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สารบาญ 

หนา 

กิตติกรรมประกาศ              ค 
บทคัดยอภาษาไทย                           ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ              ฉ 
สารบาญ        ซ 
สารบาญตาราง                    ญ 
สารบาญภาพ               ฏ 
บทที่ 1 บทนํา 
 - หลักการและเหตุผล             1 
 - วัตถุประสงคของการศึกษา            4 
 - ประโยชนทีค่าดวาจะไดรบั            6 
 - นิยามศัพทท่ีเกี่ยวของในการศึกษา           6 
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกีย่วของ 
 - แนวคิดและทฤษฎี             8 
 - วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ           18 
บทที่ 3 ลักษณะการจัดทํางบการเงินระหวางกาลตามเกณฑมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34     21 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหวางกาลของกลุมธรุกิจการเกษตร  
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
การเปรยีบเทยีบหลักเกณฑระหวางมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550)      23 
เรื่อง  งบการเงนิระหวางกาล  กับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)  
เรื่อง  งบการเงนิระหวางกาล   
- ความแตกตางในการจดัทํางบการเงนิและหมายเหตุประกอบงบการเงิน     23 
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี                    29 

 เปรียบเทียบการปฏิบัติตามหลักเกณฑในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34      36 
 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล   กับบริษัทในกลุมธุรกิจการเกษตร    
 ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   
 

 



ฌ 
 

สารบาญ(ตอ) 
หนา  

 - ลักษณะการสํารวจรายการการปฏิบัติตามหลักเกณฑในมาตรฐานการบัญชี      36 
    ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบการเงนิระหวางกาล 
 - ผลการวิเคราะหเปรยีบเทียบการปฏิบัติตามหลักเกณฑในมาตรฐานการบญัชี     54 

ฉบับที่ 34 (ปรบัปรุง 2552) เรื่อง  งบการเงนิระหวางกาล   
บทที่ 4 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552)    64 

เรื่อง งบการเงินระหวางกาล ของกลุมธุรกิจการเกษตร  
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บทที่ 5  สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและขอเสนอแนะ       84 
 - สรุปผลการศกึษา          85 
 - อภิปรายผล           92 
 - ขอเสนอแนะ           93 
 - ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป        94 
บรรณานุกรม            95 
ภาคผนวก มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล   97 
ประวัตผิูเขียน          126 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ญ 

 

สารบาญตาราง 
 
ตารางที่           หนา 
  1-1 ตารางแสดงรายช่ือกลุมธรุกจิการเกษตรในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยท่ีนํา     4
           มาศึกษา 
  3-1     แสดงรายการที่มีความแตกตางในการจัดทําและนําเสนองบการเงนิระหวางกาล     23 

ระหวางมาตรฐานการบญัชี  ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) กับมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 34 (ปรบัปรุง2552)  

  3-2     แสดงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัชี  จากมาตรฐานการบัญชี   29
 ฉบับที่ 41 (ปรบัปรุง 2550) ไปเปนมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง2552) 
  3-3      แสดงการสํารวจการแสดงรายการ เกี่ยวกับการแสดงงวดบัญชีที่ตองนําเสนอใน   41 
 งบการเงินระหวางกาล  ตามหลักเกณฑในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 34  
 (ปรับปรุง 2552) ของบริษัท  ตัวอยาง  จํากดั (มหาชน) ประจําป 2553 ไตรมาสท่ี 2 
  3-4 แสดงการสํารวจการแสดงรายการเกี่ยวกับรูปแบบของงบการเงินระหวางกาล   43 

ตามหลักเกณฑในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง2552) 
ของบริษัท  ตัวอยาง  จํากัด (มหาชน) ประจําป 2553 ไตรมาสที่ 2 

  3-5 แสดงการสํารวจการแสดงรายการเกี่ยวกับเนื้อหาของงบการเงินระหวางกาล   47 
 ตามหลักเกณฑในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง2552)  
 ของบริษัท  ตัวอยาง  จํากัด (มหาชน) ประจําป 2553 ไตรมาสที่ 2 
  3-6 แสดงการสํารวจการแสดงรายการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐาน   52 

การรายงานทางการเงินตามหลักเกณฑในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 34  
(ปรับปรุง2552) ของบริษัท  ตัวอยาง  จํากัด (มหาชน) ประจําป 2553 ไตรมาสท่ี 2 

