
บทท่ี 2 
 

แนวคิด  ทฤษฎี  และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

ในการศึกษาเรื่อง  ผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  34 (ปรับปรุง 
2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  ของกลุมธุรกิจการเกษตร  ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ผู
ศึกษาไดศึกษาตามแนวคิด  ทฤษฎีจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 ในการศึกษาเรือ่งน้ีมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี ้  

          1. มาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่  34  (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล (สภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ, 2552: ออนไลน) 
  ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดมีมติใหใชมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  34  
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  แทนมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2550)  
เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  ซ่ึงจากเดิมเปนมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบ
การเงินระหวางกาล  อันเกิดจากการกําหนดลําดับมาตฐานการบัญชีใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑของ
มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ  โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดข้ึน โดย
มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ  ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล (IAS 34: Interim Financial 
Reporting (Bound Volume 2009) ซ่ึงมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบการเงิน
ระหวางกาล  ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2554 เปนตนไป  แตทั้งน้ีสภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดมีการสนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ 
  งบการเงินระหวางกาลมุงเนนการใหขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรม  เหตุการณ  หรือ
สถานการณใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนกับกิจการเพื่อไมใหมีการนําเสนอขอมูลซํ้าซอนกับท่ีเคยไดรายงานไป  งบ
การเงินระหวางกาลที่เช่ือถือไดและทันตอเวลาจะชวยใหผูลงทุน  เจาหน้ี  และผูใชงบการเงินอื่นเขาถึง
ความสามารถของกิจการในการกอใหเกิดกําไร  กระแสเงินสด  เงื่อนไขผลตอบแทนจากการลงทุนและ
สภาพคลองทางการเงินของกิจการ  
  การนําเสนองบการเงินระหวางกาลนอกเหนือจากจะมุงตอบสนองใหทันกับความ
ตองการในการนําขอมูลไปใชตัดสินใจของผูใชงบการเงินแลว  ขอมูลในงบการเงินระหวางกาลควรมี
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การจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดถึงแนวทางการจัดทํางบการเงินระหวางกาล  เพื่อใหการ
นําเสนอขอมูลเปนไปในแนวทางเดียวกันและขอมูลท่ีนําเสนอสามารถตอบสนองกับความตองการของ
ผูใชงบการเงินไดเปนสวนใหญ  อันไดแก 
 1.1  การแสดงงวดบัญชีที่ตองนําเสนองบการเงินระหวางกาล 

1.2  รูปแบบและเนื้อหาของงบการเงินระหวางกาล 
1.3  การเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
  1.1 การแสดงงวดบัญชีท่ีตองนําเสนองบการเงินระหวางกาล 
       ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมไดกําหนดวากิจการใดบางตองเผยแพรงบการเงิน
ระหวางกาลและไมไดกําหนดวาตองเผยแพรงบการเงินระหวางกาลบอยเพียงใด  หรือตองเผยแพรให
แลวเสร็จภายในระยะเวลาเทาใดหลังจากวันส้ินงวดระหวางกาล  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะใชปฏิบัติ
กับกิจการที่ตองจัดทําหรือเลือกที่จะจัดทํางบการเงินระหวางกาล  คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการ
บัญชีสนับสนุนใหกิจการท่ีมีหลักทรัพยซ้ือขายตอสาธารณชน  จัดทํางบการเงินระหวางกาลเพื่อให
เปนไปตามหลักการรับรูรายการ  การวัดมูลคาและการเปดเผยขอมูลท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับน้ีและสนับสนุนใหกิจการที่มีหลักทรัพยซ้ือขายตอสาธารณชนปฏิบัติดังน้ี 

  1) จัดทํางบการเงินระหวางกาลอยางนอย  ณ  วันส้ินสุดงวดครึ่งปแรกของรอบบัญชี  
         2) จัดทํางบการเงินระหวางกาลใหพรอมใชใน 60 วันนับจากวันส้ินงวดระหวางกาล 
 สําหรับกิจการที่ธุรกิจมีการขึ้นลงตามฤดูกาลอยางเห็นไดชัดเจน  ขอมูลทางการเงิน

