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อื่นๆ 

เดือน เดือน เมษายน-กรกฎาคม 2563 

เร่ือง : สอบถามการจัดรายการย่อในงบแสดงฐานะการเงิน 

ถาม :  1. บริษัทให้เช่าที่ ดิน ซึ่ งท าสัญญาเช่า 30 ปี และได้รับเงินค่าเช่าล่วงหน้าทั้งหมด

มาแล้ว ณ วันท าสัญญา และได้บันทกึค่าเช่ารับล่วงหน้าเป็นหนี้สินของบริษัท แต่มีข้อสงสัยใน

การจัดท างบแสดงฐานะการเงินว่า ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดรายการ

ย่อที่ ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ได้อธบิายรายการย่อดังนี้  

  3.2 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่ น (Trade and other payables)          

เจ้าหนี้ การค้า หมายถึง เงินที่ กิจการค้างช าระค่าสินค้าหรือค่าบริการที่ ซื้ อมาเพื่ อขาย

หรือเพื่ อใช้ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการตามปกติ และตั๋วเงินจ่ายที่ กิจการออกให้เพื่ อช าระ

ค่าสนิค้าหรือบริการดังกล่าว                                                        

เจ้าหนี้ อื่ น หมายถึง เจ้าหนี้ อื่ นที่ มิใช่เจ้าหนี้ การค้า เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับ

ล่วงหน้า เป็นต้น 

   เงินค่าเช่ารบัล่วงหนา้ จึงควรอยู่ในรายการ เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น ใ ช่

หรือไม่ 

3. รายได้รับล่วงหน้า (Unearned Revenues) 

รายได้รับล่วงหน้า  คือ  รายได้ที่ กิจการรับมาแล้ว แต่ยังไม่ได้ให้บริการกับลูกค้า โดย

จะได้รับในงวดปัจจุบัน แต่ยังมีระยะเวลาที่ ต้องให้บริการถึงงวดบัญชีหน้า อย่างเช่น ค่าเช่ารับ

ล่วงหน้าดอกเบี้ ยรับล่วงหน้า เงินเดือนรับล่วงหน้า เมื่ อรับมาแล้วกิจการจะต้องด าเนินการ

ให้กับลูกค้าจนกว่าจะครบก าหนด จึงถือเป็นบัญชีประเภทหนี้สนิหมุนเวียน ถ้าเงินที่ ได้รับมาใน

งวดปัจจุบัน กถ็ือได้ว่าเป็นรายได้งวดปัจจุบันของกจิการจึงต้องท าการปรับปรุงเสยีก่อน 

  

2. เจ้าหนี้สรรพากร กรณีเป็นภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่ จ่าย แต่บริษัทไม่มีเจตนาจะขอคืน 

ควรอยู่ในรายการ 1.3 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น หรือ 1.6 สินทรพัยห์มุนเวียนอื่น     

  

3. ภาษีซื้ อรอใช้สิทธิ ควรอยู่ในรายการ 1.3 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น หรือ 1.6 

สินทรพัยห์มุนเวียนอื่น     

  

4. ลูกหนี้สรรพากร-ภาษีมูลค่าเพิ่ ม (ภาษีที่ ช าระเกิน) ควรอยู่ในรายการ 1.3 ลูกหน้ี

การคา้และลูกหน้ีอื่น หรือ 1.6 สินทรพัยห์มุนเวียนอื่น     

    เจ้าหนี้ สรรพากร-ภาษีมูลค่าเพิ่ ม (ภาษีที่ ต้องช าระ) ควรอยู่ในรายการ 3.2 เจ้าหน้ี

การคา้และเจา้หนี้ อื่น หรือ 3.7 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 
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ตอบ : ในการน าเสนองบการเงินนั้น กจิการต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  1 เร่ือง 

การน าเสนองบการเงิน ส าหรับกจิการที่ มีส่วนได้เสยีสาธารณะ หรือ 

มาตรฐานการรายางนทางการเงินส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ บทที่  5 

เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ซึ่ งได้ระบุข้อมูลที่ ต้อง

น าเสนอในงบการเงินไว้แล้ว  

จึงขอให้ท่านปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ กจิการถือปฏบิัติอยู่ 

ส าหรับรายการย่อที่ ต้องมีในงบการเงิน ซึ่ งจัดท าโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็น

รายการขั้นต ่าที่ ก าหนดให้มีในงบการเงิน ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน  

ในส่วนของค าถามที่ เกี่ ยวกับการจัดประเภทรายการตามรายการย่อที่ ต้องมีในงบ

การเงิน ซึ่ งจัดท าโดยกรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์นั้น  

ขอให้ท่านน าเสนองบการเงินตามรายการอย่างย่อที่ ท่านเกี่ ยวข้อง และเอกสาร ค า

ชี้ แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดรายการย่อที่ ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ตาม 

website https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469417168 

ในส่วนกิจการที่ มีส่วนได้เสียสาธารณะนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการปรับปรุง

รายการย่อตามประกาศ เร่ือง การก าหนดรายการย่อที่ ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2559 และ

ปรับปรุงเพิ่ ม พ.ศ. 2562  

โดยหากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามที่ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการประกาศใช้

รายการย่อที่ ต้องมีในงบการเงินที่ กรมพัฒนาธุรกจิการค้าได้โดยตรง 

อื่นๆ 

เดือน สิงหาคม - กนัยายน 2562 

เร่ือง : สอบถามเกี่ ยวกบัวิธกีารปฏบิัติ การลงบัญชีและมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้อง 

ถาม :  บริษัทฯ ใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS  

บริษัทฯ ท าสัญญาเช่าที่ ดินกับ A  โดยบริษัทท าสัญญาเช่าทั้งสิ้น 30 ปี มูลค่ารวม 30 

ล้านบาท (ปิดงบ ณ 31 ธนัวาคม) 

 

การรบัรูค่้าใชจ่้าย 

ตามมาตรฐานเร่ืองสญัญาเช่า ย่อหนา้ที่ 33 ผูเ้ช่าตอ้งรบัรูจ้ านวนเงินที่จ่ายตาม

สญัญาเช่าด าเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า นอกจากจะมี

เกณฑอื์่นที่เป็นระบบซ่ึงสะทอ้นถึงระยะเวลาที่ผูเ้ช่าไดร้บัประโยชนไ์ดด้ีกว่า 

 

 ทางบริษัท รับรู้ ค่าใช้จ่ายค่าเช่าปี ละ 1 ล้านบาท   

https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469417168
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 ณ วันเร่ิมต้นปีที่  3 วันที่  1 ม.ค. X3  บริษัทได้เข้าสัญญาใหม่อีกคร้ัง โดยเนื้ อหาที่

เปล่ียนแปลงมีเพียงอายุเช่าเพิ่ มเติมจากเดิม 5 ปี (นับต่อจากอายุเช่าเดิมรวมเป็น 35 ปี) 

จ านวนเงินตามสญัญาส่วนเพิ่ มรวมเป็นมูลค่า 13.75 ล้านบาท 

 ค าถาม 

 การรับรู้ ค่าใช้จ่ายจะรับรู้แบบใด 

1. ค านวนและรับรู้ ค่าใช้จ่ายใหม่ทั้งหมด เร่ิมตั้งแต่ปีแรก โดยการปรับงบการเงิน

ย้อนหลัง 

 - น ามูลค่าสญัญาเดิม 30 ล้านบาท + 13.75 ล้านบาท / จ านวนปีที่ เช่า 35 ปี  

= 43.75 / 35  

= 1.25 ล้านบาท  

รับรู้ ค่าใช้จ่ายปีละ 1.25 ล้านบาท โดยแก้งบการเงินย้อนหลัง 

  

หรือ 

 2. ค านวนมูลค่าสญัญาที่ เหลือ ณ ต้นปีที่  3 + สญัญาส่วนเพิ่ ม 

 - มูลค่าคงเหลือ ณ ต้นปีที่  3 + สญัญาส่วนเพิ่ ม / อายุสญัญาที่ เหลือ + สญัญาใหม่ 

= (28 + 13.75) / (28 + 5) 

