
บทที ่3 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
 ลกัษณะการด าเนินงาน วธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับผลกระทบของ
การรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพย ์ทั้งน้ีมีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ท่ีประกอบธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย ์จ านวน 54 บริษทั ซ่ึงผูศึ้กษาได้ด าเนินการศึกษารวบรวม
ขอ้มูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน อนัเป็นส่วนหน่ึงของรายงานประจ าปีและขอ้มูลจากงบ
การเงินประจ าปี พ.ศ.2553 – พ.ศ.2554 โดยมีรายละเอียดของระเบียบวธีิการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 
      3.1.1 ขอบเขตการศึกษา 
   1) ขอบเขตเนือ้หา 
             การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิธีปฏิบติัทางการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได ้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส าหรับงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินปี พ.ศ.2553 – ปี พ.ศ.2554 
จ านวน 54 บริษทั โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

1) การศึกษาถึงความแตกต่างของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 102 เร่ือง การรับรู้รายได้
ส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได ้ โดย
การเปรียบเทียบความแตกต่างของเกณฑ์การปฏิบติัทางการบญัชีภายใตม้าตรฐานการบญัชีทั้ง 2 
ฉบบั ในประเด็นความแตกต่าง 4 ประเด็น ดงัน้ี 

 - ขอบเขตรายการท่ีครอบคลุมภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
 - การวดัมูลค่ารายได ้
 - วธีิการและเง่ือนไขในการรับรู้รายได ้
 - การเปิดเผยขอ้มูล 

      2) การศึกษาวิธีปฏิบติัทางการบัญชีท่ีแสดงในงบการเงินและเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของกิจการส าหรับปี พ.ศ.2553 – พ.ศ. 2554 

      3) การศึกษาถึงผลกระทบจากการปรับใชว้ิธีปฏิบติัทางบญัชีภายใตม้าตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได ้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของกิจการ ส าหรับปี พ.ศ. 
2553 – พ.ศ.2554 
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  2) ขอบเขตประชากร 
                  ธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี 
พ.ศ.2554  ส าหรับกิจการท่ีประกอบธุรกิจขายอสังหาริทรัพยจ์  านวน 54 บริษทั และกิจการท่ี
ประกอบธุรกิจประเภทอ่ืน เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จ านวน 9 บริษทั ดังนั้น กลุ่มประชากร
ส าหรับการศึกษาน้ีจ านวน 54 บริษทั ดงัต่อไปน้ี (บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั(มหาชน), 
2554: ออนไลน์)  
ตารางที ่3.1 แสดงช่ือบริษัทและช่ือย่อของบริษัทกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทีจ่ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : กลุ่มประชากร 
ล าดบั ช่ือกจิการ ช่ือย่อ 
1 บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั(มหาชน) A 
2 บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) AMATA 
3 บริษทัเอเช่ียนพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) AP 
4 บริษทั แอสคอน คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ASCON 
5 บริษทั บางกอกแลนด ์จ ากดั (มหาชน) BLAND 
6 บริษทั บา้นร็อคการ์เดน้ จ ากดั (มหาชน) BROCK 
7 บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) CI 
8 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) CK 
9 บริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) DEMCO 
10 บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) ESTAR 
11 บริษทั เอเวอร์แลนด ์จ ากดั (มหาชน) EVER 
12 บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากดั (มหาชน) GLAND 
13 บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  GOLD 
14 บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จ ากดั (มหาชน) HEMRAJ 
15 บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) ITD 
16 บริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) KC 
17 บริษทักฤษดามหานคร จ ากดั (มหาชน) KMC 
18 บริษทั เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) KTP 
19 บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) LALIN 
20 บริษทัแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) LH 
21 บริษทั ลิฟวิง่แลนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) LL 
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ตารางที ่3.1 แสดงช่ือบริษัทและช่ือย่อของบริษัทกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทีจ่ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : กลุ่มประชากร (ต่อ) 
ล าดบั ช่ือกจิการ ช่ือย่อ 
22 บริษทั แอล.พี.เอน็.ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) LPN 
23 บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) MBK 
24 บริษทั เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) METRO 
25 บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) MJD 
26 บริษทั มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) MK 
27 บริษทั เอน็. ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) NCH 
28  บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) NNCL 
29 บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) NOBLE 
30 บริษทั อัง่เปา แอสเสท จ ากดั (มหาชน) NUSA 
31 บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) PAE 
32 บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จ ากดั (มหาชน) PF 
33 บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) PLE 
34 บริษทั พรีบิลท ์จ ากดั (มหาชน) PREB 
35 บริษทั ปรีชากรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) PRECHA 
36 บริษทั ปริญสิริ จ ากดั (มหาชน) PRIN 
37 บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) PS 
38 บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) QH 
39 บริษทั ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) RML 
40 บริษทั รสา พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) RASA 
41 บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) ROJNA 
42 บริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน) SAMCO 
43 บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) SC 
44 บริษทั สแกนโกลบอล จ ากดั (มหาชน) SCAN 
45 บริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) SENA 
46 บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) SIRI 
47 บริษทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) SPALI 
48  บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิงแอนดค์อนสตรัคชัน่ จ ากดั(มหาชน) STEC 
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ตารางที ่3.1 แสดงช่ือบริษัทและช่ือย่อของบริษัทกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทีจ่ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : กลุ่มประชากร (ต่อ) 
ล าดบั ช่ือกจิการ ช่ือย่อ 
49 บริษทั เอสทีพี แอนด ์ไอ จ ากดั (มหาชน) STPI 
50 บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) SYNTEC 
51 บริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) TFD 
52 บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) TICON 
53 บริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) UNIQ 
54 บริษทั ยนิู เวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) UV 

