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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้ศึกษาผลกระทบของร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง 
สัญญาเช่า ที่มีต่อคุณภาพงบการเงิน โดยศึกษาด้วยการสอบถามความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีผ่าน
แบบสอบถามออนไลน์ และการทดลองปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามร่างมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 16 โดยท าการปรับปรุงในกลุ่มของธุรกิจสายการบิน เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจที่ IASB 
คาดการณ์ไว้ว่าจะได้รับผลกระทบต่องบการเงินมากที่สุด 

ผลจากข้อมูลตามแบบสอบถาม พบว่า ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่าการเปลี่ยนนิยาม
สัญญาเช่า และการเปลี่ยนแปลงในด้านการจัดประเภทสัญญาเช่าตามร่างมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน เรื่อง สัญญาเช่า จะมีผลกระทบต่อความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากที่สุด ขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงด้านการบันทึกบัญชีก็จะส่งผลต่อความสามารถในการเปรียบเทียบกันได้ ในส่วนของการ
ทดลองปรับปรุงงบการเงิน ซึ่งท าให้สินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มสูงขึ้น จะกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงิน
ของบริษัท โดย ROA และ DE Ratio ของบริษัทจะเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงผลการด าเนินการที่แท้จริง
ของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น การน าข้อมูลทางการเงินมาใช้ก็จะมีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้นเช่นเดียวกัน 

 
ค าส าคัญ: มาตรฐานการรายงานทางการเงิน, สัญญาเช่า, คุณภาพงบการเงิน 
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 ABSTRACT 
 

This research studies the impact of the new leases standards – 
international financial reporting standards darft: IFRS 16 to the qualitative 
characteristic of financial statements. This independent study examing the 
perspective of auditor by the online questionaire and by restated financial statement 
of the airline industry which is registered in the Stock Exchange of Thailand. 

The result of questionaire shows that in the auditor’s perspective, the 
changing of leases definition and leases classification in the new leases darft is most 
effected to ‘relevance’, while the changing in accounting record is most effected to 
‘comparability’. The restated financial statements show the impact of IFRS 16 draft 
on financial ratios, the decreasing in Return on Asset (ROA) and the increasing in DE 
ratio reflect the actual result of company operating. 

 
Keywords: International Financial Reporting Standards, Leases, Qualitative 
Characteristic of Financial Statements  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ หรือ International Accounting 

Standards Board (IASB) ได้มีการจัดท าและพัฒนามาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 
(International Accounting Standards: IAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (International Financial Reporting Standards: IFRS) เพ่ือให้ทั้งประเทศกลุ่มพัฒนา
แล้วซึ่งมีมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นของตนเอง และประเทศกลุ่ม
ก าลังพัฒนาซึ่งไม่สามารถออกแบบมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินขึ้นเอง 
ได้ใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วโลก  ทั้งนี้
ประเทศต่างๆได้เริ่มน ามาตรฐานเหล่านั้นมาถือปฏิบัติ ในขณะที่ประเทศที่ยังไม่ได้เริ่มน ามาถือปฏิบัติ 
ก็มีการจัดเตรียมความพร้อมและก าหนดแผนการว่าจะเริ่มน ามาใช้เมื่อใด 

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศดังกล่าว
ข้างต้นมีความส าคัญมากต่อโครงสร้างโดยพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงิน กล่าวคือเป็น
มาตรฐานที่ใช้ในการจัดท ารายงานทางการเงินของภาคธุ รกิจ เป็นข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจของนักลงทุนในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศ ทั้งนี้ประเทศไทยได้เล็งเห็นประโยชน์จาก
การรับเอามาตรฐานระหว่างประเทศมาใช้ นั่นก็คือ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันรวมถึงเพ่ิมเงินลงทุน
จากต่างประเทศ โดยในงานวิจัยของ นรัญจ์ พุ่มศิริ (2554) ได้มีการกล่าวถึงประโยชน์จากการน า
มาตรฐานการบัญชีและการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาใช้ ดังต่อไปนี้ 

1) มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศท าให้เกิด
ความสอดคล้องกันทั้งบริษัท ส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้าจากการจัดท ารายงานทางการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2) มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศเป็น
แรงผลักดันให้เกิดการควบรวมกิจการระหว่างประเทศและพันธมิตรกับธุรกิจในต่างประเทศ เพ่ือลด
ต้นทุนในความร่วมมือกันหลังจากควบรวมกิจการ 

3) ส่งเสริมคุณภาพ และความสอดคล้องของข้อมูลเพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงานที่ซ้ าซ้อน 
และลดต้นทุนด้านการเงินที่อาจมีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มบริษัทที่อยู่คนละประเทศในการจัดท า
รายงานทางการเงินส าหรับการรายงานบริษัทแม่ซึ่งอยู่ในต่างประเทศ 
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งานวิจัยในอดีตได้ศึกษาค้นคว้าถึงประเด็นปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงมาใช้มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ไม่
ว่าจะเป็นการค้นคว้าในภาพรวม เช่น งานวิจัยเรื่องการศึกษาถึงผลกระทบจากการน ามาตรฐานการ
บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ( International Financial Reporting 
Standards: IFRSs) มาปฏิบัติ โดย นรัญจ์ พุ่มศิริ (2554) หรืองานวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบจาก
มาตรฐานการบัญชีใหม่ต่องบการเงินและรายงานสถิติที่ ธปท. เผยแพร่ โดยวันชัย ธนากรกิจกุล และ
ชารี สาทรกิจ (2554) เป็นต้น 

นอกจากนี้ก็ยังมีการค้นคว้าถึงประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากการน ามาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 
13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม มีผลต่อนักลงทุนทั่วไปในการตัดสินใจเกี่ยวกับความน่าเชื่อของผลก าไร
ของกิจการที่มีก าไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 1 สูงกว่ากิจการที่มีก าไรจากการวัดมูลค่า
ยุติธรรมระดับที่ 3 (ณดน พัฒนวณิชย์กุล, 2555) เป็นต้น 

ส าหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า 
(IFRS 16) ก าลังอยู่ในช่วงของการร่างมาตรฐาน ทั้งนี้คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศ หรือ International Accounting Standards Board (IASB) ได้ก าหนดวันที่เริ่มประกาศใช้
ในปี 2019  

ปัจจุบันมาตรฐานการบัญชีที่ถือปฏิบัติส าหรับเรื่อง สัญญาเช่า คือ มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 อย่างไรก็ตามพบว่าจากการใช้มาตรฐานฉบับดังกล่าว อาจท าให้เกิดรายการนอกงบแสดง
ฐานะทางการเงิน ดังนั้นร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 จึงได้รับการร่างขึ้นโดยมี
จุดประสงค์หลัก คือ เพ่ือให้รายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงินถูกน าเข้ามาแสดงในงบแสดงฐานะ
ทางการเงินนั่นเอง 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 นั้น มีความแตกต่างจากมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 17 อย่างยิ่ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านค านิยามสัญญาเช่า การจ าแนก
ประเภทสัญญาเช่า และที่ส าคัญคือ ในด้านการบันทึกบัญชี กล่าวคือสัญญาเช่าการเงิน ตามค านิยาม
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 จะถูกแสดงขึ้นบนรายการสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะ
ทางการเงินทั้งหมด 

ข้อมูลจาก The IFRS Foundation (2016) ได้พยากรณ์ว่าบริษัทกว่าครึ่งหนึ่งในตลาด
หลักทรัพย์จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานครั้งนี้ โดยธุรกิจส่วนมากที่ได้รับ
ผลกระทบจะได้แก่ ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจท่องเที่ยว โดยข้อมูลระบุว่า บริษัท
เหล่านี้บางแห่งอาจมีรายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงินมากถึง 30% ของสินทรัพย์ทั้งหมด และ
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ส าหรับธุรกิจสายการบินก็มีความเป็นไปได้ว่ารายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงินอาจมีมูลค่า
มากกว่าสินทรัพย์ที่แสดงในงบการเงินทั้งหมดของกิจการ 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของร่างมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับที่ 16 (IFRS 16) เรื่อง สัญญาเช่า ที่มีต่อคุณภาพของงบการเงิน 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เมื่อมีการประกาศใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (IFRS 16) โดยจะศึกษาในกลุ่มผู้สอบ
บัญชี เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว ยังอยู่ในช่วงของการร่างและปรับปรุง
มาตรฐานฯ ดังนั้นโดยมากจึงยังเป็นที่รับรู้ในกลุ่มของผู้สอบบัญชีเท่านั้น  

