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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาองค์ประกอบเกีย่ วกับลักษณะของการบันทึกบัญชี รอบระยะ
เวลาบัญชี นโยบายการบัญชี และการก�ำหนดมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิของมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 เรื่องงบการเงินรวม กลุ่มตัวอย่างส�ำหรับการท�ำวิจัยนี้คือผู้ท�ำบัญชีของสถานประกอบการก
ลุ่มบริการและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ�ำนวน
152 บริษัท ประกอบด้วยกลุ่มบริการจ�ำนวน 61 บริษัทและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างจ�ำนวน 91
บริษัท เครื่องมือที่ใช้ในการท�ำวิจัยเป็นแบบสอบถาม ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์
ค่าสถิติพื้นฐาน
ผลการวิจัย พบว่าลักษณะการบันทึกบัญชี รอบระยะเวลาบัญชี นโยบายการบัญชี การก�ำหนด
มูลค่าของสินทรัพย์สทุ ธิในกลุม่ บริการกับกลุม่ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ค�ำส�ำคัญ: ลักษณะของการบันทึกบัญชี รอบระยะเวลาบัญชี นโยบายการบัญชี การก�ำหนดมูลค่าของ
สินทรัพย์สุทธิ

Abstract
The objective of this study is to investigate the elements of the nature of accounting
records, accounting period, accounting policy, and the determination of the net asset value of
the Financial Reporting Standard No.10: Consolidation. The sample group consisted of accountants
working for 152 companies listed in The Stock Exchange of Thailand; comprising 61 groups of
service companies, and 91 real estate and construction companies. The research tools utilized
in this study were questionnaires and statistical programs were applied to for analyzing basic
statistics.
The research outcomes revealed that the nature of accounting records, accounting period,
accounting policy, and the determination of the net asset value of the sample group was statistically
significant.
Keywords: Nature of Accounting Records, Accounting Period, Accounting Policy, Determination of
Net Asset value
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บทน�ำ

