
 
 

 

บทท่ี 4 
 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัชี  ฉบับท่ี  34  (ปรับปรุง 2552)  
เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล   ของกลุมธรุกิจการเกษตร   ในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย 

 
สําหรับการศึกษาตามบทที่ 3 แสดงใหเห็นวาตามหลักเกณฑในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับ

ท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  ไดครอบคลุมถึงหลักเกณฑของมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล   และจากผลการวิเคราะหเปรียบเทียบภาพรวม
การปฏิบัติตามหลักเกณฑในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหวาง
กาล  พบวาผลกระทบที่มีสาระสําคัญจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้คือการกําหนดใหมี
การจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซ่ึงพบวายังไมมีบริษัทใดท่ีมีการจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

ในบทน้ีผูศึกษาจึงไดแสดงถึงลักษณะการจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ซ่ึงเปนผล 
กระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีที่มีตอการจัดทําและนําเสนองบการเงินระหวาง
กาล  ของกลุมธุรกิจการเกษตร  ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยในการศึกษาครั้งนี้จะใช
บริษัท  ตัวอยาง  จํากัด (มหาชน) เปนตัวอยางในการศึกษา  

  
การจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงเปนงบท่ีรับรูผลการดําเนินงานที่ไมไดเกิดจากการเปล่ียนแปลง
จากสวนของเจาของ   โดยรายการที่ตองมีการรับรู (มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
การนําเสนองบการเงิน) มีดังน้ี 
                      -   ผลตางอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคาการดําเนินงานตางประเทศ  ซ่ึงผลตางนี้เปน
ผลสะสมของการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ  เกิดข้ึนในกรณีบริษัทใหญจัดทํางบ
การเงินรวมโดยรวมบริษัทยอยในตางประเทศ  งบการเงินของบริษัทยอยน้ันในสวนของงบแสดงฐานะ
การเงินจะใชอัตราปด  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะใชอัตรา  ณ  วันที่เกิดรายการหรืออัตราถัวเฉลี่ย  ทํา
ใหเกิดผลตางท่ีปรากฏในงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

  -  สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย  ซ่ึงผลตางน้ีเกิดจากมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเผื่อ
ขายในวันส้ินงวดไดมีการเปลี่ยนแปลงจากตอนตนงวด  เกิดเปนผลกําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจริงจาก
หลักทรัพยเผื่อขาย  
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 - การปองกันความเส่ียงกระแสเงินสด  เกิดจากการซ้ือเครื่องมือทางการเงินไวเพื่อ
ปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของกระแสเงินสดที่เกิดในอนาคตโดยจัดทําเอกสารปองกันความ
เส่ียงและการวัดประสิทธิผลการปองกันความเส่ียงที่เปนไปโดยนําผลกําไรขาดทุนจากการปองกนัความ
เส่ียงกระแสเงินสดนําไปรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
  -  กําไร(ขาดทุน)จากการตีมูลคาสินทรัพยใหม  ใชสําหรับท่ีดิน  อาคาร  อุปกรณและ
สินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่วัดมูลคาดวยวิธีการตีราคาใหม  ซ่ึงในการตีราคาใหมกิจการอาจใหผูเช่ียวชาญตี
ราคาสินทรัพยเพื่อประกอบการจัดทํางบการเงินได 
  - ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับ
โครงการบํานาญ  โดยจะรับรูเมื่อมีการประมาณการมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของผลประโยชน
และสินทรัพยของโครงการแตกตางจากรายการจริงหรือขอสมมติที่นํามาใชในการประมาณการมูลคา
ภาระผูกพันผลประโยชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

  
ตัวอยางแสดงขั้นตอนการจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  บริษัท  ตัวอยาง  จํากัด (มหาชน) ประจําป 
2553 ไตรมาสที่ 2  มีดังตอไปนี้ 

 1. แสดงขอมูลที่นํามาจัดทําเปนงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ของบริษัท  ตัวอยาง  จํากัด 
(มหาชน) ประจําป 2553 ไตรมาสที่ 2  ท้ังนี้เพ่ือแสดงใหเห็นถึงลักษณะที่มาของขอมูลท่ีนํามาจัดทําเปน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ไดแก 

     1.1 แสดงลักษณะและรายการที่เปนองคประกอบของงบกําไรขาดทุน  
     1.2  แสดงลักษณะและรายการท่ีเปนองคประกอบของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน

ของผูถือหุน   
2.  แสดงลักษณะของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  โดยแสดงเปน 2 ลักษณะ  ไดแก 

2.1 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพียงงบการเงินเดียว 
2.2 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  โดยแยกเปน 2 งบคืองบที่แสดงองคประกอบของกําไร

หรือขาดทุน (งบเฉพาะกําไรขาดทุน) และงบที่ต้ังตนดวยกําไรหรือขาดทุนและแสดงองคประกอบของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)  
   3. การเปดเผยรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับภาษีเงินไดที่เก่ียวของกับ
แตละองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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1. แสดงขอมูลท่ีนํามาจัดทําเปนงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ของบริษัท  ตัวอยาง  จํากัด 
(มหาชน) ประจําป 2553  ไตรมาสที่ 2   
  1.1 แสดงลักษณะและรายการท่ีเปนองคประกอบของงบกําไรขาดทุน  ของบริษัท 
ตัวอยาง  จํากัด (มหาชน) ประจําป 2553 ไตรมาสที่ 2 โดยงบกําไรขาดทุนมีการแสดงสวนประกอบ  
ไดแก  รายการเกี่ยวกับรายได  คาใชจาย  สวนแบงกําไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  ตนทุนทาง
การเงิน  คาใชจายภาษีเงินได  กําไรสําหรับงวด  การเปดเผยเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรขาดทุนสําหรับงวด
ท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญและผูถือหุนสวนนอย  รวมถึงแสดงกําไรตอหุนข้ันพื้นฐานในงบกําไร
ขาดทุนสําหรับแตละงวด  โดยแสดงตามภาพที่ 4.1 ดังน้ี 
 