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 
  ทราบถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เมื่อมีการประกาศใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (IFRS 16) ในด้านของผลกระทบที่มีต่องบ
การเงิน เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่บริษัทต่างๆ รวมไปถึง ผู้จัดท าบัญชี และผู้ใช้งบการเงิน เมื่อมีการ
ประกาศใช้มาตรฐานฉบับดังกล่าวในอนาคต 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาผลกระทบของร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง 

สัญญาเช่า ที่มีต่อคุณภาพงบการเงิน พบว่ามีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

2.1 วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 16 
 
  คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี ระหว่ า งประเทศ หรือ  International 
Accounting Standards Board (IASB) มีความเห็นว่าการบัญชีในปัจจุบันไม่ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้งบการเงิน เนื่องจากการรับรู้สัญญาเช่าจะเป็นไปตามการจ าแนกสัญญา จึงท าให้มีสัญญา
จ านวนมากทีเ่ป็นรายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงิน ท าให้เป็นอุปสรรคต่อผู้ใช้งบในการน าตัวเลข
ไปใช้ ดังจะเห็นได้จากการที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ต้องปรับปรุงงบการเงินก่อนน าตัวเลขไปใช้ 
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาเช่า (TAS 17) มีพ้ืนฐานอยู่บนหลักเกณฑ์ 
(Rule Based) ที่ชัดเจนเกินไป และการถือปฏิบัติทางการบัญชีต่อสัญญาเช่าด าเนินงาน และสัญญา
เช่าการเงินมีความแตกต่างกันมาก จึงเป็นการสร้างโอกาสในการตกแต่งงบการเงิน ดังที่มีข้อวิจารณ์
ของ U.S.Securities and exchange commission (2005) กล่าวไว้ว่า “มาตรฐานการบัญชีเรื่อง
สัญญาเช่าขีดเส้นที่ชัดเจนเกินไปในการจ าแนกสัญญา ท าให้สัญญาเช่าบางสัญญาที่มีเนื้อหาเชิง
เศรษฐกิจเหมือนกันสามารถน าเสนองบการเงินได้ในหลากหลายรูปแบบ” ส่งผลให้เกิดการเลือกรับรู้
และเลือกน าเสนอข้อมูลในแบบที่เป็นประโยชน์กับกิจการ เช่น สัญญาเช่าจ านวนมากไม่ถูกรับรู้เป็น
สินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินทั้งทีเข้านิยามของสินทรัพย์ การท าสัญญาเช่าทีบอกเลิก
ไม่ได้ก่อให้เกิดภาระผูกพันทีไม่แตกต่างจากการกู้เงิน อย่างไรก็ตามกลับไม่ถูกเปิดเผยเป็นหนี้สิน 
  โอกาสในการเลือกเปิดเผยดังกล่าว ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงิน นั่นคือ 
ท าให้อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญถูกบิดเบือน เช่น อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ อัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ เป็นต้น 
  คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี ระหว่ า งประเทศ หรือ  International 
Accounting Standards Board (IASB) และคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของสหรัฐอเมริกา หรือ The Financial Accounting Standards Board (FASB) จึงร่วมกันจัดท า
โครงการก าหนดมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าทีให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันทีสืบเนื่องจาก
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สัญญาเช่าสินทรัพย์ทีอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เช่า ผลของร่างมาตรฐานฉบับนี้จะท าให้สินทรัพย์
จากสัญญาเช่าด าเนินงานส่วนใหญ่ถูกเปิดเผยในงบแสดงฐานะการเงิน 
  ตามมาตรฐานทางการบัญชี ฉบับที่ 17 นั้น สัญญาเช่าจะถูกจ าแนกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ สัญญาเช่าการเงิน และสัญญาเช่าด าเนินงาน หากสัญญาเช่าถูกจ าแนกให้เป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน ผู้เช่าจะแสดงเพียงแค่ค่าเช่าตามสัญญาในงบก าไรขาดทุนเท่านั้น โดยไม่มีการแสดง
สินทรัพย์หรือหนี้สินในงบแสดงฐานะทางการเงิน อย่างไรก็ตามบางครั้งสัญญาเช่าด าเนินงานก็อาจมี
ข้อก าหนดว่าเป็นสัญญาที่ไม่อาจยกเลิกได้ จึงควรที่จะมีการเปิดเผยหนี้สิน รวมไปถึงสินทรัพย์ในงบ
แสดงฐานะทางการเงิน ดังนั้นการใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 สัญญาเช่าด าเนินงาน อาจส่งผลให้
เกิดรายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงิน หากมีเพียงการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินเท่านั้น จึงเกิดเป็นปัญหาต่อผู้ใช้รายงานทางการเงิน ดังนี้ 

(1) ข้อมูลจากการรายงานทางการเงินไม่สามารถเปรียบเทียบได้ ไม่ว่าจะเป็นการ
เปรียบเทียบระหว่างบริษัท หรือการเปรียบเทียบบริษัทเดิมในแต่ละปีด าเนินงาน 

(2) เมื่อผู้ใช้รายงานทางการเงินต้องการน าข้อมูลมาใช้ โดยท าการปรับปรุงข้อมูล
จากรายงานทางการเงิน น ารายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงินกลับไปแสดงในงบแสดงฐานะทาง
การเงิน อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจ ากัดอาจท าให้เกิดความคลาดเคลื่อน นั่นคือประมาณการน้อยเกินไป 
หรือประมาณการมากเกินไป 

(3) การปรับปรุงให้รายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงินกลับไปแสดงในงบแสดง
ฐานะทางการเงินค าเป็นจะต้องใช้ความรู้ ดังนั้นผู้ใช้งบการเงินที่ขาดศักยภาพดังกล่าวอาจได้รับข้อมูล
ที่ไม่เท่าเทียมกัน 

(4) นอกจากนี้หากต้องมีการน ารายงานทางการเงินมาท าการปรับปรุงก่อนการ
น าไปใช้ ท าให้เกิดความล่าช้า ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนได้ 

มาตรฐานการายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ได้วางแนวคิดในเรื่องของการรับรู้ การ
วัดมูลค่า การเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า ภายใต้วัตถุประสงค์เพ่ือให้ความเชื่อมั่นว่าทั้งผู้เช่าและผู้ให้
เช่าได้เปิดเผยรายการเกี่ยวกับสัญญาเช่าทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมา 
สินทรัพย์และหนี้สินที่เคยอยู่นอกงบแสดงฐานะการเงิน จะต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เพ่ือ
ผูกมัดให้สัญญาเช่าที่เคยอยู่นอกงบแสดงฐานะการเงินมานาน ได้รับการรับรู้อย่างถูกต้องและโปร่งใส 
อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการมองเห็นฐานะการเงินและผลการด าเนินงานที่แท้จริงของ
กิจการ (คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์) 
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2.2 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเช่า 
 

ปัจจุบันมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ยังคงอยู่ในรูปของร่าง
มาตรฐาน (Exposure Draft: Leases) อย่างไรก็ตามคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศ หรือ International Accounting Standards Board (IASB) มีการวางแนวทางว่าจะเริ่ม
บังคับใช้ในปี 2019 

ความแตกต่างที่ส าคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 
16 กับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 สามารถแบ่งได้เป็น 3 ด้านหลัก ดังนี้ 
 

2.2.1 ความแตกต่างด้านนิยามของสัญญาเช่า 
การพิจารณาว่าเป็นสัญญาเช่าหรือไม่ จะใช้เกณฑ์สิทธิ์ในการใช้สินทรัพย์ และสิทธิ์

ในการควบคุมสินทรัพย์ หากสัญญาประกอบไปด้วยทั้งส่วนที่เป็นสัญญาเช่าและไม่เป็นสัญญาเช่า 
จะต้องแยกบันทึกให้ถูกต้องตามประเภทสินทรัพย์ 