สําหรับงวดสิบสองเดือนส้ินสุดของงวดระหวางกาลและขอมูลเปรียบเทียบสําหรับชวงเวลาเดียวกัน
ของสิบสองเดือนกอนจะเปนประโยชนตอผูใชงบการเงิน  ดังนั้น  กิจการที่ธุรกิจมีการข้ึนลงตามฤดูกาล
อยางเห็นไดชัดเจนควรเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมโดยรายงานระหวางกาลตองรวมงบการเงินระหวางกาล
แบบสมบูรณหรือแบบยอสําหรับงวดตางๆ ดังตอไปนี้ 

 - งบแสดงฐานะการเงิน  ณ  วันส้ินงวดระหวางกาลปจจุบันและงบแสดงฐานะการเงิน
เปรียบเทียบ  ณ  วันส้ินงวดปบัญชีลาสุดที่ผานมา 

    - งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดระหวางกาลปจจุบันและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จที่แสดงยอดสะสมต้ังแตตนปบัญชีปจจุบันจนถึงวันส้ินงวดระหวางกาลและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเปรียบเทียบเพื่อการเปรียบเทียบสําหรับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 
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  - งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของซ่ึงแสดงยอดสะสมต้ังแตตนปบัญชี
ปจจุบันจนถึงวันส้ินงวดระหวางกาล  พรอมท้ังงบการเงินเปรียบเทียบดังกลาวเพื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันของปกอน 

   - งบกระแสเงินสดซ่ึงแสดงยอดสะสมต้ังแตตนปบัญชีปจจุบันจนถึงวันส้ินงวด
ระหวางกาล  พรอมท้ังงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบเพ่ือเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 

1.2 รูปแบบและเนื้อหาของงบการเงินระหวางกาล 
       1) กิจการสามารถเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบสมบูรณหรือนําเสนองบ

การเงินระหวางกาลแบบยอและเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่กําหนดในงบการเงิน
ระหวางกาลแบบยอ  กิจการสามารถแสดงรายการแตละรายการเกินกวารายการข้ันตํ่าที่ระบุไวหรือ
สามารถเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินมากกวาที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํหนดไว  
                   หากกิจการเลือกเผยแพรงบการเงินระหวางกาลแบบสมบูรณ  กิจการตองปฎิบัติ
ตามขอกําหนดท่ีระบุไวในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  การนําเสนองบการเงิน 
(สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ, 2552: ออนไลน) ประกอบดวยงบตางๆ ดังตอไปน้ี 

       (1) งบแสดงฐานะการเงิน  ณ  วันส้ินงวด 
                   (2) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด 
                   (3) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของสําหรับงวด 
                    (4) งบกระแสเงินสดสําหรับงวด 
                   (5) หมายเหตุประกอบงบการเงิน   
                 (6) งบแสดงฐานะการเงิน  ณ  วันที่เริ่มตนของงวดท่ีนํามาเปรียบเทียบ  เม่ือกิจการ
ปรับยอนหลังงบการเงินในงวดกอนใหเปนไปตามนโยบายการบัญชีใหม  หรือปรับปรุงรายการหรือจัด
ประเภทรายการในงบการเงินงวดกอน 
 หรือหากกิจการเลือกเผยแพรงบการเงินระหวางกาลแบบยอ  กิจการตองแสดง
หัวขอเรื่องและยอดรวมยอยในลักษณะเดียวกับท่ีแสดงในงบการเงินประจําปลาสุดและตองเปดเผย
ขอมูลที่สําคัญตามที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนด  กิจการตองแสดงรายการแตละบรรทัดหรือ
เปดเผยขอมูลเพิ่มเติมหากการไมแสดงหรือการไมเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมนั้นทําใหงบการเงินระหวางกาล
แบบยอบิดเบือนไปจากความเปนจริง  งบการเงินระหวางกาลตองมีสวนประกอบข้ันตํ่าดังตอไปนี้ 
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             (1) งบแสดงฐานะการเงินแบบยอ 
           (2) งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จแบบยอ  ซ่ึงอาจแสดงในลกัษณะใดลักษณะหน่ึง

