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The objective of this study is to evaluate the consistency between presentation and disclosure of 

political party financial statements and Thai Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable 

Entities (TFRS for NPAEs) as well as the relationship between political party size and implementation of the 

standards. The samples were 264 political party financial statements for the period 2014-2018.

Results were that only 27.27% of political party financial statements were presented and disclosed 

according to the TFRS for NPAEs. Requirements were complied with at a relatively high to low level or less 

than 80%, comprising the presentation of statement of changes in equity; accrual basis; presentation of 

comparative information; separate items in financial statements; financial statement identity and disclosure 

in notes to financial statements. In addition, there was no relationship between political party size, considering 

from number of political party member, and standards compliance.
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การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม�มีส�วนได�เสียสาธารณะ
เกี่ยวกับการนําเสนอและการเป�ดเผยข�อมูลของงบการเงินพรรคการเมืองในประเทศไทย

1. บทนํา
พรรคการเมืองเปนองคกรทางการเมือง ซ่ึงมีสวนสําคัญตอระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีลักษณะ

สําคัญคือ การใหประชาชนเปนผูมีสวนรวมในการปกครองและบริหารประเทศผานตัวแทนท่ีไดรับการเลือกต้ังเขาสู
สภาผูแทนราษฎร ซ่ึงตัวแทนเหลาน้ีจะตองสังกัดพรรคการเมือง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 
97 พรรคการเมืองจึงมีบทบาทสําคัญในฐานะเคร่ืองมือทางการเมือง อาทิเชน เปนเคร่ืองมือในการสงผลประโยชน
ไปยังประชาชน เคร่ืองมือในการสรางความชอบธรรมทางการเมือง หรือเคร่ืองมือในการส่ือสารทางการเมือง เปนตน 
(Binsirawanich, A., 2018)

อยางไรก็ตาม พรรคการเมืองจําเปนตองใชเงินทุนในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  เชน การหาเสียง การดําเนินการ
ภายในพรรค ซ่ึงมักจะไดรับเงินทุนมาจากการจัดกิจกรรมระดมทุน รวมถึงการรับบริจาค ซ่ึงทําใหมีชองวางในการคอรัปชัน
ในรูปแบบของการบริจาคใหแกนักการเมืองและพรรคการเมืองรัฐบาล เพ่ือท่ีจะมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายและ
การออกกฎหมายของรัฐบาล (Sivarat, N. & Phosing, P., 2018) ซ่ึงการทุจริตเหลาน้ีจะสงผลกระทบอยางมากตอ
ระบอบประชาธิปไตย ดังน้ัน การทําใหการเงินภายในพรรคการเมืองมีความโปรงใสจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก ซ่ึงหน่ึง
ในวิธีการท่ีจะทําใหการเงินของพรรคมีความโปรงใสมากย่ิงข้ึนก็คือ การจัดทํางบการเงินและการเปดเผยขอมูลใหผูท่ี
เก่ียวของสามารถตรวจสอบได

พรรคการเมืองมีหนาท่ีจัดทํางบการเงินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
ซ่ึงแมวาจะไมไดมีการระบุอยางชัดเจนวา พรรคการเมืองตองจัดทํางบการเงินภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย 
แตมีการระบุในมาตรา 61 วา งบการเงินของพรรคการเมืองจะตองไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
ซ่ึงผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะตองแสดงความเห็นตองบการเงินวา “ถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไป” จึงสามารถตีความไดวา พรรคการเมืองตองจัดทํางบการเงินภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย

ผูใชงบการเงินของพรรคการเมืองท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุดคือ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (Posuwan, C. & 
Phadoongsitthi, M., 2009) ซ่ึงเปนผูรวบรวมและเผยแพรงบการเงินแกสาธารณชน ซ่ึงในปจจุบันไดมีการเผยแพรผาน
ทางเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ทําใหบุคคลภายนอก เชน ส่ือมวลชน ประชาชน สามารถเขาถึง
งบการเงินของพรรคการเมืองไดงายข้ึน และทําใหบุคคลเหลาน้ีเปนหน่ึงในผูใชงบการเงินของพรรคการเมืองดวย ดังน้ัน 
การเผยแพรงบการเงินและการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนจึงจะชวยใหพรรคการเมืองมีความโปรงใสมากข้ึน เน่ืองจาก
จะทําใหผูใชงบการเงินท่ีเปนบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบเกี่ยวกับการดําเนินงานของพรรคได

นอกจากน้ี ยังมีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย โดยไดมีการบังคับใชมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะต้ังแตป พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีการปรับปรุงใหการจัดทํารายงานทางการเงิน
มีความซับซอนลดลง รวมถึงยังมีการบังคับใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พรป.) วาดวยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2560 ต้ังแตวันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ดังน้ัน หัวหนาพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมือง ซ่ึงเปนผูรับรอง
ความถูกตองของงบการเงิน จึงควรใหความสําคัญกับการจัดทํางบการเงินใหถูกตองครบถวนตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ และ พรป. วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ในปจจุบัน รวมถึง
มีการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงานในฐานะผูแทนของประชาชน
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บทความวิจัย

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการนําเสนอและการเปดเผยขอมูลในงบการเงินของพรรคการเมือง ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ รวมถึงศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดของ
พรรคการเมืองเม่ือพิจารณาจากจํานวนสมาชิกพรรค ซ่ึงถือเปนหน่ึงในผูมีสวนไดเสียและการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ โดยศึกษาจากงบการเงินของพรรคการเมืองท่ีมีการเผยแพรโดย
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ผลการศึกษาในงานวิจัยน้ี จะทําใหทราบถึงการนําเสนอและการเปดเผยขอมูลงบการเงินของพรรคการเมืองวา 
มีความถูกตอง และครบถวนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินมากเพียงใด ซ่ึงจะเปนการกระตุนใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูล เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงานของพรรคการเมืองมากยิ่งข้ึน 
รวมถึงยังอาจชวยใหผูใชงบการเงินของพรรคการเมืองสามารถวิเคราะหพรรคการเมืองน้ัน  ๆ  ไดดียิ่งข้ึน ซ่ึงจะเปน
ประโยชนตอระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยดวย

2. ทบทวนวรรณกรรม
พรรคการเมือง หมายถึง คณะบุคคลท่ีรวมตัวกันจัดต้ังเปนพรรคการเมือง โดยไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซ่ึงทําหนาท่ีเปนตัวกลางในการเช่ือมโยงประชาชนเขากับการ
ปกครองประเทศ ผานการวางนโยบายและอุดมการณในดานตาง ๆ  เพ่ือนําเสนอแกประชาชนท่ีมีความคิดเห็นในทาง
เดียวกัน (Luangkrai, A., 2019) ซ่ึงจะทําใหประชาชนสามารถเลือกตัวแทนจากพรรคน้ัน ๆ  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
เพ่ือสานตอนโยบายในการปกครองและพัฒนาประเทศตอไป

