
Q & A ดา้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

หัวข้อ อื่น ๆ 

หน้า 1 

อื่นๆ 

เร่ือง : การคิด Earnings per share ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 

ถาม :  1. สมมติว่าบริษัทได้รับอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ วันที่ 1 

เมษายน 2561 และจดทะเบียนเพ่ิมทุนในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยงบการเงินได้รับการ

อนุมัติให้ออกเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2561 ขอสอบถามว่าระหว่างวันที่ได้รับอนุมัติการจ่ายหุ้น

ปันผลจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และวันที่จดทะเบียนเพ่ิมทุนใช้วันไหนในการนับว่ามีหุ้นเพ่ิมขึ้น 

2. งบการเงินที่ต้องปรับปรุงจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญเพ่ือค านวณก าไรต่อ

หุ้นในระหว่างงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ ทุกงวดที่น าเสนอด้วยเหตุการณ์จ่ายหุ้นปันผลแล้ว 

จะแสดงตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 หรือไตรมาสที่ 2 (ทั้งสองอย่างเปรียบเทยีบกับปีก่อน โดยเสมือนมี

หุ้นเพ่ิมข้ึนแล้ว) 

ตอบ : ในการค านวณจ านวนหุ้นสามัญเพ่ือใช้ค านวณก าไรต่อหุ้นนั้น มาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ที่ 33 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ก าไรต่อหุ้น ย่อหน้าที่ 21 ระบุว่า 

21 โดยส่วนใหญ่กิจการจะน าหุ้นสามัญมารวมค านวณในจ านวนหุ้นถัวเฉล่ียถ่วง

น า้หนักนับจากวันที่กิจการมีสิทธิได้รับสิ่งตอบแทนจากการจ าหน่ายหุ้นน้ัน (ซ่ึงโดยปกติจะ 

เป็นวันที่ออกจ าหน่าย) 

ในกรณีที่มีการให้หุ้นปันผลหรือให้หุ้นโบนัสซ่ึงไม่ส่งผลต่อทรัพยากรของกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ก าไรต่อหุ้น ย่อหน้าที่ 26 ก าหนดให้

กิจการต้องค านวณจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียจากเหตุการณ์ดังกล่าวในงวดปัจจุบัน และงวด

ก่อนๆทุกงวดที่น าเสนอ ดังน้ี 

26. กิจการต้องปรับปรุงจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นใน

ระหว่างงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ทุกงวดที่น าเสนอด้วยเหตุการณ์ที่ท  าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงของจ านวนหุ้นสามัญซ่ึงไม่ท าให้ทรัพยากรของกิจการเปล่ียนแปลงไป ทั้งน้ี 

ไม่รวมถึงการแปลงสภาพตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญให้เป็นหุ้นสามัญ 

และตามที่ท่านได้สอบถามถึงวันที่ถือว่าการจ่ายหุ้นปันผลมีผลต่อการค านวณก าไร 

ต่อหุ้นว่าจะใช้วันใดเป็นเกณฑ์ในการถือว่ามีหุ้นเพ่ิมแล้วระหว่างวันอนุมัติจ่ายหุ้นปันผลหรือ 

วันจดทะเบียนเพ่ิมทุนน้ัน ขอเรียนตอบค าถามโดยอ้างอิงมาตรฐานการ บัญชี ฉบับที่ 33 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ก าไรต่อหุ้น ย่อหน้าที่ 28 ก าหนดให้ 

28. ในการให้หุ้นปันผลหรือการให้หุ้นโบนัสหรือการแตกหุ้น กิจการจะออกหุ้นสามัญ

ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมโดยกจิการไม่ได้รับสิ่งตอบแทนเพ่ิมเติม ดังน้ัน จ านวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้

ถือหุ้นจะมีจ านวนเพ่ิมข้ึนโดยที่ทรัพยากรของกิจการไม่เพ่ิมข้ึน ให้กิจการปรับปรุงจ านวนหุ้น

สามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นก่อนเหตุการณ์ดังกล่าวตามสัดส่วนที่เปล่ียนไปของจ านวนหุ้นสามัญที่

