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การคนควาอิสระเรื่องการศึกษาวิธีปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานฉบับที่39 เรื่องกําไร
หรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวด ขอผิดพลาดที่สําคัญและการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีของบริษัทใน
หมวดการสื่อสารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 6 แหงที่การเปดเผย
เกี่ยวกับกําไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวด ขอผิดพลาดที่สําคัญ และการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีไวใน
งบการเงินของบริษัทซึ่งไดแก  บริษัท บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) บริษัท เทเลคอมเอเซีย
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) บริษัท อินเทอรเน็ต 
ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท บลิส-เทล จํากัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
จํากัด (มหาชน)   วิธีการศึกษาโดยใชงบการเงินของบริษัทเหลานี้ในรอบระยะเวลาบัญชีป 2545-
2547 มาตรวจสอบวาไดมีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 39 รวมถึงรวมถึงคนควาขอมูลจาก
หนังสือวารสารตางๆ เอกสารทางวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวของ   

ผลการศึกษาพบ 5 ประเด็นหลักในการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่39 ไดแก กําไรขาดทุนจากกิจกรรมปกติ รายการพิเศษ ขอผิดพลาดที่สําคัญ การเปลี่ยนแปลง
ในประมาณการทางบัญชี และการเปลี่ยนแปลงในนโยบายบัญชี  
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ดานกําไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวดของกลุมตัวอยางพบวามีการแสดงและเปดเผยขอมูล
เปนไปตามที่มาตรฐานการบัญชีกําหนดซึ่งจะตางกันในสวนของวิธีการแสดงงบกําไรขาดทุนโดย
วิธีจําแนกตามคาใชจายตางกันโดยมีอยู 2 บริษัทที่แสดงขอมูลในงบกําไรขาดทุนจัดประเภท
คาใชจายแบบวิธีตนทุนขาย (หลายขั้น) และอีก 4 บริษัท ที่แสดงขอมูลในงบกําไรขาดทุน 
จัดประเภทคาใชจายตามลักษณะ (แบบขั้นเดียว) แตทั้งนี้ทั้ง 6 บริษัทมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
กําไรขาดทุนจากกิจกรรมปกติเหมือนกันอยางเชนรายไดและคาใชจายที่มีความสําคัญตอ 
ความเขาใจในผลการดําเนินงานของไดเปดเผยแยกกันในงบกําไรขาดทุนโดยอางอิงรายละเอียดไว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของแตละป  

 ในสวนการประกอบธุรกรรมรายการพิเศษพบวากลุมตัวอยางไดมีการเปดเผยขอมูลใน 
การแสดงรายการพิเศษดวยจํานวนสุทธิจากภาษีแยกไวเปนสวนในงบกําไรขาดทุนหลังรายการ 
ผลการดําเนินงานกิจกรรมปกติทั้งนี้ยังไดเปดเผยรายละเอียดของรายการพิเศษไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของแตละบริษัท  

ดานขอผิดพลาดที่สําคัญพบวากลุมตัวอยางที่มีรายการขอผิดพลาดที่ไดมีการเปดเผยขอมูล
โดยกลุมตัวอยางไดแสดงไวในงบการแสดงเปลี่ยนแปลงของผูถือหุน ซ่ึงปรับกับกําไรสะสม 
ตนงวดของแตละปและมีการเปดเผยสาเหตุรายละเอียดของขอผิดพลาดที่สําคัญและการแกไข
ขอผิดพลาดไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของแตละป  

 ดานการเปลี่ยนแปลงในประมาณการทางบัญชี  กลุมตัวอยางไดมีการเปดเผยขอมูลเปนไป
ตามมาตรฐาน  ซ่ึงบริษัทฯนี้ไดมีการเปดเผยขอมูลโดยบริษัทเหลานี้ไดรวมคํานวณผลของ 
การเปลี่ยนแปลงประมาณการไวในงบกําไรขาดทุนเฉพาะงวดที่มีการเปลี่ยนแปลง หากการ
เปลี่ยนแปลงกระทบเฉพาะงวดนั้นและไดมีการเปดเผยลักษณะและจํานวนของการเปลี่ยนแปลง 
ในประมาณการทางบัญชีไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินได  

ดานการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีไดมีการเปดเผยขอมูล  กลุมตัวอยางไดมีการเปดเผย
ขอมูลโดยไดเปดเผยถึงลักษณะและเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีแตมิไดมีการปรับ
ยอนหลังงบการเงินงวดบัญชีกอนๆที่รวมอยูในงบการเงินเปรียบเทียบเนื่องจากบริษัทฯเห็นวา 
ผลของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมมีสาระสําคัญตองบการเงินกอนๆที่รวมอยูในงบการเงิน
เปรียบเทียบ 
 

 

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d



 

 

ฉ 
 

 

Independent Study Title A Studying of Accounting Practice According to TAS    
No. 39 on Net Profit or Loss for the Period, 
Fundamental Errors and Accounting Changes :A Case 
Study of a Registered Company in The Stock Exchange 
of Thailand of Industrial Technology Group in 
Communication Sector   

 
Author Puttipong  Yantaksa 
 
Degree Master of Accounting 
 
Independent Study Advisor Committee                    
 Mr. Arthapong Peerachuer               Chairperson  
 Lect. Purithat Inya  Member  
  

ABSTRACT 
 
This Independent Study studies about accounting practice according to TAS No. 39 Net 

Profit or Loss for the Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies in 
communication sector of the Stock Exchange of Thailand for 6 selected companies which 
disclosed about Net Profit or Loss for the Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting 
Policies on their financial statement. The lists of that listed companies are TT&T Public Company 
Limited (TT&T), True Corporation Public Company Limited (TRUE), Samart Corporation Public 
Company Limited (SAMART), Internet Thailand Public Company Limited (INET), Bliss-Tel 
Public Company Limited (BLISS) and Advanced Info Service Public Company Limited. The 
study is to examine the financial statement of the selected companies between year 2002and year 
2004 according to TAS No.39 also included the related journal articles and issues.  

This study found five main points of TAS No.39 as follow: net profit or loss for period, 
extraordinary items, fundamental errors, changes in accounting estimates and changes in 
accounting policies. 
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As for the Net Profit or Loss for the Period found that the selected companies 
accordingly disclosed to TAS No.39 determined. But differ from each other in income statement 
showing method. There are 2 companies which used the Cost method (several steps) on showing 
their income statement. But remained companies used the single step on showing their income 
statement. However, all selected companies have similar disclose such as items of income and 
expenses in the income statement arising from ordinary activities that are relevant  
to an understanding of the performance of the entity were separately disclosed and also reveal  
the details of the items in notes and supplementary schedules. 
 As for the Extraordinary Items activities found that sample group was shown the items 
net of taxes in separate section of the income statement, following the results of ordinary 
activities and also revealed the items’ detail in its note and supplementary schedules. 
 As for Fundamental Errors found sample group which have the errors was shown that  
the amount of the correction of a fundamental errors and their detail, which show in note and 
supplementary schedules by adjusting the opening balance of retained earning and comparative 
statement was restated in each years. 
 As for The Changes in Accounting Estimate found sample group was accordingly shown 
as the accounting standard determined. Which determined the company to include the effect of 
change in accounting estimates in net profit or loss in the period of the change if the change 
effects the period and also revels about the nature and amount of a change in an accounting 
estimate in note and supplementary schedules? 
 According to changes in accounting policies found INET sample group also revealed 
information by disclosed the nature and reasons of changes in accounting policies but could not 
be reported as an adjustment tot the prior account period that includes in comparative statement 
because the company found that the result of this change has not materiality for the prior account 
period including comparative statement. 
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