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การบนัทึกบญัชี 

เดือน เมษายน – มิถุนายน 2562 

เร่ือง : การบันทกึบัญชีเงินรับล่วงหน้า 

ถาม :  ด้วยบริษัทฯ มีธุรกรรมซ้ือมาขายไป ซ่ึงในสัญญาซ้ือขายฯ ระบุราคาเป็น USD พร้อม

ระบุให้ต้องจ่ายเงินล่วงหน้า 17% ของราคาค่าสนิค้าหลังออก PO , ก าหนดช าระเงิน 30 วัน  

ในเดือน ธค. 2018 ทางบริษัทฯ ได้รับ PO จากลูกค้า จึงออกใบแจ้งหน้ีเงินล่วงหน้า 

17% ให้ลูกค้า และในขณะเดียวกัน บริษัทฯ กไ็ด้รับใบแจ้งหน้ีเงินล่วงหน้า 15% จาก  Supplier 

ด้วยเช่นกนั และได้บันทกึบัญชีดังน้ี  

 

ด้านลูกหน้ี :  

ธค. 2018 :  Dr ลูกหน้ี                                                 XX  

                      Cr. รายได้รับล่วงหน้า                                      XX  

                      Cr. ภาษีขายรอเรียกเกบ็                                   XX  

(บันทกึบัญชีตามใบแจ้งหน้ีที่ ออกให้ลูกค้า)  

 

                  Dr. ลูกหน้ี                                               XX  

                      Cr.ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนที่ ยังไม่เกดิจริง           XX  

(ปรับปรุงอตัราแลกเปล่ียน  ณ สิ้นปี)  

 

ด้านเจ้าหน้ี :  

ธค. 2018 :  Dr เงินจ่ายล่วงหน้า                                     XX  

                  Dr. ภาษีซ้ือรอใบก ากบั                                XX  

                      Cr. เจ้าหน้ี                                                   XX  

(บันทกึบัญชีตามใบแจ้งหน้ีที่ ได้รับจาก Supplier)  

 

                   Dr. ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนที่ ยังไม่เกดิจริง     XX  

                       Cr.เจ้าหน้ี                                                    XX  

(ปรับปรุงอตัราแลกเปล่ียน  ณ สิ้นปี)  

 

ทั้งน้ี ลูกค้าได้ช าระเงินล่วงหน้าและบริษัทฯ ก็จ่ายช าระเงินล่วงหน้าน้ีเรียบร้อยใน

เดือนมค. 2019 นอกจากน้ี ในการยืนยันยอดกับลูกหน้ี/เจ้าหน้ีตอนสิ้ นปี 2018 ก็ตรงกัน

โดยรวมธุรกรรมข้างต้น  

ปรากฎว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ปรับปรุงรายการธุรกรรมข้างต้นออกทั้งหมด โดย

ให้เหตุผลว่ารายการดังกล่าวจะท าให้งบการเงินในฝั่งสินทรัพย์และหน้ีสินเพ่ิมทั้งสองด้าน ซ่ึง
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รายการน้ียังไม่ได้มีการรับเงินหรือจ่ายเงินจริงในงวด จึงไม่ควรน าเสนอเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าหรือ

เงินรับล่วงหน้า รวมถึงยังไม่ได้มีธุรกรรมการซ้ือขายเกิดขึ้นจึงยังไม่ควรน าเสนอเป็นลูกหน้ีหรือ

เจ้าหน้ี  

จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์หารือว่าเมื่ อบริษัทออกใบแจ้งหน้ีให้ลูกค้าและได้รับใบแจ้ง

หน้ีจาก Supplier  จะให้บริษัทฯ ด าเนินการอย่างไร เน่ืองจากบริษัทฯ บันทึกบัญชีตามเอกสาร

ดังกล่าวแล้วผู้สอบบัญชีปรับปรุงรายการดังกล่าวออกทั้งหมด  

(ในส่วนของก าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ ยังไม่เกิดจริงกต้็องบันทึกเป็นรายได้/

ค่าใช้จ่ายทางภาษี  ไม่ควรเป็นการบวกหรือหักกลับในทางภงด. 50 ให้มีการโต้แย้งกับ

ทางสรรพากร) 

ตอบ : ในกรณีที่ มีการออกใบแจ้งหน้ีส าหรับเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าให้แก่ลูกค้า หรือกรณีที่ รับ

วางใบแจ้งหน้ีเพ่ือเรียกเกบ็เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าจากเจ้าหน้ีการค้า กิจการต้องพิจารณาตาม

เน้ือหาสาระที่ แท้จริงของแต่ละรายการ รวมทั้งพิจารณาเงื่ อนไขในข้อตกลงกบัคู่ค้าว่าวันที่ กจิการ

ออกใบแจ้งหน้ีหรือได้รับใบเเจ้งหน้ีน้ัน คือวันที่ รายการดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขการรับรู้

รายการคร้ังแรกตามมาตรฐานการบัญชีแล้วหรือไม่ และเข้าลักษณะของการเป็น "ลูกหน้ีการค้า" 

"เจ้าหน้ีการค้า" "เงินรับล่วงหน้าค่าสนิค้า" และ "เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสนิค้า" แล้วหรือไม่  

ทั้งน้ี วันที่ เกิดรายการเงินรับล่วงหน้าหรือเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า จะเป็นวันที่ ได้รับใบ

แจ้งหน้ี (Invoice) หรือวันที่ มีการรับหรือจ่ายช าระจริงขึ้นอยู่กับเน้ือหาสาระที่ แท้จริงของแต่ละ

รายการโดยไม่จ าเป็นต้องเป็นวันเดียวกันเสมอไป ซ่ึงท่านอาจต้องน าเง่ือนไขตามสัญญา และ

ข้อตกลงทางการค้าอื่ นมาพิจารณาประกอบด้วย ส าหรับประเด็นทางภาษีอากร ขอให้ท่าน

สอบถามจากหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีอากรที่ เกี่ ยวข้อง 

ดังน้ันขอให้ทา่นศึกษาข้อเทจ็จริงและเน้ือหาของรายการและศึกษามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง เพ่ือให้การจัดทารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม 

การบนัทึกบญัชี 

เดือน มีนาคม – มิถุนายน 2561 

เร่ือง : การบันทกึบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน NPAEs 

ถาม :  บริษัทฯ จดทะเบียนด้วยทุน 5,000,000 บาท ซ้ือ Calibration Business จากกิจการ

หน่ึง สิ่ งที่ บริษัทฯ ได้รับมาคือ Fixed Assets (เช่น เคร่ืองใช้ส านักงาน, เคร่ืองมือ,เคร่ืองใช้, 

เคร่ืองจักรฯ) Knowhow รวมถึง Customer Transfer Relation ซ่ึงผู้ขายกิจการจะยังคงดูแล

ต่ อ ไป ภ าย ใต้ เง่ื อ น ไข ใน สั ญ ญ าอี ก  5 ปี  โด ย กิ จ ก าร ไม่ ไ ด้ ท า  Due Diligence แ ต่ 

บริษัทฯ ผู้ขายได้ท าเป็นลักษณะ Informal (แต่ขายต า่กว่าราคาที่ ท  า Due Diligence) ทั้งน้ีบริษัท

ฯ จ่ายเงินซ้ือ Calibration Business คร้ังน้ีด้วยราคาประมาณ 10,000,000 บาท แต่บริษัทฯ

ได้รับ Fixed Assets เพียงประมาณ 2,000,000 บาท* ราคา BV. จึงเกิดผลต่างประมาณ 

8,000,000 บาท * 
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หมายเหตุ  *เป็นตัวเลขที่ สมมติขึ้น 

 

ประเดน็ค าถาม 

1. บริษัท บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

(NPAEs) บริษัทฯ ควรพิจารณามาตรฐานการบัญชีใด เพ่ือให้การบันทึกบัญชีเป็นไป

ตามมาตรฐาน NPAEs 

2. กจิการควรบันทกึรับรู้รายการและวัดมูลค่าอย่างไร ส าหรับ Fixed Assets 

3. กรณีผลต่างที่ เกิดขึ้น เน่ืองมาจากบริษัทฯ ได้รับฐานลูกค้าเดิม (ซ่ึงผู้ขายกิจการจะยังคง

ดูแลต่อไปภายใต้เง่ือนไขสัญญาอีก 5 ปี) ได้รับ Knowhow ซ่ึงท าให้สามารถด าเนิน

ธุรกจิได้ต่อเน่ือง สิ่ งเหล่านี้ถือเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือไม่ และควรวัดมูลค่าอย่างไร 

4. สามารถน าข้อมูล Due Diligence ที่ บริษัทฯ ผู้ขายท าขึ้ น แต่มีลักษณะ Informal มา

เทยีบเคียงส าหรับการวัดมูลค่าบัญชีที่ เกี่ ยวข้องได้หรือไม่ 

ตอบ : ขอเรียนตอบค าถามท่านสมาชิกตามหลักการของมาตรฐาน TFRS for NPAEs เท่าน้ัน 

และตามสมมติฐานว่าบริษัทไม่ได้เตรียมตัวจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังน้ี 

1. ในกรณีที่ บริษัทใช้มาตรฐานการบัญชีส าหรับกิจการที่ ไม่มี ส่วนได้เสียสาธารณะ  

(TFRS for NPAEs) บริษัทฯต้องปฏบัิติเสมือนการซ้ือสนิทรัพย์ที่ เกี่ ยวข้อง เช่น 

บทที่  9   เร่ือง เงินลงทุน  

บทที่  10 เร่ือง ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

บทที่  11 เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บทที่  12 เร่ือง อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน เป็นต้น 

 

2. กิจการต้องรับรู้และวัดมูลค่าตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  126 และ 127 ของ TFRS for 

NPAEs ดังน้ี 

126. กิจการต้องวัดมูลค่าของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ เข้าเง่ือนไขการรับรู้

รายการเป็นสนิทรัพย์โดยใช้ราคาทุน 

127. ราคาทุนของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้วย  

127.1. ราคาซ้ือรวมอากรขาเข้าและภาษีซ้ือที่ เรียกคืนไม่ได้หลังหักส่วนลดการค้า และ

จ านวนที่ ได้รับคืนจากผู้ขาย  

127.2. ต้นทุนทางตรงอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกบัการจัดหาสินทรัพย์เพ่ือให้สนิทรัพย์น้ันอยู่ใน

สถานที่ และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร  

127.3. ต้นทุนที่ ประมาณที่ ดีที่ สุดส าหรับการร้ือ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ ตั้ง

ของสินทรัพย์ ซ่ึงเป็นภาระผูกพันของกิจการที่ เกิดขึ้นเมื่ อกิจการได้สินทรัพย์น้ันมาหรือเป็นผล

จากการใช้สนิทรัพย์น้ันในช่วงเวลาหน่ึง 
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3. กจิการต้องพิจารณารับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวว่าจะสามารถรับรู้ได้หรือไม่ตามย่อ

หน้าที่  155, 156 และ 157 ของ TFRS for NPAEs ดังน้ี 

155. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง สินทรัพย์ที่ ไม่เป็นตัวเงินที่ สามารถระบุได้และไม่มี

ลักษณะทางกายภาพ ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ทางปัญญา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เคร่ืองหมาย

การค้า ลิขสทิธิ์  สทิธบัิตร สมัปทาน และฟิล์มภาพยนตร์ เป็นต้น  

156. สนิทรัพย์สามารถระบุได้กต่็อเมื่ อ  

156.1. สามารถแยกเป็นเอกเทศได้ กล่าวคือสามารถแยกหรือแบ่งจากกิจการ และ

สามารถขาย โอน ให้สิทธิให้เช่า หรือแลกเปล่ียนได้อย่างเอกเทศ หรือโดยรวมกับสัญญาเป็น

สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่ สามารถระบุได้โดยไม่ค านึงว่ากจิการตั้งใจจะแยกเป็นเอกเทศหรือไม่ หรือ  

156.2. ได้มาจากการท าสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่ นๆ โดยไม่ค านึงถึงว่าสิทธิ

เหล่านั้นจะสามารถโอนหรือสามารถแบ่งแยกจากกจิการ หรือจากสทิธแิละภาระผูกพันอื่ นๆ 

157 กจิการรับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนได้กต่็อเมื่ อเข้าเกณฑทุ์กข้อต่อไปนี้  

157.1. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

ที่ จะเกดิจากสนิทรัพย์น้ัน 

157.2. ราคาทุนของสนิทรัพย์สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นไปตามย่อหน้าที่  160 และ 161 ของ TFRS 

for NPAEs ดังน้ี 

160. กจิการต้องวัดมูลค่าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่ อเร่ิมแรกด้วยราคาทุน 

161. ราคาทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ได้มาแยกต่างหาก ประกอบด้วย  

161.1. ราคาซ้ือรวมภาษีน าเข้าและภาษีซ้ือที่ เรียกคืนไม่ได้หักด้วยส่วนลดการค้าต่างๆ

และจ านวนที่ ได้รับคืนจากผู้ขาย  

161.2. ต้นทุนทางตรงอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวกับการจัดเตรียมสินทรัพย์เพ่ือให้พร้อมที่ จะใช้

