
เรือ่งเลา่ข่าวทจุรติและผิดมาตรฐานบญัช  ี

ของบรษิทัจดทะเบ ยน ร ุน่ท ่ 1/63

โดย ดร.ปร ี า สวน

วนัท ่ 24 กนัยายน 2563
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ดร.ปรีชา สวน
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาเอก (DBA) มหาวทิยาลยัรามค าแหง
• ปริญญาโท (MBA) มหาวทิยาลยัรามค าแหง
• ปริญญาตรี (B.B.A Accounting) 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง
• ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA)
• ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก กลต.
• ผูส้อบบญัชีภาษีอากร (TA) 
• นกับญัชีวชิาชีพอาเซียน (ASEAN CPA)
• ผูต้รวจสอบและรับรองบญัชีตามโครงการ

พฒันาผูต้รวจสอบและรับรองบญัชีจาก
กรมสรรพากร

ประสบการณ์การท างาน 
• หุน้ส่วนงานตรวจสอบบญัชี บริษทั ส านกังาน 

ดร.วรัิช แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จ  ากดั
• ประธานคณะกรรมการวชิาการ บริษทั ส านกังาน 

ดร.วรัิช แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จ  ากดั
• ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน (CFO) 

บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 
(มหาชน)

• อาจารยพ์ิเศษ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น
• อาจารยพ์ิเศษ สถาบนัเทคโนโลยแีห่งสุวรรณภูมิ
• อาจารยพ์ิเศษ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์
• อาจารยพ์ิเศษ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา
• อาจารยพ์ิเศษ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์
• วทิยากรอบรมของสภาวชิาชีพบญัชี
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Transfer Pricing
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•ยืน่ภายใน 150 วนั
• ไม่ยืน่ ย่ืนไม่ถูกต้อง ปรับไม่เกนิ 

200,000 บาท
• ใช้บังคบัรอบที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป (ย่ืนภายใน 29 พ.ค. 2563)
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ตัวอย่าง ต้องยืน่

Disclosure Form
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• ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
เท่าน้ันต้องย่ืน Disclosure Form

• ไม่น าการจดัการและการควบคุมมาใช้ในการ
พจิารณาในการย่ืนส าหรับปี 2562

*** ปี 2563 รอประกาศสรรพากร***

ปี 2562



1) บจ.ก
2) บจ.ข

ถอืหุ้นแนวต้ัง1

บริษัท ก จ ากดั

บริษัท ข จ ากดั

>=
50%

ใครต้องยืน่ Disclosure Form
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1)บจ.ก ย่ืนธุรกรรมทีม่กีบั บจ.ข
2)บจ.ข ย่ืนธุรกรรมทีม่กีบั บจ.ก

ถอืหุ้นแนวต้ัง1-ยืน่อะไร
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1)บจ.ก
2)บจ.ข
3)บจ.ค

บริษัท ก จ ากดั

บริษัท ข จ ากดั

100%
ใครต้องยืน่ Disclosure Form

บริษัท ค จ ากดั

>=
50%

ถอืหุ้นแนวต้ัง2

ก ถอื ค
ทางอ้อม
>=50%
แน่ๆ
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1) บจ.ก ย่ืนธุรกรรมทีม่กีบั บจ.ข และ บจ.ค
2) บจ.ข ย่ืนธุรกรรมทีม่กีบั บจ.ก และ บจ.ค
3) บจ.ค ย่ืนธุรกรรมทีม่กีบั บจ.ก และ บจ.ข

แนวต้ัง2-ยืน่อะไร
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1)บจ.ก
2)บจ.ข
3)บจ.ค

บริษัท ก จ ากดั

บริษัท ข จ ากดั

>=
90%

ใครต้องยืน่ Disclosure Form

บริษัท ค จ ากดั

>=
60%

ถอืหุ้นแนวต้ัง 3

ก ถอื ค 
ทางอ้อม

>50% แน่ๆ
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1) บจ.ก ย่ืนธุรกรรมทีม่กีบั บจ.ข และ บจ.ค
2) บจ.ข ย่ืนธุรกรรมทีม่กีบั บจ.ก และ บจ.ค
3) บจ.ค ย่ืนธุรกรรมทีม่กีบั บจ.ก และ บจ.ข

ถอืหุ้นแนวต้ัง3-ยืน่อะไร
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1)บจ.ก
2)บจ.ข
3)บจ.ค

บริษัท ก จ ากดั

บริษัท ข จ ากดั

50%
ใครต้องยืน่ Disclosure Form

บริษัท ค จ ากดั

>=
50%

ถอืหุ้นแนวต้ัง4

ก ถอื ค 
ทางอ้อม

<50%
แน่ๆ
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1) บจ.ก ย่ืนธุรกรรมทีม่กีบั บจ.ข
2) บจ.ข ย่ืนธุรกรรมทีม่กีบั บจ.ก และ บจ.ค
3) บจ.ค ย่ืนธุรกรรมทีม่กีบั บจ.ข

ถอืหุ้นแนวต้ัง4-ยืน่อะไร
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• ใครยืน่อะไรกนับ้าง
1) บจ.ก ย่ืนธุรกรรมทีม่กีบั บจ.ข และ บจ.ค

2) บจ.ค ย่ืนธุรกรรมทีม่กีบั บจ.ก และ บจ.ข

3) บจ.ข ไม่ต้องยืน่

บริษัท ก จ ากดั

บริษัท ข จ ากดั

100%

• รายได้ตามงบการเงิน 
1) บจ.ก รายได้ 1,000 ล้านบาท
2) บจ.ข รายได้ 199 ล้านบาท
3) บจ.ค รายได้ 200 ล้านบาท 

บริษัท ค จ ากดั

>=
50%

ขออีกตัวอย่าง

ก ถอื ค 
ทางอ้อม
>=50%
แน่ๆ
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ถือหุ้น
แนว
นอน

1

บริษัท ก จ ากดั

บริษัท ข จ ากดั

บริษัท ค จ ากดั

บริษัท ง จ ากดั

100%

>=
50%

>=
50%
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ถอืหุ้นแนวนอน1-ใครต้องยืน่

1.บจ.ก
2.บจ.ข

3.บจ.ค
4.บจ.ง



1) บจ.ก ย่ืนธุรกรรมทีม่กีบั บจ.ข บจ.ค และ บจ.ง
2) บจ.ข ย่ืนธุรกรรมทีม่กีบั บจ.ก บจ.ค และ บจ.ง
3) บจ.ค ย่ืนธุรกรรมทีม่กีบั บจ.ก บจ.ข และ บจ.ง
4) บจ.ง ย่ืนธุรกรรมทีม่กีบั บจ.ก บจ.ข และ บจ.ค

ถอืหุ้นแนวนอน1-ยืน่อะไร
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ถือหุ้น
แนว
นอน

2

นาย A

บริษัท ก จ ากดั

บริษัท ข จ ากดั

บริษัท ค จ ากดั

100%

>=
50%

>=
50%
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ถอืหุ้นแนวนอน2-ใครต้องยืน่
1. บจ.ก
2. บจ.ข

3. บจ.ค
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1) บจ.ก ย่ืนธุรกรรมทีม่กีบั บจ.ข และ บจ.ค
2) บจ.ข ย่ืนธุรกรรมทีม่กีบั บจ.ก และ บจ.ค
3) บจ.ค ย่ืนธุรกรรมทีม่กีบั บจ.ก และ บจ.ข

ถอืหุ้นแนวนอน2-ยืน่อะไร
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ถือหุ้น
แนว
นอน

3

นาย A

บริษัท ก จ ากดั บริษัท ข จ ากดั

99% 27%

26%

บริษัท ค จ ากดั

99%
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ถอืหุ้นแนวนอน3-ใครต้องยืน่
1. บจ.ก
2. บจ.ข

3. บจ.ค
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1) บจ.ก ย่ืนธุรกรรมทีม่กีบั บจ.ข และ บจ.ค
2) บจ.ข ย่ืนธุรกรรมทีม่กีบั บจ.ก และ บจ.ค
3) บจ.ค ย่ืนธุรกรรมทีม่กีบั บจ.ก และ บจ.ข

ถอืหุ้นแนวนอน3-ยืน่อะไร
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ปี 2562
1)ถอืหรือถูกถอืหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วน(ทางตรงทางอ้อม)

ต้ังแต่ 50%หรือ
2)มีผู้ถอืหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน(ทางตรงและอ้อม)ต้ังแต่50%

และ
1) มีรายได้ตามงบการเงินตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึน้ไป

32



ย า้ชัดๆๆ ดูบริษทัตัวเอง

รายได้ตามงบการเงิน
น้อยกว่า 200 ล้าน

ไม่ต้องยืน่
33
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http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dgpareport1.pdf

http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dgpareport1.pdf


35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48

เกษตรกรรม
• ต้องมีการท านา ท าไร่ ท าสวน เลีย้งสัตว์ สัตว์น า้ หรือกจิการ

อ่ืนๆ (ตามกฎหมายก าหนด) ไม่ใช่แค่ปลกู
กล้วย ปลกูมะม่วง 1 ต้น 

• กรณใีช้ที่ดนิท าหลายอย่าง กต้็องมีการแบ่ง
สัดส่วนการใช้งานออกจากกนั คดิภาษีใน
อตัราที่แตกต่างกนั
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การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพยีงจุดเร่ิมต้นของ
กระบวนการบังคบัใช้กฎหมายทางอาญาเท่าน้ัน ภายใต้
กระบวนการนี ้การพจิารณาวนิิจฉัยว่าบุคคลใดเป็น

ผู้กระท าผดิกฎหมายเป็นขั้นตอนในอ านาจการสอบสวน
ของกรมสอบสวนคดีพเิศษ การส่ังฟ้องคดีของพนักงาน

อยัการ ตลอดจนดุลพนิิจของศาลยุตธิรรม

ข้อควรปฏิบัติในการอบรมหลกัสูตรนี้
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เร่ืองจริงทีค่วรรู้ของ Wirecard

•ใหบ้ริการช าระเงินดิจิทลัยกัษใ์หญ่จากเยอรมนี 
•เติบโตแบบกา้วกระโดด จากการซ้ือกิจการอ่ืน
ท่ีแทบจะไม่มีสินทรัพยท่ี์จบัตอ้งไดจ้ริง
•ท าธุรกรรมท่ีผดิปกติ เช่น ท าสญัญากบั 

supplier ท่ีไม่เคยติดต่อท าธุรกิจกนัจริง
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เร่ืองจริงทีค่วรรู้ของ Wirecard