2.2.2 ความแตกต่างด้านการจัดประเภทสัญญาเช่า 
หากอ้างอิงตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 การบันทึกบัญชีของสัญญาเช่า

ด าเนินงาน และสัญญาให้บริการจะไม่มีความแตกต่างกันในด้านของการแสดงรายการ โดยสัญญาทั้ง
สองประเภทจะมีการเปิดเผยค่าใช้จ่ายตามสัญญาลงในงบก าไรขาดทุน อย่างไรก็ตามตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 การปฏิบัติต่อสัญญาเช่าด าเนินงาน (ตามนิยามของมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 17) จะมีความแตกต่างอย่างชัดเจน โดย หากสัญญาเช่ามีอายุเกิน 12 เดือน หรือไม่เกิน 
12 เดือน แต่มีการให้สิทธิในการต่อสัญญา ผู้เช่าจะต้องรับรู้สินทรัพย์ดังกล่าวในรูปสิทธิในการใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่เช่า (Right of use assets: ROU) พร้อมหนี้สินที่เกี่ยวข้อง (Lease 
Liability) โดยมีการรับรู้รายการเช่นเดียวกับสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 
กล่าวคือ ไม่มีการจ าแนกเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน แต่รับรู้เป็นสินทรัพย์และ
หนี้สินตามสัญญาเช่า ดังนั้นสัญญาเช่าด าเนินงานจะถูกน ามารวมแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

2.2.3 ความแตกต่างด้านการบันทึกบัญชี 
บันทึกบัญชีสินทรัพย์จากสัญญาเช่าในด้านของผู้เช่า จะบันทึกในลักษณะของสัญญา

เช่าการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 สินทรัพย์จากสัญญาเช่าจะต้องรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบัน 
ขณะที่รับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าเพ่ือแสดงถึงภาระผูกพันจากสัญญาเช่าที่จะเกิดในอนาคต ส าหรับ
สัญญาเช่าด าเนินงานในอดีตจะเปลี่ยนจากการใช้ Straight–line method มาเป็นการคิดค่าเสื่อม
ราคาจากสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า และดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าแทน 
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2.3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 

 
Silvia M. (2016) ได้ยกกรณีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความแตกต่างอย่างรอบด้าน ครบถ้วนมากขึ้น 

 
2.3.1 การจ าแนกว่าเป็นสัญญาเช่าหรือไม่ 

หากบริษัทต้องการเช่าโกดังเพ่ือเก็บสินค้า โดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่ง
เจ้าของโกดังได้ให้ทางเลือกแก่บริษัทในการเช่า 2 แบบ ได้แก่ 

(1) สัญญาที่ 1 ให้เช่าพ้ืนที่ขนาด X ตารางเมตร แต่จะมีการเปลี่ยนโซนที่ใช้วางของ
ไปเรื่อยๆ ตามแต่เจ้าของโกดังจะจัดสรรให้ 

(2) สัญญาที่ 2 ให้เช่าพ้ืนที่ขนาด X ตารางเมตร ของโกดังโซน A โดยจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงโซนที่ให้เช่าตลอดอายุสัญญา 

ถ้าหากท าการจัดประเภทตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ทั้งสองสัญญาล้วนถูก
จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน และจะถูกแสดงค่าใช้จ่ายในการเช่าในงบก าไรขาดทุน อย่างไรก็
ตามหากพิจารณาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 จะต้องพิจารณาว่าเข้าตามนิยาม
สัญญาเช่าหรือไม่ ประการแรก คือ สามารถระบุสินทรัพย์ที่ท าการเช่าได้ (Underlying Asset) พบว่า 
สัญญาที่ 1: ไม่จัดเป็นสัญญาเช่า เนื่องจากไม่สามารถระบุสินทรัพย์ที่ท าการเช่าได้เนื่องจากเจ้าของ
โกดังมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโซนของพ้ืนที่ให้เช่าได้ตลอด สัญญาที่ 2: จัดเป็นสัญญาเช่า เนื่องจาก
สามารถระบุสินทรัพย์ที่ท าการเช่าได้ นั่นก็คือ พ้ืนที่ขนาด X ตารางเมตร ของโกดังโซน A ดังนั้นจึง
ต้องท าการบันทึกบัญชีตามแนวทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ต่อไป 

2.3.2 สัญญาประกอบด้วยสัญญาเช่าเท่านั้น หรือมีการให้บริการร่วมด้วย 
ค านิยามของสัญญาเช่าด าเนินงาน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ไม่มีความ

จ าเป็นที่จะต้องพิจารณาในจุดนี้ เนื่องจากไม่ว่าสัญญาจะมีการให้บริการร่วมด้วยหรือไม่ ก็จะท าการ
แสดงค่าเช่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเท่านั้น หากเมื่อเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องจ าแนกส่วนประกอบของสัญญา ว่ามีการให้บริการร่วมด้วยหรือไม่ 
จากสัญญาที่ 2 ตามตัวอย่างดังกล่าว สมมติว่าสัญญามีมูลค่า 10,000 บาทต่อปี ประกอบด้วยค่าเช่า
พ้ืนที่และบริการท าความสะอาด ผู้เช่าจะต้องท าการหามูลค่าจ าแนกเฉพาะราคาค่าเช่าพ้ืนที่ตาม
สัญญา (relative stand-alone prices) หากพบว่ามูลค่าค่าเช่าพ้ืนที่ในลักษณะเดียวกัน โดย
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ปราศจากบริการท าความสะอาด คือ 9,000 บาทต่อปี ขณะที่หากต้องการรับบริการการท าความ
สะอาดเพ่ิมเติมจะมีราคาอยู่ที่ 1,500 บาทต่อปี ผู้เช่าจะต้องแยกรับรู้ ได้แก่ รับรู้ 8,571 บาท  เป็น
สัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (ค านวณจาก 9,000/(9,000+1,500)) 
และ รับรู้ 1,429 บาท เป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการท าความสะอาด ในงบก าไรขาดทุน (ค านวณจาก 
1,500/(9,000+1,500)) 

2.3.3 การบันทึกบัญชีในด้านของผู้เช่า 
ผู้เช่าจะต้องรับรู้ สิทธิ์ในการใช้สินทรัพย์ (Right of Use: ROU) เป็นสินทรัพย์ และ

รับรู้หนี้สินจากสัญญาเช่า ในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
จากการจ าแนกมูลค่าของสัญญาเช่า เท่ากับ 8,571 บาท สัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี และมีอัตราคิดลด
เท่ากับ 5% สัญญาเช่าฉบับนี้จะมีมูลค่าปัจจุบัน เท่ากับ 23,341 บาท ผู้เช่าจะต้องท าการบันทึกบัญชี 
ดังนี้  เดบิต Right of Use asset   23,341 

เครดิต Lease Liability    23,341 
จากนั้นจะต้องมีการบันทึกค่าเสื่อมราคาส าหรับสินทรัพย์ และปรับปรุง Lease 

Liability โดยรวมดอกเบี้ยจ่าย และหักด้วยส่วนของสัญญาที่จ่ายช าระแล้ว ในลักษณะเดียวกับสัญญา
เช่าการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 สรุปได้ดังตารางที่ 2.1 
ตารางที่ 2.1 การค านวณ Lease Liability, ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายค่าเช่ารายปี 

ปีท่ี Lease Liability 

ณ ต้นงวด 

ดอกเบี้ย (5%) ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารายปี Lease Liability 

 คงเหลือ 

1 23,341 1,167 (8,571) 15,937 

2 15,937 797 (8,571) 8,163 

3 8,163 408 (8,571) 0 

รวม - 2,372 (25,713) - 
จากสรุปการบันทึกบัญชีตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ตาม