= 41.75 / 33 

= 1.265 ล้านบาท 

 กจิการรับรู้ ค่าใช้จ่ายปีละ 1.265 ล้านบาท นับจากปีที่  3 เป็นต้นไป 

 หรือวิธกีารอื่ นที่ เหมาะสม 

ตอบ : กรณีที่ ท่านถามนั้น  

ท่านต้องพิจารณาก่อนว่าเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงอายุสัญญา ณ วันเร่ิมต้นปีที่  3 

เป็นการเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชีหรือไม่ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 ดังนี้  

ย่อหน้าที่  5 ของมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  8 เร่ือง  นโยบายการบัญชี  การ

เปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ระบุว่า 

 

การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชี หมายถึง 

การปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือหนี้สิน หรือจ านวนที่ มีการใช้ประโยชน์

ของสินทรัพย์ในระหว่างงวด อันเป็นผลมาจากการประเมินสภาพปัจจุบันของสินทรัพย์และ

หนี้สิน และการประเมินประโยชน์และภาระผูกพัน ที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตที่ เกี่ ยวข้องกับ

สนิทรัพย์และหนี้สนินั้น การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเป็นผลจากการได้รับข้อมูลใหม่

หรือมีการพัฒนาเพิ่ มเติมจากเดิม การเปล่ียนแปลงประมาณการจึงไม่ถือเป็นการแก้ไข

ข้อผิดพลาด  
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ย่อหน้าที่  34 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 ระบุว่า 

กิจการอาจต้องทบทวนการประมาณการที่ มีอยู่เดิมหากสถานการณ์ที่ ใช้เป็นเกณฑ์ใน

การประมาณการได้เปล่ียนแปลงไป หรือกิจการได้รับข้อมูลใหม่หรือมีประสบการณ์เพิ่ มเติม

จากเดิม รายการปรับปรุงที่ เกิดจากการเปล่ียนแปลงประมาณการไม่เกี่ ยวกับงบการเงินงวด

ก่อนและไม่ถือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาด 

 

ดงันั้น หากท่านพิจารณาแลว้ว่าเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงอายุสญัญาเช่าเป็น

ขอ้มูลใหม่ที่เขา้ข่ายการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี โดยมีเหตุการณ์ใหม่หรือ

ขอ้มูลใหม่ที่ท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี ท่านควรใชวิ้ธีการเปลี่ยน

ทนัที ตามที่ท่านไดใ้หต้วัอย่างมาในแบบท่ี 2 

ทั้งนี้ขอให้ท่านศึกษาข้อเทจ็จริงและเนื้อหาของรายการและศึกษามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อให้การจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม 

  

อื่นๆ 

เร่ือง : การคิด Earnings per share ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับที่  33 

ถาม :  1. สมมติว่าบริษัทได้รับอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่  วันที่  1 

เมษายน 2561 และจดทะเบียนเพิ่ มทุนในวันที่  1 พฤษภาคม 2561 โดยงบการเงิน

ได้รับการอนุมัติให้ออกเมื่ อวันที่  30 เมษายน 2561 ขอสอบถามว่าระหว่างวันที่ ได้รับ

อนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น และวันที่ จดทะเบียนเพิ่ มทุนใช้วันไหน

ในการนับว่ามีหุ้นเพิ่ มขึ้น 

2. งบการเงินที่ ต้องปรับปรุงจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญเพื่ อค านวณก าไรต่อ

หุ้นในระหว่างงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ ทุกงวดที่ น าเสนอด้วยเหตุการณ์จ่ายหุ้นปันผลแล้ว 

จะแสดงตั้งแต่ไตรมาสที่  1 หรือไตรมาสที่  2 (ทั้งสองอย่างเปรียบเทยีบกับปีก่อน โดยเสมือนมี

