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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิธีปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีสําหรับกิจการที่มีการลงทุนระหวางภาครัฐและ

ภาคเอกชนในสวนที่เก่ียวของกับสินทรัพยที่เกิดจากการรวมการงานที่กิจการถือปฏิบัติวามีความถูกตองเหมาะสม เปนไป
ตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใชในปจจุบันหรือไม และศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกอนปรับ
สินทรัพยรวมการงานและหลังปรับสินทรัพยรวมการงานที่มีความแตกตางกันของ TOT และ CAT เพ่ือหาความสัมพันธและ
ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบสถิติ t และการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ นอกจากนี้ ไดศึกษาความสัมพันธของ
ราคาตามบัญชีและกําไร (ขาดทุน) ตอหุนที่มีตอราคาตลาดของหลักทรัพยของ TRUE และ DTAC โดยใชขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินนํามาวิเคราะห โดยการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษา
พบวา วิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่กิจการใชในปจจุบันมีการปฏิบัติเปนไปตามวิธีปฏิบัติที่กําหนดไว ระหวางภาครัฐและ
ภาคเอกชน ซ่ึงหากพิจารณาตามมาตรฐานจะพบวา การบันทึกรับรูเปนสินทรัพยนั้นยังไมเปนไปตามมาตรฐานในบางสวน
เนื่องจากหนวยงานภาครัฐเองไมสามารถควบคุมในสินทรัพยนั้นได นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
อัตราสวนทางการเงินกอนและหลังปรับสินทรัพยรวมการงานของ TOT และ CAT พบวา วิธีปฏิบัติดังกลาวสงผลตอการ
คํานวณอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญของกิจการ รวมทั้งผลจากการวิเคราะหความสัมพันธของราคาตามบัญชีและกําไร
(ขาดทุน) ตอหุนที่มีตอราคาตลาดของหลักทรัพย TRUE และ DTAC พบวา ราคาตามบัญชีมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
กับราคาตลาดของหลักทรัพย ณ วันส้ินงวด แสดงใหเห็นวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยในกิจการที่มีการรวมลงทุนระหวาง
ภาครัฐและภาคเอกชนเปนที่สนใจของนักลงทุนหรือมีผลตอการตัดสินใจในการพิจารณาเลือกลงทุน

คําสําคัญ: วิธีปฏิบัติทางการบัญชีการรวมลงทุนรัฐและเอกชน

ABSTRACT
This study aimed to investigate whether the accounting practices and policies for joint venture between

public and private sectors in respect to its assets to a joint task have been used properly in accordance with
promulgated accounting standards. Furthermore, this study investigated the relationship between the ratio of
financial assets before and after adjustments of TOT and CAT to determine the relationship using, t-test and
correlation coefficient. In addition, the relationship between the book value and earnings (loss) per share on the
market price of the TRUE and DTAC was investigated using Multiple Regression Analysis. The results showed
that the accounting methods for co-investment is based on their accounting procedure set which differs from
accounting standards because those entity cannot control their assets. In addition, the analysis of the relationship
between the ratio of financial assets before and after adjustments of TOT and CAT found that those accounting
methods affect the financial ratios. Furthermore, the analysis of the relationship between book value and
earnings (loss) per share revealed that book value of assets of TRUE and DTAC are related to the market value
at the end of the period. This means the carrying amount of assets in a business in joint venture with the
government affected investors’ decisions.

Keyword: Accounting Practices for Joint Venture (PPP.)
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บทนํา
ในปจจุบันบทบาทของภาครัฐเก่ียวกับการลงทุนเพ่ือ

เปนการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศลดลงอยางตอเนื่อง
และเกิดแนวความคิดในการระดมทุนรวมกับภาคเอกชน
คือ การใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการดําเนินกิจการ
ของรัฐมากย่ิงขึ้น เชน การแปรรูปรัฐวิสาหกิจและการให
สัมปทานซ่ึงโครงการหรือการดําเนินการที่ภาครัฐใหภาคเอกชน
เปนผูดําเนินการนั้นจะเปนโครงการที่เก่ียวกับโครงสราง
และบริการขั้นพ้ืนฐาน กิจการสาธารณะที่เปนประโยชนตอ
ประชาชนสวนรวมของประเทศ หรือเรียกวา การรวมลงทุน
ระหวางภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership:
PPP)

อยางไรก็ตาม แมการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและ
ภาคเอกชนจะเปนโครงการหรือนโยบายที่ไดรับความ
เห็นชอบจากทุกฝายแตก็ยังเกิดปญหาในการรวมลงทุน
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน เชน ปญหาดานผลตอบ
แทนจากการลงทุน การปรับรูปแบบการรวมทุนทั้งใน
ประเด็นเรื่องสัดสวนการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและ
ภาคเอกชน (Investment Sharing) การแบงความเส่ียงระหวาง
ภาครัฐและภาคเอกชน (Risk Allocation/Sharing) รวมทั้ง
นโยบายและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่ใชในการรวมลงทุน
ที่ไมเหมาะสมและอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดในการจัดทํา
งบการเงินและสงผลกระทบตอการตัดสินใจของนักลงทุน
เปนตน