ตารางที่ 2.2 นั้น หากท าการบันทึกบัญชีตามแนวทางของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ในปีแรกจะ
เกิดค่าใช้จ่ายที่ 10,000 บาท ขณะที่ตามแนวทางของร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 
ในปีแรกผู้เช่าจะเกิดรายการที่กระทบงบก าไรขาดทุน เท่ากับ 10 , 376 บาท ได้แก่ ดอกเบี้ย 1,167 
บาท ค่าเสื่อมราคาสิทธิ์ตามสัญญาเช่า 7,780 บาท และ ค่าบริการท าความสะอาดเท่ากับ 1,429 บาท 
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จึงสรุปได้ว่า จากแนวทางการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 นั้น จะมี
ค่าใช้จ่ายในช่วงปีแรกมากกว่า และจะน้อยลงในช่วงปีหลัง 
ตารางที่ 2.2 สรุปตัวอย่างการบันทึกบัญชีตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 

วันที่ เดบิต เครดิต 

วันเริ่มสัญญา Right-of-Use asset 23,341 Lease Liability 23,341 

วันสิ้นปีที่1 ดอกเบี้ยจ่าย 1,167 Lease Liability 1,167 

Lease Liability 

ค่าท าความสะอาด 

8,571 

1,429 

เงินสด 10,000 

ค่าเสื่อมราคา 7,780 Right-of-Use asset 7,780 

อย่างไรก็ตามทั้งการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มีผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนเช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาในแง่
ตลอดอายุสัญญาเช่า ดังตารางที่ 2.3 
ตารางที่ 2.3 จ าแนกค่าเช่า ดอกเบี้ยจ่าย ค่าเสื่อมราคา และค่าท าความสะอาด แบ่งแยกตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 และมาตรฐานการายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 

รายการ มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 17 

ร่างมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 16 

หมายเหตุ 

ค่าเช่า 30,000 - 3 x 10,000 

ดอกเบี้ยจ่าย - 2,372  

ค่าเสื่อมราคา - 23,341 3 x 7,780 

ค่าท าความสะอาด - 4,287 3 x 1,429 

รวม 30,000 30,000  
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2.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 
 

การเปลี่ยนมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 จะมีผลกระทบต่อ
สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท ดังนั้น IASB จึงมีการคาดการณ์ว่า ต้นทุนการกู้ยืมของบริษัท อาจจะ
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนมาใช้มาตรฐานฉบับนี้เช่นเดียวกัน เนื่องจากหนี้สินที่แสดงในงบแสดง
ฐานะทางการเงินของบริษัทจะเพ่ิมสูงขึ้น  

IASB เชื่อว่า credit rating โดยส่วนมากนั้น มักจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
โดยค านึงรายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงินอยู่แล้ว และการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานจากฉบับเดิม 
มาเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 จะไม่กระทบต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัท
ส่วนมาก เนื่องจากไม่ว่าจะใช้มาตรฐานฉบับใด บริษัทก็จะยังคงเป็นบริษัทเดิม เพียงแต่จะมีความ
โปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลการรายงานทางการเงินมากขึ้นเท่านั้น 

อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ว่าต้นทุนการกู้ยืมของบางบริษัทอาจเพ่ิมสูงขึ้น หรือ
ต่ าลง เนื่องจากการปรับปรุงรายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงินให้เข้ามาแสดงในงบแสดงฐานะ
ทางการเงินนั้นอาจมีการ overstate หรือ understate ดังนั้น การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจะท าให้ 
credit rating สามารถคิดอัตราดอกเบี้ยได้เหมาะสมกับบริษัทยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทที่มีการปรับปรุงงบ
การเงิน overstate เกินไป ก็จะมีต้นทุนกู้ยืมที่ต่ าลง ขณะที่บริษัทที่ credit rating ปรับปรุงงบ
การเงิน understate เกินไป ก็จะมีต้นทุนกู้ยืมท่ีสูงขึ้นนั่นเอง 

The IFRS Foundation (2016) ระบุว่า ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการมีหนี้สิน
ทางการเงินระยะยาวมากที่สุด คือ ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม และธุรกิจการ
สื่อและสิ่งพิมพ์ โดยหากเริ่มบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 นั้น บริษัทจะมี
หนี้สินที่ได้รับการเปิดเผยในงบแสดงฐานะทางการเงินมากขึ้นถึง ร้อยละ 251 ร้อยละ 191 และ ร้อย
ละ 119 ตามล าดับ 
 
2.5 วัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการจัดท างบการเงิน 
 

งบการเงิน ประกอบไปด้วยข้อมูลที่แสดงถึง สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ 
รายได้ และค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดท างบการเงิน คือ (Cunningham, 
Nikolai and Bazley, 2000, pp.14-19; Subramanyam and Wild, 2009, pp.19-24) 

(1) เพ่ือให้ข้อมูลทางการบัญชีที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนและการให้
สินเชื่อ โดยที่งบการเงินควรเสนอข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจอย่าง
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สมเหตุสมผลในการลงทุนและการให้สินเชื่อ ผู้ใช้ข้อมูลในกลุ่มนี้ได้แก่ ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ สถาบันการเงิน 
นักวิเคราะห์ ที่ปรึกษาการลงทุน 

(2) เพ่ือให้ข้อมูลทางการบัญชีเกี่ยวกับการประเมินกระแสเงินสดของกิจการว่ามี
ความสามารถในการก่อให้เกิดเงินสดที่พึงจะได้รับในอนาคตมากน้อยเพียงใด เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล 
รวมถึงจังหวะเวลา และความแน่นอนที่กิจการจะได้รับเงินสดนั้นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนใน
ปัจจุบันและอนาคต 

(3) เพ่ือให้ข้อมูลทางการบัญชีที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางเศรษฐกิจของกิจการช่วยให้ผู้
ลงทุน เจ้าหนี้ และผู้ใช้งบการเงินทราบถึงความมั่นคง สภาพคล่อง ความสามารถช าระหนี้ของกิจการ 
โครงสร้างทางการเงิน และความสามารถของกิจการในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 

(4) เพ่ือให้ข้อมูลที่แสดงเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของกิจการ ซึ่งผู้บริหาร ผู้ลงทุน
และเจ้าหนี้ จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการประเมินสภาพการณ์อนาคต โดยข้อมูลที่ส าคัญได้แก่ 
ข้อมูลที่แสดงฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และคุณภาพของก าไร เป็นต้น 

(5) เพ่ือให้ข้อมูลที่เก่ียวกับความรับผิดชอบของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรของ
กิจการ ซึ่งผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินผลการบริหารหรือความรับผิดชอบของผู้บริหาร โดยใช้
ข้อมูลทางบัญชี 

งบการเงินที่มีคุณภาพสามารถช่วยให้ทราบถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานที่
แท้จริงของกิจการ เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการจ าหน่ายสินค้า มูลค่าหนี้สินที่ครบก าหนดช าระภายใน 1 
ปี และภาระผูกพันที่ครบก าหนดเกินกว่า 1 ปี เป็นต้น 

นอกจากนี้ นฤนาถ ศราภัยวานิช. ได้กล่าวไว้ว่า งบการเงินที่มีคุณภาพยังช่วยให้
ผู้ประกอบการค้นพบปัญหาที่เกิดข้ึนในการด าเนินงานได้อย่างทันท่วงที ท าให้สามารถหาวิธีแก้ไขหรือ
บรรเทาปัญหาดังกล่าวได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายที่มีมูลค่ามากเกินกว่าจะแก้ไขได้ 

จากกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2557 ลักษณะเชิง
คุณภาพของงบการเงิน หมายถึง คุณสมบัติที่ท าให้ข้อมูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานลักษณะ
เชิงคุณภาพของงบการเงินมดีังนี้ 

(1) ลักษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐาน คือ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และความเป็น
ตัวแทนอันเที่ยงธรรม โดยมีความหมายดังต่อไปนี้ 

ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ หมายถึง ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจสามารถท าให้ผู้ใช้ตัดสินใจแตกต่างไป ข้อมูลอาจสามารถท าให้การตัดสินใจแตกต่างไปแม้ว่า
ผู้ใช้บางรายเลือกท่ีจะไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลหรือได้รับทราบข้อมูลแล้วจากแหล่งอื่นแล้ว 
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ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม  หมายถึง รายงานทางการเงิน เป็นตัวแทน
ปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจในรูปของข้อความและตัวเลข ข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์ต้องไม่เป็น
เพียงตัวแทนปรากฏการณ์ ที่ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ แต่ต้องเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของ
ปรากฏการณ์ที่ข้อมูลนั้นน าเสนอด้วยในการเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมอย่างสมบูรณ์ ภาพที่แสดงควรมี 
3 ลักษณะคือ ครบถ้วน เป็นกลาง และปราศจากข้อผิดพลาด 