บริษัท ตัวอยาง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละงวดหกเดือนสิน้สดุวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 

2553 2552 2553 2552

รายได 

รายไดจากการขายสินคา 91,470,885  75,392,728 28,187,688 25,051,112 

ดอกเบ้ียรบั 60,543        26,661 620,862 579,144 

เงินปนผลรบั 26,128        6,053 3,215,605 2,008,740 

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 549,579       30,296 155,688 -

รายไดอ่ืน 588,653       513,044 129,766 160,172

รวมรายได 92,695,788 75,968,782 32,309,609 27,799,168

คาใชจาย 

ตนทุนขายสินคา 74,198,937  62,398,160 23,889,114 21,794,135 

คาใชจายในการขาย 4,689,932    3,575,809 858,541 567,511 

คาใชจายในการบรหิาร 4,626,423    4,350,453 1,283,346 1,279,122 

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน - - - 943,615 

คาตอบแทนผูบรหิาร 373,118       301,278       151,571 102,600 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ - - - 25,120 

รวมคาใชจาย 83,888,410 70,625,700 26,182,572 24,712,103

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

 
ภาพท่ี 4.1 : แสดงลักษณะและรายการที่เปนองคประกอบของงบกําไรขาดทุน  ของบริษัท  ตัวอยาง 
จํากัด (มหาชน) ประจําป 2553   ไตรมาสที่ 2 
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บริษัท ตัวอยาง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละงวดหกเดือนสิน้สดุวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 

2553 2552 2553 2552

รายได 

รายไดจากการขายสินคา 91,470,885       75,392,728 28,187,688 25,051,112 

ดอกเบ้ียรบั 60,543             26,661 620,862 579,144 

เงินปนผลรบั 26,128             6,053 3,215,605 2,008,740 

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 549,579           30,296 155,688 -

รายไดอ่ืน 588,653           513,044 129,766 160,172

รวมรายได 92,695,788 75,968,782 32,309,609 27,799,168

คาใชจาย 

ตนทุนขายสินคา 74,198,937       62,398,160 23,889,114 21,794,135 

คาใชจายในการขาย 4,689,932         3,575,809 858,541 567,511 

คาใชจายในการบรหิาร 4,626,423         4,350,453 1,283,346 1,279,122 

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน - - - 943,615 

คาตอบแทนผูบรหิาร 373,118           301,278          151,571 102,600 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ - - - 25,120 

รวมคาใชจาย 83,888,410 70,625,700 26,182,572 24,712,103

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบรษัิทรวม 1,265,488 644,795 -                -

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและคาใชจาย 

   (รายได) ภาษีเงินได 10,072,866 5,987,877 6,127,037 3,087,065 

ตนทุนทางการเงิน 946,956 1,106,908 713,026 695,451 

กําไรกอนคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 9,125,910 4,880,969 5,414,011 2,391,614

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 1,790,110         843,638          352,287 (5,271)

กําไรสทุธิสําหรับงวด 7,335,800 4,037,331 5,061,724 2,396,885 

สวนของกําไรสําหรับงวดท่ีเปนของ

   ผูถือหุนของบรษัิท 7,227,027 3,964,396 5,061,724 2,396,885 

   ผูถือหุนสวนนอย 108,773 72,935 - -

กําไรสําหรับงวด 7,335,800 4,037,331 5,061,724 2,396,885

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 1.09 0.59 0.72 0.34 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

งบการเงินรวม

 
ภาพท่ี 4.1 : แสดงลักษณะและรายการที่เปนองคประกอบของงบกําไรขาดทุน  ของบริษัท  ตัวอยาง 
จํากัด (มหาชน) ประจําป 2553   ไตรมาสที่ 2  (ตอ) 
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1.2 แสดงลักษณะและรายการท่ีเปนองคประกอบของงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผู
ถือหุน  ของบริษัท ตัวอยาง จํากัด (มหาชน) ประจําป 2553 ไตรมาสที่ 2 โดยมีการแสดงสวนประกอบ
ของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน  แยกเปน 2 งบ  ไดแก  งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ  ดังตอไปน้ี 

งบการเงินรวมสําหรับแตละงวดหกเดือน  ไดมีการแสดงรายการเก่ียวกับยอดคงเหลือ
ตนงวด  ณ  วันที่ 1 มกราคม  2552 รายการระหวางงวด  และยอดคงเหลือ  ณ  วันที่ 30 มิถุนายน 2552 
พรอมกับแสดงยอดคงเหลือตนงวด  ณ  วันที่ 1 มกราคม  2553 รายการระหวางงวด  และยอดคงเหลือ 
ณ  วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เพ่ือทําการเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน  โดยระหวางงวดไดมี
การแสดงรายการเกี่ยวกับรายไดและคาใชจายของรายการที่รับรูในสวนของผูถือหุน  ไดแก  ผลกําไร
(ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดข้ึนจริง (ประกอบดวย  ผลตางจากการตีราคาสินทรัพย  สวนเกินทุนจากสวนไดใน
บริษัทรวม  การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมท่ีรับรูในสวนของผูถือหุน) ผลตางจากการแปลงคางบ
การเงิน  นอกจากน้ียังไดมีการแสดงรายการบัญชีที่เกิดกับผูถือหุนในฐานะผูเปนเจาของ  อันไดแก
รายการเกี่ยวกับการซ้ือหุนทุนคืน สํารองหุนทุนซ้ือคืน  เงินปนผลจายสุทธิจากสวนท่ีเปนของหุนทุนซ้ือ
คืนที่ถือโดยบริษัทยอย และสวนไดของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย  
  งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับแตละงวดหกเดือน  ไดมีการแสดงรายการเก่ียวกับยอด
คงเหลือตนงวด  ณ  วันที่ 1 มกราคม  2552 รายการระหวางงวด  และยอดคงเหลือ  ณ  วันที่ 30 มิถุนายน 
2552 พรอมกับแสดงยอดคงเหลือตนงวด  ณ  วันท่ี 1 มกราคม  2553 รายการระหวางงวด  และยอด
คงเหลือ ณ  วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เพื่อทําการเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน  โดยระหวาง
งวดไดมีการแสดงรายการเกี่ยวกับ  ไดแก  กําไรสําหรับงวด  ซ้ือหุนทุนคืน  สํารองหุนทุนซ้ือคืน  เงิน
ปนผล   และมีการแสดงรายการของวดระหวางกาลปจจุบัน ไดแก  กําไรสําหรับงวด  และเงินปนผล  
โดยแสดงตามภาพท่ี 4.2  ดังนี้ 
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บรษิัท ตัวอยาง จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรบัแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 (ไมไดตรวจสอบ)

