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สรุปผลการศกึษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การคนควาแบบอิสระเร่ือง  ผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  ของกลุมธุรกิจการเกษตร  ในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  ของกลุมธุรกิจการเกษตร  ในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  โดยการศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาคนควาถึงผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีเกี่ยวกับการแสดงงวดบัญชีที่ตองนําเสนองบการเงินระหวางกาล  รูปแบบและเนื้อหาของงบ
การเงินระหวางกาล  และการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยใชวิธีการ
เปรียบเทียบหลักเกณฑระหวางมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง  งบการเงิน
ระหวางกาล  กับมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล   และ
เปรียบเทียบการปฏิบัติตามหลักเกณฑในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบ
การเงินระหวางกาล  กับบริษัทในกลุมธุรกิจการเกษตร   พรอมทั้งแสดงผลกระทบจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล  ไดแก  การจัดทํางบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ  อันเปนผลจากเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีซ่ึงมีผลตอการจัดทํางบการเงิน
ระหวางกาล  

ในการศึกษาครั้งน้ีไดนํางบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ประจําป 2553 ไตร
มาสที่ 2 ของบริษัทในกลุมธุรกิจการเกษตร  ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย จํานวน 19 บริษัท  ไดแก  บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด 
(มหาชน) บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด 
(มหาชน) บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัท ตรังผลิตภัณฑอาหารทะเล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไทยรับเบอรลาเท็คซคอรปอรเรช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยลักซ เอ็นเตอร
ไพรส จํากัด (มหาชน) บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) บริษัท แพ็คฟูด จํากัด 
(มหาชน) บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัท ยูนิเวอรแซล สตารช จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน) บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทริ จํากัด (มหาชน) บริษัท สห
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัท สุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน) บริษัท หองเย็นโชติวัฒน



85 
 

หาดใหญ จํากัด (มหาชน) บริษัท หองเย็นเอเช่ียนซีฟูด จํากัด (มหาชน) และบริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี 
จํากัด (มหาชน) มาทําการศึกษา  
 
สรุปผลการศึกษา 

การคนควาแบบอิสระเรื่อง  ผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 
(ปรับปรุง 2552) เร่ือง  งบการเงินระหวางกาล  ของกลุมธุรกิจการเกษตร  ในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยสามารถสรุปผลการศึกษาไดเปน 3 สวนดังนี้ 

1. ความแตกตางในการจัดทํางบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
ระหวางการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  
กับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  ของ
บริษัทในกลุมธุรกิจการเกษตร  ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  สามารถสรุปไดดังน้ี 
      1.1 การแสดงงวดบัญชีที่ตองนําเสนองบการเงินระหวางกาล  ตามหลักเกณฑใน
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) ทําใหตองมีการจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  โดย
ตองมีการแสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบสําหรับงวดระหวางกาลปจจุบันและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงยอดสะสมตั้งแตตนปบัญชีปจจุบันจนถึงวันส้ินงวดระหวางกาลและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 

1.2 รูปแบบและเน้ือหาของงบการเงินระหวางกาล  ตามหลักเกณฑในมาตรฐานการ
บัญชี  ฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2552) ในกรณีที่เลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบสมบูรณ  จะตองมี
การปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  การนําเสนอ
งบการเงิน  ซ่ึงไดระบุวางบการเงินแบบสมบูรณนั้นประกอบดวยสวนประกอบทุกขอดังตอไปน้ี  ไดแก  
งบแสดงฐานะการเงิน  ณ  วันส้ินงวด  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด  งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของเจาของสําหรับงวด  งบกระแสเงินสดสําหรับงวด  หมายเหตุประกอบงบการเงินและงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่เริ่มตนของงวดท่ีนํามาเปรียบเทียบงวดแรกสุด  มีผลทําใหเกิดความแตกตางของ
วิธีปฏิบัติระหวางมาตรฐานการบัญชี ดังน้ี   