ถือโดยผู้ถือหุ้น เสมือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้ นตั้ งแต่วันเร่ิมต้นของงวดแรกสุดที่

น าเสนอ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่กิจการออกหุ้นโบนัสในสัดส่วนหน่ึงหุ้นเดิมต่อสองหุ้นใหม่ 
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กิจการต้องน าจ านวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นก่อนการจ่ายหุ้นปันผลคูณด้วยสาม เพ่ือหา

จ านวนรวมใหม่ของหุ้นสามัญทั้งหมด หรือคูณด้วยสองเพ่ือหาจ านวนหุ้นสามัญที่เพ่ิมข้ึน 

ดังน้ันการออกหุ้นปันผลจะได้รับการอนุมัติเม่ือผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถือว่ากิจการจะ

ออกหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกิจการไม่ได้รับสิ่งตอบแทน

เพ่ิมเติม ในกรณีดังกล่าววันที่ประชุมผู้ถือหุ้นคือวันที่ 1 เมษายน 2561 ซ่ึงเป็นเหตุการณ์

ภายหลังรอบระยะเวลารายงานส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้ นสุดวันที่ 31 

มีนาคม 2561 โดยวันที่อนุมัติงบการเงินคือวันที่ 30 เมษายน 2561 น้ัน กิจการต้องปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560) ย่อหน้าที่ 64 ดังน้ี 

64. หากจ านวนหุน้สามญัหรือตราสารที่อาจเปลีย่นเป็นหุน้สามญัที่ถือโดยผูถ้ือหุน้

เพิม่ข้ึนเนือ่งจากการใหหุ้น้ปันผล การใหหุ้น้โบนสั หรือการแตกหุน้ หรือลดลงเนือ่งจาก

การรวมหุน้ กิจการตอ้งปรบัปรุงการค านวณก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานและก าไรต่อหุน้ปรบัลด

ส าหรบัทุกงวดที่แสดงในงบการเงินยอ้นหลงั หากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวเกิดข้ึน

ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน แต่ก่อนที่กิจการจะอนุมติัใหอ้อกงบการเงิน กิจการตอ้ง

ค านวณก าไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐานและก าไรต่อหุน้ปรบัลดส าหรบัทุกงวดที่แสดงในงบการเงิน

โดยใชจ้ านวนหุน้ใหม่ และตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงทีว่่าก าไรต่อหุน้เหล่านั้นไดส้ะทอ้นใหเ้ห็น

ถึงการเปลี่ยนแปลง ในจ านวนหุน้ดงักล่าว นอกจากนี้  กิจการตอ้งปรบัก าไรต่อหุน้ขั้น

พื้ นฐานและก าไรต่อหุน้ปรบัลดส าหรบังบการเงินทุกงวดที่น าเสนอดว้ยรายการผลกระทบ

จากขอ้ผิดพลาดที่ส าคญั และการปรบัปรุงอนัเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการ

บญัชีทีบ่นัทึกดว้ยวิธีปรบัปรุงยอ้นหลงั 

อื่นๆ 

เดือน พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2560 

เร่ือง : กจิการถือเป็นกจิการประเภทใด ( PAEs / NPAEs) 

ถาม :

  

กิจการเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย โดยมีสินค้าคงเหลือเป็นห้องชุดที่จะต้อง

พัฒนาเพ่ือโอนให้แก่ประชาชนที่มาท าสัญญาจองห้องชุด โดยกิจการจะมีการรับเงินจองห้องชุด 

และรับเงินดาวน์ล่วงหน้าส าหรับใช้ในการก่อสร้างห้องชุดพักอาศัย เพ่ือน าเงินที่รับมาจากผู้จอง 

รวมถึงเงินที่กิจการจัดหาเองไปใช้ในการก่อสร้าง และเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้ น กิจการมีภาระ      

ที่จะต้องโอนห้องชุดให้แก่ผู้ซ้ือ และจะต้องด าเนินการจัดต้ังนิติบุคคลอาคารชุดเพ่ือดูแลห้องชุด