ดังนั้น จึงเปนที่มาของการศึกษาเก่ียวกับนโยบายหรือ
วิธีปฏิบัติทางการบัญชีในกิจการที่มีการรวมลงทุนระหวาง
ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือใหไดผลการวิเคราะหอยาง
ความถูกตอง เหมาะสม และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี
ที่ประกาศใช เนื่องจากพบวาในปจจุบันมีประเด็นปญหา
ที่เก่ียวของกับนโยบายและวิธีปฏิบัติ เชน การรับรูรายการ
การวัดมูลคา การใชประโยชนและกรรมสิทธ์ิความเปน
เจาของในสินทรัพยที่เกิดจากการรวมลงทุนซ่ึงยังมีความ
สับสนและไมชัดเจน ผลจากการศึกษานี้จะเปนประโยชน
หรือเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานและการจัดทํางบ
การเงินใหเกิดความถูกตองเปนไปตามมาตรฐาน สามารถ
สะทอนใหเห็นถึงผลการดําเนินงาน ประสิทธิภาพในการ
ประกอบกิจการ และการปฏิบัติงานทางดานการบัญชีของ
องคกร ตลอดจนเปนการเพ่ิมองคความรูหรือแนวคิดที่
สําคัญทางการบัญชีและการนําไปปฏิบัติ อันจะสงผลตอ

การรวมทุนระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนใหมีประสิทธิ-
ภาพมากย่ิงขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาแนวความคิดหรือวิธีปฏิบัติและนโยบาย

ทางการบัญชีสําหรับกิจการที่มีการลงทุนระหวางภาครัฐ
และภาคเอกชนที่ถือปฏิบัติ

2. เพ่ือศึกษาความถูกตองเหมาะสมของวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีสําหรับกิจการที่มีการลงทุนระหวางภาค
รัฐและภาคเอกชน เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
ประกาศใช

3. เ พ่ือเสนอแนะเ ก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
สําหรับกิจการที่มีการลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
ที่ถูกตองเหมาะสมและเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของ Book Value, Income,
Price ที่มีตอ Firm Value ของบริษัท TRUE และ DTAC

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
ในการศึกษาวิธีปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับกิจการที่มี

การลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ผูวิจัยไดศึกษา
งานวิจัยที่เก่ียวของ อาทิ

- การเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจไทย
(Private Participation in State - Own Enterprise) (อารีพงษ
ภูชอุม พัลลภา  เรืองรอง ศรชัย  ไกรนรา และเกียรติคุณ
เทียมประเสริฐ, 2549, หนา 15) อธิบายวา รัฐวิสาหกิจเปน
ทรัพยสินของชาติที่สรางมูลคาและสงเสริมความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ การเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนให
สามารถเขามาดําเนินการหรือรวมลงทุนในรัฐวิสาหกิจและ
การสงเสริมการแขงขัน จะทําใหประชาชนไดรับบริการที่
ดี ราคาที่เปนธรรมและทั่วถึงลดภาระงบประมาณ และยัง
สามารถเพ่ิมรายไดใหภาครัฐจากมูลคาเพ่ิมของทรัพยสิน

- ความหมายของนโยบายการบัญชี (เมธากุล  เกียรติ-
กระจาย และศิลปพร  ศรีจั่นเพชร, 2547, หนา 61) ให
ความหมายของนโยบายการบัญชีวา หมายถึง มาตรฐาน
การบัญชีเฉพาะ และวิธีการใชมาตรฐานการบัญชี ซ่ึง
ผูบริหารของกิจการไดใชดุลยพินิจแลวเห็นวาเหมาะสม
ที่ สุดสําหรับสถานการณนั้น เพ่ือแสดงฐานะการเงิน
กระแสเงินสดผลการดําเนินงานและการเปล่ียนแปลงฐานะ
การเงินของกิจการโดยถูกตองตามที่ควร และไดทําขึ้น
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



- ทฤษฎีทางบัญชีที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย
บัญชีของบริษัทตางๆ (ศุภวรรณ ธรรมชัยเดชา, 2547) การ
รายงานผลการปฏิบัติงานของกิจการที่นําเสนอตอผูใชงบ
การเงิน จะเปนแนวทางหนึ่งในการประกันความเช่ือม่ันแก
ผูใชงบการเงินทั่วไป นโยบายการบัญชีที่นํามาใชในการ
วัดผลการดําเนินงาน มักจะอยูภายใตอํานาจการตัดสินใจ
ของผูบริหารของกิจการ ผูบริหารยอมมีแนวโนมที่จะเลือก
นโยบายการบัญชีที่จะสงผลดีตอกิจการ ภายใตทฤษฎีทาง
บัญชีที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายบัญชีของบริษัท
ตางๆ

- แมบทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ปรับปรุง 2552) (สภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ, 2552) อธิบายโดยรวม
วา สินทรัพย หมายถึง ส่ิงที่มีตัวตนหรือไมมีตัวตนอันมี
มูลคา ซ่ึงบุคคลหรือกิจการเปนเจาของหรือสามารถถือ
เอาประโยชนไดโดยเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
ของสินทรัพย ซ่ึงก็คือ ศักยภาพของสินทรัพยในการ
กอใหเกิดกระแสเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดแก
กิจการทั้งทางตรงและทางออม กิจการอาจไดรับประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยในหลายลักษณะ และ
จะรับรูเปนสินทรัพยในงบดุลเม่ือมีความเปนไปไดคอน
ขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต

และสินทรัพยนั้นมีราคาทุนหรือมูลคาที่สามารถวัดไดอยาง
นาเช่ือถือ สินทรัพยจากนิยามของแมบทการบัญชี

1. ทรัพยากรที่อยูในความควบคุมของกิจการ
2. เปนผลจากเหตุการณในอดีต
3. กิจการคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจาก

ทรัพยากรนั้นในอนาคต
และกิจการตองรับรูตนทุนของรายการที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ เปนสินทรัพยเม่ือเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอ
ตอไปนี้

1. มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการ

2. กิจการสามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นได
อยางนาเช่ือถือ

- นโยบายบัญชีสินทรัพยถาวรจากการรวมการงาน
และรวมลงทุน กรณีศึกษาองคการโทรศัพทแหงประเทศ
ไทย (สุนทรี เรือนทอง, 2542) ไดทําการศึกษาพบวา
ประเภทของสินทรัพยถาวรจากการรวมการงานและการ
รวมลงทุนมีลักษณะและประโยชนการใชงานเชนเดียวกัน
โดยมีขั้นตอนการตรวจรับโดยบันทึกบัญชีในระบบบัญชี
สินทรัพยและบัญชีแยกประเภททั่วไป และนโยบายบัญชี
สินทรัพยถาวรจากการรวมการงานและการรวมลงทุนที่ใช
อยู สอดคลองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดย
ทั่วไป

กรอบแนวความคิด
จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถใชเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวความคิดของการศึกษาถึงแรงจูงใจหรือ

ปจจัยที่สงผลตอการบันทึกบัญชีของกิจการ ดังนี้

แรงจูงใจ ปจจัย และเหตุผล ใน
การเลือกบันทึกบั ญชีหรือวิ ธี
ปฏิ บัติ ทางการบัญชีที่ กิ จการ
เลือกใชวามีความถูกตองเปนไป
ตามมา ตรฐา นก ารบั ญชี แ ล ะ
หลักการบัญชี ที่ รับรองทั่วไป
หรือไม

นโยบายการบันทึกบัญชีของกิจการ สงผลกระทบตอ
ROA  ROE  DEBT  EBITDA และ Current Ratio
อยางไร

ความสัมพันธของ Book Value ที่มีตอ Firm Value
โดยการทดสอบสมมุติฐานของกําไร (ขาดทุน) ตอ
หุนและราคาตามบัญชีตอราคาตลาดของหลักทรัพย
ณ วันสิ้นงวดของ TRUE และ DTAC



ตัวแบบจําลองท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลและระเบียบ
วิธีวิจัย

งานวิจัยใชรูปแบบการศึกษาวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive
Approach) โดยใชขอมูลทุติยภูมิที่ไดมาวิเคราะหพิจารณา
และประเมินผลขอมูลจากรายงานทางการเงิน (Financial
Report) รายไตรมาส พ.ศ. 2545-2553 เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานการบัญชีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่
127 ตอนพิเศษ 65ง วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ตลอดจน
เอกสารอื่นที่เก่ียวของและการสัมภาษณ นอกจากนี้ ไดทํา
การวิเคราะหอัตราสวนทางเงิน (Financial Ratios) และ

ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพ่ือ
หาความสัมพันธและทดสอบสมมติฐาน อยางถูกตองและ
รวดเร็ว ซ่ึงมีเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ การทดสอบสถิติ
t แบบกลุมตัวอยางอิสระ (Independent Samples T-test)
การทดสอบคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Pearson Correlation
Coefficient) และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple
Regression Analysis) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยเลือกกลุม
ตัวอยางดวยวิธี Specific Sampling ที่มีขอบเขตการรวม
ลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน แบงเปน 2 กลุม ดังนี้

กลุมตัวอยางที่ 1
หนวยงานภาครัฐ

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (TOT)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (CAT)

กลุมตัวอยางที่ 2
หนวยงานภาคเอกชน

บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด(มหาชน) (TRUE)
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) (DTAC)

จากการตรวจสอบสมมติฐานที่ใชในการวิจัย พบวา สมมติฐานที่ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ และตัว
แปรตาม โดยตัวแบบไดประยุกตจากตัวแบบของ Ohlson (1995) ดังนี้

ตัวแบบท่ี 1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกอนปรับสินทรัพยรวมการงานและหลังปรับสินทรัพย
รวมการงานตอ Current Ratio, DEBT, ROA,  ROE และ EBITDA ของ TOT และ CAT โดยกําหนดให

Ratioi = อัตราสวนทางการเงินที่กิจการ i เลือกใช
0 = อัตราสวนทางการเงินกอนตัดสินทรัพยรวมการงาน
1 = อัตราสวนทางการเงินหลังตัดสินทรัพยรวมการงาน

CR i = อัตราสวนทุนหมุนเวียนของกิจการ i สําหรับงวด
DEBT I = อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวมของกิจการ i สําหรับงวด
ROA I = อัตราสวนผลตอบแทนของสินทรัพยของกิจการ i สําหรับงวด
ROE I = อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของเจาของของกิจการ i สําหรับงวด
EBITDA I = กําไร(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได+ คาเส่ือมราคา +

คาตัดจําหนายของกิจการ i สําหรับงวด
ε I = คาความคลาดเคล่ือนของกิจการ i สําหรับงวด

ตัวแบบท่ี 2 การวิเคราะหความสัมพันธราคาตลาดของหลักทรัพย ณ วันส้ินงวดตอกําไร (ขาดทุน) ตอหุน และราคาตามบัญชี
ของ TRUE

Y (Price)True t = β1 Income True t +  β2 Book Value True t +  ε



ตัวแบบท่ี 3 การวิเคราะหความสัมพันธราคาตลาดของหลักทรัพย ณ วันส้ินงวดตอกําไร (ขาดทุน) ตอหุน และราคาตามบัญชี
ของ DTAC

