
บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการปฏิบัติทางการบัญชี ตามมาตรฐานการ
บัญชีไทยฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
กัน ของบริษัทจดทะเบียนกลุมธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย
ทําการศึกษาเน้ือหามาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การเปดเผยขอมูลของ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ประกาศใชในป 2553 เปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับ
ที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การเปดเผยขอมูลของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ประกาศใชในป
2554 รวมถึงศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ หนังสือเชิงวิชาการ วารสารนักบัญชี งานวิจัย บทความที่
เกี่ยวของ และขอมูลออนไลน เปรียบเทียบกับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันในรายงานประจําป และงบการเงินประจําป 2553 และรายงานประจําปและงบการเงิน
ประจําป ไตรมาสที่ 2 ป 2554 ของบริษัทจดทะเบียนกลุมธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพย
แหง ประเทศไทย จํานวน 21 บริษัท เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการบัญชี ในเร่ือง
การเปดเผยขอมูลของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันวามีการปฏิบัติอยางไร

5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 จากการศึกษาความแตกตางระหวางมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 24 (ปรับปรุง

2550) กับมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) พบวา เน้ือหามีความแตกตางกันใน
ประเด็นที่สําคัญไดแก ประเด็นการเปดเผยความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
โดยไดมีการเพิ่มเติมคํานิยามของบุคคลที่เกี่ยวของกันของสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดของบุคคล
ใหครอบคลุมถึงสามี ภรรยาและบุตรของบุคคลน้ัน บุตรของสามี ภรรยาของบุคคลน้ัน และบุคคล
ในอุปการะของบุคคลน้ันหรือของสามี ภรรยาของบุคคลน้ัน เพิ่มเติมคํานิยามของผูบริหารสําคัญ
ของกิจการ ใหหมายถึง บุคคลที่มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการและ
ควบคุมการดําเนินงานของกิจการไมวาทางตรงหรือทางออมและใหรวมถึงกรรมการของกิจการ ไม
วาจะทําหนาที่บริหารหรือไม และประเด็นการเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน โดยไดมีการเพิ่มเติมการเปดเผยรายการคาหรือรายการบัญชี โดยใหแยกตามประเภท
ของบุคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันทั้งโดยทางตรงและทางออม



81

5.1.2 จากการสํารวจการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันใน
รายงานประจําปหรืองบการเงินประจําปของบริษัทจดทะเบียนกลุมธุรกิจการเกษตรในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
กันตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การเปดเผยขอมูลของบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน สามารถสรุปผลการศึกษาตามประเด็นที่ศึกษา 3 ประเด็นหลัก ดังน้ี

1. การเปดเผยความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ในชวง 2 ป
พบวา บริษัทที่จดทะเบียนกลุมธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทุกบริษัทมีการ
เปดเผยความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง โดยความสัมพันธที่บริษัทสวน
ใหญทําการเปดเผยลดลง คือ การเปดเผยรายชื่อที่เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน ไมพบบริษัทใด
เปดเผยความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวที่ ใกลชิดของบุคคลใหครอบคลุมถึงบุคคลใน
อุปการะของบุคคลน้ันหรือของสามี ภรรยาของบุคคลน้ัน ซึ่งเปนคํานิยามที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีไทยฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)

2. การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ในชวง 2 ป
พบวา บริษัทจดทะเบียนกลุมธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพยแหงประไทยทุกบริษัทมีการ
เปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น โดยรายการที่บริษัทสวนใหญ
ทําการเปดเผยเพิ่มขึ้น คือ รายการบัญชีการใหหรือรับบริการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
กัน และในชวง 2 ป รายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่ไมพบบริษัทใดทําการ
เปดเผย คือ รายการบัญชีการเปนตัวแทน และรายการบัญชีการใหสิทธิในการใชสินทรัพยระหวาง
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
กําหนดใหเปดเผยรายการคาหรือรายการบัญชี โดยใหแยกตามประเภทของบุคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันทั้งทางตรงและทางออม

3. การเปดเผยจํานวนคาตอบแทนที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในชวง 2 ป พบวา บริษัทที่จดทะเบียนกลุมธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทสวนใหญมีการเปดเผยจํานวนคาตอบแทนที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น
โดยรายการที่บริษัทสวนใหญทําการเปดเผยเพิ่มขึ้น คือ โครงการใหผลประโยชนภายหลังออกจาก
งาน และผลประโยชนตอบแทนโดยการใหสวนไดเสียในกิจการ
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5.2 อภิปรายผล
จากผลการศึกษาการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุค คลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ตาม

มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกันของบริษัทจดทะเบียนกลุมธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย พบวา

5.2.1 การเปรียบเทียบการเปดเผยขอมูลของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันระหวาง
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) กับมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 24 (ปรับปรุง
2552) เน้ือหามีความแตกตางกันในประเด็นที่สําคัญ คือ ประเด็นการเปดเผยความสัมพันธระหวาง
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยไดมีการเพิ่มเติมคํานิยามของสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดของ
บุคคลใหครอบคลุมถึงสามี ภรรยาและบุตรของบุคคลน้ัน บุตรของสามี ภรรยาของบุคคลน้ัน และ
บุคคลในอุปการะของบุคคลน้ันหรือของสามี ภรรยาของบุคคลน้ัน เพิ่มเติมคํานิยามของผูบริหาร
สําคัญของกิจการ ใหหมายถึง บุคคลที่มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการ
และควบคุมการดําเนินงานของกิจการไมวาทางตรงหรือทางออมและใหรวมถึงกรรมการของ
กิจการ ไมวาจะทําหนาที่บริหารหรือไม และประเด็นการเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน โดยไดมีการเพิ่มเติมการเปดเผยรายการคาหรือรายการบัญชี โดยใหแยกตาม
ประเภทของบุคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

