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* ผูชวยศาสตราจารยประจํา กลุมวิชาการบัญชีสําหรับหนวยงานภาคธุรกิจ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษานโยบายการบัญชีที่กิจการเลือกใช�ในป�แรกที่มาตรฐาน

การบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน�ของพนักงานบังคับใช� และตรวจสอบผลกระทบของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ต�อ สภาพหนี้และความสามารถในการทํากําไรของบริษัท

จดทะเบียนในกลุ�มอุตสาหกรรมทรัพยากร ผลที่ได�จากการศึกษาพบว�า บริษัทจดทะเบียนใน

กลุ�มอุตสาหกรรมทรัพยากรส�วนใหญ�เลือกใช�วิธีคํานวณผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบัญชีผลประโยชน�พนักงานปรับกับกําไรสะสมต�นงวด นอกจากนี้ การปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 19 ส�งผลให�เกิดรายการภาระผูกพันผลประโยชน�ของพนักงานในงบแสดง

ฐานะการเงิน และค�าใช�จ�ายผลประโยชน�พนักงานใน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อัตราส�วน

แสดงสภาพหน้ีที่รวมผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 สูงกว�าอัตราส�วนแสดง

สภาพหนี้ที่เอาผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 ออกอย�างมีนัยสําคัญ และ

อัตราส�วนแสดงความสามารถในการทํากําไรที่รวมผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

19 ตํ่ากว�าอัตราส�วนแสดงความสามารถในการทํากําไรที่เอาผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 19 ออกอย�างมีนัยสําคัญ นอกจากน้ี ผลการศึกษายังพบว�า ภาระผูกพันผลประโยชน�

ของพนักงานมีความสัมพันธ�เป�นบวกกับขนาดและจํานวนพนักงานอย�างมีนัยสําคัญ และ
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บทความวิจัย

ค�าใช�จ�ายผลประโยชน�ของพนักงานมีความสัมพันธ�เป�นบวกกับขนาดและจํานวนพนักงานอย�างมีนัยสําคัญเช�นกัน

ผลที่ได�จากการศึกษานี้จะเป�นประโยชน�ต�อสภาวิชาชีพบัญชีในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ในอนาคต

และยังเป�นข�อมูลเบื้องต�นเพื่อให�บริษัทจดทะเบียนทราบผลกระทบและสามารถหาวิธีการในการลดผลกระทบของมาตรฐาน

การบัญชีฉบับน้ี

คําสําคัญ: มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ผลประโยชน�ของพนักงาน ภาระผูกพันผลประโยชน�ของพนักงาน

ค�าใช�จ�ายผลประโยชน�พนักงาน

The objectives of this paper are to study the accounting policies which companies choose for the 

first year of adoption of TAS19 Employee Benefits and investigate the effects of adoption TAS 19 on 

debt and profitability of listed companies on Resource Industry. The results indicate that most companies 

listed on resource industry calculate the cumulative effect of changes in accounting policy related to 

employee benefits adjusting to the beginning retained earnings. Furthermore, the adoption TAS 19 

requires the recognition employee benefit obligation in Statement of Financial Position and employee 

benefit expense in Statement of Comprehensive Income. The debt ratio including the effect of TAS 19 

is more significantly than that of the adjusted debt ratio whilst the profitability ratio including the effect 

of TAS 19 is less significantly than that of the adjusted profitability ratio. In addition, the findings also 

show that employee benefit obligation is positively and significantly related to size and number of 

employees. Similarly, employee benefit expense is positively and significantly related to size and number 

of employees. The results will contribute to the Federation of Accounting Profession in improvement TAS 

19 in the future. It also provides the information for the listed companies about the effects and then 

the companies will find the appropriate methods for reducing the effects of this standard.

Keywords: TAS 19 Employee Benefits, Employee Benefit Obligation, Employee Benefit Expense

ABSTRACT

บทนํา
จากการที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภได

ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยท่ีปรับปรุงใหม
หลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชกับงบการเงินที่ถือปฏิบัติตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป เชน มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
สนิคาคงเหลอื ในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีป่รบัปรงุ
ใหมนั้น มาตรฐานบางฉบับเปนการปรับปรุงมาตรฐาน
การบัญชีที่มีมาแตเดิม แตก็มีมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสวนหน่ึงที่เปนเร่ืองใหม ๆ  ที่ประเทศไทยยังไมเคย
มีมาตรฐานฉบับนั้น ๆ  มากอน เชน มาตรฐานการบัญชีDo
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นโยบายการบัญชีและผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน�ของพนักงานต�อบริษัทจดทะเบียน…

ฉบับที่ 191 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 
เรื่อง สินทรัพย ไม หมุนเวียนท่ีถือไว  เพื่อขายและการ
ดําเนินงานท่ียกเลิก ซึ่งการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม
มาถือปฏิบัติย อมสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริษัทอยางหลีกเล่ียงไมได เช น 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เมื่อนํามาใชจะเกิดคาใชจาย
ผลประโยชนพนักงาน และหน้ีสินจากผลประโยชนพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 กิจการตองมีการจัดประเภท
อสังหาริมทรัพยที่ไมไดใชในการดําเนินงานใหม ออกเปน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ถือเปนสินทรัพยประเภทใหม
ในงบแสดงฐานะการเงิน และหากกิจการเลือกใชวิธีมูลคา
ยุติธรรมกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน กิจการตอง
ตีมูลคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนมูลคายุติธรรม
ทุกป ดังนั้น จะเกิดกําไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลง
มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ แสดงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม ๆ  มาถือปฏิบัติ 
ในมาตรฐานการบัญชีการรายงานทางการเงินฉบับใหม 
Taesiriphet (2012) พบวา มาตรฐานการบญัชทีีม่ผีลกระทบ
ตอบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมากที่สุด คือ 
มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่ 19 และไดประมาณการผลกระทบ
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 โดยเกิดผลกระทบ
นอยที่สุด เทากับ 3 ลานบาทและสูงสุดถึง 7,900 ลานบาท 
ดังน้ันในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษานโยบาย
การบัญชีที่บริษัทเลือกใชในปแรกท่ีมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 บังคับใช และตรวจสอบผลกระทบจากการถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ตอฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน โดยวัดฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานเปนอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ เชน อัตราสวน

หนี้สินตอทุน อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย อัตราสวน
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน อีกทั้งยังศึกษาปจจัยท่ีอาจ
สงผลทําใหมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 มีผลกระทบตอ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน
แตกตางกัน เชน ขนาดของกิจการ จํานวนพนักงาน โดยการ
ศกึษาครัง้นีจ้ะศกึษาเฉพาะบรษิทัจดทะเบียนในกลุมทรพัยากร 
เน่ืองจากจากงานวิจัยในอดีตพบวา บริษัทจดทะเบียนใน
อุตสาหกรรมนี้ไดรับผลกระทบมาก (Taesiriphet, 2012) 
อีกทั้งยังไมมีงานวิจัยในอดีตศึกษาผลกระทบจากมาตรฐาน
การบัญชีฉบับดังกล าวต อกลุ มอุตสาหกรรมทรัพยากร
ผลของการศึกษาคาดว าจะเป นประโยชน ต อบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในการเตรียมความพรอมกับ
การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 อีกท้ังเปน
ขอมูลใหกับคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีในการปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ในอนาคต

วัตถุประสงค�ในการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลัก ดังนี้
1. เพื่อศึกษานโยบายการบัญชีของบริษัทจดทะเบียน

ที่เลือกใชในปแรกท่ีมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง
ผลประโยชนของพนักงาน บังคับใช

2. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงานตอ
ผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

นอกจากน้ี การศึกษาคร้ังนี้ยังมีการตรวจสอบวาขนาด
ของกิจการมีความสัมพันธกับภาระผูกพันผลประโยชนของ
พนักงานและคาใชจายผลประโยชนของพนักงานหรือไม
และมีการตรวจสอบวาจํานวนพนักงานมีความสัมพันธกับ
ภาระผูกพันผลประโยชน ของพนักงานและค าใช จ าย
ผลประโยชนของพนักงานหรือไม

1 ในชวงเวลาท่ีศึกษา สภาวิชาชีพบัญชียังไมมีการประกาศใชมาตรฐานการบัญขี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ซึ่งเริ่มบังคับใชกับงบการเงิน

เริ่มตั้งแต 1 มกราคม 2557Do
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บทความวิจัย

ทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรม แบงเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 

เปนการสรุปสาระสําคัญของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน และสวนที่ 2 เปนงานวิจัย
ในอดีตที่เกี่ยวของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน
ของพนักงาน
เนื่องจากงานวิจัยฉบับนี้ศึกษาผลกระทบของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 19 ตองบการเงินในป 2554 และป 2555 
ดังนั้น ในชวงเวลาดังกลาว เปนการบังคับใชมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 ที่ออกมาในป 2552 โดยมีผลบังคับ
ใชกับงบการเงินเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 
เปนตนไป ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญของมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 ดังนี้

คําวา ผลประโยชนพนักงาน หมายถึง สิ่งตอบแทน
ทุกรูปแบบที่กิจการใหเพ่ือแลกเปลี่ยนกับบริการที่ไดรับ
จากพนักงาน โดยแบงผลประโยชนของพนักงาน ออกเปน 
4 ประเภท

1. ผลประโยชนระยะสั้นสําหรับพนักงาน หมายถึง
ผลประโยชนของพนักงาน (ที่มิใชผลประโยชนเมื่อเลิกจาง) 
ซึ่งมีกําหนดจายชําระภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้นงวดท่ี
พนักงานไดใหบริการ เชน คาจาง เงินเดือน เงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม เงินที่จายสําหรับการลาหยุดพักผอน
ของพนักงานประจําปและการลาปวย สวนแบงกําไรและ
โบนัส (หากจายภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้นงวด)
ใหรับรูผลประโยชนระยะสั้นเปนหน้ีสิน (คาใชจายคางจาย) 
หลังจากหักจํานวนเงินท่ีจายแลว และรับรู เปนคาใชจาย
เวนแตมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นจะกําหนดหรืออนุญาต
ใหรวมผลประโยชนเปนราคาทุนของสินทรัพยได

2. ผลประโยชนหลงัออกจากงาน ใหรวมถงึ ผลประโยชน
เมื่อออกจากงาน เชน บํานาญ และผลประโยชนอื่นเมื่อ
ออกจากงาน เชน การประกันชีวิตหลังออกจากงาน และ
คารกัษาพยาบาลหลงัออกจากงาน โดยโครงการผลประโยชน
หลังออกจากงาน แบงออกเปนโครงการสมทบเงินและ

โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว สรุปได ดังนี้
2.1 โครงการสมทบเงิน เปนโครงการท่ีกําหนด

จาํนวนเงนิทีส่มทบในแตละงวดเทากนั วธิปีฏบิตัทิางการบญัชี
ที่ไมยุงยาก เนื่องจากจํานวนภาระผูกพันในแตละงวดจะถูก
กําหนดโดยจํานวนเงินท่ีจายสมทบนั้น ไมตองใชขอสมมติ
ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย และ
ไมตองคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน ยกเวนภาระผูกพันดังกลาว
มีกําหนดจายเกินกวา 12 เดือนนับจากวันสิ้นงวดที่พนักงาน
ใหบริการ โดยตองรับรูเงินสมทบที่จายใหโครงการสมทบเงิน 
เปนหนี้สิน (คาใชจายคางจาย) หลังหักเงินสมทบที่จายแลว
และบันทึกเปนคาใชจาย เวนแตมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น
จะอนุญาตใหรวมเงินสมทบใหเปนราคาทุนของสินทรัพย

2.2 โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว มีความ
ซับซอน เนื่องจากกิจการตองใชขอสมมติในการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยเพ่ือวัดมูลคาภาระผูกพัน
และคาใชจาย จะตองมีการคิดลดผลประโยชนโดยใชวิธี
คิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Project Unit Credit 
Method) เพื่อกําหนดมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไวและตนทุนบริการปจจุบัน 
รวมท้ังตองมีการกําหนดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ 
และมีความเป นไปได ที่จะเกิดผลกําไรขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย จํานวนท่ีรับรู
เปนหนี้สินของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว จะเปน
ผลรวมสุทธิของมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บวกผลกําไร
หรือหักผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยที่ยังไมได รับรู  หักตนทุนบริการในอดีตท่ียัง
ไมไดรับรู หักมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ (ถามี)
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่สามารถนําไปจายภาระ
ผูกพันโดยตรง และตองรับรูผลรวมของรายการตอไปนี้ไวใน
กําไรขาดทุน ไดแก ตนทุนบริการปจจุบัน ตนทุนดอกเบี้ย 
ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยโครงการ ผลกําไร
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
ตนทุนบริการในอดีต ผลกระทบจากการลดขนาดของโครงการDo
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นโยบายการบัญชีและผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน�ของพนักงานต�อบริษัทจดทะเบียน…

3. ผลประโยชนระยะยาวอืน่ของพนกังาน ประกอบดวย 
ผลประโยชนที่จ ายจากการทํางานเปนระยะเวลานาน
ผลประโยชนที่จายสําหรับการหยุดทํางาน ผลประโยชนจาก
การทํางานครบ 50 ปหรือผลประโยชนระยะยาวอ่ืนท่ีจาย
จากการทํางานเปนระยะเวลานาน ผลประโยชนที่เกี่ยวของ
กับความทุพพลภาพระยะเวลานาน สวนแบงกําไรและโบนัส
ที่จะจายภายใน 12 เดือนหรือมากกวาหลังจากสิ้นงวดที่
พนักงานไดใหบริการที่เกี่ยวของและผลตอบแทนที่จะจาย
เปนเวลา 12 เดือนหรือมากกวานั้นหลังจากวันสิ้นงวดท่ีได
สิทธิไดรับ

จํานวนท่ีรับรูเปนหน้ีสินสําหรับผลประโยชนระยะยาว
อื่น ตองเปนยอดรวมสุทธิของมูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน
ของผลประโยชน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หักดวย
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงาน (ถามี) สวนจํานวนเงินที่รับรูเปนคาใชจายหรือ
รายไดจะเหมือนกับโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว

4. ผลประโยชนเมื่อเลิกจาง ในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้มีการแยกผลประโยชนเมื่อเลิกจางเพราะเหตุการณที่
ทําใหเกิดภาระผูกพัน คือ การเลิกจางมากกวาการใหบริการ
ของพนักงาน บริษัทตองรับรูผลประโยชนเมื่อเลิกจางเปน
หนี้สินและคาใชจาย เมื่อกิจการแสดงใหเห็นวาภาระผูกพัน
นั้นเกิดจากการยกเลิกการจางพนักงานหรือกลุมพนักงาน
กอนวันเกษียณตามปกติ หรือใหผลประโยชนเมื่อเลิกจาง
ซึ่งเปนผลมาจากการใหขอเสนอเพื่อสนับสนุนใหมีการออก
จากงานโดยสมัครใจ และกิจการตองคิดลดผลประโยชน
เมื่อเลิกจางดังกลาวหากครบกําหนดเกินกวา 12 เดือน
นับจากรอบระยะเวลารายงาน ในกรณีท่ีมีการใหขอเสนอ
เพื่อสนับสนุนใหมีการออกจากงานโดยสมัครใจ การวัดมูลคา
ผลประโยชนเมื่อเลิกจางตองอางอิงจากจํานวนที่พนักงาน
คาดวาจะรับขอเสนอน้ัน

นอกจากนี้ ในป 2554 ซึ่งเปนปที่นํามาใชครั้งแรก 
มาตรฐานการบัญชีอนุญาตใหกิจการสามารถทยอยรับรู 
สวนเพิ่มในหน้ีสินสําหรับผลประโยชนหลังออกจากงานได
ไมเกิน 5 ป แตหากนํามาตรฐานการบัญชีมาใชแลวมีผล

