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บทนํา 
 

หลกัการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ไดกําหนดใหกิจการตองนําเสนองบการเงินอยาง
นอยปละครั้ง  ท้ังนี้มีวัตถุประสงคโดยตองการใหขอมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน  ผลการดําเนินงาน  
และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการเพ่ือเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินในการนําขอมูล
เหลาน้ันไปตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ, 2552: ออนไลน) แตเนื่อง
ดวยสภาวะการแขงขันทางธุรกิจท่ีสูงในปจจุบัน  ทําใหการปดบัญชีปละครั้งไมเพียงพอสําหรับท่ีจะทํา
ใหผูใชงบการเงินไดรับขอมูลขาวสารท่ีสําคัญอยางทันตอเวลา  ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงาน
ของกิจการได  จึงทําใหเกิดระบบขอมูลการปดบัญชีแบบรายไตรมาส  โดยตองการนําเสนอขอมูลทาง
การเงินของกิจการ  เพื่อใชประโยชนในดานการวิเคราะหเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของกิจการ  
ความสามารถในการบริหารงานหรือความรับผิดชอบของฝายบริหารในการบริหารทรัพยากรของ
กิจการรวมถึงการดํารงอยูตอไปในอนาคต  ดังน้ันในการนําเสนอขอมูลทางการเงินจึงมีความจําเปนที่
จะตองนําเสนอใหทันตอสภาวะการแขงขันทางธุรกิจที่เกิดข้ึนในปจจุบันและมุงตอบสนองความ
ตองการของผูใชงบการเงิน  ความสําคัญของงบการเงินระหวางกาลจึงเกิดข้ึน  โดยมุงเนนการใหขอมูล
ท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรม  เหตุการณ  และสถานการณใหมๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือไมใหมีการนําเสนอซ้ําซอนกับ
ขอมูลที่ไดเคยรายงานไปแลว งบการเงินระหวางกาลท่ีเช่ือถือไดและทันตอเวลาจะชวยใหผูลงทุน 
เจาหน้ี และผูใชงบการเงินอ่ืนเขาถึงความสามารถของกิจการในการกอใหเกิดกําไร  กระแสเงินสด 
เงื่อนไขผลตอบแทนจากการลงทุนและสภาพคลองทางการเงินของกิจการ  

