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 การน าเสนองบการเงิน 

เดือน มกราคม – มีนาคม 2562 

เร่ือง : ก าไรต่อหุ้นส าหรับงบ NPAE 

ถาม :  หากต้องการเปิดเผยข้อมูลก าไรต่อหุ้นในงบการเงิน แต่บริษัทเพ่ิงเปิดในระหว่างปี 

จ านวนหุ้นที่น าไปค านวณก าไรต่อหุ้นต้องถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักหรือไม่ 

ตอบ : มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)  

มิได้ก าหนดข้อก าหนดเกี่ยวกบัการค านวณก าไรต่อหุ้นไว้ 

ดงันั้นกิจการไม่จ าเป็นตอ้งน าเสนอการค านวณก าไรต่อหุ้นส าหรบังบการเงินที่

จดัท าตาม TFRS for NPAEs  

อย่างไรกต็าม หากต้องการน าเสนอก าไรต่อหุ้นเพ่ิมเติมเพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งบการเงิน 

กจิการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เร่ือง ก าไรต่อหุ้น (TAS33) 

(ภายใต้ข้อก าหนดของ TFRS for NPAEs ย่อหน้าที่ 52.3 ระบุว่าในกรณีที่มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีมิได้ก าหนดแนวทางปฏบัิติส าหรับรายการค้า 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่นเป็นการเฉพาะ กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้

นโยบาย ซ่ึงย่อหน้าที่ 52.3 ระบุว่า 

52.3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs) เฉพาะรายการน้ันๆ) 

 

ส าหรับกรณีที่ทา่นถามว่าบริษัทเพ่ิงเปิดในระหว่างปี จ านวนหุ้นที่น าไปค านวณก าไรต่อ

หุ้น ต้องถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักหรือไม่ 

 

ขอเรียนว่า TAS 33 ก าหนดในย่อหน้าที่ 19 ดังน้ี 

19 กจิการต้องใช้จ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่าง

งวด ในการค านวณก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  

 

ดงันั้น ท่านตอ้งปฏิบติัตามย่อหนา้ดงักล่าวโดยการถวัเฉลี่ยหุ้นสามญัที่ถือตาม

จ านวนระยะเวลาในงวดนั้นๆ ซ่ึงโดยปกติจ านวนระยะเวลาถวัเฉลีย่จะค านวณจากจ านวน

ระยะเวลาทีถ่อืหุน้ดงักล่าวหารดว้ยจ านวนระยะเวลาทั้งส้ินในงวดนั้น 

(กรณีกจิการเปิดด าเนินการเป็นปีแรก จ านวนระยะเวลาที่ใช้ในการถัวเฉล่ียจะไม่เตม็ปี) 

 

ทั้งน้ีท่านสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคู่มือ

อธบิายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เร่ือง ก าไรต่อหุ้น ตาม link 

TAS33 >> http://eservice.fap.or.th/get_file/index.php?file=TAS_33_revised_2561.pdf     

คู่มือ TAS33 >> http://www.fap.or.th/upload/9414/y9jH1zDZCd.pdf 

http://eservice.fap.or.th/get_file/index.php?file=TAS_33_revised_2561.pdf
http://www.fap.or.th/upload/9414/y9jH1zDZCd.pdf
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 การน าเสนองบการเงิน 

เดือน ธนัวาคม 2561 – มกราคม 2562 

เร่ือง : งบเลิกกจิการ 

ถาม :  ในกรณีที่บริษัทจ ากัดจดทะเบียนเลิกกิจการระหว่างปี 2561 จ าเป็นต้องจัดท างบการ

เงินงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบด้วยหรือไม่ เน่ืองจากได้รับแจ้งจากทาง

เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าควรแสดงงบการเงินเพียง ณ วันเลิกกิจการโดยไม่ต้อง

จัดท างบการเปรียบเทยีบ 

ตอบ : ท่านต้องพิจารณาก่อนว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดท างบการเงินเป็นเกณฑ์อื่นที่มิใช่เกณฑ์

การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่  

หากใช่ สภาวิชาชีพบัญชีได้มีค าช้ีแจงเร่ือง การจัดท างบการเงินตามเกณฑ์อื่นที่มิใช่

เกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ือง ซ่ึงกิจการสามารถพิจารณาและเลือกน ามาถือปฏิบัติกับงบ

การเงินที่ใช้เกณฑอ์ื่นที่มิใช่เกณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ือง 

อย่างไรก็ตาม ในการย่ืนงบการเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้ท่านสอบถาม

หลักเกณฑ์ และระเบียบในการย่ืนงบการเงินในรูปแบบต่างๆตามที่หน่วยงานเหล่าน้ันก าหนด 

เน่ืองจากข้อก าหนดในการย่ืนงบการเงินแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกนั  

ทั้งน้ีทา่นสามารถเข้าถึงค าช้ีแจงฉบับดังกล่าวได้ตาม link 

http://www.fap.or.th/upload/9414/Qe6V3PM2m1.pdf       

 การน าเสนองบการเงิน 

เดือนมิถุนายน – กนัยายน 2560 

เร่ือง : ก าไรจากการขายทรัพย์สนิรอตัดบัญชี 

ถาม :  ก าไรจากการขายทรัพย์สินและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่าการเงิน บัญชีตั้งพักดังกล่าว ใน

น าเสนองบการเงิน จะน าเสนอออกมาในรายการใด ใช่หักออกจากทรัพย์สนิหรือไม่ 

ตอบ : อ้างองิย่อหน้าที่ 59 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ือง สญัญาเช่า ระบุว่า 

 59 หากรายการขายและเช่ากลับคืนก่อให้เกิดสัญญาเช่าการเงิน สิ่งตอบแทนจากการ

ขายที่สูงกว่า มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จะต้องไม่รับรู้เป็นรายได้ของผู้ขายที่เป็นผู้เช่าโดย

ทนัท ีแต่ต้องบันทกึรับรู้เป็นรายการรอตัดบัญชีและตัดจ าหน่ายไปตลอดอายุสญัญาเช่า 

ทั้งน้ีรายการรอตัดบัญชีไม่ให้น าไปตัดกบัรายการทรัพย์สนิ เน่ืองจากมูลค่าของทรัพย์สินจะต้อง

วัดมูลค่าตามย่อหน้าที่ 20 และ 64 ซ่ึงระบุว่า 

 20 ณ วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล ผู้เช่าต้องรับรู้สญัญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์และหน้ีสิน

ในงบแสดงฐานะการเงินของผู้เช่าด้วยจ านวนเงินเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือ 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ซ่ึงพิจารณา ณ วัน

http://www.fap.or.th/upload/9414/Qe6V3PM2m1.pdf
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เร่ิมต้นของสญัญาเช่า... 

 64 ส าหรับสัญญาเช่าการเงิน กิจการไม่ต้องปรับปรุงผลต่างดังกล่าว เว้นแต่สินทรัพย์

น้ันเกิดการด้อยค่า ซ่ึงในกรณีดังกล่าวกิจการต้องปรับลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ให้เท่ากับ

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตามข้อก าหนดที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36  เร่ือง การด้อย

ค่าของสนิทรัพย์ 

ส าหรับ  TFRS FOR NPAEs ให้ดูที่ย่อหน้า 292 ถึง 298 

เน่ืองจากมาตรฐานฯมิได้ระบุไว้ชัดเจนในการแสดงรายการดังกล่าว ในทางปฏิบัติ ผู้

เช่าจะรับรู้รายการดังกล่าวเป็นรายการรอตัดบัญชีในฝั่งของหน้ีสิน(เสมือนเป็นรายได้รอรับรู้) 

และทยอยรับรู้ในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุสัญญาเช่า ท่านต้องใช้ดุลยพินิจในการน าเสนองบ

การเงินให้เหมาะสมกบัเน้ือหารายการ 

ทั้งน้ีขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีที่มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจเพ่ือให้ได้ค าตอบ

ที่่ชัดเจนมากข้ึน 

 การน าเสนองบการเงิน 

เดือนมีนาคม 2560 

เร่ือง : การน าเสนองบการเงินกรณีมีการเปล่ียนรอบระยะเวลาบัญชี 

ถาม : สอบถามเกี่ยวกบังบการเงินของบริษัทจ ากดั กรณีที่เปล่ียนรอบระยะเวลาบัญชี 

บริษัทเปล่ียนรอบระยะเวลาบัญชี จากเดิม 1 มกราคม - 31 ธันวาคม เป็น 1 พฤศจิกายน - 31 

ตุลาคม โดยวันที่ 1 มกราคม - 31 ตุลาคม 2559 เป็นรอบแรกที่เปล่ียน  

1. งบการเงินปีก่อนที่น ามาแสดงเปรียบเทยีบควรเป็นรอบระยะเวลาใด 

2. ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2559- 31 ตุลาคม 2559 การน าตัวเลขมา

เปรียบเทยีบ จะเป็นระยเวลาเพียง 10 เดือน จะมีประเดน็อะไรที่ต้องพิจารณาบ้าง 

3.  รบกวนขอตัวอย่างการเขียนหน้ารายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ที่มีวรรคเร่ืองการเปล่ียนรอบ

ระยะเวลาบัญชี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ตอบ : 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ก าหนดใน 

ย่อหน้าที่ 38 และ 38ก ดังน้ี 

38 หากมาตรฐานการรายงานทางการเงินมิได้อนุญาตหรือก าหนดเป็นอย่างอื่น กิจการ

ต้องเปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบของงวดก่อนส าหรับทุกรายการที่แสดงจ านวนเงินในงบการ

เงินงวดปัจจุบัน กิจการต้องรวมข้อมูลเปรียบเทยีบที่ เป็นข้อมูลเชิงบรรยายและพรรณนาหาก

ข้อมูลน้ันช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจงบการเงินของงวดปัจจุบัน 

38ก กิจการต้องแสดงงบแสดงฐานะการเงินอย่างน้อยสองงบ งบก าไรขาดทุนและก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นอย่างน้อยสองงบ งบก าไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหากอย่างน้อยสองงบ (ถ้า
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มีการน าเสนอ) งบกระแสเงินสดอย่างน้อยสองงบ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

อย่างน้อยสองงบและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง  

ดังน้ัน ขออนุญาตตอบตามหัวข้อที่ทา่นได้ถาม ดังน้ี 

1. งบที่น ามาเปรียบเทียบส าหรับงบแสดงฐานะการเงินควรเป็นงบการเงิน ณ วันที่ 

สิ้นรอบระยะเวลารายงานของงวดก่อนหน้า ซ่ึงคือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 

ส าหรับงบก าไรขาดทุน และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ ต้องแสดงอย่าง

น้อยสองงบ (ถ้ามีการน าเสนอ) โดยท่านต้องพิจารณาว่าข้อมูลใดจะให้ประโยชน์ใน  

การเปรียบเทียบแก่ผู้ใช้งบการเงิน ตามกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  ดังน้ัน  

การแสดงข้อมูลเปรียบเทียบส าหรับการเปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี ไม่ได้ก าหนดเป็น 

อย่างอื่นในมาตรฐานการบัญชี กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบของงวดก่อน คือ วันที่  

1 มกราคม 2558-31 ธันวาคม 2558 และเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับ 

การจดทะเบียนเปล่ียนรอบระยะเวลาบัญชีจากรอบระยะเวลาบัญชีเดิมเป็นรอบระยะเวลา 

บัญชีใหม่ เพ่ืออธิบายความแตกต่างของรอบระยะเวลาบัญชี รวมทั้งเปิดเผยเหตุผลในการใช้

งวดที่ยาวกว่าหรือสั้นกว่าหน่ึงปี และข้อเทจ็จริงที่ว่าจ านวนเงินเปรียบเทยีบที่แสดงในงบการเงิน

ไม่สามารถน ามาเปรียบเทยีบกันได้ทั้งหมดตามย่อหน้าที่ 36 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

2. ตามที่กล่าวในข้อ 1 กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินก าหนดให้กิจการ

จัดท างบการเงินที่สามารถเปรียบเทยีบกันได้ (comparability) ดังน้ัน ท่านต้องพิจารณาว่าข้อมูล

ใดจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งบการเงินในแง่ของการเปรียบเทยีบกนัได้มากกว่ากนั 

3. รูปแบบในการเขียนเร่ืองดังกล่าวมิได้มีก าหนดตายตัวไว้ในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบัญชี เพียงแต่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ระบุไว้ว่า หมายเหตุประกอบงบการเงินจะต้องให้ข้อมูล

อื่นเพ่ิมเติมที่ไม่ได้น าเสนอไว้ที่ใดในงบการเงินแต่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการท าความเข้าใจ

งบการเงินเหล่าน้ัน อีกทั้งมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 ย่อหน้าที่ 8 ระบุว่า หากผู้สอบ

บัญชีพิจารณาว่าจ าเป็นต้องขอให้ผู้ใช้งบการเงินสังเกตเร่ืองที่ได้แสดงหรือเปิดเผยไว้แล้วใน 

งบการเงิน ซ่ึงภายใต้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นเร่ืองที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อความ

เข้าใจของผู้ใช้งบการเงินเกี่ยวกบังบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องเพ่ิมวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์

ในรายงานของผู้สอบบัญชี ดังน้ัน ขอให้ทา่นปฏบัิติตามมาตรฐานฯ ทั้งสองฉบับ 

นอกจากน้ี ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของกิจการซ่ึงเป็นผู้ที่มีข้อมูลมากกว่าเพ่ือให้

ได้รับค าตอบที่ถูกต้องมากย่ิงข้ึน 

 

เดือนพฤษภาคม 2559 

เร่ือง : หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ถาม :  หมายเหตุประกอบงบการเงิน ต้องมีเร่ืองวันที่ผู้บริหารอนุมัติงบการเงินหรือไหมคะ 

ตอบ :  เร่ืองการอนุมัติงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา

รายงาน ควรต้องเปิดเผยไว้เพ่ือเป็นการ Cutoff ว่ารายงานทางการเงินฉบับน้ีจะมีการเปิดเผย

ข้อมูลถึงวันที่ผู้บริหารอนุมัติงบการเงินเทา่นั้น 

 โดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบ

ระยะเวลารายงาน ย่อหน้าที่ 17 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วน

ได้เสยีสาธารณะ(TFRS for NPAEs) ย่อหน้าที่ 319 ก าหนดดังน้ี 

 กิจการต้องเปิดเผยวันที่ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงิน และผู้ให้การอนุมัติงบ

การเงิน หากผู้เป็นเจ้าของกจิการหรือบุคคลอื่นมีอ านาจแก้ไขงบการเงิน หลังจากที่ได้มีการออก

งบการเงินแล้ว กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

 อย่างไรกต็าม การเปิดเผย จะเปิดเผยที่หน้างบหรือที่หมายเหตุประกอบงบการเงินก็

ได้ เพราะการเปิดเผยไม่จ าเป็นต้องท าที่หมายเหตุเสมอไป และวันที่ที่อนุมัติให้ออกงบการเงิน

ถือเป็นคนละส่วนกบัการเปิดเผยวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดของกรมพัฒนา

ธุรกจิการค้า บริษัทต้องระบุวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในงบการเงิน 

เร่ือง : การบันทกึบัญชีสกุลเงินต่างประเทศ 

ถาม :  ขอสอบถามเร่ืองงบการเงินบริษัทดังน้ี  

 (1) ตามหลักบัญชีทั่วไปเวลาบริษัทต้องการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสกุล

ต่างประเทศ แล้วการบันทึกงบการเงินของบริษัทต้องบันทึกเป็นเงินบาทเท่าน้ันหรือไม่  

มีกฎเกณฑท์างบัญชีหรือกฎหมายควบคุมหรือไม่ 

 หรือหากต้องการจ่ายสกุลต่างประเทศ ต้องลงงบเป็นเงินบาทก่อน แล้วค่อยแปลง

ค่าเงินโดยบันทกึลงในงบการเงินว่าได้มีการแปลงค่าเงินพร้อมแนบอัตราแลกเปล่ียนของวันที่

ท  ารายการ 

 (2) ตามมาตรฐานทางบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ขอ้ 38 เรือ่ง การแปลงค่าเป็นสกุล

เงินทีใ่ชน้ าเสนองบการเงิน “ กิจการอาจแสดงงบการเงินดว้ยสกุลเงินใดสกุลหนึง่ (หรือ

หลายสกุลเงิน) กไ็ด้ ...”  ตามความหมายของมาตรฐานบัญชีข้อน้ี หมายความว่าบริษัท

สามารถแสดงงบการเงินเป็นสกุลต่างประเทศกไ็ด้เช่นกนั ใช่หรือไม่ 

ตอบ : ต่อข้อถามของทา่นขอเรียนตอบในภาพรวมดังน้ี 

 การจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้

เสยีสาธารณะ(TFRS for NPAEs)  ต้องจัดท างบการเงินด้วยสกุลเงินบาทเทา่นั้น เน่ืองจากสกุล

เงินอื่นที่มิใช่เงินบาท ถือเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ย่อหน้าที่ 382) ที่ต้องแปลงค่าเป็นเงิน

บาทในการจัดท างบการเงินเสมอ และตามย่อหน้าที่  384 ระบุว่ารายการที่ เป็นเงินตรา

ต่างประเทศต้องบันทึกรายการรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกเป็นสกุลเงินบาท โดยการแปลงจ านวน

เงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปล่ียนทันทีของสกุลเงินบาท กับสกุลเงินต่างประเทศ ณ 

วันที่เกดิรายการ 
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 ในขณะเดียวกัน หากกิจการท่านใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหญ่ 

(TFRSs) เเละถือปฏบัิติมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ กิจการต้องระบุสกุลเงินที่ใช้ในการ

ด าเนินงาน (Functional currency) ของกจิการก่อน โดยพิจารณาตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 9-

13 ของมาตรฐานฉบับดังกล่าว หากพิจารณาตามเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว สกุลเงินอื่นที่มิใช่สกุล

เงินที่ใช้ในการด าเนินงานให้ถือเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทั้งน้ีกิจการต้องบันทึกรายการ

บัญชีทั้งหมดด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน ไม่ใช่เลือกปฏบัิติเฉพาะบางรายการ 

 ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงค่าสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน สามารถใช้สกุลใดกไ็ด้แต่ต้อง

แปลงจากสกุลเงินที่ใช้ด าเนินงาน ตามย่อหน้าที่ 38 

 เช่น หากกิจการประเมินแล้วเห็นว่ากิจการมีสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) กิจการต้องบันทกึรายการบัญชีทุกรายการเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 

แม้ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทย ดังน้ันสกุลเงินบาทถือเป็นสกุลเ งินตราต่างประเทศในกรณีน้ี 

กจิการสามารถน าเสนองบการเงินด้วยเงิน USD หรือด้วยเงินบาทกไ็ด้ 

 อย่างไรกต็าม การน าส่งงบการเงินต่อหน่วยงานราชการของไทย เช่นกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า หรือกรมสรรพากรยังให้น าส่งงบการเงินด้วยเงินบาทอยู่ ดังน้ันสกุลเงินที่ใช้ในการ

น าเสนองบการเงินจึงต้องเป็นสกุลเงินบาท แต่สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานสามารถเป็นสกุล

เงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินบาทได้  

 ทั้งน้ี กจิการต้องปรึกษาผู้สอบบัญชีของกจิการเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ดุลยพินิจในการก าหนด

สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน และสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน รวมถึงการพิจารณาเลือกใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินให้เหมาะสมกบักจิการ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับประโยชน์

สงูสดุจากการจัดท างบการเงินของกจิการ 

 

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

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