การเปลี่ยนแปลง
ทุนเรือนหุน ผลตางจาก สวนเกินทุน ในมลูคา ผลตางจาก กําไรสะสม รวมสวนของ สวนของ
ที่ออกและ หุนทุน สวนเกิน การตีราคา จากสวนได ยุติธรรมของ การแปลงคา ทุนสํารอง สํารอง ยังไมได ผูถือหุน ผูถือหุน รวมสวนของ
ชําระแลว ซื้อคืน มลูคาหุนสามญั สินทรัพย ในบริษทัรวม เงินลงทุน งบการเงิน ตามกฎหมาย หุนทุนซื้อคืน จดัสรร ของบริษทั สวนนอย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  2552 7,519,938       (2,116,718) 16,436,492 2,332,088 1,415,112 (833,273) (1,009,135) 820,666 1,396,018 19,091,896 45,053,084 497,707 45,550,791 

ผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
   การเปลี่ยนแปลงในมลูคายุติธรรมสุทธิ
      ที่รับรูในสวนของผูถือหุน - - - - - 66,396 - - - - 66,396 300 66,696 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - - - (510,613) - - - (510,613) 11,002 (499,611)
รายได (คาใชจาย) สุทธขิองรายการที่รับรู
   ในสวนของผูถือหุน - - - - - 66,396 (510,613) - - - (444,217) 11,302 (432,915)
กําไรสําหรับงวด - - - - - - - - - 3,964,396 3,964,396 72,935 4,037,331 
รวมสวนของรายไดและคาใชจายที่รับรู - - - - - 66,396 (510,613) - - 3,964,396 3,520,179 84,237 3,604,416 

ซื้อหุนทุนคืน - (232,807) - - - - - - - - (232,807) - (232,807)

สํารองหุนทุนซื้อคืน - - - - - - - - 232,807 (232,807) - - -

เงินปนผลจาย - สุทธิจากสวนที่เปนของ

   หุนทุนซื้อคืนที่ถือโดยบริษทัยอย - - - - - - - - - (739,213) (739,213) (42,734) (781,947)

สวนไดของผูถือหุนสวนนอย
   ในบริษทัยอย - - - - - - - - - - - (374,165) (374,165)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2552 7,519,938 (2,349,525) 16,436,492 2,332,088 1,415,112 (766,877) (1,519,748) 820,666 1,628,825 22,084,272 47,601,243 165,045 47,766,288 

(พันบาท)

งบการเงินรวม

 
ภาพที่ 4.2 : แสดงลักษณะและรายการที่เปนองคประกอบของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน  ของบริษัท  ตัวอยาง  จํากัด (มหาชน)  
ประจําป 2553  ไตรมาสที่ 2   
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บริษัท ตัวอยาง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 (ไมไดตรวจสอบ)

การเปลี่ยนแปลง

ทนุเรือนหุน ผลตางจาก สวนเกินทนุ ในมูลคา ผลตางจาก กําไรสะสม รวมสวนของ สวนของ

ทีอ่อกและ หุนทนุ สวนเกิน การตีราคา จากสวนได ยุติธรรมของ การแปลงคา ทนุสํารอง สํารอง ยังไมได ผูถือหุน ผูถือหุน รวมสวน

ชําระแลว ซื้อคืน มูลคาหุนสามัญ สินทรัพย ในบริษัทรวม เงินลงทนุ งบการเงิน ตามกฎหมาย หุนทนุซื้อคืน จัดสรร ของบริษัท สวนนอย ของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 7,519,938 (2,855,124) 16,436,492 2,332,088 1,467,052 (668,000) (1,561,873) 820,666 1,628,825 26,764,462 51,884,526 3,094,665 54,979,191 

ผลกําไร (ขาดทนุ) ทีย่ังไมเกิดขึ้นจริง

   ผลตางจากการตีราคาสินทรัพย - - - 41 - - - - - - 41 - 41 

   สวนเกินทนุจากสวนไดในบริษัทรวม - - - - (469,440) - - - - - (469,440) - (469,440)

   การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิ

      ทีร่ับรูในสวนของผูถือหุน - - - - - 54,293 - - - - 54,293 29                  54,322 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน -   - - - - - (568,358) - - - (568,358) (87,856) (656,214)

รายได (คาใชจาย) สุทธขิองรายการทีร่ับรู

   โดยตรงในสวนของผูถือหุน - - - 41 (469,440) 54,293 (568,358) - - - (983,464) (87,827) (1,071,291)

กําไรสําหรับงวด - - - - - - - - - 7,227,027 7,227,027 108,773 7,335,800 

รวมสวนของรายไดและคาใชจายที่รับรู - - - 41 (469,440) 54,293 (568,358) - - 7,227,027 6,243,563 20,946 6,264,509 

เงินปนผลจาย - สุทธจิากสวนทีเ่ปนของ

   หุนทนุซื้อคืนทีถ่ือโดยบริษัทยอย - - - - - - - - - (3,328,058)    (3,328,058) (206,385) (3,534,443)