ประโยชน์ได้ตามประสงค์ 

4. มาตรฐาน TFRS for NPAEs มิได้ก าหนดแนวทางในการก าหนดราคาซ้ือและขาย

สนิทรัพย์ไว้อย่างชัดเจน เพียงแต่ระบุให้บันทกึบัญชีตามราคาซ้ือและขายที่ ตกลงกนั 

ดังน้ัน ผู้ซ้ือและผู้ขายต้องท าการตกลงราคาซ้ือขายทรัพย์สินแต่ละช้ินกันเอง โดยอาจ

เทียบเคียงจากข้อมูลที่ มีอยู่ทั้งหมด ซ่ึงเป็นดุลยพินิจของฝ่ายบริหารทั้งสองฝ่ายที่ จะตกลงกัน 

และอาจต้องอ้างอิงกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง เช่น ประมวลรัษฎากรในกรณีของการออกใบก ากับ

ภาษี เป็นต้น 

ทั้งน้ีขอให้ท่านศึกษาข้อเทจ็จริงและเน้ือหาของรายการและศึกษามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง เพ่ือให้การจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม 

การบนัทึกบญัชี 

เดือน มกราคม – มีนาคม 2561 
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เร่ือง : การบันทกึบัญชีเกี่ ยวกบัที่ ดิน 

ถาม :  บริษัทมีที่ ดินซ่ึงซ้ือมานานแล้ว ปัจจุบันบริษัทจะสร้างบ้านเพ่ือขาย จึงต้องท าการรังวัด

แบ่งแยกที่ ดิน ปรากฎว่าหลังจากรังวัดจะต้องเสียที่ ดินเพ่ือเป็นทางสาธารณะส่วนหน่ึง(ติดถนน

ใหญ่) และแบ่งโฉนดเพ่ือเป็นแปลงทางเข้าไปในโครงการ 

ค าถาม 

5. ที่ ดินที่ เสยีให้กบัทางสาธารณะต้องบันทกึบัญชีอย่างไร 

6. ที่ ดินที่ แบ่งเป็นแปลงทางในโครงการจะบันทึกบัญชีเป็นต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง

พัฒนาได้หรือไม่ 

ตอบ : 1. ในกรณีที่ กิจการตัดรายการทรัพย์สินออกจากบัญชี กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่  16 เร่ือง ที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ย่อหน้าที่  67 และ 68 หรือ มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ ย่อหน้าที่  150 และ 151 ดังน้ี 

 

67 กิจการตอ้งตดัรายการมลูค่าตามบญัชีของรายการทีดิ่น อาคารและอุปกรณอ์อกจากบญัชี 

เมือ่เขา้เงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึง่ดงัต่อไปน้ี  

67.1 กิจการจ าหน่ายสินทรพัย ์หรือ  

67.2 กิจการคาดว่าจะไม่ไดร้บัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชสิ้นทรัพย์  หรือ 

การจ าหน่ายสินทรพัย ์ 

68 กิจการตอ้งรบัรูผ้ลก าไรหรือขาดทนุทีเ่กิดขึ้นจากการตดัรายการทีดิ่น อาคารและอุปกรณ ์

ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์นัน้ออกจากบัญชี ทัง้น้ี กิจการตอ้งไม่จดั

ประเภทผลก าไรทีเ่กิดขึ้นจากการตดัรายการเป็นรายไดห้ลกั 

 

2. ส าหรับที่ ดินที่ แบ่งเป็นแปลงทางเข้าไปในโครงการ เช่น ถนน ทางสาธารณะ หรือ ทางเข้า 

เป็นต้น ให้กจิการพิจารณาว่ากจิการมีภาระที่ ต้องส่งมอบให้แก่โครงการก่อสร้างหรือไม่  

หากกิจการมีภาระที่ ต้องส่งมอบที่ ดินดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลที่ จัดตั้งขึ้นภายหลังการโอน

กรรมสิทธิ์ ของโครงการก่อสร้างให้แก่ลูกค้าแล้วเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ที่ ดินดังกล่าวถือเป็น

ส่วนหน่ึงของต้นทุนสินค้าคงเหลือตามที่ กล่าวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  2 เร่ือง สินค้า

คงเหลือ ย่อหน้าที่  6 หรือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ ย่อหน้าที่  86 ดังน้ี 

 

86. สินคา้คงเหลือ หมายถึง สินทรพัยซึ์ง่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัต่อไปน้ี  

86.1. ถือไวเ้พือ่ขายตามลกัษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ  

86.2. อยู่ในระหวา่งกระบวนการผลิตเพือ่ใหเ้ป็นสินคา้ส าเร็จรูปเพือ่ขาย  

86.3. อยู่ในรูปของวตัถดิุบ หรือวสัดทีุมี่ไวเ้พือ่ใชใ้นกระบวนการผลิตสินคา้หรือใหบ้ริการ 
 

ทั้งน้ีขอให้ท่านศึกษาข้อเทจ็จริงและเน้ือหาของรายการและศึกษามาตรฐานการรายงาน
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ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง เพ่ือให้การจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม 

การบนัทึกบญัชี  

เดือน พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2560 

เร่ือง : การบันทกึบัญชี เร่ืองสญัญาก่อสร้าง 

ถาม :  บริษัท A ท าธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ได้เช่าเหลก็ชีทไพล์จากบริษัท B ต่อมาเหลก็ชีทไพล์

หาย บริษัท B จึงออกใบก ากบัภาษีขายให้กบับริษัท A จึงขอหารือว่า 

1. ค่าเหลก็ชีทไพล์ ที่ บริษัท B เรียกเกบ็มา บริษัท A จะบันทกึเป็นต้นทุนก่อสร้าง หรือจะ

บันทกึเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร เน่ืองจากถ้าบันทกึเป็นต้นทุนกไ็ม่มีสนิค้าจริง และตามปกติเหลก็ชีท

ไพล์จะมีอายุการใช้งานหลายปี  

ถ้าบันทกึเป็น ต้นทุนก่อสร้าง ยังต้องน าส่ง Vat หรือไม่ 

2. ถ้าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร ด้วยไม่มีเหลก็ชีทไพล์คงเหลือ บริษัท A ต้องน าส่ง Vat 

หรือไม่ เน่ืองจากตามมาตรา 77/1(8) สนิค้าหาย ถือเป็นการขาย จ่าย โอน จึงต้องน าส่ง Vat 

 

ตอบ : สภาวิชาชีพบัญชีขอเรียนตอบทา่นเฉพาะในส่วนของการบัญชี 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะย่อหน้าที่  

367 และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง ระบุว่า 

16. ต้นทุนการก่อสร้างต้องประกอบด้วยรายการทุกข้อต่อไปนี้   

16.1 ต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกบังานก่อสร้างตามสญัญา  

16.2 ต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องกบัการก่อสร้างโดยทั่วไปซ่ึงสามารถปันส่วนให้กับงานก่อสร้างตามสัญญา 

และ  

16.3 ต้นทุนอื่ นที่ สามารถเรียกเกบ็จากผู้ว่าจ้างได้ภายใต้เง่ือนไขของสญัญาก่อสร้าง 

ดังน้ัน กิจการต้องพิจารณาว่าหากรายจ่ายดังกล่าวเกี่ ยวข้องโดยตรงกับสัญญาก่อสร้างที่ กิจการ

รับจ้างมาและรวมอยู่ในเงื่ อนไขของสญัญาว่าจ้างดังกล่าว กส็ามารถรวมเป็นต้นทุนก่อสร้างได้ แต่

ถ้ารายจ่ายดังกล่าวไม่เกี่ ยวข้องโดยตรงหรือไม่มีระบุไว้ในสัญญาที่ รับจ้างจากผู้ว่าจ้างกไ็ม่ควรถือ

รวมเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนการก่อสร้าง 

ส าหรับประเด็นที่ เกี่ ยวข้องด้านภาษี ขอให้ท่านสอบถามได้ที่ กรมสรรพากร ซ่ึงเป็น

หน่วยงานก ากับดูแลซ่ึงมีหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง และมีความรู้ความเข้าใจมากกว่า            

อีกทั้งขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีซ่ึงเป็นผู้ที่ มีความรุ้ความเข้าใจและข้อมูลเกี่ ยวกับกิจการที่

มากกว่าเพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ ถูกต้องย่ิงขึ้น 
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• การบนัทึกบญัชี  

เดือน พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2560 

เร่ือง : การบันทกึบัญชีการซ้ือขายหน่วยลงทุน 

ถาม :  1. การขายหุ้นควรบันทึกบัญชีด้วยวัน trade date หรือ วัน settlement date เน่ืองจากใน

อดีตใช้ settlement date และหากการขายเงินลงทุนบันทึกบัญชีที่ ถูกต้อง ต้องบันทึกด้วย Trade 

date ดังน้ันการลงทุนในตราสารหน้ีกต้็องบันทกึด้วย Trade date ด้วยใช่หรือไม่ 

2. ค่าใช้จ่ายในการขายหุ้น ควรรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย (ทั้งค่านายหน้าและกรณีที่ หุ้นที่ ถืออยู่

เป็นหุ้นที่ ขายในต่างประเทศ  ผู้บริหารต้องเดินทางไปลงนามความยินยอมให้ขาย เน่ืองจาก    ผู้

ซ้ือซ้ือหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิมค่าเดินทางที่ ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขายหุ้น)หรือน า

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปหักจากก าไรแสดงเป็นก าไรสุทธิ คือไม่บันทึกค่าใช้จ่ายในการขายหุ้นเลย  

(เงินจากขายหุ้นทั้งหมด – เงินลงทุน – ค่าใช้จ่าย = ก าไร) 

 

ตอบ : 1. การรับรู้รายการ เน่ืองจากปัจจุบันมาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่มีการก าหนดหลัก

ปฏิบัติส าหรับกิจการที่ ไม่ใช่กิจการที่ ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนไว้อย่างแน่ชัดว่ากิจการ

ควรจะรับรู้รายการการขายเงินลงทุนหรือการลงทุนในตราสารหน้ีด้วยวันที่ ใดระหว่างวัน trade 

date หรือ วัน settlement date ทั้งน้ี จึงขึ้ นอยู่กับนโยบายการบัญชีที่ กิจการเลือกใช้ โดยกิจการ

ต้องเลือกใช้วิธีการรับรู้รายการดังกล่าวด้วยวิธีเดียวกันอย่างสม ่าเสมอ  อย่างไรก็ตาม หาก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ได้มีการประกาศใช้ใน

ประเทศไทย รายการดังกล่าวจะมีการระบุหลักปฏบัิติไว้ว่ากจิการควรรับรู้รายการอย่างไร 

 

อ้างอิง : ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ย่อหน้าที่  ข

3.1.3 ระบุว่า 

“ตามวิธีปกติในการซ้ือหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงิน กิจการจะรับรู้รายการ ณ วันที่ ท  า

รายการหรือ วันที่ มีการจ่ายช าระ ตามที่ ระบุในภาคผนวกย่อหน้าที่  ข3.1.5 และ ข3.1.6 กิจการ

ต้องใช้วิธีปฏิบัติ แบบเดียวกันอย่างสม ่า เสมอส าหรับการซ้ือและการขายสินทรัพย์ทางการเงิน

ทั้งหมดที่ ถูกจัดประเภท แบบเดียวกนัตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี” 

 

2. ส าหรับค่าใช้จ่ายในการจ าหน่ายเงินลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตรา

สารทุน ย่อหน้าที่  38  และมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ ย่อหน้าที่  118 ระบุว่า 

 

"ในการจ าหน่ายเงินลงทุน กจิการต้องบันทกึผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสทุธทิี่ ได้รับกับมูลค่าตาม

บัญชีของเงินลงทุนเป็นก าไร (ขาดทุน) ทนัททีี่ เกดิรายการ" 
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สิ่ งตอบแทนสุทธิที่ ได้รับคือสิ่ งตอบแทนทั้งหมดที่ ได้รับหักด้วยที่ ต้องจ่ายเพ่ือให้รายการ

เกดิขึ้น ดังน้ัน กจิการต้องรับรู้ก าไร(ขาดทุน)จากรายการจ าหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวโดยสุทธด้ิวย

เงินที่ ต้องจ่ายไปเพ่ือให้เกดิรายการ 

 

ทั้งน้ีขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของกิจการ ซ่ึงเป็นผู้ที่ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ

มากกว่า และพิจารณาลักษณะของกิจการว่าควรใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใด 

เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ ถูกต้องย่ิงขึ้น 

• การบนัทึกบญัชี และการจัดท างบการเงิน 

เดือน ตุลาคม 2560 

เร่ือง : การบันทกึบัญชีให้ถูกต้องตรงกบัมาตรฐานการบัญชี 

ถาม :  บริษัท A ท าธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัท B ขายวัสดุก่อสร้าง ทั้ง บริษัท A และ บริษัท B มี

ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นคนเดียวกัน บริษัท B สร้างโกดังเกบ็สนิค้า โดยใช้คนงานของบริษัท A และ

บริษัท A มีการบันทกึบัญชีดังน้ี 

1. บริษัท A บันทกึค่าแรงงานประจ าเดือน บันทกึบัญชีโดย 

Dr. ลูกหน้ีบริษัท B                                105,000.00  

      Cr. ค่าแรงงานค้างจ่าย                                          95,000.00  

           ประกนัสงัคมค้างจ่าย                                       10,000.00  

 

เมื่ อเรียกเกบ็เงินจากบริษัท B บันทกึบัญชี โดย 

Dr. ลูกหน้ีบริษัท B                                115,720.50 

      Cr. ลูกหน้ีบริษัท B                                             105,000.00 

           ภาษีขาย                                                        7,570.50  

           รายได้                                                          3,150.00 

 

2. เมื่ อบริษัท A จ่ายค่าเช่ารถยนต์แทนบริษัท B บันทึกบัญชี โดย (ผู้ให้เช่าออกใบก ากับ

ภาษีในนาม บริษัท A แต่ บริษัท Aไม่เกี่ ยวข้องใดๆ กับการเช่าเลย เพียงแต่จ่ายค่าเช่าแทน

เทา่นั้น) 

Dr. ลูกหน้ี บริษัท B                               20,000.00 

     ภาษีซ้ือ                                          1,400.00 

      Cr. เจ้าหน้ี                                                       21,400.00 

 

เมื่ อเรียกเกบ็เงินคืนจากบริษัท B  

Dr. ลูกหน้ีบริษัท B                                 22,042.00 

      Cr. ลูกหน้ีบริษัท B                                            20,000.00 
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            ภาษีขาย                                                      1,442.00 

            รายได้                                                           600.00 

 

3. งบทดลอง ของบริษัท   A   

                                                            Dr.                 Cr. 