ดังตอไปน้ี 
                (2.1) งบกําไรขาดทุนแบบข้ันตอนเดียวแบบยอ 
              (2.2) งบเฉพาะกําไรขาดทุนแบบยอและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบยอ 
          (3) งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของแบบยอ 
          (4) งบกระแสเงินสดแบบยอ 

                (5) หมายเหตุประกอบงบการเงินที่กําหนด   
          2) กิจการตองแสดงกําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานและกําไรตอหุนปรับลดในงบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดระหวางกาลไมวาจะเปนงบกําไรขาดทุนแบบสมบูรณหรือแบบยอ   
          3) หากกิจการแสดงสวนประกอบของกําไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกําไรขาดทุน 
กิจการตองแสดงกําไรตอหุนข้ันพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด ในงบเฉพาะกําไรขาดทุน 
          4) กิจการตองรายงานขอมูลในงบการเงินระหวางกาลตามเกณฑยอดสะสมจากตนป
บัญชีถึงปจจุบัน รวมทั้งเปดเผยรายการหรือเหตุการณทางบัญชีที่มีผลตอความเขาใจของผูใชงบการเงิน
ระหวางกาลปจจุบันอยางเปนสาระสําคัญ  กิจการตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้เปนอยางนอยในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  หากขอมูลดังกลาวมีสาระสําคัญและไมไดเปดเผยไวที่อื่นในงบ
การเงินระหวางกาล 
              (1) ขอเท็จจริงที่วากิจการไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณในงบการเงิน
ระหวางกาลเชนเดียวกับที่ใชในงบการเงินประจําปหรือขอเท็จจริงที่วากิจการไดเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีหรือวิธีการคํานวณ  โดยเปดเผยถึงลักษณะและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงน้ัน 
              (2)  การอธิบายความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานในงวดระหวางกาลท่ีมีลักษณะ
เปนวัฏจักรหรือฤดูกาล 
               (3) ลักษณะและจํานวนเงินของรายการท่ีมีผลกระทบตอสินทรัพย  หน้ีสิน  สวน
ของเจาของ  กําไรสุทธิ  หรือกระแสเงินสดซ่ึงเปนรายการไมปกติเนื่องจากลักษณะ  ขนาด  หรือการ
เกิดขึ้นของรายการนั้น 
              (4)  ลักษณะและจํานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการของจํานวนเงินท่ีเคย
รายงานไวในงวดระหวางกาลกอนของรอบปบัญชีเดียวกัน  หรือการเปลี่ยนแปลงประมาณการของ
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จํานวนเงินที่เคยรายงานในงวดปบัญชีลาสุดหากการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตองบ
การเงินระหวางกาลงวดปจจุบัน 
                (5)   การซ้ือคืน  การชําระคืน  และการออกตราสารหน้ีและตราสารทุน 
                   (6)  จํานวนเงินปนผลจาย (ยอดรวมตอหุน) โดยแยกแสดงตามประเภทหุนสามัญ
และหุนประเภทอื่น  

         (7)   ขอมูลตามสวนงาน   
                  (8) เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงินระหวางกาลท่ีมีสาระสําคัญ  ซ่ึงไมไดแสดง

ในงบการเงินระหวางกาลของงวดที่นําเสนอ 
         (9)  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกิจการในระหวางงวดระหวาง

กาลซ่ึงรวมถึงการรวมธุรกิจ  การไดหรือเสียอํานาจควบคุมในบริษัทยอยและเงินลงทุนระยะยาว  การ
ปรับโครงสรางและการดําเนินงานที่ยกเลิก 