(2) ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม ได้แก่ ความสามารถเปรียบเทียบกันได้ ความสามารถ
พิสูจน์ยืนยันได้ ความทันเวลา และความสามารถเข้าใจได้ 

ความสามารถเปรียบเทียบได้ คือ ข้อมูลที่มีผลการตัดสินใจของผู้ใช้เกี่ยวข้องกับการ
เลือกระหว่างทางเลือกต่างๆ เช่น การขายหรือถือเงินลงทุน หรือการลงทุนในกิจการแห่งหนึ่งหรืออีก
แห่ง ดังนั้นข้อมูลเกี่ยวกับกิจการที่เสนอรายงานจะมีประโยชน์มากขึ้นหากข้อมูลนั้นสามารถ
เปรียบเทียบได้กับข้อมูลที่คล้ายกันเกี่ยวกับกิจการอ่ืนและสามารถเปรียบเทียบได้กับข้อมูลที่คล้ายกัน
เกี่ยวกับกิจการเดียวกันนั้นส าหรับรอบระยะเวลาอ่ืน หรือ ณ วันที่อ่ืน 

ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ หมายความว่า ผู้สังเกตการณ์รายต่างๆที่มีความรอบรู้ 
และมีความเป็นอิสระสามารถได้ ข้อสรุปตรงกัน แต่ไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อตกลงอย่างสมบูรณ์ว่าภาพ
นั้นเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม 

ความทันเวลา หมายถึง การมีข้อมูลพร้อมให้ผู้ตัดสินใจทันเวลาที่ ข้อมูลสามารถมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจโดยทั่วไป ข้อมูลยิ่งย้อนอดีตนานขึ้น ข้อมูลยิ่งมีประโยชน์น้อยลง 

ความสามารถเข้า ใจได้  คือ หากปรากฏการณ์บางอย่ างโดยลักษณะของ
ปรากฏการณ์นั้นมีความซับซ้อนและไม่สามารถท าให้ง่ายต่อความเข้าใจ การไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์นั้นในรายงานทางการเงิน อาจท าให้ข้อมูลในรายงานทางการเงินง่ายต่อความเข้าใจ แต่
รายงานทางการเงินนั้นจะไม่สมบูรณ์ และอาจเป็นไปได้ทีจ่ะท าให้เกิดความเข้าใจผิด 

 
 



13 
 

บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
3.1 ขอบเขตการวิจัย 

 
เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ยังอยู่ในช่วง

ของการร่างมาตรฐาน ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ในปี 2019 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเลือกท าการศึกษาเฉพาะใน
กลุ่มของผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะเป็นกลุ่มที่รับทราบข้อมูลและข่าวสาร มีความตื่นตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางการบัญชีและการรายงานทางการเงิน รวมถึงมีความเข้าใจในด้านของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีก่อนกลุ่มอ่ืน นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ท าการ
ปรับปรุงงบการเงินของบริษัทในกลุ่มธุรกิจสายการบิน เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบที่มีต่อตัวเลขในงบ
การเงิน และอัตราส่วนทางการเงิน 
 
3.2 ขอบเขตประชากร 

 
ประชากรในการศึกษานี้ คือ ผู้สอบบัญชีทั้งหมดที่อยู่ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม

การศึกษานี้เป็นการศึกษาท่ีไม่สามารถหาจ านวนประชากรที่แน่นอนได้ 
 

3.3 กลุ่มตัวอย่าง 
 

งานวิจัยนี้จะท าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีประโยชน์ คือ 
(1) ประหยัดงบประมาณ เวลา และแรงงานในการวิจัย เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างจะมี

จ านวนน้อยกว่าจ านวนประชากร ท าให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้รวดเร็วและสามารถด าเนินการ
วิจัยได้เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 

(2) มีความถูกต้อง แม่นย า และมีความเชื่อมากกว่า เนื่องจากได้จัดกระท ากับกลุ่มที่
มีจ านวนน้อยจะง่ายและได้ผลดีกว่าศึกษากับประชากรทั้งหมด 

(3) ข้อมูลบางอย่างผู้วิจัยไม่สามารถศึกษากับประชากรทั้งหมดได้ จ าเป็นต้องศึกษา
จากกลุ่มตัวอย่างแทน 

เนื่องจากประชากร ซึ่งก็คือผู้สอบบัญชี เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สามารถหาจ านวน
ประชากรที่แน่นนอนได้ ดังนั้นจากสูตร  
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𝑛 = (𝑍𝑐𝜎/𝑒𝑚)
2 Rosco, 1969: 157) 

ก าหนดให้  
n = จ านวนตัวอย่างประชากร 
Z = 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
𝑒𝑚= ค่าความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรับได้ 

σ = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 
ดังนั้นที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จากสูตรดังกล่าว สามารถค านวณจ านวนกลุ่ม

ตัวอย่างได้ เท่ากับ 384 คน ทั้งนี้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จะใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) 
 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
3.4.1 การใช้แบบสอบถาม 

เนื่องจากมาตรฐานนี้ยังไม่ได้มีการประกาศใช้ ณ วันที่ท าวิจัย จึงท าการเก็บข้อมูล
จากความคิดเห็นของผู้สอบบัญชี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี
ลักษณะของค าถาม ดังนี้ (ยงยุทธ เกษสาคร, วิธีวิจัยทางธุรกิจ, กรุงเทพมหานคร: เอส แอนด์ จี กราฟ
ฟิค, 2548) 

(1) ค าถามชนิดปลายเปิด (Open-ended form questions) เปิดโอกาสให้ผู้ที่ตอบ
ได้แสดงความเห็นอย่างอิสระ มักใช้กับแบบสอบถามที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของผู้ท า
แบบสอบถาม 

(2) ค าถามชนิดปลายปิด (Close questions) เป็นค าถามที่มีโครงสร้างเพ่ือให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามตอบ โดยในงานวิจัยค าถามชนิดปลายปิดจะเป็นลักษณะค าตอบที่ มีหลายตัวเลือกแต่
เลือกได้เพียง 1 ค าตอบ ที่ใกล้เคียงความเห็นของตนมากที่สุด 

ทั้งนี้แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบสอบถาม ได้แก่ อาชีพ อายุ ประสบการณ์ในการ

ท างานที่เก่ียวข้องกับด้านบัญชี ระดับการศึกษาสูงสุด 
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญา

เช่า เพื่อวัดว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เพียงพอ 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ในเรื่องของผลกระทบของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ที่มีต่อคุณภาพของงบการเงิน 
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ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ในเรื่องของผลกระทบของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า อ่ืนๆที่นอกเหนือจากส่วนที่ 3 

หลังจากออกแบบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดสอบกับผู้สอบบัญชี 
10 คน ซึ่งไม่ซ้ ากับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อทดสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและท าการปรับปรุงก่อน
เริ่มน าแบบสอบถามไปใช้จริง 

3.4.2 การปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามแนวทางของร่างมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับท่ี 16 

เพ่ือให้เห็นถึงผละกรทบและความแตกต่างจากการใช้แนวทางตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 17 และร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ได้ดียิ่งข้ึน จึงท าการเลือกบริษัท
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเลือกบริษัทในกลุ่มธุรกิจสายการบิน เนื่องจาก The IFRS 
Foundation. (2016) คาดการณ์ว่าเป็นบริษัทที่มีแนวโน้มสูงว่าจะได้รับผลกระทบจากร่างมาตรฐาน
ฉบับดังกล่าว 
 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามออนไลน์ โดยแจกในกลุ่มของผู้สอบบัญชี 
ขณะที่ส่วนของการปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามแนวทางของร่างมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 16 นั้น ได้ดาวโหลดน์ข้อมูลจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือท าการปรับปรุง
ข้อมูลต่อไป 