ลูกหน้ี                                               137,762.50 

ภาษีซ้ือ                                                 1,400.00 

เจ้าหน้ี                                                21,400.00 

ค่าแรงค้างจ่าย                                                         95,000.00 

ประกนัสงัคมค้างจ่าย                                                 10,000.00 

ภาษีขาย                                                                 9,012.50 

รายได้                                                                   3,750.00 

 

4. เมื่ อบริษัท A ปิดงบก าไรขาดทุน มีรายได้สทุธ ิ3,750.-บาท ไม่มีต้นทุน ดังน้ี 

รายได้            3,750.00   

ต้นทุน                  0.00 

ก าไรขั้นต้น      3,750.00 

 

ประเดน็สอบถาม 

1. บริษัท A บันทกึบัญชี ได้ถูกต้องตามหลักบัญชีหรือไม่ 

2. บริษัท A จัดท างบก าไร(ขาดทุน) เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่ 

3. เมื่ อบริษัท A ได้จ่ายเงินทดรอง ค่าเช่ารถแทน บริษัท B สามารถใช้ Vat ได้หรือไม่ และ

เม่ือเรียกเกบ็เงินคืน บริษัทฯมีสทิธิ์ออกใบก ากบัภาษีหรือไม่ 

4. ถ้าการกระท าของบริษัท A ผิด มีความผิดฐานใด และจะต้องแก้ไขอย่างไร 

ตอบ : 1. การบันทกึบัญชีจะต้องตรงกับเน้ือหาสาระของรายการ ดังน้ันขอให้ท่านพิจารณาเน้ือหา

สาระที่ แท้จริงของรายการ และบันทกึบัญชีไปตามรายการน้ัน 

เช่น กรณีมีบริษัท A มีค่าแรงงานเกิดขึ้ น และเป็นพนักงานของบริษัท A บริษัท A 

จะต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ในกรณีที่  จะไปเรียกเกบ็จากบริษัท B ถือว่ารายการดังกล่าวเป็น

รายได้ของบริษัท A และบริษัท A ต้องพิจารณารับรู้รายได้จากการให้บริการดังกล่าวให้เป็นไป

ตามมาตรฐานการบัญชี ดงันั้น ต้องบันทกึรายการทั้งสองแยกต่างหากจากกนั เช่น 

Dr. ค่าแรงจ่าย  

      Cr. ค่าแรงค้างจ่าย 

Dr. ลูกหน้ีบริษัท B 
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      Cr. รายได้จากการให้บริการ 

เมื่ อบริษัท A ได้เช่ารถมาจากบริษัทเช่ารถ และใบเสรจ็ออกในนามบริษัท A บริษัทฯจะต้องรับรู้

รายการเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  17 

เร่ือง สัญญาเช่า หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

บทที่  14 และในกรณีที่ บริษัท A เรียกเกบ็รายได้จากการให้บริษัท B น ารถที่ บริษัท A เช่ามาน้ัน

ไปใช้ต่อ บริษัท A จะต้องรับรู้รายการดังกล่าวแยกจากกนั 

2.  งบก าไรขาดทุนคืองบที่ แสดงผลการด าเนินงานของบริษัท ซ่ึงประกอบด้วย รายได้ และ

ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ดังน้ันให้น ารายได้และค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้ นมารวม

ในงบก าไรขาดทุน โดยอ้างอิงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

หรือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ บทที่  4 

 

3. โดยปกติ หากภาษีมูลค่าเพ่ิมออกโดยกิจการที่ มีสิทธิออกใบก ากับภาษี และใช้ในการ

ประกอบกิจการจริง สามารถน าภาษีมูลค่าเพ่ิมเหล่าน้ันมาใช้ได้ ทั้งน้ีท่านสามารถสอบถาม

เกี่ ยวกับค าถามประเด็นทางภาษีอากรได้ที่  web site ของกรมสรรพากร ซ่ึงจะได้รับค าตอบที่

ถูกต้องและตรงประเดน็ยิ่ งขึ้น 

 

4. ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 มาตราที่  20 กล่าวว่า 

“ผู้ท าบัญชีต้องจัดท าบัญชีเพ่ือให้มีการแสดงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการ

เปล่ียนแปลงฐานะการเงินของผู้มีหน้าที่ จัดท าบัญชีที่ เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐาน

การบัญชี โดยมีเอกสารที่ ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน หากการลงบัญชีไม่

ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/มาตรฐานการบัญชี ผู้ท าบัญชีต้อง ซ่ึงมาตรา 34 

ก าหนดโทษส าหรับผู้กระท าความผิดโดยปรับไม่เกนิ 10,000 บาท’’  

ดังน้ัน ผู้ท าบัญชีจึงต้องปฏบัิติให้เป็นไปตามมาตรฐานฯที่ เกี่ ยวข้องต่อไป 

ทั้งน้ีขอให้ท่านสอบถามผู้สอบบัญชีของกิจการซ่ึงเป็นผู้ที่ มีความรู้ความเช่ียวชาญและมีข้อมูลที่

มากกว่า เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ ถูกต้องย่ิงขึ้น 

• การบนัทึกบญัชี  

เดือน ตุลาคม 2560 

เร่ือง : การบันทกึบัญชีให้ถูกต้องตรงกบัมาตรฐานการบัญชี 
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ถาม :  วันที่  1 ต.ค. x1 บริษัท ซ้ือต้นปาล์มเป็นจ านวน 2,000 บาท โดยมีต้นทุนค่าขนส่งมาที่ ฟาร์ม

ของบริษัท เป็นจ านวน 100 บาท ในปี x1 บริษัทจ่ายค่าแรงงานในการปลูกต้นปาล์ม 200 บาท 

จ่ายค่าปุ๋ ย 150 บาท ต้นปาล์มยังไม่โตพอที่ จะเกบ็เกี่ ยวผลผลิตได้ในปี x1 

 ต่อมาในวันที่  1 ม.ค x6 ต้นปาล์มพร้อมเกบ็เกี่ ยว ซ่ึง ณ วันน้ีต้นปาล์มมีราคาทุน 5,000 

บาท ต้นปาล์มมีอายุการเกบ็เกี่ ยวประมาณ 25 ปี บริษัทจ่ายค่าปุ๋ย ค่าแรงคนงาน 300 บาท ใน

ปีน้ีผลปาล์มน า้มันให้ผลผลิตซ่ึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 

 - ผลปาล์ม ณ จุดเกบ็เกี่ ยว 400 บาท ซ่ึงบริษัทน าผลปาล์มไปผลิตเป็นน า้มันปาล์มต่อไป 

- ผลปาล์มที่ อยู่บนต้นปาล์ม 200 บาท 

 ในปี x6 บริษัทน าผลปาล์มที่ เกบ็เกี่ ยวแล้วไปผลิตเป็นน ้ามันปาล์ม มีต้นทุนในการผลิต

ทั้งสิ้น 120 บาท 

 ค าถาม  จากโจทย์ใช้มาตรฐานบัญชีฉบับใดและมีการบันทกึบัญชีอย่างไร 

ตอบ : จากโจทย์ดังกล่าวสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากมาตรฐานการบัญชี ดังน้ี 

พืชเพ่ือให้การผลิตผลที่ เกี่ ยวข้องกับกิจกรรมการเกษตร ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  

16 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  41 เร่ือง

เกตรกรรม (ปรับปรุง 2559) ใช้กบัผลิตผลที่ เจริญเติบโตจากพืชเพ่ือการให้ผลิตผล  

• หลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชี  

เดือน ตุลาคม 2560 

เร่ือง : สอบถามเร่ืองสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน (เวบ็ไซต์) 

ถาม :  สอบถามเร่ืองสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  เน่ืองจากบริษัทมีการพัฒนาเวบ็ไซต์ขึ้ นเพ่ือใช้งาน 

และมีการพัฒนาเวอร์ช่ันเป็นรายสปัดาห์  

ค าถาม 

1. กิจการมีความประสงค์บันทึกรายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จึงอยากทราบว่า

สามารถท าได้หรือไม่ 

2. หากได้จะต้องมีเอกสารหลักฐานส าหรับประกอบการบันทกึบัญชีดังกล่าว อย่างไรบ้าง 

ตอบ : ในกรณีที่ บริษัทมีการพัฒนาเว็บไซต์ขึ้ นเพ่ือใช้งาน และมีการพัฒนาเวอร์ช่ันเป็นราย

สัปดาห์ และกิจการมีความประสงค์บันทึกรายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการจะ

สามารถท าได้หรือไม่น้ัน ทา่นสามารถศึกษาเพ่ิมเติมจากย่อหน้าที่  9.4 ของการตีความมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่  32 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเวบ็ไซต์ ในเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพ

บัญชี 

นอกจากน้ีขอให้ทา่นปรึกษาผู้สอบบัญชีของทา่นซ่ึงเป็นผู้ที่ ต้องท าความเข้าใจกจิการและ

นโยบายการบัญชีของบริษัทท่าน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทท่าน เพ่ือให้ได้
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ค าตอบที่ ชัดเจนมากขึ้น 

• การบนัทึกบญัชี  

เดือน ตุลาคม 2560 

เร่ือง : สอบถามวิธปีฏบัิติเกี่ ยวกบัการบันทกึบัญชี เร่ืองสัญญาเช่า 

ถาม :  ผมมีประเดน็สอบถามเกี่ ยวกบั มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  17 เร่ืองสัญญาเช่า ในเร่ืองสัญญา

เช่าการเงิน_ด้านผู้ให้เช่า ดังน้ี 

1. ตาม TAS17 ย่อหน้า 36 ระบุว่า ผู้ให้เช่าต้องบันทึกรับรู้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

การเงินเป็นลูกหน้ีในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจ านวนที่ เทา่กบัเงินลงทุนสทุธใินสญัญาเช่า  

 

ค าถาม 

• เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า  = จ านวนเงินที่ ต้องจ่ายขั้นต า่ตามสัญญา + มูลค่าซากที่ ผู้

เช่าจ่ายประกนั + มูลค่าซากที่ ผู้เช่าไม่รับประกนั  ถูกต้องหรือไม่ 

• ในมาตรฐาน 17 ไม่ได้ระบุไว้ว่าให้ ผู้ให้เช่าบันทกึล้างรายการสนิทรัพย์ให้เช่าตามสญัญา

เช่าการเงินออกอย่างไร  เลยเกิดข้อสงสัยว่าวิธีที่ ถูกต้องควรบันทึกเครดิตสินทรัพย์ออกด้วย

มูลค่าอะไร 

 

2. ตามตัวอย่างคู่มือ TAS17 ตัวอย่างที่  8  หน้า 17-18 ตัวอย่างเกี่ ยวกับการบันทึกบัญชี

สญัญาเช่าการเงิน_ผู้ให้เช่า ให้เช่าอุปกรณ์ 500,000 บาท 

ตวัอย่างที ่8 (สญัญาเช่าที่ มีลกษณะเป็นการกู้ยืมเงิน) 

บริษัทผู้ให้เช่า ให้บริษัทผู้เช่าเช่าอุปกรณ์เร่ิมต้ังแต่วันที่  1 มกรคม 25x1 โดยมีเง่ือนไข

ในสญัญาดังน้ี 

 1. สัญญาเช่ามีอายุ 4 ปี เป็นสัญญาเช่าที่ บอกเลิกไม่ได้ และก าหนดจ่ายค่าเช่าทุกวันที่  31

ธนัวาคม 

 2. อุปกรณ์มีมูลค่ายุติธรรม ณ วันท าสัญญาเช่าจ านวน 500,000 บาท อุปกรณ์มีอายุการใช้

ประโยชน์ 4 ปี และประมาณมูลค่าคงเหลือเท่ากับศูนย์เมื่ อสิ้นสุดอายุการให้ประโยชน์ บริษัทผู้