สวนไดของผูถือหุนสวนนอย

   ในบริษัทยอย - - - - - - - - - - - (23,635) (23,635)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 7,519,938      (2,855,124)    16,436,492    2,332,129      997,612         (613,707)       (2,130,231)    820,666         1,628,825      30,663,431    54,800,031    2,885,591      57,685,622    

งบการเงนิรวม

(พันบาท)

 
ภาพที่ 4.2 : แสดงลักษณะและรายการที่เปนองคประกอบของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน  ของบริษัท  ตัวอยาง  จํากัด (มหาชน) 
ประจําป 2553  ไตรมาสที่ 2  (ตอ) 
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บรษิัท ตัวอยาง จํากัด  (มหาชน) และบรษิัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรบัแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 (ไมไดตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน ผลตางจาก การเปลี่ยนแปลง กําไรสะสม รวมสวนของ

ที่ออกและ หุนทุน สวนเกนิ การตีราคา ในมูลคายุติธรรม ทุนสํารอง สํารอง ยังไมได ผูถอืหุน

หมายเหตุ ชําระแลว ซื้อคืน  มูลคาหุนสามัญ สินทรัพย ของเงินลงทุน ตามกฎหมาย หุนทุนซื้อคืน จัดสรร ของบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 7,519,938 (1,396,018)       16,478,865 600,629 - 820,666 1,396,018 13,262,703 38,682,801 

กําไรสําหรับงวด - - - - - - - 2,396,885 2,396,885 
รวมสวนของรายไดที่รับรู - - - - - - - 2,396,885 2,396,885 

ซื้อหุนทุนคืน - (232,807) - - - - - - (232,807)
สํารองหุนทุนซื้อคืน -     - - - - - 232,807           (232,807)          -
เงินปนผล 14 - - - - - - - (775,384)          (775,384)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2552 7,519,938        (1,628,825)       16,478,865      600,629           - 820,666           1,628,825        14,651,397      40,071,495      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 7,519,938 (1,628,825)       16,478,865 600,629 - 820,666 1,628,825 19,221,255 44,641,353 

กําไรสําหรับงวด - - - - - - - 5,061,724 5,061,724 

รวมสวนของรายไดที่รับรู - - - - - - - 5,061,724 5,061,724 

เงินปนผล 14 - - - - - - - (3,524,469) (3,524,469)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2553 7,519,938 (1,628,825) 16,478,865 600,629 - 820,666 1,628,825 20,758,510 46,178,608 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

 
ภาพที่ 4.2 : แสดงลักษณะและรายการที่เปนองคประกอบของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน  ของบริษัท  ตัวอยาง  จํากัด (มหาชน)  
ประจําป 2553  ไตรมาสที่ 2  (ตอ) 
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2. แสดงลักษณะของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ของบริษัท  ตัวอยาง จํากัด (มหาชน)  
ประจําป 2553 ไตรมาสท่ี 2   

2.1 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพียงงบการเงินเดียว   เพื่อแสดงถึงผลของการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนท่ีเกิดจากรายการตางๆ นอกเหนือจากการระดมทุนจากผูถือหุนและ
การจายเงินปนผล  โดยแสดงตามภาพท่ี 4.3  
  สวนประกอบของรายการท่ีนําเสนอในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพียงงบการเงินเดียว  
ผูศึกษาไดนําขอมูลมาจากงบกําไรขาดทุน  และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (เฉพาะ
บางสวนท่ีเกี่ยวของ) ดังตอไปนี้ 
  1) องคประกอบของกําไรขาดทุนเปนขอมูลที่นํามาจากงบกําไรขาดทุน ไดแก  รายการ
เกี่ยวกับรายได  คาใชจาย  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  กําไรกอนตนทุนทางการเงินและ
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได  ตนทุนทางการเงิน  กําไรกอนคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได  คาใชจาย 
(รายได) ภาษีเงินได  และกําไรสุทธิสําหรับงวด  
  2)องคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเปนขอมูลที่นํามาจากงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (เฉพาะบางสวนที่เกี่ยวของ) ไดแก  รายการเก่ียวกับผลกําไร (ขาดทุน)
ท่ียังไมเกิดข้ึนจริง (ประกอบดวย  ผลตางจากการตีราคาสินทรัพย  สวนเกินทุนจากสวนไดในบริษัท
รวม  การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิที่รับรูในสวนของผูถือหุน) ผลตางจากการแปลงคางบ
การเงินตางประเทศ 
บริษัท ตัวอยาง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละงวดหกเดือนสิน้สดุวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 

2553 2552 2553 2552

รายได 

รายไดจากการขายสินคา 91,470,885  75,392,728 28,187,688 25,051,112 

ดอกเบ้ียรับ 60,543        26,661 620,862 579,144 

เงินปนผลรับ 26,128        6,053 3,215,605 2,008,740 

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 549,579       30,296 155,688 -

รายไดอ่ืน 588,653       513,044 129,766 160,172

รวมรายได 92,695,788 75,968,782 32,309,609 27,799,168

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

 
ภาพท่ี 4.3 : แสดงลักษณะการจัดทําและนําเสนองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพียงงบการเงินเดียว ของ
บริษัท ตัวอยาง จํากัด (มหาชน)  ประจําป 2553  ไตรมาสท่ี 2 



73 
 

 

บริษัท ตัวอยาง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละงวดหกเดือนสิน้สดุวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 

2553 2552 2553 2552

คาใชจาย 

ตนทุนขายสินคา 74,198,937  62,398,160 23,889,114 21,794,135 

คาใชจายในการขาย 4,689,932    3,575,809 858,541 567,511 

คาใชจายในการบรหิาร 4,626,423    4,350,453 1,283,346 1,279,122 

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน - - - 943,615 

คาตอบแทนผูบรหิาร 373,118       301,278       151,571 102,600 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ - - - 25,120 

รวมคาใชจาย 83,888,410 70,625,700 26,182,572 24,712,103

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบรษัิทรวม 1,265,488 644,795 -             -