Y (Price)Dtac t = β1 Income Dtac t +  β2 Book Value Dtac t +  ε

โดยที่ PriceTrue t = ราคาตลาดของหลักทรัพยของ TRUE ในงวดที่ t 1 - t 52
PriceDtac t = ราคาตลาดของหลักทรัพยของ DTAC ในงวดที่ t 1 - t 14
β1 Income True t = กําไร (ขาดทุน) ตอหุนของ TRUE ในงวดที่ t 1 - t 52
β1 Income Dtac t = กําไร (ขาดทุน) ตอหุนของ DTAC ในงวดที่ t 1 - t 14
β2 Book Value Truet = ราคาตามบัญชีของ TRUE ในงวดที่ t 1 - t 52
β2 Book Value Dtac t = ราคาตามบัญชีของ DTAC ในงวดที่ t 1 - t 14
ε = ความคลาดเคล่ือน ε เปนตัวแปรที่มีการแจกแจงแบบปกติ

ผลการวิจัย
ปจจุบันมีโครงการที่เกิดจากการรวมลงทุนระหวาง

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากแนวคิดในการ
เพ่ิมบทบาทภาคเอกชนเพ่ือลดภาระดานงบประมาณของ
รัฐในการลงทุนและขยายกิจการ โดยการใหเอกชนเขามา
มีบทบาทมากย่ิงขึ้น สําหรับหนวยงานภาครัฐที่มีอัตรา
การรวมลงทุนกับภาคเอกชนมากที่สุดคือ “รัฐวิสาหกิจ”
ซ่ึงไดมีการรวมลงทุนกับภาคเอกชนในโครงการทางดาน
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานตางๆ

สําหรับผลการศึกษาในขั้นที่ 1 ทั้ง TOT และ CAT
ประกอบธุรกิจใหบริการดานการส่ือสารโทรคมนาคม
และมีสถานะรัฐวิสาหกิจเชนเดียวกัน สงผลใหมีนโนยาย
ในการบันทึกบัญชีและนโยบายทางการบัญชีที่เก่ียวกับ
สินทรัพยรวมการงานที่เหมือนหรือคลายคลึงกัน

TOT และ CAT มีนโยบายการบัญชีที่สําคัญเก่ียวกับ
รายการสินทรัพยจากการรวมการงานและรวมลงทุน การ
รับรูรายไดที่เก่ียวเนื่องกับการรวมการงานและรวมลงทุน
คือ

• ท่ีดิน อาคาร อุปกรณจากการรวมการงานและรวม
ลงทุน

บริษัทฯ บันทึกสินทรัพยที่ไดรับโอนกรรมสิทธ์ิ
ตามราคาทุนที่บริษัทเอกชนผูโอนไดรายงานทั้งจํานวน
ณ วันที่บริษัทเอกชนคูสัญญาสงมอบสินทรัพยนั้นคูกับ
บัญชีรายไดรอตัดบัญชี ซ่ึงแสดงในหมวดหนี้สิน และ
บันทึกรับรูรายไดรอตัดบัญชีเปนรายไดในงบกําไรขาดทุน
ตามอายุการใชงานของสินทรัพยที่ไดรับโอน หรือตาม
อายุของสัญญารวมการงานและรวมลงทุนแลวแตเวลาใด

จะส้ันกวา โดยคาเส่ือมราคาสินทรัพยที่ไดรับโอนดังกลาว
คํานวณตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยโดย
บันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนทั้งจํานวน

• การรับรูรายได
(ก) สวนแบงรายไดที่มีสิทธิไดรับตามสัญญารวม

การงานและรวมลงทุนจะรับรูเปนรายได คือ ผลประโยชน
ตอบแทนขั้นต่ําตอป และสวนที่เกินกวาผลประโยชนตอบ
แทนขั้นต่ําจะรับรูตามเกณฑคงคาง

(ข) รายไดจากการตัดบัญชีสินทรัพยรับโอน
ภายใตสัญญารวมการงานและรวมลงทุน โดยรับรูรายได
จากการตัดบัญชีสินทรัพยรับโอนภายใตสัญญารวมการ
งานเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนตามอายุการใชงานของ
สินทรัพยที่ไดรับโอน หรือตามอายุที่เหลือของสัญญารวม
การงานแลวแตเวลาใดจะส้ันกวา

ซ่ึงในสวนนี้หากไดพิจารณาแมบทการบัญชีและ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ จะพบวา สินทรัพย จากนิยามของแมบทการบัญชี
หมายถึง

• ทรัพยากรที่อยูในความควบคุมของกิจการ
• เปนผลจากเหตุการณในอดีต
• กิจการคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจาก

ทรัพยากรนั้นในอนาคต
เม่ือพิจารณาจากหลักการรับรูรายการตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 16 กิจการตองรับรูตนทุนของรายการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ เปนสินทรัพยเม่ือเปนไปตาม
เงื่อนไขทุกขอ ตอไปนี้



1. มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น

2. กิจการสามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นได
อยางนาเช่ือถือ

จากมาตรฐานการบัญชีดังกลาวขางตน แสดงใหเห็น
วาการบันทึกรับรูเปนสินทรัพยรวมการงานที่หนวยงาน
ภาครัฐบันทึกนั้น อาจยังไมเปนไปตามนิยามหรือหลักการ
รับรูรายการ เนื่องจากหนวยงานภาคเอกชนจะเปนผูเดียวที่มี
สิทธิในการใชประโยชนและบริหารจัดการในสินทรัพยซ่ึง