ดังกล่าว 

ค าถามคือกิจการถือเป็นกิจการที่ มีส่วนได้เสียสาธารณะตามที่ระบุในมาตรฐาน         

การรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะหรือไม่ 

ตอบ : มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะย่อหน้าที่ 6 
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อื่นๆ 

เดือน พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2560 

เร่ือง : กจิการถือเป็นกจิการประเภทใด ( PAEs / NPAEs) 

ระบุไว้ว่า 

 6. กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non-Publicly Accountable Entities) หมายถึง 

กจิการที่ไม่ใช่กจิการดังต่อไปนี้  

 6.1 กิจการที่มีตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการ ซ่ึงมีการซ้ือขายต่อประชาชน      

ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย์ 

(Over the Counter) รวมทั้งตลาดในท้องถิ่นและในภูมิภาค หรือกิจการที่น าส่งหรืออยู่ใน

กระบวนการของการน าส่งงบการเงินของกิจการให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานก ากับดูแลอื่น เพ่ือวัตถุประสงค์ในการออกขายหลักทรัพย์

ใดๆ ต่อประชาชน 

6.2  กิจการที่ด าเนินธุรกิจหลักในการดูแลสินทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกว้าง 

เช่น สถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม 

ตลาดสนิค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน เป็นต้น 

6.3  บริษัทมหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน 

6.4  กจิการอื่นที่จะก าหนดเพ่ิมเติม  

 ฝ่ายบริหารของกิจการควรพิจารณาว่ากิจการของท่านเข้าข่ายลักษณะใดลักษณะหน่ึง

ของข้อ 6.1-6.3 หรือไม่ 

หากเข้าข้อใดข้อหน่ึงดังกล่าว ถือว่าเป็นกจิการ ที่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ (PAEs) 

นอกจากน้ีข้อ 6.4 ยังไม่มีการประกาศเพ่ิมเติม 

 ทั้งน้ีขอให้ทา่นปรึกษาผู้สอบบัญชีของกิจการท่านซ่ึงเป็นผู้ที่มีความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับ

กจิการทา่นมากกว่าเพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ถูกต้องย่ิงข้ึน 
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ถาม :  กิจการเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย โดยมีสินค้าคงเหลือเป็นห้องชุดที่จะต้อง

พัฒนาเพ่ือโอนให้แก่ประชาชนที่มาท าสญัญาจองห้องชุด โดยกิจการจะมีการรับเงินจองห้องชุด 

และรับเงินดาวน์ล่วงหน้าส าหรับใช้ในการก่อสร้างห้องชุดพักอาศัย เพ่ือน าเงินที่รับมาจากผู้จอง 

รวมถึงเงินที่กิจการจัดหาเองไปใช้ในการก่อสร้าง และเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น กิจการมีภาระ      

ที่จะต้องโอนห้องชุดให้แก่ผู้ซ้ือ และจะต้องด าเนินการจัดต้ังนิติบุคคลอาคารชุดเพ่ือดูแลห้องชุด

ดังกล่าว 

ค าถามคือกิจการถือเป็นกิจการที่ มีส่วนได้เสียสาธารณะตามที่ระบุในมาตรฐาน         

การรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะหรือไม่ 

ตอบ : มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะย่อหน้าที่ 6 

ระบุไว้ว่า 

 6. กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non-Publicly Accountable Entities) 

หมายถึง กจิการที่ไม่ใช่กจิการดังต่อไปนี้  

 6.1 กิจการที่มีตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการ ซ่ึงมีการซ้ือขายต่อประชาชน      

ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย์ 

(Over the Counter) รวมทั้งตลาดในท้องถิ่นและในภมูิภาค หรือกิจการที่น าส่งหรืออยู่ใน

กระบวนการของการน าส่งงบการเงินของกจิการให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานก ากบัดูแลอื่น เพ่ือวัตถุประสงค์ในการออกขายหลักทรัพย์

ใดๆ ต่อประชาชน 

6.2  กจิการที่ด าเนินธุรกจิหลักในการดูแลสนิทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกว้าง 