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

การก�ำหนดมาตรฐานรายงานทางการเงินของประเทศไทยจัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานรายงานทางการ
เงินระหว่างประเทศโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีได้ค�ำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้จัดท�ำ
รายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชี หน่วยงานก�ำกับดูแล นักวิเคราะห์ นักลงทุนตลอดจนผู้ใช้งบการเงิน
กลุ่มอื่นๆ (ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2556) ซึ่งรวมถึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินในกลุ่มของ PACK 5 ปรับปรุง 2557 เป็นชุดมาตรฐานรายงานทางการเงิน
อันเกีย่ วกับเงินลงทุนทีก่ จิ การมีอำ� นาจควบคุมหรือมีอำ� นาจควบคุมร่วมหรือมีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
ซึ่งมีผลบังคับใช้พร้อมๆกัน อันประกอบด้วยมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมด 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ งงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28
(ปรับปรุง 2557) เรือ่ งเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรือ่ ง
งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 เรือ่ งการร่วมการงาน และมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 12 เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจการอืน่ (ศิลปพร ศรีจนั่ เพชร และ
พิมพ์ใจ วีรศุทธากร, 2557) สาเหตุหลักส�ำคัญประการหนึ่งที่คณะกรรมการก�ำหนดมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศได้กำ� หนดให้มี IFRS 10: Consolidation ขึน้ มาเป็นเพราะปัญหาทีเ่ กิดจากความสับสนและ
ความไม่สม�่ำเสมอในการพิจารณาว่าควรจะน�ำบริษัทใดมาจัดท�ำงบการเงินรวมหรือไม่ นั่นก็เป็นเพราะว่า
ค�ำนิยามเดิมตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 27 เรือ่ งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ
ร่างการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรือ่ งการจัดท�ำงบการเงินรวม-หน่วยงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
เพือ่ วัตถุประสงค์พเิ ศษ (IAS 27: Separate Financial Statement and SIC12 Consolidation-Special Purpose
Entities) ก�ำหนดเงือ่ นไขในการพิจารณาการจัดท�ำงบการเงินรวมไว้แตกต่างกัน (ศิลปพร ศรีจนั่ เพชร และ
พิมพ์ใจ วีรศุทธากร, 2557)
ทั้งนี้ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ให้การ
สนับสนุนสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ แห่งประเทศไทยในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
ไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting
Standards: IFRS) ในการจัดท�ำรายงานทางการเงินส�ำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยซึ่งเป็นบริษัทที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะตลอดมา และจะเห็นได้ว่า ปีที่ผ่านมาสภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ท�ำการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการบัญชีไทย (Thai Accounting Standard:
TAS) หลายฉบับ ซึ่งในปัจจุบัน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557 และฉบับ
ปรับปรุง 2558) เรื่องงบการเงินรวม โดยมีการก�ำหนดและปรับปรุงหลักการและเนื้อหาในมาตรฐานการ
บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ละฉบับให้มหี ลักการและเนือ้ หาสอดคล้องกับมาตรฐานการ
บัญชีสากล ตลอดจนคุณภาพและความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีสากล ซึง่ ในปี พ.ศ. 2557 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ของประเทศไทยได้รับการปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบันเทียบเท่า ค.ศ. 2013
Edition of the Bound Volume of IFRSs ซึ่งเป็นมาตรฐานรายงานทางการเงินของประเทศไทยจัดท�ำขึ้น
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับปี ค.ศ. 2013 ส�ำหรับงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการจัดท�ำงบ
การเงินรวมและการเปิดเผยข้อมูลมีผวู้ จิ ยั หลายท่านทีใ่ ห้ความสนใจทีศ่ กึ ษา เช่นความคิดเห็นของนักบัญชี
ทีม่ ตี อ่ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั งิ านบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 งบการเงินรวมและการ
บัญชีส�ำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย (อัญชลี วิรุฬห์จรรยา, 2548) ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับงบการเงิน
รวม (รองเอก วรรณพฤกษ์, 2553) มุมมองของผู้สอบบัญชีและผู้จัดท�ำงบการเงินรวมของบริษัทในกลุ่ม
SET 100 (ลภินี โกศลบุญ และ อรพินท์ อิม่ จงใจรักษ์, 2553) ประเด็นทีส่ ำ� คัญในการจัดท�ำงบการเงินรวม
และการเปิดเผยส่วนได้เสียในกิจการอื่นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับที่ 10
และ 12 (ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ และ วิศรุต ศรีบุญนาค, 2556) ซึ่งมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน
รายงานทางการเงินทีก่ ล่าวข้างต้นนัน้ จะมีความเชือ่ มโยงและครอบคลุมปัญหาทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในการจัด
ท�ำงบการเงินรวมตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
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นอกจากความเป็ น มาของปั ญ หาดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว ผู ้ จั ด ท� ำ งบการเงิ น รวมให้ กั บ
สถานประกอบการต้องมีความเข้าใจเกีย่ วกับปัจจัยลักษณะของการบันทึกบัญชี รอบระยะเวลาบัญชี นโยบาย
การบัญชี การก�ำหนดมูลค่าของสินทรัพย์ ซึง่ ผูจ้ ดั ท�ำงบการเงินรวมในสถานประกอบการอาจมีความเข้าใจ
ในปัจจัยที่แตกต่างกัน จึงส่งผลต่อการจัดท�ำงบการเงินรวมของสถานประกอบการ และด้วยเหตุที่บริษัท
ใหญ่จะต้องน�ำรายการข้อมูลของบริษัทย่อยมาจัดท�ำงบการเงินรวมตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 ซึง่ งบการเงินรวมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูบ้ ริหาร ผูใ้ ช้งบการเงินของกิจการ นักลงทุนทีน่ ำ�
งบการเงินรวมดังกล่าวมาท�ำการวิเคราะห์ในการตัดสินใจในการลงทุน ตลอดจนการประเมินความสามารถ
ของผู ้ บ ริ ห าร ตลอดจนกลุ่มบริก ารและกลุ่ม อสั ง หาริ ม ทรั พย์ แ ละก่ อ สร้ า งได้ มี ก ารขยายตั ว และมี
การระดมเงินทุนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์มากขึ้นผู้วิจัยได้ท�ำการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาทั้งสองกลุ่มเดิม
มีจ�ำนวน 224 บริษัทเพิ่มเป็นจ�ำนวน 251 บริษัทคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นประมาณ 12.05% (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2559) และจากงานวิจัยผลกระทบของมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน PACK 5 ที่มีต่อบริษัทจดทะเบียน:กรณีประเทศไทย พบว่า กลุ่มธุรกิจหมวดบริการ
รับเหมาก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการน�ำมาตรฐานฯ PACK 5 จ�ำนวน 3 ฉบับมาจัดท�ำงบการเงินรวม
แต่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าว (วรศักดิ์ ทุมมานนท์ และ จุฑาทิพ อัสสะบ�ำรุงรัตน์,
2559) และผู้วิจัยเห็นว่า กลุ่มบริการเป็นธุรกิจบริการเช่นกันกับธุรกิจก่อสร้าง ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่อง “งบการเงินรวม” ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2558
โดยศึกษาถึงองค์ประกอบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 ในกลุ่มบริการและกลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จาก
การวิจัยจะเป็นสารสนเทศให้กับผู้ท�ำบัญชี สมาคมนักบัญชีไทย สถาบันการศึกษา ผู้บริหารของบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพือ่ ศึกษาองค์ประกอบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที1่ 0ของสถานประกอบการใน
กลุม่ บริการ กลุม่ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเน้น
การศึกษาใน 4 ประเด็นต่อไปนี้
(1) ลักษณะของการบันทึกบัญชีของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
(2) รอบระยะเวลาบัญชีของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
(3) นโยบายการบัญชีของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
(4) การก�ำหนดมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 10

สมมติฐานการวิจัย

(H1) ลักษณะของการบันทึกบัญชีของสถานประกอบการในกลุ่มบริการ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความแตกต่างกัน
(H2) รอบระยะเวลาบัญชีของสถานประกอบการในกลุม่ บริการ กลุม่ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความแตกต่างกัน
(H3) นโยบายการบัญชีของสถานประกอบการในกลุม่ บริการ กลุม่ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความแตกต่างกัน
(H4) การก�ำหนดมูลค่าของสินทรัพย์สทุ ธิของสถานประกอบการในกลุม่ บริการ กลุม่ อสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความแตกต่างกัน
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แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทยทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั เป็นมาตรฐานรายงานทางการเงินที่
ประกาศก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทีม่ าตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
งบการเงินรวม เป็นมาตรฐานรายงานทางการเงินทีอ่ งิ กับรูปแบบของมาตรฐานการบัญชีไทยและปรับปรุง
เนื้อหาตามมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศเพื่อให้เป็นสากลโดยประกอบด้วยแนวคิดและ
ทฤษฎีพนื้ ฐาน จากค�ำนิยามงบการเงินรวม คืองบการเงินของกลุม่ กิจการทีน่ ำ� เสนอสินทรัพย์ หนีส้ นิ ส่วน
ของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จา่ ยและกระแสเงินสดของบริษทั ใหญ่และบริษทั ย่อยเสมือนว่าเป็นงบการเงินของ
หน่วยงานทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียว ซึง่ แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์ประกอบของมาตรฐาน
ฉบับที่ 10 งบการเงินรวมที่ส�ำคัญมีดังนี้

