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 ABSTRACT 
 
Studying the effect of early adoption (EA) on accounting standards in 

Thailand was studied. Data was provided by samples, all companies listed on the 
Stock Exchange of Thailand (SET) which had adopted accounting standards early, 
between 2009 and 2015. 

Results that although EA did not correlate with company quality, it did 
express level of corporate governance. 

Firm size and auditing firm were positively correlated with EA, with larger 
Companies more resources, making them available. Auditing firm quality was 
positively correlated with EA, reflecting the auditor’s role as business overseer. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ในตลาดต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใสเพ่ือใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ ในปัจจุบันคณะกรรมการการก าหนดมาตรฐานบัญชีมีแนวโน้มที่จะปรับปรุง
มาตรฐานบัญชีให้สามารถเปรียบเทียบการจัดท ารายงานทางการเงินได้มากขึ้น นอกจากนี้ผู้ใช้และ
ผู้จัดท ารายงานทางการเงินมีความคาดหวังต่อมาตรฐานบัญชีในอนาคตคือการลดความแตกต่างใน
ข้อก าหนดในการรายงานทางการเงินและการลดค่าใช้จ่ายการรายงานทางการเงินเพ่ือจะขจัดอุปสรรค
ในการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ (Deegan, 2012; Nobes and Parker, 2012) 
คณะกรรมการการก าหนดมาตรฐานการบัญชี (Federation of Accounting Professions: FAP) ได้
ด าเนินการจัดท าและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ( International Accounting Standard Board: 
IASB) เพ่ือช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบข้อมูลของบริษัทในประเทศต่างๆ ได้ สร้างความ
เชื่อมั่นและส่งเสริมให้มีการลงทุนระหว่างประเทศมากขึ้น และจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
ต่อไปในอนาคต 

มาตรฐานการบัญชีที่เป็นสากลจะช่วยให้บริษัทเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในระดับ
โลก โดยเฉพาะหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายงาน
ทางการเงินของกิจการมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเท่าใดความน่าเชื่อถือของกิจการในสายตาของ
บุคคลภายนอกก็จะมากขึ้นเท่านั้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยจึงอนุญาตให้บริษัท
สามารถน ามาตรฐานบัญชีที่มีการประกาศใหม่และยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ในรอบบัญชีปัจจุบันมาถือ
ปฏิบัติก่อนก าหนดหรือจะเลือกน ามาปฏิบัติภายในปีที่ก าหนดให้ถือปฏิบัติก็ได้ 

ในช่วงระหว่างปีพ.ศ.2552 ถึงพ.ศ.2558 สภาวิชาชีพได้มีการออกมาตรฐานมาบังคับใช้
หลายฉบับให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ( International Financial 
Reporting Standard; IFRS) ตั้งแต่ฉบับเข้าเล่มปีค.ศ.2009 (Bound Volume 2009) ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ในพ.ศ.2554 และพ.ศ.2556 และจนถึงฉบับค.ศ. 2015 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยในปีพ.ศ. 
2559 โดยการประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะมีการประกาศมาตรฐานก่อนการบังคับใช้ 
การน ามาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่ถึงก าหนดบังคับใช้มาถือปฏิบัติก่อนก าหนด ถือเป็นทางเลือกที่
ผู้ บ ริ ห า ร อ าจท า ไ ด้ เ พ่ื อ เ ป็ นก า ร ส่ ง สั ญญาณถึ ง คว ามพร้ อมและคุณภ าพของกิ จ ก า ร
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จากงานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับเรื่องการน ามาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติก่อน
ก าหนด ส่วนใหญ่จะศึกษาในประเด็นเฉพาะเจาะจงที่ส่งผลต่องบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรืองบแสดง
ฐานะการเงิน บางกรณีส่งผลต่อระดับการเปิดเผยข้อมูลหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของงบการเงิน
โดยไม่ส่งผลต่องบแสดงฐานะการเงิน เช่น งานวิจัยของ Ayres (1986); Tung and Weygandt 
(1994) และ Amir and Livnat (1996) ซึ่งทดสอบคุณลักษณะของบริษัทและแรงจูงใจในการการน า
มาตรฐานการบัญชีมาปฏิบัติก่อนก าหนด  และ Amir and Ziv (1997) ทดสอบผลกระทบทาง
เศรษฐกิจของบริษัทท่ีมีการมาตรฐานการบัญชีมาปฏิบัติก่อนก าหนด งานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะศึกษาการ
ส่งสัญญาณเก่ียวกับคุณภาพของบริษัทโดยการน ามาตรฐานที่ประกาศใช้มาถือปฏิบัติก่อนก าหนด เพ่ือ
ใช้แสดงเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ส าหรับทฤษฎีดังกล่าว และคุณลักษณะของกิจการที่ใช้ทางเลือกใน
การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีก่อนก าหนด  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบคุณลักษณะของกิจการกับการถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชีก่อนก าหนดของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยจ ากัดเฉพาะบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ไม่ใช่สถาบันการเงินส าหรับมาตรฐานการบัญชีที่มี
การก าหนดวันถือปฏิบัติในปีของงบการเงินปีพ.ศ. 2552 จนถึงปีพ.ศ. 2558 ทุกฉบับที่มีผลบังคับใช้ใน
ปีพ.ศ. 2552, 2555 และ 2557 
 
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
 

1) ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยได้มาจากข้อมูลในงบการเงินปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2558 ของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยจ ากัดเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่มีการน ามาตรฐานการบัญชีมาใช้ก่อนก าหนดโดย
ในช่วงปีดังกล่าวสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศได้มีการประกาศมาตรฐานการ
รายงานทางเงินฉบับใหม่อย่างต่อเนื่อง 

2) ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์นั้นได้มาจากข้อมูลงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ที่มีการเผยแพร่ใน SETSMART (SET Market Analysis and Reporting Tool)
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1) คาดว่าจากการศึกษาครั้งนี้จะสามารถระบุคุณลักษณะของกิจการที่มีการถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีก่อนก าหนดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2) เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นักลงทุน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 
และอ่ืนๆ น าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้และผลักดันให้ เกิดการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อน
ก าหนด อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อไป 

3) เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนางานวิจัยส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  
ในการศึกษาลักษณะของกิจการที่น ามาตรฐานการบัญชีมาใช้ถือปฏิบัติก่อนก าหนด ได้มี

การทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจ และคุณลักษณะของกิจการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องดังนี ้
 
2.1 ทฤษฎีที่อธิบายการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจ (Voluntary Disclosure) 

 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างสมัครใจ (Theories of Voluntary 

Disclosure) มี 2 ทฤษฎีหลักคือ ทฤษฎีความไม่สมมาตรของข้อมูล (Information  Asymmetric) 
และทฤษฎีการส่งสัญญาณ (Signaling Theory) ดังนี้ 

 
2.1.1 ทฤษฎีความไม่สมมาตรของข้อมูล (Information Asymmetry) 

ความไม่สมมาตรของข้อมูลระหว่างผู้บริหารและผู้ใช้งบการเงิน เกิดจากการที่
ผู้บริหารเป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่ผู้ใช้งบการเงินจะได้รับข้อมูลจากการเปิดเผยของ
บริษัทตามดุลยพินิจของผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจซึ่งเป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งของ
ข้อมูลทั้งหมด ดังนั้นผู้ใช้งบการเงินจึงมีข้อมูลในระดับต่ ากว่าผู้บริหาร ท าให้ผู้ใช้งบการเงินมีความ
เสี่ยงในการตัดสินใจต่างๆ ที่เกิดจากการขาดข้อมูลที่เพียงพอ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อฝ่ายที่
ด าเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน โดยผู้บริหารเป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงท าให้เป็นฝ่ายที่มีข้อมูล
ข่าวสารมากกว่าสามารถหาประโยชน์จากกลุ่มอ่ืนๆ ที่ขาดแคลนความรู้หรือข้อมูลข่าวสารจึงถือเป็น
การเอาเปรียบทางธุรกิจ (Healy and Palepu, 2001) จากทฤษฎีความไม่สมมาตรของข้อมูลตามที่
กล่าวข้างต้นผู้ใช้งบการเงินจึงต้องการข้อมูลที่มากขึ้นเพ่ือลดความไม่สมมาตรของข้อมูลและลดความ
เสี่ยงในการตัดสินใจต่างๆ ดังนั้นเพ่ือลดปัญหาความไม่สมมาตรของข้อมูลและเป็นการส่งสัญญาณว่า
บริษัทมีคุณภาพมากกว่าบริษัทอ่ืนตามทฤษฎีการส่งสัญญาณยังผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือภาพลักษณ์ที่ดีของ
บริษัท ผู้บริหารจึงสามารถเลือกเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมโดยสมัครใจ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัท
ตามทฤษฎีการส่งสัญญาณ (Signaling Theory) 

2.1.2 ทฤษฎีการส่งสัญญาณ (Signalling theory) 
Spence (1993) เป็นผู้พัฒนาทฤษฎีการส่งสัญญาณนี้โดยอธิบายถึงแรงจูงใจของ

บริษัทในการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจที่เกิดจากปัญหาความไม่สมมาตรของข้อมูลว่าบริษัทจะใช้
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การเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจเพ่ือเป็นการส่งสัญญาณความแตกต่างว่าบริษัทมีศักยภาพสูงกว่าบริษัท
ที่ไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจต่อผู้ที่มีส่วนได้เสีย โดยการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของบริษัทย่อม
สะท้อนถึงสาเหตุของการเปิดเผยข้อมูลนั้น และอาจน าไปสู่เหตุการณ์บางประการในอนาคต เช่น การ
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของราคาหุ้น การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น 

ตามทฤษฎีการส่งสัญญาณ ผู้จัดการของบริษัทที่มีคุณภาพสูงต้องการแสดงให้ผู้ใช้งบ
การเงินได้ทราบว่าบริษัทมีคุณภาพสูงและสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจโดย
การส่งสัญญาณให้เห็นถึงความแตกต่างจากบริษัทที่มีคุณภาพต่ ากว่า เพื่อสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ใช้งบ
การเงิน (Singhvi and Desai, 1971; Ng and Koh, 1994;  Inchausti, 1997; Anna, Philip, and 
Claire, 2002) 

บริษัทที่มีสภาพคล่องทางการเงินต่ า ความเสี่ยงทางธุรกิจสูง หรือบริษัทที่ถูกจับตามอง
จากสาธารณะจะใช้การเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจซึ่งเป็นการส่งสัญญาณการมีคุณภาพของบริษัทเพ่ือ
สามารถระดมทุนจากภายนอกได้มากขึ้น สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน หรือลดการถูกจับตามองจาก
สาธารณะ (Buzby, 1975; Wallace et al., 1994) 

บริษัทใช้การเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจเป็นเครื่องมือในการส่งสัญญาณเพ่ือแสดงให้เห็น
ว่าบริษัทมีคุณภาพสูง หรือบริษัทท่ีมีภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีใช้การส่งสัญญาณเพื่อเรียกความเชื่อมั่นใจจากผู้
มีส่วนได้เสียเพราะฉะนั้น ทฤษฎีการส่งสัญญาณ จึงถูกน ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือเป็นการอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของกิจการที่ส่งผลต่อการน ามาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติก่อน
ก าหนดของบริษัทกับการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่บริษัท
สามารถสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยแสดงถึงความมีคุณภาพที่เหนือกว่าบริษัทอ่ืนที่ไม่ได้เปิดเผย
ข้อมูลโดยสมัครใจ 

 
2.2 มาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย 

 
คณะกรรมการการก าหนดมาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีเป็นผู้จัดท าและ

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Accounting Standard Board: IASB) เพ่ือให้
มีการจัดท ารายงานทางการเงินให้เป็นรูปแบบเดียวกับมาตรฐานสากล และมีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ( International Accounting 
Standard Board: IASB) ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้งบการเงินสามารถวิเคราะห์ฐานะทาง
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การเงินของการด าเนินธุรกิจที่มีความซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นให้งบการเงินสะท้อน
ข้อเท็จจริงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ การ
เปรียบเทียบงบการเงินระหว่างกิจการที่อยู่บนมาตรฐานเดียวกัน ท าให้การระดมทุนผ่านตลาดทุนทั่ว
โลกหรือหาผู้ร่วมทุนท าได้ง่ายขึ้น ต้นทุนในการจัดการระบบงานต่ าลง ข้อมูลในงบการเงินมีความ
ชัดเจนโปร่งใสมากข้ึน และยังส่งผลดีต่อบริษัทผู้จัดท ารายงานทางการเงินต่อการเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่งผลให้รายงานทางการเงินของกิจการในสายตาของบุคคลภายนอกมีความ
น่าเชื่อถือมากขึ้น 

ในประเทศไทยได้มีการพัฒนามาตรฐานบัญชีของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พ.ศ. 
2552 ถึงปัจจุบันได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Standards: FRS) 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ( International 
Financial Reporting Standards : IFRS) เริ่มบังคับใช้เป็นระยะดังนี้  

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2552 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (Bound Volume 2009 Consolidated 
without early application) โดยมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย แม่บทการบัญชี  มาตรฐานการบัญชี 26 ฉบับ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 3 ฉบับ การตีความมาตรฐานการบัญชี 4 ฉบับ และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 1 ฉบับ 

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (Bound Volume 
2012 Consolidated without early application) ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ประกอบด้วย มาตรฐานการบัญชี 13 ฉบับ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 5 ฉบับ การตีความมาตรฐานการบัญชี 4 ฉบับ และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 9 ฉบับ 

3) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงตามมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (Bound Volume 2013 
Consolidated without early application) โดยมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
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หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย กรอบแนวคิดส าหรับการรายงาน
ทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี 25 ฉบับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 10 ฉบับ การตีความ
มาตรฐานการบัญชี 7 ฉบับ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 12 ฉบับ 

4) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2558 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (Bound Volume 2015 Consolidated 
without early application) โดยจะมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม 2559 ประกอบด้วย กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี 26 
ฉบับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 10 ฉบับ การตีความมาตรฐานการบัญชี 7 ฉบับ และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 13 ฉบับ และแสดงตารางมาตรฐานรายงานทางการเงินใน
แต่ละปีในภาคผนวก 
 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
จากการศึกษางานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับการส่งสัญญาณการมีคุณภาพของบริษัท พบว่า 

บริษัทต้องการส่งสัญญาณในประเด็นต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
การสร้างความแตกต่างระหว่างบริษัทกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือบริษัทมีผล

ประกอบการ จรรยาบรรณ การก ากับดูแลกิจการเหนือกว่าบริษัทอ่ืน เช่น 
บริษัทต้องการส่งสัญญาณแก่บุคคลภายนอกว่าบริษัทประกอบกิจการด้วยความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น บริษัทต้องการส่งสัญญาณด้วยการน า ISO 14001 มาถือ
ปฏิบัติก่อนก าหนด (Bansal, P. and Hunter, T., 2003) รายจ่ายเกี่ยวกับการท า CSR (Corporate 
Social Responsibility) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด าเนินงานทางการเงิน ซึ่งมีแนวโน้มการส่ง
สัญญาณการใช้จ่ายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าผลตอบแทนในเชิงบวกต่อการลงทุน (Lys, 
T., Naughton, J. and Wang C., 2015) 