                 (10) การเปลี่ยนแปลงของหน้ีสินหรือสินทรัพยท่ีอาจเกิดข้ึน  นับต้ังแตส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานประจําปลาสุด 
    1.3 การเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
                          1) หากงบการเงินระหวางกาลไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้  ตองมีการ
เปดเผยถึงขอเท็จจริงดังกลาว   งบการเงินระหวางกาลตองไมรายงานวาจัดทําตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินหากไมไดปฏิบัติตามขอกําหนดท้ังหมดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
         2) หลักการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  โดยกิจการตอง
เปดเผยขอมูลซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินแตละฉบับไดใหแนวทางเก่ียวกับการเปดเผยดังกลาว
ไว  ตัวอยางของขอมูลท่ีตองเปดเผย มีดังตอไปนี้ 
           (1) การปรับลดมูลคาและการกลับบัญชีปรับลดมูลคาของสินคาคงเหลือใหเปน
มูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ 
               (2)  การรับรูและการกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการดอยคาของท่ีดิน  อาคารและ
อุปกรณ  สินทรัพยไมมีตัวตน  หรือสินทรัพยอ่ืน 
              (3)  การกลับรายการบัญชีประมาณการหน้ีสินที่เกิดจากตนทุนของการปรับ
โครงสราง 
              (4)  การไดมาและการจําหนายไปซ่ึงท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ 
              (5)  ภาระผูกพันที่จะซ้ือท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ 
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                    (6)  การชําระคาเสียหายที่เกิดจากการฟองรอง 
                    (7)  การแกไขขอผิดพลาดที่สําคัญสําหรับขอมูลท่ีเคยนําเสนอในงวดกอน 
                    (8)  การผิดนัดชําระหน้ีหรือการผิดเง่ือนไขตามสัญญาเงินกูที่ยังไมมีการแกไขใหดี
ข้ึน  ณ  วันที่กอนหรือในวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
                    (9)  รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
  
                            2.  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล (สภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ, 2550) 
       มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะกําหนดเนื้อหาข้ันตํ่าที่ตองแสดงและ
เปดเผยในงบการเงินระหวางกาล  รวมทั้งหลักเกณฑในการรับรูรายการและการวัดมูลคาที่นําเสนอใน
งบการเงินแบบสมบูรณหรือแบบยอสําหรับงวดระหวางกาล   
       กิจการสามารถนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบสมบูรณ (ตามขอกําหนดท่ีระบุไว
ในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน) หรือนําเสนองบ
การเงินระหวางกาลแบบยอพรอมเปดเผยเฉพาะหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีกําหนดในงบการเงิน
ระหวางกาลแบบยอ  
       ขอมูลในงบการเงินระหวางกาล ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) 
เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  ระบุวางบการเงินที่สมบรูณประกอบดวยงบการเงินดังตอไปนี้ 
           (1) งบดุล 
                             (2) งบกําไรขาดทุน 
                             (3) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  โดยแสดงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังนี้ 
            (3.1) การเปลี่ยนแปลงท้ังหมดในสวนของเจาของ 
            (3.2) การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ  ซ่ึงไมรวมการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจาก
รายการกับผูเปนเจาของ  ซ่ึงกระทําการในฐานะของผูเปนเจาของ 
                             (4) งบกระแสเงินสดสําหรับงวด 
                             (5) หมายเหตุประกอบงบการเงิน  ซ่ึงประกอบดวยนโยบายการบัญชีที่สําคัญและ
ขอมูลท่ีเปนคําอธิบายอ่ืน 
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                       3.  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (สภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ, 2552: ออนไลน)  
                      งบการเงินเปนการนําเสนอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทางการเงินของกิจการ
อยางมีแบบแผน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน  และกระแส
เงินสดของกิจการ  ซ่ึงเปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินกลุมตางๆ 
   1) งบการเงินฉบับสมบูรณประกอบดวยงบตางๆ ดังตอไปนี้ 