              จากตารางท่ี 3.1 แสดงถึงรายช่ือบริษทัและช่ือยอ่ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพยป์ระจ าปี 2554  จ  านวน 54 บริษทั ซ่ึงกิจการท่ีรับรู้รายไดโ้ดย
ใช้วิธี ท่ีแตกต่างไปจากการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ เม่ือโอนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนท่ีส าคญัในการเป็นเจา้ของใหแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้ หรือวธีิการรับรู้เป็นรายไดท้ั้งจ  านวนเพียงวิธี
เดียว ภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18(ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได ้ซ่ึงถือปฏิบติัในปี พ.ศ.2554 
เฉพาะกิจการท่ีประกอบธุรกิจประเภทขายอสังหาริมทรัพย ์จ านวน 24 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 44.44
ของกิจการในกลุ่มอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ซ่ึงกิจการดงักล่าวจะน าไป
ศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงวธีิการรับรู้รายไดส้ าหรับการศึกษาในบทท่ี 4 ส่วนท่ี 2 
การศึกษาวธีิปฏิบติัทางการบญัชี ต่อไป   
 

  3) ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง 
       ธุรกิจท่ีประกอบธุรกิจขายอสังหาริมทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ.2553  กิจการท่ีรับรู้รายไดท้ั้งจ  านวนเม่ือโอนความ
เส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัให้แก่ผูซ้ื้อแลว้ จ  านวน 30 บริษทั  คิดเป็นร้อยละ 55.56  
กิจการท่ีรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จและเงินค่างวดท่ีถึงก าหนดช าระ จ านวน 24 
บริษทั คิดเป็น ร้อยละ 44.44 ดงันั้น จ านวนกลุ่มตวัอย่างกิจการท่ีได้รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงวธีิการรับรู้รายได ้จ านวน 24 บริษทั ดงัน้ี 
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ตารางที ่3.2 แสดงช่ือบริษัทและช่ือย่อของบริษัทกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทีจ่ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : กลุ่มตัวอย่าง 
ล าดบั ช่ือกจิการ ช่ือย่อ 
1 บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) AMATA 
2 บริษทั บางกอกแลนด ์จ ากดั (มหาชน) BLAND 
3 บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) CI 
4 บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) ESTAR 
5 บริษทั เอเวอร์แลนด ์จ ากดั (มหาชน) EVER 
6 บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  GOLD 
7 บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จ ากดั (มหาชน) HEMRAJ 
8 บริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) KC 
9 บริษทักฤษดามหานคร จ ากดั (มหาชน) KMC 
10 บริษทั เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) KTP 
11 บริษทั ลิฟวิง่แลนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) LL 
12 บริษทั แอล.พี.เอน็.ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) LPN 
13 บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) MBK 
14 บริษทั เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) METRO 
15 บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) MJD 
16 บริษทั มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) MK 
17 บริษทั เอน็. ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) NCH 
18  บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) NNCL 
19 บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) NOBLE 
20 บริษทั ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) RML 
21 บริษทั รสา พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) RASA 
22 บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) ROJNA 
23 บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) SC 
24 บริษทั ยนิู เวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) UV 