ตางจากหนวยงานภาครัฐที่ไมสามารถเขาไปใชประโยชน
หรือบริหารสินทรัพยนั้นได การบันทึกรับรูเปนสินทรัพย
ของหนวยงานภาครัฐเนื่องจากขอกําหนดทางกฎหมายที่ได
มีการตกลงไวในสัญญารวมการงาน คือ เม่ือภาคเอกชนเขา
มารวมการงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ หนวยงาน
ภาคเอกชนนั้นจะตองโอนทรัพยสินที่เกิดจากการรวมการ
งานหรือดําเนินการในกิจการขอ งรัฐใหตกเปนของ
หนวยงานภาครัฐ สามารถสรุปได ดังนี้

หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน
Control X 
Past Events  
Future Benefit  

ในการนี้ผูวิจัยไดเปรียบเทียบระหวางวิธีปฏิบัติที่กิจการใชในปจจุบันกับวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานเพ่ือใหเกิดความเขาใจ
มากย่ิงขึ้น ดังตารางตอไปนี้

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบวิธีปฏิบัติที่หนวยงานใชในปจจุบันและวิธีปฏิบัติตามมาตรฐาน

วิธีปฏิบัติท่ีหนวยงานใชในปจจุบัน
ภาคเอกชน ภาครัฐ

เมื่อเริ่มกอสราง
Dr.งานระหวางทํา XXX

Cr.เงินสด/เจาหนี้ XXX
เมื่อการกอสรางแลวเสร็จ

Dr.สินทรัพยจากการรวมลงทุน XXX
Cr.งานระหวางทํา XXX

เมื่อมีการสงมอบ / โอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญา
Dr.สิทธิประโยชนจากการรวมลงทุน XXX Dr. สินทรัพยจากการรวมลงทุน XXX

Cr.สินทรัพยจากการรวม
ลงทุน

XXX Cr.รายไดรอตัดบัญชี XXX

วิธีปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ
เมื่อเริ่มกอสราง
Dr.งานระหวางทํา XXX

Cr.เงินสด/เจาหนี้ XXX



เมื่อการกอสรางแลวเสร็จ
Dr.สินทรัพย XXX

Cr.งานระหวางทํา XXX
เมื่อมีการจําหนาย / แลกเปลี่ยน-โอนสิทธิ์
ผูโอน ผูรับโอน
Dr.เงินสด / ลูกหนี้ / สินทรัพย XXX Dr. สินทรัพย XXX
กําไร(ขาดทุน)จาการจําหนาย / แลกเปล่ียน กําไร(ขาดทุน)จาการจําหนาย / แลกเปล่ียน

Cr.สินทรัพย XXX Cr.เงินสด / เจาหนี้ /
สินทรัพย

XXX

ผลการศึกษาในขั้นที่ 2 การวิเคราะหอัตราสวนทาง
การเงิน ไดแก Current Ratio, DEBT, ROA, ROE, EBITDA
โดยการคํานวณอัตราสวนหลังปรับสินทรัพยจะตัดในสวน
ที่เก่ียวของกับสินทรัพยรวมการงานออกจากงบการเงิน
กอนนํามาคํานวณ ปรากฏผลจากการคํานวณ ดังนี้

Current Ratio หลังปรับสินทรัพยจะเพ่ิมขึ้นทุกงวด
เนื่องจากการคํานวณจะตัดรายการรายไดรอตัดบัญชีสวน
ที่ถึงกําหนดภายใน 1 ป ออกจากงบการเงิน เนื่องจากเปน
รายการที่เก่ียวของกับบัญชีสินทรัพยรวมการงาน เปนผล
ใหอัตราสวนทุนเวียนหมุนเวียนของกิจการทั้ง 2 แหง
ลดลง เนื่องจากจํานวนหนี้สินหมุนเวียนลดลงสภาพคลอง
ของกิจการดีขึ้น และ ROA หลังปรับสินทรัพยจะเพ่ิมขึ้น
ทุกงวดอีกเชนกัน เนื่องจากการตัดสินทรัพยรวมการงาน
ออกจากงบดุลเปนผลใหจํานวนสินทรัพยของกิจการลดลง
สงผลใหอัตราสวนที่คํานวณใหมหลังปรับสินท รัพย
เพ่ิมขึ้นจากเดิม นอกจากนี้ EBITDA หลังปรับสินทรัพย
จะเพ่ิมขึ้นทุกงวดเชนเดียวกับ Current Ratio และ ROA

เนื่องจากในการคํานวณหลังปรับสินทรัพยจะตัด
รายการรายไดจากการตัดบัญชีสินทรัพยรวมการงานในงบ
กําไรขาดทุนที่รับรูเปนรายไดของกิจการทําใหรายไดของ
กิจการจะลดลง และบวกกับรายการคาเส่ือมราคาสินทรัพย
ภายใตสัญญารวมการงาน และคาเส่ือมราคาสินทรัพยปกติ
และ คาตัดจําหนายที่แสดงเปนรายการหักในงบกําไร
ขาดทุน สงผลใหอัตราสวนที่คํานวณ ไดใหมหลังปรับ
สินทรัพยมีคาที่สูงขึ้นเชนกัน

ในขณะที่ DEBT และ ROE หลังปรับสวนที่เก่ียวของ
กับสินทรัพยจากการรวมการงานออกเปนผลให DEBT
และ ROE ลดลงเพียงเล็กนอย จากนั้นไดทําการวิเคราะห
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพ่ือทดสอบความ
สัมพันธทางสถิติ