  3-7  แสดงจํานวนและรอยละของการสํารวจการแสดงรายการเกี่ยวกับการแสดง   55 
งวดบัญชีที่ตองนําเสนองบการเงินระหวางกาลตามหลักเกณฑในมาตรฐาน 
การบัญชี  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล   
ของบริษัทในกลุมธุรกิจการเกษตร ประจําป 2553 ไตรมาสท่ี 2 
 
 
 
 



ฎ 
 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 
ตารางที่                      หนา 
  3-8  แสดงจํานวนและรอยละของการสํารวจการแสดงรายการเกี่ยวกับรูปแบบและ  57 

เน้ือหาในงบการเงินระหวางกาลตามหลักเกณฑในมาตรฐานการบัญชี   
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  
ของบริษัทในกลุมธุรกิจการเกษตร ประจําป 2553 ไตรมาสท่ี 2 

 3-9  แสดงจํานวนและรอยละของการสํารวจการแสดงรายการเกี่ยวกับการเปดเผย  61 
ขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามหลักเกณฑในมาตรฐาน  
การบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล   
ของบริษัทในกลุมธุรกิจการเกษตร ประจําป 2553 ไตรมาสท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฏ 
 

สารบาญภาพ 
 

ภาพท่ี                      หนา 
3.1 แสดงลกัษณะการจัดทําและนําเสนองบการเงินระหวางกาลเกีย่วกับการแสดง  37 

งวดบญัชีที่ตองนําเสนองบการเงินระหวางกาล  ของบริษัท  ตัวอยาง  จํากัด  
(มหาชน) ประจําป 2553 ไตรมาสท่ี 2  

3.2 แสดงลกัษณะการจัดทําและนําเสนองบการเงินระหวางกาลเกีย่วกับรูปแบบ  42 
 ของบการเงนิระหวางกาล  ของบริษัท  ตัวอยาง  จํากัด (มหาชน)  
 ประจําป 2553 ไตรมาสที่ 2  
3.3 แสดงลกัษณะการจัดทําและนําเสนองบการเงินระหวางกาลเกีย่วกับเนื้อหา  44 

ของงบการเงินระหวางกาล  ของบริษัท  ตัวอยาง  จํากัด (มหาชน)  
ประจําป 2553 ไตรมาสที่ 2 

3.4 แสดงลกัษณะการจัดทําและนําเสนองบการเงินระหวางกาลเกีย่วกับการเปดเผย 48
 ขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ของบริษัท  ตัวอยาง  จํากัด (มหาชน)  

ประจําป 2553 ไตรมาสที่ 2 
4.1 แสดงลักษณะและรายการที่เปนองคประกอบของงบกําไรขาดทุน    66 

ของบริษัท  ตัวอยาง  จํากัด (มหาชน) ประจําป 2553 ไตรมาสที่ 2 
4.2 แสดงลักษณะและรายการที่เปนองคประกอบของงบแสดงการเปล่ียนแปลง  69 

ในสวของผูถือหุน  ของบริษัท  ตัวอยาง  จํากัด (มหาชน) ประจําป 2553  
ไตรมาสท่ี 2   

4.3     แสดงลักษณะการจัดทําและนําเสนองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพียง   72 
งบการเงินเดียวของบริษัท  ตัวอยาง  จํากัด (มหาชน) ประจําป 2553  
ไตรมาสท่ี 2 

4.4  แสดงลักษณะการจัดทําและนําเสนองบเฉพาะกําไรขาดทุน    76 
ของบริษัท  ตัวอยาง  จํากัด (มหาชน) ประจําป 2553 ไตรมาสที่ 2   

4.5 แสดงลกัษณะการจัดทําและนําเสนองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   77 
ของบริษัท  ตัวอยาง  จํากัด (มหาชน) ประจําป 2553 ไตรมาสที่ 2   
 
 
 



ฐ 
 

สารบาญภาพ (ตอ) 
 

ภาพท่ี                      หนา 
4.6   แสดงผลกําไร (ขาดทุน) จากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34  79 

(ปรับปรุง 2552) ของบริษัท ตัวอยาง จํากัด (มหาชน) ประจําป 2553  
ไตรมาสท่ี 2 

4.7 แสดงลกัษณะการเปดเผยรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกีย่วกับ  80 
ภาษีเงนิไดที่เก่ียวของกับแตละองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ของบริษัท ตัวอยาง จํากดั (มหาชน)  ประจําป 2553 ไตรมาสท่ี 2    
 