การดําเนินงานตาง ๆ  ของพรรคการเมืองตองอยูภายใตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
ฉบับลาสุดท่ีมีการประกาศใช โดยมีคณะกรรมการการเลือกต้ัง ซ่ึงเปนองคกรอิสระเปนผูกํากับดูแล อยางไรก็ตาม อาจมี
บางกรณีท่ีมีการประกาศกฎหมาย ซ่ึงพรรคการเมืองตองปฏิบัติตาม โดยเฉพาะเม่ือมีการรัฐประหาร ซ่ึงมักจะทําให
กิจกรรมทางการเมืองหยุดชะงักลง ดังเชนกรณีการรัฐประหารเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงไดมีการประกาศใช
ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 57/2557 เร่ือง ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช
ตอไป ทําใหพรรคการเมืองตองระงับการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองท้ังหมด รวมถึงยังระงับการจัดสรรเงินอุดหนุนจาก
กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ระหวางวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย การท่ีพรรคการเมืองจะประสบความสําเร็จได นักการเมืองและ
พรรคการเมืองมีความจําเปนจะตองหาแหลงเงินทุน และใชเงินทุนน้ันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด (Phuykaeokam, S., 
Rajbhandaraks, S., Suksamran, S., & Ingkawat, C., 2019) เน่ืองจากพรรคการเมืองจําเปนตองมีเงินทุนท่ีเพียงพอ 
เพ่ือใชในกิจกรรมของพรรค โดยเฉพาะชวงเวลาท่ีมีการเลือกต้ัง ซ่ึงหากพรรคการเมืองใดมีเงินทุนท่ีมากกวาก็จะไดเปรียบ
พรรคการเมืองอ่ืน โดย Visessiri, V. (2008) ไดสรุปแหลงเงินทุนท่ีสําคัญของพรรคการเมือง ไดแก

(1) เงินทุนจากภาคเอกชน ซ่ึงเปนลักษณะของการบริจาคจากสมาชิกพรรคท้ังท่ีเปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
แตเน่ืองจากพรรคการเมืองจําเปนตองหาเงินทุนใหเพียงพอ ทําใหจําเปนตองสรางความสัมพันธกับกลุมทุนตาง ๆ  และ
เม่ือกลุมทุนไดบริจาคเงินใหแกพรรคการเมืองแลวก็มักจะตองการผลตอบแทน โดยมักใชวิธีการเขาไปมีสวนรวมในการ
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การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม�มีส�วนได�เสียสาธารณะ
เกี่ยวกับการนําเสนอและการเป�ดเผยข�อมูลของงบการเงินพรรคการเมืองในประเทศไทย

บริหารพรรคการเมืองดวยการเขามามีตําแหนงกรรมการบริหารพรรค ทําใหอํานาจสูงสุดภายในพรรคตกอยูกับกลุมทุน
เหลาน้ัน มิใชสมาชิกพรรค และเม่ือพรรคการเมืองน้ันไดมีตําแหนงในรัฐบาล กลุมทุนก็จะถอนทุนคืนจากนโยบาย
ท่ีเอ้ือประโยชนใหแกกลุมของตนและพวกพอง จึงเกิดเปนปญหาทุจริตคอรัปชันตามมา

(2) เงินสนับสนุนจากภาครัฐ ซ่ึงเปนหน่ึงในมาตรการในการปองกันการครอบงําพรรคการเมือง จากแนวคิดวา 
หากพรรคการเมืองมีเงินทุนเพียงพอ ก็จะไมจําเปนตองพ่ึงพาเงินบริจาคจากกลุมทุน โดยในปจจุบันประเทศไทยไดมีการ
จัดต้ังกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง เพ่ืออุดหนุนเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือพัฒนาพรรคใหแกพรรคการเมือง ซ่ึงมีจุดประสงค
เพ่ือลดปญหาการครอบงําพรรคการเมืองของกลุมทุน โดยใหคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนผูจัดสรรและควบคุมการใชเงิน 
อยางไรก็ตาม เกณฑในการจัดสรรเงินสนับสนุนพิจารณาจากจํานวนผูแทนท่ีไดรับ จํานวนคะแนนเสียงท่ีไดรับจากบัญชี
รายช่ือพรรค จํานวนสมาชิกพรรคและจํานวนสาขาพรรค ทําใหยังคงมีชองโหวท่ีพรรคการเมืองสามารถหาประโยชนได 
การสนับสนุนจากภาครัฐจึงยังไมสามารถลดปญหาการครอบงําพรรคไดอยางแทจริง

รายไดของพรรคการเมืองสามารถจําแนกไดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
ดังตอไปน้ี

(1) เงินทุนประเดิม ซ่ึงผูรวมจัดต้ังพรรคการเมืองตองรวมกันจายคนละ 1,000–50,000 บาท โดยพรรคการเมือง
ตองมีเงินทุนประเดิมไมนอยกวา 1,000,000 บาท

(2) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง ซ่ึงตองเรียกเก็บคาบํารุงพรรคการเมืองจากสมาชิกพรรคไมนอยกวา 
100 บาท

(3) เงินท่ีไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรคการเมือง
(4) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอ่ืนใดท่ีไดจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง
(5) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอ่ืนใดท่ีไดจากการรับบริจาค
(6) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(7) ดอกผลและรายไดท่ีเกิดจากเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดของพรรคการเมือง
พรรคการเมืองถือเปนกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะตามนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แตก็ไมอาจ

ปฏิเสธไดวา พรรคการเมืองน้ันมีความเก่ียวของกับประชาชน ดังน้ัน ประชาชนจึงควรมีสิทธิในการตรวจสอบการทํางาน

ของพรรคการเมือง ซ่ึงงบการเงินเปนหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีสามารถใชในการตรวจสอบขอมูลทางการเงินของพรรคการเงินได 
โดย ACE Electoral Knowledge Network (2012) ไดแบงประโยชนของการเผยแพรขอมูลทางการเงินของ
พรรคการเมืองเปนการสาธารณะเปน 3 ดาน ไดแก

1. ลดปญหาการคอรัปชัน เน่ืองจากการเปดเผยขอมูลแกสาธารณะจะทําใหส่ือมวลชนรวมถึงบุคคลท่ัวไปมีโอกาส
ในการต้ังคําถามเก่ียวกับการดําเนินงานของพรรคการเมืองไดวา พรรคการเมืองมีการตัดสินใจหรือมีการดําเนินการใด ๆ  
ท่ีเอ้ือประโยชนแกผูท่ีสนับสนุนเงินทุนหรือไม

2. ใหขอมูลเก่ียวกับการใชเงินของพรรคการเมืองท่ีไดรับเงินทุนจากรัฐ (Public funds) แกผูเสียภาษี ในกรณี
ท่ีพรรคการเมืองไดรับการสนับสนุนเงินทุนท้ังหมดหรือบางสวนจากรัฐบาล เชน กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
การเปดเผยขอมูลสูสาธารณะจะทําใหผูเสียภาษีทราบวา เงินทุนเหลาน้ันถูกนําไปใชอยางไร
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บทความวิจัย

3. เปนทางเลือกหรือสวนเติมเต็มสําหรับกฎหมายเก่ียวกับการจํากัดเงินทุนและคาใชจายของพรรคการเมือง 
ขอบังคับทางกฎหมายเก่ียวกับการจํากัดแหลงเงินทุนหรือรายการคาใชจายของพรรคการเมืองอาจบังคับใชไดยากในทาง
ปฏิบัติ ซ่ึงการเปดเผยขอมูลสามารถเปนไดท้ังทางเลือกและเปนเคร่ืองมือท่ีทําใหการบังคับใชกฎหมายสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
เน่ืองจากการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับแหลงท่ีมาของเงินทุนและการใชจายของพรรคการเมือง จะทําใหผูมีสิทธ์ิเลือกต้ังสามารถ
พิจารณาเก่ียวกับพรรคท่ีตองการเลือกได เชน การตัดสินใจไมเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีมาจากพรรคการเมืองท่ีมี
แหลงท่ีมาของเงินทุนท่ีนาสงสัย