บริษัทต้องการส่งสัญญาณว่าบริษัทมีการก ากับดูแลกิจการที่ดีมีนัยส าคัญและ
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับบริษัทที่น าการส่งงบการเงินจากรูปแบบกระดาษไปสู่การน าส่งเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยี XBRL (Extensible Business Reporting Language) ก่อนก าหนด
และสมัครใจ (Ronald, F. and Bhattacharya, S., 2008) บริษัทต้องการส่งสัญญาณว่าบริษัทจะมี
ผลการด าเนินงานที่ดีในอนาคต โดยมีนโยบายการตัดสินใจเกี่ยวกับการจ่ายปันผลเป็นการส่งสัญญาณ 
(Deeptee, P. and Roshan, B., 2009) ระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจะเพ่ิมขึ้นอย่าง
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มีนัยส าคัญในรอบระยะเวลาบัญชีที่บริษัทมีก าไรเพ่ิมขึ้น เพ่ือเปิดเผยรายละเอียดของก าไรที่เพ่ิมขึ้น 
แต่ถ้าบริษัทมีก าไรลดลง ระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจะไม่ลดลง โดยเป็นการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือ
อธิบายสาเหตุของการเพ่ิมขึ้นของก าไรในระยะสั้นที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทหลีกเลี่ยงการอธิบายสาเหตุที่
ก าไรของบริษัทลดลง จึงสรุปได้ว่าผู้บริหารของบริษัทมีแนวโน้มเปิดเผยข้อมูลในด้านที่ดีและหลีกเลี่ยง
การเปิดเผยข้อมูลในด้านที่ไม่ดีของบริษัท (Miller, 2002) บริษัทขนาดใหญ่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีขึ้นผ่านการเปิดเผยข้อมูล (Barry and Brown, 1986; Lang and Lundholm, 1996) บริษัทขนาด
ใหญ่มีแรงจูงใจที่จะเปิดเผยข้อมูลมากกว่าบริษัทขนาดเล็กเนื่องจากนักวิเคราะห์ทางการเงินมีแนวโน้ม
ที่จะใช้ข้อมูลที่เปิดเผยในการวิเคราะห์รายงานประจ าปีของบริษัทขนาดใหญ่มากกว่าบริษัทขนาดเล็ก 
และบริษัทขนาดใหญ่ต้องการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลและผู้ใช้งบ
การเงิน (Crasswell and Taylor, 1992) บริษัทที่มีผลการด าเนินงานที่ดีต้องการส่งสัญญาณไปสู่
ตลาดทุน เพ่ือลดความไม่สมมาตรของข้อมูลระหว่างผู้บริหารและนักลงทุนซึ่งต้องการข้อมูลที่มี
ความส าคัญต่อการตัดสินใจ บริษัทจึงใช้กลยุทธ์การเพ่ิมระดับการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะของบริษัท 
(Private Information) ที่มีประโยชน์ในรายงานประจ าปีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Dainelli, F., Bini, L. 
and Giunta, F., 2013) บริษัทสามารถส่งสัญญาณด้านคุณภาพของบริษัทไปยังภายนอกจากการ
เลือกบริษัทตรวจสอบที่มีขนาดใหญ่ (Datar, Feltham, and Hughes, 1991) ซึ่งบริษัทมีแนวโน้ม
เลือกบริษัทตรวจสอบบัญชีที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากการเลือกบริษัทตรวจสอบบัญชีที่มีขนาดใหญ่เป็น
การส่งสัญญาณต่อนักลงทุนว่าบริษัทมีคุณภาพสูงและมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีคุณภาพสูงที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากบริษัทผู้สอบบัญชีขนาดใหญ่ โดยการส่งสัญญาณของผู้บริหารยังสอดคล้องกับทฤษฎี
ตัวแทน ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่มีแรงจูงใจรักษาความเป็นอิสระและ
ก าหนดมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่เข้มงวดมากกว่าและมีขอบเขตในการเปิดเผยข้อมูลมากกว่า
เนื่องจากบริษัทตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่จะได้รับผลกระทบจากการสูญเสียชื่อเสียงที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาดสูงกว่า 

จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับประเด็นการส่งสัญญาณต่างๆ ของบริษัทข้างต้น ท าให้ผู้วิจัย
เกิดค าถามว่าการน ามาตรฐานบัญชีก่อนก าหนดมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะต่างๆ ของกิจการอันจะ
เป็นการส่งสัญญาณเก่ียวกับคุณภาพที่แตกต่างของกิจการที่ถือปฏิบัติก่อนก าหนดกับกิจการอ่ืนหรือไม่ 
อย่างไร 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
ในการศึกษาเรื่องคุณลักษณะของกิจการกับการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีก่อน

ก าหนดนี้ เป็นการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของกิจการ และการถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีก่อนก าหนด ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยมีรายละเอียดของประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ปีพ.ศ. 2552 ถึง 2558 โดยไม่รวมบริษัทที่จดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจการเงิน ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจ
เงินทุนและหลักทรัพย์ ธนาคาร ประกันภัยและประกันชีวิต เนื่องจากเป็นกลุ่มบริษัทที่มีมาตรฐานการ
บัญชีที่ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลแตกต่างจากกลุ่มบริษัทอ่ืน และไม่รวมบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่าง
ฟ้ืนฟูการด าเนินงาน เนื่องจากรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลอาจได้รับผลกระทบจากฐานะการด าเนินงาน
ที่มีความแตกต่างจากบริษัททั่วไป ดังนั้น กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้ วย 7 
อุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มทรัพยากร กลุ่มบริการ และกลุ่มเทคโนโลยี รวม 
53 บริษัท ดังแสดงในตาราง 3.1 
 

ตารางที่ 3.1 
สรุปจ านวนประชากรที่ใช้ในการศึกษาจ าแนกตามอุตสาหกรรม 

 
กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดอุตสาหกรรม จ านวนประชากร 

1. เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจการเกษตร 1 
อาหารและเครื่องดื่ม 4 

2. สินค้าอปุโภคบริโภค แฟชั่น 2 
ของใช้ในครวัเรือนและส านกังาน 0 
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ ์ 0 

3. สินค้าอุตสาหกรรม ยานยนต์ 1 
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 0 
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ตารางที่ 3.1 
สรุปจ านวนประชากรที่ใช้ในการศึกษาจ าแนกตามอุตสาหกรรม (ต่อ) 

 
กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดอุตสาหกรรม จ านวนประชากร 
3. สินค้าอุตสาหกรรม กระดาษและวัสดุการพิมพ์ 0 

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์ 1 
บรรจุภัณฑ์ 1 
เหล็ก 1 

4. อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง 1 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 10 
บริการรับเหมาก่อสร้าง 1 

5. ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค 8 
เหมืองแร ่ 0 

6. บริการ พาณิชย์ 3 
การแพทย์ 0 
สื่อและส่ิงพิมพ ์ 6 
บริการเฉพาะกิจ 0 
การท่องเที่ยวและสันทนาการ 3 
ขนส่งและโลจิสติกส์ 5 

7. เทคโนโลยี ชิ้นส่วนอเิล็กทรอนิกส ์ 2 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

3 

รวม (บริษัท) 53 

 
ทั้งนี้ได้มีการจับคู่กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มเปรียบเทียบกัน โดยได้มีการใช้กลุ่มประชากร

ควบคุมท่ีน ามาตรฐานบัญชีมาบังคับใช้ก่อนก าหนด จับคู่กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่ไม่ใช้
มาตรฐานบัญชีก่อนก าหนดที่มีผลประกอบการใกล้เคียงกันที่สุดตามวิธี Performance Matched 

โดยจับคู่กิจการที่มีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ส าหรับปีก่อน (ปีt- ) ที่ใกล้เคียงกันที่สุด ตามวิธีที่

น าเสนอในงานวิจัยของ Kothari, Leone และ Wasley (2005) ท าให้มีตัวแปรในกลุ่มที่ต้องการ
ทดสอบจ านวน 105 ค่าสังเกตและจับกลุ่มที่เป็นกลุ่มควบคุมอีก 105 ค่าสังเกตรวมเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 210 ค่าสังเกต 
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3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลคุณลักษณะของบริษัทจดทะเบียนด้วยตนเองดังแสดง

รายละเอียดใน ตารางสรุปวิธีการวัดมูลค่าของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาข้างต้นและท าเก็บข้อมูลการน า
มาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดของบริษัท โดยใช้การนับจ านวนมาตรฐานบัญชีที่มีการ
ประกาศแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้มาตรฐานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2558 ซึ่งใช้ข้อมูลโดยสืบค้นจาก 
SETSMART (SET Market Analysis and Reporting Tool) ข้อมูลที่เก็บแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 

3.2.1 ตัวแปรที่ต้องการศึกษา (การน ามาตรฐานการบัญชีมาใช้ก่อนก าหนด) 
การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด (Early 

Adoption) ของแต่ละบริษัทเทียบกับจ านวนมาตรฐานบัญชีที่มีการประกาศแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้  ซึ่ง
ข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) วิธีการให้คะแนนเป็นแบบไม่ถ่วงน้ าหนัก หาก
บริษัทน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดจะให้ค่าเท่ากับ 1 หากไม่น ามาตรฐานบัญชีมาถือ
ปฏิบัติก่อนก าหนดจะให้เท่ากับ 0 

ตัวแปรตาม คือดัชนีระดับน าจ านวนมาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด โดย
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจาก SETSMART (SET Market Analysis and Reporting Tool) ในการเข้าถึง
ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Models) คือ Binary Logistic 
หากการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดซึ่งเป็นตัวแปรตามเป็น Early adoptions ให้เป็น 
1 ถ้าเป็น Non Early Adoptions ให้เป็น 0 

เมื่อได้คะแนนการน าจ านวนมาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดของแต่ละ
บริษัทแล้วจึงค านวณดัชนีการเปิดเผยข้อมูล (DISCORE) ซึ่งอยู่ในรูปอัตราส่วนของจ านวนมาตรฐาน
บัญชีที่บริษัทน ามาถือปฏิบัติก่อนก าหนดต่อจ านวนมาตรฐานบัญชีทั้งหมดที่มีประกาศแล้วแต่ยังไม่มี
ผลบังคับใช้ 

Early  nde = 
A 

  
  

โดย 0 ≤ INDEX ≤ 1 
 

โดย Early Index = ดัชนีระดับการน าจ านวนมาตรฐานบัญชีมาถือ 

  ปฏิบัติก่อนก าหนด (Early Index)
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 AS = จ านวนมาตรฐานบัญชีที่บริษัทน ามาถือปฏิบัติ

ก่อนก าหนด (Actual Score) ในปีใดๆ  

MS  = จ านวนมาตรฐานบัญชีทั้งหมดที่มีการประกาศ

    แล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (Maximum Score)

    ในปีใดๆ  

โดยมีวิธีการนับจ านวนมาตรฐานบัญชีทั้งหมดที่มีการประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผล

บังคับใช้และรายละเอียดมาตรฐานบัญชีที่ใช้ในการค านวณในภาคผนวก 

3.2.2 ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรอิสระส าหรับการศึกษาครั้งนี้  คือ คุณลักษณะต่างๆ ที่คาดว่าจะมี

ความสัมพันธ์ตามงานวิจัยก่อนหน้าของ Singhvi and Desai, (1971) Ng and Koh, (1994) 
Inchausti, (1997) และ Anna, Philip, and Claire, (2002) จ านวน 7 ตัวแปร ดังนี้ 

1) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return on Asset: ROA) 
อัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) เป็นหนึ่งในตัว

แปรที่มีการศึกษาความสัมพันธ์กับระดับการเปิดเผยข้อมูลมากที่สุด (Marston and Shrivers, 1991) 
ทั้งนี้ผลการศึกษามีความแตกต่างกันในประเด็นความไม่สมดุลของข้อมูล ซึ่งจะเกิดขึ้นจากผู้มีส่วนได้
เสียระหว่างผู้บริหารและนักลงทุน โดยแต่ละฝ่ายนั้นมีข้อมูลไม่เท่ากันโดยมีความแตกต่างของข้อมูล
และสิทธิประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน (Rimmel, 2003) สมมติว่าผู้บริหารมีข้อมูลข้อได้เปรียบที่ไม่ได้
เปิดเผย นักลงทุนก็จะประเมินราคาสินทรัพย์โดยไม่ค านึงถึงมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ท าให้บริษัท
ต้องการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายของปัญหาการรับรู้ข้อมูลที่ไม่สมดุลกัน บริษัทที่มีผลการด าเนินงานและ
ก าไรที่ดีจะสามารถให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่ผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งผลการวิจัยของ Lang และ Lundhoim 
(1993), Bhayani (2012), Miller (2002), กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค (2550), นันทชาติ(2555) 
พบว่าระดับการเปิดเผยข้อมูลและความสามารถในการท าก าไรมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก 

2) อัตราการเติบโต (Growth Rate) 
Verrecchia (1983) กล่าวว่า บริษัทมีแรงจูงใจในการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจ

ที่จะช่วยลดความไม่สมมาตรของข้อมูลและต้นทุนเงินทุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของนัก
ลงทุน) แต่ประเด็นที่บริษัทจะใช้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจคือต้นทุนในการจัดเตรียม
ข้อมูล การเผยแพร่ การตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลจะต้องไม่มากกว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจ ผลงานวิจัยของ Prencipe (2004) พบว่าอัตราการเจริญเติบโต
ข อ ง บ ริ ษั ท ไ ม่ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ต า ม ส่ ว น ง า น โ ด ย ส มั ค ร ใ จ
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3) อัตราส่วนหนี้สิน (Leverage) 
ทฤษฎีตัวแทนคาดการณ์ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างอัตราส่วนหนี้สินและการ

เปิดเผยข้อมูล (Fama and Miller,1972 และ Jensen and Meckling,1976) การศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลยังมีความขัดแย้งกัน โดย Trotman and 
Bradley (1981), Tung and Weygandt (1994) และ Ahmed and Courtis (1999) พบว่า
อัตราส่วนหนี้สินและระดับของการเปิดเผยข้อมูลมีความสัมพันธ์เชิงบวก แต่ Chow and Wong-
Boren (1987) พบว่าอัตราส่วนหนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจไม่มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญ  Bradbury (1992), Mitchell et al. (1995) และChow and Susela Devi (2001) 
พบว่าอัตราส่วนหนี้สินและระดับของการเปิดเผยข้อมูลมีความสัมพันธ์เชิงบวก โดยคาดการณ์ว่า
บริษัทที่มีอัตราส่วนหนี้สินระดับสูงจะให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในรายงานประจ าปี เช่น หนี้สิน เพ่ือให้เจ้าหนี้
สามารถคาดการณ์ความสามารถของบริษัทในการช าระหนี้ได้ดีขึ้น 

4) การควบต าแหน่งของกรรมการบริษัท (Duality) 
ประธานกรรมการ (President) มีอ านาจมากกว่าประธานกรรมการบริหาร 

(CEO) โดยเป็นผู้รับผิดชอบในการเป็นผู้น าการประชุม การพิจารณาการจ้างงาน การประเมินผลการ
ท างาน เงินตอบแทนพิเศษและการชดเชยผู้บริหาร (Patton and Baker, 1987) มีอ านาจมากกว่า
คณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจนและยังมีอ านาจในการเลือกคณะกรรมการอ่ืนๆ งานวิจัยส่วนใหญ่
พบว่าการควบรวมต าแหน่งของประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการในคนเดียวกันของ
บริษัทจะมีผลการด าเนินงานที่ไม่ค่อยดี เช่น งานวิจัยของ Rechner and Dalton (1991) 
Kyereboach and Beikpe (2002) โดย Rechner and Dalton (1991) พบว่าบริษัทที่มีการควบ
รวมต าแหน่งของประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการในคนเดียวกันจะให้ความส าคัญส่วน
ของเจ้าของน้อยกว่าฝ่ายบริหาร และ Jensen (1993) พบว่า ผลการด าเนินงานจะมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนเมื่อบริษัทแยกผู้รับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการ 

5) สัดส่วนกรรมการอิสระ (Nonexecutive) 
ในบริษัทท่ีมีโครงสร้างการบริหารที่ซับซ้อน คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคัญ

อย่างยิ่งในการควบคุมดูแลการด าเนินงานของผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการให้บรรลุตามเป้าหมายของ
บริษัท คณะกรรมการจึงเป็นบุคคลส าคัญที่มีส่วนช่วยในการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นไปตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ (ศิลปพร , 2555) คณะกรรมการภายนอกที่ไม่เป็น
ผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนที่มีความเป็นอิสระดีกว่าท าให้คณะกรรมการมีอิทธิพลมากขึ้นในการบริหาร
จัดการและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่ดีกว่าเปิดเผยตามข้อบังคับ  (Chen and Jaggi, 2000) 
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โดย Fama and Jensen (1983) และ Forker (1992) ยืนยันว่าสัดส่วนของ
คณะกรรมการภายนอกที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มากกว่าจะส่งผลต่อการจัดการ การตรวจสอบและโอกาส
ในการทุจริตมีแนวโน้มลดลงมากขึ้น Rechner and Dalton (1991) พบว่าผลการด าเนินงานของ
บริษัทจะเพ่ิมขึ้นเมื่อบริษัทแต่งตั้งประธานกรรมการได้รับการสรรหาจากภายนอก (ไม่ใช่พนักงาน) 
ของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการภายนอกที่ไม่เป็นผู้บริหารจะมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพของการ
เปิดเผยข้อมูลทางการเงินเป็นอย่างมาก งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนของคณะกรรมการภายนอก
และการเปิดเผยข้อมูล 

