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บทคดัยอ่ 

 
 วตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็นสองตอน คือ ตอนท่ี 1  เพื่อเปรียบเทียบ
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นกบับริษทัท่ีไม่ไดรั้บพิจารณาว่ามีการ
จดัการดีเด่น ตอนท่ี 2 เพื่อเปรียบเทียบการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของกลุ่มอุตสาหกรรมการ
ผลิตและกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์การเปิดเผยขอ้มูลในงบ
การเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 50 บริษทัโดยทาํการ
เปรียบเทียบ ตอนท่ี 1 ระหว่างบริษทัทีมีการจดัการดีเด่นจาํนวน 20 บริษทั กบับริษทัท่ีไม่ไดรั้บ
พิจารณาว่ามีการจดัการดีเด่น จาํนวน 30 บริษทั และตอนท่ี 2 ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต 
จาํนวน 28 บริษทั และกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการจาํนวน 22 บริษทั  
 จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีนาํมาศึกษาในคร้ังน้ีมีการเปิดเผยขอ้มูลในงบ
การเงินเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 35 เร่ือง การนาํเสนอขอ้มูลในงบการเงิน ของสมาคมนกั
บญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดก้าํหนดแนวทางขั้นตํ่าในการเปิดเผยขอ้มูล
ในงบการเงินท่ีทุกบริษทัจะตอ้งจดัทาํข้ึน เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
ของบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นกบัการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของบริษทัท่ีไม่ไดรั้บพิจารณา โดย
การเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ (Z-test) ค่าท่ีคาํนวณไดเ้ท่ากบั 3.15 แสดงว่าการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงินของบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นมีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินมากกว่าบริษทัท่ี
ไม่ไดรั้บพิจารณาว่ามีการจดัการ และพิจารณาเปรียบเทียบการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของกลุ่ม
อุตสาหกรรมการผลิตกบักลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ 
(Z-test) ค่าท่ีคาํนวณไดเ้ท่ากบั 1.33 แสดงวา่การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของกลุ่มอุตสาหกรรม
การผลิตมีความแตกต่างกนักบัการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการอยา่ง
ไม่มีนยัสาํคญั จากผลการวิจยัจะเห็นไดว้า่ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัหน้ีสินและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทั้งในอดีต 
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และคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต กลุ่มบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นจะมีการเปิดเผยมากกว่า ซ่ึงขอ้มูลน้ี
จะเป็นตวับอกถึงฐานะของบริษทั และผลการดาํเนินงานของบริษทั ซ่ึงหากการเปิดเผยขอ้มูลในงบ
การเงินไม่ถูกตอ้ง และครบถว้นแลว้ย่อมส่งผลทาํให้การตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงินผิดพลาดได ้
ดงันั้น ผูใ้ชง้บการเงินจึงตอ้งการขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ และความมัน่ใจใน
การนาํขอ้มูลไปใชใ้นการตดัสินใจ และยงัเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บับริษทัท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูล
ในงบการเงินท่ีถูกตอ้งครบถว้นดว้ย 
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Abstract 

 
 Research objective has two major parts. Firstly to disclose a comparison 
between the good corporate governance companies and not good corporate governance 
companies. Secondly to disclose a comparison between the industrial manufacturing 
and industrial servicing. This research  is  analyzed  and disclose  financial statement 
on companies which registered in stock  exchange Authority of Thailand 50 companies 
which is compare on first part 20 companies were the good corporate governance 
companies  and 30 companies  were  not good corporate governance companies. 
Second part is compared between 28 companies in industrial manufacturing and 22 
companies in industrial servicing.  
 

 The result found that when using ( Z-test ), the good corporate governance 
companies  are more willing to  disclose than the not good corporate governance 
companies. Between industrial manufacturing and industrial service by using the  same 
method (Z–test) found no significant difference.  
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บทที ่1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาของปัญหา 
 

 ในช่วงท่ีผ่านมาสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และ ตลาดหลกัทรัพยไ์ด้
พยายามผลกัดนัใหบ้ริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตระหนกัถึงความสาํคญั
ของ การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีโดยการออกขอ้กาํหนดต่างๆ หลายเร่ือง เช่น การกาํหนดมาตรฐานการ
เปิดเผยขอ้มูล การกาํหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือแนวทางปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการ 
เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุ้นเป็นหลกั และรวมถึงการทาํเพ่ือประโยชน์ของเจา้หน้ีในฐานะท่ีเป็น
แหล่งเงินทุนท่ีสาํคญัของบริษทัซ่ึงอาจเป็นแหล่งเงินทุนจากผูถื้อหุน้ไดส่้วนหน่ึง 

งบการเงินของบริษทัจดทะเบียนซ่ึงระดมทุนจากประชาชนเปรียบเสมือนกระจกบาน
ใหญ่ท่ีสะทอ้นถึงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั อีกทั้งยงัเป็นแหล่งขอ้มูลใหญ่ท่ี
สาํคญัท่ีจะให้ผูล้งทุนไดใ้ชติ้ดตามผลการดาํเนินงานว่าเงินท่ีไดล้งไปมีผลตอบแทนเท่าไร และได้
ถูกใชไ้ปในทางท่ีถูกตอ้งหรือไม่ ดงันั้น การจดัทาํงบการเงินจึงจาํเป็นจะตอ้งจดัทาํให้เป็นไปตาม
มาตรฐานบญัชี 

ผูล้งทุนท่ีลงทุนในตลาดหลกัหุน้ไม่ไดซ้ื้อของท่ีจบัตอ้งไดเ้หมือนการซ้ือสินคา้ ส่ิงเดียว
ท่ีเขาซ้ือคือ ความเช่ือมัน่ ทั้งความเช่ือมัน่ในศกัยาภาพทางธุรกิจ ท่ีจะทาํใหผ้ลตอบแทนการลงทุน
สูงในอนาคต และความเช่ือมัน่ในการจดัการท่ีดีของกิจการ ซ่ึงจะทาํใหค้วามเส่ียงในการลงทุนของ
เขาลดลง และทาํใหอ้ตัราผลกาํไรต่อหุน้สูงข้ึน ดงันั้นการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือ จึงเป็น
ส่วนสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการจดัการท่ีดี และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บักิจการ 

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินนั้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 35 เร่ือง การนาํเสนองบ
การเงินซ่ึงมาตรฐานฉบบัน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดโดยมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน ( IAS No.1, “ Presentation of Financial Statement “ ) ได้
กาํหนดโครงสร้าง การจดัทาํนาํเสนองบการเงินอย่างมีหลกัเกณฑ์ และขอ้กาํหนดขั้นตํ่าสําหรับ
ขอ้มูลท่ีจะตอ้งมีอยูใ่นงบการเงินจะช่วยทาํให้งบการเงินมีความน่าเช่ือถือ การเปิดเผยขอ้มูลในงบ
การเงินจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ เช่ือถือได ้มีความโปร่งใส ไม่ก่อความสับสนแก่
ผูใ้ช ้ ในการศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาถึงระดบัของการเปิดเผยขอ้มูลและคุณภาพของงบการเงิน ตาม
คุณภาพของงบการเงินท่ีกาํหนดในแม่บทการบญัชี อนัประกอบดว้ย ความเขา้ใจได ้ความเก่ียวขอ้ง
กบัการตดัสินใจ ความเช่ือถือได ้การเปรียบเทียบกนัได ้
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่น  
กบั กลุ่มบริษทัท่ีไม่ไดรั้บพิจารณาวา่มีการจดัการดีเด่น 
  2. เพื่อเปรียบเทียบการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต กบั
กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ 

 
สมมติฐาน ( Hypothesis ) 
  1. การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นมีมากกว่าบริษทัท่ี
ไม่ไดรั้บพิจารณาวา่มีการจดัการดีเด่น 
 2. การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตมีมากกว่ากลุ่ม
อุตสาหกรรมการบริการ 
  
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่น   เป็นแนวทางในการ
บริหารจดัการและเป็นตวัอยา่งแก่บริษทัอ่ืน 
 
ขอบเขตการวจัิย 

1. ขอบเขตการศึกษา  การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 2.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
          ประชากรเป็นงบการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ประจาํปี พ.ศ. 2546  และยงัคงดาํเนินกิจการอยู่จนถึงไตรมาศท่ี 1 ปี พ.ศ. 2547 กลุ่มตวัอย่างท่ี
นาํมาศึกษาในคร้ังน้ีเป็นงบการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ประจาํปี พ.ศ. 2546 จาํนวน 50 บริษทั ในการเลือกกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาเป็นการสุ่มตวัอย่าง
แบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น ( Non – probability Sampling )  เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling ) ตามวิจารณญาณของผูว้ิจยั โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) บริษทัท่ีมีการจดัการ
ดีเด่นประจาํปี พ.ศ. 2545 จาํนวน 10 บริษทั บริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นประจาํปี พ.ศ. 2546 จาํนวน 
10 บริษทั  2) บริษทัท่ีไม่ไดรั้บพิจารณาว่ามีการจดัการดีเด่นประจาํปี พ.ศ. 2546 จาํนวน 30 บริษทั 
การจดัอนัดบับริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่น เป็นการจดัอนัดบัการกาํกบัดูแลกิจการ โดยบริษทั ไทยเรท
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ต้ิงแอนดอิ์นฟอร์เมชัน่เซอร์วิส จาํกดั (ทริส) ซ่ึงเป็นหน่วยงานทาํไดรั้บคดัเลือกจากสาํนกังานและ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  3. ตวัแปรท่ีศึกษา 
 ตวัแปรตน้ 

 ประเภทของบริษทั 
1. บริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่น 
2. บริษทัท่ีไม่ไดรั้บพิจารณาวา่มีการจดัการดีเด่น 

 ตวัแปรตาม 
 การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 
  1. องคป์ระกอบของงบการเงิน 
  2. ส่วนประกอบของแต่ละงบการเงิน 
  3. การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน หมายถึง ขบวนการทั้งหมดในการรายงานขอ้มูลทาง
การเงินเพื่อให้ผูใ้ชง้บการเงินไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง  ครบถว้นและเช่ือถือได ้โดยแบ่งขบวนการ  การ
รายงานออกเป็น รูปแบบและการจดัเรียงลาํดบัในงบการเงิน, รายละเอียดและศพัท์เฉพาะในงบ
การเงิน, การใชข้อ้ความในวงเลบ็, รายละเอียดประกอบหรือตารางประกอบ และหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน  

 
รูปแบบและการจดัเรียงลาํดบัในงบการเงิน หมายถึง ขอ้มูลหรือรายการท่ีเก่ียวขอ้งและ

มีความสาํคญัจะตอ้งแสดงอยู่ในงบการเงิน ขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อรายการสินทรัพยห์น้ีสิน ส่วน
ของเจ้าของ ตลอดจนกาํไรสุทธิจะตลอดจนกาํไรสุทธิจะตอ้งเปิดเผยในงบการเงินทนัทีท่ีเกิด
รายการนั้นข้ึนและสามารถวดัค่าไดถู้กตอ้งเช่ือถือได ้เช่น 

  
 งบดุล อาจเรียงลาํดบัจากสินทรัพยห์มุนเวียน สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน หรือ อาจแสดง

เรียงลาํดบัจากสินทรัพยห์มุนเวียน หกัหน้ีสินหมุนเวียน 
  

งบกาํไรขาดทุน อาจแสดงในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัโดยเนน้ตามหลกัท่ีต่างกนัของ 
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รายได ้หรือแนวความคิดเก่ียวกบักาํไร ตลอดจนการตีความหมายของขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั  
  

งบกระแสเงินสด จดัหมวดหมู่ให้ถูกตอ้งจะเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ชง้บการเงิน เช่น การ
จาํแนกเงินสดจ่าย การจดักลุ่มตามลกัษณะของพฤติกรรมของรายการตามลกัษณะคงท่ีหรือผนัแปร 
จะช่วยในการประมาณรายจ่ายของหน่วยงานนั้นๆ 

 
 รายละเอียดและศพัทเ์ฉพาะในงบการเงิน  หมายถึง คาํศพัทเ์ฉพาะท่ีใชแ้ละรายละเอียด

ท่ีจะทาํใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจงบการเงินยิง่ข้ึน ในกรณีท่ียงัไม่ไดบ้ญัญติัศพัทเ์ฉพาะเป็นภาษาไทย 
หรือศพัทเ์ฉพาะท่ียงัไม่แพร่หลายเพราะบญัญติัข้ึนมาใหม่ จะตอ้งอธิบายความหมายใหช้ดัเจน  
   
 การใชข้อ้ความในวงเลบ็ หมายถึง การระบุขอ้ความท่ีบอกถึงวิธีการท่ีใชใ้นการคาํนวณ 
โดยระบุขอ้ความในวงเลบ็ โดยปกติขอ้มูลท่ีสาํคญัไดแ้สดงไวแ้ลว้ในงบการเงิน แต่ถา้รายการต่าง ๆ 
ท่ีแสดงในงบการเงินนั้ นไม่สามารถจะให้รายละเอียดของรายการได้เพียงพอ กิจการอาจให้
คาํอธิบายหรือคาํจาํกดัความเพิ่มเติมในรูปของวงเลบ็ต่อทา้ยรายการหรือหัวขอ้นั้น ๆ  เช่น การระบุ
วิธีเฉพาะ หรือวิธีการตีราคาท่ีใช ้เช่น สินคา้คงเหลือ (ราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคา
ใดจะตํ่ากวา่) 
 
 รายละเอียดประกอบหรือตารางประกอบ หมายถึง ขอ้มูลท่ีสําคญัจาํเป็นท่ีจะเสนอ
เพิ่มเติมเพื่อให้งบการเงินแสดงตวัเลขโดยสรุป ผูอ่้านงบสามารถเขา้ใจไดง่้าย ขอ้มูลท่ีสาํคญัจะแยก
มาแสดงรายละเอียดเป็นงบยอ่ย งบประกอบหรือตารางประกอบ  เช่น รายการท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ 
ในงบดุลจะแสดงดว้ยยอดรวมและจะนาํรายละเอียดของรายการดงักล่าวมาแสดงเป็นงบย่อยใน
หมายเหตุทา้ยงบการเงิน สาํหรับงบประกอบจะทาํหนา้ท่ีแตกต่างไปจากงบยอ่ย กล่าวคือจะเป็นการ
ให้ขอ้มูลเพิ่มเติม เช่น การแสดงผลการเปล่ียนแปลงระดบัราคาต่อฐานะการเงินและผลการเงินและ
ผลการดาํเนินงาน  

 
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายถึง คาํอธิบายและการวิเคราะห์รายละเอียดของ
จาํนวนเงินท่ีแสดงในงบดุล งบกาํไรขาดทุน งบกระแสเงินสดและงบแสดงการเปล่ียนแปลงใน
ส่วนของเจา้ของ รวมทั้งขอ้มูลเพิ่มเติม การใชห้มายเหตุประกอบงบการเงินก็เพื่อเปิดเผยขอ้มูลท่ีไม่
สามารถแสดงอยู่ในงบการเงินไดเ้พียงพอแต่ตอ้งไม่ขดัแยง้หรือซํ้ าซอ้นกบัขอ้ความในงบการเงิน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินยงัรวมถึงขอ้มูลท่ีมาตรฐานการบญัชีกาํหนดหรือสนบัสนุนใหเ้ปิดเผย 
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และการเปิดเผยขอ้มูลอ่ืนท่ีจะทาํให้งบการเงินแสดงโดยถูกตอ้งตามท่ีควร กิจการตอ้งแสดงหมาย
เหตุประกอบงบการเงินอยา่งเป็นระบบโดยรายการแต่ละรายการในงบดุล งบกาํไรขาดทุน และงบ
กระแสเงินสดตอ้งอา้งอิงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในหมายเหตุประกอบงบการเงินได ้ 
  
 งบการเงิน หมายถึง เคร่ืองหมายให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของ
กิจการว่าดีเพียงพอและขอ้เทจ็จริงท่ีจะตอ้งปราศจากความลาํเอียงเพื่อเป็นเพื้นฐานท่ีถูกตอ้งในการ
ตดัสินใจของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น 
 
 มาตรฐานการบญัชี หมายถึง แนวทางท่ีแนะนาํใหน้กับญัชีใชย้ดึเป็นหลกัปฏิบติัในการ
รวบรวมจดบนัทึก จาํแนก สรุปผล และรายงานเหตุการณ์เก่ียวกับการเงินและหลกัการบญัชีท่ี
รับรองกนัทัว่ไป 
 

การกํากับดูแลกิจการ  หมายถึง ระบบท่ีจัดให้มีโครงสร้างและ กระบวนการของ
สัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และผูถื้อหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
นาํไปสู่ความเจริญเติบโต และเพิ่มคุณค่าให้กบัผูถื้อหุ้นในระยะยาว โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน
ประกอบ 
 

 บริษทัทีมีการจดัการดีเด่น หมายถึง บริษทัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัจากบริษทัจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ ซ่ึงได้รับคดัเลือกจากสํานักคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ ได้แก่ 
บริษทัไทยเรทต้ิงแอนดอิ์นฟอร์เมชัน่เซอร์วิส จาํกดั (ทริส) โดยมีเกณฑใ์นการจดัอนัดบั ดงัน้ี  
1. สิทธิของผูถื้อหุ้น 2. องค์ประกอบและหมายเหตุของคณะกรรมการและคณะผูบ้ริหาร 3. การ
เปิดเผยขอ้มูล 4. วฒันธรรมการกาํกบัดูแล   
 
 บริษทัท่ีไม่มีการจดัการดีเด่น หมายถึง บริษทัทีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัโดยบริษทัจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือ 
 

 อุตสาหกรรมการผลิต หมายถึง กรรมวิธีการเปล่ียนวตัถุดิบให้เป็นผลิตภณัฑช์นิดใหม่
ดว้ยเคร่ืองจกัรกลหรือเคมีภณัฑ์ โดยไม่คาํนึงว่างานนั้นทาํดว้ยเคร่ืองจกัรหรือดว้ยมือหรือทาํใน
โรงงาน โรงซ่อม หรือเคหสถาน หรือผลิตภณัฑน์ั้นขายส่งหรือขายปลีกกต็าม  
 

DPU



 6 

 อุตสาหกรรมการบริการ หมายถึง การกระทาํท่ีอาํนวยประโยชน์ท่ีผูใ้ห้บริการกระทาํ
ใหก้บัผูรั้บบริการ ทั้งน้ี ในการใหบ้ริการนั้นอาจมีการใชอุ้ปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่างๆ หรืออาจจะเป็น
การกระทาํลว้นๆ โดยท่ีไม่มีการใชอุ้ปกรณ์หรือเคร่ืองมือใดๆ ก็ได ้กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือการบริการ
หมายรวมตั้งแต่การกระทาํท่ีอาํนวยประโยชน์ ในลกัษณะท่ีเป็นนามธรรมลว้นๆ โดยไม่มีวตัถุ 
ส่ิงของหรือสินคา้เป็นส่วนประกอบสาํคญัของกระทาํนั้นๆ  DPU



บทที2่ 
แนวความคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 35 ของบริษทัท่ีมี

การจดัการดีเด่นประจาํปี 2546 น้ีไดก้ารศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อนาํมาใชใ้นการกาํหนดกรอบแนวความคิดในการวิจยัและดาํเนินงานการวิจยั ซ่ึงจะนาํเสนอเป็น
ลาํดบัดงัน้ี 
 

บริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นในดา้นการบริหาร 
1. งบการเงิน 

1.1วตัถุประสงคข์องงบการเงิน 
1.2 ขอบเขตของงบการเงิน 
1.3 ส่วนประกอบของงบการเงิน 
1.4 การรับรู้รายการในงบการเงิน 
1.5 การวดัมูลค่าองคป์ระกอบของงบการเงิน 
1.6 ลกัษณะคุณภาพของงบการเงิน 
1.7 ขอ้จาํกดัของงบการเงิน 

2. การนาํเสนองบการเงิน 
2.1 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 35  
2.2 ประกาศกระทรวง ฉบบัท่ี 2 
2.3 กรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

3. การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 
3.1 วิธีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 
3.2 ลกัษณะขอ้มูลท่ีจะเปิดเผย 

4. ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
บริษัททีมี่การจัดการดีเด่น 
  การจดัการ  ( คาํจาํกดัความของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจากการรายงานการ
กํากับดูแลกิจการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สิงหาคม 2544 )) คือ ระบบท่ีจัดให้มี
โครงสร้างและ กระบวนการของสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และผูถื้อหุ้น เพื่อสร้าง
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ความสามารถในการแข่งขนั นาํไปสู่ความเจริญเติบโต และเพิ่มคุณค่าให้กบัผูถื้อหุ้นในระยะยาว 
โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนประกอบ 

บริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นผูก้าํหนด
กรอบแนวการจดัอนัดับ โดยใช้แนวทางซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดับสากล และนํามาปรับปรุงให้
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของประเทศไทย โดยร่วมกบั บริษทัจดัอนัดบั สถาบนักรรมการบริษทั
ไทย บริษทัจดทะเบียนและผูล้งทุน โดยกาํหนดแนวทางในการจดัอนัดบัเพื่อควบคลุมเร่ืองสาํคญั ๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. การใหสิ้ทธิและความเป็นธรรมแก่ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ เช่น คู่คา้ 
เจา้หน้ี 

2. โครงสร้างผูถื้อหุน้ และการกระจาย การถือหุน้ 
3. โครงสร้างกรรมการ และการบริหารงาน 
4. การเปิดเผยขอ้มูลท่ีโปร่งใส ( ครบถว้น เท่าเทียมกนั และทนัต่อเหตุการณ์ ) 
จากการให้ความเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในตลาดทุนไทย ส่วนมากจะเห็นว่า บริษทัจด

ทะเบียนของไทยมดัจะมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีไม่ดีนกั เม่ือเทียบกบับริษทัในตลาดทุนท่ีพฒันาแลว้ 
และเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในคร้ังน้ี ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทัจาํนวนมาก
ขาดการควบคุม และขาดการเปิดเผยขอ้มูลการดาํเนินงานอยา่งเพียงพอ ทาํใหผู้ล้งทุน หรือแมแ้ต่ฝ่าย
จดัการของบริษทัเองไม่สามารถประเมินความเส่ียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นอกจากน้ีการมีการกาํกบักิจการ
ท่ีไม่ดียงัทาํให้ปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีไทยประสบอยู่ร้ายแรงข้ึน และใชเ้วลาแกไ้ขนาน เน่ืองจากผู ้
ลงทุนภายนอกซ่ึงมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหาของบริษทัขาดความมัน่ใจท่ีจะเขา้มา
ลงทุน ดงันั้น การปรับปรุง การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัไทย โดยเฉพาะบริษทัจดทะเบียนจึงมี
ความสาํคญัอยา่งยิง่ในการนาํประเทศใหพ้น้จากภาวะวิกฤต 

แมว้่าประเทศไทยจะมิไดอ้ยู่ในภาวะวิกฤต การสร้างระบบการกาํกบัดูแลกิจการก็ยงัมี
ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว เน่ืองจากแนวโนม้ของตลาดโลกมีการเปิด
เสรี ทาํให้การแข่งขนัในตลาดสินคา้และบริการเพิ่มมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นจากคู่แข่งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ บริษทัต่างๆ จึงจาํเป็นตอ้งประเมินความเส่ียง และลดตน้ทุนในการดาํเนินงาน ซ่ึงปัจจยั
และตน้ทุนท่ีสาํคญัประการหน่ึง คือ ความสามารถ และตน้ทุนในการระดมทุน หากผูล้งทุน ไม่ว่า
จะเป็นผูล้งทุนในประเทศ หรือต่างประเทศขาดความมัน่ใจในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัโดย
ไม่มัน่ใจว่าสิทธิ และผลประโยชน์ของตนจะไดรั้บความคุม้ครองหรือไม่ ผูล้งทุนก็อาจไม่เลือก
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ลงทุน (เน่ืองจากตลาดการเงินโลกเปิดกวา้งข้ึน ทาํใหผู้ล้งทุนมีช่องทางใหเ้ลือกลงทุนมาก)หรือหาก
ลงทุนกจ็ะตอ้งการผลตอบแทนสูง ซ่ึงจะทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถแข่งขนัไดใ้นท่ีสุด  
 
1. งบการเงิน 

1.1 วตัถุประสงค์ของงบการเงิน 
วตัถุประสงคข์องงบการเงิน ( สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย แม่บท
การบญัชี, 2544 : 23 ) คือ การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงานและการ
เปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ อนัเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงินทุกประเภท ในการ
นาํไปใชต้ดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ วตัถุประสงคข์องงบการเงินสามารถอธิบายในรายละเอียดได ้ดงัน้ี 
 1. งบการเงินให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และการเปล่ียนแปลง
ฐานะการเงินของกิจการ จะเป็นขอ้มูลท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน ท่ีผูใ้ช้งบการเงินสามารถนําไป
ประเมินความสามารถของกิจการในรูปแบบต่างๆ เช่น ทรัพยากรทางเศรษฐกิจท่ีกิจการควบคุมอยู ่
สภาพคล่อง ความสามารถในการชาํระหน้ี ความสามารถในการทาํกาํไรและทรัพยากรเพิ่มเติม เป็น
ตน้  
 2. ขอ้มูลตอ้งมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงินทุกประเภท ขอ้มูลท่ีผูใ้ช้งบการเงินไดรั้บ
จะตอ้งมีลกัษณะร่วมท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการทัว่ไปของผูใ้ชง้บการเงินไดทุ้กกลุ่ม แม่บท
การบญัชีไดร้ะบุผูใ้ชง้บการเงินไวใ้นวงกวา้งว่าประกอบดว้ย ผูล้งทุน ลูกจา้ง ผูใ้ห้กู ้ผูข้ายสินคา้ 
เจา้หน้ีอ่ืน ลูกคา้ รัฐบาล หน่วยงานราชการ และสาธารณชน นอกจากน้ีแม่บททางการบญัชียงัได้
เนน้ถึงหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของฝ่ายบริหารของกิจการในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินว่า
ฝ่ายบริหารของกิจการมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการกาํหนดวา่ขอ้มูลใดควรแสดงในงบการเงิน 
 3. ขอ้มูลตอ้งมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจในเชิงเศรษฐกิจ ท่ีจะช่วยให้ผูใ้ชง้บสามารถ
ประเมินความสามารถของกิจการในการก่อใหเ้กิดเงินสดในอนาคต รวมถึงความแน่นอนท่ีกิจการจะ
ไดรั้บเงินสด ผูใ้ชง้บการเงินตอ้งประเมินความสามารถของกิจการในการแข่งขนัในการจ่ายเงินปัน
ผลและดอกเบ้ีย การชาํระค่าสินคา้ หรือการขายสินคา้ เพ่ือนาํผลการประเมินมาใชใ้นการตดัสินใจ
วา่จะไดรั้บผลตอบแทนคุม้ค่ากบัการลงทุนหรือไม่ ลกัษณะของขอ้มูลท่ีผูใ้ชต้อ้งการข้ึนอยูก่บัว่าใคร
เป็นผูใ้ชง้บการเงินและมีความเก่ียวพนักบักิจการในลกัษณะใด ซ่ึงในแม่บททางการบญัชีไดเ้นน้ว่า 
ขอ้มูลในงบการเงินแมจ้ะเป็นขอ้มูลในอดีตแต่สามารถช่วยผูใ้ชง้บการเงินประเมินและคาดการณ์ไป
ในอนาคต เพื่อใชต้ดัสินใจได ้
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 1.2 ขอบเขตของงบการเงิน 

ในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินข้ึนเพื่อแสดงผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงินและกระแส
เงินสดของกิจการท่ีเกิดข้ึนในปีท่ีผ่านมาตลอดระยะเวลาบญัชี พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543  
ไดร้ะบุถึงผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํงบการเงินและนาํเสนองบการเงิน คือผูท่ี้มีหนา้ท่ีจดัทาํบญัชีหรือ
คณะกรรมการ และหรือผูบ้ริหารของกิจการนั้นเอง นอกจากน้ีไดก้ล่าวถึงงบการเงินซ่ึงตรงกับ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 35 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน ของสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทยวา่งบการเงินท่ีสมบูรณ์จะตอ้งประกอบไปดว้ย 
 1. งบดุล เป็นงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการวดัฐานะทางการเงินของกิจการ งบ
ดุลให้ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ (สินทรัพย)์ ท่ีกิจการควบคุมอยู ่โครงสร้างทางการเงิน 
(หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ) สภาพคล่องและความสามารถในการชาํระหน้ี 
 2. งบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรสะสม เป็นงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการวดัผล
การดาํเนินงานของกิจการ งบกาํไรขาดทุนจึงใหข้อ้มูลเก่ียวกบัความสามารถในการทาํกาํไร (รายได-้
ค่าใชจ่้าย) และความสามารถในการก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดจากทรัพยากรท่ีกิจการมีอยู ่
 3.งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของหรืองบกาํไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ งบ
แสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ เป็นงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการแสดงการ
เพิ่มข้ึนหรือลดลงของสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการในระหว่างงวด (ส่วนของเจา้ของปลายงวด –  ส่วน
ของเจา้ของตน้งวด) เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัความสามารถในการทาํกาํไร 
 4. งบกระแสเงินสด กาํหนดให้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์ท่านั้นท่ีจะตอ้ง
จดัทาํงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดน้ีเป็นงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการแสดงการ
เปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ (เงินสดและส่ิงเทียบเท่าเงินสดปลายงวด –  เงินสดและส่ิง
เทียบเท่าเงินสดตน้งวด ) งบกระแสเงินสดจะให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมท่ีทาํให้กิจการไดรั้บหรือ
จ่ายเงินสดในระหว่างปี อนัไดแ้ก่ กิจกรรมดาํเนินงาน (Operation ) กิจกรรมลงทุน (Investment ) 
และกิจกรรมการจดัหาเงิน  (Financial ) จาํแนกตามกิจกรรมาต่างๆ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ผูใ้ชง้บ
การเงินสามารถประเมินผลของกิจกรรมเหล่านั้นท่ีมีผลต่อฐานะการเงินของกิจการและต่อจาํนวน
เงินสดและรายการเท่ียบเท่าเงินสด รวมทั้งประเมินความสัมพนัธ์ระหว่างกิจกรรมเหล่าน้ี ไม่ตอ้ง
จดัทาํงบกระแสเงินสด 
 5. นโยบายการบญัชี หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงรายละเอียดประกอบและ
ข้อมูลอ่ืนท่ีทาํให้งบการเงินนั้ นสมบูรณ์ข้ึน เช่น ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานทาง
อุตสาหกรรม หรือส่วนงานทางภูมิศาสตร์ หรือภาระผกูพนัท่ีกิจการไม่ไดแ้สดงไวใ้นงบดุล 
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1.3 ส่วนประกอบของงบการเงิน 
 งบดุล ประกอบดว้ย สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ 

1.  สินทรัพย ์(Assets) หมายถึง ทรัพยากรท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคต ทรัพยากรท่ีอยู่มีความควบคุมของกิจการและเป็นทรัพยากรเป็นผลของ
เหตุการณ์ในอดีต เช่น รายการซ้ือขาย รายการผลิต สินทรัพย ์ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือส่วนท่ีเป็น
สินทรัพยห์มุนเวียนกบัส่วนท่ีเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

สินทรัพยห์มุนเวียน เม่ือเขา้เง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 
 1.  สินทรัพยน์ั้นเป็นเงินสดหรือรายการเท่ียบเท่าเงินสดซ่ึงไม่มีขอ้จาํกดัในการใช ้
 2.  กิจการมีวตัถุประสงคห์ลกัท่ีจะถือสินทรัพยน์ั้นไวเ้พื่อการคา้ถือไวร้ะยะสั้น 

3.  กิจการมีหลกัทรัพยน์ั้นไวเ้พื่อขายหรือเพ่ือนาํมาใชใ้นการดาํเนินงานตามปกติ 
 ตวัอย่างของสินทรัพยห์มุนเวียน ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน
ระยะสั้น ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืนๆ สินคา้คงเหลือ สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือสินทรัพยร์ะยะยาว ไดแ้ก่ สินทรัพย์
ท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงขา้งต้น ตัวอย่างเช่น เงินลงทุในบริษัทย่อย ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี สินทรัพยอ่ื์น 
 2.  หน้ีสิน (Liabilities) หมายถึง ภาระผกูพนัท่ีเขา้เง่ือนไขทั้งหมดดงัต่อไปน้ี 

1.  ภาระผกูพนัในปัจจุบนัของกิจการ ท่ีตอ้งปฏิบติัตามท่ีตกลงไว ้
2.  ภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต เช่น การรับเงินกูธ้นาคาร 
3.  ภาระชาํระผกูพนันั้นคาดวา่จะส่งผลใหกิ้จการตอ้งสูญเสียทรัพยากรท่ีมี 

 ประโยชน์เศรษฐกิจไปใหคู้่สญัญาได ้ไม่วา่จะอยูใ่นรูปของการจ่ายเงินสด การโอน
สินทรัพยอ่ื์นใด การใหบ้ริการ การเปล่ียนภาระผกูพนัเดิมเป็นภาระผกูพนัใหม่ การแปลงหน้ีเป็นทุน 
เป็นตน้ หน้ีสิน ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

หน้ีสินหมุนเวียน เม่ือเขา้เง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 
1. หน้ีสินนั้นถึงกาํหนดชาํระภายใน 12 เดือน นบัจากวนัท่ีในงบดุล 
2. กิจการคาดวา่จะชาํระหน้ีสินนั้นคืนภายในรอบระยะเวลาดาํเนินงานตามปกติ 

ตวัอย่างของหน้ีสินหมุนเวียน ไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชี เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ส่วนของเงินกู้
ระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน หรือหน้ีสินระยะยาว ไดแ้ก่ หน้ีสินท่ีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด
ดังกล่าวข้างต้น ตัวอย่างเช่น เงินกู้ยืมระยะยาว หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หน้ีสินอ่ืน 
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นอกจากน้ี หน้ีสินระยะยาวยงัรวมถึงหน้ีสินระยะยาวท่ีจะครบกาํหนดชาํระภายใน 12 เดือนนบัจาก
วนัท่ีในงบดุล 

3.  ส่วนของเจา้ของ (Equity) หมายถึง ส่วนไดเ้สียคงเหลือในสินทรัพยข์องกิจการ
หลงัจากหักหน้ีสิน ส่วนของเจา้ของท่ีแสดงในงบดุลข้ึนอยู่กบัเกณฑ์ท่ีกิจการนาํมาใชใ้นการวดั
มูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  เช่น สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
สุทธิแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์อาจแสดงดว้ยราคาทุนเดิมหรือราคาทุน
ปัจจุบนั เกณฑก์ารวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแต่ละรายการในงบดุลท่ีแตกต่างกนั ทาํใหส่้วน
ของเจา้ของหรือทุนทั้งหมดของกิจการจึงไม่จาํเป็นตอ้งเท่ากบัราคาตลาดรวมของหุ้นท่ีออกหรือ
เท่ากบัจาํนวนเงินรวมท่ีจะไดจ้ากการขายสินทรัพยสุ์ทธิเป็นส่วน ๆ หรือขายกิจการทั้งหมดขณะท่ี
กิจการยงัคงดาํเนินการต่อเน่ือง 
 
 งบกาํไรขาดทุน ประกอบดว้ยรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย โดยนาํมาหกักนัเป็นยอดสุทธิ 

1. รายได ้หมายถึง การเพ่ิมข้ึนของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชีในรูป
กระแสเขา้หรือการเพิ่มค่าของทรัพยสิ์น หรือการลดลงของหน้ีสิน รายไดจึ้งเป็นองคป์ระกอบท่ี
ส่งผลให้ส่วนของเจา้ของเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีไม่รวมถึงเงินทุนท่ีไดรั้บจากผูมี้ส่วนร่วมในส่วนของเจา้ของ 
ดงันั้น รายการรายไดจึ้งรวมถึง 
 - รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากการดาํเนินกิจกรรมตามปกติของกิจการ เช่น รายไดจ้ากการขาย 
 - รายการกาํไรซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีไม่เป็นไปตามปกติของกิจการ 
 - รายการกาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยแ์สดงดว้ยยอดสุทธิจากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 - รายการกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน เช่น กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินต่างประเทศ กาํไร
 จากการตีราคาหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด กาํไรจากการตีราคาของสินทรัพย์
ระยะยาวเพ่ิม  
 2. ค่าใชจ่้าย หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชีในรูป
กระแสออก หรือการลดค่าของสินทรัพย ์หรือการเพิ่มข้ึนของหน้ีสิน ค่าใชจ่้ายจึงเป็นองคป์ระกอบท่ี
ส่งผลใหส่้วนของเจา้ของลดลง ทั้นน้ีไม่รวมถึงการแบ่งปันส่วนทุนใหก้บัผูมี้ส่วนร่วมในส่วนของ
เจา้ของ เช่น เงินปันผลจ่าย จากความหมายขา้งตน้ค่าใชจ่้ายจึงรวมถึงรายการต่อไปน้ี 

2.1  ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการดาํเนินกิจกรรมตามปกติของกิจการ เช่น ตน้ทุนขาย ค่าแรง 
2.2  รายการขาดทุนซ่ึงเกิดจากกิจกรรมท่ีไม่ปกติของกิจการ 
2.3  รายการขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์
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2.4  รายการขาดทุนท่ีย ังไม่เกิดข้ึน  เ ช่น  ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

2.5  รายการขาดทุนท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติ เช่น นํ้าท่วม ไฟไหม ้แผน่ดินไหว 
 
 งบกระแสเงินสด เป็นงบการเงินท่ีรวมส่วนประกอบในงบกาํไรขาดทุน ซ่ึงไดแ้ก่รายได้
และค่าใชจ่้าย และการเปล่ียนแปลงในองคป์ระกอบในงบดุลซ่ึงไดแ้ก่ สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วน
ของเจา้ของมาไวใ้นงบการเงินเดียวกนั กิจการจะสามารถคาํนวณหากระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ดาํเนินงานโดยนาํส่วนประกอบในงบกาํไรขาดทุนมาปรับปรุงดว้ยรายการต่อไปน้ี 

1.  รายการท่ีไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเส่ือมราคา กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศท่ียงัไม่เกิดข้ึน ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วม 

2.  การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนในระหว่างรอบ
ระยะเวลาบญัชี เช่น การเปล่ียนแปลงในลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือก สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้ และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี 

 สาํหรับการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน เช่น 
รายการซ้ือขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ รายการกูย้มืเงิน จ่ายชาํระเงินกูย้มื และการเปล่ียนแปลงใน
ส่วนของเจา้ของ เช่น การออกหุน้เพิ่มทุน จะรวมอยูใ่นการคาํนวณกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม 
ลงทุนและกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
 
 งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของ  หรืองบกาํไรขาดทุนแบบเบด็เสร็จจะไม่มี
องคป์ระกอบเป็นของตวัเองเช่นเดียวกบังบกระแสเงินสด แต่เป็นงบการเงินท่ีประกอบดว้ยรายการ
ต่อไปน้ี 

 1.  กาํไรหรือขาดทุนสุทธิสาํหรับงวดบญัชี 
2.  รายได ้ค่าใชจ่้าย รายการกาํไรขาดทุนแต่ละรายการท่ีมาตรฐานการบญัชีกาํหนดให้

รับรู้โดยตรงในส่วนของเจา้ของ 
 3.  ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีและของการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
 4.  รายการเก่ียวกบัเงินทุนท่ีไดรั้บจากเจา้ของและการแบ่งปันส่วนทุนใหเ้จา้ของ 
 5.  ยอดคงเหลือของกาํไรหรือขาดทุนสะสม ณ วนัตน้งวด ณ วนัท่ีในงบดุล รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด 
 6.  รายการกระทบยอดในส่วนทุนแต่ละประเภท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และสํารองแต่ละ
ชนิดระหวา่งตน้งวดกบัปลายงวด 
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ส่วนประกอบของนโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประกอบดว้ย
คาํอธิบายและการวิเคราะห์รายละเอียดของจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบดุล งบกาํไรขาดทุน งบกระแส
เงินสด และงบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ โดยมีโครงสร้างดงัน้ี 
 1.  แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัเกณฑก์ารจดทาํงบการเงิน และนโยบายการบญัชีท่ีเลือกใชกับั
รายการ และเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีสาํคญั 
 2.  เปิดเผยขอ้มูลตามท่ีมาตรฐานการบญัชีกาํหนด คือ ให้เปิดเผยขอ้มูลตามขอ้กาํหนด
ในมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งเป็นไปตามการตีความทุกประเด็นของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบญัชี 
  3.  ให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงินแต่เป็นขอ้มูลท่ีจาํเป็น เพื่อให้งบ
การเงินนั้นแสดงโดยถูกตอ้งตามท่ีควร 
 

1.4  การรับรู้รายการในงบการเงิน 
 การรับรู้รายการ (Recognition) หมายถึง การแสดงรายการหรือรวมรายการเขา้เป็นส่วน
หน่ึงของงบดุลและงบกาํไรขาดทุนดว้ยตวัอกัษร และจาํนวนเงินพร้อมกบัรวมจาํนวนเงินในยอด
รวมของงบการเงินดงักล่าว โดยทัว่ไป กิจการตอ้งรับรู้รายการท่ีเป็นไปตามนิยามขององคป์ระกอบ
ของงบการเงินกต่็อเม่ือรายการดงักล่าวเขา้เง่ือนไขทั้ง 2 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

1.  มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนท่ีกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตของรายการดงักล่าวหรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีรายการดงักล่าวจะส่งผลให้กิจการ
สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

 2.  กิจการสามารถวดัราคาทุนหรือมูลค่าของรายการดงักล่าวไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
รายการท่ีไม่เขา้เกณฑก์ารรับรู้รายการในงบการเงิน ณ เวลาหน่ึงอาจเปล่ียนมาเขา้เกณฑ์

การรับรู้ในเวลาต่อมาเน่ืองจากสถานการณ์เปล่ียนไป กิจการจะตอ้งเปิดเผยรายการท่ีเป็นไปตามคาํ
นิยามของงบการเงินแต่ไม่เขา้เกณฑ์การรับรู้รายการในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือจดัทาํ
คาํอธิบายเพิ่มเติม หากรายการนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน 
 

1.5  การวดัมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน 
 การวดัมูลค่า คือ การกาํหนดจาํนวนตวัเงิน เพื่อการรับรู้องคป์ระกอบของงบดุล และงบ
กาํไรขาดทุนการวดัมูลค่าจะเก่ียวขอ้งกบัการเลือกใชเ้กณฑใ์นการวดัค่าต่างๆ  ดงัน้ี 
  1.  ราคาทุนเดิม (Historical Cost) หมายถึง การบนัทึกราคาของสินทรัพยท่ี์ไดม้าดว้ย
จาํนวนเงินท่ีจ่ายออกไปหรือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์นาํไปแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการและ
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การบนัทึกหน้ีสินดว้ยจาํนวนเงินท่ีจะตอ้งชาํระภาระผูกพนัท่ีเกิดจากการดาํเนินงานตามปกติของ
กิจการ 
 2.  ราคาทุนปัจจุบนั (Current Cost) หมายถึง การแสดงราคาของสินทรัพยใ์นปัจจุบนั
โดยเทียบกบัราคาของสินทรัพยช์นิดเดียวกนั หรือท่ีเท่าเทียมกนัท่ีตอ้งจ่ายในขณะนั้น และการแสดง
ราคาของหน้ีสินในปัจจุบนั โดยเทียบกบัราคาท่ีตอ้งชาํระภาระผกูพกัในขณะนั้น 
 3.  มูลค่าท่ีจะไดรั้บ (Realizable Settlement Value) หมายถึง การแสดงราคาของ
สินทรัพยด์ว้ยจาํนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีอาจไดม้าในขณะนั้นหากกิจการขาย
สินทรัพยโ์ดยไม่ไดบ้งัคบัขาย และการแสดงหน้ีสินดว้ยมูลค่าท่ีจะตอ้งจ่ายคืนหรือดว้ยจาํนวนเงิน
สดหรือรายการท่ีเทียบเท่าเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระหน้ีท่ีเกิดจากการดาํเนินงานตามปกติ 
 4.  มูลค่าปัจจุบนั (Present Value) หมายถึง การแสดงราคาของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตภายใตก้ารดาํเนินงานปกติของกิจการ 
 