พรรคการเมืองไทยมีหนาท่ีจัดทําบัญชีและงบการเงิน เพ่ือนําสงใหแกนายทะเบียนพรรคการเมือง ซ่ึงทําหนาท่ี
รวบรวมและเผยแพรงบการเงินของพรรคการเมืองใหแกประชาชนท่ัวไปทราบ ซ่ึงหลักเกณฑในการจัดทําบัญชีและ
งบการเงินของพรรคการเมือง และงบการเงินของกิจการท่ัวไปมีรายละเอียด ดังตารางท่ี 1

โดยจากการวิจัยของ Posuwan, C. & Phadoongsitthi, M. (2009) ซ่ึงศึกษาความสอดคลองของการนําเสนอและ
การเปดเผยขอมูลของงบการเงินพรรคการเมืองระหวางป พ.ศ. 2545–2548 จํานวน 104 งบ กับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองการนําเสนองบการเงินพบวา งบการเงินของพรรคการเมืองถึงรอยละ 89 มีการนําเสนอ
และเปดเผยขอมูลไมสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี โดยขอสังเกตท่ีสําคัญของงบการเงินของพรรคการเมือง ไดแก

- รายการสินทรัพยไมหมุนเวียนมีจํานวนนอยมาก
- ไมมีรายการหน้ีสินไมหมุนเวียน
- ไมมีงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ
- ไมมีการอางถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีใชในการจัดทําบัญชี
- ไมมีการเปดเผยนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญสําหรับรายการบัญชีท่ีมีสาระสําคัญ
นอกจากน้ีงบการเงินของพรรคการเมืองยังไมมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการยุบพรรค 

ซ่ึงกระทบตอการดําเนินงานตอเน่ือง (Going concern) ซ่ึงเปนขอสมมติพ้ืนฐานของการจัดทํางบการเงิน
อยางไรก็ตาม จากการประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะในป 

พ.ศ. 2554 ทําใหพรรคการเมืองมีทางเลือกในการจัดทําและนําเสนองบการเงินในรูปแบบท่ีมีความยุงยากซับซอนลดลง 
และเหมาะสมกับขนาดของพรรคการเมืองมากข้ึน ดังน้ัน การนําเสนอและเปดเผยขอมูลในงบการเงินของพรรคการเมือง
ในปจจุบันจึงควรมีความสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินมากยิ่งข้ึน

จากการศึกษาของ Kittimanorom, P. (2015) เก่ียวกับปญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย
สําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะของผูทําบัญชีในกรุงเทพมหานครพบวา ประเด็นท่ีผูทําบัญชีมีความเห็นวา 
มีปญหามากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก ดานการรับรูรายการและการวัดมูลคารายได ดานการรับรูรายการและการวัดมูลคา
สินทรัพยหมุนเวียน และดานการนําเสนอและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาในดานการ
นําเสนอและการเปดเผยขอมูลในงบการเงินพบวา มีปญหาในระดับปานกลาง โดยมีปญหาในเร่ืองการจัดทํางบการเงิน
เปรียบเทียบมากท่ีสุด รองลงมาคือ การเปดเผยนโยบายการบัญชีท่ีกิจการเลือกใช และการนําเสนองบการเงินตาม
รายการยอท่ีกําหนด โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา ตามลําดับ
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การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม�มีส�วนได�เสียสาธารณะ
เกี่ยวกับการนําเสนอและการเป�ดเผยข�อมูลของงบการเงินพรรคการเมืองในประเทศไทย

นอกจากน้ี งานวิจัยในอดีตของ Innoy, P. (2011) พบวา ขนาดของธุรกิจท่ีแตกตางกันไมสงผลตอระดับปญหา
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงอาจ
เปนการแสดงใหเห็นวา มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะกําหนดใหกิจการท่ีมี
ขนาดเล็กถึงขนาดกลางใชหลักการเดียวกัน แตในกรณีของพรรคการเมืองท่ีมีขนาดแตกตางกันอาจมีความสัมพันธกับ
การนําเสนอและเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานฯ เน่ืองจากวรรณกรรมในอดีตยังพบวา ขนาดกิจการท่ีแตกตางกันสงผลตอ
การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ โดย Aranyatawon, A. and 
Ratanaubol, K. (2016) อธิบายวา กิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAEs) ท่ีมีขนาดใหญเปนกิจการท่ีมีผูมีสวน
ไดเสียและผูใชงบการเงินคอนขางมาก ซ่ึงไมไดจํากัดอยูแคผูเปนเจาของหรือเพ่ือเสียภาษีเทาน้ัน ดังน้ัน การจัดทํา
งบการเงินอาจจําเปนตองคํานึงถึงลักษณะเชิงคุณภาพและผูใชงบการเงินมากกวา กลาวคือ กิจการขนาดใหญอาจมีระดับ
การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะมากกวา ในมุมมองน้ีอาจ
เปนไปไดวา ขนาดของพรรคการอาจมีความสัมพันธกับการนําเสนอและเปดเผยขอมูล

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบหลักเกณฑในการจัดทําบัญชีและงบการเงิน ระหวางงบการเงินพรรคการเมือง และงบการเงิน
ท่ัวไป

ประเด็น งบการเงินพรรคการเมือง งบการเงินทั่วไป

ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี พรรคการเมือง - กลุมท่ี 1 ไดแก หางหุนสวนจดทะเบียน 

บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัดท่ีจัดต้ังข้ึนตาม

กฎหมายไทย นิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมาย

ตางประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

และกิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร

- กลุมท่ี 2 ไดแก สถานท่ีประกอบธุรกิจเปน

ประจํา

- กลุมท่ี 3 ไดแก บุคคลธรรมดา หรือหางหุนสวน

ท่ีไมไดจดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทย ตามท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพาณิชยกําหนด
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบหลักเกณฑในการจัดทําบัญชีและงบการเงิน ระหวางงบการเงินพรรคการเมือง และงบการเงิน
ท่ัวไป (ตอ)