6) ขนาดของบริษัท (Firm Size) 
ขนาดของบริษัทสามารถวัดได้หลายวิธี ซึ่งการวัดขนาดของบริษัทมีการวัดค่าที่

หลากหลาย เช่น สินทรัพย์รวม ยอดขาย มูลค่าของบริษัทในตลาด มูลค่าเพ่ิมที่บริษัทสร้างได้ ต้นทุน
ในเชิงบริหาร จ านวนพนักงาน เป็นต้น ผลการศึกษาที่สรุปได้ว่าขนาดของบริษัทขนาดใหญ่มีต้นทุนใน
การเปิดเผยข้อมูลต่ ากว่าบริษัทขนาดเล็ก  Crasswell and Taylor (1992) ชี้ให้เห็นว่าบริษัทขนาด
ใหญ่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นผ่านการเปิดเผยข้อมูล Barry and Brown (1986) และ Lang 
and Lundholm (1996) บริษัทขนาดใหญ่มีแรงจูงใจที่จะเปิดเผยข้อมูลมากกว่าบริษัทขนาดเล็ก
เนื่องจากรายงานประจ าปีของบริษัท ขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่นักวิเคราะห์ทางการเงินจะใช้ข้อมูลที่
เปิดเผยในการวิเคราะห์มากกว่าบริษัทขนาดเล็ก  

7) คุณภาพของผู้สอบบัญชี (Audit Firm) 
บริษัทมีแนวโน้มเลือกบริษัทตรวจสอบบัญชีที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากการเลือก

บริษัทตรวจสอบบัญชีที่มีขนาดใหญ่เป็นการส่งสัญญาณต่อนักลงทุนว่าบริษัทมีคุณภาพสูงและมีการ
เปิดเผยข้อมูลที่มีคุณภาพสูงที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัทผู้สอบบัญชีขนาดใหญ่ การศึกษาตัวแปร
โดยการเปรียบเทียบระดับการเปิดเผยข้อมูลระหว่างกลุ่มบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ อยู่ในกลุ่ม Big 4 
และกลุ่มบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม Big 4 (Singhvi and Desai, 1971; Alsaeed, 2006; Dahawy, 
2009; Agyei-Mensah, 2011 และ Bhayani, 2012) โดยกลุ่ม Big 4 ได้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จ ากัด และบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปในทิศ
ทางบวก เพราะบริษัทในกลุ่ม Big 4 มีแนวทางการตรวจสอบที่ชัดเจนเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
และสอดคล้องกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศ (Dahawy, 
2009)
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ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 7 ตัวแปร ได้แก่ อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์รวม อัตราการเติบโต อัตราส่วนหนี้สิน การควบต าแหน่งของกรรมการบริษัท สัดส่วน
กรรมการอิสระ ขนาดของบริษัท และคุณภาพของผู้สอบบัญชี โดยตัวแปรต่างๆ มีวิธีการวัดดังนี้ 
 

ตารางที่ 3.2 

ตารางสรุปวิธีการวัดมูลค่าของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

 

ตัวแปรอิสระ วิธีการวัดมูลค่าของตัวแปร 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return 
on Asset: ROA) 

ก าไรสุทธิก่อนภาษี (EBT) ของบริษัท i ปีที่ t 
เทียบกับสินทรัพย์รวม (TA) ปีที่ t 

อัตราการเติบโต (Growth Rate) ความแตกต่างของรายได้จากการขาย ( alest–

 alest-  ) เทียบกับสินทรัพย์รวม (TA) ปีที่ t 

อัตราส่วนหนี้สิน (Leverage) หนี้สินรวมปีที่ t เทียบกับสินทรัพย์รวมปีที่ t 
การควบต าแหน่งของกรรมการบริษัท 
(Duality) 

ตัวแปรหุ่น โดยก าหนดวิธีการให้ค่าเท่ากับ 1 
ส าหรับบริษัทที่ผู้จัดการและประธานกรรมการ
เป็นคนเดียวกัน ให้ค่าเท่ากับ 0 ส าหรับบริษัท
ที่ผู้จัดการและประธานกรรมการไม่ใช่คน
เดียวกัน 

สัดส่วนกรรมการอิสระ (Nonexecutive) สัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

ขนาดของบริษัท (Firm Size) ค่าลอกาลิทึมฐานธรรมชาติของยอดสินทรัพย์
รวม ปีที่ t 

คุณภาพของผู้สอบบัญชี ( Audit Firm) ตัวแปรหุ่น โดยก าหนดวิธีการให้ค่าเท่ากับ 1 
เมื่อใช้บริการสอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี
ขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด บริษัท ส านักงาน 
เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญชี จ ากัด และบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช 
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด และให้
เท่ากับ 0 เมื่อไม่ได้ใช้บริการจากบริษัท
ดังกล่าว 
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3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

น าข้อมูลของบริษัท 2 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ กลุ่มที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติ
ก่อนก าหนด มาเปรียบเทียบกับบริษัทที่ไม่ได้น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด โดยใช้เกณฑ์
ในการจับคู่บริษัทที่มีผลประกอบการซึ่งวัดด้วยค่าอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด (Return 
On Assets : ROA) ในปีที่ t-1 ที่ใกล้เคียงกันที่สุด (Performance Matched) ในแต่ละกลุ่ม
อุตสาหกรรม 

การน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดของบริษัทโดยใช้การค านวณเป็นดัชนี
ระดับการเปิดเผยข้อมูล และน าค่าที่ได้มาทดสอบความสัมพันธ์โดยการวิเคราะห์ความถดถอย 
(Multiple Regression) โดยงานวิจัยแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

Early   =   + i i+ i      (1)      

Early Index =   + i i+ i     (2)      

โดยที่ 

Early Index  = ดัชนีการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติ 

ก่อนก าหนด 

Early   = หากน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติ 

ก่อนก าหนดซึ่งเป็น Early adoptions ให้เป็น 1 

ถ้าเป็น Non Early Adoptions ให้เป็น 0 

 i    = ตัวแปรอิสระ 7 ตัว ที่ได้กล่าวถึงในก่อนหน้านี้ 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาคุณลักษณะของกิจการกับการถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชีก่อนก าหนดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2552 ถึง 
พ.ศ. 2558 การน าเสนอผลการศึกษาแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยอธิบายภาพรวมของระดับ
การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้ในการสรุปลักษณะเบื้องต้นของข้อมูลแต่ละตัวแปร ได้แก่ ค่าต่ าสุด 
(Minimum), ค่าสูงสุด (Maximum), ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

2) การวิเคราะห์ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระกัน ได้แก่ 
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ กลุ่มที่น ามาตรฐานบัญชีมา
ถือปฏิบัติก่อนก าหนดและกลุ่มที่ไม่ได้น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด 

3) การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ต้องการศึกษากับตัวแปรอิสระ 
4) การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ต้องการศึกษากับตัวแปรอิสระ โดยใช้สมการ

ความสัมพันธ์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
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4.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อน
ก าหนดและกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดเมื่อน ามาประมวลผลด้วย
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท าให้อธิบายลักษณะ
ของบริษัทที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม ดังแสดงในตารางที่ 4.1 ต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4.1 
ตารางแสดงค่าทางสถิติของคุณลักษณะของกิจการและคะแนนการเปิดเผย 

ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา (n=210) 
 

 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Early Index 0.0000 0.1613 0.0197 0.02560 
Early 0.0000 1.0000 0.5000 0.50119 

ROA -1.9925 4.1300 0.0768 0.09265 
Growth Rate -1.9256 2.2100 0.0643 0.29346 

Leverage 0.0455 1.6000 0.4983 0.22773 
Duality 0.0000 1.0000 0.3048 0.46141 

Nonexecutive 0.2222 1.0000 0.6521 0.18409 

Firm Size 6.8454 28.1200 9.8520 0.87535 
Audit Firm 0.0000 1.0000 0.5952 0.49202 

 
จากตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลของบริษัทในระดับสูงที่สุด (Maximum Early Index) 

ระดับต่ าที่สุด (Minimum Early Index) ค่าเฉลี่ยของการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด 
(Average Early Index) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบริษัทที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีก่อน
ก าหนดในปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2558 โดยมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเท่ากับ 210 ค่าสังเกต 
พบว่า ดัชนีการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด (Early Index) มีค่าต่ าสุด 0.00 สูงสุด 
0.1613 ค่าเฉลี่ย 0.0197 และความแปรปรวน 0.02560 การน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อน
ก าหนด (Early) มีค่าต่ าสุด 0.00 สูงสุด 1.00 เนื่องจาก ค่าเฉลี่ย 0.5000 และความแปรปรวน 
0.50119 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่เลือกน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดเท่ากับ 105  
ค่าสังเกตและกลุ่มตัวอย่างที่ควบคุมซึ่งไม่ได้น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดเท่ากับ
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105 ค่าสังเกต ท าให้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่น ามาศึกษาค่าเท่ากันส่งผลให้ค่าเฉลี่ยมีค่า 0.5000 
หรือ ร้อยละ 50.00 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) มีค่าต่ าสุด -1.9925 สูงสุด 4.1300 
ค่าเฉลี่ย 0.0768 และความแปรปรวน 0.09265 อัตราการเติบโต (Growth Rate) มีค่าต่ าสุด -1.92 
สูงสุด 2.2100 ค่าเฉลี่ย 0.0643 และความแปรปรวน 0.29346 อัตราส่วนหนี้สิน (Leverage) ) มีค่า
ต่ าสุด 0.0455 สูงสุด 1.6000 ค่าเฉลี่ย 0.4983 และความแปรปรวน 0.22773 บริษัทที่มีการควบรวม
ต าแหน่งของกรรมการบริษัท (Duality) มีค่าต่ าสุด 0.0000 สูงสุด 1.0000 ค่าเฉลี่ย 0.3048 และ
ความแปรปรวน 0.46141 สัดส่วนกรรมการอิสระ (Nonexecutive) มีค่าต่ าสุด 0.2222 สูงสุด 
1.0000 ค่าเฉลี่ย 0.6521 และความแปรปรวน 0.18409 ขนาดบริษัท (Firm Size) มีค่าต่ าสุด 
6.8454 สูงสุด 28.12 ค่าเฉลี่ย 9.8520 และเนื่องจากมีขอบเขตข้อมูลค่อนข้างกว้าง ท าให้มีความ
แปรปรวนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับตัวแปรอ่ืนๆ คือ 0.87535 คุณภาพของผู้สอบบัญชี (Audit Firm) มีค่า
ต่ าสุด 0.0000 สูงสุด 1.0000 ค่าเฉลี่ย 0.5952 และความแปรปรวน 0.49202 
 
4.2 การวิเคราะห์ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระกัน 
 

 เมื่อทราบค่าดังตารางข้างต้น จึงน ากลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มแยกประมวลผลเพ่ือ
ต้องการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยชุดข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งได้มีการจับคู่กลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มเปรียบเทียบกัน โดยได้มีการใช้กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีการน ามาตรฐานบัญชีมาบั งคับใช้
ก่อนก าหนด จับคู่บริษัทที่ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้มาตรฐานบัญชีก่อนก าหนดในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกันที่มีผลประกอบการใกล้เคียงกันที่สุดตามวิธี Performance Matched โดยใช้ค่า ROA ในปีที่ 
t-1 ที่ใกล้เคียงที่สุด ตามวิธีที่น าเสนอในงานวิจัยของ Kothari, Leone และ Wasley (2005) ท าให้มี
ตัวแปรในกลุ่มที่ต้องการทดสอบจ านวน 105 ค่าสังเกตและจับกลุ่มที่เป็นกลุ่มควบคุมอีก 105 ค่า
สังเกตรวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 210 ค่าสังเกต ดังแสดงในตารางที่  4.2 ต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.2 
ตารางแสดงค่าทางสถิติของคุณลักษณะของกิจการและคะแนนการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์ความแตกต่าง 

ของค่าเฉลี่ยชุดข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน (n=210) 
 

 

Early Adoption (n=105) Non-Early Adoption (n=105) Compare Means 

Min. Max. Mean 
Std. 

Deviation Min. Max. Mean 
Std. 

Deviation 
t p-value 

Early Index 0.0175 0.1613 0.0393*** 0.02317 0.0000 0.0000 0.0000*** 0.00000 97.441 0.000*** 

ROA -1.2442 0.5973 0.0812 0.09971 -0.1993 0.3247 0.0725 0.08527 0.474 0.636 

Growth Rate -0.9566 0.9966 0.0750 0.22404 -1.9256 1.2735 0.0536 0.35021 0.782 0.436 

Leverage 0.1237 1.0911 0.5220* 0.19657 0.0046 1.6002 0.4746* 0.25387 1.735 0.084* 

Duality 0.0000 1.0000 0.2381 0.42796 0.0000 1.0000 0.3714 0.48550 -1.595 0.112 

Non-executive 0.2222 1.0000 0.6692 0.19320 0.2500 1.0000 0.6351 0.17375 1.163 0.246 

Firm Size 7.7925 12.2125 10.0927*** 0.86119 6.8454 11.3522 9.6113*** 0.82536 3.744 0.000*** 

Audit Firm 0.0000 1.0000 0.7333*** 0.44434 0.0000 1.0000 0.4571*** 0.50055 4.085 0.000*** 

*,**,***. มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.1, 0.05 และ0.01 ตามล าดับ  
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จากตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลของบริษัทที่มีการถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีก่อน

ก าหนด (Early Adoption) ในระดับสูงที่สุด (Maximum Early Index) ระดับต่ าที่สุด (Minimum 

Early Index) และค่าเฉลี่ยของการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด (Average Early 

Index) ของกลุ่มตัวอย่างในปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2558 จ านวน 105 ค่าสังเกต พบว่า ดัชนีการน า

มาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด (Early Index) ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีการถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชีก่อนก าหนดมีค่าสถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนาเท่ากับศูนย์ทั้งหมด 

ในการวิเคราะห์ผลความแตกต่างของค่าเฉลี่ยชุดข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มว่ามี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ จากตารางที่ 4.2 พบว่า คุณลักษณะของกิจการที่ถือปฏิบัติ

ตามมาตรฐานบัญชีก่อนก าหนดและกิจการที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานเมื่อมีผลบังคับใช้มีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 คือ อัตราส่วนหนี้สิน (Leverage) และคุณลักษณะของ

กิจการที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีก่อนก าหนดและกิจการที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานเมื่อมีผลบังคับ

ใช้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 คือ ดัชนีการน ามาตรฐานบัญชีมาถือ

ปฏิบัติก่อนก าหนด (Early Index) ขนาดบริษัท (Firm Size) และคุณภาพของผู้สอบบัญชี (Audit 

Firm) แต่อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) อัตราการเติบโต (Growth Rate) อัตราส่วน

หนี้สิน (Leverage) การควบต าแหน่งของกรรมการบริษัท (Duality) และสัดส่วนของกรรมการที่ไม่

เป็นผู้บริหาร (Nonexecutive) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

ดัชนีการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด (Early Index) ของกลุ่มตัวอย่างที่มี
การน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดมีค่าเฉลี่ย 0.0393 หรือร้อยละ 3.93 เมื่อเทียบกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่มีการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด ท าให้มีค่าสถิติต่างๆ มีค่าเป็นศูนย์  

อัตราส่วนหนี้สิน (Leverage) ของกลุ่มตัวอย่างที่มีการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติ
ก่อนก าหนดมีค่าเฉลี่ย 0.5220 หรือร้อยละ 52.20 เมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีการน ามาตรฐาน
บัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดซึ่งมีค่าเฉลี่ย 0.4746 หรือร้อยละ 47.46 เท่ากับร้อยละ 4.74 แสดงให้
เห็นว่าบริษัทท่ีมีอัตราส่วนหนี้สินที่สูงกว่าเลือกการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด 