หุ้นเพิ่ มข้ึนแล้ว) 
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ตอบ : ในการค านวณจ านวนหุ้นสามัญเพื่ อใช้ค านวณก าไรต่อหุ้นนั้น มาตรฐานการบัญชี ฉบับ

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

21 โดยส่วนใหญ่กิจการจะน าหุ้นสามัญมารวมค านวณในจ านวนหุ้นถัวเฉล่ียถ่วง

น ้าหนักนับจากวันที่ กิจการมีสิทธิได้รับสิ่ งตอบแทนจากการจ าหน่ายหุ้นนั้น (ซึ่ งโดยปกติจะ 

เป็นวันที่ ออกจ าหน่าย) 

ในกรณีที่ มีการให้หุ้นปันผลหรือให้หุ้นโบนัสซึ่ งไม่ส่งผลต่อทรัพยากรของกิจการ 

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

กิจการต้องค านวณจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียจากเหตุการณ์ดังกล่าวในงวดปัจจุบัน และงวด

ก่อนๆทุกงวดที่ น าเสนอ ดังนี้  

26. กิจการต้องปรับปรุงจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญที่ ถือโดยผู้ถือหุ้นใน

ระหว่างงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ทุกงวดที่ น าเสนอด้วยเหตุการณ์ที่ ท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงของจ านวนหุ้นสามัญซึ่ งไม่ท าให้ทรัพยากรของกิจการเปล่ียนแปลงไป ทั้งนี้  

ไม่รวมถึงการแปลงสภาพตราสารที่ อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญให้เป็นหุ้นสามัญ 

และตามที่ ท่านได้สอบถามถึงวันที่ ถือว่าการจ่ายหุ้นปันผลมีผลต่อการค านวณก าไร 

ต่อหุ้นว่าจะใช้วันใดเป็นเกณฑ์ในการถือว่ามีหุ้นเพิ่ มแล้วระหว่างวันอนุมัติจ่ายหุ้นปันผลหรือ 

วันจดทะเบียนเพิ่ มทุนนั้น ขอเรียนตอบค าถามโดยอ้างอิงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  33 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ก าไรต่อหุ้น ย่อหน้าที่  28 ก าหนดให้ 

28. ในการให้หุ้นปันผลหรือการให้หุ้นโบนัสหรือการแตกหุ้น กิจการจะออกหุ้นสามัญ

ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมโดยกิจการไม่ได้รับสิ่ งตอบแทนเพิ่ มเติม ดังนั้น จ านวนหุ้นสามัญที่ ถือโดยผู้

ถือหุ้นจะมีจ านวนเพิ่ มขึ้นโดยที่ ทรัพยากรของกิจการไม่เพิ่ มขึ้น ให้กิจการปรับปรุงจ านวนหุ้น

สามัญที่ ถือโดยผู้ถือหุ้นก่อนเหตุการณ์ดังกล่าวตามสัดส่วนที่ เปล่ียนไปของจ านวนหุ้นสามัญที่

ถือโดยผู้ถือหุ้น เสมือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้ นตั้งแต่วันเร่ิมต้นของงวดแรกสุดที่

น าเสนอ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ กิจการออกหุ้นโบนัสในสัดส่วนหนึ่ งหุ้นเดิมต่อสองหุ้นใหม่ 

กิจการต้องน าจ านวนหุ้นสามัญที่ ถือโดยผู้ถือหุ้นก่อนการจ่ายหุ้นปันผลคูณด้วยสาม  เพื่ อหา

จ านวนรวมใหม่ของหุ้นสามัญทั้งหมด หรือคูณด้วยสองเพื่ อหาจ านวนหุ้นสามัญที่ เพิ่ มข้ึน 

ดังนั้นการออกหุ้นปันผลจะได้รับการอนุมัติเมื่ อผ่านที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ถือว่ากิจการจะ

ออกหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตามมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกิจการไม่ได้รับสิ่ งตอบแทน

เพิ่ มเติม ในกรณีดังกล่าววันที่ ประชุมผู้ถือหุ้นคือวันที่  1 เมษายน 2561 ซึ่ งเป็นเหตุการณ์