               - การแสดงช่ืองบการเงินโดย “งบดุล”  ตองเปลี่ยนช่ือไปเปนช่ือ “งบแสดงฐานะ
การเงิน”  ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงช่ืองบการเงินเพ่ือใหสามารถสะทอนใหเห็นถึงลักษณะของงบดังกลาว
มากขึ้น   
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     - “งบกําไรขาดทุน” ที่ใชในการวัดผลการดําเนินงานของกิจการที่คุนเคยกันมาใน
อดีตน้ัน ไดถูกลดบทบาทลงไปกลายเปนเพียงงบการเงินประกอบหรืองบการเงินรอง โดยงบการเงินที่
ถูกยกข้ึนมาใหมและทดแทนการนําเสนองบกําไรขาดทุนที่นําเสนอมาชานานนั้น ก็คือ “งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ” ซ่ึงถือเปนการวัดผลการดําเนินงานแบบใหมในปจจุบัน ผานแนวคิดการรักษาระดับทุนตาม
แมบทการบัญชี  อยางไรก็ตาม งบกําไรขาดทุนนั้นยังไมถูกลบเลือนไป แตกลายไปเปนสวนหน่ึงและ
สวนสําคัญของการจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรืออาจเปนงบการเงินประกอบท่ีแสดงเคียงคูกับงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยมีแนวทางในการจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไดใน 2 ลักษณะ ไดแก การ
จัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพียงงบเดียว (โดยนํารายได  คาใชจาย  กําไรสุทธิ  และรายการกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  รวมอยูในงบเดียวกันกับงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  ไดแก  สวนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย  กําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจริงจากหลักทรัพยเผื่อขายใชกับหลักทรัพยเผื่อขายที่มูลคา
ยุติธรรมส้ินงวดเปลี่ยนแปลงจากตนงวด  ผลสะสมการแปลงงบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ  และ
กําไรขาดทุนจากการปองกันความเส่ียงกระแสเงินสด) หรือแยกเปนสองงบ   คือ  งบที่แสดง
องคประกอบของกําไรหรือขาดทุน(งบเฉพาะกําไรขาดทุน) และงบที่ต้ังตนดวยกําไรหรือขาดทุนและ
องคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

       - การกําหนดใหตองมีการจัดทํา  งบแสดงฐานะการเงิน  ณ  วันตนงวด  ของงวดที่
นํามาเปรียบเทียบแรกสุด  โดยจะตองมีการจัดทําในกรณีที่กิจการไดนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือ
ปฏิบัติยอนหลังหรือการปรับงบการเงินยอนหลังหรือเมื่อกิจการมีการจัดประเภทรายการในงบการเงิน
ใหม 
  1.3 การเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  พบวาไมมีความแตกตาง
ในการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหวางการปฏิบัติตามหลักเกณฑใน
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  กับการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล 
 
  2. ผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบ
การเงินระหวางกาล  สามารถสรุปไดดังนี้ 
     2.1 การแสดงงวดบัญชีท่ีตองนําเสนองบการเงินระหวางกาล  ตามหลักเกณฑใน
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) ทําใหการนําเสนองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวด
ระหวางกาลตองมีการแสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบสําหรับงวดระหวางกาลปจจุบันและ
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงยอดสะสมต้ังแตตนปบัญชีปจจุบันจนถึงวันส้ินงวดระหวางกาลและงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 

