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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง คุณค่าของข้ อมูลทางบัญชีท่เี กี่ยวเนื่องกับการ
ตัดสินใจ ก่อนและหลังปรับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International
Financial Reporting Standards: IFRS) โดยศึกษาถึง 1) ผลกระทบที่มีต่อองค์ประกอบงบการเงิน
และอัตราส่วนทางการเงิน และ 2) ผลกระทบที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่ างมูลค่าตามบัญชีและ
มูลค่าตามราคาตลาด ก่อนและหลังการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)
มาปรับใช้
ผู้วิจัยทําการเลือกกลุ่มตัวอย่ างให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย กล่ าวคือ
ศึกษาบริษัทที่อยู่ใน ดัชนี SET100 ณ เดือนธันวาคม ปี 2553 จํานวน 8 อุตสาหกรรม จํานวน
96 บริษัท ใช้ วิธีทางสถิติ Wilcoxon signed rank test เพื่อคํานวณค่าทางสถิติและทดสอบ
สมมติ ฐาน โดยกํา หนดระดับ นั ยสํา คัญ ที่ 0.05 แนวทางการวิเ คราะห์ ผ ลการวิ จัย จะเป็ นการ
วิเคราะห์ผลกระทบจากการปรับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ที่มี
ต่ อ 1) องค์ประกอบงบการเงิน 2) อัตราส่วนทางการเงิน 3) มูลค่ าตราสารทุน
และ 4)
ความสัมพันธ์ระหว่ างมูลค่ าตามบัญชีต่อมูลค่ าตามราคาตลาด เป็ นรายอุตสาหกรรมและรวมทุก
อุตสาหกรรม โดยแยกกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินออกจากอุตสาหกรรมอื่น
คําสําคัญ: มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

1. บทนํา
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ างประเทศ (International Financial
Reporting Standards: IFRS) มาใช้ เป็ นเหตุการณ์ท่สี าํ คัญในประวัติศาสตร์การบัญชี ดังเช่ น
ประเทศในทวีปยุโรป ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ทุกประเทศได้ พร้ อมกันทําบัญชีเป็ นระบบ
เดียวกัน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2005 การนํามาตรฐานใหม่มาใช้ ทาํ ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมี



นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก



1410

นัยสําคัญในการปฏิบัติทางบัญชีของประเทศสมาชิก (Kousenidis, Ladas และ Negakis, 2010, น.
145)
สําหรั บประเทศไทยนั้ น เริ่มต้ นจัดทําบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ท่ีสอดคล้ องกับ
มาตรฐานการบัญชีท่รี ับรองทั่วไป (Generally Accepted Accounting Principles: GAAPs) ที่ใช้ อยู่
ในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นในปลายปี 2548 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้ มีข้อตกลงจัดทํามาตรฐานการบัญชี
ไทย (Thailand Accounting Standards: TAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (Thailand
Financial Reporting Standards: TFRS) โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงได้ เริ่มปรับปรุงมาตรฐานการ
บัญชีไทย ให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และทยอย
ประกาศบังคับใช้ ทั้งนี้สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้
ประกาศเริ่มใช้ มาตรฐานการบัญชีท่ปี รับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
(IFRS) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2554 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [ตลท.], 2011, น. 13; Morgan manager, 2555) และ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี ก็ได้ ทาํ การปรับปรุงมาตรฐานการ
บัญชีไทย (TAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) ต่อเนื่อง และประกาศบังคับ
ใช้ กบั รายงานทางการเงินที่มีรอบระยะเวลารายงานเริ่มต้ นตามที่คณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน
การบัญชีเห็นสมควร (สภาวิชาชีพบัญชีฯ, 2556)
ข้ อมูลทางบัญชีท่ีมีอยู่ ในงบการเงินเป็ นสิ่งที่คาดหวังว่ าจะเป็ นประโยชน์สาํ หรั บผู้มี
อํา นาจตั ด สินใจ เพื่ อที่จะสนองต่ อสิ่งที่ค าดหวั ง งบการเงิ น จึ งควรมี ลั กษณะพื้ นฐานที่จําเป็ น
กล่ าวคือ ข้ อมูลทางการเงินที่จะเป็ นประโยชน์จะต้ องมีความสัมพั นธ์กัน และมีความเที่ยงตรง
(relevant and faithfully) นําเสนอในสิ่งที่ต้องการจะนําเสนอ ประโยชน์ของข้ อมูลทางการเงินจะ
เพิ่มขึ้นถ้ าสามารถเปรียบเทียบได้ (comparable) ยืนยันหรือตรวจสอบได้ (verifiable) ทันเวลา
(timely) และสามารถเข้ าใจได้ (understandable) (Conceptual Framework, 2010: A33 อ้ างถึงใน
Karğın, 2013, น. 71)
ในการที่บริษัทจดทะเบียนของไทยเริ่มต้ นปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (IFRS) ในปี 2554 บริษัทจําเป็ นต้ องจัดทํางบการเงินเปรียบเทียบระหว่างปี แรก
ของการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) คือปี 2554 และงบการเงิน
ของปี ที่ผ่านมา คือปี 2553 ซึ่งได้ จัดทําภายใต้ มาตรฐานมาตรฐานการบัญชีท่รี ับรองทั่วไป (THAI
GAAP) ที่ใช้ อยู่เดิม ให้ เป็ นตัวเลขที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ กบั งบการเงินของปี 2554 ภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) (Pwc, ม.ป.ป.)
ผู้วิจัยในฐานะของนักบัญชีมีความสนใจในการศึกษาเพื่อประเมินว่าการจัดทํารายงาน
ทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) จะมีผลให้ ประโยชน์ของ
การใช้ ข้อมูลทางบัญชีให้ เพิ่มขึ้นหรือไม่ โดยจะทําการศึกษาถึงประโยชน์ของข้ อมูลทางบัญชีในการ
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ใช้ วัดมูลค่ าขององค์กรเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (IFRS) สําหรับบริษัทที่อยู่ในดัชนี Set100 คือหุ้น 100 ตัวที่ถูกคัดเลือกมาตาม
เงื่อนไขว่ามีสภาพคล่องสูง และปริมาณการซื้อขายสมํ่าเสมอ (StockManday, 2556) ณ เดือน
ธันวาคม 2553 โดยจะทําการศึกษางบการเงินของปี 2553 ซึ่งจัดทําภายใต้ มาตรฐานการบัญชีท่ี
รับรองทั่วไป (THAI GAAP) ที่ใช้ อยู่เดิม และได้ ปรับปรุงงบการเงินของกิจการในปี แรกที่มีการ
ปรับใช้ โดยเปรียบเทียบงบการเงินของปี 2553 ก่อนและหลังปรับตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่มีผลบังคับใช้ ในปี เดียวกันนี้ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
(IFRS) โดยปรากฏอยู่ในงบการเงินของปี 2554 ซึ่งเป็ นปี แรกที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (IFRS) มีผลบังคับใช้

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
เพื่อศึกษาคุณค่าของข้ อมูลทางบัญชีท่เี ป็ นประโยชน์ในการตัดสินใจ โดยเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาปรับใช้