ภายหลังรอบระยะเวลารายงานส าหรับงบการเงินที่ มีรอบระยะเวลารายงานสิ้ นสุดวันที่  31 

มีนาคม 2561 โดยวันที่ อนุมัติงบการเงินคือวันที่  30 เมษายน 2561 นั้น กิจการต้องปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  33 (ปรับปรุง 2560) ย่อหน้าที่  64 ดังนี้  

64. หากจ านวนหุน้สามญัหรือตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุน้สามญัที่ถือโดยผูถ้ือหุน้

เพิ่มข้ึนเนื่องจากการใหหุ้น้ปันผล การใหหุ้น้โบนสั หรือการแตกหุน้ หรือลดลงเนื่องจาก
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การรวมหุน้ กิจการตอ้งปรบัปรุงการค านวณก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานและก าไรต่อหุน้ปรบัลด

ส าหรับทุกงวดที่แสดงในงบการเงินย้อนหลัง  หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดข้ึน

ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน แต่ก่อนที่กิจการจะอนุมติัใหอ้อกงบการเงิน กิจการตอ้ง

ค านวณก าไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐานและก าไรต่อหุน้ปรบัลดส าหรบัทุกงวดที่แสดงในงบการเงิน

โดยใชจ้ านวนหุน้ใหม่ และตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงที่ว่าก าไรต่อหุน้เหล่านั้นไดส้ะทอ้นใหเ้ห็น

ถึงการเปลี่ยนแปลง ในจ านวนหุ้นดังกล่าว นอกจากน้ี กิจการต้องปรบัก าไรต่อหุ้นขั้น

พื้ นฐานและก าไรต่อหุน้ปรบัลดส าหรบังบการเงินทุกงวดที่น าเสนอดว้ยรายการผลกระทบ

จากขอ้ผิดพลาดที่ส าคญั และการปรบัปรุงอนัเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ

บญัชีที่บนัทึกดว้ยวิธีปรบัปรุงยอ้นหลงั 

อื่นๆ 

เดือน พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2560 

เร่ือง : กจิการถือเป็นกจิการประเภทใด ( PAEs / NPAEs) 

ถาม :

  

กิจการเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ อขาย โดยมีสินค้าคงเหลือเป็นห้องชุดที่ จะต้อง

พัฒนาเพื่ อโอนให้แก่ประชาชนที่ มาท าสัญญาจองห้องชุด โดยกิจการจะมีการรับเงินจองห้องชุด 

และรับเงินดาวน์ล่วงหน้าส าหรับใช้ในการก่อสร้างห้องชุดพักอาศัย เพื่ อน าเงินที่ รับมาจากผู้จอง 

รวมถึงเงินที่ กิจการจัดหาเองไปใช้ในการก่อสร้าง และเมื่ อด าเนินการเสร็จสิ้ น กิจการมีภาระ      

ที่ จะต้องโอนห้องชุดให้แก่ผู้ซื้ อ และจะต้องด าเนินการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดเพื่ อดูแลห้องชุด

ดังกล่าว 

ค าถามคือกิจการถือเป็นกิจการที่ มี ส่วนได้เสียสาธารณะตามที่ ระบุในมาตรฐาน         

การรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะหรือไม่ 

ตอบ : มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะย่อหน้าที่  6 

ระบุไว้ว่า 

 6. กิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non-Publicly Accountable Entities) หมายถึง 

กจิการที่ ไม่ใช่กจิการดังต่อไปนี้  

 6.1 กิจการที่ มีตราสารทุนหรือตราสารหนี้ ของกิจการ ซึ่ งมีการซื้ อขายต่อประชาชน      

ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการซื้ อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ 

(Over the Counter) รวมทั้งตลาดในท้องถิ่ นและในภูมิภาค หรือกิจการที่ น าส่งหรืออยู่ใน

กระบวนการของการน าส่งงบการเงินของกิจการให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานก ากับดูแลอื่ น เพื่ อวัตถุประสงค์ในการออกขายหลักทรัพย์
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อื่นๆ 