2.2 รูปแบบและเน้ือหาของงบการเงินระหวางกาล  ตามหลักเกณฑในมาตรฐานการ
บัญชี  ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) สงผลใหการจัดทํางบการเงินระหวางกาลแบบสมบูรณตองมีการ
จัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงิน  ณ  วันที่เริ่มตนของงวดท่ีนํามาเปรียบเทียบ 
(กรณีที่กิจการมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การแกไขขอผิดพลาด หรือการจัดประเภทบัญชี
ใหม) หรือกรณีท่ีนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอจะตองมีการจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
แบบยอ  โดยตองเปนไปตามกําหนดรายการยอ พ.ศ. 2554 ที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา   กระทรวงพาณิชย
กําหนด  สวนผลกระทบที่เกิดข้ึนกับเน้ือหาของงบการเงินระหวางกาล  จากการศึกษาไมพบผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับหลักเกณฑดานเนื้อหาของงบการเงินระหวางกาล 
เนื่องจากตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 
(ปรับปรุง 2552) ไดมีการขอกําหนดเก่ียวกับหลักเกณฑท่ีตองแสดงในงบการเงินระหวางกาลเหมือนกัน   
  2.3 การเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ตามหลักเกณฑใน
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552)  ทําใหกิจการตองมีการพิจารณาวาการเปลี่ยนแปลง
มารตฐานการบัญชีวามีผลกระทบตอการจัดทํางบการเงินระหวางกาลหรือมีผลกระทบตอความเขาใจ
ของผูใชงบการเงินหรือไม  หากพิจารณาวามีผลกระทบตอการจัดทํางบการเงินระหวางกาลสําหรับปที่
เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีจะตองมีการเปดเผยถึงผลกระทบดังกลาวเพ่ือใหผูใชงบการเงินไดทราบและ
เกิดความเขาใจถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนกับงบการเงินของกิจการสําหรับปที่ไดมีการเริ่มใชมาตรฐานน้ัน 

 
 3.  การเปรียบเทียบการปฏิบัติตามหลักเกณฑในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 
2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  ของบริษัทในกลุมธุรกิจการเกษตร  ในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  จํานวน 19 บริษัท  มีดังนี้   
 3.1 การแสดงงวดบัญชีที่ตองนําเสนองบการเงินระหวางกาล  ตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  พบวา 

ดานการแสดงงวดบัญชีของงบแสดงฐานะการเงิน  พบวาไดมีการแสดงงวดบัญชีของ
งบแสดงฐานะการเงิน  ณ  วันส้ินงวดระหวางกาลปจจุบันและงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ  ณ  
วันส้ินงวดปบัญชีลาสุดที่ผานมา  โดยแสดงงวดบัญชีตามท่ีมาตรฐานการบัญชีไดกําหนด  ทั้ง 19 บริษัท 
คิดเปนรอยละ 100  



88 
 

ดานการแสดงงวดบัญชีของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  พบวาบริษัทไมไดมีการแสดง
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดระหวางกาลปจจุบันและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงยอด
สะสมตั้งแตตนปบัญชีปจจุบันจนถึงวันส้ินงวดระหวางกาลและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบ
กบัชวงเวลาเดียวกันของปกอน  โดยไมไดมีการแสดงงวดบัญชีตามท่ีมาตรฐานการบัญชีกําหนด  ทั้ง 19 
บริษัท  คิดเปนรอยละ 100  

ดานการแสดงงวดบัญชีของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ  พบวาไดมี
การแสดงงวดบัญชีของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของแสดงยอดสะสมต้ังแตตนปบัญชี
ปจจุบันจนถึงวันส้ินงวดระหวางกาล   และงบการเงินเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน  โดย
แสดงงวดบัญชีตามท่ีมาตรฐานการบัญชีไดกําหนด  ท้ัง 19 บริษัท  คิดเปนรอยละ 100  

ดานการแสดงงวดบัญชีของงบกระแสเงินสด  พบวาไดมีการแสดงงวดบัญชีของงบ
กระแสเงินสดซ่ึงแสดงยอดสะสมต้ังแตตนปบัญชีปจจุบันจนถึงวันส้ินงวดระหวางกาลและงบกระแส
เงินสดเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอนโดยแสดงงวดบัญชีตามท่ีมาตรฐานการบัญชีได
กําหนด  ทั้ง 19 บริษัท  คิดเปนรอยละ 100  
 3.2 รูปแบบและเน้ือหาของงบการเงินระหวางกาล ตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  พบวา 