              จากตารางท่ี 3.2 แสดงถึงรายช่ือบริษทัและช่ือยอ่ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพยป์ระจ าปี 2554 ท่ีเคยรับรู้รายไดท่ี้แตกต่างไปจากวิธีการรับรู้
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยต์ามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได้  
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จ านวน 24 บริษทั ซ่ึงกิจการดงักล่าวจะน าไปศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงวิธีการ
รับรู้รายไดส้ าหรับการศึกษาในบทท่ี 4 ส่วนท่ี 3 การศึกษาถึงผลกระทบจากการปรับใช้วิธีปฏิบติั
ทางบญัชี ต่อไป   
 
3.2 วธีิการศึกษา 
               1) การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
                   ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
              1. ศึกษารวบรวมข้อมูลวิธีปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 
(ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได ้(สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2555: ออนไลน์) 

      2. ศึกษารวบรวมขอ้มูลวธีิปฏิบติัทางการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 102 (ฉบบั
ท่ี 26 เดิม) เร่ือง การรับรู้รายได้ส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  (สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชูปถมัภ,์ 2555: ออนไลน์) 
       3. ศึกษารวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการเปิดเผยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการปรับใช้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ ท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส าหรับปี พ.ศ. 
2553 – ปี พ.ศ.  2554 ของธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย      จากบริการขอ้มูลตลาดหลกัทรัพยอ์อนไลน์ (On-line SET Listed Companies 
Information)  เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ถึงอตัราการเปล่ียนแปลง และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
 

   2) การวเิคราะห์ข้อมูล 
                   1. น าข้อมูลทุติยภูมิ ท่ีได้จากการศึกษา มาวิเคราะห์ถึงความแตกต่างของวิธีปฏิบัติ
ทางการบญัชีของมาตรฐานการบญัชีทั้ง 2 ฉบบั  ไดแ้ก่ มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 102 เร่ือง การรับรู้
รายไดส้ าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได ้ 
โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของเกณฑก์ารปฏิบติัทางการบญัชีภายใตม้าตรฐานการบญัชีทั้ง 2 
ฉบบั ในประเด็นความแตกต่าง 4 ประเด็น ดงัน้ี 

 - ขอบเขตรายการท่ีครอบคลุมภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
 - การวดัมูลค่ารายได ้
 - วธีิการและเง่ือนไขในการรับรู้รายได ้
 - การเปิดเผยขอ้มูล 

       2. น าขอ้มูลทุติยภูมิมาวิเคราะห์ถึงวิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีแสดงในงบการเงินและเปิดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของกิจการส าหรับปี พ.ศ.2553 –  พ.ศ. 2554 ส าหรับบริษทัจด
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ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ท่ีประกอบธุรกิจขาย
อสังหาริมทรัพย ์จ านวน 54 บริษทั 

       3. น าขอ้มูลทุติยภูมิมาวเิคราะห์ถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการปรับใชเ้กณฑก์ารรับรู้รายได้
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18(ปรับปรุง 2552)  เร่ือง รายได ้ท่ีแตกต่างไปจากเกณฑ์การรับรู้
รายไดเ้ดิมตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 102 (ฉบบัท่ี 26 เดิม)  เร่ือง การรับรู้รายไดส้ าหรับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์ โดยการศึกษาขอ้มูลท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ในส่วนของการประกาศใช้มาตรฐานการบญัชีใหม่และนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และน าขอ้มูล
ดงักล่าวมาวเิคราะห์ถึงอตัราการเปล่ียนแปลงของรายไดแ้ละก าไรสุทธิจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบญัชีในส่วนของเกณฑ์การรับรู้รายได้  โดยพิจารณาข้อมูลในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซ่ึง
แสดงถึงจ านวนรายไดแ้ละก าไรสุทธิ เพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์อตัราการเปล่ียนแปลงและ
ทิศทางของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการใชเ้กณฑ์การรับรู้รายการตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี จาก
รายงานทางการเงินประจ าปี พ.ศ.2553  - ปี พ.ศ. 2554 
 
 