เดือน พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2560 

เร่ือง : กจิการถือเป็นกจิการประเภทใด ( PAEs / NPAEs) 

ถาม :  กิจการเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ อขาย โดยมีสินค้าคงเหลือเป็นห้องชุดที่ จะต้อง

พัฒนาเพื่ อโอนให้แก่ประชาชนที่ มาท าสญัญาจองห้องชุด โดยกิจการจะมีการรับเงินจองห้องชุด 

และรับเงินดาวน์ล่วงหน้าส าหรับใช้ในการก่อสร้างห้องชุดพักอาศัย เพื่ อน าเงินที่ รับมาจากผู้จอง 

รวมถึงเงินที่ กิจการจัดหาเองไปใช้ในการก่อสร้าง และเมื่ อด าเนินการเสร็จสิ้น กิจการมีภาระ      

ที่ จะต้องโอนห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อ และจะต้องด าเนินการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดเพื่ อดูแลห้องชุด

ดังกล่าว 

ค าถามคือกิจการถือเป็นกิจการที่ มีส่วนได้เสียสาธารณะตามที่ ระบุในมาตรฐาน         

การรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะหรือไม่ 

ตอบ : มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะย่อหน้าที่  6 

ใดๆ ต่อประชาชน 

6.2  กิจการที่ ด าเนินธุรกิจหลักในการดูแลสินทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกว้าง 

เช่น สถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม 

ตลาดสนิค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เป็นต้น 

6.3  บริษัทมหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน 

6.4  กจิการอื่ นที่ จะก าหนดเพิ่ มเติม  

 ฝ่ายบริหารของกิจการควรพิจารณาว่ากิจการของท่านเข้าข่ายลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง

ของข้อ 6.1-6.3 หรือไม่ 

หากเข้าข้อใดข้อหนึ่ งดังกล่าว ถือว่าเป็นกจิการ ที่ มีส่วนได้เสยีสาธารณะ (PAEs) 

นอกจากนี้ ข้อ 6.4 ยังไม่มีการประกาศเพิ่ มเติม 

 ทั้งนี้ ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของกิจการท่านซึ่ งเป็นผู้ที่ มีความรู้และข้อมูลเกี่ ยวกับ

กจิการท่านมากกว่าเพื่ อให้ได้รับค าตอบที่ ถูกต้องย่ิงขึ้น 
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ระบุไว้ว่า 

 6. กิ จก ารที่ ไ ม่ มี ส่ วน ได้ เสี ยสาธารณ ะ (Non-Publicly Accountable Entities) 

หมายถึง กจิการที่ ไม่ใช่กจิการดังต่อไปนี้  

 6.1 กิจการที่ มีตราสารทุนหรือตราสารหนี้ ของกิจการ ซึ่ งมีการซื้ อขายต่อประชาชน      

ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ 

(Over the Counter) รวมทั้งตลาดในท้องถิ่ นและในภูมิภาค หรือกิจการที่ น าส่งหรืออยู่ใน

กระบวนการของการน าส่งงบการเงินของกิจการให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานก ากับดูแลอื่ น เพื่ อวัตถุประสงค์ในการออกขายหลักทรัพย์

ใดๆ ต่อประชาชน 

6.2  กจิการที่ ด าเนินธุรกจิหลักในการดูแลสนิทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกว้าง 

เช่น สถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม 

ตลาดสนิค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เป็นต้น 

6.3  บริษัทมหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน 

6.4  กจิการอื่ นที่ จะก าหนดเพิ่ มเติม  

 ฝ่ายบริหารของกิจการควรพิจารณาว่ากิจการของท่านเข้าข่ายลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง

ของข้อ 6.1-6.3 หรือไม่ 

หากเข้าข้อใดข้อหนึ่ งดังกล่าว ถือว่าเป็นกจิการ ที่ มีส่วนได้เสยีสาธารณะ (PAEs) 

นอกจากนี้ ข้อ 6.4 ยังไม่มีการประกาศเพิ่ มเติม 

 ทั้งนี้ ขอให้ท่านปรึกษาผู้ สอบบัญชีของกิจการท่านซึ่ งเป็นผู้ ที่ มีความรู้ และข้อมูล