เช่าค านวณค่าเสื่ อมราคาโดยวิธีเส้นตรง 

 3. ไม่มีการรับประกนัมูลค่าคงเหลือโดยบริษัทผู้เช่า 

 4. บริษัทผู้เช่าตกลงจะเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการอื่ นๆทั้งหมด 

 5. อุปกรณ์จะถูกส่งคืนให้บริษัทผู้ให้เช่า เมื่ อสิ้นสดุสญัญาเช่า 

 6. บริษัทผู้ให้เช่าก าหนดอัตราดอกเบ้ียในสัญญาร้อยละ 10 ต่อปี และอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืม

ส่วนเพ่ิมของผู้เช่าร้อยละ 12.5 ต่อปี 

การพิจารณาว่าเป็นสัญญาเช่าประเภทสัญญาเช่าการเงินหรือไม่ ในด้านของผู้ให้เช่าใช้

ข้อพิจารณาเช่นเดียวกบัผู้เช่า 
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สัญญาเช่าน้ีเป็นสัญญาเช่าการเงินเน่ืองจากอายุของสัญญาเช่าครอบคลุมอายุการใช้

ประโยชน์ของสนิทรัพย์ทที่ ให้เช่า และมูลค่าปัจจุบัน ณ วันเร่ิมต้นสญัญาเช่าของจ านวนเงินขั้นต า่

ที่ ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ เช่า ณ วันน้ัน นอกจากน้ียัง

สามารถเรียกเกบ็เงินค่าเช่าที่ ประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลอกีด้วย 

บริษัทผู้ให้เช่าได้ซ้ืออุปกรณ์มาในมูลค่ายุติธรรม คือ 500,000 บาท ดังน้ันสัญญาเช่าน้ี

เป็นสญัญาเช่าการเงินที่ มีลักษณะเป็นการกู้ยืม 

 

การบันทกึบัญชีจะเป็นดังน้ี 

1 มกราคม 25x1 

อุปกรณ์ให้เช่า                                           500,000 

 เงินสด                                                     500,000 

ต้นทุนของอุปกรณ์และมูลค่ายุติธรรมของอุปกรณ์คือ 500,000 บาท ดังน้ันอัตรา

ดอกเบ้ียในสัญญาเช่า คือ ร้อยละ 10 บริษัทผู้ให้เช่าสามารถค านวณค่าเช่าที่ จะเกบ็จากบริษัทผู้

เช่ารายปีได้ดังน้ี 

ค่าเช่ารายปี = มุลค่าปัจจุบันที่ เทา่กบัต้นทุนอุปกรณ์ 

                            มูลค่าปัจจุบัน (n=4 ปี , i=10%) 

 

                        = 500,000   = 157,734 

                           3.1699 

เงินลงทุนขั้นต้นตามสญัญาเช่า = จ านวนเงินขั้นต า่ที่ ต้องจ่ายตามสญัญาเช่า + มูลค่า 

                                                คงเหลือที่ ไม่ได้รับประกนั 

                                             = (4 x 157,735) + 0 

                                             = 630,940 

 

การบันทกึบัญชีของผู้ให้เช่าจะเป็นดังน้ี 

1 ม.ค. 25x1 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน                                           630,940 

                   อุปกรณ์ให้เช่า                                                                            500,000 

                   รายได้ดอกเบี้ ยรอการรับรู้                                                       130,940 

 

ตารางค านวณรายได้ดอกเบี้ ยและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินเป็นดังน้ี 

วนัที ่ ค่างวด (1) ดอกเบี้ ยรบั 

(2) 

ลดยอดลูกหนี้

(3)=(1)-(2) 

ลูกหนี้ ตาม

สญัญาเช่า

การเงินสุทธิ 

(4) = (4)–(3) 
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1 ม.ค. 25x1    500,000 

31 ธ.ค. 25x1 157,735 50,000 107,735 392,265 

31 ธ.ค. 25x2 157,735 39,226 118,509 273,756 

31 ธ.ค. 25x3 157,735 27,375 130,360 143,396 

31 ธ.ค. 25x4 157,735 14,339 143,396 - 

 630,940 130,940 500,000  

 

ค าถาม 

จากตัวอย่างจะเหน็ได้ว่า ผู้ให้เช่าซ้ืออุปกรณ์มาในราคา 500,000 และให้เช่าทางการเงิน

ไปในวันเดียวกนั จึงบันทกึล้างอุปกรณ์โดย เครดิต 500,000 บาท  

หากในกรณีที่ ผู้เช่ามีการจ่ายประกันค่าซากและมีมูลค่าซากคงเหลือเหลือบางส่วนที่ ไม่ได้

รับประกัน ในกรณีน้ี ณ วันซ้ืออุปกรณ์และ ณ วันเร่ิมต้นสัญญา ผู้ให้เช่าจะบันทึกบัญชีอย่างไร 

และด้วยจ านวนเงินเทา่ไหร่ 

 

3. ค าถามจากตัวอย่าง 

1. ผู้เช่าท าสญัญาเช่าเคร่ืองจักร ณ วันที่  1 มกราคม 25X1 เป็นเวลา 3 ปี โดยคาดว่าเคร่ืองจักร

จะมีอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 3 ปี ผู้เช่าจะส่งเคร่ืองจักรให้กับผู้ให้เช่าเมื่ อสิ้ นสุดอายุ

สญัญาเช่า 

2. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองจักร ณ วันที่ ท  าสญัญาเช่า 270,000 บาท  

3. ผู้ให้เช่าจะได้รับค่าเช่า 3 งวด โดยจะได้รับช าระเงินจ านวน 108,568.90 บาทต่อปี เร่ิม       

31 ธนัวาคม 25x1  

4. ผู้เช่ารับประกันมูลค่าคงเหลือของเคร่ืองจักรจ านวน 20,000 บาท  ณ วันที่  31 ธันวาคม 

25x3  และคาดว่ามูลค่าคงเหลือของเครืองจักรที่ ไม่ได้รับประกนั จ านวน 2,000 บาท 

5. อตัราดอกเบี้ ยตามสญัญา 10% 

                      PVIF i=10,n=3 : 0.7513 

                      PVIFA i=10,n=3 : 2.4869 

ค าถาม 

หากเป็นกรณีน้ี ณ วันที่ ซ้ือเคร่ืองจักรและวันเร่ิมต้นสัญญา ผู้ให้เช่าควรบันทึกบัญชี

อย่างไร ด้วยมูลค่าเทา่ไหร่  

ตอบ : ตามที่ ทา่นได้ถามมานั้น ขอเรียนตอบในหลักการดังน้ี 

1. เงินลงทุนสทุธติามสญัญาเช่าของผู้ให้เช่า  

= จ านวนเงินที่ ต้องจ่ายขั้นต า่ตามสัญญา + มูลค่าคงเหลือ (ไม่ว่าจะได้รับประกนัหรือไม่

ได้รับการประกนัให้กบัผู้ให้เช่า) 
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• การบนัทึกบญัชี 

เดือนมิถุนายน – กนัยายน 2560 

เร่ือง : สอบถามเกี่ ยวกบับัญชีของโรงเรียนเอกชน 

ถาม :  บริษัท เอเอเอ จ ากัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทประกอบกิจการให้ค าปรึกษา ตั้งแต่ปี 

2548 ต่อมาในปี  2560 บริษัท เอเอเอ จ ากดั ได้ท าสญัญาเช่าที่ ดินและอาคารจากบริษัท  

บี จ ากัดเป็นเวลา 30 ปีเพ่ือน ามาประกอบกิจการโรงเรียนนานาชาติเอเอเอ (ช่ือโรงเรียน

นานาชาติเป็นช่ือเดียวกบัช่ือบริษัท)  

บริษัท เอเอเอ จ ากัด ได้ขอใบอนุญาติในการประกอบกิจการโรงเรียนนานาชาติ ช่ือ โรงเรียน

นานาชาติ เอเอเอ และได้รับใบอนุญาติเม่ือวันที่  13 มิถุนายน 2560 โดยโรงเรียนนานาชาติ 

เอเอเอ ถือเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัท เอเอเอ ตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน 2550 

(เทา่กบับริษัท เอเอเอ จ ากดั เป็นผู้ถือใบอนุญาติการประกอบกจิการโรงเรียน) 

 

ค าถาม 

1. รายได้และค่าใช้จ่ายของโรงเรียนนานาชาติ เอเอเอ ต้องน ามาบันทึกเป็นรายได้และ

ค่าใช้จ่ายของ บจก. เอเอเอ หรือไม่ 

2. ตาม พรบ. โรงเรียนเอกชน บริษัทฯต้องโอนทรัพย์สินและสิทธิการเช่าให้กับโรงเรียน 

ในทางบัญชี ต้องลงบัญชีการโอนสิทธิการเช่าที่ ดินหรือไม่ อย่างไร (ในทางนิติกรรม ยังไม่ได้มี

การแก้ไขสญัญาเช่า) 

3. บริษัท เอเอเอ จ ากัด มีการซ้ือทรัพย์สินมาจ านวนหน่ึงเพ่ือใช้ส าหรับโรงเรียนนานาชาติ 

ทรัพย์สินดังกล่าวต้องโอนเป็นของโรงเรียน ทางบัญชีต้องลงบัญชีการโอนทรัพย์สินหรือไม่ 

อย่างไร 

4. นิติบุคคลโรงเรียนนานาชาติเอเอเอ ต้องท างบการเงินน าส่งหรือไม่ 

ตอบ : 1. เมื่ อโรงเรียนนานาชาติ เอเอเอ มีสถานะเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่

จัดท าบัญชีตามมาตรา 46 ของพรบ. โรงเรียนเอกชน ดังน้ัน รายได้และค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจึงถือ

เป็นรายการของโรงเรียนฯ โดยบจก.เอเอเอ ในฐานะผู้รับใบอนุญาตต้องไม่รับรู้รายการดังกล่าว

2. การล้างรายการสินทรัพย์ที่ ให้เช่า ให้ล้างมูลค่าตามบัญชี (ราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคา

สะสมและค่าเผื่ อการด้อยค่า (ถ้ามี)) ที่ คงเหลือ ณ วันที่ เกิดรายการออกทั้งหมด ทั้งน้ีเป็นไป

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  16 เร่ือง ที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามย่อหน้าที่  67 - 72 

นอกจากน้ีท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  

17 ในเวบ็ไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งน้ีขอให้ท่านสอบถามผู้สอบบัญชีของบริษัทท่าน เพ่ือให้

ได้รับข้อมูลที่ ถููกต้องและชัดเจนย่ิงขึ้น 
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เป็นของตนเอง 

2. และ 3. ทรัพย์สินและสิทธิการเช่าที่ โอนเข้ามาให้เป็นกรรมสิทธิ์ ของโรงเรียนฯ ดังน้ัน 

โรงเรียนฯต้องรับรู้รายการรับโอนทรัพย์สินและสิทธิการเช่า คู่กับส่วนของทุนของโรงเรียนฯ ใน

ส่วนของบริษัทผู้โอนจะต้องรับรู้การโอนทรัพย์สินและสิทธิการเช่าออกจากบัญชีของบริษั ท

เพ่ือให้งบการเงินสะท้อนเน้ือหาสาระที่ แท้จริงของกจิการ 

4.  ตามมาตรา 47 ของพรบ.โรงเรียนเอกชนก าหนดว่า 

มาตรา ๔๗ ให้คณะกรรมการบริหารด าเนินการให้มีการตรวจสอบบัญชีของโรงเรียนในระบบ

เพ่ือตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของโรงเรียนในระบบภายในหกสิบวันนับแต่วัน

สิ้นรอบปีบัญชีทั้งน้ีตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ คณะกรรมการก าหนด 

ดังน้ัน โรงเรียนเอกชนจ าเป็นต้องจัดท างบการเงินตามมาตราดังกล่าว  

ในส่วนของการน าส่งงบการเงินขอให้ติดต่อสอบถามหน่วยงานที่ ก ากับดูแลโรงเรียนฯ

โดยตรงเน่ืองจากมิได้ระบุในพรบ.ฉบับดังกล่าว 

ทั้งน้ี บริษัท เอเอเอ จ ากัด ยังคงต้องจัดท างบการเงินตาม พระราชบัญญัติการบัญชี 

พ.ศ. 2543 เช่นกนั 

• การบนัทึกบญัชี 

เดือนมิถุนายน – กนัยายน 2560 

เร่ือง : รายได้เงินรางวัล สโมสรฟุตบอล 

ถาม :  ทางบริษัทฯ ขอหารือเกี่ ยวกับการบันทึกรายได้จากอันดับการแข่งขันประจ าปีส าหรับ

สโมสรฟุตบอลในไทยลีก 

Background    

1. ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก มีฤดูกาลแข่งขันรอบเดือนมกราคม ถึงเดือนธนัวาคม และสโมสร

มีรอบระยะเวลาบัญชีเดือนมกราคม ถึงเดือนธนัวาคม เช่นกนั 

2. ทางสโมสรได้รับรางวัลตามอันดับการแข่งขันประจ าฤดูกาลปี 2559  โดยทางสมาคม

ฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศจ่ายรางวัลดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2560ซ่ึงทางสมาคม

ฟุตบอลได้ก าหนดไว้ชัดเจนส าหรับเงินรางวัลตามอันดับตารางคะแนน (เช่น ที่  1 ได้รับเงิน

รางวัล 10 ล้านบาท)    