ขนาดบริษัท (Firm Size) ของกลุ่มตัวอย่างที่มีการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อน
ก าหนดมีค่าเฉลี่ย 10.0927 สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด
ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 9.6113 เท่ากับ 0.4814 แสดงให้เห็นว่าบริษัทที่มีขนาดใหญ่กว่าเลือกการน ามาตรฐาน
บัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด 
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คุณภาพของผู้สอบบัญชี (Audit Firm) ของกลุ่มตัวอย่างที่มีการน ามาตรฐานบัญชีมาถือ
ปฏิบัติก่อนก าหนดมีค่าเฉลี่ย 0.7333 หรือร้อยละ 73.33 เมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีการน า
มาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดซึ่งมีค่าเฉลี่ย 0.4571 หรือร้อยละ 45.71 เท่ากับร้อยละ 
27.62 แสดงให้เห็นว่าบริษัทท่ีมีการใช้บริการสอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีขนาดใหญ่มีการเลือกการ
น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดสูงมากกว่าบริษัทที่ไม่มีการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติ
ก่อน 
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4.3 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) 
 
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรว่ามีทิศทางเป็น

อย่างไรและมีความสัมพันธ์มากน้อยเพียงใด ดังตารางนี้ 
 

ตารางที่ 4.3 
แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) ( ) 

 
 Early Index Early ROA Growth Rate Leverage Duality Non-executive Firm Size 

Early 0.996*** 
( =0.000) 

       

ROA 0.027 
 (  =0.698) 

0.029 
(  =0.680) 

      

Growth Rate -0.054 
(  =0.437) 

-0.054 
(  =0.440) 

0.141** 
(  =0.041) 

     

Leverage 0.074 
(  =0.283) 

0.071 
(  =0.308) 

-0.257*** 
(  =0.000) 

0.030 
(  =0.661) 

    

Duality -0.111 
(  =0.110) 

-0.125* 
(  =0.070) 

-0.020 
(  =0.772) 

-0.121* 
(  =0.080) 

-0.049 
(  =0.484) 

   

Non-executive 0.091 
(  =0.190) 

0.088 
(  =0.203) 

0.019 
(  =0.790) 

0.116* 
(  =0.093) 

-0.029 
(  =0.678) 

-0.311*** 
(  =0.000) 

  

Firm Size 0.231*** 
(  =0.001) 

0.235*** 
(  =0.001) 

0.004 
(  =0.951) 

0.142** 
(  =0.040) 

0.299*** 
(  =0.000) 

-0.101 
(  =0.146) 

0.158** 
(  =0.022) 

 

Audit Firm  0.241*** 
(  =0.000) 

0.242*** 
(  =0.000) 

-0.074 
(  =0.283) 

-0.019 
(  =0.783) 

0.176** 
(  =0.011) 

-0.044 
(  =0.525) 

-0.077 
(  =0.266) 

0.310*** 
(  =0.000) 

*,**,***. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1, 0.05 และ0.01 ตามล าดับ  
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จากตารางที่ 4.3 การทดสอบความสัมพันธ์โดยวิธีทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ

เพียร์สัน (Pearson Correlation) เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า ตัวแปรที่

มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 ได้แก่ การน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด 

(Early) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับดัชนีการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด (Early Index) 

เท่ากับ 0.996, ขนาดของบริษัท (Firm Size) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับดัชนีการน ามาตรฐานบัญชีมา

ถือปฏิบัติก่อนก าหนด (Early Index) เท่ากับ 0.231, คุณภาพของผู้สอบบัญชี (Audit Firm) มี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับดัชนีการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด (Early Index) เท่ากับ 

0.241, ขนาดของบริษัท (Firm Size) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติ

ก่อนก าหนด (Early) เท่ากับ 0.235, คุณภาพของผู้สอบบัญชี (Audit Firm) มีความสัมพันธ์เชิงบวก

กับการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด (Early) เท่ากับ 0.242, อัตราส่วนหนี้สิน 

(Leverage) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) เท่ากับ -0.257, 

ขนาดของบริษัท (Firm Size) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราส่วนหนี้สิน (Leverage) เท่ากับ 0.299, 

สัดส่วนกรรมการอิสระ (Nonexecutive) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการควบต าแหน่งของกรรมการ

บริษัท (Duality) เท่ากับ -0.311 และคุณภาพของผู้สอบบัญชี (Audit Firm) มีความสัมพันธ์เชิงบวก

กับขนาดของบริษัท (Firm Size) เท่ากับ 0.310 

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ได้แก่ อัตราการเติบโต (Growth 

Rate) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) เท่ากับ 0.141, ขนาด

ของบริษัท (Firm Size) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราการเติบโต (Growth Rate) เท่ากับ 0.142, 

คุณภาพของผู้สอบบัญชี (Audit Firm) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราส่วนหนี้สิน (Leverage) 

เท่ากับ 0.176 และขนาดของบริษัท (Firm Size) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับสัดส่วนกรรมการอิสระ 

(Nonexecutive) เท่ากับ 0.158 

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญ 0.1 ได้แก่ การควบต าแหน่งของกรรมการ

บริษัท (Duality) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด (Early) 

เท่ากับ -0.125, การควบต าแหน่งของกรรมการบริษัท (Duality) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราการ

เติบโต (Growth Rate) -0.121 และสัดส่วนกรรมการอิสระ (Nonexecutive) มีความสัมพันธ์เชิงบวก

กับอัตราการเติบโต (Growth Rate) เท่ากับ 0.116 
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4.4 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 

การวิเคราะห์ความถดถอยเพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ต้องการศึกษาและ
ตัวแปรอิสระเพ่ือพยากรณ์ตัวแปรตามด้วยค่าความสัมประสิทธิ์การถดถอย ตัวแปรอิสระต่างๆ จะ
ส่งผลต่อการน ามาตรฐานบัญชีมาใช้ก่อนก าหนดหรือไม่ จึงมีการทดสอบรายละเอียดเพ่ือวัดค่าตัวแปร
ต่างๆ 2 สมการ ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 
(Multiple Regression Analysis) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ที่มีต่อการถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานบัญชีก่อนก าหนดว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ (n=210) 
 

Early  =   + i i+ i                (1) 
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ตารางที่ 4.4 

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นของการถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีก่อนก าหนด 

โดยใช้สมการ Early =   + i i+ i (p-value) 

 
ตัวแปร
อิสระ 

Y = Early 

Constant 
 

0.619 
(0.000) 

0.648 
 (0.000) 

0.512 
(0.000) 

0.705 
(0.000) 

0.384 
(0.065) 

-1.511 
 (0.016) 

0.400 
(0.000) 

-1.250 
(0.056) 

ROA 0.251 
(0.680) 

      0.468 
(0.447) 

Growth 
Rate 

 -0.149 
(0.440) 

     -0.276 
(0.147) 

Leverage   0.253 
(0.308) 

    0.000 
(0.999) 

Duality    -0.221* 
 (0.070) 

   -0.163 
(0.190) 

Non- 
executive 

    0.390 
(0.203) 

  0.256 
(0.420) 

Firm 
Size 

     0.218*** 
(0.001) 

 0.159** 
(0.023) 

Audit 
Firm 

      0.400*** 
(0.000) 

0.317*** 
(0.008) 

จ านวนค่า
สังเกต 

210 210 210 210 210 210 210 210 

   0.001 0.003 0.005 0.016 0.008 0.055 0.058 0.110 

Adjusted 

   
-0.004 -0.002 0.000 0.011 0.003 0.050 0.054 0.079 

F 0.170 0.598 1.044 3.319 1.634 12.111 12.913 3.563 
p-value 0.680 0.440 0.308 0.070* 0.203 0.001*** 0.000*** 0.001*** 

*,**,***. มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1, 0.05 และ0.01 ตามล าดับ
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จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุการถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานบัญชีก่อนก าหนดกับตัวแปรอิสระต่างๆ แยกรายตัว พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อการถือปฏิบัติ

ตามมาตรฐานบัญชีก่อนก าหนดอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.001 นั้นมีทั้งสิ้น 2 ตัวแปร คือ ขนาดของ

บริษัท (Firm Size) พิจารณาทิศทางของความสัมพันธ์จะพบว่าขนาดของบริษัทมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับการถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีก่อนก าหนด เท่ากับ 0.218 และคุณภาพของผู้สอบบัญชี 

(Audit Firm) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีก่อนก าหนด เท่ากับ 0.400 

และมีตัวแปรที่ส่งผลต่อการถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีก่อนก าหนดอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.1 นั้น

มีทั้งสิ้น 1 ตัวแปร คือ การควบต าแหน่งของกรรมการบริษัท (Duality) พิจารณาทิศทางของ

ความสัมพันธ์จะพบว่าการควบต าแหน่งของกรรมการบริษัทมีความสัมพันธ์ทางลบกับการถือปฏิบัติ

ตามมาตรฐานบัญชีก่อนก าหนด เท่ากับ -0.221 ส าหรับตัวแปรอิสระที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีก่อนก าหนดที่ระดับนัยส าคัญ 0.1, 0.05 และ0.01 นั้นมีทั้งสิ้น 4 ตัวแปร 

ประกอบไปด้วย อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) อัตราการเติบโต (Growth Rate)

อัตราส่วนหนี้สิน (Leverage) และสัดส่วนกรรมการอิสระ (Nonexecutive) 

เมื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุการถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีก่อนก าหนดกับตัว

แปรอิสระต่างๆ รวมกัน พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อการถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีก่อนก าหนดอย่างมี

นัยส าคัญที่ระดับ 0.001 นั้นมีทั้งสิ้น 1 ตัวแปร คือ คุณภาพของผู้สอบบัญชี (Audit Firm) มี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับการถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีก่อนก าหนด เท่ากับ 0.317 และมีตัวแปรที่

ส่งผลต่อการถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีก่อนก าหนดอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 นั้นมีทั้งสิ้น 1 ตัว

แปร คือ ขนาดของบริษัท (Firm Size) พิจารณาทิศทางของความสัมพันธ์จะพบว่าขนาดของบริษัทมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับการถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีก่อนก าหนด เท่ากับ 0.159 ส าหรับตัวแปร

อิสระที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีก่อนก าหนดที่ระดับนัยส าคัญ 0.1, 0.05 

และ0.01 นั้นมีทั้งสิ้น 5 ตัวแปร ประกอบไปด้วย อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) อัตรา

การเติบโต (Growth Rate) อัตราส่วนหนี้สิน (Leverage) การควบต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

(Duality) และสัดส่วนกรรมการอิสระ (Nonexecutive) 

การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุการถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีก่อนก าหนดกับตัว

แปรอิสระต่างๆ พบว่า ตัวแปรทั้ง 7 คุณลักษณะมีความสัมพันธ์กับการถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี
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ก่อนก าหนดในระดับต่ า โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เมื่อปรับค่าแล้ว เท่ากับ 0.079 หรือร้อยละ 

7.9 แสดงว่าคุณลักษณะของกิจการสามารถอธิบายการถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีก่อนก าหนดได้

ร้อยละ 7.9 ส่วนอีกร้อยละ 92.1 คือปัจจัยอ่ืนที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม และมีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 

ตัวที่มีอิทธิพลต่อการถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีก่อนก าหนดที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 

2. ศึกษาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 

(Multiple Regression Analysis) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและดัชนีการน า

มาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ (n=210) 

 

Early Index =   + i i+ i            (2) 
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ตารางที่ 4.5 

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นของดัชนีการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด 

โดยใช้สมการ Early Index =   + i i+ i (p-value) 

 

ตัวแปร
อิสระ 

Y = Early Index 

Constant 
 

0.019 
(0.000) 

0.020 
 (0.000) 

0.015 
(0.000) 

0.022 
(0.000) 

0.011 
(0.081) 

-0.047 
 (0.017) 

0.012 
(0.000) 

-0.039 
(0.055) 

ROA 0.007 
(0.698) 

      0.015 
(0.447) 

Growth 
Rate 

 -0.005 
(0.437) 

     -0.009 
(0.154) 

Leverage   0.008 
(0.283) 

    0.001 
(0.930) 

Duality    -0.006 
 (0.110) 

   -0.004 
(0.288) 

Non- 
executive 

    0.013 
(0.190) 

  0.009 
(0.352) 

Firm 
Size 

     0.007*** 
(0.001) 

 0.005** 
(0.029) 

Audit 
Firm 

      0.013*** 
(0.000) 

0.010*** 
(0.007) 

จ านวนค่า
สังเกต 

210 210 210 210 210 210 210 210 

   0.001 0.003 0.006 0.012 0.008 0.053 0.058 0.106 
Adjusted 

   
-0.004 -0.002 0.001 0.007 0.003 0.049 0.053 0.075 

F 0.151 0.606 1.159 2.574 1.730 11.679 12.774 3.416 
p-value 0.698 0.437 0.283 0.110 0.190 0.001*** 0.000*** 0.002*** 

*,**,***. มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1, 0.05 และ0.01 ตามล าดับ
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จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุดัชนีการน ามาตรฐานบัญชี

มาถือปฏิบัติก่อนก าหนดกับตัวแปรอิสระต่างๆ แยกรายตัว พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อดัชนีการน า

มาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.001 นั้นมีทั้งสิ้น 2 ตัวแปร คือ 

ขนาดของบริษัท (Firm Size) พิจารณาทิศทางของความสัมพันธ์จะพบว่าขนาดของบริษัทมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับดัชนีการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด เท่ากับ 0.007 และ

คุณภาพของผู้สอบบัญชี (Audit Firm) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับดัชนีการน ามาตรฐานบัญชีมาถือ

ปฏิบัติก่อนก าหนด เท่ากับ 0.013 ส าหรับตัวแปรอิสระที่ไม่มีความสัมพันธ์กับดัชนีการน ามาตรฐาน

บัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดที่ระดับนัยส าคัญ 0.1, 0.05 และ0.01 นั้นมีทั้งสิ้น 5 ตัวแปร ประกอบ

ไปด้วย อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) อัตราการเติบโต (Growth Rate) อัตราส่วน

หนี้สิน (Leverage) การควบต าแหน่งของกรรมการบริษัท (Duality) และสัดส่วนกรรมการอิสระ 

(Nonexecutive) 

เมื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุดัชนีการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดกับ

ตัวแปรอิสระต่างๆ รวมกัน พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อดัชนีการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อน

ก าหนดอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.001 นั้นมีทั้งสิ้น 1 ตัวแปร คือ คุณภาพของผู้สอบบัญชี (Audit 

Firm) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับดัชนีการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด เท่ากับ 0.010 

และมีตัวแปรที่ส่งผลต่อดัชนีการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 

0.05 นั้นมีทั้งสิ้น 1 ตัวแปร คือ ขนาดของบริษัท (Firm Size) พิจารณาทิศทางของความสัมพันธ์จะ

พบว่าขนาดของบริษัทมีความสัมพันธ์ทางบวกกับดัชนีการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด 

เท่ากับ 0.005 ส าหรับตัวแปรอิสระท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับดัชนีการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อน

ก าหนดที่ระดับนัยส าคัญ 0.1, 0.05 และ0.01 นั้นมีทั้งสิ้น 5 ตัวแปร ประกอบไปด้วย อัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) อัตราการเติบโต (Growth Rate) อัตราส่วนหนี้สิน (Leverage) 

การควบต าแหน่งของกรรมการบริษัท (Duality) และสัดส่วนกรรมการอิสระ (Nonexecutive) 

การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุดัชนีการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด

กับตัวแปรอิสระต่างๆ พบว่า ตัวแปรทั้ง 7 คุณลักษณะมีความสัมพันธ์กับดัชนีการน ามาตรฐานบัญชี

มาถือปฏิบัติก่อนก าหนดในระดับต่ า โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เมื่อปรับค่าแล้ว เท่ากับ 0.075 
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หรือร้อยละ 7.5 แสดงว่าคุณลักษณะของกิจการสามารถอธิบายดัชนีการน ามาตรฐาน

บัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดได้ร้อยละ 7.5 ส่วนอีกร้อยละ 92.5 คือปัจจัยอ่ืนที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม 

และมีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวที่มีอิทธิพลต่อดัชนีการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด

ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาคุณลักษณะของกิจการกับการถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชีก่อนก าหนดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 
2558 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นักลงทุน ประชาชน หน่วยงาน
ภาครัฐ และอ่ืนๆ น าผลการวิจัยไปวิเคราะห์และผลักดันให้เกิดการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อน
ก าหนด อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อไป 