เกี่ ยวกบักจิการท่านมากกว่าเพื่ อให้ได้รับค าตอบที่ ถูกต้องย่ิงขึ้น 

 

อื่นๆ 

เดือน พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2560 

เร่ือง : บันทกึงบการเงิน ปี 2558 ผิดพลาด 
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ถาม :  ขอเรียนถามเร่ือง มีการตรวจพบภายหลังว่าบันทกึบัญชีในปี 2558 ผิดพลาดไป ดังนี้  

ข้อ 1 

 ปี 2558 ซื้ อเคร่ืองจักรมาผลิตในเดือน 4 โดยช าระค่าเคร่ืองจักรทั้ งหมดเป็น        

เช็คจ่ายล่วงหน้าให้กับบริษัทขายเค ร่ืองจักร และใช้สิทธิน าภาษีซื้ อหักภาษีขายแล้ว              

แต่เนื่ องจากสภาพคล่องทางการเงินไม่พอ หลังจากนั้นเดือนถัดมา เดือน 5 จึงน าเคร่ืองจักร  

ไปจัดไฟแนนซ์แบบลิสซิ่ ง FINANCIAL LEASE บริษัทจึงต้องท าการออกใบก ากับภาษีขาย

ให้กับบริษัท LEASING ในราคาเท่ากับที่ ซื้ อมา และบริษัท LEASING ท าการโอนจ่ายเงินยืม

ให้ทางบริษัท โดยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเรียบร้อย  

 ต่อมา ปี 2560 ตรวจพบข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีรับเงินยืมจากบริษัท 

LEASING ดังนี้  

 

เดือน 5 ปี 2558 เมื่ อออกใบก ากบัขาย 

DR. ลูกหนี้                                             107 บาท   

       CR. รายได้                                                     100 บาท (ราคาสมมติ) 

            ภาษีขาย                                                      7 บาท 

  

เดือน 5 ปี 2558 เมื่ อได้รับเงินปล่อยกู้จาก LEASING 

 DR. เงินฝากธนาคาร                                107 บาท 

 DR. เงินสด                                           107 บาท    

      *บันทกึ DR ซ า้ซ้อน บัญชีเงินสดเกดิยอดเกนิมา* 

      CR. ลูกหนี้                                                     107 บาท       

 

ข้อ 2 

 พบว่าบัญชีลูกหนี้ ตั้งแต่เดือน 7-12 ของปี 2558 ไม่มีการบันทึกบัญชีรับช าระเงิน

จากลูกหนี้ เลยท าให้ยอดบัญชีเงินสดขาดหายไป เป็นผลท าให้ยอดบัญชีลูกหนี้ คงค้างสูงกว่า

ความเป็นเป็นจริง 

จึงอยากรบกวนขอค าแนะน าในการแก้ไขข้อผิดพลาด เนื่ องจากท าการขึ้ นทะเบียน 

จัดท าบัญชี เล่มเดียวผ่านมา 2 ปีแล้ว แต่งบการเงินปี  2558 ยังมีความผิดพลาดอยู่            

ท าอย่างไรให้งบการเงินมีความถูกต้อง ต้องแจ้งกับหน่วยงานใดบ้าง หรือด าเนินการอย่างไร  

ให้งบการเงินกลับมาถูกต้อง 
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ตอบ :          กรณีที่ กิจการพบข้อผิดพลาดในการจัดท างบการเงิน ท่านต้องแก้ไขรายการบัญชี

ดังกล่าวให้ถูกต้องและสอดคล้องกบัข้อเทจ็จริงโดย 

         ท่ าน ต้องปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการบัญ ชี  ฉบั บที่  8 เร่ือ ง น โยบ ายการบัญ ชี               

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ย่อหน้าที่  41 และ 49 ในกรณี          

ที่ ท่านเป็นกิจการที่ มีส่วนได้เสียสาธารณะ หรือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะย่อหน้าที่  65 ถึง 70 ในกรณีที่ กิจการท่านเป็น     