ลักษณะการบันทึกบัญชี

ในปัจจุบันมาตรฐานรายงานทางการเงินได้ก�ำหนดให้บริษัทใหญ่บันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยโดยวิธรี าคาทุน (Cost Method) กล่าวคือวิธนี จี้ ะไม่รบั รูผ้ ลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อยในงบการเงิน
ของบริษัทใหญ่ แต่ให้บันทึกรับรู้เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยเป็นรายได้ในงบก�ำไรขาดทุนของบริษัท
ใหญ่ในรอบระยะเวลาบัญชีที่บริษัทย่อยมีการประกาศจ่ายปันผล โดยมีแนวคิดว่าผลการด�ำเนินงานของ
บริษัทย่อยนั้นได้ถูกน�ำมารวมกับบริษัทใหญ่ และน�ำเสนองบการเงินรวมแล้ว ดังนั้นจึงไม่จ�ำเป็นที่ต้อง
บันทึกในงบการเงินของบริษัทใหญ่อีก (อัญชลี วิรุฬห์จรรยา, 2548)
นอกจากนัน้ อัญชลี วิรฬุ ห์จรรยา (2548) กล่าวว่า “การจัดท�ำงบการเงินของบริษทั ใหญ่ นอกจาก
ต้องจัดท�ำงบการเงินรวมแล้ว บริษัทใหญ่ต้องน�ำเสนองบการเงินของบริษัทใหญ่เองอีก 1 ชุด เรียกว่า
งบการเงินเฉพาะกิจ (Separate Financial Statement) โดยมีขอ้ ทีค่ วรพิจารณาคือ การบันทึกบัญชีเงินลงทุน
ในบริษทั ย่อยในสมุดบัญชีของบริษทั ใหญ่ ในอดีตนัน้ การบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษทั ย่อยเคยถูกก�ำหนด
ให้บนั ทึกโดยวิธสี ว่ นได้เสีย (Equity Method) คือบันทึกผลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อยรับรูเ้ ป็นรายได้ใน
งบก�ำไรขาดทุนของบริษทั ใหญ่ตามสัดส่วนทีบ่ ริษทั ใหญ่มสี ทิ ธิ แต่ในปัจจุบนั ได้กำ� หนดให้บริษทั ใหญ่บนั ทึก
เงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยวิธีราคาทุน (Cost Method) คือไม่รับรู้ผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยในงบ
การเงินของบริษทั ใหญ่ แต่ให้บนั ทึกรับรูเ้ งินปันผลทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ย่อยเป็นรายได้ในงบก�ำไรขาดทุนของ
บริษัทใหญ่ในรอบระยะเวลาบัญชีที่บริษัทย่อยมีการประกาศจ่ายปันผล

รอบระยะเวลาบัญชี

บริษัทใหญ่ต้องน�ำบริษัทย่อยไม่ว่ามีรอบระยะเวลาบัญชีแตกต่างกันกับบริษัทใหญ่หรือไม่มา
จัดท�ำงบการเงินรวม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องการจัดท�ำงบการเงินรวม
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 ย่อหน้าที่ ข 93 ได้อนุญาตให้บริษัทใหญ่
น�ำบริษทั ย่อยทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีแตกต่างกันมาจัดท�ำงบการเงินรวมได้ โดยไม่ตอ้ งจัดท�ำงบการเงินรวม
ของบริษทั ย่อยใหม่ หากรอบระยะเวลาบัญชีนนั้ แตกต่างกันไม่เกิน สามเดือน แน่ชดั ว่าหากเลือกปฎิบตั ติ าม
แนวทางนี้ การตัดรายการค้าระหว่างบริษทั ในเครือ เพือ่ จัดท�ำงบการเงินรวมจะมีความซับซ้อนและยุง่ ยาก
เพราะรายการดังกล่าวจะเป็นรายการนอกงบการเงิน หากเหตุการณ์นนั้ เกิดขึน้ หลังวันปิดบัญชีของงวดบัญชี
แรกแต่เกิดก่อนวันปิดบัญชีของอีกงวดบัญชีหนึง่ แต่ Epstein and Mirza (2001) ได้กล่าวถึงปัญหากรณีบริษทั
ใหญ่และบริษทั ย่อยมีรอบระยะเวลาบัญชีแตกต่างกันว่า ในทางปฏิบตั กิ ารเตรียมการจัดท�ำงบการเงินรวม
จะพิจารณาเหตุการณ์ทางการเงินทั้งหมดจนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทใหญ่ หากบริษัทย่อย
มีรอบระยะเวลาบัญชีแตกต่างจากบริษัทใหญ่อาจจัดท�ำงบการเงินของบริษัทย่อยใหม่ให้รอบระยะเวลา
บัญชีเดียวกับบริษัทใหญ่ อย่างไรก็ตามการน�ำบริษัทย่อยที่มีรอบระยะเวลาบัญชีไม่ตรงกับบริษัทใหญ่
และการน�ำบริษัทย่อยที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตรงกับบริษัทใหญ่ มาจัดท�ำงบการเงินรวมจะมีปัญหาใน
การปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน และท�ำให้คณ
ุ ภาพของงบการเงินรวมแตกต่างกัน (อัญชลี วิรฬุ ห์จรรยา, 2548)

สุทธิปริทัศน์

ปีที่ 32 ฉบับที่ 103 กรกฎาคม - กันยายน 2561 165

นโยบายการบัญชีเดียวกัน

มาตรฐานรายงานทางการเงิน ได้กำ� หนดให้ปรับนโยบายการบัญชีของบริษทั ย่อยให้เหมือนของ
บริษัทใหญ่ก่อนจัดท�ำงบการเงินรวม
พบว่าการปรับนโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยให้เหมือนของบริษัทใหญ่ก่อนจัดท�ำงบการเงิน
รวม ตามมาตรฐานการบัญชีจะมีปญ
ั หาน้อยกว่าการจัดท�ำงบการเงินรวมโดยไม่ปรับนโยบายการบัญชีของ
บริษัทย่อยให้เหมือนของบริษัทใหญ่ กับวรศักดิ์ ทุมมานนท์ (2544) กล่าวว่า การจัดท�ำงบการเงินรวมซึ่ง
ถือเสมือนหนึ่งว่าบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย เป็นกิจการเดียวกัน ในแง่ของการวัดผลการด�ำเนินงานและ
ฐานะการเงิน โดยไม่คำ� นึงถึงข้อก�ำหนดตามกฏหมายทีร่ ะบุวา่ กิจการแต่ละแห่งมีสถานะทางกฏหมายทีแ่ ยก
จากกัน หากบริษัทใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินรวมจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ใช้งบการเงิน นอกจากนั้นการปรับนโยบายบัญชีของบริษัทย่อยให้เหมือนบริษัทใหญ่ก่อนจัดท�ำ
งบการเงินรวมและการจัดท�ำงบการเงินรวมโดยปรับนโยบายการบัญชีให้เหมือนบริษทั ใหญ่ทำ� ให้คณ
ุ ภาพ
ของงบการเงินรวมแตกต่างกัน (อัญชลี วิรุฬจรรยา, 2548) แต่ Epstein and Mirza (2001) ได้ตีความ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 27 ว่า ไม่ต้องการให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งต้องเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีให้เหมือนกับนโยบายการบัญชีของบริษัทในกลุ่ม เพียงแต่เปิดเผยถึงนโยบายการบัญชี
ที่แต่ละบริษัทใช้อย่างเพียงพอ

การก�ำหนดมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิ

มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรือ่ งงบการเงินรวม ได้ระบุวา่ “กิจการรวมรายได้และ
ค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมนับตั้งแต่วันที่มีการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่การควบคุมสิ้น
สุดลง รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับจ�ำนวนเงินของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มีการรับรู้ใน
งบการเงินรวมในวันทีไ่ ด้มาซึง่ บริษทั ย่อย เช่น ค่าเสือ่ มราคาในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม หลังวันทีไ่ ด้มา
ซึง่ บริษทั ย่อยคิดจากมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทไี่ ด้รบั รูใ้ นงบการเงินรวมในวันทีไ่ ด้มาซึง่ บริษทั ย่อย แต่ผล
งานวิจยั ของ Nobes (2000) พบว่า ข้อก�ำหนดทางการบัญชีของประเทศต่างๆ หลายประเทศ ได้แก่ ประเทศ
อาร์เจนตินา ประเทศบราซิล ประเทศสาธารณรัฐเซ็ก ประเทศโปแลนด์ ประเทศรัสเซีย ก�ำหนดมูลค่า
ของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ณ ที่มีการซื้อหุ้นทุนโดยใช้ราคาตามบัญชี ซึ่งการก�ำหนดมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อหุ้นทุนและการใช้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท
ย่อยแทนมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการซื้อหุ้นทุน มีปัญหาในทางปฏิบัติแตกต่างกัน (อัญชลี วิรุฬจรรยา,
2548) กล่าวคือการก�ำหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อหุ้นทุนเพื่อหาค่า
ความนิยม เป็นแนวทางปฏิบตั ทิ มี่ ปี ญ
ั หามาก ส่วนการใช้ราคาตามบัญชีสนิ ทรัพย์สทุ ธิของบริษทั ย่อยแทน
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการซื้อหุ้นทุน เพื่อหาค่าความนิยมเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีปัญหาน้อย
ผูว้ จิ ยั ได้เห็นความส�ำคัญและประโยชน์ตอ่ ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น โดยผูว้ จิ ยั ได้นำ� ข้อมูลทีร่ วบรวม
มาใช้สร้างแบบสอบถาม ในการท�ำวิจัยครั้งนี้

วิธีด�ำเนินงานวิจัย

ส�ำหรับการศึกษาองค์ประกอบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เป็นการวิจยั เชิง
ส�ำรวจ (Survey Research) โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังต่อไปนี้
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ สถานประกอบการในกลุ่มบริการกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้างทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2558 จ�ำนวน 251 บริษทั (ส�ำนักคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2559 ) ได้จัดท�ำแผนเลือกตัวอย่าง แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified
Random Sampling) โดยให้กลุม่ ธุรกิจเป็นชัน้ ภูมหิ ลักและหมวดธุรกิจเป็นชัน้ ภูมยิ อ่ ย ตามขนาดประชากร โดย
ใช้วธิ ี Proportion–to-size Allocation ซึง่ จะได้ขนาดตัวอย่างจ�ำแนกตามชัน้ ภูมติ า่ งๆ ดังรายละเอียดตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนประชากรและตัวอย่าง
กลุ่มธุรกิจ
หมวดธุรกิจ
1

2.

จ�ำนวน (บริษัทที่
จ�ำนวน
จดทะเบียน) ขนาดตัวอย่าง
กลุ่มบริการ
1) พาณิชย์
21
13
2) การแพทย์
16
10
3) สื่อและสิ่งพิมพ์
29
17
4) บริการเฉพาะกิจ
3
2
5) การท่องเที่ยวและการสันทนาการ
12
7
6) ขนส่งและโลจิสติกส์
20
12
รวม
101
61
กลุ่ม
1) วัสดุก่อสร้าง
20
12
อสังหาริมทรัพย์ 2 )กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
56
34
และก่อสร้าง
3) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
54
33
4) บริการรับเหมาก่อสร้าง
20
12
150
91
รวมทั้งสิ้น
251
152

การเก็บรวบรวมข้อมูล

กรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) ส�ำหรับการเลือกตัวอย่างครั้งนี้ ได้แก่ บริษัทที่อยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มบริการ และ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จ�ำนวน 251 แห่ง
จากบริษัทดังกล่าวผู้วิจัยจะสุ่มบริษัทจากแต่ละหมวดธุรกิจในแต่ละกลุ่มตามจ�ำนวนที่ก�ำหนด
ข้างต้น โดยให้มีความน่าจะเป็นที่จะถูกสุ่มเท่ากัน (Equally likely) ได้บริษัทตัวอย่าง 152 แห่ง

เครื่องมือการวิจัย

1. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท�ำการ
ศึกษาจากเอกสาร มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงินทฤษฎี ข้อมูล และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เป็นกรอบแนวคิด โดยแบบสอบถามประกอบด้วยกัน 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้ท�ำบัญชี) และข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของ
สถานประกอบการในกลุ่มบริการและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง มีจ�ำนวน 9 ค�ำถาม ลักษณะ
ค�ำถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 ที่มีปัญหาต่อการ
ปฏิบัติงานทางการบัญชีในการจัดท�ำงบการเงินรวมของกิจการ มีจ�ำนวน 28 ค�ำถาม โดยลักษณะค�ำถาม
เป็นการวัดคุณลักษณะของตัวแปร ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
(2.1) ด้านลักษณะการบันทึกบัญชีประกอบด้วย 10 ค�ำถาม โดยครอบคลุมเกี่ยวกับการบันทึก
บัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่องงบการเงินรวม
(2.2) ด้านรอบระยะเวลาบัญชี ประกอบด้วย 6 ค�ำถาม โดยค�ำถามครอบคลุมเกี่ยวกับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย
(2.3) ด้านนโยบายบัญชีประกอบด้วย 6 ค�ำถาม โดยค�ำถามครอบคลุมเกี่ยวกับ นโยบายบัญชี
ของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ได้แก่ด้านลักษณะการบันทึกบัญชี ด้านรอบระยะเวลา ด้านนโยบาย
บัญชี ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่องงบการเงินรวม
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2. การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทดสอบความเทีย่ งตรง (Validity) และเชือ่ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ก่อนน�ำแบบสอบถาม
ไปเก็บข้อมูลจริง ดังนี้
1) การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถาม ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้
ภาษา ด้านบัญชี และด้านวิจัย จ�ำนวน 2 ท่าน สอบทานค�ำถามเพื่อพิจารณาความครบถ้วน ตลอดจน
ความชัดเจน โครงสร้างของแบบสอบถาม เนื้อหาและภาษาที่ใช้
2) การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามที่ทดสอบความเที่ยงตรงและ
ท�ำการทดสอบก่อน (Pre-Test) เพือ่ ตรวจสอบค�ำถามสามารถสือ่ ความหมายตรงตามความต้องการ ตลอดจนมี
ความเหมาะสมหรือไม่ โดยส่งให้ผู้อ�ำนวยการ/ผู้จัดการ/พนักงานบัญชีซึ่งเป็นผู้จัดท�ำงบการเงินรวมของ
กิจการ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นกลุม่ เป้าหมาย ตอบแบบสอบถาม
และปรับปรุงก่อนส่งไปยังกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย
3) ความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง (Reliability and Validity) ผู้วิจัยได้ทดสอบความเชื่อมั่นและ
ความเทีย่ งตรงของค�ำถาม โดยการวัดค่าอ�ำนาจจ�ำแนกด้วยวิธี Factor Analysis และค่าสัมประสิทธิเ์ อลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s, 1951, P.297-334) ซึ่งสรุปได้ว่า ตัวแปรมีระดับ
ความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงที่ยอมรับได้ โดยมีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก ซึ่งสอดคล้องกับ Nunnally et al.
(1978) ทีไ่ ด้นำ� เสนอว่า การทดสอบค่าอ�ำนาจจ�ำแนกเกินกว่า 0.4 เป็นค่าทีย่ อมรับได้ ส�ำหรับค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา ที่ทดสอบมีค่าสัมประสิทธิ์มากกว่า 0.7 ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้
ซึ่งการวิจัยเรื่องนี้ผลทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม มีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ระหว่าง 0.708 – 0.908

สรุปผลการวิจัย

การสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยน�ำเสนอผลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ได้ดังนี้
ผลจากการศึกษาองค์ประกอบเกี่ยวกับลักษณะของการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 10 ของสถานประกอบการกลุม่ บริการและกลุม่ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างตามตาราง
ที่ 2 และ 3
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเรื่องลักษณะการบันทึกบัญชี
ลักษณะการบันทึกบัญชี
กลุ่มบริการ
การบันทึกบัญชีของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยมี
ลักษณะการบันทึกบัญชีไม่เหมือนกันบางรายการค้า
การบันทึกบัญชีมีการจัดประเภทกิจการที่ลงทุน
เป็นบริษัทย่อยโดยพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้น
การตัดบัญชีระหว่างกันของบริษัทในเครือเมื่อมี
รายการค้ามากจะตัดเฉพาะรายการที่มีนัยส�ำคัญ
บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยด�ำเนินกิจการประเภท
เดียวกันเท่านั้นมาจัดท�ำงบการเงินรวม
รวมเฉลี่ย

