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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา คุณค่าของขอ้มูลทางบญัชีที่เกี่ยวเน่ืองกบั
การตดัสินใจ ก่อนและหลงัปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) โดย
ศึกษาถึงผลกระทบท่ีมีต่อองคป์ระกอบของงบการเงิน  ผลกระทบท่ีมีต่ออตัราส่วนทางการเงิน และ 
ผลกระทบท่ีมีต่ออตัราส่วนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าตามราคาตลาด   
 ผูว้ิจัยได้เก็บข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทท่ีอยู่ใน  ดัชนี  SET100 ณ  ส้ินปี  2553 
จาํนวน 7 อุตสาหกรรม รวม 84 บริษทั โดยทาํการเปรียบเทียบงบการเงินปี 2553 (ก่อนปรับ) และ
งบการเงินปี 2553 (หลงัปรับ) โดยทาํการศึกษาผลกระทบเป็นรายอุตสาหกรรม และภาพรวม
อุตสาหกรรม ในการทดสอบสมมติฐาน ผูว้ิจยัไดก้าํหนดระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 
 ผลการศึกษาปรากฏผลว่า  สาํหรับในภาพรวมของบริษทัท่ีอยูใ่นดชันี SET100 นั้น การ
นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาปรับใช้มีผลต่อองค์ประกอบงบ
การเงิน แต่ไม่มีผลต่ออตัราส่วนทางการเงินในภาพรวม แต่หากทดสอบรายอุตสาหกรรมพบว่ามีผล
ต่ออตัราส่วนทางการเงินบางประเภทในบางอุตสาหกรรม  นอกจากน้ียงัพบว่าการนาํมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาปรับใช ้ มีผลต่ออตัราส่วนระหว่างมูลค่าตามบญัชี
และมูลค่าตามราคาตลาด  ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้่า การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ (IFRS) มาปรับใชมี้ผลต่อคุณค่าของขอ้มูลบญัชีเพื่อการตดัสินใจ  
  

คาํสาํคญั: มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ   
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Thesis Title   Value Relevance of Accounting Information: Before and After  
   IFRS Implementation 
Author   Chanakan Mongkonporn 
Thesis Advisor  Pattanant Petchchedchoo, Ph.D. 
Department  Accountancy 
Academic Year  2014 
 

ABSTRACT 
 
 The purpose of this study is to examine value relevance of accounting information 
before and after first IFRS adoption in 2011. The research is to study the impacts of IFRS 
adoption on the financial components in financial statements, financial ratios and the ratio 
between book value and market value of the firms.  
  The researcher collected data from 2010 financial statements of the 84 listed 
companies and conducted a comparative analysis between 2010 financial statements (before 
adjustment) and 2010 financial statements (after adjustment).  To test the hypothesis, the research 
employed a significant level at 0.05.  
 The result of the research reveals that when considering all of the listed companies in 
the SET100 Index, the financial components in financial statements were affected by IFRS 
implementation. Adversely, financial ratios were not affected by IFRS implementation as a 
whole, but in some industries. Moreover, it was found that IFRS implementation had a significant 
effect on the ratio between book value and market value of the firms. In summary, IFRS 
implementation in 2011 had an effect on value relevance of accounting information of Thai listed 
firms.   
 
 Keyword: International Financial Reporting Standards: IFRS  
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 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องผูว้ิจยัได ้เน่ืองจากความเมตตา
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 ทา้ยท่ีสุดน้ี ขอกราบขอบพระคุณ บิดามารดา พี่ชาย และคุณศศิพร อุมะนนัทน์  ท่ีใหค้าํปรึกษา 
สนบัสนุนดา้นการเรียน และคอยใหก้าํลงัใจทุกเวลาท่ีเหน่ือยลา้จนการเรียนผา่นพน้ไปไดด้ว้ยดี  
 คุณประโยชน์ใดๆ  อนัพึงไดรั้บจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอมอบแด่บิดา มารดา และคณาจารย ์ 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1  ทีม่าของงานวจัิย 
 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting 
Standards: IFRS) มาใช้ เป็นเหตุการณ์ท่ีสําคญัในประวติัศาสตร์การบญัชี ดงัเช่นประเทศในทวีป
ยโุรป ประเทศสมาชิกสหภาพยโุรป (EU) ทุกประเทศไดพ้ร้อมกนัทาํบญัชีเป็นระบบเดียวกนั ตั้งแต่ 
1 มกราคม 2005 การนาํมาตรฐานใหม่มาใชท้าํให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสาํคญัในการปฏิบติั
ทางบญัชีของประเทศสมาชิก (Kousenidis, Ladas และ Negakis, 2010, น. 145) 
 สาํหรับประเทศไทยนั้น เดิมยงัไม่มีมาตรฐานการบญัชีท่ีมีรูปแบบเป็นมาตรฐานสากล
ทัว่โลก แต่เดิมประเทศไทยเร่ิมตน้จดัทาํบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสอดคลอ้งกบั มาตรฐานการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป (Generally Accepted Accounting Principles: GAAPs) ท่ีใช้อยู่ในสหรัฐอเมริกา 
ซ่ึงเป็นหลกัการบญัชีท่ียอมรับทัว่โลกมาเป็นเวลายาวนาน และไดมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standards: IAS) ท่ีใชอ้ยู่
ในประเทศทางยุโรป ดังนั้ น  เม่ือคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 
(International Accounting Standard Board: IASB) ไดมี้การกาํหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (IFRS) ข้ึน ประเทศไทยจึงไม่สามารถหลีกเล่ียงการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ลงบญัชีสากลน้ีได ้เน่ืองจากประเทศไทยยงัคงตอ้งพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างประเทศ และตอ้งแสดง
ใหท้ัว่โลกเห็นว่าประเทศไทยมีการพฒันา และปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีอยา่งต่อเน่ือง และตลอด
มาจนเขา้สู่มาตรฐานสากล (Morgan manager, 2555) 
 ในปลายปี 2548 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์และสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) ไดมี้ขอ้ตกลงจดัทาํมาตรฐานการบญัชีไทย (Thailand 
Accounting Standards: TAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (Thailand Financial Reporting 
Standards: TFRS) สภาวิชาชีพบญัชีฯ จึงไดเ้ร่ิมปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีไทย ให้สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และทยอยประกาศบงัคบัใช ้ทั้งน้ีสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) ไดป้ระกาศเร่ิมใชม้าตรฐานการบญัชีท่ี
ปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2554 
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สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
[ตลท.], 2011, น. 13; Morgan manager, 2555) และสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบญัชี ก็ไดท้าํการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีไทย (TAS) และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินไทย (TFRS) ต่อเน่ือง และประกาศบงัคบัใชก้บัรายงานทางการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงาน
เร่ิมตน้ตามท่ีคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีเห็นสมควร (สภาวิชาชีพบญัชีฯ, 2556) 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้รายงาน
ทางการเงินมีขอ้มูลท่ีผูถื้อหุ้นใชป้ระโยชน์ได ้นอกจากน้ี ในหลายๆ กรณี หลกัการตน้ทุนในอดีตจะ
ถูกแทนท่ีดว้ยหลกัมูลค่ายติุธรรม (Fair Value Principles: FVP) ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีส่งผลใน
การปรับเปล่ียนมูลค่าของขอ้มูลทางบญัชีท่ีรายงานในงบการเงิน การนาํหลกัมูลค่ายุติธรรม (FVP) 
มาใช้นาํไปสู่มูลค่าของบริษทัท่ีแทจ้ริง (Intrinsic values) เป้าหมายก็คือการให้นักลงทุนมีขอ้มูลทาง
บญัชีท่ีมีประโยชน์สําหรับการตดัสินใจ  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าขอ้มูลทางบญัชีท่ีมีการรายงานภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) จะเป็นประโยชน์มากกวา่ขอ้มูลทางบญัชีท่ีมี
การรายงานภายใตม้าตรฐานท่ีใชอ้ยูเ่ดิม (Kousenidis et al., 2010, น. 146) 
 การรายงานขอ้มูลทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
(IFRS) ทาํให้สามารถผสมผสานเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทางเศรษฐกิจและการเงินเขา้ดว้ยกนัไดอ้ย่าง
สะดวก เพราะปัญหาสําคญัสําหรับผูมี้อาํนาจตดัสินใจทัว่โลก คือการไดรั้บขอ้มูลทางการเงินท่ี
ถูกตอ้ง และเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจจากรายงานทางการเงิน (Karğın, 2013, น. 71) 
 ขอ้มูลทางบญัชีท่ีมีอยู่ในงบการเงินเป็นส่ิงท่ีคาดหวงัว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผูมี้
อาํนาจตดัสินใจ เพ่ือท่ีจะสนองต่อส่ิงท่ีคาดหวงั งบการเงินจึงควรมีลกัษณะพื้นฐานท่ีจาํเป็น กล่าวคือ 
ขอ้มูลทางการเงินท่ีจะเป็นประโยชน์จะตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั และมีความเท่ียงตรง (relevant and 
faithfully) นําเสนอในส่ิงท่ีต้องการจะนําเสนอ ประโยชน์ของข้อมูลทางการเงินจะเพิ่มข้ึนถ้า
สามารถเปรียบเทียบได ้(comparable) ยืนยนัหรือตรวจสอบได ้(verifiable) ทนัเวลา (timely) และ
สามารถเขา้ใจได ้(understandable) (Conceptual Framework, 2010: A33 อา้งถึงใน Karğın, 2013, น. 71) 
 ทั้งน้ีงบการเงินท่ีดีตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะในเชิงคุณภาพ โดยลกัษณะพื้นฐานเชิง
คุณภาพของงบการเงิน คือการนาํเสนอความสมัพนัธ์กนัและความเท่ียงตรง กล่าวคือ  ขอ้มูลทางการ
เงินท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ความสามารถสร้างความแตกต่างในการตดัสินใจของผูใ้ชข้อ้มูล ถึงแมว้่า 
ผูใ้ชข้อ้มูลบางคนเลือกท่ีจะไม่ใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าว หรือมีขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนอยู่แลว้ 
(Conceptual Framework, 2010: A33 อา้งถึงใน Karğın, 2013, น. 71) นอกจากความสมัพนัธ์กนัแลว้ 
ส่ิงจาํเป็นท่ีขอ้มูลทางการเงินตอ้งนาํเสนอคือความเท่ียงตรง กล่าวคือ เพ่ือให้ขอ้มูลทางการเงินเป็น
ประโยชน์ ขอ้มูลทางการเงินนั้นตอ้งไม่เพียงแต่นาํเสนอปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น แต่ยงัตอ้งมี
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ความเท่ียงตรงในการนาํเสนอปรากฏการณ์ท่ีตอ้งการนาํเสนอ การนําเสนอขอ้มูลเพื่อให้มีความ
เท่ียงตรงอยา่งสมบูรณ์ ประกอบดว้ยลกัษณะ 3 ประการ คือ มีความสมบูรณ์ มีความเป็นกลาง และ
ปราศจากขอ้ผิดพลาด แน่นอนว่าความสมบูรณ์แบบนั้นหาไดย้าก (Conceptual Framework, 2010: 
A34 อา้งถึงใน Karğın, 2013, น. 71)  
 ในการท่ีบริษทัจดทะเบียนของไทยเร่ิมตน้ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (IFRS) ในปี 2554 บริษทัจาํเป็นตอ้งจดัทาํงบการเงินเปรียบเทียบระหว่างปีแรก
ของการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) คือปี 2554 และงบการเงินของ
ปีท่ีผ่านมา คือปี 2553 ซ่ึงไดจ้ดัทาํภายใตม้าตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป (THAI GAAP) ท่ีใชอ้ยู่
เดิม ให้เป็นตวัเลขท่ีสามารถเปรียบเทียบกันได้กับงบการเงินของปี 2554 ภายใตม้าตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) (Pwc, ม.ป.ป.) 
 ผูว้ิจยัในฐานะของนกับญัชีมีความสนใจศึกษาเพื่อประเมินว่าการจดัทาํรายงานทางการ
เงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) จะมีผลทาํให้ประโยชน์ของการใช้
ขอ้มูลทางบญัชีเพิ่มข้ึนหรือไม่ โดยจะทาํการศึกษาถึงประโยชน์ของขอ้มูลทางบญัชีในการใช้วดั
มูลค่าขององคก์รเปรียบเทียบก่อนและหลงัการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRS) สาํหรับบริษทัท่ีอยูใ่นดชันี SET100 คือหุน้ 100 ตวัท่ีถูกคดัเลือกมาตามเง่ือนไขวา่มี
สภาพคล่องสูง และปริมาณการซ้ือขายสมํ่าเสมอ (StockManday, 2556) ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2553 
โดยจะทาํการศึกษางบการเงินของปี 2553 ซ่ึงจดัทาํภายใตม้าตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป (THAI 
GAAP) ท่ีใชอ้ยูเ่ดิม และไดป้รับปรุงงบการเงินของกิจการในปีแรกท่ีมีการปรับใช ้โดยเปรียบเทียบ
งบการเงินของปี 2553 ก่อนและหลงัปรับตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปี
เดียวกนัน้ีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) โดยปรากฏอยูใ่นงบ
การเงินของปี 2554 ซ่ึงเป็นปีแรกท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มีผล
บงัคบัใช ้ 
  
1.2  วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 
 เพื่อศึกษาคุณค่าของขอ้มูลทางบญัชีท่ีเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจ โดยเปรียบเทียบ
ก่อนและหลงัการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) มาปรับใช ้
 
1.3  สมมติฐานการวจัิย 
  เน่ืองจากวตัถุประสงค์ของงานวิจัยน้ีคือการศึกษาผลกระทบเชิงปริมาณในการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาใชใ้นการจดัทาํรายงานทางการเงิน 
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และการวิเคราะห์วา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) ทาํใหข้อ้มูลทางการเงิน
มีประโยชน์สาํหรับการตดัสินใจในตลาดทุนมากข้ึนหรือไม่ ซ่ึงในประเทศไทยไดป้ระกาศ เร่ิมใช้
มาตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) เป็นคร้ัง
แรกเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2554 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 
(ตลท., 2011, น. 13) 
  งานวิจยัน้ีจึงมีสมมติฐานดงัต่อไปน้ี (Gastón, García, Jarne และ Gadea, 2010, น. 11-13)   
  1.  สมมติฐานท่ี 1 

  H0 : การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาปรับใชไ้ม่มีผล
ต่อองคป์ระกอบงบการเงิน 

  H1 : การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) มาปรับใชมี้ผลต่อ
องคป์ระกอบงบการเงิน 
  2.  สมมติฐานท่ี 2 

  H0 : การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาปรับใชไ้ม่มีผล
ต่ออตัราส่วนทางการเงิน 

  H1 : การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) มาปรับใชมี้ผลต่อ
อตัราส่วนทางการเงิน 
  3.  สมมติฐานท่ี 3 

  H0 : การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาปรับใชไ้ม่มีผล
ต่อคุณค่าของขอ้มูลบญัชีเพื่อการตดัสินใจ 

  H1 : การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) มาปรับใชมี้ผลต่อ
คุณค่าของขอ้มูลบญัชีเพื่อการตดัสินใจ 
   
1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  ผูก้าํหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สามารถนาํผลกระทบของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ท่ีมีต่อองค์ประกอบของงบการเงินและอตัราส่วน
ทางการเงิน และผลกระทบท่ีมีต่อมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าตามราคาตลาด ไปใชใ้นการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของมาตรฐานการจดัทาํรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการ
บญัชี 
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 2.  นกัลงทุน ในฐานะผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน สามารถนาํผลกระทบของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ท่ีมีต่อองคป์ระกอบของงบการเงินและอตัราส่วนทาง 
การเงิน และผลกระทบท่ีมีต่อมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าตามราคาตลาด ไปใช้ประโยชน์ในการ
ตดัสินใจลงทุน  
 3.  นักวิชาชีพบัญชี ในฐานะผูจ้ดัทาํรายงานทางการเงิน สามารถนําผลกระทบของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ท่ีมีต่อองคป์ระกอบของงบการเงินและ
อตัราส่วนทางการเงิน และผลกระทบท่ีมีต่อมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าตามราคาตลาด ไปใชใ้นการ
จดัทาํงบการเงินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
(IFRS) และอธิบายการเปล่ียนแปลงต่างๆ ไดด้ว้ยรูปแบบท่ีจะทาํใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจ 
 
1.5  ขอบเขตการวจัิย   
 ศึกษาถึงความเก่ียวเน่ืองของขอ้มูลทางบญัชีในการวดัมูลค่าขององค์กรหลงัปรับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) ของบริษทัท่ีอยูใ่น ดชันี SET100 ช่วงคร่ึงปี
หลงัของปี 2553 โดยศึกษาจากงบการเงินปี 2553 ซ่ึงจดัทาํภายใตม้าตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
(THAI GAAP) และไดป้รับปรุงงบการเงินของปีเดียวกนัน้ีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ (IFRS)  
 
1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting 
Standards: IFRS) หมายถึง มาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการ
บญัชีระหว่างประเทศ (IASB) และเรียกมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศท่ีออกใหม่ว่า มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) 
 มาตรฐานการบัญชีไทย (Thai Accounting Standards: TAS) หมายถึง หลกัการบัญชี 
และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป หรือมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดตามกฎหมาย และ
มาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ซ่ึง
ปัจจุบนัเปล่ียนเป็น สภาวิชาชีพบญัชีฯ และไดเ้ร่ิมปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ไทยให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) โดยเร่ิมประกาศให้มี
ผลบงัคบัใชค้ร้ังแรกในวนัท่ี 1 มกราคม 2554 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2554 
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 มูลค่าขององค์กร หมายถึง การลงทุนท่ีผูถื้อหุ้นหรือเจ้าของกิจการคาดหวังหรือ
ตั้งเป้าหมายไวว้่าควรจะเกิดข้ึนในกิจการ ซ่ึงหากเป็นมุมมองของมูลค่าการลงทุน (Investment Value) 
แลว้ ตอ้งคาํนึงถึงโอกาสในการเพ่ิมพูนผลตอบแทนทางธุรกิจ อนัเน่ืองมาจากโอกาสทางธุรกิจท่ียงั
เปิดกวา้งอยู่ และจะไดม้าก็ต่อเม่ือมีกลไกหรือกระบวนการคน้หาโอกาสทางธุรกิจอย่างเหมาะสม
เท่านั้น 
 ดัชนี SET100 หมายถึง หุ้น 100 ตวัท่ีถูกคดัเลือกมาตามเง่ือนไขว่ามีสภาพคล่องสูงและ
ปริมาณการซ้ือขายสมํ่ าเสมอ  SET ย่อมาจาก  The Stock Exchange of Thailand หรือ  ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายช่ือหุ้นท่ีอยู่ใน ดชันี SET100 น้ีมีความน่าสนใจ เพราะเป็นหุ้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ขอ้มูลรายช่ือหุ้นท่ีอยู่ใน ดชันี SET100 เป็นขอ้มูลท่ีทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั เพราะ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จะมีการปรับรายช่ือใหม่ทุกๆ 6 เดือน เป็นช่วงคร่ึงปีแรก และคร่ึง
ปีหลงั    
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 ในการศึกษาเร่ือง คุณค่าของขอ้มูลทางบญัชีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตดัสินใจ: ก่อนและหลงั
ปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศนั้น ผูว้ิจยัทาํการศึกษาบริษทัท่ีอยูใ่น ดชันี 
SET100 ช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2553 ท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยไดท้าํการทบทวน
วรรณกรรม ทั้ งด้านแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย ซ่ึงสามารถสรุปเป็นประเด็นหลักท่ีสําคญั 
ดงัต่อไปน้ี   
 2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการบญัชี 
 2.2  แนวคิดมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS)  
 2.3  แนวคิดเก่ียวกบัตลาดการเงิน 
 2.4  แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพของขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 
                             (Value Relevance of Accounting Information)  
 2.5  แบบจาํลองการวดัมูลค่า (Valuation model) 
 2.6  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  
2.1  แนวคดิเกีย่วกบัการบัญชี 
       2.1.1  แนวคิดพื้นฐานทางการบญัชี 
 สมาคมนักบัญชีและผูต้รวจสอบบัญชีรับอนุญาตในสหรัฐอเมริกา (The American 
Institute of Certified Public Accountants: AICPA) ไดใ้ห้ความหมายของการบญัชีไวว้่า “การบญัชี
เป็นศิลปะของการเก็บรวบรวม จดบนัทึกรายการหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินไวใ้นรูปของ
เงินตรา (Monetary) จดัหมวดหมู่ (Classification) ของรายการเหล่านั้น สรุปผล (summarization) 
พร้อมทั้งตีความหมาย (Interpretation) ของรายการท่ีไดจ้ดัทาํไว ้(สุชาติ เหล่าปรีดา, 2546) 
               กนกวรรณ คาํชยั (2552) กล่าวถึง การบญัชี (Accounting) วา่หมายถึง งานศิลปะของการ
นาํรายงานและเหตุการณ์ทางการเงินมาจดบนัทึก จดัหมวดหมู่ สรุปผล และวิเคราะห์ ตีความอยา่งมี
หลกัเกณฑ ์คาํวา่ การบญัชี มีผูใ้หค้าํจาํกดัความไวม้ากมาย เช่น การบญัชี คือ การจดบนัทึกรายการคา้
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ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการรับ-จ่ายเงิน และส่ิงท่ีมีค่าเป็นเงินไวใ้นสมุดบญัชีอยา่งสมํ่าเสมอ เป็นระเบียบ
ถูกตอ้งตามหลกัการ และสามารถแสดงผลการดาํเนินงานและฐานะของกิจการในระยะเวลาหน่ึงได ้
 ประโยชน์ของการจดัทาํบญัชีอาจกล่าวโดยสรุปไดด้งัน้ี (เพียงเดือน วทิยาประดิษฐ,์ 2551)   
  1)  ทาํใหเ้จา้ของกิจการสามารถควบคุม และดูแลรักษาสินทรัพยข์องกิจการท่ีมีอยู ่และใช้
งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2)  ทาํให้ผูบ้ริหารของกิจการมีขอ้มูลทางการบญัชีเป็นประโยชน์เพียงพอท่ีจะนาํมาใชใ้น
การกาํหนดนโยบาย ในการวางแผน รวมทั้งช่วยในการตดัสินใจดาํเนินงานของกิจการในระยะเวลา
ท่ีเหมาะสม และสามารถบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3)  บุคคลภายนอกกิจการสามารถมีขอ้มูลทางการบญัชีของกิจการ เพื่อใชป้ระโยชน์ใน
การตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและทนัเวลา  
 ดงันั้น สามารถสรุปไดว้่า ขอ้มูลทางการบญัชีของกิจการต่างๆ มีประโยชน์ต่อบุคคล
หลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งทางตรงและทางออ้ม ไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกกิจการก็
ตาม โดยบุคคลท่ีใชข้อ้มูลทางการบญัชีมีดงัน้ี (มหาวิทยาลยัแม่โจ,้ 2547) 

 1)  เจา้ของกิจการ (Owner) ในกรณีท่ีเป็นกิจการเจา้ของคนเดียว เจา้ของก็คือ ผูก่้อตั้ง 
แต่ในกรณีท่ีเป็นห้างหุ้นส่วน เจา้ของกิจการคือ หุ้นส่วนทุกคน ในกรณีท่ีเป็นบริษทัจาํกดั เจา้ของ
กิจการก็คือ ผูถื้อหุ้น ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีจะอาศยัขอ้มูลทางบัญชีของกิจการท่ีผ่านมา ไปใช้ในการ
ตดัสินใจเพื่อกาํหนดนโยบาย วางแผน และดาํเนินกิจการ 

 2)  ผูถื้อหุ้น/นกัลงทุน (Shareholders/Investors) จะใชข้อ้มูลทางการบญัชีของกิจการใน
การตดัสินใจท่ีจะเขา้มาลงทุนในกิจการ โดยผูล้งทุนจะพิจารณาจากผลการดาํเนินงานและฐานะทาง 
การเงินของกิจการ รวมทั้งผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการ  

 3)  ผูบ้ริหาร (Manager) ในกิจการประเภทห้างหุ้นส่วนและบริษทัจาํกดั เจา้ของกิจการ
อาจจะเป็นคนเดียวกบัผูบ้ริหารหรือไม่ก็ได ้ผูบ้ริหารเหล่าน้ีจะนาํขอ้มูลทางการบญัชีของกิจการไป
ใชใ้นการบริหารงานใหป้ระสบผลสาํเร็จตามนโยบายท่ีเจา้ของกิจการกาํหนด 

 4)  พนักงาน หรือลูกจ้าง (Employees) จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการในการ
ตดัสินใจท่ีจะทาํงานกบักิจการ โดยจะพิจารณาจากผลการดาํเนินงานและความมัน่คงของกิจการ 
เพื่อประเมินโอกาสในการจา้งงาน และความสามารถในการจ่ายค่าจา้งหรือค่าตอบแทน 

 5)  ลูกคา้และซัพพลายเออร์ (Customers and Suppliers) จะใชข้อ้มูลทางการบญัชีของ
กิจการสาํหรับตดัสินใจท่ีจะคา้ขายกบักิจการหรือไม่ โดยจะพิจารณาจากผลการดาํเนินงาน ฐานะ
ทางการเงิน และสภาพคล่องของกิจการ  
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 6)  เจา้หน้ีหรือแหล่งเงินกูต่้างๆ (Creditors) จะใชข้อ้มูลทางการบญัชีของกิจการสาํหรับ
ตดัสินใจท่ีจะให้กิจการกูเ้งินหรือไม่ โดยจะพิจารณาจากผลการดาํเนินงาน ฐานะทางการเงิน และ
ความสามารถในการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียของกิจการ  

 7)  คู่แข่ง (Competitors) จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการสําหรับการตัดสินใจ
บริหารงานของคู่แข่ง เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบักิจการได ้
 8)  รัฐบาลและหน่วยงานราชการ (Government Agencies) หมายถึง หน่วยงานราชการ

ท่ีต้องการข้อมูลทางการบัญชีของกิจการไปใช้ในงานต่างๆ ของทางราชการ เช่น กรมสรรพากร 

กระทรวงพาณิชย ์สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานสถิติ

แห่งชาติ ฯลฯ 

 9)  บุคคลทั่วไป เช่น นิสิต นักศึกษา อาจารย  ์ท่ีตอ้งการนําขอ้มูลทางการบัญชีของ
กิจการไปใชใ้นวตัถุประสงคต่์างๆ  
        2.1.2  แนวคิดเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี  
  มาตรฐานการบัญชี คือ กฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทางการบัญชี ท่ีใช้ในการจัดทาํงบ
การเงิน และวิธีในการนาํเสนองบการเงิน ท่ีใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการปฏิบติังานทางบญัชีให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน โดยมีการพฒันาภายใต้สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม และ
การเมืองของแต่ละประเทศอย่างเหมาะสมและมีเหตุผล จนเป็นหลักการบัญชีท่ียอมรับกัน
โดยทัว่ไป (สภาวิชาชีพบญัชีฯ, ม.ป.ป. อา้งถึงโดย Sompan, ม.ป.ป.) 
  มาตรฐานการบญัชียงัเป็นแนวทางใหน้กับญัชีใชย้ดึถือเป็นหลกัในการจดัทาํบญัชี เพื่อให้
เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป โดยมาตรฐานการบญัชีมีความสาํคญัดงัน้ี (Akarak, ม.ป.ป.) 
 1)  เพื่อให้งบการเงินของบริษทัจดัทาํข้ึนภายใตม้าตรฐานการบญัชีเดียวกนัโดยไม่มี
ปัญหาเร่ืองความแตกต่างทางมาตรฐานการบญัชี หรือรายงานทางการเงิน 
 2)  เพื่อให้งบการเงินสามารถเปรียบเทียบกนัได ้ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินใน
การตดัสินใจ 
 3)  เพื่อใหผู้ส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินได ้ 
 4)  มาตรฐานการบัญชีมีผลกระทบต่อคุณภาพของข้อมูลทางการเงิน ทั้ งในด้าน
ความสมัพนัธ์กนั ความเท่ียงตรง และนาํเสนอในส่ิงท่ีตั้งใจจะนาํเสนอ   
 5)  มาตรฐานการบญัชีมีส่วนสาํคญัในการพฒันาตลาดเงินและตลาดทุน 
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2.2  แนวคดิมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) 
        2.2.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS)   
  “คุณภาพ และความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลทางการเงิน เป็นเสมือนเลือดหล่อเล้ียงชีวิตของ
ตลาดทุน” การบญัชี เป็นการนาํเสนอแก่บริษทั นกัลงทุน หน่วยงานกาํกบัดูแล และบุคคลอ่ืนๆ ดว้ย
แนวทางท่ีเป็นมาตรฐานในการอธิบายผลการดาํเนินงานของกิจการ มาตรฐานการบญัชีนาํเสนอผู ้
จดัเตรียมงบการเงินดว้ยกฎเกณฑ์ท่ีตอ้งปฏิบติัตามเม่ือมีการจดัเตรียมรายงานทางบญัชี ซ่ึงทาํให้
มัน่ใจไดว้า่ความเป็นมาตรฐานน้ีจะถูกใชเ้ป็นแนวทางเดียวกนัอยูท่ ัว่ไป (IFRS, ม.ม.ป.) 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) เป็นมาตรฐานการบญัชีท่ี
ได้รับการพฒันาข้ึนด้วยความตั้ งใจท่ีจะให้มาตรฐานเหล่านั้ นสามารถปฏิบัติได้บนพื้นฐานท่ี
สอดคลอ้งกนัทัว่โลก อนัจะทาํให้นักลงทุนและผูใ้ชง้บการเงินอ่ืนๆ สามารถเปรียบเทียบผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัไดบ้นพื้นฐานเดียวกนัอยา่งเป็นสากล (IFRS, ม.ม.ป.)  
    มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) เป็นมาตรฐานรายงานทาง
การเงินท่ียอมรับกนัในมากกว่า 120 ประเทศทัว่โลก เพื่อให้เป็นหลกัสากลท่ีสร้างแนวทางการทาํ
บญัชีและการรายงานทางการเงินของบริษทัต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานแบบเดียวกนัทัว่โลก มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) เป็นมาตรฐานการบัญชีท่ีกาํหนดเป็นหลกัการ 
(Principle-Based Standards) ทาํให้ตอ้งมีการวิเคราะห์ ตีความ และตดัสินใจมากข้ึน แต่มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ก็มีส่วนช่วยให้ทั่วโลกมีภาษาบัญชีเดียวกัน 
(Morgan manager, 2555) 
 สรุปไดว้่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) เป็นแนวทางการ
ทาํบญัชีและการรายงานทางการเงินท่ีจะทาํใหผู้ท้าํบญัชีปฏิบติัไปในแนวทางเดียวกนั และทาํใหผู้ท่ี้
จะใช้ขอ้มูลทางการเงินสามารถเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของบริษทัไดบ้นพ้ืนฐานเดียวกนั
อยา่งเป็นสากล 
        2.2.2  การเกิดข้ึนของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) 
 มาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standards: IAS) เป็น
มาตรฐานการบญัชีท่ีออกโดย International Accounting Standards Committee (IASC) ซ่ึงก่อตั้งเม่ือ
ปี พ.ศ. 2516 โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะเป็นหน่วยงานในการกาํหนด และเผยแพร่มาตรฐานการบญัชี
ระหว่างประเทศ เพื่อพฒันาการรายงานทางการเงินให้เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล ต่อมาในปี พ.ศ. 
2542 มีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการใหม่โดยแยกออกเป็น IASC Foundation มีหน้าท่ีในการ
บริหารงานทัว่ไปและจดัหาเงินทุน และตั้งคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ 
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(International Accounting Standards Board: IASB) ข้ึนมาทาํหนา้ท่ีในการกาํหนดมาตรฐานการบญัชี
แทน IASC เดิม ในปี พ.ศ. 2544 IASB ไดรั้บมอบหน้าท่ีในการออกมาตรฐานการบญัชีต่อจาก IASC 
ดงันั้น หากเป็นมาตรฐานการบญัชีท่ีออกในช่วงปี พ.ศ. 2516–2544 หรือมาตรฐานการบญัชีเดิมท่ีมี
การปรับปรุงในช่วงเวลาดงักล่าว กจ็ะเรียกวา่ IAS (วนัชยั ธนากรกิจกลุ และชารี สาทรกิจ, 2554, น. 4)  
 ส่วนมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) นั้นเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศท่ีออกโดยคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีระหว่าง
ประเทศ (IASB) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นตน้มา ซ่ึงนอกจากมีหนา้ท่ีในการออกมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) แลว้ ยงัมีหน้าท่ีปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (IFRS) ท่ีใช้อยู่เดิมด้วย โดยยึดหลกัว่า หากเป็นการปรับปรุงท่ีมีนัยสําคญัก็จะ
ยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม และออกเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
(IFRS) ฉบบัใหม่ภายใตช่ื้อ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) แต่ถา้การปรับปรุง
นั้นไม่มีนยัสาํคญักย็งัคงเรียกวา่ IAS เหมือนเดิม (วนัชยั ธนากรกิจกลุ และชารี สาทรกิจ, 2554, น. 4) 
 คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ (International Accounting 
Standard Board: IASB) ไดก่้อตั้ง IFRS Foundation ซ่ึงเป็นองคก์รเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public 
interest organization) ท่ีไดรั้บรางวลัในเร่ืองของความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม เจา้หนา้ท่ี 150 คน 
มาจากประเทศต่างๆ  เกือบ  30 ประเทศ คณะกรรมการ IASB 14 คนได้รับการแต่งตั้ ง และ
ควบคุมดูแลโดย กรรมาธิการ 22 คนจากทัว่โลก (IFRS, ม.ม.ป.)  
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มีผลบงัคบัใชม้ากกว่า 100 
ประเทศ รวมทั้งในสหภาพยุโรป และมากกว่าสองในสามของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 
G20 โดยท่ีกลุ่มประเทศ G20 และองคก์รระหวา่งประเทศอ่ืนๆ ไดใ้หก้ารสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองใน
การทาํงาน และภารกิจเก่ียวกับมาตรฐานการบญัชีระดบัสากลของ IASB ปัจจุบนัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) ถูกใชใ้น 130 ประเทศทัว่โลก (IFRS, ม.ม.ป.) 
        2.2.3  ความจาํเป็นในการเขา้สู่มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ของ
ประเทศไทย 
 ในช่วงท่ีผ่านมาประเทศไทยยงัไม่มีมาตรฐานการบญัชีท่ีเป็นรูปแบบมาตรฐานสากล 
โดยเร่ิมจากการจดัทาํบญัชีจากมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป (GAAP) ของสหรัฐอเมริกา  และได้
มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองใหส้อดคลอ้งกบั International  Accounting Standards (IAS) ซ่ึงเป็นมาตรฐาน
การบัญชีของยุโรป เม่ือคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International 
Accounting Standard Board: IASB) มีการกาํหนดมาตรฐานบนัทึกบญัชีใหม่เพื่อให้โลกมีภาษาบญัชี
เดียวกนัทัว่โลกคือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) (Morgan manager, 
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2555) โดยในสหภาพยุโรปกาํหนดให้ภายในปี 2548 บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัทาํงบการเงินตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  (IFRS) สําหรับประเทศออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ กาํหนดให้ภายในปี 2548 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และบริษทัท่ีจาํหน่าย
หลกัทรัพยใ์นตลาดเงินตลาดทุนตอ้งจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRS) ประเทศสหรัฐอเมริกามีกําหนดใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRS) ในปี พ.ศ. 2558 (เกียรตินิยม คุณติสุข และสุธา เจียรนัยกุลวานิช, 2554, น. 178) 
ประเทศไทยจึงตอ้งมีการพฒันามาตรฐานการบญัชีให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ ดงักล่าว 
  เน่ืองจากการลงทุนระหวา่งประเทศมีบทบาทสาํคญัในการพฒันาตลาดทุนของประเทศ
ไทย หน่วยงานกาํกบัดูแลจึงผลกัดนัให้มีการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
(IFRS) ในการจดัทาํรายงานทางการเงินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถ
เปรียบเทียบขอ้มูลของบริษทัในประเทศต่างๆได ้สร้างความเช่ือมัน่และส่งเสริมให้มีการลงทุน
ระหวา่งประเทศมากข้ึน อนัจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป  
 ปลายปี 2548 สภาวิชาชีพบญัชีฯ และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) จึงไดมี้ขอ้ตกลงจดัทาํมาตรฐานการบญัชีไทย (TAS) และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินไทย (TFRS) ซ่ึงส่วนใหญ่ตีความจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRS) ปรับปรุง 1993, 1997-1999 และ 2005/2006 และสภาวิชาชีพบัญชีฯ  จึงได้เร่ิม
ปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีไทยใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ 
(IFRS) และทยอยประกาศบังคบัใช้ ทั้ งน้ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(กลต.) ไดป้ระกาศเร่ิมใชม้าตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ (IFRS) เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2554 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 (Morgan manager, 2555) 
        2.2.4  การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีไทย (TAS)  ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ (IFRS)  
 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 พฤษภาคม 2553  และ 15 
ธนัวาคม 2553 โดยมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2554 และ 1 มกราคม 2556 (ตลท., 2011, น. 13-15; pwc., ม.ม.ป.) ตามตารางท่ี 2.1 
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ตารางที่ 2.1  มาตรฐานการบญัชีไทย ท่ีปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ  

 
มีผลบังคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลงั วนัที่ 1 มกราคม 2554  
ลาํดบั เร่ือง 

1 แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552) 
2 TAS 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน  
3 TAS 2  (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
4 TAS 7 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบกระแสเงินสด   
5 TAS 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
6 TAS 10 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
7 TAS 11 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
8 TAS 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  
9 TAS 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สญัญาเช่า 
10 TAS 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได ้  
11 TAS 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน (ไม่อยูใ่นมาตรฐาน GAAP ไทย) 
12 TAS 23 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื   
13 TAS 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
14 TAS 26 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การบญัชี และการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน    
15 TAS 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
16 TAS 28 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมคา้  
17 TAS 29 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง  
18 TAS 31 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
19 TAS 33 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
20 TAS 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
21 TAS 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
22 TAS 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน  
23 TAS 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
24 TAS 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
25 TFRS 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(ไม่อยูใ่นมาตรฐาน GAAP ไทย) 
26 TFRS 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
27 TFRS 5 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก   
28 TFRS 6 เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ (ไม่อยูใ่นมาตรฐาน GAAP ไทย) 
29 TFRIC 15 เร่ือง สญัญาการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 
มีผลบังคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลงั วนัที่ 1 มกราคม 2556   
ลาํดบั เร่ือง 

1 TAS 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้(ไม่อยูใ่นมาตรฐาน GAAP ไทย) 
2 TAS 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล   
3 TAS 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 

ทีม่า:  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2011, น. 14-15) และ pwc. (ม.ม.ป.) 

   
        2.2.5  การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีไทย (TAS) ให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ฉบบัรวมเล่มสีฟ้า (2012 Edition of the Bound Volume of IFRS 
Blue book)  
 คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีเห็นควรให้กาํหนดวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ของ
รายงานทางการเงินในแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี (สภาวิชาชีพบญัชีฯ, 2556) 
 
ตารางที ่2.2  กาํหนดวนัท่ีมีผลบงัคบัใชข้องรายงานทางการเงินในแต่ละกลุ่ม 
 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ วนัที่มีผลบังคบัใช้กบัรายงาน 
ทางการเงนิที่มีรอบระยะเวลา 

กลุ่มท่ี 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) มาตรฐานการบญัชีไทย 
(TAS) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRIC) และการ
ตีความมาตรฐานการบญัชี (TSIC) ทั้งหมดท่ีไดรั้บการปรับปรุงใหม่ตาม 
2012 IFRS (Blue Book) 

เร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป 

กลุ่มท่ี 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
รวมกิจการ ไดแ้ก่ (1) IFRS 10 เร่ือง งบการเงินรวม (2) IFRS 11 เร่ือง การ
ร่วมการงาน (3) IFRS 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียใน
กิจการอ่ืน (4) IAS 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ  (5) IAS 28 เร่ือง เงิน
ลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  รวมทั้ง IFRS 13 เร่ือง การวดัมูลค่า
ยติุธรรม 

เร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป 
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ วนัที่มีผลบังคบัใช้กบัรายงาน 
ทางการเงนิที่มีรอบระยะเวลา 

กลุ่มท่ี 3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
ประกอบดว้ย TFRS 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และแนวปฏิบติัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินสาํหรับประเทศไทยท่ีจดัทาํข้ึนจาก (1) 
IAS 32 เร่ือง การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (2) IAS 39 
เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (3) IFRS 7 เร่ือง การ
เปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงแนวปฏิบติัทั้งหมด 5 ฉบบั 
เป็นอิสระจากกนัไม่ตอ้งนาํไปปฏิบติัพร้อมกนัทั้ง 5 ฉบบั โดยใหข้ึ้นอยูก่บั
ความพร้อมของกิจการ ไดแ้ก่ (1) แนวปฏิบติัเร่ืองการแสดงรายการ
สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (2) แนวปฏิบติัเร่ืองการรับรู้และวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงิน (3) แนวปฏิบติั เร่ืองอนุพนัธ์ทางการเงิน (4) แนว
ปฏิบติัเร่ืองการบญัชีป้องกนัความเส่ียง (5) แนวปฏิบติัเร่ืองการเปิดเผย
ขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน  
มาตรฐานในกลุ่มท่ีสามน้ียงัประกอบดว้ย TFRS 4 เร่ือง สญัญาประกนัภยั 
และ TAS 41 เร่ือง เกษตรกรรม 

เร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
 

 

ทีม่า:  สภาวชิาชีพบญัชีฯ (2556) และ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2013, น.5) 
 

        2.2.6  มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) มาตรฐานการบัญชีไทย (TAS) การ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRIC) และการตีความมาตรฐานการบัญชี (TSIC) 
ทั้งหมดท่ีไดรั้บการปรับปรุงใหม่ตาม 2012 Edition of the Bound Volume of IFRSs Blue Book มี
ผลบงัคบัใชก้บัรายงานทางการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็น
ตน้ไป 
 มาตรฐานดงักล่าวแบ่งไดต้ามตารางท่ีปรากฎดา้นล่างดงัน้ี 
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ตารางที ่2.3  มาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงตาม 2012 Edition 
                     of the Bound Volume of IFRSs 
 
ลาํดบั เร่ือง 
1 TAS 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
2 TAS 7 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
3 TAS 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้
4 TAS 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สญัญาเช่า 
5 TAS 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง รายได ้
6 TAS 19 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
7 TAS 21 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
8 TAS 24 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล เก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
9 TAS 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมคา้ 
10 TAS 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
11 TAS 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
12 TAS 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
13 TAS 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
14 TFRS 2 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
15 TFRS 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
16 TFRS 4 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สัญญาประกนัภยั 
17 TFRS 5 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
18 TFRS 8 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

 
ทีม่า:  สภาวิชาชีพบญัชีฯ (2556, น. 115) 
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ตารางที ่2.4   มาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีสอดคลอ้งตาม 2012  
                      Edition of the Bound Volume of IFRSs 
 
ลาํดบั เร่ือง 
1 แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552) 
2 TAS 2 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
3 TAS 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และขอ้ผดิพลาด 
4 TAS 10 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
5 TAS 11 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
6 TAS 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
7 TAS 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
8 TAS 23 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
9 TAS 26 เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ภายหลงัเกษียนอาย ุ
10 TAS 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
11 TAS 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
12 TAS 33 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
13 TAS 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
14 TFRS 6 เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

 
ทีม่า:  สภาวิชาชีพบญัชีฯ (2556, น. 116) 
 

ตารางที ่2.5   มาตรฐานการบญัชีไทยท่ีใชอ้ยูปั่จจุบนั มีการเปล่ียนแปลงเลขระบุฉบบัเท่านั้นและเป็น 
   มาตรฐานไทยท่ีถือปฏิบติัเดิม 
 

ลาํดบั เร่ือง 
1 TAS 101 เร่ือง หน้ีสงสัยจะสูญ และหน้ีสูญ 
2 TAS 103 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของธนาคาร และสถาบนัการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนั 
3 TAS 104 เร่ือง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
4 TAS 105 เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
5 TAS 106 เร่ือง การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 
6 TAS 107 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

ทีม่า:  สภาวิชาชีพบญัชีฯ (2556, น. 116) 
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ตารางที ่2.6   การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
 
ลาํดบั เร่ือง 
1 TSIC 10 เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม

ดาํเนินงาน 
2 TSIC 15 เร่ือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
3 TSIC 25 เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
4 TSIC 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
5 TSIC 29 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
6 TSIC 31 เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
7 TSIC 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
8 TFRIC 1 เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนั 
9 TFRIC 4 เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
10 TFRIC 5 เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอนการบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
11 TFRIC 7 เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงั ภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
12 TFRIC 10 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
13 TFRIC 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
14 TFRIC 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 
15 TFRIC 15 เร่ือง สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
16 TFRIC 17 เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
17 TFRIC 18 เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 

 
ทีม่า:  สภาวิชาชีพบญัชีฯ (2556, น. 117) 
 
2.3  แนวคดิเกีย่วกบัตลาดการเงิน 
        2.3.1  ความหมายของตลาดการเงิน 
 ตลาดการเงิน หมายถึง ตลาดระหว่างผูท่ี้มีเงินทุนเหลือ กับผูต้อ้งการเงินทุน โดยมี
ตวักลางคือเงินทุน แตกต่างจากตลาดสินคา้และบริการ ซ่ึงเป็นตลาดระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายโดยจะ
ทาํการแลกเปล่ียนกนัระหวา่งสินคา้และบริการกบัเงิน (สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย, 2556, น. 2) 

 ตลาดการเงิน (Financial Market) หมายถึง ตลาดท่ีมีการเคล่ือนไหวของเงินทุนและการ
แลกเปล่ียนสินคา้ทางการเงินระหว่างผูต้อ้งการระดมเงินทุนกบัผูมี้เงินลงทุนซ่ึงตอ้งการจะลงทุน 
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ทั้งยงัมีขบวนการในการกาํหนดราคาและคาํนวณมูลค่า (Pricing and Valuation) ขั้นตอนการซ้ือขาย 
(Trading Procedures) การส่งมอบ (Delivery) และการชาํระราคาสินคา้ (Settlement) เช่นเดียวกบัตลาด
อ่ืน (ตลท., 2556, น. 4) 

  จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้่า ตลาดการเงิน คือ ตลาดท่ีอาํนวยความสะดวกในการ
แลกเปล่ียนสินคา้ หรือบริการระหว่างผูท่ี้ตอ้งการเงินทุนกบัผูมี้เงินลงทุน โดยมีตวักลางในการ
แลกเปล่ียนคือ เงินทุน   
        2.3.2  สมมติฐานประสิทธิภาพของตลาด 
 สมมติฐานประสิทธิภาพของตลาดแบ่งออกไดเ้ป็นสามรูปแบบคือ 1) แบบอ่อน (Weak 
Form)  2) แบบก่ึงเขม้แข็ง (Semi-Strong Form) และ 3) แบบเขม้แข็ง (Strong Form) ความแตกต่าง
ของสมมติฐานทั้งสามแบบข้ึนอยูก่บัแหล่งของขอ้มูลท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของสินทรัพยใ์นตลาด 
สมมติฐานประสิทธิภาพของตลาดแบบอ่อนนั้นราคาในตลาดเป็นผลจากราคาหุน้ในอดีต แบบกลาง
นั้นราคาในตลาดเป็นผลมาจากขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน ส่วนแบบเขม้แขง็นั้นราคาตลาดจะ
สะทอ้นถึงขอ้มูลทั้งหมดท่ีมีอยู่ซ่ึงหมายรวมถึงขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชนและขอ้มูลภายใน
บริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (สุวพร พรชยั   และวรรณรพี บานช่ืนวิจิตร, 2556, น. 362-363)   
 1.  ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพแบบอ่อน (weak-form efficiency) ราคาหลกัทรัพยใ์นอนาคต 
ไม่สามารถพยากรณ์ไดด้ว้ยราคาในอดีต การทาํกาํไรเกินกว่าปกติ ไม่สามารถทาํไดใ้นระยะยาวโดย
ใชก้ลยทุธ์การลงทุนบนพื้นฐานของราคาในอดีต การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อให้เกิดกาํไรเกินกว่า
ปกติไม่สามารถจะทาํได ้แต่สําหรับการวิเคราะห์เชิงพื้นฐานอาจจะยงัคงทาํกาํไรได ้นอกจากน้ี 
ราคาหลกัทรัพยย์งัไม่ข้ึนอยูก่บัราคาก่อนหนา้และไม่มีรูปแบบของราคาหลกัทรัพย ์
 2.  ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพแบบก่ึงเขม้แขง็ (semi-strong-form efficiency) ราคาหลกัทรัพย์
เปล่ียนแปลงตามขอ้มูลข่าวสารท่ีสาธารณชนไดรั้บอยา่งรวดเร็วและไม่มีอคติ ไม่มีใครสามารถทาํกาํไร
ส่วนเกินไดจ้ากขอ้มูลข่าวสารท่ีสาธารณชนไดรั้บ รวมถึงการวิเคราะห์เชิงพื้นฐาน และการวิเคราะห์
ปัจจยัทางเทคนิค 
 3.  ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพแบบเขม้แขง็ (strong form efficiency) ราคาหลกัทรัพยส์ะทอ้น
ทุกข่าวสารทั้งสาธารณะและภายใน ไม่มีใครสามารถสร้างกาํไรส่วนเกินไดใ้นระยะยาว โดยใชก้ฎหมาย
กีดกนัขอ้มูลภายในบริษทั เพื่อป้องกนัและลงโทษคนวงในของบริษทัใชข้อ้มูลข่าวสารภายในเพื่อ
ทาํกาํไรเกินกวา่ปกติ    
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        2.3.3  โครงสร้างตลาดการเงิน  
 การแบ่งประเภทของตลาดการเงินทาํไดห้ลายวิธี วิธีท่ีเป็นท่ีนิยม คือ การแบ่งตามอายุ
ของสินทรัพยท์างการเงิน โดยแบ่งออกเป็น ตลาดเงิน และตลาดทุน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี (สมาคม
บริษทัหลกัทรัพยไ์ทย, 2556, น. 4-5) 
 1.  ตลาดเงิน (Money Market) เป็นตลาดท่ีมีการซ้ือขายตราสารทางการเงินท่ีมีอายุไม่
เกิน 1 ปี เช่น ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน บตัรเงินฝาก ตัว๋เงินคลงั เป็นตน้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ระดมทุนไปใชใ้นระยะสั้น หรือเพ่ือการหมุนเวียนภายในกิจการ  
 2.  ตลาดทุน (Capital Market) เป็นตลาดท่ีมีการซ้ือขายตราสารทางการเงินท่ีมีอายุ
มากกว่า 1 ปีข้ึนไป เช่น หุ้นสามญั หุ้นกู ้พนัธบตัรรัฐบาล เป็นตน้ เพ่ือนาํเงินทุนท่ีไดไ้ปใชใ้นการ
ลงทุนโครงการระยะยาวต่างๆ โดยตลาดทุนแบ่งออกได ้2 ประเภท คือ 
  1)  ตลาดแรก (Primary Market) เป็นตลาดท่ีสินทรัพยท์างการเงินถูกซ้ือขายคร้ัง
แรกระหว่าง Deficit Spending Unit-DSU (ผูต้อ้งการเงิน) กบั Surplus Spending Unit-SSU (ผูมี้เงิน
เหลือ) โดย DSU เป็นผูอ้อกหลกัทรัพยม์าขายเพื่อนาํเงินท่ีไดไ้ปลงทุนในโครงการลงทุนต่างๆ  
  2)  ตลาดรอง (Secondary Market) เป็นตลาดท่ีสินทรัพยท์างการเงินท่ี SSU ถือครอง
อยูแ่ต่ตอ้งการขาย ดว้ยเหตุผลท่ีตอ้งการไดรั้บเงินทุน หรือตอ้งการขายเพื่อทาํกาํไร จึงตอ้งหา SSU ราย
อ่ืนท่ีตอ้งการลงทุน หรือซ้ือสินทรัพยท์างการเงินนั้นแทน และตลาดรองยงัสามารถแบ่งยอ่ยออกได้
เป็น 2 ประเภท คือ 
  2.1)  ตลาดรองท่ีเป็นทางการ (Organized Market) คือ ตลาดท่ีมีการจัดตั้ ง
อยา่งเป็นระบบ มีขอ้บงัคบั กฎเกณฑใ์นการซ้ือขายสินทรัพยท์างการเงิน หรือ หลกัทรัพยท์างการเงิน
อยา่งชดัเจน เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand: SET) ตลาด
หลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment: MAI) ตลาดตราสารหน้ี (Bond Electronic 
Exchange: BEX) เป็นตน้  
  2.2)  ตลาดรองท่ีไม่เป็นทางการ (Over-the-Counter Market) เช่น ตลาดตราสาร
หน้ีสาํหรับ Dealers ซ่ึงทาํการซ้ือขายตราสารหน้ีในมูลค่ามากๆ สามารถโทรศพัทต่์อรองกนัเองได ้
โดยไม่ตอ้งผา่นหน่วยงานใด  
 
2.4  แนวคดิเกีย่วกบัคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีทีเ่กีย่วข้องกบัการตัดสินใจ (Value Relevance of  
       Accounting Information)  
 ประวตัน์ เบญญาศรีสวสัด์ิ (2554, น. 10) กล่าวถึง “ความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ” 
(Relevancy) วา่เป็นหน่ึงในลกัษณะเชิงคุณภาพท่ีสาํคญัของขอ้มูลทางบญัชีเพื่อการตดัสินใจของผูใ้ช้
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งบการเงิน แมว้่าขอ้หารือทางบญัชีเก่ียวกบัการประเมินคุณภาพของความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ
ยงัคงไม่มีขอ้สรุปท่ีชดัเจน แต่มีแบบจาํลองทางสถิติท่ีถูกอา้งอิงอยา่งแพร่หลายในงานวิจยัทางบญัชี
เก่ียวกับเร่ืองน้ี ท่ีนําเสนอโดย Ohlson (1995) ทั้ งน้ี  Accounting Coach Dictionary (ม .ม .ป .) ให้
ความหมายของคําว่า Relevance ว่าในคุณลักษณะเชิงคุณภาพทางการบัญชี  Relevance คือ
ความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีทนัเวลา ท่ีมีประโยชน์ มีมูลค่าทางการพยากรณ์ และสร้างความ
แตกต่างใหแ้ก่ผูใ้ชใ้นการตดัสินใจ  
 ทั้ งน้ี   Barth, Beaver และ Landsman (2000, น. 2) กล่าวถึงคาํว่า คุณภาพของข้อมูล 
(Value relevance) ว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขทางบัญชี และมูลค่าทางการตลาดของ
หลักทรัพย์ โดยงานวิจัยคร้ังแรกท่ีทําให้ได้รับรู้ถึงการใช้คาํว่า “value relevance” ในการอธิบาย
ความสัมพันธ์น้ี คือ Amir, Harris, และ  Venuti (1993) (Miller และ  Modigliani, 1966 อ้างถึงใน 
Barth et al., 2000, น. 2)   ส่วน Karğın (2013, น. 71) ใหค้วามหมายของคาํว่า Value Relevance ว่า คือ
ความสามารถในการเปิดเผยขอ้มูลโดยงบการเงิน เพื่อรวบรวมและสรุปผลถึงมูลค่าของกิจการ 
คุณภาพของขอ้มูลสามารถวดัไดด้ว้ยความสัมพนัธ์ทางสถิติระหว่างขอ้มูลท่ีนาํเสนอในงบการเงิน 
และมูลค่าทางการตลาด หรือผลตอบแทนของหุ้น  นอกจากน้ี Francis และ Schipper (1999 อา้งถึง
ใน Nilsson, 2003, น. 2-3) ยงัได้ระบุแนวทางท่ีแตกต่างกัน 4 แนวทาง เพื่อการศึกษาเก่ียวกับ
คุณภาพของข้อมูลทางการบัญชี (value relevance of accounting information) คือ 1) มุมมองขั้น
พื้นฐานของขอ้มูล 2) มุมมองดา้นการพยากรณ์ของขอ้มูล 3) มุมมองดา้นข่าวสารของขอ้มูล และ 4) 
มุมมองดา้นการวดัคุณภาพของขอ้มูล 
 สรุปโดยทัว่ไป ความหมายของคุณภาพของขอ้มูลทางบญัชีท่ีมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจ 
(value relevance of accounting information) มุ่งสนใจไปยงัสัดส่วนของผลตอบแทนของหุ้นท่ี
อาจจะไดรั้บอนัเน่ืองมาจากการคาดการณ์จากมูลค่าของขอ้มูลท่ีมีอยู่ในรายงานการเงิน (El-Mahdy, 
2004 อา้งถึงใน El-Mahdy และ Abdou, 2007, น. 119)  
 
2.5  แบบจําลองการวดัมูลค่า (Valuation Model) 
 แบบจาํลองการวดัมูลค่า (Valuation Model) เป็นแบบจาํลองทางสถิติในการวดัคุณภาพ
ของกาํไร (Quailty of Earnings) ท่ีใชใ้นการคาํนวณหาความสมัพนัธ์ทางสถิติระหว่างตวัเลขทางบญัชี 
และมูลค่าทางการตลาดของหลกัทรัพย ์นักวิจยัไดพ้ยายามศึกษาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทางบญัชี 
คือ กําไรสุทธิ และมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผูถื้อหุ้น กับราคาและอัตราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย ์โดยนําปัจจยัต่างๆ ท่ีสนใจเป็นประเด็นในการศึกษาตามกลุ่มตวัอย่าง และระยะเวลาท่ี
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แตกต่างกนั (อญัชลี วิรุฬห์จรรยา, 2556, น. 93) โดยแบบจาํลองการวดัมูลค่า (Valuation Model) ท่ี
สาํคญั และมีการนาํไปประยกุตใ์ชท่ี้ปรากฏในงานวิจยัทัว่ไปมีดงัต่อไปน้ี 
        2.5.1  แบบจําลองในการวัดคุณภาพของกําไร (Quailty of Earnings) ของ Easton and Harris 
(1991)   
 Easton and Harris (1991) Model เป็นแบบจาํลองการวดัมูลค่าเพ่ือหาอตัราส่วนของ
กาํไรทางบญัชีต่อราคาหลกัทรัพยต์น้งวดในการใชอ้ธิบายอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ซ่ึงจาก
การศึกษาของ Easton and Harris พบว่า กาํไรทางบญัชีสามารถอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
ได ้(อญัชลี วิรุฬห์จรรยา, 2556, น. 93)   
 แบบจาํลองทางสถิติของ Easton and Harris (1991) เป็นแบบจาํลองทางสถิติท่ีแสดงถึง
ผลตอบแทนของหุน้ ในรูปความสัมพนัธ์ของระดบักาํไร และการเปล่ียนแปลงของกาํไร ซ่ึงตวัแปร
ทั้งสองถูกปรับดว้ยราคาหุน้ ณ ส้ินปีท่ีผา่นมา Easton and Harris (1991) Model วดัระดบักาํไร และการ
เปล่ียนแปลงในผลตอบแทนของหุ้น ซ่ึงสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างกาํไร และราคาหุ้นได้
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีแตกต่างกนั (Kousenidis et al., 2010, น. 147) มีรูปแบบทางสถิติดงัต่อไปน้ี 

Reti,t = α0+ α1(NIi,t / Prii,t-1) + α2 (∆NIi,t / Prii,t-1) + εi,t 
โดยท่ี  
 Reti,t             คือ ผลตอบแทนของหุน้ของ บริษทั i ณ เวลา t วดัเฉล่ียสามเดือนหลงัจาก

   ส้ินสุดปีบญัชี   
 NIi,t / Prii,t-1     คือ รายไดสุ้ทธิ (NI-Net Income) ก่อนหักภาษี และรายการพิเศษของบริษทั 

i              ณ เวลา t  (หรือ NIi,t) หารดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีอยูใ่นมือผูถื้อหุ้นท่ีปรับ
             ดว้ยราคาตลาด ณ ส้ินปีท่ีผา่นมา (หรือ Prii,t-1) 

 ∆NIi,t / Prii,t-1  คือ การเปล่ียนแปลงในรายไดสุ้ทธิของบริษทั i ณ เวลา t ก่อนหกัภาษีและ

             รายการพิเศษ (หรือ ∆NIi,t ) หารดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีอยูใ่นมือผูถื้อหุ้น
   ท่ีปรับดว้ยราคาตลาด ณ ส้ินปีท่ีผา่นมา (หรือ Prii, t-1)  

 εi,t    เป็นขอ้ผิดพลาด ท่ีเป็นไปตามการแจกแจงแบบปกติ ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นศูนย ์
   และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน σε 

 α    คือ ค่าสมัประสิทธ์ิความลาดชนั 

 อยา่งไรกต็าม ในปี 1999 Easton ไดตี้ความเพิ่มเติมเก่ียวกบัค่าสมัประสิทธ์ิความลาดชนั α1 
และ α2 โดยกาํหนดสมมติฐานว่าเป็น Clean Surplus Relation (CSR) หรือมูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนั
ส้ินงวดท่ีหักเงินปันผลออกเรียบร้อยแลว้ (ประวฒัน์  เบญญาศรีสวสัด์ิ, 2554, น. 12) Easton ระบุว่าค่า
สัมประสิทธ์ิความลาดชนั α1 เป็นตวักลางทางสถิติเช่ือมโยงระหว่างราคาหุ้น และมูลค่าตามบญัชีของ
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ส่วนของเจา้ของต่อหุน้ นอกจากน้ี ค่าสมัประสิทธ์ิความลาดชนั α2 จะวดัความสมัพนัธ์ทางสถิติระหวา่ง
ราคาหุน้ และกาํไรต่อหุน้ (Kousenidis et al., 2010, น. 147) 

        2.5.2  แบบจาํลองในการวดัคุณภาพของกาํไร (Quailty of Earnings) ของ Feltham and Ohlson 
(1995)   
 Ohlson (1995) นาํเสนอผลการวิเคราะห์และอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรัพย์
และขอ้มูลตามบญัชี ซ่ึงไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวางในการวิจยัทางดา้นบญัชี และมีอิทธิพลต่อ
การวิจยัความสัมพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรัพยแ์ละขอ้มูลตามบญัชีเป็นอยา่งมาก (ประวฒัน์ เบญญา
ศรีสวสัด์ิ, 2554, น. 11) 
 Feltham and Ohlson (1995) Model เป็นแบบจาํลองทางสถิตินาํเสนอรูปแบบความสมัพนัธ์
ท่ีชดัเจนของมูลค่าตามบญัชีของส่วนของเจา้ของและกาํไร กบัราคาหุน้ แนวคิดท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัรูปแบบ
น้ีมีหลกัฐานเร่ิมแรกปรากฏอยูใ่น Preinreich (1938) อยา่งไรก็ตาม Feltham และ Ohlson (1995) ได้
เสนอแบบจาํลองการวิเคราะห์ทางทฤษฎีท่ีเป็นรูปธรรม โดยมีสมการทางสถิติ ดงัต่อไปน้ี (Kousenidis 
et al., 2010, น. 147-148) 

Prii,t  =  β
0  β

1
BVPSi,t  β

2 EPSi,t  ωi,t  

โดยท่ี 
 Prii,t    คือ ราคาหุน้ของบริษทั i ณ เวลา t 

 BVPSi,t    คือ มูลค่าตามบญัชีของส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั i ณ เวลา t หารดว้ย
จาํนวนหุน้สามญัท่ีอยูใ่นมือผูถื้อหุน้  

 EPSi,t  คือ กาํไรสุทธิหารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีอยูใ่นมือผูถื้อหุน้ของบริษทั i ณ 
เวลา t 

	 ωi,t   คือ ขอ้ผดิพลาดท่ีเป็นไปตามการแจกแจงแบบปกติท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นศูนย ์
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน σε  

 β      คือ ค่าสมัประสิทธ์ิความลาดชนั 
 Feltham and Ohlson (1995) Model เป็นการวดัระดบัค่าเฉล่ียของค่าความสัมพนัธ์ทาง
สถิติระหว่างมูลค่าตามบญัชีของส่วนของเจา้ของ กาํไร และราคาหุ้น สอดคลอ้งกบั Easton (1999) 
Model โดยค่าสัมประสิทธ์ิความลาดชนั α1 จะเท่ากบั β1 และค่าสมัประสิทธ์ิความลาดชนั α2 จะเท่ากบั 
β2  (Kousenidis et al., 2010, น. 147-148) 
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        2.5.3  แบบจาํลองในการวดัคุณภาพของกาํไร (Quailty of Earnings) ของ Jones (1991)   
 Jones (1991) Model เป็นแบบจาํลองท่ีใชว้ดัการจดัการกาํไรโดยมีแนวคิดว่ารายไดเ้ป็น
รายการพึงรับพึงจ่ายจากการดาํเนินงานปกติทางธุรกิจ (Non-Discretionary Accruals) การคาํนวณหา
รายการพึงรับพึงจ่ายจากดุลยพินิจฝ่ายบริหาร (Discretionary Accruals) โดยการนาํรายการพึงรับพึงจ่าย
จากการดาํเนินงานทางธุรกิจลบจากรายการพึงรับพึงจ่ายรวม (ศนัสนีย ์ศรีวรเดชไพศาล, 2549, น. 10) 
และผลต่างระหวา่งกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดาํเนินงานและกาํไรตามเกณฑค์งคา้งอาจเป็นผลมา
จากรายการดาํเนินงานตามปกติของธุรกิจ หรือจากการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการจดัการตวัเลข
กาํไร การพิจารณาการจดัการกาํไรจะดูจากค่า Discretionary Accruals ในกรณีท่ีมีค่าเป็นบวกบ่งบอกถึง
การจดัการตวัเลขกาํไรใหสู้งข้ึน หากมีค่าเป็นลบจะบ่งบอกถึงการจดัการตวัเลขกาํไรให้ลดลง (ปาริชาติ 
มณีมยั และศนัสนีย ์ศรีวรเดชไพศาล, 2552, น. 3)  
 Jones (1991) Model เป็นแบบจาํลองท่ีควบคุมผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงใน
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของบริษทัในการดาํเนินงานตามปกติ (nondiscretionary accruals) แบบจาํลอง
ของ Jones (1991) มีรูปแบบทางสถิติดงัน้ี (Dechow, Sloan และ Sweeney, 1995, น. 198-199) 
 

NDA = α1(1/A-1) + α2(∆REV) + α3(PPE) 
โดยท่ี  
 ∆REV  คือ รายรับในปีท่ี  ลบรายไดใ้นปีท่ี -1 วดัจากสินทรัพยท์ั้งหมดในปีท่ี -1 

 PPE  คือ ราคาเบ้ืองตน้ของอาคาร ท่ีดิน และอุปกรณ์ (gross property plant and  
        equipment) วดัจากสินทรัพยท์ั้งหมดในปีท่ี -1 

 A-1  คือ สินทรัพยท์ั้งหมดในปีท่ี -1 
													α1 , α2 , α3 คือ ตวัแปรท่ีกาํหนดเฉพาะของบริษทั (firm-specific parameters) 
 ค่าโดยประมาณของตวัแปรเฉพาะของบริษทั ซ่ึงคือ α1 , α2 , α3 สร้างข้ึนในช่วงเวลาท่ี
ประมาณการโดยใชแ้บบจาํลองทางสถิติต่อไปน้ี  
   TAt = a1(1/At-1) + a2(∆REVt ) + a3(PPEt ) + t    
โดยท่ี    
 a1, a2 และ a3 แสดงถึงค่า OLS (Ordinary Least Square) ของ α1, α2, α3    
 TA คือ total accruals คิดจากสินทรัพยร์วมของงวดท่ีผา่นมา 
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        2.5.4  แบบจาํลองในการวดัคุณภาพของกาํไร (Quailty of Earnings): The Modified Jones Model 
(1995) 
 Modified Jones model (1995) เป็นแบบจาํลองท่ีมีการปรับเปล่ียนรูปแบบของ Jones 
model (1991) ท่ีเสนอโดย Dechow et al. (1995) เพื่อแยกรายการพึงรับพึงจ่ายจากการดาํเนินงาน
ปกติทางธุรกิจ (Non-Discretionary Accruals) และรายการพึงรับพึงจ่ายจากการใชดุ้ลยพินิจของฝ่าย
บริหาร (Discretionary Accruals) โดยแบบจาํลอง Modified Jones ไดมี้การลบการเปล่ียนแปลงของ
ลูกหน้ีจากการเปล่ียนแปลงของรายได ้ขอ้ดีของแบบจาํลอง Modified Jones เป็นการประมาณค่า
รายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารจากรายการพึงรับพึงจ่ายทั้งหมด และมีการปรับ
ลูกหน้ีออกจากรายไดเ้น่ืองจากฝ่ายบริหารสามารถจดัการกาํไรโดยรับรู้รายไดจ้ากการขายเช่ือได ้
(ศนัสนีย ์ศรีวรเดชไพศาล, 2549, น. 14) 
 Dechow  et al. (1995) ไดป้รับเปล่ียนรูปแบบจาํลองทางสถิติในการวิเคราะห์เชิงประจกัษ์
เพื่อขจดัขอ้ผิดพลาดจากแนวโน้มการคาดคะเนของ Jones Model (1991) ท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือมีการใช้
ดุลยพินิจในการจดัการรายได ้ใน Modified Jones Model (1995) การประมาณค่ารายการตามเกณฑ์
พึงรับพึงจ่ายจากการดาํเนินงานตามปกติของธุรกิจจะประมาณสาํหรับช่วงระยะเวลาท่ีจดัการกาํไร 
แบบจาํลอง Modified Jones Model (1995) มีรูปแบบทางสถิติดงัน้ี (Dechow et al., 1995, น. 199)   
 

NDAt = 1(1/At-1) + 2(∆REVt - ∆RECt) + 3(PPEt) 
โดยท่ี 
 ∆REVt คือ ลูกหน้ีสุทธิในปีท่ี  t ลบลูกหน้ีสุทธิในปีท่ี t-1 วดัจากสินทรัพยร์วมในปีท่ี  t-1  

 1, 2, 3 คือค่าท่ีไดจ้าก Original Jones Model (1991) 

        2.5.5  แบบจาํลองในการวดัคุณภาพของกาํไร (Quailty of Earnings) ของ Dechow-Dichev 
(2002)   
 Dechow and Dichev (2002) ไดเ้สนอแนวทางการหารายการคงคา้งจากการดาํเนินธุรกิจ 
(Non-discretionary Accruals) โดยตวัแบบจะใชก้ารคาํนวณหารายการคงคา้งจากการดาํเนินธุรกิจ 
ดว้ยการประมาณการจากกระแสเงินสดในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต โดยมีแนวคิดวา่การท่ีกิจการลง
บนัทึกรายการ แสดงว่ากิจการคาดหวงัว่าจะตอ้งไดรั้บหรือจ่ายกระแสเงินสดในอนาคต หรือ ตอ้ง
บนัทึกเม่ือมีการรับหรือจ่ายเงินสดล่วงหนา้ ดงันั้นกระแสเงินสดในอดีต ปัจจุบนั และอนาคตจึงน่าจะ
สามารถใชป้ระมาณการรายการคงคา้งจากการดาํเนินธุรกิจได ้(ภศัรา พิริยมานนัท,์ 2554, น. 13-14) 
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 Dechow and Dichev (2002) Model เป็นแบบจาํลองท่ีใชว้ดัผลการดาํเนินงานในแต่ละ
งวดบญัชี (measure accruals) โดยถือเสมือนเป็นการเปล่ียนแปลงทุนดาํเนินการ (working capital) 
ซ่ึงมีแบบจาํลองทางสถิติดงัน้ี (Herly, 2012, น. 23-24) 

∆WCit  =  β0 	+ 	β1CFOit ‐1 	+ 	β2CFOit 	+ 	β3CFOit+1 	+ 	ɛ i t 	  

โดยท่ี 
∆WCit    คือ ทุนดาํเนินการในปีท่ี t ลบดว้ยรายไดใ้นปีท่ี t-1 ของบริษทั i, คิดจากสินทรัพยร์วม
 ของงวดท่ีผา่นมา     

 CFOit     คือ กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานในปีท่ี t ของบริษทั i, คิดจากสินทรัพยร์วมของ
  งวดท่ีผา่นมา 
        2.5.6  แบบจาํลองในการวดัคุณภาพของขอ้มูลทางบญัชี  ของ  Gastón et al.  (2010) 
 แบบจาํลองในการวดัคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีของ  Gastón et al.  (2010)  เป็น
แบบจาํลองอย่างง่ายท่ีใช้ศึกษาผลกระทบของการนํามาตรฐาน IFRS มาใช้ในประเทศสเปน โดย
พิจารณาตวัเลขทางบญัชีและอตัราส่วนทางการเงิน ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกาํไรขาดทุน อนัไดแ้ก่สินทรัพยห์มุนเวียน สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน สินทรัพยท์ั้งหมด 
ส่วนของเจา้ของ หน้ีสินหมุนเวียน หน้ีสินไม่หมุนเวียน และหน้ีสินรวม กาํไรขั้นตน้ และกาํไรสุทธิ 
รวมทั้ง อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้ ผลตอบแทนของสินทรัพย ์และผลตอบแทนของส่วนของเจา้ของ 
 นอกจากน้ียงัได ้ศึกษาผลกระทบของการนาํมาตรฐาน IFRS มาใช ้โดยพิจารณาถึงความ
แตกต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าตามราคาตลาด ท่ีเป็นผลมาจากการจดัทาํบญัชีภายใต้
มาตรฐานเดิม และ ภายใตม้าตรฐาน IFRS โดยเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชี (Book Value) ท่ีวดัจาก
ส่วนของเจา้ของทั้งหมด (Total equity) ท่ีจดัทาํภายใตม้าตรฐานการบญัชีเดิม และภายใตม้าตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) กบั มูลค่าตามราคาตลาด (Market Value) ท่ีวดัจาก
ตวัเลขมูลค่าตามราคาตลาด (Market capitalization)  โดยใชแ้บบจาํลอง ดงัน้ี 
 
 LOCAL GAAP  =  [Book Local GAAP / Market Value] 
 IFRS   =  [Book IFRS / Market Value] 

โดยท่ี 
 BookLocal GAAP  =   มูลค่าตามบญัชีภายใตม้าตรฐานการบญัชีเดิม   
 BookIFRS =   มูลค่าตามบญัชีภายใตม้าตรฐาน IFRS  
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 Market Value =   มูลค่าตามราคาตลาด  
 สรุปการวดัมูลค่าจากแบบจาํลอง (Valuation Model) 
 Easton แ ล ะ  Harris (1991) Model แ ล ะ  Feltham แ ล ะ  Ohlson (1995) Model เป็ น
แบบจาํลองทางสถิติท่ีใชว้ดัมูลค่าผลตอบแทนของหุ้นในรูปความสัมพนัธ์ของระดบักาํไร และการ
เปล่ียนแปลงของกําไร โดย  Easton และ  Harris (1991) เป็นแบบจําลองทางสถิติในรูปของ
ผลตอบแทน (Return Model) ขณะท่ี Feltham และ Ohlson (1995) เป็นแบบจาํลองทางสถิติในรูป
ของราคา (Price Model) (Halonen, Pavlovic และ Persson, 2013, น. 2) 

 สําหรับ Jones (1991) Model เป็นแบบจาํลองทางสถิติท่ีใช้วดัการจัดการกําไรโดยมี
แนวคิดว่ารายไดเ้ป็นรายการพึงรับพึงจ่ายจากการดาํเนินงานปกติทางธุรกิจ (Non-Discretionary 
Accruals) และผลต่างระหว่างกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดาํเนินงานและกาํไรตามเกณฑค์งคา้ง
อาจเป็นผลมาจากรายการดาํเนินงานตามปกติของธุรกิจ หรือจากการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารใน
การจดัการตวัเลขกาํไร ซ่ึง Dechow et al. (1995) ไดป้รับเปล่ียนรูปแบบของ original Jones model 
(1991) ไปเป็น Modified Jones Model เพื่อแยกรายการพึงรับพึงจ่ายจากการดาํเนินงานปกติทาง
ธุรกิจ (Non-Discretionary Accruals) และรายการพึงรับพึงจ่ายจากการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
(Discretionary Accruals) โดยแบบจาํลอง Modified Jones (Dechow et al., 1995) ได้มีการลบการ
เปล่ียนแปลงของลูกหน้ีจากการเปล่ียนแปลงของรายได้ ส่วน Dechow and Dichev (2002) Model 
เป็นแบบจาํลองการคาํนวณหารายการคงคา้งจากการดาํเนินธุรกิจ (Non-discretionary Accruals) 
เช่นเดียวกบั Jones (1991) Model แต่เป็นการวดัมูลค่าดว้ยการประมาณการจากกระแสเงินสดใน
อดีต ปัจจุบนั และอนาคต 
 ส่วนงานวิจัยของ Gastón et al.  (2010) นั้ น  จะใช้แบบจําลองอย่างง่ายในการวัด
อตัราส่วนแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างมูลค่าตามบญัชี (Book Value) และมูลค่าตามราคาตลาด (Market 
value) โดยเปรียบเทียบอัตราส่วนก่อนและหลังการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ (IFRS)  
 งานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัจะใชแ้บบจาํลองของ Gastón et al.  (2010) ในการศึกษาว่าขอ้มูลทาง
บญัชีให้คุณภาพของขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัตดัสินใจหรือไม่ โดยเปรียบเทียบก่อนและ
หลงัการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาปรับใช ้โดยจะนาํผลลพัธ์ท่ี
ไดจ้ากแบบจาํลองมาประกอบการอธิบายผลของงานวิจยั 
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2.6  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ  (International 
Accounting Standard Board: IASB) มีการกําหนดมาตรฐานการบันทึกบัญชีใหม่เพื่อให้ใช้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก คือมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) โดยใน
สหภาพยุโรปกาํหนดให้ภายในปี 2548 บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย ไดท้ยอยปรับปรุง
มาตรฐานการบญัชีของประเทศใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานดงักล่าว และประกาศใชม้าตามลาํดบั จึง
มีงานวิจยัท่ีศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงการใชม้าตรฐานการบญัชีจากมาตรฐาน
เดิมไปเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) โดยใช้แบบจาํลองการวดั
มูลค่า (Value Relevance Model) ท่ีเคยมีการศึกษาการวดัมูลค่าของกิจการในเชิงประจกัษ ์และสร้าง
แบบจาํลองทางสถิติไว  ้รวมทั้ งการศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของงบการเงินและ
อตัราส่วนต่างๆ ทางการเงิน เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์และประโยชน์ของขอ้มูลทางบญัชีภายหลงั
การใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) จากการทบทวนวรรณกรรม ไดมี้ผู ้
ศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
(IFRS) ดงักล่าว ซ่ึงขอยกตวัอย่างการศึกษามาโดยสังเขป โดยแยกตามลกัษณะการแบ่งช่วงเวลา
การศึกษาขอ้มูลก่อนและหลงัการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) ดงัน้ี 
        2.6.1  งานวิจยัท่ีศึกษาขอ้มูลเปรียบเทียบก่อนและหลงัการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ (IFRS) 
 มีผูศึ้กษาผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
(IFRS) มาใชใ้นการจดัทาํงบการเงินโดยทาํการศึกษาเป็นช่วง เปรียบเทียบก่อนและหลงัการจดัทาํ
รายงานโดยใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) ดงัต่อไปน้ี 
 ในประเทศกรีซ ได้มีงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของการนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ท่ีมีต่อประโยชน์ของขอ้มูลทางบญัชี ของบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศกรีซ  Karampinis และ Hevas (2009) ศึกษาความสัมพนัธ์
ของรายได ้และมูลค่าตามบญัชี ผลการศึกษาพบวา่ การใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่ง
ประเทศ (IFRS) มีผลกระทบเชิงบวกต่อมูลค่าของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม และมูลค่าทางบญัชี
ของงบการเงิน แมว้่าจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินท่ีแยกกนั และตวัเลขรวมทางบญัชีมีมูลค่า
มากกว่าการแยกกนั ทั้งในระยะเวลาก่อนและหลงัการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRS) และเด่นชดัมากข้ึนหลงัการใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
(IFRS) การแยกรายได้สุทธิเพิ่มความสามารถในการอธิบายกาํไรโดยใช้ตัวแบบ Earning-book 
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value capitalization (EBVC) model สุดทา้ยแมว้่าความสามารถในการอธิบายโดยรวมโดยใช้ตวั
แบบจะเพิ่มข้ึน แต่ความสามารถในการอธิบายเน้ือหาส่วนเพิ่มของทั้ งรายได้สุทธิและรายได้
ทางการเงินกลบัลดลง  
 นอกจากน้ี Kousenidis, Ladas และ Negakis (2010) ยงัไดศึ้กษาเก่ียวกบัประโยชน์ของ
ขอ้มูลทางบญัชี ในช่วงเวลาก่อนและหลงัการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
(IFRS) โดยใช้แบบจาํลองของ Easton and Harris (1991) และ Feltham and Ohlson (1995) กลุ่ม
ตวัอย่างคือบริษทัในประเทศกรีซ ผลของการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผลกระทบของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ลดเน้ือหาขอ้มูลส่วนเพิ่มของมูลค่าตามบญัชีของผูถื้อ
หุ้นสาํหรับราคาหุ้น อยา่งไรก็ตามเน้ือหาขอ้มูลส่วนเพิ่มของผลกาํไรเพ่ิมข้ึนสาํหรับระยะเวลาหลงั
ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)  ผลลพัธ์น้ีสามารถอธิบายไดโ้ดยการ
นาํหลกัมูลค่ายติุธรรมของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาใช ้ท่ีทาํให้
เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในมูลค่าตามบญัชีแต่ไม่ใช่ในผลกาํไร 
 ส่วนในประเทศเคนยา Outa (2011) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัผลกระทบของการนาํมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาใช ้ส่งผลต่อคุณภาพทางการบญัชีของบริษทัท่ี
จดทะเบียนในประเทศเคนยา คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) มี
วตัถุประสงค์ว่าผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์จากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRS) จะรวมถึงความโปร่งใส คุณภาพการบญัชี และการลดลงของตน้ทุนเงินทุน จาก
สมมติฐานเหล่าน้ี  การศึกษาคร้ังน้ีใช้การวัดคุณภาพทางบัญชี คือ การจัดการกําไร (Earning 
Management) การรับรู้ขาดทุนอยา่งทนัเวลา (Timely loss recognition) และมูลค่าของกิจการท่ีอยูใ่น
รูปของราคาหุ้น เทียบกับรายงานในงบการเงิน (value relevance) เพื่อดูว่าการใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) นาํไปสู่การปรับปรุงคุณภาพทางการบญัชีของบริษทัจด
ทะเบียนในประเทศเคนยาหรือไม่ วิธีท่ีใชใ้นการศึกษาใชต้วัช้ีวดัคุณภาพการจดัการทางบญัชีท่ีไดมี้
การศึกษามาก่อนแลว้ ซ่ึงส่วนใหญ่คือการจดัการกาํไร การรับรู้ขาดทุนอยา่งทนัเวลา และมูลค่าของ
กิจการ ผลการศึกษาพบว่า สามในแปดตัวช้ีวดัแสดงให้เห็นว่ามีคุณภาพดีข้ึนอย่างมีขอบเขต 
ในขณะท่ีหา้ตวัช้ีวดัระบุวา่มีการปรับตวัลดลงอยา่งมีขอบเขต  
 ในสหราชอาณาจกัร  Brochet, Jagolinzer และ Riedl (2011) ได้ทาํการศึกษาเก่ียวกับ
ผลกระทบของการบงัคบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาใชใ้นการ
เปรียบเทียบงบการเงิน โดยศึกษาจากการเปล่ียนแปลงของขอ้มูลในงบการเงินของบริษทัในสหราช
อาณาจกัร ซ่ึงมาตรฐานการทาํบญัชีไดรั้บการพิจารณาว่ามีความคลา้ยคลึงกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) (Bae et al., 2008 อา้งถึงใน Brochet et al., 2011, น. 1) ถา้การ
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นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาใชช่้วยปรับปรุงการเปรียบเทียบงบ
การเงินระหว่างบริษทั ก็สามารถคาดการณ์ไดว้่าการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ  (IFRS) จะลดการใช้ข้อมูลข่าวสารจากสองตัวกลาง คือ  ผู ้รู้ข้อมูลภายใน  (insider 
purchases) และคาํแนะนาํจากนกัวิเคราะห์ (analyst recommendation upgrades) ผลการศึกษายนืยนั
ถึงการคาดการณ์น้ี โดยเฉพาะผลตอบแทนท่ีผิดปกติจากขอ้มูลส่วนตวัของสองตวักลาง จะลดลง
เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาใช ้ผลท่ีไดรั้บมีความ
คลา้ยคลึงกนัสาํหรับ subsamples ท่ีต่อไปจะมีการลดลงในการใชข้อ้มูลส่วนตวั เน่ืองจากมีการใช้
ขอ้มูลจากงบการเงินเปรียบเทียบมากข้ึน สาํหรับบริษทัมีรายการกระทบยอดระหว่างมาตรฐาน UK 
GAAP และ IFRS ในปริมาณท่ีตํ่า และบริษทัมีสภาพแวดลอ้มขอ้มูลท่ีมีคุณภาพสูงกว่าในอดีต นัน่
คือผลการศึกษาท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งกบัการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
(IFRS) มาใชซ่ึ้งจะนาํไปสู่การใชง้บการเงินเปรียบเทียบ 
 การศึกษาผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) ไดมี้
การขยายไปยงัประเทศตุรกี โดย Karğın (2013) ได้ศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ท่ีมีต่อประโยชน์ของขอ้มูลทางบญัชีในช่วงเวลาก่อน
และหลงัการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาประยุกต์ใชส้ําหรับ
บริษทัจดทะเบียนตุรกี ศึกษาระหว่างปี 1998-2011 โดยใช้ Ohlson model (1995) กล่าวคือ มูลค่า
ตลาดมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าตามบญัชี และกาํไรต่อหุ้น มูลค่าตามบญัชีโดยรวมมีประโยชน์ใน
การกาํหนดมูลค่าตลาดหรือราคาหุ้น ผลการศึกษาพบว่า ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชีมีการ
ปรับปรุงดีข้ึนในช่วงหลงัการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) (2005-
2011) เม่ือพิจารณามูลค่าตามบญัชี ในขณะท่ีการปรับปรุงประโยชน์ของขอ้มูลทางดา้นผลตอบแทน
ไม่เป็นท่ีสงัเกต   
 นอกจากน้ี งานวิจยัของ Ames (2013) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั การนาํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาใช้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2005 ของประเทศแอฟริกาใต ้
สาํหรับบริษทัจดทะเบียน เป็นการศึกษาผลกระทบจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (IFRS) กบัคุณภาพทางการบญัชี โดยไดนิ้ยาม คุณภาพทางการบญัชีว่าคือคุณภาพ
ของผลประกอบการ (earnings quality) และข้อมูลท่ี เป็นประโยชน์ ต่อการตัดสินใจ  (value 
relevance) โดยมีสมมติฐานว่าทั้งคุณภาพของผลประกอบการและคุณภาพของขอ้มูลทางบญัชี จะ
เพิ่มข้ึนหลงัจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ผลการศึกษาพบว่า
คุณภาพของผลประกอบการไม่ไดรั้บการปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัภายหลงัการใชม้าตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)  นอกจากนั้ นยงัพบว่าค่าความสัมพันธ์ของ
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องคป์ระกอบของงบแสดงฐานะการเงินท่ีสาํคญัมีการเปล่ียนแปลงหลงัการใชม้าตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS)    
 การศึกษาผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
(IFRS) ท่ีมีต่อความสัมพันธ์ของรายได้ และมูลค่าตามบัญชี  ได้มีการวิจัยโดย Chebaane และ 
Othman (2014) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
(IFRS) ท่ีมีต่อความสัมพนัธ์ของรายได ้และมูลค่าตามบญัชี จากการศึกษาช้ีให้เห็นว่า ผลกระทบ
ของ IFRS เป็นไปในแง่บวกสาํหรับประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายจารีตประเพณี ซ่ึงมีระดบัของการ
เปิดกวา้งทางเศรษฐกิจจากภายนอกสูง มีการคุม้ครองผูล้งทุนท่ีเขม้แข็ง ให้ความคุม้ครองเต็ม
รูปแบบต่อผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย และเป็นตลาดทุนท่ีมีความซบัซอ้น 
 การศึกษาผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
(IFRS) ท่ีมีอุตสาหกรรมการเงิน ได้มีงานวิจยัของ Umoren และ Enang (2015) ท่ีศึกษาเก่ียวกับ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ของธนาคารท่ีจดทะเบียนในประเทศ
ไนจีเรีย 12 ธนาคาร โดยใช้ตวัเลขจากงบการเงินของปี 2010 และ 2011 ซ่ึงเป็นช่วงก่อนการใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และปี 2012 และ 2013 ซ่ึงเป็นช่วงหลงั
การใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) เคร่ืองมือในการศึกษาใช ้Ohlson 
(1995) Model และสถิติ เชิงพรรณนาและวิ ธีการถดถอยแบบกําลังน้อยท่ี สุด(Least-squares 
regression) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
(IFRS) ต่อคุณภาพการบนัทึกบญัชี ผลการศึกษาพบว่า มูลค่าหุ้น (equity value) และผลประกอบการ 
(earnings) ของธนาคารมีความสัมพนัธ์ท่ีเป็นประโยชน์กับราคาหุ้นภายใตก้ารใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) มากกวา่ภายใตก้ารใชม้าตรฐาน Nigerian SAS กาํไรต่อ
หุ้นเพิ่มมูลค่าข้ึนสัมพนัธ์กบัช่วงระยะเวลาหลงัการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRS) ในขณะท่ีมูลค่าตามบัญชีของผูถื้อหุ้นต่อหุ้นมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนน้อยกว่าในช่วง
ระยะเวลาหลงัการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ซ่ึงอาจหมายความ
วา่รายงานผลประกอบการของธนาคารพาณิชยไ์นจีเรียไดก้ลายเป็นขอ้มูลเพิ่มเติมใหก้บันกัลงทุนใน
การกาํหนดมูลค่าของธนาคารภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) 
        2.6.2 งานวิจยัท่ีศึกษาขอ้มูลหลงัการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
(IFRS) 
 ผูว้ิจยัในต่างประเทศไดท้าํการศึกษาผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาใช้ในการจดัทาํการเงินโดยทาํการศึกษาในช่วงเวลาหลงัใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) แลว้ งานวิจยัมีดงัต่อไปน้ี 
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 ในประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตต์ Alali  และ Foote (2009) ได้ศึกษาเก่ียวกับ 
ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชีท่ีจดัทาํตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
(IFRS) ในตลาดหลกัทรัพยอ์าบูดาบี (Abu Dhabi Stock Exchange - ADX) โดยใชแ้บบจาํลองทาง
สถิติของ Easton and Harris (1991) และ Ohlson (1995)  และใช้ขอ้มูลการตลาดรายเดือน จากปี 
2000-2006 การศึกษาน้ีเป็นการสํารวจประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชีของบริษทัท่ีซ้ือขายใน
ตลาดหลกัทรัพยอ์าบูดาบี ผลการศึกษาโดยรวมแสดงให้เห็นว่าผลกาํไรวดัโดยราคาในช่วงเวลา
เร่ิมต้น  (earnings scaled by beginning of period price) มีผล เชิ งบวกกับผลตอบแทนสะสม 
(cumulative returns) อยา่งมีนยัสาํคญั กาํไรต่อหุ้น และมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น มีผลเชิงบวกกบัราคา
ต่อหุ้นอยา่งมีนยัสําคญั นอกจากน้ียงัพบว่าประโยชน์ของขอ้มูลทางบญัชีมีการเปล่ียนแปลงตั้งแต่
เร่ิมการเปล่ียนแปลงของตลาดในปี 2000  
 ส่วนในประเทศสวีเดน  Halonen, Pavlovic และ  Persson (2013) ได้ศึกษาเก่ียวกับ 
ประโยชน์ของรายงานทางการเงิน และผลกระทบต่อราคาหุ้นในประเทศสวีเดน หลงัจากการนาํ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) มาใชใ้น ปี 2005 เพื่อท่ีจะวดัถึงประโยชน์ 
ผูศึ้กษาได้รวบรวมข้อมูลทางบัญชี และราคาหุ้นจาก  OMX Large Cap ระหว่าง ปี2007-2010 
ตวัอย่างประกอบดว้ย บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์Nasdaq OMX Stockholm โดยบริษทั
จดทะเบียนใน Nasdaq OMX จะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ Large Cap, Mid Cap และ Small Cap 
ตวัประมาณค่า OLS (วิธีการถดถอยเชิงเส้นแบบ Ordinary Least Square-OLS) ใช้จากอตัราส่วน
ทางการเงินท่ีค ํานวณจากข้อมูลทางบัญชี  การวิจัยใช้วิ ธีการของ Ohlsen’s model (1995) ผล
การศึกษาพบว่า  ประโยชน์จากงบแสดงฐานะการเงินวดัจากมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้นมีเพิ่มข้ึน ขอ้มูล
ทางบญัชีจากงบกาํไรขาดทุนท่ีวดัจากกาํไรต่อหุ้น มีประโยชน์เพิ่มข้ึนตลอดช่วงระยะเวลาท่ีศึกษา 
แต่ความสําคญักลบัลดลง ผลการศึกษายงัแสดงให้เห็นว่า ขอ้มูลทางบญัชีอธิบายไดถึ้งสัดส่วนท่ี
สูงข้ึนของราคาหุน้  
        2.6.3  งานวิจยัท่ีศึกษาขอ้มูลเปรียบเทียบปีท่ีจดัทาํรายงานทางการเงินภายใตม้าตรฐานเดิม และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) 
 ผูว้ิจยัในต่างประเทศไดท้าํการศึกษาผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาใช้ โดยการศึกษาเปรียบเทียบงบการเงินของปีสุดท้ายท่ีใช้
มาตรฐานเดิม กบังบการเงินท่ีไดป้รับเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  (IFRS) 
ซ่ึงแสดงไวใ้นงบการเงินของปีถดัไป ดงัน้ี 
   จากการท่ี สหภาพยุโรปออกกฎขอ้บงัคบัท่ี 1606/2002 ให้กลุ่มบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหุ้นยุโรป ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)  Callao, Jarne และ 
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La´ınez (2007) ได้ศึกษาเปรียบเทียบคุณค่าของข้อมูลบัญชีในงบการเงินหลังจากการปรับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  (IFRS) ในประเทศสเปน ทั้งน้ี งานวิจยัน้ีเป็น
การศึกษาบริษทัใน IBEX-35 ซ่ึงเป็น benchmark stock market index ในกรุงมาดริด ประเทศสเปน 
โดยมุ่งเนน้ไปท่ีผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ดา้นการ
เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานของสเปน โดยการหาความ
แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัระหว่างตวัเลขบญัชีและอตัราส่วนทางการเงินภายใตม้าตรฐานรายงานทาง
การเงินทั้งสองชุด คือมาตรฐานการบญัชีของสเปน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRS) ผลการศึกษาพบว่าการเปรียบเทียบไดรั้บผลกระทบในทางลบถา้ทั้งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และมาตรฐานการบญัชีของทอ้งถ่ินถูกนําไปใช้ใน
ประเทศเดียวกนัในเวลาเดียวกนั แต่การทาํมาตรฐานในทอ้งถ่ินให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลก็
เป็นส่ิงเร่งด่วน นอกจากน้ียงัพบว่ายงัไม่มีการปรับปรุงดา้นความคุม้ค่าของการรายงานทางการเงิน
ให้กบัผูล้งทุนในตลาดหุ้นในทอ้งถ่ิน เพราะช่องว่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าตามตลาดจะ
กวา้งข้ึนเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ถูกนาํมาใช ้ในขณะท่ียงัไม่มี
การไดรั้บประโยชน์จากการรายงานทางการเงินในระยะสั้น  แต่ประโยชน์จากการใชร้ายงานทาง
การเงินอาจดีข้ึนในระยะกลางถึงระยะยาว 
 งานวิจยับางงานไดท้าํการเปรียบเทียบประโยชน์ของขอ้มูลทางบญัชีในสองประเทศ   
ดงัเช่น Gastón, García, Jarne และ Gadea (2010) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั ผลกระทบเชิงปริมาณของการ
ปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) คร้ังแรกในปี 2005 เพื่อวิเคราะห์
ว่าประโยชน์ของขอ้มูลทางบญัชีเพ่ิมสูงข้ึน ภายใตก้ารปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (IFRS) มากกวา่ขอ้มูลในงบการเงินท่ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐาน GAAP ท่ีประเทศนั้น
ใชอ้ยู ่สาํหรับการตดัสินใจของนกัลงทุนในตลาดทุนหรือไม่ การศึกษาเปรียบเทียบผลในสเปนและ
ในสหราชอาณาจกัร ท่ีระบบบญัชีแบบดั้งเดิมของทั้งสองประเทศถูกพิจารณาว่าอยูใ่นกลุ่มท่ีตรงกนั
ขา้มอย่างชัดเจน ตวัอย่างประกอบดว้ยกลุ่มบริษทัจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยม์าดริด 
(Madrid Stock Exchange General Index - IGBM) และ  ตลาดหลักท รัพย์ไฟแนน เชี ยลไทม ์
(Financial Times Stock Exchange Index 100 - FTSE 100) ผลการศึกษาพบว่า  ผลกระทบเชิง
ปริมาณมีนัยสําคญัในทั้ งสองประเทศ และมีสูงกว่าในสหราชอาณาจกัร ซ่ึงขดักันกับท่ีคาดไว ้
นอกจากน้ียงัสังเกตเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มีผลกระทบ
ทางลบของประโยชน์จากรายงานทางการเงินในทั้งสองประเทศ แมว้่าผลกระทบน้ีจะมีผลอย่างมี
นยัสาํคญัในประเทศสเปนเท่านั้น 
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 ในส่วนของ Clarkson, Hanna, Richardson และ Thompson (2011) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบผลกระทบของการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ในยโุรป
และออสเตรเลีย ในความสัมพนัธ์ของมูลค่าตามบญัชีและรายไดส้าํหรับการประเมินมูลค่าส่วนของ
เจา้ของ กลุ่มตวัอยา่งคือบริษทั 3,488 บริษทั จากประเทศในยโุรปและออสเตรเลีย จาก 3 ประเทศท่ี
ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และ 12 ประเทศท่ีใช้ระบบประมวลกฎหมาย 
(Code Law) ท่ีเร่ิมใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ในปี 2005 ซ่ึง
สามารถเปรียบเทียบตวัเลขจากรายงานปี 2004 ก่อนใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRS) กับตวัเลขจากรายงานปี 2004 ท่ีนําเสนอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (IFRS) ในปี 2005 เป็นตวัเลขเปรียบเทียบ ศึกษาไขวร้ะหว่าง Earning Per Share 
(EPS) และ Book Value Per Share (BVPS) ดาํเนินการวิเคราะห์โดยใชรู้ปแบบการกาํหนดราคาเชิง
เส้นแบบดั้งเดิม (Traditional linear pricing models) ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีไดมี้นัยสําคญัทางสถิติและมี
ผลเป็นลบ เหมือนกบัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ในรูปแบบไม่เชิงเส้น (Nonlinearities) นอกจากน้ียงั
เพิ่มข้ึนแบบไม่เป็นเชิงเส้นในขอ้มูลท่ีใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) 
ซ่ึงเด่นชดัมากท่ีสุดสําหรับบริษทัในประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายจารีตประเพณี  ดว้ยการควบคุม
ผลกระทบในรูปแบบไม่เชิงเส้น ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นท่ีสังเกตในความสัมพนัธ์ดา้นราคาของ
บริษทัทั้งในประเทศท่ีใชร้ะบบประมวลกฎหมายหรือประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายจารีตประเพณี ซ่ึง
ขดัแยง้กบัผลท่ีไดจ้ากวิเคราะห์ในรูปแบบการกาํหนดราคาเชิงเส้นตรง และในการเปรียบเทียบการ
ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) ไม่สามารถสรุปผลไดจ้ากการวิเคราะห์
รูปแบบการกาํหนดราคาแบบเสน้ตรงเพียงวิธีเดียวเท่านั้น 
        2.6.4  งานวิจยัท่ีศึกษาความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงไปใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ (IFRS) 
 สืบเน่ืองจากประเทศไนจีเรีย มีการบงัคบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRS) สําหรับรอบเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในปี 2012 จึงมีผูว้ิจยัศึกษาความคิดเห็นของผูจ้ดัทาํ 
และผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน ท่ีมีต่อการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) 
มาใช ้กล่าวคือ  Okpala (2012) ไดศึ้กษาความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบของการใชม้าตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) ท่ีมีต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และเศรษฐกิจ
ของประเทศไนจีเรีย ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ไนจีเรีย (ผูจ้ดัทาํขอ้มูล) ระหว่างปี 2002-2011จาํนวน 183 บริษทั และนกัวิเคราะห์การลงทุน (ผูใ้ช้
ขอ้มูล) จาก 225 บริษทัจาก Capital market operator ท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์วิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ถูกนาํมาใชไ้ดจ้าํนวน 123 ตวัอยา่ง และ ขอ้มูลปฐม
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ภูมิมาจากการตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRS) มีผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศไนจีเรีย เป็นท่ียอมรับว่าการใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ช่วยส่งเสริมการไหลเขา้ของเงินลงทุนจากต่างประเทศ 
(Foreign Direct Investment: FDI) และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคนควรพยายามท่ี
จะเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากมาตรฐาน GAAP ท่ีเป็นสากล และมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดเป็น
หลักการ (principle - based standards) ซ่ึงคือมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
(IFRS) DPU
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ตารางที ่2.7  สรุปงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงไปใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) 
 
ผูศ้ึกษา / ปีที่

ศึกษา 
เรื่องที่ศึกษา ประเทศ กลุ่มตวัอยา่ง / ขอ้มูล วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 

Callao, Jarne 
และ La´ınez  
2007 

Adoption of IFRS in 
Spain: Effect on the 
comparability and 
relevance of financial 
reporting  

สเปน - บริษทัใน IBEX-35 Index ณ 30 มิ.ย. 
2005 จาํนวน 26 บริษทั 
- งบการเงินครึ่งปีแรกของปี 2004 ซึ่ง
จดัทาํภายใตม้าตรฐานเดิม และปี 2005 
ซึ่งงบการเงินครึ่งปีแรกของปี 2004 
จดัทาํภายใต ้IFRS 
- งบการเงิน ณ สิ้นปี 2004 ภายใต้
มาตรฐานเดิม และปี 2005 ซึ่งงบการเงิน
ปี 2004 จดัทาํภายใต ้IFRS 

ศึกษา
องคป์ระกอบงบ
การเงินและ
อตัราส่วนทางการ
เงิน  

- การนาํมาตรฐาน IFRS มาใชม้ีผล
ทางลบต่อคุณภาพของขอ้มูลบญัชี     

Alali และ Foote  
2009 

The Value Relevance 
of International 
Financial Reporting 
Standards: Empirical 
Evidence in an 
Emerging Market 

สหรัฐ
อาหรับ 
เอมิเรตส์ 

- บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
จาํนวน 56 บริษทั 
- ขอ้มูลการตลาดรายเดือน จาก 
ปี 2000-2006 ซึ่งเริ่มใชม้าตรฐาน 
IFRS ในปี 2000 

- Easton and 
Harris (1991) 
Return Model 
- Ohlson (1995) 
Price Model  
 

- ผลกาํไรวดัโดยราคาในช่วงเวลา
เริ่มตน้มีผลเชิงบวกกบัผลตอบแทน
สะสมอยา่งมีนยัสาํคญั  
- กาํไรต่อหุน้และมูลค่าตามบญัชีต่อ
หุน้ มีผลเชิงบวกกบัราคาต่อหุน้อยา่งมี
นยัสาํคญั  
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ตารางที ่2.7  (ต่อ) 
 
ผูศ้ึกษา / ปีที่ศึกษา เรื่องที่ศึกษา ประเทศ กลุ่มตวัอยา่ง / ขอ้มูล วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
Karampinis และ 
Hevas  
2009 

The Effect of the 
Mandatory Application 
of IFRS on the Value 
Relevance of 
Accounting Data: 
Some Evidence from 
Greece 

กรีซ - บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
เอเธนส์ 85 บริษทั 
- ขอ้มูลระหวา่งปี 2003-2006 
ปี 2003-2004 ก่อนใช ้IFRS  
ปี 2005-2006 หลงัใช ้IFRS 
- ขอ้มูลกาํไรและมูลค่าตามบญัชีจาก
รายงานประจาํปี และ ตลาดหลกัทรัพย์
เอเธนส์ และขอ้มูลราคาหุน้จาก
หนงัสือพิมพร์ายวนั  

Earnings–Book 
Value Capitalization 
(EBVC) model 

- IFRS มีผลกระทบเชิงบวกต่อมูลค่าของ
กาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมและมูลค่า
ตามบญัชี และเด่นชดัมากขึ้นหลงัใช ้IFRS 
- ความสามารถในการอธิบายโดยรวม
โดยใชต้วัแบบมีเพิ่มขึ้น แต่
ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาส่วน
เพิ่มของทั้งรายไดสุ้ทธิและรายได้
ทางการเงินกลบัลดลง 
- หากสามารถอธิบายผลกระทบจากการ
ใช ้IFRS ไดด้ว้ยการใช ้Model มาตรฐาน 
IFRS อาจพิสูจนไ์ดว้า่เป็นประโยชน ์

Gastón, García, 
Jarne และ Gadea 
2010 

IFRS adoption in Spain 
and the United 
Kingdom: Effects on 
accounting numbers 
and relevance 

สเปน - บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
มาดริด 100 บริษทั  และ ตลาดหลกัทรัพย์
ไฟแนนเชียลไทม ์74 บริษทั 
- งบการเงินของปี 2004 ซึ่งจดัทาํภายใต้
มาตรฐานเดิม และปี 2005 ซึ่งงบการเงิน
ของปี 2004 จดัทาํภายใต ้IFRS 

ศึกษาองคป์ระกอบ
งบการเงินและ
อตัราส่วนทางการ
เงิน 

- ผลกระทบเชิงปริมาณมีนยัสาํคญัทั้งสอง
ประเทศ และมีสูงกวา่ในสหราชอาณาจกัร  
- IFRS มีผลกระทบทางลบของ
ประโยชนจ์ากรายงานทางการเงินในทั้ง
สองประเทศ แมว้า่ผลกระทบนี้จะมีผล
อยา่งมีนยัสาํคญัในประเทศสเปนเท่านั้น 
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ตารางที ่2.7  (ต่อ) 
 
ผูศ้ึกษา / ปีที่

ศึกษา 
เรื่องที่ศึกษา ประเทศ กลุ่มตวัอยา่ง / ขอ้มูล วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 

Kousenidis, Ladas  
และ Negakis  
2010 

Value Relevance of 
Accounting Information 
in the Pre- and Post-
IFRS Accounting 
Periods 

กรีซ - บริษทัจดทะเบียนในตลาด 
หลกัทรัพยเ์อเธนส์ 159 บริษทั 
- ขอ้มูลจากงบการเงินระหวา่งปี 2003-
2006 
ปี 2003-2004 ก่อนใช ้IFRS  
ปี 2005-2006 หลงัใช ้IFRS  

- Easton and Harris 
(1991) 
Return Model 
- Feltham and 
Ohlson (1995) 
Price Model 

ผลกระทบที่เกิดหลงัใช ้IFRS   
- ลดเนื้อหาขอ้มูลส่วนเพิ่มของมูลค่าตาม
บญัชีของผูถ้ือหุน้สาํหรับราคาหุน้  
- เพิ่มเนื้อหาขอ้มูลส่วนเพิ่มของผลกาํไร 
- ผลลพัธ์อธิบายไดโ้ดยการนาํหลกัมูลค่า
ยตุิธรรมของ IFRS มาใช ้ซึ่งทาํใหเ้กิด
การเปลี่ยนแปลงที่สาํคญัในมูลค่าตาม
บญัชี 

Outa  
2011 

The Impact of 
International Financial 
Reporting Standards 
(IFRS) Adoption on the 
Accounting Quality of 
Listed Companies in 
Kenya 

เคนยา - บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ไนโรบี ระหวา่งปี 1995-2004 จาํนวน 54 
บริษทั 
- งบการเงิน ปี 1995-1999 ก่อนใช ้IFRS 
- งบการเงิน ปี 2000-2004 หลงัใช ้IFRS 

ศึกษาตวัชี้วดัดา้น 
- Earning 
Management   
- Timely loss 
recognition  
- value relevance  

- สามในแปดตวัชี้วดัแสดงใหเ้ห็นวา่
คุณภาพของขอ้มูลทางบญัชีดีขึ้น  
- หา้ตวัชี้วดัระบุวา่คุณภาพของขอ้มูลทาง
บญัชีลดลง 
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ตารางที ่2.7  (ต่อ) 
 
ผูศ้ึกษา / ปีที่ศึกษา เรื่องที่ศึกษา ประเทศ กลุ่มตวัอยา่ง / ขอ้มูล วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
Brochet, 
Jagolinzer  
และ Riedl  
2011 

Mandatory IFRS 
Adoption and Financial 
Statement Comparability 

องักฤษ - บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
องักฤษ ระหวา่งปี 2003-2006 จาํนวน 663 
บริษทั 
ปี 2003-2004 ก่อนใช ้IFRS  
ปี 2005-2006 หลงัใช ้IFRS 
- ขอ้มูลการเงินจาก Worldscope, ขอ้มูล
ดา้นตลาด Datastream, ขอ้มูลการ
วิเคราะห์จาก IBES  

ใชส้มการวิเคราะห์
การถดถอยศึกษา 
- ผลตอบแทนที่ไม่
ปกติจากขอ้มูลของ
ผูรู้้ขอ้มูลภายใน  
- ผลตอบแทนที่ไม่
ปกติจากคาํแนะนาํ
ของนกัวิเคราะห์  

- ผลตอบแทนที่ไม่ปกติลดลง หลงัจาก
การนาํ IFRS มาใช ้
 

Clarkson, Hanna, 
Richardson และ 
Thompson  
2011 

The Impact of IFRS 
Adoption on the Value 
Relevance of Book 
Value and Earnings 

ประเทศ
ในยโุรป
และ
ออสเตร 
เลีย 

- 3,488 บริษทั จากประเทศในยโุรปและ
ออสเตรเลีย จาก 3 ประเทศที่ใชร้ะบบ
กฎหมายจารีตประเพณี และ 12 ประเทศที่
ใชร้ะบบประมวลกฎหมาย  
- งบการเงินของปี 2004 ซึ่งจดัทาํภายใต้
มาตรฐานเดิม และปี 2005 ซึ่งงบการเงิน
ของปี 2004 จดัทาํภายใตม้าตรฐาน IFRS 

วิเคราะห์แบบไขว ้
ระหวา่ง EPS และ 
BVPS โดยใช ้
- รูปแบบการ
กาํหนดราคาเชิงเส้น
แบบดั้งเดิม  
- รูปแบบไม่เชิงเส้น
โดยใช ้product 
model 

- การนาํ IFRS มาใชไ้ม่มีผลต่อ Value 
relevance 
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ตารางที ่2.7  (ต่อ) 
 
ผูศ้ึกษา / ปีที่ศึกษา เรื่องที่ศึกษา ประเทศ กลุ่มตวัอยา่ง / ขอ้มูล วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
Okpala  
2012 
 

Adoption Of  IFRS 
And Financial 
Statements Effects: 
The Perceived 
Implications on FDI 
and Nigeria Economy 

ไนจีเรีย - ประชากรประกอบดว้ย บริษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์นจีเรีย 
(ผูจ้ดัทาํขอ้มูล) และนกัวเิคราะห์การ
ลงทุน (ผูใ้ชข้อ้มูล) จาก 408 บริษทั 
- สุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ ได ้123 
ตวัอยา่ง 
- ขอ้มูลปฐมภูมิจากแบบสอบถาม 

-ใชก้ารทดสอบ
ความสมัพนัธ์เชิง
เส้นระหวา่ง ตวั
แปร 2 ตวัแปร 
(Pearson's 
correlation) 

มาตรฐาน IFRS ไดร้ับการยอมรับใน
ประเทศไนจีเรีย  
- การใชม้าตรฐาน IFRS จะส่งเสริม
การไหลเขา้ของเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศ (FDI) และการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 
 

Karğın  
2013 

The Impact of IFRS 
on the Value 
Relevance of 
Accounting 
Information: 
Evidence from 
Turkish Firms 

ตุรกี - ขอ้มูลระหวา่งปี 1998-2011 
ปี 1998-2004 ก่อนใช ้IFRS  
ปี 2005-2011 หลงัใช ้IFRS 
- ขอ้มูล MVPS, BVPS, EPS เกบ็จาก
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
อิสตนับูล ตุรกี ที่เริ่มใชม้าตรฐาน IFRS 
ในปี 2005 
(ฐานขอ้มูล 152 บริษทั) 

Ohlson (1995) 
Price Model 

ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชีมี
การปรับปรุงดีขึ้นในช่วงหลงัการใช ้
IFRS (2005-2011) เมื่อพิจารณามูลค่า
ตลาดหรือราคาหุน้ 
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ตารางที ่2.7  (ต่อ) 
 
ผูศ้ึกษา / ปีที่ศึกษา เรื่องที่ศึกษา ประเทศ กลุ่มตวัอยา่ง / ขอ้มูล วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
Halonen, 
Pavlovic และ 
Persson  
2013 

Value relevance of 
accounting 
information and its 
impact on stock 
prices: Evidence from 
Sweden 

สวีเดน - บริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์Nasdaq OMX 
Stockholm – Large Cap  46 บริษทั 
- ขอ้มูลทางบญัชีและราคาหุน้จาก 
OMX Large Cap ระหวา่ง ปี 2007-
2010  
(เริ่มใชม้าตรฐาน IFRS ในปี 2005) 

- Ohlson (1995) 
Price Model 

- ประโยชนจ์ากงบแสดงฐานะทาง
การเงินวดัจากมูลค่าทางบญัชีต่อหุน้
เพิ่มขึ้น  
- ขอ้มูลทางบญัชีจากงบกาํไรขาดทุน
ที่วดัจากกาํไรต่อหุน้มีประโยชน์
เพิ่มขึ้น  
 

Ames  
2013 

IFRS adoption and 
accounting quality: 
The case of South 
Africa 

อาฟริกาใต ้ บริษทัที่คา้ขายในตลาดโลกที่จด
ทะเบียนในอาฟริกาใต ้ระหวา่งปี 
2000-2011 
(เริ่มใชม้าตรฐาน IFRS ในปี 2005) 

ศึกษาคุณภาพ
ทางการบญัชี 
- การจดัการกาํไร 
- ประโยชนข์อง
ขอ้มูลทางบญัชี 
(stock price และ 
องคป์ระกอบของ
งบการเงิน)  

- คุณภาพของขอ้มูลบญัชีไม่ไดเ้พิ่มขึ้น
อยา่งมีนยัสาํคญัภายหลงัการใช้
มาตรฐาน IFRS   
- ความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบของ
งบแสดงฐานทางการเงินที่สาํคญัมีการ
เปลี่ยนแปลงหลงัการใชม้าตรฐาน 
IFRS    
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ตารางที ่2.7  (ต่อ) 
 
ผูศ้ึกษา / ปีที่ศึกษา เรื่องที่ศึกษา ประเทศ กลุ่มตวัอยา่ง / ขอ้มูล วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
Chebaane และ 
Othman  
2014 

The impact of IFRS 
adoption on value 
relevance of earnings 
and book value of 
equity: the case of 
emerging markets in 
African and Asian 
regions 

7 ประเทศ 
ในอาฟริกา 
และเอเชีย 

- บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
จาก 7 ประเทศ คือ สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ บาห์เรน จอร์แดน คูเวต กาตาร์ 
ตุรกี และ อาฟริกาใต ้
- ขอ้มูลระหวา่งปี 1998- 2012 
- ขอ้มูลทางบญัชีจากรายงานประจาํปี 
- ราคาหุน้ จาก worldscope database 

- Ohlson (1995) 
Price Model 

- คุณภาพของขอ้มูลบญัชีไม่ไดเ้พิ่มขึ้น
สาํหรับประเทศที่ใชร้ะบบกฎหมาย
จารีตประเพณี ซึ่งมีระดบัของการเปิด
กวา้งทางเศรษฐกิจจากภายนอกสูง มี
การคุม้ครองผูล้งทุนที่เขม้แขง็ ให้
ความคุม้ครองเตม็รูปแบบต่อผูถ้ือ
หุน้ส่วนนอ้ย และเป็นตลาดทุนที่มี
ความซบัซอ้น 

Umoren และ 
Enang 2015 

IFRS Adoption and 
Value Relevance of 
Financial Statements of 
Nigerian Listed Banks 

ไนจีเรีย - ธนาคารพาณิชย ์ซึ่งจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยไ์นจีเรีย 12 ธนาคาร 
 - ศึกษาขอ้มูลช่วเวลาระหวา่ง 
ปี 2010-2013 
ปี 2010-2011 ก่อนใช ้IFRS และ 
ปี 2012-2013 หลงัใช ้IFRS 

- Ohlson (1995) 
Price Model 
 

- มูลค่าหุน้และผลประกอบการของ
ธนาคารมีความสมัพนัธ์กบัราคาหุน้
ภายหลงัการใชม้าตรฐาน IFRS 
- กาํไรต่อหุน้มี Value relevance 
เพิ่มขึ้นหลงัการใช ้IFRS ในขณะที่ 
Value relevance ของมูลค่าตามบญัชี
เพิ่มขึ้นนอ้ยกวา่หลงัการใช ้IFRS 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 

  งานวิจยัเร่ือง คุณค่าของขอ้มูลทางบญัชีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตดัสินใจ: ก่อนและหลงัปรับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยมีระเบียบวิธีวิจยัดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 

3.1  แหล่งทีม่าของข้อมูล 
 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ขอ้มูลเก่ียวกบังบการเงินไดจ้ากการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากงบการเงินประจาํปี 2553 ของบริษทัท่ีอยู่ใน ดัชนี SET100 ช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2553 
ขอ้มูลอ่ืนๆ ไดจ้ากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี บทความเชิงวิชาการ หนงัสือ ตาํรา วารสาร งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง และเวบ็ไซตต่์างๆ  
 

3.2  การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        3.2.1  ประชากร ศึกษากลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
        3.2.2   กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ Purposive Sampling ซ่ึงเป็นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการวิจัย (วรรณี  แกมเกตุ, 2556) กล่าวคือ ตัวอย่างใน
การศึกษาคือบริษทัท่ีอยูใ่น ดชันี SET100 ช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2553 จาํนวน 7 อุตสาหกรรม 84 บริษทั 
ดงัตารางท่ี 3.1  
 

ตารางที ่3.1  ตารางแสดงกลุ่มตวัอยา่งบริษทัท่ีอยูใ่น ดชันี SET100 ช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2553  
   (1 กรกฎาคม 2553 - 31 ธนัวาคม 2553) ไม่รวมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน 
 

 กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (7 บริษทั) 
1 บริษทั จีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน) 2 บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 
3 บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 4 บริษทั นํ้าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 
5 บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

(มหาชน) 
6 บริษทั ไทยยเูนียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จาํกดั 

(มหาชน) 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 

 กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (7 บริษทั) (ต่อ) 
7 บริษทั นํ้ามนัพืชไทย จาํกดั (มหาชน)   
 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (1 บริษทั) 
8 บริษทั กนัยงอีเลคทริก จาํกดั (มหาชน) 
 กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม (6 บริษทั) 

9 บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกดั (มหาชน) 10 บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) * 
11 บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 

(มหาชน) 
12 บริษทั จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน) 

13 บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) 14 บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จาํกดั 
(มหาชน) 

 กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (26 บริษทั) 
15 บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 16 บริษทั เอเช่ียนพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั (มหาชน) 
17 บริษทั บางกอกแลนด ์จาํกดั (มหาชน) 18 บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 
19 บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 20 บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) 
21 บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จาํกดั 

(มหาชน) 
22 บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 

23 บริษทั แอล.พี.เอน็.ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 

24 บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

25 บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 26 บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั 
(มหาชน) 

27 บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 

28 บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 

29 บริษทั ศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) 30 บริษทั ชิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิงแอนดค์อน
สตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

31 บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 
จาํกดั (มหาชน) 

32 บริษทั ไดนาสต้ีเซรามิค จาํกดั (มหาชน) 

33 บริษทั มิลลค์อนสตีลอินดสัทรีส์ จาํกดั 
(มหาชน) 

34 บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

35 บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) 36 บริษทั เอสทีพี แอนด ์ไอ จาํกดั (มหาชน) 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 

 กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (26 บริษทั) (ต่อ) 
37 บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 38 บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) 
39 บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 40 บริษทั วนชยั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (15 บริษทั) 
41 บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 42 บริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) 
43 บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 44 บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
45 บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 46 บริษทั โกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน) 
47 บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน)  48 บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) 
49 บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 50 บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 

จาํกดั (มหาชน) * 
51 บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 
52 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั 

(มหาชน) 
53 บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั 

(มหาชน) 
54 บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

55 บริษทั นํ้าประปาไทย จาํกดั (มหาชน)   
 กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (21 บริษทั) 

56 บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั(มหาชน) 57 บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั 
(มหาชน) 

58 บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั 
(มหาชน) 

59 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั 
(มหาชน) 

60 บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 61 บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
62 บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 63 บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน)* 
64 บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 65 บริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน) 
66 บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

 
67 บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

(มหาชน) 
68 บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 69 บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 
70 บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 71 บริษทั ลอ็กซเล่ย ์จาํกดั (มหาชน) 
72 บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 
73 บริษทั หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั จาํกดั 

(มหาชน) 
 

DPU



46 

 

ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 

 กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (21 บริษทั) (ต่อ) 
74 บริษทั บีอีซี เวิลด ์จาํกดั (มหาชน) 

 
75 บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั 

(มหาชน) 
76 บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน)   

 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี(11 บริษทั) 
77 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั 

(มหาชน) 
78 บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) 
79 บริษทั จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 80 บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
81 บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) 82 บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 
83 บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 84 บริษทั แคล-คอมพ ์อีเลค็โทรนิคส์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
85 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 
86 บริษทั ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส์ จาํกดั 

(มหาชน) 
87 บริษทั เอสวีไอ จาํกดั (มหาชน)   

 
หมายเหตุ. * ไม่ศึกษางบการเงินของบริษทั 
ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายช่ือหลกัทรัพย์ท่ีใช้คาํนวณดัชนี  
 
3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัประยกุตใ์ชแ้นวคิดจากงานวิจยัของ Gastón et al. (2010)  
 แบบจาํลองของ Gastón et al. (2010)  
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาความแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าตามราคาตลาด 
ก่อนนาํ IFRS มาปรับใช ้และหลงันาํ IFRS มาปรับใช ้คือ  

1. มูลค่าตามบญัชีของกิจการในปี 2553 ท่ีจดัทาํภายใตม้าตรฐานบญัชีเดิมก่อนนํา 
IFRS มาปรับใช ้ (Book TGAAP)  

2. มูลค่าตามบญัชีของกิจการในปี 2553 ท่ีจดัทาํภายใตม้าตรฐานบญัชีใหม่หลงันํา 
IFRS มาปรับใช ้(Book IFRS)  

3. มูลค่าตามราคาตลาด (Market Value) โดยใชมู้ลค่าตามราคาตลาด ณ วนัประกาศ
งบการเงิน 
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 โดยมีรูปแบบสมการ ดงัน้ี 
  VRTGAAP = [Book TGAAP / Market Value] 
   อตัราส่วนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าตามราคาตลาด ก่อนนาํ IFRS มาปรับใช ้
  VRIFRS  = [Book IFRS / Market Value] 
  อตัราส่วนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าตามราคาตลาด หลงันาํ IFRS มาปรับใช ้
 
3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากงบการเงินประจาํปี 2553 ของบริษทัท่ีอยูใ่น ดชันี SET100 
ช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2553 โดยศึกษาจากงบการเงินดงักล่าวของบริษทัใน 7 อุตสาหกรรม ไม่ศึกษา
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน จาํนวน 13 บริษทั และ ไม่มีงบการเงินของปี 2554 จาํนวน 3 บริษทั 
คงเหลือศึกษางบการเงินของบริษัทท่ีมีรายช่ืออยู่ใน ดัชนี SET100 ช่วงคร่ึงปีหลังของปี 2553 
จาํนวนรวม 84 บริษทั  
 
3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ว่าการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มา
ปรับใชมี้ผลต่อคุณภาพของขอ้มูลทางบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจหรือไม่ ผูว้ิจยัใชว้ิธีทางสถิติ 
Wilcoxon signed rank test (Gastón et al., 2010 , น . 12) เพื่ อค ํานวณค่าทางสถิติและทดสอบ
สมมติฐาน โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05    
 การใชว้ิธีทางสถิติ Wilcoxon signed rank test ในการวิเคราะห์เน่ืองจาก  
 1. จากการตรวจสอบลกัษณะขอ้มูลพบว่าการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของขอ้มูล 
(Normality test) แสดงค่าสถิติทดสอบ 2 แบบคือ Kolmogorov-Smirnov และ Shapiro-Wilk ไม่มีการ
แจกแจงแบบปกติ ปรากฏตามกระดาษทาํการท่ี 1 (ภาคผนวก) ท่ีระดับนัยสําคญั 0.05 ค่าสถิติ 
Kolmogorov-Smirnov และ  Shapiro-Wilk มี ค่า Sig น้อยกว่า 0.05 ทุกรายการ  แสดงว่า ข้อมูล
องค์ป ระกอบของงบการเงิน  และอัตราส่ วนทางการเงิน ไม่ มี การแจกแจงแบบปกติ 
(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2548, น. 11)  
 2. Wilcoxon Signed Ranks Test เป็นสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ขอ้มูลท่ีได้จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกัน หรือเป็นกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน แต่มีการวดัท่ีมาจาก
เง่ือนไขท่ีแตกต่างกนัสองเง่ือนไข (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2548, น. 293) 
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 3.  ตวัอย่างขอ้มูลมีขนาดเล็ก โดยในงานวิจยัมีขนาดกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 84 ตวัอย่าง 
ตอ้งใช้วิธีการของสถิติท่ีไม่อิงพารามิเตอร์ ซ่ึงการคาํนวณทางสถิติวิธีหน่ึงคือ Wilcoxon signed 
rank test (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2548, น. 259) 
 
3.6  กรอบแนวคดิ 
 

 

 

       

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

องคป์ระกอบของงบการเงิน 

คุณค่าของขอ้มูลทางบญัชี 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินนใจ 

การนาํ IFRS มาปรับใช ้ อตัราส่วนทางการเงิน 
มีผล 
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บทที ่4  
ผลของการศึกษา 

  
 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าของข้อมูลทางบัญชีท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ตดัสินใจ โดยเปรียบเทียบก่อนและหลงัการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) 
มาปรับใช้ โดยศึกษากิจการท่ีอยู่ในดชันี SET100 ช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2553 จาก 7 อุตสาหกรรม ใช้
ขอ้มูลทางบญัชีจากงบการเงินของกิจการ (ก.ล.ต., 2558) และราคาตลาดจากฐานขอ้มูล ตลท. (2558) 
โดยผูว้ิจยันาํเสนอผลของการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 4.1  ผลกระทบของ IFRS ท่ีมีต่อมูลค่าขององคป์ระกอบงบการเงิน 
 4.2  ผลกระทบของ IFRS ท่ีมีต่ออตัราส่วนทางการเงิน 
 4.3  ผลกระทบของ IFRS ท่ีมีต่ออตัราส่วนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าตามราคาตลาด 
 
ตารางที ่4.1 แสดงจาํนวนและร้อยละของกิจการท่ีอยูใ่น ดชันี SET100 ช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2553 ท่ีใช ้  
                    ในการศึกษา  
 

 กลุ่มอุตสาหกรรม จาํนวนบริษทั (n) ร้อยละ 
1 อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 7 8.33 
2 อุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม 5 5.95 
3 อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 26 30.95 
4 อุตสาหกรรมทรัพยากร 14 16.67 
5 อุตสาหกรรมบริการ 20 23.81 
6 อุตสาหกรรมเทคโนโลย ี 11 13.10 
7 อุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค 1 1.19 
 รวม 84 100.0 
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4.1 ผลกระทบของ IFRS ทีมี่ต่อมูลค่าขององค์ประกอบงบการเงิน 
องคป์ระกอบงบการเงินประกอบดว้ยรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุน ท่ี

แสดงมูลค่าอยูใ่นงบการเงินของบริษทั ตามมาตรฐาน TGAAP และ IFRS นาํมาคาํนวณเปรียบเทียบโดย
ใชว้ิธีการทางสถิติ Wilcoxon signed rank test เพื่อศึกษาผลกระทบของ IFRS ท่ีมีต่อมูลค่าแต่ละรายการใน
องคป์ระกอบงบการเงินก่อนนาํ IFRS มาปรับใช ้และหลงันาํ IFRS มาปรับใช ้

 

ตารางที ่4.2  แสดงค่าสถิติ Wilcoxon signed rank test ขององคป์ระกอบงบการเงิน เปรียบเทียบระหวา่ง 
                     มูลค่าตาม TGAAP และมูลค่าตาม IFRS อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
 

ตวัแปร 

จาํนวนบริษทั (7 บริษทั) 

ค่าสถิติ Z 
Asymp. 

Sig. 
(2-tailed) 

 
 

ผลกระทบ 
มูลค่าตาม

IFRS < 
มูลค่าตาม
TGAAP 

มูลค่าตาม
IFRS > 
มูลค่าตาม
TGAAP 

มูลค่าตาม
IFRS = 
มูลค่าตาม
TGAAP 

รวม
บริษทั  

สินทรัพยห์มุนเวียน  2 1 4 7 .000   (3) 1.000 ไม่มีผล 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  1 5 1 7 -.943  (1) .345 ไม่มีผล 
สินทรัพยร์วม  1 4 2 7 -.944  (1) .345 ไม่มีผล 
หน้ีสินหมุนเวยีน  0 3 4 7 -1.604  (1) .109 ไม่มีผล 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  2 2 3 7 -.365  (1) .715 ไม่มีผล 
รวมหน้ีสิน  1 4 2 7 -.944  (1) .345 ไม่มีผล 
ส่วนของเจา้ของ  5 0 2 7 -2.023  (2) .043* มีผล 
กาํไรขั้นตน้  1 3 3 7 -.365  (1) .715 ไม่มีผล 
กาํไรสุทธิ  1 3 3 7 -.365  (1) .715 ไม่มีผล 
 
 (1)  Based on negative ranks. (2)  Based on positive ranks. (3) The sum of negative equals the sum of positive ranks. 
หมายเหตุ. * มีผลท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
มูลค่าตาม IFRS คือ มูลค่าองคป์ระกอบงบการเงินภายหลงัการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้
มูลค่าตาม TGAAP คือ มูลค่าองคป์ระกอบงบการเงินก่อนการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้

 
 จากตารางท่ี 4.2 แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบผลต่างของตวัเลขในองคป์ระกอบงบการเงินก่อน
ใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ของบริษทัในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร จากตารางสรุปผลไดด้งัน้ี 
 สินทรัพยห์มุนเวียน มี 4 บริษทั ท่ีสินทรัพยห์มุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่
แตกต่างกนั ส่วนอีก 3 บริษทั มีสินทรัพยห์มุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือ
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ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันัยสําคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผลต่อสินทรัพย์
หมุนเวียนของบริษทัในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน มี 1 บริษทั ท่ีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS 
ไม่แตกต่างกัน ส่วนอีก 6 บริษทั มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลงัใช้ IFRS แตกต่าง
กนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคญั 0.05 สรุปผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อ
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของบริษทัในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร   

สินทรัพยร์วม มี 2 บริษทั ท่ีสินทรัพยร์วมก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั 
ส่วนอีก 5 บริษทั มีสินทรัพยร์วมก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ 
ระดับนัยสําคัญ 0.05 สรุปผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทใน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

หน้ีสินหมุนเวียน  มี 4 บริษัท ท่ีหน้ีสินหมุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลังใช้ IFRS ไม่
แตกต่างกัน ส่วนอีก 3 บริษัท มีหน้ีสินหมุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลงัใช้ IFRS แตกต่างกัน เม่ือ
ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคญั 0.05 สรุปผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อหน้ีสิน
หมุนเวียนของบริษทัในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
 หน้ีสินไม่หมุนเวียน มี 3 บริษทั ท่ีหน้ีสินไม่หมุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่
แตกต่างกนั ส่วนอีก 4 บริษทั มีหน้ีสินไม่หมุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือ
ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันัยสําคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผลต่อหน้ีสินไม่
หมุนเวียนของบริษทัในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
 รวมหน้ีสิน มี 2 บริษทั ท่ีรวมหน้ีสินก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วนอีก 
5 บริษทั มีรวมหน้ีสินก่อนใช้ IFRS และหลงัใช้ IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับ
นัยสําคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผลต่อรวมหน้ีสินของบริษทัในอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร 
 ส่วนของเจา้ของ มี 2 บริษทั ท่ีส่วนของเจา้ของก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่าง
กัน ส่วนอีก 5 บริษัท มีส่วนของเจ้าของก่อนใช้ IFRS และหลังใช้ IFRS แตกต่างกัน เม่ือทดสอบ
สมมติฐาน ณ ระดบันัยสําคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชมี้ผลต่อส่วนของเจา้ของของ
บริษทัในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
 กาํไรขั้นตน้ มี 3 บริษทั ท่ีกาํไรขั้นตน้ก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วน
อีก 4 บริษทั มีกาํไรขั้นตน้ก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบั
นยัสาํคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผลต่อกาํไรขั้นตน้ของบริษทัในอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร 
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 กาํไรสุทธิ มี 3 บริษทั ท่ีกาํไรสุทธิก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วนอีก 4 
บริษัท มีกําไรสุทธิก่อนใช้ IFRS และหลังใช้ IFRS แตกต่างกัน เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ  ระดับ
นัยสําคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อกาํไรสุทธิของบริษทัในอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร 
 
ตารางที ่4.3  แสดงค่าสถิติ Wilcoxon signed rank test ขององคป์ระกอบงบการเงิน เปรียบเทียบระหวา่ง 
                     มูลค่าตาม TGAAP และมูลค่าตาม IFRS อุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม 
 

ตวัแปร 

จาํนวนบริษทั (5 บริษทั) 

ค่าสถิติ Z 
Asymp. 

Sig. 
(2-tailed) 

 
 

ผลกระทบ 
มูลค่าตาม

IFRS < 
มูลค่าตาม
TGAAP 

มูลค่าตาม
IFRS > 
มูลค่าตาม
TGAAP 

มูลค่าตาม
IFRS = 
มูลค่าตาม
TGAAP 

รวม
บริษทั  

สินทรัพยห์มุนเวียน  1 0 4 5 -1.000  (2) .317 ไม่มีผล 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  1 1 3 5 -.447  (1) .655 ไม่มีผล 
สินทรัพยร์วม  1 0 4 5 -1.000  (2) .317 ไม่มีผล 
หน้ีสินหมุนเวยีน  1 0 4 5 -1.000  (2) .317 ไม่มีผล 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  0 2 3 5 -1.342  (1) .180 ไม่มีผล 
รวมหน้ีสิน  0 2 3 5 -1.342  (1) .180 ไม่มีผล 
ส่วนของเจา้ของ  2 0 3 5 -1.342  (2) .180 ไม่มีผล 
กาํไรขั้นตน้ 1 1 3 5 -.447  (1) .655 ไม่มีผล 
กาํไรสุทธิ  2 0 3 5 -1.342  (2) .180 ไม่มีผล 
 
 (1)  Based on negative ranks. (2)  Based on positive ranks. (3) The sum of negative equals the sum of positive ranks. 
มูลค่าตาม IFRS คือ มูลค่าองคป์ระกอบงบการเงินภายหลงัการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้
มูลค่าตาม TGAAP คือ มูลค่าองคป์ระกอบงบการเงินก่อนการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้

 
 จากตารางท่ี 4.3 แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบผลต่างของตวัเลขในองคป์ระกอบงบการเงินก่อน
ใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ของบริษทัในอุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม จากตารางสรุปผลไดด้งัน้ี 
 สินทรัพยห์มุนเวียน มี 4 บริษทั ท่ีสินทรัพยห์มุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่
แตกต่างกนั ส่วนอีก 1 บริษทั มีสินทรัพยห์มุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือ
ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันัยสําคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผลต่อสินทรัพย์
หมุนเวียนของบริษทัในอุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม 
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สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน มี 3 บริษทั ท่ีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS 
ไม่แตกต่างกัน ส่วนอีก 2 บริษทั มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลงัใช้ IFRS แตกต่าง
กนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคญั 0.05 สรุปผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อ
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของบริษทัในอุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม 

สินทรัพยร์วม มี 4 บริษทั ท่ีสินทรัพยร์วมก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั 
ส่วนอีก 1 บริษทั มีสินทรัพยร์วมก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ 
ระดับนัยสําคัญ 0.05 สรุปผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทใน
อุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม 

หน้ีสินหมุนเวียน  มี 4 บริษัท ท่ีหน้ีสินหมุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลังใช้ IFRS ไม่
แตกต่างกัน ส่วนอีก 1 บริษัท มีหน้ีสินหมุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลงัใช้ IFRS แตกต่างกัน เม่ือ
ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคญั 0.05 สรุปผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อหน้ีสิน
หมุนเวียนของบริษทัในอุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม 
 หน้ีสินไม่หมุนเวียน มี 3 บริษทั ท่ีหน้ีสินไม่หมุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่
แตกต่างกนั ส่วนอีก 2 บริษทั มีหน้ีสินไม่หมุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือ
ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันัยสําคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผลต่อหน้ีสินไม่
หมุนเวียนของบริษทัในอุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม 
 รวมหน้ีสิน มี 3 บริษทั ท่ีรวมหน้ีสินก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วนอีก 
2 บริษทั มีรวมหน้ีสินก่อนใช้ IFRS และหลงัใช้ IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับ
นัยสําคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผลต่อรวมหน้ีสินของบริษทัในอุตสาหกรรม
สินคา้อุตสาหกรรม 
 ส่วนของเจา้ของ มี 3 บริษทั ท่ีส่วนของเจา้ของก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่าง
กัน ส่วนอีก 2 บริษัท มีส่วนของเจ้าของก่อนใช้ IFRS และหลังใช้ IFRS แตกต่างกัน เม่ือทดสอบ
สมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 สรุปผลไดว้า่การนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผลต่อส่วนของเจา้ของของ
บริษทัในอุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม 
 กาํไรขั้นตน้ มี 3 บริษทั ท่ีกาํไรขั้นตน้ก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วน
อีก 2 บริษทั มีกาํไรขั้นตน้ก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบั
นยัสาํคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผลต่อกาํไรขั้นตน้ของบริษทัในอุตสาหกรรม
สินคา้อุตสาหกรรม 
 กาํไรสุทธิ มี 3 บริษทั ท่ีกาํไรสุทธิก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วนอีก 2 
บริษัท มีกําไรสุทธิก่อนใช้ IFRS และหลังใช้ IFRS แตกต่างกัน เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ  ระดับ
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นัยสําคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อกาํไรสุทธิของบริษทัในอุตสาหกรรม
สินคา้อุตสาหกรรม 
 
ตารางที ่4.4  แสดงค่าสถิติ Wilcoxon signed rank test ขององคป์ระกอบงบการเงิน เปรียบเทียบระหวา่ง 
                     มูลค่าตาม TGAAP และมูลค่าตาม IFRS อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
 

ตวัแปร 

จาํนวนบริษทั (26 บริษทั) 

ค่าสถิติ Z 
Asymp. 

Sig. 
(2-tailed) 

 
 

ผลกระทบ 
มูลค่าตาม

IFRS < 
มูลค่าตาม
TGAAP 

มูลค่าตาม
IFRS > 
มูลค่าตาม
TGAAP 

มูลค่าตาม
IFRS = 
มูลค่าตาม
TGAAP 

รวม
บริษทั  

สินทรัพยห์มุนเวียน  9 6 11 26 -.227  (2) .820 ไม่มีผล 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  3 13 10 26 -1.344  (1) .179 ไม่มีผล 
สินทรัพยร์วม  5 6 15 26 -.622  (1) .534 ไม่มีผล 
หน้ีสินหมุนเวยีน  6 5 15 26 .000  (3) 1.000 ไม่มีผล 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  1 10 15 26 -2.845  (1) .004* มีผล 
รวมหน้ีสิน  2 8 16 26 -1.274  (1) .203 ไม่มีผล 
ส่วนของเจา้ของ  8 2 16 26 -1.682  (2) .093 ไม่มีผล 
กาํไรขั้นตน้  7 5 14 26 -.471  (2) .638 ไม่มีผล 
กาํไรสุทธิ  6 3 17 26 -.533  (2) .594 ไม่มีผล 
 
 (1)  Based on negative ranks. (2)  Based on positive ranks. (3) The sum of negative equals the sum of positive ranks. 
หมายเหตุ. * มีผลท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
มูลค่าตาม IFRS คือ มูลค่าองคป์ระกอบงบการเงินภายหลงัการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้
มูลค่าตาม TGAAP คือ มูลค่าองคป์ระกอบงบการเงินก่อนการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้

 
 จากตารางท่ี 4.4 แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบผลต่างของตวัเลขในองคป์ระกอบงบการเงินก่อน
ใช้ IFRS และหลงัใช ้IFRS ของบริษทัในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง จากตารางสรุป
ผลไดด้งัน้ี 
 สินทรัพยห์มุนเวียน มี 11 บริษทั ท่ีสินทรัพยห์มุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่
แตกต่างกนั ส่วนอีก 15 บริษทั มีสินทรัพยห์มุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือ
ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันัยสําคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผลต่อสินทรัพย์
หมุนเวียนของบริษทัในอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

DPU



55 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน มี 10 บริษทั ท่ีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลงัใช ้
IFRS ไม่แตกต่างกัน ส่วนอีก 16 บริษัท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลังใช้ IFRS 
แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 สรุปผลไดว้า่การนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผล
ต่อสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของบริษทัในอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

สินทรัพยร์วม มี 15 บริษทั ท่ีสินทรัพยร์วมก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั 
ส่วนอีก 11 บริษทั มีสินทรัพยร์วมก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน 
ณ ระดับนัยสําคญั 0.05 สรุปผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อสินทรัพยร์วมของบริษทัใน
อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

หน้ีสินหมุนเวียน  มี 15 บริษัท ท่ีหน้ีสินหมุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลังใช้ IFRS ไม่
แตกต่างกัน ส่วนอีก 11 บริษทั มีหน้ีสินหมุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลงัใช้ IFRS แตกต่างกัน เม่ือ
ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคญั 0.05 สรุปผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อหน้ีสิน
หมุนเวียนของบริษทัในอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
 หน้ีสินไม่หมุนเวียน มี 15 บริษทั ท่ีหน้ีสินไม่หมุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่
แตกต่างกนั ส่วนอีก 11 บริษทั มีหน้ีสินไม่หมุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือ
ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคญั 0.05 สรุปผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้มีผลต่อหน้ีสินไม่
หมุนเวียนของบริษทัในอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
 รวมหน้ีสิน มี 16 บริษทั ท่ีรวมหน้ีสินก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วน
อีก 10 บริษทั มีรวมหน้ีสินก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบั
นัยสําคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผลต่อรวมหน้ีสินของบริษทัในอุตสาหกรรม
อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
 ส่วนของเจา้ของ มี 16 บริษทั ท่ีส่วนของเจา้ของก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่าง
กัน ส่วนอีก 10 บริษัท มีส่วนของเจา้ของก่อนใช้ IFRS และหลงัใช้ IFRS แตกต่างกัน เม่ือทดสอบ
สมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 สรุปผลไดว้า่การนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผลต่อส่วนของเจา้ของของ
บริษทัในอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
 กาํไรขั้นตน้ มี 14 บริษทั ท่ีกาํไรขั้นตน้ก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วน
อีก 12 บริษัท มีกาํไรขั้นต้นก่อนใช้ IFRS และหลงัใช้ IFRS แตกต่างกัน เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ 
ระดับนัยสําคัญ  0.05 สรุปผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อกําไรขั้นต้นของบริษัทใน
อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
 กาํไรสุทธิ มี 17 บริษทั ท่ีกาํไรสุทธิก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วนอีก 
9 บริษัท มีกาํไรสุทธิก่อนใช้ IFRS และหลังใช้ IFRS แตกต่างกัน เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับ
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นัยสําคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อกาํไรสุทธิของบริษทัในอุตสาหกรรม
อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
 
ตารางที ่4.5  แสดงค่าสถิติ Wilcoxon signed rank test ขององคป์ระกอบงบการเงิน เปรียบเทียบระหวา่ง 
                     มูลค่าตาม TGAAP และมูลค่าตาม IFRS อุตสาหกรรมทรัพยากร 
 

ตวัแปร 

จาํนวนบริษทั (14 บริษทั) 

ค่าสถิติ Z 
Asymp. 

Sig. 
(2-tailed) 

 
 

ผลกระทบ 
มูลค่าตาม

IFRS < 
มูลค่าตาม
TGAAP 

มูลค่าตาม
IFRS > 
มูลค่าตาม
TGAAP 

มูลค่าตาม
IFRS = 
มูลค่าตาม
TGAAP 

รวม
บริษทั  

สินทรัพยห์มุนเวียน  4 0 10 14 -1.841  (2) .066 ไม่มีผล 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  4 4 6 14 -.840  (2) .401 ไม่มีผล 
สินทรัพยร์วม  4 4 6 14 -.840  (2) .401 ไม่มีผล 
หน้ีสินหมุนเวยีน  4 1 9 14 -1.753  (2) .080 ไม่มีผล 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  2 6 6 14 -.420  (1) .674 ไม่มีผล 
รวมหน้ีสิน  2 7 5 14 -.652  (1) .515 ไม่มีผล 
ส่วนของเจา้ของ  7 2 5 14 -2.073  (2) .038* มีผล 
กาํไรขั้นตน้  4 4 6 14 -.560  (1) .575 ไม่มีผล 
กาํไรสุทธิ  5 6 3 14 -.622  (1) .534 ไม่มีผล 
  
(1)  Based on negative ranks. (2)  Based on positive ranks. (3) The sum of negative equals the sum of positive ranks. 
หมายเหตุ. * มีผลท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
มูลค่าตาม IFRS คือ มูลค่าองคป์ระกอบงบการเงินภายหลงัการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้
มูลค่าตาม TGAAP คือ มูลค่าองคป์ระกอบงบการเงินก่อนการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้

 

 จากตารางท่ี 4.5 แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบผลต่างของตวัเลขในองคป์ระกอบงบการเงินก่อน
ใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ของบริษทัในอุตสาหกรรมทรัพยากร จากตารางสรุปผลไดด้งัน้ี 
 สินทรัพยห์มุนเวียน มี 10 บริษทั ท่ีสินทรัพยห์มุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่
แตกต่างกนั ส่วนอีก 4 บริษทั มีสินทรัพยห์มุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือ
ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันัยสําคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผลต่อสินทรัพย์
หมุนเวียนของบริษทัในอุตสาหกรรมทรัพยากร 
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สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน มี 6 บริษทั ท่ีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS 
ไม่แตกต่างกัน ส่วนอีก 8 บริษทั มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลงัใช้ IFRS แตกต่าง
กนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคญั 0.05 สรุปผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อ
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของบริษทัในอุตสาหกรรมทรัพยากร 

สินทรัพยร์วม มี 6 บริษทั ท่ีสินทรัพยร์วมก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั 
ส่วนอีก 8 บริษทั มีสินทรัพยร์วมก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ 
ระดับนัยสําคัญ 0.05 สรุปผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทใน
อุตสาหกรรมทรัพยากร 

หน้ีสินหมุนเวียน  มี 9 บริษัท ท่ีหน้ีสินหมุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลังใช้ IFRS ไม่
แตกต่างกัน ส่วนอีก 5 บริษัท มีหน้ีสินหมุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลงัใช้ IFRS แตกต่างกัน เม่ือ
ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคญั 0.05 สรุปผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อหน้ีสิน
หมุนเวียนของบริษทัในอุตสาหกรรมทรัพยากร 
 หน้ีสินไม่หมุนเวียน มี 6 บริษทั ท่ีหน้ีสินไม่หมุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่
แตกต่างกนั ส่วนอีก 8 บริษทั มีหน้ีสินไม่หมุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือ
ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันัยสําคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผลต่อหน้ีสินไม่
หมุนเวียนของบริษทัในอุตสาหกรรมทรัพยากร 
 รวมหน้ีสิน มี 5 บริษทั ท่ีรวมหน้ีสินก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วนอีก 
9 บริษทั มีรวมหน้ีสินก่อนใช้ IFRS และหลงัใช้ IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับ
นัยสําคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผลต่อรวมหน้ีสินของบริษทัในอุตสาหกรรม
ทรัพยากร 
 ส่วนของเจา้ของ มี 5 บริษทั ท่ีส่วนของเจา้ของก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่าง
กัน ส่วนอีก 9 บริษัท มีส่วนของเจ้าของก่อนใช้ IFRS และหลังใช้ IFRS แตกต่างกัน เม่ือทดสอบ
สมมติฐาน ณ ระดบันัยสําคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชมี้ผลต่อส่วนของเจา้ของของ
บริษทัในอุตสาหกรรมทรัพยากร 
 กาํไรขั้นตน้ มี 6 บริษทั ท่ีกาํไรขั้นตน้ก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วน
อีก 8 บริษทั มีกาํไรขั้นตน้ก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบั
นยัสาํคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผลต่อกาํไรขั้นตน้ของบริษทัในอุตสาหกรรม
ทรัพยากร 
 กาํไรสุทธิ มี 3 บริษทั ท่ีกาํไรสุทธิก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วนอีก 
11 บริษทั มีกาํไรสุทธิก่อนใช้ IFRS และหลงัใช้ IFRS แตกต่างกัน เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับ
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นัยสําคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อกาํไรสุทธิของบริษทัในอุตสาหกรรม
ทรัพยากร 
 
ตารางที ่4.6  แสดงค่าสถิติ Wilcoxon signed rank test ขององคป์ระกอบงบการเงิน เปรียบเทียบระหวา่ง 
                     มูลค่าตาม TGAAP และมูลค่าตาม IFRS อุตสาหกรรมบริการ 
 

ตวัแปร 

จาํนวนบริษทั (20 บริษทั) 

ค่าสถิติ Z 
Asymp. 

Sig. 
(2-tailed) 

 
 

ผลกระทบ 
มูลค่าตาม

IFRS < 
มูลค่าตาม
TGAAP 

มูลค่าตาม
IFRS > 
มูลค่าตาม
TGAAP 

มูลค่าตาม
IFRS = 
มูลค่าตาม
TGAAP 

รวม
บริษทั  

สินทรัพยห์มุนเวียน  4 3 13 20 -.676  (2) .499 ไม่มีผล 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  6 6 8 20 -.235  (1) .814 ไม่มีผล 
สินทรัพยร์วม  6 3 11 20 -.889  (2) .374 ไม่มีผล 
หน้ีสินหมุนเวยีน  3 3 14 20 -.734  (1) .463 ไม่มีผล 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  2 7 11 20 -1.955  (1) .051 ไม่มีผล 
รวมหน้ีสิน  1 7 12 20 -2.380  (1) .017* มีผล 
ส่วนของเจา้ของ  7 2 11 20 -2.192  (2) .028* มีผล 
กาํไรขั้นตน้  4 5 11 20 -.178  (2) .859 ไม่มีผล 
กาํไรสุทธิ  5 5 10 20 -.204  (2) .838 ไม่มีผล 
  
(1)  Based on negative ranks. (2)  Based on positive ranks. (3) The sum of negative equals the sum of positive ranks. 
หมายเหตุ. * มีผลท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
มูลค่าตาม IFRS คือ มูลค่าองคป์ระกอบงบการเงินภายหลงัการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้
มูลค่าตาม TGAAP คือ มูลค่าองคป์ระกอบงบการเงินก่อนการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้

 
 จากตารางท่ี 4.6 แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบผลต่างของตวัเลขในองคป์ระกอบงบการเงินก่อน
ใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ของบริษทัในอุตสาหกรรมบริการ จากตารางสรุปผลไดด้งัน้ี 
 สินทรัพยห์มุนเวียน มี 13 บริษทั ท่ีสินทรัพยห์มุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่
แตกต่างกนั ส่วนอีก 7 บริษทั มีสินทรัพยห์มุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือ
ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันัยสําคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผลต่อสินทรัพย์
หมุนเวียนของบริษทัในอุตสาหกรรมบริการ 
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สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน มี 8 บริษทั ท่ีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS 
ไม่แตกต่างกนั ส่วนอีก 12 บริษทั มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลงัใช้ IFRS แตกต่าง
กนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคญั 0.05 สรุปผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อ
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของบริษทัในอุตสาหกรรมบริการ 

สินทรัพยร์วม มี 11 บริษทั ท่ีสินทรัพยร์วมก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั 
ส่วนอีก 9 บริษทั มีสินทรัพยร์วมก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ 
ระดับนัยสําคัญ 0.05 สรุปผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทใน
อุตสาหกรรมบริการ 

หน้ีสินหมุนเวียน  มี 14 บริษัท ท่ีหน้ีสินหมุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลังใช้ IFRS ไม่
แตกต่างกัน ส่วนอีก 6 บริษัท มีหน้ีสินหมุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลงัใช้ IFRS แตกต่างกัน เม่ือ
ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคญั 0.05 สรุปผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อหน้ีสิน
หมุนเวียนของบริษทัในอุตสาหกรรมบริการ 
 หน้ีสินไม่หมุนเวียน มี 11 บริษทั ท่ีหน้ีสินไม่หมุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่
แตกต่างกนั ส่วนอีก 9 บริษทั มีหน้ีสินไม่หมุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือ
ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันัยสําคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผลต่อหน้ีสินไม่
หมุนเวียนของบริษทัในอุตสาหกรรมบริการ 
 รวมหน้ีสิน มี 12 บริษทั ท่ีรวมหน้ีสินก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วน
อีก 8 บริษทั มีรวมหน้ีสินก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบั
นัยสําคญั 0.05 สรุปผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้มีผลต่อรวมหน้ีสินของบริษัทในอุตสาหกรรม
บริการ 
 ส่วนของเจา้ของ มี 11 บริษทั ท่ีส่วนของเจา้ของก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่าง
กัน ส่วนอีก 9 บริษัท มีส่วนของเจ้าของก่อนใช้ IFRS และหลังใช้ IFRS แตกต่างกัน เม่ือทดสอบ
สมมติฐาน ณ ระดบันัยสําคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชมี้ผลต่อส่วนของเจา้ของของ
บริษทัในอุตสาหกรรมบริการ 
 กาํไรขั้นตน้ มี 11 บริษทั ท่ีกาํไรขั้นตน้ก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วน
อีก 9 บริษทั มีกาํไรขั้นตน้ก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบั
นยัสาํคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผลต่อกาํไรขั้นตน้ของบริษทัในอุตสาหกรรม
บริการ 
 กาํไรสุทธิ มี 10 บริษทั ท่ีกาํไรสุทธิก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วนอีก 
10 บริษทั มีกาํไรสุทธิก่อนใช้ IFRS และหลงัใช้ IFRS แตกต่างกัน เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับ
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นัยสําคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อกาํไรสุทธิของบริษทัในอุตสาหกรรม
บริการ 
 
ตารางที ่4.7  แสดงค่าสถิติ Wilcoxon signed rank test ขององคป์ระกอบงบการเงิน เปรียบเทียบระหวา่ง 
                     มูลค่าตาม TGAAP และมูลค่าตาม IFRS อุตสาหกรรมเทคโนโลย ี
 

ตวัแปร 

จาํนวนบริษทั (11 บริษทั) 

ค่าสถิติ Z 
Asymp. 

Sig. 
(2-tailed) 

 
 

ผลกระทบ 
มูลค่าตาม

IFRS < 
มูลค่าตาม
TGAAP 

มูลค่าตาม
IFRS > 
มูลค่าตาม
TGAAP 

มูลค่าตาม
IFRS = 
มูลค่าตาม
TGAAP 

รวม
บริษทั  

สินทรัพยห์มุนเวียน  1 4 6 11 -1.483  (1) .138 ไม่มีผล 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  4 1 6 11 -1.753  (2) .080 ไม่มีผล 
สินทรัพยร์วม  2 2 7 11 -.730  (2) .465 ไม่มีผล 
หน้ีสินหมุนเวยีน  4 3 4 11 -1.352  (2) .176 ไม่มีผล 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  1 8 2 11 -2.547  (1) .011* มีผล 
รวมหน้ีสิน  0 6 5 11 -2.201  (1) .028* มีผล 
ส่วนของเจา้ของ  5 0 6 11 -2.023  (2) .043* มีผล 
กาํไรขั้นตน้  6 0 5 11 -2.201  (2) .028* มีผล 
กาํไรสุทธิ  5 0 6 11 -2.023  (2) .043* มีผล 
 
 (1)  Based on negative ranks. (2)  Based on positive ranks. (3) The sum of negative equals the sum of positive ranks. 
หมายเหตุ. * มีผลท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
มูลค่าตาม IFRS คือ มูลค่าองคป์ระกอบงบการเงินภายหลงัการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้
มูลค่าตาม TGAAP คือ มูลค่าองคป์ระกอบงบการเงินก่อนการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้

 
 จากตารางท่ี 4.7 แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบผลต่างของตวัเลขในองคป์ระกอบงบการเงินก่อน
ใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ของบริษทัในอุตสาหกรรมเทคโนโลย ีจากตารางสรุปผลไดด้งัน้ี 
 สินทรัพยห์มุนเวียน มี 6 บริษทั ท่ีสินทรัพยห์มุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่
แตกต่างกนั ส่วนอีก 5 บริษทั มีสินทรัพยห์มุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือ
ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันัยสําคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผลต่อสินทรัพย์
หมุนเวียนของบริษทัในอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี
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สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน มี 6 บริษทั ท่ีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS 
ไม่แตกต่างกัน ส่วนอีก 5 บริษทั มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลงัใช้ IFRS แตกต่าง
กนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคญั 0.05 สรุปผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อ
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของบริษทัในอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี

สินทรัพยร์วม มี 7 บริษทั ท่ีสินทรัพยร์วมก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั 
ส่วนอีก 4 บริษทั มีสินทรัพยร์วมก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ 
ระดับนัยสําคัญ 0.05 สรุปผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทใน
อุตสาหกรรมเทคโนโลย ี

หน้ีสินหมุนเวียน  มี 4 บริษัท ท่ีหน้ีสินหมุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลังใช้ IFRS ไม่
แตกต่างกัน ส่วนอีก 7 บริษัท มีหน้ีสินหมุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลงัใช้ IFRS แตกต่างกัน เม่ือ
ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคญั 0.05 สรุปผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อหน้ีสิน
หมุนเวียนของบริษทัในอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี
 หน้ีสินไม่หมุนเวียน มี 2 บริษทั ท่ีหน้ีสินไม่หมุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่
แตกต่างกนั ส่วนอีก 9 บริษทั มีหน้ีสินไม่หมุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือ
ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคญั 0.05 สรุปผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้มีผลต่อหน้ีสินไม่
หมุนเวียนของบริษทัในอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี
 รวมหน้ีสิน มี 5 บริษทั ท่ีรวมหน้ีสินก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วนอีก 
6 บริษทั มีรวมหน้ีสินก่อนใช้ IFRS และหลงัใช้ IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับ
นัยสําคญั 0.05 สรุปผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้มีผลต่อรวมหน้ีสินของบริษัทในอุตสาหกรรม
เทคโนโลย ี
 ส่วนของเจา้ของ มี 6 บริษทั ท่ีส่วนของเจา้ของก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่าง
กัน ส่วนอีก 5 บริษัท มีส่วนของเจ้าของก่อนใช้ IFRS และหลังใช้ IFRS แตกต่างกัน เม่ือทดสอบ
สมมติฐาน ณ ระดบันัยสําคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชมี้ผลต่อส่วนของเจา้ของของ
บริษทัในอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี
 กาํไรขั้นตน้ มี 5 บริษทั ท่ีกาํไรขั้นตน้ก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วน
อีก 6 บริษทั มีกาํไรขั้นตน้ก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบั
นัยสําคญั 0.05 สรุปผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้มีผลต่อกาํไรขั้นตน้ของบริษทัในอุตสาหกรรม
เทคโนโลย ี
 กาํไรสุทธิ มี 6 บริษทั ท่ีกาํไรสุทธิก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วนอีก 5 
บริษัท มีกําไรสุทธิก่อนใช้ IFRS และหลังใช้ IFRS แตกต่างกัน เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ  ระดับ
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นัยสําคัญ 0.05 สรุปผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้มีผลต่อกาํไรสุทธิของบริษัทในอุตสาหกรรม
เทคโนโลย ี
 
ตารางที ่4.8  แสดงค่าสถิติ Wilcoxon signed rank test ขององคป์ระกอบงบการเงิน เปรียบเทียบระหวา่ง  
                       มูลค่าตาม TGAAP และมูลค่าตาม IFRS อุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค 
 

ตวัแปร 

จาํนวนบริษทั (1 บริษทั)** 

ค่าสถิติ Z 
Asymp. 

Sig. 
(2-tailed) 

 
 

ผลกระทบ 
มูลค่าตาม

IFRS < 
มูลค่าตาม
TGAAP 

มูลค่าตาม
IFRS > 
มูลค่าตาม
TGAAP 

มูลค่าตาม
IFRS = 
มูลค่าตาม
TGAAP 

รวม
บริษทั  

สินทรัพยห์มุนเวียน  0 0 1 1 .000  (3) 1.000 ไม่มีผล 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  0 0 1 1 .000  (3) 1.000 ไม่มีผล 
สินทรัพยร์วม  0 0 1 1 .000  (3) 1.000 ไม่มีผล 
หน้ีสินหมุนเวยีน  0 0 1 1 .000  (3) 1.000 ไม่มีผล 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  0 0 1 1 .000  (3) 1.000 ไม่มีผล 
รวมหน้ีสิน  0 0 1 1 .000  (3) 1.000 ไม่มีผล 
ส่วนของเจา้ของ  0 0 1 1 .000  (3) 1.000 ไม่มีผล 
กาํไรขั้นตน้  0 0 1 1 .000  (3) 1.000 ไม่มีผล 
กาํไรสุทธิ  0 0 1 1 .000  (3) 1.000 ไม่มีผล 
 
 (1)  Based on negative ranks. (2)  Based on positive ranks. (3) The sum of negative equals the sum of positive ranks. 
หมายเหตุ. ** อุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค มีเพียง 1 บริษทั การคาํนวณค่าสถิติ Z และ Sig. คาํนวณโดยเปรียนเทียบ ค่า IFRS – 
GAAP จากรายการเฉพาะของบริษทั 
มูลค่าตาม IFRS คือ มูลค่าองคป์ระกอบงบการเงินภายหลงัการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้
มูลค่าตาม TGAAP คือ มูลค่าองคป์ระกอบงบการเงินก่อนการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้

 
 จากตารางท่ี 4.8 แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบผลต่างของตวัเลขในองคป์ระกอบงบการเงินก่อน
ใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ของบริษทัในอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค จากตารางสรุปผลไดด้งัน้ี 
 องค์ประกอบงบการเงินทุกรายการ ในอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค ซ่ึงมีเพียง 1 
บริษทัมีองคป์ระกอบงบการเงินก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั การทดสอบสมมติฐาน
เปรียบเทียบแต่ละรายการของบริษทั ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มี
ผลต่อองคป์ระกอบงบการเงินทุกรายการของบริษทัในอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค  
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ตารางที ่4.9  แสดงค่าสถิติ Wilcoxon signed rank test องคป์ระกอบงบการเงิน เปรียบเทียบระหวา่ง 
                    มูลค่าตาม TGAAP และมูลค่าตาม IFRS ภาพรวม 7 อุตสาหกรรม 
 

ตวัแปร 

จาํนวนบริษทั (84 บริษทั) 

ค่าสถิติ Z 
Asymp. 

Sig. 
(2-tailed) 

 
 

ผลกระทบ 
มูลค่าตาม

IFRS < 
มูลค่าตาม
TGAAP 

มูลค่าตาม
IFRS > 
มูลค่าตาม
TGAAP 

มูลค่าตาม
IFRS = 
มูลค่าตาม
TGAAP 

รวม
บริษทั  

สินทรัพยห์มุนเวียน  21 14 49 84 -.606  (2) .544 ไม่มีผล 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  19 30 35 84 -.035  (2) .972 ไม่มีผล 
สินทรัพยร์วม  19 19 46 84 -.689  (2) .491 ไม่มีผล 
หน้ีสินหมุนเวยีน  18 15 51 84 -.849  (2) .396 ไม่มีผล 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  8 35 41 84 -4.021  (1) .000* มีผล 
รวมหน้ีสิน  6 34 44 84 -3.454  (1) .001* มีผล 
ส่วนของเจา้ของ  34 6 44 84 -4.126  (2) .000* มีผล 
กาํไรขั้นตน้  23 18 43 84 -.382  (2) .702 ไม่มีผล 
กาํไรสุทธิ  24 17 43 84 -1.127  (2) .260 ไม่มีผล 
 
 (1)  Based on negative ranks. (2)  Based on positive ranks. (3) The sum of negative equals the sum of positive ranks. 
หมายเหตุ. * มีผลท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
มูลค่าตาม IFRS คือ มูลค่าองคป์ระกอบงบการเงินภายหลงัการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้
มูลค่าตาม TGAAP คือ มูลค่าองคป์ระกอบงบการเงินก่อนการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้

 
 จากตารางท่ี 4.9 แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบผลต่างของตวัเลขในองคป์ระกอบงบการเงินก่อน
ใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ของบริษทัในภาพรวม 7 อุตสาหกรรม จากตารางสรุปผลไดด้งัน้ี 
 สินทรัพยห์มุนเวียน มี 49 บริษทั ท่ีสินทรัพยห์มุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่
แตกต่างกนั ส่วนอีก 35 บริษทั มีสินทรัพยห์มุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือ
ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันัยสําคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผลต่อสินทรัพย์
หมุนเวียนของบริษทัในภาพรวม 7 อุตสาหกรรม 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน มี 35 บริษทั ท่ีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลงัใช ้
IFRS ไม่แตกต่างกัน ส่วนอีก 49 บริษัท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลังใช้ IFRS 
แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 สรุปผลไดว้า่การนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผล
ต่อสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของบริษทัในภาพรวม 7 อุตสาหกรรม 
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สินทรัพยร์วม มี 46 บริษทั ท่ีสินทรัพยร์วมก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั 
ส่วนอีก 38 บริษทั มีสินทรัพยร์วมก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน 
ณ ระดับนัยสําคญั 0.05 สรุปผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อสินทรัพยร์วมของบริษทัใน
ภาพรวม 7 อุตสาหกรรม 

หน้ีสินหมุนเวียน  มี 51 บริษัท ท่ีหน้ีสินหมุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลังใช้ IFRS ไม่
แตกต่างกัน ส่วนอีก 33 บริษทั มีหน้ีสินหมุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลงัใช้ IFRS แตกต่างกัน เม่ือ
ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคญั 0.05 สรุปผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อหน้ีสิน
หมุนเวียนของบริษทัในภาพรวม 7 อุตสาหกรรม 
 หน้ีสินไม่หมุนเวียน มี 41 บริษทั ท่ีหน้ีสินไม่หมุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่
แตกต่างกนั ส่วนอีก 43 บริษทั มีหน้ีสินไม่หมุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือ
ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคญั 0.05 สรุปผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้มีผลต่อหน้ีสินไม่
หมุนเวียนของบริษทัในภาพรวม 7 อุตสาหกรรม 
 รวมหน้ีสิน มี 44 บริษทั ท่ีรวมหน้ีสินก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วน
อีก 40 บริษทั มีรวมหน้ีสินก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบั
นัยสําคัญ  0.05 สรุปผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้มีผลต่อรวมหน้ีสินของบริษัทในภาพรวม 7 
อุตสาหกรรม 
 ส่วนของเจา้ของ มี 44 บริษทั ท่ีส่วนของเจา้ของก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่าง
กัน ส่วนอีก 40 บริษัท มีส่วนของเจา้ของก่อนใช้ IFRS และหลงัใช้ IFRS แตกต่างกัน เม่ือทดสอบ
สมมติฐาน ณ ระดบันัยสําคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชมี้ผลต่อส่วนของเจา้ของของ
บริษทัในภาพรวม 7 อุตสาหกรรม 
 กาํไรขั้นตน้ มี 43 บริษทั ท่ีกาํไรขั้นตน้ก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วน
อีก 41 บริษัท มีกาํไรขั้นต้นก่อนใช้ IFRS และหลงัใช้ IFRS แตกต่างกัน เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ 
ระดบันยัสาํคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผลต่อกาํไรขั้นตน้ของบริษทัในภาพรวม 
7 อุตสาหกรรม 
 กาํไรสุทธิ มี 43 บริษทั ท่ีกาํไรสุทธิก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วนอีก 
41 บริษทั มีกาํไรสุทธิก่อนใช้ IFRS และหลงัใช้ IFRS แตกต่างกัน เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับ
นัยสําคญั 0.05 สรุปผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อกาํไรสุทธิของบริษัทในภาพรวม 7 
อุตสาหกรรม 

สําหรับค่าเฉล่ียมูลค่าองคป์ระกอบงบการเงินตาม TGAAP และ IFRS และค่าเฉล่ียผลต่าง 
ของแต่ละอุตสาหกรรม ปรากฏตามตารางท่ี 4.10 
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ตารางที ่4.10  แสดงค่าเฉล่ียมูลค่าองคป์ระกอบงบการเงินตาม TGAAP และ IFRS และผลต่าง รายอุตสาหกรรม 
 

องคป์ระกอบงบการเงิน 
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (n = 7) อุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหรรม (n = 5) 

ค่าเฉล่ีย tgaap ค่าเฉล่ีย ifrs ผลต่าง ค่าเฉล่ีย tgaap ค่าเฉล่ีย ifrs ผลต่าง 

สินทรัพยห์มุนเวียน 20,353,357,257.92 20,412,813,439.05 59,456,181.13 10,740,031,882.20 10,722,383,432.80 -17,648,449.40 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 24,461,517,054.47 24,458,442,785.59 -3,074,268.88 28,802,335,346.80 28,807,159,396.20 4,824,049.40 

สินทรัพยร์วม 44,814,874,312.39 44,871,256,224.64 56,381,912.25 39,542,367,229.00 39,529,542,829.00 -12,824,400.00 

หน้ีสินหมุนเวียน 13,505,170,568.68 13,576,527,408.72 71,356,840.04 15,962,441,397.20 15,954,119,797.20 -8,321,600.00 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 12,724,161,937.77 12,743,091,266.85 18,929,329.08 6,051,430,452.00 6,099,984,112.00 48,553,660.00 

รวมหน้ีสิน 26,229,332,506.45 26,319,618,675.57 90,286,169.12 22,013,871,849.20 22,054,103,909.20 40,232,060.00 

ส่วนของเจา้ของ 18,585,541,805.94 18,551,637,549.07 -33,904,256.87 17,528,495,379.80 17,475,438,919.80 -53,056,460.00 

กาํไรขั้นตน้ 9,213,720,801.11 8,797,367,990.60 -416,352,810.51 3,974,736,002.00 3,984,952,636.20 10,216,634.20 

กาํไรสุทธิ 3,598,462,778.76 3,594,772,000.77 -3,690,777.99 -282,785,650.40 -315,075,927.60 -32,290,277.20 
.................. 

องคป์ระกอบงบการเงิน 
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (n = 26) อุตสาหกรรมทรัพยากร (n = 14) 

ค่าเฉล่ีย tgaap ค่าเฉล่ีย ifrs ผลต่าง ค่าเฉล่ีย tgaap ค่าเฉล่ีย ifrs ผลต่าง 

สินทรัพยห์มุนเวียน 16,420,373,225.29 16,473,991,311.78 53,618,086.49 53,452,068,472.71 53,389,684,929.50 -62,383,543.21 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 21,706,315,610.07 21,702,687,966.09 -3,627,643.98 123,254,410,832.86 120,297,570,912.14 -2,956,839,920.72 

สินทรัพยร์วม 38,126,688,835.36 38,176,679,277.87 49,990,442.51 176,706,479,305.57 173,687,255,841.64 -3,019,223,463.93 

หน้ีสินหมุนเวียน 9,410,772,100.66 9,511,222,701.34 100,450,600.68 33,635,514,862.00 33,561,135,832.79 -74,379,029.21 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 10,728,078,237.34 10,750,970,400.01 22,892,162.67 58,735,353,207.29 57,903,347,749.21 -832,005,458.08 

รวมหน้ีสิน 20,138,850,338.00 20,262,193,101.35 123,342,763.35 92,370,868,069.29 91,464,483,582.00 -906,384,487.29 

ส่วนของเจา้ของ 17,987,838,497.36 17,914,486,176.52 -73,352,320.84 84,335,611,236.29 82,222,772,259.64 -2,112,838,976.65 

กาํไรขั้นตน้ 5,103,817,483.97 5,087,292,210.80 -16,525,273.17 27,140,989,698.07 27,315,730,024.93 174,740,326.86 

กาํไรสุทธิ 2,800,361,616.51 2,787,185,687.87 -13,175,928.64 15,152,140,933.00 15,402,867,890.71 250,726,957.71 
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ตารางที ่4.10  (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบงบการเงิน 
อุตสาหกรรมบริการ (n = 20) อุตสาหกรรมเทคโนโลย ี(n = 11) 

ค่าเฉล่ีย tgaap ค่าเฉล่ีย ifrs ผลต่าง ค่าเฉล่ีย tgaap ค่าเฉล่ีย ifrs ผลต่าง 

สินทรัพยห์มุนเวียน 11,543,639,570.22 11,530,537,545.82 -13,102,024.40 15,962,578,341.18 15,993,709,045.55 31,130,704.37 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 30,732,371,051.96 30,555,466,996.74 -176,904,055.22 27,980,920,949.55 27,873,829,864.55 -107,091,085.00 

สินทรัพยร์วม 42,276,010,622.18 42,086,004,542.56 -190,006,079.62 43,943,499,290.73 43,867,538,910.09 -75,960,380.64 

หน้ีสินหมุนเวียน 10,537,582,521.13 10,542,416,078.98 4,833,557.85 15,053,367,079.45 15,024,417,582.73 -28,949,496.72 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 13,737,015,642.92 14,222,348,744.32 485,333,101.40 10,223,675,141.27 10,294,454,106.64 70,778,965.37 

รวมหน้ีสิน 24,274,598,164.05 24,764,764,823.30 490,166,659.25 25,277,042,220.73 25,318,871,689.36 41,829,468.63 

ส่วนของเจา้ของ 18,001,412,458.13 17,321,239,719.26 -680,172,738.87 18,666,457,070.00 18,548,667,220.73 -117,789,849.27 

กาํไรขั้นตน้ 10,193,178,425.12 10,269,446,296.28 76,267,871.16 10,527,077,384.73 10,521,495,582.09 -5,581,802.64 

กาํไรสุทธิ 2,216,111,033.13 2,224,852,733.05 8,741,699.92 3,976,409,453.45 3,902,107,175.55 -74,302,277.90 
.............................. 

องคป์ระกอบงบการเงิน 
อุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค (n = 1) 

ค่าเฉล่ีย tgaap ค่าเฉล่ีย ifrs ผลต่าง 

สินทรัพยห์มุนเวียน 3,819,106,013.00 3,819,106,013.00 .00 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 913,610,755.00 913,610,755.00 .00 

สินทรัพยร์วม 4,732,716,768.00 4,732,716,768.00 .00 

หน้ีสินหมุนเวียน 1,143,589,009.00 1,143,589,009.00 .00 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 320,112,615.00 320,112,615.00 .00 

รวมหน้ีสิน 1,463,701,624.00 1,463,701,624.00 .00 

ส่วนของเจา้ของ 3,269,015,144.00 3,269,015,144.00 .00 

กาํไรขั้นตน้ 1,460,642,953.00 1,460,642,953.00 .00 

กาํไรสุทธิ 934,344,047.00 934,344,047.00 .00 
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4.2  ผลกระทบของ IFRS ทีมี่ต่ออตัราส่วนทางการเงิน 
อัตราส่วนทางการเงิน ได้จากการคาํนวณโดยใช้มูลค่าของรายการในงบการเงินตาม

มาตรฐาน TGAAP และ IFRS แลว้นําอตัราส่วนทางการเงินดังกล่าวมาคาํนวณเปรียบเทียบโดยใช้
วิธีการทางสถิติ Wilcoxon signed rank test เพ่ือศึกษาผลกระทบของ IFRS ท่ีมีต่ออตัราส่วนทางการเงิน 
แต่ละค่า ก่อนนาํ IFRS มาปรับใช ้และหลงันาํ IFRS มาปรับใช ้
 
ตารางที ่4.11  แสดงค่าสถิติ Wilcoxon signed rank test ของอตัราส่วนทางการเงิน เปรียบเทียบระหวา่ง 
                       TGAAP และ IFRS อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
 

ตวัแปร 

จาํนวนบริษทั (7 บริษทั) 

ค่าสถิติ Z 
Asymp. 

Sig. 
(2-tailed) 

ผลกระทบ 
มูลค่าตาม

IFRS < 
มูลค่าตาม
TGAAP 

มูลค่าตาม
IFRS > 
มูลค่าตาม
TGAAP 

มูลค่าตาม
IFRS = 
มูลค่าตาม
TGAAP 

รวม
บริษทั  

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน  1 0 6 7 -1.000  (2) .317 ไม่มีผล 
ความสามารถในการ
ชาํระหน้ี  

2 0 5 7 -1.414  (2) .157 ไม่มีผล 

ภาระหน้ีสิน  0 2 5 7 -1.342  (1) .180 ไม่มีผล 
ผลตอบแทนจาก
สินทรัพยต่์อกาํไรขั้นตน้ 

1 1 5 7 .000  (3) 1.000 ไม่มีผล 

ผลตอบแทนของเจา้ของ
ต่อกาํไรสุทธิ  

0 0 7 7 .000  (3) 1.000 ไม่มีผล 

 
 (1)  Based on negative ranks. (2)  Based on positive ranks. (3) The sum of negative equals the sum of positive ranks. 
มูลค่าตาม IFRS คือ มูลค่าอตัราส่วนทางการเงินภายหลงัการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้
มูลค่าตาม TGAAP คือ มูลค่าอตัราส่วนทางการเงินก่อนการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้ 

 
 จากตารางท่ี 4.11 แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบผลต่างของอตัราส่วนทางการเงินก่อนใช ้IFRS 
และหลงัใช ้IFRS ของบริษทัในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร จากตารางสรุปผลไดด้งัน้ี 
 อตัราส่วนทุนหมุนเวียน มี 6 บริษทั ท่ีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้
IFRS ไม่แตกต่างกัน ส่วนอีก 1 บริษัท มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลังใช้ IFRS 
แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 สรุปผลไดว้า่การนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผล
ต่ออตัราส่วนทุนหมุนเวียนของบริษทัในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
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ความสามารถในการชาํระหน้ี มี 5 บริษทั ท่ีความสามารถในการชาํระหน้ีก่อนใช ้IFRS และ
หลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วนอีก 2 บริษทั มีความสามารถในการชาํระหน้ีก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้
IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใช้
ไม่มีผลต่อความสามารถในการชาํระหน้ีของบริษทัในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

ภาระหน้ีสิน มี 5 บริษทั ท่ีภาระหน้ีสินก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วน
อีก 2 บริษทั มีภาระหน้ีสินก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบั
นยัสาํคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผลต่อภาระหน้ีสิน ของบริษทัในอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร 

ผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อกาํไรขั้นตน้ มี 5 บริษทั ท่ีผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อกาํไร
ขั้นตน้ก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วนอีก 2 บริษทั มีผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อ
กาํไรขั้นตน้ก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 
สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผลต่อผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อกาํไรขั้นตน้ของบริษทัใน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
 ผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไรสุทธิ ทั้ง 7 บริษทั มีผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไรสุทธิ
ก่อนใช้ IFRS และหลงัใช้ IFRS ไม่แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันัยสําคญั 0.05 สรุป
ผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อผลตอบแทนของเจ้าของต่อกําไรสุทธิของบริษัทใน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
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ตารางที ่4.12  แสดงค่าสถิติ Wilcoxon signed rank test ของอตัราส่วนทางการเงิน เปรียบเทียบระหวา่ง  
                       TGAAP และ IFRS อุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม 
 

ตวัแปร 

จาํนวนบริษทั (5 บริษทั) 

ค่าสถิติ Z 
Asymp. 

Sig. 
(2-tailed) 

ผลกระทบ 
มูลค่าตาม

IFRS < 
มูลค่าตาม
TGAAP 

มูลค่าตาม
IFRS > 
มูลค่าตาม
TGAAP 

มูลค่าตาม
IFRS = 
มูลค่าตาม
TGAAP 

รวม
บริษทั  

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน  1 0 4 5 -1.000  (2) .317 ไม่มีผล 
ความสามารถในการ
ชาํระหน้ี  

1 0 4 5 -1.000  (2) .317 ไม่มีผล 

ภาระหน้ีสิน  0 2 3 5 -1.342  (1) .180 ไม่มีผล 
ผลตอบแทนจาก
สินทรัพยต่์อกาํไรขั้นตน้  

0 0 5 5 .000  (3) 1.000 ไม่มีผล 

ผลตอบแทนของเจา้ของ
ต่อกาํไรสุทธิ  

0 1 4 5 -1.000  (1) .317 ไม่มีผล 

 
 (1)  Based on negative ranks. (2)  Based on positive ranks. (3) The sum of negative equals the sum of positive ranks. 
มูลค่าตาม IFRS คือ มูลค่าอตัราส่วนทางการเงินภายหลงัการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้
มูลค่าตาม TGAAP คือ มูลค่าอตัราส่วนทางการเงินก่อนการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้ 

 
 จากตารางท่ี 4.12 แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบผลต่างของอตัราส่วนทางการเงินก่อนใช ้IFRS 
และหลงัใช ้IFRS ของบริษทัในอุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม จากตารางสรุปผลไดด้งัน้ี 
 อตัราส่วนทุนหมุนเวียน มี 4 บริษทั ท่ีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้
IFRS ไม่แตกต่างกัน ส่วนอีก 1 บริษัท มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลังใช้ IFRS 
แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 สรุปผลไดว้า่การนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผล
ต่ออตัราส่วนทุนหมุนเวียนของบริษทัในอุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม 

ความสามารถในการชาํระหน้ี มี 4 บริษทั ท่ีความสามารถในการชาํระหน้ีก่อนใช ้IFRS และ
หลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วนอีก 1 บริษทั มีความสามารถในการชาํระหน้ีก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้
IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใช้
ไม่มีผลต่อความสามารถในการชาํระหน้ีของบริษทัในอุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม 

ภาระหน้ีสิน มี 3 บริษทั ท่ีภาระหน้ีสินก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วน
อีก 2 บริษทั มีภาระหน้ีสินก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบั
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นยัสาํคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผลต่อภาระหน้ีสิน ของบริษทัในอุตสาหกรรม
สินคา้อุตสาหกรรม 

ผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อกาํไรขั้นตน้ ทั้ง 5 บริษทั มีผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อกาํไร
ขั้นตน้ก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันัยสําคญั 0.05 
สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผลต่อผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อกาํไรขั้นตน้ของบริษทัใน
อุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม 
 ผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไรสุทธิ มี 4 บริษทั ท่ีผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไรสุทธิ
ก่อนใช ้IFRS และหลงัใช้ IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วนอีก 1 บริษทั มีผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไร
สุทธิก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันัยสาํคญั 0.05 สรุป
ผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อผลตอบแทนของเจ้าของต่อกําไรสุทธิของบริษัทใน
อุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม 

 
ตารางที ่4.13  แสดงค่าสถิติ Wilcoxon signed rank test ของอตัราส่วนทางการเงิน เปรียบเทียบระหวา่ง  
                       TGAAP และ IFRS อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
 

ตวัแปร 

จาํนวนบริษทั (26 บริษทั) 

ค่าสถิติ Z 
Asymp. 

Sig. 
(2-tailed) 

ผลกระทบ 
มูลค่าตาม

IFRS < 
มูลค่าตาม
TGAAP 

มูลค่าตาม
IFRS > 
มูลค่าตาม
TGAAP 

มูลค่าตาม
IFRS = 
มูลค่าตาม
TGAAP 

รวม
บริษทั  

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน  5 5 16 26 -.612  (1) .541 ไม่มีผล 
ความสามารถในการ
ชาํระหน้ี  

5 2 19 26 -1.527  (2) .127 ไม่มีผล 

ภาระหน้ีสิน  3 7 16 26 -1.188  (1) .235 ไม่มีผล 
ผลตอบแทนจาก
สินทรัพยต่์อกาํไรขั้นตน้  

3 1 22 26 -1.512  (2) .131 ไม่มีผล 

ผลตอบแทนของเจา้ของ
ต่อกาํไรสุทธิ  

3 2 21 26 -.552  (2) .581 ไม่มีผล 

 
 (1)  Based on negative ranks. (2)  Based on positive ranks. (3) The sum of negative equals the sum of positive ranks. 
มูลค่าตาม IFRS คือ มูลค่าอตัราส่วนทางการเงินภายหลงัการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้
มูลค่าตาม TGAAP คือ มูลค่าอตัราส่วนทางการเงินก่อนการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้ 
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 จากตารางท่ี 4.13 แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบผลต่างของอตัราส่วนทางการเงินก่อนใช ้IFRS 
และหลงัใช ้IFRS ของบริษทัในอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง จากตารางสรุปผลไดด้งัน้ี 
 อตัราส่วนทุนหมุนเวียน มี 16 บริษทั ท่ีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้
IFRS ไม่แตกต่างกัน ส่วนอีก 10 บริษัท มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลังใช้ IFRS 
แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 สรุปผลไดว้า่การนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผล
ต่ออตัราส่วนทุนหมุนเวียนของบริษทัในอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

ความสามารถในการชาํระหน้ี มี 19 บริษทั ท่ีความสามารถในการชาํระหน้ีก่อนใช ้IFRS 
และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วนอีก 7 บริษทั มีความสามารถในการชาํระหน้ีก่อนใช ้IFRS และ
หลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มา
ปรับใชไ้ม่มีผลต่อความสามารถในการชาํระหน้ีของบริษทัในอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

ภาระหน้ีสิน มี 16 บริษทั ท่ีภาระหน้ีสินก่อนใช้ IFRS และหลงัใช้ IFRS ไม่แตกต่างกัน 
ส่วนอีก 10 บริษทั มีภาระหน้ีสินก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ 
ระดับนัยสําคัญ  0.05 สรุปผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อภาระหน้ีสิน ของบริษัทใน
อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

ผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อกาํไรขั้นตน้ มี 22 บริษทั ท่ีผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อกาํไร
ขั้นตน้ก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วนอีก 4 บริษทั มีผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อ
กาํไรขั้นตน้ก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 
สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผลต่อผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อกาํไรขั้นตน้ของบริษทัใน
อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
 ผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไรสุทธิ มี 21 บริษทั ท่ีผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไรสุทธิ
ก่อนใช ้IFRS และหลงัใช้ IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วนอีก 5 บริษทั มีผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไร
สุทธิก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันัยสาํคญั 0.05 สรุป
ผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อผลตอบแทนของเจ้าของต่อกําไรสุทธิของบริษัทใน
อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  
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ตารางที ่4.14  แสดงค่าสถิติ Wilcoxon signed rank test ของอตัราส่วนทางการเงิน เปรียบเทียบระหวา่ง  
                       TGAAP และ IFRS อุตสาหกรรมทรัพยากร 
 

ตวัแปร 

จาํนวนบริษทั (14 บริษทั) 

ค่าสถิติ Z 
Asymp. 

Sig. 
(2-tailed) 

ผลกระทบ 
มูลค่าตาม

IFRS < 
มูลค่าตาม
TGAAP 

มูลค่าตาม
IFRS > 
มูลค่าตาม
TGAAP 

มูลค่าตาม
IFRS = 
มูลค่าตาม
TGAAP 

รวม
บริษทั  

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน  2 1 11 14 .000  (3) 1.000 ไม่มีผล 
ความสามารถในการ
ชาํระหน้ี  

6 2 6 14 -1.970  (2) .049* มีผล 

ภาระหน้ีสิน  1 7 6 14 -2.263  (1) .024* มีผล 
ผลตอบแทนจาก
สินทรัพยต่์อกาํไรขั้นตน้  

1 2 11 14 -.816  (1) .414 ไม่มีผล 

ผลตอบแทนของเจา้ของ
ต่อกาํไรสุทธิ  

1 4 9 14 -1.511  (1) .131 ไม่มีผล 

 
 (1)  Based on negative ranks. (2)  Based on positive ranks. (3) The sum of negative equals the sum of positive ranks. 
หมายเหตุ. *มีผลท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
มูลค่าตาม IFRS คือ มูลค่าอตัราส่วนทางการเงินภายหลงัการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้
มูลค่าตาม TGAAP คือ มูลค่าอตัราส่วนทางการเงินก่อนการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้ 

 
 จากตารางท่ี 4.14 แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบผลต่างของอตัราส่วนทางการเงินก่อนใช ้IFRS 
และหลงัใช ้IFRS ของบริษทัในอุตสาหกรรมทรัพยากร จากตารางสรุปผลไดด้งัน้ี 
 อตัราส่วนทุนหมุนเวียน มี 11 บริษทั ท่ีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้
IFRS ไม่แตกต่างกัน ส่วนอีก 3 บริษัท มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลังใช้ IFRS 
แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 สรุปผลไดว้า่การนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผล
ต่ออตัราส่วนทุนหมุนเวียนของบริษทัในอุตสาหกรรมทรัพยากร 

ความสามารถในการชาํระหน้ี มี 6 บริษทั ท่ีความสามารถในการชาํระหน้ีก่อนใช ้IFRS และ
หลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วนอีก 8 บริษทั มีความสามารถในการชาํระหน้ีก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้
IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 สรุปผลไดว้า่การนาํ IFRS มาปรับใชมี้
ผลต่อความสามารถในการชาํระหน้ีของบริษทัในอุตสาหกรรมทรัพยากร 
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ภาระหน้ีสิน มี 6 บริษทั ท่ีภาระหน้ีสินก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วน
อีก 8 บริษทั มีภาระหน้ีสินก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบั
นัยสําคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชมี้ผลต่อภาระหน้ีสิน ของบริษทัในอุตสาหกรรม
ทรัพยากร 

ผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อกาํไรขั้นตน้ มี 11 บริษทั ท่ีผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อกาํไร
ขั้นตน้ก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วนอีก 3 บริษทั มีผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อ
กาํไรขั้นตน้ก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 
สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผลต่อผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อกาํไรขั้นตน้ของบริษทัใน
อุตสาหกรรมทรัพยากร 
 ผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไรสุทธิ มี 9 บริษทั ท่ีผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไรสุทธิ
ก่อนใช ้IFRS และหลงัใช้ IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วนอีก 5 บริษทั มีผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไร
สุทธิก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันัยสาํคญั 0.05 สรุป
ผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อผลตอบแทนของเจ้าของต่อกําไรสุทธิของบริษัทใน
อุตสาหกรรมทรัพยากร  
 
ตารางที ่4.15  แสดงค่าสถิติ Wilcoxon signed rank test ของอตัราส่วนทางการเงิน เปรียบเทียบระหวา่ง  
                        TGAAP และ IFRS อุตสาหกรรมบริการ 
 

ตวัแปร 

จาํนวนบริษทั (20 บริษทั) 

ค่าสถิติ Z 
Asymp. 

Sig. 
(2-tailed) 

ผลกระทบ 
มูลค่าตาม

IFRS < 
มูลค่าตาม
TGAAP 

มูลค่าตาม
IFRS > 
มูลค่าตาม
TGAAP 

มูลค่าตาม
IFRS = 
มูลค่าตาม
TGAAP 

รวม
บริษทั  

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน  5 1 14 20 -.946  (2) .344 ไม่มีผล 
ความสามารถในการ
ชาํระหน้ี  

8 1 11 20 -2.273  (2) .023* มีผล 

ภาระหน้ีสิน  0 7 13 20 -2.366  (1) .018* มีผล 
ผลตอบแทนจาก
สินทรัพยต่์อกาํไรขั้นตน้  

3 4 13 20 -.170  (2) .865 ไม่มีผล 

ผลตอบแทนของเจา้ของ
ต่อกาํไรสุทธิ  

0 2 18 20 -1.342  (1) .180 ไม่มีผล 
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 (1)  Based on negative ranks. (2)  Based on positive ranks. (3) The sum of negative equals the sum of positive ranks. 
หมายเหตุ. * มีผลท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
มูลค่าตาม IFRS คือ มูลค่าอตัราส่วนทางการเงินภายหลงัการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้
มูลค่าตาม TGAAP คือ มูลค่าอตัราส่วนทางการเงินก่อนการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้ 

  
 จากตารางท่ี 4.15 แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบผลต่างของอตัราส่วนทางการเงินก่อนใช ้IFRS 
และหลงัใช ้IFRS ของบริษทัในอุตสาหกรรมบริการ จากตารางสรุปผลไดด้งัน้ี 
 อตัราส่วนทุนหมุนเวียน มี 14 บริษทั ท่ีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้
IFRS ไม่แตกต่างกัน ส่วนอีก 6 บริษัท มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลังใช้ IFRS 
แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 สรุปผลไดว้า่การนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผล
ต่ออตัราส่วนทุนหมุนเวียนของบริษทัในอุตสาหกรรมบริการ 

ความสามารถในการชาํระหน้ี มี 11 บริษทั ท่ีความสามารถในการชาํระหน้ีก่อนใช ้IFRS 
และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วนอีก 9 บริษทั มีความสามารถในการชาํระหน้ีก่อนใช ้IFRS และ
หลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มา
ปรับใชมี้ผลต่อความสามารถในการชาํระหน้ีของบริษทัในอุตสาหกรรมบริการ 

ภาระหน้ีสิน มี 13 บริษทั ท่ีภาระหน้ีสินก่อนใช้ IFRS และหลงัใช้ IFRS ไม่แตกต่างกัน 
ส่วนอีก 7 บริษทั มีภาระหน้ีสินก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ 
ระดับนัยสําคัญ  0.05 สรุปผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้มีผลต่อภาระหน้ีสิน  ของบริษัทใน
อุตสาหกรรมบริการ 

ผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อกาํไรขั้นตน้ มี 13 บริษทั ท่ีผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อกาํไร
ขั้นตน้ก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วนอีก 7 บริษทั มีผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อ
กาํไรขั้นตน้ก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 
สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผลต่อผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อกาํไรขั้นตน้ของบริษทัใน
อุตสาหกรรมบริการ 
 ผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไรสุทธิ มี 18 บริษทั ท่ีผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไรสุทธิ
ก่อนใช ้IFRS และหลงัใช้ IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วนอีก 2 บริษทั มีผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไร
สุทธิก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันัยสาํคญั 0.05 สรุป
ผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อผลตอบแทนของเจ้าของต่อกําไรสุทธิของบริษัทใน
อุตสาหกรรมบริการ 
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ตารางที ่4.16  แสดงค่าสถิติ Wilcoxon signed rank test ของอตัราส่วนทางการเงิน เปรียบเทียบระหวา่ง 
                       TGAAP และ IFRS อุตสาหกรรมเทคโนโลย ี
 

ตวัแปร 

จาํนวนบริษทั (11 บริษทั) 

ค่าสถิติ Z 
Asymp. 

Sig. 
(2-tailed) 

ผลกระทบ 
มูลค่าตาม

IFRS < 
มูลค่าตาม
TGAAP 

มูลค่าตาม
IFRS > 
มูลค่าตาม
TGAAP 

มูลค่าตาม
IFRS = 
มูลค่าตาม
TGAAP 

รวม
บริษทั  

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน  0 5 6 11 -2.060  (1) .039* มีผล 
ความสามารถในการ
ชาํระหน้ี  

5 0 6 11 -2.041  (2) .041* มีผล 

ภาระหน้ีสิน  0 5 6 11 -2.032  (1) .042* มีผล 
ผลตอบแทนจาก
สินทรัพยต่์อกาํไรขั้นตน้  

1 0 10 11 -1.000  (2) .317 ไม่มีผล 

ผลตอบแทนของเจา้ของ
ต่อกาํไรสุทธิ  

1 0 10 11 -1.000  (2) .317 ไม่มีผล 

 
 (1)  Based on negative ranks. (2)  Based on positive ranks. (3) The sum of negative equals the sum of positive ranks. 
หมายเหตุ. * มีผลท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
มูลค่าตาม IFRS คือ มูลค่าอตัราส่วนทางการเงินภายหลงัการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้
มูลค่าตาม TGAAP คือ มูลค่าอตัราส่วนทางการเงินก่อนการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้ 

 
 จากตารางท่ี 4.16 แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบผลต่างของอตัราส่วนทางการเงินก่อนใช ้IFRS 
และหลงัใช ้IFRS ของบริษทัในอุตสาหกรรมเทคโนโลย ีจากตารางสรุปผลไดด้งัน้ี 
 อตัราส่วนทุนหมุนเวียน มี 6 บริษทั ท่ีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้
IFRS ไม่แตกต่างกัน ส่วนอีก 5 บริษัท มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลังใช้ IFRS 
แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 สรุปผลไดว้า่การนาํ IFRS มาปรับใชมี้ผลต่อ
อตัราส่วนทุนหมุนเวียนของบริษทัในอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี

ความสามารถในการชาํระหน้ี มี 6 บริษทั ท่ีความสามารถในการชาํระหน้ีก่อนใช ้IFRS และ
หลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วนอีก 5 บริษทั มีความสามารถในการชาํระหน้ีก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้
IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 สรุปผลไดว้า่การนาํ IFRS มาปรับใชมี้
ผลต่อความสามารถในการชาํระหน้ีของบริษทัในอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี
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ภาระหน้ีสิน มี 6 บริษทั ท่ีภาระหน้ีสินก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วน
อีก 5 บริษทั มีภาระหน้ีสินก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบั
นัยสําคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชมี้ผลต่อภาระหน้ีสิน ของบริษทัในอุตสาหกรรม
เทคโนโลย ี

ผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อกาํไรขั้นตน้ มี 10 บริษทั ท่ีผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อกาํไร
ขั้นตน้ก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วนอีก 1 บริษทั มีผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อ
กาํไรขั้นตน้ก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 
สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผลต่อผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อกาํไรขั้นตน้ของบริษทัใน
อุตสาหกรรมเทคโนโลย ี
 ผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไรสุทธิ มี 10 บริษทั ท่ีผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไรสุทธิ
ก่อนใช ้IFRS และหลงัใช้ IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วนอีก 1 บริษทั มีผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไร
สุทธิก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันัยสาํคญั 0.05 สรุป
ผลได้ว่าการนํา IFRS มาปรับใช้ไม่มีผลต่อผลตอบแทนของเจ้าของต่อกําไรสุทธิของบริษัทใน
อุตสาหกรรมเทคโนโลย ี
 
ตารางที ่4.17  แสดงค่าสถิติ Wilcoxon signed rank test ของอตัราส่วนทางการเงิน เปรียบเทียบระหวา่ง  
                       TGAAP และ IFRS อุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค  
 

ตวัแปร 

จาํนวนบริษทั (1 บริษทั)** 

ค่าสถิติ Z 
Asymp. 

Sig. 
(2-tailed) 

ผลกระทบ 
มูลค่าตาม

IFRS < 
มูลค่าตาม
TGAAP 

มูลค่าตาม
IFRS > 
มูลค่าตาม
TGAAP 

มูลค่าตาม
IFRS = 
มูลค่าตาม
TGAAP 

รวม
บริษทั  

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน  0 0 1 1 .000  (3) 1.000 ไม่มีผล 
ความสามารถในการ
ชาํระหน้ี  

0 0 1 1 .000  (3) 1.000 ไม่มีผล 

ภาระหน้ีสิน  0 0 1 1 .000  (3) 1.000 ไม่มีผล 
ผลตอบแทนจาก
สินทรัพยต่์อกาํไรขั้นตน้  

0 0 1 1 .000  (3) 1.000 ไม่มีผล 

ผลตอบแทนของเจา้ของ
ต่อกาํไรสุทธิ  

0 0 1 1 .000  (3) 1.000 ไม่มีผล 
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 (1)  Based on negative ranks. (2)  Based on positive ranks. (3) The sum of negative equals the sum of positive ranks. 
หมายเหตุ. ** อุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค มีเพียง 1บริษทั การคาํนวณค่าสถิติ Z และ Sig. คาํนวณโดยเปรียนเทียบ ค่า IFRS – GAAP 
จากรายการเฉพาะของบริษทั 
มูลค่าตาม IFRS คือ มูลค่าอตัราส่วนทางการเงินภายหลงัการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้
มูลค่าตาม TGAAP คือ มูลค่าอตัราส่วนทางการเงินก่อนการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้ 

 
 จากตารางท่ี 4.17 แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบผลต่างของอตัราส่วนทางการเงินก่อนใช ้IFRS 
และหลงัใช ้IFRS ของบริษทัในอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค จากตารางสรุปผลไดด้งัน้ี 
 อตัราส่วนทางการเงินทุกรายการ ในอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค ซ่ึงมีเพียง 1 บริษทัมี
อัตราส่วนทางการเงินก่อนใช้ IFRS และหลังใช้ IFRS ไม่แตกต่างกัน  การทดสอบสมมติฐาน
เปรียบเทียบแต่ละรายการของบริษทั ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มี
ผลต่ออตัราส่วนทางการเงินทุกรายการของบริษทัในอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค 
 
ตารางที ่4.18  แสดงค่าสถิติ Wilcoxon signed rank test ของอตัราส่วนทางการเงิน เปรียบเทียบระหวา่ง 
                       TGAAP และ IFRS ภาพรวม 7 อุตสาหกรรม 
 

ตวัแปร 

จาํนวนบริษทั (84 บริษทั) 

ค่าสถิติ Z 
Asymp. 

Sig. 
(2-tailed) 

ผลกระทบ 
มูลค่าตาม

IFRS < 
มูลค่าตาม
TGAAP 

มูลค่าตาม
IFRS > 
มูลค่าตาม
TGAAP 

มูลค่าตาม
IFRS = 
มูลค่าตาม
TGAAP 

รวม
บริษทั  

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน  14 12 58 84 -.051  (1) .959 ไม่มีผล 
ความสามารถในการ
ชาํระหน้ี  

27 5 52 84 -4.014  (2) .000* มีผล 

ภาระหน้ีสิน  4 30 50 84 -4.338  (1) .000* มีผล 
ผลตอบแทนจาก
สินทรัพยต่์อกาํไรขั้นตน้  

9 8 67 84 -.813  (2) .416 ไม่มีผล 

ผลตอบแทนของเจา้ของ
ต่อกาํไรสุทธิ  

5 9 70 84 -.734  (1) .463 ไม่มีผล 

  
(1)  Based on negative ranks. (2)  Based on positive ranks. (3) The sum of negative equals the sum of positive ranks. 
หมายเหตุ. * มีผลท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
มูลค่าตาม IFRS คือ มูลค่าอตัราส่วนทางการเงินภายหลงัการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้
มูลค่าตาม TGAAP คือ มูลค่าอตัราส่วนทางการเงินก่อนการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้ 
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 จากตารางท่ี 4.18 แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบผลต่างของอตัราส่วนทางการเงินก่อนใช ้IFRS 
และหลงัใช ้IFRS ของบริษทัในภาพรวม 7 อุตสาหกรรม จากตารางสรุปผลไดด้งัน้ี 
 อตัราส่วนทุนหมุนเวียน มี 58 บริษทั ท่ีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้
IFRS ไม่แตกต่างกัน ส่วนอีก 26 บริษัท มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนก่อนใช้ IFRS และหลังใช้ IFRS 
แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 สรุปผลไดว้า่การนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผล
ต่ออตัราส่วนทุนหมุนเวียนของบริษทัในภาพรวม 7 อุตสาหกรรม 

ความสามารถในการชาํระหน้ี มี 52 บริษทั ท่ีความสามารถในการชาํระหน้ีก่อนใช ้IFRS 
และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วนอีก 32 บริษทั มีความสามารถในการชาํระหน้ีก่อนใช ้IFRS และ
หลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มา
ปรับใชมี้ผลต่อความสามารถในการชาํระหน้ีของบริษทัในภาพรวม 7 อุตสาหกรรม 

ภาระหน้ีสิน มี 50 บริษทั ท่ีภาระหน้ีสินก่อนใช้ IFRS และหลงัใช้ IFRS ไม่แตกต่างกัน 
ส่วนอีก 34 บริษทั มีภาระหน้ีสินก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ 
ระดบันยัสาํคญั 0.05 สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชมี้ผลต่อภาระหน้ีสิน ของบริษทัในภาพรวม 7 
อุตสาหกรรม 

ผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อกาํไรขั้นตน้ มี 67 บริษทั ท่ีผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อกาํไร
ขั้นตน้ก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วนอีก 17 บริษทั มีผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อ
กาํไรขั้นตน้ก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 
สรุปผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผลต่อผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อกาํไรขั้นตน้ของบริษทัใน
ภาพรวม 7 อุตสาหกรรม 
 ผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไรสุทธิ มี 70 บริษทั ท่ีผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไรสุทธิ
ก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS ไม่แตกต่างกนั ส่วนอีก 14 บริษทั มีผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไร
สุทธิก่อนใช ้IFRS และหลงัใช ้IFRS แตกต่างกนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันัยสาํคญั 0.05 สรุป
ผลไดว้่าการนาํ IFRS มาปรับใชไ้ม่มีผลต่อผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไรสุทธิของบริษทัในภาพรวม 
7 อุตสาหกรรม 

สาํหรับค่าเฉล่ียอตัราส่วนทางการเงินตาม TGAAP และ IFRS และค่าเฉล่ียผลต่างของแต่ละ
อุตสาหกรรม ปรากฏตามตารางท่ี 4.19 
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ตารางที ่4.19  แสดงค่าเฉล่ียอตัราส่วนทางการเงินตาม TGAAP และ IFRS และผลต่าง รายอุตสาหกรรม 
 

อตัราส่วนทางการเงิน 
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (n = 7) อุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหรรม (n = 5) 

ค่าเฉล่ีย tgaap ค่าเฉล่ีย ifrs ผลต่าง ค่าเฉล่ีย tgaap ค่าเฉล่ีย ifrs ผลต่าง 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน  1.51 1.50 -.01 .67 .67 .00 

ความสามารถในการชาํระหน้ี  1.71 1.70 -.01 1.80 1.79 -.01 

ภาระหน้ีสิน  1.41 1.42 .01 1.26 1.26 .00 
ผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อ
กาํไรขั้นตน้  

.21 .20 -.01 .10 .10 .00 

ผลตอบแทนของเจา้ของต่อ
กาํไรสุทธิ  

.19 .19 .00 -.02 -.02 .00 
 

อตัราส่วนทางการเงิน 

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  
(n = 26) 

อุตสาหกรรมทรัพยากร (n = 14) 

ค่าเฉล่ีย tgaap ค่าเฉล่ีย ifrs ผลต่าง ค่าเฉล่ีย tgaap ค่าเฉล่ีย ifrs ผลต่าง 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน  1.74 1.73 -.01 1.59 1.59 .00 

ความสามารถในการชาํระหน้ี  1.89 1.88 -.01 1.91 1.90 -.01 

ภาระหน้ีสิน  1.12 1.13 .01 1.10 1.11 .01 

ผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อ
กาํไรขั้นตน้  

.13 .13 .00 .15 .16 .01 

ผลตอบแทนของเจา้ของต่อ
กาํไรสุทธิ  

.16 .16 .00 .18 .19 .01 
............................... 

อตัราส่วนทางการเงิน 
อุตสาหกรรมบริการ (n = 20) อุตสาหกรรมเทคโนโลย ี(n = 11) 

ค่าเฉล่ีย tgaap ค่าเฉล่ีย ifrs ผลต่าง ค่าเฉล่ีย tgaap ค่าเฉล่ีย ifrs ผลต่าง 
อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน  1.10 1.09 -.01 1.06 1.06 .00 
ความสามารถในการชาํระหน้ี  1.74 1.70 -.04 1.74 1.73 -.01 
ภาระหน้ีสิน  1.35 1.43 .08 1.35 1.36 .01 
ผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อ
กาํไรขั้นตน้  

.24 .24 .00 .24 .24 .00 

ผลตอบแทนของเจา้ของต่อ
กาํไรสุทธิ  

.12 .13 .01 .21 .21 .00 
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ตารางที ่4.19  (ต่อ) 
 
 
 

อตัราส่วนทางการเงิน 
อุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค (n = 1) 

ค่าเฉล่ีย tgaap ค่าเฉล่ีย ifrs ผลต่าง 
อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน  3.34 3.34 .00 

ความสามารถในการชาํระหน้ี  3.23 3.23 .00 

ภาระหน้ีสิน  .45 .45 .00 
ผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อ
กาํไรขั้นตน้  

.31 .31 .00 

ผลตอบแทนของเจา้ของต่อ
กาํไรสุทธิ  

.29 .29 .00 

 
4.3  ผลกระทบของ IFRS ทีมี่ต่ออตัราส่วนระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าตามราคาตลาด 
 การคาํนวณค่าอตัราส่วนมีรูปแบบสมการดงัน้ี  
  VRTGAAP = [Book TGAAP / Market Value] 
   คือ อตัราส่วนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าตามราคาตลาด ก่อนนาํ  
        IFRS มาปรับใช ้
  VRIFRS  = [Book IFRS / Market Value]  
  คือ อตัราส่วนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าตามราคาตลาด หลงันาํ  
        IFRS มาปรับใช ้
 มูลค่าตามราคาตลาด ณ วนัประกาศงบการเงิน ใชข้อ้มูลวนัท่ี 1 เมษายน 2554 (ตลท., 2558) 
 เปรียบเทียบอตัราส่วนท่ีไดจ้ากการคาํนวณ โดยใชว้ิธีการทางสถิติ Wilcoxon signed rank test 
เพื่อศึกษาผลกระทบของ IFRS ท่ีมีต่ออตัราส่วนระหว่างมูลค่าตามบญัชีต่อมูลค่าตามราคาตลาดก่อนนํา 
IFRS มาปรับใช ้และหลงันาํ IFRS มาปรับใช ้ปรากฏผลตามตารางท่ี 4.20 
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ตารางที ่4.20  แสดงค่าสถิติ Wilcoxon signed rank test ของอตัราส่วนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีต่อมูลค่า 
                       ตามราคาตลาด ก่อนและหลงั นาํ IFRS มาปรับใช ้รายอุตสาหกรรม  
 

อุตสาหกรรม 
จาํนวนบริษทั 

ค่าสถิติ Z 
Asymp. 