1.6 ลกัษณะคุณภาพของงบการเงิน 
 ลกัษณะคุณภาพ (Qualitative Characteristics) หมายถึง คุณสมบติัหลกัท่ีสาํคญัของงบ
การเงินท่ีมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน เป็นการแสดงขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
ตามควร โดยการนาํมาตรฐานการบญัชีท่ีเหมาะสมมาปฏิบติัซ่ึงจะส่งผลใหง้บการเงินแสดงขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งและยุติธรรมหรือให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามควร โดยเน้นถึงการไม่ทาํให้ผูใ้ชร้ายงานการเงิน
เขา้ใจผดิลกัษณะเชิงคุณภาพตามแม่บทการบญัชีประกอบดว้ย 
  1.  ความเขา้ใจได ้การแสดงงบการเงินในปัจจุบนัค่อนขา้งซับซ้อน อาจทาํให้ผูใ้ชง้บ
การเงินทัว่ไปท่ีมีความรู้ไม่เพียงพอไม่สามารถเขา้ใจขอ้มูลในงบการเงินไดท้นัที ดงันั้นการท่ีผูใ้ชง้บ
การเงินจะนาํขอ้มูลในงบการเงินไปใชใ้นการตดัสินใจไดท้นัทีนั้นจึงควรมีความรู้พอเพียง แม่บท
การบัญชีจึงมีขอ้สมมุติว่าผูใ้ช้งบการเงินต้องมีความรู้ตามควรเก่ียวกับการบัญชี กิจกรรมเชิง
เศรษฐกิจและธุรกิจประเภทนั้น ซ่ึงแมว้่าขอ้มูลจะมีความซบัซอ้นเกินกว่าท่ีผูใ้ชง้บการเงินจะเขา้ใจ 
แต่ถา้เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจแลว้กค็วรท่ีจะแสดงไวใ้นงบการเงิน 
  2.  ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ขอ้มูลท่ีสามารถให้ประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินไดต้อ้งเป็นขอ้มูลท่ีสามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนั และ
อนาคต รวมทั้งช่วยยืนยนัหรือระบุขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากผลการประเมินท่ีผ่านมาของผูใ้ชง้บ
การเงินไดล้กัษณะของขอ้มูลท่ีจะมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินไดน้ั้น
จะตอ้งมีลกัษณะของความมีนัยสําคญัของตวัเอง ซ่ึงความมีนัยสําคญัของขอ้มูลข้ึนอยู่กบัลกัษณะ
และขนาดของรายการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงิน หลกัในการพิจารณาโดยทัว่ ๆ ไป
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ว่าลกัษณะของขอ้มูลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งนั้นจะมองในด้านลกัษณะของรายการท่ีเก่ียวกับผูใ้ช้งบ
การเงิน และขนาดของรายการจะพิจารณาเฉพาะแต่ท่ีรายการนั้ น ๆ โดยเฉพาะเจาะจงว่ามี
ความสาํคญัหรือไม่ ในบางคร้ังลกัษณะของขอ้มูลเพียงอยา่งเดียวกมี็ผลกระทบต่อการตดัสินใจ 
 ขอ้มูลท่ีมีลกัษณะของนยัสาํคญั มี 2 ชนิด คือ 
 2.1  ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข (Quantitative Data) โดยปกตินกับญัชีจะใชก้าํไรสุทธิ กาํไร
ขั้นตน้ หรือตวัเลขอ่ืน ๆ เป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจ โดยมีหลกัวา่รายการท่ีมีความสาํคญันั้นจะตอ้งมี
จาํนวนเกินกวา่ร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิท่ีไดร้วมรายการนั้นแลว้ นัน่ก็คือรายการใดท่ีจะทาํใหก้าํไร
สุทธิแตกต่างไปเกินร้อยละยอ่มถือวา่รายการนั้นมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจ 
 ปัญหาของการใช้อตัราร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธินั้นก็คือความไม่สมํ่าเสมอของการ
รายงานนัน่คือถา้กาํไรสุทธิในแต่ละปีมีความแตกต่างกนัมาก อาจทาํใหร้ายการท่ีมีความสาํคญัในปี
หน่ึงอาจไม่สาํคญัในอีกปีหน่ึง ซ่ึงไดมี้การเสนอให้ใชอ้ตัรากาํไรขั้นตน้หรือกาํไรสุทธิถัว่เฉล่ียของ
หลาย ๆ ปีแทนการใชก้าํไรสุทธิ 
 สําหรับงบดุลการพิจารณาว่ารายการใดมีความสําคญัข้ึนอยู่กับประเภทของรายการ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตลอดจนความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแต่ละรายการ เช่น รายการเงินสดย่อมมี
ความน่าเช่ือถือกวา่มูลค่าของลูกหน้ีหรือสินคา้ เป็นตน้ 
 2.2  ขอ้มูลท่ีไม่เป็นตวัเลข (Non – Quantitative Data) ในการประเมินความสาํคญัของ
ขอ้มูลท่ีไม่เป็นตวัเลขจะมีความยากลาํบากในการพิจารณาว่าขอ้มูลใดมีความสาํคญัมากกว่ากนั ซ่ึง
ในการตดัสินใจนั้นอาจจะพิจารณาจากความสาํคญัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข เช่น การ
นาํสินทรัพยไ์ปคํ้าประกนั ถา้สินทรัพยน์ั้นมีมูลค่าสูงยอ่มถือวา่การคํ้าประกนันั้นมีความสาํคญั แต่ถา้
มูลค่าสินทรัพยท่ี์นาํไปคํ้าประกนัมีมูลค่านอ้ยก็อาจถือไดว้่าไม่มีความสําคญั หรือ การยกเลิกผลิต
สินคา้ หรือการถูกฟ้องลม้ละลาย ลกัษณะของรายการเหล่าน้ีถือว่าเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญัส่งผล
ต่อการนาํขอ้มูลนั้นมาประเมินผลและตดัสินใจ 

อยา่งไรกต็าม การตดัสินใจขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขและไม่เป็นตวัเลขใดมีความสาํคญัหรือไม่
จะตัดสินจากข้อมูลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ ถ้าข้อมูลใดมีผลต่อการตัดสินใจถือว่าข้อมูลนั้ นมี
นัยสําคญั ยกตวัอย่างเช่น ความเสียหายท่ีเกิดจากอคัคีภยั หากรายการดงักล่าวมีจาํนวนเงินไม่มี
นยัสาํคญัก็ไม่จาํเป็นตอ้งแสดงแยกจากค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเป็นรายการพิเศษในงบกาํไร
ขาดทุน เน่ืองจากไม่มีผลต่อการนําขอ้มูลนั้ นมาตัดสินใจ ดังนั้นในการตดัสินใจว่าขอ้มูลใดมี
นัยสําคญัหรือไม่โดยพิจารณาจาก หากมีการละเวน้ในการแสดงขอ้มูลนั้นหรือมีการแสดงขอ้มูล
ผิดพลาดทาํให้ผูใ้ชง้บการเงินตดัสินใจผิดพลาดหรือตดัสินใจแตกต่างไปจากท่ีควรจะเป็นถา้หาก
ผูใ้ชง้บการเงินไดท้ราบขอ้มูลนั้น 
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3. ความเช่ือถือได ้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีปราศจากความผิดพลาดท่ีมี
นยัสาํคญั และความลาํเอียง ซ่ึงประกอบดว้ยลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การเป็นตัวแทนอนัเท่ียงธรรม หมายถึง ขอ้มูลควรจะแสดงในงบการเงินตาม
เหตุการณ์ท่ีไดเ้กิดข้ึนจริง เช่น กิจการควรรับรู้รายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนทนัทีเม่ือมีการส่งสินคา้ให้
ลูกคา้และรับรู้ลูกหน้ีในงบดุลไม่ใช่รับรู้รายไดเ้ม่ือไดรั้บเงินจากลูกคา้ 

(2)  เน้ือหาสําคญักว่ารูปแบบ หมายถึง ขอ้มูลทางบญัชีควรบนัทึกและแสดงในงบ
การเงินตามเน้ือหาของรายการและตามความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจ มิใชรู้ปแบบตามกฎหมายเพียง
อยา่งเดียว เช่น กิจการบนัทึกสินทรัพยท่ี์ไดจ้ากสญัญาเช่าทางการเงินเป็นสินทรัพยข์องกิจการ แมว้่า
สินทรัพยน์ั้นตามกฎหมายไม่ไดเ้ป็นของกิจการ แต่โดยเน้ือหาแลว้กิจการเป็นผูไ้ดป้ระโยชน์เชิง
เศรษฐกิจจากสินทรัพยน์ั้นจึงควรบนัทึกเป็นสินทรัพยข์องกิจการ 
  (3)  ความเป็นกลาง หมายถึง ขอ้มูลท่ีในงบการเงินท่ีปราศจากความลาํเอียงและแสดง
โดยไม่มีวตัถุประสงคท่ี์จะทาํใหผู้ใ้ชง้บการเงินตดัสินใจหรือใชดุ้ลยพินิจไดโ้ดยอิสระปราศจากการ
ช้ีนาํของกิจการหรือตามเจตนาของกิจการ 
  (4)  ความระมดัระวงั หมายถึง ความไม่แน่นอนในเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัทาํงบการเงิน ผูจ้ ัดทาํงบการเงินอาจใช้หลกัความระมดัระวงัในการประมาณการเพ่ือไม่ให้
สินทรัพยห์รือรายไดแ้สดงยอดสูงเกินไป หรือหน้ีสินหรือค่าใชจ่้ายแสดงยอดตํ่าเกินไป แต่หลกั
ความระมดัระวงักไ็ม่ไดใ้หกิ้จการตั้งสาํรองลบั เน่ืองจากจะทาํใหง้บการเงินขาดความน่าเช่ือถือ 
  (5)  ความครบถว้น หมายถึง ขอ้มูลในงบการเงินจะตอ้งมีความครบถว้นหากขอ้มูลนั้นมี
นยัสาํคญัและมีตน้ทุนในการจดัทาํไม่สูงกวา่ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ผูจ้ดัทาํงบการเงินจะตอ้งพึงระลึก
เสมอว่าขอ้มูลบางขอ้มูลหากไม่แสดงหรือไม่เปิดเผยไวใ้นงบการเงิน อาจจะทาํให้ผูใ้ชง้บการเงิน
เขา้ใจผดิและทาํใหข้อ้มูลในงบการเงินนั้นขาดความน่าเช่ือถือ 
  4.  การเปรียบเทียบกนัได ้ขอ้มูลในงบการเงินของกิจการตอ้งเปรียบเทียบกนัได ้แมว้่า
จะต่างรอบเวลาหรือต่างกิจการกนักต็าม เน่ืองมาจากผูใ้ชง้บการเงินมีวตัถุประสงคท่ี์จะนาํงบการเงิน
ไปใช้ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ ดังนั้นงบการเงินจะตอ้งทาํให้ผูใ้ช้สามารถท่ีจะคาดคะเนถึง
แนวโนม้ในการก่อให้เกิดเงินสดของกิจการหน่ึงเพื่อเปรียบเทียบกบัแนวโนม้ในการก่อให้เกิดเงิน
สดของกิจการอ่ืนได ้ก่อนท่ีจะตดัสินใจลงทุน ขอ้มูลในงบการเงินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัก็ตอ้งมี
การปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอถึงแมว้า่จะเป็นของกิจการเดียวกนัแต่ต่างรอบเวลาหรือต่างกิจการ 

ในการเปรียบเทียบงบการเงินกนัไดจ้ะตอ้งทราบขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายการบญัชีการ
เปล่ียนแปลงเก่ียวกบันโยบายบญัชีและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในงบการเงิน ซ่ึงสามารถ
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ระบุความคลา้ยคลึงกนัของงบการเงินในรอบเวลาท่ีต่างกนั และความแตกต่างกนัในนโยบายการ
บญัชีของระหวา่งกิจการได ้

นอกจากน้ี ผลงานวิจยัของ Lang and Lundholm (1993) ไดก้ล่าวถึงคุณภาพของการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีนอกเหนือจาก 4 ขอ้ขา้งตน้วา่รวมถึงปริมาณ และความทนัเวลาของขอ้มูลดว้ย ดงันั้น
การเปิดเผยขอ้มูลอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเชิงของปริมาณและความทนัเวลาของขอ้มูล 
จะมีความสัมพนัธ์อย่างมากกบัตน้ทุนในการจดัเตรียมและเผยแพร่ ในดา้นของปริมาณและความ
ทนัเวลาของขอ้มูล กิจการท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมากและทนัต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้ซ่ึงอาจจะ
เป็น การจดัทาํรายงานประจาํปี รายงานรายไตรมาส จะทาํให้ขอ้มูลมีความชดัเจนและน่าเช่ือถือข้ึน
และช่วยลดความเส่ียงจากการประมาณการ ทาํใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถพยากรณ์ผลการดาํเนินงาน
ของกิจการไดแ้ม่นยาํข้ึน ซ่ึงจะช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้ นกัลงทุน เจา้หน้ี ธนาคาร 
สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสมมากข้ึน 
 
  1.7 ข้อจํากดัของงบการเงิน 
  ในการนาํงบการเงินไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ ผูใ้ชง้บการเงินจะตอ้ง
รู้ถึงขอ้จาํกดัของงบการเงินท่ีทาํให้งบการเงินมีลกัษณะคุณภาพไม่ครบถว้น ซ่ึงไดแ้ก่ขอ้จาํกดัใน
เร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  1.  ความทนัต่อเวลา (Timeliness) หมายถึง การมีขอ้มูลพร้อมท่ีจะนาํไปช่วยในการ
ตดัสินใจในปัญหาต่าง ๆ ในเวลานั้น ๆ ซ่ึงถา้หากกิจการไม่ไดน้าํเสนองบการเงินภายในเวลาอนั
สมควรประโยชน์ของงบการเงินจะลดลงทนัที หรืออาจกล่าวไดว่าการรายงานขอ้มูลล่าชา้อาจทาํให้
ขอ้มูลไม่เป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ ดงันั้นฝ่ายบริหารจะตอ้งพิจารณาเปรียบเทียบ
ระหว่างประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการรายงานท่ีทนัต่อเวลากบัความเช่ือถือได ้(Reliability) ของงบ
การเงินนั้นโดยการหาความสมดุลระหว่างความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ (Relevance) และความ
เช่ือถือไดข้องงบการเงิน ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาถึงความตอ้งการของผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจเชิง
เศรษฐกิจเป็นสาํคญั คือ หากกิจการจะรอจนกระทัง่ทราบขอ้มูลในทุกลกัษณะจึงจะเสนองบการเงิน 
งบการเงินอาจมีความเช่ือถือได้สูง แต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงินในการตดัสินใจเชิง
เศรษฐกิจหรือหากกิจการจาํเป็นเป็นตอ้งเสนองบการเงินให้ทนัทีต่อเวลาก่อนท่ีจะทราบขอ้มูล
เก่ียวกบัรายการหรือเหตุการณ์ทางบญัชีในทุกลกัษณะ งบการเงินอาจมีความเช่ือถือไดล้ดลง 
  2.  ความสมดุลระหว่างประโยชน์ท่ีไดรั้บกบัตน้ทุนท่ีเสียไป (Between Benefit And 
Cost) ในการจดัทาํขอ้มูล ตน้ทุนท่ีเสียไป ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการเก็บรวบรวม บนัทึก ตรวจสอบ 
นาํเสนอ วิเคราะห์และตีความหมาย เพื่อจะนาํมาแสดงในงบการเงินนั้น บางคร้ังกิจการอาจจะตอ้งมี
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ตน้ทุนในการจดัทาํมากกวา่ประโยชนท่ี์จะไดรั้บจากขอ้มูลนั้น ดงันั้นกิจการจะตอ้งพิจารณาหาความ
สมดุลระหวา่งประโยชน์ท่ีไดรั้บกบัตน้ทุนท่ีเสียไป แต่โดยทัว่ไป กิจการควรจะแสดงขอ้มูลเพิ่มเติม
หากผูบ้ริหารเช่ือว่าประโยชน์ท่ีผูใ้ชง้บการเงินจะไดรั้บจากขอ้มูลเหล่านั้นในการนาํไปใชใ้นการ
ตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจมากกว่าตน้ทุนในการจดัหาขอ้มูลนั้น สาํหรับผูท่ี้จะนาํงบการเงินของกิจการ
ไปใชป้ระโยชน์ก็จะตอ้งคาํนึงถึงขอ้จาํกดัขอ้น้ีของกิจการ นอกจากน้ีอาจจะมีเร่ืองของตน้ทุนการ
เสียเปรียบในเชิงแข่งขนัซ่ึงบริษทัจะตอ้งพิจารณาดว้ย 
  3.  ความสมดุลของลกัษณะเชิงคุณภาพ (Balance Between Qualitative Characteristics) 
การสร้างความสมดุลระหว่างลกัษณะเชิงคุณภาพต่าง ๆ ถือเป็นส่ิงจาํเป็นในการจดัทาํงบการเงินซ่ึง
ประกอบดว้ย ความเขา้ใจได ้ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ความเช่ือถือได ้และการเปรียบเทียบ
กนัได ้เพื่อใหง้บการเงินบรรลุวตัถุประสงคต่์อไปน้ี 
  (1)  การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และการเปล่ียนแปลงฐานะ
การเงินของกิจการ 
  (2)  ขอ้มูลตอ้งเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินทุกประเภท 
  (3)  ขอ้มูลตอ้งเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน 
  ในการนาํเสนอขอ้มูลในงบการเงิน ผูจ้ดัทาํจะตอ้งพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
ลกัษณะเชิงคุณภาพซ่ึงจะแตกต่างกนัไปในแต่ละกรณี โดยจะตอ้งทาํการตดัสินใจเลือกความสมดุล
ของลกัษณะคุณภาพ กล่าวคือ ในการจดัทาํงบการเงินกิจการอาจยอมลดคุณภาพในดา้นหน่ึงเพื่อเพิ่ม
คุณภาพในอีกดา้นหน่ึง ตวัอย่างเช่น กิจการอาจตอ้งประมาณค่าใช้จ่ายบางรายการท่ีเกิดข้ึนเพื่อ
นําเสนองบการเงินให้ทันต่อเวลา เน่ืองจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวควรแสดงอยู่ในงบการเงิน การ
ประมาณการดงักล่าวย่อมทาํให้ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลลดลง แต่ทาํให้ความเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินในดา้นความทนัต่อเวลาเพิ่มข้ึน 
 
2. การนําเสนองบการเงิน 

   กฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินในการ
นําเสนองบการเงินของกิจการ แม้ว่างบการเงินจะได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและลง
ความเห็นจากผูส้อบบญัชีของกิจการแลว้ แต่ความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครอบถว้น
ของขอ้มูลในงบการเงินก็ยงัเป็นของผูบ้ริหารของกิจการอยู ่กล่าวคือในการเปิดเผยขอ้มูลของ
กิจการผูบ้ริหารเป็นผูมี้หน้าท่ีในการจดัทาํและนาํเสนอ ในส่วนน้ีไดมี้ขอ้กาํหนดเป็นตวับท
กฎหมายเพ่ือใช้บงัคบัให้กิจการตอ้งปฏิบติัตามและกาํหนดบทลงโทษไวใ้นกรณีท่ีฝ่าฝืน 
เพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายยดึเป็นแนวทางในการปฏิบติัใหมี้มาตรฐานอนัเดียวกนั  
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 2.1 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35  ของสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน  ท่ีออกมาแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 เร่ือง นโยบาย
การบญัชี ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สินทรัพยห์มุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียน และฉบบัท่ี 23 เร่ืองขอ้มูลท่ีควร
เปิดเผยในงบการเงิน ซ่ึงให้ถือปฏิบติักบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม พ.ศ. 2542 ดงันั้นในการศึกษาการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินในการศึกษาคร้ังน้ี จึงได้
ศึกษาตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี35 ไดก้าํหนดแนวทางในการแสดงหรือเปิดเผยขอ้มูลท่ีจาํเป็น
ในงบการเงินซ่ึงเป็นขอ้กาํหนดขั้นตํ่าสาํหรับขอ้มูลท่ีตอ้งมีอยูใ่นงบการเงินท่ีกิจการจะตอ้งจดัทาํได ้
ดงัน้ี 
 
   การแสดงข้อมูลทั่วไป ส่วนประกอบแต่ละส่วนของงบการเงินตอ้งมีเอกลกัษณ์เฉพาะ
และตอ้งแสดงขอ้มูลต่อไปน้ีอยา่งเด่นชดั เพื่อใหง้บการเงินมีความชดัเจนและเขา้ใจไดดี้ยิง่ข้ึน 

(1) ช่ือของกิจการท่ีเสนอรายงานหรือสญัลกัษณ์ของกิจการ 
(2) การระบุวา่งบการเงินนั้นเป็นงบการเงินเด่ียวหรืองบการเงินรวม 
(3) วนัท่ีในงบดุลหรือรอบระยะเวลาของงบการเงิน 
(4) สกลุเงินตราท่ีใชใ้นรายงาน 
(5) จาํนวนหลกัท่ีใชใ้นการแสดงตวัเลขในงบการเงิน เช่น แสดงหลกัพนัหรือหลกั

ลา้น 
(6) ข้อมูลดังกล่าวต้องแสดงไว้ให้ชัดเจน โดยการแสดงเป็นหัวข้อเร่ืองท่ีหัว

กระดาษและหวัเร่ืองยอ่ในแต่ละช่องของรายการและควรแสดงไวทุ้กหนา้ของงบการเงิน 
 
   งบดุล ในการแสดงรายการกิจการตอ้งแยกแสดงรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแต่ละ
บรรทดั หัวขอ้เร่ืองและยอดรวมย่อยเพิ่มเติม เพื่อให้งบการเงินของกิจการแสดงฐานะการเงินโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรเป็น โดยใชส้ภาพคล่องเป็นเกณฑต์ามลาํดบัรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวยีนใน
งบดุล รายการท่ีมีสภาพคล่องสูงสุดถึงตํ่าสุด หมายความว่า จาํนวนท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์
ภายใน 12 เดือน ตอ้งแยกแสดงออกจากจาํนวนท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจาก
วนัท่ีในงบดุล และจาํนวนท่ีคาดว่าจะชาํระคืนภายใน 12 เดือนตอ้งแยกแสดงออกจากจาํนวนท่ีคาด
วา่จะชาํระคืนเกินกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัท่ีในงบดุล 
   รายการท่ีควรแสดงในงบดุล กาํหนดไวอ้ย่างกวา้ง ๆ ตามลกัษณะ การดาํเนินงานของ
กิจการ การพิจารณารายการท่ีควรแสดงเพ่ิมเติม โดยดูจากปัจจยัต่อไปน้ี 
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 1.  ลักษณะและสภาพคล่องของสินทรัพย์รวมถึงความมีนัยสําคัญของรายการซ่ึง
ตามปกติ ถือเป็นปัจจยัในการแยกแสดงรายการสินทรัพยท่ี์เป็นตวัเงินจากสินทรัพยท่ี์ไม่เป็นตวัเงิน
และแยกแสดงรายการสินทรัพยห์มุนเวียนจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
   2.  หนา้ท่ีของรายการท่ีมีต่อกิจการซ่ึงตามปกติถือเป็นปัจจยัในการแยกแสดงรายการเงิน
สด และรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี สินคา้คงเหลือ สินทรัพยด์าํเนินงานและสินทรัพยท์างการ
เงิน 
  3.  จาํนวน ลกัษณะและวนัครบกาํหนดของหน้ีสิน ซ่ึงตามปกติถือเป็นปัจจยัในการแยก
แสดงรายการหน้ีสินท่ีระบุและท่ีไม่ระบุอตัราดอกเบ้ียจากประมาณการหน้ีสิน รวมทั้งการแยก
ประเภทหน้ีสินดงักล่าวเป็นหน้ีสินหมุนเวียนและหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
 
 ขอ้มูลท่ีตอ้งแสดงในงบดุล กิจการจะตอ้งแสดงรายการแต่ละบรรทดัพร้อมจาํนวนเงิน
โดยเรียงลาํดบัตามสภาพคล่อง โดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 35 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน ได้
กาํหนดไวเ้ป็นอยา่งนอ้ย ดงัรายการต่อไปน้ี 
 1.  เงินสดและเงินฝากธนาคาร (Cash and deposits at financial institutions) หมายถึง 
ธนบตัรและเหรียญกษาปณ์ รวมทั้งเงินสดยอ่ย ธนาณติั ตัว๋แบกเงินไปรษณีย ์เงินฝากธนาคารกระแส
รายวนัและออมทรัพย ์สาํหรับเงินท่ีไม่สามารถใชไ้ดโ้ดยทนัที เช่น ยอดเงินในบญัชีเงินฝากประจาํท่ี
เป็นหลกัประกนัแก่หน้ีสินหรือคํ้าประกนั กิจการจะตอ้งเปิดเผยขอ้จาํกดัดงักล่าวให้ทราบในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน 
 2.  เงินลงทุนระยะสั้น (Short Term Investments) หมายถึง เงินลงทุนชัว่คราวตามท่ี
กาํหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสาร
ทุน ท่ีกิจการตั้งใจจะถือไวไ้ม่เกิน 1 ปี หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย เงินลงทุนทัว่ไป และ
ตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดภายใน 1 ปี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาดอกผลจขากเงินลงทุนนั้นและเป็น
หลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นความตอ้งการของตลาด ในการแสดงรายการในงบการเงิน เน่ืองจากการแสดงเงิน
ลงทุนวา่เป็นสินทรัพยห์มุนเวียนหรือสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนมีผลต่อการวิเคราะห์เงินลงทุน ดงันั้น ฯ 
วนัท่ีในงบดุลกิจการตอ้งแยกแสดงรายการเงินลงทุนชัว่คราวออกจากเงินลงทุนระยะยาว 
   กิจการจะต้องเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  นโยบายการบญัชีเงินลงทุน การกาํหนดมูลค่า ตน้ทุนของตราสารท่ีจาํหน่าย การ
เปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 
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  (2)  รายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน ไดแ้ก่ รายไดด้อกเบ้ีย ค่าสิทธิและ
เงินปันผลท่ีเกิดจากเงินลงทุน จาํนวนรวมของรายการกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการโอนเปล่ียน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขายไปเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ การจาํหน่ายเงินลงทุนแต่ละประเภท หรือรายการท่ียงั
ไม่เกิดข้ึนของหลกัทรัพยเ์พื่อคา้และเงินลงทุนทัว่ไป 
 (3)  การเปล่ียนแปลงในระหว่างงวดของส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าและ
ลกัษณะของการเปล่ียนแปลงนั้น 
  (4)  ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายและตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด โดยแสดง
แยกตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดเป็นแต่ละรายการ โดยแสดง มูลค่ายติุธรรม จาํนวนรวมของ
รายการกาํไรและจาํนวนรวมของรายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า จาํนวน
รวมของราคาทุนตดัจาํหน่ายของตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดและตราสารหน้ีท่ีจะครบ
กาํหนดตามสญัญาโดยจดักลุ่มตามระยะเวลาท่ีจะถึงกาํหนดกิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับการขาย
หรือการโอนเปล่ียนประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  จาํนวนตน้ทุนตดัจาํหน่ายของหลกัทรัพยท่ี์มีการขายหรือการโอนเปล่ียน 
(2)  จาํนวนรวมของรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึน 
(3)  จาํนวนรวมของรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึน 
(4)  การเปล่ียนแปลงสถานการณ์ท่ีทาํให้กิจการขายหรือโอน เปล่ียนตราสารนั้นจาก

ความตั้งใจเดิมท่ีจะถือตราสารหน้ีไปจนครบกาํหนด กิจการอาจเปิดเผยขอ้มูลอ่ืนเพิ่มเติม เพ่ือช่วย
ใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจงบการเงินไดดี้ยิง่ข้ึน 
  3.  ลูกหน้ีและตัว๋เงินรับการคา้ – สุทธิ (Trade Account And Notes Receivables, Net) 
หมายถึงเงินท่ีลูกคา้คา้งชาํระค่าสินคา้หรือค่าบริการท่ีบริษทัไดข้ายไปตามปกติและลูกหน้ีตามตัว๋
เงินรับอนัเกิดจากค่าสินคา้หรือบริการดงักล่าว ลูกหน้ีการคา้ให้แสดงมูลค่าสุทธิหลงัจากหักค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ี ในงบดุลของกิจการ ควรแสดงบญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นรายการหัก
จากบญัชีลูกหน้ี โดยแยกแสดงลูกหน้ีการคา้ต่างหากจากลูกหน้ีอ่ืน ดงัน้ี 

 
 
 

ลูกหน้ีการคา้ XXX 
หกั   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ XXX 
ลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ XXX 
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ลูกหน้ีอ่ืน XXX 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ XXX 
ลูกหน้ีอ่ืน – สุทธิ XXX 

 
   การเปิดเผยข้อมูล กิจการควรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับหน้ีสงสัยจะสูญในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ้มูลท่ีควรเปิดเผยคือ วิธีท่ีกิจการใชป้ระมาณจาํนวนหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงนิยม
เปิดเผยภายใตห้ัวขอ้นโยบายการบญัชีและจาํนวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ นิยมเปิดเผยภายใตห้ัวขอ้
ของลูกหน้ีประเภทนั้น ๆ ในกรณีท่ีมิไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบดุล 
   4. เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (Short – Term Loans to Related 
Parties) หมายถึงเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
47 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดใ้ห้ความหมายว่าหมายถึง 
บุคคลหรือกิจการตั้ งแต่สองรายข้ึนไปมีความสัมพนัธ์กันในลกัษณะท่ีฝ่ายหน่ึงมีอาํนาจในการ
ควบคุมอีกฝ่ายหน่ึง หรือสามารถใชอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเหนืออีกฝ่ายหน่ึงในการตดัสินใจทาง
การเงินและการดาํเนินงาน กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลควร
เปิดเผยถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างกนั อตัราดอกเบ้ียของเงินให้กูย้ืมท่ีคิดระหว่างกนั จาํนวนเงินของ
ยอดคงคา้งระหวา่งกนั หรือในกรณีท่ีมิไดมี้การคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนักใ็หเ้ปิดเผยดว้ย 
   5. สินคา้คงเหลือ (Inventories) หมายถึง สินคา้สาํเร็จรูป งานหรือสินคา้ระหว่างทาํ 
วตัถุดิบและวสัดุใชใ้นการผลิตเพื่อขายตามปกติของกิจการ ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง 
สินคา้คงเหลือไดก้าํหนดใหแ้สดงสินคา้คงเหลือ โดยจาํแนกตามประเภทของสินคา้ว่าเป็นสินคา้ท่ีมี
ไวข้ายหรือเพื่อการผลิต ตลอดจนเกณฑใ์นการเปล่ียนประเภทสินคา้คงเหลือ โดยแสดงในราคาทุน
หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ส่วนบญัชีค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงท่ีกิจการตั้งไว้
ในกรณีท่ีลดราคาสินคา้จากราคาทุนมาเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ให้แสดงหักจากสินคา้คงเหลือใน
ราคาทุน 
 
 

ลูกหน้ีคงเหลือ XXX 
หกั  ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง XXX 
ลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ XXX 
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   นอกจากน้ีกิจการจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีในงบการเงิน 
(1) นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัวิธีการตีราคาสินคา้คงเหลือและการคาํนวณราคา

ทุน 
(2) ราคาตามบญัชีของสิคา้คงเหลือแต่ละประเภทและราคาตามบญัชีรวม 
(3) ราคาตามบญัชีรวมของสินคา้คงเหลือท่ีแสดงในราคามูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
(4) มูลค่าสินคา้ท่ีปรับเพิ่มข้ึนจากราคาท่ีเคยลดลง 
(5) เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีทาํใหร้าคาสินคา้กลบัเพิ่มข้ึน 
(6) ราคาตามบญัชีของสินคา้คงเหลือท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน 

 
 6.สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (Other current assets) หมายถึง ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ รายไดค้า้ง
รับและสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนใด นอกจากท่ีกาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 1 ถึง 5 

7.เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (Long – Term Loans To 
Related Parties) หมายถึง เงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเกินกว่า 12 เดือนนบัจาก
วนัท่ีในงบดุล การเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูล 

  (1)   ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัในทุกกรณีท่ีมีการควบคุมเกิดข้ึนไม่วา่จะมีรายการคา้
ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหรือไม่กต็าม เช่น การเป็นบริษทัในเครือ บริษทัร่วม 
   (2)  ถา้มีรายการคา้ระหว่างกนั กิจการตอ้งเปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ รวมทั้งเปิดเผย
ประเภทและองคป์ระกอบของรายการคา้ท่ีจาํเป็นต่อความเขา้ในในงบการเงินท่ีนาํเสนอ ดงัน้ี 
      - จาํนวนหรืออตัราส่วนของปริมาณการคา้ 
      - จาํนวนหรืออตัราส่วนของยอดคงคา้งระหวา่งกนั 
      - นโยบายการกาํหนดราคาระหวา่งกนั 

(3)  รายการระหว่างกนัท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั อาจรวมเปิดเผยไวด้ว้ยกนั เวน้แต่ว่า
การเปิดเผยแยกกนัช่วยใหเ้ขา้ใจถึงผลกระทบของรายการคา้ระวห่างกนัท่ีมีต่องบการเงินของกิจการ
ท่ีเสนอรายงาน 
 8.  เงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย (Investments For Using The 
Equity Method) หมายถึง เงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียตามท่ี
กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 44 เร่ือง งบการเงินรวมและการบญัชีสาํหรับเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย ใหค้วามหมายของเงินลงทุนท่ีบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียว่าหมายถึง วิธีการบญัชีท่ีบนัทึก
เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและปรับปรุงดว้ยการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการลงทุน
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ตามสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการท่ีไปลงทุน กิจการจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูล
ต่อไปน้ีในงบการเงิน 
 (1) รายช่ือและขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัร่วมท่ีสาํคญัรวมถึงสัดส่วนของความเป็นเจา้ของ
และสดัส่วนของสิทธิออกเสียงในกรณีท่ีแตกต่างจากสดัส่วนของความเป็นเจา้ของ 
 (2)  วิธีท่ีใชใ้นการบนัทึกเงินลงทุนซ่ึงตอ้งจดัประเภทเป็นสินทรัพยร์ะยะยาว 
 (3)  เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ ส่วนร่วมในหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ภาระผกูพนั
เก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนของบริษทัร่วมท่ีกิจการอาจตอ้งร่วมรับภาระ หน้ีสินทั้งหมดของบริษทัร่วม
ซ่ึงกิจการมีภาระผกูพนัท่ีอาจตอ้งจ่าย 
 การแสดงรายการในหวัขอ้น้ี ให้รวมถึง เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (Other Long – Term 
Investments) หมายถึง เงินลงทุนระยะยาวในบุคคลอ่ืนหรือกิจการอ่ืนท่ีมิใช่บุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ให้แสดงมูลค่าสุทธิหลงัจากหักค่าเผื่อการปรับมูลค่าหรือค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงิน
ลงทุน เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนใน 
ตราสารหน้ีและตราสารทุน ไดใ้หค้วามหมายของเงินลงทุนระยะยาว ว่าหมายถึง เงินลงทุนท่ีกิจการ
ตั้งใจจะถือไวเ้กิน 1 ปี เงินลงทุนระยะยาวรวมถึง หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย เงินลงทุนทัว่ไป และตราสาร
หน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด การจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน เป็นไปเช่นเดียวกบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตรา
สารหน้ีและตราสารทุน 
 9.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ (Property, Plant And Equipment, Net) หมายถึง 
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนท่ีกิจการมีไวเ้พื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต เพื่อใช้ในการจาํหน่ายสินคา้หรือ
ให้บริการ เพ่ือให้เช่าหรือเพื่อใชใ้นการบริหารงาน โดยกิจการคาดว่าจะใชป้ระโยชน์มากกว่าหน่ึง
รอบปีบญัชี สินทรัพยด์งักล่าวให้แสดงมูลค่าสุทธิหลงัจากหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ในการจดัทาํงบการเงิน มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ กาํหนดใหจ้ะตอ้งเปิดเผยรายการต่อไปน้ี 

(1) เกณฑก์ารวดัมูลค่า 
(2) วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา 
(3) อายกุารใชง้าน หรืออตัราค่าเส่ือราคา 
(4) ราคาตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ค่าเส่ือมราคาสะสม ค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่า 
(5) รายการกระทบยอดของราคาตามบญัชี ระหวา่งตน้งวดถึงวนัส้ินงวด 
(6) จาํนวนและขอ้จาํกดัในกรรมสิทธ์ิท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน 
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(7) นโยบายการบญัชีท่ีใชส้ําหรับการประมาณค่าใชจ่้ายในการบูรณะสถานท่ี
หลงัเลิกใช ้

(8) จาํนวนรายจ่ายทั้งส้ินท่ีเกิดข้ึนในการสร้างอาคาร และอุปกรณ์ 
(9) จาํนวนภาระผกูพนัท่ีตกลงไวเ้พื่อใหไ้ดม้าซ่ึงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
(10) ลักษณะและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีท่ีมี

ผลกระทบอย่างมีนัยสําคญั อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีท่ีมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสําคญั อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงประมาณการเก่ียวกับราคาซาก ประมาณการ
รายจ่ายในการซ้ือ การขนยา้ย อายกุารใชง้านและวิธีการคาํนวณค่าเส่ือมราคา 

(11) ในกรณีทีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาท่ีตีใหม่ ให้เปิดเผย
ดงัต่อไปน้ี 
      -    เกณฑท่ี์ใชใ้นการตีราคาสินทรัพย ์
      - วนัท่ีมีการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ 
      - การตีราคาใหม่ทาํโดยผูป้ระเมินราคาอิสระหรือไม่ 
      - ลกัษณะของดชันีท่ีใชก้าํหนดราคาเปล่ียนแทน 
      -     ราคาตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละประเภทซ่ึงควร
แสดง  
      - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์
 10. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (Other Non – Current Assets) หมายถึง สินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนอ่ืนใดนอกจากท่ีกาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการขา้งตน้ หรือรายการท่ีไม่อาจแสดงรวมอยู่
ในรายการขา้งตน้ได ้สินทรัพยร์ะยะยาวอ่ืน จะตอ้งเปิดเผยรายการซ่ึงรวมถึง (ถา้มี) 
 11.เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (Band Overdrafts And 
Short - Term Loans From Financial Institutions) หมายถึง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร หน้ีสินท่ี
เกิดข้ึนจากการกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินอ่ืน รวมทั้งการขายหรือขายช่วง
ลดตัว๋เงินกบัสถาบนัการเงิน ซ่ึงจดัเป็นหน้ีสินหมุนเวียน 
 12. เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่ายการคา้ (Trade Account And Notes Payables) หมายถึง 
เงินท่ีบริษทัคา้งชาํระค่าสินคา้หรือค่าบริการท่ีซ้ือมาเพ่ือขายหรือเพ่ือใชใ้นการผลิตสินคา้หรือบริการ
ตามปกติธุระ และตัว๋เงินจ่ายท่ีบริษทัออกให้เพื่อชาํระค่าสินคา้หรือบริการดงักล่าวทั้งน้ี ให้รวมถึง
เจา้หน้ีและตัว๋เงินจ่ายการคา้ท่ีเป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง และกิจการทีเก่ียวขอ้งกนัดว้ย 
 13.เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (Current Portion O Long – Term 
Loans) หมายถึง เงินกูย้มืระยะยาวท่ีจะถึงกาํหนดชาํระคืนในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป บริษทัตอ้ง
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แสดงจาํนวนเงินแยกต่างหากจากจาํนวนเงินกูย้มืทั้งหมด เพื่อใหผู้ใ้ชง้บการเงินทราบถึงภาระผกูพนั
ท่ีกิจการจะตอ้งสูญเสียเงินสดเพื่อชาํระหน้ีในงวดบญัชีหนา้ 
 14. เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (Short – Term Loans From 
Related Parties) หมายถึง เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินทดรองจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รวมทั้ งหน้ีสินในลักษณะอ่ืนใดซ่ึงจัดเป็นหน้ีสินหมุนเวียน การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน
กาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูล 

(1) ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัในทุกกรณีท่ีมีการควบคุมเกิดข้ึนไม่ว่จะมีรายการคา้
ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหรือไม่กต็าม เช่น การเป็นบริษทัในเครือ บริษทัร่วม 

(2) ถา้มีรายการคา้ระหว่างกนั กิจการตอ้งเปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ รวมทั้ง
เปิดเผย 
      - จาํนวนหรืออตัราส่วนของปริมาณการคา้ 
      - จาํนวนหรืออตัราส่วนของยอดคงคา้งระหวา่งกนั 
      - นโยบายการกาํหนดราคาระหวา่งกนั 

(3) รายการระหวา่งกนัท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั อาจรวมเปิดเผยไวด้ว้ยกนั เวน้แต่
ว่าการเปิดเผยแยกกนัช่วยให้เขา้ใจถึงผลกระทบของรายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีต่องบการเงินของ
กิจการท่ีเสนอรายงาน 
 15.หน้ีสินหมุนเวียน (Other Current Liabilities) หมายถึง ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย รายไดรั้บ
ล่วงหนา้ ค่าใชจ่้ายก่อนดาํเนินงาน ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงกิจการใหม่ ค่าภาษีเงินไดร้อการตดัจ่าย 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย เงินปันผลคา้งจ่าย และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนใดนอกจากท่ีกาํหนดให้แสดงไวใ้น
รายการขา้งตน้ 
   16.เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (Long – Term Loans From 
Related Patties) หมายถึง เงินกูย้มืระยะยาวท่ีบริษทักูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมทั้ง
หน้ีสินในลกัษณะอ่ืนใด ซ่ึงจดัเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
   17.เงินกูย้มืระยะยาว (Long – Term Loans) หมายถึง เงินกูย้มืจากบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลอ่ืน รวมทั้งจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระคืนเกินกวา่หน่ึงปีนบัจาก
วนัท่ีในงบการเงิน 
 รายการท่ี 17 เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และรายการท่ี 18 
เงินกูย้มืระยะยาว ตอ้งเปิดเผยรายการต่อไปน้ี โดยไม่รวมส่วนท่ีจะถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 

(1) เงินกูท่ี้มีหลกัประกนั 
(2) เงินกูท่ี้ไม่มีหลกัประกนั 
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(3) เงินกูร้ะหวา่งบริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ย 
(4) เงินกูร้ะหวา่งบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 รายการดงักล่าวจะตอ้งแสดงขอ้มูลโดยสรุปเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย กาํหนดเวลาการ
ชาํระหน้ีหลกัประกนัหน้ีสินอนัดบัรอง การแปลงสภาพไดแ้ละเง่ือนไข จาํนวนเงินท่ียงัคงเหลืออยู่
ในบญัชีส่วนเกิน การแสดงรายการในหัวขอ้น้ีให้รวมถึง การแสดงรายการประมาณการหน้ีสิน 
(Provisions) หมายถึงหน้ีสินท่ีมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัระยะเวลาหรือจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระ
ซ่ึงบริษทัสามารถประมาณมูลค่าหน้ีสินนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และเป็นภาระผกูพนัในปัจจุบนัซ่ึงมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะทาํให้บริษทัสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่าย
ชาํระภาระผูกพนัดงักล่าวกิจการจะตอ้งประมาณการค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนและบนัทึกบญัชีโดยยึด
หลกัความระมดัระวงั ถึงแมว้่าหน้ีสินนั้นยงัไม่เกิดข้ึนก็ตาม ในการรับรู้และการเปิดเผยขอ้มูลในงบ
การเงิน ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 เร่ือง เหตุการณ์ท่ีอาจะเกิดข้ึนในภายหนา้และเหตุการณ์
ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน กาํหนดใหบ้นัทึกบญัชีเม่ือเขา้เง่ือนไข 2 ขอ้ คือ 
 1.  ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากิจการจะตอ้งสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตและจะมีผลทาํให้สินทรัพย ์ณ วนัท่ีในงบดุลมีค่าลดลง หรือหน้ีสินมีจาํนวน
เพิ่มข้ึน 
สามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
   2.  ถา้พิจารณาค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนแลว้ไม่เขา้เง่ือนไขทั้ง 2 ขอ้หรือเขา้เง่ือนไขขอ้ใด
ขอ้หน่ึงแต่ไม่มีนยัสาํคญั กจ็ะไม่แสดงรายการและไม่เปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
แต่ถา้พิจารณาแลว้เขา้เง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงและเป็นรายการท่ีมีนยัสาํคญั ก็จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยให้แยกแสดงตามลกัษณะการดาํเนินงานของกิจการ เช่น 
ประมาณการสําหรับค่าใชจ่้ายรับประกนัคุณภาพสินคา้ ประมาณการค่าสวสัดิการพนักงาน และ
ประมาณการอ่ืนท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินงานของกิจการ เป็นตน้ 
 18.หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (Other Non – Current Liabilities) หมายถึง หน้ีสินไม่
หมุนเวียนอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดให้แสดงไวใ้นรายการท่ี (17) เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (18) เงินกูย้มืระยะยาว หรือหน้ีสินท่ีไม่อาจแสดงไวใ้นรายการขา้งตน้ได ้โดย
แสดงเป็นยอดรวม 