สําหรับสภาวะการลงทุนในชวงครึ่งหลังของป 2553 พบวา  มีแนวโนมขยายตัวตามการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจโลก  ซ่ึงกอใหเกิดความเช่ือมั่นในการบริโภคและการลงทุน (สิริพร นาคเจือ, 2553: 
ออนไลน) แตส่ิงหนึ่งที่จะทําใหนักลงทุนเกิดความเช่ือม่ันและเปนแรงผลักดันใหเกิดการลงทุนที่เพิ่ม
มากขึ้นคือ  การไดรับขอมูลทางการเงินที่มีลักษณะเชิงคุณภาพโดยเอื้อประโยชนตอผูใชงบการเงินซ่ึงมี
องคประกอบหลักดังนี้ (ธารี หิรัญรัศมี และคณะ, 2551: 12-13) คือ งบการเงินที่จัดทําข้ึนตองสามารถ
เขาใจไดทันที  ขอมูลที่ปรากฏจะตองมีความเช่ือถือได  ขอมูลตองนํามาเปรียบเทียบกันไดในรอบ
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ระยะเวลาและตองมีประโยชนตอการตัดสินใจเพ่ือชวยใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินเหตุการณทั้ง
ในอดีต  ปจจุบันและอนาคตได  
 งบการเงินระหวางกาลของบริษัทท่ีอยูในความควบคุมของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยตองปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ซ่ึงไดกําหนดใหจัดทําอยางนอย ณ วันส้ินสุดงวด
ครึ่งปแรกของรอบบัญชี  และตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 
แตจากการประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการบัญชี เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการบัญชีไทยไปสูมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดการเลือก
ปฏิบัติของผูบริหาร  ลดความซํ้าซอนและขอขัดแยงที่อาจเกิดข้ึนในมาตรฐานการบัญชีแตละฉบับ 
สงผลใหกิจการที่อยูในตลาดหลักทรัพยตองจัดทําและนําเสนองบการเงินในรูปแบบใหมตามมาตรฐาน
การบัญชี  ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  มีผลบังคับใชวันที่ 1 มกราคม 2554 
ซ่ึงมีความแตกตางอยางมีสาระสําคัญในเรื่องวิธีปฏิบัติทางการบัญชีไดแก  รูปแบบการนําเสนองบ
การเงิน  การคํานวณคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย  การตีราคาสินคาคงเหลือ  ผลกําไรขาดทุนจากการ
แปลงคาเงินตราตางประเทศ  การดอยคาของสินทรัพย  การตีราคาใหมสําหรับที่ดิน  อาคารและอุปกรณ
ใหเปนมูลคายุติธรรม  
        เมื่อกลาวถึงธุรกิจการเกษตรถือไดวาเปนธุรกิจหน่ึงที่มีความสําคัญตอการสรางรายได
ใหกับประเทศไทยเพราะนอกเหนือจากการบริโภคภายในประเทศแลวยังสามารถสงออกไป
ตางประเทศซ่ึงในแตละปมีมูลคานับหลายลานบาท  จากการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป 2553 
ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุวาภาคการเกษตรมีแนวโนมการขยายตัวตามสภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่คาดวาจะขยายตัว 2.0 –2.5% สงผลใหความตองการบริโภคตลอดจนการผลิตสินคาและ
บริการตางๆ มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553:  อางถึงใน  คมชัดลึก, 2553: 
ออนไลน) รายงานดัชนีราคาสินคาเกษตรเดือนกรกฎาคม 2553 อยูที่ 159.04 เพิ่มขึ้น 32.9% จากชวง
เดียวกันของปกอนและเพ่ิมข้ึน 2.3%  เม่ือเทียบกับเดือนมิถุนายน 2553 ขณะท่ีดัชนีผลผลิตสินคาเกษตร
อยูที่ 70.65 ลดลง  2.4% จากชวงเดียวกันของปกอน  แตเพิ่มข้ึน 6.8% เม่ือเทียบกับเดือนมิถุนายน 2553  
(ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย, 2553: ออนไลน) จากขอมูลจะเห็นไดวามีความผัน
ผวนทางดานราคาสินคาเกษตรอยูตลอดเวลาปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดความผันผวนมีหลายประการอัน
ไดแก  สภาพความแปรปรวนของอากาศ  ปริมาณพืชผลท่ีออกสูตลาดมีลักษณะไมสอดคลองกับ
ปริมาณความตองการในแตละชวง  ระบบขอมูลเกี่ยวกับสินคาเกษตรไมสมบูรณทําใหการคาดการณ
ราคาผิดพลาด  ราคาสินคาเกษตรในตลาดโลกและอีกปจจัยที่สําคัญ  คืออัตราแลกเปลี่ยน  เนื่องจากมี
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ผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศและการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผล
ตอยอดขาย  ตนทุนการผลิต  ราคาสินคาที่สงออก  ซ่ึงสงผลกระทบตอกําไรและขาดทุนของกิจการ  

      หลักทรัพยของกลุมธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ถือไดวามี
ความสําคัญตอประเทศไทยเปนอยางย่ิง  เนื่องจากอาชีพทางดานการเกษตรยังคงเปนอาชีพหลักของ
ประชาชนอยู  อีกทั้งหลักทรัพยในกลุมธุรกิจการเกษตรยังอยูในความสนใจของกลุมนักลงทุนอยาง
สมํ่าเสมอ  ซ่ึงจะเห็นไดจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  สําหรับ
กลุมธุรกิจการเกษตรมีจํานวน 248,346,000 บาท  (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2553: ออนไลน)  
ดวยปริมาณการซ้ือขายที่สูงและมีแนวโนมจะเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ืองอันเปนผลมาจากกลุมประเทศท่ี
เปนผูสงออกสินคาเกษตรไดประสบกับปญหาภัยธรรมชาติทําใหประเทศไทยไดรับประโยชนจาก
เหตุการณที่เกิดข้ึน  แตจากความผันผวนของคาเงินที่มีผลกระทบตอราคาสินคา  และปริมาณการซ้ือขาย
ในตลาดหลักทรัพย  อาจสงผลใหนักลงทุนชะลอการลงทุนเน่ืองจากขาดความเช่ือม่ันในเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ  รวมถึงความเส่ียงจากความผันผวนของราคาสินคาเกษตรสงผลตอระบบเศรษฐกิจและความ
เปนอยูของประชาชนในประเทศโดยตรง  แตหากกลุมนักลงทุนและกลุมผูใชงบการเงินอ่ืนๆ ไดรับ
ขอมูลทางการเงินอยางถูกตองและทันเวลาอาจชวยใหสามารถปองกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นไดและใน
การนําเสนอขอมูลทางการเงินของกิจการนั้นตองมีการปฏิบัติตามที่มาตรฐานการบัญชีไดกําหนด  
รวมถึงชวงเวลาในการนําเสนอขอมูลตองทันตอความตองการของผูใชงบการเงิน  ท้ังน้ีเพื่อสรางความ
ไดเปรียบดานการแขงขันทางธุรกิจ  โดยการนําเสนองบการเงินระหวางกาล  กลุมธุรกิจการเกษตรใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  จะตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  34 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหผูศึกษาสนใจที่จะศึกษาถึงผลกระทบจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  ของกลุมธุรกิจการเกษตร  
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย  เพ่ือเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผูใชงบการเงินทั้งภายในและภายนอกตลาดหลักทรัพยฯ 
อยางถูกตองและเหมาะสม 
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วตัถุประสงคของการศึกษา 
        เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) 

เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  ของกลุมธุรกิจการเกษตร  ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 

ขอบเขตการศึกษา 
           การศึกษาผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34  (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  ของกลุมธุรกิจการเกษตร  ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ผูศึกษา
ไดทําการศึกษาขอมูลจากมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 
รวมกับระเบียบขอบังคับในการจัดทํางบการเงินของตลาดหลักทรัพยฯ โดยศึกษาจากกลุมธุรกิจ
การเกษตร  จํานวน  19  บริษัท (ขอมูล ณ วันท่ี 17 กรกฎาคม 2553) มาทําการศึกษา  มีดังน้ี 
 
ตารางที่ 1-1: ตารางแสดงรายชือ่กลุมธรุกจิการเกษตรในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยที่นํามาศึกษา 

ลําดับ ชื่อธรุกจิ ชื่อยอ 
1 บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) GFPT 
2 บริษัท เจริญโภคภณัฑอาหาร จํากัด (มหาชน) CPF 
3 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) CPI 
4 บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟดูส จํากัด (มหาชน) CM 
5 บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จํากดั (มหาชน) CFRESH 
6 บริษัท ตรังผลติภัณฑอาหารทะเล จํากดั (มหาชน) TRS 
7 บริษัท ไทยรับเบอรลาเท็คซคอรปอรเรช่ัน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) TRUBB 
8 บริษัท ไทยลักซ เอ็นเตอรไพรส จํากดั (มหาชน) TLUXE 
9 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) PRG 
10 บริษัท แพ็คฟูด จํากัด (มหาชน) PPC 
11 บริษัท ยูนวิานชิน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) UVAN 
12 บริษัท ยูนิเวอรแซล สตารช จํากัด (มหาชน) USC 
13 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภณัฑ จํากัด (มหาชน) LEE 
14 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทริ จํากัด (มหาชน) STA 
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ตารางที่ 1-1: ตารางแสดงรายชือ่กลุมธรุกจิการเกษตรในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยที่นํามาศึกษา 
(ตอ) 

ลําดับ ชื่อธรุกจิ ชื่อยอ 
15 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากดั (มหาชน) UPOIC 
16 บริษัท สุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน) SSF 
17 บริษัท หองเยน็โชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) CHOTI 
18 บริษัท หองเยน็เอเช่ียนซีฟูด จํากัด (มหาชน) ASIAN 
19 บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) EE 