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและคาใชจาย 

   (รายได) ภาษีเงินได 10,072,866 5,987,877 6,127,037 3,087,065 

ตนทุนทางการเงิน 946,956 1,106,908 713,026 695,451 

กําไรกอนคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 9,125,910 4,880,969 5,414,011 2,391,614

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 1,790,110    843,638       352,287 (5,271)

กําไรสทุธิสําหรับงวด 7,335,800 4,037,331 5,061,724 2,396,885 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน(1)

   ผลตางจากการตีราคาสินทรพัย 41              

   สวนเกินทุนจากสวนไดในบรษัิทรวม (469,440)     

   การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิ

      ท่ีรบัรูในสวนของผูถือหุน 54,322        66,696        

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (656,214)     (499,611)     

ภาษีเงินไดเก่ียวกับองคประกอบงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน(2) 267,823       108,229       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด-สทุธิจากภาษี (803,468)     (324,686)     -             -             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 6,532,332    3,712,645    5,061,724 2,396,885 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

ภาพท่ี 4.3 : แสดงลักษณะการจัดทําและนําเสนองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพียงงบการเงินเดียว  ของ
บริษัท  ตัวอยาง  จํากัด (มหาชน)  ประจําป 2553  ไตรมาสท่ี 2 (ตอ) 
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บริษัท ตัวอยาง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละงวดหกเดือนสิน้สดุวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 

2553 2552 2553 2552

สวนของกําไรสําหรับงวดท่ีเปนของ

   ผูถือหุนของบริษัท 7,227,027 3,964,396 5,061,724 2,396,885 

   ผูถือหุนสวนนอย 108,773 72,935 -             -             

7,335,800 4,037,331 5,061,724 2,396,885 

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ผูถือหุนของบริษัท 6,435,472 3,657,595 5,061,724 2,396,885 

ผูถือหุนสวนนอย 96,860 55,050 -             -             

6,532,332 3,712,645 5,061,724 2,396,885 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 1.09 0.59 0.72 0.34 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุ : (1) ในการคํานวณสวนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  ไมไดมีการรวมรายการเก่ียวกับการปองกันความเส่ียงจาก
กระแสเงินสด  และผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการบํานาญ  เน่ืองจากแหลงท่ีมา
ของขอมูลไมไดมีการแสดงรายการดังกลาวไว 
                     (2) ภาษีเงินไดท่ีเกี่ยวของกับแตละองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 
 

ภาพท่ี 4.3 : แสดงลักษณะการจัดทําและนําเสนองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพียงงบการเงินเดียว  ของ
บริษัท  ตัวอยาง  จํากัด (มหาชน)  ประจําป 2553  ไตรมาสท่ี 2 (ตอ) 

จากภาพที่ 4.3 แสดงลักษณะการจัดทําและนําเสนองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพียงงบ
การเงินเดียว  ของบริษัท  ตัวอยาง  จํากัด (มหาชน) ประจําป 2553 ไตรมาสท่ี 2 ดังนี้ 

ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพียงงบการเงินเดียว  เปนการแสดงรายการที่นําเอาผลจาก
การดําเนินงานทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนและยังไมไดเกิดข้ึนสําหรับแตละงวดหกเดือน  ไดแก  สวนประกอบ
ของกําไรสุทธิสําหรับงวดและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนมารวมแสดงในงบการเงินเดียวกัน  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

สวนประกอบของกําไรสุทธิสําหรับงวด  ไดนําขอมูลมาจากงบกําไรขาดทุน (ตามภาพ
ท่ี 4.1) ไดแก  รายละเอียดเก่ียวกับรายไดและคาใชจายทั้งหมดที่เกิดข้ึนสําหรับงวดหกเดือน  สวนแบง
กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  ตนทุนทางการเงินและคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 
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สวนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  ไดนําขอมูลมาจากงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (เฉพาะสวนของการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของที่ไมไดเกิดจาก
รายการกับผูเปนเจาของ) มาแสดงแยกตางหากจากการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของท่ีเกิดจาก
รายการกับผูเปนเจาของ  ไดแก  ผลตางจากการตีราคาสินทรัพย  สวนเกินทุนจากสวนไดในบริษัทรวม  
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิที่รับรูในสวนของผูถือหุนและผลตางจากการแปลงคางบการเงิน  
แสดงภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  รวมถึงการเปดเผยถึงการ
จัดสรรกําไรสําหรับงวดของผูถือหุนของบริษัทและผูถือหุนสวนนอยและการจัดสรรกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดที่เปนของผูถือหุนของบริษัทและผูถือหุนสวนนอย  พรอมท้ังไดมีการแสดง
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานตามหลักเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีไดกําหนด  
 

2.2 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  โดยแยกเปน 2 งบ  คือ  งบที่แสดงองคประกอบของ
กําไรหรือขาดทุน (งบเฉพาะกําไรขาดทุน) และงบท่ีต้ังตนดวยกําไรหรือขาดทุนและแสดงองคประกอบ
ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) พรอมท้ังแสดงการเปดเผยถึงภาษีเงินไดที่
เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน  ของบริษัท  ตัวอยาง  จํากัด (มหาชน) 
ประจําป 2553 ไตรมาสท่ี 2  
       โดยสวนประกอบของรายการที่นําเสนอในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ผูศึกษาไดนํา
ขอมูลมาจากงบกําไรขาดทุนและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (เฉพาะบางสวนที่
เกี่ยวของ) ดังตอไปนี้ 
         1) งบเฉพาะกําไรขาดทุน  เปนขอมูลที่นํามาจากงบกําไรขาดทุน ไดแก รายการ
เกี่ยวกับรายได  คาใชจาย  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  กําไรกอนตนทุนทางการเงินและ
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได  ตนทุนทางการเงิน  กําไรกอนคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได  คาใชจาย 
(รายได) ภาษีเงินได  และกําไรสุทธิสําหรับงวด   โดยแสดงตามภาพท่ี 4.4 
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บริษัท ตัวอยาง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละงวดหกเดือนสิน้สดุวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 