ผู้วิจัยทดสอบคุณลักษณะต่างๆ ของกิจการ 7 คุณลักษณะ ได้แก่ อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์รวม อัตราการเติบโต อัตราส่วนหนี้สิน การควบต าแหน่งของกรรมการบริษัท สัดส่วน
กรรมการบริษัท ขนาดของบริษัท และคุณภาพของผู้สอบบัญชี ว่ามีความสัมพันธ์กับการถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีก่อนก าหนดหรือไม่ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยจ ากัดเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงินที่มีการน ามาตรฐานการบัญชีมาใช้ก่อนก าหนด ปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2558 จ านวน 105 ค่า
สังเกต และได้มีการจับคู่กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มเปรียบเทียบกัน โดยได้มีการใช้กลุ่มประชากรควบคุมที่
ไม่มีการน ามาตรฐานบัญชีมาบังคับใช้ก่อนก าหนด จับคู่บริษัทท่ีใช้กับบริษัทที่ไม่ใช้มาตรฐานบัญชีก่อน
ก าหนดในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีผลประกอบการใกล้เคียงกันที่สุดตามวิธี Performance 
Matched โดยใช้ค่า ROA ในปีที่ t-1 ที่ใกล้เคียงที่สุด ท าให้มีตัวแปรในกลุ่มที่ต้องการทดสอบจ านวน 
105 ค่าสังเกตและจับกลุ่มที่เป็นกลุ่มควบคุมอีก 105 ค่าสังเกต รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 210 ค่า
สังเกต ซึ่งข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์นั้นได้มาจากข้อมูลงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่มี
การเผยแพร่ใน SETSMART (SET Market Analysis and Reporting Tool) โดยผู้วิจัยท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคุณลักษณะของบริษัทจดทะเบียนด้วยตนเองดังแสดงรายละเอียดใน ตารางสรุปวิธีการ
วัดมูลค่าของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาข้างต้นและท าเก็บข้อมูลการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อน
ก าหนดของบริษัท โดยใช้การนับจ านวนมาตรฐานบัญชีที่มีการประกาศแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2558 และทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้การวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุ 
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ผลการศึกษาพบว่าคุณลักษณะทั้ง 7 ของกิจการ พบว่า การวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุการถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีก่อนก าหนดกับตัวแปรอิสระต่างๆ พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อการ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีก่อนก าหนดอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 นั้นมีทั้งสิ้น 1 ตัวแปร คือ 
ขนาดของบริษัท (Firm Size) พิจารณาทิศทางของความสัมพันธ์จะพบว่าขนาดของบริษัทมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีก่อนก าหนด และมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.001 
นั้นมีทั้งสิ้น 1 ตัวแปร คือ ผู้สอบบัญชี (Audit Firm) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานบัญชีก่อนก าหนด ส าหรับตัวแปรอิสระที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
บัญชีก่อนก าหนดที่ระดับนัยส าคัญ 0.1, 0.05 และ0.01 นั้นมีทั้งสิ้น 5 ตัวแปร ประกอบไปด้วย อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) อัตราการเติบโต (Growth Rate) อัตราส่วนหนี้สิน (Leverage) 
การควบต าแหน่งของกรรมการบริษัท (Duality) และสัดส่วนกรรมการอิสระ (Nonexecutive) 

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุดัชนีการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด
กับตัวแปรอิสระต่างๆ พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อดัชนีการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 นั้นมีทั้งสิ้น 1 ตัวแปร คือ ขนาดของบริษัท (Firm Size) พิจารณา
ทิศทางของความสัมพันธ์จะพบว่าขนาดของบริษัทมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานบัญชีก่อนก าหนด และมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.001 นั้นมีทั้งสิ้น 1 ตัวแปร คือ ผู้สอบบัญชี 
(Audit Firm) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีก่อนก าหนด ส าหรับตัว
แปรอิสระท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับดัชนีการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดที่ระดับนัยส าคัญ 
0.1, 0.05 และ0.01 นั้นมีทั้งสิ้น 5 ตัวแปร ประกอบไปด้วย อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 
(ROA) อัตราการเติบโต (Growth Rate) อัตราส่วนหนี้สิน (Leverage) การควบต าแหน่งของ
กรรมการบริษัท (Duality) และสัดส่วนกรรมการอิสระ (Nonexecutive) 

ทั้งนี้ผลการศึกษาบริษัทที่ไม่มีการควบต าแหน่งของกรรมการบริษัท (Duality) มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Rechner and Dalton (1991) Kyereboach and Beikpe (2002) โดย 
Rechner and Dalton (1991) พบว่าบริษัทที่มีการควบรวมต าแหน่งของประธานกรรมการบริหาร
และป ระธ า นกร ร มกา ร ในคน เ ดี ย ว กั น จ ะ ให้ ค ว ามส า คั ญส่ ว นขอ ง เ จ้ า ข อ งน้ อ ยกว่ า 
ฝ่ายบริหาร และ Jensen (1993) พบว่า ผลการด าเนินงานจะมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นเมื่อบริษัทแยก
ผู้รับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการ 

ผลการศึกษาขนาดของบริษัท (Firm Size) มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Crasswell and Taylor (1992) ชี้ให้เห็นว่าบริษัทขนาดใหญ่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นผ่านการ
เปิดเผยข้อมูล Barry and Brown (1986) และ Lang and Lundholm (1996) บริษัทขนาดใหญ่มี
แรงจูงใจที่จะเปิดเผยข้อมูลมากกว่าบริษัทขนาดเล็กเนื่องจากรายงานประจ าปีของบริษัท ขนาดใหญ่มี
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แนวโน้มที่นักวิเคราะห์ทางการเงินจะใช้ข้อมูลที่เปิดเผยในการวิเคราะห์มากกว่าบริษัทขนาดเล็ก และ
บริษัทขนาดใหญ่ต้องการเปิดเผยข้อมูลที่มากกว่าเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลและ
ผู้ใช้งบการเงิน 

ผลการศึกษาคุณภาพของผู้สอบบัญชีมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Datar, 
Feltham, and Hughes, (1991) บริษัทสามารถส่งสัญญาณด้านคุณภาพของบริษัทไปยังภายนอก
จากการเลือกบริษัทตรวจสอบที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทมีแนวโน้มเลือกบริษัทตรวจสอบบัญชีที่มี 
ขนาดใหญ่ เนื่องจากการเลือกบริษัทตรวจสอบบัญชีที่มีขนาดใหญ่เป็นการส่งสัญญาณต่อนักลงทุนว่า
บริษัทมีคุณภาพสูงและมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีคุณภาพสูงที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัทผู้สอบบัญชี
ขนาดใหญ่ โดยการส่งสัญญาณของผู้บริหารยังสอดคล้องกับทฤษฎีตัวแทน ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท
ตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่มีแรงจูงใจรักษาความเป็นอิสระและก าหนดมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่
เข้มงวดมากกว่าและมีขอบเขตในการเปิดเผยข้อมูลที่มากกว่าเนื่องจากบริษัทตรวจสอบบัญชีขนาด
ใหญ่จะได้รับผลกระทบจากการสูญเสียชื่อเสียงที่เกิดจากข้อผิดพลาดสูงกว่า ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปใน
ทิศทางบวก เพราะบริษัทในกลุ่ม Big 4 มีแนวทางการตรวจสอบที่ชัดเจนเป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีและสอดคล้องกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศ Dahawy 
(2009) และ Ettredge et al. (1988) แสดงให้เห็นว่าบริษัทสอบบัญชีขนาดใหญ่มีความสัมพันธ์อย่าง
มีนัยส าคัญกับคุณภาพการตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลที่ดีขึ้น 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) อัตราการเติบโต (Growth Rate) 
อัตราส่วนหนี้สิน (Leverage) แสดงให้เห็นถึงความมีสมรรถภาพของกิจการ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์
กับการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด ดังนั้น การน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อน
ก าหนดไม่ได้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของบริษัทในแง่ของความมีประสิทธิภาพ 

การควบต าแหน่งของกรรมการบริษัท (Duality) สัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
(Nonexecutive) แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส การก ากับดูแลกิจการของกิจการ บริษัทที่ไม่มีการควบ
ต าแหน่งของกรรมการบริษัท (Duality) จะเลือกการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดสูงกว่า
บริษัททีม่ีการควบต าแหน่งของกรรมการบริษัท  ส่วนบริษัทที่มีสัดส่วนกรรมการอิสระสูงกว่าจะเลือก
การน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดสูงกว่า ดังนั้น การก ากับดูแลกิจการของกิจการท าให้
บริษัทมีคุณภาพสูงกว่า 

ขนาดของบริษัท (Firm Size) คุณภาพของผู้สอบบัญชี (Audit Firm) ผลการศึกษา 
พบว่าขนาดของบริษัท (Firm Size) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติ
ก่อนก าหนด แสดงว่าบริษัทขนาดใหญ่มีทรัพยากรที่มากกว่าท าให้มีความพร้อมในการน ามาตรฐาน
บัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด 
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คุณภาพของผู้สอบบัญชี (Audit Firm) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการน ามาตรฐาน
บัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด แสดงให้เห็นว่าผู้ตรวจสอบบัญชีสนับสนุนให้มีการก ากับดูแลของ
กิจการ 

 ดังนั้น คุณลักษณะของกิจการกับการน ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด 
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของบริษัทในแง่ของความมีประสิทธิภาพ แต่ยืนยันในคุณภาพของบริษัท
ในแง่ของการก ากับดูแลกิจการ 
 
5.2 ข้อจ ากัดของการศึกษา 

 
ในการค้นคว้าอิสระนี้ยังคงมีข้อจ ากัดในการศึกษา ท าให้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

คุณลักษณะของกิจการกับการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีก่อนก าหนดได้ลดลง ได้แก่ 
1) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยจ ากัดเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่มีการ
น ามาตรฐานการบัญชีมาใช้ก่อนก าหนดปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2558 โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างรายปี (ปี
ที่ t) และมีมาตรฐานบัญชีที่มีการประกาศก่อนการบังคับใช้เป็นเวลาหลายปีท าให้มีบริษัทที่มีการน า
มาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดมากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งไม่ได้ศึกษาคุณลักษณะ
ของกิจการของกลุ่มตัวอย่างในบริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีนั้นมาถือปฏิบัติมากกว่า 1 รอบบัญชี และ
ไม่ได้ท าการศึกษาคุณลักษณะของกิจการของกลุ่มตัวอย่างในบริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีนั้นมาถือ
ปฏิบัติในปีก่อนและหลังการถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีก่อนก าหนด  
 
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต 

 
ผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นักลงทุน ประชาชน 

หน่วยงานภาครัฐ และอ่ืนๆ น าผลการวิจัยไปวิเคราะห์และผลักดันให้เกิดการน ามาตรฐานบัญชีมาถือ
ปฏิบัติก่อนก าหนด เนื่องจากบริษัทในประเทศไทยยังมีการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีก่อน
ก าหนดในระดับต่ า ท าให้ไม่สามารถเปรียบเทียบงบการเงินกับต่างประเทศได้ 

ผู้สนใจที่จะศึกษาสามารถน าคุณลักษณะของกิจการในด้านอ่ืนๆ ของบริษัทหรือสาเหตุ
อ่ืนที่ท าให้บริษัทตัดสินใจถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีก่อนก าหนดในเชิงลึกต่อไป  
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ภาคผนวก ก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  (Thai Accounting Standards: TASs) 

 
1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2552 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น

โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (Bound Volume 2009 Consolidated 
without early application) โดยมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่  
1 มกราคม 2554 ปัจจุบันได้ถูกยกเลิกแล้ว 

มาตรฐานการบัญชีไทย (Thai Accounting Standards: TASs) ที่ประกาศและบังคับ
ใช้อยู่ในปัจจุบันจ านวน 27 ฉบับ มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial 
Reporting Standards: TFRSs) จ านวน 3 ฉบับ การตีความมาตรฐานการบัญชี 4 ฉบับ  
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 1 ฉบับ ดังต่อไปนี้ 

 
ตาราง ก.1 

แสดงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2552 
 

ล ำดับ ชื่อย่อ มำตรฐำน ฉบับที่ / เรื่อง 
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
1  แม่บทการบัญชี (ปรบัปรุง 2552) 26 พฤษภาคม 2553 

2 TAS1 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การ
น าเสนองบการเงิน 

1 มกราคม 2554 

3 TAS2 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
สินค้าคงเหลือ 

1 มกราคม 2554 

4 TAS7 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบ
กระแสเงินสด 

1 มกราคม 2554 

5 TAS8 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและข้อผิดพลาด 

1 มกราคม 2554 

6 TAS10 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

1 มกราคม 2554 

7 TAS11 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
สัญญาก่อสร้าง 

1 มกราคม 2554 

8 TAS12 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้   1 มกราคม 2554 
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ตาราง ก.1 (ต่อ) 
แสดงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2552 

 

ล ำดับ ชื่อย่อ มำตรฐำน ฉบับที่ / เรื่อง 
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
9 TAS16 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
1 มกราคม 2554 

10 TAS17 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
สัญญาเชา่ 

1 มกราคม 2554 

11 TAS18 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
รายได ้

1 มกราคม 2554 

12 TAS19 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของ
พนักงาน 

1 มกราคม 2554 

13 TAS20 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
การบัญชีส าหรับเงินอุดหนนุจากรัฐบาล และการเปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

1 มกราคม 2556 

14 TAS21 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
ผลกระทบจาการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 

1 มกราคม 2556 

15 TAS23 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
ต้นทุนการกู้ยืม 

1 มกราคม 2554 

16 TAS24 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้อง
กัน 

1 มกราคม 2554 

17 TAS26 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เร่ือง การบัญชีและการ
รายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 

1 มกราคม 2554 

18 TAS27 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 มกราคม 2554 

19 TAS28 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 

1 มกราคม 2554 

20 TAS29 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงนิเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2554 

21 TAS31 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

1 มกราคม 2554 

22 TAS33 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
ก าไรต่อหุ้น 

1 มกราคม 2554 
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ตาราง ก.1 (ต่อ) 
แสดงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2552 

 
ล ำดับ ชื่อย่อ มำตรฐำน ฉบับที่ / เรื่อง วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
23 TAS34 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบ

การเงินระหว่างกาล 
1 มกราคม 2554 

24 TAS36 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
การด้อยค่าของสินทรัพย ์

1 มกราคม 2554 

25 TAS37 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
ประมาณการหนีส้ิน หนีส้ินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่
อาจเกิดข้ึน 

1 มกราคม 2554 

26 TAS38 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

1 มกราคม 2554 

27 TAS40 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

1 มกราคม 2554 

28 TFRS2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 2 เร่ือง การ
จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

1 มกราคม 2554 

29 TFRS3 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 
2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

1 มกราคม 2554 

30 TFRS5 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 
2552) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การด าเนินงานที่ยกเลิก 

1 มกราคม 2554 

31 TSIC10 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เร่ือง ความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเก่ียวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนนิงาน   

1 มกราคม 2556 

32 TSIC21 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เร่ือง ภาษีเงิน
ได-้การได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์ที่ไม่ได้คิดคา่เสื่อม
ราคาที่ตีราคาใหม่ 

1 มกราคม 2556 

33 TSIC25 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 เร่ือง ภาษีเงิน
ได-้การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ของผู้ถือหุ้น 

1 มกราคม 2556 

34 TSIC31 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เร่ือง รายได้-
รายการแลกเปลี่ยนเก่ียวกับบรกิารโฆษณา 

1 มกราคม 2554 

35 TFRIC15 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 
เร่ือง สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

1 มกราคม 2554 
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2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2555 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศที่ สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (Bound Volume 2012 
Consolidated without early application) ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ปัจจุบันได้ถูกยกเลิกแล้ว 

มาตรฐานการบัญชีไทย (Thai Accounting Standards: TASs) ที่ประกาศและบังคับ
ใช้อยู่ในปัจจุบันจ านวน 13 ฉบับ มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial 
Reporting Standards: TFRSs) จ านวน 5 ฉบับ การตีความมาตรฐานการบัญชี 4 ฉบับ และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 9 ฉบับ ดังต่อไปนี้ 
 

ตาราง ก.2 
แสดงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2555 

 

ล ำดับ ชื่อย่อ มำตรฐำน ฉบับที่ / เรื่อง 
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
1 TAS 1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การ