โอนเงินระหวา่งบริษทัแม่
และบริษทัลูกขา้มประเทศ
ไปมาแลว้บนัทึกเป็นรายได ้
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เอาตวัรอดไดต้ลอด เพราะ
อา้งวา่มีผูต้รวจสอบบญัชี
ระดบัโลกเป็นผูต้รวจสอบ
บญัชีรับรองงบการเงินให้
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เร่ืองจริงทีค่วรรู้ของ Wirecard

เร่ืองแดงเพราะผูส้อบบญัชีไดรั้บ
ยนืยนัจาก ธนาคารในฟิลิปปินส์วา่ 

เงิน 1,900 ลา้นยโูรในบญัชีของบริษทั
ไม่มีอยูจ่ริง และมีความเห็นไม่รับรอง

งบปีล่าสุด
54



เร่ืองจริงทีค่วรรู้ของ Wirecard

•ผูส้อบบญัชีแถลงวา่กรณีน้ีเป็นการ
ฉอ้โกงระดบัโลกท่ีซบัซอ้น
•บริษทัเจตนาปกปิด/ทุจริต 
•จ่อฟ้องผูต้รวจสอบบญัชีเพราะตรวจ
บญัชีให ้Wirecard มากวา่ 10 ปี
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TFRS 16 สัญญาเช่า
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เอาขา่วมาเลา่



ผู้พพิากษา พ. วางแผนร่วมบริษัทถ่านหินโกงหนีห้ม่ืนล้าน

ปลอมแปลงใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of
lading-B/L) เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานการกู้เงนิ
หลายพนัล้าน จนภายหลงัเป็นเหตุให้ผดินัด

ช าระหนีห้ลกัหม่ืนล้านบาท และเข้าสู่
กระบวนการฟ้ืนฟูกจิการ 
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ข่าวดงับริษทัในกลุ่มบริษทัน า้มันช่ือดงั

สินค้าในคลงั
หาย 2 พนัล้านบาท 
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“อยู่ดีๆ  ของหาย นายลาออก..”
ประโยคนีจ้ะเข้ากบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ตอนนี้
มีข่าวใหญ่ของบริษัททีจ่ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ บริษทัพบว่ามวีตัถุดบิคงคลงั

หายไป 2 พนัล้านบาทและกรรมการผู้จดัการ
ลาออกจากต าแหน่งในทนัทส่ีงผลให้หุ้นตก

รุนแรงถงึ 24.2%
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

…….. ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจ 
สอบใดๆ เพือ่ให้ได้หลกัฐานการสอบบัญชีที่
เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัความ
ถูกต้องของยอดคงเหลือของบัญชีเจ้าหนี้
ตามแผนฟ้ืนฟูกจิการทีบ่ันทกึไว้ในงบ
การเงนิรวม



รายงานแบบนีห้มายความว่าอย่างไร

• ตรวจไม่ได้
• หนีป้ลอมแน่ๆ
• คดิเอาเอง 
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ฟ้องผู้สอบบัญชี
ฟ้องผู้สอบบัญชี เรียก 10 ล้านบาท
• ท าผดิจรรยาบรรณ
• ไม่ปฏิบัติตรวจสอบอย่างรอบคอบ
• ไม่ยอมตรวจสอบข้อมูลเจ้าหนีต้ามแผนฟ้ืนฟู
กจิการ
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งง!! ขอยืนยนัหนีย้้อนหลงั

งง!! สายตรงอ้างเป็นผู้สอบบัญชีขอ
ยืนยนัหนี ้ย้อนหลงั 5 เดือน จีน้ายกสภา
วชิาชีพบัญชีเข้าตรวจสอบ หวัน่สร้าง

ความเสียหายให้กบัผู้ถือหุ้น
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…เม่ือวนัศุกร์ท่ี 26 พฤษภาคม 2560  ไดรั้บโทรศพัท์
และโทรสารจากบุคคลท่ีอ้างตัวว่าเป็นผู้สอบบัญชี ขอให้
เซ็นยนืยนัยอดหน้ีคงเหลือตามเอกสารท่ีส่งโทรสาร 

…ปฏิเสธจะเซ็นรับเพราะเห็นวา่เอกสารดงักล่าว
ไม่ชัดเจนและลงนามโดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่กรรมการ    ท่ี

ส าคญัท่ีสุดคือมีการลงวนัท่ีในหนงัสือยนืยนัยอดหน้ี
ย้อนหลังถึง 4-5 เดือน คือลงวนัท่ี 31 มกราคม 2560

งง!! ขอยืนยนัหนีย้้อนหลงั (ต่อ)
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ก.ล.ต. ส่ังพกัผู้สอบบัญชี 2 ปี (135/2562) 

•ปี 2558 และ 2559 น ารายได้ที่ไม่ได้เกดิขึน้จริงมารับรู้
เป็นรายได้

•ปรับปรุงย้อนหลงังบการเงนิปี 60 (รายได้ค้างรับ)

•ไม่ได้ตรวจสอบให้ได้หลกัฐานที่เช่ือถือได้อย่างเพยีงพอ
และเหมาะสมเกีย่วกบับัญชีรายได้และรายได้ค้างรับ

บกพร่องและไม่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี



70

ก.ล.ต. ส่ังพกัผู้สอบบัญชี 2 ปี (ต่อ)
• ผู้สอบบัญชีลาออกตั้งแต่ 22 มนีาคม 2562 

•ก.ล.ต. ไม่รับพจิารณาค าขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชี 
ก.ล.ต. เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วนัที่ 8 ตุลาคม 2562 

• ให้ส านักงานสอบบัญชีวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาข้อบกพร่อง 

• ให้ส านักงานสอบบัญชีก าหนดมาตรการในการแก้ไขปรับปรุง
เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกดิข้อบกพร่องในลกัษณะดงักล่าวขึน้อกี
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บริษัท Ei จ ากดั (มหาชน) (80/2562)

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้น Ei ไปใช้สิทธิออกเสียง กรณี
เข้าซ้ือกจิการของบริษัทย่อย

ก.ล.ต. ขอใหผู้ถื้อหุน้ Ei ไปใชสิ้ทธิออกเสียงในการประชุมวิสามญั
ผูถื้อหุน้วนัองัคารท่ี 9 กรกฎาคมน้ี เพ่ือพิจารณาเขา้ซ้ือกิจการของ
บริษทัท่ีท าธุรกิจร้านอาหารชาบู มูลค่า 300 ลา้นบาท 

ความเห็นปรึกษาทางการเงินอสิระเห็นว่าไม่เหมาะสม
และผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติ
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ข้อมูลเพิม่เตมิ

บริษทั Ei จ ากดั (มหาชน) (80/2562)

• หน่ึงในผูท่ี้ขายหุน้คือคู่สมรสของกรรมการและผูบ้ริหาร
รายหน่ึงของ Ei

• ทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระประเมนิราคา 132.02 ล้านบาท
• ผลการด าเนินงานของบริษทัดงักล่าวมีผลขาดทุนต่อเน่ือง
ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา อาจตอ้งใชร้ะยะเวลาคืนทุนกวา่ 20 ปี
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ข้อมูลเพิม่เตมิ(ต่อ)

บริษทั Ei จ ากดั (มหาชน) (80/2562)

• ความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บเงินคืนจากผูถื้อหุน้เดิมตามสัญญา
ขายคืนท่ีรับประกนัผลการด าเนินงาน

• ความเส่ียงจากการขาดความเช่ียวชาญในธุรกิจร้านอาหาร 
• ความเส่ียงท่ีการท ารายการอาจมีความล่าชา้เน่ืองจาก
จะตอ้งบรรลุเง่ือนไขบงัคบัก่อนหลายประการ

• ความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บเงินมดัจ าคืนจ านวน 45 ลา้นบาท 
หากไม่สามารถเขา้ซ้ือหุน้ได้



74

ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง
กบัอดตีผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 3 ราย ฐาน
ใช้ข้อมูลภายในซ้ือขายหลกัทรัพย์

60/2562
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• ด าเนินคดกีบัอดตีผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
• น าข้อมูลร่างงบการเงนิของบริษทัจดทะเบียนทีเ่ป็นลูกค้า

ซ่ึงผ่านการสอบบัญชีแล้ว แต่ยงัไม่ได้เปิดเผย ไปใช้ซ้ือ
ขายหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

• น าข้อมูลดงักล่าวไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน
• ข้อมูลบริษทัจดทะเบียนจ านวน 12 บริษัท
• ให้ส านักงานสอบบัญชีปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพ

งานสอบบัญชีให้รัดกมุขั้นแล้ว

60/2562
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ก.ล.ต. ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการ
จรรยาบรรณ สภาวชิาชีพบัญชี 
พจิารณากรณจีรรยาบรรณของผู้

ประกอบวชิาชีพบัญชี

60/2562
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ก.ล.ต. เปิดเผยการด าเนินคดด้ีวยมาตรการ
ลงโทษทางแพ่งกบัผู้กระท าความผดิ 3 ราย 
กรณสีร้างราคาหลกัทรัพย์ โดยเรียกให้ช าระ

ค่าปรับทางแพ่งรวม 499.45 ล้านบาท
(6/2562)
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บริษัท เช่าซ้ือรถ จ ากดั (มหาชน) (132/2561)

ขณะเกิดเหตุด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษทัและ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดใ้ห้ข่าววา่ไม่เคยข้ึนศาลหรือถูก 
ก.ล.ต. ญ่ีปุ่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใด ๆ และเร่ืองจบไปนานแลว้ 

ทัง้ทีรู้่ว่าเร่ืองดงักล่าวยงัอยู่ระหว่างถูก
ด าเนินคดี

ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตผู้บริหาร GL กรณีให้ข่าวที่อาจท าให้เกดิความส าคญั
ผิดในสาระส าคญั
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บริษัท เช่าซ้ือรถ จ ากดั (มหาชน) (113/2559)

• ซ้ือหุ้นบริษทัในต่างประเทศจากบุคคลทีเ่กีย่วข้อง
กนั 2 บริษทั มูลค่าเกอืบ 2 พนัล้านบาท

• เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราดอกเบ้ียสูงกว่า
อัตราหุ้นกู้ในตลาด

เตือนผูถื้อหุน้ใชส้ทิธิออกเสยีงรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั
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บริษัท เช่าซ้ือรถ จ ากดั (มหาชน) (113/2559)

ถงึแม้จะเป็นประโยชน์แต่
• ราคาหุ้นทีซ้ื่อสูงกว่าราคาทีเ่หมาะสม
• อัตราดอกเบ้ียหุ้นกู้แปลงสภาพสูงกว่าทีค่วรจะเป็น
ความเห็น: ผู้ถอืหุ้นไม่ควรอนุมัติ

ความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงิน
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บริษัท เช่าซ้ือรถ จ ากดั (มหาชน) (113/2559)

พจิารณาความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระแล้ว

• การเข้าท ารายการทั้งหมดมีความ
เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท เช่าซ้ือรถ จ ากดั (มหาชน) (95/2560)

ก.ล.ต.
กล่าวโทษผู้บริหารกรณทุีจริตท า

ธุรกรรมอ าพรางเพ่ือให้
ผลประกอบการสูงเกนิความจริง

กล่าวโทษผู้บริหารกรณทุีจริตท าธุรกรรมอ าพรางเพ่ือ
ให้ผลประกอบการสูงเกนิความจริง
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บริษัท เช่าซ้ือรถ จ ากดั (มหาชน) (113/2559)

ท าธุรกรรมอ าพรางผ่านบริษทัที่
เกีย่วข้องในต่างประเทศ เพือ่ให้ผล
ประกอบการบริษทัสูงเกนิความจริง

ทุจริต เบียดบงัทรพัยส์นิและท าบญัชีไม่ถูกตอ้ง
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บริษัท เช่าซ้ือรถ จ ากดั (มหาชน) (113/2559)

กรรมการให้บริษัท โฮลดิง้ส์ จ ากดั
ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ที่ประเทศสิงคโปร์ ปล่อยกู้
บริษัทในไซปรัส 4 แห่ง และสิงคโปร์ 1 แห่ง 

เป็นเงนิให้กู้รวมประมาณ 54 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทุจริต เบียดบงัทรพัยส์นิและท าบญัชีไม่ถูกตอ้ง
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บริษัท เช่าซ้ือรถ จ ากดั (มหาชน) (113/2559)

โดยมีกรรมการท่านหน่ึง 
เป็นผู้ควบคุมและเป็นผู้รับ
ผลประโยชน์ที่แท้จริง 

ทุจริต เบียดบงัทรพัยส์นิและท าบญัชีไม่ถูกตอ้ง
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เม่ือได้รับเงนิกู้ไปแล้ว 
กน็ าไปช าระดอกเบีย้และ
เงนิต้นคืนเป็นงวดๆ
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ดอกเบ้ียถูกน าไปรวมเป็นรายได้ใน
งบการเงินของบริษทั เช่าซ้ือรถ 
จ ากดั (มหาชน) อนัเป็นการแต่ง

บัญชีและสร้างผลประกอบการให้สูง
เกนิจริง
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รายงานของผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น
ผู้สอบบัญชีมข้ีอสังเกต

เกีย่วกบัธุรกรรมการให้กู้ยืม
แก่ลูกหนีใ้นต่างประเทศ
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อตัราดอกเบีย้ตามสัญญา
ของเงนิให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้

อตัราร้อยละ 14.5
ถึง 25 ต่อปี
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ธุรกจิหลกัของบริษัทฯคือให้
สินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์แต่
บริษัทฯได้ด าเนินการนอก

ธุรกจิหลกั
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1. งบการเงินปี 2559, Q1, 2 ปี 2560  ผู้สอบบัญชี
แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขและมี
ข้อสังเกต 

2. ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้บริหารต่อ DSI 
- ทุจริต เบียดบังทรัพย์สินของบริษทั
- ท าบัญชีไม่ถูกต้อง ท าธุรกรรมอ าพรางผ่าน   
บริษัทที่เกีย่วข้องในต่างประเทศหลายแห่ง 

3. ผลประกอบการสูงเกนิความจริง 
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ก.ล.ต. ให้แก้ไขงบการเงนิให้ถูกต้อง

• ผู้สอบบัญชีเปลีย่นแปลงความเห็นต่องบการเงนิ

เดมิ ไม่มเีง่ือนไข (งบปี 59)และมข้ีอสังเกต(Q1, 2/60)

ใหม่ ไม่แสดงความเห็น (งบปี 59)และไม่ให้ข้อสรุป(Q1, 2/60)

เน่ืองจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชี
ที่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็น
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บริษัท ถ่านหิน จ ากดั (มหาชน) (40/2560)

• สาเหตุการผิดนัดช าระหน้ี
• ผลกระทบที่เกีย่วข้อง
• แผนการในการแก้ปัญหา
• เหตุผลท าไมไม่เตรียมการล่วงหน้าเพือ่ไม่ให้ผิด

นัดช าระหนี้

กลต.ใหช้ี้แจงกรณีผิดนดัช าระหน้ี B/E
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บริษัท ถ่านหิน จ ากดั (มหาชน) (69/2560)

• ทีม่า ความมีอยู่จริงและสถานะของมูลหน้ี

กลต.ใหน้ าสง่เอกสาร

• บริษทัมีหน้ีเพิม่ขึ้นจากที่ปรากฏในงบการเงิน 
Q1/2560 จ านวน 26,000 ล้านบาท โดยบริษทัแจ้งว่า
เป็นหน้ีที่เกดิขึ้นจากภายหลังส่งงบการเงิน

• บริษทัขอเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกจิการต่อศาล
ล้มละลายกลาง



96

บริษัท ถ่านหิน จ ากดั (มหาชน) (22/2561)

• อดตีบันทึกเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
• อดตีบันทึกเงินจองสิทธิในการซ้ือสินค้า
• ปัจจบัุนน าไปแลกกบัสิทธิในเหมืองถ่านหินใน

ประเทศอินโดนีเซีย  731 ล้านเหรียญ(24,000 ล้านบาท)

กลต.ใหช้ี้แจงความมีอยูจ่ริงและ

มูลค่ายติุธรรมของสิทธิในเหมืองถ่านหิน
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บริษัท ถ่านหิน จ ากดั (มหาชน) (22/2561)(ต่อ)

กลต.ใหช้ี้แจงความมีอยูจ่ริงและ

มูลค่ายติุธรรมของสิทธิในเหมืองถ่านหิน

• การค านวณมูลค่ายติุธรรมของสิทธิในเหมือง
ถ่านหิน

• ไม่พบข้อมูลการตรวจสอบกรรมสิทธ์ิทาง
กฎหมายในการเป็นเจ้าของ



98

บริษัท ถ่านหิน จ ากดั (มหาชน) (62/2561)

• ลงข้อความเท็จหรือไม่ลงข้อความส าคญัในเอกสาร

กลต.กล่าวโทษกรรมการ

• ยนิยอมให้ลงข้อความเทจ็หรือไม่ลงข้อความหน้ีสิน 
26,000 ล้านบาท 

• รายงาน Special audit ระบุว่าหนีไ้ม่สามารถบนัทกึในงบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชี 
• หนีสิ้นส่วนทีเ่ป็นค่าเสียหายพเิศษตามข้อตกลงบริษัทไม่ต้องรับผดิชอบ 
• บริษทัไม่ได้ตรวจสอบรายละเอยีดของมูลหนีก่้อนทีจ่ะน ามูลหนีท้ั้งจ านวนไปรวมเป็นหนีสิ้น 

และย่ืนขอเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกจิการ
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บริษัท ถ่านหิน จ ากดั (มหาชน) (77/2562)

เตือนผู้ลงทุนใช้ข้อมูลมูลค่ายุตธิรรมเหมืองถ่านหิน 2 แห่งที่
ประเทศอนิโดนีเซีย ทีบ่ริษทัเปิดเผยด้วยความระมัดระวัง

รายงานที่ไม่เปิดเผย
1) สิทธิในเหมืองท่ีใหบุ้คคลชาวอินโดนีเซียถือหุ้นแทนนั้น 

ท่ีปรึกษากฎหมายเห็นวา่ ขอ้ตกลงตวัแทนการถือหุน้เป็น
โมฆะ เน่ืองจากตอ้งหา้มตามกฎหมายของอินโดนีเซีย

2) มูลค่ายติุธรรมเหมืองทั้ง 2 แห่งตามรายงานประเมินอยูท่ี่
ประมาณ 1,500 ลา้นบาท
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บริษัท พลงังานทดแทน จ ากดั (มหาชน) (17/2563)

• ร่วมกนัท าใหบ้ริษทัเขา้ซ้ือท่ีดินและอาคารส านกังาน
ราคา 60 ลา้นบาท จากกรรมการท่านหน่ึง

• จากการตรวจสอบพบขอ้เทจ็จริงท าใหเ้ช่ือไดว้า่ มีการ
จ่ายค่าซ้ือท่ีดินและอาคารส านกังานท่ีแทจ้ริงเพียง 40 
ลา้นบาท โดยเงินจ านวน 20 ลา้นบาท ไดถู้กน าไปใชเ้พื่อ
ประโยชนข์องกรรมการบางท่าน

กล่าวโทษอดีตกรรมการ
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บริษัท พลงังานทดแทน จ ากดั (มหาชน) (16/2561)

• ไม่เปิดเผยและช้ีแจงข้อมูลการ
ผิดนัดช าระต๋ัวแลกเงิน(BE)

• บริษทัถูกห้ามซ้ือขายหุ้น(SP)

กล่าวโทษอดีตกรรมการ
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บริษัท พลงังานทดแทน จ ากดั (มหาชน) (16/2561)

• กรรมการน าหุ้นเป็นหลักประกนัการซ้ือขาย
หลักทรัพย์ 

• หุ้นห้ามซ้ือขาย (SP)
• หุ้นไม่ถูกบังคบัขาย 
• กรรมการมีสถานะเป็นผู้ถอืหุ้นอยู่ และใช้สิทธิ

เลือกต้ังกรรมการ ปี 60

การกระท าท่ีผิด
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บริษัท ขายบ้าน จ ากดั (มหาชน) (1/2560)

ค าถาม

เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ
ตรวจสอบอย่างไร
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บริษัท ขายบ้าน จ ากดั (มหาชน) (1/2560)

บริษัทมีหนีสิ้นจากการออกตั๋วแลกเงินตั้งแต่งวด 
ไตรมาส 4/2558 แต่หนีสิ้นดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่

ในงบการเงิน 

มข้ีอสงสัยเกีย่วกบัธุรกรรมซ้ือขายที่ดนิ
ว่าเป็นไปตามปกตขิองธุรกจิหรือไม่ 
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รายงานผู้สอบบัญชี

• บริษทัโอนกรรมสิทธ์ิทีด่นิให้ผู้ซ้ือโดยบริษัทยงั
ไม่ได้รับช าระค่าที่ดิน โดยบริษัทได้รับเงินมัดจ า 1
ล้านบาท 

• วนัเดยีวกนัผู้ซ้ือน าโฉนดทีด่นิไปขายฝากให้กบั
บุคคลท่านหน่ึง  

• บริษัทย่อยได้ซ้ือที่ดินดังกล่าวคืนมาในราคา
เดียวกนั
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รายงานผู้สอบบัญชี

บริษัทจ่ายเงินมัดจ าค่าทีด่นิจ านวน 
38.50 ล้านบาท โดยเช็คส่ังจ่ายให้
กรรมการทั้งจ านวน ไม่มีการ
ระบุ Account payee ในเช็ค
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บริษัทย่อยขายที่ดนิ 100 ล้านบาท มีค่าใช้จ่าย ดงันี ้ 
• ค่าโอน ภาษธุีรกจิเฉพาะ อากรแสตมป์ 9.30

ล้านบาท 
• ค่านายหน้า 5 ล้านบาท 
• ค่าแนะน าลูกค้า 5.34 ล้านบาท 
• การขายที่ดนิไม่พบการท าสัญญาจะซ้ือจะขาย 

รายงานผู้สอบบัญชี
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บริษัท ขายบ้าน จ ากดั (มหาชน) (2/2561)

ยกัยอกเงนิจากการออกตั๋วแลกเงนิ 425 ล้านบาท โดย
• ปลอมแปลงเอกสารการประชุมของบริษทั 
• ร่วมกนัเปิดบัญชีธนาคารเพ่ือรับโอนเงนิค่าขายตั๋ว B/E 
• อ าพรางการทุจริตโดยการ ต่ออายุตัว๋ B/E หลายคร้ัง 
• ยนิยอมให้ไม่มกีารลงบันทกึบัญชีการขายตัว๋ B/E

กล่าวโทษผู้บริหาร ยกัยอกเงนิจากการขายตัว๋ B/E และ
ยนิยอมให้บันทกึบัญชีไม่ถูกต้อง
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บริษัท น า้ด่ืม จ ากดั (มหาชน) (28/2560)

• ไม่จัดประชุมวิสามัญตามร้องขอ
• จ่ายเงินมัดจ าค่าซ้ือที่ดินไปแล้ว 350 ล้าน ต้องจ่าย

เพิม่ 100 ล้านบาทถงึก าหนดแล้วท าไมไม่จ่าย
• วางเงินมัดจ าเพือ่ลงทุนในบริษทัหน่ึง 120 ล้านบาท 

ต่อมายกเลิกการลงทุน เงินมัดจ าจะได้คนืหรือไม่ 

ใหช้ี้แจงเพ่ิม
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บริษัท น ้าด่ืม จ ากดั (มหาชน) (15/2561)

• กรณปีกปิดข้อความที่ควรแจ้งในสาระส าคญั
เกีย่วกบัเหตุการณ์ทีบ่ริษทัหยุดประกอบกจิการ 
กรณถูีกเจ้าหนีฟ้้องล้มละลายและถูกศาลส่ัง
พทิักษ์ทรัพย์เดด็ขาด

เปิดเผยการด าเนินคดี
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บริษัท น ้าด่ืม จ ากดั (มหาชน) (038/2561)

•ปรับทางแพ่งรายละ 2 ล้าน
•ห้ามเป็นกรรมการบริษัท
จดทะเบียน 10 ปี
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บริษัท น ้าด่ืม จ ากดั (มหาชน) (038/2561)

• สร้างหน้ีเทียม 3.6 พนัล้านบาท
• ลงข้อความเท็จในบัญชี
• เบียดบังทรัพย์สิน
• แสดงหาประโยชน์ที่มิควรได้

การกล่าวโทษ
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บริษัท น ้าด่ืม จ ากดั (มหาชน) (038/2561)

• แกล้งให้บริษัทเป็นหนี ้3.6 พนัล้านบาท
• ให้คนนอกมาฟ้องเรียกค่าเสียหาย จนเข้าข้อ
สันนิษฐานของการมีหนีสิ้นล้นพ้นตวั

• เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกจิการและล้มละลาย 
• ส่งผลให้เจ้าหนีท้ีแ่ท้จริงไม่ได้รับช าระหนี้
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บริษัท น ้าด่ืม จ ากดั (มหาชน) (038/2561)

• คนนอกทีน่ ามูลหนีซ่ึ้งไม่เป็นความจริงมาฟ้อง สามารถย่ืนค า
ขอรับช าระหนีใ้นคดล้ีมละลายทีบ่ริษทัถูกศาลล้มละลายกลางส่ัง
พทิกัษ์ทรัพย์เดด็ขาดแล้วได้

• คณะกรรมการบริษทัลงข้อความอนัเป็นเทจ็ อ้างในรายงานการ
ประชุมว่าบริษทัมีหนีสิ้นล้นพ้นตวั

• บริษทัย่ืนค าให้การในคดล้ีมละลายโดยยอมรับตามค าฟ้อง

ของบุคคลภายนอกว่า บริษทัผดิสัญญาซ้ือขายหุ้นต้องคืนเงินค่า
หุ้น 105 ล้านบาท
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บริษัท น ้ามันปาล์ม จ ากดั (มหาชน) (46/2560)

• ไม่ได้บันทกึบัญชีรายได้ (แล้วผู้สอบบัญชี
จะรู้ได้อย่างไร) 

• ไม่จัดท าเอกสารที่เกีย่วข้องกบัวตัถุดบิ
และสินค้าคงเหลือ (ไม่มีเอกสารให้ตรวจ)

ถาม
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บริษัท S จ ากดั (มหาชน) (179/2557)

ขายสินทรัพย์และโอนส่วนเกนิทุน
จากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไปเป็น

ก าไรจากการขายสินทรัพย์

ในงบก าไรขาดทุน

ถาม
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บริษัท S จ ากดั (มหาชน) (179/2557)

ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐาน : ต้องโอนส่วนเกนิทุนจากการตรีาคา
สินทรัพย์ดงักล่าวไปยงัก าไรสะสม เม่ือเลกิใช้หรือ

ขายสินทรัพย์น้ัน

ตอบ
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บริษัท A จ ากดั (มหาชน) (51/2550)

(1) ยอดขายสินค้าเกดิขึน้ในเดอืนสุดท้ายของไตรมาส
(2) ขยายระยะเวลาการให้สินเช่ือ (credit term) 
(3) วสัดุและอะไหล่ส้ินปีสูงกว่าทีผ่ลติและขายในปีอย่างมาก 
(4) ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ อาจด้อยค่าเน่ืองจากมี

เคร่ืองจักรบางส่วนไม่ได้ใช้งาน และบริษัทผลิตสินค้าต า่
กว่าก าลงัการผลติอย่างมาก
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บริษัท A จ ากดั (มหาชน)(77/2556)

การจัดท าบัญชีไม่ตรงความจริง เกีย่วกบั
รายการซ้ือวตัถุดบิ ว่าจ้างผลติแม่พมิพ์อะไหล่ 
ขายสินค้า และรับจ้างประกอบเคร่ืองยนต์
รวมทั้งรายการรับคืนสินค้าและรายการแยก
ช้ินส่วนสินค้าและอะไหล่เพ่ือประมูลขายใน

ราคาเศษเหลก็
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บริษัท B จ ากดั (มหาชน)(3/2554)

ไม่สามารถตรวจสอบให้เป็นที่
พอใจในมูลค่าของค่าโฆษณาว่า
เป็นไปตามราคาตลาดหรือไม่
(จ่ายช าระด้วยเช็คเงินสด)
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บริษัท B จ ากดั (มหาชน)(12)

เจตนาให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิดเกีย่วกบัรายได้
ว่าเป็นรายได้ที่เกดิจากการด าเนินงาน
ตามปกติทางธุรกจิของบริษทั ทั้งที่
รายได้ดงักล่าวจัดเป็นรายได้อ่ืน
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บริษัท B จ ากดั (มหาชน)(109/2558)

ลงทุนในใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น
สามญัทีใ่กล้หมดอายุการใช้สิทธิและมี
ราคาต้นทุนสูง และขายออกไปในช่วง

ราคาต ่า
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บริษัท P จ ากดั (มหาชน)(17/2555)

• บริษทัย่อยขายทีด่นิพร้อมส่ิงปลูกสร้างให้แก่บุคคล 
ภายนอก 160 ล้านบาท (ราคาประเมนิ 366 ล้านบาท) และ
เช่ากลบัคืน โดยมสิีทธิซ้ือคืนในเวลา 3 ปี ในราคา 160
ล้านบาท บวกต้นทุนค่าถือครองทีด่นิเดือนละ 1 ล้านบาท

• บันทกึบัญชีรายการเป็นการขายขาด(บันทึกก าไรขาดทุน
จากการขาย)และเช่ากลบัคืนแบบสัญญาเช่าด าเนินงานใน
งบการเงนิ
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บริษัท P จ ากดั (มหาชน)(17/2555)(ต่อ)

การตีความมาตรฐาน
• กู้ยืมโดยมทีรัพย์สินเป็นหลกัประกนัมิใช่
เป็นการขายขาด 

• ไม่ได้โอนความเส่ียงและผลประโยชน์ที่มี
นัยส าคญัของความเป็นเจ้าของใน
ทรัพย์สินให้แก่ผู้ซ้ือ 
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บริษัท D จ ากดั (มหาชน) (100/2548,182/2557)

1. รับรู้รายได้เงนิสนับสนุน จ านวนเงนิ 30 
ล้านบาททั้งจ านวนทั้งทีม่ภีาระผูกพนัที่
จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเป็นเวลา 5 ปี 

2. บันทกึซ้ืออุปกรณ์ตกแต่งร้านเป็นสินทรัพย์
ทั้งทีเ่ป็นการช าระค่าใช้จ่าย
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บริษัท U จ ากดั (มหาชน)(72/2558)

ไม่สามารถตรวจสอบให้ได้หลกัฐานการสอบ
บัญชีทีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัมูลค่า
เงนิลงทุนในบริษทัร่วม ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของเงนิลงทุน และส่วนแบ่งขาดทุน

จากบริษัทร่วม
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บริษัท U จ ากดั (มหาชน)(48/2559)

• น านโยบายบัญชีไปใช้ไม่ถูกต้อง 
- บริษัทร่วมไม่ได้บันทึกค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญเงนิให้

กู้ยืมกรรมการทีไ่ม่มหีลกัประกนัและค้างช าระมาตั้งแต่ปี 
2556

• ไม่ได้ประเมนิเงนิลงทุนในบริษทัร่วมให้เป็นมูลค่า
ยุตธิรรม ซ่ึงภายหลงัมข้ีอบ่งช้ีเกีย่วกบัการด้อยค่าของ
เงนิลงทุน
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บริษัท E จ ากดั (มหาชน)(25/2549)

กลต.ส่ังให้บริษทั E จ ากดั (มหาชน) (E) 
และ บริษทั S จ ากดั (มหาชน) (S) เปิดเผย
ข้อมูลการให้กู้ยืมระหว่างกนั หลงัพบว่า S 
น าเงนิไปให้กู้ต่อแก่ลูกหนีร้ายเดยีวกบัที่ E 

เคยให้กู้ยืมโดยตรงในอดตี



129

บริษัท E จ ากดั (มหาชน)((25/2549)(ต่อ)

• E ให้ S กู้ 500 ล้านบาท เม่ือครบก าหนดจะคืนเป็นเงินหรือคืนเป็น
ลูกหนีก้ไ็ด้

• ประธานกรรมการตรวจสอบไม่เห็นด้วยเน่ืองจากเส่ียงสูง(ให้ลด
โดยการท า LG แต่ไม่ท า)

• ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า เง่ือนไขการช าระหนีม้คีวามเส่ียง

• S รับเงนิกู้ไปแล้วได้เอาไปให้กู้ต่อทั้งจ านวน โดยลูกหนีบ้างราย
เป็นลูกหนีท้ี ่E เคยให้กู้ยืมและเคยจ่ายเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าแต่
ไม่ได้รับสินค้า
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บริษัท E จ ากดั (มหาชน)((25/2549)(ต่อ)

• E ให้กู้ S ในสัดส่วนทีสู่ง (29%ของ
สินทรัพย์รวม)

• ธุรกจิ E ไม่ใช่สถาบันการเงนิ
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บริษัท S จ ากดั (มหาชน)(20) (S เดยีวกบักรณทีี่แล้ว)

โอนกลบัค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 500 ล้านบาท 
เป็นรายได้ และล้างบัญชีลูกหนีก้บัเจ้าหนีเ้งนิ

กู้ยืมจากบริษทั E จ ากดั (มหาชน)

ตั้งค่าเผ่ือ Q2’49 
โอนกลบั Q3’49

ผู้สอบบัญชีเห็นว่า
ไม่ถูกต้องตาม
หลกัการบัญชี

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9g8bf7I7cAhWYXn0KHVqFCXIQjRx6BAgBEAU&url=https://pantip.com/topic/32940027&psig=AOvVaw07TfyQJxPRndhj5pdZg5_l&ust=1531116788913494
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บริษัท S จ ากดั (มหาชน)(20)(ต่อ)

เดบิต ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ XX
เครดติ หนีส้งสัยจะสูญ(รายได้) XX

เดบิต เจ้าหนีเ้งนิกู้ยืม XX
เครดติ ลูกหนีก้ารค้า XX

รายการบัญชีแบบนี้
ผดิปกติหรือไม่

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu2diQ7Y7cAhXKeX0KHQfmCc4QjRx6BAgBEAU&url=https://store.line.me/stickershop/product/3111022/th&psig=AOvVaw07TfyQJxPRndhj5pdZg5_l&ust=1531116788913494
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บริษัท S จ ากดั (มหาชน)(20)-ต่อ

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
• เจ้าหนีล้้างออกได้เม่ือได้รับการปลดจากความ

รับผดิชอบต่อหนีสิ้นโดยทางกฎหมายหรือเจ้าหนีแ้ล้ว 
• บัญชีลูกหนีสิ้นเช่ือสามารถล้างออกได้เม่ือบริษัทได้

โอนความเส่ียงและผลประโยชน์ที่เป็นสาระส าคญัใน
ลูกหนีสิ้นเช่ือให้แก่ผู้รับโอนแล้ว (กรณีนีเ้จ้าหนีป้ฏิเสธ
ไม่รับโอนลูกหนีเ้พ่ือช าระหนี ้และย่ืนฟ้อง S)
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บริษัท E จ ากดั (มหาชน)(21) (E เดียวกบักรณีที่แล้ว)

ยกัยอกเงนิออกจากบริษทั R จ ากดั ซ่ึง
เป็นบริษทัย่อยของ E โดยอ าพรางผ่าน
สัญญาว่าจ้างให้บริษทั U จ ากดั จดัหา
วตัถุดบิล่วงหน้า จ านวน 80.1 ล้านบาท
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บริษัท E จ ากดั (มหาชน)(21) (E เดียวกบักรณีที่แล้ว)

กรรมการท่านนีไ้ด้ร่วมกนัยกัยอกเงิน
ออกจาก E โดยอ าพรางผ่านการให้

กู้ยืมแก่ S 500 ล้านบาท
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บริษัท G จ ากดั (มหาชน)(22-24)

น าเงนิเพิม่ทุนไปใช้ผดิวตัถุประสงค์ โดยได้น าไปซ้ือหุ้น
และใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นของบริษทั PP จ ากดั 

(มหาชน) และได้ซ้ือเกนิจ านวนทีไ่ด้รับอนุมัติจากมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
(ซ้ือแล้วขาดทุน 265 ล้านบาท)

ผู้สอบบัญชีถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบ
โดยผู้บริหาร(ต้องแก้งบ)
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ให้สัตยาบันการลงทุนในหุ้นและ
ใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงเป็นการยอมรับ

ผลผูกพนัของการลงทุนทีไ่ด้
ด าเนินการไปก่อนแต่

น าเสนอคณะกรรมการภายหลัง

บริษัท G จ ากดั (มหาชน)(22-24)(ต่อ)
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บริษัท G จ ากดั (มหาชน) และบริษัท GJ จ ากดั (มหาชน)(25)

รายงานการสอบทาน
ผู้สอบบัญชีถูกจ ากดัขอบเขต
การสอบทานโดยผู้บริหาร
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บริษทั G จ ากดั (มหาชน) และบริษทั GJ จ ากดั (มหาชน)(25)(ต่อ)

ก.ล.ต.ส่ังให้จัดให้มีการตรวจสอบกรณีพเิศษ
(1) การอนุมตัสิินเช่ือและการจัดซ้ือเคร่ืองจักรเพ่ือหักกลบ

กบัลูกหนีท้ีผ่ดินัด
(2) การตั้งค่าเผ่ือการลดมูลค่าของวตัถุดบิทีเ่ส่ือมสภาพ
(3) ความไม่แน่นอนของมูลค่างานระหว่างก่อสร้างซ่ึงไม่มี

ความคืบหน้า
(4) เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าเคร่ืองจักรซ่ึงเกนิก าหนดช าระเงนิและ

เกนิก าหนดส่งมอบเคร่ืองจักรตามสัญญา
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บริษทั G จ ากดั (มหาชน) และบริษทั GJ จ ากดั (มหาชน)(25)(ต่อ)

• เกดิความคลุมเครือจากรายงานผู้สอบบัญชี 
• ไม่ชัดเจนเกีย่วกบัความถูกต้องของการบันทกึบัญชี
• ความเพยีงพอและเหมาะสมของเอกสาร

ประกอบการบันทึกบัญชี
• ความสมเหตุสมผลของการท ารายการขายและ

รายการซ้ือสินทรัพย์



141

บริษทั GS จ ากดั (มหาชน) และบริษทั GJ จ ากดั (มหาชน)(26)

บันทกึเจ้าหนีต่้างประเทศค่าซ้ือวตัถุดบิต า่กว่า
ความเป็นจริง

ส่ังซ้ือเหลก็ล่วงหน้าในปริมาณมากจากผู้ขายต่างประเทศใน
ราคาตลาด ต่อมาราคาเหลก็ในตลาดปรับตัวลดลงอย่างมาก 
ส่งผลให้ GS และ GJ ต้องรับรู้ผลขาดทุนสูงมาก เน่ืองจาก

ราคาต้นทุนการผลติสูง ในขณะทีข่ายสินค้า
ในราคาตลาดทีต่ ่ากว่า
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บริษทั GS จ ากดั (มหาชน) และบริษทั GJ จ ากดั (มหาชน)(26)

เพ่ือหลกีเลีย่งการรับรู้ผล
ขาดทุน บันทกึเจ้าหนีค่้า
เหลก็ต ่ากว่าภาระหนีจ้ริง
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บริษัท I จ ากดั (มหาชน)(27)

I ท าสัญญาขอใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์จาก
บริษัทแห่งหน่ึง ซ่ึงน่าเช่ือว่ามีความเกีย่วข้อง
กบักรรมการ เป็นเหตุให้ I ต้องช าระเงนิให้แก่

บริษัทดงักล่าวรวม 60.5 ล้านบาท
โดยที ่I ไม่ได้รับประโยชน์
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บริษัท I จ ากดั (มหาชน) (28)

ลงข้อความเท็จในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัทีม่ีข้อความว่าทีป่ระชุมคณะกรรมการของบริษัท 
ได้อนุมัตใิห้ I เข้าท าสัญญาเป็นผู้ค า้ประกนัเงนิกู้ให้กบัใน
เครือต่อธนาคาร ซ่ึงเกนิขอบเขตที่คณะกรรมการของ I 

ได้ก าหนดไว้และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการของ I ก่อน ท าให้ I มีภาระหนีค้ า้ประกนั

จ านวน 1,178 ล้านบาท
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บริษัท I จ ากดั (มหาชน) (ต่อ)(28)

ศาลพพิากษาลงโทษอดตีผู้บริหาร I กรณลีงข้อความเท็จ
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และกระท า

การทุจริต

จ าคุก 4 ปี 12 เดือน และปรับ 
1,178,250,000 บาท
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บริษทั I จ ากดั (มหาชน) ภาค 2

ร่วมกนักระท าผิดหน้าที่โดย
ทุจริต และแสวงหาประโยชน์

ที่มิควรได้ ท าให้บริษทั
เสียหาย
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บริษัท I จ ากดั (มหาชน) ภาค 2 (ต่อ) 

กรณทีี่ 1 ยกัยอกเงนิผ่านการซ้ือหุ้นบริษทัหน่ึง มูลค่า 345
ล้านบาท โดยมีเงินส่วนต่างประมาณ 45 ล้านบาท
ได้ถูกน าไปให้ผู้บริหารท่านหน่ึง

กรณทีี่ 2 ท าเอกสารลวงและช าระหนีบ้างส่วนแทนลูกหนี้
เพือ่ให้ผู้สอบบัญชีเช่ือว่าลูกหนีมู้ลค่า 53.62
ล้านบาท สามารถช าระหนีคื้นให้กบับริษัทได้ โดย
ไม่ได้ตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญจากหนีค้้างช าระ
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บริษัท I จ ากดั (มหาชน) ภาค 2 (ต่อ) 

กรณทีี่ 3 ทุจริตผ่านการซ้ือหุ้นบริษทัหน่ึงซ่ึงถูกศาล
ล้มละลายกลางส่ังพทิกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดมูลค่า 100
ล้านบาทโดยซ้ือจากลูกหนีข้องตน เพ่ือให้ลูกหนี้
น าเงนิค่าขายหุ้นมาช าระคืนให้แก่ตน

กรณทีี่ 4 I ไม่ใช้สิทธิซ้ือหุ้นจากบริษทัหน่ึง ในราคา 45
ล้านบาท โดยผู้บริหารท่านหน่ึงได้ตดิต่อขอซ้ือใน
ราคา 20 ล้านบาท และขายไป 70 ล้านบาท
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บริษัท I จ ากดั (มหาชน) ภาค 2 (ต่อ) 

กรณีที่ 5 ยกัยอกเงนิจากการเข้าท าสัญญาว่าจ้าง
ก่อสร้างอาคารและตดิตั้งเคร่ืองจักรผลติ
กระแสไฟฟ้าของบริษัทย่อย โดยเป็นการเข้า
ท าสัญญาทีม่ีมูลค่าสูงเกนิจริง

กรณทีี่ 6 ยกัยอกเงนิผ่านธุรกรรมการขายเมด็พลาสตกิ
โดยให้ผู้ซ้ือโอนเงนิค่าเมด็พลาสตกิรวมประมาณ
2.95 ล้านบาท เข้าบัญชีกรรมการ
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บริษัท I จ ากดั (มหาชน) ภาค 2 (ต่อ) 

กรณทีี่ 7 ยกัยอกเงนิโดยได้ตรวจรับงานและอนุมตัใิห้ I
ช าระเงนิตามสัญญาจนครบถ้วนแล้ว
แต่พบว่าการก่อสร้างยงัไม่แล้วเสร็จตามสัญญา

กรณทีี่ 8 ยกัยอกเงนิผ่านการท าสัญญาซ้ือเคร่ืองร่อนคดั
แยกขยะมูลค่า 10.70 ล้านบาท โดยได้ตรวจรับ
มอบสินค้าและอนุมตัใิห้ช าระเงนิตามสัญญาจน
ครบถ้วนแล้ว แต่ไม่พบเคร่ืองจักรตามสัญญา
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บริษัท I จ ากดั (มหาชน) ภาค 2 (ต่อ) 

กรณทีี่ 9 ยกัยอกเงนิผ่านธุรกรรมการท าสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
โรงงานคดัแยกพลาสติกปนเป้ือน มูลค่า 10.50 ล้าน
บาท โดยให้ช าระเงนิตามสัญญาจนครบถ้วนแล้ว แต่
พบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญา
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บริษัท JI จ ากดั (มหาชน)(29)

ศาลฎกีามีค าพพิากษากลับค าพพิากษาของศาลล้มละลายกลาง 
โดยพพิากษาไม่เห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกจิการและให้ยกเลกิค าส่ังให้

ฟ้ืนฟูกจิการของ JI

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ค าพพิากษามีผลท าให้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนีท้ีม่ต่ีอ JI กลบัไปเป็น
เช่นเดมิ แต่ Ji ยงัไม่ได้บันทึกหนีสิ้นดงักล่าวเน่ืองจากเห็นว่ายงัมี
ข้อมูลไม่เพยีงพอทีจ่ะประมาณหนีสิ้นทีต้่องบันทกึเพิม่เตมิได้อย่าง

เหมาะสม
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บริษัท MG จ ากดั (มหาชน)(30-31)

ร่วมกนัปลอมเอกสารทีใ่ช้ค า้ประกนัการกู้ยืม 1,078 
ล้านบาทให้แก่บริษัท TG จ ากดั (มหาชน) (TG) ซ่ึง
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MG โดยที่คณะกรรมการ 

MG ไม่ได้รับทราบ

งบการเงินของ MG ไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบั
ภาระค า้ประกนัดังกล่าว



154

บริษัท MG จ ากดั (มหาชน)(30-31)(ต่อ)

จ าคุกอดตีกรรมการ MG
ต า่สุด 2 ปี สูงสุด 42 ปี 

ศาลพพิากษาลงโทษ
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บริษัท MS จ ากดั (มหาชน)(32)

ผู้สอบบัญชีแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตาม 89/25  
1) การท ารายการค้ากบับริษทัทีอ่าจมีความเกีย่วข้องกนั 
2) การลดสัดส่วนเงนิลงทุนในบริษทัย่อย โดยสละสิทธ์ิการซ้ือ

หุ้นเพิม่ทุนและให้บุคคลอ่ืนซ้ือในราคาต า่กว่ามูลค่าตาม
บัญชี ต่อมาผู้ซ้ือหุ้นของบริษทัย่อยได้ขายหุ้นดงักล่าว
ให้แก่บริษทัจดทะเบียนแห่งหน่ึงในราคาทีสู่งกว่าราคาจอง
ซ้ือหุ้นเพิม่ทุนอย่างมาก

กลต.ส่ังให้ตรวจสอบกรณีพเิศษ
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บริษัท NP จ ากดั (มหาชน)(33-37)

• กรรมการน าเงินของกจิการไปเข้าบัญชีส่วนตัว โดยการ
ท าเอกสารประกอบทีไ่ม่เป็นจริง และมกีารแก้ไขช่ือผู้รับ
เงนิในเช็คเป็นช่ือของตนเองและบุคคลอ่ืน 

• กรรมการยอมรับว่าเป็นการกู้ยืมเงนิจากกจิการ 
• บริษทัจะมกีารเสนอวาระในการประชุมผู้ถอืหุ้น

สามญัประจ าปีเพ่ือให้พจิารณาอนุมตักิารท ารายการทีเ่กีย่ว
โยงกนัของรายการเงนิให้กู้ยืมแก่กรรมการน้ัน
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บริษัท NP จ ากดั (มหาชน)(33-37)-ต่อ

• กู้เงนิจากสถาบันการเงนิแห่งหน่ึง โดยออกตัว๋สัญญาใช้เงินระยะ
ส้ันในนามบริษทัแต่กลบัน าเงนิกู้ทีไ่ด้รับไปใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนตวั

• ไม่ตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญเงนิทีอ่ดีตกรรมการน าไปใช้ส่วนตวั
อ้าง: - อดตีกรรมจะน าทรัพย์สินทีม่อียู่ไปขายเพ่ือน าเงนิมาช าระหนี้

- หุ้น NP ทีอ่ดตีกรรมการถืออยู่ในขณะน้ันยงัไม่ได้มกีารจดจ านองเป็น
หลกัประกนัไว้กบั NP

- ทรัพย์สินบางส่วนถูกน าไปจ านองเพ่ือเป็นหลกัประกนัหนีก้บัเจ้าหนีร้ายอ่ืนมา
ตั้งแต่ปี 2552 แล้ว



158

บริษัท NP (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)(38)

ศาลอาญามีค าพพิากษาอดตีประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้อ านวยการบริษทัลงโทษ

จ าคกุ 20 ปี โดยโทษจ าคกุรอลงอาญา 3 ปี
และปรับ 2, 540,000 บาท
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บริษัท N-P จ ากดั (มหาชน)(39)

กลต.ส่ังแก้ไขงบเน่ืองจากรายงานการ
สอบทานของผู้สอบบัญชีรายงานว่า
ผู้สอบบัญชีถูกจ ากดัขอบเขตโดย
ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร

ของบริษัท
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บริษัท N-P จ ากดั (มหาชน)(39)(ต่อ)

• N-P ถูกผู้ถือหุ้นรายหน่ึงฟ้องร้อง และศาลแพ่ง
กรุงเทพใต้มีค าพพิากษาแล้ว 

• ผู้สอบบัญชีไม่สามารถใช้วธีิสอบทานให้เป็นที่พอใจ
เกีย่วกบัจ านวนหน้ีสินที่อาจจะเกดิขึ้นจากคดีความให้
ช าระหนีหุ้้นกู้จ านวน 260.3 ล้านบาท

• ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีค าพพิากษา
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บริษัท PF จ ากดั (มหาชน)(40)

(1) ผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบให้เป็นที่พอใจใน
มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

(2) ไม่ได้น างบการเงินของบริษัทย่อยมาจัดท างบการเงิน
รวม และไม่ได้รับรู้ส่วนได้เสียจากเงนิลงทุนในบริษัท
ย่อยในงบการเงินรวม



162

บริษัท PN จ ากดั (มหาชน)(41-42)

1. กรณกีารท าสัญญาและการรับรู้รายได้จากการให้
เช่าถงัแก๊ส ท าให้รายได้และก าไรสูงไป (เงนิมัดจ า
ค่าถงัแก๊ส)

2. สัญญาเงนิให้กู้ยืมเงนิจ านวน 85 ล้านบาท แก่นิติ
บุคคลอ่ืน 2 ราย แต่กลบัปรากฏว่า เงินที่ให้กู้ยืม
น้ันถูกน าไปเข้าบัญชีส่วนตวัของกรรมการ
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บริษัท PN จ ากดั (มหาชน)(43)

1. ให้ บ.PNฯ แต่งตั้งให้ บ. สีจ๋าฯ เป็นที่ปรึกษาและ
ตั้ง AC เพ่ือซ้ือลดหน้ี PN ซ่ึงมีมูลหนี ้169 ล้าน
บาท ในราคา 63 ล้านบาท

2. AC ท าสัญญาให้ บ. PNฯ ช าระหน้ีที่ซ้ือมา 63 
ล้านบาทแก่ AC ในจ านวน 150 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็น 4 งวด 
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บริษัท PN จ ากดั (มหาชน)(43)-ต่อ

3. เร่งช าระก่อนก าหนด เพ่ือให้ AC น าเงนิไป
ช าระการซ้ือหนีใ้ห้แก่สถาบันการเงนิ

4. ส่วนทีเ่หลอืด าเนินการให้ บ. PNฯ เป็นหนี้
เกนิกว่าที่ควรต้องรับภาระ เพ่ือเป็นเหตุ
อ าพรางในการยกัยอกเงนิที่จ่ายช าระหนีใ้น
ส่วนที่เกนิน้ันออกไป
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บริษัท PN จ ากดั (มหาชน)(43)-ต่อ

5. ให้ บ.PNฯ ผดินัดช าระหนี้
6. ให้ บ.PNฯ ท าสัญญาอกีฉบับ 
7. ให้ บ.PNฯ โอนลอยหุ้น W มมูีลค่าตามบัญชีตามงบ

การเงนิ 711 ล้านบาท เพ่ือเป็นประกนัการช าระหนี้
8. เม่ือถึงก าหนดช าระเงนิงวดแรก ให้ บ.PNฯ ผดินัดช าระ

หนี ้เพ่ือเป็นเหตุอ าพรางให้ AC ยดึหุ้น W 
9. ให้กรรมการ W แจ้งเปลีย่นช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัทจาก 

บ.PNฯ เป็น AC
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บริษัท PN จ ากดั (มหาชน)(43)-ต่อ

10.บ.PNฯ ได้ด าเนินการทางอาญากบัผู้บริหารที่
กระท าทุจริต และทางแพ่งเพ่ือเรียกให้ AC โอนหุ้น 
W คืนให้ บ.PNฯ

11.ระหว่างฟ้องร้อง ได้มีการยกัยอกเงนิและทรัพย์สิน
อ่ืนออกไปจาก W เป็นเหตุให้หุ้น W เส่ือมค่า ซ่ึงจะ
ท าให้ บ.PNฯ เสียหาย
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บริษัท PN จ ากดั (มหาชน)(43)-ต่อ

12. บ.PNฯ ท าสัญญากบั AC อกี 1 ฉบับ 
เพ่ือจ่ายเงนิมัดจ าจ านวน 50 ล้าน
บาทในการซ้ือหนีข้อง บ.PNฯ จาก
สถาบันการเงนิอกีแห่งหน่ึง แต่กลบั
ยกัยอกเงนิดงักล่าว
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บริษัท PN จ ากดั (มหาชน)(46)

• ไม่มกีารประเมนิมูลค่าและปริมาณถังบรรจุก๊าซขนาดเลก็ 
• ไม่บันทกึค่าเผ่ือการด้อยค่า
• ไม่ได้รับหนังสือรับรองจากผู้บริหารเกีย่วกบัความ

รับผดิชอบในการจัดท างบการเงนิ
• การตรวจสอบสินค้าคงเหลือประเภทก๊าซปิโตรเลยีม
• เงนิมดัจ าถังบรรจุก๊าซ
• เจ้าหนีส้ถาบันการเงนิ
• ลูกหนีก้ารค้า
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บริษัท PP จ ากดั (มหาชน)(49)

1. การตกแต่งรายได้ในงบการเงินประจ าปี 2547 รวม 34
ล้านบาท ซ่ึงจากการสอบสวนน่าเช่ือว่ามิได้เป็น
รายได้จากการประกอบธุรกจิทีเ่กดิขึน้จริง 

2. ยกัยอกเงินออกจากบริษัทโดยอ าพรางผ่านการ
จ่ายเงนิทดรองจ่ายให้แก่บริษทัคู่ค้า 265 ล้านบาท

3. การทุจริตยกัยอกเงนิโดยให้บริษทัจ่ายเงนิมดัจ าค่าซ้ือ
หุ้นบริษทัแห่งหน่ึงสูงกว่าความเป็นจริง 45 ล้านบาท
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บริษัท PP จ ากดั (มหาชน)(51)

จ าคุก 10 ปี 8 เดือน 
โดยไม่รอลงอาญา
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บริษทั PP จ ากดั (มหาชน)(52)
• ลงทุนใน Siam จ านวน 125 ล้านบาท ทั้ง ๆ ที่ทราบว่า 

Siam ไม่ได้มีการประกอบธุรกจิใดๆ 
• Siam ได้น าเงินดังกล่าวจ่ายโอนให้แก่บริษัทอ่ืนที่ไม่

เกีย่วกบัโครงการผลติกระดาษแต่อย่างใด 
• จ่ายเงินอกี 125 ล้านบาท เพ่ือช าระหนี ้ทั้ง ๆ ที่ทราบว่า

มูลหนีด้งักล่าวไม่มอียู่จริง
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กลต.ส่ังแก้ไขงบการเงินเน่ือง
ผู้สอบบัญชีรายงานว่าผู้สอบ
บัญชีถูกจ ากดัขอบเขตโดย

ผู้บริหาร

บริษัท PPP จ ากดั (มหาชน)(53-55)
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บริษัท PPP จ ากดั (มหาชน)(53-55)

• ไม่บันทึกการด้อยค่าสินทรัพย์ของ
บริษทัย่อยและเงนิลงทุนในบริษทัย่อย

• ไม่จดัท าข้อมูลทางการเงนิภายหลงั
วนัที่ในงบการเงนิ
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บริษัท PUM จ ากดั (มหาชน)(56)

• ให้ตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญส าหรับลูกหนีร้าย
บริษัท KO จ ากดั 

1. KO มีส่วนของผู้ถือหุ้นตดิลบ
2. ไม่มีหลกัฐานว่า KO จะหาแหล่งเงนิทุนอ่ืนมาจ่ายช าระหนีไ้ด้
3. PUM ยงัไม่สามารถท าก าไรเพยีงพอทีจ่ะล้างขาดทุนสะสม และ

จ่ายเงนิปันผลแก่ KO เพ่ือ KO จะได้น าเงินมาช าระหนีไ้ด้
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บริษัท MH จ ากดั (มหาชน)(57)

ไม่ได้บันทึกประมาณการหนีสิ้น
ผลประโยชน์พนักงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

เร่ือง ผลประโยชน์พนักงาน 
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บริษทั RN จ ากดั (มหาชน)(58)

บริษัทฯ ได้ขยายช่องทางการจ าหน่ายสินค้าโดย
วางขายอนิเตอร์เนทการ์ดผ่านร้านค้าต่าง ๆ และถือ
เป็นวธีิปฏิบัติกบัร้านค้าว่าหากร้านค้ายงัไม่สามารถ
ขายสินค้าได้ บริษัทกจ็ะยงัไม่เรียกเกบ็เงิน ซ่ึงตาม
มาตรฐานการบัญชี บริษัทฯ จะยงัไม่สามารถรับรู้

รายได้จากการวางขายสินค้าดงักล่าวได้
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บริษัท RN จ ากดั (มหาชน)(59)

จ าคุก 8 ปี 18 เดือนและปรับ 
1,880,000 บาท
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บริษัท SB จ ากดั (มหาชน)(60)

• ไม่ได้ตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญส าหรับ
เงนิทดรองจ่าย(ประธานกรรมการ)

• ไม่ได้รับรู้ค่าเผ่ือการด้อยค่าเงนิลงทุน
ในบริษทัย่อย ผู้สอบบัญชีเห็นว่าไม่

เป็นไปตามหลกัการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป
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บริษัท SE จ ากดั (มหาชน)(61-67)

• รถยนต์ของ บริษัท SE จ ากดั (มหาชน) (“SE”) หายไปจาก
บัญชีจ านวนมาก
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ข้อกล่าวหาของการทุจริต

1. ยกัยอกเงินของบริษทัด้วยการจดัท าเอกสารอนัเป็นเทจ็ ในการ
ส่ังซ้ือสินค้ารถยนต์ทีไ่ม่มีจริง มูลค่าประมาณ 597.9 ล้านบาท

2. จดัท าเอกสารอนัเป็นเท็จ ในการส่ังซ้ือสินค้ารถยนต์ที่ไม่มีจริง 
ท าให้จ านวนรถยนต์ที่แสดงบัญชีเป็นสินค้าคงเหลือเป็นเท็จ

3. ทุจริตยกัยอกเงนิผ่านการให้กู้ยืมของ SECC Holding จ านวน 
245 ล้านบาท

4. การยกัยอกเงินฝากของ SECC Holding จ านวน 30 ล้านบาท



181

ข้อกล่าวหาของการทุจริต

5. ยกัยอกเงิน 42 ล้านบาทจากบัญชีจองซ้ือหุ้นเพิม่ทุน
6. การยกัยอกชุดจดทะเบียนรถยนต์ของบริษทัไปใช้

แสวงหาประโยชน์ส่วนตัว
7. การตกแต่งรายได้ค่าขายรถยนต์ 30 ล้านบาท
8. ลงนามล่วงหน้าในเช็คหรือลงนามโดยละเลยที่จะ

ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ
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บริษัท SM จ ากดั (มหาชน)(68)

ศาลฎกีามคี าพพิากษาลงโทษจ าคุก
กรรมการเป็นเวลา 5 ปี โดยไม่รอลงอาญา 
ฐานให้การสนับสนุนให้ผู้อ่ืนท าผดิ(คนท า

ผดิเสียชีวติ)



183

บริษัท SM จ ากดั (มหาชน)(68) (ต่อ)

บริษทัลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในราคา 20 บาท ซ่ึง
สูงกว่าราคาตลาด และต่อมาผู้บริหารได้ซ้ือหุ้น

บริษัทเดยีวกนัน้ันในตลาดหลกัทรัพย์ 172,400 หุ้น 
ราคาหุ้นละ 5.30 - 8.50 บาท และน ามาขายต่อให้แก่ 

บล. SM ในราคาหุ้นละ 19.75 บาท ซ่ึงไม่ใช่ราคา
ตลาดทีบุ่คคลทัว่ไปซ้ือขายกนั
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บริษัท SF จ ากดั (มหาชน)(69)

• บันทกึโอนกลบัค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญลูกหนีเ้ป็น
รายได้ (ตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญไว้เต็มจ านวน) 

• ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี เพราะเน้ือหา
ในเชิงเศรษฐกจิแล้วเป็นการปรับโครงสร้างหนี้
โดยการโอนหนีใ้ห้ลูกหนีร้ายใหม่เข้ามารับภาระ
หนีแ้ทนลูกหนีเ้ดมิ มใิช่เป็นการรับคืนเงินจาก
ลูกหนี้
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บริษทั SP จ ากดั (มหาชน)(71)
•บันทึกรายได้จากการขายอนัเป็นเท็จ