  

ค าถาม  

ทางสโมสรต้องรับรู้รางวัลจากผลการแข่งขันส าหรับฤดูกาลปี 2559 ในรอบบัญชีใด 

1. รับรู้รายการระหว่างรอบบัญชีปี 2559 โดยการตั้งเป็นรายได้ค้างรับ หรือ 

2. รับรู้เมื่ อมีการได้รับเงินจริง ซ่ึงทางสมาคมฟุตบอลประกาศจ่ายเงินในเดือน กุมภาพันธ ์

2560 
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ตอบ : สโมสรต้องศึกษาก่อนว่าใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระดับใด กิจการเป็นกิจการที่ มี

ส่วนได้เสียสาธารณะหรือไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ แต่หลักการทั้งสองฉบับน้ีคล้ายคลึงกัน ดังน้ันจึง

ขออ้างองิหลักการจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ มีส่วนได้เสียสาธารณะ ดังน้ี 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินได้ก าหนดเกณฑ์การรับ รู้รายการของรายได้ในย่อ

หน้าที่  4.38  และ 4.47 ดังน้ี 

การรับรู้รายการขององค์ประกอบของงบการเงิน 

4.38 รายการที่ เป็นไปตามค านิยามขององค์ประกอบให้รับรู้เมื่ อเข้าเงื่ อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้   

4.38.1 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ กิจการจะได้รับหรือสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตจากรายการดังกล่าว  

4.38.2 รายการดังกล่าวมีราคาทุนหรือมูลค่าที่ สามารถวัดมุลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

และ  

การรับรู้รายการของรายได้ 

4.47 กิจการต้องรับรู้รายได้ในงบก าไรขาดทุนเมื่ อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเพ่ิ มขึ้ น

เน่ืองจาก  

(1) การเพ่ิมข้ึนของสนิทรัพย์หรือการลดลงของหน้ีสนิ และ 

(2)เมื่ อกจิการสามารถวัดค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตได้อย่างน่าเช่ือถือ 

และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  18 เร่ือง รายได้ ย่อหน้าที่  20 ก าหนดเง่ือนไขของการรับรู้

รายได้ไว้  

• ย่อหน้าที่  22 ก าหนดว่า  

กิจการจะรับรู้รายได้ได้ ต่อเมื่ อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ กิจการจะได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจที่ เกี่ ยวข้องกับรายการน้ัน อย่างไรกต็าม เมื่ อมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเกี่ ยวกับจ านวน

เงินที่ จะเรียกเกบ็ได้และได้รับรู้เป็นรายได้แล้ว จ านวนเงินที่ กิจการไม่สามารถเรียกเกบ็ได้หรือ

จ านวนเงินที่ จะได้รับคืนไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่อีกต่อไป ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายแทนที่ จะ

น าไปปรับปรุงกบัจ านวนรายได้ที่ รับรู้เมื่ อเร่ิมแรก 

• ย่อหน้าที่  23 ก าหนดว่า  

โดยทั่วไป กิจการจะสามารถประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือหลังจากที่ ได้ตกลงกับคู่สัญญาในทุก

ข้อต่อไปนี้  

23.1 สทิธติามกฎหมายของแต่ละฝ่ายซ่ึงเกี่ ยวกบัการให้บริการหรือการรับบริการ 

23.2 สิ่ งตอบแทนที่ จะแลกเปล่ียนกนั และ 

23.3 ลักษณะและเงื่ อนไขในการช าระเงิน 
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โดยทั่วไป กิจการต้องมีระบบการจัดท ารายงานและงบประมาณทางการเงินที่ ดีเพ่ือใช้

ภายในกิจการและกิจการต้องทบทวนประมาณการรายได้ตลอดระยะเวลาที่ ให้บริการ และแก้ไข

ประมาณการดังกล่าวเมื่ อจ าเป็น การแก้ไขประมาณการน้ันไม่ถือเป็นการแสดงว่ากิจการไม่

สามารถประมาณผลของรายการได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ดังน้ันกิจการจะสามารถรับรู้รายได้เงินรางวัลที่ จะได้รับจากการแข่งขันได้ กิจการต้อง

พิจารณาเง่ือนไขทุกข้อตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง 

ยกตัวอย่างเง่ือนไขบางข้อ เช่น มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ จะได้รับเงินรางวัล (จากการ

ประกาศจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์) หรือไม่ และสามารถวัดมูลค่าของรายได้เงินรางวัลได้อย่าง

น่าเช่ือถือหรือไม่ 

หากกิจการพิจารณาเง่ือนไขทุกข้อตามมาตรฐานแล้วว่ายังไม่เป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อของการ

รับรู้รายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กจิการยังไม่สามารถรับรู้รายได้ได้  

แต่หากกจิการพิจารณาแล้วว่า เป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อ กจิการสามารถรับรู้รายได้ได้ 

ทั้งน้ีขอให้ปรึกษากับผู้สอบบัญชีของกิจการซ่ึงเป็นผู้ที่ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของ

กิจการ และมีข้อมูลที่ มากกว่าและขอให้ศึกษาเง่ือนไขของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ ถูกต้องมากยิ่ งขึ้น 

• การบนัทึกบญัชีทัว่ไป 

เดือนพฤศจิกายน 2559 

เร่ือง : การบันทกึบัญชีล้างผลขาดทุนสะสม 

ถาม : 
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เรียกช าระเตม็มูลค่าแล้ว (500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

100 บาท) ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม 18,082,576.83 บาท ในวันที่   

11 พ.ย. 2559 บ ริษัทฯ จดทะเบียนลดทุนเพ่ือล้างขาดทุนสะสม โดยลดจ านวนหุ้นลง  

ทุนจดทะเบียนหลังลดทุน คือ 30 ล้านบาท  (300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) ลดทุนลง 

20 ล้านบาท ซ่ึงมากกว่าผลขาดทุนสะสมที่ มีอยู่ คือ 18,082,576.83  บาท 

บันทกึบัญชีโดย   

เดบิต  ทุน                                             20,000,000.00    

           เครดิต   ก าไร (ขาดทุน) สะสม                                     18,082,576.83   

                     ส่วนเกนิทุนจากการลดทุน                                 1,917,423.17 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีแผนลดโครงสร้างธุรกิจลง ท าให้ทุนมากเกินความจ าเป็นและ 

จะท าการลดทุนเพ่ือจ่ายคืนผู้ถือหุ้น จะลดทุนจาก 30 ล้านบาท ลงเหลือ 20 ล้านบาท โดย 

ลดจ านวนหุ้นเหมือนเดิม ค าถามคือ บริษัทฯ จะบันทึกบัญชีโดยล้างบัญชี ส่วนเกินทุนจาก 
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การลดทุนทั้งจ านวนคงเหลือเทา่ไร จึงจะจ่ายเงินสดคืนผู้ถือหุ้น  

บันทกึบัญชีโดย  ถูกต้องหรือไม่ค่ะ  

เดบิต  ทุน                                             10,000,000.00    

         ส่วนเกนิทุนจากการลดทุน                     1,917,423.17 

           เครดิต  เงินสด                                                         11,917,423.17 

ถ้าไม่สามารถล้างบัญชีส่วนเกินทุนจากการลดทุนได้ บัญชีดังกล่าวจะถูกล้างบัญชีตอนไหน 

ตอบ : เน่ืองจากประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่  8/2550 เร่ือง การบันทึกบัญชีเพ่ือชดเชย 

ผลขาดทุนสะสมของบริษัทมหาชนจ ากัด เป็นการลงบัญชีของบริษัทมหาชนจ ากัด ดังน้ัน  

การลงบัญชีเพ่ือล้างผลขาดทุนสะสม ต้องมีการสอบถามเน้ือหาข้อก าหนดของประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ก่อนว่าบริษัทจ ากัดสามารถท าได้หรือไม่ ซ่ึงหากบริษัทจ ากัดสามารถท าได้ ทาง

บริษัทควรสอบถามทางผู้ท าบัญชีและผู้สอบบัญชีของทา่นเพ่ือให้ลงบัญชีตามเน้ือหาของกฎหมาย

ที่ อ นุ ญ าต ให้ ล้ างข าด ทุน สะสม  เน่ื อ งจ าก ผู้ ท า บั ญ ชี และ ผู้ สอบ บัญ ชี เป็ น ผู้ ที่ ต้ อ ง 

ท าความเข้าใจในเน้ือหารายการของบริษัท 

 

 

 

 

เดือนกนัยายน 2559 

เร่ือง : การรายงานทางการเงินของนิติบุคคลอาคารชุดฯ 

ถาม :   เน่ืองด้วย นิติบุคคลอาคารชุดฯ เป็นนิติบุคคลฯ ตาม พรบ.อาคารชุดฯ และไม่เป็น

องค์กร ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่ ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม

มาตรา 65 และ 66 แห่งประมวลรัษฎากร น้ัน 

 โครงการฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด กับส านักงานที่ ดิน จังหวัด

เชียงใหม่ เมื่ อวันที่  10 มิถุนายน 2558 โดยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเป็นภาระของเจ้าของ

โครงการ หลังจากน้ันนิติบุคคลอาคารชุดฯ ไม่มีทั้งรายรับและรายจ่ายใดๆ อันเกี่ ยวเน่ืองกับนิติ

บุคคลอาคารชุดฯ ซ่ึงโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด  จนถึงวันที่   19 สิงหาคม 

2558  นิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้ด าเนินการเปิดบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดฯ เพ่ือเป็นการเกบ็

รักษาเงิน และเบิกจ่ายเงิน ค่าส่วนกลาง และค่ากองทุน ตาม มาตรา 18 แห่ง พรบ.อาคารชุดฯ 

เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการฯ 

 ภายหลัง นิติบุคคลฯ ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมฯ ขึ้น และได้แถลงในที่

ประชุมใหญ่ว่า เน่ืองจากนิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้เร่ิมเปิดบัญชีและเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนสิงหาคม 

2558 เป็นต้นมา จึงให้ถือว่า รอบปีบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดฯ เร่ิมตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม 

2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 เมื่ อครบรอบปีบัญชีที่ ได้แถลงไว้ในที่ ประชุมใหญ่ฯ นิติบุคคลฯ จึงด าเนินการส่งเอกสาร
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เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบบัญชีด าเนินการต่อไป แต่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้แจ้งไว้ว่า จะยึดรอบทางปีบัญชี

จาก หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด เมื่ อวันที่  10 มิถุนายน 2558 เป็นวันเร่ิมนับรอบปี

ท างบั ญ ชี  จึ งไม่ ส าม ารถด า เนิ น ก ารต รวจสอบ บัญ ชีที่ เกิ น ก ว่ า  12 รอบ เดื อ น ไ ด้   

          จึงเรียนสอบถามท่าน (ฝ่ายมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ) ในประเด็น

ดังต่อไปนี้  

1. นิติบุคคลอาคารชุดฯ สามารถให้นับรอบปีบัญชีตามค าแถลงในที่ ประชุมใหญ่สามัญ

เจ้าของร่วมฯ ตั้งแต่วันที่  1 สงิหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 ได้หรือไม่ 

2. หากประเดน็ในข้อที่  1 กระท าได้ ผู้ตรวจสอบบัญชี น้ัน จะต้องด าเนินเซน็งบดุลตาม

รอบปีบัญชีที่ ได้แถลงไว้ในที่ ประชุมใหญ่ ใช่หรือไม่  

3. หากประเดน็ในข้อที่  1 และ 2 กระท าได้ ผู้ตรวจสอบบัญชี สามารถระบุในหมายเหตุ

ของงบดุลได้หรือไม่ว่า “นับตั้งแต่วันจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดฯ เมื่ อวันที่  10 มิถุนายน 

2558 ไปจนถึงวันที่  31 กรกฎาคม 2558 น้ัน มิได้มีรายรับ-รายจ่าย อันเกี่ ยวเน่ืองกับนิติ

บุคคลอาคารชุดฯ และให้เร่ิมนับรอบปีทางบัญชี ตั้งแต่วันที่  1 สงิหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 

2559 ตามค าแถลงในที่ ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม (คร้ังแรก) ปี 2558” 

4. หากประเดน็ในข้อที่  1 กระท ามิได้ จึงเรียนสอบถามว่า นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะต้อง

ด าเนินการเปล่ียนแปลงรอบปีบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ตามผู้ตรวจสอบบัญชี อันขัดต่อค า

แถลงในที่ ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม (คร้ังแรก) ใช่หรือไม่ 

5. หากประเดน็ในข้อที่  4 กระท าได้ คือ การเปล่ียนรอบปีบัญชีตามที่ ผู้ตรวจสอบบัญชี

ได้กล่าวมา หลังจากน้ันนิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้แถลงในที่ ประชุมใหญ่คร้ังหน้า แล้วเจ้าของร่วม

ส่วนใหญ่ให้ด ารงรอบปีบัญชีเดิม เพ่ือสะดวกต่อการจัดเกบ็ค่าส่วนกลาง ค่ากองทุน ตามมาตรา 

18 พรบ.อาคารชุด น้ันฯ นิติบุคคลฯ ควรด าเนินการยึดถือหลักการใดในการด าเนินการต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือขอสอบถามและโปรดช้ีแนะแนวทาง จักขอบคุณยิ่ ง  