2553 2552 2553 2552

รายได 

รายไดจากการขายสินคา 91,470,885       75,392,728 28,187,688 25,051,112 

ดอกเบ้ียรับ 60,543             26,661 620,862 579,144 

เงินปนผลรับ 26,128             6,053 3,215,605 2,008,740 

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 549,579           30,296 155,688 -

รายไดอ่ืน 588,653           513,044 129,766 160,172

รวมรายได 92,695,788 75,968,782 32,309,609 27,799,168

คาใชจาย 

ตนทุนขายสินคา 74,198,937       62,398,160 23,889,114 21,794,135 

คาใชจายในการขาย 4,689,932         3,575,809 858,541 567,511 

คาใชจายในการบริหาร 4,626,423         4,350,453 1,283,346 1,279,122 

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน - - - 943,615 

คาตอบแทนผูบริหาร 373,118           301,278          151,571 102,600 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ - - - 25,120 

รวมคาใชจาย 83,888,410 70,625,700 26,182,572 24,712,103

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 1,265,488 644,795 -                -

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและคาใชจาย 

   (รายได) ภาษีเงินได 10,072,866 5,987,877 6,127,037 3,087,065 

ตนทุนทางการเงิน 946,956 1,106,908 713,026 695,451 

กําไรกอนคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 9,125,910 4,880,969 5,414,011 2,391,614

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 1,790,110         843,638          352,287 (5,271)

กําไรสทุธิสําหรับงวด 7,335,800 4,037,331 5,061,724 2,396,885 

สวนของกําไรสําหรับงวดท่ีเปนของ

   ผูถือหุนของบริษัท 7,227,027 3,964,396 5,061,724 2,396,885 

   ผูถือหุนสวนนอย 108,773 72,935 - -

กําไรสําหรับงวด 7,335,800 4,037,331 5,061,724 2,396,885

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 1.09 0.59 0.72 0.34 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

งบการเงินรวม

ภาพท่ี 4.4 : แสดงลักษณะการจัดทําและนําเสนองบเฉพาะกําไรขาดทุน  ของบริษัท  ตัวอยาง  จํากัด 
(มหาชน)  ประจําป 2553  ไตรมาสที่  2   
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จากภาพที่ 4.4 แสดงลักษณะการจัดทําและนําเสนองบเฉพาะกําไรขาดทุน ของบริษัท  
ตัวอยาง  จํากัด (มหาชน) ประจําป 2553 ไตรมาสท่ี 2   ดังน้ี 

งบเฉพาะกําไรขาดทุน  ไดมีการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับรายไดและคาใชจายท้ังหมด
ท่ีเกิดข้ึนสําหรับงวดหกเดือน  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  ตนทุนทางการเงินและ
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรวมถึงการเปดเผยถึงการจัดสรรกําไรสําหรับงวดของผูถือหุนของบริษัท
และผูถือหุนสวนนอยและไดมีการแสดงกําไรตอหุนข้ันพื้นฐานตามหลักเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีได
กําหนด  

 
2) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เปนขอมูลท่ีนํามาจากงบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวน

ของผูถือหุน (เฉพาะบางสวนที่เกี่ยวของ) ไดแก  รายการเก่ียวกับผลกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดข้ึนจริง 
(ประกอบดวย  ผลตางจากการตีราคาสินทรัพย  สวนเกินทุนจากสวนไดในบริษัทรวม การเปลี่ยนแปลง
ในมูลคายุติธรรมสุทธิที่รับรูในสวนของผูถือหุน) ผลตางจากการแปลงคางบการเงินตางประเทศ  โดย
แสดงตามภาพท่ี 4.5  

บริษัท ตัวอยาง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 

หนวย:พันบาท

2553 2552 2553 2552

กําไรสุทธิสําหรับงวด 7,335,800 4,037,331 5,061,724 2,396,885 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:(1)

   ผลตางจากการตีราคาสินทรัพย 41                        

   สวนเกินทุนจากสวนไดในบริษัทรวม (469,440)               

   การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิ

      ท่ีรับรูในสวนของผูถือหุน 54,322                  66,696                   

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (656,214)               (499,611)                

ภาษีเงินไดเก่ียวกับองคประกอบงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน(2) 267,823                 108,229                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี (803,468)               (324,686)                -                      -                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 6,532,332              3,712,645              5,061,724 2,396,885 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ภาพท่ี 4.5 : แสดงลักษณะการจัดทําและนําเสนองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ของบริษัท  ตัวอยาง  จํากัด 
(มหาชน)  ประจําป 2553   ไตรมาสท่ี  2   
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บริษัท ตัวอยาง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 

หนวย:พันบาท

2553 2552 2553 2552

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ผูถือหุนของบริษัท 6,435,472              3,657,595              5,061,724 2,396,885 

ผูถือหุนสวนนอย 96,860                  55,050                   -                      -                      

6,532,332              3,712,645              5,061,724             2,396,885             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
หมายเหตุ : (1) ในการคํานวณสวนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  ไมไดมีการรวมรายการเก่ียวกับการปองกันความเสี่ยงกระแส
เงินสด  และผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการบํานาญ  เน่ืองจากแหลงที่มาของ
ขอมูลไมไดมีการแสดงรายการดังกลาวไว 
                   (2) ภาษีเงินไดท่ีเก่ียวของกับแตละองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 

ภาพท่ี 4.5 : แสดงลักษณะการจัดทําและนําเสนองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ของบริษัท  ตัวอยาง  จํากัด 
(มหาชน)  ประจําป 2553   ไตรมาสท่ี  2  (ตอ) 
 

