย
บังคับใหตองเปดเผยรายการที่มากกวามาตรฐานการบัญชี นอกจากน้ีธนาคารพาณิชยที่อยูภายใต
การกํากับดูแลของรัฐมีการเปดเผยขอมูลในรายละเอียดยอยนอยกวาธนาคารพาณิชยเอกชน และ
ธนาคารพาณิชยที่ไดรับการตรวจสอบบัญชีจากสํานักงานตรวจสอบบัญชีเดียวกัน จะมีการเปดเผย
ขอมูลคลายคลึงกัน

อรุณี  ยศบุตร (2548) ศึกษาการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม
สื่อสาร โดยใชวิธีการคนควาขอมูลจากเอกสาร บทความ และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ศึกษารายงานประจําป 2546 และ 2547 ของบริษัทในกลุมสื่อสารในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยจํานวน 15 บริษัท และ 17 บริษัท ตามลําดับ โดยศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันจากรายงานประจําปของแตละบริษัทกับประเด็นใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 47 โดยทําการศึกษา 5 ประเด็น ไดแก การเปดเผยลักษณะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน การเปดเผยรายการที่มีสาระสําคัญระหวางบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน การเปดเผยนโยบายการกําหนดราคาระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
การเปดเผยประเภทและองคประกอบของรายการทางบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
และการจําแนกประเภทการเปดเผยรายการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ผลการศึกษา
พบวา บริษัทสวนใหญมีการเปดเผยไวตามเกณฑที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47
นอกจากน้ียังพบวา บริษัท แอ็ดวานซอินโฟรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทเดียวที่ไม
มีการเปดเผยลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน การเปดเผยรายการที่มี
สาระสําคัญระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน การเปดเผยนโยบายการกําหนดราคาระหวาง
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน การเปดเผยประเภทและองคประกอบของรายการทางบัญชีระหวาง
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน และการจําแนกประเภทการเปดเผยรายการระหวางบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน

กรณ  ฉวีวานิชยกุล (2550) กลาววา การใชบริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกันในการ
สรางรายการลางหน้ีสิน มักจะมีผูเกี่ยวของกันหลายฝาย เชน บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
บริษัทในเครือ กลุมกิจการ รวมไปถึงนิติบุคคลเฉพาะกิจ เปนตน ถึงแมวาในทางกฎหมายถือวา
บริษัทเปนนิติบุคคลหน่ึง ซึ่งเกิดจากการที่มีผูเขามาประกอบการรวมกันแตในความเปนจริงทาง
เศรษฐกิจ บริษัทน้ัน ๆ อาจเปนเพียงนิติบุคคลหน่ึงซึ่งอยูภายใตเครือขายของการประกอบธุรกิจ
รวมกับบริษัทอ่ืน ๆ อีกหลายบริษัท โดยที่มักจะมีความสัมพันธในการเอ้ือผลประโยชนใหแกกัน
จนเสมือนวาบริษัทเหลาน้ันเปนบริษัทเดียวกัน ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทสามารถเกิดขึ้น
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ไดหลายรูปแบบดวยกัน แตสวนใหญจะเกิดขึ้นในลักษณะของ “บริษัทใหญ-บริษัทยอย” โดยที่
บริษัทใหญจะมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย จนสามารถทําใหบริษัทยอยปฏิบัติตามคําสั่งของบริษัท
ใหญไดทุกประการตามหลัก “เน้ือหาสําคัญกวารูปแบบ” มาตรฐานการบัญชีไดใหความสําคัญกับ
เน้ือหาทางเศรษฐกิจของรายการ น่ันก็คือ การควบคุม มากกวารูปแบบตามกฎหมาย เชน สัดสวน
การถือหุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยมองถึงขอเท็จจริงวาบริษัทใหญและบริษัทยอย คือ บุคคลเดียวกัน
แมวาตามรูปแบบของกฎหมายถือเปนนิติบุคคลที่แยกจากกันก็ตาม ดวยเหตุน้ีมาตรฐานการบัญชีก็
พยายามหาทางลดชองโหวน้ี โดยการกําหนดใหกิจการตองเปดเผย “รายการระหวางบุคคลและ
กิจการที่เกี่ยวของกัน”

วิศรุต  ศรีบุญนาค (2554) กลาววา ธุรกรรมระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เกิดขึ้นตามปกติของการดําเนินธุรกิจ และหลายองคกรรวมธุรกิจเพื่อใหกิจการสามารถไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในหลายรูปแบบ เชน การเขาถึงแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพดวยตนทุนที่
สามารถควบคุมได เปนตน ความสัมพันธดังกลาวอาจกอใหเกิดการผองถ ายความมั่งคั่งระหวางผูมี
สวนไดเสียกลุมตาง ๆ ได เชน ระหวางเจาของที่มีอํานาจในการบริหารและเจาของที่ไมมีอํานาจใน
การบริหาร ระหวางผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมและผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุม ระหวางเจาของ
และผูบริหาร หรือระหวางเจาของกิจการและเจาหน้ี เปนตน ความขัดแยงเกี่ยวกับสวนไดเสียของ
บุคคลหรือกิจการตาง ๆ จึงสามารถนําไปสูปญหาภาวะทางศีลธรรม (Moral Hazard) ดังน้ัน การ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันจึงเปนประเด็นสําคัญ

2.5 สรุปแนวคิดและทฤษฎี
จากการศึกษาทฤษฎี ดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24

เร่ือง การเปดเผยขอมูลกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวของกัน (ปรับปรุง 2550) และ(ปรับปรุง 2552) มี
ความแตกตางกัน คือ มีการเพิ่มคํานิยามของสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิด เพิ่มคํานิยามของผูบริหาร
สําคัญของกิจการ เพิ่มเติมการเปดเผยรายการคาหรือรายการบัญชีโดยใหแยกตามประเภทของบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รวมถึงการเปดเผยขอมูลผลประโยชนของพนักงานตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน ดังน้ันผูศึกษาจึงทําการศึกษาตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) ดังน้ี

1. การเปดเผยความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
2. การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
3. การเปดเผยจํานวนคาตอบแทนที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน