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง
—
X
SD
3.17
0.87

X—
3.42

SD
0.90

3.39

0.89

3.06

1.13

3.29

1.13

3.01

1.26

3.21

1.11

3.00

1.23

3.33

0.65

3.06

0.88
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบลักษณะของการบันทึกบัญชีระหว่างกลุ่มบริการและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง
ประเภทกิจการ
ลักษณะของการบันทึกบัญชี
—
X
SD
t
p-value**
กลุ่มบริการ
3.33
0.65
2.035
0.044
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
3.06
0.88
**มีนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 2 และ 3 ลักษณะการบันทึกบัญชีของกลุ่มบริการกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้างที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
โดยทัง้ สองกลุม่ ธุรกิจให้ความส�ำคัญกับการบันทึกบัญชีของบริษทั ใหญ่และบริษทั ย่อยมีลกั ษณะการบันทึก
บัญชีไม่เหมือนกันบางรายการค้ามากที่สุดเหมือนกันทั้งสองกลุ่มอยู่ในระดับ 3.42 และ 3.17 ตามล�ำดับ
ผลการศึกษาองค์ประกอบเกี่ยวกับรอบระยะเวลาบัญชีของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 ของ
สถานประกอบการในกลุ่มบริการกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ตามตารางที่ 4 และ 5
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเรื่องรอบระยะเวลาบัญชี
รอบระยะเวลาบัญชี
กลุ่มบริการ
รอบระยะเวลาบัญชีไม่ตรงกันและท�ำการ
ปรับปรุงรายการค้าทุกรายการค้า
เสียเวลาในการจัดท�ำงบการเงินรวมของ
บริษัทใหญ่ กรณีที่ระยะเวลาบัญชี
แตกต่างกัน เกิน 3 เดือน
รวมเฉลี่ย

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง
—
X
SD
3.18
1.17

—

X
3.57

SD
0.95

3.34

1.04

3.07

1.21

3.45

0.91

3.13

1.13

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบรอบระยะเวลาบัญชี ระหว่างกลุ่มบริการและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ประเภทกิจการ
รอบระยะเวลาบัญชี
ค่า
—
X
SD
t
p-value*
กลุ่มบริการ
3.45
0.91
1.882
0.062
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
3.13
1.13
*มีนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.10
รอบระยะเวลาบัญชีของกลุ่มบริการกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p <0.1) ที่ตั้งไว้โดย
ทัง้ สองกลุม่ ธุรกิจให้ความส�ำคัญกับรอบระยะเวลาบัญชีไม่ตรงกันและท�ำการปรับปรุงรายการค้าทุกรายการ
ค้ามากที่สุดเหมือนกันทั้งสองกลุ่มอยู่ในระดับ 3.52 และ 3.18 ตามล�ำดับ
ผลการศึกษาองค์ประกอบเกีย่ วกับนโยบายการบัญชีของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
ของสถานประกอบการในการจัดท�ำงบการเงินรวมตามตารางที่ 6 และ 7
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเรื่องนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชี
กลุ่มบริการ
นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยบางอย่างเป็นลักษณะ
เฉพาะจึงไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้
นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยเหมือนกับของบริษัทใหญ่
ทุกนโยบายการบัญชีจึงไม่มีการปรับนโยบายการบัญชีของ
บริษัทย่อยเมื่อมีการจัดท�ำงบการเงินรวม
รวมเฉลี่ย

—

X
3.40

SD
0.98

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง
—
X
SD
3.06
1.11

3.29

0.93

2.82

1.28

3.35

0.66

2.94

1.06

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบนโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน ระหว่างกลุ่มบริการและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง
ประเภทกิจการ
นโยบายการบัญชี
ค่า
—
X
SD
t
p-value***
กลุ่มบริการ
3.35
0.66
2.898
0.004
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2.94
1.06
***มีนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.01
นโยบายการบัญชีของกลุ่มบริการกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p <0.01) โดยทั้งสอง
กลุ่มธุรกิจให้ความส�ำคัญกับนโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยบางอย่างเป็นลักษณะเฉพาะจึงไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้มากที่สุดเหมือนกันทั้งสองกลุ่มอยู่ในระดับ 3.40 และ 3.06 ตามล�ำดับ
ผลการศึกษาองค์ประกอบการก�ำหนดมูลค่าของสินทรัพย์สทุ ธิของมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 ของสถานประกอบการในการจัดท�ำงบการเงินตามตารางที่ 8 และ 9
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเรื่องก�ำหนดมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิ
การก�ำหนดมูลค่าของสินทรัพย์
กลุ่มบริการ
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง
—
—
X
SD
X
SD
บริษัทใหญ่มีการพิสูจน์การด้อยค่าของสินทรัพย์ทุกปี
3.67
0.94
3.27
1.09
บริษัทใหญ่ได้มีการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ทุกๆ ปีจึงมี
3.65
0.94
3.26
1.25
ผลต่อการปรับการคิดค่าเสื่อมราคาใหม่
มีการก�ำหนดมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย
3.57
0.90
3.18
1.05
ณ วันที่มีการซื้อหุ้น เพื่อหาค่าความนิยมและสาเหตุ
อื่นการเงินรวม
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเรื่องก�ำหนดมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิ (ต่อ)
การก�ำหนดมูลค่าของสินทรัพย์
กลุ่มบริการ
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง
—
—
X
SD
X
SD
บริษัทจะไม่น�ำมูลค่าปัจจุบันที่แท้จริงมาใช้กับ
3.42
1.00
3.06
1.31
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่มีการซื้อหุ้น
มีการใช้ราคาตามบัญชีสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย
3.39
0.97
3.06
1.28
แทนมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการซื้อหุ้น เพื่อหา
ค่าความนิยมและสาเหตุอื่น
บริษัทใหญ่แสดงค่าความนิยมเป็นสินทรัพย์
3.36
1.01
2.94
1.28
ในงบการเงินรวม
รวมเฉลี่ย
3.51
0.60
3.13
0.99
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบการก�ำหนดมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิระหว่างกลุ่มบริการและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้างแตกต่างกัน
ประเภทกิจการ
การก�ำหนดมูลค่าของ
ค่า
สินทรัพย์สุทธิ
X—
SD
t
p-value***
กลุ่มบริการ
3.51
0.60
2.927
0.004***
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
3.13
0.99
***มีนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.01
การก� ำ หนดมู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ข องกลุ ่ ม บริ ก ารกั บ กลุ ่ ม อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
ก่อสร้าง ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p<0.01) โดยทัง้ สองกลุม่ ธุรกิจให้ความส�ำคัญกับบริษทั ใหญ่มกี ารพิสจู น์การด้อยค่าของสินทรัพย์ทกุ ปีมาก
ที่สุดเหมือนกันทั้งสองกลุ่มอยู่ในระดับ 3.67 และ 3.27ตามล�ำดับ