1. การทดสอบสถิติ t แบบกลุมตัวอยางอิสระ
(Independent Samples T-test) ซ่ึงการสรุปผลการทดสอบ
สถิติ t จะพิจารณาจากคาความนาจะเปนหรือคาพี (P:
Probability) หรือ Sig

ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉล่ียกอนปรับสินทรัพยและหลังปรับสินทรัพย

RATIO
กอนปรับ หลังปรับ

t pS.D. S.D.
1. Current Ratio 1.07 0.155 1.65 0.247 6.649 0.012*
2. DEBT 0.58 0.047 0.34 0.062 10.128 0.002*
3. ROA 0.04 0.031 0.05 0.047 4.008 0.049*
4. ROE 0.71 0.64 0.64 0.590 0.215 0.644*
5. EBITDA 1551.09 1246.87 910.32 757.37 8.204 0.005*



2. การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เพ่ือ
ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ซ่ึงไดแก
Current Ratio, DEBT, ROA, ROE, EBITDA ซ่ึงการหาคา
จากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (ρ) โดยกําหนดคา Rho

อยูระหวาง -1.00 ถึง 1.00 สําหรับการพิจารณาคาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ โดยใชตามเกณฑทิศทางบวกและทิศทางลบ
ดังนี้ (อภินันท  จันตะนี, 2547, หนา 77 อางอิงใน พิชญาณี
(นิรมล) กิติกุล, 2550, หนา 535)

ตารางท่ี 3 การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Pearson Correlation Coefficient)
RATIO CR DEBT ROA ROE EBITDA

Current Ratio 1 -.867** .114 .003 -.239*
DEBT 1 -.109 .084 .289**
ROA 1 .481** .414**
ROE 1 .917**
EBITDA 1

** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ * นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อธิบายไดวา Current Ratio มีความสัมพันธในเชิงลบ
กับ DEBT 86.70% ที่ระดับนัยสําคัญ 0.0 ในระดับสูงมาก
( = -0.867) และมีความสัมพันธในเชิงลบกับ EBITDA
23.90% ที่ระดับนับสําคัญ 0.05 ในระดับต่ํา (ρ = -0.239)

DEBT มีความสัมพันธในเชิงบวกกับ EBITDA
28.90% ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ในระดับต่ํา (ρ = 0.289)
และ ROA มีความสัมพันธในเชิงบวกกับ ROE 48.10% ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.01 ในระดับปานกลาง (ρ = 0.481)
นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ EBITDA 41. 40% ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.01 มีความสัมพันธในเชิงบวกในระดับปาน
กลาง (ρ = 0. 414)

ROE มีความสัมพันธในเชิงบวกกับ EBITDA 91.70%
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ในระดับสูงมาก (ρ = 0. 917)

การวิเคราะหดังกลาวสามารถสรุปไดวา อัตราสวนทาง
การเงินกอนปรับมีความสัมพันธกับอัตราสวนทางการเงิน

หลังปรับสินทรัพยรวมการงานทั้งในเชิงลบและเชิงบวก
เนื่องจากหลังปรับคาที่คํานวณไดมีทั้งคาที่สูงขึ้นและลดลง
ซ่ึงอัตราสวนบางตัวเม่ือมีคาสูงขึ้นอาจสงผลดีตอกิจการ เชน
CR อัตราสวนย่ิงมากจะย่ิงดี หากเราตัดสวนที่เก่ียวของกับ
สินทรัพยรวมการงานออกจะทําใหแสดงใหเห็นถึงสภาพ
คลองที่แทจริงของกิจการ เชนเดียวกับ DEBT ที่มีอัตราสวน
ลดลง ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน H1 มูลคาของสินทรัพย
ที่เก่ียวของกับการรวมการงานมีผลตอการคํานวณอัตราสวน
ทางการเงินที่สําคัญของกิจการ

ผลการศึกษาในขั้นที่ 3 คือ สามารถสรุปผลจากการ
วิเคราะหประมวลผลไดดังนี้

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
เปนสถิติที่ใชสรุปขอมูลเบื้องตน ซ่ึงในการศึกษา

ครั้งนี้จะใชตัวแบบในการศึกษา ดังนี้

Y = 1X1 + 2X2 + ε

PriceTrue  +  Dtac = 1Income True  +  Dtac + 2Book Value True +  Dtac + ε



ตารางท่ี 4 แสดงคาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ PRICE BV และ INCOME

ตัวแปร N
คาต่ําสุด

(Minimum)
คาสูงสุด

(Maximum)
คาเฉลี่ย
(Mean)

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)

INCOME 66 -12.01 4.71 -.12 2.05
BV 66 16.45 48.54 35.91 9.37
PRICE 66 1.33 52.00 17.31 14.97

สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics)
ตารางท่ี 5 การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Pearson Correlation Coefficient) ของ PRICE

PRICE INCOME BV
PRICE 1 .129 .762**
INCOME 1 .085
BV 1

**นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวาง PRICE ตอ BV
คา p-value เทากับ 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 แสดงวา
PRICE ตอ BV มีความสัมพันธกันที่ระดับความสัมพันธ

(R) 0.762 หรือ 76.20% แสดงวาตัวแปรนี้มีความสัมพันธ
ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง

ตารางท่ี 6 ผลการประมาณคาและคาทางสถิติตางจากสมการถดถอยเชิงพหุของ BV และ INCOME
Model Summary

Model R R Square Adjusted R
Square

Std.Error of
the Estimate

F Sig.