ประเด็น งบการเงินพรรคการเมือง งบการเงินทั่วไป

ผูรับผิดชอบในการ

จัดทําบัญชี

คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง กลุมท่ี 1

1. หางหุนสวนจดทะเบียน: หุนสวนผูจัดการ

2. บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชน: กรรมการ

3. นิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ

ท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย: ผูรับผิดชอบ

ในการดําเนินงานในประเทศไทย

4. กิจการรวมคา: ผูอํานวยการหรือผูจัดการ

กลุมท่ี 2 - ผูจัดการ

กลุมท่ี 3 - เจาของหรือผูจัดการ

ประเภทบัญชีท่ีตอง

จัดทํา

1. บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับและ

แสดงคาใชจายหรือรายจาย

2. บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค

3. บัญชีแยกประเภท

4. บัญชีแสดงสินทรัพยและหน้ีสิน

สาขาพรรคการเมือง

1. บัญชีรับและจายเงินของสาขาพรรคการเมือง

1. บัญชีรายวัน

2. บัญชีแยกประเภท

3. บัญชีสินคา

4. บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภทอ่ืน และ

บัญชีแยกประเภทยอยตามความจําเปน

แกการทําบัญชีของธุรกิจ

ระยะเวลาท่ีตอง

ลงรายการ

1. บัญชีรายวันและบัญชีแสดงรายรับจาก

การบริจาค ภายใน 15 วันนับแตรายการน้ัน

เกิดข้ึน

2. บัญชีแยกประเภทและบัญชีแสดงสินทรัพย

และหน้ีสิน ภายใน 15 วันนับแตวันส้ินเดือน

ของเดือนท่ีรายการน้ันเกิดข้ึน

3. บัญชีรับและจายเงินของสาขาพรรคการเมือง 

ภายใน 15 วันนับแตรายการน้ันเกิดข้ึน

1. บัญชีรายวัน ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ี

เกิดรายการ

2. บัญชีแยกประเภท ภายใน 15 วัน นับแต

วันส้ินเดือนของเดือนท่ีเกิดรายการ

3. บัญชีสินคา ภายใน 15 วัน นับแตวันส้ินเดือน

ของเดือนท่ีเกิดรายการ

การปดบัญชีคร้ังแรก ปดบัญชีคร้ังแรกภายในวันส้ินปปฏิทินท่ีไดรับ

การจดทะเบียนจัดต้ัง ยกเวนพรรคการเมือง

ท่ีจดทะเบียนไมถึง 180 วันนับถึงวันท่ีส้ินปปฏิทิน

ปดบัญชีคร้ังแรกภายใน 12 เดือนนับต้ังแตวันท่ี

เร่ิมทําบัญชี

การปดบัญชีคร้ังถัดไป ปดบัญชีเปนประจําทุกวันส้ินปปฏิทิน ปดบัญชีทุกรอบ 12 เดือนนับแตวันท่ีปดบัญชี

คร้ังกอน
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การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม�มีส�วนได�เสียสาธารณะ
เกี่ยวกับการนําเสนอและการเป�ดเผยข�อมูลของงบการเงินพรรคการเมืองในประเทศไทย

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบหลักเกณฑในการจัดทําบัญชีและงบการเงิน ระหวางงบการเงินพรรคการเมือง และงบการเงิน
ท่ัวไป (ตอ)

ประเด็น งบการเงินพรรคการเมือง งบการเงินทั่วไป

งบการเงินท่ีตองจัดทํา งบแสดงฐานะการเงิน และงบรายไดและคาใชจาย 

เปนอยางนอย

1. งบแสดงฐานะการเงิน

2. งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

3. งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ

4. งบกระแสเงินสด

5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(กรณีกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 

ไมตองจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

และงบกระแสเงินสด)

การตรวจสอบ

งบการเงิน

ตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชีโดย

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีรับ

อนุญาต หรือผูสอบบัญชีภาษีอากร (กรณีเขา

เง่ือนไข)

การอนุมัติงบการเงิน ท่ีประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติงบการเงิน

ภายในเดือนเมษายนของทุกป และใหหัวหนา

พรรคการเมืองรับรองความถูกตองรวมกับ

เหรัญญิกพรรคการเมือง

งบการเงินของบริษัทจํากัด และบริษัทมหาชน

จํากัด ตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญผูถือหุน 

โดยตองเรียกประชุมใหญผูถือหุนภายใน 4 เดือน 

นับจากวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี

การนําสงงบการเงิน ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีงบการเงินไดรับ

การอนุมัติ

1. หางหุนสวนจดทะเบียน ภายใน 5 เดือนนับแต

วันปดบัญชี

2. บริษัทจํากัด ภายใน 1 เดือนนับแตวันท่ี

งบการเงินน้ันไดรับการอนุมัติ

3. บริษัทมหาชนจํากัด ภายใน 1 เดือนนับแต

วันท่ีงบการเงินน้ันไดรับการอนุมัติ

4. นิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ

ท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย ภายใน 

5 เดือนนับแตวันปดบัญชี

5. กิจการรวมคา ภายใน 5 เดือนนับแต

วันปดบัญชี
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บทความวิจัย

3. วิธีการวิจัย
ประชากรสําหรับงานวิจัยน้ีคือ งบการเงินของพรรคการเมืองนับต้ังแตมีการจัดต้ังพรรคการเมือง และกลุมตัวอยาง 

ไดแก งบการเงินของพรรคการเมือง ประจําป 2557–2561 ท่ีนําสงอยางถูกตองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 60 และ 61 และมีขอมูลครบถวน ซ่ึงรวบรวมและเผยแพรโดยคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง จํานวน 264 งบ

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการนําเสนอและการเปดเผยขอมูลในงบการเงินของพรรคการเมืองวา มีความ
สอดคลองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะมากนอยเพียงใด โดยจัดทําแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) เก่ียวกับการนําเสนอและเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ
กิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ รวม 20 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนนการปฏิบัติตามมาตรฐานคือ ใหคะแนน 1 คะแนน
สําหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ใหคะแนน 0 คะแนนหากไมมีการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ และ N/A สําหรับขอท่ีไมตอง
ปฏิบัติตามมาตรฐานฯ

รายละเอียดของขอพิจารณาในแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) มีดังน้ี

ตารางท่ี 2 ขอพิจารณาในแบบตรวจสอบรายการ และเกณฑในการพิจารณา

ประเด็นพิจารณา เกณฑ�การพิจารณา

 1. สวนประกอบของงบการเงิน งบการเงินท่ีสมบูรณตองประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบแสดง

การเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ และหมายตุประกอบงบการเงิน

 2. เกณฑคงคาง งบการเงินตองจัดทําโดยใชเกณฑคงคาง ซ่ึงพิจารณาจากการเปดเผยเกณฑท่ีใชในการ

จัดทํางบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 3. การดําเนินงานตอเน่ือง งบการเงินตองจัดทําโดยมีขอสมมติวา กิจการจะยังคงดําเนินงานอยูตอไปในอนาคต

 ซ่ึงพิจารณาจากการเปดเผยวิธีการรับรูรายการและการวัดมูลคาในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน

 4. รอบระยะเวลารายงาน งบการเงินตองจัดทําอยางนอยปละ 1 คร้ัง

 5. การแสดงขอมูลเปรียบเทียบ มีการนําเสนอรายการท่ีนําเสนอในงวดกอนเปนขอมูลเปรียบเทียบ

 6. การแยกแสดงรายการใน

งบการเงิน

รายการท่ีมีลักษณะหรือหนาท่ีท่ีคลายคลึงกันแตละประเภทท่ีมีสาระสําคัญตองแยก

แสดงในงบการเงิน รายการท่ีมีลักษณะหรือหนาท่ีท่ีไมคลายคลึงกันแตละรายการ

ตองแยกแสดงในงบการเงินเวนแตรายการเหลาน้ันไมมีสาระสําคัญ

 7. การหักกลบสินทรัพยและ

หน้ีสิน รายไดและคาใชจาย

ตองไมนําสินทรัพยและหน้ีสิน หรือรายไดและคาใชจาย มาหักกลบกัน นอกจาก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีขอกําหนดหรืออนุญาตใหหักกลบได
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การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม�มีส�วนได�เสียสาธารณะ
เกี่ยวกับการนําเสนอและการเป�ดเผยข�อมูลของงบการเงินพรรคการเมืองในประเทศไทย

ตารางท่ี 2 ขอพิจารณาในแบบตรวจสอบรายการ และเกณฑในการพิจารณา (ตอ)

ประเด็นพิจารณา เกณฑ�การพิจารณา

 8. การระบุเอกลักษณของ

งบการเงิน

ตองแสดงช่ือของงบการเงิน ช่ือของกิจการท่ีเสนอรายงาน วันท่ีส้ินสุดของรอบระยะเวลา

บัญชีหรือรอบระยะเวลารายงานของงบการเงิน สกุลเงินท่ีใชรายงาน และจํานวนหลัก

ท่ีใชในการแสดงจํานวนเงินในงบการเงิน

 9. ขอมูลในงบแสดงฐานะการเงิน มีการแสดงขอมูลเก่ียวกับสินทรัพย หน้ีสิน และสวนของเจาของ