19.ทุนจดทะเบียน (Authorized Share Capital) หมายถึง ทุนของบริษทัท่ีจดทะเบียนตาม
กฎหมายใหแ้สดงชนิดของหุน้ ดงัน้ี 

(1) หุน้บุริมสิทธิ (Preferred Stocks) 
(2) หุน้สามยั (Common Stocks) 
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 กิจการตอ้งแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัทุนเรือนหุน้แต่ละประเภท ดงัน้ี 
(1) จาํนวนหุน้ท่ีจดทะเบียน 
(2) มูลค่าหรือราคาท่ีกาํหนดต่อหุน้ 
(3) ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ แสดงเป็นหุน้แต่ละชนิดเปิดเผยรายการดงัต่อไปน้ี 

- จาํนวนหุน้ท่ีเรียกชาํระแลว้เตม็มูลค่า และจาํนวนหุน้ท่ีเรียกชาํระ 
  บางส่วน 
 - มูลค่าหุน้ท่ีนาํออกจาํหน่ายและเรียกชาํระมูลค่าหุน้แลว้ โดยแสดงหุน้ 

    แต่ละชนิด 
 นอกจากน้ี กิจการจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ เพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้จาํกดัและสิทธิ
พิเศษใดท่ีใหแ้ก่หุน้แต่ละประเภท ซ่ึงไดแ้ก่ 

(1) การเคล่ือนไหวในบญัชีทุนเรือนหุน้ระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี 
(2) สิทธิต่าง ๆ บุริมสิทธิและขอ้จาํกดัของทุนเรือนหุ้นแต่ละประเภท รวมทงั

ขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายคืนทุน 
(3) เงินปันผลคา้งจ่ายในหุน้บุริมสิทธิชนิดสะสม 
(4) หุน้ของกิจการท่ีถือโดยบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือถือโดยกิจการเอง 
(5) หุ้นท่ีสํารองไวเ้พื่อออกให้ตามสิทธิในการซ้ือหุ้น และเพ่ือออกให้ตาม

สญัญาซ้ือขายทั้งน้ีใหเ้ปิดเผยเง่ือนไขและจาํนวนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
(6) เม่ือมีการเสนอจ่ายเงินปันผลแต่ยงัไม่ได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการให้

เปิดเผยจาํนวนเงินปันผลท่ีไดร้วมและไม่ไดร้วมไวใ้นหน้ีสิน 
20.ส่วนเกินมูลค่าหุน้ (Premium on Share Capital) หมายถึง เงินค่าหุน้ ส่วนท่ีสูงกว่ามูล

ค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิ โดยใหแ้ยกแสดงตามลกัษณะของรายการ ดงัน้ี 
(1) ส่วนเกินมูลค่าหุน้บุริมสิทธิ (Premium on Preferred Stocks) หมายถึง เงินท่ีได้

จากการขายหุน้บุริมสิทธิส่วนท่ีสูงกวา่มูลค่าท่ีตราไวต้ามท่ีจดทะเบียนของหุน้บุริมสิทธิ 
(2) ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั (Premium on Common Stocks) หมายถึง เงินท่ีได้

จากการขายหุน้สามญัส่วนท่ีสูงกวา่มูลค่าท่ีตราไวต้ามท่ีจดทะเบียนของหุน้สามญั 
21.ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (Deficits on Share Capital) หมายถึง 

เงินค่าหุน้ ส่วนท่ีตํ่ากวา่มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิ เช่น ส่วนตํ่าระหว่างราคาตาม
บญัชีกบัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์กาํหนดใหกิ้จการตอ้งแสดงรายการต่อไปน้ี 
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   (1) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของเจา้ของในระหว่างงวดบญัชี และ
  
   (2) จาํนวนรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีกลบับญัชีและรับรู้โดยตรงในส่วนของ
เจา้ของ 
 22. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีมีการตีราคา
ใหม่หักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมมีมูลค่าสูงกว่าราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น ๆ โดยส่วนเกินทุนจะถูก
บนัทึกเขา้ในส่วนของเจา้ของโดยตรง 
 23.ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน หมายถึง การแปลงค่างบการเงินท่ีจดัทาํข้ึนเป็น
เงินตราต่างประเทศของสาขา แผนก บริษทัย่อย และการลงทุนอ่ืน ๆ ซ่ึงจะตอ้งนาํมารวมเป็นส่วน
หน่ึงของงบการเงินของบริษทัไทย โดยการรวมงบการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น การจดัทาํงบ
การเงินรวม หรือใช้วิธีส่วนได้เสีย ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 30 เร่ือง ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ไดก้าํหนดใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ี 

(1) กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
(2) ผลต่างสุทธิจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานอิสระในต่างประเทศท่ี

เป็นรายการหน่ึงในส่วนของผูถื้อหุน้ และการกระทบยอดผลต่าง  ณ วนัตน้งวดและส้ินงวด 
(3) จาํนวนผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนในงวดซ่ึงรวมอยู่

ในราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์
24. กาํไรสะสม – จดัสรรแลว้ (Appropriated Retained Earnings) หมายถึง 

(1) สาํรองตามกฎหมาย (Legal reserve) หมายถึง สาํรองท่ีกนัไวจ้ากกาํไรสุทธิ
ประจาํปีก่อนจ่ายเงินปันผลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ท่ีบริษทัตอ้งจดัสรรเงินไวเ้ป็น
ทุนสาํรองทุกคราวท่ีจ่ายเงินปันผลอยา่งนอ้ยหน่ึงในยีสิ่บส่วนของจาํนวนผลกาํไร จนกว่าทุนสาํรอง
จะมีจาํนวน 1 ใน 10 ส่วนของจาํนวนทุนของบริษทั 

(2) อ่ืน ๆ (Others) หมายถึง จาํนวนท่ีจดัสรรจากกาํไรสะสม เพื่อการใด ๆ ตามมติ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึงจะตอ้งให้คาํอธิบายถึงลกัษณะและวตัถุประสงคข์องบญัชีดงักล่าว โดยแยก
แสดงไวแ้ต่ละประเภท เช่น เพื่อรักษาระดบัเงินปันผล เพื่อขยายกิจการหรือตามเง่ือนไขของภาระผกู
ผนั เป็นตน้ 
 กาํไรสะสม – ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (Unappropriated Retained Earnings) หมายถึง กาํไร
สะสมและกาํไรสุทธิของรอบระยะเวลาบญัชีปัจจุบนัคงเหลือหลงัจากจดัสรร ในกรณีท่ีมียอดดุล
สุทธิเป็นผลขาดทุนสะสม ให้แสดงจาํนวนเงินไวใ้นเคร่ืองหมายวงเล็บและเรียกเป็น “ขาดทุน
สะสม” 
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 งบกําไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนตอ้งแสดงผลการดาํเนินงานโดยถูกตอ้งตามท่ีสมควร 
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัองค์ประกอบของผลการดาํเนินงานจะช่วยให้ผูใ้ช้งบการเงินเขา้ใจถึง
ความสําเร็จในการดาํเนินงานของกิจการและการประเมินถึงผลในอนาคต ขอ้มูลแต่ละบรรทดัท่ี
แสดงเพิ่มเติมในงบกําไรขาดทุน คาํอธิบายท่ีใช้และการจัดเรียงลาํดับของรายการอาจมีการ
เปล่ียนแปลงตามลกัษณะ หน้าท่ีของส่วนประกอบต่าง ๆ ของรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย และความมี
นัยสําคัญ  รายได้และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการควรมีการจัดประเภทย่อย  เพื่อเน้นให้เห็นถึง
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของผลการดาํเนินงานซ่ึงอาจแตกต่างกนัทางดา้นความมีเสถียรภาพ ศกัยภาพ
ในการทาํกาํไร และความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหน้า การแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบ
กาํไรขาดทุนทาํไดใ้น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 1.  งบกาํไรขาดทุน แสดงแบบขั้นเดียว เป็นการแยกรายการท่ีเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที
เกิดจากการดาํเนินกิจกรรมตามปกติกบัท่ีมิไดเ้กิดจากการดาํเนินกิจกรรมตามปกติออกจากกนั โดย
พิจารณาถึงลกัษณะและการดาํเนินงานของกิจการเป็นหลกั 
 2.  งบกาํไรขาดทุน แสดงแบบหลายขั้น โดยแยกรายการท่ีเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายออก
จากกนั และการรวมรายการเหล่านั้นเขา้ดว้ยกนัในลกัษณะท่ีทาํใหเ้ห็นภาพของผลการดาํเนินงานใน
แง่มุมท่ีต่างกนัและทาํใหเ้ห็นผลรวมในแต่ละระดบั เช่น แสดงกาํไรขั้นตน้ กาํไรจากการดาํเนินงาน
ก่อนภาษี กาํไรจากการดาํเนินงานหลงัภาษี และกาํไรสุทธิ 
 การเปิดเผยรายการท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุน กิจการจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ี 
 1.  รายไดจ้ากการขาย (Revenues From The Sale Of Goods) หมายถึง รายไดท่ี้เกิดจาก
การขายสินคา้ สิทธิ หรือบริการ ซ่ึงเป็นธุรกิจหลักของบริษัทเพื่อแลกเปล่ียนกับเงินสด สิทธิ
เรียกร้องใหช้าํระเงิน หรือส่ิงอ่ืนท่ีมีมูลค่าคิดเป็นเงินได ้ทั้งน้ีให้แสดงเป็นยอดสุทธิหลงัหักรายการ
รับคืนและส่วนลดแลว้โดยแยกแสดงเป็นรายไดแ้ต่ละประเภทเช่น รายไดจ้ากการขายสินคา้ รายได้
จากการใหบ้ริการ 
 2.  รายไดจ้ากการดาํเนินการอ่ืน (Other Operating Incomes) หมายถึง รายไดจ้ากการ
ดาํเนินงาน นอกจากท่ีกาํหนดให้แสดงไวใ้นรายการรายไดจ้ากการขาย ทั้งน้ีให้รวมกาํไรอ่ืนท่ีไม่
จดัเป็นรายการพิเศษ เช่น กาํไรจากการขายเงินลงทุน ท่ีดิน อาคารอุปกรณ์ และสินทรัพยอ่ื์น ในกรณี
ท่ีมีค่าใชจ่้ายในการขายสินทรัพยด์งักล่าวให้นาํมาหักจากรายการน้ีเพื่อแสดงยอดสุทธิ กรณีท่ียอด
สุทธิเป็นผลขาดทุนใหแ้สดงไวใ้นรายการค่าใชจ่้ายอ่ืน 
 3.  รายไดอ่ื้น (Other Income) หมายถึง รายไดอ่ื้น ๆ ท่ีมิใช่รายไดจ้ากการขายและรายได้
จากการดาํเนินงานอ่ืน 
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 4.  ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (Share Of Profits From Investments 
For Using The Equity Method) หมายถึง ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 44 เร่ือง งบการเงินรวมและการบญัชีสําหรับเงิน
ลงทุนในบริษทัย่อย และฉบบัท่ี 45 เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม โดยการบนัทึก
ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัย่อยตามสัดส่วนท่ีมีส่วนไดเ้สียอยู่ โดยตอ้งปรับปรุงรายการตดัจาํหน่าย
ผลต่างระหว่างราคาทุนและราคาตามบญัชีของเงินลงทุน เช่น ตดักาํไรในสินคา้หรือสินทรัพยถ์าวร
หรือสินคา้ท่ีซ้ือขายระหวา่งกนั รวมทั้งกาํไรระหวา่งบริษทั 
 5.  ตน้ทุนขาย (Costs Of The Sale Of Goods) หมายถึง ตน้ทุนของสินคา้ สิทธิ หรือ
บริการท่ีขาย รวมถึงราคาซ้ือ ตน้ทุนการผลิต และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีจ่ายไปเพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่นสภาพ
พร้อมท่ีจะขาย โดยแยกแสดงเป็นตน้ทุนตามประเภทของธุรกิจหลกัของกิจการตามท่ีไดแ้สดงไวใ้น
รายการรายไดจ้ากการขาย เช่น ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย ตน้ทุนของการใหบ้ริการ 
 6.  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (Selling and Administrative Expenses) หมายถึง 
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการขาย และค่าใช้จ่ายทัว่ไปท่ีเกิดข้ึนในการดาํเนินงานท่ีเป็น
ส่วนรวม ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนและดอกเบ้ียจ่าย ซ่ึงกาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการค่าใชจ่้ายอ่ืน 
 7.  ค่าใช่จ่ายในการดาํเนินงานอ่ืน (Other Operating Expenses) หมายถึง ค่าใชจ่้ายใน
การดาํเนินงานนอกจากท่ีกาํหนดให้แสดงไวใ้นรายการตน้ทุนขายและรายการค่าใชจ่้ายในการขาย
และบริหาร ทั้งน้ีให้รวมถึงขาดทุนอ่ืนท่ีไม่จดัเป็นรายการพิเศษ เช่น ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน 
ท่ีดินอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยอ่ื์น และขาดทุนจากการหยดุงานของพนกังาน ในกรณีท่ีมีรายได้
จากการขายสินทรัพยด์งักล่าวใหน้าํมาหกัจากรายการน้ีเพื่อแสดงยอดสุทธิ 
 8.  รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์กิจการตอ้งแสดงรายการท่ีเก่ียวกับ
ขาดทุนจากการด้อยค่าทุกรายการแยกต่างหากในงบการเงินกิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับ
สินทรัพยแ์ต่ละประเภท ดงัต่อไปน้ี 
   (1)  จาํนวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนระหวา่งงวด 
   (2)  จาํนวนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีกลบัรายการและรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 
   (3)  จาํนวนรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 
   (4)  จาํนวนรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีกลบับญัชีและรับรู้โดยตรงในส่วนของ
เจา้ของ 
 9.  ดอกเบ้ียจ่าย (Interest Expenses) หมายถึง ดอกเบ้ียหรือค่าตอบแทนเน่ืองจากการใช้
ประโยชน์จากเงินหรือเงินทุน 
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 10.  ภาษีเงินได ้(Income Tax Expenses) หมายถึง ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีคาํนวณข้ึนตาม
วิธีการบญัชีหรือตามบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากร 
 11.  กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (Loss) From Ordinary Activities) 
หมายถึง กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการประกอบธุรกิจของบริษทั หรือ
เกิดข้ึนจากการดาํเนินงานตามปกติของบริษทั รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบ
ธุรกิจหรือการดาํเนินงานดงักล่าว 
 12.  รายการพิเศษ – สุทธิ (Extraordinary Items, Net) หมายถึง รายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดจากรายการหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีมีความแตกต่างอย่างชดัเจนจากการดาํเนินงานตามปกติ
ของกิจการ และไม่คาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นประจาํหรือเกิดข้ึนไม่บ่อย เช่น ค่าเสียหายท่ีเกิดจากไฟไหม ้
นํ้ าท่วม หรือภยัธรรมชาติอยา่งอ่ืน รายการพิเศษน้ีให้แสดงเป็นยอดสุทธิจากภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง
และแสดงจาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ยในกรณีท่ีรายการพิเศษเป็นผลขาดทุน ให้แสดงจาํนวน
เงินไวใ้นเคร่ืองหมายวงเลบ็ 
 13.  กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net Profit (Loss)) หมายถึง กาํไรหรือขาดทุนหลงัจากหัก
หรือรวมรายการพิเศษแลว้ หากมีผลขาดทุนสุทธิใหแ้สดงจาํนวนเงินไวใ้นเคร่ืองหมายวงเลบ็ 
 สาํหรับรายการกาํไรต่อหุ้น (Earnings Per Share) วิธีการคาํนวณให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 เร่ือง กาํไรต่อหุ้น คาํนวณโดยการนาํกาํไรหรือขาดทุนสุทธิสาํหรับ
งวดท่ีเป็นของหุ้นสามญัหารดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอก 
หากมีผลขาดทุนใหแ้สดงจาํนวนเงินไวใ้นเคร่ืองหมายวงเลบ็ โดยแสดงแยกเป็น 

(1) กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (loss) from ordinary 
activities) 

(2) รายการพิเศษ – สุทธิ (Extraordinary items, net) 
(3) กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net profit (loss)) 

 
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน จะตอ้ง
เปิดเผยขอ้มูลตามท่ีมาตรฐานการบญัชีกาํหนด คือ ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการ
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง และใหข้อ้มูลเพิ่มเติมท่ีไม่ไดแ้สดงอยูใ่นงบการเงิน แต่เป็นขอ้มูลท่ีจาํเป็นเพื่อใหง้บ
การเงินแสดงโดยถูกตอ้งตามท่ีควร ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตอ้งแสดงอย่างเป็นระบบ 
รายการแต่ละรายการในงบดุล งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดตอ้งอา้งอิงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินได ้
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 1.  การเปิดเผยนโยบายการบญัชี กิจการจะตอ้งเปิดเผยนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัไวอ้ยา่ง
ชดัเจนและครบถว้น เพื่อให้ผูใ้ชง้บการเงินใชดุ้ลพินิจในการวิเคราะห์และตีความงบการเงิน โดย
คาํนึงถึงผลการเลือกใชน้โยบายการบญัชีท่ีมีต่องบการเงิน   ในกรณีถา้ไม่เปิดเผยขอ้มูลใดแลว้จะทาํ
ใหผู้ใ้ชง้บการเงินหลงผดิ กิจการควรเปิดเผยขอ้มูลนั้น ซ่ึงกิจการควรยดึหลกั “เม่ือสงสัยใหเ้ปิดเผย” 
ในการใชถ้อ้ยคาํในนโยบายการบญัชีไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน แต่มีหลกัสาํคญั 2 ประการ คือ มีความ
ชดัเจนถูกตอ้งกะทดัรัด และไม่ซํ้ าซอ้นกบัรายละเอียดท่ีแสดงไวใ้นส่วนอ่ืนของงบการเงิน แต่อาจ
อา้งอิงถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการจะตอ้งเปิดเผยเกณฑใ์นการวดัค่าในการจดัทาํงบการเงิน 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินแต่ละประเภทให้เปิดเผยทุกเกณฑท่ี์ใชใ้นการวดัค่า ในนโยบายการบญัชี ตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 35 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน ไดก้าํหนดเร่ืองอยา่งนอ้ยท่ีจาํเป็นจะตอ้ง
เปิดเผยในนโยบายการบญัชี ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การรับรู้รายได ้กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ี 
    -  นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการรับรู้รายได ้
    -  จาํนวนรายไดท่ี้เกิดจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการ 
    -  รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น ค่ารับประกนัสินคา้ 
  (2)  เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม รวมถึงบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
  (3)  การรวมกิจการ 
  (4)  การร่วมคา้ 
  (5)  การรับรู้รายการ วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา การตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
  (6)  การบนัทึกตน้ทุนการกูย้มืและรายจ่ายอ่ืน ๆ เป็นทรัพยสิ์น มาตรฐานการบญัชี ฉบบั
ท่ี 33 เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื กาํหนดใหกิ้จการเปิดเผยขอ้มูล ต่อไปน้ี 
   -  นโยบายการบญัชีท่ีใชส้าํหรับตน้ทุนการกูย้มื 
   -  จาํนวนตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยร์ะหวา่งงวด 
   -  อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนท่ีใชค้าํนวณตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวมเป็นราคาทุน 
  (7)  สญัญาก่อสร้าง 
  (8)  เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์
  (9)  เคร่ืองมือทางการเงินและเงินลงทุน (เฉพาะบริษทัจดทะเบียน) 
  (10) สญัญาเช่า มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การบญัชีสาํหรับสัญญาเช่าระยะยาว
กาํหนดใหกิ้จการเปิดเผยขอ้มูล 
   -  จาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน โดยส่วนหน้ีสินควรแยก
แสดงจากหน้ีสินอ่ืน ๆ โดยแบ่งเป็นหน้ีสินระยะสั้นและระยะยาว 
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   -  ภาระผกูพนัสาํหรับค่าเช่าขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน โดยสรุปแสดงตาม
จาํนวนเงินและงวดต่าง ๆ ท่ีถึงกาํหนดชาํระ 
   -  ขอ้จาํกดัท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการจดัหาเงินทุน กาต่ออายสุญัญาเช่า สิทธิการเลือกซ้ือ 
   -  ภาระผกูพนัสาํหรับค่าเช่าขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ียกเลิกไม่ได ้ซ่ึง
มีอายสุญัญาเช่าเกินกวา่ 1 ปี โดยสรุปแสดงตามจาํนวนเงินและงวดต่าง ๆ ท่ีถึงกาํหนดชาํระ 
  (11)  ตน้ทุนในการวิจยัและพฒันา มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 14 เร่ือง การบญัชีสาํหรับ
การวิจยัและพฒันา ไดใ้หกิ้จการเปิดเผย 
   -  จาํนวนเงินรายจ่ายการวิจยัและพฒันาทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน 
   -  จาํนวนเงินท่ีตดัเป็นค่าใชจ่้ายของงวดบญัชีปัจจุบนั รวมทั้งหลกัเกณฑ ์
   -  จาํนวนเงินท่ีตดัเป็นค่าใชจ่้ายของงวดบญัชีปัจจุบนั รวมทั้งหลกัเกณฑ ์
  (12)  สินคา้คงเหลือ 
  (13)  ภาษีเงินไดร้วมถึงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
  (14)  ประมาณการหน้ีสิน 
  (15)  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
  (16)  การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศและการป้องกนัความเส่ียง มาตรฐานฉบบัท่ี 30 
เร่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ กาํหนดให้กิจการ
เปิดเผย 
   -  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงิน 
   -  ผลต่างสุทธิจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนในงวดท่ีรวมอยูใ่นตน้ทุน
ของสินทรัพย ์กรณีท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศลดลงอยา่งรุนแรง 
   -    
  (17)  คาํจาํกดัความของการจาํแนกขอ้มูลตามส่วนงานทางธุรกิจและทางภูมิศาสตร์ และ
เกณฑก์ารปันส่วนค่าใชจ่้ายระหวา่งส่วนงาน 
  (18)  คาํจาํกดัความของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  (19)  การบญัชีในภาวะเงินเฟ้อ 
  (20)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
  2. การเปิดเผยเร่ืองอ่ืน ๆ กิจการอาจแสดงขอ้มูลอ่ืนเพิ่มเติม หากเร่ืองนั้นไม่ไดเ้ปิดเผย
ในขอ้มูลท่ีเผยแพร่พร้อมกบังบการเงิน ดงัต่อไปน้ี 
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   (1)  ภูมิลาํเนาและสถานทางกฎหมายของกิจการรวมทั้งประเทศท่ีกิจการจดัตั้งข้ึนและ
ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียน หรือสถานท่ีหลกัในการประกอบกิจการหากแตกต่างไปจากท่ีอยู่ตามท่ีจด
ทะเบียน 
   (2)  คาํอธิบายลกัษณะการดาํเนินงานของกิจกรรมหลกัของกิจการ 
   (3)  ช่ือของบริษทัใหญ่ และช่ือของบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั 
   (4)  จาํนวนพนกังาน ณ ส้ินงวดบญัชี หรือ จาํนวนพนกังานเฉล่ียสาํหรับงวดบญัชี 

 
  2.2 ประกาศกระทรวงฉบับที่ 2  ไดก้าํหนดรายการยอ่ท่ีจะตอ้งมีในงบการเงิน สาํหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบปีบญัชีก่อนหนา้วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2545 ใหป้ฏิบติัตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 
(พ.ศ. 2519) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 285 (ภาคผนวก ข) ซ่ึงงบการเงินท่ี
ทาํการศึกษาเป็นงบการเงินท่ีมีวนัท่ีในงบการเงินระหว่างวนัท่ี 1 มาราคม พ.ศ. 2543 และ 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2544 จึงอยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายฉบบัน้ี แบบรายการย่อท่ีกาํหนดเป็นเพียง
แนวทางท่ีกาํหนดให้แสดงรายการแยกเป็นแต่ละบรรทดัพร้อมจาํนวนเงิน หากมีรายการตามท่ี
กาํหนดตอ้งแสดงไวใ้นงบการเงินตามประเภทและลกัษณะของรายการนั้น แต่หากรายการใดไม่มีก็
ไม่ตอ้งแสดงรายการนั้น ในกรณีท่ีมาตรฐานการบญัชีกาํหนดใหมี้รายการยอ่นอกเหนือจากรายการ
ท่ีกาํหนดในประกาศดงักล่าวขา้งตน้ ก็ตอ้งแสดงรายการนั้นเพิ่มเติมดว้ย หากมีรายการท่ีตอ้งการ
แสดงนอกเหนือจากรายการย่อท่ีกฎหมายหรือมาตรฐานการบญัชีกาํหนด ก็ให้แสดงรายการนั้น ๆ 
ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสมแก่กรณี เช่น กฎหมายกาํหนดให้แสดงรายการยอ่ไวเ้พียงรายการ
เดียว ผูมี้หน้าท่ีจดัทาํบญัชีจะแสดงรายละเอียดภายใตร้ายการนั้นก็ได้ แต่ตอ้งแสดงรายการให้
ถูกตอ้งตามประเภทและลกัษณะของสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายไดห้รือค่าใชจ่้าย กิจการ
ท่ีทาํการศึกษาน้ี เป็นบริษทัจาํกดั ท่ีตอ้งปฏิบติัตามรายการยอ่ตามท่ีกาํหนดใน กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 
2 เป็นรูปแบบงบการเงินท่ีมีรายการบญัชีแบบกวา้ง ๆ ซ่ึงเป็นการกาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าให ้
กล่าวคือ เป็นรายการท่ีตอ้งแสดงอย่างน้อยท่ีสุด การท่ีจะแสดงรายการบญัชีให้มีรายการมากกว่า
มาตรฐานกส็ามารถทาํได ้
 การท่ีรายการยอ่ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 ซ่ึงเป็นรายการยอ่ตามท่ีกฎหมายกาํหนดมี
ความแตกต่างจากรายการยอ่ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 35 อยูห่ลายแห่ง เน่ืองมาจากระยะเวลา
ท่ีตอ้งใชใ้นการออกกฎหมาย มีผลทาํใหก้ฎหมายท่ีมีอยูมี่ขอ้กาํหนดท่ีไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
บญัชี กฎหมายมีผลบงัคบัใชก้บัการจดัทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ตั้งแต่รอบปีบญัชีซ่ึงส้ินสุด
ลงภายหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2519 เป็นตน้ไป และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 35 ใหถื้อปฏิบติั
กบังบการเงินสาํหรับรอยระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2542 เป็นตน้ไป 
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รายการยอ่ของกฎกระทรวงท่ีมีความแตกต่างจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 35 ท่ีใหถื้อปฏิบติั สรุป
ไดด้งัน้ี 
  -  สินทรัพยห์มุนเวียน รายการเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในมาตรฐาน
การบญัชีมีความหมายท่ีแตกต่างและกวา้งกว่า รายการเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัในเครือและบริษทัร่วม 
ในกฎกระทรวง เพราะกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันนั้นหมายความรวมถึงกิจการท่ีมีความสัมพนัธ์กัน
เน่ืองจากเป็นสมาชิกในครอบครัว ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของกลุ่มกิจการ ซ่ึงจากความสัมพนัธ์
ดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและผลดาํเนินงานของกิจการ แต่ใน
กฎกระทรวงหมายถึงเฉพาะบริษทัในเครือและบริษทัร่วมเท่านั้น 
  -  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน รายการเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง ในมาตรฐาน
การบญัชีมีความหมายท่ีกวา้งขวาง รายการเงินลงทุนและเงินให้กูย้ืมแก่บริษทํในเครือและบริษทั
ร่วมและบริษทัอ่ืน และรายการลูกหน้ีและเงินให้กูย้ืมแก่บริาทในเครือบริาทร่วมและบริษทํอ่ืน ใน
กฎกระทรวงเพราะกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนันั้นหมายความรวมถึงกิจการท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเน่ืองจาก
เป็นสมาชิกในครอบครัว ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของกลุ่มกิจการ ซ่ึงจากความสมัพนัธ์ดงักล่าวอาจ
มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและผลดาํเนินงานของกิจการ แต่ในกฎกระทรวง
หมายถึงเฉพาะบริษทัในเครือและบริษทัร่วมเท่านั้น รายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมิไดก้าํหนดไวใ้น
รายการยอ่ตามกฎกระทรวง 
  -  หน้ีสินหมุนเวียน รายการเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในมาตรฐานการ
บญัชี และรายการเงินกูย้ืมจากบริษทัในเครือและบริษทัร่วมในกฎกระทรวง ในมาตรฐานการบญัชี
ไดมี้การให้ความหมายของคาํว่ากิจการทีเก่ียวขอ้งกนัท่ีกวา้งกว่า บริษทัในเครือและบริษทัร่วมใน
รายการยอ่ของกฎกระทรวง 
   -  หน้ีสินไม่หมุนเวียน รายการเงินกูย้ืม ในกฎกระทรวงไดมี้การกาํหนดรายละเอียด
ของรายการท่ีมากกวา่ในมาตรฐาน เช่น รายการเจา้หน้ีและเงินกูย้มืจากกรรมการและลูกจา้ง รายการ
เงินกูย้มืจากบริษทัในเครือและบริษทัร่วม รายการเงินทุนเล้ียงชีพและบาํเหน็จ 
   -  ส่วนของผูถื้อหุ้น มาตรฐานการบญัชีไดก้าํหนดรายละเอียดของรายการท่ีมากกว่า 
เช่น รายการส่วนตํ่ากว่าทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน รายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินพ
ทรัพยแ์ละผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เป็นตน้ 
   -  รายได ้มาตรฐานการบญัชีกาํหนดรายละเอียดของรายการท่ีมากกว่า เช่น รายไดจ้าก
การดาํเนินงานอ่ืน ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม 
   -  ค่าใชจ่้าย มาตรฐานการบญัชีกาํหนดรายการค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอ่ืน เพิ่มข้ึน 
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   -  หมายเหตุประกอบงบการเงิน มาตรฐานการบญัชีกาํหนดให้บริษทัเปิดเผยนโยบาย
การบญัชี และเปิดเผยเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ในกฎกระทรวงมิไดก้าํหนดไว ้

 
   2.3   กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไดก้าํหนดรายการย่อท่ีจะตอ้งมีในงบ
การเงินซ่ึงธุรกิจจะตอ้งจดัทาํ โดยกรมทะเบียนการคา้เป็นผูป้ระกาศตามพระราชบญัญติัการบญัชี 
พ.ศ. 2543 กาํหนดให้ผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํบญัชีตอ้งจดัทาํและนาํส่งงบการเงินต่อกรมทะเบียนการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์กาํหนดรายการย่อท่ีจะตอ้งมีในงบการเงิน สําหรับงบการเงินซ่ึงมีรอบปีบญัชี
เร่ิมตน้ในหรือหลงั วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2545 เป็นตน้ไป ธุรกิจจะปฏิบติัตามประกาศฉบบัน้ีก่อน
ถึงกาํหนดเวลาบงัคบัใชก้็ได ้เช่น งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2544 หาก
ปฏิบติัตามประกาศฉบบัน้ีกถื็อวา่งบการเงินนั้นไดจ้ดัทาํถูกตอ้งแลว้ 
  รายการยอ่ตามประกาศกรมทะเบียนการคา้ เป็นรายการยอ่ท่ีไดมี้การปรับปรุงใหมี้ความ
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีมากยิง่ข้ึน ซ่ึงมีความแตกต่างจากรายการยอ่ตามกฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 2 อยูห่ลายแห่ง สรุปไดด้งัน้ี 
 -  สินทรัพยห์มุนเวียน รายการยอ่ตามประกาศกรมทะเบียนการคา้ ไดเ้ปล่ียนช่ือรายการ
เงินลงทุนระยะสั้นเป็นเงินลงทุนชัว่คราว และมีการปรับเปล่ียนช่ือรายการเงินกูย้มืระยะสั้น จากเดิม
เป็นเงินกูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 -  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน มีการเปล่ียนช่ือรายการบญัชีจากเงินลุทุนและเงินให้กูย้ืมแก่
บริษทัในเครือ บริษทัร่วมและบริษทัอ่ืน เป็นรายการเงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย มีการ
เปล่ียนช่ือรายการลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทํในเครือบริาทร่วมและบริษทัอ่ืนเป็นรายการเงินให้
กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการทีเก่ียวขอ้งกนั นอกจากน้ีมีการแสดงรายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
เพิ่มข้ึนจากเดิม 
 -  หน้ีสินหมุนเวียน รายการย่อเหมือนกบัมาตรฐานการบญัชีกาํหนด แต่มีรายการเงิน
กูย้มืระยะสั้นอ่ืนเพิ่มข้ึนมา 
 -  หน้ีสินไม่หมุนเวียน รายการย่อเหมือนกบัมาตรฐานการบญัชีกาํหนด โดยไดมี้การ
เปล่ียนช่ือรายการเงินกูย้มืระยะยาวจากเดิมท่ีมีรายละเอียดหลายรายการ เช่น เจา้หน้ีและเงินกูย้มืจาก
กรรมการลูกจา้ง เงินกูย้ืมจากบริษทัในเครือและบริษทัร่วม เป็นรายการเงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และมีรายการ ประมาณการหน้ีสินเพิ่มข้ึนมา 
 -  ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 -  รายได ้มีรายการส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย เพ่ิมข้ึน และเปล่ียน
ช่ือรายการ รายไดจ้ากการขาย เป็นรายไดจ้ากการขายและหรือการใหบ้ริการ 
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 -  ค่าใชจ่้าย มีรายการส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดส่้วนเสีย เพิ่มข้ึนมา 
 -  หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไดมี้การกาํหนดใหกิ้จการเปิดเผยขอ้มูลในส่วนของการ
สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และขอ้มูลเพิ่มเติมอ่ืน เพิ่มข้ึนมาจากเดิมท่ีมิไดก้าํหนดไว ้
 
3. การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
 การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน ( สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่ประเทศ
ไทย “ ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานในงบการเงิน” , แถลงการณ์
มาตรฐานการสอบบญัชี ฉบบัท่ี 21  2528 : 1  ) หมายถึง การจดัรูปแบบ การจดัลาํดบั และการแยก
ประเภทขอ้ความและรายการ การใชถ้อ้ยคาํศพัทท์างวิชาการ การให้รายละเอียดประกอบและการ
ระบุหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการคาํนวณ รวมถึงหมายเหตุประกอบการเงิน 
 
 การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน ( สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่ประเทศ
ไทย “ ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานในงบการเงิน” , แถลงการณ์
มาตรฐานการสอบบญัชี ฉบบัท่ี 21  2528 : 1  )  ใหค้วามหมาย การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินว่า 
หมายถึง การแสดงขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลอ่ืนอยา่งชดัแจง้ เพียงพอท่ีจะสนองความตอ้งการขั้น
ตํ่าสุดของผูใ้ช้งบการเงิน เพื่อไม่ให้เกิดความเขา้ใจผิดในการพิจารณาเพื่อการตดัสินใจโดยใช้
คาํศพัท ์หมายเหตุแระกอบงบการเงินหรือวิธีการเปิดเผยขอ้มูลโดยวิธีอ่ืนท่ีเห็นสมควร 

  
  จากความหมายของ การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน ท่ีไดมี้การใหค้วามหมายไวน้ั้น พอ
สรุปได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นกระบวนการของรายงาน หรือการนําเสนอข้อมูลท่ีแสดงถึง
ผลกระทบทางการเงิน โดยการจดัประเภทของรายงานและเหตุการณ์ทางการบญัชีตามลกัษณะเชิง
เศรษฐกิจ เพื่อให้ผูใ้ชง้บการเงินไดรั้บขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ ครบถว้น เช่ือถือไดแ้ละเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจ ผูใ้ชส้ามารถนาํไปใชต้ามวตัถุประสงคข์องตน โดยการวิเคราะห์เปรียบเท่ียบกบักิจการอ่ืน
หรือกิจการเด่ียวกนัแต่ต่างรอบบญัชีกนั งบการเงินจึงเป็นเคร่ืองสะทอ้นถึงผลการดาํเนินงานของ
ฝ่ายบริหารหรือความรับผดิชอบของฝ่ายบริหาร ในการบริหารทรัพยากรของกิจการในรูปแบบของ
รายงานทางการเงินท่ีเรียกวา่ งบดุล งบกาํไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ในส่วนของเจา้ของหรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
 3.1 วธีิการเปิดเผยข้อมูล 
 

DPU



 40 

 วิธีการเปิดเผยขอ้มูล (Methods of Disclosure) มีหลายวิธีท่ีจะตอ้งพิจารณเพื่อให้
เหมาะสมกบัชนิดและลกัษณะของขอ้มูลท่ีจะเปิดเผยตลอดจนสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง วิธีการเปิดเผย
ขอ้มูลอาจทาํได ้ดงัน้ี 
 1.  รูปแบบและการจัดเรียงลาํดับรายการในงบการเงิน 
 ขอ้มูลหรือรายการท่ีเก่ียวขอ้งและมีความสําคญัจะตอ้งแสดงอยู่ในงบการเงิน จะตอ้ง
แยกแสดงสาํหรับรายการท่ีมีลกัษณะและหนา้ท่ีแตกต่างกนั เพื่อใหง้บการเงินของกิจการแสดงฐานะ
การเงินและผลการดาํเนินงานโดยถูกตอ้งตามท่ีควร ขอ้มูลทีมีผลกระทบต่อรายการสินทรัพยห์น้ีสิน 
ส่วนของเจา้ของ ตลอดจนกาํไรสุทธิจะตอ้งเปิดเผยในงบการเงินทนัทีท่ีเกิดรายการนั้นข้ึนและ
สามารถวดัมูลค่าท่ีต่างกนั ตวัอย่างเช่น ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์บางประเภทบนัทึกดว้ยราคาทุน 
และบางประเภทบนัทึกด้วยราคาประเมินใหม่ การใช้เกณฑ์การวดัมูลค่าท่ีแตกต่างกันสําหรับ
สินทรัพยแ์ต่ละประเภท ช้ีให้เห็นว่าสินทรัพยแ์ต่ละประเภทนั้นมีลกัษณะและหนา้ทีท่ีแตกต่างกนั 
ดังนั้ น สินทรัพย์ดังกล่าวจึงต้องแยกแสดงเป็นรายการแต่ละบรรทัด ซ่ึงรูปแบบและการจัด
เรียงลาํดบัรายการในงบการเงินอาจจะแตกต่างกนั เช่น 
 งบดุล อาจเรียงลาํดบัจากสินทรัพยห์มุนเวียน สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน หรืออาจแสดง
เรียงลาํดบัจากสินทรัพยห์มุนเวียน หกัหน้ีสินหมุนเวียน เป็นตน้ 
 งบดุล อาจเรียงลาํดบัจากสินทรัพยห์มุนเวียน สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน หรืออาจแสดง
เรียงลาํดบัจากสินทรัพยห์มุนเวียน หกัหน้ีสินหมุนเวียน เป็นตน้ 
 งบกระแสเงินสด ในการจาํแนกหมวดหมู่ของข้อมูล ถ้าจัดให้ถูกต้องแล้วจะเป็น
ประโยชน์แก่ผูใ้ชง้บการเงินเป็นอยา่งมาก เช่น การจาํแนกเงินสดจ่าย การจดักลุ่มตามลกัษณะของ
พฤติกรรมของรายการตามลกัษณะคงท่ีหรือผนัแปร จะช่วยในการประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน
นั้น ๆ 
 2.  รายละเอยีดและศัพท์เฉพาะในงบการเงิน 
 ศพัทเ์ฉพาะท่ีใชแ้ละรายละเอียดจะทาํให้ผูใ้ชมี้ความเขา้ใจงบการเงินยิ่งข้ึน กิจการควร
นาํเสนอขอ้มูลและให้คาํอธิบายท่ีกระชบั ในกรณีท่ียงัไม่ไดบ้ญัญติัศพัทเ์ฉพาะเป็นภาษาไทย หรือ
ศัพท์เฉพาะท่ีย ังไม่แพร่หลายเพราะบัญญัติข้ึนมาใหม่ จะต้องอธิบายความหมายให้ชัดเจน 
นอกจากน้ีความเป็นแบบอยา่งเดียวกนั (Uniformity) ของคาํศพัทท่ี์ใชต้ลอดงบการเงินจะช่วยผูใ้ชง้บ
การเงินไม่เกิดความสบัสน 
 อย่างไรก็ตาม ถา้ให้รายละเอียดมากเกินไปก็อาจทาํให้ความสนใจของผูใ้ช้ ต่องบ
การเงินนั้ นลดลง ดังนั้ นในการให้คาํอธิบายควรให้ข้อมูลท่ีกะทัดรัด หรือยู่ในภาพสรุปท่ีให้
ความหมายชดัเจนและเป็นประโยชน์เพื่อการตดัสินใจ 
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  3.  การใช้ข้อความในวงเลบ็ 
 โดยปกติขอ้มูลท่ีสาํคญัไดแ้สดงไวแ้ลว้ในงบการเงิน แต่ถา้รายการต่าง ๆ ท่ีแสดงในงบ
การเงินนั้นไม่สามารถจะใหร้ายละเอียดของรายการไดเ้พียงพอ กิจการอาจใหค้าํอธิบายหรือคาํจาํกดั
ความเพิ่มเติมในรูปของวงเลบ็ต่อทา้ยรายการหรือหวัขอ้นั้น ๆ อยา่งไรก็ตาม ขอ้ความท่ีอยูใ่นวงเลบ็
ไม่ควรยาวเกินไป เพราะอาจทาํใหข้อ้ความอ่ืน ๆ ในงบการเงินเสียรูปแบบไป การแสดงขอ้ความใน
วงเลบ็น้ีช่วยให้ขอ้มูลหรือรายการในงบการเงินสมบูรณ์ยิง่ข้ึน สามารถเห็นไดช้ดัเจนกว่าแสดงเป็น
หมายเหตุ แต่ไม่สามารถแสดงขอ้ความยาว ๆ ได ้
 ขอ้มูลท่ีนิยมแสดงไวใ้นวงเลบ็ ไดแ้ก่ 
  (1)  การระบุวิธีเฉพาะ หรือวิธีการตีราคาท่ีใช ้เช่น 
   สินคา้คงเหลือ (ราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่) 
  (2)  ลกัษณะเฉพาะท่ีให้ความหมายสาํคญัเก่ียวกบัรายการนั้น เช่น การนาํสินทรัพยไ์ป
คํ้าประกนั หุน้บุริมสิทธิของหน้ีสินแต่ละราย แสดงรายการดงัน้ี 
    ท่ีดิน (จาํนองเป็นประกนัเงินกูย้มืระยะยาว) 
  (3)  รายละเอียดของรายการหน่ึงหรือหลายรายการท่ีรวมอยู่ในรายการใหญ่หรือหัวขอ้ 
เช่น    สินทรัพยถ์าวรสุทธิ (รายละเอียดประกอบท่ี 2) 
  (4)  มูลค่าอ่ืน ๆ เช่น ราคาตลาดปัจจุบนั 
  (5)  การอา้งอิงขอ้มูลในงบอ่ืนหรือท่ีอ่ืนในรายงาน เช่น 
        ตน้ทุนขาย (รายละเอียดประกอบท่ี 3) 