1 .764 .584 .571 9.803 44.297 .000

ตารางท่ี 7 วิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ เปนการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุระหวาง INCOME และ BV ตอ PRICE
Coefficients

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

Bata

t Sig.

Model B Std.Error

1 Constant -26.009 4.835 -5.380 .000
INCOME .468 596 .064 .786 .435

BV 1.208 .130 .756 9.278 .000**
** ระดับนัยสําคัญที่ 0.05



การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุระหวาง INCOME
และ BV ตอ PRICE แสดงคาสถิติ F เทากับ 44.297 มีคา
Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 หมายถึง มีตัวแปรอยาง
นอย 1 ตัว ที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม PRICE อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับนัยสําคัญรอยละ 95 คา R เทากับ 0.764
หรือ รอยละ 76.4 ซ่ึงเปนคาที่แสดงความสัมพันธของตัว
แปรอิสระทั้งหมด คา R Square เทากับ 0.584 หรือ รอยละ
58.4 คือ คาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ กลาวคือ ตัวแปร BV,
INCOME อธิบายการเปล่ียนแปลงของ PRICE ไดรอยละ
58.4 สวนอีกรอยละ 41.6 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ
ที่ไมไดนํามาพิจารณา คา Adjusted R Square เทากับ 0.571
หรือ รอยละ 57.1 เปนคา R2 ที่ไดปรับแลว และคา Std.
Error of the estimate เทากับ 9.803 เปนคาคลาดเคล่ือน
มาตรฐานของการประมาณคา (Y)  =  9.803

ซ่ึง BV มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ PRICE
โดยมีคาสัมประสิทธ์ิที่ระดับ 1.208 แสดงวา BV เพ่ิมขึ้น 1
บาทตอหุน จะทําให PRICE เพ่ิมขึ้น 1.208 บาทตอหุน
และมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือม่ันที่ 75.6%
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ 1 คือ BV มีความสัมพันธ
ทิศทางเดียวกันกับราคาตลาดของหลักทรัพย ณ วันส้ินงวด
จากการวิเคราะหในขั้นตอนนี้ แสดงใหเห็นวา ราคาตาม
บัญชีของสินทรัพยในกิจการที่มีสินทรัพยที่เกิดจากการรวม
การงานมีผลตอการตัดสินใจหรือเปนที่สนใจของนักลงทุน
ในการพิจารณาเลือกลงทุนในกิจการดังกลาว

สรุปผลและอภิปรายผล
- การศึกษาแนวความคิดหรือวิธีปฏิบัติและนโยบาย

ทางการบัญชีสําหรับกิจการที่มีการลงทุนระหวางภาครัฐ
และภาคเอกชน จะเห็นไดวาทั้ง 2 บริษัท จะบันทึกรับรู
รายการเปนสินทรัพยในงบดุลตามราคาทุนที่ผูโอนได
รายงานคูกับบัญชีรายไดรอตัดบัญชี ซ่ึงเปนบัญชีในหมวด
หนี้สิน และกําหนดอายุการใชงานเชนเดียวกับสินทรัพย
ของบริษัท ซ่ึงแนวคิดการรับรูเปนสินทรัพยเนื่องจากสิทธิ
ที่ภาครัฐจะไดรับโอนสินทรัพยที่เกิดจากการรวมการงาน
จากภาคเอกชนตามที่กําหนดไวในสัญญารวมการงาน และ
การรับรูรายไดเปนไปตามแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
อีกนัยหนึ่ง การรับรูรายไดจะเกิดขึ้นพรอมกับการรับรู
การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยหรือการลดลงของหนี้สิน และ
สอดคลองกับทฤษฎีที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย
บัญชีของบริษัทตางๆ (ศุภวรรณ ธรรมชัยเดชา, 2547)

- การศึกษาความถูกตอง เหมาะสมของวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชี พบวา สินทรัพยรวมการงานที่กิจการบันทึก
รับรูเปนสินทรัพยนั้นอาจยังไมเปนไปตามนิยามหรือหลัก
การรับรูรายการตามที่มาตรฐานไดกําหนดไวในบางสวนจึง
ไมสอดคลองกับแมบทการบัญชี และ มาตรฐานฉบับที่
16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (ฉบับปรับปรุง 2552) เชน
หนวยงานภาคเอกชนจะเปนผูเดียวที่ไดรับสิทธิในการใช
ประโยชนจากสินทรัพยนั้นและแตหนวยงานภาครัฐไม
สามารถควบคุมหรือใชประโยชนในสินทรัพยนั้น และ
กิจการวัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นตามราคาทุนที่ผู
โอนไดรายงาน

- การวิเคราะหความสัมพันธทางสถิติ  โดยการ
ทดสอบสถิติ t และการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสห-
สัมพันธของอัตราสวนทางการเงินกอนและหลังปรับ
สินทรัพยรวมการงานมีความแตกตางกัน แสดงใหเห็นวา
อัตราสวนทางการเงินกอนปรับสินทรัพยรวมการงานมี
ความสัมพันธกับอัตราสวนทางการเงินหลังปรับสินทรัพย
รวมการงานทั้งในเชิงลบและเชิงบวก เนื่องจากหลังปรับ
สินทรัพยที่เก่ียวของกับการรวมการงานออกจะทําใหคาที่
คํานวณไดมีทั้งคาที่สูงขึ้นและลดลงซ่ึงอัตราสวนบางตัว
เม่ือมีคาสูงขึ้นอาจสงผลดีตอกิจการ เชน Current Ratio
แสดงใหเห็นถึงสภาพคลองที่แทจริงของกิจการ เชน
เดียวกับ DEBT ที่มีอัตราสวนลดลงแสดงถึงฐานะทางการ
เงินของกิจการนั้นมีภาระผูกพันที่จะตองชําระในอนาคต
เปนจํานวนนอย เปนตน