Sig. 
(2-tailed) 

 
 

ผลกระทบ 
VRIFRS < 
VRTGAAP 

VRIFRS > 
VRTGAAP 

VRIFRS = 
VRTGAAP  

รวม
บริษทั  

เกษตรและอาหาร 0 0 7 7 .000 (3) 1.000 ไม่มีผล 
สินคา้อุตสาหกรรม 1 0 4 5 -1.000 (2) .317 ไม่มีผล 
อสังหาริมพทรัพยแ์ละ
ก่อสร้าง 

6 1 19 26 -1.703 (2) .089 
ไม่มีผล 

ทรัพยากร 4 2 8 14 -1.000 (2) .317 ไม่มีผล 
บริการ 6 0 14 20 -2.214 (2) .027* มีผล 
เทคโนโลย ี 3 0 8 11 -1.633 (2) .102 ไม่มีผล 
สินคา้อุปโภคบริโภค 0 0 1 1 .000 (3) 1.000 ไม่มีผล 
ภาพรวม 7 อุตสาหกรรม 20 3 61 84 -3.403 (2) .001* มีผล 
 
 (1)  Based on negative ranks. (2)  Based on positive ranks. (3) The sum of negative equals the sum of positive ranks. 
หมายเหตุ. * มีผลท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
มูลค่าตาม IFRS คือ มูลค่าอตัราส่วนทางการเงินภายหลงัการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้
มูลค่าตาม TGAAP คือ มูลค่าอตัราส่วนทางการเงินก่อนการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้ 

 
จากตารางท่ี 4.20 การคาํนวณโดยใชว้ิธีทางสถิติ Wilcoxon signed rank test แสดงให้เห็นว่า 

อตัราส่วนระหว่างมูลค่าตามบญัชีต่อมูลค่าตามราคาตลาด ตาม IFRS มีค่าทั้งนอ้ยกว่า  มากกว่า และเท่ากบั 
อตัราส่วนระหว่างมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตามราคาตลาด ตาม TGAAP ในแต่ละอุตสาหกรรม และ
ภาพรวม 7 อุตสาหกรรม โดยมีค่าสถิติ Z ค่า Sig. และผลกระทบท่ีมีต่ออตัราส่วนระหวา่งมูลค่าตามบญัชี
ต่อมูลค่าตามราคาตลาด หลงันาํ IFRS มาปรับใช ้ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 ตามท่ีปรากฏในตาราง 
กล่าวคือ การนํา IFRS มาปรับใช้  มีผลเฉพาะอุตสาหกรรมบริการ สําหรับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ไม่มีผล 
อยา่งไรกต็าม การนาํ IFRS มาปรับใช ้มีผลต่อภาพรวม 7 อุตสาหกรรม นัน่คือ การนาํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) มาปรับใชมี้ผลต่อคุณค่าของขอ้มูลบญัชีเพื่อการตดัสินใจ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายบริษทัในแต่ละอุตสาหกรรม ผลต่างของอตัราส่วนระหว่างมูลค่าตาม
บญัชีต่อมูลค่าตามราคาตลาดก่อนและหลงั นาํ IFRS มาปรับใช ้และค่าสัมบูรณ์ของ VRTGAAP และ VRIFRS 
ปรากฏตามตารางท่ี 4.21 
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 ตารางที ่4.21  แสดงอตัราส่วนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีตาม TGAAP และตาม IFRS ต่อมูลค่าตามราคา 
                        ตลาด พร้อมผลต่าง และค่าสมับูรณ์ของ VRTGAAP และ VRIFRS พร้อมผลต่าง 
 
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

 (n=7) 
VRTGAAP VRIFRS 

VRIFRS - 
VRTGAAP 

ค่าสัมบูรณ์ 
|1- VRTGAAP| 

ค่าสัมบูรณ์ 
|1- VRIFRS| 

ค่าสัมบูรณ์
ของผลต่าง 

จีเอฟพีที  .46 .46 .00 0.54  0.54  .00 
ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี  .29 .29 .00 0.71  0.71  .00 
เจริญโภคภณัฑอ์าหาร  .31 .31 .00 0.69  0.69  .00 
นํ้าตาลขอนแก่น  .47 .47 .00 0.53  0.53  .00 
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล .36 .36 .00 0.64 0.64  .00 
ไทยยเูนียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ .51 .51 .00 0.49  0.49  .00 
นํ้ามนัพืชไทย  .30 .30 .00 0.70  0.70  .00 

..................... 

อุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม 
 (n=5) 

VRTGAAP VRIFRS 
VRIFRS - 
VRTGAAP 

ค่าสัมบูรณ์ 
|1- VRTGAAP| 

ค่าสัมบูรณ์ 
|1- VRIFRS| 

ค่าสัมบูรณ์
ของผลต่าง 

อินโดรามา เวนเจอร์ส  .13 .13 .00 0.87 0.87  .00 
สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลย ี .54 .53 -.01 0.46  0.47  .01 
จี เจ สตีล  1.35 1.35 .00 0.35   0.35  .00 
จี สตีล  1.41 1.41 .00 0.41  0.41  .00 
สหวริิยาสตีลอินดสัตรี  .84 .84 .00 0.16  0.16  .00 

.......................... 
 

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสร้าง (n=26) 

VRTGAAP VRIFRS 
VRIFRS - 
VRTGAAP 

ค่าสัมบูรณ์ 
|1- VRTGAAP| 

ค่าสัมบูรณ์ 
|1- VRIFRS| 

ค่าสัมบูรณ์
ของผลต่าง 

อมตะ คอร์ปอเรชนั  .42 .37 -.05 0.58  0.63  .05 
เอเช่ียนพร็อพเพอร์ต้ี ฯ .63 .63 .00 0.37  0.37  .00 
บางกอกแลนด ์ 2.32 2.32 .00 1.32  1.32  .00 
ช.การช่าง จาํกดั  .42 .42 .00 0.58  0.58  .00 
เซ็นทรัลพฒันา  .30 .29 -.01 0.70  0.71  .01 
เหมราชพฒันาท่ีดิน  .44 .44 .00 0.56  0.56  .00 
อิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์ .66 .66 .00 0.34  0.34  .00 
แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์  .42 .42 .00 0.58  0.58  .00 
แอล.พี.เอน็.ดีเวลลอปเมนท ์ .40 .40 .00 0.60  0.60  .00 
พฤกษา เรียลเอสเตท  .36 .36 .00 0.64  0.64  .00 
ควอลิต้ีเฮา้ส์  .70 .70 .00 0.30  0.30  .00 
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  .65 .58 -.07 0.35  0.42  .07 
เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่  1.27 1.26 -.01 0.27  0.26  .01 
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ตารางที ่4.21  (ต่อ) 
 

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสร้าง (n=26) (ต่อ) 

VRTGAAP VRIFRS 
VRIFRS - 
VRTGAAP 

ค่าสัมบูรณ์ 
|1- VRTGAAP| 

ค่าสัมบูรณ์ 
|1- VRIFRS| 

ค่าสัมบูรณ์
ของผลต่าง 

แสนสิริ  1.09 1.09 .00 0.09  0.09  .00 
 

ศุภาลยั  .46 .48 .02 0.54  0.52  .02 
ชิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิงฯ .28 .28 .00 0.72  0.72  .00 
ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่  .57 .57 .00 0.43  0.43  .00 
ไดนาสต้ีเซรามิค  .12 .12 .00 0.88  0.88  .00 
มิลลค์อนสตีลอินดสัทรีส์  1.05 .92 -.13 0.05  0.08 .03 
ปูนซิเมนตไ์ทย  .38 .38 .00 0.62  0.62  .00 
ปูนซีเมนตน์ครหลวง  .34 .34 .00 0.66  0.66  .00 
เอสทีพี แอนด ์ไอ  .35 .35 .00 0.65  0.65  .00 
ทิปโกแ้อสฟัลท ์ .41 .41 .00 0.59  0.59  .00 
ทีพีไอ โพลีน  2.23 2.22 -.01 1.23  1.22  .01 
ทาทา สตีล (ประเทศไทย)  1.25 1.25 .00 0.25  0.25  .00 
วนชยั กรุ๊ป  .88 .88 .00 0.12  0.12  .00 

............................. 
 

อุตสาหกรรมทรัพยากร 
 (n=14) 

VRTGAAP VRIFRS 
VRIFRS - 
VRTGAAP 

ค่าสัมบูรณ์ 
|1- VRTGAAP| 

ค่าสัมบูรณ์ 
|1- VRIFRS| 

ค่าสัมบูรณ์
ของผลต่าง 

ผาแดงอินดสัทรี  .97 .97 .00 0.03  0.03  .00 
บา้นปู  .33 .33 .00 0.67  0.67  .00 
บางจากปิโตรเลียม  1.12 .94 -.18 0.12  0.06  .06 
ผลิตไฟฟ้า  1.11 1.12 .01 0.11  0.12  .01 
เอสโซ่ (ประเทศไทย)  .64 .64 .00 0.36  0.36  .00 
โกลว ์พลงังาน  .60 .60 .00 0.40  0.40  .00 
ไออาร์พีซี  .63 .62 -.01 0.37  0.38  .01 
ลานนารีซอร์สเซส  .38 .38 .00 0.62  0.62  .00 
ปตท.  .56 .55 -.01 0.44  0.45  .01 
ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  .28 .27 -.01 0.72  0.73  .01 
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง  .83 .84 .01 0.17  0.16  .01 
สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์  .36 .36 .00 0.64  0.64  .00 
ไทยออยล ์ .44 .44 .00 0.56  0.56  .00 
นํ้าประปาไทย  .40 .40 .00 0.60  0.60  .00 

...................................... 
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ตารางที ่4.21  (ต่อ) 
 
................ 

อุตสาหกรรมบริการ 
 (n=20) 

VRTGAAP VRIFRS 
VRIFRS - 
VRTGAAP 

ค่าสัมบูรณ์ 
|1- VRTGAAP| 

ค่าสัมบูรณ์ 
|1- VRIFRS| 

ค่าสัมบูรณ์
ของผลต่าง 

กรุงเทพดุสิตเวชการ  .25 .25 .00 0.75  0.75  .00 
โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์  .21 .21 .00 0.79  0.79  .00 
บางกอก เชน ฮอสปิทอล  .31 .31 .00 0.69  0.69  .00 
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  .84 .80 -.04 0.16  0.20  .04 
ท่าอากาศยานไทย  1.41 1.33 -.08 0.41  0.33  .08 
ทางด่วนกรุงเทพ  1.31 1.31 .00 0.31  0.31  .00 
รถไฟฟ้ากรุงเทพ  .38 .38 .00 0.62  0.62  .00 
พรีเชียส ชิพป้ิง  .89 .78 -.11 0.11  0.22  .11 
อาร์ ซี แอล  1.56 1.56 .00 0.56  0.56  .00 
การบินไทย  1.00 .92 -.08 0.00  0.08  .08 
โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์  2.33 2.33 .00 1.33  1.33  .00 
บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  .31 .30 -.01 0.69  0.70  .01 
ซีพี ออลล ์ .10 .10 .00 0.90  0.90  .00 
โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  .15 .15 .00 0.85  0.85  .00 
ลอ็กซเล่ย ์ .79 .78 -.01 0.21  0.22  .01 
สยามแมค็โคร  .26 .26 .00 0.74  0.74  .00 
หา้งสรรพสินคา้โรบินสัน  .29 .29 .00 0.71  0.71  .00 
บีอีซี เวลิด ์ .12 .12 .00 0.88  0.88  .00 
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป  .48 .48 .00 0.52  0.52  .00 
อสมท  .38 .38 .00 0.62  0.62  .00 

 

อุตสาหกรรมเทคโนโลย ี
 (n=11) 

VRTGAAP VRIFRS 
VRIFRS - 
VRTGAAP 

ค่าสัมบูรณ์ 
|1- VRTGAAP| 

ค่าสัมบูรณ์ 
|1- VRIFRS| 

ค่าสัมบูรณ์
ของผลต่าง 

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ  .15 .15 .00 0.85  0.85  .00 
โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่  .60 .60 .00 0.40  0.40  .00 
จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล  .36 .36 .00 0.64  0.64  .00 
สามารถคอร์ปอเรชัน่  .64 .63 -.01 0.36  0.37  .01 
สามารถเทลคอม  .25 .25 .00 0.75  0.75  .00 

..................................... 

ไทยคม  1.96 1.94 -.02 0.96   0.94  .02 
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ตารางที ่4.21  (ต่อ) 
 
อุตสาหกรรมเทคโนโลย ี

 (n=11) (ต่อ) 
VRTGAAP VRIFRS 

VRIFRS - 
VRTGAAP 

ค่าสัมบูรณ์ 
|1- VRTGAAP| 

ค่าสัมบูรณ์ 
|1- VRIFRS| 

ค่าสัมบูรณ์
ของผลต่าง 

ทรู คอร์ปอเรชัน่  .26 .25 -.01 0.74  0.75  .01 
แคล-คอมพ ์อีเลค็โทรนิคส์  1.30 1.30 .00 0.30  0.30  .00 
เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์  .57 .57 .00 0.43  0.43  .00 
ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส์ .69 .69 .00 0.31  0.31  .00 
เอสวไีอ .37 .37 .00 0.63  0.63  .00 

....................... 

อุตสาหกรรมสินคา้อุปโภค
บริโภค (n=1) 

VRTGAAP VRIFRS 
VRIFRS - 
VRTGAAP 

ค่าสัมบูรณ์ 
|1- VRTGAAP| 

ค่าสัมบูรณ์ 
|1- VRIFRS| 

ค่าสัมบูรณ์
ของผลต่าง 

กนัยงอีเลคทริก  .70 .70 .00 0.30  0.30  .00

 
สรุปผลของการศึกษา 

สรุปผลของการศึกษา ผลกระทบของ IFRS ท่ีมีต่อมูลค่าขององคป์ระกอบงบการเงิน อตัราส่วนทาง
การเงิน และ อตัราส่วนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าตามราคาตลาด ปรากฏตามตารางท่ี 4.22 – 4.24 
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ตารางที ่4.22  สรุปผลของการศึกษา ผลกระทบของ IFRS ท่ีมีต่อมูลค่าขององคป์ระกอบงบการเงิน  
                       (ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05) 
 

รายการ 
เกษตร 

และอาหาร 
สินคา้

อุตสาหกรรม 
อสงัหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง 

ทรัพยากร 

ไม่มีผล มีผล ไม่มีผล มีผล ไม่มีผล มีผล ไม่มีผล มีผล 
สินทรัพยห์มุนเวยีน          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน          
สินทรัพยร์วม          
หน้ีสินหมุนเวยีน          
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน          
รวมหน้ีสิน          
ส่วนของเจา้ของ          
กาํไรขั้นตน้          
กาํไรสุทธิ          

รายการ 
บริการ เทคโนโลย ี

สินคา้อุปโภค
บริโภค 

ภาพรวม 7 
อุตสาหกรรม 

ไม่มีผล มีผล ไม่มีผล มีผล ไม่มีผล มีผล ไม่มีผล มีผล 
สินทรัพยห์มุนเวยีน          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน          
สินทรัพยร์วม          
หน้ีสินหมุนเวยีน          
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน          
รวมหน้ีสิน          
ส่วนของเจา้ของ          
กาํไรขั้นตน้          
กาํไรสุทธิ          
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ตารางที ่4.23  สรุปผลของการศึกษา ผลกระทบของ IFRS ท่ีมีต่ออตัราส่วนทางการเงิน  
                       (ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05) 
 

รายการ 
เกษตร 

และอาหาร 
สินคา้

อุตสาหกรรม 
อสงัหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง 

ทรัพยากร 

ไม่มีผล มีผล ไม่มีผล มีผล ไม่มีผล มีผล ไม่มีผล มีผล 
อตัราส่วนทุนหมุนเวียน          
ความสามารถในการชาํระ
หน้ี  

     
 

  

ภาระหน้ีสิน          
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ต่อกาํไรขั้นตน้ 

     
 

 
 

ผลตอบแทนของเจา้ของต่อ
กาํไรสุทธิ  

     
 

 
 

รายการ 
บริการ เทคโนโลย ี

สินคา้อุปโภค
บริโภค 

ภาพรวม 7 
อุตสาหกรรม 

ไม่มีผล มีผล ไม่มีผล มีผล ไม่มีผล มีผล ไม่มีผล มีผล 
อตัราส่วนทุนหมุนเวียน          
ความสามารถในการชาํระ
หน้ี  

     
 

  

ภาระหน้ีสิน          
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ต่อกาํไรขั้นตน้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

ผลตอบแทนของเจา้ของต่อ
กาํไรสุทธิ  
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ตารางที ่4.24  สรุปผลของการศึกษา ผลกระทบของ IFRS ท่ีมีต่ออตัราส่วนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีตาม 
                       มาตรฐาน IFRS และ TGAAP และมูลค่าตามราคาตลาด (ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05) 
 

รายการ 
เกษตร 

และอาหาร 
สินคา้

อุตสาหกรรม 
อสงัหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง 

ทรัพยากร 

ไม่มีผล มีผล ไม่มีผล มีผล ไม่มีผล มีผล ไม่มีผล มีผล 
มูลค่าตามบญัชีต่อ 
มูลค่าตามราคาตลาด (VR) 

        

รายการ 
บริการ เทคโนโลย ี

สินคา้อุปโภค
บริโภค 

ภาพรวม 7 
อุตสาหกรรม 

ไม่มีผล มีผล ไม่มีผล มีผล ไม่มีผล มีผล ไม่มีผล มีผล 
มูลค่าตามบญัชีต่อ 
มูลค่าตามราคาตลาด (VR) 

        
 

DPU



89 

 

 
 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง คุณค่าของขอ้มูลทางบญัชีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตดัสินใจ: ก่อนและหลงัปรับ
ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าตามราคาตลาดของกิจการ ก่อนและหลงั การนาํ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาปรับใช้ โดยศึกษากิจการท่ีอยู่ในดชันี 
SET100 ช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2553 จาก 7 อุตสาหกรรม จาํนวน 84 บริษทั  
 

5.1  สรุปผลการวจัิย 
        5.1.1  ขอ้มูลทัว่ไป 
 บริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่นดชันี SET100 ช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2553 จาก 7 อุตสาหกรรม 
ประกอบดว้ย อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร จาํนวน 7 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 8.33 อุตสาหกรรม
สินคา้อุตสาหกรรม จาํนวน 5 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 5.95 อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
จาํนวน 26 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 30.95 อุตสาหกรรมทรัพยากร จาํนวน 14 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 
16.67 อุตสาหกรรมบริการ จาํนวน 20 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 23.81 และอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี
จาํนวน 11 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 13.10 อุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค จาํนวน 1 บริษทั คิดเป็น
ร้อยละ 1.19  
        5.1.2  ผลการศึกษาเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ีกาํหนดไวด้งัน้ี 
  1.  สมมติฐานท่ี 1 

  H0 : การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาปรับใชไ้ม่มีผล
ต่อองคป์ระกอบงบการเงิน 

  H1 : การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) มาปรับใชมี้ผลต่อ
องคป์ระกอบงบการเงิน 
 
 

 

DPU



90 

 

  2.  สมมติฐานท่ี 2 

  H0 : การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาปรับใชไ้ม่มีผล
ต่ออตัราส่วนทางการเงิน 

  H1 : การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) มาปรับใชมี้ผลต่อ
อตัราส่วนทางการเงิน 
  3.  สมมติฐานท่ี 3 

  H0 : การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาปรับใชไ้ม่มีผล
ต่อคุณค่าของขอ้มูลบญัชีเพื่อการตดัสินใจ 

  H1 : การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) มาปรับใชมี้ผลต่อ
คุณค่าของขอ้มูลบญัชีเพื่อการตดัสินใจ 
 สาํหรับผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
 1)  ผลกระทบของ IFRS ท่ีมีต่อมูลค่าขององคป์ระกอบงบการเงิน 
 ในภาพรวม  7 อุตสาหกรรม  การนํา IFRS มาปรับใช้ มีผลกระทบต่อรายการใน
องคป์ระกอบงบการเงิน คือ หน้ีสินไม่หมุนเวียน  รวมหน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ สาํหรับรายการ
ท่ีไม่มีผลกระทบ คือ สินทรัพยห์มุนเวียน สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน สินทรัพยร์วม หน้ีสินหมุนเวียน 
กาํไรขั้นตน้ และกาํไรสุทธิ  
 2)  ผลกระทบของ IFRS ท่ีมีต่ออตัราส่วนทางการเงิน 
 ในภาพรวม 7 อุตสาหกรรม การนํา IFRS มาปรับใช้ มีผลกระทบต่ออตัราส่วนทาง
การเงิน คือ ความสามารถในการชาํระหน้ี และภาระหน้ีสิน สําหรับรายการท่ีไม่มีผลกระทบ คือ 
อตัราส่วนทุนหมุนเวียน ผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อกาํไรขั้นตน้ และผลตอบแทนของเจา้ของต่อ
กาํไรสุทธิ  
 3)  ผลกระทบของ IFRS ท่ีมีต่ออตัราส่วนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าตามราคาตลาด 
 อตัราส่วนระหว่างมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าตามราคาตลาดภายหลงัการนาํมาตรฐาน 
IFRS มาปรับใช้มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบริการ นอกนั้ นไม่มีผล แต่สําหรับในภาพรวม 7 
อุตสาหกรรม อตัราส่วนระหว่างมูลค่าตามบญัชีต่อมูลค่าตามราคาตลาดมีผลกระทบหลงันาํ IFRS มา
ปรับใช ้ 
        5.1.3  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 1)  การศึกษาผลกระทบของ IFRS ท่ีมีต่อมูลค่าขององค์ประกอบงบการเงิน  เม่ือ
พิจารณาค่าเฉล่ียผลต่างของมูลค่าองค์ประกอบงบการเงินท่ีจัดทาํภายใต้มาตรฐาน IFRS และ 
TGAAP รายอุตสาหกรรม ประกอบผลการคาํนวณทางสถิติ Wilcoxon signed rank test จะเห็นว่า
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ค่าเฉล่ียผลต่างระหว่าง IFRS และ TGAAP มีการเปล่ียนแปลงชัดเจนทั้ งด้านบวกและด้านลบ 
กล่าวคือ ผลการศึกษา ปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับ H1 นัน่คือ การนาํมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) มาปรับใชมี้ผลต่อองคป์ระกอบงบการเงิน 
 2)  การศึกษาผลกระทบของ IFRS ท่ีมีต่ออตัราส่วนทางการเงิน เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย
ผลต่างของอตัราส่วนทางการเงินท่ีจดัทาํภายใตม้าตรฐาน IFRS และ TGAAP รายอุตสาหกรรม 
ประกอบผลการคาํนวณทางสถิติ Wilcoxon signed rank test จะเห็นว่าค่าเฉล่ียผลต่างระหว่าง IFRS 
และ TGAAP ไม่มีการเปล่ียนแปลงชดัเจนทั้งดา้นบวกและดา้นลบ กล่าวคือ ผลการศึกษา ยอมรับ
สมมติฐาน H0 นัน่คือ การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) มาปรับใชไ้ม่
มีผลต่ออตัราส่วนทางการเงิน    
  3)  การศึกษาผลกระทบของ IFRS ท่ีมีต่ออตัราส่วนระหว่างมูลค่าตามบญัชีตามมาตรฐาน 
IFRS และ TGAAP และมูลค่าตามราคาตลาด พบวา่ ในรายอุตสาหกรรม แมว้า่จะมีผลกระทบเพียง 1 
อุตสาหกรรม จาก 7 อุตสาหกรรม แต่ในภาพรวมปรากฏว่ามีผลกระทบ ดงันั้น ผลการศึกษา ปฏิเสธ
สมมติฐาน H0 และยอมรับ H1 นั่นคือ การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
(IFRS) มาปรับใชมี้ผลต่อคุณค่าของขอ้มูลบญัชีเพื่อการตดัสินใจ 
 
5.2  อภิปรายผล 
 ประเด็นสําคญัท่ีไดพ้บจากผลการวิจยัในเร่ืองน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํมาอภิปราย โดยมีการนาํ
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาอา้งอิงสนบัสนุนหรือขดัแยง้กนั ดงัน้ี  
        5.2.1  งานวิจยัท่ีศึกษาผลกระทบจากการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้ต่อองค์ประกอบงบ
การเงิน และอตัราส่วนทางการเงิน ซ่ึงจดัทาํภายใตม้าตรฐานทอ้งถ่ิน (Local GAAP) และมาตรฐาน 
IFRS โดยการเปรียบเทียบงบการเงินปีเดียวกนัซ่ึงจดัทาํภายใตม้าตรฐาน Local GAAP และมาตรฐาน 
IFRS มีงานวิจยัท่ีศึกษาไว ้คือ Callao et al. (2007) และ Gastón et al. (2010) ซ่ึงผลการวิจยัช้ีใหเ้ห็นว่า 
การนํา IFRS มาปรับใช้มีผลกระทบต่อองค์ประกอบของงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน 
เปรียบเทียบไดต้ามตารางท่ี 5.1 
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ตารางที ่5.1  แสดงผลกระทบจากการนาํ IFRS มาปรับใช ้ท่ีมีต่อองคป์ระกอบงบการเงินและอตัราส่วน 
                     ทางการเงิน เปรียบเทียบกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ตวัแปร 

Callao, Jarne  
และ La´ınez  

(2007) 

Gastón, García,  
Jarne และ Gadea  

(2010)  

ผลกระทบจาก 
งานวจิยัคร้ังน้ี 

(2015) 
ประเทศสเปน ประเทศสเปน สหราชอาณาจกัร ประเทศไทย 

องค์ประกอบงบการเงิน 
สินทรัพยห์มุนเวียน  มีผล มีผล มีผล ไม่มีผล 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  ไม่มีผล มีผล มีผล ไม่มีผล 
สินทรัพยร์วม  ไม่มีผล มีผล มีผล ไม่มีผล 
หน้ีสินหมุนเวยีน  ไม่มีผล มีผล มีผล ไม่มีผล 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  มีผล มีผล มีผล มีผล 
รวมหน้ีสิน  มีผล ไม่มีการศึกษา ไม่มีการศึกษา มีผล 
ส่วนของเจา้ของ  มีผล ไม่มีผล มีผล มีผล 
กาํไรขั้นตน้  ไม่มีการศึกษา ไม่มีผล มีผล ไม่มีผล 
กาํไรสุทธิ  ไม่มีการศึกษา ไม่มีผล มีผล ไม่มีผล 
อตัราส่วนทางการเงนิ 
อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน  ไม่มีผล มีผล ไม่มีผล ไม่มีผล 
ความสามารถในการชาํระหน้ี  มีผล มีผล มีผล มีผล 
ภาระหน้ีสิน  มีผล มีผล มีผล มีผล 
ผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อกาํไรขั้นตน้  ไม่มีการศึกษา ไม่มีผล ไม่มีผล ไม่มีผล 
ผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไรสุทธิ  ไม่มีการศึกษา ไม่มีผล มีผล ไม่มีผล 

    

 สาํหรับการเปรียนเทียบอตัราส่วนระหว่างมูลค่าตามบญัชีตาม Local GAAP  และ IFRS 

และมูลค่าตามราคาตลาดนั้น มีผลสอดคลอ้งกบั Callao et al. (2007) กล่าวคือ การนาํมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาปรับใช้มีผลต่อคุณค่าของข้อมูลบัญชีเพื่อการ

ตดัสินใจ แต่ในงานวิจยัของ Gastón et al. (2010) ไม่มีการศึกษา ปรากฏตามตารางท่ี 5.2        
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ตารางที ่5.2  แสดงผลกระทบจากการนาํ IFRS มาปรับใชท่ี้มีต่ออตัราส่วนระหวา่งมูลค่าตามบญัชี 
    ตาม Local GAAP  และ IFRS และมูลค่าตามราคาตลาด 
 

เปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชี 
และมูลค่าตามราคาตลาด 

Callao, Jarne  
และ La´ınez  

(2007) 

Gastón, García,  
Jarne และ Gadea  

(2010)  

ผลกระทบจาก 
งานวจิยัคร้ังน้ี 

(2015) 
ประเทศสเปน ประเทศสเปน สหราชอาณาจกัร ประเทศไทย 

VR Local GAAP & VR IFRS 
(VRLocal, IFRS= BookLocal, IFRS/Market Value) 

มีผล ไม่มีการศึกษา  ไม่มีการศึกษา  มีผล 

 
นอกจากน้ี มีผลการศึกษาจากงานวิจยัของ Ames (2013) พบว่า มูลค่าองคป์ระกอบหลกั

ของงบแสดงฐานะทางการเงินเปล่ียนเปลงไปหลงัการปรับใช ้IFRS ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ในงานวิจยัท่ีมูลค่าองคป์ระกอบงบการเงินมีการเปล่ียนแปลงเช่นเดียวกนั   
        5.2.2  งานวิจยัของ Umoren และ Enang (2015) ไดศึ้กษาผลกระทบของ IFRS ท่ีมีต่อประโยชน์
ของขอ้มูลทางการเงินในงบการเงินของธนาคารพาณิชย ์โดยประยกุตใ์ช ้Ohlson (1995) model นั้นไม่
สามารถนาํมาอภิปรายผลไดเ้น่ืองจากงานวิจยัไม่ไดศึ้กษาอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน 
        5.2.3  มีงานวิจัยหลายงานท่ีศึกษาผลกระทบจากการนํามาตรฐาน  IFRS มาปรับใช้ โดย
เคร่ืองมือท่ีศึกษาคือ แบบจาํลองการวดัมูลค่า (Valuation Model) ท่ีนิยมใช้ คือ Easton and Harris 
(1991) หรือ Return Model และ Feltham and Ohlson (1995) หรือ Price-earnings Model  ซ่ึงมีการ
นาํไปประยกุตใ์ชป้รากฏในงานวิจยัทัว่ไป  

งานวิจยัท่ีศึกษาโดยใช ้Model ดงักล่าวซ่ึงผูว้ิจยันาํมาเสนอไวใ้นงานวิจยัน้ี คือ งานวิจยั
ของ Alali และ Foote (2009) ผลการศึกษาในภาพรวม พบว่าประโยชน์ของขอ้มูลทางบญัชี มีการ
เปล่ียนแปลงตั้งแต่เร่ิมมีการปรับใช ้IFRS แต่การศึกษาอยูใ่นช่วงท่ีกาํลงัมีการเปล่ียนแปลง จึงยงัมี
ขอ้ถกเถียงถึงผลของการนํา IFRS มาบงัคบัใช้ และประโยชน์ของการจดัทาํรายงานทางการเงิน
ภายใตม้าตรฐาน IFRS ดังกล่าว งานวิจยัของ Kousenidis et al. (2010) พบว่า การปรับใช้ IFRS ลด
เน้ือหาขอ้มูลส่วนเพิ่มของมูลค่าส่วนของเจา้ของตามบญัชี และเพ่ิมเน้ือหาขอ้มูลส่วนเพิ่มของผล
กาํไร ในช่วงเวลาหลงัจากการนํา IFRS มาใช้ ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้ว้ยหลกัมูลค่ายุติธรรมตาม
มาตราฐาน IFRS  

ในงานวิจยัของ Halonen et al. (2013) พบว่า การปรับใช้ IFRS มีผลทาํให้ขอ้มูลทาง
บญัชีในงบแสดงฐานะการเงินมีประโยชน์เพิ่มข้ึนโดยวดัจากมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น และขอ้มูลทาง
บญัชีในงบกาํไรขาดทุนมีประโยชน์โดยวดัจากกาํไรต่อหุ้นแต่ความสาํคญักลบัลดลง  งานวิจยัของ 
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Karğın (2013) ผลการศึกษาพบว่า ประโยชน์ของขอ้มูลทางบญัชีมีการปรับปรุงดีข้ึนในช่วงหลงัการ
ปรับใช ้IFRS โดยพิจารณาจากมูลค่าตลาดหรือราคาหุ้น และงานวิจยัของ Chebaane และ Othman 
(2014) พบว่า บทบาทของกาํไรต่อหุน้เป็นท่ีจบัตามองในช่วงเวลาหลงัการปรับใช ้IFRS ประโยชน์
ของขอ้มูลทางการเงินมีผลเป็นบวกซ่ึงมีผลมาจากระบบกฎหมายจารีตประเพณีท่ีเปิดรับเศรษฐกิจ
ภายนอก มีการคุม้ครองผูล้งทุน และคุม้ครองผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 
 งานวิจยัท่ีกล่าวถึงลว้นเป็นการศึกษาผลกระทบจากการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้
แต่ใชว้ิธีการศึกษาดว้ยแบบจาํลองการวดัมูลค่า (Valuation Model) แตกต่างจากงานวิจยัท่ีทาํการศึกษา
โดยสังเกตการเปล่ียนแปลงมูลค่าองคป์ระกอบงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงิน และอตัราส่วน
ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีภายใตม้าตรฐาน TGAAP และ IFRS ต่อมูลค่าตามราคาตลาด อยา่งไรกดี็ ผล
จากงานวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ มีผลสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีศึกษาในเร่ืองของอตัราส่วนระหว่างมูลค่า
ตามบญัชีภายใตม้าตรฐาน TGAAP และ IFRS ต่อมูลค่าตามราคาตลาด นัน่คือ การนาํมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาปรับใช้มีผลต่อคุณค่าของข้อมูลบัญชีเพื่อการ
ตดัสินใจ 
        5.2.4  งานวิจยัหลายงานท่ีศึกษาโดยใช้แบบจาํลองอ่ืน เช่น งานวิจยัของ Karampinis และ Hevas 
(2009) ศึกษาประโยชน์ของขอ้มูลทางบญัชีท่ีมีต่อกาํไรสุทธิ โดยใช ้Earning-Book Value Capitalization 
Model ซ่ึงมีผลต่อราคาหุ้น พบว่า การปรับใช ้IFRS มีผลกระทบดา้นบวกกบักาํไรสุทธิ และมูลค่า
ทางบญัชีของงบการเงินรวม ทั้งช่วงก่อนและหลงัการปรับใช ้IFRS และมีผลมากข้ึนหลงัการปรับใช ้
IFRS ส่วนงานวิจยัของ Brochet et al. (2011) ศึกษาผลกระทบจากการนํา IFRS มาปรับใชใ้นการ
เปรียบเทียบงบการเงิน ซ่ึงจะทาํให้ลดการใช้ขอ้มูลข่าวสารจากสองตวักลางคือ ผูรู้้ขอ้มูลภายใน 
และคาํแนะนาํจากนักวิเคราะห์ โดยศึกษาจากผลตอบแทนท่ีผิดปกติอนัเกิดจากการใชข้อ้มูลของ
สองตวักลาง พบว่าการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใชท้าํใหล้ดการใชข้อ้มูลจากสองตวักลาง และมีการ
ใชง้บการเงินเปรียบเทียบมากข้ึน นัน่คือ IFRS มีผลต่อคุณภาพของขอ้มูลทางบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจ  และงานวิจยัของ Outa (2011) ศึกษาประโยชน์จากการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใชใ้น
การปรับปรุงคุณภาพของขอ้มูลทางบญัชี โดยวดัจาก การจดัการกาํไร การรับรู้ขาดทุนอยา่งทนัเวลา 
และ มูลค่าของกิจการ พบว่า มี 3 ตวั ช้ีวดั ท่ีแสดงวา่คุณภาพของขอ้มูลมีการปรับปรุงท่ีดีข้ึน ในขณะ
ท่ี 5 ตวัช้ีวดั แสดงวา่คุณภาพของขอ้มูลไม่มีการปรับปรุงท่ีดีข้ึน 