เช่น สถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม 

ตลาดสนิค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน เป็นต้น 

6.3  บริษัทมหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน 

6.4  กจิการอื่นที่จะก าหนดเพ่ิมเติม  

 ฝ่ายบริหารของกิจการควรพิจารณาว่ากิจการของท่านเข้าข่ายลักษณะใดลักษณะหน่ึง

ของข้อ 6.1-6.3 หรือไม่ 

หากเข้าข้อใดข้อหน่ึงดังกล่าว ถือว่าเป็นกจิการ ที่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ (PAEs) 
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นอกจากน้ีข้อ 6.4 ยังไม่มีการประกาศเพ่ิมเติม 

 ทั้งน้ีขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของกิจการท่านซ่ึงเป็นผู้ที่ มีความรู้และข้อมูล

เกี่ยวกบักจิการทา่นมากกว่าเพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ถูกต้องย่ิงข้ึน 

 

อื่นๆ 

เดือน พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2560 

เร่ือง : บันทกึงบการเงิน ปี 2558 ผิดพลาด 

ถาม :  ขอเรียนถามเร่ือง มีการตรวจพบภายหลังว่าบันทกึบัญชีในปี 2558 ผิดพลาดไป ดังน้ี 

ข้อ 1 

 ปี 2558 ซ้ือเคร่ืองจักรมาผลิตในเดือน 4 โดยช าระค่าเคร่ืองจักรทั้งหมดเป็น        

เช็คจ่ายล่วงหน้าให้กับบริษัทขายเคร่ืองจักร และใช้สิทธิน าภาษีซ้ือหักภาษีขายแล้ว               

แต่เน่ืองจากสภาพคล่องทางการเงินไม่พอ หลังจากน้ันเดือนถัดมา เดือน 5 จึงน าเคร่ืองจักร  

ไปจัดไฟแนนซ์แบบลิสซ่ิง FINANCIAL LEASE บริษัทจึงต้องท าการออกใบก ากับภาษีขาย

ให้กับบริษัท LEASING ในราคาเท่ากับที่ซ้ือมา และบริษัท LEASING ท าการโอนจ่ายเงินยืม

ให้ทางบริษัท โดยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเรียบร้อย  

 ต่อมา ปี 2560 ตรวจพบข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีรับเงินยืมจากบริษัท 

LEASING ดังน้ี 

 

เดือน 5 ปี 2558 เมื่อออกใบก ากบัขาย 

DR. ลูกหน้ี                                            107 บาท   

       CR. รายได้                                                     100 บาท (ราคาสมมติ) 

            ภาษีขาย                                                      7 บาท 

  

เดือน 5 ปี 2558 เมื่อได้รับเงินปล่อยกู้จาก LEASING 

 DR. เงินฝากธนาคาร                                107 บาท 

 DR. เงินสด                                           107 บาท    

      *บันทกึ DR ซ า้ซ้อน บัญชีเงินสดเกดิยอดเกนิมา* 

      CR. ลูกหน้ี                                                    107 บาท       

 

ข้อ 2 

 พบว่าบัญชีลูกหน้ีตั้งแต่เดือน 7-12 ของปี 2558 ไม่มีการบันทึกบัญชีรับช าระเงิน
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จากลูกหน้ีเลยท าให้ยอดบัญชีเงินสดขาดหายไป เป็นผลท าให้ยอดบัญชีลูกหน้ีคงค้างสูงกว่า

ความเป็นเป็นจริง 

จึงอยากรบกวนขอค าแนะน าในการแก้ไขข้อผิดพลาด เน่ืองจากท าการขึ้ นทะเบียน 

จัดท าบัญชีเล่มเดียวผ่านมา 2 ปีแล้ว แต่งบการเงินปี 2558 ยังมีความผิดพลาดอยู่            

ท าอย่างไรให้งบการเงินมีความถูกต้อง ต้องแจ้งกับหน่วยงานใดบ้าง หรือด าเนินการอย่างไร  

ให้งบการเงินกลับมาถูกต้อง 

ตอบ :          กรณีที่กิจการพบข้อผิดพลาดในการจัดท างบการเงิน ท่านต้องแก้ไขรายการบัญชี