 10. การแยกแสดงรายการหมุนเวียน

และรายการไมหมุนเวียน

ตองแยกแสดงการจัดประเภทสินทรัพยและหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน

เปนรายการหมุนเวียนและไมหมุนเวียน

 11. การจัดประเภทสินทรัพย

หมุนเวียน

สินทรัพยตองจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน เม่ือเปนไปตามเง่ือนไขในการจัดประเภท

เปนรายการหมุนเวียน

 12. การจัดประเภทหน้ีสินหมุนเวียน หน้ีสินตองจัดเปนหน้ีสินหมุนเวียน เม่ือเปนไปตามเง่ือนไขในการจัดประเภท

เปนรายการหมุนเวียน

 13. รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงฐานะการเงินตองแสดงรายการทางการเงินตามท่ีมาตรฐานฯ กําหนด 

โดยแยกแสดงรายการแตละบรรทัดพรอมจํานวนเงิน

 14. การรวมรายไดและคาใชจาย

เปนกําไร (ขาดทุน)

ตองรับรูรายการรายไดและคาใชจายทุกรายการสําหรับงวดในงบรายไดและคาใชจาย 

เพ่ือคํานวณหาผลการดําเนินงาน

 15. รายการในงบกําไรขาดทุน ตองแสดงรายการรายได ตนทุนทางการเงิน และรายไดสูงกวาคาใชจายหรือคาใชจาย

สูงกวารายได เปนอยางนอย โดยแยกแสดงรายการแตละบรรทัดพรอมจํานวนเงิน

 16. รายการในงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงสวนของเจาของ

หากพรรคการเมืองเลือกท่ีจะนําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ 

จะตองนําเสนอรายการตามท่ีมาตรฐานฯ กําหนด

 17. การเปดเผยถึงการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินตองแสดงขอความท่ีระบุวา งบการเงินไดจัดทําข้ึน

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ

 18. สรุปนโยบายการบัญชี หมายเหตุประกอบงบการเงินตองแสดงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีเลือกใช

 19. การเปดเผยขอมูลตามท่ีกําหนด หมายเหตุประกอบงบการเงินตองแสดงขอมูลท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

กําหนดใหเปดเผยเปนการเฉพาะ

 20. การเปดเผยขอมูลอ่ืน ๆ หมายเหตุประกอบงบการเงินตองแสดงขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

ภาระผูกพันตามสัญญา
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นอกจากน้ี งานวิจัยน้ียังทําการศึกษาขนาดของพรรคการเมืองวา มีความสัมพันธกับการนําเสนอและเปดเผยขอมูล
ในงบการเงินหรือไม ซ่ึงจะศึกษาโดยการนําคะแนนจากแบบตรวจสอบรายการมาวิเคราะหดวยสถิติเชิงอนุมาน

4. ผลการวิจัย

4.1 ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง
จากกลุมตัวอยางจํานวน 264 พรรคพบวา กลุมตัวอยางมีสมาชิกพรรคเฉล่ีย 54,299 คน แตสวนใหญมีสมาชิก

คอนขางนอย โดยมีพรรคท่ีมีสมาชิกพรรคไมเกิน 10,000 คน ถึงรอยละ 76
กลุมตัวอยางท้ังหมดมีการนําเสนองบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดและคาใชจาย และหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน แตมีเพียงรอยละ 11 เทาน้ันท่ีมีการนําเสนองบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของพรรคการเมืองดวย โดยสามารถ
สรุปลักษณะของงบการเงินของพรรคการเมืองได ดังน้ี

1. งบแสดงฐานะการเงินมีลักษณะท่ีสําคัญ ไดแก
 - มีสินทรัพยนอยกวาหน้ีสิน
 - มีรายการไมหมุนเวียนนอยมาก
 - สัดสวนของสินทรัพยท่ีมากท่ีสุดคือ “เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด”
 - มีการกูยืมเงินมาเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน โดยสวนใหญเปนเงินทดรองจายจากหัวหนาพรรค
 - มี “รายไดต่ํากวาคาใชจายสะสม”
 - มีสภาพคลองต่ํา น่ันคือ มีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio) ต่ํากวา 1 เทา
 - มีอัตราสวนหน้ีสิน (Debt ratio) สูงกวา 1 เทา
 - มีงบการเงินท่ีไมดุล รอยละ 9.09 โดยท่ีผูสอบบัญชีแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข
2. งบรายไดและคาใชจายมีลักษณะท่ีสําคัญคือ สวนใหญมีรายไดต่ํากวาคาใชจาย ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากประกาศ คสช. 

ท่ี 57/2557 ท่ีหามไมใหมีการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง และหามไมใหมีการจัดสรรเงินจากกองทุนใหแกพรรคการเมือง 
ทําใหรายไดท่ีมีสัดสวนมากท่ีสุดคือ รายไดจากการบริจาค และไมมีการบันทึกรายการรายไดจากเงินอุดหนุนในงบการเงิน 
นอกจากน้ีในดานการนําเสนอคาใชจายพบวา สวนใหญมีการจัดประเภทตามหนาท่ี

3. หมายเหตุประกอบงบการเงินมีลักษณะท่ีสําคัญคือ มีการเปดเผยขอมูลไมครบถวนตามท่ีมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะกําหนดไว โดยมีการเปดเผยขอมูลในแตละเร่ือง ไดแก มาตรฐานท่ีใชใน
การจัดทํางบการเงิน สรุปนโยบายการบัญชี ขอมูลท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสีย
สาธารณะกําหนดใหเปดเผย และขอมูลอ่ืน ๆ  ต่ํากวารอยละ 50 ท้ังหมด

นอกจากน้ี จากการรวบรวมความเห็นของผูสอบบัญชีพบวา มีการแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข รอยละ 84.85 
การแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข โดยเพ่ิมวรรคเนนขอมูลและเหตุการณ รอยละ 3.41 และไมแสดงความเห็น รอยละ 
1.89 ขณะท่ีมีกลุมตัวอยาง รอยละ 9.85 ท่ีไมไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม�มีส�วนได�เสียสาธารณะ
เกี่ยวกับการนําเสนอและการเป�ดเผยข�อมูลของงบการเงินพรรคการเมืองในประเทศไทย

4.2 ผลการประเมินคะแนนจากแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ผลการประเมินการนําเสนอและเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานฯ จากแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ของ

กลุมตัวอยางท้ัง 264 งบพบวา กลุมตัวอยางมีอัตราสวนการปฏิบัติตามมาตรฐานเฉล่ียรอยละ 71.62 โดยกลุมตัวอยาง
สวนใหญกวารอยละ 61.36 มีผลการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ในระดับคอนขางสูง

อยางไรก็ตาม งบการเงินท่ีมีการปฏิบัติตามมาตรฐานสูงท่ีสุดและต่ําท่ีสุด มีอัตราสวนการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ รอยละ 
94.71 และ 23.53 ตามลําดับ ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ไมมีงบการเงินใดท่ีมีการนําเสนอและเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานฯ 
ครบทุกขอ โดยสามารถสรุปไดดังน้ี

ผลการประเมินของขอพิจารณาในภาพรวมของงบการเงิน จํานวน 8 ขอพบวา
1. ขอพิจารณาท่ีมีผลการประเมินในระดับสูง ไดแก ขอท่ี 3 เร่ืองขอสมมติการดําเนินงานตอเน่ือง ขอท่ี 4 เร่ืองความถ่ี

ในการรายงานงบการเงิน และขอท่ี 7 เร่ืองการหักกลบสินทรัพยและหน้ีสิน รายไดและคาใชจาย
2. ขอพิจารณาท่ีมีผลการประเมินในระดับคอนขางสูง ไดแก ขอท่ี 2 เร่ืองเกณฑคงคาง ขอท่ี 6 เร่ืองการแยกแสดง