น าเสนองบการเงิน 
1 มกราคม 2557 

2 TAS 7 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบ
กระแสเงินสด 

1 มกราคม 2557 

3 TAS 12 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง 
ภาษีเงินได ้

1 มกราคม 2557 

4 TAS 17 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง 
สัญญาเชา่ 

1 มกราคม 2557 

5 TAS 18 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง 
รายได ้

1 มกราคม 2557 

6 TAS 19 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง 
ผลประโยชน์ของพนักงาน 

1 มกราคม 2557 

7 TAS 21 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 

1 มกราคม 2557 

8 TAS 24 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้อง
กัน) 

1 มกราคม 2557 
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ตาราง ก.2 (ต่อ) 
แสดงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2555 

 

ล ำดับ ชื่อย่อ มำตรฐำน ฉบับที่ / เรื่อง 
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
9 TAS 28 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง 

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 
1 มกราคม 2557 

10 TAS 31 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง 
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

1 มกราคม 2557 

11 TAS 34 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบ
การเงินระหว่างกาล 

1 มกราคม 2557 

12 TAS 36 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง 
การด้อยค่าของสินทรัพย ์

1 มกราคม 2557 

13 TAS 38 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง 
สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

1 มกราคม 2557 

14 TFRS 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 
2555) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

1 มกราคม 2557 

15 TFRS 3 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 
2555) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

1 มกราคม 2557 

16 TFRS 4 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 4 เร่ือง สัญญา
ประกันภัย 

1 มกราคม 2559 

17 TFRS 5 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 
2555) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การด าเนินงานที่ยกเลิก 

1 มกราคม 2557 

18 TFRS 8 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 
2555) เร่ือง ส่วนงานด าเนนิงาน 

1 มกราคม 2557 

19 TSIC15 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 เร่ือง สัญญา
เช่าด าเนนิงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผูเ้ช่า 

1 มกราคม 2557 

20 TSIC27 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เร่ือง การ
ประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท าขึน้ตามรูปแบบกฎหมาย 

1 มกราคม 2557 

21 TSIC29 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เร่ือง การ
เปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 

1 มกราคม 2557 

22 TSIC32 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน-ต้นทนุเว็บไซต ์

1 มกราคม 2557 

23 TFRIC1 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 1 
เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สนิที่เกิดขึ้นจากการร้ือถอน 
การบูรณะ และหนีส้ินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

1 มกราคม 2557 
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ตาราง ก.2 (ต่อ) 
แสดงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2555 

 

ล ำดับ ชื่อย่อ มำตรฐำน ฉบับที่ / เรื่อง 
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
24 TFRIC4 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4 

เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

25 TFRIC5 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 
เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การ
บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

1 มกราคม 2557 

26 TFRIC7 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 
เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

27 TFRIC10 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10
เร่ือง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 

1 มกราคม 2557 

28 TFRIC12 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 12 
เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

1 มกราคม 2557 

29 TFRIC13 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

1 มกราคม 2557 

30 TFRIC17 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 17 
เร่ือง การจ่ายสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่เงนิสดให้เจ้าของ 

1 มกราคม 2557 

31 TFRIC18 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 18  
เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

1 มกราคม 2557 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2557 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (Bound Volume 2013 Consolidated 
without early application) โดยมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2558 

มาตรฐานการบัญชีไทย (Thai Accounting Standards: TASs) ที่ประกาศและบังคับ
ใช้อยู่ในปัจจุบันจ านวน 26 ฉบับ มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial 
Reporting Standards: TFRSs) จ านวน 10 ฉบับ การตีความมาตรฐานการบัญชี 7 ฉบับ และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 12 ฉบับ ดังต่อไปนี้ 

 
ตาราง ก.3 

แสดงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2557 
 

ล ำดับ ชื่อย่อ มำตรฐำน ฉบับที่ / เรื่อง 
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
1  กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 

2557) 
15 ตุลาคม 2557 

2 TAS 1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1(ปรับปรุง 2557) เร่ือง การ
น าเสนองบการเงิน 

1 มกราคม 2558 

3 TAS 2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
สินค้าคงเหลือ 

1 มกราคม 2558 

4 TAS 7 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบ
กระแสเงินสด 

1 มกราคม 2558 

5 TAS 8 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและข้อผิดพลาด 

1 มกราคม 2558 

6 TAS 10 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

1 มกราคม 2558 

7 TAS 11 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
สัญญาก่อสร้าง 

1 มกราคม 2558 

8 TAS 12 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
ภาษีเงินได ้

1 มกราคม 2558 
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ตาราง ก.3 (ต่อ) 
แสดงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2557 

 

ล ำดับ ชื่อย่อ มำตรฐำน ฉบับที่ / เรื่อง 
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
9 TAS 16 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
1 มกราคม 2558 

10 TAS 17 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
สัญญาเชา่ 

1 มกราคม 2558 

11 TAS 18 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
รายได ้

1 มกราคม 2558 

12 TAS 19 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
ผลประโยชน์ของพนักงาน 

1 มกราคม 2558 

13 TAS 20 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
การบัญชีส าหรับเงินอุดหนนุจากรัฐบาลและการเปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

1 มกราคม 2558 

14 TAS 21 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 

1 มกราคม 2558 

15 TAS 23 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
ต้นทุนการกู้ยืม 

1 มกราคม 2558 

16 TAS 24 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้อง
กัน 

1 มกราคม 2558 

17 TAS 26 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออก
จากงาน 

1 มกราคม 2558 

18 TAS 27 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 มกราคม 2558 

19 TAS 28 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
เงินลงทนุในบริษทัร่วม และการร่วมค้า 

1 มกราคม 2558 

20 TAS 29 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อ
รุนแรง 

1 มกราคม 2558 

21 TAS 33 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
ก าไรต่อหุ้น 

1 มกราคม 2558 
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ตาราง ก.3 (ต่อ) 
แสดงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2557  

 

ล ำดับ ชื่อย่อ มำตรฐำน ฉบับที่ / เรื่อง 
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
22 TAS 34 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบ

การเงินระหว่างกาล 
1 มกราคม 2558 

23 TAS 36 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
การด้อยค่าของสินทรัพย ์

1 มกราคม 2558 

24 TAS 37 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
ประมาณการหนีส้ิน หนีส้ินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่
อาจเกิดข้ึน 

1 มกราคม 2558 

25 TAS 38 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

1 มกราคม 2558 

26 TAS 40 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

1 มกราคม 2558 

27 TFRS 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 
2557) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

1 มกราคม 2558 

28 TFRS 3 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 
2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

1 มกราคม 2557 

29 TFRS 4 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 
2557) เร่ือง สัญญาประกันภัย 

1 มกราคม 2559 

30 TFRS 5 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 
2557) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การด าเนินงานที่ยกเลิก 

1 มกราคม 2558 

31 TFRS 6 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 
2557) เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร
แร่ 

1 มกราคม 2558 

32 TFRS 8 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 
2557) เร่ือง ส่วนงานด าเนนิงาน 

1 มกราคม 2558 

33 TFRS10 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 10 เร่ือง งบ
การเงินรวม 

1 มกราคม 2558 

34 TFRS11 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 11 เร่ือง การ
ร่วมการงาน 

1 มกราคม 2558 

35 TFRS12 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 12 เร่ือง การ
เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสยีในกิจการอ่ืน 

1 มกราคม 2558 
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ตาราง ก.3 (ต่อ) 
แสดงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2557  

 
ล ำดับ ชื่อย่อ มำตรฐำน ฉบับที่ / เรื่อง วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
36 TFRS13 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 13 เร่ือง การ

วัดมูลค่ายุติธรรม 
1 มกราคม 2558 

37 TSIC10 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 
2557) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มี
ความเก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ด าเนินงาน 

1 มกราคม 2558 

38 TSIC15 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 
2557) เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 

1 มกราคม 2558 

39 TSIC25 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 
2557) เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง
ภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 

1 มกราคม 2558 

40 TSIC27 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 
2557) เร่ือง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชา่ที่ท าขึ้นตาม
รูปแบบกฎหมาย 

1 มกราคม 2558 

41 TSIC29 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 
2557) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน
บริการ 

1 มกราคม 2558 

42 TSIC31 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 
2557) เร่ือง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเก่ียวกับบริการ
โฆษณา 

1 มกราคม 2558 

43 TSIC32 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 
2557) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทนุเว็บไซต ์

1 มกราคม 2558 

44 TFRIC1 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 1 
(ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สนิที่
เกิดขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ และหนีส้ินที่มี
ลักษณะคลา้ยคลึงกัน 

1 มกราคม 2558 

45 TFRIC4 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4 
(ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลง
ประกอบด้วยสัญญาเชา่หรือไม่ 

1 มกราคม 2558 
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ตาราง ก.3 (ต่อ) 
แสดงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2557  

 

ล ำดับ ชื่อย่อ มำตรฐำน ฉบับที่ / เรื่อง 
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
46 TFRIC5 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุน
การรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

1 มกราคม 2558 

47 TFRIC7 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 
(ปรับปรุง 2557) เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อ
รุนแรง 

1 มกราคม 2558 

48 TFRIC10 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 
10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาลและ
การด้อยค่า 

1 มกราคม 2558 

49 TFRIC12 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 
12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

1 มกราคม 2558 

50 TFRIC13 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 
13 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่
ลูกค้า 

1 มกราคม 2558 

51 TFRIC14 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 
14 เร่ือง เรื่อง ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการ
ผลประโยชน์ ข้อก าหนดเงินทนุขั้นต่ าและปฏิสัมพนัธ์
ของรายการเหล่านี้ ส าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 
19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

1 มกราคม 2558 

52 TFRIC15 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 
15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ 

1 มกราคม 2558 

53 TFRIC17 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 
17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายสนิทรัพย์ทีไ่ม่ใช่เงิน
สดให้เจ้าของ 

1 มกราคม 2558 

54 TFRIC18 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 
18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

1 มกราคม 2558 
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ล ำดับ ชื่อย่อ มำตรฐำน ฉบับที่ / เรื่อง วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
55 TFRIC20 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 

20 เร่ือง ต้นทุนการเปิดหนา้ดนิในช่วงการผลิตส าหรับ
เหมืองผิวดิน 

1 มกราคม 2558 
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4. ปัจจุบันคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี ได้จัดท าและปรับปรุงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินของไทยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (Bound Volume 2015 Consolidated without early application) 
โดยจะมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 

มาตรฐานการบัญชีไทย (Thai Accounting Standards: TASs) ที่ประกาศและบังคับ
ใช้อยู่ในปัจจุบันจ านวน 27 ฉบับ มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial 
Reporting Standards: TFRSs) จ านวน 10 ฉบับ การตีความมาตรฐานการบัญชี 7 ฉบับ และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 13 ฉบับ ดังต่อไปนี้ 
 

ตาราง ก.4 
แสดงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2558 

 

ล ำดับ ชื่อย่อ มำตรฐำน ฉบับที่ / เรื่อง 
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
1  กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 

2558) 
6 พฤศจิกายน 2558 

2 TAS 1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
การน าเสนองบการเงิน 

1 มกราคม 2559 

3 TAS 2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
สินค้าคงเหลือ 

1 มกราคม 2559 

4 TAS 7 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบ
กระแสเงินสด 

1 มกราคม 2559 

5 TAS 8 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและข้อผิดพลาด 

1 มกราคม 2559 

6 TAS 10 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

1 มกราคม 2559 

7 TAS 11 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
สัญญาก่อสร้าง 

1 มกราคม 2559 

8 TAS 12 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
ภาษีเงินได ้

1 มกราคม 2559 

9 TAS 16 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

1 มกราคม 2559 
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ตาราง ก.4 (ต่อ) 
แสดงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2558 

 

ล ำดับ ชื่อย่อ มำตรฐำน ฉบับที่ / เรื่อง 
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
10 TAS 17 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

สัญญาเชา่ 
1 มกราคม 2559 

11 TAS 18 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
รายได ้

1 มกราคม 2559 

12 TAS 19 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
ผลประโยชน์ของพนักงาน 

1 มกราคม 2559 

13 TAS 20 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
การบัญชีส าหรับเงินอุดหนนุจากรัฐบาลและการเปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

1 มกราคม 2559 

14 TAS 21 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 

1 มกราคม 2559 

15 TAS 23 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
ต้นทุนการกู้ยืม 

1 มกราคม 2559 

16 TAS 24 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้อง
กัน 

1 มกราคม 2559 

17 TAS 26 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออก
จากงาน 

1 มกราคม 2559 

18 TAS 27 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 มกราคม 2559 

19 TAS 28 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
เงินลงทนุในบริษทัร่วม และการร่วมค้า 

1 มกราคม 2559 

20 TAS 29 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อ
รุนแรง 

1 มกราคม 2559 

21 TAS 33 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
ก าไรต่อหุ้น 

1 มกราคม 2559 

22 TAS 34 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
งบการเงินระหว่างกาล 

1 มกราคม 2559 
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ตาราง ก.4 (ต่อ) 
แสดงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2558 

 

ล ำดับ ชื่อย่อ มำตรฐำน ฉบับที่ / เรื่อง 
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
23 TAS 36 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

การด้อยค่าของสินทรัพย ์
1 มกราคม 2559 

24 TAS 37 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
ประมาณการหนีส้ิน หนีส้ินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น 

1 มกราคม 2559 

25 TAS 38 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

1 มกราคม 2559 

26 TAS 40 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

1 มกราคม 2559 

27 TAS 41 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม 1 มกราคม 2559 
28 TFRS 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
1 มกราคม 2559 

29 TFRS 3 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

1 มกราคม 2559 

30 TFRS 4 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง สัญญาประกันภัย 

1 มกราคม 2559 

31 TFRS 5 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การด าเนินงานที่ยกเลิก 

1 มกราคม 2559 

32 TFRS 6 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร
แร่ 

1 มกราคม 2559 

33 TFRS 8 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง ส่วนงานด าเนนิงาน    

1 มกราคม 2559 

34 TFRS10 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง งบการเงินรวม 

1 มกราคม 2559 

35 TFRS11 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง การร่วมการงาน 

1 มกราคม 2559 

36 TFRS12 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียใน
กิจการอ่ืน 

1 มกราคม 2559 
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ตาราง ก.4 (ต่อ) 
แสดงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2558 

 

ล ำดับ ชื่อย่อ มำตรฐำน ฉบับที่ / เรื่อง 
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
37 TFRS13 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 
1 มกราคม 2559 

38 TSIC 10 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มี
ความเก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ด าเนินงาน 

1 มกราคม 2559 

39 TSIC 15 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 

1 มกราคม 2559 

40 TSIC 25 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง
ภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 

1 มกราคม 2559 

41 TSIC 27 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชา่ที่ท าขึ้นตาม
รูปแบบกฎหมาย 

1 มกราคม 2559 

42 TSIC 29 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน
บริการ 

1 มกราคม 2559 

43 TSIC 31 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเก่ียวกับบริการ
โฆษณา 

1 มกราคม 2559 

44 TSIC 32 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทนุเว็บไซต ์

1 มกราคม 2559 

45 TFRIC 1 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 1 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สนิที่
เกิดขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ และหนีส้ินที่มี
ลักษณะคลา้ยคลึงกัน 

1 มกราคม 2559 

46 TFRIC 4 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลง
ประกอบด้วยสัญญาเชา่หรือไม่ 

1 มกราคม 2559 

47 TFRIC 5 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุน
การรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

1 มกราคม 2559 
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ตาราง ก.4 (ต่อ) 
แสดงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2558 

 

ล ำดับ ชื่อย่อ มำตรฐำน ฉบับที่ / เรื่อง 
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
48 TFRIC 7 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อ
รุนแรง 

1 มกราคม 2559 

49 TFRIC10 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 
10 (ปรับปรุง 2558)เร่ือง งบการเงินระหว่างกาลและ
การด้อยค่า 

1 มกราคม 2559 

50 TFRIC12 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 
12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

1 มกราคม 2559 

51 TFRIC13 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 
13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่
ลูกค้า 

1 มกราคม 2559 

52 TFRIC14 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 14 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตาม
โครงการผลประโยชน์ ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต่ าและ
ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส าหรับมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของ
พนักงาน 

1 มกราคม 2559 

53 TFRIC15 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 15 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาส าหรับการ
ก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

1 มกราคม 2559 

54 TFRIC17 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่
ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 

1 มกราคม 2559 

55 TFRIC18 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จาก
ลูกค้า 

1 มกราคม 2559 
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ตาราง ก.4 (ต่อ) 
แสดงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2558 

 

ล ำดับ ชื่อย่อ มำตรฐำน ฉบับที่ / เรื่อง 
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
56 TFRIC20 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 

20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ต้นทุนการเปิดหน้าดนิ
ในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 