 
 4.  รายละเอยีดประกอบหรือตารางประกอบ 
 การแสดงรายละเอียดหรือตารางประกอบนั้นก็เพื่อให้งบการเงินแสดงตวัเลขโดยสรุป
ผูอ่้านงบสามารถเขา้ใจไดง่้าย ขอ้มูลท่ีสําคญัจะแยกมาแสดงรายละเอียดเป็นงบย่อย งบประกอบ
หรือตารางประกอบ เช่น รายการท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ในงบดุลจะแสดงดว้ยยอดรวมและจะนาํ
รายละเอียดของรายการดงักล่าวมาแสดงเป็นงบยอ่ยในหมายเหตุทา้ยงบการเงิน สาํหรับงบประกอบ
จะทาํหน้าท่ีแตกต่างไปจากงบย่อย กล่าวคือจะเป็นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติม เช่น การแสดงผลการ
เปล่ียนแปลงระดบัราคาต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน เป็นตน้ 
 5.  หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 ประกอบดว้ยคาํอธิบายและการวิเคราะห์รายละเอียดของจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบดุล งบ
กาํไรขาดทุน งบกระแสเงินสดและงบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ รวมทั้งขอ้มูล
เพิ่มเติม การใชห้มายเหตุประกอบงบการเงินก็เพื่อเปิดเผยขอ้มูลท่ีไม่สามารถแสดงอยูใ่นงบการเงิน
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ไดเ้พียงพอแต่ตอ้งไม่ขดัแยง้หรือซํ้ าซอ้นกบัขอ้ความในงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงินยงั
รวมถึงขอ้มูลท่ีมารตรฐานการบญัชีกาํหนดหรือสนบัสนุนใหเ้ปิดเผย และการเปิดเผยขอ้มูลอ่ืนท่ีจะ
ทาํให้งบการเงินแสดงโดยถูกตอ้งตามท่ีควร กิจการตอ้งแสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่าง
เป็นระบบโดยรายการแต่ละรายการในงบดุล งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดตอ้งอา้งอิง
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้ ตวัอย่างของขอ้มูลท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินมีดงัน้ี 
  (1)  นโยบายการบญัชี กิจการควรเปิดเผยนโยบายการบญัชีท่ีกิจการเลือกใชใ้นหมาย
เหตุประกอบการเงินภายใตห้ัวขอ้สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั เพ่ือให้ผูใ้ชง้บการเงินทราบว่างบ
การเงินของกิจการต่าง ๆ ท่ีนาํมาเปรียบเทียบกนันั้นไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนั
หรือไม่ 
 นโยบายการบัญชีท่ีกิจการควรเปิดเผย เช่น การรับรู้รายได้ เกณฑ์ในการจัดทาํงบ
การเงินรวมการรับรู้รายการ สินคา้คงเหลือ การคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนหรือการตดั
จาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การบนัทึกตน้ทุนการกูย้ืมและรายจ่ายอ่ืน ๆ เป็นสินทรัพย ์ประมาณ
การหน้ีสินเป็นตน้ ซ่ึงรายละเอียดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของนโยบายการบญัชีไดก้าํหนดไวใ้น
มาตรฐานการบญัชีเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (2)  การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี หมายถึง การเปล่ียนแปลงการประมาณตาม
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใหม่หรือขอ้มูลท่ีไดม้าใหม่หรือไดเ้พิ่มเติม ซ่ึงถือว่ารายการท่ีทาํไวใ้นปีก่อน ๆ 
ไม่มีการผิดพลาด เพียงแต่ขอ้มูลเปล่ียนไปหรือขอ้มูลไม่เพียงพอ กิจการตอ้งจดัประเภทผลกระทบ
ของการเปล่ียแปลงประมาณการทางบญัชีในงบดุลและงบกาํไรขาดทุนตามประเภทของประมาณ
การทางบญัชีท่ีไดแ้สดงไวใ้นงวดก่อน และตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะและจาํนวนของการ
เปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัในงวดปัจจุบนัหรือในงวดต่าง ๆ 
ไป หากกิจการไม่สามารถระบุจาํนวนของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไดใ้นทางปฏิบติั กิจการตอ้ง
เปิดเผยขอ้เทจ็จริงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
  (3)  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี หมายถึง การเปล่ียนแปลงวิธีการบญัชีท่ีกิจการ
ถือปฏิบติัจากหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปอย่างหน่ึงไปเป็นอีกหลกัการบญัชีหน่ึง เช่น การเปล่ียน
วิธีตีราคาสินคงเหลือจากวิธีเขา้หลงัออกก่อนเป็นวิธีเขา้ก่อนออกก่อน เป็นตน้ 
 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีอาจทําให้ กิจการต้องใช้วิ ธีปรับย้อนหลัง 
(Retroactive) โดยกิจการตอ้งปรับขอ้มูลเปรียบเทียบทุกงวดท่ีนาํเสนอในงวดปัจจุบนั เพื่อใหข้อ้มูล
เปรียบเทียบแสดงเหมือนว่ากิจการใชน้โยบายการบญัชีใหม่มาโดยตลอดตั้งแต่วนัท่ีกิจการเลือกใช้
นโยบายการบญัชีกิจการตอ้งนาํผลสะสมของงวดก่อน ๆ มาปรับปรุงกาํไรสะสมตน้งวดของงวดถดั
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มาซ่ึงการปรับปรุงกาํไรสะสมน้ีตอ้งทาํสําหรับงบการเงินทุกงวดท่ีมีการนาํเสนอ และกิจการตอ้ง
เปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ี 
 -  ลกัษณะและเหตุผลของรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเกิดข้ึน 
 -  จาํนวนเงินท่ีตอ้งนาํมาปรับปรุงงบการเงินของทุกงวดท่ีนาํเสนอ 
 -  จาํนวนผลสะสมของงวดก่อน ๆ ท่ีตอ้งนํามาปรับปรุงกาํไรสะสมตน้งวดของงบ
การเงินทุกงวดท่ีนาํเสนอ 
 -  ขอ้เทจ็จริงท่ีว่าขอ้มูลเปรียบเทียบไดมี้การปรับให้ถูกตอ้ง หรือขอ้เทจ็จริงท่ีกิจการไม่
สามารถปรับขอ้มูลเปรียบเทียบใหถู้กตอ้งไดใ้นทางปฏิบติั 

 
 ในทางปฏิบติั หากกิจการไม่สามารถกาํหนดจาํนวนท่ีตอ้งใชใ้นการปรับยอ้นหลงัได้
อยา่งสมเหตุสมผล กิจการสามารถใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป ซ่ึงในการนาํวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้
มาถือปฏิบติันั้ น กิจการตอ้งถือว่าเหตุการณ์ทางบัญชีมีผลกระทบต่องบการเงินนับตั้ งแต่วนัท่ี
เหตุการณ์ทางบญัชีนั้นเกิดข้ึน กิจการไม่ตอ้งทาํการปรับปรุงใด ๆ ในงบการเงินของงวดก่อนหาก
เหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเกิดข้ึนมีผลกระทบท่ีมีนัยสําคญัต่องบการเงินในงวดใดงวดหน่ึงท่ีนาํเสนอ
หรืออาจมีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัในงวดต่อไป กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ี 
 -  ลกัษณะและจาํนวนของเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเกิดข้ึน 
 -  ในกรณีท่ีกิจการตอ้งใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปแทนวิธีปรับยอ้นหลงั เน่ืองจากไม่
สามารถใชว้ิธีปรับยอ้นหลงัไดใ้นทางปฏิบติั กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้เทจ็จริงท่ีว่ากิจการไม่สามารถใช้
วิธีปรับยอ้นหลงัไดใ้นทางปฏิบติัจึงจาํเป็นตอ้งใชว้ิธีเปล่ียนแทนทนัที 
 (4)  การเปล่ียนแปลงหน่วยงานท่ีเสนอรายงาน หน่วยงานท่ีเสนอรายงาน หมายถึง กลุ่ม
กิจการท่ีโดยสถานะแลว้ถือเป็นหน่วยงานเดียวกนั ซ่ึงตอ้งร่วมกนันาํเสนองบการเงินเพียงงบเดียว 
การเปล่ียนแปลงหน่วยงานท่ีงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 -  กิจการตอ้งนาํเสนองบการเงินรวมซ่ึงไม่เคยตอ้งนาํเสนอในงวดก่อน เพ่ือใชท้ดแทน 
หรือแสดงควบคู่ไปกบังบการเงินเฉพาะกิจการ 
 -  บริษทัยอ่ยท่ีรวมอยูใ่นกลุ่มกิจการเปล่ียนแปลงไป เช่น บริษทัท่ีรวมอยูใ่นกลุ่มกิจการ
ท่ีตอ้งเสนองบการเงินรวมเปล่ียนสถานนะจากบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วมหรือบริษทัร่วมเป็นบริษทั
ยอ่ย 
  -  บริษทัท่ีรวมกลุ่มอยูใ่นกลุ่มกิจการท่ีตอ้งนาํเสนองบการเงินมีการเปล่ียนแปลง 
  -  กิจการตอ้งนาํเสนองบการเงินในงวดปัจจุบนัตามวิธีการรวมกิจการแบบรวมส่วนได้
เสีย 
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 มาตราฐานการบญัชีฉบบัท่ี 39 เร่ือง กาํไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวด ขอ้ผิดพลาดท่ี
สําคัญและการเปล่ียนแปลงทางบัญชี กําหนดให้กิจการต้องใช้วิธีปรับยอ้นหลัง เม่ือกิจการ
เปล่ียนแปลงหน่วยงานท่ีเสนอรายงาน และเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  -  ลกัษณะและเหตุผลของเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเกิดข้ึน 
  -  จาํนวนเงินท่ีตอ้งนาํมาปรับปรุงงบการเงินของทุกงวดท่ีนาํเสนอ 
  -  จาํนวนผลสะสมของงวดก่อน ๆ ท่ีตอ้งนาํมาปรับปรุงกาํไรสะสมตน้งวด 
  -  ขอ้เทจ็จริงท่ีว่าขอ้มูลเปรียบเทียบไดมี้การปรับใหถู้กตอ้ง หรือขอ้เทจ็จริงท่ีกิจการ ไม่
สามารถปรับขอ้มูลเปรียบเทียบใหถู้กตอ้งไดใ้นทางปฏิบติั 
  (5)  สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึนและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ตามปกติกิจการตอ้งแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เกิดข้ึนทุรายการในงบการเงิน ซ่ึงรวมถึงการกะประมาณท่ีสามารถวดัค่าได ้โดยแสดงไวใ้นงบดุล
และผลท่ีมีต่อกาํไรสุทธิในงบกาํไรขาดทุน เวน้แต่รายการดงักล่าวไม่สามารถประมาณค่าได ้ใน
กรณีน้ีจาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุทา้ยงบการเงิน มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดกาํไร
หรือขาดทุนข้ึนแก่กิจการเป็นจาํนวนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ เช่น คดีความท่ีอยูร่ะหว่างการพิจารณา 
ควรเปิดเผยให้ทราบถึงสาเหตุแห่งคดี จาํนวนเงินค่าเรียกร้อง คาํพิพากษาของศาลชั้นตน้หรือศาล
อุทธรณ์ เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ใ้ชง้บการเงินนั้นสามารถใชดุ้ลพินิจเก่ียวกบัผลท่ีจะเกิดข้ึนได ้
 สญัญาหรือภาระผกูพนั ตามหลกัการบญัชีจะไม่บนัทึกรายการเก่ียวกบัภาระผกูพนัหรือ
สัญญาเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินจากสัญญาผูกพนัระยะยาว เพราะไม่สามารถประมาณมูลค่าท่ี
แน่นอนได ้เช่น สัญญาซ้ือขายระยะยาว สัญญาเช่าระยะยาว เน่ืองจากสัญญานั้นมีผลผกูพนัในภาย
หนา้ การเปิดเผยขอ้มูลจะช่วยให้ผตูดัสินใจลงทุนสามารถคาดคะเนเก่ียวกบัการหมุนเวียนของเงิน
สดในอนาคตได ้การเปิดเผยน้ีควรระบุถึงลกัษณะเง่ือนไขของสัญญา ระยะเวลาของสัญญาจาํนวนท่ี
จะตอ้งจ่ายในแต่ละปีและอ่ืน ๆ 
  (6)  เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบดุลท่ีตอ้งเปิดเผย 
  (7)  ขอ้มูลอ่ืนท่ีจะทาํใหง้บการเงินแสดงโดยถูกตอ้งตามท่ีควร เช่น 
   สิทธิของเจา้หน้ีท่ีมีเหนือสินทรัพยห์รือบุริมสิทธ์ิของเจา้หน้ี ผูล้งทุนหรือผูถื้อหุ้นยอ่ม
ตอ้งการทราบถึงภาระหน้ีสินหรือสิทธิเรียกร้องของเจา้หน้ีท่ีมีต่อกิจการตลอดจนบุริมสิทธิของ
เจา้หน้ีแต่ละรายเพราะภาระดงักล่าวจะมีผลกระทบต่อความเส่ียงของตน ซ่ึงรายละเอียดเก่ียวกบั
หน้ีสินนั้นไม่สามารถแสดงอยูใ่นงบการเงินได ้จึงจาํเป็นตอ้งนาํไปแสดงไวเ้ป็นหมายเหตุ เช่น ภาระ
ผกูพนัท่ีเกิดจากหน้ีสินนั้นวิธีการชาํระหน้ีสิน เง่ือนไขของสญัญากู ้หรือ 
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  รายการระหว่างธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ลกัษณะของรายการระหว่างธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
เช่น การกูย้มืเงินระหวา่งกิจการโดยมีสิทธิหรือเง่ือนไขพิเศษ เป็นตน้วา่ ไม่ตอ้งจ่ายดอกเบ้ีย หรือจ่าย
ดอกเบ้ียในอตัราท่ีตํ่ากวา่ปกติ 

 
 3.2  ลกัษณะของข้อมูลทีจ่ะเปิดเผย 
 ลกัษณะของขอ้มูลท่ีจะเปิดเผย ( สุธีรา วิเศษกลุ, 2539 :278-280 ) 
 การรายงานขอ้มูลทางการเงินควรจะมีการเปิดเผยขอ้มูลเท่าท่ีจาํเป็นเพื่อมิให้เกิดความ
เขา้ใจผดิ โดยปกติขอ้มูลท่ีเปิดเผยนั้นจะมีลกัษณะดงัน้ี 
 1.  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดบญัชี กิจการควรเปิดเผยให้ทราบ ถา้ในระหว่าง
งวดบญัชีมีเหตุการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน 

-  การใชว้ิธีการบญัชีซ่ึงไม่เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองกนัทัว่ไปและผลจากการ
ใชว้ิธีการบญัชีนั้นมีนยัสาํคญั 

 -  การเปล่ียนแปลงวิธีการบญัชีจากงวดบญัชีก่อน 
 -  เหตุการณ์ท่ีสาํคญัหรือเหตุการณ์ท่ีผดิปกติ 
 -  การทาํสญัญาหรือขอ้ตกลงพิเศษท่ีมีนยัสาํคญัต่อกิจการ 

-  การเปล่ียนแปลงในกิจการหรือวิธีการดาํเนินงานท่ีสําคญัซ่ึงให้ผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจ 

 -  การเปล่ียนแปลงในเหตุการณ์ หรือเหตุการณ์สาํคญัท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 2.  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัวนัปิดบญัชี ณ วนัปิดบญัชีนั้นงบกาํไรขาดทุนและงบดุลได้

แสดงผลการดาํเนินงานประจาํงวดตลอดจนฐานะการเงินของกิจการนั้น ซ่ึงขอ้มูลบางรายการไดม้า
จากการประมาณการ ดังนั้น เม่ือระยะเวลาผ่าน การประมาณนั้นอาจคลาดเคล่ือนหรือมีขอ้มูล
เพิ่มเติมมากข้ึนจึงควรรายงานให้ผูใ้ช้งบการเงินได้ทราบ เพื่อจะช่วยให้มีการตัดสินใจได้ดี 
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัวนัปิดบญัชี แต่ก่อนท่ีจะจดัทาํรายงานการเสร็จส้ิน เหตุการณ์หลงัวนัท่ีในงบ
การเงินไดแ้บ่งเป็น 2 ประเภท ตามผลกระทบท่ีมีต่อฐานะการเงิน ณ วนัท่ีในงบดุล คือ 
 2.1  เหตุการณ์ท่ีให้หลกัฐานเพิ่มเติมเก่ียวกบัภาวการณ์ของรายการท่ีปรากฏอยู่แลว้ ณ 
วนัท่ีในงบดุล เช่น ลูกหน้ีการคา้ท่ีมีการฟ้องร้องมาก่อนวนัท่ีในงบดุล แลว้ต่อมาศาลพิพากษา
ลม้ละลายหลงัวนัท่ีในงบดุล ในกรณีเหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินประเภทน้ีให้ปรับปรุง
บญัชี 

 2.2   เหตุการณ์ซ่ึงแสดงถึงภาวการณ์ทีมีผลต่อรายการท่ีเกิดข้ึนภายหลงัวนัท่ีในงบดุล 
เช่น ความเสียหายท่ีเกิดจากอคัคีภยัหรือภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนภายหลงัวนัท่ีในงบดุล เม่ือเหตุการณ์
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ดงักล่าวเกิดข้ึน กิจการควรเปิดเผยในงบการเงิน ซ่ึงถึงแมว้่าจะไม่เกิดข้ึนภายหลงัวนัท่ีในงบดุล เม่ือ
เหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึน กิจการควรจะเปิดเผยในงบการเงิน ซ่ึงถึงแมว้่าจะไม่มีผลกระทบต่อฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ีในงบดุลกต็าม แต่กมี็ความสาํคญัต่อการตดัสินใจหรือการวิเคราะห์ 

 ในการเปิดเผยข้อมูลนั้ นควรปิดเผยถึงลักษณะของเหตุการณ์และการประมาณ
ผลกระทบทางการเงินหรือคาํอธิบายถึงเหตุท่ีไม่อาจประมาณได ้
 3. เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนภายหน้า หมายถึง สภาพหรือสถานการณ์หรือเหตุการณ์
บางอย่างอันอาจจะมีผลทาํให้เกิดกาํไรหรือขาดทุนแก่กิจการ ซ่ึงผลสุดท้ายท่ีจะเกิดข้ึนอยู่กับ
เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างในอนาคตว่าจะเกิดข้ึนหรือไม่ เช่น การเปล่ียนแปลง
สถานะของลูกหน้ี การเวนคืนท่ีดิน การถูกฟ้องร้อง เม่ือมีเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึน กิจการควรจะ
ปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 
 3.1 บนัทึกบญัชี ในกรณีท่ีเขา้หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

  -  มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าผลเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตจะ
ทาํให้สินทรัพย ์ณ วนัท่ีในงบดุลมีมูลค่าลดลงหรือมีหน้ีสินเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีจะตอ้งคาํนึงถึงส่วนท่ีอาจ
เรียกค่าชดใชคื้นไดด้ว้ยและ 

  -  สามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 3.2  เปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินถา้ผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไม่เขา้

หลกัเกณฑใ์นขอ้ 3.1 เวน้แต่โอกาสท่ีผลเสียหายนั้นมากนอ้ย 
 ถา้โอกาสท่ีจะเกิดผลกาํไรก็ควรจะเปิดเผยเช่นเด่ียวกัน การเปิดเผยขอ้มูลน้ีควรจะ

เปิดเผยเก่ียวกับลกัษณะของเหตุการณ์ปัจจัยความไม่แน่นอน ซ่ึงอาจจะกระทบผลท่ีเกิดข้ึนใน
อนาคตและการประมาณจาํนวนผลกระทบทางการเงินหรือระบุท่ีทาํใหไ้ม่สามารถประมาณจาํนวน
เงินได ้

 
4. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 การวิเคราะห็ขอ้มูลทางการเงินในการวดัความเส่ียงของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (สุธา ดีวงกิจ,  2537 : บทคดัยอ่)ไดท้าํการศึกษาการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการบญัชีในการ
วดัความเส่ียงของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการวิจยัพบว่ากรณีธุรกิจการเงิน 
ปัจจยับ่งช้ีความเส่ียงท่ีใชข้อ้มูลทางการบญัชีมีนยัสาํคญัไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์อตัรา
การเติบโตของสินทรัพย ์และความแปรปรวน ของกาํไร กรณี ธุรกิจอุตสาหกรรม ปัจจยับ่งช้ีความ
เส่ียงท่ีมีนัยสําคญั ไดแ้ก่ ขนาดของสินทรัพย ์อตัราส่วนทุนหมุนเวียน และอตัราการเติบโตของ
สินทรัพย ์จาการวิเคราะห์ตวัแปรแบบความสมัพนัธ์ พบวา่ขอ้มูลทางการบญัชีมีคุณค่าในการอธิบาย
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ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบไดดี้กว่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบสําหรับบริษทัในธุรกิจอุตสาหกรรม ใน
ธุรกิจการเงิน พบว่าตวัแบบของความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบมีปัจจัยบ่งช้ีความเส่ียงท่ีมีนัยสําคญั
ประกอบดว้ยอตัราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อส่วนของเจา้ของ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยเ์ป็น
ปัจจยับ่งช้ีความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญัของตวัแบบดงักล่าว  
 
 การวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตข์องประเทศไทย ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2537-2541 (สงกรานต ์ทองน่วม  :  บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวิเคราะห์ถึงฐานะทางการเงินและ
โครงสร้างเงินทุนของบริษทัอุตสาหกรรมปูนซีเมนตข์องไทย ส่วนแรกไดศึ้กษาฐานะทางการเงิน
อนัมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงเป็นการศึกษาสภาพคล่องทางการเงินและกระแสเงินสด
หมุนเวียน ตลอดจนอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัอุตสาหกรรมปูนซีเมนตข์องไทย โดย
อาศยัเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ อตัราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์แนวด่ิง การวิเคราะห์
แนวโนม้ การศึกษางบกระแสเงินสด ตลอดจนการวิเคราะห์ดว้ยระบบดูปอนด ์ ส่วนท่ีสองไดศึ้กษา
การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนและความอยูร่อดระยะยาว พบว่าบริษทัอุตสาหกรรมปูนซีเมนตข์อง
ไทยไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ทาํใหก้ารบริหารงานเป็นไปดว้ย
ความยากลาํบาก ตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการขาดสภาพคล่อง ปัญหาความเพียงพอของ
กระแสเงินสดต่อการชาํระหน้ีอนัเน่ืองจากธุรกิจการก่อสร้างซบเซา รวมทั้งตอ้งเผชิญกบัความเส่ียง
ต่างๆ อันมีผลกระทบต่อความสามารถในการทาํกาํไรและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท
อุตสาหกรรมปูนซีเมนตข์องไทย 
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บทที ่3 
วธีิการดาํเนินการวจิยั 

 
 ในการวิจยัเร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 35 ของ
บริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นประจาํปี พ.ศ 2545-2546 ไดด้าํเนินการวิจยัดงัน้ี  

 1.  กาํหนดกรอบแนวคิดการวิจยั 
 2.  กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.  เคร่ืองมือเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 5.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

  
กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
  

     
 

 

 
 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร เป็นงบการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ประจาํปี พ.ศ. 2545-2546  

 กลุ่มตวัอยา่ง เป็นงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และยงัคงดาํเนินกิจการอยู่จนถึงไตรมาศท่ี 1 ปี พ.ศ. 2547 กลุ่มตวัอย่างท่ีนาํมาศึกษาในคร้ังน้ีเป็น

การแบ่งประเภทของการจดัการ 
 1. บริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่น 

ริ   2. บริษทัมีไม่ไดรั้บพิจาณาวา่มีการ 
    จดัการดีเด่น   

        การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 
 
1. องคป์ระกอบของงบการเงิน 
2. ส่วนประกอบของแต่ละงบ

การเงิน 
3. การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 
 
 

การแบ่งประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรม 
1. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต 
2. กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ 
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งบการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยประจาํปี พ.ศ. 2545-2546 
จาํนวน 50 บริษทั ในการเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาเป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะ
เป็น ( Non – probability Sampling )  เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) ตาม
วิจารณญาณของผูว้ิจยั โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) บริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นประจาํปี 
พ.ศ. 2545 จาํนวน 10 บริษทั บริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นประจาํปี พ.ศ. 2546 จาํนวน 10 บริษทั  2) 
บริษทัท่ีไม่ไดรั้บพิจารณาวา่มีการจดัการดีเด่น จาํนวน 30 บริษทั โดยมีรายช่ือบริษทัดงัน้ี 

 

กลุ่มบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่น 
อุตสาหกรรม
การผลิต 

กลุ่ม
บริการ 

1. บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)   
2. บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)   
3. บริษทั เจริญโภคภณัฑ ์อาหาร จาํกดั (มหาชน)   
4. บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)   
5. ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)   
6. ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)   
7. บริษทั เงินทุนหลกัทรัพย ์สินอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)   
8. บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)   
9. บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)   
10. บริษทั  แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)   
11. บริษทัเอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน)   
12. บริษทัแฟนซีวูด๊ อินดสัตรีส จาํกดั (มหาชน)   
13. บริษทัไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)   
14. บริษทัปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)   
15. บริษทับีอีซี เวลิด ์จาํกดั (มหาชน)   
16. บริษทัทิปโกฟ้ดูส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
17. ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)   
18. บริษทัจดัการพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)   
19. บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน)   
20. บริษทัชินแซทเทลไลท ์จาํกดั (มหาชน)   
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รายช่ือบริษทั (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษทัท่ีไม่มีการจดัการดีเด่น 
อุตสาหกรรม
การผลิต 

กลุ่ม
บริการ 

1. บริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
2. บริษทัท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)   
3. บริษทับ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)   
4. บริษทัปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน)   
5. บริษทัผาแดงอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน)   
6. บริษทัฝาจีบ จาํกดั (มหาชน)   
7. บริษทัมติชน จาํกดั (มหาชน)   
8. บริษทัมีเดีย ออฟ มีเดียส์ จาํกดั (มหาชน)   
9. บริษทัเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   
10. บริษทัยเูน่ียนพลาสติก จาํกดั (มหาชน)   
11. บริษทัลอ็กซเล่ย ์จาํกดั (มหาชน)   
12. บริษทัสหวิริยาสตีลอินดสัตรี จาํกดั (มหาชน)   
13. บริษทัสามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)   
14. บริษทัเสริมสุข จาํกดั (มหาชน)   
15. บริษทัอมตะ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)   
16. บริษทัอิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์จาํกดั (มหาชน)   
17. บริษทัเอสวีไอ จาํกดั (มหาชน)   
18. บริษทัฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จาํกดั (มหาชน)                    
19. บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน)    
20. บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน)   
21. บริษทั ไอทีวี จาํกดั (มหาชน)   
22. บริษทัสยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)   
23. บริษทักู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
24. บริษทัเซอร์คิทอีเลค็โทรนิคส์อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน)   
25. บริษทั อาร์.เอส. โปรโมชัน่ จาํกดั (มหาชน)   
26. บริษทัไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)   
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รายช่ือบริษทั (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษทัท่ีไม่มีการจดัการดีเด่น 
อุตสาหกรรม
การผลิต 

กลุ่ม
บริการ 

27. บริษทัไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน)   
28. บริษทัไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน)   
29. บริษทัศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)      
30. บริษทัสหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน)                                 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การสร้างเคร่ืองม่ือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 1.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบรายงานทางการเงินประจาํปี 2546 ของบริษทั

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยการใชแ้บบตรวจสอบความครบถว้นของการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน (ภาคผนวก ก.) ซ่ึงจดัทาํข้ึนตามขอ้กาํหนดในการเปิดเผยขอ้มูลของ
มาตรฐานการบัญชีทุกฉบับท่ีประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน  และประกาศของสํานักงานและ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงแบบตรวจสอบน้ีจดัทาํข้ึนโดยสาํนกังาน
และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

 2.  ตรวจสอบความเช่ือมัน่ได ้ของแบบตรวจสอบความครบถว้นของงบการเงินโดยการ
ทาํวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) ค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha) ไดท่้ากบั 0.799 

 3. แบบตรวจสอบความครบถว้นของการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
  1. องคป์ระกอบของงบการเงิน 
  2.  ส่วนประกอบของแต่ละงบการเงิน 
  3.  การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 แบ่งผลการตรวจสอบออกเป็น 3 ประเภทดงัน้ี 

  1  หมายความว่า  กิจการไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายการท่ีมาตรฐานการ
บญัชี กาํหนดใหเ้ปิดเผยแลว้ 
  2   หมายความว่า  รายการท่ีกาํหนดให้เปิดเผยไม่เก่ียวขอ้งกบักิจการ จึงไม่
ตอ้งเปิดเผยเร่ืองดงักล่าว 
  3   หมายความว่า  กิจการไม่ได้เปิดเผยรายการท่ีมาตรฐานการบัญชี
กาํหนดใหเ้ปิดเผย  
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 4. นาํผลการวิเคราะห์มาตรวจสอบความน่าเช่ือถือ ไดข้องการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการให้
ผูว้ิเคราะห์คนท่ี 1 ( ผูว้ิจยั ) กบัผูว้ิเคราะห์คนท่ี 2  ( นาย ประสาน สมชยัชนะ ผูจ้ดัการ บริษทั พี เค 
การบัญชี จาํกัด ) ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลชนิดเดียวกันจาํนวน 30 บริษทั ทาํการวิเคราะห์ความ
น่าเช่ือถือทางสถิติ ( Pearson Product moment correlation coefficient ) สรุปผลไดด้งัน้ี 
. 

ขอ้มูลท่ีตอ้งแสดงในงบการเงิน  ความน่าเช่ือถือ 
ส่วนท่ี 1 : องคป์ระกอบของแต่ละงบการเงิน 
       1.องคป์ระกอบของงบการเงิน 
ส่วนท่ี 2 : ส่วนประกอบของงบการเงิน 
1. งบดุล 
2. งบกาํไรขาดทุน 
3. งบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของเจา้ของ 
4. งบกระแสเงินสด 

ส่วนท่ี3 : การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 
2. นโยบายการบญัชี 
3. การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับรายการในงบดุล 
4. การเปิดเผยขอ้มูลรายการในงบกาํไรขาดทุน 

 

 
1 
 
0.886 
0.848 
0.848 
1 
 
1 
0.885 
0.816 
0.713 

จากผลการวิเคราะห์ พบวา่ความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัสูง 
 

 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 35 แหล่งขอ้มูล
ทั้งหมดได ้มาจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการรวบรวมขอ้มูลท่ีเปิดเผยในงบ
การเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยประจาํปี พ.ศ. 2546 และยงัคง
ดาํเนินกิจการอยู่จนถึงไตรมาศท่ี 1 ปี พ.ศ. 2547 จาํนวน 50 บริษทั ซ่ึงแต่ละบริษทัไดจ้ดัทาํและ
เผยแพร่แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้สนใจไดรั้บรู้ในขอ้มูล โดยสํานักงานและคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดร้วบรวมและนาํเสนอเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต ์  www.set.or.th                
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www.sec.or.th และ  www.tris.co.th ซ่ึงทาํการเผยแพร่ระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ.2546 ถึง วนัท่ี 
30  มีนาคม  พ.ศ.  2547 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ขอ้มูลและหาค่าสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป Microsoft office Excel 2003   
ในการวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS 13.0 for Windows (2) ในการวิเคราะห์หา
ค่าความเช่ือมัน่ (Alpha) และใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป MINITAB  Statistical Software ในการทดสอบ
ความแตกต่างระหวา่งสดัส่วน ( Testing the difference between two proportion ) 

  การวิเคราะห์ดาํเนินการดงัน้ี 
1.  การเปรียบเทียบการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่น 

กบักลุ่มบริษทัท่ีไม่ไดรั้บพิจารณาวา่มีการดีเด่นโดยการพิจารณาจากจาํนวนและค่าร้อยละตรวจสอบ
ผลการเปรียบเทียบโดยใชส้ถิติ Z ( Z-Test) 
  2.  การเปรียบเทียบการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตกบักลุ่ม
อุตสาหกรรมการบริการโดยการพิจารณาจากจาํนวนและค่าร้อยละ ตรวจสอบผลการเปรียบเทียบ
โดยใชส้ถิติ Z ( Z-Test) 
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บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัเร่ือง  ศึกษาการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 35  ของ
บริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นประจาํปี 2545 – 2546 ไดน้าํเสนอขอ้มูลตามลาํดบัดงัน้ี 
 
ตอนท่ี  1  :  เปรียบเทียบการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นกบักลุ่ม
บริษทัท่ีไม่ไดรั้บพิจารณาวา่มีการดีเด่น 
 
ตอนท่ี  2  :  เปรียบเทียบการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตกบักลุ่ม
อุตสาหกรรมการบริการ 
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ผลการวจัิย 
ตอนท่ี  1  :  เปรียบเทียบการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นกบักลุ่ม
บริษทัท่ีไม่ไดรั้บพิจารณาวา่มีการดีเด่น 
 
ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบจาํนวน ร้อยละของการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นกบั

บริษทัท่ีไม่ไดรั้บพิจารณาวา่มีการจดัการดีเด่นจาํแนกตามองคป์ระกอบของงบการเงิน 
 

รา
ยก
าร
ที่ 

องคป์ระกอบของงบการเงิ น 
บริษทัท่ีมีการจดัการ
ดีเด่น   ( N=20 ) 

บริษทัท่ีไม่ไดรั้บ
พิจารณาวา่มีการ

จดัการดีเด่น   (N= 30) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
1. งบดุล 20 100 30 100 
2. งบกาํไรขาดทุน 20 100 30 100 
3. งบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของ

เจา้ของ 20 100 30 100 
4. งบกระแสเงินสด 20 100 30 100 
5. นโยบายการบญัชีและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 20 10 30 100 
  
 จากตารางท่ี 1 พบว่าการเปิดเผยขอ้มูลในส่วนองคป์ระกอบของงบการเงินตามาตรฐาน
บญัชีฉบบัท่ี 35  ของบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นไม่มีความแตกต่างกบับริษทัท่ีไม่ไดรั้บพิจารณาว่ามี
การจดัการดีเด่นนัน่คือมีการเปิดเผยโดยรวมเป็น ร้อยเปอร์เซ็นตท์ั้ง 2 กลุ่ม 
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ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบจาํนวน ร้อยละของการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นกบั
บริษทัท่ีไม่ไดรั้บพิจารณาวา่มีการจดัการดีเด่นจาํแนกตามส่วนประกอบของแต่ละงบ
การเงิน ส่วนของงบดุล 

 

รา
ยก
าร
ที่ 

ขอ้มูลท่ีตอ้งแสดงในงบดุล 

บริษทัท่ีมีการจดัการ
ดีเด่น   ( N=20) 

บริษทัท่ีไม่ไดรั้บ
พิจารณาวา่มีการ

จดัการดีเด่น   (N= 30) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 20 100 30 100 
2. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 20 100 30 100 
3. สินคา้คงเหลือ 15 75 25 83.30 
4. เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 18 90 24 80 

5. สินทรัพยท์างการเงิน 13 65 18 60 
6. สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 11 55 14 46.70 
7. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 20 100 30 100 
8. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 20 100 30 100 
9. หน้ีสินหรือสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัภาษี

เงินไดร้อการตดับญัชี 
12 60 18 60 

10. จาํนวนรวมของหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สญัญาเช่าทางการเงิน 

2 10 5 16.70 

11. ประมาณการหน้ีสิน 4 20 1 3.3 
12. หน้ีสินไม่หมุนเวยีนท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 14 70 20 66.70 

13. ส่วนไดเ้สียของผูถ่ื้อหุน้ส่วนนอ้ย 12 60 12 40 
14 ทุนท่ีออก ซ่ึงรวมจาํนวนหุน้ท่ีจด

ทะเบียน จาํนวนท่ีออกและรับชาํระเตม็
มูลค่า จาํนวนหุน้ท่ีออกและรับชาํระบ่าว
ส่วน และมูลค่าท่ีตรไว ้

19 95 30 100 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

รา
ยก
าร
ที่ 

ขอ้มูลท่ีตอ้งแสดงในงบดุล 

บริษทัท่ีมีการจดัการ
ดีเด่น   ( N=20) 

บริษทัท่ีไม่ไดรั้บ
พิจารณาวา่มีการ

จดัการดีเด่น   (N= 30) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
15. สาํรองต่างๆ และคาํอธิบายถึงลกัษณะ

วตัถุประส่งคข์องการสาํรองแต่ละชนิด 
20 100 25 83.30 

 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่   การเปิดเผยขอ้มูลของงบทางการเงินส่วนของงบดุลในรายการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   เจา้หน้ี
การคา้และเจา้หน้ีอ่ืน มีการเปิดเผยขอ้มูลป็นจาํนวนร้อยละท่ีเท่ากนั และมากท่ีสุด (ร้อยละ 100 ) 
การเปิดเผยในในงบดุลในรายการอ่ืน ไดมี้การทดสอบสมมุติฐานของความแตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 3   
 
ตารางท่ี 3   การเปรียบเทียบการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นกบับริษทัท่ีไม่ไดรั้บ 

พิจรณาว่ามีการจดัการดีเด่นจาํแนกตามส่วนประกอบของแต่ละงบการเงินส่วนของงบ
ดุล 

รา
ยก
าร
ที่ 

 

ขอ้มูลท่ีตอ้งแสดงในงบดุล 
บริษทัทีมีการ
จดัการดีเด่น    

( N=20) 

บริษทัท่ีไม่ได้
รับพิจารณาวา่
มีการจดัการ
ดีเด่น ( N=30) 

Z - 
Test 

1. สินคา้คงเหลือ 15 25 0.7 
2. เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 18 24 1.01 
3. สินทรัพยท์างการเงิน 13 18 0.36 
4. สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 11 14 0.58 
5. จาํนวนรวมของหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญา

เช่าทางการเงิน 
2 5 0.7 

6. ประมาณการหน้ีสิน 4 1 1.75* 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

รา
ยก
าร
ที่ 

 

ขอ้มูลท่ีตอ้งแสดงในงบดุล 
บริษทัทีมีการ
จดัการดีเด่น    

( N=20) 

บริษทัท่ีไม่ได้
รับพิจารณาวา่
มีการจดัการ
ดีเด่น ( N=30) 

Z - 
Test 

7. หน้ีสินไม่หมุนเวยีนท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 14 20 0.25 
8. ส่วนไดเ้สียของผูถ่ื้อหุน้ส่วนนอ้ย 12 12 1.41 
9. ทุนท่ีออก ซ่ึงรวมจาํนวนหุน้ท่ีจดทะเบียน 

จาํนวนท่ีออกและรับชาํระเตม็มูลค่า จาํนวน
หุน้ท่ีออกและรับชาํระบ่าวส่วน และมูลค่าท่ี
ตราไว ้

19 30 1.03 

10. สาํรองต่างๆ และคาํอธิบายถึงลกัษณะ
วตัถุประสงคข์องการสาํรองแต่ละชนิด 

25 20 2.45* 

*  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 3 พบวา่  การเปิดเผยขอ้มูลของงบทางการเงินส่วนของงบดุลในรายการ 
ประมาณการหน้ีสิน และสาํรองต่างๆ และคาํอธิบายถึงลกัษณะวตัถุประสงคข์องการสาํรองแต่ละ
ชนิด  บริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นมีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินมากกวา่ บริษทัท่ีไม่ไดรั้บพิจารณา
วา่มีการจดัการดีเด่น 
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ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบจาํนวน ร้อยละของการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นกับ
บริษทัท่ีไม่ไดรั้บพิจารณาว่ามีการจดัการดีเด่นจาํแนกตามส่วนประกอบของแต่ละงบ
การเงิน ส่วนของงบกาํไรขาดทุน 

 

รา
ยก
าร
ที่ 

ขอ้มูลท่ีตอ้งแสดงในงบกาํไรขาดทุน 

บริษทัท่ีมีการจดัการ
ดีเด่น   ( N=20) 

บริษทัท่ีไม่ไดรั้บ
พิจารณาวา่มีการ

จดัการดีเด่น   (N= 30) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
1. รายได ้ 20 100 30 100 
2. ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 20 100 30 100 
3. ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนในบริษทัร่วมและ

กิจการร่วมคา้ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 
20 100 20 66.70 

4. ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 12 60 10 33.33 
5. ค่าใชจ่้ายทางภาษี 10 50 15 50 
6. ขอ้มูลเก่ียวกบัเงินลงทุนในตราสารหน้ีและ

ตราสารทุน 

9 45 5 16.70 

7. กาํไรหรือขาดทุนจากกิจการตามปกติ 20 100 30 100 
8. ส่วนไดเ้สียของผูถ่ื้อหุน้ส่วนนอ้ย 16 80 17 56.70 
9. รายการพิเศษ 1 5 3 10 
10. .กาํไรหรือขาดทุนสุทธิสาํหรับงวด 20 100 30 100 
11. จาํนวนเงินปันผลต่อหุน้ 2 10 4 13.30 
12. กาํไรขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 19 95 29 96.70 

 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า   การเปิดเผยขอ้มูลส่วนประกอบของงบการเงินส่วนของงบกาํไร
ขาดทุน ในการการรายได ้  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ   กาํไรขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติ  
กาํไรหรือขาดทุนสุทธิสาํหรับงวด  เป็นจาํนวนร้อยละท่ีเท่ากนั และมากท่ีสุด (ร้อยละ 100 ) ส่วน
การเปิดเผยในส่วนของงบกาํไรขาดทุนในรายการอ่ืนไดมี้การทดสอบสมมุติฐานของความแตกต่าง
ดงัตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นกบับริษทัท่ีไม่ไดรั้บ
พิจารณาวา่มี การจดัการดีเด่นจาํแนกตามส่วนประกอบของแต่ละงบการเงินส่วนของงบ
กาํไรขาดทุน 

 

รา
ยก
าร
ที่ 

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยในงบกาํไรขาดทุน 
บริษทัทีมีการ
จดัการดีเด่น   

( N=20) 

บริษทัท่ีไม่ได้
รับพิจารณาวา่
มีการจดัการ
ดีเด่น ( N=30) 

Z - 
Test 

1. ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วม
คา้ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 

20 20 3.87* 

2. ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 12 10 1.91* 
3. ขอ้มูลเก่ียวกบัเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสาร

ทุน 9 5 2.17* 
4. ส่วนไดเ้สียของผูถ่ื้อหุน้ส่วนนอ้ย 16 17 1.83* 
5. รายการพิเศษ 1 3 0.68 
6. จาํนวนเงินปันผลต่อหุน้ 2 4 0.36 
7. กาํไรขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 19 29 0.28 

*  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 5  พบว่า รายการของขอ้มูลท่ีเปิดเผยในงบกาํไรขาดทุนดา้นส่วนแบ่งกาํไร
ขาดทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ซ่ึงคาํนวนโดยวิธีส่วนไดเ้สีย ค่าใชจ่้ายทางการเงิน ขอ้มูล
เก่ียวกบัเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย ของบริษทัท่ีมี
การจดัการดีเด่นมีการเปิดเผยขอ้มูลมากกวา่บริษทัท่ีไม่ไดพ้ิจารณาวา่มีการจดัการดีเด่น 
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ตารางท่ี 6   เปรียบเทียบจาํนวน ร้อยละของการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นกบั
บริษทัท่ีไม่ไดรั้บพิจารณาวา่มีการจดัการดีเด่นจาํแนกตามส่วนประกอบของแต่ละงบ
การเงิน ส่วนของแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ 

 

รา
ยก
าร
ที่ ขอ้มูลท่ีตอ้งแสดงในงบแสดงการ 

เปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ 

บริษทัท่ีมีการ
จดัการดีเด่น    

( N=20) 