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัยนี้แสดงผลการศึกษาที่น่าสนใจด้านลักษณะการบันทึกบัญชี นโยบายการบัญชี รอบ
ระยะเวลาบัญชีและการก�ำหนดมูลค่าของสินทรัพย์สทุ ธิของกลุม่ บริการกับกลุม่ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับผลการวิจัยในครั้งนี้ที่ได้ข้อเสนอแนะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำ
งบการเงินรวมของบริษัทต่างๆ ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ โดยแยกประเด็นดังนี้
1. ลักษณะการบันทึกบัญชี มีความเห็นแตกต่างกันกรณีทบี่ ริษทั ใหญ่และบริษทั ย่อยด�ำเนินกิจการ
ประเภทเดียวกันหรือต่างประเภท หรือประเภทเดียวกันเท่านั้นมาจัดท�ำงบการเงินรวม ดังนั้นเมื่อความ
เห็นดังกล่าวแตกต่างกัน สะท้อนให้เห็นว่าการปฏิบัติงานของกลุ่มกิจการย่อมแตกต่างกันไปด้วย และ
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของอัญชลี วิรฬุ ห์จรรยา (2548) พบว่า การน�ำบริษทั ย่อยทุกประเภทไม่วา่ ด�ำเนิน
กิจการประเภทใดมาจัดท�ำงบการเงินรวม ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 มี
ปัญหาในการปฏิบัติงานมากกว่าการน�ำบริษัทย่อยที่ด�ำเนินกิจการประเภทเดียวกัน เช่นเดียวกันกับ รอง
เอก วรรณพฤกษ์ (2553) กล่าวว่า กรณีที่กิจการที่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย ต้องน�ำเสนองบการเงิน 2