 
วธิกีารศึกษา 
 การเกบ็รวบรวมขอมูล 
                      1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
    1.1 สํารวจขอมูลจากงบการเงินระหวางกาล  ของธุรกิจการเกษตรที่จดทะเบียน  ใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ประจําป 2553 ไตรมาสท่ี 2 จํานวนทั้งหมด 19 บริษัท 
                           1.2 เนื้อหาโดยพิจารณาตามเกณฑการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 
34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  และบทความที่เกี่ยวของกับงบการเงินระหวางกาล 
 วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 1. นําขอมูลท่ีไดจากการเปรียบเทียบหลักเกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล  มาจัดทํา
เปนตารางการแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ระหวางการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล กับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  ประกอบดวย 
      1.1 ความแตกตางในการจัดทํางบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน  โดย
พิจารณาตามประเด็นท่ีจะศึกษาดังตอไปนี้ 
  1) การแสดงงวดบัญชีที่ตองนําเสนองบการเงินระหวางกาล  
                        2) รูปแบบและเนื้อหาของงบการเงินระหวางกาล 
                         3) การเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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  1.2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี  โดยพิจารณาตามประเด็นที่จะ
ศึกษาดังตอไปน้ี 
  1) การแสดงงวดบัญชีที่ตองนําเสนองบการเงินระหวางกาล  
                        2) รูปแบบและเนื้อหาของงบการเงินระหวางกาล 
                         3) การเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 2. นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินมาจัดทําเปน
ตารางเปรียบเทียบการปฏิบัติตามหลักเกณฑในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  
งบการเงินระหวางกาล  กับบริษัทในกลุมธุรกิจการเกษตร  ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 
19 บริษัท  โดยพิจารณาตามประเด็นที่จะศึกษาดังตอไปนี้ 
  1) การแสดงงวดบัญชีที่ตองนําเสนองบการเงินระหวางกาล  
                        2) รูปแบบและเนื้อหาของงบการเงินระหวางกาล 
                         3) การเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 3. นําผลจากการสํารวจความแตกตางในการจัดทํางบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ประจําป 2553 ไตรมาสที่ 2 และผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  มาแสดงไดแก  การจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  อัน
เปนผลจากเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่ทําใหสงผลกระทบตอการจัดทําและการนําเสนองบ
การเงินระหวางกาล  ของกลุมธุรกิจการเกษตร  ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 เพื่อทราบถึงผลกระทบจากการปฏิบัติ  สําหรับการจัดทํางบการเงินระหวางกาล  ของ
กลุมธุรกิจการเกษตร  ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
นิยามศัพท  
 ผลกระทบ  หมายถึง  ผลลัพธที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชี 
 วิธีปฏิบัติทางการบัญชี  หมายถึง  การเปดเผยขอมูลรายการและเหตุการณทางการบัญชี  
โดยในท่ีนี้หมายถึง  การแสดงงวดบัญชีที่ตองนําเสนองบการเงินระหวางกาล  รูปแบบและเนื้อหาของ
งบการเงินระหวางกาลและการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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 งบการเงินระหวางกาล   หมายถึง  งบการเงินสําหรับงวดระหวางกาลที่เปนงบการเงิน
แบบสมบูรณหรืองบการเงินแบบยอ  สําหรับงวดระยะเวลาท่ีส้ันกวาหนึ่งป  (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระ
บรมราชูปถัมภ, 2552: ออนไลน) 
            กลุมธุรกิจการเกษตร  หมายถึง  กลุมธุรกิจที่ประกอบกิจการดานการเกษตรท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย  จํานวน 19 แหง (ขอมูล ณ วันท่ี 17 กรกฎาคม 2553) 
        ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  หมายถึง  สถาบันที่อยูภายใตพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  พ.ศ. 2535 เปนศูนยกลางการซ้ือขายหลักทรัพยและ
กํากับดูแลใหการซ้ือขายหลักทรัพยเปนไปอยางมีระบบ  มีความคลองตัวและมีความยุติธรรมแกทุกฝาย
ท่ีเกี่ยวของ  

 