บริษทัท่ีไม่ไดรั้บ
พิจารณาวา่มีการ
จดัการดีเด่น    

(N= 30) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
1. กาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดบญัชี 20 100 28 93.33 

2. รายได ้ค่าใชจ่้าย รายการกาํไรขาดทุนแตะละ
รายการท่ีกาํหนดท่ีใหรั้บรู้โดยตรงในส่วนของ
เจา้ของ 

14 70 13 43.33 

3. ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
และของการแกไ้ขขอ้มูลผดิพลาด 

11 55 19 63.33 

4. รายการเก่ียวกบัเงินทุนท่ีไดรั้บจากเจา้ของ และ
การแบ่งปันส่วนทุนใหเ้จา้ของ 

5 25 11 36.70 

5. ยอดคงเหลือของกาํไรหรือขาดทุนสะสม 18 90 27 90 

6. รายการกระทบยอดในส่วนทุนแต่ละประเภท 18 90 24 80 

 
 จากตารางท่ี 6 พบว่า  การเปิดเผยขอ้มูลส่วนประกอบของงบแสดงการเปล่ียนแปลงใน
ส่วนของเจา้ของในรายการ ยอดคงเหลือของกาํไรหรือขาดทุนสะสม มีการเปิดเผยร้อยละท่ีเท่ากนั   
( ร้อยละ 90) ส่วนการเปิดเผยในงบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของรายการอ่ืน ไดมี้การ
ทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างกนัดงัตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7  การเปรียบเทียบการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นกบับริษทัท่ีไม่ไดรั้บ   
พิจารณาวา่มีการจดัการดีเด่นจาํแนกตามส่วนประกอบของแต่ละงบการเงิน ส่วนของ  

 การเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ     
 

รา
ยก
าร
ที่ ขอ้มูลท่ีตอ้งแสดงงบแสดงการ 

เปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ 

บริษทัทีมีการ
จดัการดีเด่น   

( N=20) 

บริษทัท่ีไม่ไดรั้บ
พิจารณาวา่มีการ
จดัการดีเด่น  

( N=30) 

Z -  
Test 

1. กาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดบญัชี 20 28 1.46 

2. รายได ้ค่าใชจ่้าย รายการกาํไรขาดทุนแตะละ
รายการท่ีกาํหนดท่ีใหรั้บรู้โดยตรงในส่วนของ
เจา้ของ 

14 13 1.95* 

3. ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บญัชีและของการแกไ้ขขอ้มูลผดิพลาด 

11 19 0.59 

4. รายการเก่ียวกบัเงินทุนท่ีไดรั้บจากเจา้ของ และ
การแบ่งปันส่วนทุนใหเ้จา้ของ 

5 11 0.89 

5. ยอดคงเหลือของกาํไรหรือขาดทุนสะสม 18 27 0 

6. รายการกระทบยอดในส่วนทุนแต่ละประเภท 18 24 1.01 

*  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 7 พบวา่ รายการของขอ้มูลท่ีเปิดเผยในงบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วน
ของเจา้ของดา้น รายได ้ ค่าใชจ่้าย รายการกาํไรขาดทุนแต่ละรายการท่ีกาํหนดใหรั้บรู้โดยตรงใน
ส่วนของเจา้ของ บริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่น มีการเปิดเผยขอ้มูลมากกวา่บริษทัท่ีไม่ไดพ้ิจารณาวา่มี
การจดัการดีเด่น 
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ตารางท่ี 8   เปรียบเทียบจาํนวน ร้อยละของการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นกบั 
 บริษทัท่ีไม่ไดรั้บพิจารณาวา่มีการจดัการดีเด่นจาํแนกตามส่วนประกอบของแต่ละงบ 
 การเงิน ส่วนของงบกระแสเงินสด 
 

รา
ยก
าร
ที่ 

ขอ้มูลท่ีตอ้งแสดงงบกระแสเงินสด 

บริษทัท่ีมีการ
จดัการดีเด่น    

( N=20) 

บริษทัท่ีไม่ไดรั้บ
พิจารณาวา่มีการ
จดัการดีเด่น    

(N= 30) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
1. 1.เงินสดท่ีเกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 20 100 30 100 
2. 2.เงินสดท่ีจากกิจกรรมลงทุน 20 100 30 100 
3. 3.เงินสดท่ีจากกิจกรรมจดัหาทุน 20 100 30 100 

 
 จากตารางท่ี 8 พบวา่  การเปิดเผยขอ้มูลส่วนประกอบของงบกระแสเงินสด ของบริษทัท่ี
มีการจดัการดีเด่นไม่มีความแตกต่างกบับริษทัท่ีไม่ไดรั้บการพิจารณาว่ามีการจดัการดีเด่น มีการ
เปิดเผยโดยรวมเป็น ร้อยเปอร์เซ็นต ์ทั้ง 2 กลุ่ม 
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ตารางท่ี 9   เปรียบเทียบจาํนวน ร้อยละของการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นกบั 
 บริษทัท่ีไม่ไดรั้บพิจารณาวา่มีการจดัการดีเด่นจาํแนกตามการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ 
 ประกอบงบการเงินส่วนขอ้มูลทัว่ไป 
 

รา
ยก
าร
ที่ ขอ้มูลท่ีตอ้งแสดงในหมายเหตุ 

ประกบงบการเงินส่วนขอ้มูลทัว่ไป 

บริษทัท่ีมีการ
จดัการดีเด่น   

 ( N=20) 

บริษทัท่ีไม่ไดรั้บ
พิจารณาวา่มีการ
จดัการดีเด่น    

(N= 30) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
1. ขอ้มูลทัว่ไปท่ีระบุวา่ งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนตาม

มาตรฐานการบญัชี 

20 100 30 100 

2. ขอ้เทจ็จริงและเหตุผลประกอบในกรณีท่ีกิจการ
เลือกท่ีจะปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีก่อนวนัถือ
ปฏิบติั 

1 5 1 5 

3. เหตุผลท่ีแสดงความไม่จาํเป็นในการแสดงงบ
การเงินรวม กรณีท่ีบริษทัใหญ่มีฐานะเป็นบริษทั
ยอ่ย ซ่ึงถูกกิจการอ่ืนควบคุมอยู ่

1 5 0 0 

 
 จากตารางท่ี 9 พบวา่  การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินส่วนของขอ้มูล
ทัว่ไปท่ีระบุวา่ งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี  มีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นจาํนวนท่ี
เท่ากนั (ร้อยละ 100)  ส่วนการเปิดเผยในหมายเหตุ ประกอบการเงินส่วนขอ้มูลทัว่ไป ในรายการอ่ืน
ไดมี้การทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างกนัดงัตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10  การเปรียบเทียบการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นกบับริษทัท่ีไม่ไดรั้บ 
 พิจารณาวา่มีการจดัการดีเด่นจาํแนกตามการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบ 
 การเงินส่วนขอ้มูลทัว่ไป 
 

รา
ยก
าร
ที่ ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 

การเงินส่วนขอ้มูลทัว่ไป 

บริษทัทีมีการ
จดัการดีเด่น    

( N=20) 

บริษทัท่ีไม่ได้
รับพิจารณาวา่มี
การจดัการ

ดีเด่น ( N=30) 

Z - 
Test 

1. ขอ้เทจ็จริงและเหตุผลประกอบในกรณีท่ีกิจการ
เลือกท่ีจะปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีก่อนวนัถือ
ปฏิบติั 

1 1 0.28 

2. เหตุผลท่ีแสดงความไม่จาํเป็นในการแสดงงบ
การเงินรวม กรณีท่ีบริษทัใหญ่มีฐานะเป็นบริษทั
ยอ่ย ซ่ึงถูกกิจการอ่ืนควบคุมอยู ่

1 0 1.03 

*  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 10 พบว่า รายการของขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส่วนขอ้มูลทัว่ไปดา้นขอ้เทจ็จริงและเหตุผลประกอบในกรณีท่ีกิจการเลือกท่ีจะปฏิบติัตามมาตรฐาน
บญัชีก่อนวนัถือปฏิบติั เหตุผลท่ีแสดงความไม่จาํเป็นในการแสดงงบการเงินรวม ของบริษทัท่ีมีการ
จดัการดีเด่นมีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญักบับริษทัท่ีไม่ไดรั้บพิจารณาวา่มีการจดัการดีเด่น 
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ตารางท่ี 11  เปรียบเทียบจาํนวน ร้อยละของการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นกบั
บริษทัท่ีไม่ไดรั้บพิจารณาวา่มีการจดัการดีเด่นจาํแนกตามการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ส่วนนโยบายการบญัชี 

 

รา
ยก
าร
ที่ ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบการเงิน

ส่วนนโยบายการบญัชี 

บริษทัท่ีมีการ
จดัการดีเด่น   

( N=20) 

บริษทัท่ีไม่ไดรั้บ
พิจารณาวา่มีการ
จดัการดีเด่น      

(N= 30) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
1. การรับรู้รายได ้และวิธีกาํหนดขั้นความสาํเร็จของ

รายการบญัชีท่ีเก่ียขอ้งกบัการใหบ้ริการ 
20 100 30 100 

2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 18 90 22 73.33 

3. การรวมกิจการ 1 5 1 3.33 

4. วิธีปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับการร่วมคา้ 4 20 8 26.70 

5. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 20 100 26 86.7 

6. ตน้ทุนการกูย้มื 11 55 9 30 

7. สญัญาก่อสร้าง 3 15 5 16.70 

8. เคร่ืองมือทางการเงิน 16 80 22 73.33 

9. เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 12 60 16 53.33 
10. สญัญาเช่า – สาํหรับผูใ้หเ้ช่า 7 35 6 20 

11. ตทุ้นการวจิยัและพฒันา 4 20 4 13.33 

12. สินคา้คงเหลือ 14 70 27 90 

13. การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศและการป้องกนั
ความเส่ียง 

10 50 8 26.70 

14. ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 15 75 26 83.33 

15. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17 85 30 86.70 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 
 

รา
ยก
าร
ที่ ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบการเงิน

ส่วนนโยบายการบญัชี 

บริษทัท่ีมีการ
จดัการดีเด่น   

( N=20) 

บริษทัท่ีไม่ไดรั้บ
พิจารณาวา่มีการ
จดัการดีเด่น      

(N= 30) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
16. สญัญาเช่า 20 2 30 23.30 
17. วิธีปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจ 1 5 2 6.70 
18. วิธีปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 4 20 3 10 
19. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 55 8 26.70 

 
 จากตารางท่ี 11  พบวา่ การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินส่วนนโยบาย
การบญัชี ในรายการ การรับรู้รายได ้และวธีิกาํหนดขั้นความสาํเร็จ ของรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การใหบ้ริการ มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเท่ากนัทั้งสองกลุ่ม คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต ์ ส่วนรายการอ่ืนไดมี้
การทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างดงัรายการท่ี  12 
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ตารางท่ี 12  การเปรียบเทียบการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นกบับริษทัท่ีไม่ไดรั้บ 
 พิจารณาวา่มีการจดัการดีเด่นจาํแนกตามการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบ
 การเงิน ส่วนนโยบายการบญัชี 
 

รา
ยก
าร
ที่ ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 

การเงิน ส่วนนโยบายการบญัชี 

บริษทัทีมีการ
จดัการดีเด่น 

( N=20) 

บริษทัท่ีไม่ไดรั้บ
พิจารณาวา่มีการ
จดัการดีเด่น  

( N=30) 

Z - 
Test 

1. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 18 22 1.59 
2. การรวมกิจการ 1 1 0.28 
3. วิธีปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับการร่วมคา้ 4 8 0.55 
4. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 20 26 2.15* 
5. ตน้ทุนการกูย้มื 11 9 1.8* 
6. สญัญาก่อสร้าง 3 5 0.16 
7. เคร่ืองมือทางการเงิน 16 22 0.55 
8. เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 12 16 0.47 
9. สญัญาเช่า – สาํหรับผูใ้หเ้ช่า 7 6 1.16 
10. ตน้ทุนการวิจยัและพฒันา 4 4 0.63 
11. สินคา้คงเหลือ 14 27 3.72* 
12. การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศและการ

ป้องกนัความเส่ียง 10 8 1.69* 
13. ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 15 26 0.7 
14. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17 30 0.16 
15. สญัญาเช่า 20 30 0.28 
16. วิธีปฎิบติัทางบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจ 1 2 0.25 

*  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 12 (ต่อ) 
 

รา
ยก
าร
ที่ ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 

การเงิน ส่วนนโยบายการบญัชี 

บริษทัทีมีการ
จดัการดีเด่น 

( N=20) 

บริษทัท่ีไม่ไดรั้บ
พิจารณาวา่มีการ
จดัการดีเด่น  

( N=30) 

Z - 
Test 

17. วิธีปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 

4 3 0.95 

18. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 8 2.06* 

*  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 12 พบวา่ รายการของขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส่วนนโยบายการบญัชีดา้นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  ตน้ทุนการกูย้มื  สินคา้คงเหลือ  การแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศและการป้องกนัความเส่ียง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ของบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่น
มีการเปิดเผยขอ้มูลมากกวา่บริษทัท่ีไม่ไดพ้จิารณาวา่มีการจดัการดีเด่น 
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ตารางท่ี 13  เปรียบเทียบจาํนวน ร้อยละของการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นกบั 
 บริษทัท่ีไม่ไดรั้บพิจารณาวา่มีการจดัการดีเด่นจาํแนกตามการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ 
 ประกอบงบการเงิน ส่วนการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับรายการในงบดุล 
 

รา
ยก
าร
ที่ ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยในหมายเหตุ 

ประกอบงบการเงินส่วนงบดุล 

บริษทัท่ีมีการ
จดัการดีเด่น    

( N=20) 

บริษทัท่ีไม่ไดรั้บ
พิจารณาวา่มีการ
จดัการดีเด่น   

 (N= 30) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13 65 19 63.33 
2. ลูกหน้ีการคา้ 19 95 25 83.33 
3. ลูกหน้ีกรณีการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 7 35 5 16.70 
4. สินคา้คงเหลือ 13 65 26 86.70 
5. เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 18 90 21 70 

6. เงินลงทุนในตราสารหน้ีตราสารทุน 10 50 10 33.33 
7. ค่าวิจยัและพฒันา 2 10 3 10 
8. สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน 12 60 10 33.33 
9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 20 100 30 100 
10. ตน้ทุนการกูย้มื 14 70 11 36.70 
11. สินทรัพยท่ี์ดอ้ยค่า 10 50 6 20 
12. คุณภาพสินทรัพย ์ 11 55 5 16.70 
13. เจา้หน้ีกรณีปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 3 15 1 3.33 
14. หน้ีสินหรือสินทรัพยท่ี์เก่ียวกบัภาษี 6 30 12 40 

 เงินไดร้อการตดับญัชี         
15. เคร่ืองมือทางการเงิน 18 90 30 100 
16. ทุนเรือนหุน้ 15 75 19 63.30 

  
 จากตารางท่ี 13  พบวา่ การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบการเงินส่วนของงบดุล 
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ในรายการ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มีการเปิดเผยจาํนวนร้อยละท่ีเท่ากนั ( ร้อยละ 100 ) ส่วนการ
เปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินงบดุล ในรายการอ่ืนไดมี้การทดสอบสมมติฐานของ
ความแตกต่างดงัตารางท่ี 14 
 
ตารางท่ี 14  การเปรียบเทียบการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นกบับริษทัท่ีไม่ไดรั้บ 
 พิจารณาวา่มีการจดัการดีเด่นจาํแนกตามการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบ 
 การเงิน ส่วนการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับรายการในงบดุล 
 

รา
ยก
าร
ที่ ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยในหมายเหตุ 

ประกอบงบการเงินส่วนงบดุล 

บริษทัทีมีการ
จดัการดีเด่น   

( N=20) 

บริษทัท่ีไม่ได้
รับพิจารณาวา่มี
การจดัการ

ดีเด่น ( N=30) 

Z - 
Test 

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13 19 0.12 
2. ลูกหน้ีการคา้ 19 25 1.39 
3. ลูกหน้ีกรณีการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 7 5 1.45 
4. สินคา้คงเหลือ 13 26 1.76* 
5. เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 18 21 1.87* 
6. เงินลงทุนในตราสารหน้ีตราสารทุน 10 10 1.18 
7. สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน 12 10 1.91* 
8. ตน้ทุนการกูย้มื 14 11 2.47* 
9. สินทรัพยท่ี์ดอ้ยค่า 10 6 2.25* 
10. คุณภาพสินทรัพย ์ 11 5 2.94* 
11. เจา้หน้ีกรณีปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 3 1 1.35 
12. หน้ีสินหรือสินทรัพยท่ี์เก่ียวกบัภาษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชี 6 12 0.74 
13. .เคร่ืองมือทางการเงิน 18 30 0.89 

*  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 14 พบวา่ รายการของขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส่วนงบดุลดา้น ลูกหน้ีกรณีการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา  เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย  
สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน ตน้ทุนการกูย้มื  สินทรัพยท่ี์ดอ้ยค่า  คุณภาพสินทรัพย ์  ของบริษทัท่ีการ
จดัการดีเด่นมีการเปิดเผยมากกวา่บริษทัท่ีไม่ไดพ้จิารณาวา่มีการจดัการดีเด่น 
 
 
ตารางท่ี 15  เปรียบเทียบจาํนวน ร้อยละของการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นกบั 
 บริษทัท่ีไม่ไดรั้บพิจารณาวา่มีการจดัการดีเด่นจาํแนกตามการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ 
 ประกอบงบการเงิน  ส่วนการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับรายการในงบกาํไรขาดทุน 
 

รา
ยก
าร
ที่ ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินส่วนงบกาํไรขาดทุน 

บริษทัทีมีการจดั 
การดีเด่น 
( N=20) 

บริษทัท่ีไม่ไดรั้บ
พิจารณาวา่มีการ
จดัการดีเด่น 

( N=30) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
1. การขายสินคา้ 3 15 2 6.70 
2. ดอกเบ้ีย 3 15 2 6.70 
3. ค่าสิทธิ 12 60 14 46.70 
4. เงินปันผล 16 80 20 66.70 

 
 จากตารางท่ี 15 พบว่า  การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินส่วนงบกาํไร
ขาดทุน ในทุกรายการมีความแตกต่างกนั และไดมี้การทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างดงั
ตารางท่ี 16 
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ตารางท่ี 16  การเปรียบเทียบการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นกบับริษทัท่ีไม่ไดรั้บ 
 พิจารณาวา่มีการจดัการดีเด่นจาํแนกตามการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบ 
 การเงิน  ส่วนการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับรายการในงบกาํไรขาดทุน 
 

รา
ยก
าร
ที่ ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยในหมายเหตุ 

ประกอบงบการเงินส่วนงบกาํไรขาดทุน 

บริษทัทีมีการ
จดัการดีเด่น     

( N=20) 

บริษทัท่ีไม่ไดรั้บ
พิจารณาวา่มีการ
จดัการดีเด่น  

( N=30) 

Z - 
Test 

1. การขายสินคา้ 3 2 0.6 
2. ดอกเบ้ีย 3 2 0.6 
3. ค่าสิทธิ 12 14 0.92 
4. เงินปันผล 16 20 1.07 

*  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  
 จากตารางท่ี 16 พบว่า รายการของขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบการเงิน
ส่วนงบกาํไรขาดทุนในทุกรายการของบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่น มีความแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัสาํคญั กบับริษทัท่ีไม่ไดรั้บพิจารณาวา่มีการจดัการดีเด่น 
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ตอนท่ี  2  :  เปรียบเทียบการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตกบักลุ่ม
อุตสาหกรรมการบริการ 
 
ตารางท่ี 17 เปรียบเทียบจาํนวน ร้อยละของการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตกบั 
 กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการจาํแนกตามองคป์ระกอบของงบการเงิน 
 

รา
ยก
าร
ที่ 

องคป์ระกอบของงบการเงิน 
กลุ่มอุตสาหกรรม 
การผลิต ( N=28) 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
การบริการ  ( N=22) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
1. งบดุล 28 100 22 100 
2. งบกาํไรขาดทุน 28 100 22 100 
3. งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ 28 100 22 100 

4. งบกระแสเงินสด 28 100 22 100 
5. นโยบายการบญัชีและหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน 
28 100 22 100 

 
 จากตารางท่ี  17 พบว่า  การเปิดเผยขอ้มูลในส่วนองค์ประกอบของงบการเงินตาม
มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 35 ของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตไม่มีความแตกต่างกบักลุ่มอตุสาหกรรม
การบริการ นัน่คือการเปิดเผยโดยรวมเป็น ร้อยเปอร์เซ็นตท์ั้ง 2 กลุ่ม 
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ตารางท่ี 18 เปรียบเทียบจาํนวน ร้อยละของการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตกบั 
 กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ  จาํแนกตามส่วนประกอบของแต่ละงบการเงิน ส่วนของ 
 งบดุล 
 

รา
ยก
าร
ที่ 

ขอ้มูลท่ีตอ้งแสดงในงบดุล 
กลุ่มอุตสาหกรรมการ

ผลิต     ( N=28) 
กลุ่มอุตสาหกรรมการ
บริการ     ( N=22) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 28 100 22 100 
2. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 28 100 22 100 
3. สินคา้คงเหลือ 26 92.9 13 59.10 
4. เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 24 85.70 18 81.80 

5. สินทรัพยท์างการเงิน 15 53.60 16 72.70 
6. สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 8 28.60 16 72.70 
7. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 28 100 22 100 
8. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 28 100 22 100 
9. หน้ีสินหรือสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบั 17 60.70 12 54.50 
10. จาํนวนรวมของหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่า

ทางการเงิน 
3 10.70 3 13.60 

11. ประมาณการหน้ีสิน 1 3.60 4 18.20 
12. หน้ีสินไม่หมุนเวยีนท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 18 64.30 16 72.2 
13. ส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 11 39.30 13 59.10 
14. ทุนท่ีออก ซ่ึงรวมจาํนวนหุน้ท่ีจดทะเบียน 

จาํนวนท่ีออกและรับชาํระเตม็มูลค่า จาํนวน
หุน้ท่ีออกและรับชาํระบ่าวส่วน และมูลค่าท่ี
ตราไว ้

28 100 21 95.50 

15. สาํรองต่างๆ และคาํอธิบายถึงลกัษณะ
วตัถุประสงคข์องการสาํรองแต่ละชนิด 

25 89.30 20 90.90 
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 จากตารางท่ี 18 พบวา่  การเปิดเผยขอ้มูลของงบการเงินส่วนของงบดุลในรายการ เงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เจา้หน้ีการคา้
และเจา้หน้ีอ่ืน กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตมีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินเท่ากบั กลุ่มอุตสาหกรรม
การบริการ (ร้อยละ 100)  ส่วนการเปิดเผยในงบดุลในรายการอ่ืนไดมี้การทดสอบสมมติฐาน ของ
ความแตกต่างกนัดงัตารางท่ี 19 
 
 
 
 
ตารางท่ี 19  การเปรียบเทียบการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตกบักลุ่มอุตสาหกรรม

การบริการจาํแนกตามส่วนประกอบของแต่ละงบการเงิน ส่วนของงบดุล 
 

รา
ยก
าร
ที่ 

ขอ้มูลท่ีตอ้งแสดงในงบดุล 
กลุ่มอุตสาหกรรม

การผลิต        
( N=28) 

กลุ่มอุตสาหกรรม
การบริการ       

( N=22) 

Z - 
Test 

1. สินคา้คงเหลือ 26 13 2.92* 
2. เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 24 18 0.37 
3. สินทรัพยท์างการเงิน 15 16 1.43 
4. สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 8 16 3.46* 
5. หน้ีสินหรือสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบั 17 12 0.44 
6. จาํนวนรวมของหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญา

เช่าทางการเงิน 17 12 0.31 
7. ประมาณการหน้ีสิน 1 4 1.64* 
8. หน้ีสินไม่หมุนเวยีนท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 18 16 0.64 
9. ส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 11 13 1.42 

*  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
 

รา
ยก
าร
ที่ 

ขอ้มูลท่ีตอ้งแสดงในงบดุล 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม
การผลิต        
( N=28) 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม
การบริการ      

( N=22) 

Z - 
Test 

 10.ทุนท่ีออก ซ่ึงรวมจาํนวนหุน้ท่ีจดทะเบียน 
จาํนวนท่ีออกและรับชาํระเตม็มูลค่า จาํนวนหุน้
ท่ีออกและรับชาํระบางส่วน และมูลค่าท่ีตั้งไว ้

28 21 1.02 

 11.สาํรองต่างๆ และคาํอธิบายถึงลกัษณะ
วตัถุประสงคข์องการสาํรองแต่ละชนิด 

25 20 0.19 

*  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 19 พบว่า รายการของขอ้มูลท่ีต้องแสดงในงบดุลด้าน สินคา้คงเหลือ  
สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน  ประมาณการหน้ีสิน ของกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตมีการเปิดเผยขอ้มูล
มากกวา่กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ 
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ตารางท่ี 20 เปรียบเทียบจาํนวน ร้อยละของการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตกบักลุ่ม
อุตสาหกรรมการบริการจาํแนกตามส่วนประกอบของแต่ละงบการเงิน  ส่วนของงบ 

 กาํไรขาดทุน 
 

รา
ยก
าร
ที่ 

ขอ้มูลท่ีตอ้งแสดงในงบกาํไรขาดทุน 

กลุ่มอุตสาหกรรม
การผลิต         
( N=28) 

กลุ่มอุตสาหกรรม
การบริการ      

( N=22) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
1. รายได ้ 28 100 22 100 
2. ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 28 100 22 100 
3. ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วม

คา้ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 
22 78.6 18 82 

4. ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 12 72.9 10 46 
5. ค่าใชจ่้ายทางภาษี 16 57.1 8 36 
6. ขอ้มูลเก่ียวกบัเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสาร

ทุน 
5 17.9 8 36 

7. กาํไรหรือขาดทุนจากกิจการตามปกติ 28 100 22 100 
8. ส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 17 60.7 17 77 
9. รายการพิเศษ 3 10.7 2 9 
10 กาํไรหรือขาดทุนสุทธิสาํหรับงวด 28 100 22 100 
11. จาํนวนเงินปันผลต่อหุน้ 2 7.1 4 18 
12 กาํไรขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 26 92.9 22 100 

 
 จากตารางท่ี 20 พบว่า  การเปิดเผยขอ้มูลของงบการรับเงินส่วนของงบกาํไรขาดทุน ใน
รายการ รายได ้ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ และกาํไรหรือขาดทุนจากกิจการตามปกติ กลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตมีการเปิดเผยขอ้มูล(ร้อยละ 100) เท่ากบักลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  ส่วนการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบกาํไรขาดทุนในรายการอ่ืนไดมี้การทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างดงัตารางท่ี 21 
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ตารางท่ี 21  การเปรียบเทียบการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตกบักลุ่มอุตสาหกรรม
 การบริการจาํแนกตามส่วนประกอบของแต่ละงบการเงิน  ส่วนของงบกาํไรขาดทุน 
 

รา
ยก
าร
ที่ 

ขอ้มูลท่ีตอ้งแสดงในงบกาํไรขาดทุน 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม
การผลิต       
( N=28) 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม
การบริการ     

( N=22) 

Z - 
Test 

1. ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนในบริษทัร่วมและกิจการ 
ร่วมคา้ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 

22 18 0.29 

2. ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 12 10 0.18 
3. ค่าใชจ่้ายทางภาษี 16 8 1.5 
4. ขอ้มูลเก่ียวกบัเงินลงทุนในตราสารหน้ีและ 

ตราสารทุน 

5 8 1.47 

5. ส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 17 17 1.29 
6. รายการพิเศษ 3 2 0.19 
7. จาํนวนเงินปันผลต่อหุน้ 2 4 1.16 
8. กาํไรขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 26 22 1.47 

*  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 21 พบวา่  รายการของขอ้มูลท่ีตอ้งแสดงในงบกาํไรขาดทุน ในทุกรายการ 
ของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั กบักลุ่มอุตสากรรมการบริการ 
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ตารางท่ี 22  เปรียบเทียบจาํนวน ร้อยละของการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตกบั 
 กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการจาํแนกตามส่วนประกอบของแต่ละงบการเงิน ส่วนของงบ 
 แสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ 
 

รา
ยก
าร
ที่ ขอ้มูลท่ีตอ้งแสดงในงบแสดง 

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ 

กลุ่มอุตสาหกรรม
การผลิต         
( N=28) 

กลุ่มอุตสาหกรรม
การบริการ 

( N=22) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
1. กาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดบญัชี 26 100 22 100 
2. รายได ้ค่าใชจ่้าย รายการกาํไรขาดทุนแต่ละรายการท่ี

กาํหนดท่ีใหรั้บรู้โดยตรงในส่วนของเจา้ของ 
15 59.1 13 59 

3. ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีและ
ของการแกไ้ขขอ้มูลผดิพลาด 

14 72.7 16 73 

4. รายการเก่ียวกบัเงินทุนท่ีไดรั้บจากเจา้ของ และการ
แบ่งปันส่วนทุนใหเ้จา้ของ 

7 45.5 10 46 

5. ยอดคงเหลือของกาํไรหรือขาดทุนสะสม 27 81.8 18 82 
6. รายการกระทบยอดในส่วนทุนแต่ละประเภท 25 77.3 17 77 

 
 จากตารางท่ี 22 พบวา่   การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินส่วนงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ในส่วนของเจา้ของในรายการกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดบญัชี ของกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตมีการ
เปิดเผยขอ้มูล (ร้อยละ 100) เท่ากบั กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ส่วนการเปิดเผยขอ้มูลในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของในรายการอ่ืน ไดมี้การทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างกนัดงั
ตารางท่ี 23 
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ตารางท่ี 23  การเปรียบเทียบการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตกบักลุ่มอุตสาหกรรม 
 การบริการจาํแนกตามส่วนประกอบของแต่ละงบการเงิน ส่วนของงบแสดงการ 
 เปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ 
 

รา
ยก
าร
ที่ ขอ้มูลท่ีตอ้งในงบแสดงการเปล่ียนแปลง 

ในส่วนของเจา้ของ 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม
การผลิต        
( N=28) 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม
การบริการ      

( N=22) 

Z - 
Test 

1. รายได ้ค่าใชจ่้าย รายการกาํไรขาดทุนแตะละ
รายการท่ีกาํหนดท่ีใหรั้บรู้โดยตรงในส่วนของ
เจา้ของ 

15 13 0.38 

2. ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
และของการแกไ้ขขอ้มูลผดิพลาด 

14 16 0.87 

3. รายการเก่ียวกบัเงินทุนท่ีไดรั้บจากเจา้ของ และ
การแบ่งปันส่วนทุนใหเ้จา้ของ 

7 10 1.49 

4. ยอดคงเหลือของกาํไรหรือขาดทุนสะสม 27 18 1.63 

5. รายการกระทบยอดในส่วนทุนแต่ละประเภท 25 17 1.13 

*  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 23 พบว่า  รายการของขอ้มูลท่ีตอ้งแสดงในงบแสดงการเปล่ียนแปลงใน
ส่วนของเจา้ของในทุกรายการของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญักบั
กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ 
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ตารางท่ี 24  เปรียบเทียบจาํนวน ร้อยละของการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตกบักลุ่ม 
 อุตสาหกรรมการบริการจาํแนกตามส่วนประกอบของแต่ละงบการเงิน  ส่วนของงบ 
 กระแสเงินสด 
 

รา
ยก
าร
ที่ 

ขอ้มูลท่ีตอ้งแสดงในงบกระแสเงินสด 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
การผลิต   

   ( N=28) 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
การบริการ  
   ( N=22) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
1. เงินสดท่ีเกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 28 100 22 100 
2. เงินสดท่ีจากกิจกรรมลงทุน 28 100 22 100 
3. เงินสดท่ีจากกิจกรรมจดัหาทุน 28 100 22 100 

 
 จากตารางท่ี 24 การเปิดเผยข้อมูลส่วนประกอบของงบกระแสเงินสด ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมการผลิตไม่มีความแตกต่างกับกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ นั่นคือมีการเปิดเผย
โดยรวมเป็นร้อยเปอร์เซ็นตท์ั้ง 2 กลุ่ม 
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ตารางท่ี 25  เปรียบเทียบจาํนวน ร้อยละของการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตกบั 
 กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ จาํแนกตามการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบ 
 การเงิน ส่วนขอ้มูลทัว่ไป   
 

รา
ยก
าร
ที่ ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบการ

เงินส่วนขอ้มูลทัว่ไป 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
การผลิต  ( N=28) 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
การบริการ  ( N=22) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
1. ขอ้มูลทัว่ไปท่ีระบุวา่ งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึน

ตามมาตรฐานการบญัชี 

28 100 21 96 

2. ขอ้เทจ็จริงและเหตุผลประกอบในกรณีท่ี
กิจการเลือกท่ีจะปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชี
ก่อนวนัถือปฏิบติั 

1 3.6 1 5 

3. เหตุผลท่ีแสดงความไม่จาํเป็นในการแสดงงบ
การเงินรวม กรณีท่ีบริษทัใหญ่มีฐานะเป็น
บริษทัยอ่ย ซ่ึงถูกกิจการอ่ืนควบคุมอยู ่

1 3.6 21 96 

 
 จากตารางท่ี 25 พบว่า  การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินส่วนขอ้มูล
ทัว่ไปมีความแตกต่างกนั โดยมีการทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างดงัตารางท่ี 26 
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ตารางท่ี 26  การเปรียบเทียบการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตกบักลุ่มอุตสาหกรรม 

การบริการจาํแนกตามการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินส่วนขอ้มูล
ทัว่ไป 

 

รา
ยก
าร
ที่ ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน ส่วนขอ้มูลทัว่ไป 

กลุ่มอุตสาหกรรม
การผลิต        
( N=28) 

กลุ่มอุตสาหกรรม
การบริการ       

( N=22) 

Z - 
Test 

1. ขอ้มูลทัว่ไปท่ีระบุวา่ งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึน
ตามมาตรฐานการบญัชี 

28 21 1.02 

2. ขอ้เทจ็จริงและเหตุผลประกอบในกรณีท่ี
กิจการเลือกท่ีจะปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชี
ก่อนวนัถือปฏิบติั 

1 1 0.17 

3. เหตุผลท่ีแสดงความไม่จาํเป็นในการแสดงงบ
การเงินรวม กรณีท่ีบริษทัใหญ่มีฐานะเป็น
บริษทัยอ่ย ซ่ึงถูกกิจการอ่ืนควบคุมอยู ่

1 21 1.02 

*  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 26 พบวา่  รายการของขอ้มูลท่ีตอ้งแสดงในหมายเหตุประกอบการเงิน
ส่วนขอ้มูลทัว่ไป ในทุกรายการของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญักบั
กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ 
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ตารางท่ี 27  เปรียบเทียบจาํนวน ร้อยละของการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตกบั 
 กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการจาํแนกตามการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบ 
 การเงิน ส่วน นโยบายการบญัชี 
 

รา
ยก
าร
ที่ ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 

การเงินส่วนนโยบายการบญัชี 

กลุ่มอุตสาหกรรม
การผลิต      
( N=28) 

กลุ่มอุตสาหกรรม
การบริการ      

( N=22) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
1. การรับรู้รายได ้และวิธีกาํหนดขั้นความสาํเร็จของ

รายการบญัชีท่ีเก่ียขอ้งกบัการใหบ้ริการ 
28 100 22 100 

2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 22 78.6 18 82 

3. การรวมกิจการ 1 3.6 2 9 

4. วิธีปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับการร่วมคา้ 7 25 5 23 
5. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 27 96.4 19 86 

6. ตน้ทุนการกูย้มื 12 42.9 8 36 

7. สญัญาก่อสร้าง 5 17.9 3 14 

8. เคร่ืองมือทางการเงิน 21 75 17 77 

9. เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 16 57.1 12 55 
10. สญัญาเช่า – สาํหรับผูใ้หเ้ช่า 8 28.6 6 27 

11. ตน้ทุนการวิจยัและพฒันา 4 14.3 5 23 

12. สินคา้คงเหลือ 26 92.9 15 68 

13. การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศและการป้องกนั
ความเส่ียง 

11 39.3 6 27 

14. ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 22 78.6 17 77 
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ตารางท่ี  27 (ต่อ) 
 

รา
ยก
าร
ที่ ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 

การเงินส่วนนโยบายการบญัชี 

กลุ่มอุตสาหกรรม
การผลิต      
( N=28) 

กลุ่มอุตสาหกรรม
การบริการ      

( N=22) 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

15. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 24 85.7 18 82 
16. สญัญาเช่า 8 28.6 3 14 
17. วิธีปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจ 1 3.6 2 9 
18. วิธีปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 6 21.4 1 5 

19. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  7 25 11 50 

 
 จากตารางท่ี 27 พบวา่  การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินส่วนนโยบาย
การบญัชีในรายการ การรับรู้รายได ้ และวิธีกาํหนดขั้นความสาํเร็จของรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งการ
ใหบ้ริการ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตมีการเปิดเผยขอ้มูล เท่ากบักลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ คิด
เป็น(ร้อยละ 100)  ส่วนการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายอ่ืนไดมี้การทดสอบ
สมมติฐานของความแตกต่างกนัดงัตารางท่ี 28 
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ตารางท่ี 28  การเปรียบเทียบการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตกบักลุ่มอุตสาหกรรม 
การบริการจาํแนกตามการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินส่วนนโยบาย    
การบญัชี 

 

รา
ยก
าร
ที่ ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินส่วนนโยบายการบญัชี 

กลุ่มอุตสาหกรรม
การผลิต        
( N=28) 

กลุ่มอุตสาหกรรม
การบริการ      

( N=22) 

Z - 
Test 

1. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 22 18 0.29 
2. การรวมกิจการ 1 2 0.78 
3. วิธีปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับการร่วมคา้ 7 5 0.19 
4. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 27 19 1.24 
5. ตน้ทุนการกูย้มื 12 8 0.47 
6. สญัญาก่อสร้าง 5 3 0.41 
7. เคร่ืองมือทางการเงิน 21 17 0.19 
8. เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 16 12 0.18 
9. สญัญาเช่า – สาํหรับผูใ้หเ้ช่า 8 6 0.1 
10. ตน้ทุนการวิจยัและพฒันา 4 5 0.76 
11 สินคา้คงเหลือ 26 15 2.23* 
12. การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศและการ

ป้องกนัความเส่ียง 

11 6 0.91 

13. ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 22 17 0.11 

14. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 24 18 0.37 
15. สญัญาเช่า 8 3 1.33 

*  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 
 

รา
ยก
าร
ที่ ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินส่วนนโยบายการบญัชี 

กลุ่มอุตสาหกรรม
การผลิต        
( N=28) 

กลุ่มอุตสาหกรรม
การบริการ      

( N=22) 

Z - 
Test 

16. วิธีปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจ 1 2 0.78 
17. วิธีปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล 6 1 1.89* 
18. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  7 11 1.86* 

*  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 28 พบวา่ รายการของขอ้มูลท่ีตอ้งแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส่วนนโยบายการบญัชีดา้น สินคา้คงเหลือ วิธีปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  ของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตมีมากกวา่กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ 
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ตารางท่ี 29  เปรียบเทียบจาํนวน ร้อยละของการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตกบั 
 กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการจาํแนกตามการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบ 
 การเงิน ส่วนการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับรายการในงบดุล 
 

รา
ยก
าร
ที่ ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 

การเงินส่วนงบดุล 

กลุ่มอุตสาหกรรม
การผลิต      
( N=28) 

กลุ่มอุตสาหกรรม
การบริการ     

( N=22) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18 64.4 13 59 
2. ลูกหน้ีการคา้ 25 89.3 19 86 
3. ลูกหน้ีกรณีการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 5 17.9 7 32 

4. สินคา้คงเหลือ 24 85.7 14 64 
5. เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 22 78.6 17 77 
6. เงินลงทุนในตราสารหน้ีตราสารทุน 10 35.7 10 46 
7. ค่าวิจยัและพฒันา 4 14.3 2 9 
8. สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน 8 28.6 13 59 
9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 28 100 22 100 
10. ตน้ทุนการกูย้มื 14 50 10 46 
11. สิทรัพยท่ี์ดอ้ยค่า 9 32.1 7 32 
12. คุณภาพสินทรัพย ์ 9 32.1 7 32 
13. เจา้หน้ีกรณีปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 1 3.6 3 14 

14. หน้ีสินหรือสินทรัพยท่ี์เก่ียวกบัภาษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชี 

13 46.4 5 23 

15. เคร่ืองมือทางการเงิน 27 96.4 21 96 
16. ทุนเรือนหุน้ 20 71.4 14 64 
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 จากตารางท่ี 29 พบว่า  การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบการเงินส่วนงบดุลใน
รายการ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต มีการเปิดเผยขอ้มูล เท่ากับกลุ่ม
อุตสาหกรรมการบริการ (ร้อยละ 100)  ส่วนการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินส่วน
งบดุล ในรายการอ่ืนไดมี้การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างดงัตารางท่ี 30 
 
ตารางท่ี 30  การเปรียบเทียบการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตกบักลุ่มอุตสาหกรรม 

การบริการจาํแนกตามการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินส่วนการ
เปิดเผยขอ้มูลสาํหรับรายการในงบดุล 

รา
ยก
าร

 

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินส่วนงบดุล 

กลุ่มอุตสาหกรรม
การผลิต         
( N=28) 

กลุ่มอุตสาหกรรม
การบริการ       

( N=22) 

Z - 
Test 

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18 13 0.38 
2. ลูกหน้ีการคา้ 25 19 0.31 
3. ลูกหน้ีกรณีการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 5 7 1.14 

4. สินคา้คงเหลือ 24 14 1.81* 
5. เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 22 17 0.11 
6. เงินลงทุนในตราสารหน้ีตราสารทุน 10 10 0.7 
7. ค่าวิจยัและพฒันา 4 2 0.58 
8. สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน 8 13 2.26* 
9. ตน้ทุนการกูย้มื 14 10 0.32 
10. สิทรัพยท่ี์ดอ้ยค่า 9 7 0.02 
11. คุณภาพสินทรัพย ์ 9 7 0.02 
12. เจา้หน้ีกรณีปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 1 3 1.24 

13. หน้ีสินหรือสินทรัพยท่ี์เก่ียวกบัภาษีเงินไดร้อ
การตดับญัชี 

13 5 1.83* 

14. เคร่ืองมือทางการเงิน 27 21 0.17 
15. ทุนเรือนหุน้ 20 14 0.58 

*  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 30 พบวา่ รายการของขอ้มูลท่ีตอ้งแสดงในหมายเหตุประกอบการเงินส่วน
งบดุลดงัน้ี สินคา้คงเหลือ  หน้ีสินหรือสินทรัพยท่ี์เก่ียวกบัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี หน้ีสินหรือ
สินทรัพยท่ี์เก่ียวกบัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตมีมากกวา่กลุ่มอุตสาหกรรม
การบริการ 
 
ตารางท่ี 31  เปรียบเทียบจาํนวน ร้อยละของการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตกบักลุ่ม 
 อุตสาหกรรมการบริการจาํแนกตามการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 ส่วนการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับรายการในงบกาํไรขาดทุน 
 

รา
ยก
าร
ที่ ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 

การเงินส่วนงบกาํไรขาดทุน 

กลุ่มอุตสาหกรรม
การผลิต      
( N=28) 

กลุ่มอุตสาหกรรม
การบริการ      

( N=22) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
1. การขายสินคา้ 0 0 0 0 
2. ดอกเบ้ีย 1 3.6 0 0 
3. ค่าสิทธิ 12 42.9 11 50 
4. เงินปันผล 21 75 15 68 