 
3.6 การประมวลผลข้อมูล 

 
ค่าสถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) โดยใช้การหาความถี่ค่าร้อยละ และค่าฐานนิยม โดยผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างบันทึกลงในโปรแกรมทางสถิติและท าการประมวลผล 
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3.7 แหล่งที่มาข้อมูล 
 

งานวิจัยนี้ประกอบด้วยแหล่งข้อมูล 2 แหล่งด้วยกัน ได้แก่ 
(1) ข้อมูลปฐมภูมิ คือ ข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง จุดประสงค์

เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผลกระทบจากร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง
สัญญาเช่า ที่มีต่อคุณภาพงบการเงิน 

(2) ข้อมูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาบทความและข้อมูลต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ถึงผลกระทบต่ออุตสาหกรรม และบริษัทเมื่อมาตรฐานฉบับดังกล่าวมีการ
ประกาศใช้ 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลกระทบของร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 

ที่มีต่อคุณภาพงบการเงิน โดยมีวิธีวิจัย 2 วิธี คือ แจกแบบสอบถามความคิดเห็นในกลุ่มผู้สอบบัญชี 
และทดลองปรับปรุงงบการเงินตามแนวทางของร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 
เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็นและภาพรวมของผลกระทบที่มีต่อคุณภาพงบการเงินได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 
4.1 ผลการวิจัยจากแบบสอบถาม 

 
ผู้วิจัยได้ศึกษาผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง

สัญญาเช่า ที่มีต่อคุณภาพงบการเงิน โดยแจกแบบสอบถามทางออนไลน์ จากความต้องการทั้งหมด 
384 ชุด มีผู้ตอบทั้งหมด 323 คน อย่างไรก็ตามมีเพียง 277 คนที่น าข้อมูลมาใช้ได้ กล่าวคือท า
แบบสอบถามส่วนที่ 2 ได้ถูกต้อง 75% ขึ้นไป ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 72 ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 
ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นที่ 90% จากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ โดยสามารถแบ่งการ
วิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ 
 

4.1.1 การวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากกลุ่มตัวอย่างที่ท าการตอบแบบสอบถามออนไลน์ทั้งหมด พบว่า มีผู้สอบบัญชีที่

ตอบแบบสอบถามส่วนของการทดสอบความเข้าใจได้ถูกต้องทั้งสิ้น 277 คน ท าให้ได้ความเชื่อมั่นที่ 
90% โดยคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามตามตารางที่ 4.1 พบว่าร้อยละ 54 มีช่วงอายุอยู่ที่ 20-
25 ปี ร้อยละ 30 มีช่วงอายุอยู่ท่ี 26-30 ปี และร้อยละ 10 มีช่วงอายุอยู่ที่ 31-35 ปี ขณะที่ ร้อยละ 4 
และร้อยละ 2 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีช่วงอายุอยู่ที่ 36-40 ปี และ 40 ปีขึ้นไปตามล าดับ ระดับ
การศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 82 คือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 17 จบ
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท และร้อยละ 1 จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ในด้านประสบการณ์
การท างานในด้านที่เกี่ยวกับบัญชี พบว่า กว่าร้อยละ 62 มีประสบการณ์การท างานด้านที่เกี่ยวกับ
บัญชีต่ ากว่า 5 ปี ร้อยละ 29 มีประสบการณ์การท างานด้านที่เก่ียวกับบัญชีอยู่ที่ 5-10 ปี และ ร้อยละ 
9 มีประสบการณ์การท างานด้านที่เก่ียวกับบัญชีอยู่ที่มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.1 สรุปจ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุ 
20 – 25 ปี 
26 – 30 ปี 
31 – 35 ปี 
36 – 40 ปี 
ตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป 

 
149 
83 
28 
11 
6 

 
54 
30 
10 
4 
2 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
227 
48 
2 

 
82 
17 
1 

ประสบการณ์การท างานในด้านที่เกี่ยวกับบัญชี 
ต่ ากว่า 5 ปี 
5 – 10 ปี 
มากกว่า 10 ปี 

 
172 
79 
26 

 
62 
29 
9 

รวม 277 100 
 

4.1.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากร่างมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่องสัญญาเช่า ที่มีต่อคุณภาพงบการเงิน 

ข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด สรุปได้ดังตารางที่ 4.2 โดยพบว่าการเปลี่ยนแปลง
ในด้านค านิยามของสัญญาเช่าตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มีผลกระทบต่อ
ความเกี่ยวข้องในการตัดสินใจมากที่สุด โดยอยู่ท่ีร้อยละ 27 ล าดับถัดมาคือความสามารถเปรียบเทียบ
ได้ที่ร้อยละ 43 และความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้อยู่ที่ร้อยละ 42 

ในด้านการจัดประเภทสัญญาเช่าใหม่ตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 พบว่ามีผลกระทบต่อความเกี่ยวข้องในการตัดสินใจมากที่สุดที่ร้อยละ 35  ล าดับถัดมาคือ
ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมและความสามารถเปรียบเทียบได้เท่ากันอยู่ที่ร้อยละ 23 

ในด้านการบันทึกบัญชีสัญญาเช่าใหม่ตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 พบว่ามีผลกระทบต่อความสามารถเปรียบเทียบได้ที่ร้อยละ 26  ล าดับถัดมาคือความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่ร้อยละ 25 และในด้านเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมและความเข้าใจได้เท่ากับ
อยู่ที่ร้อยละ 15 
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ตารางที่ 4.2 สรุปผลกระทบจากร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (ร้อยละ) 

ปัจจัย 

คว
าม

เก
ี่ยว

ข้อ
งกั

บก
าร

ตัด
สิน

ใจ
 

คว
าม

เป
็นต

ัวแ
ทน

อัน
เท

ี่ยง
ธร

รม
 

คว
าม

สา
มา

รถ
เป

รีย
บเ

ทีย
บไ

ด้ 

คว
าม

สา
มา

รถ
พิส

ูจน
์ยืน

ยัน
ได

้ 

คว
าม

ทัน
เวล

า 

คว
าม

สา
มา

รถ
เข

้าใ
จไ

ด้ 

1. นิยามของสัญญาเช่า 
1.1 การพิจารณาว่าเป็นสัญญาเช่าหรือไม่โดยใช้เกณฑ์สิทธิ์ใน
การใช้สินทรัพย์ และสิทธิ์ในการควบคุมสินทรัพย์ 
1.2 หากสัญญาประกอบไปด้วยทั้งส่วนที่เป็นสัญญาเช่าและไม่
เป็นสัญญาเช่า จะต้องแยกบันทึกให้ถูกต้องตามประเภท 

 
41 

 
13 

 
18 

 
6 

 
11 

 
32 

 
23 

 
18 

 
0 
 

0 

 
6 
 

31 

รวม 27 12 22 20 0 19 

2. การจัดประเภทสัญญาเช่า 
2.1 รับรู้เป็นสัญญาเช่า หากสัญญามีระยะเวลาเกินกว่า 12 
เดือน ยกเว้นกรณีท่ีสินทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่าต่ ามาก 
2.2 ไม่มีการจ าแนกเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาเช่า
การเงิน แต่รับรู้เป็นสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า ดังนั้น
สัญญาเช่าด าเนินงานจะถูกน ามารวมแสดงในงบการเงิน 

 
44 

 
27 

 
26 

 
20 

 
19 

 
27 

 
11 

 
6 

 
0 
 

0 
 

 
0 
 

18 

รวม 36 23 23 9 0 9 

3. การบันทึกบัญชี 
3.1 สินทรัพย์จากสัญญาเช่า ให้ท าการรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบัน 
3.2 รับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าเพ่ือแสดงถึงภาระผูกพันจาก
สัญญาเช่าที่จะเกิดในอนาคต 
3.3 ส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงานในอดีตจะเปลี่ยนจากการใช้ 
straight–line method มาเป็นการคิดค่าเสื่อมราคาจาก
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า และดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญา
เช่าแทน 

 
39 

 
21 

 
13 

 
8 
 

13 
 

25 

 
14 

 
25 

 
38 

 
26 

 
6 
 

6 

 
7 
 

15 
 

0 
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4.2 ผลการวิจัยจากการทดลองปรับปรุงงบการเงินตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 16 เรื่องสัญญาเช่า 