วิธีการศึกษาจากงานวิจัยข้างต้นไม่สอดคล้องกันในวิธีการศึกษา แต่ผลการศึกษา
สอดคลอ้งกนั กล่าวคือ การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาปรับใช้
มีผลต่อคุณค่าของขอ้มูลบญัชีเพื่อการตดัสินใจ 
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ส่วนงานวิจัยของ Clarkson et al. (2011) ศึกษาผลกระทบของการใช้ IFRS โดยใช้
รูปแบบ Cross-product term ในการวดัราคาหุ้นจาก กาํไรต่อหุ้นและมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น ดว้ย
แบบจาํลองราคาเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น เปรียบเทียบระหว่างประเทศท่ีใชก้ฎหมายลายลกัษณ์อกัษร 
และกฎหมายจารีตประเพณี พบว่าไม่มีการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของราคาหุ้นทั้งในประเทศท่ีใช้
กฎหมายลายลกัษณ์อกัษรและกฎหมายจารีตประเพณีจากแบบจาํลองราคาไม่เชิงเสน้ ซ่ึงตรงขา้มกบั
ผลจากแบบจาํลองราคาเชิงเส้นแบบเดิม งานวิจยัดงักล่าวน้ีไม่สอดคลอ้งกนัทั้งวิธีการและผลของ
การศึกษา 
        5.2.5  มีงานวิจยัของ Okpala (2012) ท่ีศึกษาแตกต่างจากงานวิจยัอ่ืนๆ คือเป็นการศึกษาความ
คิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้โดยใชแ้บบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูจ้ดัทาํงบการเงินและผูใ้ช้งบการเงิน ซ่ึงผลการศึกษาเป็นท่ีตระหนักว่าการนํา
มาตรฐาน IFRS มาปรับใช้เป็นการส่งเสริมให้เกิดกระแสการนําเข้าของเงินลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ และทาํให้เศรษฐกิจในประเทศเติบโตข้ึน ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัความ
คิดเห็นของผูว้ิจยั ในการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาปรับใช ้ทาํ
ใหเ้กิดประโยชน์ท่ีผูว้ิจยัคาดวา่จะไดรั้บต่อนกัลงทุน ในฐานะผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน และนกัวิชาชีพ
บญัชี ในฐานะผูจ้ดัทาํรายงานทางการเงิน (บทท่ี 1  บทนาํ) รวมทั้งทาํใหก้ารจดัทาํรายงานทางการเงินมี
รูปแบบเป็นสากล มีความเขา้ใจเป็นแนวทางเดียวกนั มีผลต่อคุณภาพของขอ้มูลทางบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการตดัสินใจของนักลงทุน เป็นการสนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ อนัจะทาํให้
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเจริญเติบโตเช่นเดียวกนั 
 
5.3  ข้อจํากดั และข้อเสนอแนะ 
        5.3.1  ขอ้จาํกดัในงานวิจยั 
 การศึกษาในงานวิจยัน้ี ศึกษาผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards: IFRS) มาปรับใช ้โดยศึกษาเฉพาะปีท่ี
มีการเร่ิมตน้บงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม 2554 สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2554 งบการเงินท่ีศึกษาคืองบการเงิน ปี 2553 ซ่ึงจดัทาํภายใตม้าตรฐาน TGAAP และ
เปรียบเทียบกบังบการเงินปีเดียวกนัซ่ึงจดัทาํภายใตม้าตรฐาน IFRS และแสดงไวใ้นงบการเงินปี 2554  
        5.3.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 1.  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ควรให้ทุนสนับสนุนงานวิจยัแก่ผูส้นใจศึกษา
เก่ียวกับ  มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ท่ีมีเน้ือหาซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและนักลงทุน รวมทั้งควรจดัให้มีการสัมมนาเพ่ือให้ความรู้และแลกเปล่ียน
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ความคิดเห็นกบันกัลงทุนซ่ึงเป็นผูใ้ชง้บการเงินท่ีจดัทาํตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ 
 2.  สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ควรจดัให้มีการสัมมนาเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นและปัญหาท่ีเกิดจากการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
เพื่อใหค้าํแนะนาํแก่ผูใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ 
 3.  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  ์ควรมีการจัดทาํรายละเอียดประกอบงบ
การเงินให้ชัดเจนและครอบคลุม เน้ือหาของขอ้มูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการจัดทาํงบ
การเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ 
        5.3.3  ขอ้เสนอแนะสาํหรับงานวิจยัต่อเน่ือง  
 1.   ควรมีการศึกษาผลกระทบจากการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้โดยศึกษางบการเงิน
เปรียบเทียบ ปี 2556 ซ่ึงมีการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีไทย (TAS) ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ฉบับรวมเล่มสีฟ้า (2012 Edition of the Bound 
Volume of IFRS Blue book)  และเร่ิมตน้บงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 มกราคม 2557 สําหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 

2.  ควรมีการศึกษาผลกระทบจากการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้โดยศึกษางบการเงิน
เปรียบเทียบปีท่ีมีการนาํ IFRS 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม มาปรับใช ้สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป 

3.  ควรมีการศึกษาผลกระทบจากการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้โดยใชเ้คร่ืองมืออ่ืนๆ 
ท่ีเป็นท่ีนิยมใชใ้นการศึกษา เช่น Easton and Harris (1991) Model ท่ีศึกษา Return Model และ Feltham 
and Ohlson (1995) Model ท่ีศึกษา Price-Earnings Model และเปรียบเทียบระหว่างผลกระทบจาก
การนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยและท่ีเกิดผลกระทบในต่างประเทศ 

4.  ควรมีการศึกษาผลกระทบจากการนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้โดยศึกษางบการเงิน
เป็นช่วงระยะเวลา ก่อนและหลงั การนาํมาตรฐาน IFRS มาปรับใช ้ซ่ึงอาจศึกษาเป็นช่วงระยะเวลา
ก่อนและหลงัการปรับใชค้ร้ังแรก ซ่ึงเร่ิมตน้บงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม 2554 หรือ ช่วงระยะเวลา
ก่อนและหลังการปรับใช้ IFRS ฉบับรวมเล่มสีฟ้า (2012 Edition of the Bound Volume of IFRS 
Blue book)  ซ่ึงเร่ิมตน้บงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 มกราคม 2557 หรือช่วงระยะเวลาก่อนและหลงัการนํา 
IFRS 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม มาปรับใช ้
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กระดาษทาํการ 1  Normality test 
 

 Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
TGAAP Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

สินทรัพยห์มุนเวยีน  .316 84 .000 .400 84 .000 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  .347 84 .000 .349 84 .000 
สินทรัพยร์วม  .343 84 .000 .346 84 .000 
หน้ีสินหมุนเวยีน  .324 84 .000 .385 84 .000 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  .352 84 .000 .370 84 .000 
รวมหน้ีสิน  .341 84 .000 .360 84 .000 
ส่วนของเจา้ของ  .343 84 .000 .345 84 .000 
กาํไรขั้นตน้  .383 84 .000 .397 84 .000 
กาํไรสุทธิ .339 84 .000 .407 84 .000 
อตัราส่วนทุนหมุนเวียน  .190 84 .000 .685 84 .000 
ความสามารถในการชาํระหน้ี  .234 84 .000 .780 84 .000 
ภาระหน้ีสิน  .188 84 .000 .690 84 .000 
ผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อกาํไรขั้นตน้ .139 84 .000 .856 84 .000 
ผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไรสุทธิ  .117 84 .007 .872 84 .000 

 
a  Lilliefors Significance Correction 
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กระดาษทาํการ 1  (ต่อ) 
 

 Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
IFRS Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

สินทรัพยห์มุนเวยีน  .315 84 .000 .400 84 .000 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  .346 84 .000 .351 84 .000 
สินทรัพยร์วม  .342 84 .000 .348 84 .000 
หน้ีสินหมุนเวยีน  .323 84 .000 .386 84 .000 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  .351 84 .000 .374 84 .000 
รวมหน้ีสิน  .340 84 .000 .363 84 .000 
ส่วนของเจา้ของ  .342 84 .000 .345 84 .000 
กาํไรขั้นตน้  .376 84 .000 .394 84 .000 
กาํไรสุทธิ .339 84 .000 .403 84 .000 
อตัราส่วนทุนหมุนเวียน  .191 84 .000 .684 84 .000 
ความสามารถในการชาํระหน้ี  .227 84 .000 .786 84 .000 
ภาระหน้ีสิน  .183 84 .000 .682 84 .000 
ผลตอบแทนจากสินทรัพยต่์อกาํไรขั้นตน้ .127 84 .002 .865 84 .000 
ผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไรสุทธิ  .124 84 .003 .873 84 .000 

 
a  Lilliefors Significance Correction 
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กระดาษทาํการ 2  ผลต่างองคป์ระกอบงบการเงิน และอตัราส่วนทางการเงิน ระหวา่งมาตรฐาน IFRS และ TGAAP รายบริษทั 
 

องคป์ระกอบงบการเงิน  
และอตัราส่วนทางการเงิน 

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (n = 7) 

จีเอฟพีที 
ศรีตรังแอโกร
อินดสัทรี เจริญโภคภณัฑอ์าหาร นํ้าตาลขอนแก่น 

ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชัน่แนล 

ไทยยเูนียน โฟรเซ่น 
โปรดกัส์ นํ้ามนัพืชไทย 

สินทรัพยห์มุนเวยีน .00 459,558,936.00 .00 -2,428,000.08 .00 -40,937,668.00 .00 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,182,485.51 149,169,281.00 -227,841,000.00 2,428,000.34 12,603,683.00 40,937,668.00 .00 

สินทรัพยร์วม 1,182,485.51 608,728,217.00 -227,841,000.00 .26 12,603,683.00 .00 .00 

หนี้สินหมุนเวยีน 6,010,348.57 493,487,531.00 .00 .71 .00 .00 .00 

หนี้สินไม่หมุนเวยีน .00 138,402,245.00 -68,352,000.00 -.41 62,455,059.00 .00 .00 

หนี้สินรวม 6,010,348.57 631,889,776.00 -68,352,000.00 .30 62,455,059.00 .00 .00 

ส่วนของเจา้ของ -4,827,863.06 -23,161,559.00 -159,489,000.00 -.04 -49,851,376.00 .00 .00 

กาํไรขั้นตน้ .00 3.00 -3,226,926,000.00 .37 .00 .00 312,456,323.00 

กาํไรสุทธิ 2,865,678.77 -33,059,164.00 .00 .30 4,358,039.00 .00 .00 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน -.02 .00 .00 .00 .00 .00 .00 

ความสามารถในการชาํระหนี้ .00 -.01 .00 .00 -.01 .00 .00 

ภาระหนี้สิน .00 .06 .00 .00 .01 .00 .00 

ผลตอบแทนจากสินทรัพยต์่อกาํไรขั้นตน้ .00 .00 -.03 .00 .00 .00 .03 

ผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไรสุทธิ .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
 

 

DPU



 

  

108 
กระดาษทาํการ 2  (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบงบการเงิน  
และอตัราส่วนทางการเงิน 

อุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม (n = 5) 

อินโดรามา เวนเจอร์ส 
สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 

เทคโนโลย ี
จี เจ สตีล จี สตีล 

สหวริิยาสตีล 
อินดสัตรี 

สินทรัพยห์มุนเวยีน .00 -88,242,247.00 .00 .00 .00 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน -64,122,000.00 88,242,247.00 .00 .00 .00 

สินทรัพยร์วม -64,122,000.00 .00 .00 .00 .00 

หนี้สินหมุนเวยีน -41,608,000.00 .00 .00 .00 .00 

หนี้สินไม่หมุนเวยีน 140,356,000.00 102,412,300.00 .00 .00 .00 

หนี้สินรวม 98,748,000.00 102,412,300.00 .00 .00 .00 

ส่วนของเจา้ของ -162,870,000.00 -102,412,300.00 .00 .00 .00 

กาํไรขั้นตน้ 58,253,000.00 -7,169,829.00 .00 .00 .00 

กาํไรสุทธิ -149,258,000.00 -12,193,386.00 .00 .00 .00 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน .00 -.05 .00 .00 .00 

ความสามารถในการชาํระหนี้ .00 -.05 .00 .00 .00 

ภาระหนี้สิน .01 .05 .00 .00 .00 

ผลตอบแทนจากสินทรัพยต์่อกาํไรขั้นตน้ .00 .00 .00 .00 .00 

ผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไรสุทธิ .00 .01 .00 .00 .00 
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กระดาษทาํการ 2  (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบงบการเงิน  
และอตัราส่วนทางการเงิน 

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (n = 26) 

อมตะ คอร์ปอเรชนั 
เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเมน้ท ์ บางกอกแลนด ์ ช.การช่าง เซ็นทรัลพฒันา เหมราชพฒันาที่ดิน 

อิตาเลียนไทย 
ดีเวล๊อปเมนต ์

สินทรัพยห์มุนเวยีน 216,672,587.00 .00 .00 .00 .00 -147,048,981.60 -172,061,000.00 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 114,736,800.00 .00 .00 .00 36,838,045.00 755,798.96 168,561,000.00 

สินทรัพยร์วม 331,409,387.00 .00 .00 .00 36,838,045.00 -146,293,182.64 -3,500,000.00 

หนี้สินหมุนเวยีน 1,113,717,743.00 .00 .00 1,902,000.00 .00 -222,807,835.63 .00 

หนี้สินไม่หมุนเวยีน 2,753,869.00 .00 .00 -1,902,000.00 104,048,489.00 48,258,099.79 .00 

หนี้สินรวม 1,116,471,612.00 .00 .00 .00 104,048,489.00 -174,549,735.84 .00 

ส่วนของเจา้ของ -785,062,225.00 .00 .00 .00 -67,210,444.00 28,256,553.20 -3,500,000.00 

กาํไรขั้นตน้ -322,915,550.00 .00 .00 .00 -3,429,965.00 189,185,131.26 9,000,000.00 

กาํไรสุทธิ -284,207,519.00 .00 .00 .00 -5,633,459.00 195,077,289.31 .00 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน -.33 .00 .00 .00 .00 .53 .00 

ความสามารถในการชาํระหนี้ -.22 .00 .00 .00 .00 .02 .00 

ภาระหนี้สิน .31 .00 .00 .00 .01 -.02 .00 

ผลตอบแทนจากสินทรัพยต์่อกาํไรขั้นตน้ -.02 .00 .00 .00 .00 .01 .00 

ผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไรสุทธิ -.02 .00 .00 .00 .00 .02 .00 
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กระดาษทาํการ 2  (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบงบการเงิน  
และอตัราส่วนทางการเงิน 

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (ต่อ) (n = 26) 

แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ 
แอล.พี.เอน็. 

ดีเวลลอปเมนท ์
พฤกษา เรียลเอสเตท ควอลิตี้เฮา้ส์ 

สวนอุตสาหกรรม
โรจนะ 

เอสซี แอสเสท  
คอร์ปอเรชัน่ 

แสนสิริ 

สินทรัพยห์มุนเวยีน .00 .00 1,725,950.00 .00 1,135,250,729.00 -44,407,483.00 -4,057,894.00 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน .00 .00 -121,785,365.00 .00 .00 37,158,000.00 4,057,894.00 

สินทรัพยร์วม .00 .00 -120,059,415.00 .00 1,135,250,729.00 -7,249,483.00 .00 

หนี้สินหมุนเวยีน .00 .00 -120,059,415.00 .00 2,002,153,968.00 11,686,037.00 .00 

หนี้สินไม่หมุนเวยีน .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 

หนี้สินรวม .00 .00 -120,059,415.00 .00 2,002,153,968.00 11,686,037.00 .00 

ส่วนของเจา้ของ .00 .00 .00 .00 -866,903,239.00 -18,935,520.00 .00 

กาํไรขั้นตน้ .00 .00 .00 .00 -259,644,965.00 11,105,426.00 .00 

กาํไรสุทธิ .00 .00 .00 .00 -263,343,864.00 13,729,191.00 .00 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน .00 .00 .04 .00 -.12 -.02 .00 

ความสามารถในการชาํระหนี้ .00 .00 .00 .00 -.13 .00 .00 

ภาระหนี้สิน .00 .00 -.01 .00 .47 .01 .00 

ผลตอบแทนจากสินทรัพยต์่อกาํไรขั้นตน้ .00 .00 .00 .00 -.02 .00 .00 

ผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไรสุทธิ .00 .00 .00 .00 -.02 .00 .00 
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กระดาษทาํการ 2  (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบงบการเงิน  
และอตัราส่วนทางการเงิน 

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (ต่อ) (n = 26) 

ศุภาลยั 
ชิโน-ไทย  

เอน็จีเนียริ่งแอนด์
คอนสตรัคชัน่ 

ไทคอน อินดสัเทรียล 
คอนเน็คชัน่ 

ไดนาสตี้เซรามิค 
 มิลลค์อนสตีล
อินดสัทรีส์ 

ปูนซิเมนตไ์ทย 
ปูนซีเมนต ์
นครหลวง 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 117,216,584.00 .00 -5,081,480.00 -30,445,912.00 6,161,630.00 -373,231,000.00 .00 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 220,500,344.00 .00 5,081,480.00 30,445,912.00 -388,414,153.00 373,231,000.00 85,992,020.00 

สินทรัพยร์วม 337,716,928.00 .00 .00 .00 -382,252,523.00 .00 85,992,020.00 

หนี้สินหมุนเวยีน .00 .00 .00 -2,693,880.00 22,964,431.00 .00 .00 

หนี้สินไม่หมุนเวยีน 36,623,854.00 .00 .00 2,693,880.00 7,981,973.00 .00 91,540,634.00 

หนี้สินรวม 36,623,854.00 .00 .00 .00 30,946,404.00 .00 91,540,634.00 

ส่วนของเจา้ของ 301,093,074.00 .00 .00 .00 -413,198,927.00 .00 -5,548,614.00 

กาํไรขั้นตน้ -817,468.00 .00 .00 -54,217,907.00 12,730,492.00 .00 -4,746,815.00 

กาํไรสุทธิ 17,272,534.00 .00 .00 .00 -2,331,703.00 .00 -5,548,614.00 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน .03 .00 .00 -.03 .00 .00 .00 

ความสามารถในการชาํระหนี้ .03 .00 .00 .00 -.07 .00 -.02 

ภาระหนี้สิน -.03 .00 .00 .00 .23 .00 .01 

ผลตอบแทนจากสินทรัพยต์่อกาํไรขั้นตน้ .00 .00 .00 -.02 .00 .00 .00 

ผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไรสุทธิ -.01 .00 .00 .00 .01 .00 .00 

 

DPU



 

  

112 
กระดาษทาํการ 2  (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบงบการเงิน  
และอตัราส่วนทางการเงิน 

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (ต่อ) (n = 26) 

เอสทีพ ีแอนด ์ไอ ทิปโกแ้อสฟัลท ์ ทีพีไอ โพลีน 
ทาทา สตีล 

(ประเทศไทย) 
วนชยั กรุ๊ป 

สินทรัพยห์มุนเวยีน -2,101,175.00 .00 755,026,000.00 .00 -59,548,305.49 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,101,175.00 .00 -723,127,000.00 .00 59,548,305.49 

สินทรัพยร์วม .00 .00 31,899,000.00 .00 .00 

หนี้สินหมุนเวยีน -180,000,000.00 .00 -4,176,000.00 .00 -10,971,430.61 

หนี้สินไม่หมุนเวยีน 180,000,000.00 .00 112,226,000.00 .00 10,971,430.61 

หนี้สินรวม .00 .00 108,050,000.00 .00 .00 

ส่วนของเจา้ของ .00 .00 -76,151,000.00 .00 .00 

กาํไรขั้นตน้ .00 .00 -7,588,000.00 .00 1,682,518.46 

กาํไรสุทธิ .00 .00 -7,588,000.00 .00 .00 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน .45 .00 .06 .00 -.01 

ความสามารถในการชาํระหนี้ .00 .00 -.03 .00 .00 

ภาระหนี้สิน .00 .00 .01 .00 .00 

ผลตอบแทนจากสินทรัพยต์่อกาํไรขั้นตน้ .00 .00 .00 .00 .00 

ผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไรสุทธิ .00 .00 .00 .00 .00 

 
 

DPU



 

  

113 
กระดาษทาํการ 2  (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบงบการเงิน  
และอตัราส่วนทางการเงิน 

อุตสาหกรรมทรัพยากร (n = 14) 

ผาแดงอินดสัทรี บา้นปู บางจากปิโตรเลียม ผลิตไฟฟ้า เอสโซ่ (ประเทศไทย) โกลว ์พลงังาน ไออาร์พีซี 

สินทรัพยห์มุนเวยีน .00 .00 -58,558,663.00 -14.00 .00 .00 .00 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 14,166,328.00 -476,681,000.00 -3,982,343,016.00 1,385,813,512.00 .00 .00 .00 

สินทรัพยร์วม 14,166,328.00 -476,681,000.00 -4,040,901,679.00 1,385,813,498.00 .00 .00 .00 

หนี้สินหมุนเวยีน -18,307,958.00 .00 -15,009,179.00 .00 .00 .00 .00 

หนี้สินไม่หมุนเวยีน 61,747,254.00 177,895,000.00 245,744,139.00 874,279,974.00 .00 .00 864,449,665.00 

หนี้สินรวม 43,439,296.00 177,895,000.00 230,734,960.00 874,279,974.00 .00 .00 864,449,665.00 

ส่วนของเจา้ของ -29,272,968.00 -654,576,000.00 -4,271,636,639.00 511,533,524.00 .00 .00 -864,449,665.00 

กาํไรขั้นตน้ -20,353,858.00 129,367,000.00 .00 48,535,091.00 .00 .00 -53,032,491.00 

กาํไรสุทธิ -5,413,449.00 129,367,000.00 -16,605,642.00 10,318,156.00 65,520,000.00 -160,733,365.00 -82,743,747.00 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน .04 .00 -.01 .00 .00 .00 .00 

ความสามารถในการชาํระหนี้ -.06 .00 -.12 -.34 .00 .00 -.05 

ภาระหนี้สิน .01 .02 .25 .01 .00 .00 .02 

ผลตอบแทนจากสินทรัพยต์่อกาํไรขั้นตน้ -.01 .00 .01 .00 .00 .00 .00 

ผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไรสุทธิ -.01 .01 .02 .00 .00 .00 .00 

 
 
 

DPU



 

  

114 
กระดาษทาํการ 2  (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบงบการเงิน  
และอตัราส่วนทางการเงิน 

อุตสาหกรรมทรัพยากร (ต่อ) (n = 14) 

ลานนารีซอร์สเซส ปตท. 
ปตท. สาํรวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
โฮลดิ้ง 

สยามแก๊ส แอนด ์
ปิโตรเคมีคลัส์ 

ไทยออยล ์ นํ้าประปาไทย 

สินทรัพยห์มุนเวยีน .00 -407,405,464.00 -407,405,464.00 .00 .00 .00 .00 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน .00 -19,630,914,052.00 -19,381,829,125.00 135,417,437.00 .00 540,611,026.00 .00 

สินทรัพยร์วม .00 -20,038,319,516.00 -19,789,234,589.00 135,417,437.00 .00 540,611,026.00 .00 

หนี้สินหมุนเวยีน .00 -830,668,441.00 -183,588,030.00 6,267,199.00 .00 .00 .00 

หนี้สินไม่หมุนเวยีน .00 -5,308,941,322.00 -10,371,006,297.00 .00 .00 1,807,755,174.00 .00 

หนี้สินรวม .00 -6,139,609,763.00 -10,554,594,327.00 6,267,199.00 .00 1,807,755,174.00 .00 

ส่วนของเจา้ของ .00 -13,898,709,753.00 -9,234,640,262.00 129,150,238.00 .00 -1,267,144,148.00 .00 

กาํไรขั้นตน้ .00 3,135,176,191.00 -1,237,215,669.00 -1.00 .00 443,888,313.00 .00 

กาํไรสุทธิ .00 1,574,180,750.00 2,034,816,774.00 5,496,447.00 .00 -44,025,516.00 .00 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน .00 .00 .00 -.01 .00 .00 .00 

ความสามารถในการชาํระหนี้ .00 -.01 .01 .01 .00 -.04 .00 

ภาระหนี้สิน .00 .02 -.01 .00 .00 .04 .00 

ผลตอบแทนจากสินทรัพยต์่อกาํไรขั้นตน้ .00 .00 .02 .00 .00 .00 .00 

ผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไรสุทธิ .00 .01 .03 .00 .00 .00 .00 

 
 

DPU



 

  

115 
กระดาษทาํการ 2  (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบงบการเงิน  
และอตัราส่วนทางการเงิน 

อุตสาหกรรมบริการ  (n = 20) 

กรุงเทพดุสิตเวชการ 
โรงพยาบาล 
บาํรุงราษฎร์ 

บางกอก เชน  
ฮอสปิทอล 

โรงแรม 
เซ็นทรัลพลาซา 

ท่าอากาศยานไทย  ทางด่วนกรุงเทพ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 

สินทรัพยห์มุนเวยีน .00 .00 -35,658,587.00 .00 .00 .00 -13,685,934.00 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน .00 .00 35,658,587.00 -249,897,442.00 -4,243,012,576.40 .00 13,685,934.00 

สินทรัพยร์วม .00 .00 .00 -249,897,442.00 -4,243,012,576.40 .00 .00 

หนี้สินหมุนเวยีน .00 71,000,000.00 .00 .00 .00 .00 .00 

หนี้สินไม่หมุนเวยีน .00 -71,000,000.00 .00 52,174,078.00 .00 .00 .00 

หนี้สินรวม .00 .00 .00 52,174,078.00 .00 .00 .00 

ส่วนของเจา้ของ .00 .00 .00 -302,071,520.00 -4,243,012,576.40 .00 .00 

กาํไรขั้นตน้ -1,688,089,770.00 19,406,694.00 .00 .00 654,216,344.04 .00 22,494,668.00 

กาํไรสุทธิ .00 .00 .00 -4,671,313.00 636,121,438.39 .00 .00 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน .00 -.04 -.03 .00 .00 .00 -.02 

ความสามารถในการชาํระหนี้ .00 .00 .00 -.03 -.06 .00 .00 

ภาระหนี้สิน .00 .00 .00 .14 .06 .00 .00 

ผลตอบแทนจากสินทรัพยต์่อกาํไรขั้นตน้ -.06 .00 .00 .00 .00 .00 .01 

ผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไรสุทธิ .00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 

 
 

DPU



 

  

116 
กระดาษทาํการ 2  (ต่อ) 
 

 องคป์ระกอบงบการเงิน  
และอตัราส่วนทางการเงิน 

อุตสาหกรรมบริการ (ต่อ) (n = 20) 

พรีเชียส ชิพปิ้ง อาร์ ซี แอล การบินไทย 
โทรีเซนไทย  
เอเยนตซ์ีส์ 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ซีพี ออลล ์
โฮม โปรดกัส์ 
เซ็นเตอร์ 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 11,590,385.00 85,785.00 274,996,800.00 .00 -498,511,742.00 .00 .00 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน -2,121,329,710.00 -85,785.00 2,522,809,955.00 .00 358,832,352.00 .00 .00 

สินทรัพยร์วม -2,109,739,325.00 .00 2,797,806,755.00 .00 -139,679,390.00 .00 .00 

หนี้สินหมุนเวยีน -2,582,376.00 .00 .00 .00 13,053,000.00 .00 .00 

หนี้สินไม่หมุนเวยีน 30,361,681.00 .00 9,326,022,519.00 .00 204,325,132.00 .00 .00 

หนี้สินรวม 27,779,305.00 .00 9,326,022,519.00 .00 217,378,132.00 .00 .00 

ส่วนของเจา้ของ -2,137,518,630.00 .00 -6,528,215,764.00 .00 -357,057,522.00 .00 .00 

กาํไรขั้นตน้ -24,840,628.00 .00 .00 9,552,621.00 5,353,365,726.00 -2,559,209,696.00 .00 

กาํไรสุทธิ 228,904,891.00 .00 -606,266,931.00 .00 -70,537,964.00 -30,000.00 .00 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน .08 .00 .00 .00 -.03 .00 .00 

ความสามารถในการชาํระหนี้ -.42 .00 -.04 .00 -.03 .00 .00 

ภาระหนี้สิน .05 .00 .34 .00 .03 .00 .00 

ผลตอบแทนจากสินทรัพยต์่อกาํไรขั้นตน้ .01 .00 .00 .01 .13 -.05 .00 

ผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไรสุทธิ .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 

 
 

DPU



 

  

117 
กระดาษทาํการ 2  (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบงบการเงิน 
และอตัราส่วนทางการเงิน 

อุตสาหกรรมบริการ (ต่อ) (n = 20) 

ลอ็กซเล่ย ์ สยามแมค็โคร 
หา้งสรรพสินคา้ 

โรบินสนั 
บีอีซี เวลิด ์

เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 
กรุ้ป 

อสมท 

สินทรัพยห์มุนเวยีน .00 .00 .00 .00 -857,195.00 .00 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน .00 .00 -13,043,949.00 42,133,907.00 -11,691,279.00 127,858,902.00 

สินทรัพยร์วม .00 .00 -13,043,949.00 42,133,907.00 -12,548,474.00 127,858,902.00 

หนี้สินหมุนเวยีน -14,783,576.00 .00 .00 .00 -124,414.00 30,108,523.00 

หนี้สินไม่หมุนเวยีน 74,281,736.00 .00 76,937,785.00 .00 -12,424,060.00 25,983,157.00 

หนี้สินรวม 59,498,160.00 .00 76,937,785.00 .00 -12,548,474.00 56,091,680.00 

ส่วนของเจา้ของ -59,498,160.00 .00 -89,981,734.00 42,133,907.00 .00 71,767,222.00 

กาํไรขั้นตน้ .00 .00 .00 .00 .00 -261,538,536.00 

กาํไรสุทธิ 30,000.00 .00 -9,746,547.00 1,001,462.00 .00 28,962.00 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน .00 .00 .00 .00 .00 -.05 

ความสามารถในการชาํระหนี้ -.02 .00 -.06 .03 .00 -.03 

ภาระหนี้สิน .04 .00 .02 .00 .00 .00 

ผลตอบแทนจากสินทรัพยต์่อกาํไรขั้นตน้ .00 .00 .00 .00 .00 -.03 

ผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไรสุทธิ .00 .00 .00 .00 .00 .00 

 
 

DPU



 

  

118 
กระดาษทาํการ 2  (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบงบการเงิน 
และอตัราส่วนทางการเงิน 

อุตสาหกรรมเทคโนโลย ี(n = 11) 

แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วสิ 

โทเทิ่ล แอค็เซ็ส 
คอมมูนิเคชัน่ 

จสัมิน อินเตอร์ 
เนชัน่แนล 

สามารถ 
คอร์ปอเรชัน่ 

สามารถเทลคอม ไทยคม ทรู คอร์ปอเรชัน่ 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 50,258,113.00 .00 .00 144,563,048.00 149,063,994.00 -1,700,110.00 .00 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน -159,901,603.00 .00 .00 -144,563,048.00 -149,063,994.00 21,609,522.00 -746,082,812.00 

สินทรัพยร์วม -109,643,490.00 .00 .00 .00 .00 19,909,412.00 -746,082,812.00 

หนี้สินหมุนเวยีน -203,738,106.00 -22,346,320.00 -95,215,145.00 1,353,846.00 .00 4,457,105.00 .00 

หนี้สินไม่หมุนเวยีน 382,650,065.00 22,346,320.00 95,215,145.00 81,713,918.00 26,233,930.00 150,876,299.00 16,324,395.00 

หนี้สินรวม 178,911,959.00 .00 .00 83,067,764.00 26,233,930.00 155,333,404.00 16,324,395.00 

ส่วนของเจา้ของ -288,555,449.00 .00 .00 -83,067,764.00 -26,233,930.00 -135,423,992.00 -762,407,207.00 

กาํไรขั้นตน้ -996,249.00 .00 .00 -29,572,022.00 -994,708.00 .00 -700,401.00 

กาํไรสุทธิ -34,239,879.00 .00 .00 -5,891,473.00 -3,805,912.00 -16,791,623.00 -756,596,170.00 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน .01 .00 .01 .02 .06 .00 .00 

ความสามารถในการชาํระหนี้ -.01 .00 .00 -.02 -.02 -.03 -.01 

ภาระหนี้สิน .01 .00 .00 .04 .04 .02 .54 

ผลตอบแทนจากสินทรัพยต์่อกาํไรขั้นตน้ .00 .00 .00 -.01 .00 .00 .00 

ผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไรสุทธิ .00 .00 .00 .00 .00 .00 -.06 

 
 

DPU



 

  

119 
กระดาษทาํการ 2  (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบงบการเงิน 
และอตัราส่วนทางการเงิน 

อุตสาหกรรมเทคโนโลย ี(ต่อ) (n = 11)  อุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค (n = 1) 

แคล-คอมพ ์อีเลค็โทร
นิคส์ (ประเทศไทย) 

เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย) 

ฮานา ไมโคร 
อิเลก็ทรอนิกส์ 

เอสวไีอ 
 องคป์ระกอบงบการเงิน 

และอตัราส่วนทางการเงิน 
กนัยงอีเลคทริก 

สินทรัพยห์มุนเวยีน .00 252,703.00 .00 .00  สินทรัพยห์มุนเวยีน .00 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน .00 .00 .00 .00  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน .00 

สินทรัพยร์วม .00 252,703.00 .00 .00  สินทรัพยร์วม .00 

หนี้สินหมุนเวยีน .00 2,564,156.00 .00 -5,520,000.00  หนี้สินหมุนเวยีน .00 

หนี้สินไม่หมุนเวยีน .00 -2,311,453.00 .00 5,520,000.00  หนี้สินไม่หมุนเวยีน .00 

หนี้สินรวม .00 252,703.00 .00 .00  หนี้สินรวม .00 

ส่วนของเจา้ของ .00 .00 .00 .00  ส่วนของเจา้ของ .00 

กาํไรขั้นตน้ .00 -18,258,199.00 .00 -10,878,250.00  กาํไรขั้นตน้ .00 

กาํไรสุทธิ .00 .00 .00 .00  กาํไรสุทธิ .00 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน .00 .00 .00 .01  อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน .00 

ความสามารถในการชาํระหนี้ .00 .00 .00 .00  ความสามารถในการชาํระหนี้ .00 

ภาระหนี้สิน .00 .00 .00 .00  ภาระหนี้สิน .00 

ผลตอบแทนจากสินทรัพยต์่อกาํไรขั้นตน้ .00 .00 .00 .00  ผลตอบแทนจากสินทรัพยต์่อกาํไรขั้นตน้ .00 

ผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไรสุทธิ .00 .00 .00 .00  ผลตอบแทนของเจา้ของต่อกาํไรสุทธิ .00 

 
 

DPU



120 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ-นามสกลุ    นางสาวชนากานต ์ มงคลพร 
ประวติัการศึกษา    ปีการศึกษา 2555 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต สาขาการบญัชี 
     มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
ตาํแหน่งและสถานท่ีทาํงานปัจจุบนั เจา้หนา้ท่ีบญัชี บริษทั เคริ ซีพีเอ จาํกดั 
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