 

ตอบ : ขออนุญาตตอบค าถามทา่นทลีะข้อดังน้ี 

1. นิติบุคคลอาคารชุดฯ สามารถให้นับรอบปีบัญชีตามค าแถลงในที่ ประชุมใหญ่สามัญ

เจ้าของร่วมฯ ตั้งแต่วันที่  1 สงิหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 ได้หรือไม่ 

พรบ.อาคารชุด ฉบับที่   4 พ.ศ. 2551 ก าหนดในมาตราที่  23 ดังน้ี 

 มาตรา 23 ให้ เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา 38/1 มาตรา 38/2 และมาตรา 38/3 

แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 ว่า 

 “มาตรา 38/1 ให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดท างบดุลอย่างน้อยหน่ึงคร้ังทุกรอบสิบสอง

เดือน โดยให้ถือว่าเป็นรอบปีในทางบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดน้ัน" 

 ในพรบ.ฉบับดังกล่าวมิได้ก าหนดให้งบการเงินของนิติบุคคลจัดท าตามปีปฏิทิน 

เพียงแต่ก าหนดให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดท างบดุลอย่างน้อยหน่ึงคร้ังทุกรอบปีบัญชีสิบสองเดือน 

โดยให้ถือว่าเป็นรอบปีในทางบัญชีของนิติบุคคลน้ัน อย่างไรกต็าม รอบปีบัญชีที่ ก  าหนดต้อง

เป็นไปตามข้อบังคับของนิติบุคคลน้ันๆ ดังน้ันอาจต้องพิจารณาในตัวข้อบังคับของนิติบุคคลว่า
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ได้มีการระบุในเร่ืองดังกล่าวอย่างชัดเจนหรือไม่  

 ทั้งน้ีขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีหรือนักกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องหรือหน่วยงานที่ ออก

กฎหมายพรบ. นิติบุคคลอาคารชุด ดังกล่าว เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ ชัดเจนขึ้น 

2. หากประเดน็ในข้อที่  1 กระท าได้ ผู้ตรวจสอบบัญชี น้ัน จะต้องด าเนินเซน็งบดุลตาม

รอบปีบัญชีที่ ได้แถลงไว้ในที่ ประชุมใหญ่ ใช่หรือไม่  

พรบ. นิติบุคคลอาคารชุด ฉบับที่  4 พ.ศ. 2551 มาตรา 38/1 วรรค 2  

งบดุลตามวรรคหน่ึงต้องมีรายการแสดงจ านวนสนิทรัพย์และหน้ีสนิของนิติบุคคลอาคาร

ชุด กับทั้งบัญชีรายรับรายจ่าย และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แล้วน าเสนอเพ่ืออนุมัติใน

ที่ ประชุมใหญ่ โดยเจ้าของร่วมภายในหน่ึงร้อยย่ีสบิวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

ในพรบ. ดังกล่าวมิได้ก าหนดให้งบการเงินของนิติบุคคลจัดท าตามปีปฏิทิน เพียงแต่

ก าหนดให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดท างบดุลอย่างน้อยหน่ึงคร้ังทุกรอบปีบัญชีสิบสองเดือน 

โดยรอบปีบัญชีต้องเป็นไปตามข้อบังคับของนิติบุคคลน้ัน และงบการเงินนั้นต้องมีการตรวจสอบ

โดยผู้สอบบัญชีแล้วน าเสนอเพ่ืออนุมัติในที่ ประชุมใหญ่ แต่ทั้งน้ีพรบ. ดังกล่าวไม่อนุญาตให้รอบ

ปีบัญชียาวนานเกนิกว่า 12 เดือน 

 

3. หากประเดน็ในข้อที่  1 และ 2 กระท าได้ ผู้ตรวจสอบบัญชี สามารถระบุในหมายเหตุ

ของงบดุลได้หรือไม่ว่า “นับตั้งแต่วันจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดฯ เมื่ อวันที่  10 มิถุนายน 

2558 ไปจนถึงวันที่  31 กรกฎาคม 2558 น้ัน มิได้มีรายรับ-รายจ่าย อนัเกี่ ยวเน่ืองกบันิติบุคคล

อาคารชุดฯ และให้เร่ิมนับรอบปีทางบัญชี ตั้งแต่วันที่1 สงิหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559 

ตามค าแถลงในที่ ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม (คร้ังแรก) ปี 2558” 

 

 ในกรณีดังกล่าว หากต้องการปิดรอบปีบัญชีเป็นวันที่  1 สิงหาคม - 31 กรกฎาคมของ

ทุกปี ตาม พรบ. นิติบุคคลอาคารชุด ฉบับที่  4 พ.ศ. 2551 มาตรา 36 ก าหนดหน้าที่ ของ

ผู้จัดการนิติบุคคลมีหน้าที่ จัดให้มีการท าบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าเดือน และติดประกาศให้

เจ้าของร่วมทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นเดือน และต้องติดประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบ

ห้าวันต่อเน่ืองกนั  

 ดังน้ันนิติบุคคลต้องมีหน้าที่ จัดให้มีการท าบัญชี นับตั้งแต่วันที่ จดทะเบียนนิติบุคคล 

(10 มิถุนายน 2558) จนถึงวันที่  31 กรกฎาคม 2558 เป็นรอบบัญชีแรก (ไม่เตม็ปี) เพ่ือให้

รายการรับและจ่ายของรอบตั้งแต่วันที่  10 มิถุนายน 2558 ได้รับการรับรองโดยที่ ประชุมใหญ่ 

ทั้งน้ีเน่ืองจากพรบ.ฉบับดังกล่าวไม่อนุญาตให้รอบปีบัญชียาวนานกว่าสบิสองเดือน  

 หลังจากน้ัน จึงด าเนินการปิดรอบปีบัญชีเป็นวันที่  1 สงิหาคม - 31 กรกฎาคมของทุกปี 

ตามที่ ข้อบังคับก าหนด หากนิติบุคคลไม่ได้จัดให้มีการจัดท าบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องปรึกษา

นักกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องว่านิติบุคคลดังกล่าวปฏิบัติไม่เป็นไปตามพรบ. นิติบุคคลอาคารชุด

หรือไม่ หากนักกฎหมายพิจารณาแล้วว่านิติบุคคลอาคารชุดปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ผู้

ตรวจสอบบัญ ชีต้องพิ จารณาตามข้อก าหนดของมาตรฐานการสอบบัญ ชี  รหัส 250 
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http://www.fap.or.th/images/column_1359010332/st%20250.pdf เ พ่ื อ พิ จ า ร ณ า ว่ า

ประเดน็ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการแสดงความเหน็ในรายงานสอบบัญชีหรือไม่ 

  

4. หากประเดน็ในข้อที่  1 กระท ามิได้ จึงเรียนสอบถามว่า นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะต้อง

ด าเนินการเปล่ียนแปลงรอบปีบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ตามผู้ตรวจสอบบัญชี อนัขัดต่อค า

แถลงในที่ ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม (คร้ังแรก) ใช่หรือไม่ หากประเดน็ข้อ 1 ไม่ขัดต่อพรบ. 

นิติบุคคลอาคารชุด แล้ว นิติบุคคลอาคารชุดน้ันไม่ต้องด าเนินการเปล่ียนแปลงรอบบัญชี 

เพียงแต่นิติบุคคลอาคารชุดต้องมีหน้าที่ จัดให้มีการจัดท าบัญชีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนนิติบุคคล

อาคารชุด ซ่ึงผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่านิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าวปฏิบัติตามกฎหมายที่

เกี่ ยวข้องหรือไม่ ตามมาตราที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท าบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุด โดยสามารถ

ขอค าปรึกษาจากนักกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง         

5.  หากประเดน็ในข้อที่  4 กระท าได้ คือ การเปล่ียนรอบปีบัญชีตามที่ ผู้ตรวจสอบบัญชี

ได้กล่าวมา หลังจากน้ันนิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้แถลงในที่ ประชุมใหญ่คร้ังหน้า แล้วเจ้าของร่วม

ส่วนใหญ่ให้ด ารงรอบปีบัญชีเดิม เพ่ือสะดวกต่อการจัดเกบ็ค่าส่วนกลาง ค่ากองทุน ตามมาตรา 

18 พรบ.อาคารชุด น้ันฯ นิติบุคคลฯ ควรด าเนินการยึดถือหลักการใดในการด าเนินการต่อไป 

หากการก าหนดรอบปีบัญชีขึ้นอยู่กับข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด และการประชุมใหญ่ของ

นิติบุคคลอาคารชุด ดังน้ันนิติบุคคลต้องยึดถือหลักการใน พรบ. นิติบุคคลอาคารชุด ซ่ึงเป็น

กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกบันิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าว 

 

 ทั้งน้ีขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของนิติบุคคลท่านอีกคร้ังและนักกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง

เน่ืองจากเป็นผู้ที่ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกจิของทา่น และมีข้อมูลที่ ครบถ้วนมากกว่า 

 

เดือนสงิหาคม 2559 

เร่ือง : การบันทกึบัญชีมูลค่าของต้นไม้ในสวนป่าเศรษฐกจิ 

ถาม :   ทราบข่าวว่า สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ให้

สามารถบันทกึมูลค่าของต้นไม้ที่ ปลูกในสวนป่าเศรษฐกจิ เป็นมูลค่าทรัพย์สนิที่ เพ่ิมพูนขึ้นตาม

ระยะเวลาที่ ต้นไม้โตขึ้น ตั้งแต่มกราคม 2559  แต่เมื่ อมาสบืค้นข้อมูลดูในเวบ็ไซต์ของสภา

วิชาชีพบัญชีฯ ปรากฏว่าไม่พบข้อมูลใดๆ เกี่ ยวกบัเร่ืองน้ีเลย 

ตอบ :  การบันทึกบัญชีมูลค่าของต้นไม้ ต้องมีการพิจารณาก่อนว่าท่านเป็นนิติบุคคลที่ ต้อง

จัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ มีส่วนได้เสียสาธารณะ

หรือไม่ หรือเรียกง่ายๆ ว่า จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน หรือจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาด

หลักทรัพย์ หรือเป็นบริษัทที่ ดูแลทรัพย์สินในวงกว้าง ดูค านิยามกิจการที่ มีส่วนได้เสียสาธารณะ

จากเวบ็ไซต์สภาวิชาชีพบัญชีตามลิงค์  

http://fap.or.th.a33. readyplanet.net/images/column_1359010309/ NPAE_web_060554

.pdf 

http://www.fap.or.th/images/column_1359010332/st%20250.pdf
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 หากท่านพิจารณาแล้วว่าท่านเป็นบริษัทที่ มีส่วนได้เสียสาธารณะ ท่านต้องพิจารณาก่อน

ว่ากจิกรรมของบริษัททา่นมีการเปล่ียนรูปเชิงชีวภาพ (ต้นไม้ที่ ปลูก) และเกบ็เกี่ ยวต้นไม้เพ่ือขาย

หรือเพ่ือเปล่ียนเป็นผลิตผลทางการเกษตรหรือไม่ หากใช่ ท่านจึงสามารถปฏบัิติตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่  41 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เกษตรกรรม โดยบันทึกต้นไม้เป็นสินทรัพย์

ชีวภาพและวัดมูลค่าของสินทรัพย์น้ันที่ เพ่ิมพูนตามระยะเวลาที่ ต้นไม้โตขึ้นในกรณีที่ เป็นต้นไม้ที่

ปลูกเพ่ือการบริโภค  

http://www.fap.or.th/images/column_1450924281/TAS%2041.pdf หรือปฏบัิติตามแนว

ปฏบัิติทางบัญชีส าหรับการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพ่ือการให้ผลิตผล กรณีที่ ต้นไม้น้ัน

เป็นพืชเพ่ือการให้ผลิตผล (Bearer plant) และบันทึกผลิตผลที่ เติบโตบนต้นไม้ตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่  41 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เกษตรกรรม 

 แต่หากทา่นไม่ได้มีการเปล่ียนรูปต้นไม้ที่ ปลูก ท่านไม่ได้เกี่ ยวข้องกบัมาตรฐานการบัญชี

ดังกล่าว 

 ทั้งน้ี ขอให้ทา่นปรึกษาผู้สอบบัญชีที่ ตรวจสอบกจิการของทา่น เน่ืองจากผู้สอบบัญชีต้อง

ท าความเข้าใจกจิการของทา่นและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษัททา่น 

เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2559 

เร่ือง : ภาษีและการลงบัญชีบริษัท 

ถาม :   บริษัทที่ มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 10 ล้านบาท ขายที่ ดินเปล่าของบริษัทให้

บุคคลภายนอก จะต้องมีการลงบันทกึบัญชีของบริษัทอย่างไร และจะมีภาษีใดที่ ต้องน ามา

ค านวณบ้าง 

ตอบ :  ต่อข้อถามของท่าน หากท่านปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการ

ที่ ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ ย่อหน้าที่  151 ระบุว่า  

151. ในกรณีที่ กิจการตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ออกจากบัญชี เมื่ อกิจการจ าหน่ายสินทรัพย์ กิจการต้องรับรู้ก าไร (ขาดทุน) ที่

เกดิขึ้นจากการตัดรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในงบก าไรขาดทุนเมื่ อกิจการ