 
หนึ่งในธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาใช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ก็คือ ธุรกิจสายการบิน เนื่องจากมีภาระผูกพันจากสัญญาเช่า
ด าเนินงาน ซึ่งถือเป็นภาระผูกพันหลักของกิจการ 

จากข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัทที่ประกอบธุรกิจสายการบินจากเว็บไซต์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งสิ้น 4 บริษัท ได้แก่ 

(1) บริษัทเอเชีย เอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน) 
(2) บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
(3) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
(4) บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 
พบว่า บริษัทเอเชีย เอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน) ไม่มีภาระผูกพันจากสัญญาเช่า

ด าเนินงานในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับบริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) พบว่า 
ข้อมูลที่มีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2558 ข้อที่ 34.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญา
เช่าด าเนินงาน มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายค่าเช่าเครื่องบินตามสัญญาเช่าด าเนินงาน มีจ านวนเงินขั้นต่ าที่
ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าเครื่องบินจ านวนทั้งสิ้น 159 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็
ตาม ข้อมูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่ได้เปิดเผยระยะเวลาของภาระผูกพัน จึงไม่สามารถท า
การปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามแนวทางของร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ได้ 

ขณะที่บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด 
(มหาชน) หากมีการบันทึกบัญชีตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  โดยใช้ข้อมูลการรายงาน
ทางการเงินจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้อัตราคิดลดที่ 1.1% อ้างอิงจากสรุป
ประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทย และท าการปรับปรุงโดยพิจารณา
เฉพาะส่วนของภาระผูกพันและสัญญาเช่าจากเครื่องบิน เนื่องจากเป็นสัญญาเช่าที่เป็นภาระผูกพัน
หลักของกิจการ และมีมูลค่ามาก พบว่าแต่ละบริษัทจะได้รับผลกระทบต่องบการเงินดังต่อไปนี้ 

 
4.2.1 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
ข้อมูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2558 ข้อที่ 7.37.2 สัญญาและภาระ

ผูกพันเช่าเครื่องบิน พบว่า บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาเช่าด าเนินงาน



21 
 

เครื่องบินจ านวน 43 ล า โดยมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายค่าเช่าเครื่องบินตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็น
จ านวนเงิน 4,371.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 158,490.85 ล้านบาท 
ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  
จากการใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 และร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 

 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 

ร่างมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับท่ี 16 

ก าไร(ขาดทุน)-สุทธ ิ (11,163,049,422) (11,163,049,422) 

สินทรัพย์ทั้งหมด 305,077,495,782 442,364,783,325 
ROA (0.0366) (0.0252) 

หนี้สินทั้งหมด 273,660,101,180 410,947,388,723 

ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 31,417,394,602 31,417,394,602 
DE Ratio 8.7105 13.0803 

การทดลองปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 ได้ผลดังตารางที่ 4.3 โดยบริษัทจะมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เพ่ิมขึ้นจากสัญญาเช่าเครื่องบิน 
จ านวนกว่า 137,287,287,543 บาท ทั้งนี้บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีสินทรัพย์ที่เพ่ิมขึ้น
จากสัญญาเช่าเครื่องบิน เท่ากับร้อยละ 45 ของสินทรัพย์เดิม และมีหนี้สินที่เพ่ิมข้ึน เท่ากับร้อยละ 50 
ของหนี้สินเดิมของบริษัท การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าว มีผลกระทบต่อ ROA และ DE 
Ratio โดย ROA ลดลงจาก 0.0366 เป็น 0.0252 และ DE Ratio เพ่ิมข้ึนจาก 8.7105 เป็น 13.0803 

4.2.2 บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 
ข้อมูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2558 ข้อที่ 27.2 สัญญาเช่าเครื่องบิน 

พบว่า บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายค่าเช่าเครื่องบินตามสัญญา
เช่าด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 662,701,909 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 24,226.89 ล้าน
บาท 

การทดลองปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 ได้ผลดังตารางที่ 4.4 โดยบริษัทจะมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เพ่ิมขึ้นจากสัญญาเช่าเครื่องบิน 
จ านวนกว่า 22,394,728,127 บาท ทั้งนี้บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) มีสินทรัพย์ที่
เพ่ิมขึ้นจากสัญญาเช่าเครื่องบิน เท่ากับร้อยละ 337 ของสินทรัพย์เดิม และมีหนี้สินที่เพ่ิมขึ้น เท่ากับ
ร้อยละ 694 ของหนี้สินเดิมของบริษัท การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าว มีผลกระทบต่อ 
ROA และ DE Ratio โดย ROA ลดลงจาก 0.0635 เป็น 0.0145 และ DE Ratio เพ่ิมขึ้นจาก 
(0.9445) เป็น 7.4993 
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ตารางที่ 4.4 เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน)  
จากการใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 และร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 

 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 

ร่างมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับท่ี 16 

ก าไร(ขาดทุน)-สุทธ ิ (421,741,577) (421,741,577) 

สินทรัพย์ทั้งหมด 6,643,443,884 29,038,172,011 
ROA (0.0635) (0.0145) 

หนี้สินทั้งหมด 3,226,919,644 25,621,647,771 

ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,416,524,240 3,416,524,240 
DE Ratio (0.9445) 7.4993 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของร่างมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่าที่มีต่อคุณภาพงบการเงิน โดยท าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
277 คน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ในระดับสูง และท าการทดลองปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 เพ่ือให้เห็นถึงผลกระทบที่มีต่อตัวเลขในงบการเงิน 

 จากการศึกษาพบว่าในด้านนิยามของสัญญาเช่า ซึ่งมีการเปลี่ยนเกณฑ์ในการ
พิจารณา โดยจะพิจารณาจากสิทธิ์ในการใช้สินทรัพย์และสิทธ์ในการควบคุมสินทรัพย์ รวมไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงในด้านการจัดประเภทสัญญาเช่า ซึ่งจะไม่มีการเปิดเผยเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน แต่จะ
ถูกแสดงขึ้นในงบแสดงฐานะทางการเงินทั้งหมด ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่าจะมีผลกระทบต่อความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากที่สุด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานฉบับนี้ได้กระทบกับทั้ง
ส่วนของสินทรัพย์และหนี้สิน และอาจกระทบในส่วนของงบก าไรขาดทุนด้วย เนื่องจากมีการแสดงค่า
เสื่อมราคาและดอกเบี้ยจากสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า ท าให้อัตราส่วนทางการเงินของกิจการ
มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้อาจเป็นไปได้ว่าผู้ใช้งบการเงินบางส่วนซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจจะ
สามารถน าตัวเลขจากงบการเงินไปใช้ได้ดียิ่งขึ้นเพราะข้อมูลทั้ งหมดได้รับการเปิดเผยอย่างครบถ้วน 
ขณะที่การเปลี่ยนแปลงด้านการบันทึกบัญชีก็จะส่งผลต่อความสามารถในการเปรียบเทียบ ได้ 
เนื่องจากการแสดงสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดในงบแสดงฐานะทางการเงิน ท าให้ผู้ใช้งบการเงิน
สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องท าการปรับปรุงข้อมูล น าสัญญาเช่าด าเนินงานกลับขึ้นไป
รวมในงบแสดงฐานะทางการเงิน ข้อมูลต่างๆมีความโปร่งใสและแสดงตามความเป็นจริง ดังนั้นการ
เปรียบเทียบระหว่างกิจการ หรือแม้แต่การเปรียบกันระหว่างปีด าเนินงานของกิจการ ก็จะมีความ
น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น 

การทดลองปรับปรุงงบการเงินโดยใช้ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 
16 เรื่อง สัญญาเช่า จะท าให้สัญญาเช่าทั้งหมดถูกน าขึ้นแสดงในงบการเงิน จากการทดลองปรับปรุง
งบการเงินของบริษัทที่ประกอบธุรกิจสายการบิน พบว่า แต่ละบริษัทมีสัญญาเช่าเครื่องบินจ านวนมาก 
และสัญญาเช่าดังกล่าวเข้าตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าฉบับใหม่ ดังนั้นหากมีการเริ่มใช้มาตรฐานฉบับ
ใหม ่ก็จะส่งผลให้บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทเพ่ิมข้ึน โดยจะกระทบต่ออัตราส่วนทาง
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การเงิน โดย ROA จะต่ าลง และ DE Ratio ก็จะสูงขึ้น ซึ่งท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงานที่แท้จริง
ของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น ผู้ใช้งบการเงินสามารถเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของแต่ละบริษัทได้จาก
ข้อมูลที่ครบถ้วน และตัดสินใจได้อย่างแม่นย า 
 