ดังกล่าวให้ถูกต้องและสอดคล้องกบัข้อเทจ็จริงโดย 

         ท่าน ต้องปฏิ บั ติตามมาตรฐานการ บัญ ชี  ฉบับที่  8 เ ร่ือง  นโยบายการ บัญ ชี               

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ย่อหน้าที่  41 และ 49 ในกรณี          

ที่ท่านเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ หรือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะย่อหน้าที่ 65 ถึง 70 ในกรณีที่กิจการท่านเป็น     

กจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ  

         ทั้งน้ีขอให้ท่านสอบถามผู้สอบบัญชีของกิจการซ่ึงเป็นผู้ที่มีข้อมูลและความเข้าใจ        

ในบริษัททา่นมากกว่า เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ถูกต้องย่ิงข้ึน  

อื่นๆ 

เดือน มกราคม 2560 

เร่ือง : กจิการถือเป็นกจิการประเภทใด ( PAEs / NPAEs) 

ถาม :

  

กิจการอยู่ระหว่างการขออนุญาตประกอบธุรกิจ สินเช่ือรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การ

ก ากบั (สนิเช่ือพิโกไฟแนนซ์) ซ่ึงผู้ประกอบธุรกจิสามารถเรียกเกบ็ดอกเบ้ีย ค่าปรับ ค่าบริการ และ

ค่าธรรมเนียมใด ๆ ได้ไม่เกนิร้อยละ 36 ต่อปี การประกอบธุรกิจดังกล่าว ถือว่ากิจการเป็น กิจการ

ที่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ (PAEs) หรือกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) 

ตอบ : 
ตามข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ ได้ก าหนดไว้ว่า กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) หมายถึง กิจการที่ไม่ใช่

กจิการดังต่อไปนี้   

1. กิจการที่มีตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการ ซ่ึงมีการซ้ือขายต่อประชาชน ไม่ว่าจะ

เป็นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย์ 

(Over the Counter) รวมทั้งตลาดในท้องถิ่นและในภมิูภาค หรือกิจการที่น าส่งหรืออยู่

ในกระบวนการของการน าส่งงบการเงินของกิจการให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
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************** 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานก ากับดูแลอื่น เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ

ออกขายหลักทรัพย์ใดๆ ต่อสาธารณชน 

2. กิจการที่ด าเนินธุรกิจหลักในการดูแลสินทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกว้าง เช่น 

สถาบันการเงิน บริษัทประกนัชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม 

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน เครดิตยูเน่ียน 

ทั้งน้ีอาจรวมถึง บริษัทนายหน้า/ตัวแทนหลักทรัพย์ วณิชธนกิจ (อ้างอิงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม – TFRS for SMEs) 

3. บริษัทมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน 

4. กจิการอื่นที่จะก าหนดเพ่ิมเติม 

ดังน้ัน หากกิจการของท่านจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน กถ็ือว่าเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ (PAEs) แต่หากกิจการของท่านจดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

จะต้องพิจารณาเพ่ิมเติมว่าเข้าลักษณะเป็นกจิการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะตามค านิยามข้อ 1 หรือ 2 

หรือไม่  

นอกจากน้ี ตามประกาศส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เร่ือง การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขในการประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ หมวด 6 เร่ือง  

การจัดท าบัญชีและรายงาน ข้อ 11 กล่าวไว้ว่า 

“ให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งรายงานงบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทนิที่ล่วงมาแล้วต่อส านักงานเศรษฐกิจ

การคลังภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ถ้าปรากฏว่ารายงานงบการเงินตามวรรคหน่ึง ไม่

ถูกต้องหรือมีรายการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ส านักงานเศรษฐกิจการคลังมีอ านาจสั่งแก้ไขเพ่ิมเติม

ให้ถูกต้อง หรือครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด” 

ดังน้ัน จึงขอให้ท่านปรึกษาส านักงานเศรษฐกิจการคลังซ่ึงเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจโดยตรงใน

การสั่งการเกี่ยวกับรูปแบบของรายงานงบการเงินตามประกาศฉบับดังกล่าว และให้ท่านปรึกษา

ผู้สอบบัญชีของทา่นเพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องย่ิงข้ึน 