1 มกราคม 2559 

57 TFRIC21 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 
21เร่ือง เงินที่น าส่งรัฐ 

1 มกราคม 2559 
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ภาคผนวก ข 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด 

 
1. บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2552 มี 3 บริษัท ที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด ดังนี้ 
 

ตาราง ข.1 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2552 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
1 เกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร 
(Agro & Food 

Industry) 

อาหารและ
เครื่องดื่ม 
(Food & 

Beverage) 

บริษัท ไทยยู
เนี่ยน โฟรเซ่น 
โปรดักส์  จ ากัด 
(มหาชน) (TU) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2552 1) 1 มกราคม 2556 

2  
ทรัพยากร 

(Resources) 

พลังงานและ
สาธารณปูโภค 

(Energy & 
Utilities) 

บริษัท เอสโซ่ 
(ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน)  
(ESSO) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2552 1) 1 มกราคม 2556 
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ตาราง ข.1 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2552 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
3  

 
เทคโนโลย ี

(Technology) 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 
(Information & 

Communication 
Technology) 

 
บริษัท ทรู คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน)  
(TRUE) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2552 1) 1 มกราคม 2556 
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2. บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2553 มี 30 บริษัท ที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด ดังนี้ 
 

ตาราง ข.2 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2553 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
1  

 
เกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร 
(Agro & Food 

Industry) 

 
 

อาหารและ
เครื่องดื่ม 
(Food & 

Beverage) 

บริษัท ไมเนอร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด (มหาชน)  

(MINT) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
19 เร่ืองผลประโยชน์ของ
พนักงาน 

31 ธันวาคม 2553 1) 1 มกราคม 2554 

2 บริษัท ไทยยูเนี่ยน 
โฟรเซ่น โปรดักส์  
จ ากัด (มหาชน) 

(TU) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2553 1) 1 มกราคม 2556 

3 สินค้าอุปโภคบริโภค 
(Consumer 
Products) 

 
แฟชั่น 

(Fashion) 

บริษัท โรงงานผ้า
ไทย จ ากัด  

(มหาชน) (TTI) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2553 1) 1 มกราคม 2556 
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ตาราง ข.2 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2553 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
4  

 
 
 
 

สินค้าอุตสาหกรรม 
(Industrials) 

ปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์ 

(Petrochemicals 
& Chemicals) 

บริษัท โกลบอล 
คอนเน็คชั่นส์ จ ากัด 

(มหาชน)  (GC) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

31 ธันวาคม 2553 1) 1 มกราคม 2554 

5  
บรรจุภัณฑ์ 
(Packaging) 

บริษัท ศรีไทย
ซุปเปอร์แวร์ จ ากัด 
(มหาชน)  (SITHAI) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2553 1) 1 มกราคม 2556 

6  
เหล็ก 

(Steel) 

บริษัท ทาทา สตีล 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 

(TSTH) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้
2) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
19 เร่ืองผลประโยชน์ของ
พนักงาน 

31 มีนาคม 2553 1) 1 มกราคม 2556 
 
2) 1 มกราคม 2554 

7 อสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง 

(Property & 
Construction) 

บริการรับเหมา
ก่อสร้าง 

(Construction 
Services 

บริษัท คริสเตียนี
และนีลเสน็ (ไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 

(CNT) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
19 เร่ืองผลประโยชน์ของ
พนักงาน 

31 ธันวาคม 2553 1) 1 มกราคม 2554 
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ตาราง ข.2 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2553 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
8 

อสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง 

(Property & 
Construction) 

 

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

(Property 
Development) 

บริษัท เหมราช
พัฒนาที่ดิน จ ากัด 

(มหาชน) 
(HEMRAJ) 

1) มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 
2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

31 ธันวาคม 2553 1) 1 มกราคม 2554 

9 บริษัท แอล.พี.เอ็น. 
ดีเวลลอปเมนท์ 
จ ากัด (มหาชน) 

(LPN) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
19 เร่ืองผลประโยชน์ของ
พนักงาน 

31 ธันวาคม 2553 1) 1 มกราคม 2554 

10 
 
 

บริษัท โนเบิล ดี
เวลลอปเมนท์ 
จ ากัด (มหาชน)  
(NOBLE) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
19 เร่ืองผลประโยชน์ของ
พนักงาน 
 

31 ธันวาคม 2553 1) 1 มกราคม 2554 
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ตาราง ข.2 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2553 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
10 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 

อสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง 

(Property & 
Construction) 

 

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

(Property 
Development) 

บริษัท โนเบิล ดี
เวลลอปเมนท์ 
จ ากัด (มหาชน)  

(NOBLE) 

2) การตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 
เร่ือง สัญญาการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ 

31 ธันวาคม 2553 2) 1 มกราคม 2554 

11 บริษัท ไรมอน 
แลนด์ จ ากัด 

(มหาชน) (RML) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2553 1) 1 มกราคม 2556 

12 บริษัท สยามฟิว
เจอร์ดีเวลอปเมนท์ 
จ ากัด (มหาชน) 
(SF) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
19 เร่ืองผลประโยชน์ของ
พนักงาน 
2) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

31 ธันวาคม 2553 1) 1 มกราคม 2554 

 
2) 1 มกราคม 2554 



Ref. code: 25595702020198VBZRef. code: 25595702020198VBZ

 
 

 

71 

ตาราง ข.2 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2553 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
13 อสังหาริมทรัพย์และ

ก่อสร้าง 
(Property & 

Construction) 

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

(Property 
Development) 

บริษัท ไทคอน 
อินดัสเทรียล คอน

เน็คชั่น จ ากัด 
(มหาชน)  (TICON) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2553 1) 1 มกราคม 2556 

14  
 
 

ทรัพยากร 
(Resources) 

 
 

พลังงานและ
สาธารณปูโภค 

(Energy & 
Utilities) 

บริษัท บา้นปู จ ากัด 
(มหาชน) (BANPU) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
19 เร่ืองผลประโยชน์ของ

พนักงาน 

31 ธันวาคม 2553 1) 1 มกราคม 2554 

15 บริษัท ผลติไฟฟา้ 
จ ากัด (มหาชน)  

(EGCO) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
19 เร่ืองผลประโยชน์ของ

พนักงาน 

31 ธันวาคม 2553 1) 1 มกราคม 2554 

16 บริษัท เอสโซ่ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน)

(ESSO) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2553 1) 1 มกราคม 2556 
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ตาราง ข.2 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2553 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
17 

ทรัพยากร 
(Resources) 

พลังงานและ
สาธารณปูโภค 

(Energy & 
Utilities) 

บริษัท อินเตอร์ 
ฟาร์อีสท์ วิศวการ 
จ ากัด (มหาชน)  

(IFEC) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
19 เร่ืองผลประโยชน์ของ

พนักงาน 

31 ธันวาคม 2553 1) 1 มกราคม 2554 

18 บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน)  (PTT) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

2) มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 
2557) เร่ือง การส ารวจและ

ประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

31 ธันวาคม 2553 1) 1 มกราคม 2556 
 

2) 1 มกราคม 2558 
 

19 บริษัท ปตท.ส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียม 

จ ากัด (มหาชน) 
(PTTEP) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

2) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
19 เร่ืองผลประโยชน์ของ

พนักงาน 

31 ธันวาคม 2553 1) 1 มกราคม 2556 
 

2) 1 มกราคม 2554 
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ตาราง ข.2 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2553 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
20 

บริการ 
(Services) 

พาณิชย ์
(Commerce) 

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ จ ากัด 

(มหาชน)  (BIGC) 

1) มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 
2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

2) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบ
การเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม 2553 1) 1 มกราคม 2554 
 
 

2) 1 มกราคม 2554 

21 บริษัท ซิงเกอร์ประ
เทศไทย จ ากัด 

(มหาชน) (SINGER) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2553 1) 1 มกราคม 2556 

22 สื่อและสิ่งพิมพ ์
(Media & 

Publishing) 

บริษัท โพสต์ พับลิช
ชิง จ ากัด (มหาชน)  

(POST) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2553 1) 1 มกราคม 2556 
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ตาราง ข.2 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2553 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
23 

บริการ 
(Services) 

สื่อและสิ่งพิมพ ์
(Media & 

Publishing) 

บริษัท เวฟ 
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 
จ ากัด (มหาชน)  

(WAVE) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

2) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
19 เร่ืองผลประโยชน์ของ

พนักงาน 

31 ธันวาคม 2553 1) 1 มกราคม 2556 
 

2) 1 มกราคม 2554 

24 

การท่องเที่ยวและ
สันทนาการ 

(Tourisms & 
Leisure) 

บริษัท โรงแรม 
รอยัลออคิด 

(ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน)  

(ROH) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
19 เร่ืองผลประโยชน์ของ

พนักงาน 

31 ธันวาคม 2553 1) 1 มกราคม 2554 

25 บริษัท แชงกร-ีลา 
โฮเต็ล จ ากัด 

(มหาชน)(SHANG) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2553 1) 1 มกราคม 2556 
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ตาราง ข.2 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2553 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
26 บริการ 

(Services) 
ขนส่งและโลจิ

สติกส ์
(Transportation 

& Logistics) 

บริษัท กรุงเทพ
โสภณ จ ากัด 

(มหาชน) (KWC) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
19 เร่ืองผลประโยชน์ของ

พนักงาน 

31 ธันวาคม 2553 1) 1 มกราคม 2554 

27 

เทคโนโลย ี
(Technology) 

ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic 

Components) 

บริษัท เดลต้า อีเลค
โทรนิคส์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 
(มหาชน) (DELTA) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2553 1) 1 มกราคม 2556 

28 เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 
(Information & 

Communication 
Technology) 

บริษัท โทเทิล่ แอ็ค
เซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 

(DTAC) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

2) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
19 เร่ืองผลประโยชน์ของ

พนักงาน 

31 ธันวาคม 2553 1) 1 มกราคม 2556 
 

2) 1 มกราคม 2554 
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ตาราง ข.2 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2553 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
29 

เทคโนโลย ี
(Technology) 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 
(Information & 

Communication 
Technology) 

บริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จ ากัด 
(มหาชน)  (INET) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2553 1) 1 มกราคม 2556 

30 บริษัท ทรู คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน) (TRUE) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2553 1) 1 มกราคม 2556 
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3. บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2554 มี 29 บริษัท ที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด ดังนี้ 
 

ตาราง ข.3 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2554 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
1 

เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร 

(Agro & Food 
Industry) 

อาหารและ
เครื่องดื่ม 
(Food & 

Beverage) 

บริษัท เอส แอนด์ 
พี ซินดิเคท จ ากัด 
(มหาชน) (SNP) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

2) การตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่

ลูกค้า 

31 ธันวาคม 2554 1) 1 มกราคม 2556 
 

2) 1 มกราคม 2557 

2 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

(SST) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2554 1) 1 มกราคม 2556 

3 บริษัท ไทยยูเนี่ยน 
โฟรเซ่น โปรดักส์  
จ ากัด (มหาชน) 

(TU) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2554 1) 1 มกราคม 2556 
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ตาราง ข.3 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2554 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
4 สินค้าอุปโภคบริโภค 

(Consumer 
Products) 

แฟชั่น 
(Fashion) 

บริษัท โรงงานผ้า
ไทย จ ากัด  

(มหาชน) (TTI) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2554 1) 1 มกราคม 2556 

5 

สินค้าอุตสาหกรรม 
(Industrials) 

ยานยนต ์
(Automotive) 

บริษัท อีโนเว รับ
เบอร์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน)  
(IRC) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

30 กันยายน 2554 
 

1) 1 มกราคม 2556 

6 เหล็ก 
(Steel) 

บริษัท ทาทา สตีล 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน)  

(TSTH) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

2) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
19 เร่ืองผลประโยชน์ของ

พนักงาน 

31 มีนาคม 2554 1) 1 มกราคม 2556 
 

2) 1 มกราคม 2554 
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ตาราง ข.3 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2554 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
7 

อสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง 

(Property & 
Construction) 

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

(Property 
Development) 

บริษัท โนเบิล ดี
เวลลอปเมนท์ 
จ ากัด (มหาชน) 

(NOBLE) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2554 1) 1 มกราคม 2556 

8 บริษัท ไรมอน 
แลนด์ จ ากัด 

(มหาชน)  (RML) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2554 1) 1 มกราคม 2556 

9 บริษัท สยามฟิว
เจอร์ดีเวลอปเมนท์ 
จ ากัด (มหาชน) 

(SF) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2554 1) 1 มกราคม 2556 

10 บริษัท ศุภาลัย 
จ ากัด (มหาชน) 

(SPALI) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2554 1) 1 มกราคม 2556 
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ตาราง ข.3 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2554 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
11 อสังหาริมทรัพย์และ

ก่อสร้าง 
(Property & 

Construction) 

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

(Property 
Development) 

บริษัท ไทคอน 
อินดัสเทรียล คอน

เน็คชั่น จ ากัด 
(มหาชน)  (TICON) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2554 1) 1 มกราคม 2556 

12 

ทรัพยากร 
(Resources) 

พลังงานและ
สาธารณปูโภค 

(Energy & 
Utilities) 

บริษัท บริการ
เชื้อเพลิงการบิน
กรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน)  (BAFS) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2554 1) 1 มกราคม 2556 

13 บริษัท จัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน้ า

ภาคตะวันออก 
จ ากัด (มหาชน) 

(EASTW) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2554 1) 1 มกราคม 2556 
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ตาราง ข.3 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2554 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
14 

ทรัพยากร 
(Resources) 

พลังงานและ
สาธารณปูโภค 

(Energy & 
Utilities) 

บริษัท เอสโซ่ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 

(ESSO) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2554 1) 1 มกราคม 2556 

15 บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) (PTT) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2554 1) 1 มกราคม 2556 

16 บริษัท ปตท.ส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียม 

จ ากัด (มหาชน) 
(PTTEP) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2554 1) 1 มกราคม 2556 

17 บริการ 
(Services) 

พาณิชย ์
(Commerce) 

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ จ ากัด 

(มหาชน)  (BIGC) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2554 1) 1 มกราคม 2556 



Ref. code: 25595702020198VBZRef. code: 25595702020198VBZ

 
 

 
 

82 

ตาราง ข.3 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2554 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
18 

บริการ 
(Services) 

สื่อและสิ่งพิมพ ์
(Media & 

Publishing) 

บริษัท เอเชียซอฟท์ 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน) (AS) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2554 1) 1 มกราคม 2556 

19 บริษัท บีอีซี เวิลด์ 
จ ากัด (มหาชน) 

(BEC) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2554 1) 1 มกราคม 2556 

20 บริษัท ป่องทรัพย์ 
จ ากัด (มหาชน) 

(MPG) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

2) การตีความมาตรฐานการ
บัญชี ฉบบัที่ 21 เร่ือง ภาษีเงิน

ได-้การได้รับประโยชน์จาก
สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้คิดคา่เสื่อม

ราคาที่ตีราคาใหม่ 

31 ธันวาคม 2554 1) 1 มกราคม 2556 
 

2) 1 มกราคม 2556 
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ตาราง ข.3 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2554 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
20 

(ต่อ) 

บริการ 
(Services) 

สื่อและสิ่งพิมพ ์
(Media & 

Publishing) 

บริษัท ป่องทรัพย์ 
จ ากัด (มหาชน) 

(MPG) 

3) การตีความมาตรฐานการ
บัญชี ฉบบัที่ 25 เรื่อง ภาษีเงิน

ได-้การเปลี่ยนแปลง 

31 ธันวาคม 2554 3) 1 มกราคม 2556 

21 บริษัท โพสต์ พับลิช
ชิง จ ากัด (มหาชน)

(POST) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2554 1) 1 มกราคม 2556 

22 การท่องเที่ยวและ
สันทนาการ 

(Tourisms & 
Leisure) 

บริษัท โอเอชทีแอล 
จ ากัด (มหาชน) 

(OHTL) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

2) การตีความมาตรฐานการ
บัญชี ฉบบัที่ 21 เร่ือง ภาษีเงิน

ได-้การได้รับประโยชน์จาก
สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้คิดคา่เสื่อม

ราคาที่ตีราคาใหม่ 

31 ธันวาคม 2554 1) 1 มกราคม 2556 
 

2) 1 มกราคม 2556 
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ตาราง ข.3 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2554 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
22 

(ต่อ) 

บริการ 
(Services) 

การท่องเที่ยวและ
สันทนาการ 

(Tourisms & 
Leisure) 

บริษัท โอเอชทีแอล 
จ ากัด (มหาชน) 