กจิการที่ ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ  

         ทั้งนี้ ขอให้ท่านสอบถามผู้ สอบบัญชีของกิจการซึ่ งเป็นผู้ ที่ มีข้อมูลและความเข้าใจ        

ในบริษัทท่านมากกว่า เพื่ อให้ได้รับค าตอบที่ ถูกต้องย่ิงขึ้น  

อื่นๆ 

เดือน มกราคม 2560 

เร่ือง : กจิการถือเป็นกจิการประเภทใด ( PAEs / NPAEs) 

ถาม :

  

กิจการอยู่ระหว่างการขออนุญาตประกอบธุรกิจ สินเชื่ อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การ

ก ากับ (สนิเชื่ อพิโกไฟแนนซ์) ซึ่ งผู้ประกอบธุรกจิสามารถเรียกเกบ็ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และ

ค่าธรรมเนียมใด ๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี การประกอบธุรกิจดังกล่าว ถือว่ากจิการเป็น กจิการ

ที่ มีส่วนได้เสยีสาธารณะ (PAEs) หรือกจิการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) 

ตอบ : 
ตามข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ ได้ก าหนดไว้ว่า กิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) หมายถึง กิจการที่ ไม่ใช่

กจิการดังต่อไปนี้   

1. กิจการที่ มีตราสารทุนหรือตราสารหนี้ ของกิจการ ซึ่ งมีการซื้ อขายต่อประชาชน ไม่ว่าจะ

เป็นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ 

(Over the Counter) รวมทั้งตลาดในท้องถิ่ นและในภูมิภาค หรือกิจการที่ น าส่งหรืออยู่

ในกระบวนการของการน าส่งงบการเงินของกิจการให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานก ากับดูแลอื่ น เพื่ อวัตถุประสงค์ในการ

ออกขายหลักทรัพย์ใดๆ ต่อสาธารณชน 

2. กิจการที่ ด าเนินธุรกิจหลักในการดูแลสินทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกว้าง เช่น 

สถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม 

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เครดิตยูเนี่ ยน 

ทั้งนี้ อาจรวมถึง บริษัทนายหน้า/ตัวแทนหลักทรัพย์ วณิชธนกิจ (อ้างอิงมาตรฐานการ
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************** 

รายงานทางการเงินส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม – TFRS for SMEs) 

3. บริษัทมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน 

4. กจิการอื่ นที่ จะก าหนดเพิ่ มเติม 

ดังนั้น หากกิจการของท่านจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน กถ็ือว่าเป็นกิจการที่ มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ (PAEs) แต่หากกิจการของท่านจดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

จะต้องพิจารณาเพิ่ มเติมว่าเข้าลักษณะเป็นกิจการที่ มีส่วนได้เสียสาธารณะตามค านิยามข้อ 1 หรือ 2 

หรือไม่  

นอกจากนี้  ตามประกาศส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เร่ือง การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่ อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ  หมวด 6 เร่ือง  

การจัดท าบัญชีและรายงาน ข้อ 11 กล่าวไว้ว่า 

“ให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งรายงานงบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทนิที่ ล่วงมาแล้วต่อส านักงานเศรษฐกิจ

การคลังภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ถ้าปรากฏว่ารายงานงบการเงินตามวรรคหนึ่ ง ไม่

ถูกต้องหรือมีรายการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ส านักงานเศรษฐกิจการคลังมีอ านาจสั่งแก้ไขเพิ่ มเติม

ให้ถูกต้อง หรือครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด” 

ดังนั้น จึงขอให้ท่านปรึกษาส านักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่ งเป็นหน่วยงานที่ มีอ านาจโดยตรงใน

การสั่งการเกี่ ยวกับรูปแบบของรายงานงบการเงินตามประกาศฉบับดังกล่าว และให้ท่านปรึกษา

ผู้สอบบัญชีของท่านเพิ่ มเติม เพื่ อให้ได้รับข้อมูลที่ ถูกต้องย่ิงขึ้น 