สุทธิปริทัศน์

ปีที่ 32 ฉบับที่ 103 กรกฎาคม - กันยายน 2561 171

งบคืองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ ในงบการเงินเฉพาะกิจจะแสดงการบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยด้วยวิธีราคาทุน เพื่อให้บริษัทใหญ่แสดงยอดก�ำไรที่แท้จริง อย่างไรก็ตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง2558) ระบุว่า เมื่อกิจการจัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้อง
บันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษทั ย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้าและเงินลงทุนในบริษทั ร่วมตามวิธใี ดวิธหี นึง่ คือ
วิธีราคาทุนหรือตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้)
2. รอบระยะเวลาบัญชี มีความเห็นแตกต่างกันกรณีทบี่ ริษทั ใหญ่และบริษทั ย่อยมีรอบระยะเวลา
บัญชีตรงกันกับรอบระยะเวลาบัญชีไม่ตรงกัน ไม่เกิน 3 เดือนและท�ำรายการปรับปรุงรายการที่ส�ำคัญ
ดังนัน้ เมือ่ ความเห็นดังกล่าวแตกต่างกัน สะท้อนให้เห็นว่าการปฏิบตั งิ านของกลุม่ กิจการย่อมแตกต่างกันไป
ด้วย และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Epstein and Mirza (2001,P.497) ที่ได้กล่าวถึงรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทใหญ่มีปัญหาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ส่วนณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
และ วิศรุต ศรีบุญนาค (2556) ได้กล่าวถึงรอบระยะเวลาบัญชีเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือ
หุ้นในรอบระยะเวลาการรายงาน การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจการควบคุม ที่เป็น
สาระส�ำคัญเพื่อให้การจัดท�ำงบการเงินรวมได้ถูกต้อง ซึ่งตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558) ตามย่อหน้าที่ข 93 ระบุว่า หากไม่สามารถจัดท�ำได้ในทางปฏิบัติ บริษัทใหญ่ต้องรวม
ข้อมูลทางการเงินของบริษทั ย่อยโดยใช้ขอ้ มูลทางการเงินของบริษทั ย่อยล่าสุดหลังจากปรับปรุงผลกระทบ
ของรายการทีม่ นี ยั ส�ำคัญ หรือเหตุการณ์ทมี่ นี ยั ส�ำคัญทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างวันทีใ่ นงบการเงินของบริษทั ย่อยและ
วันที่ในงบการเงินรวม ในทุกกรณีวันที่ในงบการเงินรวมของบริษัทย่อยและวันที่ในงบการเงินรวมต้องไม่
แตกต่างกันเกินสามเดือน และรอบระยะเวลาการรายงานและความแตกต่างระหว่างวันที่ของงบการเงิน
ต้องเหมือนกันทุกงวด
3. นโยบายการบัญชี มีความเห็นแตกต่างกันกรณีที่บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยมีนโยบาย
การบัญชีตรงกันทุกนโยบายและกรณีบางนโยบายการบัญชีเหมือนกัน บางนโยบายการบัญชีตา่ งกันแต่ตอ้ ง
ท�ำรายการปรับปรุงนโยบายการบัญชีทตี่ า่ งกันให้เหมือนบริษทั ใหญ่ ดังนัน้ เมือ่ ความเห็นดังกล่าวแตกต่างกัน
สะท้อนให้เห็นว่าการปฏิบัติงานของกลุ่มกิจการย่อมแตกต่างกันไปด้วยและสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
อัญชลี วิรฬุ ห์จรรยา (2548) โดยสรุปว่าการปรับนโยบายการบัญชีของบริษทั ย่อยให้เหมือนบริษทั ใหญ่กอ่ น
จัดท�ำงบการเงินรวมและการจัดท�ำงบการเงินรวมโดยไม่ต้องปรับนโยบายการบัญชีให้เหมือนบริษัทใหญ่
ท�ำให้คุณภาพของงบการเงินรวมแตกต่างกัน เช่นเดียวกับวรศักดิ์ ทุมมานนท์ (2544) กล่าวว่าหากบริษัท
ใช้นโยบายการบัญชีทแี่ ตกต่างกัน ข้อมูลทีแ่ สดงในงบการเงินรวมจะไม่เป็นประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ช้งบการเงิน แต่
Epstein and Mirza (2001, P.497) ตีความจากมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 27 ว่าไม่ตอ้ งการ
ให้บริษทั ใดบริษทั หนึง่ ต้องเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีให้เหมือนกับนโยบายการบัญชีในกลุม่ เพียงแต่
เปิดเผยอย่างเพียงพอถึงนโยบายการบัญชีทใี่ ช้แต่ละบริษทั ส�ำหรับลภินี โกศลบุญ และ อรพินท์ อิม่ จงใจรักษ์
(2553) พบว่า จากการเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชีจากวิธสี ว่ นได้เสียเป็นวิธรี าคาทุนท�ำให้บริษทั ทีเ่ ข้าข่ายต้อง
ปฏิบตั ติ ามโดยปรับปรุงด้วยวิธปี รับปรุงย้อนหลัง ซึอ่ ย่างไรก็ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558) ย่อหน้าที่ ข 87 ระบุว่าถ้าสมาชิกในกลุ่มกิจการใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างไปจากที่
ใช้ในงบการเงินรวมส�ำหรับรายการที่เหมือนกันหรือเหตุกาณ์ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ในการจัดท�ำ
งบการเงินรวมต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสมในงบการเงินของสมาชิกในกลุม่ เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบัญชีของกลุ่มกิจการ
4. การก�ำหนดมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิ มีความเห็นแตกต่างกันกรณีที่บริษัทใหญ่ได้มีการตี
ราคาสินทรัพย์สุทธิใหม่ทุกๆ ปีจึงมีผลต่อการปรับการคิดค่าเสื่อมราคาใหม่ ดังนั้นเมื่อความเห็นดังกล่าว
แตกต่างกัน สะท้อนให้เห็นว่าการปฏิบตั งิ านของกลุม่ กิจการย่อมแตกต่างกันไปด้วย สอดคล้องกับผลงาน
วิจัยของอัญชลี วิรุฬห์จรรยา (2548) พบว่าการก�ำหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ณ
วันทีซ่ อื้ หุน้ ทุนและการใช้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั ย่อยแทนมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีซ่ อื้ หุน้
ทุนมีปญ
ั หาในทางปฏิบตั แิ ตกต่างกัน แต่ผลงานวิจยั ของ Nobes (2000) พบว่าข้อก�ำหนดทางการบัญชีของ
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หลายประเทศก�ำหนดมูลค่าของสินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั ย่อย ณ วันทีม่ กี ารซือ้ หุน้ ทุนโดยใช้ราคาตามบัญชี
แต่อย่างไรก็ตาม ในมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่องรวมธุรกิจ ได้กล่าวถึงการก�ำหนดมูลค่า
ของสินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั ย่อย ณ วันทีซ่ อื้ หุน้ ทุนซึง่ เชือ่ มโยงกับการจัดท�ำงบการเงินรวม ตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่องงบการเงินรวมโดยให้ใช้มูลค่ายุติธรรม

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยในอนาคตและประโยชน์ของงานวิจัยที่จะน�ำไปใช้

ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัยที่พบและประโยชน์ของงานวิจัยที่จะน�ำไปใช้ สะท้อนให้เห็นว่า
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจะมีความเห็นที่แตกต่างกันขององค์ประกอบตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 10 ในเรือ่ ง ลักษณะการบันทึกบัญชี รอบระยะเวลาบัญชี นโยบายการบัญชี การก�ำหนด
มูลค่าของสินทรัพย์สทุ ธิ ขึน้ อยูก่ บั การตีความและความเข้าใจในตัวมาตรฐานรายงานทางการเงินและกรอบ
แนวคิดทางการบัญชีในส่วนที่ส�ำคัญๆ ตลอดจนข้อมูลของค�ำถามที่น�ำมาใช้เป็นแบบสอบถาม ดังนั้นใน
การวิจัยอาจต้องศึกษาเชิงลึกของแต่ละปัจจัยทั้งหมด รวมทั้งการเปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรมโดยใช้
เครื่องมือทดสอบค่าคงที่ (Invariant) เพื่อให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นที่สามารถน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในเชิงธุรกิจและในเชิงวิชาการอันได้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นสถาบันการศึกษา สถาบันการฝึกอบรม
สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยให้ความส�ำคัญต่อการเผยแพร่ข้อมูลและสัมนาอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำงบการเงินรวม เพื่อความชัดเจนมากขึ้นต่อไป
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