  (1) งบแสดงฐานะการเงิน  ณ  วันส้ินงวด 
              (2) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด 
              (3) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของสําหรับงวด 
               (4) งบกระแสเงินสดสําหรับงวด 
              (5) หมายเหตุประกอบงบการเงิน   
            (6) งบแสดงฐานะการเงิน  ณ  วันที่เริ่มตนของงวดท่ีนํามาเปรียบเทียบงวดแรกสุด  
เม่ือกิจการไดนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังหรือการปรับงบการเงินยอนหลังหรือเมื่อ
กิจการมีการจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม 
                       2) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  กิจการตองแสดงรายการรายไดและคาใชจายท้ังหมดท่ีรับรู
ในงวดในงบการเงินตามขอดังตอไปนี้ 
     (2.1) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพียงงบการเงินเดียว 
     (2.2) แยกเปนสองงบ  คือ  งบที่แสดงองคประกอบของกําไรหรือขาดทุน (งบเฉพาะ
กําไรขาดทุน) และงบที่ต้ังตนดวยกําไรหรือขาดทุนและแสดงองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน (งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) 
   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของในระหวาง
งวดซ่ึงเปนผลมาจากรายการหรือเหตุการณอ่ืนนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลมาจากรายการ
กับผู เปนเจาของจากความสามารถในการเปนเจาของ  กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมประกอบดวย 
สวนประกอบท้ังหมดของกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  หมายถึง  รายการรายไดและคาใชจาย (รวมถึงการปรับปรุง
การจัดประเภทรายการใหม) ซ่ึงไมอนุญาตใหรับรูในกําไรหรือขาดทุน โดยมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินอ่ืน  องคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนประกอบดวย  การเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย  ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยตาม
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โครงการผลประโยชนของพนักงาน  ผลกําไรและขาดทุนจากการแปลงคางบการเงินของการดําเนินงาน
ในตางประเทศ  และสวนของผลกําไรและขาดทุนจากการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย 
                         ขอมูลที่ตองแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด  โดยตองแสดงรายการแตละ
บรรทัดพรอมจํานวนเงินสําหรับงวด  สําหรับรายการดังตอไปนี้  
                     (1) รายได 
  (2) ตนทุนทางการเงิน 
  (3) สวนแบงกําไรหรือขาดทุนของบริษัทรวมกับบริษัทรวมคาที่ใชวิธีสวนไดเสีย 
  (4) คาใชจายภาษี 
  (5) ยอดรวมของ  
       (5.1) กําไรหรือขาดทุนหลังภาษีเงินไดจากการดําเนินงานท่ียกเลิก และ 
         (5.2) ผลกําไรหรือขาดทุนหลังภาษีเงินไดที่รับรูจากการวัดมูลคายุติธรรมสุทธิหัก
จากตนทุนในการขายหรือการจําหนายกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานที่ยกเลิก 
    (6) กําไรหรือขาดทุน 
    (7) องคประกอบแตละรายการของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนที่จัดประเภทตามลักษณะ 
    (8) สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษัทรวมกิจการรวมคาท่ีใชวิธีสวนไดเสีย  
    (9) กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  
 
    กิจการตองเปดเผยรายการดังตอไปนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนการจัดสรร
สําหรับงวด   ดังนี้ 
    (1) กําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดที่เปนของ 
       (1.1) สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม  และ 
       (1.2) สวนของผูเปนเจาของบริษัทใหญ 
    (2) กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดท่ีเปนของ 
         (2.1) สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม  และ 
       (2.2) สวนของผูเปนเจาของบริษัทใหญ 
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                           4. ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยเกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทจด
ทะเบียน (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2550: ออนไลน) 
                         สวนจดทะเบียนและเปดเผยขอมูลฝายกํากับบริษัทจดทะเบียนไดออกขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน  เรื่อง  แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศสําคัญของบริษัทจดทะเบียน  เพ่ือใหการซื้อขายหลักทรัพยใน
ตลาดหลักทรัพยฯ มีสภาพคลอง  มีความยุติธรรมและเปนไปอยางมีระเบียบจึงกําหนดใหบริษัทจด
ทะเบียนมีหนาที่ เปดเผยสารสนเทศท่ีสําคัญและจําเปนตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยให
ประชาชนทราบโดยสารสนเทศดังกลาวจะตองถูกตอง  เพียงพอและทันเวลา  นอกจากนี้บริษัทจด
ทะเบียนตองดําเนินการเพื่อใหแนใจวาทุกคนท่ีลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทไดรับสารสนเทศดังกลาว
อยางเทาเทียมกัน 

             4.1 ขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย  ซ่ึงออกโดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  วาตองเปดเผยขอมูลทั้งที่เปนขอมูล
การเงินและขอมูลที่ไมใชทางการเงิน  โดยบริษัทจดทะเบียนจะตองเปดเผยรายการข้ันตํ่าตามรูปแบบ
และตามระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