จากภาพท่ี 4.5 แสดงลักษณะการจัดทําและนําเสนองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของ
บริษัท  ตัวอยาง  จํากัด (มหาชน) ประจําป 2553 ไตรมาสท่ี 2  ดังนี้ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไดมีการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกําไรสุทธิสําหรับงวดซ่ึงได
นําขอมูลจากกําไรสุทธิสําหรับงวดหกเดือนและรายละเอียดเกี่ยวกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยมีการ
แสดงถึงสวนประกอบที่นํามาจัดทํา  ไดแก  ผลตางจากการตีราคาสินทรัพย  สวนเกินทุนจากสวนไดใน
บริษัทรวม  การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิท่ีรับรูในสวนของผูถือหุนและผลตางจากการแปลง
คางบการเงินโดยขอมูลทั้งหมดเปนการนําขอมูลมาจากงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดหกเดือน  ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดสุทธิจากภาษี  รวมถึงการเปดเผยถึงการจัดสรรกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับงวดที่เปนของผูถือหุนของบริษัทและผูถือหุนสวนนอย  พรอมทั้งไดมีการแสดงกําไรตอหุนข้ัน
พ้ืนฐานตามหลักเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีไดกําหนด  โดยผลแตกตางแสดงตามภาพท่ี 4.6  
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บริษัท ตัวอยาง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละงวดหกเดือนสิน้สดุวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 

2553 2552 2553 2552

กําไรสทุธิสําหรับงวด 7,335,800 4,037,331 5,061,724 2,396,885 

.

.

.

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 6,532,332    3,712,645    5,061,724 2,396,885 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

 
ภาพท่ี 4.6 : แสดงกําไร (ขาดทุน) จากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) 
ของบริษัท  ตัวอยาง  จํากัด (มหาชน) ประจําป 2553 ไตรมาสท่ี 2 
 จากภาพที่ 4.6  แสดงกําไร (ขาดทุน) จากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 
(ปรับปรุง 2552) ของบริษัท  ตัวอยาง  จํากดั (มหาชน) ประจําป 2553 ไตรมาสที่ 2 พบวา 

ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไดมีการแสดงถึงกําไรสุทธิสําหรับงวด  ซ่ึงเกิดจากการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  มีผลกําไรสุทธิ
สําหรับงวดประจําป 2553 จํานวน 7,335,800,000 บาท  และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด  ซ่ึง
เกิดจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล ใน
งบการเงินรวมประจําป 2553 มีผลกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดจํานวน 6,532,332,000 บาท   

 
3. การเปดเผยรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ

กับแตละองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  บริษัท ตัวอยาง จํากัด (มหาชน) ปบัญชี 2553 ไตรมาส
ท่ี 2  โดยแสดงตามภาพที่ 4.7 

ไดมีการเปดเผยถึงรายละเอียดประกอบของภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยไดมีการเปดเผยถึงผลกระทบทางภาษีท่ีเกี่ยวของกับแตละองคประกอบของกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ไดแก  ผลตางจากการตีราคาสินทรัพย  สวนเกินทุนจากสวนไดในบริษัทรวม  การ
เปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิท่ีรับรูในสวนของผูถือหุนและผลตางจากการแปลงคางบการเงิน  
โดยแตละองคประกอบไดแสดงถึงผลประโยชน (คาใชจาย)ภาษี  และจํานวนสุทธิจากภาษีของแตละ
รายการ  ซ่ึงการเปดเผยถึงภาษีท่ีเกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐาน
การบัญชี  ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการนําเสนองบการเงิน  ไดกําหนดไว  ทั้งน้ีเพื่อแสดงใหผูใช
งบการเงินไดรับทราบถึงขอมูลทางภาษีของแตละสวนประกอบท่ีกลาวไปขางตน  
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บริษัท ตัวอยาง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553 2552 2553 2552

จํานวน ผลประโยชน จํานวนสทุธิ จํานวน ผลประโยชน จํานวนสทุธิ จํานวน ผลประโยชน จํานวนสทุธิ จํานวน ผลประโยชน จํานวนสทุธิ

กอนภาษี (คาใชจาย) จากภาษี กอนภาษี (คาใชจาย) จากภาษี กอนภาษี (คาใชจาย) จากภาษี กอนภาษี (คาใชจาย) จากภาษี

ภาษี(1) ภาษี ภาษี ภาษี

(พันบาท)

   ผลตางจากการตีราคาสินทรัพย 41                (10)                31

   สวนเกินทุนจากสวนไดในบริษัทรวม (469,440)       117,360 (352,080)

   การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิ

      ที่รับรูในสวนของผูถือหุน 54,322          (13,581)          40,741             66,696           (16,674)          50,022             

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (656,214)       164,054          (492,160)          (499,611)        124,903          (374,708)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น(2) (1,071,291)    267,823          (803,468)          (432,915)        108,229          (324,686)          -             -               -             -             -               -             

หมายเหต ุ :  (1)  ผลประโยชน(คาใชจาย)ภาษี  คาํนวณโดยใชอัตราภาษี 25% 
                (2) ในการคาํนวณสวนประกอบของกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่  ไมไดมีการรวมรายการเกี่ยวกับการปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด  และผลกําไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการบํานาญ  เนื่องจากแหลงที่มาของขอมูลไมไดมีการแสดงรายการดังกลาวไว 
 