รายการในงบการเงิน และขอท่ี 8 เร่ืองการระบุเอกลักษณของงบการเงิน ซ่ึงแสดงใหเห็นวา งบการเงินพรรคการเมือง
สวนใหญมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน แตยังมีกลุมตัวอยางบางสวนท่ีใชเกณฑอ่ืนในการจัดทํางบการเงิน เชน เกณฑสิทธิ 
เกณฑเงินสด รวมถึงมีการแยกแสดงรายการท่ีไมมีสาระสําคัญในงบการเงิน หรือไมแยกแสดงรายการเลย และยังมีการระบุ
วันท่ีส้ินสุดของรอบระยะเวลาบัญชีหรือรอบระยะเวลารายงานไมถูกตอง หรือไมระบุสกุลเงินท่ีใชรายงานอีกดวย

3. ขอพิจารณาท่ีมีผลการประเมินในระดับปานกลาง ไดแก ขอท่ี 5 เร่ืองการแสดงขอมูลเปรียบเทียบ โดยพบวา 
มีรอยละ 41.44 ท่ีนําเสนอขอมูลในงบการเงินเพียง 1 ป ซ่ึงรอยละ 11.96 มีการนําเสนอขอมูลท่ีผิดพลาด โดยมีการยกยอด
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสมในงบแสดงฐานะการเงินมาไมถูกตอง

4. ขอพิจารณาท่ีมีผลการประเมินในระดับต่ํา ไดแก ขอท่ี 1 เร่ืองสวนประกอบของงบการเงิน โดยมีกลุมตัวอยางเพียง
รอยละ 11.36 เทาน้ันท่ีมีงบการเงินครบท้ัง 4 งบ เน่ืองจากไมมีการกําหนดใหพรรคการเมืองจัดทํางบแสดงการเปล่ียนแปลง
สวนของพรรค ดังน้ัน เม่ือพิจารณาเพียง 3 องคประกอบ จึงพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมดจัดทํางบการเงินครบถวนตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

ผลการประเมินของขอพิจารณาในโครงสรางและเน้ือหาของงบการเงิน จํานวน 12 ขอพบวา
1. ขอพิจารณาท่ีมีผลการประเมินในระดับสูง ไดแก ขอท่ี 9 - 16 เร่ืองโครงสรางและเน้ือหาของงบแสดงฐานะการเงิน 

งบรายไดและคาใชจาย และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของพรรคการเมือง ซ่ึงสาเหตุท่ีพรรคการเมืองมีผลการประเมิน
ในขอพิจารณาเหลาน้ีในระดับสูง อาจเปนเพราะเปนสวนท่ีมีการกําหนดรูปแบบไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อยางชัดเจน ทําใหพรรคการเมืองสามารถนําเสนองบการเงินใหเปนไปตามท่ีกําหนดไดงาย

2. ขอพิจารณาท่ีมีผลการประเมินในระดับปานกลาง ไดแก ขอท่ี 17 เร่ืองการเปดเผยถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินพบวา มีกลุมตัวอยางรอยละ 58.33 ท่ีไมไดระบุถึงมาตรฐานท่ีใชเปนเกณฑในการจัดทํางบการเงิน

3. ขอพิจารณาท่ีมีผลการประเมินในระดับคอนขางต่ํา ไดแก ขอท่ี 18 เร่ืองการสรุปนโยบายการบัญชีท่ีพรรคการเมือง
เลือกใชในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยพบวา มีกลุมตัวอยางเพียงรอยละ 27.65 ท่ีมีการสรุปนโยบายการบัญชี
ท่ีเลือกใชไวอยางครบถวน โดยมีกลุมตัวอยางท่ีมีการสรุปนโยบายการบัญชีท่ีเลือกใชแตไมเปดเผยเกณฑในการวัดมูลคา
องคประกอบของงบการเงินรอยละ 64.77 และกลุมตัวอยางท่ีไมมีการเปดเผยสรุปนโยบายบัญชีไวเลยรอยละ 7.58
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4. ขอพิจารณาท่ีมีผลการประเมินในระดับต่ํา ไดแก ขอท่ี 19 เร่ืองการเปดเผยขอมูลท่ีมาตรฐานฉบับน้ีกําหนดไวเปน
การเฉพาะ และขอท่ี 20 เร่ืองการเปดเผยขอมูลอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของพบวา รายการท่ีมีการเปดเผยขอมูลไมครบถวนหรือไมมี
การเปดเผยขอมูลตามท่ีมาตรฐานกําหนดมากท่ีสุด ไดแก การเปดเผยภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน การเปดเผย
เก่ียวกับรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ การเปดเผยเก่ียวกับรายการสินทรัพยไมมีตัวตน ตามลําดับ นอกจากน้ียังมี
งบการเงินเพียง 1 งบ ซ่ึงมีการเปดเผยเก่ียวกับคดีความและสัญญาท่ีมีสาระสําคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ตารางท่ี 3 คะแนนจากการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ จําแนกตามขอพิจารณาในภาพรวมของงบการเงิน และ
ขอพิจารณาในโครงสรางและเน้ือหาของงบการเงิน

ข�อที่ ประเด็นพิจารณา
คะแนน

ที่ได�

จํานวนงบการเงิน

ที่ต�องปฏิบัติตาม

มาตรฐานฯ (งบ)

อัตราส�วนงบการเงิน

ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานฯ 

(ร�อยละ)

ขอพิจารณาในภาพรวมของงบการเงิน

3 การดําเนินงานตอเน่ือง 251 252 99.6

7 การหักกลบสินทรัพยและหน้ีสิน รายไดและคาใชจาย 248 251 98.8

4 ความถ่ีในการรายงาน 260 264 98.48

2 เกณฑคงคาง 200 264 75.76

6 การแยกแสดงรายการในงบการเงิน 162 223 72.65

8 การระบุเอกลักษณของงบการเงิน 167 264 63.26

5 การแสดงขอมูลเปรียบเทียบ 130 222 58.56

1 สวนประกอบของงบการเงิน 30 264 11.36

ขอพิจารณาในโครงสรางและเน้ือหาของงบการเงิน

9 ขอมูลในงบแสดงฐานะการเงิน 251 252 99.6

14 การรวมรายไดและคาใชจายเปนกําไร (ขาดทุน) 249 251 99.2

10 การแยกแสดงรายการหมุนเวียนและรายการไมหมุนเวียน 244 252 96.83

11 การจัดประเภทสินทรัพยหมุนเวียน 222 241 92.12

15 รายการในงบกําไรขาดทุน 228 251 90.84

13 รายการในงบแสดงฐานะการเงิน 209 252 82.94

12 การจัดประเภทหน้ีสินหมุนเวียน 199 240 82.92

16 รายการในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ 23 28 82.14

17 การเปดเผยถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 110 264 41.67
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การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม�มีส�วนได�เสียสาธารณะ
เกี่ยวกับการนําเสนอและการเป�ดเผยข�อมูลของงบการเงินพรรคการเมืองในประเทศไทย

ตารางท่ี 3 คะแนนจากการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ จําแนกตามขอพิจารณาในภาพรวมของงบการเงิน และ
ขอพิจารณาในโครงสรางและเน้ือหาของงบการเงิน (ตอ)

ข�อที่ ประเด็นพิจารณา
คะแนน

ที่ได�

จํานวนงบการเงิน

ที่ต�องปฏิบัติตาม

มาตรฐานฯ (งบ)