จากการศึกษาพบวามีบริษัทที่เลือกจัดทํางบการเงินระหวางกาลเปนแบบสมบูรณมี
จํานวน 8 บริษัท  โดยมีการแสดงสวนประกอบของงบการเงินระหวางกาลแบบสมบูรณตามหลักเกณฑ
ท่ีมาตรฐานการบัญชีกําหนด  คิดเปนรอยละ 67 ยกเวนหลักเกณฑในการจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และงบแสดงฐานะการเงิน  ณ  วันท่ีเริ่มตนของงวดที่นํามาเปรียบเทียบ  จากการศึกษาไมพบรายการ
ตามหลักเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด  คิดเปนรอยละ 33 นอกจากนั้นจากการศึกษาพบวา บริษัท
ท่ีไดมีการระบุวาจัดทํางบการเงินระหวางกาลเปนแบบยอ  จํานวน 11 บริษัท  โดยมีการแสดง
สวนประกอบของบการเงินระหวางกาลแบบยอตามหลักเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด  คิดเปน
รอยละ 84 ยกเวนหลักเกณฑในการจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบยอ  จากการศึกษาไมพบรายการ
ดังกลาวตามหลักเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด  คิดเปนรอยละ 16 

ประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาของงบการเงินระหวางกาล  ในดานการแสดงรายการกําไรตอ
หุนข้ันพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดนั้น  จากการศึกษาพบวาไดมีการ
แสดงตามหลักเกณฑที่มาตรฐานกําหนดจํานวน 19 บริษัท  คิดเปนรอยละ 100  และพบวาในจํานวนนี้
มี 2 บริษัท  ที่มีผลขาดทุนสุทธิจึงไดมีการแสดงรายการเปนขาดทุนสุทธิตอหุนในงบกําไรขาดทุนของ
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บริษัท  แตก็ไดมีการจัดทําเปนขาดทุนตอหุนข้ันพ้ืนฐานตามหลักเกณฑท่ีมาตรฐานการบัญชีไดกําหนด
เรียบรอยแลว 

ดานการแสดงกําไรตอหุนข้ันพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดในงบเฉพาะกําไร
ขาดทุน  จากการศึกษาไมพบรายการตามหลักเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีไดมีการกําหนดอาจ
เนื่องจากวายังไมมีบริษัทใดจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  โดยไมพบรายการดังกลาวตามหลักเกณฑที่
มาตรฐานการบัญชีกําหนดทั้ง 19 บริษัท  คิดเปนรอยละ 100  

ดานการเปดเผยเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณ  จากการศึกษาพบวาไดมี
การเปดเผยตามหลักเกณฑท่ีมาตรฐานการบัญชีไดมีการกําหนดทั้ง 19 บริษัท  คิดเปนรอยละ 100  
                     ดานการแสดงความเห็นถึงผลการดําเนินงานในลักษณะวัฏจักรหรือฤดูกาล  จาก
การศึกษาพบวาไดมีการเปดเผยตามหลักเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีไดกําหนด  จํานวน 13 บริษัท  คิด
เปนรอยละ 69  และไมพบรายการตามที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด  จํานวน 6 บริษัท  คิดเปนรอยละ 31  
 ดานการแสดงลักษณะรายการและจํานวนเงินท่ีมีผลกระทบตอสินทรัพย  หนี้สิน  สวน
ของเจาของ  ซ่ึงเปนรายการท่ีไมปกติจากขนาดและลักษณะของการเกิดรายการ  จากการศึกษาไมพบ
รายการตามหลักเกณฑท่ีมาตรฐานการบัญชีกําหนด  จํานวน 19 บริษัท  คิดเปนรอยละ 100 
 ดานการแสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่เคยรายงานไวงวดกอน  จาก
การศึกษาพบวาไดมีการแสดงตามหลักเกณฑท่ีมาตรฐานการบัญชีไดกําหนด  จํานวน 2 บริษัท  คิดเปน
รอยละ 11  และไมพบรายการตามหลักเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด  จํานวน 17 บริษัท  คิดเปน
รอยละ 89 
   ดานการแสดงการซ้ือคืน  ชําระคืน  และการออกตราสารหนี้และตราสารทุน  จาก
การศึกษาพบวาไดมีการแสดงตามหลักเกณฑท่ีมาตรฐานการบัญชีไดกําหนด  จํานวน 5 บริษัท  คิดเปน
รอยละ 27  และไมพบรายการตามหลักเกณฑท่ีมาตรฐานการบัญชีกําหนด  จํานวน 14 บริษัท  คิดเปน
รอยละ 73 
  ดานการแสดงจํานวนเงินปนผลจาย (ยอดรวมตอหุน) จากการศึกษาพบวาไดมีการ
แสดงตามหลักเกณฑท่ีมาตรฐานการบัญชีไดกําหนด  จํานวน 17 บริษัท  คิดเปนรอยละ 90  และไมพบ
รายการตามหลักเกณฑท่ีมาตรฐานการบัญชีกําหนด  จํานวน 2 บริษัท  คิดเปนรอยละ 10 
  ดานการแสดงขอมูลตามสวนงาน  จากการศึกษาพบวาไดมีการแสดงตามหลักเกณฑที่
มาตรฐานการบัญชีไดกําหนด จํานวน 19 บริษัท  คิดเปนรอยละ 100  
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  ดานการแสดงเหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงินระหวางกาล  จากการศึกษาพบวา
ไดมีการแสดงตามหลักเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีไดกําหนด  จํานวน 6 บริษัท  คิดเปนรอยละ 32 และ
ไมพบรายการตามหลักเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด  จํานวน 13 บริษัท  คิดเปนรอยละ 68 
                       ดานการแสดงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางของกิจการ  จากการศึกษา
พบวาไดมีการแสดงตามหลักเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีไดกําหนด  จํานวน 4 บริษัท  คิดเปนรอยละ 21  
และไมพบรายการตามหลักเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด  จํานวน 15 บริษัท  คิดเปนรอยละ 79 
  ดานการแสดงการเปลี่ยนแปลงหนี้สินหรือสินทรัพยที่อาจจะเกิดข้ึน  จากการศึกษา
พบวาไดมีการแสดงตามหลักเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีไดกําหนด  จํานวน 19 บริษัท  คิดเปนรอยละ 
100 
  3.3 การเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ตามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) พบวาดานการเปดเผยถึงการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 
2552) มาใชในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล จากการศึกษาพบวาบริษัทสวนใหญ  มีการเปดเผยตาม
หลักเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด  ยกเวนบางรายการท่ีไมแสดงอาจเน่ืองมาจากไมมีรายการที่ตอง
เปดเผยดังรายละเอียดดังน้ี 
  ดานการเปดเผยการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชในการจัดทํางบการเงิน
ระหวางกาล จากการศึกษาพบวาไดมีการเปดเผยตามหลักเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีไดกําหนดบริษัท  
จํานวน 19 บริษัท  คิดเปนรอยละ 100  
  ดานการแสดงรายการปรับลดมูลคาและการกลับบัญชีปรับลดมูลคาของสินคาคงเหลือ
ใหเปนมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ  จากการศึกษาพบวาไดมีการเปดเผยตามหลักเกณฑท่ีมาตรฐานการ
บัญชีไดกําหนดบริษัท  จํานวน 16 บริษัท  คิดเปนรอยละ 85 และไมพบรายการตามท่ีมาตรฐานการ
บัญชีกําหนด  จํานวน 3 บริษัท  คิดเปนรอยละ 15  
         ดานการรับรูและการกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการดอยคาของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตน  หรือสินทรัพยอ่ืน  จากการศึกษาพบวาที่ไดมีเปดเผยตามหลักเกณฑที่
มาตรฐานกําหนด จํานวน 11 บริษัท  คิดเปนรอยละ 58 และไมพบรายการตามหลักเกณฑที่มาตรฐาน
การบัญชี  จํานวน 8 บริษัท  คิดเปนรอยละ 42  