ทําใหหนี้สินลดลง กิจการตองรับรูผลของการลดลงดังกลาว
ทันที

งานวิจัยในอดีตที่เก่ียวข�อง
Taesiriphet (2012) ไดศึกษาผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีไทยหลายฉบับ ในป 2554 
เชน มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบญัชี ฉบับที ่19 เรือ่ง ผลประโยชนของพนกังาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 เรื่อง การบัญชีและการ
รายงานโครงการผลประโยชนพนักงาน มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจายโดยใชหุนเปน
เกณฑ รางมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน: การรับรูและการวัดมูลคา รางมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน: 
การเปดเผยขอมูล และรางมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน: การนําเสนอ โดยศึกษาเน้ือหา
ของมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปล่ียนแปลงและทําการ
สํารวจงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ในป 2010 จํานวน 497 บริษัท รวมทั้งมีการสอบถามผูที่
เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งผูจัดทํางบการเงินและผูใชงบการเงิน 
ผลท่ีไดคือ ในบรรดามาตรฐานการบัญชีที่มีการเปล่ียนแปลง
นั้น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของ
พนักงานเปนมาตรฐานท่ีสงผลกระทบมากท่ีสุด เนื่องจากมี
การเพิ่มข้ึนของรายการบัญชีใหม คือ คาใชจายผลประโยชน
พนักงานและประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
ในป 2010 มีบริษัทจดทะเบียนจํานวน 32 บริษัท หรือ 
6.44% นํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาถือปฏิบัติกอน
วันที่บังคับใช โดยกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากรธรรมชาติและ
กลุมสถาบันการเงินนํามาใชมากที่สุด มีบริษัทจดทะเบียน
จํานวน 465 บริษัท หรือ 93.56% ไดรับผลกระทบจาก
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 โดยในจํานวนน้ัน 271 บริษทั 
หรอื 54.64% ระบวุายงัอยูระหวางการประมาณการผลกระทบ 
โดยผลกระทบที่คาดวาจะเกิดข้ึนตํ่าสุดเทากับ 3 ลานบาท
และสูงสุดเทากับ 7,900 ลานบาท อีกทั้งความคิดเห็นจากDo
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บทความวิจัย

ผูตอบการสัมภาษณ เชน ผูบริหาร เห็นวามาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 
2 และฉบับที่ 26 มีผลกระทบอยางมากตอการเพ่ิมขึ้นของ
หนี้สินและคาใชจาย รวมทั้งตนทุนการผลิต มาตรฐานการ
บัญชีที่เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินและตราสารทาง
การเงิน เชน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 และ 39 กอให
เกิดความสับสนและมีกระบวนการและเงื่อนไขตาง ๆ  ยุงยาก
ซับซอน ความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท (Audit Committee) เห็นวามีความจําเปนในการ
ปรับมาตรฐานการบัญชีไทยใหสอดคลองกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศ อยางไรก็ตาม มีความ
ยุงยากในการดําเนินงานและการประเมินผล เชน ผลกระทบ
จากการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เพิ่มคาใชจาย
ผลประโยชนของพนักงานทําใหกําไรลดลง ทั้ง ๆ  ที่ผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจเทาเดิม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
การบัญชีทําใหไมสามารถวัดผลการดําเนินงานท่ีแทจริงของ
บริษัท ความคิดเห็นของนักวิเคราะหหลักทรัพย เห็นวา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มีผลกระทบทางลบตอการ
ลงทุน เนื่องจากเกิดประมาณการหนี้สินผลประโยชน
พนักงานในงบแสดงฐานะการเงินและคาใชจายผลประโยชน
พนักงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

วันชัย ธนากรกิจกุล และชารี สาทรกิจ (2554) ได
ศึกษาผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีใหมตองบการเงิน 
โดยไดกลาวถึงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงมาตรฐาน
การบัญชีตอสถาบันการเงินวามีมาตรฐานการบัญชีไทยและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยที่มีผลกระทบ
ตอสถาบันการเงินมีทั้งหมด 30 ฉบับ แตฉบับที่คาดวาจะมี
ผลกระทบตอสถาบันการเงินมากท่ีสุด คือ มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน เนื่องจาก
เปนการใชครั้งแรก และสถาบันการเงินตองคํานวณยอนหลัง
ตั้งแตวันที่พนักงานเร่ิมทํางานจนถึงวันที่มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้บังคับใช นอกจากน้ี งานวิจัยนี้ ยังไดสรุปผลกระทบ
จากการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช โดยสถาบัน
การเงินสวนใหญเลือกปรับกับกําไรสะสมตนงวด 2554

ทั้งจํานวน โดยสรุปผลกระทบไดตามตารางท่ี 1
นอกจากน้ี ผลกระทบจากการใชมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 19 ที่สําคัญ คือ เกิดรายการประมาณการหน้ีสินใน
งบแสดงฐานะการเงิน โดยเปนรายการประมาณการหน้ีสิน
ที่เกิดขึ้นจากการบันทึกรายการที่เกี่ยวของกับผลประโยชน
ของพนักงานตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
19 โดยสถาบันการเงินมีการปรับผลกระทบกับกําไรสะสม
ตนงวดซ่ึงกําไรสะสมน้ันถือเปนองคประกอบของเงินกองทุน
ของสถาบันการเงิน ซึ่งคาดวาจะสงผลโดยตรงตออัตราสวน
เงินกองทุนตอสินทรัพยลดลงดวย

สุรพล ถวัลยวิชจิตและ ปยาภรณ อาสาทรงธรรม 
(2555) ไดศึกษาผลกระทบจากการนํามาตรฐานการบัญชี
ฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงานตอสถาบัน
การเงินไทย ซึ่งผลการศึกษาเปนไปในแนวทางเดียวกันกับ 
วันชัย ธนากรกิจกุล และชารี สาทรกิจ (2554) โดยระบุวา
สถาบันการเงินจะไดรับผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้มากหรือนอยข้ึนกับความพรอมของสถาบันการเงิน
และวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่สถาบันการเงินสวนใหญเลือกใช คือ 
การปรับผลกระทบกับกําไรสะสมตนงวดป 2554 ทั้งจํานวน 
ผลท่ีไดยังคงสอดคลองกับ วันชัย ธนากรกิจกุล และชารี 
สาทรกิจ (2554) คือ อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
และอัตราสวนของเงินกองทุนขั้นที่ 1 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับอัตราสวนนี้กอนใชมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 ดวย
เชนกัน

วรศักดิ์ ทุมมานนท และวิภาดา ตันติประภา (2554) 
ไดศึกษาผลกระทบของการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน มาใชกับงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีป 2554 เนื่องจากมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้กําหนดใหใช กับงบการเงินป 2554 เป นปแรก
ทําใหกิจการตองรับรู คาใชจายผลประโยชนพนักงานและ
ประมาณการหน้ีสินที่เก่ียวของในงวดท่ีเกิดคาใชจายทันที
ซึ่งทําให กิจารท่ีไมเคยรับรูรายการดังกลาวตองทําการปรับ
ยอนหลัง แตอยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 
เปดทางเลือกให 4 ทางเลือก ดังนี้Do
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นโยบายการบัญชีและผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน�ของพนักงานต�อบริษัทจดทะเบียน…

1. รับรูทันทีเปนคาใชจายทั้งจํานวน
2. รับรูเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงภายใน 5 ป
3. รับรูโดยปรับกับกําไรสะสมตนป 54
4. รับรูโดยใชวิธีปรับยอนหลัง
นอกจากน้ี การศึกษาน้ีเปนการเก็บขอมูลจากบริษัท

จดทะเบียนทั้งตลาดหลักทรัพยจํานวน 544 บริษัท พบวา 
มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จํานวนหนึ่งนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใชกอนวันกําหนดใหถือปฏิบัติ 
หลังจากการประกาศใชมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 กลุม
บริษัทสวนใหญเลือกที่จะปรับกับกําไรสะสมตนงวดมากที่สุด 

รองลงมาเปนวิธีการรับรูเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงภายใน 
5 ป

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา การเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยที่มีผลกระทบ
มากท่ีสุด คือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 และยังไมมี
งานวิจัยในอดีตท่ีศึกษานโยบายการบัญชีและผลกระทบ
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 กับบริษัทจดทะเบียน
ในกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร ทั้ง ๆ  ที่อุตสาหกรรมน้ีไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีในป 
2554 คอนขางมาก (Taesirphet, 2012) และยังไมมีงาน

ตารางท่ี 1 แนวทางท่ีสถาบันการเงินเลือกปฏิบัติและผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19

แนวทางท่ีเลือก ผลกระทบ

1. ปรับกับกําไรสะสมส้ินป 2553 ทั้งจํานวน กําไรสะสมในรายงานฐานะการเงินลดลงตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2553

เงินกองทุนและอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงลดลง ตั้งแตวันที่

31 ธันวาคม 2553

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของเพ่ิมขึ้น ตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2553

2. ปรับกับกําไรสะสมตนป 2554 ทั้งจํานวน กําไรสะสมในรายงานฐานะการเงินลดลงตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554

เงินกองทุนและอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงลดลง ตั้งแตวันที่