 
 จากตารางท่ี 31 พบว่า  การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินส่วน งบกาํไร
ขาดทุน ในรายการ  การขายสินคา้ ไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนการเปิดเผยขอ้มูลในหมาย
เหตุประกอบการเงินส่วนงบกาํไรขาดทุนในรายการอ่ืน ได้มีการทดสอบสมมติฐานของความ
แตกต่างกนัดงัตารางท่ี 32 
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ตารางท่ี 32 การเปรียบเทียบการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตกบักลุ่มอุตสาหกรรม 
 การบริการจาํแนกตามการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส่วนการ 
 เปิดเผยขอ้มูลสาํหรับรายการในงบกาํไรขาดทุน 
 

รา
ยก
าร
ที่ ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 

การเงินส่วนงบกาํไรขาดทุน 

กลุ่มอุตสาหกรรม
การผลิต        
( N=28) 

กลุ่มอุตสาหกรรม
การบริการ       

( N=22) 

Z - 
Test 

1. ดอกเบ้ีย 1 0 1.02 
2. ค่าสิทธิ 12 11 0.5 
3. เงินปันผล 21 15 0.53 

*  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 32 พบวา่  รายการขอ้มูลท่ีตอ้งแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินส่วน
งบกาํไรขาดทุน ในทุกรายการของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัอยา่ง
ไม่มีนยัสาํคญักบักลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ 
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บทที ่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการวิจยัเร่ือง ศึกษาการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 35 

ของบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นประจาํปี พ.ศ.2545-2546 โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัเพ่ือ 
 1.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีการจดัการ

ดีเด่นกบักลุ่มบริษทัท่ีไม่ไดรั้บพิจารณาวา่มีการจดัการดีเด่น 
 2 . เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต

กบักลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นงบการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยจาํนวน 50 บริษทั ซ่ึงงบการเงินท่ีแต่ละบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานบญัชีฉบบั
ท่ี 35 เร่ืองการนาํเสนองบการเงิน  ของสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
ซ่ึงไดก้าํหนดแนวทางในการแสดงและเปิดเผยขอ้มูลท่ีจาํเป็นในงบการเงิน ซ่ึงเป็นขอ้กาํหนดขั้นตํ่า
ท่ีบริษทัจะตอ้งจดัทาํ โดยแบ่งการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินออกเป็น 3 ส่วน   คือ   1. องคป์ระกอบ
ของงบการเงิน 2.  ส่วนประกอบของงบการเงิน 3.  การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน ซ่ึงผลการวิจยั
สรุปผลไดด้งัน้ี 
  
 ตอนท่ี 1 เปรียบเทียบการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นกบั
กลุ่มบริษทัท่ีไม่ไดรั้บพิจารณาวา่มีการจดัการดีเด่น 
 
 จากการวิจยัพบวา่ การเปิดเผยขอ้มูลส่วนองคป์ระกอบของงบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมี
การจดัการดีเด่นมีการเปิดเผยขอ้มูลไม่แตกต่างกบักลุ่มบริษทัท่ีไม่ไดรั้บการพิจารณาว่ามีการจดัการ
ดีเด่น คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต ์
 การเปิดเผยขอ้มูลในส่วนประกอบของแต่ละงบการเงินส่วนงบดุล จากผลการวิจยัพบว่า 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ทั้งสองกลุ่มมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เท่ากนัคิดเป็น ร้อยเปอร์เซ็นต์  ส่วนการประมาณการหน้ีสิน และสํารองต่างๆ และคาํอธิบายถึง
ลกัษณะวตัถุประสงคข์องการสาํรองแต่ละชนิด กลุ่มบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นมีการเปิดเผยมากกว่า
กลุ่มบริษทัท่ีไม่ไดรั้บพิจาณาว่ามีการจดัการดีเด่น  การเปิดเผยขอ้มูลในส่วนประกอบงบการเงิน 
ส่วนงบกาํไรขาดทุน ผลการวิจยัพบวา่ รายได ้ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร กาํไรหรือขาดทุนจาก
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การดาํเนินงานตามปกติ กาํไรหรือขาดทุนสุทธิสาํหรับงวด บริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นมีการเปิดเผย
ขอ้มูลไม่แตกต่างจากกลุ่มบริษทัท่ีไม่ไดรั้บพิจารณาว่ามีการจดัการดีเด่น คิดเป็น ร้อยเปอร์เซ็นต ์
ส่วนรายการส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน ขอ้มูลเก่ียวกบัเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน ส่วนไดเ้สียของผูถื้อ
หุ้นส่วนน้อย บริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นมีการเปิดเผยมากกว่าบริษทัท่ีไม่ไดรั้บพิจารณาว่ามีการ
จดัการดีเด่น  การเปิดเผยขอ้มูลในส่วนประกอบของแต่ละงบการเงินส่วนงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของเจา้ของ ผลการวิจยัพบว่า รายได ้ค่าใชจ่้าย รายการกาํไรขาดทุนแต่ละรายการท่ีกาํหนดให้
รับรู้ โดยตรงในส่วนของเจา้ของ กลุ่มบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นมีการเปิดเผยขอ้มูลมากกว่ากลุ่ม
บริษทัท่ีไม่ได้รับพิจาณาว่ามีการจัดการดีเด่น การเปิดเผยขอ้มูลในส่วนประกอบของแต่ละงบ
การเงินส่วนงบกระแสเงินสด ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีขอ้กาํหนดไวว้่าทุกบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลทัรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะตอ้งจัดทาํให้ครบถว้นดังนั้นกลุ่มบริษทัท่ีมีการ
จดัการดีเด่นกบักลุ่มบริษทัท่ีไม่ไดรั้บพิจาณาว่ามีการจดัการดีเด่นจึงมีการเปิดเผยขอ้มูลครบถว้นทุก
บริษทั คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต ์
 การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินส่วนขอ้มูลทัว่ไป ผลการวิจยัพบวา่ 
ขอ้มูลท่ีระบุวา่งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ทั้งสองกลุ่มมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีไม่
แตกต่างกนัคิดเป็น ร้อยเปอร์เซ็นต ์ การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินส่วนนโยบาย
การบญัชี ผลการวิจยัพบวา่ การรับรู้รายได ้ และวิธีกาํหนด ขั้นความสาํเร็จของรายการบญัชีท่ีก่ียว
ขอ้งกบัการใหบ้ริการทั้งสองกลุ่มมีการเปิดเผยขอ้มูลเท่ากนั คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต ์ ส่วนรายการ 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ตน้ทุนการกูย้มื สินคา้คงเหลือ การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศและการ
ป้องกนัความเส่ียง สินทรัยพไ์ม่มีตวัตน กลุ่มบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นมีการเปิดเผยขอ้มูลมากกวา่
กลุ่มบริษทัท่ีไม่ไดรั้บพิจารณาวา่มีการจดัการดีเด่น การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินส่วนงบดุล ผลการวิจยัพบวา่ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ทั้งสองกลุ่มมีการเปิดเผยขอ้มูลไม่
แตกต่างกนั ส่วนรายการสินคา้คงเหลือ เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยส่วนไดเ้สีย สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน 
ตน้ทุนการกูย้มื สินทรัพยท่ี์ดอ้ยค่า คุณภาพสินทรัพย ์ บริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นมีการเปิดเผยขอ้มูล
มากกวา่บริษทัท่ีไม่ไดรั้บพิจารณาวา่มีการจดัการดีเด่น 
 จากผลการวิจยัสรุปผลการเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ( Z-Test ) ท่ีคาํนวณได้
เท่ากบั 3.15 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 สรุปไดว้า่บริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นมีการเปิดเผยขอ้มูลในงบ
การเงินมากกวา่บริษทัท่ีไม่ไดรั้บพิจารณาวา่มีการจดัการดีเด่น เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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 ตอนท่ี 2  เปรียบเทียบการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตกบั
กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ 

 
 จากการวิจัยพบว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนองค์ประกอบของงบการเงินของกลุ่ม

อุตสาหกรรมการผลิตมีการเปิดเผยขอ้มูลไม่แตกต่างกบักลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ คิดเป็นร้อย
เปอร์เซ็นต ์
 การเปิดเผยขอ้มูลในส่วนประกอบของแต่ละงบการเงินส่วนงบดุล จากผลการวิจยัพบว่า 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหนน้ีอ่ืน ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ เจา้หน้ี
การคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ทั้งสองกลุ่มมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเท่ากนัคิดเป็น ร้อยเปอร์เซ็นต ์ ส่วนการสินคา้
คงเหลือ สินทรัพยท์างการเงิน กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตมีการเปิดเผยมากกว่ากลุ่มอุตสาหกรรม
การบริการ การเปิดเผยขอ้มูลในส่วนประกอบงบการเงินส่วนงบกาํไรขาดทุน ผลการวิจยัพบว่า 
รายได้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ กาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนิงานตามปกติ กาํไรหรือ
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตมีการเปิดเผยข้อมูลไม่แตกต่างจากกลุ่ม
อุตสาหกรรมการบริการ คิดเป็น ร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่วนรายการอ่ืนมีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคญั การเปิดเผยขอ้มูลในส่วนประกอบของแต่ละงบการเงินส่วนงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของเจา้ของ ผลการวิจยัพบว่า  กาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวด กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตมีการ
เปิดเผยขอ้มูลเท่ากบักลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ ส่วนรายการอ่ืนมีความแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัสําคญั การเปิดเผยขอ้มูลในส่วนประกอบของแต่ละงบการเงินส่วนงบกระแสเงินสด ซ่ึงตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีขอ้กาํหนดไวว้า่ทุกบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลทัรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยจะตอ้งจดัทาํใหค้รบถว้นดงันั้นกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตกบักล่มอุตสาหกรรมการบริการจึงมี
การเปิดเผยขอ้มูลไม่แตกต่างกนัคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต ์
 การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินส่วนขอ้มูลทัว่ไป ผลการวิจยัพบว่า 
กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต กับกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการมีการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินส่วนขอ้มูลทัว่ไปมีความแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญั การเปิดเผยขอ้มูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินส่วนนโยบายการบญัชี ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้รายได้ และวิธี
กาํหนด ขั้นความสาํเร็จของรายการบญัชีท่ีก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการทั้งสองกลุ่มมีการเปิดเผยขอ้มูล
เท่ากนั คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต ์ส่วนรายการ สินคา้คงเหลือ วิธีปฎฺบติัทางบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล สินทรัยพ์ไม่มีตัวตน กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตมีการเปิดเผยขอ้มูลมากกว่ากลุ่ม
อุตสาหกรรมการบริการ การเปิดเผยขมู้ลในหมายเหตุประกอบงบการเงินส่วนงบดุล ผลการวิจยั
พบว่า ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ทั้งสองกลุ่มมีการเปิดเผยขอ้มูลไม่แตกต่างกนั ส่วนรายการสินคา้
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คงเหลือ  สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน ตน้ทุนการกู้ยืม หน้ีสินกรณีปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา กลุ่ม
อุตสาหกรรมการผลิตมีการเปิดเผยขอ้มูลมากกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ การเปิดเผยขมู้ลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินส่วนทั้งสองกลุ่มอุตสาหกรรมมีการเปิดเผยขอ้มูลแตกต่างกนัอยา่งไม่
มีนยัสาํคญั 
 จากผลการวิจยัสรุปผลการเปรียบเทียบควมแตกต่างทางสถิติ ( Z-Test ) ท่ีคาํนวณได้
เท่ากบั 1.33 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 สรุปไดว้า่กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตมีการเปิดเผยขอ้มูลในงบ
การเงินแตกต่างกบักลุ่มอุตสาหกรรมการบริการอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 35 
ของบริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นประจาํปี พ.ศ. 2545-2546 พบว่า บริษทัท่ีมีการจดัการดีเด่นมีการ
เปิดเผยข้อมูลท่ีมากกว่าบริษัทท่ีไม่ได้รับพิจารณาว่ามีการจัดการดีเด่น  ดังน้ี  การเปิดเผย
ส่วนประกอบของงบการเงินส่วนงบดุล การประมาณการหน้ีสิน และสาํรองต่างๆ และคาํอธิบายถึง
ลกัษณะวตัถุประสงคข์องการสํารองแต่ละชนิด  การเปิดเผยส่วนประกอบของงบการเงินส่วนงบ
กาํไรขาดทุน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนในบริษทัร่วมและกิจการรวมคา้ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน ขอ้มูลเก่ียวกบัเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน ส่วนไดเ้สียของผูถื้อ
หุ้นส่วนน้อย  การเปิดเผยส่วนประกอบของงบการเงิน ส่วนงบแสดงเปล่ียนแปลงของเจา้ของ 
รายได ้ค่าใชจ่้าย รายการกาํไรขาดทุนแต่ละรายการท่ีกาํหนดท่ีให้รับรู้โดยตรงในส่วนของเจา้ของ 
การเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินส่วนนโยบายการบญัชี  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ตน้ทุน
การกูย้มื สินคา้คงเหลือ การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศและการป้องกนัความเส่ียง สินทรัพยท่ี์ไม่มี
ตวัตน การเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินส่วนงบดุล สินคา้คงเหลือ เงินลงทุนในตราสาร
หน้ีตราสารทุน ตน้ทุนการกูย้ืม สินทรัพยด์อ้ยค่า คุณภาพสินทรัพย ์จากรายการทั้งหมดน้ีสามารถ
สรุปไดว้่า ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินและค่าใชจ่้ายของบริษทัท่ีเกิดข้ึน และอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีส่งสัญญาณให้ผูใ้ช้งบการเงินเขา้ใจไดว้่าในอดีต และอนาคตบริษทัมีหน้ีสินและ
ค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนหรือลดลง ถา้เพิ่มข้ึนในส่วนของหน้ีสินในงบดุลก็แสดงว่าฐานะของบริษทัอาจเกิด
ความไม่มัน่คงไดใ้นอนาคต แต่ถา้ลดลงแสดงว่าฐานะของบริษทัมีความมัน่คง ถา้เพิ่มข้ึนในส่วน
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนก็แสดงว่าผลการดาํเนินงานของกิจการไม่เป็นท่ีน่าพอใจ แต่ถา้ลดลงก็
แสดงว่าผลการดาํเนินงานของบริษทัเป็นท่ีน่าพอใจ ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทัมีกาํไรเพิ่มข้ึน ส่วนหมาย
เหตุประกอบงบการเงินนั้นจะเป็นตวัสําคญัท่ีทาํให้ผูใ้ช้งบการเงินเขา้ใจถึงนโยบายและวิธีการ
ดาํเนินงานของบริษทันั้นๆ  ซ่ึงรายการทั้งหมดน้ีจะผลต่อการตดัสินใจของผูท่ี้ใชง้บการเงิน เพราะ
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ฉนั้นงบการเงินท่ีถูกตอ้งครบถว้นมีการเปิดเผยตามหลกัมาตรฐานบญัชีจึงสร้างความเช่ือมัน่และ
ความเช่ือไดใ้หก้บัผูใ้ชง้บการเงิน ท่ีจะนาํงบการเงินมาใชใ้นการตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และสร้าง
มูลค่าเพิ่มใหก้บับริษทัท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นดว้ย  
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ส่งเสริมให้บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์ห้มีการจดัการท่ีดีในการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงินท่ีถูกตอ้งครบถว้น 
 2. ส่งเสริมใหค้วามรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานบญัชี และจรรยาบรรณของนกับญัชี 

   
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยในอนาคต 
 1.ทาํการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อหาปัญหาและอุปสรรคในการเปิดเผยข้อมูลโดยการ
สมัภาษณ์ผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํงบการเงิน 
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บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
 

หนงัสือ 
 
กลัยา  วานิชยบ์ญัชา.  การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. กรุงเทพฯ : บริษทัธรรม

สาร จาํกดั, 2546  
กิติศกัด์ิ  พลอยพานิชเจริญ.  การวเิคราะห์ระบบการวดั.  กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ ์ส.ส.ท., 2545 
กิติศกัด์ิ  พลอยพานิชเจริญ.  สถิติสําหรับงานวศิวกรรม เล่ม2. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ ์ส.ส.ท., 2545 
คู่มือการทาํรายงาน ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์. กรุงเทพฯ :  บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย,์ 2538 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. มาตรฐานการบัญชี : แนวทางในการปฏิบติัและตวัอยา่งการ

เปิดเผยขอ้มูล. กรุงเทพฯ : 2543 
พยอม สิงห์เสนีห์. การบัญชีทรัพย์สิน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพร์วมพิมพ,์ 2539 
ภาพร  เอกอรรถพร.  รู้บัญชีมีประโยชน์. กรุงเทพฯ :  บริษทั โรงพิมพเ์ดือนตุลา, 2545 
ภาพร เอกอรรถพรร. อ่านงบการเงินให้เป็น. กรุงเทพฯ :  บริษทั หจก.เมด็ทรายพร้ินต้ิง, 2545 
เมธากลุ เกียรติกระจาย. ทฤษฏีการบัญชี . พิมพค์ร้ังท่ี 8. กรุงเทพฯ : 2543 
ยทุธ  ไกยวรรณ์.  สถิติเพือ่การวจัิย.  กรุงเทพฯ : บริษทัพิมพดี์ จาํกดั, 2544 
วชัราภรณ์  สุริยาภิวฒัน.์  วจัิยธุรกจิยุคใหม่.  กรุงเทพฯ :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546 
ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป์.  สถิติธุรกจิ. กรุงเทพฯ : บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน), 2547 
สุธีรา วิเศษกลุ.  ทฤษฎบีัญชี. , กรุงเทพฯ, 2539 
 

เอกสารอ่ืน ๆ 
 
สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.  แม่บทการบัญชี,  2544  
สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย. มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่35 เร่ือง  
  “การนําเสนองบการเงิน”, กมุภาพนัธ์ 2542 
สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย. มาตรฐานการบัญชีของไทยฉบับรวม 
  เล่ม  เล่ม 1. กรุงเทพฯ : 2544 
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สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่ประเทศไทย “ ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อ 
  การเปิดเผยข้อมูลและรายงานในงบการเงนิ”  แถลงการณ์มาตรฐานการสอบบญัชี  
  ฉบบัท่ี 21. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,  2528  
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย.์  “การเสริมสร้าง Good Corporate  
  Governance ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย.”  เอกสารรายงานการประชุมนกั 
  บญัชีทัว่ประเทศคร้ังท่ี 16. สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  
  ,2542 
 
 

เวบ็ไซต ์
http://www.set.or.th/ 
http://www.sec.or.th/ 
http://www.tris.co.th/ 
http://www.icaat.or.th/ 
http://www.nukbunchee.com/ 
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แบบตรวจสอบความครบถว้นของการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 
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แบบตรวจสอบความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
 
คาํช้ีแจง  :   แบบตรวจสอบความครบถน้ของการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

การตรวจสอบความครบถว้นโดยทัว่ไปของการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินตามท่ี
มาตรฐานการบญัชีกาํหนด 

รูปแบบของแบบตรวจสอบความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
แบบตรวจสอบความครบถว้นของการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามรูปแบบการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 35 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน โดยไดจ้ดักลุ่มแต่ละ
บญัชีท่ีตอ้งเปิดเผยตามแต่ละประเภทของงบการเงิน 
 
คาํอธิบายแบบตรวจสอบความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  
1.  หวัตารางช่ือ ‘ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย’ คือ ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมาตรฐานการบญัชีกาํหนดใหกิ้จการตอ้ง
เปิดเผย 
2.  หวัตารางช่ือ ‘1-2-3’ คือ ช่องท่ีกิจการตอ้งเขียนเคร่ืองหมาย  /  เพื่อประกอบการประเมิน 
ในเบ้ืองตน้วา่ การเปิดเผยขอ้มูลของกิจการครบถว้นเพียงพอหรือไม่ โดย  
Ø     1      หมายความวา่    กิจการไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายการท่ีมาตรฐานการบญัชีกาํหนดให้
เปิดเผยแลว้ 
Ø     2      หมายความวา่     รายการท่ีกาํหนดใหเ้ปิดเผยไม่เก่ียวขอ้งกบักิจการ จึงไม่ตอ้งเปิดเผยเร่ือง
ดงักล่าว 
Ø     3      หมายความวา่     กิจการไม่ไดเ้ปิดเผยรายการท่ีมาตรฐานการบญัชีกาํหนดใหเ้ปิดเผย 
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แบบตรวจสอบความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินประจําปี ……………………….. 
ช่ือบริษัท  :  ………………………..งบการเงินสําหรับงวดส้ินสุดวนัที ่ : …………………………. 
 
ส่วนที ่1  :   องค์ประกอบของงบการเงิน 

ลาํดบั
ท่ี 

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผย 
ผลการ

ตรวจสอบ 
1 2 3 

 
1 
2 
 
 

3 
4 

งบการเงินประกอบด้วย   
งบกาํไรขาดทุน 
งบกาํไรขาดทุน 
    (ก) งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ 
    (ข) งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
งบกระแสเงินสด 
นโยบายการบญัชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



    104

 
แบบตรวจสอบความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินประจําปี ………………………... 
ช่ือบริษัท  :  ………………………..งบการเงินสําหรับงวดส้ินสุดวนัที ่ : …………………………. 
 
ส่วนที ่2  :  ส่วนประกอบของแต่ละงบการเงิน 
 

ลาํดบั
ท่ี 

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผย 
ผลการ

ตรวจสอบ 
1 2 3 

1 
 

งบดุล 
ข้อมูลทีต้่องแสดงในงบดุล 
งบดุลตอ้งแสดงรายการแต่ละบรรทดัพร้อมจาํนวนเงิน ดงัต่อไปน้ี
เป็นอยา่งนอ้ย  
    (ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
    (ข) ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
 

    (ค) สินคา้คงเหลือ 
 

    (ง) เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 
 

    (จ) สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 
 

    (ฉ) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

    (ช) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

    (ซ) เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
 

    (ฌ) หน้ีสินหรือสินทรัพยท่ี์เก่ียวกบัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

    (ญ) จาํนวนรวมของหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าการเงิน โดย
แสดงยอดรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญา หกัดอกเบ้ีย
จ่ายในอนาคต 
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    (ฎ) ประมาณการหน้ีสิน  (ยงัไม่มีมาตรฐานการบัญชีไทยกาํหนด) 
 

    (ฏ) หน้ีสินไม่หมุนเวียนท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
 

 

 
 
ส่วนที ่2  :  ส่วนประกอบของแต่ละงบการเงิน (ต่อ) 

ลาํดบั
ท่ี 

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผย 
ผลการ

ตรวจสอบ 
1 2 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

    (ฐ) ส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  (เฉพาะกรณีของงบการเงิน
รวม) 
 

    (ฑ) ทุนท่ีออก ซ่ึงรวมจาํนวนหุน้ท่ีจดทะเบียน  จาํนวนหุน้ท่ีออก
และรับชาํระเตม็มูลค่า  จาํนวนหุน้ท่ีออกและรับชาํระบางส่วน  และ
มูลค่าท่ีตราไว ้
 

    (ฒ) สาํรองต่าง ๆ และคาํอธิบายถึงลกัษณะและวตัถุประสงคข์อง
สาํรองแต่ละชนิด (เช่น สาํรองตามกฎหมาย และสาํรองการสร้าง
โรงงาน เป็นต้น) 
งบกาํไรขาดทุน 
 

ข้อมูลทีต้่องแสดงในงบกาํไรขาดทุน 
 

งบกาํไรขาดทุนตอ้งแสดงรายการแต่ละบรรทดัพร้อมจาํนวนเงิน 
ดงัต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ย  
 

(ก) รายได ้
 

(ข) ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
 

(ค) ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ ซ่ึงคาํนวณ
โดยวิธีส่วนไดเ้สีย 
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(ง) ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 
 

(จ) ค่าใชจ่้ายทางภาษี 
 

(ฉ) ขอ้มูลเก่ียวกบัเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน ซ่ึง
ประกอบดว้ย 
-          รายไดด้อกเบ้ีย ค่าสิทธิ และเงินปันผลท่ีเกิดจากเงินลงทุน
ชัว่คราวและเงินลงทุนระยะยาว 
-         กาํไรหรือขาดทุนสุทธิจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราวและ
เงินลงทุนระยะยาว 
 

 
 

 
 

 
 
ส่วนที ่2  :  ส่วนประกอบของแต่ละงบการเงิน (ต่อ) 

ลาํดบั
ท่ี 

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผย 
ผลการ

ตรวจสอบ 
1 2 3 

 -         กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ
เงินลงทุนชัว่คราว 
 

-         กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนประเภทเงินลงทุน 
 

-         ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
 

(ช) กาํไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติ 
 

(ซ) ส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  (เฉพาะกรณีของงบการเงิน
รวม) 
 

(ฌ) รายการพิเศษ 
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(ญ) กาํไรหรือขาดทุนสุทธิสาํหรับงวด 
 

(ฎ) จาํนวนเงินปันผลต่อหุน้ (อาจเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน กไ็ด)้ 
 

(ฏ) กาํไรหรือขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (basic EPS) และกาํไรหรือ
ขาดทุนต่อหุน้ปรับลด (diluted EPS) สาํหรับหุน้สามญัแต่ละประเภท
ท่ีมีสิทธิในกาํไรหรือขาดทุนสุทธิ สาํหรับงวดท่ีแตกต่างกนั โดยตอ้ง
แสดงใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัและเท่าเทียมกนั สาํหรับทุกงวดท่ีแสดงใน
งบการเงิน 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของ 
 

ข้อมูลทีต้่องแสดงในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของ 
 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของสามารถเลือกแสดงใน
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี  
 

1. งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ ซ่ึงแสดงรายการ
ต่อไปน้ี  
 

 
 
 
ส่วนที ่2  :  ส่วนประกอบของแต่ละงบการเงิน (ต่อ) 

ลาํดบั
ท่ี 

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผย 
ผลการ

ตรวจสอบ 
1 2 3 

 
 
 
 
 
 

-         กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ
เงินลงทุนชัว่คราว 
 

-         กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนประเภทเงินลงทุน 
 

-         ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
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3 
 

(ช) กาํไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติ 
 

(ซ) ส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  (เฉพาะกรณีของงบการเงิน
รวม) 
 

(ฌ) รายการพิเศษ 
 

(ญ) กาํไรหรือขาดทุนสุทธิสาํหรับงวด 
 

(ฎ) จาํนวนเงินปันผลต่อหุน้ (อาจเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน กไ็ด)้ 
 

(ฏ) กาํไรหรือขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (basic EPS) และกาํไรหรือ
ขาดทุนต่อหุน้ปรับลด (diluted EPS) สาํหรับหุน้สามญัแต่ละประเภท
ท่ีมีสิทธิในกาํไรหรือขาดทุนสุทธิ สาํหรับงวดท่ีแตกต่างกนั โดยตอ้ง
แสดงใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัและเท่าเทียมกนั สาํหรับทุกงวดท่ีแสดงใน
งบการเงิน 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของ 
 

ข้อมูลทีต้่องแสดงในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของ 
 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของสามารถเลือกแสดงใน
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี  
 

1. งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ ซ่ึงแสดงรายการ
ต่อไปน้ี  
 

 
 
 
ส่วนที ่2  :  ส่วนประกอบของแต่ละงบการเงิน (ต่อ) 

ลาํดบั
ท่ี 

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผย 
ผลการ

ตรวจสอบ 
1 2 3 
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     (ก) กาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดบญัชี 
 

    (ข) รายได ้ค่าใชจ่้าย รายการกาํไรขาดทุนแต่ละรายการท่ี
กาํหนดใหรั้บรู้โดยตรงในส่วนของเจา้ของ 
 

    (ค) ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีและของการ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
 

    (ง) รายการเก่ียวกบัเงินทุนท่ีไดรั้บจากเจา้ของ และการแบ่งปัน
ส่วนทุนใหเ้จา้ของ 
 

    (จ) ยอดคงเหลือของกาํไรหรือขาดทุนสะสม ณ วนัตน้งวด และ ณ 
วนัท่ีในงบดุล  รวมถึงรายการเปล่ียนแปลงระหวา่งงวด 
 

    (ฉ) รายการกระทบยอดในส่วนทุนแต่ละประเภท ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ และสาํรองแต่ละชนิดระหวา่งตน้งวดกบัปลายงวด โดยใหแ้ยก
แสดงการเปล่ียนแปลงของแต่ละรายการ 
 

2. งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ซ่ึงแสดงรายการ ดงัต่อไปน้ี 
 

    (ก) กาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดบญัชี 
 

    (ข) รายได ้ค่าใชจ่้าย รายการกาํไรขาดทุนแต่ละรายการท่ี
กาํหนดใหรั้บรู้โดยตรงในส่วนของเจา้ของ 
 

    (ค) ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีและของการ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
 

(รายการ (ก) (ข) และ (ค) แสดงในหน้างบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ) 
 

    (ง) รายการเก่ียวกบัเงินทุนท่ีไดรั้บจากเจา้ของ และการแบ่งปัน
ส่วนทุนใหเ้จา้ของ  
    (จ) ยอดคงเหลือของกาํไรหรือขาดทุนสะสม ณ วนัตน้งวด และ ณ 
วนัท่ีในงบดุล รวมถึงรายการเปล่ียนแปลงระหวา่งงวด 
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ส่วนที ่2  :  ส่วนประกอบของแต่ละงบการเงิน (ต่อ) 

ลาํดบั
ท่ี 

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผย 
ผลการ

ตรวจสอบ 
1 2 3 

 
 
 
 

4 

    (ฉ) รายการกระทบยอดในส่วนทุนแต่ละประเภท ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ และสาํรองแต่ละชนิดระหวา่งตน้งวดกบัปลายงวด โดยใหแ้ยก
แสดงการเปล่ียนแปลงของแต่ละรายการ (รายการ (ง) (จ) และ (ฉ) 
แสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน) 
 

งบกระแสเงินสด 
 
 
 

ข้อมูลทีต้่องเปิดเผยในงบกระแสเงินสด 
 

กิจการควรแสดงกระแสเงินสด ดงัต่อไปน้ี  
 

1. เงินสดท่ีเกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน โดย  
 

    (ก) วิธีทางตรง หรือ 
 

    (ข) วิธีทางออ้ม 
 

2. เงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
 

3. เงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน   
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แบบตรวจสอบความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินประจําปี ………………………... 
ช่ือบริษัท  :  ………………………..งบการเงินสําหรับงวดส้ินสุดวนัที ่ : …………………………. 
 
ส่วนที ่3  :   การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

ลาํดบั
ท่ี 

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผย 

ผลการ
ตรวจสอบ 

1 2 3 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 

ข้อมูลทัว่ไป 
 

การเปิดเผยข้อมูลทัว่ไป 
 

1. ขอ้มูลทัว่ไปท่ีระบุวา่ งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการ
บญัชี 
 

2. ขอ้เทจ็จริงและเหตุผลประกอบในกรณีท่ีกิจการเลือกท่ีจะปฏิบติั 
 

ตามมาตรฐานการบญัชีก่อนวนัถือปฏิบติั 
 

3. เหตุผลท่ีแสดงความไม่จาํเป็นในการแสดงงบการเงินรวม กรณีท่ี
บริษทัใหญ่มีฐานะเป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึงถูกกิจการอ่ืนควบคุมอยู ่
นโยบายการบญัชี 
 

การเปิดเผยนโยบายการบัญชีสําหรับแต่ละบัญชี 
 

1.  การรับรู้รายได ้และวิธีกาํหนดขั้นความสาํเร็จของรายการบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งกบั การใหบ้ริการ โดยระบุจุดเร่ิมตน้ และจุดส้ินสุดของการ
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รัยรู้รายได ้(เช่น รับรู้รายได ้เม่ือส่งของ หรือรับรู้รายได ้ค่าก่อสร้าง
ตามขั้นตอนความสาํเร็จของงานระหวา่งก่อสร้าง เป็นตน้ ) 
 

2.  เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม ซ่ึงรวมถึงบริษทัยอ่ยและบริษทั
ร่วม   
(เช่น ใช้วิธีส่วนได้เสียในการนาํเสนองบการเงินรวม หรือใช้วิธีราคา
ทุนสาํหรับเงินลงทุนในบริษร่วม เป็นต้น ) 
 

 
 

 
ส่วนที ่3  :   การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ) 

ลาํดบั
ท่ี 

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผย 
ผลการ

ตรวจสอบ 
1 2 3 

 3. การรวมกิจการ  
 

    (1) วิธีปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจ  (เช่น การซ้ือธุรกิจ  
หรือการรวม ส่วนได้เส่ีย เป็นต้น 
 

    (2) ถา้มีค่าความนิยม ตอ้งเปิดเผย  
 

(ก) ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัจาํหน่าย 
 

(ข) เหตุผลและปัจจยัสาํคญัท่ีใชใ้นการกาํหนดอายกุารใชป้ระโยชน์
ของ 
 

ค่าความนิยม  (ในกรณีท่ัวไป มาตรฐานการบัญชีกาํหนดให้ตดั
จาํหน่ายค่าความนิยม ไม่เกิน 20 ปี ) 
 

4. วิธีปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับการร่วมคา้  (เช่น ใช้วิธีรวมตามสัดส่วน 
หรือใช้วิธีรวมส่วนได้เส่ีย ) 
 

5. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  -  สาํหรับสินทรัพยแ์ต่ละชนิด  
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    (ก) เกณฑก์ารวดัมูลค่า  (เช่น ราคาทุนสุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสม 
ปรับปรุงด้วย มลูค่าจกการตีราคาสินทรัพย์เพ่ิมขึน้ เป็นต้น) 
 

    (ข) วิธีคิดค่าเส่ือมราคา (เช่น วิธีเส้นตรง เป็นต้น) 
 

    (ค) อายกุารใชง้านหรืออตัราค่าเส่ือมราคา 
 

    (ง) วิธีการประมาณรายจ่ายในการบูรณะสถานท่ีหลงัเลิกใชท่ี้ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ 
 

6. ตน้ทุนการกูย้มื (เช่น บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหรือรวมเป็นราคาทุน
ของสินทรัพย์ เป็นต้น) 
7. สญัญาก่อสร้าง 
    (ก) วิธีการรับรู้รายได ้ (เช่น รับรู้รายไดต้ามวิธีอตัราส่วนของงานท่ี
สาํเร็จ และหยดุรับรู้รายไดเ้ม่ือมีความไม่แน่นอนในการ 
 

 
 
ส่วนที ่3  :   การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ) 

ลาํดบั
ท่ี 

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผย 
ผลการ

ตรวจสอบ 
1 2 3 

 รับชาํระโดยกาํหนดเกณฑว์า่ หากผูซ้ื้อผดินดัชาํระหน้ีเกิน 3 งวด จะ
ถือวา่มีความไม่แน่นอน เป็นตน้) 
    (ข) วิธีท่ีใชใ้นการกาํหนดขั้นความสาํเร็จของงานระหวา่งก่อสร้าง  
(เช่น อัตราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ คาํนวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุน
ท่ีเกิดขึน้แล้วกบัต้นทุนท้ังหมดท่ีคาดว่าจะใช้ในการก่อสร้าง หรือถือ
ตามอัตราส่วนท่ีประเมิน โดยผู้ควบคุมโครงการ เป็นต้น) 
 

8.  เคร่ืองมือทางการเงิน  -  สาํหรับแต่ละประเภท  
 

    (ก) เกณฑท่ี์ใชก้าํหนดวา่ เม่ือใดจะรับรู้เคร่ืองมือทางการเงินในงบ
ดุล และเม่ือใดจะตดับญัชีเคร่ืองมือทางการเงินออกจากงบดุล (เช่น 
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หยดุรับรู้เม่ือสูญเสียการควบคุมสิทธิของสัญญา เม่ือหมดอายสิุทธิ 
หรือละท้ิงสิทธิเป็นตน้) 
 

    (ข) เกณฑท่ี์ใชว้ดัมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก 
(เช่น ราคาทุน เป็นต้น)  และเกณฑท่ี์ใชใ้นภายหลงั  (เช่น มลูค่า
ยติุธรรมสาํหรับสินทรัพย์ และราคาทุนตัดจาํหน่ายสาํหรับหนีสิ้น 
เป็นต้น ) 
 

    (ค) เกณฑใ์นการรับรู้และวดัมูลค่าของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเกิด
จากเคร่ืองมือทางการเงิน (เช่นรับรู้เม่ือโอนสิทธิใหกิ้จการอ่ืนเป็น
ตน้) 
 

    (ง) เกณฑใ์นการรับรู้รายการกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึน 
 

    (จ) เกณฑใ์นการรับรู้รายการกาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน  (เช่น 
รวมอยู่ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดท่ีเกิดขึน้ หรือรับรู้ตรงเข้าสู่
ส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นต้น) 
    (จ) เกณฑใ์นการรับรู้รายการกาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน   
(เช่น รวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดท่ีเกิดข้ึนหรือรับรู้ตรง 

ส่วนที ่3  :   การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ) 

ลาํดบั
ท่ี 

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผย 
ผลการ

ตรวจสอบ 
1 2 3 

 หรือรับรู้ตรงหรือรับรู้ตรง 
    (ฉ) เกณฑใ์นการรับรู้ดอกเบ้ีย รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน  (เช่น 
ผลตอบแทนท่ีจ่ายให้ผู้ถือเคร่ืองมือทางการเงินนาํไปหักจากส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเป็นต้น) 
 

    (ช) เกณฑใ์นการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากเคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีถือไวเ้พื่อป้องกนัความเส่ียงในกรณีท่ีกิจการนาํรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายมาหกักลบกนัในงบกาํไรขาดทุน 
 

    (ซ) วตัถุประสงคแ์ละนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
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ซ่ึงรวมถึงนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงของรายการบญัชีท่ีสาํคญั
ซ่ึงกิจการคาดวา่จะเกิดข้ึนและไดน้าํวิธีการบญัชีเก่ียวกบัการป้องกนั
ความเส่ียงมาใช ้
 

9.  เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน  
 

      (ก) การกาํหนดมูลค่าของเงินลงทุน (เช่น ราคาทุน  มลูค่า
ยติุธรรม เป็นต้น) 
 

      (ข) วิธีการกาํหนดตน้ทุนของตราสารท่ีจาํหน่าย (เช่น วิธีถวัเฉล่ีย
ถ่วงนํา้หนัก เป็นต้น) 
 

      (ค) การบนัทึกบญัชีการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน
ชัว่คราว  (เช่น บนัทึกการเปล่ียนแปลงเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุน
สิทธิในงบกาํไรขาดทุนทนัทีในงวดท่ีเกิดรายการ เป็นตน้) 
 

10. สญัญาเช่า  -  สาํหรับผูใ้หเ้ช่า  
 

      (ก) เกณฑท่ี์ใชใ้นการปันส่วนรายได ้ (เช่น ค่าเช่าบันทึกตามวิธี
สัญญาเช่าดาํเนินงาน และรับรู้รายได้ตามจาํนวนงวดผ่อนชาํระ โดย
วิธีผลรวมจาํนวนงวด เป็นต้น) 
 

 
 
ส่วนที ่3  :   การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ) 

ลาํดบั
ท่ี 

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผย 
ผลการ

ตรวจสอบ 
1 2 3 

 11. ตน้ทุนการวิจยัและพฒันา   
 

      (ก) เกณฑใ์นการตดับญัชีรายจ่ายและพฒันารอการตดับญัชี  (เช่น 
บันทึกเป็นรายจ่ายเม่ือรายการ หรือตัดจาํหน่ายภายในระยะเวลา 5-10 
ปี เป็นต้น) 
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12. สินคา้คงเหลือ 
 

      (ก) วิธีการตีราคาสินคา้คงเหลือ  (เช่น ราคาทุน  ราคาทุนถวัเฉล่ีย 
หรือมลูค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํา่กว่า เป็นต้น) 
 

      (ข) วิธีท่ีใชค้าํนวณราคาทุน  (เช่น วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน วิธีถวั
เฉล่ียถ่วงนํา้หนัก  หรือ วิธีเข้าหลงั-ออกก่อน เป็นต้น) 
 

13. การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศและการป้องกนัความเส่ียง 
 

    (ก) วิธีการบญัชีท่ีเลือกใชใ้นการแปลงค่าความนิยม และการ
ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานต่างประเทศ  (เช่น 
แปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วนัท่ีในงบการเงิน เป็นต้น) 
 

14. ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน  
 

      (ก) คาํจาํกดัความของการจาํแนกขอ้มูลตามส่วนงานทางธุรกิจ
และทางภูมิศาสตร์  (เช่น แสดงแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการ และแสดงลกัษณะของแต่ละผลิตภัณฑ์ หรือบริการ เป็นต้น ) 
 

      (ข) เกณฑก์ารปันส่วนค่าใชจ่้ายระหวา่งส่วนงาน 
 

15. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

      (ก) คาํจาํกดัความของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  (เช่น 
เงินสดรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะยาว 
เป็นต้น ) 
 

 
 
ส่วนที ่3  :   การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ) 

ลาํดบั
ท่ี 

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผย 
ผลการ

ตรวจสอบ 
1 2 3 
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       (ข) นโยบายท่ีใชพ้จิารณาส่วนประกอบของรายการเงินสดและ
รายการเทียบเท่า เงินสด (เช่น วิธีปฎิบติัในการบริหารการเงิน เป็น
ตน้ ) 
 

16. สญัญาเช่าซ้ือ  
 

      (ก) เกณฑก์ารรับรู้รายไดจ้ากดอกผลเช่าซ้ือ  (เช่น วิธีผลรวม
จาํนวนงวดตามระยะเวลาของสัญญาเช่าซ่ือ เป็นต้น ) 
 

      (ข) วิธีการปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับการผดินดัชาํระค่างวดและการ
ทาํผดิสญัญาเช่าซ้ือ  (เช่น หยดุรับรู้รายได้เม่ือลกูหนีมี้ยอดค้างชาํระ
เกิน 120 วัน เป็นต้น) 
 

      (ค) การตีราคาสินทรัพยร์อการขาย  (เช่น ใช้ราคาตลาดหรือราคา
ตามบัญชีแล้วแต่อย่างไรจะตํา่กว่า เป็นต้น) 
 

17. วิธีปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจ (เช่น การรวมส่วนได้
เสีย หรือการซ้ือธุรกิจ เป็นต้น) 
 

18. วิธีปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  (เช่น รับเป็น
รายได้ตามจาํนวนของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับวัตถปุระสงค์ของการท่ี
รัฐบาลให้เงินอุดหนุน เป็นต้น) 
 

19. สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน  -  สาํหรับแต่ละประเภท (ตอ้งแยก
สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนท่ีเกิดข้ึนภายในจากสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน
ประเภทอ่ืน) 
      (ก) อายกุารใหป้ระโยชนห์รืออตัราการตดัจาํหน่าย 
 

      (ข) วิธีการตดัจาํหน่าย 
      (ค) เหตุผลและปัจจยัสาํคญัท่ีใชใ้นการกาํหนดอายกุารใช้
ประโยชน์ของสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน (ในกรณีทัว่ไป มาตรฐานการ
บญัชีกาํหนดใหต้ดัจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนไดไ้ม่เกิน 20 ปี ) 
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ส่วนที ่3  :   การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ) 

ลาํดบั
ท่ี 

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผย 
ผลการ

ตรวจสอบ 
1 2 3 

3 การเปิดเผยข้อมูลสําหรับรายการในงบดุล 
 

การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับรายการใน
งบดุล 
 

(1) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 

1. จาํนวนเงินของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีถืออยูใ่นมือ
ของกิจการแต่ไม่อาจนาํมาใชโ้ดยบริษทัในกลุ่ม รวมถึงคาํช้ีแจงของ
ฝ่ายบริหารถึงเหตุผลดงักล่าว 
 

2. จาํนวนเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชข้องวงเงินสินเช่ือท่ีอาจจะนาํมาใชเ้พื่อ
กิจกรรมดาํเนินงานในอนาคต และเพื่อใชคื้นภาระผกูพนัของทุน 
และขอ้จาํกดัท่ีมีต่อการใชว้งเงินดงักล่าว 
 

3. จาํนวนเงินรวมของกระแสเงินสดท่ีแสดงถึงความสามารถจากการ
ดาํเนินงานท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงตอ้งแสดงแยกจากกระแสเงินสดท่ีตอ้งมีเพื่อ
คงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานตามปกติ 
 