ภาพที่ 4.7 : แสดงลกัษณะการเปดเผยรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับแตละองคประกอบของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ  ของบริษัท   ตวัอยาง   จํากัด (มหาชน) ประจําป 2553  ไตรมาสที่ 2   
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 สรุปผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 
 ในการศึกษาครั้งน้ี  ผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  คือ  ผลลัพธที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี  อันไดแก  การแสดงรายการและเหตุการณทางการบัญชีท่ีเกิดข้ึนในงวดบัญชีที่ตอง
นําเสนองบการเงินระหวางกาล  รูปแบบและเน้ือหาของงบการเงินระหวางกาลและการเปดเผยขอมูล
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ผลจากการสํารวจพบวา  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  
มีดังตอไปน้ี 
 1) ผลกระทบตอการแสดงงวดบัญชีที่ตองนําเสนอในงบการเงินระหวางกาล  โดยตาม
หลักเกณฑของมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  ทําใหงบ
การเงินที่นําเสนอในงวดระหวางกาลตองมีการจัดทําโดยทําการเปรียบเทียบในแตละงวดบัญชี  
  จากการสํารวจพบวา  บริษัทในกลุมธุรกิจการเกษตร  ทั้ง 19 บริษัท  ไดมีการจัดทํางบ
การเงินระหวางกาลโดยแสดงการเปรียบเทียบในแตละงวดบัญชีตามหลักเกณฑท่ีมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้กําหนด  แตในประเด็นของการจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบในแตละงวดบัญชี
พบวา  ยังไมไดมีการจัดทําท้ัง 19 บริษัท  อาจเนื่องมาจากมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ียังไมมีผลบังคับใช
ในงวดบัญชีท่ีทําการศึกษา  แตอยางไรก็ตาม  ทั้ง 19 บริษัท  ไดมีการจัดทํางบกําไรขาดทุนเปรียบเทียบ
โดยแสดงยอดสะสมต้ังแตตนปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เปรียบเทียบกับยอดสะสมวันที่ 30 
มิถุนายน 2552 เพื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน ซ่ึงการจัดทําเปนไปตามหลักเกณฑของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับ 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  เรียบรอยแลว 
 2) ผลกระทบตอรูปแบบและเน้ือหาของงบการเงินระหวางกาล  ไมวากิจการจะเลือก
นําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบสมบูรณหรือแบบยอ  จะตองมีการจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
โดยในกรณีท่ีนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอจะตองมีการจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบยอ 
ซ่ึงตองเปนไปตามกําหนดรายการยอ  พ.ศ. 2554 ที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชยกําหนด   
 จากการสํารวจพบวา  บริษัทในกลุมธุรกิจการเกษตร  ท้ัง 19 บริษัท  ยังไมไดมีการ
จัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเน่ืองมาจากมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ียังไมมีผลบังคับใชในงวดบัญชีที่
ทําการศึกษา  และจากการท่ีผูศึกษาไดมีการจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  โดยใชขอมูลจากงบการเงิน
ของบริษัท  ตัวอยาง  จํากัด (มหาชน) ประจําป 2553 ไตรมาสที่ 2 เพ่ือแสดงถึงผลท่ีเกิดจากการนํา
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มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล  มาใชในการจัดทํางบ
การเงินอันสงผลใหเกิดความแตกตางของกําไร(ขาดทุน) ซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่
แตกตางกัน  การกําหนดใหตองมีการจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้นเพื่อใชเปนงบท่ีรับรูผลจากการ
ดําเนินงานที่ไมไดเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ  โดยรายการท่ีตองมีการรับรู  ไดแก 
ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย  ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยโครงการบํานาญ  ผลกําไรขาดทุนจากการแปลงคาเงินตรา
ตางประเทศ  ผลกําไรขาดทุนจากการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินเผื่อขายและผลกําไรขาดทุนจาก
เครื่องมือปองกันความเส่ียงกระแสเงินสด  ซ่ึงการรับรูรายการดังกลาวมีผลทําใหกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมสําหรับงวดที่แสดงมียอดตางจากกําไรสุทธิสําหรับงวด แสดงใหเห็นวาเกิดผลตางระหวางการ
ปฏิบัติในแตละมาตรฐานสําหรับการนํามาใชในการจัดทํางบกําไรขาดทุน  โดยจากการศึกษาพบวา  
กําไรสุทธิสําหรับงวดแตกตางจากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดแสดงใหเห็นวายังคงมีผลกําไร
ขาดทุนบางสวนที่ยังไมไดมีการเปดเผยขอมูลออกมาอยางชัดเจนจากการจัดทํางบกําไรขาดทุน  การ
กําหนดใหตองมีการแสดงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  แมวาการแสดงรายการ
บางรายการยังคงเปนรายการกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดข้ึนและไมมีผลตอการจายเงินปนผล  แตจะชวย
ใหสามารถแสดงถึงผลจากการดําเนินงานทั้งหมดของบริษัทซ่ึงอาจมีผลตอการพิจารณาและการ
ตัดสินใจของผูใชงบการเงินตอไป 
 3) ผลกระทบตอการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  พบวามีความ
แตกตาง ไดแก  เรื่องการกําหนดใหตองมีการเปดเผยถึงการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 
2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  มาใชในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล  สวนในเรื่องการเปดเผย
ขอมูลอ่ืนไมมีความแตกตาง  ไดแก  การเปดเผยถึงการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชในการ
จัดทํางบการเงินระหวางกาล  การปรับลดมูลคาและการกลับบัญชีปรับลดมูลคาของสินคาคงเหลือให
เปนมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ  การรับรูและการกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการดอยคาของท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตน หรือสินทรัพยอื่น  การกลับรายการบัญชีประมาณการหนี้สินที่
เกิดจากตนทุนของการปรับโครงสราง  การไดมาและการจําหนายไปซ่ึงที่ดิน อาคารและอุปกรณ  ภาระ
ผูกพันท่ีจะซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  การชําระคาเสียหายที่เกิดจากการฟองรอง  การแกไข
ขอผิดพลาดท่ีสําคัญสําหรับขอมูลที่เคยนําเสนอในงวดกอน  การผิดนัดชําระหนี้หรือการผิดเง่ือนไขตาม
สัญญาเงินกูที่ยังไมมีการแกไขใหดีข้ึน ณ วันที่กอนหรือในวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  รายการกับ
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน   
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 จากการสํารวจพบวา  บริษัทในกลุมธุรกิจการเกษตรสวนใหญมีการเปดเผยตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  และตามมาตรฐานการ
บัญชี  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  มาใชในการจัดทํางบการเงินระหวาง
กาล  และมีบางรายการที่ไมรายรายการ  อาจเนื่องมาจากกิจการไมมรีายการท่ีตองเปดเผยที่เกิดข้ึน 
 