1 มกราคม 2554

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของเพ่ิมขึ้น ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554

3. เขางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จป 2554 กําไรตอหุน ณ สิ้นป 2554 ลดลงอยางมีนัยสําคัญ

ราคาหุนอาจลดลงเน่ืองจากกําไรตอหุนตํ่ากวาอุตสาหกรรมเดียวกัน

4. เขางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉลี่ย 5 ป กําไรตอหุน ณ สิ้นป 2554–2558 ลดลง

5. ปรับเขากําไรสะสมตนป 2553

บวก Early Adoption

กําไรสะสมในรายงานฐานะการเงินลดลงตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553

เงินกองทุนและอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงลดลง ตั้งแตวันที่

1 มกราคม 2553

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของเพ่ิมขึ้น ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553

กําไรตอหุน ณ สิ้นป 2553 ลดลง

6. เขางบกําไรขาดทุนป 2553 ทั้งจํานวน กําไรตอหุน ณ สิ้นป 2553 ลดลง

ที่มา: วันชัย ธนากรกิจกุล และชารี สาทรกิจ (2554). ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีใหมตองบการเงินและรายงานสถิติที่

ธปท. เผยแพร. สืบคนจาก http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/Articles/Doc_Lib_statisticsHorizon/ผลกระทบ

จาก%20.IFRS.pdf

Do
wn

loa
d จ

าก.
.วา

รสา
รวิช

าชีพ
บัญ

ชี



12 วารสารวิชาชีพบัญชี ป�ที่ 10 ฉบับที่ 29 ธันวาคม 2557

บทความวิจัย

วิจัยในอดีตศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดของกิจการ
และภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน ระหวางขนาดกับ
คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน และยังไมมีงานวิจัยใน
อดีตศึกษาความสัมพันธระหวางจํานวนพนักงานและภาระ
ผูกพันผลประโยชนของพนักงาน ระหวางจํานวนพนักงาน
และคาใชจายผลประโยชนของพนักงาน

การพัฒนาสมมติฐาน
จากการทบทวนวรรณกรรม ทําใหทราบวา การนํา

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 มาถือปฏิบัติ จะสงตอ
รายการบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน คือ ภาระผูกพัน
ผลประโยชนของพนักงาน และรายการบัญชีในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ คือ คาใชผลประโยชนพนักงาน ดังนั้น 
สภาพหน้ีสนิของบริษทัหลังจากประกาศใชมาตรฐานการบัญชี
ฉบับน้ี จะเพิ่มสูงขึ้นและผลการดําเนินงานของบริษัท
หลงัจากประกาศใชมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 จะลดตํา่ลง 
ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ จึงตั้งสมมติฐานในรูปของสมมติฐาน
แยง (Alternative Hypotheses) ไว 2 ขอดังน้ี

H1: สภาพหนี้ของบริษัทจดทะเบียนที่ไดรับผลกระทบ
จากการบังคับใชมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 สูงกวา
สภาพหน้ีของบริษัทจดทะเบียนเม่ือเอาผลกระทบของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ออก

H2: ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียน
ที่ ได รับผลกระทบจากการบังคับใช มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 ตํ่ากวาความสามารถในการทํากําไรเม่ือเอา
ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ออก

นอกจากนี้ งานวิจัยน้ียังคาดวาขนาดของกิจการและ
จํานวนพนักงานนาจะส งผลต อมูลค าของภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงานและคาใช จ ายผลประโยชนของ
พนักงาน อยางไรก็ตาม ยังไมมีงานวิจัยในอดีตศึกษาใน
ประเด็นดังกลาวจึงยังไมสามารถคาดการณทิศทางของ
ความสัมพันธได ดังนั้น จึงต้ังสมมติฐานในรูปสมมติฐานแยง
เก่ียวกับความสัมพันธระหวางภาระผูกพันผลประโยชน
ของพนักงานกับขนาดและจํานวนพนักงาน และคาใชจาย

ผลประโยชนพนักงานกับขนาดและจํานวนพนักงาน ดังนี้
H3: ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานและขนาด

ของกิจการมีความสัมพันธกัน
H4: ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานและจํานวน

พนักงานมีความสัมพันธกัน
H5: คาใชจายผลประโยชนพนักงานและขนาดของ

กิจการมีความสัมพันธกัน
H6: คาใช จ ายผลประโยชนพนักงานและจํานวน

พนักงานมีความสัมพันธกัน

ระเบียบวิธีวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลจากขอมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ซึ่งประกอบดวยงบการเงิน หมายเหตุ
ประกอบของงบการเงิน แบบแสดงรายการประจําป (แบบ 
56-1) และรายงานประจําป ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเฉพาะหมวดอุตสาหกรรม
ทรัพยากร โดยศึกษาจากงบการเงินและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินในป 2554 และ 2555 ขอมูลท่ีใชจากงบการเงิน 
ประกอบดวย

1. กําไรจากการดําเนินงาน
2. กําไรสุทธิ
3. สินทรัพยรวม
4. หนี้สินรวม
4. สวนของผูถือหุน
5. คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน
6. หนี้สินผลประโยชน พนักงานหรือภาระผูกพัน

ผลประโยชนของพนักงาน
7. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี

ผลประโยชนของพนักงาน
ขอมลูทีใ่ชจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประกอบดวย 

นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงาน ขอมูล
ที่ใชจากแบบแสดงรายการประจําป 56-1 ประกอบดวย 
จํานวนพนักงานDo
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นโยบายการบัญชีและผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน�ของพนักงานต�อบริษัทจดทะเบียน…

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เฉพาะบริษัทจดทะเบียน
ในกลุ มอุตสาหกรรมทรัพยากร โดยกลุมตัวอยางท่ีศึกษา
มาจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ มอุตสาหกรรมทรัพยากร
ทั้งหมด กลาวคือ ศึกษาครบท้ัง 100% ของประชากร โดย
เปนบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการดําเนินงานตลอดระยะเวลา
ในการศึกษา คือ ในป 2554–2555 บริษัทดังกลาวตองไมมี
การถอดถอนจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในชวงป 2554–
2555 หรือไมไดมีการยายเขาหมวดฟนฟูการดําเนินงาน
ในชวงป 2554–2555 ซึ่งประกอบดวยบริษัทจดทะเบียน
ในกลุมดังกลาวจํานวน 28 บริษัท ประกอบดวยบริษัทใน
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภคจํานวน 26 บริษัท

และบริษัทในหมวดเหมืองแรจํานวน 2 บริษัท เนื่องจาก
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 บังคับใหถือปฏิบัติกับ
งบการเงินตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 เปนตนไป ดังนั้น
จะศึกษาจากขอมูลของงบการเงินในป 2554 และ 2555 
อีกท้ังในการศึกษาคร้ังนี้ ยังไมรวมบริษัทจดทะเบียนที่เพิ่ง
เขาจดทะเบียนในกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากรในป 2556 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดแบงบริษัทท่ีจดทะเบียน
ในกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากรออกเปนบริษัทจดทะเบียน
ในหมวดพลังงงานและสาธารณูปโภคและหมวดเหมืองแร
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จะครอบคลุมทุกบริษัทที่อยู ใน
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภคและหมวดเหมืองแร ซึ่ง
รายชื่อของกลุมตัวอยางไดแสดงไวในตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2 รายชื่อบริษัทที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัย

กลุ�มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ หลักทรัพย� ช่ือบริษัท

ทรัพยากร พลังงงานและ

สาธารณูปโภค

AI บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร จํากัด (มหาชน)

AKRS บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน)

BAFS บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

BANPU บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

BCP บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

DEMCO บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)

EASTW บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)

EGCO บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)

ESSO บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

GLOW บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน)

GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)

IRPC บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

LANNA บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน)

MDX บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)

PTT บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)Do
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14 วารสารวิชาชีพบัญชี ป�ที่ 10 ฉบับที่ 29 ธันวาคม 2557

บทความวิจัย

การวิเคราะห�ข�อมูล
1. ศึกษานโยบายการบัญชีจากหมายเหตุประกอบ

งบการเงินในป 2554 เนื่องจากเปนปแรกที่มาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้บังคับใช โดยศึกษาวาบริษัทเลือกวิธีปฏิบัติใด
ในปแรกที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 บังคับใช