3. วิธีดาํ เนินการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างใช้ วิธีเลือกแบบ Purposive Sampling ซึ่งเป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างให้
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (วรรณี แกมเกตุ, 2556) กล่าวคือ จะศึกษาบริษัทที่อยู่ใน
ดัชนี SET100 ณ เดือนธันวาคม 2553 ข้ อมูลได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากงบการเงินประจําปี
2553 ของบริษัทดังกล่าว
ตั ว แปรที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษา คื อ องค์ ป ระกอบงบการเงิ น และ
อัตราส่วนทาง การเงิน และ มูลค่าตามบัญชีและมูลค่าตามราคาตลาด ก่อนและหลังนํา IFRS มา
ปรับใช้ เครื่องมือที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ใช้ วิธที างสถิติ Wilcoxon signed rank test (Gastón et al.,
2009, น. 12) เพื่อคํานวณค่าทางสถิติและทดสอบสมมติฐานโดยกําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05
สําหรับการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ได้ มีผ้ ูศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ดังกล่าว ซึ่งขอยกตัวอย่างการศึกษา
มาโดยสังเขป โดยแยกตามลักษณะการแบ่งช่วงเวลาการศึกษาข้ อมูลก่อนและหลังการใช้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ดังนี้
1) งานวิจัยที่ศึกษาข้ อมูลเป็ นช่วงเวลาก่อนและหลังการใช้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ (IFRS) เช่น Karampinis และ Hevas (2009) ได้ ศึกษาเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ที่มีต่อประโยชน์
ของข้ อมู ลทางบัญ ชี ของบริ ษั ทที่จดทะเบียนในตลาดหลั กทรั พย์ในประเทศกรี ซ Kousenidis,
Ladas และ Negakis (2010) ได้ ศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของข้ อมูลทางบัญชี ในช่วงเวลาก่อนและ
หลังการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ างประเทศ (IFRS) โดยใช้ แบบจําลองของ
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Easton and Harris (1991) และ Feltham and Ohlson (1995) กลุ่มตัวอย่างคือบริษัทใน
ประเทศกรีก Outa (2011) ได้ ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาใช้ ส่งผลต่อคุณภาพทางการบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ประเทศเคนยา Brochet, Jagolinzer และ Riedl (2011) ได้ ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการ
บังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาใช้ ในการเปรียบเทียบงบ
การเงิน โดยศึกษาจากการเปลี่ยนแปลงของข้ อมูลในงบการเงินของบริษัทในสหราชอาณาจักร
Karğın (2013) ได้ ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (IFRS) ที่มีต่อประโยชน์ของข้ อมูลทางบัญชีในช่ วงเวลาก่อนและหลังการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ างประเทศ (IFRS) มาประยุ กต์ใช้ สาํ หรับบริษัทจด
ทะเบียนตุรกี Ames (2013) ได้ ศึกษาเกี่ยวกับ การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRS) มาใช้ อย่างเต็มรูปแบบในปี 2005 ของประเทศแอฟริกาใต้ Chebaane และ
Othman (2014) ได้ ศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาใช้ ท่มี ีต่อความสัมพันธ์ของรายได้ และมูลค่าตามบัญชีของผู้
ถือหุ้น ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน จอร์แดน คูเวต กาตาร์ ตุรกี และ อาฟริกาใต้
Umoren และ Enang (2015) ได้ ศึกษาเกี่ยวกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRS) ของธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศไนจีเรีย 12 ธนาคาร
2) งานวิจัยที่ ศึกษาข้ อมูลของช่วงเวลาหลังการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (IFRS) เช่น Alali และ Foote (2009) ได้ ศึกษาเกี่ยวกับ ประโยชน์ของข้ อมูล
ทางการบัญชีท่จี ัดทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ในตลาด
หลักทรัพย์อาบูดาบี (Abu Dhabi Stock Exchange - ADX) Halonen, Pavlovic และ Persson
(2013) ได้ ศึ ก ษาเกี่ย วกับ ประโยชน์ ข องรายงานทางการเงิ น และผลกระทบต่ อ ราคาหุ้ น ใน
ประเทศสวีเดน
3)
งานวิจัยที่ศึกษาข้ อมูลของปี ที่จัดทํารายงานการเงินภายใต้ มาตรฐานเดิม และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) เช่น Callao, Jarne และ La´ınez
(2007) ได้ ศึกษาเกี่ยวกับ ผลกระทบจากการเปรียบเทียบ และความเกี่ยวข้ องของรายงานทางการ
เงินจากการปรับใช้ มาตรฐาน IFRS ในประเทศสเปน Gastón, García, Jarne และ Gadea
(2010) ได้ ศึกษาเกี่ยวกับ ผลกระทบเชิงปริมาณของการปรับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (IFRS) ในสเปนและในสหราชอาณาจักร Clarkson, Hanna, Richardson และ
Thompson (2011) ได้ ศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบผลกระทบของใช้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ในยุโรปและออสเตรเลีย
4) งานวิจัยที่ศึกษาข้ อมูลการยอมรับการเปลี่ยนแปลงไปใช้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ (IFRS) กล่าวคือ Okpala (2012) ได้ ศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับการใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ในประเทศไนจีเรีย ประกอบด้ วย
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บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไนจีเรีย (ผู้จัดทําข้ อมูล) และนักวิเคราะห์การลงทุน (ผู้ใช้
ข้ อมูล)
ซึ่งผลการศึกษาจากผู้วิจัยดังกล่ าวให้ ผลทั้งด้ านบวกและด้ านลบ สําหรั บการศึกษา
เกี่ยวกับการยอมรับการใช้ IFRS ในประเทศไนจีเรียได้ ผลด้ านบวก
ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าตามบัญชี
และมูลค่าตามราคาตลาด ก่อนนํา
IFRS มาปรับใช้

ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าตามบัญชี
และมูลค่าตามราคาตลาด หลังนํา
IFRS มาปรับใช้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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