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 การคนควาแบบอิสระนี้  เปนการศึกษาถึงผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชี  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล  ของกลุมธุรกิจการเกษตร  ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  จํานวน 19 บริษัท  วิธีการศึกษาโดยการนําขอมูลจากงบการเงินของบริษัท
ในกลุมธุรกิจการเกษตร ไตรมาสท่ี 2 ประจําป 2553 เพ่ือ (1) เปรียบเทียบหลักเกณฑการจัดทํางบการเงิน
ระหวางกาลตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) กับมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 
(ปรับปรุง 2552)  (2) ศึกษางบการเงินของกลุมธุรกิจการเกษตร  ไตรมาสท่ี 2 ประจําป 2553 ที่ใช
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เพ่ือมาสํารวจการจัดทําตามหลักเกณฑในมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)  (3) แสดงการจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ภายใตหลักเกณฑการ
ปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)  จากการนําขอมูลมาสํารวจถึงผลกระทบจาก
การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหวางกาลไดครอบคลุม
ใน 3 ประเด็นหลัก  ไดแก  การแสดงงวดบัญชีท่ีตองนําเสนองบการเงินระหวางกาล  รูปแบบและเนื้อหา
ของงบการเงินระหวางกาลและการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ผลการศึกษาพบวาดานการแสดงงวดบัญชีที่ตองนําเสนองบการเงินระหวางกาลไมมี
ความแตกตางที่เปนผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญในเรื่องของหลักเกณฑสําหรับการแสดงงวดบัญชีท่ี
ตองนําเสนองบการเงินระหวางกาล  และจากการสํารวจพบวาบริษัทในกลุมธุรกิจการเกษตรท้ัง 19 



จ 
 

บริษัทไดมีการจัดทํางบการเงินตามงวดบัญชีที่มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบ
การเงินระหวางกาลกําหนด  ยกเวนประเด็นการจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซ่ึงตองแสดงเปรียบเทียบ
ในแตละงวดบัญชีพบวา  ยังไมไดมีการจัดทําทั้ง 19 บริษัท  เนื่องมาจากมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ียังไมมี
ผลบังคับใชในงวดบัญชีที่ทําการศึกษา 
  ดานรูปแบบและเนื้อหาของงบการเงินระหวางกาล  พบวามีความแตกตางอยางมี
สาระสําคัญที่มีผลกระทบในเรื่องรูปแบบของงบการเงินระหวางกาล โดยตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 
34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  กําหนดใหงบการเงินระหวางกาลท้ังแบบสมบูรณและ
แบบยอตองมีการจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  และจากการสํารวจพบวา  บริษัทในกลุมธุรกิจ
การเกษตรท้ัง 19 บริษัท  ยังไมไดมีการจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเนื่องจากมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี
ยังไมมีผลบังคับใชกับงบการเงินในไตรมาสที่ 2  ประจําป 2553 ท่ีนํามาศึกษา  แตจะมีผลกระทบตองบ
การเงินระหวางกาลในปตอไป  โดยกําหนดใหจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพ่ือแสดงรายการรายได
และคาใชจายที่ไมรับรูประจํางวดแตมีผลกระทบตอสวนของผูถือหุน  เชน  รายการผลตางจากการ
เปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย  ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยโครงการบํานาญ  เปนตน  ซ่ึงมีผลกระทบใหยอดกําไรขาดทุนสุทธิประจํางวด
แตกตางจากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด  อันจะเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจของกลุม
ผูใชงบการเงินทั้งภายในและภายนอกตอไป 
 สวนดานการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  พบวามีความแตกตาง
โดยใหมีการเปดเผยถึงการนํามาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง2552) เรื่อง  งบการเงินระหวาง
กาลมาใชสวนการเปดเผยขอมูลอ่ืนไมมีความแตกตางที่มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ  อาทิเชน การ
ปรับลดมูลคาและการกลับบัญชีปรับลดมูลคาของสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ  การ
รับรูและการกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตน 
หรือสินทรัพยอื่น  รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันเปนตน  จากการสํารวจพบวา บริษัทใน
กลุมธุรกิจการเกษตรสวนใหญมีการเปดเผยขอมูลตามหลักเกณฑที่มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 41 
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาลและมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  
งบการเงินระหวางกาลกําหนดโดยมีบางบริษัทที่ไมไดมีการเปดเผยบางรายการอาจเนื่องจากไมมีรายการ
ท่ีตองเปดเผยเกิดข้ึน 
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Abstract 
The objectives of this Independent Study is to study on the impacts of practicing TAS 

Number 34 (The 2009 amendment) regarding to interim financial reporting towards Agri-Business 
Sector in the Stock Exchange of Thailand (SET). It has been done by taking the research data from the 
financial statement and the notes along with the financial statement for the accounting period year 
2010 in the second quarter of the year of the 19 Agri-Business Sectors who registered at the Stock 
Exchange of Thailand. The data would be (1) compared with the practical accounting guidelines 
according to TAS Number 34 (The 2009 amendment) with the TAS Number 41 (The 2007 
amendment), (2) taken the interim financial statement into the regulations of the financial statement 
formats of TAS Number 34 (The 2009 amendment), and (3) prepared the Statement of Comprehensive 
Income by using TAS Number 34 (The 2009 amendment). Studying the research data of the impacts of 
practicing TAS Number 34 (The 2009 amendment) was covered the three main studies: to show an 
accounting period which is reported interim financial statement; the format and content of the interim 
financial statement and; to disclosure the information according to the financial reporting standard.  

From the study, it is found that to show an accounting period which is reported the 
interim financial statement has no differences with the significance about the principles. From the                     
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survey, it is found that the 19 Agri-Business Sectors have done the financial statement according to the 
one of TAS Number 34 (The 2009 amendment) on the fixed interim financial statement except the 
Statement of Comprehensive Income that the 19 Agri-Business Sectors have not done yet. It is because 
the TAS Number 34 has not issued in action. 

The format and content of the interim financial statement has differences the significance 
about the format of the interim financial statement of TAS Number 34 (The 2009 amendment). It is 
fixed for presenting the interim financial statement both completely and briefly. And from the survey, 
The 19 Agri-Business Sectors have not done Statement of Comprehensive Income due to the TAS 
Number 34 has not issued in action to the second tri-month of the year 2010 which is studied in this 
Independent Study but anyhow it will be effected towards the interim financial statement next year. It 
is to make a specific point on the unknown part of the Statement of Comprehensive Income 
periodically that effects to the share holders on, for example, the different items of capital surplus of 
evaluation asset, the profit and loss from the estimation according to the mathematics insurance of the 
life pension project. It certainly effects on the total profit and loss of each period that is different from 
the whole one. It will be the useful information for the internal and external users to make any 
decisions. 

To disclosure the information according to the financial report standard has differences 
about to disclosure the interim financial statement of TAS Number 34 (The 2009 amendment). The 
disclosure of other has no differences with the significance. Such as, the reduction of the value and the 
adjustment to decrease the inventory value to net realizable value. The realized of loss in impairment 
of property plant and equipment, intangible asset and other asset. The items of related party. From the 
survey, it can be concluded that the 19 Agri-Business Sectors have revealed the information according 
to TAS Number 41 (The 2007 amendment) and TAS Number 34 (The 2009 amendment) on the 
interim financial statement that there are some companies have not yet revealed some items due to 
none to do so. 

 

 