2. นําขอมูลที่ไดจากงบการเงินมาคํานวณอัตราสวน
ทางการเงินที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของ
พนักงาน โดยคํานวณอัตราสวนทางการเงินในป 2554 และ 
2555 แยกจากกัน ซึ่งประกอบดวยอัตราสวนที่แสดงใน
ตารางท่ี 3

3. ในการวิเคราะหผลกระทบจากการนํามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับท่ี 19 ตองคํานวณอัตราสวนโดยนําตัวเลข
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มา
ถือปฏิบัติ คือ คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน และภาระ

ผกูพนัผลประโยชนของพนกังาน โดยนาํคาใชจายผลประโยชน
พนักงานนํามาบวกกลับกับกําไรจากการดําเนินงานและ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงานหรือภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงานมาหักออกจาหนี้สินรวม และคํานวณ
อัตราสวนใหม เรียกอัตราสวนดังกลาววา อัตราสวนท่ีมี
การปรับผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ออก 
(Adjusted Financial Ratio) ซึ่งแสดงไวในตารางท่ี 4

4. ทําการทดสอบสมมติฐาน โดยทดสอบคาเฉลี่ยของ
อัตราสวนดังกลาวขางตน ระหวางอัตราสวนทางการเงินที่
ไดรับผลกระทบจากมาตรฐาน ฉบับที่ 19 และอัตราสวนที่
มีการปรับเอาผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
ออก ใชการทดสอบ t-test และเปนการทดสอบ Pair 
Sample One-sided t-test ซึ่งเปนการทดสอบสมมติฐาน
ที่ 1 และ 2

ตารางที่ 2 รายชื่อบริษัทที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัย (ตอ)

กลุ�มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ หลักทรัพย� ช่ือบริษัท

ทรัพยากร พลังงงานและ

สาธารณูปโภค

PTTEP บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

RATCH บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

RPC บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน)

SCG บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)

SGP บริษัท สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จํากัด (มหาชน)

SOLAR บริษัท โซลารตรอน จํากัด (มหาชน)

SPCG บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน)

SUSCO บริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน)

TCC บริษัท ไทย แคปปตอล คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

TOP บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

TTW บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)

ทรัพยากร เหมืองแร PDI บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

THL บริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน)
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นโยบายการบัญชีและผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน�ของพนักงานต�อบริษัทจดทะเบียน…

ตารางท่ี 3 อัตราสวนที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19

อัตราส�วน อัตราส�วน การคํานวณ

อัตราสวนวัดสภาพหน้ี อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

(D/TA ratio)

หน้ีสินรวม ÷ สวนของผูถือหุน

อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย

(D/E ratio)

หน้ีสินรวม ÷ สินทรัพยรวม

อัตราสวนความสามารถ

ในการทํากําไร

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย

(ROA ratio)

กําไรจากการดําเนินงาน ÷ สินทรัพยเฉลี่ย

อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน

(ROE ratio)

กําไรสุทธิ ÷ สวนของผูถือหุนเฉลี่ย

ตารางท่ี 4 การคํานวณอัตราสวนที่มีการปรับเอาผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ออก

อัตราส�วน อัตราส�วน การคํานวณ

อัตราสวนวัดสภาพหน้ี อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย

(Adjusted D/TA ratio)

หน้ีสินรวม – ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

÷ สินทรัพยรวม

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน

(Adjusted D/E ratio)

หน้ีสินรวม – ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน

÷ สวนของผูถือหุน*

อัตราสวนความสามารถ

ในการทํากําไร

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย

(Adjusted ROA ratio)

กําไรจากการดําเนินงาน + คาใชจายผลประโยชน

ของพนักงาน ÷ สินทรัพยเฉลี่ย

อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน

(Adjusted ROE ratio)

กําไรสุทธิ + คาใชจายผลประโยชนพนักงานสุทธิ

ดวยภาษีเงินได ÷ สวนของผูถือหุนเฉลี่ย*

* สวนของผูถือหุนจะมีการปรับเอาผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีผลประโยชนพนักงานที่บริษัทเลือกนํามาปรับ

กับกําไรสะสมตนงวดออกดวย เฉพาะบริษัทท่ีเลือกการปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีกับกําไรสะสมตนงวด

ในป 2554

5. ศึกษาความสัมพันธของขนาดและจํานวนพนักงาน
กับภาระผูกพันผลประโยชนและคาใชจายผลประโยชนของ
พนักงาน โดยทําการทดสอบคาสหสัมพันธ (Correlation 
Analysis) ดังตอไปน้ี

5.1 ศกึษาสหสมัพนัธ โดยใช Pearson Correlation 
และ Spearman Correlation ระหวางประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชนพนักงานหรือภาระผูกพันผลประโยชนของ

พนักงาน กับ ขนาดของกิจการ และระหวางประมาณการ
หนี้สินผลประโยชนพนักงานหรือภาระผูกพันผลประโยชน
ของพนักงาน กับ จํานวนพนักงาน ซึ่งเปนการทดสอบ
สมมติฐานท่ี 3 และ 4

5.2 ศกึษาสหสมัพนัธ โดยใช Pearson Correlation 
และ Spearman Correlation ระหวางคาใชจายผลประโยชน
พนักงานกับขนาดของกิจการและระหว างค าใช จ ายDo
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บทความวิจัย

ผลประโยชนพนักงานกับจํานวนพนักงาน ซึ่งเปนการทดสอบ
สมมติฐานที่ 5 และ 6

ผลการศึกษา
จากการศึกษาหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท

จดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมทรัพยากร พบวา มีบริษัท
ที่นํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาปฏิบัติกอนวันที่
มาตรฐานการบัญชีบังคับใช คือ นํามาถือปฏิบัติกอนป 2554 
จํานวน 2 บริษัท คือ บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
เนื่องจากการศึกษาน้ีตองการศึกษาผลกระทบจากการนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใชคร้ังแรก ซึ่งตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 จะตองเริ่มใชสําหรับงบการเงินป 2554 
จึงตองตัดบริษัท 2 บริษัทนี้ออกจากการวิเคราะห อีกทั้ง
มี 1 บริษัท คือ บริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทที่มีสวนของผูถือหุนติดลบ ซึ่งสงตอการตีความ
อัตราสวนทางการเงิน โดยเฉพาะในกรณีของอัตราสวน
ทางการเงินที่จําเปนตองใชสวนของผูถือหุนเปนตัวสวนใน
การคํานวณ จึงจําเปนตองตัดบริษัทนี้ออกจากกลุมตัวอยาง 
จึงเหลือกลุมตัวอยางท่ีศึกษาผลกระทบจํานวน 25 บริษัท 
เนื่องจากป 2554 เปนปแรกที่มีการบังคับใชมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 ดังน้ัน ในการวิเคราะหขอมูลจึงแยก
ขอมูลป 2554 และป 2555 ออกจากกัน อยางไรก็ตาม

ในสวนของการศกึษานโยบายการบญัชีจากหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน จะศึกษาเฉพาะหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ป 2554 ซึ่งเปนปแรกท่ีมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
บังคับใช ผลการศึกษาจะแบงเปน 4 สวนหลัก คือ นโยบาย
การบัญชีที่บริษัทเลือกใชในปแรกท่ีมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 บังคับใช การทดสอบอัตราสวนแสดงสภาพหน้ี 
การทดสอบอัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร
แลการทดสอบคาสหสัมพันธระหวางขนาดและจํานวน
พนักงานกับภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานและ
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน

นโยบายการบัญชีท่ีบริษัทเลือกใช�ในป�แรกท่ีมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับท่ี 19 บังคับใช�

เน่ืองจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เปดทางเลือก
ให 4 ทางเลือก คือ รับรู ทันทีเปนคาใชจายท้ังจํานวน
รับรูเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงภายใน 5 ป รับรูโดยปรับ
กับกําไรสะสมตนป 54 หรือ รับรูโดยใชวิธีปรับยอนหลัง 
งานวิจัยนี้จึงศึกษาวาบริษัทมีการเลือกใชนโยบายการบัญชี
ใดในป 2554 มากนอยกวากัน โดยการอานหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินในป 2554 ผลท่ีไดแสดงไวในตารางท่ี 5

จากตารางท่ี 5 แสดงวาบริษัทจดทะเบียนในกลุม
อุตสาหกรรมทรัพยากรใชวิธีปรับกับกําไรสะสมตนงวดป 
2554 มากที่สุด รองลงมาคือ การปรับงบการเงินยอนหลัง 