อัตราส�วนงบการเงิน

ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานฯ 

(ร�อยละ)

18 สรุปนโยบายการบัญชี 73 264 27.65

19 การเปดเผยขอมูลตามท่ีกําหนด 25 204 12.25

20 การเปดเผยขอมูลอ่ืน ๆ 1 12 8.33

ท้ังน้ี จากตารางท่ี 3 จะเห็นไดวา จํานวนงบการเงินท่ีตองปฏิบัติตามมาตรฐานในแตละขอพิจารณาน้ันมีจํานวน
ไมเทากัน ซ่ึงการพิจารณาวา ขอพิจารณาใดท่ีงบการเงินของพรรคการเมืองไมจําเปนตองปฏิบัติตามมาตรฐานน้ัน ข้ึนอยูกับ
ลักษณะรายการในงบการเงินน้ัน ๆ  เชน กรณีท่ีงบการเงินน้ันไมมีรายการบัญชีใด ๆ  ทําใหไมสามารถพิจารณาเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานเก่ียวกับการแสดงรายการได หรือกรณีพรรคการเมืองท่ีจัดต้ังในป พ.ศ. 2561 จึงไมจําเปนตองแสดง
ขอมูลเปรียบเทียบ เปนตน

ในการทดสอบวา งบการเงินพรรคการเมืองมีการนําเสนอและเปดเผยขอมูลสอดคคลองตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะหรือไม ผูวิจัยใชสถิติทดสอบแบบทวินาม (Binomial Test) ในการ
ทดสอบคาสัดสวนประชากร ซ่ึงเปนการทดสอบท่ีไมใชพารามิเตอร (Nonparametric Test) โดยทดสอบขอมูลเชิงกลุมท่ีมี
คาท่ีเปนไปได 2 คาคือ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ และไมมีการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ

ผูวิจัยไดศึกษาสัดสวนของงบการเงินท่ีมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมี
สวนไดเสียสาธารณะ โดยกําหนดใหงบการเงินมีการปฏิบัติสอดคลองตามมาตรฐานฯ เม่ือมีอัตราสวนการปฏิบัติตาม
มาตรฐานฯ ไมนอยกวารอยละ 80 ซ่ึงผลการทดสอบ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีงบการเงินจํานวน 72 งบ คิดเปน
รอยละ 27.27 ท่ีมีการนําเสนอและเปดเผยขอมูลสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวน
ไดเสียสาธารณะ

นอกจากน้ี ในการทดสอบวา ขนาดของพรรคการเมืองมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะของงบการเงินพรรคการเมืองหรือไม ผูวิจัยไดใชการวิเคราะหความถดถอย
เชิงเสน (Linear Regression) ในการทดสอบ ซ่ึงผลการทดสอบ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ขนาดของพรรคการเมือง
ไมมีความสัมพันธกับการนําเสนอและเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานฯ ในรูปเชิงเสน
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บทความวิจัย

5. สรุปผลการวิจัยและข�อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการนําเสนอขอมูลและการเปดเผยงบการเงินของพรรคการเมือง ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ และศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดของพรรคการเมือง
และการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ

จากการศึกษางบการเงินของพรรคการเมืองจํานวน 264 งบ เม่ือแบงขนาดพรรคการเมือง ตามจํานวนสมาชิกพรรค
พบวา พรรคการเมืองสวนใหญมีจํานวนสมาชิกนอย น่ันคือ มีสมาชิกพรรคไมเกิน 10,000 คน โดยจํานวนสมาชิกของ
พรรคการเมืองน้ันสะทอนใหเห็นถึงจํานวนผูท่ีใหการสนับสนุนพรรคการเมืองท้ังในแงอุดมการณและการเงิน สมาชิกพรรค
จึงเปนผูท่ีมีสวนไดเสียในการดําเนินงานของพรรค

เม่ือวิเคราะหโครงสรางงบการเงินของพรรคการเมืองพบวา พรรคการเมืองสวนใหญมีสินทรัพยนอยกวาหน้ีสิน โดยมี
อัตราสวนหน้ีสินเฉล่ียสูงถึง 51.50 เทา และมีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนต่ํากวา 1 เทา รวมถึงยังมีรายไดต่ํากวาคาใชจาย
อยางตอเน่ือง ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงปญหาในการบริหารการเงินและการขาดแคลนเงินทุนของพรรค ทําใหยังคงตองพ่ึงพา
ผูท่ีสามารถสนับสนุนเงินทุนแกพรรคได ซ่ึงมักจะเปนหัวหนาพรรค สงผลใหพรรคการเมืองขาดความเปนอิสระและถูก
ครอบงําโดยกลุมคนกลุมเล็ก ๆ  (Nuannate, N., 2019) แมวาจะมีการจัดต้ังกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองข้ึนมา 
เพ่ือลดปญหาเร่ืองเงินทุนหมุนเวียนของพรรคการเมืองก็ตาม

อยางไรก็ตาม การท่ีพรรคการเมืองมีรายไดไมเพียงพอตอการดําเนินงาน อาจเปนผลมาจากประกาศคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 57/2557 ซ่ึงทําใหพรรคการเมืองไมไดรับจัดสรรเงินสนับสนุนจากรัฐอันเปนหน่ึงในรายไดหลัก
ของพรรคการเมือง รวมถึงไมสามารถจัดกิจกรรมเพ่ือจัดหาทุนได ทําใหระหวางป พ.ศ. 2557–2561 พรรคการเมืองตองพ่ึงพา
รายไดจากการบริจาคและการสนับสนุนเงินทุนจากหัวหนาพรรคเปนหลัก

เม่ือวิเคราะหในรายละเอียดของงบการเงินของพรรคการเมืองพบวา สินทรัพยของพรรคการเมืองสวนใหญเปนเงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสด ซ่ึงเปนสินทรัพยหมุนเวียน โดยมีสินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวนนอยมาก และมีงบการเงินกวา 
1 ใน 4 ท่ีไมมีสินทรัพยไมหมุนเวียนเลย เน่ืองจากท่ีมาของแหลงเงินทุนสวนใหญของพรรคการเมืองคือ รายไดจากการ
บริจาค ซ่ึงผูบริจาคมักบริจาคเปนเงินสด รวมถึงพรรคการเมืองสวนใหญยังไมชําระคาใชจายเปนเงินสด น่ันคือ มีการ
คางชําระหน้ีจํานวนมาก โดยจะเห็นไดจากรายการหน้ีสินในงบการเงิน ซ่ึงประกอบไปดวยรายการเจาหน้ีการคา และ
รายการเงินทดรองจายจากหัวหนาพรรคหรือกรรมการพรรค และรายการเงินกูยืม ซ่ึงสวนใหญมีจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกป

ดานการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของพรรคการเมืองพบวา งบการเงินสวนใหญมีการเปดเผย
ขอมูลนอยกวาท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะกําหนด ซ่ึงอาจทําใหผูใช
งบการเงินไมไดรับขอมูลท่ีชัดเจนและมีประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Fridrich & 
Simon (2018) อางถึงใน Fenyves, V., Bács, Z., Zéman, Z., Böcskei, E., & Tarnóczi, T. (2018) ซ่ึงพบวา กิจการ
มิไดใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอ

ในสวนของความนาเช่ือถือของงบการเงินพบวา มีงบการเงินซ่ึงมีจํานวนสินทรัพยไมเทากับหน้ีสินและสวนของเจาของ 
ซ่ึงแสดงใหเห็นวา งบการเงินน้ันไมดุล รวมถึงยังมีงบการเงินท่ีมีการยกยอดตนงวดของรายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสมมา



77วารสารวิชาชีพบัญชี ป�ที่ 17 ฉบับที่ 53 มีนาคม 2564

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม�มีส�วนได�เสียสาธารณะ
เกี่ยวกับการนําเสนอและการเป�ดเผยข�อมูลของงบการเงินพรรคการเมืองในประเทศไทย

ไมถูกตอง แตผูสอบบัญชีกลับแสดงความเห็นแบบไมมีเง่ือนไข ทําใหเปนท่ีนาสงสัยถึงคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชี
รับอนุญาต

นอกจากน้ี พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ยังมีการแกไขใหไมตองมีการ
แตงต้ังคณะบุคคลเพ่ือตรวจสอบงบการเงิน จากเดิมท่ีมีการกําหนดใหนายทะเบียนพรรคการเมืองแตงต้ังคณะบุคคล 
ซ่ึงประกอบดวยผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนกรมสรรพากร ผูแทนสํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และเจาหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบงบการเงิน
ท่ีพรรคการเงินนําสง ซ่ึงอาจสงผลใหการนําเสนองบการเงินของพรรคการเมืองมีความนาเช่ือถือลดลงจากการตรวจสอบท่ี
ลดลง โดยผูวิจัยมีความเห็นวา สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภควรมีการสุมเรียกตรวจสอบผลงานของผูสอบบัญชี 
เพ่ือสรางความม่ันใจวา การสอบบัญชีของผูสอบบัญชีท่ีตรวจสอบงบการเงินของพรรคการเมืองน้ันมีคุณภาพ

ในการศึกษาวางบการเงินพรรคการเมืองมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมี
สวนไดเสียสาธารณะหรือไม ผูวิจัยไดทดสอบโดยนําผลการประเมินจากแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เก่ียวกับการ
นําเสนอและเปดเผยขอมูลของงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 
มาทําการทดสอบคาสัดสวนประชากร โดยกําหนดใหงบการเงินมีการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ เม่ือมีอัตราสวนการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานฯ ต้ังแตรอยละ 80 ข้ึนไปพบวา มีงบการเงินของพรรคการเมืองเพียงรอยละ 27.27 เทาน้ันท่ีมีการ
นําเสนอและเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานฯ ซ่ึงสอดคลองกับท่ีคาดการณไววา เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินแลว จะทําใหงบการเงินปฏิบัติสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินมากข้ึนกวางานวิจัยของ 
Posuwan, C. & Phadoongsitthi, M. (2009) ซ่ึงพบวา มีงบการเงินเพียงรอยละ 11 ท่ีมีการนําเสนอและเปดเผยขอมูล
สอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองการนําเสนองบการเงิน อยางไรก็ตาม ผลการวิจัย
แสดงใหเห็นวา มีพรรคการเมืองจํานวนนอยมากท่ีมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมี
สวนไดเสียสาธารณะ

เม่ือประเมินขอพิจารณาท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะกําหนดให
งบการเงินตองนําเสนอและเปดเผยขอมูลพบวา มีขอพิจารณาจํานวน 11 ขอท่ีมีผลการประเมินในระดับสูง หรือมีสัดสวน
ของงบการเงินท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ไมนอยกวารอยละ 80 ไดแก ขอพิจารณาเร่ืองการดําเนินงานตอเน่ือง ความถ่ี
ในการรายงาน การหักกลบรายการ และการนําเสนอขอมูลในงบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดและคาใชจาย และงบแสดง
การเปล่ียนแปลงของสวนของพรรคการเมือง

ขณะท่ีขอพิจารณาท่ีมีสัดสวนของงบการเงินท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานฯ นอยกวารอยละ 80 หรือขอพิจารณาท่ีมี
ผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ในระดับคอนขางสูง - ต่ํา ไดแก ขอพิจารณาเร่ืองสวนประกอบของงบการเงิน 
เกณฑคงคาง ขอมูลเปรียบเทียบ การแยกแสดงรายการในงบการเงิน การระบุเอกลักษณของงบการเงิน และการเปดเผย
ขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Kittimanorom, P. (2015) ซ่ึงพบวา นักบัญชีพบปญหา
เก่ียวกับการจัดทํางบการเงินเปรียบเทียบ การเปดเผยนโยบายการบัญชีท่ีกิจการเลือกใช และการนําเสนองบการเงิน
ตามรายการยอท่ีกําหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคาในระดับปานกลาง
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ในสวนของการศึกษาความสัมพันธของขนาดของพรรคการเมืองกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะพบวา จํานวนสมาชิกพรรคการเมืองไมมีความสัมพันธเชิงเสนกับระดับของ
การปฏิบัติตามมาตรฐานฯ สอดคลองกับงานวิจัยในอดีตของ Innoy, P. (2011) พบวา ขนาดของธุรกิจไมสงผลตอ
ระดับปญหาในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ อาจกลาวไดวา 
ทุกขนาดมีหลักการเดียวกันผลการวิจัยคร้ังจึงไมพบความแตกตางของระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ

จากการศึกษาจะเห็นไดวา แมวาจะมีการประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสีย
สาธารณะในป พ.ศ. 2554 ซ่ึงชวยใหพรรคการเมืองมีทางเลือกในการจัดทําและนําเสนองบการเงินในรูปแบบท่ีมีความ
ยุงยากซับซอนลดลง แตยังคงมีงบการเงินของพรรคการเมืองกวารอยละ 70.46 ท่ีมีการนําเสนอและเปดเผยขอมูลใน
งบการเงินไมสอดคลองกับมาตรฐานการฯ รวมถึงยังมีขอกังขาเก่ียวกับความนาเช่ือถือของงบการเงิน ซ่ึงอาจสงผลใหผูใช
งบการเงินไมสามารถใชงบการเงินเปนเคร่ืองมือในการตรวจสอบเก่ียวกับการดําเนินงานของพรรคการเมืองไดดีเทาท่ีควร

5.2 ขอจํากัดและขอเสนอแนะ
งานวิจัยน้ีมีขอจํากัดในดานการเขาถึงขอมูล รวมถึงระยะเวลาในการทําวิจัย เน่ืองจากขอบเขตของกลุมตัวอยางใน

การวิจัยน้ีอยูในชวงเวลาท่ีมีการหามดําเนินกิจกรรมทางการเมือง ทําใหผลการศึกษาท่ีไดอาจไมสอดคลองกับงบการเงิน
ในชวงเวลาท่ีพรรคการเมืองสามารถดําเนินกิจกรรมทางการเมืองได นอกจากน้ียังมีขอจํากัดเก่ียวกับงานวิจัยในอดีต 
เน่ืองจากในประเทศไทยและตางประเทศ มีการศึกษาเก่ียวกับงบการเงินของพรรคการเมืองโดยตรงเพียง 1 ฉบับเทาน้ัน 
ท้ังในแงของการเมืองและการบัญชี ทําใหมีงานวิจัยท่ีสามารถอางอิงไดไมมากนัก

ดังน้ัน ผู ท่ีสนใจ อาจทําการศึกษาโดยเปรียบเทียบงบการเงินในชวงท่ีพรรคการเมืองสามารถดําเนินกิจกรรม
ทางการเมืองไดกับชวงท่ีไมสามารถดําเนินกิจกรรมทางการเมืองได รวมถึงทําการสัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของกับงบการเงิน
ของพรรคการเมือง เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกประกอบการทําวิจัย
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การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม�มีส�วนได�เสียสาธารณะ
เกี่ยวกับการนําเสนอและการเป�ดเผยข�อมูลของงบการเงินพรรคการเมืองในประเทศไทย
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