5.2.2 การสํารวจการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวของกัน ตาม
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกันของบริษัทจดทะเบียนกลุมธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย พบวา ในชวง 2 ป คือ ป 2553 และไตรมาสที่ 2 ป 2554 บริษัทในกลุมธุรกิจการเกษตรสวน
ใหญมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในประเด็นหลัก 3 ประเด็น ตาม
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) ดังน้ี

1. การเปดเผยความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยการ
เปดเผยความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ในชวง 2 ปน้ันมีการเปดเผยรายการ
ความสัมพันธระหวางกันลดลง โดยความสัมพันธที่บริษัทสวนใหญทําการเปดเผยลดลงคือ การ
เปดเผยรายชื่อบริษัทที่เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน และไมพบบริษัทใดเปดเผยความสัมพันธของ
สมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดของบุคคลใหครอบคลุมถึงบุคคลในอุปการะของบุคคลน้ันหรือของ
สามี ภรรยาของบุคคลน้ัน ซึ่งเปนคํานิยามที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 24
(ปรับปรุง 2552) ซึ่งแตกตางจากวลัยลักษณ  ชัยชนะกิจการ (2548) ศึกษาการเปดเผยขอมูลตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 47 เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ของ
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บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมการแพทย กลาวไวโดยสรุปวา บริษัท
สวนใหญมีการเปดเผยไวตามเกณฑที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 และสอดคลองกับ
อรุณี  ยศบุตร (2548) ศึกษาการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 47 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมสื่อสาร กลาว
ไวโดยสรุปวา บริษัท แอ็ดวานซอินโฟรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทเดียวที่ไมมีการ
เปดเผยลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

2. การเปดเผยรายการบัญชีระหวางกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวของกัน พบวา
ในชวง 2 ปทุกบริษัทในกลุมธุรกิจการเกษตรไมพบการเปดเผยรายการบัญชีการเปนตัวแทน และ
รายการบัญชีการใหสิทธิ์ในการใชสินทรัพยระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งตาม
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) กําหนดใหเปดเผยรายการคาหรือรายการบัญชี
โดยใหแยกตามประเภทของบุคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งสอดคลอง
กับอรุณี  ยศบุตร (2548) ศึกษาการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 47 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม
สื่อสาร กลาวไวโดยสรุปวา บริษัท แอ็ดวานซอินโฟรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เปนบริษัท
เดียวที่ไมมีการเปดเผยประเภทและองคประกอบของรายการทางบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน และการจําแนกประเภทการเปดเผยรายการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน แต
แตกตางจากวลัยลักษณ  ชัยชนะกิจการ (2548) ศึกษาการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ที่ 47 เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมการแพทย กลาวไวโดยสรุปวา บริษัทสวนใหญมีการเปดเผย
ไวตามเกณฑที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47

3. การเปดเผยจํานวนคาตอบแทนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ในชวง 2 ป
พบวา บริษัทสวนใหญมีการเปดเผยจํานวนคาตอบแทนเพิ่มขึ้น โดยจํานวนคาตอบแทนที่บริษัท
สวนใหญทําการเปดเผยเพิ่มขึ้น คือ โครงการผลประโยชนภายหลังออกจากงาน และผลประโยชน
ตอบแทนโดยการใหสวนไดเสียในกิจการ ซึ่งแตกตางจากวรรณกรรมที่ศึกษาเน่ืองจากเปนสวนที่
เพิ่มขึ้นมาใหมในมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
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5.3 ขอคนพบ
จากการศึกษาเน้ือหาระหวางมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) กับ

มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) พบวามีความแตกตางกันในสวนของคํานิยาม
ของบุคคลที่เกี่ยวของของสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดของบุคคล ใหครอบคลุมถึงบุคคลใน
อุปการะของบุคคลน้ันหรือของสามี ภรรยาของบุคคลน้ัน และในสวนผูบริหารสําคัญของกิจการ
เพิ่มผูที่มีสวนเกี่ยวของในการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ของกิจการทั้งทางตรง
และทางออม และเพิ่มเติมการเปดเผยรายการคาหรือรายการบัญชี โดยใหแยกตามประเภทของบุคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกันทั้งทางตรงและทางออม แตพอทําการสํารวจการเปดเผยขอมูลของกลุม
ธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวง 2 ป พบวา ไมมีบริษัทใดทําการ
เปดเผยลักษณะความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดของบุคคลใหครอบคลุมถึงบุคคลใน
อุปการะของบุคคลน้ันหรือของสามี ภรรยาของบุคคลน้ัน ซึ่งเปนคํานิยามที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) รวมถึงไมพบบริษัทใดทําการเปดเผยรายการบัญชีการเปน
ตัวแทน และรายการบัญชีการใหสิทธิ์ในการใชสินทรัพยระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่ง
ตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) กําหนดใหเปดเผยรายการคาหรือรายการ
บัญชี โดยใหแยกตามประเภทของบุคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันทั้งทางตรงและทางออม

5.4 ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันของบริษัทจด

ทะเบียนกลุมธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
24 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน พบวามี
ขอเสนอแนะจากการศึกษา คือ ผูที่สนใจจะใชขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวของกันของบริษัทจด
ทะเบียนกลุมธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ควรจะหาขอมูลจากแหลงอ่ืน
เพิ่มเติม นอกจากขอมูลในรายการประจําปของบริษัท เน่ืองจากผลการศึกษาพบวาบริษัทที่เปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวของกันไมพบการเปดเผยขอมูลการเปนตัวแทน และการใหสิทธิในการ
ใชสินทรัพย โดยทั้งน้ีอาจเปนเพราะไมมีรายการระหวางกัน หรืออาจจะไมมีเอกสารหลักฐานยืนยัน