ตัดรายการสินทรัพย์น้ันออกจากบัญชี โดยผลก าไร(ขาดทุน) ที่ เกิดจากการตัด

รายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสทุธิที่ ได้รับจาก

การจ าหน่ายสนิทรัพย์กบัมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์น้ัน 

 กล่าวคือ เมื่ อกิจการจ าหน่ายสินทรัพย์ กิจการต้องตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของ

รายการที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์น้ันออกจากบัญชี และรับรู้สิ่ งตอบแทนสุทธิที่ ได้รับจากการ

จ าหน่ายสินทรัพย์ตามจ านวนเงินที่ ได้รับ และค่าใช้จ่ายที่ เป็นภาระของกิจการ ผลต่างที่ เกิดขึ้ น

จากมูลค่าตามบัญชีของที่ ดินที่ ซ้ือมากับสิ่ งตอบแทนสุทธทิี่ ได้รับจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ถือเป็น

ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายสนิทรัพย ์

 ส าหรับประเดน็ภาษีที่ เกี่ ยวข้อง ขอให้ท่านสอบถามไปยังหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องโดยตรง 

คือ กรมสรรพากร  

 ทั้งน้ี ขอให้ทา่นศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ ยวกบัภาษีที่ เกี่ ยวข้องและขอให้สอบถามผู้สอบบัญชีของ
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กจิการซ่ึงเป็นผู้ที่ มีความรู้ความเข้าใจในกจิการมากกว่า เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ ถูกต้องมากยิ่ งขึ้น 

เร่ือง : ค่าธรรมเนียมธนาคารส าหรับเงินกู้ยืมในการสร้างโรงงาน 

ถาม :   บริษัทได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้ามูลค่าก่อสร้าง 550 ล้านบาท และกู้ยืมเงินกับธนาคาร 500 

ล้านบาท โดยมีดอกเบี้ ย 6% มีค่าธรรมเนียมเงินกู้ 3 ล้านบาท ส าหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยตรง 

1 มิ.ย. 58 เร่ิมก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

1 ต.ค. 58 ท าสญัญากู้ยืมเงินจากธนาคาร และจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ 3 ล้านบาท 

31 ต.ค. 58 รับเงินกู้ยืมจากธนาคาร 300 ล้านบาท 

30 พ.ย. 58 รับเงินกู้ยืมจากธนาคาร 200 ล้านบาท 

29 ม.ค. 59 โรงไฟฟ้าสร้างเสรจ็พร้อมขายไฟฟ้า 

สอบถามเกี่ ยวกบัการบันทกึบัญชีเกี่ ยวกบัต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนโรงไฟฟ้า 

1. บริษัท บันทกึค่าธรรมเนียมเงินกู้ 3 ล้านบาทเข้าเป็นต้นทุนโรงไฟฟ้าทั้งจ านวนได้หรือไม่  

2. บริษัท บันทึกดอกเบ้ียจ่ายตั้งแต่วันที่ กู้ยืม 31 ต.ค.58 จนถึง29 ม.ค.59 เป็นต้นทุน

โรงไฟฟ้า 

บริษัท บันทกึดอกเบี้ ยจ่ายตั้งแต่วันที่  30 ม.ค.59 เป็นค่าใช้จ่าย สิ้นสดุเม่ือจ่ายช าระเงินกู้

ธนาคารครบถ้วน 

ตอบ : ขอเรียนตอบค าถามดังน้ี 

1. หากวงเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นวงเงินกู้ยืมที่ มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

กิจการต้องพิจารณาก่อนว่าค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมดังกล่าวเกิดขึ้ นจากวงเงินดังกล่าว

หรือไม่  

 หากค่าธรรมเนียมดังกล่าวเกิดขึ้ นเกี่ ยวเน่ืองจากการกู้ยืม ถือเป็นต้นทุนทาง

การเงินอื่ นที่ สามารถรวมเป็นต้นทุนสินทรัพย์ได้ ตามย่อหน้าที่  5 ของมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่  23 

2. การเร่ิมต้นการรวมต้นทุนทางการเงินเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ให้เป็นไปตามย่อหน้าที่  

17 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  23 เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม หรือย่อหน้าที่  228 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยต้อง

เป็นไปตามเกณฑทุ์กข้อดังน้ี 

2.1 รายจ่ายเกี่ ยวกบัสนิทรัพย์น้ันได้เกดิขึ้น 

2.2 ต้นทุนการกู้ยืมได้เกดิขึ้น และ 

2.3 สินทรัพย์อยู่ระหว่างการด าเนินการที่ จ าเป็นในการเตรียมสินทรัพย์น้ันให้อยู่ใน

สภาพพร้อมที่ จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่ จะขาย 

 

 ดังน้ัน หากกิจการพิจารณาตามเง่ือนไข 3 ข้อดังกล่าว แล้ว วันใดที่ กิจการได้ปฏบัิติตาม

เง่ือนไขทุกข้อ กจิการสามารถบันทกึต้นทุนทางการเงินได้ตั้งแต่วันดังกล่าว 

 การสิ้นสุดการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ให้เป็นไปตามย่อหน้าที่  22 

ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  23 เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม หรือย่อหน้าที่  232 ของมาตรฐานการ
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รายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็น

ราคาทุนของสินทรัพย์ต้องสิ้นสุดลงเมื่ อการด าเนินการส่วนใหญ่ที่ จ าเป็น ในการเตรียมสินทรัพย์

ที่ เข้าเงื่ อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่ จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่ จะขาย ได้เสรจ็สิ้นลง  

ดังน้ัน กิจการควรหยุดรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์เมื่ อโรงไฟฟ้าอยู่ในสภาพ

พร้อมที่ จะใช้ได้ตามประสงค์ ต้นทุนการกู้ยืมที่ เกดิขึ้นภายหลังจากน้ันให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ

งวด 

 ทั้งน้ีขอให้ทา่นปรึกษาผู้สอบบัญชีของกจิการซ่ึงเป็นผู้ที่ มีความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหา

ธุรกจิของกจิการ อกีทั้งผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ สามารถเหน็รายละเอยีดของกจิการได้มากกว่า เพ่ือให้

ได้รับค าตอบที่ ถูกต้องและตรงกบัสถานการณ์มากยิ่ งขึ้น 

เดือนพฤษภาคม 2559 

เร่ือง : การบันทกึบัญชีเกี่ ยวกบัสนิค้าคงเหลือ 

ถาม :  เน่ืองจากทางบริษัทได้ส่งออกสนิค้าไปต่างประเทศ ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือเดียวกนั  

 ในอนิวอยซ์ลงวันที่  28/3/15 และบริษัทได้บันทกึบัญชีรับรู้รายได้เป็นของเดือน 3 และ

ได้ย่ืน ภพ.30 แล้ว  เมื่ อสอบถามไปยังบริษัทในเครือพบว่ายังไม่ได้รับสินค้าในเดือน 3 ซ่ึงเมื่ อ

ตรวจสอบเอกสาร ใบ L/C ได้ออกในเดือน 4 ซ่ึงบริษัทได้ บันทึกบัญ ชีแล้วจะมีผลใน 

การสต๊อกสินค้าของเดือน 3 แต่ทางบริษัทในเครือไม่ยอมรับและต้องการให้ตัดสต๊อกสินค้า

ตามที่ ทางปลายทางได้รับจริง 

 จึงสอบถามว่าบริษัทจะปรับปรุงหรือบันทกึบัญชีอย่างไร ให้ตรงกบัความเป็นจริง 

ตอบ :  ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได้ ย่อหน้าที่  14.1 หรือ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) 

ย่อหน้าที่  326.1 กิจการจะรับรู้รายได้จากการขายได้ต่อเมื่ อ กิจการได้โอนความเสี่ ยงและ

ผลตอบแทนที่ มีนัยส าคัญของความเป็นเจ้าของสนิค้าให้กบัผู้ซ้ือแล้ว  

 ทั้งน้ี ตามปกติของการส่งออกน้ัน บริษัทฯจะมีการว่าจ้างบริษัทเดินเรือเพ่ือท าการ

ส่งออกและเคลียร์เอกสารต่างๆให้   ซ่ึงในการว่าจ้างบริษัทเหล่าน้ัน สามารถเป็นไปได้ในหลาย

รูปแบบ (Incoterms) เช่น CIF, CFR, FOB เป็นต้น 

ดังน้ัน ท่านอาจต้องศึกษาเง่ือนไขของ Incoterm ว่าเป็นเง่ือนไขใด (CIF , CFR หรือ FOB)  ที่

ทา่นท ากับบริษัทเดินเรือเหล่านั้น และรับรู้รายได้ และบันทกึตัดสนิค้าคงเหลือออกจากบัญชี เม่ือ

บริษัทฯปราศจากซ่ึงความเสี่ ยงและผลตอบแทนในตัวสินค้าน้ันแล้ว (ความเสี่ ยงและ

ผลตอบแทนหรือกรรมสทิธิ์ ถูกโอนไปยังผู้รับจ้างเดินเรือ หรือโอนไปยังผู้ซ้ือ ในสัญญา incoterm 

จะมีระบุไว้) 

 ส าหรับการบันทกึบัญชีของบริษัทในเครืออาจไม่จ าเป็นต้องรับรู้สินค้าคงเหลือพร้อมกับ

ที่ บริษัทรับรู้การขาย เน่ืองจากจุดรับรู้ภาระผูกพันในการจ่ายช าระหน้ีให้แก่บริษัท(จุดที่ ตั้งหน้ี)

อาจไม่ใช่จุดเดียวกบัจุดที่ บริษัทบันทกึรับรู้การขาย 

ทั้ งน้ีการรับ รู้รายได้ตาม Invoice ในเดือน 3 ของท่าน ถือเป็นการโอนความเสี่ ยงและ

ผลตอบแทนที่ มีนัยส าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซ้ือแล้วตามมาตรฐานการบัญชี
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หรือไม่น้ัน ท่านต้องตรวจสอบกบั Incoterm ก่อนว่าความเสี่ ยงโอนไปเมื่ อใด จึงจะปรับปรุงบัญชี

ให้ตรงกบัความเป็นจริง  

 ดังน้ันขอให้ทา่นปรึกษาผู้สอบบัญชีของทา่น และผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือซ่ึงเป็นผู้

ที่ มีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของรายการที่ มากกว่า และมีแนวนโยบายการบันทกึบัญชี

ของรายการที่ เกี่ ยวข้องกนัที่ ชัดเจนมากกว่า เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ ถูกต้องย่ิงขึ้น นอกจากน้ีผู้สอบ

บัญชีต้องมีตรวจสอบและแสดงความเหน็ในงบการเงินของทา่นด้วย 

 

เร่ือง : การบันทกึบัญชีเกี่ ยวกบัค่าปรับจากการผิดสญัญา 

ถาม :   บริษัทท าธุรกจิให้เช่าซ้ือรถ ถ้าในสญัญาระบุเร่ืองค่าปรับกรณีลูกค้าผิดสญัญา บริษัทจะ

บันทกึบัญชีรายได้ค่าปรับน้ีเมื่ อใด หากเป็นไปตามเกณฑ์สทิธจิะต้องบันทกึเมื่ อเป็นไปตาม

เง่ือนไขสญัญา หรือเมื่ อวันที่ ได้รับเงินค่าปรับ 

ตอบ :  ส าหรับกิจการที่ มีส่วนได้เสียสาธารณะ  ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  1 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ย่อหน้าที่  27 ก าหนดว่า กิจการต้องจัดท างบการเงินตาม

เกณฑ์คงค้าง เว้นแต่เป็นข้อมูลกระแสเงินสด และส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ย่อหน้าที่  10 

ก าหนดให้ ข้อสมมติใช้ในการน าเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ

กิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ คือ เกณฑ์ คงค้าง และการด าเนินงานต่อเน่ือง โดยเกณฑ์คง

ค้างก าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการค้าในรอบระยะเวลาบัญชีที่ เกิดรายการน้ัน ซ่ึงอาจเป็นรอบ

ระยะเวลาบัญชีเดียวกนัหรือต่างกนักบัรอบระยะเวลาบัญชีที่ กจิการได้รับหรือจ่ายช าระเงินสด 

 ดังน้ันในกรณีที่ กจิการมีรายได้ค่าปรับตามสญัญา กจิการต้องพิจารณาก่อนว่ากจิการมี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ จะได้รับประโยชน์จากการเรียกเกบ็เงินค่าปรับตามมาตรฐานการ

บัญชีหรือไม่ หากมีสิทธ ิกจิการสามารถรับรู้รายการค้าในรอบระยะเวลาบัญชีที่ เกดิรายการน้ันได้ 

แม้ว่าจะยังไม่ได้รับช าระเงิน 

เดือนเมษายน 2559 

เร่ือง : การบันทกึบัญชีเมื่ อมีการตีราคาใหม่ 

ถาม :   ด้วยบริษัทฯ มีข้อหารือถึงเร่ืองการบันทกึบัญชีเมื่ อมีการตีราคาใหม่ ที่ ได้สิ้นสุดการผ่อน

ปรนวิธีการบันทกึบัญชีตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่  18/2554 และ ฉบับที่  25/2549 