ตารางที่ 5 นโยบายการบัญชีที่บริษัทเลือกใชสําหรับผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19

นโยบายการบัญชี จํานวน (บริษัท) เปอร�เซ็นต�

ปรับกับกําไรสะสมตนงวด 16 64.00

ปรับงบการเงินยอนหลัง 3 12.00

รับรูเปนคาใชจายโดยใชวิธีเสนตรงภายใน 5 ป 2 8.00

รับรูเปนคาใชจายทันที 2 8.00

ไมเปดเผยนโยบายการบัญชีชัดเจน 2 8.00
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ป�ที่ 10 ฉบับที่ 29 ธันวาคม 2557 วารสารวิชาชีพบัญชี 17

นโยบายการบัญชีและผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน�ของพนักงานต�อบริษัทจดทะเบียน…

ตารางท่ี 6 คาสถิติเชิงพรรณาของอัตราสวนทางการเงินแสดงสภาพหน้ี

ค�าเฉล่ีย
(X)

ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD)

ค�าสูงสุด
(Max)

ค�าต่ําสุด
(Min)

D/TA54 0.5305 0.1685 0.8761 0.1977

Adjusted D/TA54 0.5219 0.1707 0.8709 0.1950

D/TA55 0.5372 0.1684 0.8182 0.1046

Adjusted D/TA55 0.5279 0.1717 0.8086 0.1037

D/E54 1.5612 1.4611 7.0740 0.2464

Adjusted D/E54 1.5309 1.4566 7.0317 0.2430

D/E55 1.4797 1.0800 4.5016 0.1169

Adjusted D/E 55 1.4777 1.0780 4.4484 0.1168

หมายเหตุ D/TA หมายถึง อัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพยที่รวมผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19

 Adjusted D/TA หมายถึง อัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพยที่เอาผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ออก

 D/E หมายถึง อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนที่รวมผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19

 Adjusted D/E หมายถึง อัตราสวนหนี้สินสวนของผูถือหุนที่เอาผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ออก

รองลงมา คือ การรับรูเปนคาใชจายโดยทยอยตัดจําหนาย
เปนเสนตรงภายใน 5 ป และการรับรูเปนคาใชจายทันที
นอยที่สุด นอกจากนี้ มีบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมนี้ไมเปด
เผยขอมูลเก่ียวกับนโยบายการบัญชีในเร่ืองผลกระทบของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 อยางชัดเจน เพียงแตระบุ
วามาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระ
สําคัญตองบการเงินของบริษัทเพียงแตตองมีการเปดเผย
ขอมูลเพิ่มเติม

การทดสอบอัตราสวนแสดงสภาพหน้ี
จากการคํานวณอัตราสวนทางการเงินตามสูตรท่ีแสดง

ไวในตารางที่ 3 และตารางที่ 4 สามารถแสดงสถิติเชิง
พรรณา (Descriptive Statistics) ของอัตราสวนหนี้สินตอ
สินทรัพย (D/TA) และอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 
(D/E) ทั้งอัตราสวนที่รวมผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 และอัตราสวนท่ีเอาผลกระทบของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 ออก ไดดังน้ี

จากตารางท่ี 6 แสดงใหเห็นวา คาเฉล่ียอัตราสวนหนี้
สินตอสินทรัพยที่รวมผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (0.5305 ในป 2554 และ 0.5372 ในป 2555) 
มีคามากกวาคาเฉลี่ยอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยที่เอา
ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 ออก (0.5219 
ในป 2554 และ 0.5279 ในป 2555) ทั้งสองป เชนเดียวกัน 
คาเฉล่ียของอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผู ถือหุ นที่รวม
ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (1.5612 ในป 
2554 และ 1.4797 ในป 2555) มีคามากกวาคาเฉลี่ย
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผู ถือหุ นที่เอาผลกระทบของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ออก (1.5309 ในป 2554 
และ 1.4777 ในป 2555) ทั้งสองป นอกจากน้ี คาเฉลี่ย
ของอัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพย ไมวาจะรวมผลกระทบของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 หรือไม มีคามากกวา 0.50 
ทั้งสองป และคาเฉลี่ยของอัตราสวนหนี้สินตอสวนของ
ผู ถือหุ น ไมว าจะรวมผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี
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18 วารสารวิชาชีพบัญชี ป�ที่ 10 ฉบับที่ 29 ธันวาคม 2557

บทความวิจัย

ตารางที่ 7 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของอัตราสวนแสดงสภาพหน้ี

ความแตกต�างของอัตราส�วน ความแตกต�างของ
ค�าเฉล่ีย

(Mean Difference)

ความแตกต�างของ
ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(Std Difference)

t statistics Sig.
(one tailed)

D/TA54_Adjusted D/TA54 0.0086 0.0136 3.172 0.0020***

D/TA55_Adjusted D/TA55 0.0093 0.0143 3.262 0.0015***

D/E54_Adjusted D/E54 0.0303 0.0374 4.046 0.0000***

D/E55_Adjusted D/E55 0.0203 0.0269 3.769 0.0005***

หมายเหตุ D/TA หมายถึง อัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพยที่รวมผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19

 Adjusted D/TA หมายถึง อัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพยที่เอาผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ออก

 D/E หมายถึง อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนที่รวมผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19

 Adjusted D/E หมายถึง อัตราสวนหนี้สินสวนของผูถือหุนที่เอาผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ออก

 * ระดับนัยสําคัญที่ 0.1 สําหรับการทดสอบทางเดียว (One-tailed test)

 ** ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 สําหรับการทดสอบทางเดียว (One-tailed test)

 *** ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 สําหรับการทดสอบทางเดียว (One-tailed test)

ฉบับที่ 19 หรือไม มีคามากกวา 1.000 ทั้งสองป แสดงวา 
บริษัทจดทะเบียนในกลุ มอุตสาหกรรมทรัพยากรจัดหา
เงินทุนจากหน้ีสินมากกวาสวนของเจาของ

จากน้ัน ทําการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย
ของอัตราสวนแสดงสภาพหนี้ที่ไดรับผลกระทบจากมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 กับคาเฉลี่ยของอัตราสวนแสดง
สภาพหนี้ที่เอาผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
ออก โดยใช pair sample t test และใชการทดสอบแบบ
ขางเดียว (one sided t-test) เพื่อเปนการทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 และ 2 ผลที่ไดจากการทดสอบแสดงไวใน
ตารางท่ี 7

จากตารางที่ 7 แสดงผลการทดสอบ t-test ของ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยของอัตราสวนแสดงสภาพหนี้ที่
รวมผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 และ
อัตราสวนแสดงสภาพหน้ีที่เอาผลกระทบของมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 ออก พบวา อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย
รวมท่ีรวมผลกระทบฉบับที่ 19 มากกวาอัตราสวนที่เอา
ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 อยางมี

นัยสําคัญที่ 0.01 ทั้งป 2554 และ ป 2555 เชนเดียวกัน 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผู ถือหุ นท่ีรวมผลกระทบของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 มากกวาอัตราสวนที่เอา
ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ออก อยางมี
นัยสําคัญที่ 0.01 เปนการยอมรับสมมติฐานแยงที่ 1 และ 
2 ผลการทดสอบแสดงวาการบันทึกภาระผูกพันผลประโยชน
ของพนักงาน ในงบแสดงฐานะการเงินทําใหมูลคาหนี้สิน
สูงขึ้นของบริษัทจดทะเบียนสูงขึ้นอยางมากและสงผลตอ
อัตราสวนแสดงสภาพหนี้ของบริษัทจดทะเบียนที่สูงขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญ

การทดสอบอัตราสวนแสดงความสามารถในการ
ทํากําไร
จากการคํานวณอัตราสวนทางการเงินตามสูตรท่ีแสดง

ไวในตารางที่ 3 และตารางที่ 4 สามารถแสดงสถิติเชิง
พรรณา (Descriptive Statistics) ของอัตราสวนอัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) และอัตราสวนอัตรา
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) ทั้งอัตราสวนท่ีรวม
ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 และอัตราสวน
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ป�ที่ 10 ฉบับที่ 29 ธันวาคม 2557 วารสารวิชาชีพบัญชี 19

นโยบายการบัญชีและผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน�ของพนักงานต�อบริษัทจดทะเบียน…