 ดานการกลับรายการบัญชีประมาณการหนี้สินที่เกิดจากตนทุนของการปรับโครงสราง 
จากการศึกษาพบวาไดมีการเปดเผยตามหลักเกณฑท่ีมาตรฐานการบัญชีไดกําหนด  จํานวน 1 บริษัท  
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คิดเปนรอยละ 5  และไมพบรายการตามหลักเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด  จํานวน 18 บริษัท  คิด
เปนรอยละ 95  
           ดานการไดมาและการจําหนายไปซ่ึงที่ดิน  อาคารและอุปกรณ  จากการศึกษาพบวา  
ไดมีการเปดเผยตามหลักเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีไดกําหนด  จํานวน 17 บริษัท  คิดเปนรอยละ 90 
และไมพบรายการตามหลักเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีไดกําหนด  จํานวน 2 บริษัท  คิดเปนรอยละ 10   
         ดานภาระผูกพันที่จะซ้ือท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ  จากการศึกษาพบวาไดมีการเปดเผย
ตามหลักเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด  จํานวน 10 บริษัท  คิดเปนรอยละ 53  และไมพบรายการ
ตามหลักเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด 9 บริษัท  คิดเปนรอยละ 47  

         ดานการชําระคาเสียหายที่เกิดจากการฟองรอง  จากการศึกษาพบวาไดมีการเปดเผย
ตามหลักเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด  จํานวน 1 บริษัท คิดเปนรอยละ 5 และไมพบรายการตาม
หลักเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด  จํานวน 18 บริษัท  คิดเปนรอยละ 95    

        ดานการแกไขขอผิดพลาดที่สําคัญสําหรับขอมูลที่เคยนําเสนอในงวดกอน  จาก
การศึกษาพบวาไดมีการเปดเผยตามหลักเกณฑที่มาตรฐานไดกําหนด  จํานวน 3 บริษัท  คิดเปนรอยละ 
16 และไมพบรายการตามหลักเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด  จํานวน 16 บริษัท  คิดเปนรอยละ 84   

        ดานการผิดนัดชําระหน้ีหรือการผิดเงื่อนไขตามสัญญาเงินกูที่ยังไมมีการแกไขใหดีข้ึน 
ณ วันที่กอนหรือในวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  จากการศึกษาพบวาไดมีการเปดเผยตามหลักเกณฑที่
มาตรฐานการบัญชีกําหนด จํานวน 1 บริษัท  คิดเปนรอยละ 5 และไมพบรายการตามหลักเกณฑที่
มาตรฐานการบัญชีกําหนด  จํานวน 18 บริษัท  คิดเปนรอยละ 95   

         ดานรายการกับบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน  จากการศึกษาพบวาไดมีการเปดเผย
ตามหลักเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด  จํานวน 19 บริษัท  คิดเปนรอยละ 100  

 
 จากผลการสํารวจทําใหทราบวา  บริษัทในกลุมธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย  ไดมีการจัดทํางบการเงินระหวางกาลตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 
2550)เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล   และพบวาขอกําหนดตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดมีหลักเกณฑ
สวนใหญครอบคลุมถึงหลักเกณฑตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 (ปรับปรงุ 2552) เรื่อง  งบการเงิน
ระหวางกาล   และจากการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมไดกําหนดใหตองมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในเร่ือง  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ซ่ึงจากผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล
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ในประเด็นของการจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  พบวายังไมมีบริษัทท่ีมีการจัดทํางบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ  
 