เร่ือง การบัญชีเมื่ อมีการตีราคาใหม่ ให้กิจการที่ ใช้วิธกีารบันทกึบัญชีเมื่ อมีการตีราคาใหม่ส าหรับ

สนิทรัพย์เดิมน้ัน สามารถใช้วิธตีามประกาศเดิมต่อไปจนถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่ เร่ิมก่อนวันที่  1 

มกราคม 2559 

 

ขอเรียนถามปัญหาดังน้ี 

1. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่  18/2554 และ 25/2549 เร่ือง การบันทกึบัญชีเมื่ อมี

การตีราคาใหม่ จะมีการประกาศขยายเวลาผ่อนปรนต่อไปอกีหรือไม่ 

2. หากกิจการมีความประสงค์ที่ จะเปล่ียนนโยบายบัญชีมาใช้วิธีราคาทุน สามารถเลือกใช้วิธี
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ปรับย้อนหลังได้หรือวิธีเปล่ียนทันทีตามประกาศฯ ฉบับที่  18/2554 ได้หรือไม่ 

เน่ืองจากประกาศฯ ระบุว่าหากกิจการมีความประสงค์ที่ จะเปล่ียนนโยบายการบัญชีมาใช้

วิธีราคาทุน ให้กิจการสามารถเลือกใช้วิธีปรับย้อนหลังหรือวิธีเปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป ได้

ตามความเหมาะสมตามวิธีที่ ก  าหนดใน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 (ปรับปรุง 2552) 

และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 (ปรับปรุง 2557) ซ่ึงได้อธิบายว่า ถือเป็นการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ ยวกับการปรับมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ

ดังกล่าวมากกว่า ที่ จะเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ี แสดงว่าสามารถใช้วิธปีรับย้อนหลังหรือวิธเีปล่ียนทนัทไีด้ใช่หรือไม่ 

จึงเรียนมาเพ่ือหารือแนวทางปฏบัิติทางด้านการบันทกึบัญชีของกจิการต่อไป 

ตอบ : ส าหรับข้อค าถามของทา่น ขออนุญาตตอบเป็นข้อดังน้ี 

1. จนถึงปัจจุบันยังไม่มีประกาศขยายระยะเวลาผ่อนปรนตามประกาศดังกล่าว ดังน้ันจึงถือ

ว่าประกาศฉบับดังกล่าวสิ้นสุดการผ่อนปรนแล้ว จึงต้องใช้วิธีการบัญชีตามที่ ก าหนดใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  16 (ปรับปรุง 2557) หรือ (ปรับปรุง 2558) ตามรอบ

ระยะเวลาบัญชีของท่าน เร่ือง ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สามารถอ่านมาตรฐานการ

บั ญ ชี  ฉ บั บ ที่  16 เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ส ภ า วิ ช า ชี พ บั ญ ชี 

http://www.fap.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539920275&Ntype=58) 

2. ตามที่ ท่านถามมาในข้อ 2 น้ัน เน่ืองจากประกาศดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้แล้ว ในกรณีที่

ท่านต้องการเปล่ียนนโยบายเป็นวิธีราคาทุน ท่านต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่  8 (ปรับปรุง 2558) (กรณีงบการเงินที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2559) 

หรือฉบับ (ปรับปรุง 2557) (กรณีงบการเงินที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2558)  

เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ซ่ึงโดย

ปกติจะต้องปรับย้อนหลังงบการเงินหากสามารถปฏบัิติได้ แต่หากไม่สามารถปฏบัิติได้ 

ให้ปรับย้อนหลังไปยังงวดบัญชีแรกสุดที่ สามารถท าได้ ทั้งน้ีเป็นไปตามข้อก าหนดในย่อ

หน้าที่  19 และ 24 ของมาตรฐานฉบับดังกล่าว และหากยังไม่สามารถท าได้ ให้ปฏิบัติ

ด้วยวิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป ดังย่อหน้าที่  25 ของมาตรฐานฉบับดังกล่าว (ซ่ึงในทาง

ปฏิบัติเป็นไปได้ยากย่ิงที่ จะไม่สามารถปรับย้อนหลังงบการเงินได้ เน่ืองจากบริษัทฯมี

ข้อมูลเกี่ ยวกบัวิธกีารตีราคาใหม่อยู่แล้ว) 

 อน่ึงย่อหน้าที่ ท่านได้อ้างถึงตามค าถามข้อที่  2 เป็นส่วนหน่ึงของย่อหน้าที่   17 ส าหรับ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 ซ่ึงกล่าวถึงเฉพาะการเปล่ียนจากการใช้วิธีราคาทุนเป็นวิธีราคาที่ ตี

ใหม่ โดยก าหนดให้ดูวิธีการปรับมูลค่าของการตีราคาใหม่ตามย่อหน้าที่  35 ของ มาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่  16 เร่ือง ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพ่ิมเติม 

 ทั้งน้ีขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของกิจการ ซ่ึงเป็น ผู้ที่ มีความเข้าใจและมีข้อมูล

เกี่ ยวกับรายละเอียดที่ มากกว่า เน่ืองจากผู้สอบบัญชีจะต้องเป็นผู้แสดงความเหน็ต่อรายงานทาง

การเงินที่ ทา่นจัดท าขึ้นดังกล่าว 

เดือนมนีาคม 2559 

http://www.fap.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539920275&Ntype=58


Q & A ดา้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

หัวข้อ การบนัทกึบญัชีทัว่ไป 

หน้า 28 

เร่ือง : การเปล่ียนวิธกีารบันทกึบัญชีจาก Periodic เป็น Perpetual 

ถาม :   กจิการมีการเปล่ียนแปลงวิธีการบันทกึบัญชีจากวิธ ีPeriodic เป็นวิธ ีPerpetual แต่ยังคง

ใช้วิธกีารคิดต้นทุนของสนิค้าตามวิธ ี FIFO เช่นเดิม บริษัทต้องด าเนินการเปิดเผยข้อมูลใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินหรือไม่ 

ตอบ :  กจิการไม่ต้องเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ ยวกบัการเปล่ียนวิธบัีนทกึบัญชี  

เป็นเพียงการเปล่ียนระบบการบันทกึบัญชีภายในกจิการ 

เร่ือง : การบันทกึรายการบัญชี 

ถาม :   เน่ืองจากข้าพเจ้าเป็นผู้ท าบัญชี ของส านักงานผู้แทนบริษัท ABC ซ่ึงมีส านักงานใหญ่ใน

ประเทศญ่ีปุ่น  ได้ด าเนินธุรกจิเกี่ ยวกบัการวางแผนการส ารวจ ออกแบบการบริหารจัดการที่

เกี่ ยวข้องกบัวิศวกรรมโยธาเกษตร,ป่าไม้,ทะเล,ผังเมือง,การพัฒนาท้องถิ่ น,น า้ประปาและทอ่น า้

ทิ้ง สิ่ งอ านวยความสะดวกด้านสิ่ งแวดล้อมและสขุาภิบาล, ภมูิทศัน์, ของเสยี, การก่อสร้างต่างๆ 

และระบบอุปกรณ์เคร่ืองจักรกลต่างๆ ได้มาเปิดส านักงานแห่งใหญ่ในประเทศไทยถูกต้องตาม

กฎหมายตามเอกสารหลักฐานที่ ส่งมาด้วยน้ี  ซ่ึงด าเนินธุรกจิบริการเป็นส านักงานผู้แทนรายงาน

ความเคล่ือนไหวทางธุรกจิเกี่ ยวกบัสภาวะเศรษฐกจิ การผลิต การตลาด นโยบายภาครัฐและการ

ลงทุนในธุรกจิและอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย ให้ส านักงานใหญ่ในประเทศญี่ ปุ่นทราบ 

ตอนน้ีมีลูกค้าซ่ึงเป็น ส านักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ล้ีภัย (COERR) จะท า

สญัญาจ้างบริษัท ABC ที่ ประเทศญี่ ปุ่น โดยทางส านักงานใหญ่ที่ ญ่ีปุ่นจะส่งตัววิศวกรเฉพาะทาง

จากประเทศญี่ ปุ่นเข้ามาด าเนินงานในประเทศไทย  ซ่ึงที่ ผ่านมาส านักงานผู้แทนฯ ในประเทศ

ไทย ได้รับเงินจากส านักงานใหญ่ในประเทศญี่ ปุ่น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในส านักงานฯ เท่านั้น ไม่มี

รายได้อื่ นนอกจากดอกเบี้ ยรับจากเงินฝากธนาคาร   ตามที่ กล่าวมาข้างต้นนี้  ข้าพเจ้ามีค าถาม

ดังน้ี 

 ค าถามคือ หากมีลูกค้าซ่ึงเป็น ส านักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ล้ีภัย 

(COERR) ได้ท าสญัญาจ้างกบับริษัท ABC ส านักงานใหญ่ในประเทศญี่ ปุ่น และต้องการโอนเงิน

เพ่ือช าระค่าบริการดังกล่าวไปยังประเทศญี่ ปุ่นโดยตรง โดยไม่ผ่านส านักงานผู้แทนฯ ในประเทศ

ไทย พร้อมทั้งมีการหักภาษี ณ ที่ จ่าย 3% ตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ กรมสรรพากร (ค าสั่ง

กรมสรรพากรที่  ทป.4/2528 และ ป.8/2528) เช่นนี้แล้ว ข้าพเจ้าจะต้องบันทกึบัญชีอย่างไร 

ใช้ช่ือบัญชีอย่างไรจึงจะเหมาะสม 

ตอบ :  การบันทกึบัญชีอย่างไรและใช้ช่ือบัญชีอย่างไรน้ัน ต้องขึ้นอยู่กบัเน้ือหาของรายการที่ จะ

ลงบัญชีและเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีน้ันว่าเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายอะไร  

 และเป็นรายการของกจิการส านักงานผู้แทนในประเทศไทยหรือไม่ และควรลงบันทกึ

บัญชีไปตามเอกสารที่ มีเหล่านั้น ซ่ึงเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกบัส านักงานผู้แทน 

ทั้งน้ีส านักงานผู้แทนอาจไม่ต้องลงบันทกึบัญชีหากรายการเหล่านั้นและเอกสารหลักฐานที่ เกดิขึ้น

ไม่เกี่ ยวข้องกบัส านักงานผู้แทน ทั้งน้ี ขอให้ทา่นปรึกษาผู้สอบบัญชีของกจิการทา่น  

ที่ ต้องมาตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของทา่น ซ่ึงเป็นผู้เข้าใจเนื้อหาและเหน็

เอกสารประกอบรายการของกจิการโดยละเอียดกว่าสภาวิชาชีพบัญชีฯ 



Q & A ดา้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

หัวข้อ การบนัทกึบญัชีทัว่ไป 
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เร่ือง : ปัญหาการบันทกึบัญชีเกี่ ยวกบัค่าใช้จ่าย 

ถาม :   กจิการเป็นธุรกจิพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย หากกจิการเช่าตู้ส านักงานเคล่ือนที่  

เพ่ือใช้ในการก่อสร้างโครงการ บริษัทต้องบันทกึบัญชีค่าเช่าตู้ส านักงานเป็น WIP หรือ บันทกึ

เป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ตอบ : กรณีกจิการเป็นธุรกจิพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย การรับรู้รายจ่ายใดเป็นต้นทุนของ WIP 

หรือรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ให้พิจารณาจากหลักการมาตรฐานการบัญชีดังน้ี 

กรณีเป็นกจิการที่ มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

▪ ให้พิจารณาจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  2 เร่ือง สนิค้าคงเหลือ ย่อหน้าที่  15-16 ซ่ึง

มีตัวอย่างส าหรับต้นทุนอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกบัการผลิต โดยย่อหน้าที่  16 ระบุตัวอย่าง

ของต้นทุนที่ ไม่น ามารวมเป็นต้นทุนสนิค้าคงเหลือ ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวด เช่น 

- วัตถุดิบ ค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายการผลิตอื่ นที่ สญูเสียเกินกว่าปกติ 

- ต้นทุนในการเกบ็รักษาสนิค้า เว้นแต่เป็นต้นทุนที่ จ าเป็นในกระบวนการผลิตก่อน

จะถึงข้ันตอนการผลิตถัดไป 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ ไม่เกี่ ยวกบัการท าให้สนิค้าอยู่ในสถานที่ และอยู่ในสภาพที่

เป็นอยู่ในปัจจุบัน และ 

- ต้นทุนในการขาย 

 ดังน้ันกจิการต้องพิจารณาตามหลักการของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  2  ในการรับรู้

รายการเข้าต้นทุน WIP หรือ ค่าใช้จ่ายในการขายหรือบริหาร  

 ในการน้ี สภาวิชาชีพบัญชีฯ เหน็ว่า บริษัทฯ ควรใช้แนวทางข้างต้นประกอบดุลยพินิจ

ของผู้ท าบัญชีและผู้สอบบัญชีในการพิจารณารายการดังกล่าว ทั้งน้ีสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ให้

ความเหน็ตามข้อเทจ็จริงที่ ได้รับ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ มีผลบังคับใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน หากปรากฏว่าข้อเทจ็จริงหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีการเปล่ียนแปลงไปจาก

เดิม ความเหน็ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ อาจเปล่ียนแปลงจากความเหน็ตามข้อมูลข้างต้น 

 

 

************** 