ที่เอาผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ออก
ไดดังนี้

จากตารางท่ี 8 เปนการทดสอบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยของอัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไรที่
รวมผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 และ
อัตราสวนท่ีเอาผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 
ออก จากคาสถิติเชิงพรรณา แสดงใหเห็นวา คาเฉล่ียของ
อัตราสวนอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยที่รวมผลกระทบ
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (0.0980 ในป 2554 
และ 0.0992 ในป 2555) มีคานอยกวาอัตราสวนอัตราผล
ตอบแทนของสินทรัพยที่เอาผลกระทบของมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 ออก (0.1005 ในป 2554 และ 0.1013 
ในป 2555) ทั้งสองป เชนเดียวกัน คาเฉลี่ยของอัตราสวน
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนที่รวมผลกระทบของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (0.1025 ในป 2554 และ 
0.1632 ในป 2555) มีคานอยกวาคาเฉลี่ยของอัตราสวน

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนท่ีเอาผลกระทบของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 ออก (0.1071 ในป 2554 
และ 0.1679 ในป 2555) นอกจากนี้ คาตํ่าสุดของอัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยติดลบในป 2555 แสดงวาบริษัท
จดทะเบียนในกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากรมีบางบริษัทที่เกิด
ขาดทุนจากการดําเนินงานในป 2555 สวนคาตํ่าสุดของ
อัตราสวนอัตราตอบแทนตอสวนของผู ถือหุน ติดลบในป 
2554 และป 2555 แสดงวาบริษัทจดทะเบียนในกลุม
อุตสาหกรรมทรัพยากรบางบริษัทท่ีเกิดผลขาดทุนสุทธิใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทั้งสองป

จากนั้น ทําการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย
ของอัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไรที่ไดรับ
ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 กับคาเฉล่ีย
ของอัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไรท่ีเอา
ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ออก โดยใช 
pair sample t test และใชการทดสอบแบบขางเดียว 

ตารางท่ี 8 คาสถิติเชิงพรรณาของอัตราสวนทางการเงินแสดงความสามารถในการทํากําไร

ค�าเฉล่ีย
(X)

ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD)

ค�าสูงสุด
(Max)

ค�าต่ําสุด
(Min)

ROA54 0.0980 0.0780 0.4172 0.0040

Adjusted ROA54 0.1005 0.0785 0.4224 0.0072

ROA55 0.0992 0.0826 0.2749 –0.0851

Adjusted ROA55 0.1013 0.0831 0.2846 –0.0802

ROE54 0.1025 0.1192 0.3540 –0.3174

Adjusted ROE54 0.1071 0.1162 0.3621 –0.2903

ROE55 0.1632 0.1657 0.5488 –0.1424

Adjusted ROE55 0.1679 0.1667 0.5540 –0.1362

หมายเหตุ

ROA หมายถึง อัตราสวนอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยที่รวมผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19

Adjusted ROA หมายถึง อัตราสวนอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยที่เอาผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ออก

ROE หมายถึง อัตราสวนอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนที่รวมผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19

Adjusted ROE หมายถึง อัตราสวนอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนที่เอาผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ออกDo
wn

loa
d จ

าก.
.วา

รสา
รวิช

าชีพ
บัญ

ชี



20 วารสารวิชาชีพบัญชี ป�ที่ 10 ฉบับที่ 29 ธันวาคม 2557

บทความวิจัย

(one sided t-test) เพื่อเปนการทดสอบสมมติฐานที่ 3 
และ4 ผลที่ไดจากการทดสอบแสดงไวในตารางท่ี 9

ผลของการทดสอบ t test ของความแตกตางของ
คาเฉลี่ยของอัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร
ระหวางอัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไรที่รวม
ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 กับอัตราสวน
ที่เอาผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ออก
ทั้งอัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) และอัตราสวน
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) ใหผลการทดสอบ
เหมือนกัน กลาวคือ อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยที่
รวมผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 นอยกวา
อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยที่เอาผลกระทบของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ออกอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 
0.01 เชนเดียวกัน อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของ
ผูถือหุนที่รวมผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
นอยกวาอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุ นที่เอา

ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ออกอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ทั้งป 2554 และ ป 2555 ซึ่ง
เปนการยอมรับสมมติฐานแยงท่ี 3 และท่ี 4 ผลจากการ
ทดสอบเปนการยืนยันวาคาใชจายผลประโยชนของพนักงาน
มีผลทําใหกําไรจากการดําเนินงานและกําไรสุทธิของกิจการ
ลดลงอยางมีนัยสําคัญ อีกทั้งผลสะสมจากการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบัญชีผลประโยชนของพนักงานมีผลทําใหกําไร
สะสมลดลง ซึ่งกําไรสะสมที่ลดลงสงผลใหสวนของผูถือหุน
ลดลง

การทดสอบคาสหสัมพันธระหวางขนาดและ
จํานวนพนักงานกับภาระผูกพันผลประโยชนของ
พนักงานและคาใชจายผลประโยชนพนักงาน
จากผลการทดสอบอัตราส วนแสดงสภาพหนี้และ

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไรสามารถสรุปได
วาภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชนพนักงานและคาใชจาย
ผลประโยชนของพนักงานมีผลต อสภาพหนี้และความ

ตารางที่ 9 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของอัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร

ความแตกต�างของอัตราส�วน ความแตกต�างของ
ค�าเฉล่ีย

(Mean Difference)

ความแตกต�างของ
ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(Std Difference)

t statistics Sig.
(one tailed)

ROA54_Adjusted ROA54 –0.0025 0.0031 –4.085 0.0000***

ROA55_Adjusted ROA55 –0.0021 0.0026 –4.152 0.0000***

ROE54_Adjusted ROE54 –0.0046 0.0075 –3.052 0.0025***

ROE55_Adjusted ROE55 –0.0047 0.0068 –3.453 0.0010***

หมายเหตุ

ROA หมายถึง อัตราสวนอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยที่รวมผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19

Adjusted ROA หมายถึง อัตราสวนอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยที่เอาผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ออก

ROE หมายถึง อัตราสวนอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนที่รวมผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19

Adjusted ROE หมายถึง อัตราสวนอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนที่เอาผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ออก

 * ระดับนัยสําคัญที่ 0.1 สําหรับการทดสอบทางเดียว (One-tailed test)

 ** ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 สําหรับการทดสอบทางเดียว (One-tailed test)

 *** ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 สําหรับการทดสอบทางเดียว (One-tailed test)Do
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นโยบายการบัญชีและผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน�ของพนักงานต�อบริษัทจดทะเบียน…

ตารางท่ี 10 การทดสอบคาสหสัมพันธระหวางภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานกับขนาดของกิจการ และคาสหสัมพันธ
ระหวางภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานกับจํานวนพนักงาน

ตัวแปร
ป� 2554 ป� 2555

ภาระผูกพันฯ ขนาดของกิจการ ภาระผูกพันฯ ขนาดของกิจการ

ภาระผูกพันฯ 1.000 0.718*** 1.000 0.714***

ขนาดของกิจการ 0.802*** 1.0000 0.738*** 1.000

ตัวแปร
ป� 2554 ป� 2555

ภาระผูกพันฯ ขนาดของกิจการ ภาระผูกพันฯ ขนาดของกิจการ

ภาระผูกพันฯ 1.000 0.581*** 1.000 0.621***

จํานวนพนักงาน 0.597*** 1.0000 0.621*** 1.0000

คาสหสัมพันธ มุมขวาบน คือ Pearson Correlation และคาสหสัมพันธ มุมซายลางคือ Spearman Correlation

ภาระผูกพันฯ หมายถึง ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานซึ่งเปนหนี้สินระยะยาวในงบแสดงฐานะการเงิน

 * ระดับนัยสําคัญที่ 0.1 สําหรับการทดสอบทางเดียว (One-tailed test)

 ** ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 สําหรับการทดสอบทางเดียว (One-tailed test)

 *** ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 สําหรับการทดสอบทางเดียว (One-tailed test)

สามารถในการทํากําไรของกิจการอยางมีนัยสําคัญ งานวิจัย
ฉบับน้ีจึงตองการศึกษาปจจัยที่คาดวาจะมีผลกระทบตอ
คาใชจายผลประโยชนพนักงานและภาระผูกพันผลประโยชน
ของพนักงาน เนื่องจากยังไม มีงานวิจัยในอดีตท่ีศึกษา
เกี่ยวกับปจจัยดังกลาวซึ่งผูวิจัยคาดวาขนาดของกิจการ (วัด
จากคา Log ของสินทรัพยรวม) และจํานวนพนักงานนาจะ
มีความสัมพันธตอภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานและ
คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน ใชการทดสอบ Pearson 
Correlation และ Spearman Correlation ใช two 
tailed test ระหวางภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน
กับขนาดของกิจการ ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน
กับจํานวนพนักงาน ผลท่ีไดจากการทดสอบแสดงไวในตาราง
ที่ 10