                     1) ขอมูลทางการเงิน  บริษัทจดทะเบียนจะตองจัดสงงบการเงินทุกส้ินไตรมาส 
และส้ินรอบระยะเวลาบัญชี  โดยบริษัทจดทะเบียนตองจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่กําหนดวาดวยกฎหมายการบัญชี  กรณีที่ไมมีมาตรฐานการบัญชีคลอบคลุมถึงใหบริษัทจด
ทะเบียนปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (International Accounting Standard: IAS) หรือ
มาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา (US GAAP) ตามลําดับ  เนื่องจากตองการใหงบการเงิน
สามารถสะทอนขอมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน  ผลการดําเนินงาน  และสภาพคลองของบริษัทตรงตาม
ขอเท็จจริง  ทําใหงบการเงินมีคุณคาตอการตัดสินใจของนักลงทุนอยางแทจริงและงบการเงินของบริษัท
จดทะเบียนตองไดรับการตรวจสอบและรับรองบัญชี  จากผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก 
สํานักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  โดยผูสอบบัญชีจะตองเปนผูที่มีความ
เปนอิสระจากบริษัทจดทะเบียน 

                 2)  ขอมูลที่ไมใชทางการเงิน  บริษัทจดทะเบียนจะตองเปดเผยขอมูลตามรายการข้ัน
ตํ่าที่กําหนดไวในรายงานการเปดเผยขอมูลประจําป  แบบ 56-1 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 (มาตรา 56) เพื่อเปดเผยตอประชาชน  และรายงานประจําป (แบบ 56-2)  



17 
 

                               4.2  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนมี 6 
ประการดังนี้ 
               1) การเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญใหประชาชนทราบโดยทันที  บริษัทจดทะเบียน
ตองเปดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการดําเนินงานท่ีสําคัญของบริษัทใหประชาชนไดทราบทันที  
                                2) การเผยแพรสารสนเทศตอประชาชนอยางท่ัวถึง  บริษัทจดทะเบียนตองเปดเผย
สารสนเทศท่ีสําคัญตอประชาชนโดยใชส่ือและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด 
                                3) การช้ีแจงกรณีท่ีมีขาวลือหรือขาวสาร  ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนทราบขาวลือ 
ไมวาจะเปนจริงหรือไมก็ตาม  บริษัทจดทะเบียนตองช้ีแจงเกี่ยวกับขาวลือหรือขาวสารนั้นโดยเร็วที่สุด  
เนื่องจากอาจจะมีผลตอการซ้ือขายหลักทรัพยหรือมีผลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของบริษัท
จดทะเบียน 
                                 4) การดําเนินการเมื่อการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนผิดไปจากสภาพ
ปกติของตลาด  บริษัทจดทะเบียนตองพิจารณาวามีขาวลือหรือเหตุการณสําคัญอ่ืนที่ตองดําเนินการให
เปนไปตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศหรืออยูระหวางดําเนนิการในเรื่องสําคัญที่อาจ
มีผลกระทบตอการซ้ือขายหลักทรัพยหรือไม  หากไมมีหรือไมทราบสาเหตุ  บริษัทตองแจงใหทราบทั่ว
กันวาไมมีพัฒนาการใดๆ ที่สําคัญท่ีเกี่ยวกับธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัท   
                                 5) การเปดเผยในเชิงสงเสริมที่ไมมีเหตุอันควร  บริษัทจดทะเบียนตองละเวนการ
เปดเผยสารสนเทศในลักษณะเชิงสงเสริมที่เกินความจําเปนในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของ
บริษัท 
                                 6) การซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนโดยใชสารสนเทศภายใน  บุคคล
ภายในควรละเวนจากการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนเปนระยะเวลาหน่ึง  เพ่ือเปด
โอกาสใหผูลงทุนไดมีการประเมินสารสนเทศนั้นตามสมควร 

                4.3  การเปดเผยสารสนเทศท่ีสําคัญ (มาตรา 56 และมาตรา 57 ของพระราชบัญญตัิ 
ก.ล.ต.) สารสนเทศสําคัญที่บริษัทจดทะเบียนตองสงรายงานตอตลาดหลักทรัพยแบงไดเปน 2 ประเภท
ใหญๆ คือ  