- การศึกษาความสัมพันธของ BV, INCOME ที่มีตอ
PRICE โดยการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ เพ่ือ
ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร พบวา INCOME
และ BV มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับ PRICE ใน
ระดับสูง และการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ พบวา มี
ตัวแปรอยางนอย 1 ตัว ที่มีความสัมพันธกับ PRICE อยาง
มีนัยสําคัญ จึงสรุปไดวา BV มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับ PRICE โดยมีคาสัมประสิทธ์ิที่ระดับ 1.208
แสดงวาราคาตามบัญชี (BV) เพ่ิมขึ้น 1 บาทตอหุน จะทํา
ใหราคาหลักทรัพย (PRICE) เพ่ิมขึ้น 1.208 บาทตอหุน
สอดคลองกับสมมติฐานที่ 1 และแสดงใหเห็นวา ราคา
ตามบัญชีของสินทรัพยในกิจการที่มีสินทรัพยที่เกิดจาก
การรวมการงานนั้น มีผลตอการตัดสินใจหรือเปนที่สนใจ
ของนักลงทุนสอดคลองกับ Chen, Roll และ Ross (1986);
Poon และ Taylor (1991); Clare และ Thomas (1994). ที่



ศึกษาบทบาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรในการอธิบาย
ความสัมพันธของ Stock Return และ Macroeconomic
Variables ที่แสดงใหเห็นวาราคาหุนควรสะทอนถึงความ
คาดหวัง เก่ียวกับการดําเนินงานในอนาคต ผลกําไรของ
บริษัทยังสะทอนใหเห็นถึงระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของประเทศแลว ยังสะทอนการเคล่ือนไหวของราคาหุน
และมีความสัมพันธกับตัวแปรทางเศรษฐกิจในตลาดหุน
(อางอิงใน ศิเรมอร ขาวฟอง, กัลยานี ภาคอัต และชยงการ
ภมรมาศ, 2552)

- ขอเสนอแนะเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีในการ
จัดประเภทรายการเปนสินทรัพยตามคํานิยามนั้น กิจการ
ควรใหความสนใจกับเนื้อหาและความเปนจริงเชิงเศรษฐ-
กิจมิใชรูปแบบทางกฎหมายเพียงอยางเดียว กิจการสามารถ
บันทึกบัญชีเก่ียวกับกรณีดังกลาวไดหลายวิธี เชน รับรูเปน
สินทรัพยอื่น สินทรัพยไมมีตัวตน สินทรัพยที่ไดรับจาก
การบริจาคหรือเปนสวนเกินทุนจากการบริจาค ดานผูโอน
อาจบันทึกเปนสินทรัพยของกิจการเองแตไมรับรูในงบ
การเงินของกิจการ คลายกับกรณีที่ ดารา/นักแสดง/นักรอง
จัดเปนสินทรัพยของกิจการแตไมสามารถรับรูไดในงบ
การเงิน

ขอเสนอแนะ
ในพิจารณาจัดประเภทรายการเปนสินทรัพยตามคํา

นิยามนั้น กิจการตองใหความสนใจกับเนื้อหาและความ
เปนจริงเชิงเศรษฐกิจ มิใชรูปแบบทางกฎหมายเพียงอยาง
เดียว ในปจจุบันมีสินทรัพยหลายประเภทที่เก่ียวของกับ
สิทธิทางกฎหมาย วิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่จะนํามาใช
เก่ียวกับสินทรัพยดังกลาว หากจะพิจารณาในเรื่องของ
กรรมสิทธ์ิเพียงอยางเดียว อาจมิใชเรื่องสําคัญในการ
พิจารณาความมีตัวตนของสินทรัพย รายการบางรายการ
อาจถือเปนสินทรัพยตามคํานิยามไดแมวากิจการจะไมมี
สิทธิตามกฎหมายที่จะควบคุมสินทรัพยนั้น อยางไรก็ดี
ในขณะนี้อยูในระหวางการพิจารณา “รางการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่องขอตกลง
สัมปทานบริการ” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงไดมีการกําหนด
ขอบเขต หลักเกณฑ หรือวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกลาวเพ่ือ
ประกาศใชเปนมาตรฐานในอนาคต

นอกจากขอเสนอแนะขางตน ในการศึกษาวิจัยครั้ง
ตอไป ควรมีการเพ่ิมเติมวิธีการเก็บขอมูลในการคํานวณ
อัตราสวนทางการเงิน (ตัวแปรตาม) โดยเพ่ิมอัตราสวนทาง

การเงินที่ใชในศึกษา เพ่ือใหไดขอมูลที่มีความชัดเจนมากขึ้น
หรือควรมีการขยายตัวแปรอิสระโดยเพ่ิมปจจัยที่คาดวาจะ
มีผลกระทบ หรือปจจัยปจจัยเชิงคุณภาพที่ไดศึกษาจาก
งานวิจัยในอดีต และควรศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุม
ธุรกิจอื่นเพ่ือใหเกิดความชัดเจนและเกิดประโยชนมาก
ย่ิงขึ้น
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