อภิปรายผล 
         จากการคนควาแบบอิสระเรื่อง  ผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  ของกลุมธุรกิจการเกษตร  ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  พบวาผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีจาก
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล  ไปเปนมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  คือรูปแบบของการนําเสนองบการเงิน
ระหวางกาลที่เปลี่ยนแปลงไปโดยจากการจัดทํางบกําไรขาดทุนไปเปนงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะชวยใหสามารถสะทอนใหเห็นถึงผลประกอบการท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินงานของกิจการ  ไดแก  รายการเกี่ยวกับรายได  คาใชจายและรายการเกี่ยวกับผลกําไร (ขาดทุน) 
ท่ียังไมเกิดข้ึนจริง  ประกอบดวย  ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย  
ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยโครงการบํานาญ  ผลกําไรขาดทุน
จากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ  ผลกําไรขาดทุนจากการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินเผื่อขายและ
ผลกําไรขาดทุนจากเครื่องมือปองกันความเส่ียงกระแสเงินสด  การไดรับขอมูลท่ีครบถวน  ถูกตองและ
ทันเวลาจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูใชงบการเงินโดยเฉพาะอยางยิ่งผูลงทุนทั้งปจจุบันและ
ในอนาคต  ซ่ึงสอดคลองกับศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร (2545) ท่ีไดสรุปวากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  คือการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของหรือสินทรัพยสุทธิ  อันเนื่องมาจากเหตุการณหรือรายการอ่ืนที่ไมได
เกิดจากเจาของ  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะชวยใหผูใชงบการเงินหรือผูลงทุนไดทราบขอมูลเกี่ยวกับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนและขอมูลอ่ืนที่จําเปน รายการท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผูใชงบ
การเงินหรือผูลงทุนใหความสนใจ  ไดแก กําไรขาดทุนสุทธิสําหรับงวด  สวนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย  ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  ผลสะสมจากการแปลงคางบการเงินและ
ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนทางเลือกใหมที่ผูใชงบการเงินหรือผู
ลงทุนสามารถไดขอมูลที่มีประโยชนเพิ่มเติมเกี่ยวกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพ่ือนําไปใชในการตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกิจ 
 แมจากการศึกษาพบวาบริษัทในกลุมธุรกิจการเกษตร  ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยยังไมไดมีการจัดทํางบการเงินระหวางกาลตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  
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งบการเงินระหวางกาล  เน่ืองจากมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ียังไมมีผลบังคับใชในงวดบัญชีที่
ทําการศึกษา  แตทั้งนี้การเตรียมความพรอมในเร่ืองของการจัดทํางบการเงินที่ถูกตองมีความละเอียด
และชัดเจนในแตละประเด็นจึงจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจของนักลงทุนท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ 
 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาในคร้ังนี้  ผูศึกษาขอเสนอแนะขอคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับ
การจัดทํางบการเงินระหวางกาล  ดังน้ี 

1) การจัดทํางบการเงินระหวางกาล  แมวาไมไดมีการบังคับใหตองมีการจัดทําสําหรับ
บริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ  แตการจัดทํางบการเงินระหวางกาลจะชวยใหผูใชงบ
การเงินไดรับขอมูลที่สามารถนําไปใชตัดสินใจไดอยางทันเวลา  แตทั้งน้ีควรมีการพิจารณาถึง
ประโยชนท่ีไดรับกับตนทุนที่เสียไปในการจัดทําดวย 

2) สภาวิชาชีบัญชีฯ ไดสนับสนุนใหกิจการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 
2552) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล ไปใชกอนวันถือปฏิบัติ  ฉะนั้น  เพื่อเปนการรองรับการจัดทํางบ
การเงินประจําป 2554 กิจการควรตอบสนองตอการสนับสนุนดังกลาวเพื่อเปนการเตรียมความพรอมใน
การจัดทํางบการเงินประจําป 2554 ซ่ึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนอ
งบการเงิน มีผลใหถือปฏิบัติโดยจะสงผลกระทบอยางมากตอการจัดทํางบการเงินโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3) ควรติดตามการออกประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตอง
มีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ท่ีจะออกมารองรับสําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับป 2554 ซ่ึงมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล และมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน มีผลใหถือปฏิบัติทั้งนี้เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการจัดทํา
งบการเงินระหวางกาล 
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ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาในครั้งตอไป 
 ในการศึกษาในครั้งนี้มุงเนนศึกษาถึงผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล   ของกลุมธุรกิจการเกษตร  ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  ซ่ึงยังมีขอจํากัดในการทําการศึกษาเนื่องจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล   มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป  
จึงตองนํางบการเงินของกลุมธุรกิจการเกษตรในรายไตรมาสท่ี 2 ประจําป 2553 มาทําการศึกษา  ดังนั้น
ในโอกาสตอไปควรศึกษาถึงผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 
2552) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล  ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มาตรฐานการบัญชีมีผลบังคับใช  เพ่ือให
เห็นถึงผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไดดียิ่งข้ึนตอไป  