            1) สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) (มาตรา 56) 
                      บริษัทตองจัดทําและนําสงสารสนเทศสําคัญในระยะเวลาที่กําหนดตามมาตรา 56 

แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตอสํานักงาน ก.ล.ต. และ
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สําเนาตลาดหลักทรัพย  กําหนดใหนําสงงบการเงินรายไตรมาส  ซ่ึงผานการสอบทานจากผูสอบบัญชี 
นําสงภายใน 45 วัน นับแตส้ินรอบระยะเวลาบัญชี  

                     การรายงานขอมูลเพิ่มเติม  หากผลการดําเนินงานในงบกําไรขาดทุนทั้งงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจําปท่ีบริษัทสงใหตลาดหลักทรัพยเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของป
กอนเกินกวารอยละ 20 บริษัทตองวิเคราะหและช้ีแจงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในผลการดําเนินงาน
ดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยฯ พรอมกับการนําสงงบการเงิน 
                                2) สารสนเทศสําคัญตามเหตุการณ (Non-periodic Reports) (มาตรา 57) 
                  เหตุการณที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุนหลักทรัพยหรือตอการ
ตัดสินใจลงทุนหรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนตองรายงานเปน
หนังสือพรอมดวยเหตุผลในทันทีท่ีเกิดเหตุการณหรือในวันที่คณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัทมีมติ   
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
  ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร  (2545)  กลาวถึงเรื่อง  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผูใชงบการเงิน
ควรเขาใจวา  กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  คือการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของหรือสินทรัพยสุทธิ  อัน
เนื่องมาจากเหตุการณหรือรายการอ่ืนที่ไมไดเกิดจากเจาของ  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะชวยใหผูใชงบ
การเงินหรือผูลงทุนไดทราบขอมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนและขอมูลอ่ืนที่จําเปน โดยกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนผลมาจากแนวคิดเกี่ยวกบัการรักษาระดับทุนและแนวคิดรวมหมดทุกอยาง  รายการ
ท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผูใชงบการเงินหรือผูลงทุนใหความสนใจ  ไดแก กําไรขาดทุน
สุทธิสําหรับงวด  สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย  ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  
ผลสะสมจากการแปลงคางบการเงินและผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เปนทางเลือกใหมท่ีผูใชงบการเงินหรือผูลงทุนสามารถไดขอมูลที่มีประโยชนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเพ่ือนําไปใชในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 
  สมศักดิ์  ประถมศรีเมฆ  และ วรนุช  พัชรตระกูล  (2545) กลาวถึงเรื่อง  กําไรที่ทาน
เห็นเปนกําไรขาดทุนจริงหรือวา  ตัวเลขกําไรสุทธิเปนตัวเลขท่ีผูใชงบการเงินใหความสําคัญเปนอยาง
มาก  กําไรตามแนวคิดของการรักษาระดับทุนประกอบดวยกําไรจากการทํามาหาไดในปกติประจําวัน
บวกดวยกําไรจากการถือครองสินทรัพยในขณะท่ีกําไรตามรายการคาจะประกอบไปดวยกําไรจากการ
ทํามาหาไดในปกติประจําวันเทานั้น  ซ่ึงผูใชงบการเงินควรที่จะไดรับขอมูลกําไรทั้งสองมุมมอง  แต
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โดยขอเท็จจริงผูลงทุนสวนใหญมีโอกาสรับทราบกําไรตามรายการคาเพียงอยางเดียวซ่ึงแสดงอยูในงบ
กําไรขาดทุน  สวนกําไรตามแนวคิดของการรักษาระดับทุนไมไดมีการเปดเผยออกมาอยางชัดเจนเพราะ
อาจมีท้ังผลดีและผลเสียตอผูใชงบการเงินได  หากผูใชงบการเงินตัดสินใจลงทุนหรือใหกูเงินโดยใช
ตัวเลขกําไรสุทธิเพียงอยางเดียว  อาจทําใหตัดสินใจผิดพลาดได  ดังน้ันผูใชงบการเงินจึงควรดูตัวเลข
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประกอบการตัดสินใจเพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนมากย่ิงข้ึน 