(OHTL) 

3) การตีความมาตรฐานการ
บัญชี ฉบบัที่ 25 เรื่อง ภาษีเงิน
ได-้การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผู้

ถือหุ้น 

31 ธันวาคม 2554 3) 1 มกราคม 2556 

23 

ขนส่งและ 
โลจิสติกส ์

(Transportation 
& Logistics) 

บริษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) (AOT) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

30  กันยายน  2554 1) 1 มกราคม 2556 

24 บริษัท พรีเชียส ชิพ
ปิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

(PSL) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

2) การตีความมาตรฐานการ
บัญชี ฉบบัที่ 21 เร่ือง ภาษีเงิน

ได-้การได้รับประโยชน์จาก
สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้คิดคา่เสื่อม

ราคาที่ตีราคาใหม่ 

31 ธันวาคม 2554 1) 1 มกราคม 2556 
 

2) 1 มกราคม 2556 
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ตาราง ข.3 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2554 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
24 

(ต่อ) 

บริการ 
(Services) 

ขนส่งและ 
โลจิสติกส ์

(Transportation 
& Logistics) 

บริษัท พรีเชียส ชิพ
ปิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

(PSL) 

3) การตีความมาตรฐานการ
บัญชี ฉบบัที่ 25 เรื่อง ภาษีเงิน
ได-้การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผู้

ถือหุ้น 

31 ธันวาคม 2554 3) 1 มกราคม 2556 

25 บริษัท การบนิไทย 
จ ากัด (มหาชน)  

(THAI) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2554 1) 1 มกราคม 2556 

26 เทคโนโลย ี
(Technology) 

ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic 

Components) 

บริษัท เดลต้า อีเลค
โทรนิคส์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 
(มหาชน)  (DELTA) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2554 1) 1 มกราคม 2556 
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ตาราง ข.3 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2554 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
27 

เทคโนโลย ี
(Technology) 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 
(Information & 

Communication 
Technology) 

บริษัท โทเทิล่ แอ็ค
เซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 

(DTAC) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2554 1) 1 มกราคม 2556 

28 บริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จ ากัด 
(มหาชน)  (INET) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2554 1) 1 มกราคม 2556 

29 บริษัท ทรู คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน)(TRUE) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2554 1) 1 มกราคม 2556 
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4. บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2555 มี 36 บริษัท ที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด ดังนี้ 
 

ตาราง ข.4 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2555 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
1 เกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร 
(Agro & Food 

Industry) 

ธุรกิจการเกษตร 
(Agribusiness) 

บริษัท ศรีตรังแอ
โกรอินดัสทรี จ ากัด 

(มหาชน) (STA) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

2) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

ผลกระทบจาการเปลีย่นแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 
3) การตีความมาตรฐานการ

บัญชี ฉบบัที่ 21 เร่ือง ภาษีเงิน
ได-้การได้รับประโยชน์จาก
สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้คิดคา่เสื่อม

ราคาที่ตีราคาใหม่ 

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2556 
 

2) 1 มกราคม 2556 
 
 
 
 

3) 1 มกราคม 2556 
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ตาราง ข.4 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2555 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
1 

(ต่อ) 
เกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร 
(Agro & Food 

Industry) 

ธุรกิจการเกษตร 
(Agribusiness) 

บริษัท ศรีตรังแอ
โกรอินดัสทรี จ ากัด 

(มหาชน) (STA) 

4) การตีความมาตรฐานการ
บัญชี ฉบบัที่ 25 เรื่อง ภาษีเงิน
ได-้การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผู้

ถือหุ้น 
5) มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2555) เร่ือง ส่วนงานด าเนนิงาน 

31 ธันวาคม 2555 4) 1 มกราคม 2556 
 
 
 
 

5) 1 มกราคม 2557 

2 อาหารและ
เครื่องดื่ม 
(Food & 

Beverage) 

บริษัท ทรัพย์ศรี
ไทย จ ากัด 

(มหาชน) (SST) 

1) มาตรฐานการ
บัญชี ฉบบัที่ 12 
เร่ืองภาษีเงินได ้

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2556 
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ตาราง ข.4 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2555 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
3 เกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร 
(Agro & Food 

Industry) 

อาหารและ
เครื่องดื่ม 
(Food & 

Beverage) 

บริษัท ไทยยูเนี่ยน 
โฟรเซ่น โปรดักส์  
จ ากัด (มหาชน) 

(TU) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2556 

4 สินค้าอุปโภคบริโภค 
(Consumer 
Products) 

แฟชั่น  
(Fashion) 

บริษัท โรงงานผ้า
ไทย จ ากัด  

(มหาชน) (TTI) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2556 

5 

สินค้าอุตสาหกรรม 
(Industrials) 

ยานยนต ์
(Automotive) 

บริษัท อีโนเว รับ
เบอร์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน) 
(IRC) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

30 กันยายน 2555 1) 1 มกราคม 2556 

6 บรรจุภัณฑ์ 
(Packaging) 

บริษัท ศรีไทย
ซุปเปอร์แวร์ จ ากัด 
(มหาชน) (SITHAI) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2556 
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ตาราง ข.4 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2555 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
7 สินค้าอุตสาหกรรม  

(Industrials) 
เหล็ก 

(Steel) 
บริษัท ทาทา สตีล 

(ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 

(TSTH) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 มีนาคม 2555 1) 1 มกราคม 2556 

8 

อสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง  

(Property & 
Construction) 

วัสดุก่อสร้าง 
(Construction 

Materials) 

บริษัท ทิปโก้แอส
ฟัลท์ จ ากัด 

(มหาชน) (TASCO) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2556 

9 

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

(Property 
Development) 

บริษัท แกรนด์ 
คาแนล แลนด์ 
จ ากัด (มหาชน) 

(GLAND) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2556 

10 บริษัท โนเบิล ดี
เวลลอปเมนท์ 
จ ากัด (มหาชน) 

(NOBLE) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2556 
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ตาราง ข.4 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2555 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
11 

อสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง  

(Property & 
Construction) 

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

(Property 
Development) 

บริษัท ไรมอน 
แลนด์ จ ากัด 

(มหาชน) (RML) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2556 

12 บริษัท สัมมากร 
จ ากัด (มหาชน) 

(SAMCO) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2556 

13 บริษัท สยามฟิว
เจอร์ดีเวลอปเมนท์ 
จ ากัด (มหาชน) 

(SF) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2556 

14 บริษัท ไทคอน 
อินดัสเทรียล คอน

เน็คชั่น จ ากัด 
(มหาชน) (TICON) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2556 
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ตาราง ข.4 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2555 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
15 

ทรัพยากร  
(Resources) 

พลังงานและ
สาธารณปูโภค 

(Energy & 
Utilities) 

บริษัท จัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน้ า

ภาคตะวันออก 
จ ากัด (มหาชน) 

(EASTW) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2556 

16 บริษัท เอสโซ่ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 

(ESSO) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2556 

17 บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) (PTT) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2556 

18 บริษัท ปตท.ส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียม 

จ ากัด (มหาชน) 
(PTTEP) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2556 
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ตาราง ข.4 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2555 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
19 

บริการ  
(Services) 

พาณิชย ์
(Commerce) 

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร ์จ ากัด 
(มหาชน) (BIGC) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2556 

20 บริษัท เบอร์ลี่ ยุค
เกอร์ จ ากัด 

(มหาชน) (BJC) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2556 

21 

สื่อและสิ่งพิมพ ์
(Media & 

Publishing) 

บริษัท เอเชียซอฟท์ 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน) (AS) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2556 

22 บริษัท บีอีซี เวิลด์ 
จ ากัด (มหาชน) 

(BEC) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2556 
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ตาราง ข.4 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2555 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
23 

บริการ  
(Services) 

สื่อและสิ่งพิมพ ์
(Media & 

Publishing) 

บริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน) (MCOT) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

2) มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2555) เร่ือง ส่วนงานด าเนนิงาน 

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2556 
 

2) 1 มกราคม 2557 

24 บริษัท ป่องทรัพย์ 
จ ากัด (มหาชน) 

(MPG) 

1) การตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 
เร่ืองโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่

ลูกค้า 

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2557 

25 บริษัท โพสต์ พับลิช
ชิง จ ากัด (มหาชน) 

(POST) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2556 
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ตาราง ข.4 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2555 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
26 

บริการ  
(Services) 

การท่องเที่ยวและ
สันทนาการ  

(Tourisms & 
Leisure) 

บริษัท โอเอชทีแอล 
จ ากัด (มหาชน) 

(OHTL) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

2) การตีความมาตรฐานการ
บัญชี ฉบบัที่ 21 เร่ือง ภาษีเงิน

ได-้การได้รับประโยชน์จาก
สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้คิดคา่เสื่อม

ราคาที่ตีราคาใหม่ 
3) การตีความมาตรฐานการ

บัญชี ฉบบัที่ 25 เร่ือง ภาษีเงิน
ได-้การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผู้

ถือหุ้น 

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2556 
 

2) 1 มกราคม 2556 
 
 
 
 

3) 1 มกราคม 2556 
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ตาราง ข.4 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2555 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
27 

บริการ  
(Services) 

การท่องเที่ยวและ
สันทนาการ  

(Tourisms & 
Leisure) 

บริษัท แชงกร-ีลา 
โฮเต็ล จ ากัด 

(มหาชน)(SHANG) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2556 

28 

ขนส่งและ 
โลจิสติกส ์

(Transportation & 
Logistics) 

บริษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) (AOT) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

30 กันยายน 2555 1) 1 มกราคม 2556 

29 บริษัท สายการบนิ
นกแอร์ จ ากัด

(NOK) 

1) การตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่

ลูกค้า 

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2557 
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ตาราง ข.4 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2555 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
30 

บริการ  
(Services) 

ขนส่งและโลจิ
สติกส ์

(Transportation 
& Logistics) 

บริษัท พรีเชียส ชิพ
ปิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

(PSL) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

2) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

ผลกระทบจาการเปลีย่นแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 
3) การตีความมาตรฐานการ

บัญชี ฉบบัที่ 21 เร่ือง ภาษีเงิน
ได-้การได้รับประโยชน์จาก
สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้คิดคา่เสื่อม

ราคาที่ตีราคาใหม่ 

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2556 
 

2) 1 มกราคม 2556 
 
 
 
 
 

3) 1 มกราคม 2556 
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ตาราง ข.4 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2555 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
30 

(ต่อ) 

บริการ  
(Services) 

ขนส่งและโลจิ
สติกส ์

(Transportation 
& Logistics) 

บริษัท พรีเชียส ชิพ
ปิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

(PSL) 

4) การตีความมาตรฐานการ
บัญชี ฉบบัที่ 25 เรื่อง ภาษีเงิน
ได-้การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผู้

ถือหุ้น 

31 ธันวาคม 2555 4) 1 มกราคม 2556 

31 บรษิัท การบนิไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

(THAI) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2556 

32 

เทคโนโลย ี
(Technology) 

ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic 

Components) 

บริษัท แคล-คอมพ์ 
อีเล็คโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 

(CCET) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

2) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

ผลกระทบจาการเปลีย่นแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2556 
 

2) 1 มกราคม 2556 
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ตาราง ข.4 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2555 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
32 

(ต่อ) 

เทคโนโลย ี
(Technology) 

ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic 

Components) 

บริษัท แคล-คอมพ์ 
อีเล็คโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 

(CCET) 

3) การตีความมาตรฐานการ
บัญชี ฉบบัที่ 21 เรื่อง ภาษีเงิน

ได-้การได้รับประโยชน์จาก
สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้คิดคา่เสื่อม

ราคาที่ตีราคาใหม่ 
4) การตีความมาตรฐานการ

บัญชี ฉบบัที่ 25 เร่ือง ภาษีเงิน
ได-้การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผู้

ถือหุ้น 

31 ธันวาคม 2555 3) 1 มกราคม 2556 
 
 
 
 

4) 1 มกราคม 2556 

33 บริษัท เดลต้า อีเลค
โทรนิคส์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 
(มหาชน) (DELTA) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2556 
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ตาราง ข.4 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2555 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
34 

เทคโนโลย ี
(Technology) 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 
(Information & 

Communication 
Technology) 

บริษัท โทเทิล่ แอ็ค
เซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 

(DTAC) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2556 

35 บริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จ ากัด 
(มหาชน) (INET) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2556 

36 บริษัท ทรู คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน) (TRUE) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
12 เร่ืองภาษีเงินได ้

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2556 
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5. บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2556 มี 5 บริษัท ที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด ดังนี้ 
 

ตาราง ข.5 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2556 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
1 เกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร 
(Agro & Food 

Industry) 

อาหารและ
เครื่องดื่ม 
(Food & 

Beverage) 

บริษัท เอส แอนด์ 
พี ซินดิเคท จ ากัด 
(มหาชน) (SNP) 

1) การตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่

ลูกค้า 

31 ธันวาคม 2556 1) 1 มกราคม 2557 

2 

อสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง  

(Property & 
Construction) 

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

(Property 
Development) 

บริษัท แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี ้ดี
เวลลอปเม้นท์ 
จ ากัด (มหาชน)

(GOLD) 

1) การตีความมาตรฐานการ
บัญชี ฉบบัที่ 15 เร่ือง สัญญา

เช่าด าเนนิงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้
เช่า 

31 ธันวาคม 2556 1) 1 มกราคม 2557 

3 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ 
จ ากัด (มหาชน) 

(UV) 

1) การตีความมาตรฐานการ
บัญชี ฉบบัที่ 15 เร่ือง สัญญา

เช่าด าเนนิงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้
เช่า 

31 ธันวาคม 2556 1) 1 มกราคม 2557 
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ตาราง ข.5 (ต่อ) 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2556 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
4 

บริการ  
(Services) 

สื่อและสิ่งพิมพ ์
(Media & 

Publishing) 

บริษัท ป่องทรัพย์ 
จ ากัด (มหาชน) 

(MPG) 

1) การตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 
เร่ืองโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่

ลูกค้า 

31 ธันวาคม 2555 1) 1 มกราคม 2557 

5 ขนส่งและ 
โลจิสติกส ์

(Transportation 
& Logistics) 

บริษัท สายการบนิ
นกแอร์ จ ากัด 

(NOK) 

1) การตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่

ลูกค้า 

31 ธันวาคม 2556 1) 1 มกราคม 2557 
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6. บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2557 มี 2 บริษัท ที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด ดังนี้ 
 

ตาราง ข.6 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2557 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
1 สินค้าอุปโภคบริโภค 

(Consumer 
Products) 

แฟชั่น 
(Fashion) 

บริษัท ลัคก้ีเท็คซ์ 
(ไทย) จ ากัด 

(มหาชน) (LTX) 

1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
ผลประโยชน์ของพนักงาน 

31 ธันวาคม 2557 1) 1 มกราคม 2558 

2 

ทรัพยากร 
(Resources) 

พลังงานและ
สาธารณปูโภค 

(Energy & 
Utilities) 

บริษัท บา้นปู จ ากัด 
(มหาชน) (BANPU) 

1) การตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 20 
เร่ือง ต้นทุนการเปิดหน้าดิน

ในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิว
ดิน 

31 ธันวาคม 2557 1) 1 มกราคม 2558 
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7. บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2558 มี 1 บริษัท ที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนด ดังนี้ 
 

ตาราง ข.7 
บริษัทที่น ามาตรฐานบัญชีมาถือปฏิบัติก่อนก าหนดปี 2558 

 
ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ บริษัท มำตรฐำนบัญช ี วันที่สิ้นสุด 

รอบระยะเวลำบัญช ี
วันที่มำตรฐำนบัญช ี

มีผลบังคับใช ้
1 บริการ 

(Services) 
ขนส่งและโลจิ

สติกส ์
(Transportation 

& Logistics) 

บริษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) (AOT) 

1) มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง การวัดมูลค่า
ยุติธรรม 

30 กันยายน 2558 1) 1 มกราคม 2559 



Ref. code: 25595702020198VBZRef. code: 25595702020198VBZ

105 
 

 
 

ประวัติผูศึ้กษา 
 

ชื่อ นางสาวพิมพ์ภัทร คลุมดวง 
วันเดือนปีเกิด 3 พฤศจิกายน 2532 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2555: บริหารธุรกิจบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน 2557 - 2558 Compliance Officer 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ ากัด 
     2555 - 2556 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี 

 บริษัท ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด 

  

  
 