จากตารางท่ี 10 แสดงวาภาระผูกพันผลประโยชน
พนักงาน มีความสัมพันธกับขนาดของกิจการ ซึ่งวัดโดย
สินทรัพยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในขณะ

เดียวกัน ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน มีความสัมพันธ
กับจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
เชนกัน ผลที่ไดเหมือนกันทั้งคา Pearson Correlation 
และ Spearman Correlation ทั้งป 2554 และป 2555 
นอกจากน้ีจะเห็นวา คา Pearson Correlation และ 
Spearman Correlation เปนคาบวก นั่นหมายถึง ภาระ
ผูกพันผลประโยชนพนักงานกับขนาดของกิจการมีความ
สัมพันธในทิศทางเดียวกันและภาระผูกพันผลประโยชน
พนักงานกับจํานวนพนักงานก็มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกัน ดังนั้น กิจการขนาดใหญหรือมีจํานวนพนักงานมาก 
จะมีมูลคาของภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
มากกวากิจการขนาดเล็กหรือมีจํานวนพนักงานนอย

นอกจากนี้ยังมีการทดสอบ Pearson Correlation 
และ Spearman Correlation โดยใช two tailed test 
ระหวางคาใชจายผลประโยชนของพนักงานกับขนาดของ
กิจการ และระหวางคาใชจายผลประโยชนพนักงานกับ
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บทความวิจัย

ตารางที่ 11 การทดสอบคาสหสมัพนัธระหวางคาใชจายผลประโยชนพนกังานกบัขนาดของกจิการ และคาสหสมัพนัธระหวาง
คาใชจายผลประโยชนพนักงานกับจํานวนพนักงาน

ตัวแปร
ป� 2554 ป� 2555

ค�าใช�จ�ายฯ ขนาดของกิจการ ค�าใช�จ�ายฯ ขนาดของกิจการ

คาใชจายฯ 1.000 0.696*** 1.000 0.684***

ขนาดของกิจการ 0.673*** 1.0000 0.552*** 1.000

ตัวแปร
ป� 2554 ป� 2555

ค�าใช�จ�ายฯ ขนาดของกิจการ ค�าใช�จ�ายฯ ขนาดของกิจการ

คาใชจายฯ 1.000 0.521** 1.000 0.660***

จํานวนพนักงาน 0.573*** 1.000 0.633*** 1.000

หมายเหตุ คาใชจายฯ หมายถึง คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน

คาสหสัมพันธ มุมขวาบน คือ Pearson Correlation และคาสหสัมพันธ มุมซายลางคือ Spearman Correlation

 * ระดับนัยสําคัญที่ 0.1 สําหรับการทดสอบทางเดียว (One-tailed test)

 ** ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 สําหรับการทดสอบทางเดียว (One-tailed test)

 *** ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 สําหรับการทดสอบทางเดียว (One-tailed test)

จํานวนพนักงาน ผลที่ไดจากการทดสอบแสดงไวในตารางท่ี 
11

จากตารางท่ี 11 แสดงวาคาใชจ ายผลประโยชน
พนกังาน มคีวามสัมพนัธกบัขนาดของกิจการอยางมีนยัสาํคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งป 2554 และ 2555 โดยผลที่ได
เหมือนกันทั้งคา Pearson Correlation และ Spearman 
Correlation ในขณะเดียวกัน คาใชจ ายผลประโยชน
พนักงานมีความสัมพันธกับจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ โดยในป 2554 คา Pearson Correlation มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สวนคา Spearman correlation 
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 สวนในป 2555 ทั้งคา Pearson 
Correlation และ Spearman Correlation มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 นอกจากนี้จะเห็นว า คา Pearson 
Correlation และ Spearman Correlation เปนคาบวก 
นั่นหมายถึง คาใชจายผลประโยชนของพนักงานกับขนาด
ของกิจการมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและคาใชจาย

ผลประโยชนพนักงานกับจํานวนพนักงานก็มีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น กิจการขนาดใหญหรือมีจํานวน
พนักงานมาก จะมีมูลคาของคาใชจายผลประโยชนพนักงาน
มากกวากิจการขนาดเล็กหรือมีจํานวนพนักงานนอย

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษานโยบายการบัญชี

ที่กิจการเลือกใชในปแรกท่ีมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 
บังคับใช และศึกษาผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 ตอสภาพหนี้และความสามารถในการทํากําไรของ
บริษัทจดทะเบียนในกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร ผลจากการ
ศึกษาพบวา บริษัทสวนใหญในกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร
ใชวิธีการคํานวณผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีเก่ียวกับผลประโยชนพนักงาน ปรับกับกําไรสะสม
ตนงวด รองลงมาคือ การปรับย อนหลัง ซึ่งในการท่ี
สภาวิชาชีพบัญชีมีการเปดเลือกใหบริษัทเลือกไดหลายวิธีDo

wn
loa

d จ
าก.

.วา
รสา

รวิช
าชีพ

บัญ
ชี



ป�ที่ 10 ฉบับที่ 29 ธันวาคม 2557 วารสารวิชาชีพบัญชี 23

นโยบายการบัญชีและผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน�ของพนักงานต�อบริษัทจดทะเบียน…

ในปแรกที่มีการออกมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมออกมา
อาจสงผลตอความสามารถในการเปรียบเทียบกันไดของ
งบการเงิน ซึ่งจากผลการวิจัยจะเห็นวาบริษัทเลือกวิธีปรับ
กับกําไรสะสมตนงวดมากท่ีสุด ซึ่งถือเปนขอมูลเบื้องตนแก
สภาวิชาชีพในการปรับปรุงหรือการออกมาตรฐานการบัญชี
ฉบับใหม ๆ  เพื่อชวยในการตัดทางเลือกใหลดลง นอกจากนี้
ผลการศึกษาในสวนของผลกระทบจะพบวา อัตราสวน
สภาพหน้ีของกิจการที่รวมผลกระทบมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 มากกวาอัตราสวนสภาพหนี้ของกิจการที่เอา
ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ออกอยางมี
นัยสําคัญและอัตราสวนความสามารถในการทํากําไรของ
กจิการทีร่วมผลกระทบมาตรฐานการบญัชฉีบับที ่19 นอยกวา
อัตราสวนความสามารถในการทํากําไรที่เอาผลกระทบของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 ออก แสดงวา การบังคับใช
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 สงผลกระทบตอหนี้สินและ
กําไรของบริษัทอยางมาก ซึ่งเปนขอมูลใหกับบริษัทในการ
เตรียมความพรอมกับการประกาศใชมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 อีกทั้งขนาดและจํานวนพนักงานมีความสัมพันธ
กับภาระผูกพันผลประโยชน พนักงานและค าใช จ  าย
ผลประโยชนของพนักงาน กิจการขนาดใหญหรือจํานวน
พนักงานมาก จะมีภาระผูกพันผลประโยชนและคาใชจาย
ผลประโยชนของพนักงานมากกวากิจการขนาดเล็กหรือ
จํานวนพนักงานนอย โดยเฉพาะกิจการขนาดใหญ หรือ
จํานวนพนักงานมาก อาจมีการหาวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ลดผลกระทบดังกลาว เชน การจัดหาเงินทุนจากสวนของ
เจาของเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือลดผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 เน่ืองจากการมีภาระหน้ีสินเพ่ิมมากข้ึนและ
ความสามารถในการทํากําไรที่ลดลง นอกจากนี้บริษัท
จดทะเบียนยังสามารถวิ เคราะห ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น ๆ  โดยใชวิธีการ
วิเคราะหในลักษณเดียวกัน และยังสามารถนําผลจากการ

วิเคราะหผลกระทบไปชวยในการวางแผนภาษีอากรใน
อนาคตอีกดวย อีกทั้งงานวิจัยนี้ยังเปนขอมูลแกนักลงทุนใน
การตัดสินใจลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
เกี่ยวกับฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียนและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนท่ีไดรับผลกระทบจาก
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
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