  พัดชา   เอลาฬุกานนท  (2548)  ศึกษาการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเงินลงทุนในตราสาร
หนี้และตราสารทุนตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 40 เรื่อง เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน  
ของกลุมธุรกิจส่ือสารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  วิธีการศึกษาโดยเก็บรวบรวม
ขอมูลจากงบการเงินประจําปและรายงานประจําป  จากผลการศึกษาสรุปไดวา  การเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับรายการที่มีนัยสําคัญในกําไรขาดทุนเกี่ยวกับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน  พบวา
สวนใหญไมแสดงรายการการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ย  คาสิทธิ  และเงินปนผลจากเงินลงทุน
ช่ัวคราว  รวมถึงส่ิงตอบแทนจากการขายเงินลงทุนแตละประเภทและในงวดบัญชีท่ีทําการศึกษารายการ
ท่ีทุกบริษัทเปดเผยและแสดงขอมูลอยางครบถวน  คือการแสดงผลกําไรขาดทุนจากการจําหนายเงิน
ลงทุน  และบริษัทสวนใหญจะแสดงสวนกําไรที่ยังไมเกิดข้ึนของหลักทรัพยเพื่อคาและเงินลงทุนทั่วไป
ในงบกําไรขาดทุนของกิจการ 
 อรทัย  ทรายมูล (2548) ศึกษาวิธีปฏิบัติทางบัญชี  ของกลุมธนาคารพาณิชย ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  ตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 47 เรื่อง การเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  ของธนาคารพาณิชยจํานวน 8 แหง  โดยพิจารณาจากปริมาณหลักทรัพย
มากกวาหนึ่งลานหุนหรือมีทุนจดทะเบียนมากกวาหน่ึงรอยลานบาท  วิธีการศึกษาโดยใชงบการเงินและ
รายงานประจําปของธนาคารพาณิชยระหวางป พ.ศ. 2543 ถึงป พ.ศ. 2546 มาตรวจสอบรายละเอียดการ
เปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 47 รวมกับคูมือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  ผลการศึกษาสรุปไดวา  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันตาม
เกณฑข้ันตํ่าที่ไดกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชีสวนใหญถือปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลัก
ทรัยพยแหงประเทศไทย  ซ่ึงมีรายละเอียดยอยบังคับใหตองเปดเผยรายการที่มากกวามาตรฐานการบัญชี 
นอกจากนี้ธนาคารพาณิชยท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐมีการเปดเผยขอมูลในรายละเอียดยอยนอย
กวาธนาคารพาณิชยเอกชน  และธนาคารพาณิชยท่ีไดรับการตรวจสอบบัญชีจากสํานักงานตรวจสอบ
บัญชีเดียวกันจะเปดเผยขอมูลคลายคลึงกัน 
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 วิโรจน  เฉลิมรัตนา (2549) กลาวถึงเรื่อง งบการเงินระหวางกาลและงบการเงิน
ประจําปวา  บริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ซ่ึงขอมูลทางการเงินของ
บริษัทเปนส่ิงที่ตองเปดเผยแกสาธารณะ  จึงอยูในบังคับตองนําเสนองบการเงินประจําปท่ีผานการ
ตรวจสอบแลวและนําเสนองบการเงินระหวางกาลท่ีผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีเปนรายไตรมาส 
โดยปกติบริษัทจะตองปดบัญชีอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  เพ่ือนําเสนองบการเงินใหแกผูสอบบัญชี
ตรวจสอบและใหความเห็น  จากนั้นจึงนํางบการเงินนําสงตอกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย แต
การปดบัญชีปละครั้ง  อาจจะไมเพียงพอที่จะทําใหกิจการไดรับขอมูลที่สําคัญอยางทันตอเวลาอีกตอไป  
ความสําคัญของงบการเงินระหวางกาลจึงเกิดข้ึนและกลายเปนตัวชี้วัดที่สําคัญตัวหน่ึงวา  กิจการน้ันๆ มี
ระบบขอมูลทางการเงินท่ีดีเพียงใด 
  
 
 