(2) ลูกหนีก้ารค้า 
 

1. จาํนวนค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ในกรณีท่ีแสดงลูกหน้ีในงบดุลดว้ย
มูลค่าสุทธิ โดยใช ้ขอ้มูลตามบญัชีก่อนการปรับโครงสร้างหน้ี 
(3) ลูกหนีก้รณกีารปรับโครงสร้างหนีท้ีมี่ปัญหา 
 

1. อตัราคิดลดท่ีเป็นเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหน้ี 
 

2. จาํนวนรายและยอดรวมของเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีมีการปรับ
โครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหาแสดงเปรียบเทียบกบัจาํนวนรายและยอด
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รวมของเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีมีอยูท่ ั้งส้ิน 
 

3. จาํนวนรายและยอดรวมของเงินลงทุนในลูกหน้ีก่อนการปรับ
โครงสร้าง 
    (ก) เปิดเผยถึงประเภทและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละ 
 

 
 
ส่วนที ่3  :   การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ) 

ลาํดบั
ท่ี 

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผย 
ผลการ

ตรวจสอบ 
1 2 3 

 ส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ฃไดรั้บโอนมา หากการปรับ
โครงสร้างหน้ีเป็นการรับโอนสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สียในส่วนของ
เจา้ของ 
    (ข) เปิดเผยโดยเปรียบเทียบยอดรวมของเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีมีอยู่
ตามบญัชีก่อนและหลงัการปรับโครงสร้างหน้ี หากการปรับ
โครงสร้างหน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 
 

4. ยอดเงินของเงินลงทุนในลูกหน้ีภายหลงัการปรับโครงสร้างหน้ีท่ี
เหลืออยู ่ณ วนัส้ินงวด พร้อมกบัรายการกาํไรขาดทุนจากการปรับ
โครงสร้างหน้ีท่ีเกิดข้ึนทั้งสินในระหวา่งงวด 
 

5. ยอดรวมของภาระผกูพนัคงเหลือท่ีเจา้หน้ีตกลงใหลู้กหน้ีกูเ้พิ่ม
ภายหลงัการปรับโครงสร้างหน้ี 
 

6. ในกรณีท่ีการปรับโครงหน้ีท่ีมีปัญหาเป็นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข
การชาํระหน้ี เจา้หน้ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัยอดรวมของรายได้
ดอกเบ้ียสาํหรับงวดของลูกหน้ี ภายหลงัท่ีมีการปรับโครงสร้างท่ี
รวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุกงวดบญัชี 
 

(4) สินค้าคงเหลอื 
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1. ขอ้มูลทัว่ไป  
 

    (ก) ราคาตามบญัชีรวมของสินคา้คงเหลือแต่ละประเภทจาํแนก
ตามความเหมาะสมของกิจการและราคาตามบญัชีรวม 
 

    (ข) ราคาตามบญัชีรวมของสินคา้คงเหลือท่ีแสดงในราคามูลค่า
สุทธิท่ีจะไดรั้บ 
 

    (ค) มูลค่าสินคา้ท่ีปรับเพิม่ข้ึนจากราคาท่ีเคยลดลง 
    (ง) เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีทาํใหร้าคาสินคา้คงเหลือกลบั
เพิ่มข้ึน 

ส่วนที ่3  :   การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ) 

ลาํดบั
ท่ี 

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผย 
ผลการ

ตรวจสอบ 
1 2 3 

     (จ) ราคาตามบญัชีของสินคา้คงเหลือท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน 
 

2. กรณีท่ีกิจการใชว้ิธีเขา้หลงัออกก่อน กิจการไดเ้ปิดเผยถึงผลต่าง
ระหวา่งมูลค่าสินคา้คงเลือตามท่ีปรากฏในงบดุลกบั 
 

    (ก) มูลค่าตามราคาทุนท่ีคาํนวณโดยวิธีเขา้ก่อนออกก่อนหรือวิธีถวั
เฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่ 
หรือ 
 

    (ข) มูลค่าตามราคาตน้ทุนปัจจุบนั ณ วนัท่ีในงบดุลหรือมูลค่าสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บ แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่ 
 

(5) เงินลงทุนซ่ึงบันทกึโดยวธีิส่วนได้เสีย (เงินลงทุนในบริษัทร่วม) 
 

1. รายช่ือและขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัร่วมท่ีสาํคญั  สดัส่วนของความ
เป็นเจา้ของ และสัดส่วนของสิทธิออกเสียงในกรณีท่ีแตกต่างจาก
สดัส่วนของความป็นเจา้ของ 
 

(6) เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุน 
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1. การเปล่ียนแปลงในระหวา่งงวดของส่วนเกินทุนจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนและลกัษณะของการเปล่ียนแปลง 
 

2. หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายและตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด โดย
แสดงแยกเป็น แต่ละรายการ ดงัต่อไปน้ี 
 

    (ก) มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 
 

    (ข) กาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงิน
ลงทุน 
 

    (ค) ราคาทุนตดัจาํหน่ายของตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด 
 

 
 

ส่วนที ่3  :   การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ) 

ลาํดบั
ท่ี 

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผย 
ผลการ

ตรวจสอบ 
1 2 3 

     (ง) การจดักลุ่มตราสารหน้ีตามระยะเวลาท่ีจะถึงกาํหนด  (เช่น 
ภายใน 1 ปี เป็นต้น) 
 

3. ขอ้มูลสาํหรับการขายหรือโอนเปล่ียนประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือ
จนครบกาํหนด ดงัน้ี 
 

    (ก) ตน้ทุนตดัจาํหน่ายของหลกัทรัพยท่ี์มีการขายหรือการโอน
เปล่ียน 
 

    (ข) กาํไรหรือขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึน 
 

    (ค) กาํไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึน 
 

    (ง) สถานการณ์ท่ีทาํใหกิ้จการขายหรือโอนเปล่ียนตราสาร  
 

4. ขอ้มูลท่ีอาจเปิดเผยเพิ่มเติม  
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    (ก) การวิเคราะห์เงินลงทุนระยะยาวตามประเภทของเงินลงทุน 
 

    (ข) การประมาณมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนท่ีไม่อยูใ่นความ
ตอ้งการของตลาด โดยผูบ้ริหาร 
 

    (ค) วิธีท่ีใชป้ระมาณมูลค่าของเงินลงทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการ
ของตลาดท่ีนาํมาเปรียบเทียบกบัราคาทุน 
 

    (ง) รายละเอียดเก่ียวกบัเงินลงทุนท่ีมีสดัส่วนอยา่งเป็นสาระสาํคญั
ต่อสินทรัพยข์องกิจการ 
(7) ค่าวจัิยและพฒันา 
 

1. จาํนวนเงินค่าวิจยัและพฒันาทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนและท่ีตดัเป็น
ค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีปัจจุบนั 
 

2. จาํนวนเงินท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงและยอดคงเหลือในบญัชี
รายจ่ายและพฒันารอการตดับญัชีและหลกัเกณฑใ์นการตดับญัชี 
(8) สินทรัพย์ทีไ่ม่มีตัวตน  
 

 
 

 
ส่วนที ่3  :   การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ) 

ลาํดบั
ท่ี 

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผย 
ผลการ

ตรวจสอบ 
1 2 3 

 1. ขอ้มูลทัว่ไป  
 

    (ก) เหตุผลและปัจจยัสาํคญั ท่ีใชใ้นการกาํหนดอายกุารให้
ประโยชน์ของสินทรัพย ์หากหิจการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
เกินกวา่ 20 ปี 
 

    (ข) คาํอธิบาย ราคาตามบญัชี และระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องการตดั
จาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
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    (ค) หากกิจการไดสิ้นทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากการอุกหนุนของรัฐบาล
และรับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคายติุธรรม 
 

(1) มูลค่ายติุธรรมท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก 
 

(2) ราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์
 

    (ง) ราคาตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงมีขอ้จาํกดัในการใช ้
หรือท่ีไปวางเป็นประกนัหน้ีสิน 
 

    (จ) จาํนวนเงินท่ีกิจการผกูมดัวา่จะซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

2. เปิดเผยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท โดยแยกสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีเกิดข้ึนภายในจากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประเภทอ่ืน ดงัน้ี 
 

    (ก) อายกุารใหป้ระโยชน์หรืออตัราการตดัจาํหน่าย 
 

    (ข) วิธีการตดัจาํหน่าย 
 

    (ค) ราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ย
ค่าของสินทรัพย ์ณ วนัตน้งวดและส้ินงวด 
 

    (ง) รายการแต่ละบรรทดัท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุนซ่ึงไดร้วมค่า
ตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

    (จ) การกระทบยอดระหวา่งราคาตามบญัชี ณ วนัตน้งวดกบัราคา
ตามบญัชี ณ วนัส้ินงวด ท่ีแสดงถึงรายการต่อไปน้ี 
 

 
ส่วนที ่3  :   การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ) 

ลาํดบั
ท่ี 

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผย 
ผลการ

ตรวจสอบ 
1 2 3 

 (1) จาํนวนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเพิ่มข้ึน 
 

(2) จาํนวนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ียกเลิกหรือจาํหน่าย 
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(3) จาํนวนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงระหวา่งงวดท่ี
เกิดจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 

(4) ค่าตดัจาํหน่ายท่ีรับรู้ในระหวา่งงวด 
 

(5) การเปล่ียนแปลงในราคาตามบญัชีอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวด 
 

(9) ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

1. ราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม  ค่าเส่ือมราคาสะสม  
 

และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ณ วนัตน้งวดและส้ินงวด 
 

2. รายการกระทบยอดของราคาตามบญัชีระหวา่งวนัตน้งวดถึงวนัส้ิน
งวดท่ีแสดงถึง  
 

    (ก) จาํนวนของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึน 
 

    (ข) จาํนวนของสินทรัพยท่ี์จาํหน่าย 
 

    (ค) จาํนวนของสินทรัพยท่ี์ไดม้าจากการควบกิจการ 
 

    (ง) การเพิ่มข้ึนหรือลดลงระหวา่งงวด (ซ่ึงเป็นผลมาจากการตีราคา
ใหม่  การรับรู้หรือกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยตรงไปยงั
ส่วนของเจา้ของ) 
    (จ) รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ หรือกลบั
บญัชีในงบกาํไรขาดทุนระหวา่งงวด 
    (ฉ) ค่าเส่ือมราคา 
    (ช) ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนสุทธิท่ีเกิดจากการแปลงค่างบ
การเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ (เฉพาะกรณีท่ีมีการรวมงบ
การเงินของกิจการในต่างประเทศเขา้มา) 

 

ส่วนที ่3  :   การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ) 
ลาํดบั
ท่ี 

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผย 
ผลการ

ตรวจสอบ 
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1 2 3 
     (ซ) การเปล่ียนแปลงอ่ืน 

 

(หมายเหต:ุ  การเปิดเผยรายการกระทบยอดไม่ต้องแสดงข้อมลู
เปรียบเทียบ) 
 

3. จาํนวนและขอ้จาํกดัในกรรมสิทธ์ิของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ี
ใชเ้ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน 
 

4. จาํนวนรายจ่ายทั้งส้ินท่ีเกิดข้ึนในการสร้าง อาคารและอุปกรณ์ 
 

5. จาํนวนภาระผกูพนัท่ีตกลงไวเ้พื่อใหไ้ดม้าซ่ึงท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ 
 

6. ลกัษณะและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี
ท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัในงวดปัจจุบนัหรือท่ีคาดวา่จะมี
ผลกระทบอยา่งมรนยัสาํคญัในงวดต่อๆ ไป ซ่ึงเป็นผลมาจากการ
เปล่ียนแปลงประมาณการใรเร่ืองต่อไปน้ี 
    (ก) ราคาซาก 
 

    (ข) ประมาณการรายจ่ายในการร้ือ การขนยา้ย หรือการบูรณะ
สถานท่ีภายหลงั การเลิกใชสิ้นทรัพย ์
 

    (ค) อายกุารใชง้าน 
 

    (ง) วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา 
 

7. หากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ กิจการตอ้ง
เปิดเผย 
 

    (ก) เกณฑท่ี์ใชใ้นการตีราคาสินทรัพย ์
 

    (ข) วนัท่ีมีการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ 
 

    (ค) การตีราคาใหม่ทาํโดยผูป้ระเมินอิสระหรือไม่ 
    (ง) ลกัษณะของดชันีท่ีใชก้าํหนดราคาเปล่ียนแทน 
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    (จ) ราคาตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละประเภท 
 

 
ส่วนที ่3  :   การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ) 

ลาํดบั
ท่ี 

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผย 
ผลการ

ตรวจสอบ 
1 2 3 

 ซ่ึงควรแสดงใน งบการเงิน หากกิจการเลิกแสดงสินทรัพยด์ว้ยราคา
ทุน 
    (ฉ) ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ซ่ึงกิจการตอ้งแสดงให้
เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของส่วนเกินทุนดงักล่าวในระหวา่งงวดและ
ขอ้จาํกดัในการแบ่งส่วนเกินทุนนั้นใหก้บัเจา้ของ 
 

8. ขอ้มูลอ่ืนท่ีตอ้งเปิดเผยหากเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของผูใ้ชง้บ
การเงิน เช่น 
 

    (ก) ราคาตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีกิจการไม่ไดใ้ช้
ประโยชน์เป็นการชัว่คราว 
 

    (ข) ราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและ
อุปกรณ์ ซ่ึงหกั ค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่
 

    (ค) ราคาตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงเลิกใชง้านและ
ถือไวเ้พื่อรอจาํหน่าย 
 

    (ง) มูลค่ายติุธรรมของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ หากมูลค่ายติุธรรม
ดงักล่าวแตกต่างจากราคาตามบญัชีอยา่งมีนยัสาํคญั 
 

(10) ต้นทุนการกู้ยมื 
 

1. กิจการตอ้งเปิดเผยตน้ทุนการกูย้มื ดงัต่อไปน้ี 
 

      (ก) จาํนวนตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยใ์น
ระหวา่งงวด 
 

   DPU



    127

      (ข) อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนท่ีใชค้าํนวณตน้ทุนการกูย้มืท่ีอนุญาต
ใหร้วมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์
 

(11) สินทรัพย์ทีด้่อยค่า 
1. จาํนวนรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ (หรือท่ีกลบับญัชีและ
รับรู้) ในงบกาํไรขาดทุนระหวา่งวด และรายการแต่ละบรรทดั 

ส่วนที ่3  :   การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ) 

ลาํดบั
ท่ี 

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผย 
ผลการ

ตรวจสอบ 
1 2 3 

 ท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุน ซ่ึงมีรายการขาดทุนจการดอ้ยค่า (หรือ
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีกลบับญัชี) 
2. จาํนวนรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ (หรือท่ีกลบับญัชีและ
รับรู้) โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของในระหวา่งงวด 
 

 
 

3. หากกิจการรับรู้หรือกลบับญัชีรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพย ์ ซ่ึงมีนยัสาํคญัต่องบการเงิน โดยรวมของกิจการ กิจการ
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
 

    (ก) เหตุการณ์และสถานการณ์ท่ีทาํใหกิ้จการตอ้งรับรู้หรือกลบั
บญัชีรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

    (ข) จาํนวนรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีกิจการรับรู้หรือกลบั
บญัชี 
 

    (ค) ลกัษณะสินทรัพยแ์ต่ละรายการและหน่วยงานท่ีเสนอรายงาน
ซ่ึงสินทรัพยน์ั้น รวมอยู ่
 

    (ง) หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดเก่ียวกบั 
 

-   ลกัษณะของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด ( เช่น สายการ 
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ผลิตหน่วยงานทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น)  
 

- จาํนวนรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีกิจการรับรู้ หรือกลบับญัชี
โดยแสดงแยกตามสินทรัพยแ์ต่ละประเภทหรือตามหน่วยงานท่ีเสนอ
รายงาน 
 

- สินทรัพยท่ี์รวมอยูใ่นหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดหากมีการ
เปล่ียนแปลงหลงัจากท่ีกิจการไดป้ระมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
เป็นหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้น กิจการตอ้งอธิบายถึง
ลกัษณะการรวมสินทรัพยเ์ป็นหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิด เงินสดใน
ปัจจุบนั และอดีต และเหตุผลท่ีกิจการเปล่ียนแปลงลกัษณะการรวม
สินทรัพยเ์ป็นหน่วยสินทรัพย ์ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสดนั้น 

ส่วนที ่3  :   การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ) 

ลาํดบั
ท่ี 

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผย 
ผลการ

ตรวจสอบ 
1 2 3 

 4. มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อใหเ้กิดเงินสดวา่เป็นราคาขายสุทธิ หรือมูลค่าจากการใช ้
 

5. เกณฑท่ี์ใชใ้นการกาํหนดราคาขายสุทธิหากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
คืนเป็น ราคาขายสุทธิ (เช่น ราคาขายสุทธิกาํหนดสข้ึนโดยใชร้าคา
อา้งอิงจาก ตลาดซ้ือขายคล่อง เป็นตน้ ) 
 

6. อตัราคิดลดท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยท์ั้ง
จาํนวนทั้งในปัจจุบนั และอดีต หากมูลค่าจะไดรั้บคือเป็นมูลค่าจา
การใช ้
 

(12) คุณภาพสินทรัพย์ 
 

1. ในกรณีท่ีบริษทัมีการลงทุนหรือทาํธุรกรรมกบับริษทัท่ีมีปัญหา
เก่ียวกบัฐานะ การดาํเนินงาน ตอง้เปิดเผย 
 

    (ก) ประเภทของบริษทัท่ีมีปัญหาท่ีกิจการลงทุนหรือทาํธุรกรรม
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ดว้ย  
 

    (ข) ประเภทและมูลค่าสินทรัพยท่ี์เกิดจากการลงทุนหรือการทาํ
ธุรกรรม 
 

    (ค) ค่าเผือ่การลดค่าของสินทรัพยท่ี์กิจการสาํรองไวส้าํหรับ
สินทรัพยใ์นแต่ละประเภท 
 

2. ในกรณีท่ีบริษทัมีลูกหน้ีการคา้ ใหแ้สดงมูลค่าแยกตามอายลูุกหน้ี 
(aging)  โดยแยกแสดงเป็นลูกหน้ีคา้งชาํระเกิน 3 6 และ 12 เดือน ข้ึน
ไป 
 

(13) เจ้าหนีก้รณปีรับโครงสร้างหนีท้ีมี่ปัญหา 
1. รายละเอียดของการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี หรือ
ลกัษณะสาํคญัของขอ้ตกลงในการชาํระหน้ีสาํหรับการปรับ
โครงสร้างหน้ีแต่ละประเภท 
2. ยอดรวมของรายการกาํไรท่ีเกิดจากการปรับโครงสร้างหน้ี และ 

ส่วนที ่3  :   การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ) 

ลาํดบั
ท่ี 

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผย 
ผลการ

ตรวจสอบ 
1 2 3 

 ผลกระทบของ. ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 
3. จาํนวนต่อหุน้ของรายการกาํไรรวมท่ีเกิดจากการปรับโครงสร้าง
หน้ีทุกรายการ สุทธิจากภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

4. ยอดรวมของรายการกาํไรและขาดทุนท่ีรับรู้ในระหวา่งงวด ซ่ึงเกิด
จากการโอนสินทรัพย ์ 
 

5. ภายหลงัจากการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา ใหเ้ปิดเผย 
 

    (ก) จาํนวนหน้ีท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ ซ่ึงรวมอยูใ่นราคาตาม
บญัชีของหน้ีท่ีมี การปรับโครงสร้าง 
 

    (ข) จาํนวนหน้ีทั้งส้ินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้จากการปรับ
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โครงสร้างหน้ี และเง่ือนไข ท่ีอาจใหจ้าํนวนหน้ีท่ีอาจเกิดข้ึนในภาย
หนา้ลม้เลิกไปหรือตอ้งรับรู้เป็นหน้ีสิน 
 

ท่ีอาจทาํใหจ้าํนวนหน้ีท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ลม้เลิกไปหรือตอ้ง
รับรู้เป็นหน้ีสิน 
 

(14) หนีสิ้นหรือสินทรัพย์ทีเ่กีย่วกบัภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   
 

1. เปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีแยกจากกนั   
 

    (ก) ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประกอบของค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (เช่น 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในปัจจุบัน เป็นต้น ) 
 

    (ข) ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประกอบของรายไดภ้าษีเงินได ้ (เช่น 
รายได้ภาษีเงินได้   รายได้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเก่ียวข้องกับ
ผลแตกต่างช่ัวคราว และเครดิตภาษี ท่ียงัไม่ได้รับรู้เป็นต้น ) 
    (ค) จาํนวนรวมของภาษีเงินไดใ้นปัจจุบนักบัภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีบนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 
    (ง) ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดห้รือรายไดภ้าษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
รายการพิเศษท่ีรับรู้ในระหวา่งงวด 
    (จ) คาํอธิบายเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

ส่วนที ่3  :   การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ) 

ลาํดบั
ท่ี 

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผย 
ผลการ

ตรวจสอบ 
1 2 3 

 หรือรายไดภ้าษีเงินไดก้บักาํไรทางบญัชีในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
หรือทั้งสองลกัษณะ ดงัน้ี 
(1) การกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใช่จ่ายภาษีเงินไดห้รือ
รายได ้
 

ภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช ้และ
เปิดเผยเกณฑก์ารคาํนวณอตัราภาษีท่ีใช ้
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(2) การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียกบัอตัราภาษีท่ี
ใช ้และเปิดเผยเกณฑก์ารคาํนวณอตัราภาษีท่ีใช ้
 

    (ฉ)  คาํอธิบายเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีท่ีใชเ้ปรียบเทียบ
กบังวดก่อน 
 

    (ช)  จาํนวนผลต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี ขาดทุนทางภาษีท่ียงั 
 

ไม่ไดใ้ชแ้ละเครดิตภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชส้าํหรับสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีท่ีไม่ไดรั้บรู้ในงบดุลและ วนัถึงกาํหนดของจาํนวน
ดงักล่าว 
 

    (ญ) จาํนวนรวมของผลต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย สาขา  บริษทัร่วม และส่วนไดเ้ส่ียในกิจการร่วมคา้ ซ่ึง
ไม่ไดรั้บรู้หน้ีสินภาษีไวใ้นงบดุล 
 

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัผลแตกต่างชัว่คราวแต่ละประเภท ขาดทุนทางภาษีท่ี
ยงัไม่ไดใ้ช ้แต่ละประเภท และเครดิตภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชแ้ต่ละประเภท 
ดงัน้ี 
    (ก) จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชี ท่ีกิจการรับรู้ในงบดุล สาํหรับแต่ละงวดท่ีนาํเสนอ 
   (ข) จาํนวนรายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและค่าใชจ่้ายภาษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชี ท่ีกิจการรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน หากจาํนวน
ดงักล่าวไม่สามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน จากกากรเปล่ียนแปลงของ 

ส่วนที ่3  :   การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ) 

ลาํดบั
ท่ี 

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผย 
ผลการ

ตรวจสอบ 
1 2 3 

 จาํนวนท่ีรับรู้ในงลดุล 
3.  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการต่อไปน้ี สาํหรับกิจการ
ท่ียกเลิก  
 

    (ก) รายการกาํไรหรือรายการขาดทุนจากการยกเลิก 
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    (ข) กาํไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติของการดาํเนินงานท่ี
ยกเลิกสาํหรับงวด และขอ้มูลเปรียบเท่ียบสาํหรับทุกงวดท่ีนาํเสนอ 
 

4. จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหลกัฐานท่ีใช้
สนบัสนุนการรับรู้ สินทรัพยน์ั้นเมือเป็นไปตามขอมกาํหนดทุกขอ้
มต่อไปน้ี 
 

    (ก) การใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีข้ึนอยู่
กบัจาํนวนกาํไร ทางภาษีในอนาคตท่ีสูงกวา่กาํไรจากการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น 
 

    (ข) กิจการประสบผลขาดทุนในงวดปัจจุบนัหรืองวดก่อนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย ์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
 

(15) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

1. เง่ือนไขและขอ้ตกลง 
 

    (ก) ลกัษณะ เน้ือหา เง่ือนไข และขอ้ตกลงท่ีเป็นสาระสาํคญัของ
เคร่ืองมือทางการเงิน รวมถึงความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดใน
อนาคต   (  หมายเหตุ :   
 

1. หากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีถือหรือออกโดยกิจการทาํให้กิจการ
ประสบกับความเส่ียงท่ีเป็นสาระสาํคญั (เช่น ความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด) 
กิจการตอ้งเปิดเผยเง่ือนไขและขอ้ตกลงดงัต่อไปน้ีสาํหรับเคร่ืองมือ
ทางการเงินแต่ละรายการหรือแต่ละประเภท 

ส่วนที ่3  :   การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ) 

ลาํดบั
ท่ี 

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผย 
ผลการ

ตรวจสอบ 
1 2 3 

 -  เงินต้น มลูค่าท่ีตราไว้ หรือจาํนวนท่ีกาํหนดไว้ ซ่ึงอาจเป็นจาํนวน
ฐานท่ีใช้เป็น เกณฑ์การจ่ายชาํระในอนาคต (จาํนวนฐาน คือ จาํนวน
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ทีระบใุนสัญญาซ่ึงใช้เป็นฐานในการคาํนวนเงินท่ีจะได้รับหรือต้อง
จ่ายชาํระ สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน ) 
 

-  วันท่ีครบกาํหนด วันหมดอาย ุหรือวนัท่ีต้องปฏิบัติตามสัญญา 
 

-  สิทธิเลือกท่ีจะชาํระเคร่ืองมือทางการเงินก่อนกาํหนด และราคา
หรือช่วงราคาตามสิทธิ 
 

-  สิทธิเลือกท่ีจะแปลงสภาพหรือแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงิน
หน่ึงกับ เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน หรือกับสินทรัพย์หรือหน้ัสินอ่ืน 
รวมท้ังช่วงเวลา หรือ วันท่ีสามารําใช้สิทธิและอัตราแปลงสภาพหรือ
อัตราแลกเปลียน 
 

-  จาํนวนเงินและจังหวะเวลาของตารางการรับหรือจ่ายเงินต้นใน
อนาคตของ เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน หรือกับสินทรัพย์หรือหนีสิ้น
อ่ืน รวมท้ังช่วงเวลาหรือ วนัท่ีสามารถใช้สิทธิ และอัตราแปลงสภาพ
หรืออัตราแลกเปล่ียน 
 

-  จาํนวนเงินและจังหวะเวลาของตารางรับหรือจ่ายเงินต้นใน 
 

อนาคตของเคร่ืองมือทางการเงิน รวมท้ังการจ่ายแบบผ่อนชาํระ และ
ข้อกาํหนดในการกันสินทรัพย์เพ่ือชาํระเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

-  อัตราหรือจาํนวนท่ีกาํหนดไว้ของดอกเบีย้ เงินปันผล หรือ
ผลตอบแทนอ่ืนจากเงินต้นท่ีกาํหนดจ่ายเป็นงวด ๆ รวมถึง
กาํหนดการจ่ายชาํระและจังหวะเวลาของการจ่ายชาํระน้ัน 
-  หลกัประกันท่ีจะได้รับในกรณีของสินทรัพย์ทางการเงินหรือ
หลกัประกนัท่ีนาํไปวาง ในกรณีของหนีสิ้นทางการเงิน 
-  สกลุเงินของกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ายซ่ึงเกิดจาก 

ส่วนที ่3  :   การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ) 

ลาํดบั
ท่ี 

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผย 
ผลการ

ตรวจสอบ 
1 2 3 
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 เคร่ืองมือทางการเงิน หากแตกต่างไปจากสกลุเงินท่ีเสนอรายงาน 
-  เง่ือนไขหรือข้อผกูมดัสาํคัญของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงสามารถ
ล้มล้างหรือ เปลียนแปลงเง่ือนไขอ่ืน 
 

2. อธิบายลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน หากการแสดงเคร่ืองมือ
ทางการเงินในงบดลุแตกต่างไปจากรูปแบบทางกฎหมาย ) 
 

2. ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 

    (ก) วนัท่ีมีการกาํหนดอตัราใหม่ตามสญัญาหรือวนัท่ีครบกาํหนด 
แลว้แต่วนัใด จะถึงก่อน 
 

    (ข) อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง หากสามารถคาํนวณได ้
 

3. ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 

    (ก) จาํนวนเงินสูงสุด ณ วนัท่ีในงบดุลท่ีกิจการอาจตอ้งสูญเสียจาก
การใหสิ้นเช่ือ  
 

    (ข) การกระจุกตวัของความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเป็น
สาระสาํคญั  
 

4. มูลค่ายติุธรรม 
 

    (ก) มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
แต่ละประเภท ทั้งท่ีรับรู้และไม่ไดรั้บรู้ในงบดุล 
 

    (ข) ในกรณีท่ีกิจการไม่สามารถเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมไดใ้นทาง 
 

ปฏิบติักิจการไดเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงและขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะสาํคญั
ของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดมูลค่ายติุธรรม 
 

 

   

 

ส่วนที ่3  :   การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ) 
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ลาํดบั
ท่ี 

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผย 
ผลการ

ตรวจสอบ 
1 2 3 

 5. หากกิจการแสดงสินทรัพยท์างการเงินดว้ยจาํนวนท่ีสูงกวา่มูลค่า
ยติุธรรม  
 

กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปน้ี 
 

    (ก) ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ
หรือแต่ละกลุ่ม 
 

    (ข) เหตุผลท่ีไม่ปรับลดราคาตามบญัชี และหลกัฐานท่ีทาํใหฝ่้าย 
 

บริการเชือวา่จะไดรั้บราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์รือกลุ่มสินทรัพย์
นั้นคืน 
 

6. ขอ้มูลต่อไปน้ี เม่ือกิจการบนัทึกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใชใ้นการ
ป้องกนั 
 

ความเส่ียงของรายการบญัชีในอนาคตท่ีคาดวา่จะเกิด    
 

    (ก) คาํอธิบายเก่ียวกบัรายการบญัชีท่ีคาดวา่จะเกิด และช่วงเวลา 
 

ท่ีคาดวา่รายการบญัชีนั้นจะเกิดข้ึน 
 

    (ข) คาํอธิบายถึงเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 
 

    (ค) จาํนวนเงินของรายการกาํไรหรือขาดทุนท่ีรอการตดับญัชีหรือ
ท่ียงัไม่ไดรั้บรู้และกาํหนดเวลาท่ีคาดวา่รายการดงักล่าวจะรับรู้เป็น
รายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 
 

7. ขอ้มูลท่ีมาตรฐานการบญัชีสนบัสนุนใหเ้ปิดเผยเพิ่มเติม  
 

    (ก) จาํนวนรวมของมูลค่ายติุธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของ 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีรับรู้เป็นรายไดห้รือ
ค่าใชจ่้ายในระหวา่งงวด 
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    (ข) จาํนวนรวมของรายการกาํไรหรือรายการขาดทุนท่ีรอตดับญัชี
หรือท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงท่ีไม่ได ้
 

 
ส่วนที ่3  :   การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ) 

ลาํดบั
ท่ี 

ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผย 
ผลการ

ตรวจสอบ 
1 2 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

ใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงของรายการในอนาคตท่ีคาดวา่จะเกิด 
    (ค) ยอดรวมถวัเฉล่ียระหวา่งปีของราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไดรั้บรู้ในงบดุล ยอดรวมถวั
เฉล่ียระหวา่งปีของเงินตน้ มูลค่าท่ีตราไว ้จาํนวนฐานหรือจาํนวนอ่ืน
ท่ีคลา้ยคลึงกนัของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่
มีการรับรู้ไม่เป็นตวัแทนท่ีดีพอของจาํนวนในระหวา่งปี 
 

(16) ทุนเรือนหุ้น 
 

1. สิทธิ สิทธิพิเศษ และขอ้จาํกดัของทุนเรือนหุน้แต่ละประเภท  
 

รวมทั้งขอจ้าํกดัในการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายคืนทุน 
 

2. หุน้ของกิจการท่ีถือโดยบริษทัร่วม หรือบริษทัยอ่ย หรือท่ีถือโดย
กิจการเอง 
 

3. หุน้ท่ีสาํรองไวเ้พื่อออกใหต้ามสิทธิในการซ้ือหุน้ และเพื่อออก 
 

ใหต้ามสญัญาซ้ือขายทั้งน้ี ใหเ้ปิดเผยเง่ือนไขและจาํนวนท่ีเก่ียวขอ้ง
ดว้ย 
การปิดเผยข้อมูลสําหรับรายการในงบกาํไรขาดทุน 
 

1. จาํนวนรายไดท่ี้เป็นสาระสาํคญั ซ่ึงรับรู้ระหวา่งงวดตามประเภท
ต่อไปน้ี 
 

(ก)    การขายสินคา้ 
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(ข)   ดอกเบ้ีย 
 

(ค)    ค่าสิทธิ 
 

(ง)   เงินปันผล 
 

2. จาํนวนรายไดท่ี้เกิดจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการ 
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ภาคผนวก   ข 

 
ตวัอยา่งงบการเงินตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 35 
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ตัวอย่าง 
งบดุล 

 
ณ  วนัที ่ 31  ธันวาคม พ.ศ 25X2   และ  พ.ศ. 25X1 

 
                           พ.ศ.25X2         
พ.ศ.25X1 
                    หมายเหตุ 
สินทรัพย ์
สินทรัพยห์มุนเวยีน 
 เงินสดและเงินผากธนาคาร         XX           XX  
 เงินลงทุนระยะสั้น         XX           XX  
 ลูกหน้ีและตัว๋เงินรับการคา้ – สุทธิ        XX           XX 
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั       XX           XX 
 สินคา้คงเหลือ         XX           XX 
 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน         XX           XX 
           XX           XX 
เงินลงใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
เงินลงทุนในบริษทัร่วใฃม         XX           XX 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ         XX           XX 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน          XX           XX 
สินทรัพยอ่ื์น           XX           XX 
           XX           XX 
รวมสินทรัพย ์          XX           XX 
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ตัวอย่าง 
งบดุล 

 
ณ  วนัที ่ 31  ธันวาคม พ.ศ 25X2   และ  พ.ศ. 25X1 

 
                           พ.ศ.25X2         
พ.ศ.25X1 
                    หมายเหตุ 
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 
หน้ีสินทรัพยห์มุนเวียน 
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินใหกู้ย้มืจากสถาบนัการเงิน       XX           XX  
เจา้หน้ีและตัว๋เงินจ่ายการคา้         XX           XX  
ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวทุถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี       XX           XX 
เงินกูย้มืระยะสั้นระยะจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        XX           XX 
หน้ีสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน         XX           XX 
 รวมหน้ีสินหมุนเวยีน         XX           XX 
           XX           XX 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        XX           XX 
เงินนกูย้มืระยะยาว          XX           XX 
หน้ีสินอ่ืน           XX           XX 
รวมหน้ีสิน           XX           XX 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 ทุนเรือนหุน้         XX           XX  
 ส่วนเกินมูลค่าหุน้         XX           XX 
 ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์       XX           XX 
 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน        XX           XX  
 กาํไรสะสม          XX           XX 
 รวมส่วนของผูถื้อหุน้         XX           XX 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้         XX           XX  
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งบกาํไรขาดทุนซ่ึงจําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าทีแ่สดงแบบขั้นเดียว 

บริษัท  ตัวอย่าง  จํากดั 

งบกาํไรขาดทุน 
สําหรับปีส้ินสุด วนัที ่ 31  ธันวาคม พ.ศ 25X2  และ พ.ศ. 25X1 

 
                           พ.ศ.25X2         
พ.ศ.25X1 
                    หมายเหตุ 
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 

รายไดจ้ากการขาย          XX           XX  
 รายไดจ้าการดาํเนินงานอ่ืน        XX           XX  
 รายไดอ่ื้น          XX           XX  
 ส่วนแบ่งกาํไรในบรอษทัรวม่        XX           XX 
  รวมรายได ้         XX           XX 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน 
 ตน้ทุนขาย          XX           XX 
 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร        XX           XX 
 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอ่ืน        XX           XX 
 รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์       XX           XX 
  รวมค่าใชจ่้าย        XX           XX 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้        XX           XX  
ดอกเบ้ีจ่าย          (XX)           (XX) 
ภาษีเงินได ้          (XX)           (XX) 
กาํไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมตามปกติ         XX            XX 
รายการพิเศษ – สุทธฺจากภาษีเงินได ้        (XX)           (XX) 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ                            XX            XX 
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งบกาํไรขาดทุนซ่ึงจําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าทีแ่สดงแบบหลายข้ัน 

บริษัท  ตัวอย่าง  จํากดั 

งบกาํไรขาดทุน 
สําหรับปีส้ินสุด วนัที ่ 31  ธันวาคม พ.ศ 25X2  และ พ.ศ. 25X1 

 
                           พ.ศ.25X2         
พ.ศ.25X1 
                    หมายเหตุ 
รายไดจ้ากการขาย        XX           XX  
หกั ตน้ทุนขาย        XX           XX 
กาํไรขั้นตน้          XX           XX 
หกั ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร       XX           XX  
กาํไร (ขาดทุน) จากการขาย        XX           XX 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน        XX           XX  
หกั ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอ่ืน       XX           XX 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานอ่ืน       XX           XX  
ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม        XX           XX 
รายไดอ่ื้น          XX           XX 
หกั รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์      XX           XX 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ีจ่ายและภาษีเงินได ้       XX           XX 
 ภาษีเงินได ้         XX           XX 
กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ      XX           XX 
หกั รายการพิเศษ – สุทธิจากภาษีเงินได ้      XX           XX 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ        XX           XX 
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บริษัท  ตัวอย่าง  จํากดั 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที ่ 31  ธันวาคม พ.ศ 25X2  และ พ.ศ. 25X1  
            
    หน่วย   :   บาท 
 

ทุนเรือนหุน้ 
 

ส่นเกินมูลค่า
หุน้ 

 

ส่วยเกิน
(ส่วนตํ่ากวา่
ทุนอื่น 

 

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน 

 

กาํไรสะสม 
 

ราม 
 

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 25X0 X X X (X) X X 

ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด     (X) X 
      

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว้ X X X (X) X X 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์   X   X 

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน   (X)   (X) 

ผลต่างาจากการแปลงค่างบการเงิน    (X)  (X) 

รายการที่ยงัไม่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน   (X) (X)  (X) 

กาํไรสุทธิประจาํงวด     X X 

เงินปันผลจ่าย X    (X) (X) 
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บริษัท  ตัวอย่าง  จํากดั 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที ่ 31  ธันวาคม พ.ศ 25X2  และ พ.ศ. 25X1 
            

    หน่วย   :   บาท 
 

ทุนเรือนหุน้ 
 

ส่นเกินมูลค่า
หุน้ 

 

ส่วยเกิน
(ส่วนตํ่ากวา่
ทุนอื่น 

 

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน 

 

กาํไรสะสม 
 

ราม 
 

หุน้ที่ออกจาํหน่าย X X    X 

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 25X1  X X (X) X X 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์   X   X 

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน   (X)   (X) 

ผลต่างาจากการแปลงค่างบการเงิน    (X)   
      

รายการที่ยงัไม่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน   X (X)  (X) 

กาํไรสุทธิประจาํงวด     X X 

เงินปันผลจ่าย     (X) (X) 

หุน้ที่ออกจาํหน่าย X X    X 

ยอดคงเหลื่อ ณ 31 ธนัวาคม 25X2 X X X (X) X X 

 

DPU



บริษัท  ตัวอย่าง  จํากดั 
งบกาํไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีส้ินสุด วนัที ่ 31  ธันวาคม พ.ศ 25X2  และ พ.ศ. 25X1 
 

                             

พ.ศ.25X2         พ.ศ.25X1 
                            บาท                  
บาท 
 
รายการท่ียงัรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน            XX     XX  
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์           XX     XX  
ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน           XX     XX 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน             XX     
XX 
รวมรายการท่ียงัไม่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน            XX     
XX 
กาํไร (ขาดทุน)สุทธิสาํหรับงวด             XX     
XX 
กาํไร (ขาดทุน)เบด็เสร็จก่อนปรับปรุง            XX     
XX 
ผลสะสมจากการแกใ้ขขอ้มผดิพลาด            XX     XX 
กาํไรเบด็เสร็จหลงัปรับปรุง             XX     
XX 
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ภาคผนวก   ค 
 

รายช่ือบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประจาํปี พ.ศ. 2546 
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รายช่ือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ช่ือย่อ บริษัท หมวดอุตสาหกรรม 

ASIAN บริษทัหอ้งเยน็เอเช่ียน ซีฟู้ ด จาํกดั (มหาชน)                      ธุรกิจการเกษตร 

CFRESH บริษทัซีเฟรชอินดสัตรี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน)                 ธุรกิจการเกษตร 

CHOTI บริษทัหอ้งเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่ จาํกดั (มหาชน)                    ธุรกิจการเกษตร 

CM บริษทัเชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จาํกดั (มหาชน)                      ธุรกิจการเกษตร 

CPF บริษทัเจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)                    ธุรกิจการเกษตร 

CPI บริษทัชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน)             ธุรกิจการเกษตร 

D-MARK บริษทัพนัธ์ุสุกรไทย-เดนมาร์ค จาํกดั (มหาชน)                     ธุรกิจการเกษตร 

GFPT บริษทัจีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน)                                ธุรกิจการเกษตร 

LEE บริษทัลีพฒันาผลิตภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน)                           ธุรกิจการเกษตร 

PPC บริษทัแพค็ฟดูส์ จาํกดั (มหาชน)                          ธุรกิจการเกษตร 

PRG บริษทัปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน)                  ธุรกิจการเกษตร 

SH  บริษทัซีฮอร์ส จาํกดั (มหาชน)                                 ธุรกิจการเกษตร 

SSF บริษทัสุรพลฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน)                              ธุรกิจการเกษตร 

STA บริษทัศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน)                      ธุรกิจการเกษตร 

TAF บริษทัไทย อกริ ฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน)                           ธุรกิจการเกษตร 

T-LUXE บริษทัไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน)                    ธุรกิจการเกษตร 

TRS บริษทัตรังผลิตภณัฑอ์าหารทะเล จาํกดั (มหาชน)                    ธุรกิจการเกษตร 

TRUBB 
บริษทัไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) 
จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจการเกษตร 

UPOIC บริษทัสหอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน)                 ธุรกิจการเกษตร 

UVAN บริษทั ยนิูวานิชนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจการเกษตร 

APURE บริษทัอกริเพียว โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน)                  อาหารและเคร่ืองด่ืม 

DAIDO บริษทัไดโดมอน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) อาหารและเคร่ืองด่ืม 

F&D บริษทัฟู้ ดแอนดด์ร้ิงส์ จาํกดั (มหาชน)                            อาหารและเคร่ืองด่ืม 

HTC บริษทัหาดทิพย ์จาํกดั (มหาชน)                                อาหารและเคร่ืองด่ืม 
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LST บริษทัลํ่าสูง จาํกดั (มหาชน) อาหารและเคร่ืองด่ืม 
 
รายช่ือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ) 

ช่ือย่อ บริษัท หมวดอุตสาหกรรม 

MALEE บริษทัมาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน)                      อาหารและเคร่ืองด่ืม 