5.2 ข้อจ ากัดของงานวิจัย 

 
5.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้นหากมี

การเปลี่ยนแปลงในด้านเนื้อหาส าคัญก็อาจส่งผลต่อข้อสรุปจากงานวิจัยได้ 
5.2.2 เนื่องด้วยระยะเวลาที่จ ากัด จึงท าให้ได้รับแบบสอบถามไม่ครบตามที่ต้องการ 

นอกจากนี้แบบสอบถามไม่ได้มีการวัดความเข้าใจในเรื่องลักษณะเชิงคุณภาพชองงบการเงิน ดังนั้น
ผลสรุปที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างอาจจะไม่สามารถใช้อ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรทั้งหมดได้ 

5.2.3 งบการเงินที่ท าการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 อาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เนื่องจากข้อมูลสัญญาเช่าเครื่องบินที่เปิดเผยในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ไม่ได้ระบุอายุสัญญาเช่าแต่ละสัญญาอย่างละเอียด และอาจไม่ได้เปิดเผย
เงื่อนไขตามสัญญาทั้งหมด 

 
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 
 

5.3.1 งานวิจัยในอนาคตอาจเน้นศึกษาโดยศึกษาผลกระทบจากร่างมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินทีม่ีต่อการขายและเช่ากลับ 

5.3.2 งานวิจัยในอนาคตอาจท าการศึกษาโดยเน้นไปที่ธุรกิจลิสซิ่ง เนื่องจากการ
เปลี่ยนจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 มาเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มี
แนวโน้มจะท่ีจะท าให้รูปแบบการให้เช่า หรือการเช่าเปลี่ยนแปลงไป ในด้านของสัญญา หรือข้อตกลง
เป็นต้น  

5.3.3 งานวิจัยในอนาคตอาจเลือกใช้วิธีอ่ืนในการทดลอง เช่น หากมาตรฐานได้การ
ประกาศใช้แล้ว ก็อาจท าการศึกษาการตอบสนองของตลาด หรือสอบถามความคิดเห็นในกลุ่มผู้ท า
บัญชี หรือผู้ใช้งบการเงินที่แตกต่างไปจากงานวิจัยชิ้นนี้ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับผลกระทบของ 
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่องสัญญาเช่า ที่มีต่อคุณภาพงบการเงิน 

 
ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเริ่มประกาศใช้ IFRS16 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ เรื่องสัญญาเช่า 
2.   แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 

 ตอนที่ 2 ความเข้าใจในร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 

 ตอนที่ 3 ผลกระทบของร่างมาตรฐานฯ ที่มีต่อคุณภาพงบการเงิน 

 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นอ่ืนๆ 

3.    ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลที่ท่านตอบเป็นความลับ โดยน าข้อมูลไปใช้ในการศึกษา และน าเสนอผลวิจัยใน
ภาพรวมเท่านั้น 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 
โปรดเลือกค าตอบที่ท่านเห็นด้วยมากที่สุด 
1. อาชีพ 

O ผู้สอบบัญชี   O อ่ืนๆ 
2. อายุ 

O 20-25 ปี   O 26-30 ปี 
O 31-35 ปี   O 36-40 ปี 
O 40 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
O ปริญญาตรี 
O ปริญญาโท 
O ปริญญาเอก 

4. ประสบการณ์ท างานในด้านที่เกี่ยวข้องการบัญชี 
O ต่ ากว่า 5 ปี 
O 5-10 ปี 
O 10 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 ความเข้าใจในร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาเช่า (IFRS16) 
โปรดเลือกค าตอบที่ท่านเห็นด้วยมากที่สุด 
1. การเปลี่ยนจาก IAS17 มาใช้ IFRS16 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้รายการนอกงบการเงิน ถูกน ากลับมา
แสดงในงบการเงินใช่หรือไม่ 

O ใช่    O ไม่ใช่  
2. IFRS16 มีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดมากกว่า 

O ผู้เช่า    O ผู้ให้เช่า 
3. IFRS16 จะจัดประเภทของสินทรัพย์ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ใด 

 O Right of Use   O Risk and Reward 
4. IFRS16 มีการบังคับใช้กับสัญญาให้บริการหรือไม่ 

O ใช่    O ไม่ใช่  
 

ตอนที่ 3 ผลกระทบของ IFRS16 ต่อคุณภาพงบการเงิน 
โปรดเลือกค าตอบที่ท่านเห็นด้วยมากที่สุด 
1. นิยามของสัญญาเช่า 
1.1 พิจารณาว่าเป็นสัญญาเช่าหรือไม่โดยพิจารณาจากสิทธิ์ในการใช้สินทรัพย์ และสิทธิ์ในการควบคุม
สินทรัพย์ 

O ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
O ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม 
O ความสามารถเปรียบเทียบกันได้ 
O ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ 
O ความทันเวลา 
O ความสามารถเข้าใจได้ 

1.2 หากสัญญาประกอบไปด้วยทั้งส่วนที่เป็นสัญญาเช่าและไม่เป็นสัญญาเช่า จะต้องแยกบันทึกให้
ถูกต้องตามประเภทสินทรัพย์ 

O ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
O ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม 
O ความสามารถเปรียบเทียบกันได้ 
O ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ 
O ความทันเวลา 
O ความสามารถเข้าใจได้ 
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2. การจัดประเภทสินทรัพย์ 
2.1 รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินจากสัญญาเช่า หากสัญญาเช่ามีระยะเวลานานกว่า 12 เดือน ยกเว้น
กรณีท่ีสินทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่าต่ ามาก 

O ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
O ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม 
O ความสามารถเปรียบเทียบกันได้ 
O ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ 
O ความทันเวลา 
O ความสามารถเข้าใจได้ 

2.2 ไม่มีการจ าแนกเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน แต่รับรู้เป็นสินทรัพย์และหนี้สิน
ตามสัญญาเช่า ดังนั้นสัญญาเช่าด าเนินงานจะถูกน ามารวมแสดงในงบการเงิน 

O ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
O ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม 
O ความสามารถเปรียบเทียบกันได้ 
O ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ 
O ความทันเวลา 
O ความสามารถเข้าใจได้ 

 
3. การบันทึกบัญชี 
3.1 บันทึกบัญชีสินทรัพย์จากสัญญาเช่าในด้านของผู้เช่า จะบันทึกในลักษณะของสัญญาเช่าการเงิน
ตาม IAS17 

O ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
O ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม 
O ความสามารถเปรียบเทียบกันได้ 
O ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ 
O ความทันเวลา 
O ความสามารถเข้าใจได้ 
 
 

2
30 



32 
 

3.2  สินทรัพย์จากสัญญาเช่าจะต้องรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบัน 
O ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
O ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม 
O ความสามารถเปรียบเทียบกันได้ 
O ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ 
O ความทันเวลา 
O ความสามารถเข้าใจได้ 

3.3 รับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าเพ่ือแสดงถึงภาระผูกพันจากสัญญาเช่าที่จะเกิดในอนาคต 
O ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
O ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม 
O ความสามารถเปรียบเทียบกันได้ 
O ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ 
O ความทันเวลา 
O ความสามารถเข้าใจได้ 

3.4 ส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงานในอดีตจะเปลี่ยนจากการใช้ straight–line method มาเป็นการคิด
ค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า และดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าแทน 

O ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
O ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม 
O ความสามารถเปรียบเทียบกันได้ 
O ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ 
O ความทันเวลา 
O ความสามารถเข้าใจได้ 

 
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นอ่ืนๆที่มีต่อร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาววรนิษฐา กิตติภูมิวงศ์ 
วันเดือนปีเกิด 27 มกราคม 2536 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2557: บัญชีบัณฑิต 

(การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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