MFG บริษทัเดอะ ไมเนอร์ฟู้ ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)                            อาหารและเคร่ืองด่ืม 
OISHI บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  อาหารและเคร่ืองด่ืม 
PB บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จาํกดั (มหาชน)  อาหารและเคร่ืองด่ืม 
POMPUI บริษทัผลิตภณัฑอ์าหารกวา้งไพศาล จาํกดั (มหาชน)           อาหารและเคร่ืองด่ืม 
PR บริษทัเพรซิเดนทไ์รซ์โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน)                     อาหารและเคร่ืองด่ืม 
S&P บริษทัเอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน)                     อาหารและเคร่ืองด่ืม 
SAUCE บริษทัไทยเทพรสผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)                  อาหารและเคร่ืองด่ืม 
SFP บริษทัอาหารสยาม จาํกดั (มหาชน) อาหารและเคร่ืองด่ืม 
SORKON บริษทัอุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จาํกดั (มหาชน)            อาหารและเคร่ืองด่ืม 
SSC บริษทัเสริมสุข จาํกดั (มหาชน)                                อาหารและเคร่ืองด่ืม 
TC บริษทัทรอปิคอล แคนน่ิง จาํกดั (มหาชน) อาหารและเคร่ืองด่ืม 
TF  บริษทัไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ จาํกดั (มหาชน)                        อาหารและเคร่ืองด่ืม 
TIPCO บริษทัทิปโกฟ้ดูส์ (ประเทศไทย) จาํกดั(มหาชน) อาหารและเคร่ืองด่ืม 
TUF บริษทัไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน)                อาหารและเคร่ืองด่ืม 
TVO บริษทันํ้ามนัพืชไทย จาํกดั (มหาชน) อาหารและเคร่ืองด่ืม 
TWFP บริษทัไทยวาฟดูโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน)                         อาหารและเคร่ืองด่ืม 
UFC บริษทัอาหารสากล จาํกดั (มหาชน) อาหารและเคร่ืองด่ืม 
UFM บริษทัยไูนเตด็ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน) อาหารและเคร่ืองด่ืม 
DTCI บริษทัดี.ที.ซี.อินดสัตร่ีส์ จาํกดั (มหาชน)                         ของใชใ้นครัวเรือน 
FANCY บริษทัแฟนซีวูด๊ อินดสัตรีส จาํกดั (มหาชน)                        ของใชใ้นครัวเรือน 
MODERN บริษทัโมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)                        ของใชใ้นครัวเรือน 
OGC บริษทัโอเชียนกลาส จาํกดั (มหาชน)                            ของใชใ้นครัวเรือน 
ROCK บริษทัร้อกเวธิ จาํกดั (มหาชน)                                ของใชใ้นครัวเรือน 
SIAM บริษทัสยามสตีลอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) ของใชใ้นครัวเรือน 
SITHAI บริษทัศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)                        ของใชใ้นครัวเรือน 
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SUN บริษทัซนัวูด้อินดสัทรีส์ จาํกดั (มหาชน)                           ของใชใ้นครัวเรือน 
JCT บริษทัแจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จาํกดั (มหาชน)                 เวชภณัฑแ์ละเคร่ืองสาํอาง 

 
 
รายช่ือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ) 

ช่ือย่อ บริษัท หมวดอุตสาหกรรม 

S&J 
บริษทัเอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั 
(มหาชน) 

เวชภณัฑแ์ละเคร่ืองสาํอาง 

STHAI บริษทัซนัไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จาํกดั (มหาชน) เวชภณัฑแ์ละเคร่ืองสาํอาง 

AFC บริษทัเอเซียไฟเบอร์ จาํกดั (มหาชน)                           
ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และ

รองเทา้ 

BATA บริษทัรองเทา้บาจาแห่งประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)                
ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และ

รองเทา้ 

BNC บริษทับางกอกไนล่อน จาํกดั (มหาชน)                           
ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และ

รองเทา้ 

BTNC บริษทับูติคนิวซิต้ี จาํกดั (มหาชน)                               
ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และ

รองเทา้ 

CPH บริษทัคาสเซ่อร์พีค โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน)                      
ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และ

รองเทา้ 

CPL บริษทั ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จาํกดั (มหาชน)  
ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และ

รองเทา้ 

HT บริษทัวาไทยอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)                        
ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และ

รองเทา้ 

HTX บริษทันครหลวงเส้นใยสังเคราะห์ จาํกดั (มหาชน)                  
ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และ

รองเทา้ 
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LTX บริษทัลคัก้ีเทก็ซ์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  
ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และ

รองเทา้ 

NPK บริษทันิวพลสันิตต้ิง จาํกดั (มหาชน) 
ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และ

รองเทา้ 

 
รายช่ือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ) 

ช่ือย่อ บริษัท หมวดอุตสาหกรรม 

PAF บริษทัแพนเอเซียฟุตแวร์ จาํกดั (มหาชน)                         
ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และ

รองเทา้ 

PG บริษทัประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน)                            
ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และ

รองเทา้ 

SUC บริษทัสหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน)                               
ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และ

รองเทา้ 

TNL บริษทัธนูลกัษณ์ จาํกดั (มหาชน)                               
ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และ

รองเทา้ 

TPCORP บริษทัเทก็ซ์ไทลเ์พรสทีจ จาํกดั (มหาชน)                         
ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และ

รองเทา้ 

TR บริษทัไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน)                              
ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และ

รองเทา้ 

TTI บริษทัโรงงานผา้ไทย จาํกดั (มหาชน) 
ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และ

รองเทา้ 

TTL บริษทัที ที แอล อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และ

รองเทา้ 

TTTM บริษทัไทยโทเรเทก็ซ์ไทลมิ์ลลส์ จาํกดั (มหาชน) 
ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และ

รองเทา้ 
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UF  บริษทัยเูน่ียนฟุทแวร์ จาํกดั (มหาชน)                            
ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และ

รองเทา้ 

UPF บริษทัยเูน่ียนไพโอเนียร์ จาํกดั (มหาชน)                         
ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และ

รองเทา้ 

UT บริษทัยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จาํกดั (มหาชน)                    
ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และ

รองเทา้ 
 
รายช่ือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ) 

ช่ือย่อ บริษัท หมวดอุตสาหกรรม 

WACOAL บริษทัไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน)                               
ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และ

รองเทา้ 

PRANDA บริษทัแพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (มหาชน)  อญัมณีและเคร่ืองประดบั 
SAWANG บริษทัสวา่งเอก็ซ์ปอร์ต จาํกดั (มหาชน)  อญัมณีและเคร่ืองประดบั 

ACL บริษทัเงินทุนสินเอเซีย จาํกดั (มหาชน) เงินทุนหลกัทรัพย ์

AEONTS บริษทัอิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) เงินทุนหลกัทรัพย ์
AITCO บริษทัเงินทุนกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)                เงินทุนหลกัทรัพย ์
ASL บริษทัหลกัทรัพยแ์อด๊คินซนั จาํกดั (มหาชน)                        เงินทุนหลกัทรัพย ์
ASP บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน)                          เงินทุนหลกัทรัพย ์
BC บริษทัเงินทุนบุคคลภัย ์จาํกดั (มหาชน) เงินทุนหลกัทรัพย ์
BFIT บริษทัเงินทุนกรุงเทพธนาทร จาํกดั (มหาชน)               เงินทุนหลกัทรัพย ์
CNS บริษทัหลกัทรัพยพ์ฒันสิน จาํกดั (มหาชน)                          เงินทุนหลกัทรัพย ์
ECL บริษทัตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จาํกดั (มหาชน) เงินทุนหลกัทรัพย ์
FNS บริษทั ฟินนัซ่า จาํกดั (มหาชน)  เงินทุนหลกัทรัพย ์
KEST บริษทัหลกัทรัพย ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  เงินทุนหลกัทรัพย ์
KGI บริษทัหลกัทรัพยเ์คจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)            เงินทุนหลกัทรัพย ์
KK บริษทัเงินทุนเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน)                 เงินทุนหลกัทรัพย ์
KTC บริษทั บตัรกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  เงินทุนหลกัทรัพย ์
MFC บริษทัหลกัทรัพยก์องทุนรวม จาํกดั (มหาชน)                       เงินทุนหลกัทรัพย ์
ML บริษทั ไมดา้ ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) เงินทุนหลกัทรัพย ์
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NFS บริษทัเงินทุนธนชาติ จาํกดั (มหาชน)                     เงินทุนหลกัทรัพย ์
NVL บริษทันวลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) เงินทุนหลกัทรัพย ์
PL บริษทัภทัรลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) เงินทุนหลกัทรัพย ์
SCAN บริษทัสแกนดิเนเวยีลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) เงินทุนหลกัทรัพย ์
SGF บริษทัสยามเจเนอรัลแฟคตอร่ิง จาํกดั (มหาชน)                    เงินทุนหลกัทรัพย ์
SICCO บริษทัเงินทุนสินอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)               เงินทุนหลกัทรัพย ์
SPL บริษทัสยามพาณิชยลี์สซ่ิง จาํกดั (มหาชน)                         เงินทุนหลกัทรัพย ์
SSEC บริษทัหลกัทรัพยซิ์กโก ้จาํกดั (มหาชน) เงินทุนหลกัทรัพย ์
THANI  บริษทั ราชธานี ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)  เงินทุนหลกัทรัพย ์
รายช่ือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ) 

ช่ือย่อ บริษัท หมวดอุตสาหกรรม 

TISCO บริษทัเงินทุนทิสโก ้จาํกดั (มหาชน)                      เงินทุนหลกัทรัพย ์

TK บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน)  เงินทุนหลกัทรัพย ์

TNITY บริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จาํกดั (มหาชน) เงินทุนหลกัทรัพย ์

US บริษทัหลกัทรัพยย์ไูนเตด็ จาํกดั (มหาชน) เงินทุนหลกัทรัพย ์

ZMICO บริษทัหลกัทรัพยซี์มิโก ้จาํกดั (มหาชน)                           เงินทุนหลกัทรัพย ์

BAY ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)                          ธนาคาร 

BBL ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)                              ธนาคาร 

BOA ธนาคารเอเชีย จาํกดั (มหาชน)                               ธนาคาร 

BT ธนาคารไทยธนาคาร จาํกดั (มหาชน)                            ธนาคาร 

IFCT บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                        ธนาคาร 

KBANK ธนาคารกสิกรไทย (มหาชน)                                  ธนาคาร 

KTB ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)                              ธนาคาร 

NBANK ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)                    ธนาคาร 

SCB ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)                            ธนาคาร 

SCIB ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน)                          ธนาคาร 

SCNB ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน จาํกดั (มหาชน)             ธนาคาร 

TMB ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)                             ธนาคาร 

UOBR ธนาคารยโูอบี รัตนสิน จาํกดั (มหาชน) ธนาคาร 
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AYUD บริษทัศรีอยธุยาประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)                        ประกนัชีวิตและประกนัภยั 

BKI บริษทักรุงเทพฯประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)                         ประกนัชีวิตและประกนัภยั 

BUI บริษทับางกอกสหประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)                       ประกนัชีวิตและประกนัภยั 

CHARAN บริษทัจรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)                            ประกนัชีวิตและประกนัภยั 

DVS บริษทัเทเวศประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)                          ประกนัชีวิตและประกนัภยั 

INLIFE 
บริษทัอินเตอร์ไลฟ์ จอห์นแฮนคอค ประกนัชีวิต จาํกดั 
(มหาชน) 

ประกนัชีวิตและประกนัภยั 

INSURE บริษทัอินทรประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)                           ประกนัชีวิตและประกนัภยั 

NKI บริษทันวกิจประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)                           ประกนัชีวิตและประกนัภยั 

NSI บริษทันาํสินประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ประกนัชีวิตและประกนัภยั 

รายช่ือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ) 

ช่ือย่อ บริษัท หมวดอุตสาหกรรม 

PHA บริษทัภทัรประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)                            ประกนัชีวิตและประกนัภยั 

SAFE บริษทัประกนัคุม้ภยั จาํกดั (มหาชน)                             ประกนัชีวิตและประกนัภยั 

SCNYL บริษทัไทยพาณิชยนิ์วยอร์คไลฟ์ ประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน)   ประกนัชีวิตและประกนัภยั 

SMG บริษทัสามคัคีประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)                          ประกนัชีวิตและประกนัภยั 

SMK บริษทัสินมัน่คงประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)                         ประกนัชีวิตและประกนัภยั 

TCI บริษทัไทยพาณิชยป์ระกนัภยั จาํกดั (มหาชน)                       ประกนัชีวิตและประกนัภยั 

THRE บริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน)                        ประกนัชีวิตและประกนัภยั 

TIC บริษทัไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)                            ประกนัชีวิตและประกนัภยั 

TIP บริษทัทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ประกนัชีวิตและประกนัภยั 

TSI บริษทัไทยเศรษฐกิจประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)                     ประกนัชีวิตและประกนัภยั 

TVI บริษทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน)                        ประกนัชีวิตและประกนัภยั 

ATC บริษทัอะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั เคมีภณัฑแ์ละพลาสติก 

NPC บริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน)                         เคมีภณัฑแ์ละพลาสติก 

PATO บริษทัพาโตเคมีอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) เคมีภณัฑแ์ละพลาสติก 

TCB บริษทัไทยคาร์บอนแบลค็ จาํกดั (มหาชน)                         เคมีภณัฑแ์ละพลาสติก 

TCCC บริษทัไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน)                          เคมีภณัฑแ์ละพลาสติก 

TOC บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน)  เคมีภณัฑแ์ละพลาสติก 
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TPA บริษทัไทยโพลีอะคริลิค จาํกดั (มหาชน)                          เคมีภณัฑแ์ละพลาสติก 

TPC บริษทัไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน)                    เคมีภณัฑแ์ละพลาสติก 

UP  บริษทัยเูน่ียนพลาสติก จาํกดั (มหาชน)                           เคมีภณัฑแ์ละพลาสติก 

UV บริษทัยนิู เวนเจอร์ จาํกดั (มหาชน) เคมีภณัฑแ์ละพลาสติก 

VNT บริษทัวนิีไทย จาํกดั (มหาชน)                                 เคมีภณัฑแ์ละพลาสติก 

YCI บริษทัยงไทย จาํกดั (มหาชน)                                 เคมีภณัฑแ์ละพลาสติก 

PATKL บริษทัพฒัน์กล จาํกดั (มหาชน)                                 เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร 

TLI บริษทัไทยลิฟทอิ์นดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน)                         เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร 

AJ บริษทัเอ.เจ. พลาสท ์จาํกดั (มหาชน)                          บรรจุภณัฑ ์

ALUCON บริษทัอลคูอน จาํกดั (มหาชน)                        บรรจุภณัฑ ์
 
รายช่ือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ) 

ช่ือย่อ บริษัท หมวดอุตสาหกรรม 

APSP บริษทัแอลแคนแพค็เกจจ้ิง สตรองแพค็ จาํกดั (มหาชน)            บรรจุภณัฑ ์

CSC บริษทัฝาจีบ จาํกดั (มหาชน)                                  บรรจุภณัฑ ์

NEP 
บริษทัเอน็อีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั 
(มหาชน)         

บรรจุภณัฑ ์

NIPPON บริษทันิปปอนแพค็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                   บรรจุภณัฑ ์

S-PAC บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จาํกดั (มหาชน)  บรรจุภณัฑ ์

TCOAT บริษทัอุตสาหกรรมผา้เคลือบพลาสติกไทย จาํกดั (มหาชน)      บรรจุภณัฑ ์

TFI บริษทัไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จาํกดั (มหาชน)                          บรรจุภณัฑ ์

THIP บริษทัทานตะวนัอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)                      บรรจุภณัฑ ์

TMD บริษทัอุตสาหกรรมถงัโลหะไทย จาํกดั (มหาชน)                    บรรจุภณัฑ ์

TOPP บริษทัไทย โอ พี พี จาํกดั (มหาชน)                            บรรจุภณัฑ ์

TPP บริษทัไทยบรรจุภณัฑแ์ละการพิมพ ์จาํกดั (มหาชน)                 บรรจุภณัฑ ์

VARO บริษทัวโรปกรณ์ จาํกดั (มหาชน)                               บรรจุภณัฑ ์

AH บริษทัอาปิโก ไฮเทค   จาํกดั (มหาชน)  ยานพาหนะและอุปกรณ์ 

BAT-3K บริษทัไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จาํกดั (มหาชน)                     ยานพาหนะและอุปกรณ์ 

CWT บริษทัชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ยานพาหนะและอุปกรณ์ 
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GYT บริษทักู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                    ยานพาหนะและอุปกรณ์ 

HFT บริษทั  ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด)์  จาํกดั (มหาชน)  ยานพาหนะและอุปกรณ์ 

IRC บริษทัอิโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)              ยานพาหนะและอุปกรณ์ 

SMC บริษทัสวเีดนมอเตอร์ส จาํกดั (มหาชน)                          ยานพาหนะและอุปกรณ์ 

SPG บริษทัสยามภณัฑก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน)                     ยานพาหนะและอุปกรณ์ 

SPSU บริษทั เอส.พี.ซูซูกิ จาํกดั (มหาชน) ยานพาหนะและอุปกรณ์ 

STANLY บริษทัไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)                     ยานพาหนะและอุปกรณ์ 

TRU บริษทัไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน)                         ยานพาหนะและอุปกรณ์ 

AA บริษทัแอด๊วานซ์ อะโกร จาํกดั (มหาชน)                         เยือ่กระดาษและกระดาษ 

PPPC บริษทัฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จาํกดั (มหาชน)                  เยือ่กระดาษและกระดาษ 

TCP บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) เยือ่กระดาษและกระดาษ 

AMARIN บริษทัอมัรินทร์ พลาซ่า จาํกดั (มหาชน)                          พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
รายช่ือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ) 

ช่ือย่อ บริษัท หมวดอุตสาหกรรม 

AMATA บริษทัอมตะ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
AP บริษทัเอเซ่ียนพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)     พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

AREEYA บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

BKKCP กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยบ์างกอก พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
BLAND บริษทับางกอกแลนด ์จาํกดั (มหาชน)                            พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
BOAAPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์บีโอเอ อะพาร์ทเมนท ์หน่ึง  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
CI                  บริษทัชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
CK บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
CPN บริษทัเซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน)                            พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
EMC  บริษทัอีเอม็ซี จาํกดั (มหาชน) พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
ESTAR บริษทัอีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน)              พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

GOLD 
บริษทัแผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
(มหาชน)        

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

HEMRAJ บริษทัเหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน)                         พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
ITD บริษทัอิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์จาํกดั (มหาชน)                 พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
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KMC บริษทักฤษดามหานคร จาํกดั (มหาชน)    พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
KTECH บริษทั เค-เทค คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
KTP บริษทั เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
LALIN บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี. จาํกดั (มหาชน)  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
LH บริษทัแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)                        พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
LPN บริษทัแอล.พี.เอน็. ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน)                พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
MBK บริษทัเอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
MK บริษทัมัน่คงเคหะการ จาํกดั (มหาชน)                           พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
NCH บริษทั เอน็. ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จาํกดั (มหาชน) พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
NNCL บริษทันวนคร จาํกดั (มหาชน) พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
NOBLE บริษทัโนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
N-PARK บริษทัแนเชอรัล พาร์ค จาํกดั (มหาชน)                          พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
NWR ผูบ้ริหารแผนของบริษทัเนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั (มหาชน) พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
PF บริษทัพร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จาํกดั (มหาชน)                     พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
รายช่ือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ) 

ช่ือย่อ บริษัท หมวดอุตสาหกรรม 

PLE บริษทัเพาเวอร์ไลน์ เอนจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

QH บริษทัควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)                             พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

RAIMON บริษทัไรมอนแลนด ์จาํกดั (มหาชน)                             พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ROJANA บริษทัสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

SAMCO บริษทัสัมมากร จาํกดั (มหาชน)                                พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

SC บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

SEAFCO บริษทัซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน)   พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

SF บริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

SIRI บริษทัแสนสิริ จาํกดั (มหาชน) พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

SPALI บริษทัศุภาลยั จาํกดั (มหาชน)                                 พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

STEC 
บริษทัซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 
(มหาชน)      

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

TFD บริษทัไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)            พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
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TICON บริษทัไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จาํกดั (มหาชน) พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

AMC บริษทั เอเซีย เมทลั จาํกดั (มหาชน)  วสัดุก่อสร้างและตกแต่ง 

ASTL 
บริษทัเคร่ืองสุขภณัฑอ์เมริกนัสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) 
จาํกดั (มหาชน)  

วสัดุก่อสร้างและตกแต่ง 

CCP บริษทัผลิตภณัฑค์อนกรีตชลบุรี จาํกดั (มหาชน) วสัดุก่อสร้างและตกแต่ง 

DCC บริษทัไดนาสต้ีเซรามิค จาํกดั (มหาชน)                          วสัดุก่อสร้างและตกแต่ง 

EWC บริษทัอีสเทิร์นไวร์ จาํกดั (มหาชน)   วสัดุก่อสร้างและตกแต่ง 

GEN บริษทัเจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จาํกดั(มหาชน) วสัดุก่อสร้างและตกแต่ง 

KWH บริษทัวคิ แอนด ์ฮุคลนัด ์จาํกดั (มหาชน) วสัดุก่อสร้างและตกแต่ง 

MS  บริษทัมิลเลนเนียม สตีล จาํกดั (มหาชน) วสัดุก่อสร้างและตกแต่ง 

Q-CON บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) วสัดุก่อสร้างและตกแต่ง 

RCI บริษทัโรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)                 วสัดุก่อสร้างและตกแต่ง 

SCC  บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)                            วสัดุก่อสร้างและตกแต่ง 

SCCC บริษทัปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน)                        วสัดุก่อสร้างและตกแต่ง 

SCP บริษทัทกัษิณคอนกรีต จาํกดั (มหาชน)                            วสัดุก่อสร้างและตกแต่ง 

รายช่ือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ) 

ช่ือย่อ บริษัท หมวดอุตสาหกรรม 

SINGHA บริษทัสิงห์ พาราเทค จาํกดั (มหาชน)  วสัดุก่อสร้างและตกแต่ง 

SSI บริษทัสหวริิยาสตีลอินดสัตรี จาํกดั (มหาชน)                       วสัดุก่อสร้างและตกแต่ง 

SSSC บริษทัศนูยบ์ริการเหลก็สยาม จาํกดั (มหาชน) วสัดุก่อสร้างและตกแต่ง 

STPI บริษทัเอสทีพี แอนด ์ไอ จาํกดั (มหาชน) วสัดุก่อสร้างและตกแต่ง 

TASCO บริษทัทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน)                            วสัดุก่อสร้างและตกแต่ง 

TCMC บริษทัอุตสาหกรรมพรมไทย จาํกดั (มหาชน)                       วสัดุก่อสร้างและตกแต่ง 

TGCI บริษทัไทย-เยอรมนั เซรามิค อินดสัทร่ี จาํกดั (มหาชน)             วสัดุก่อสร้างและตกแต่ง 

TGP บริษทัไทยผลิตภณัฑย์บิซัม่ จาํกดั (มหาชน)                         วสัดุก่อสร้างและตกแต่ง 

TIW บริษทัไทยแลนดไ์อออนเวคิส์ จาํกดั (มหาชน)                      วสัดุก่อสร้างและตกแต่ง 

TPIPL บริษทัทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน)                             วสัดุก่อสร้างและตกแต่ง 

TYCN บริษทัไทยคูน เวิลดไ์วดก์รุ๊ป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  วสัดุก่อสร้างและตกแต่ง 

UMI บริษทัสหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)                      วสัดุก่อสร้างและตกแต่ง 
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VNG บริษทัวนชยั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) วสัดุก่อสร้างและตกแต่ง 

BAFS บริษทับริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพฯ จาํกดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณูปโภค 

BANPU บริษทับา้นปู จาํกดั (มหาชน)                                  พลงังานและสาธารณูปโภค 

BCP บริษทับางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)                        พลงังานและสาธารณูปโภค 

EASTW 
บริษทัจดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั 
(มหาชน) 

พลงังานและสาธารณูปโภค 

EGCOMP บริษทัผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)                               พลงังานและสาธารณูปโภค 

LANNA บริษทัลานนา รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน)                            พลงังานและสาธารณูปโภค 

PICNI บริษทัปิคนิคแก๊ส แอนด ์เคมิคลัส์  จาํกดั (มหาชน)                พลงังานและสาธารณูปโภค 

PTT  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณูปโภค 

PTTEP บริษทัปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)            พลงังานและสาธารณูปโภค 

RATCH บริษทัผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณูปโภค 

RPC บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน)  พลงังานและสาธารณูปโภค 

SCG บริษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จาํกดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณูปโภค 

SUSCO บริษทัสยามสหบริการ จาํกดั (มหาชน)                           พลงังานและสาธารณูปโภค 

PDI บริษทัผาแดงอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน)                           เหมืองแร่ 

รายช่ือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ) 

ช่ือย่อ บริษัท หมวดอุตสาหกรรม 

APRINT บริษทัอมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จาํกดั (มหาชน)          การพิมพแ์ละส่ิงพิมพ ์

MATI บริษทัมติชน จาํกดั (มหาชน)                                  การพิมพแ์ละส่ิงพิมพ ์
NMG บริษทัเนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) การพิมพแ์ละส่ิงพิมพ ์
POST บริษทัโพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน)                           การพิมพแ์ละส่ิงพิมพ ์
SE-ED บริษทัซีเอด็ยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                             การพิมพแ์ละส่ิงพิมพ ์
SPORT บริษทัสยามสปอร์ต ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) การพิมพแ์ละส่ิงพิมพ ์
TBSP บริษทัไทยบริติช ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จาํกดั (มหาชน) การพิมพแ์ละส่ิงพิมพ ์
TONHUA บริษทัตงฮั้ว คอมมูนิเคชัน่ส์ จาํกดั (มหาชน)                       การพิมพแ์ละส่ิงพิมพ ์
AHC บริษทัโรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน)                        การแพทย ์
BGH บริษทักรุงเทพฯดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน)                       การแพทย ์
BH บริษทัโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน)                    การแพทย ์
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KDH บริษทัโรงพยาบาลกรุงธน จาํกดั (มหาชน)                        การแพทย ์
LNH บริษทัเชียงใหม่ธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน)                    การแพทย ์
M-CHAI บริษทัโรงพยาบาลมหาชยั จาํกดั (มหาชน) การแพทย ์
NEW บริษทัวฒันาการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) การแพทย ์
NTV บริษทัโรงพยาบาลนนทเวช จาํกดั (มหาชน)                       การแพทย ์
RAM บริษทัโรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)                     การแพทย ์
SKR บริษทัศิครินทร์ จาํกดั (มหาชน)                                การแพทย ์
SVH บริษทัสมิติเวช จาํกดั (มหาชน)                                การแพทย ์
VIBHA บริษทัโรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน)                        การแพทย ์
AOT บริษทัท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ขนส่ง 
ASIMAR บริษทัเอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จาํกดั (มหาชน) ขนส่ง 
BECL บริษทัทางด่วนกรุงเทพฯ จาํกดั (มหาชน) ขนส่ง 
JUTHA บริษทัจุฑานาว ีจาํกดั (มหาชน)                                ขนส่ง 
PSL บริษทัพรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน)                           ขนส่ง 
RCL บริษทัอาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน)                             ขนส่ง 
THAI บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน)                              ขนส่ง 
TTA บริษทัโทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ขนส่ง 
BTC บริษทับางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั (มหาชน)  คลงัสินคา้และไซโล 

 
รายช่ือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ) 

ช่ือย่อ บริษัท หมวดอุตสาหกรรม 

KWC บริษทักรุงเทพฯโสภณ จาํกดั (มหาชน)                            คลงัสินคา้และไซโล 

SST บริษทัทรัพยศ์รีไทยคลงัสินคา้ จาํกดั (มหาชน) คลงัสินคา้และไซโล 

TSTE บริษทัไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล  จาํกดั (มหาชน) คลงัสินคา้และไซโล 

UST บริษทัยไูนเตด็ แสตนดาร์ด เทอร์มินลั จาํกดั (มหาชน)              คลงัสินคา้และไซโล 

FE บริษทัฟาร์อีสท ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน)                     บริการเฉพาะกิจ 

GENCO 
บริษทับริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษณ์ส่ิงแวดลอ้ม จาํกดั 
(มหาชน) 

บริการเฉพาะกิจ 

P-FCB บริษทัประกิต โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)                      บริการเฉพาะกิจ 

PRO บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั บริการเฉพาะกิจ 
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(มหาชน) 

BEC บริษทับีอีซี เวลิด ์จาํกดั   (มหาชน) บนัเทิงและสันทนาการ 

BNT บริษทั บีเอน็ที เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั(มหาชน)  บนัเทิงและสันทนาการ 

CSR บริษทัเทพธานีกรีฑา จาํกดั (มหาชน)                            บนัเทิงและสันทนาการ 

CVD บริษทัซีวดีี เอนเตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) บนัเทิงและสันทนาการ 

EGV บริษทั อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) บนัเทิงและสันทนาการ 

GMMM บริษทั จีเอม็เอม็ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) บนัเทิงและสันทนาการ 

GRAMMY บริษทัจีเอม็เอม็ แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน)                  บนัเทิงและสันทนาการ 

ITV บริษทั ไอทีว ีจาํกดั (มหาชน) บนัเทิงและสันทนาการ 

MAJOR บริษทัเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) บนัเทิงและสันทนาการ 

MEDIAS บริษทัมีเดีย ออฟ มีเดียส์ จาํกดั (มหาชน) บนัเทิงและสันทนาการ 

RS บริษทั อาร์.เอส. โปรโมชัน่ จาํกดั (มหาชน) บนัเทิงและสันทนาการ 

SAFARI บริษทัซาฟารีเวิลด ์จาํกดั (มหาชน)                             บนัเทิงและสันทนาการ 

TRAF บริษทัทราฟฟิกคอร์นเนอร์โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) บนัเทิงและสันทนาการ 

UBC บริษทัยไูนเตด็ บรอดคาสต้ิง คอร์ปอร์เรชัน่ จาํกดั (มหาชน)    บนัเทิงและสันทนาการ 

BIGC บริษทับ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) พาณิชย ์

BJC บริษทัเบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน)                          พาณิชย ์

CP7-11 บริษทั ซี.พี. เซเวน่อีเลฟเวน่ จาํกดั (มหาชน)  พาณิชย ์

DIANA บริษทัไดอาน่าดีพาร์ทเมน้ทส์โตร์ จาํกดั (มหาชน) พาณิชย ์

รายช่ือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ) 

ช่ือย่อ บริษัท หมวดอุตสาหกรรม 

HMPRO บริษทัโฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) พาณิชย ์

ICC บริษทัไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) พาณิชย ์

LOXLEY บริษทัลอ็กซเล่ย ์จาํกดั (มหาชน)                               พาณิชย ์

MAKRO บริษทัสยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)                            พาณิชย ์

MINOR บริษทัไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)                      พาณิชย ์

NC บริษทันิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) จาํกดั (มหาชน)                        พาณิชย ์

OCC บริษทัโอซีซี จาํกดั (มหาชน)                                  พาณิชย ์
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ROBINS บริษทัหา้งสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั (มหาชน)                     พาณิชย ์

SPC บริษทัสหพฒันพิบูล จาํกดั (มหาชน)                              พาณิชย ์

SPI บริษทัสหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)                     พาณิชย ์

WG บริษทัไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน)                                พาณิชย ์

CENTEL บริษทัโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน)                     โรงแรมและบริการท่องเท่ียว 

DTC บริษทัดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) โรงแรมและบริการท่องเท่ียว 

GRAND บริษทั แกรนด ์แอสเสท ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) โรงแรมและบริการท่องเท่ียว 

LRH บริษทัลากนู่า รีสอร์ท แอนด ์โฮเทล็ จาํกดั (มหาชน) โรงแรมและบริการท่องเท่ียว 

MANRIN บริษทัแมนดารินโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) โรงแรมและบริการท่องเท่ียว 

OHTL บริษทัโรงแรมโอเรียนเตล็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โรงแรมและบริการท่องเท่ียว 

PA บริษทัแปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จาํกดั (มหาชน) โรงแรมและบริการท่องเท่ียว 

RGR บริษทัรอยลัการ์เดน้ รีซอร์ท จาํกดั (มหาชน)                      โรงแรมและบริการท่องเท่ียว 

RHC บริษทัโรงแรมราชดาํริ จาํกดั (มหาชน)                          โรงแรมและบริการท่องเท่ียว 

ROH บริษทัโรงแรมรอยลัออคิด (ประเทศไทย) จาํกดั                    โรงแรมและบริการท่องเท่ียว 

SHANG บริษทัแชงกรี-ลา โฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)                        โรงแรมและบริการท่องเท่ียว 

CEI 
บริษทัคอมพาสส์ อ๊ีสต ์อินดสัตรี (ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน)        

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และ
คอมพิวเตอร์ 

CTW บริษทัจรุงไทยไวร์แอนดเ์คเบ้ิล จาํกดั (มหาชน)                    
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และ

คอมพิวเตอร์ 

DISTAR บริษทัไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)           
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และ

คอมพิวเตอร์ 
รายช่ือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ) 

ช่ือย่อ บริษัท หมวดอุตสาหกรรม 

FMT บริษทัฟรููกาวา เมท็ทลั (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และ

คอมพิวเตอร์ 

IT  บริษทั ไอที ซิต้ี จาํกดั (มหาชน)  
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และ

คอมพิวเตอร์ 

KKC บริษทักลุธรเคอร์บ้ี จาํกดั (มหาชน)                             
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และ

คอมพิวเตอร์ 
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KYE บริษทักนัยง อีเลคทริค จาํกดั (มหาชน)                          
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และ

คอมพิวเตอร์ 

METCO บริษทัมูราโมโต ้อีเลค็ตรอน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)     
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และ

คอมพิวเตอร์ 

MIDA บริษทัไมดา้ แอสเซ็ท จาํกดั (มหาชน)  
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และ

คอมพิวเตอร์ 

MSC บริษทัเมโทรซิสเตม็ส์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และ

คอมพิวเตอร์ 

SINGER บริษทัซิงเกอร์ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)                      
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และ

คอมพิวเตอร์ 

SVOA บริษทัเอสวโีอเอ จาํกดั (มหาชน)                           
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และ

คอมพิวเตอร์ 

TKS บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และ

คอมพิวเตอร์ 

SIS 
บริษทั เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และ
คอมพิวเตอร์ 

CCET 
บริษทัแคล-คอมพ ์อีเลค็โทรนิคส์ (ประเทศทไทย) จาํกดั 
(มหาชน) 

ช้ินส่วนอิเลคโทรนิคส์ 

CIRKIT บริษทัเซอร์คิทอีเลค็โทรนิคส์อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) ช้ินส่วนอิเลคโทรนิคส์ 

DELTA บริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ช้ินส่วนอิเลคโทรนิคส์ 

DRACO บริษทัดราโก ้พีซีบี จาํกดั (มหาชน)                             ช้ินส่วนอิเลคโทรนิคส์ 

EIC บริษทั อุตสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน)  ช้ินส่วนอิเลคโทรนิคส์ 

HANA บริษทัฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จาํกดั (มหาชน)                  ช้ินส่วนอิเลคโทรนิคส์ 

รายช่ือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ) 

ช่ือย่อ บริษัท หมวดอุตสาหกรรม 

KCE บริษทัเคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน)                       ช้ินส่วนอิเลคโทรนิคส์ 

KRP บริษทั เค.อาร์. พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) ช้ินส่วนอิเลคโทรนิคส์ 

SVI บริษทัเอสวไีอ จาํกดั (มหาชน)    ช้ินส่วนอิเลคโทรนิคส์ 

TEAM บริษทัทีมพริซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) ช้ินส่วนอิเลคโทรนิคส์ 
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ADVANC บริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน)                  ส่ือสาร 

AIT บริษทัแอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) ส่ือสาร 

CSL บริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จาํกดั (มหาชน)  ส่ือสาร 

IEC บริษทัอินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)                ส่ือสาร 

INET บริษทัอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ส่ือสาร 

JAS บริษทัจสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) ส่ือสาร 

MFEC บริษทั เอม็ เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน)  ส่ือสาร 

MLINK บริษทัเอม็ ล้ิงค ์เอเชีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ส่ือสาร 

SAMART บริษทัสามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ส่ือสาร 

SAMTEL บริษทัสามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) ส่ือสาร 

SATTEL บริษทัชินแซทเทลไลท ์จาํกดั (มหาชน)                        ส่ือสาร 

SHIN บริษทัชิน คอร์ปอเรชัน่ส์ จาํกดั (มหาชน) ส่ือสาร 

SIM บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน)  ส่ือสาร 

TT&T บริษทั ทีทีแอนดที์ จาํกดั (มหาชน) ส่ือสาร 

UCOM บริษทัยไูนเตด็คอมมูนิเกชัน่ อินดสัตรี จาํกดั (มหาชน)             ส่ือสาร 

TRUE บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั(มหาชน) ส่ือสาร 

ABICO บริษทัเอบิโก ้โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน)                          REHABCO 

APC 
บริษทัแอด๊วานซ์เพน้ท ์แอนด ์เคมิเคิล (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
(มหาชน) 

REHABCO 

ASIA บริษทัเอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)                            REHABCO 

BRC 
ผูท้าํแผนฟ้ืนฟกิูจการของบริษทับางกอกรับเบอร์ จาํกดั 
(มหาชน)                          

REHABCO 

BSI บริษทักรุงเทพฯผลิตเหลก็ จาํกดั (มหาชน)                         REHABCO 

CAPE บริษทัเคพโทรนิค อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั       REHABCO 

รายช่ือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ) 

ช่ือย่อ บริษัท หมวดอุตสาหกรรม 

CNT 
ผูบ้ริหารแผนบริษทัคริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั 
(มหาชน)                 

REHABCO 

CPICO บริษทัเซ็นทรัลอุตสาหกรรมกระดาษ จาํกดั (มหาชน) REHABCO 
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DTM บริษทัดาตา้แมท จาํกดั (มหาชน)                               REHABCO 
EPCO บริษทัโรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน)                         REHABCO 

IFEC 
ผูบ้ริหารแผนบริษทัอินเตอร์ฟาร์อีสท ์วศิวการ จาํกดั  
(มหาชน)  

REHABCO 

KC  บริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั(มหาชน) REHABCO 
MDX ผูท้าํแผนของบริษทัเอม็ ดี เอก็ซ์ จาํกดั (มหาชน)   REHABCO 
MGR บริษทัแมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)    REHABCO 
NFC ผูบ้ริหารแผนบริษทัปุ๋ยเอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) REHABCO 
NSM บริษทันครไทยสตริปมิล จาํกดั (มหาชน) REHABCO 
PAE บริษทัพีเออี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) REHABCO 

PE 
ผูบ้ริหารแผนของบริษทัพรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั 
(มหาชน)                     

REHABCO 

PP บริษทั เพาเวอร์-พี จาํกดั (มหาชน) REHABCO 
PRECHA บริษทัปรีชากรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) REHABCO 
PYT บริษทัประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั (มหาชน)                            REHABCO 
RANCH บริษทับางกอกแร้นช ์จาํกดั (มหาชน)                            REHABCO 
RR บริษทัรัตนการเคหะ จาํกดั (มหาชน) REHABCO 

SAICO 
บริษทัสยามอุตสาหกรรมการเกษตร สับปะรดและอ่ืน ๆ 
จาํกดั (มหาชน) 

REHABCO 

SMPC บริษทัสหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั (มหาชน)                            REHABCO 
SRI บริษทัศรีไทย ฟู๊ ดแอนดเ์บฟเวอร์เรจ จาํกดั (มหาชน) REHABCO 
STRD บริษทัซิโน-ไทย รีซอร์ส ดีเวลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) REHABCO 
SUNTEC บริษทัซนัเทคกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) REHABCO 
SYNTEC บริษทัซินเทค็คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                   REHABCO 
TCJ บริษทัที.ซี.เจ.เอเซีย จาํกดั (มหาชน) REHABCO 
TDT บริษทั ไทยเกรียง กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)                    REHABCO 

 
รายช่ือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ) 

ช่ือย่อ บริษัท หมวดอุตสาหกรรม 

TEIC 
ผูบ้ริหารแผนของบริษทัไทยอีเลคโทรนิค อุตสาหกรรม 
จาํกดั (มหาชน)                

REHABCO 
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TEM 
ผูบ้ริหารแผนบริษทัไทยเอนจิน เมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั 
(มหาชน) 

REHABCO 

TGPRO 
ผูบ้ริหารแผนของบริษทัไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ จาํกดั 
(มหาชน)                     

REHABCO 

THECO ผูบ้ริหารแผนบริษทัไทยฮีทเอก็ซ์เชน้จ ์จาํกดั (มหาชน)             REHABCO 
THL บริษทัทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั (มหาชน)                            REHABCO 
TNPC บริษทัไทยนามพลาสติกส์ จาํกดั (มหาชน) REHABCO 
TPI บริษทัอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จาํกดั (มหาชน)               REHABCO 
TUNTEX บริษทัทุนเทก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) REHABCO 
TWC ผูบ้ริหารแผนของบริษทัไทยวา จาํกดั (มหาชน)                         REHABCO 
TWP ผูท้าํแผนฟ้ืนฟขูองบริษทัไทยไวร์โพรดคัท ์จาํกดั (มหาชน)  REHABCO 
TYONG ผูท้าํแผนฟ้ืนฟขูองบริษทัธนายง จาํกดั (มหาชน) REHABCO 
BOL บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จาํกดั (มหาชน)  ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) 
BROOK บริษทับรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) 
CHUO บริษทัชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) 
DM บริษทั ธนมิตร แฟคตอร่ิง จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) 
ICT บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) 

IRCP 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) 

L&E บริษทั ไลทต้ิ์ง แอนด ์อีควปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) 
LVT บริษทั แอล.ว.ีเทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) 
MAC0 บริษทั มาสเตอร์ แอด จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) 
MATCH บริษทั แมท็ช่ิง สตดิูโอ จาํกดั (มหาชน)  ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) 
PD บริษทั แพค เดลตา้ จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) 
PICO บริษทั ปิโก (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) 
RK บริษทั อาร์ เค มีเดีย โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)  ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) 
ROYNET บริษทัรอยเนท จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) 
TMW บริษทั ไทยมิตซูวา จาํกดั (มหาชน)  ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) 
รายช่ือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ) 

ช่ือย่อ บริษัท หมวดอุตสาหกรรม 
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UMS บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) 

YUASA บริษทัยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) 

AJFGCB 
โครงการกองทุนเปิดเอเจเอฟ โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล 
บอนด ์

กองทุน 

GBFF โครงการกองทุนเปิดโกลบอล บาลานซ์ ฟันด ์ออฟ ฟันด ์ กองทุน 

ING-FIF โครงการกองทุนเปิดไอเอน็จี ไทย ตราสารหน้ีเอเซีย กองทุน 

MGE โครงการกองทุนเปิดเอม็เอฟซี โกลบอล อีควิต้ี ฟันด ์ กองทุน 

RKGB โครงการกองทุนเปิดรวงขา้ว โกลบลั บาลานช ์ กองทุน 

SCBCS โครงการกองทุนรวม ไทยพาณิชยเ์สถียรทรัพย ์ กองทุน 

SCBSET โครงการกองทุนรวม ไทยพาณิชย ์เซ็ท อินเดก็ซ์ ฟันด ์ กองทุน 

TMBCAP 
โครงการกองทุนรวมหุน้บุริมสิทธิควบหุน้กูด้อ้ยสิทธิของ 
บมจ. ธนาคาร ทหารไทย คร้ังท่ี 2 

กองทุน 

VAYU1 กองทุนรวมวายภุกัษ ์หน่ึง ประเภท ก. กองทุน 

** ตลาดหลกัทรัพย์ใหม่ (MAI) 
441     บริษัท (รวม MAI) 
( MAIN  424  บริษัท ) 
(MAI      17    บริษัท) 
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    ประวติัผูเ้ขียน 
 
ช่ือ – สกลุ    นางสาวกานดา    แตะกระโทก 
 
วนัเดือนปีเกิด    4  พฤศจิกายน  2515 
 
ประวติัการศึกษา 

พ.ศ 2534 สาํเร็จการศึกษามธัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
สตรีราชินูทิศ จงัหวดัอุดรธานี  

พ.ศ 2538 สาํเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาการบญัชี  
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ กรุงเทพมหานคร 

 
ประวติัการทาํงาน 

พ.ศ.2538 – 2545 พนกังานบญัชี บริษทัเซมิคอนดคัเตอร์ เวนเจอร์ 
อินเตอร์เนชั้นแนล จาํกดั (มหาชน)   

พ.ศ.2545 – ปัจจุบนั พนกังานบญัชีอาวโุส บริษทัอลนัดิก อาร์ เอฟ 
เทคโนโลย ีจาํกดั  
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