• ปี 2550 ขายลูกค้ารายใหม่ 9 ราย 543.3 ล้านบาท
งบก าไรขาดทุนก าไร 63.7 ล้านบาท 

• ปี 2551 ตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญลูกหนีร้ายใหม่ 
320.8 ล้านบาท งบก าไรขาดทุนขาดทุน 944.7 
ล้านบาท
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บริษัท SR จ ากดั (มหาชน)(73)

• ไม่สามารถตรวจปริมาณและมูลค่าต่อ
หน่วยของสินค้าคงเหลือ 

• ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 
และการด้อยค่าของสินทรัพย์
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บริษทั TK จ ากดั (มหาชน)(74-75)
1. ไม่บันทึกส่วนแบ่งผลผลติทองค าของปี 2549 ที่ต้อง

จ่ายให้กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่
2. ไม่เปิดเผยค่าปรับจากการช าระคืนเงนิกู้ก่อนก าหนด
3. การบันทึกค่าบริการทางกฎหมายที่เกีย่วกบัการท า

สัญญาเงนิกู้เป็นรายจ่ายในปีถดัไป(สัญญาลงนาม) 
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บริษัท TK จ ากดั (มหาชน)(76)

1. ไม่บันทกึค่าชดเชยจากส่วนต่างของราคา
ทองค าตามสัญญา(การผ่อนผนัการช าระ
หนีไ้ม่เป็นเหตุผลในการไม่บันทกึบญัชี)

2. ไม่บันทกึค่าเสียหายทีคู่่สัญญาเรียกร้องจาก
การไม่ปฏิบัติตามสัญญาส่งมอบทองค า
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บริษัท YP จ ากดั (มหาชน)(81)

บันทึกบัญชี
ไม่ถูกต้อง

ตามมาตรฐานการบัญชี
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ข้อบกพร่อง
เน่ืองจาก ก.ล.ต. พบว่า YP ไม่ได้บันทึกค่าถมและ

บดอดัดินที่เกดิขึน้ในช่วงปี 2549-2551 ไว้ใน
ต้นทุนทีด่นิ แต่ไปบันทกึไว้ในต้นทุนอาคารและ
สาธารณูปโภค ท าให้ราคาตามบัญชีของทีด่นิต ่า

กว่าความเป็นจริง



191

ข้อบกพร่อง
YP ได้บันทึกรายการโอนกลบัค่าเผ่ือการด้อยค่า
ของที่ดนิ จ านวน 35 ล้านบาท เป็นรายได้ในงวด
ปี 2551 ซ่ึงไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี 

เน่ืองจาก YP น าราคาประเมินของที่ดนิในสภาพ
จริงที่มีการถมเต็มพืน้ที่แล้วมาเปรียบเทียบกบั
ราคาตามบัญชีของที่ดนิซ่ึงไม่รวมค่าถมและบด

อดัดนิ
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ข้อบกพร่อง
ราคาตามบัญชีของทีด่นิซ่ึงรวมค่าถมและบดอดัดนิกสู็งกว่าราคา
ประเมินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอสิระเป็นอย่างมาก โดยผู้
ประเมินรายที่ 1 ประเมินเม่ือวนัที่ 25 ธันวาคม 2551 ให้ราคา

ประเมิน 671 ล้านบาท และผู้ประเมินรายที ่2 ประเมินเม่ือวนัที่ 4 
กนัยายน 2552 ให้ราคาประเมิน 877 ล้านบาท ในขณะทีร่าคาตาม
บัญชีหลงัล้างรายการโอนกลบัด้อยค่าที่ดนิออกจะเท่ากับ 911 ล้าน
บาท แต่ YNP ไม่ได้บันทกึผลขาดทุนจากการตรีาคาทีด่นิไว้ในงบ

การเงินประจ าปี 2551
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คดบีริษัทฉ้อโกงใน
ตลาดหุ้นอเมริกา 
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Enron(83)
Enron

ประกาศรายได้เพิม่ขึน้ 750% และ
เติบโตปีละ 65% (บริษทัอ่ืนเติบโตแค่ปี
ละ 2%) หุ้นขึน้ทะลุเพดาน ผู้บริหาร

รวยมากๆ 
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Enron
ไม่ได้มีสินทรัพย์ ไม่มีโรงไฟฟ้า หรือท่อ
ส่งก๊าซใดๆ เลย เป็นเพยีงนายหน้าจับคู่

การซ้ือขายเท่าน้ัน

Enron(83)
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Enron
ลงรายการบัญชีการจบัคู่การซ้ือขาย

ท าให้รายได้บันทกึสูงไป
รายจ่ายบันทกึสูงไป
“งบการเงนิอลงัการมาก”

Enron(83)
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Enron เป็นบริษัทค้าพลงังาน สามารถซ่อนตัวเลข
ขาดทุนหลายร้อยล้าน หลอกนักลงทุนและ

นักวเิคราะห์ให้หลงเช่ือว่าพืน้ฐานของบริษัทมั่นคง 
Enron ปลอมแปลงรายได้ ท าให้ก าไรสูงในขณะที่
Enron ล่มสลาย ท าให้ Arthur Andersen บริษัท
ตรวจสอบบัญชีอนัดับห้าของโลกล่มสลายไปด้วย

Enron(83)



WorldCom(83)
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WorldCom บันทึกปากกา ดนิสอ กระดาษใน
ออฟฟิศ เป็นการลงทุนในอนาคตของบริษทั
ดงัน้ันบริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านีเ้ป็น
สินทรัพย์ ซ่ึงควรจะเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละปี

ตามที่เกดิขึน้



เลห์มัน บราเทอร์ส(Lehman Brothers)
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การล่มสลายของธนาคารเลห์มัน บราเทอร์ส
ปล่อยกู้สินเช่ืออสังหาริมทรัพย์ 44 เท่าของเงินที่ตัวเอง

มีอยู่เน่ืองจากตลาดอสังหาฯ เจริญเตบิโตสุดขดี 
• เกดิฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ มีการผดินัดช าระหนี ้
• ลงบัญชีลูกหนีผ้ดินัด(ตั้งค่าเผ่ือ) ไปเป็นยอดขาย
• ล้มละลายเน่ืองจากตลาดอสังหาฯ ไม่ฟ้ืนกลบัมา
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กรณงีบการเงนิผดิแล้วผู้สอบบัญชีโดนลงโทษ(5-10)

• รับรับรายได้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี
• แสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี
• ไม่น าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมาจัดท างบการเงนิรวม
• รับรู้รายได้ดอกเบีย้จากบริษทัย่อย(ไม่เคยช าระมานาน)
• ล้างบัญชีสินทรัพย์ถาวรทีห่ายไปและค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหาร ไปตั้งเป็นลูกหนีก้รรมการ
• จัดท างบการเงนิโดยที่ไม่จัดท างบกระแสเงนิสด 



ผิด...โดยไม่ได้ตั้งใจ

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์
(PPE)
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ไม่ใช่ PPE แต่จัดเป็น PPE
PPE ➔ สินทรัพย์ทีม่ีไว้ใช้เอง

➔ มอีายุการใช้งานนานกว่า 1 ปี 

ผดิ รายการทีม่กัถูกรวมเป็น PPE ได้แก่

➔ อาคารให้เช่า ทีด่นิซ้ือมาเกง็ก าไรหรือไม่มวีตัถุประสงค์แน่นอน

➔ สินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการเกษตร (TAS 41)
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พืชเพ่ือให้ผลติผล

พืชยืนต้นทีใ่ห้ผลผลติทางการเกษตรมากกว่า 
1 คร้ัง เช่น พุ่มชา ต้นองุ่น ปาล์มน า้มัน ต้น
ยางพารา มะนาว มะพร้าว ส้มโอ ฯลฯ 

ใช้ TAS 16 ราคาทุนและตดัค่าเส่ือมราคา
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สินทรัพย์ชีวภาพ

พืชที่ให้ผลผลติแค่คร้ังเดยีว ได้แก่ ไม้ยูคา
ลปิตัส ไม้สัก ผกัชี ฟัก แฟง แตงโม ฯลฯ ถือเป็น 
“สินทรัพย์ชีวภาพทางการเกษตร” ตาม TAS 41 

ทีต้่องวดัมูลค่ายุตธิรรมหักต้นทุนการขาย 

ไม่ใช่ PPE
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“สัตว์” เพือ่ให้ผลิตผล

เลีย้งววัเพ่ือรีดนม หรือเลีย้งไก่เอาไข่ เราจะถือเป็น 
“สินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการเกษตร” ตาม TAS 41 ต้องวดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมหักต้นทุนการขาย (ไม่ใช่ PPE 
ตาม TAS 16) 

*** เลีย้งแมวเป็นพนักงานต้อนรับในคาเฟ่แมว ถือเป็น 
PPE แต่ถ้าเราเลีย้งเพ่ือเอาลูกมนัไปขายจะถือเป็น
สินทรัพย์ชีวภาพตาม TAS 41)
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อะไหล่ (spare parts) 
➔ spare parts ใช้งานได้ไม่เกนิ 1 ปี

ต้องจัดประเภทเป็นสินค้าคงเหลือ
ตาม TAS 2 

➔ spare parts ใช้งานได้นานกว่า 1 ปี 
ต้อง จัดประเภทเป็น PPE ตาม TAS 16 
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รายการ บัญชี
ภาษี

ใหม่ เดิม

รายได้ค่าเช่า รับรู้รายได้ค่าเช่าตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายสัุญญาเช่า

(รวมรายได้ทัง้สัญญาหารด้วย
อายสัุญญา)

1) ตามสัญญา หรือ
2) ตามหลกัการบัญชี

ตามเงินที่รับ
เงินแต่ละปี
ตามสัญญา

รายจ่ายค่าเช่า รับรู้รายจ่ายค่าเช่าตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า
(รวมรายจ่ายทัง้สัญญาหารด้วย

อายสัุญญา)

1) ตามสัญญา หรือ
2) ตามหลักการบัญชี ตามเงินทีจ่่ายแต่

ละปีตามสัญญา

215



บัญชี ภาษี
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

• รายได้ค่าเช่า ดูย่อหน้า 50
• รายจ่ายค่าเช่า ดูย่อหน้า 33

ท.ป.1/2528
ข้อ 3.4

(แก้ไขโดย ท.ป. 299/2561)
NPAEs

• รายได้ค่าเช่า ดูย่อหน้า 285
• รายจ่ายค่าเช่า ดูย่อหน้า 272
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• กรมสรรพากร
• กรมสรรพสามิต
• กรมศุลกากร
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• องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ เช่น
1)ภาษโีรงเรือนและที่ดนิ
2)ภาษป้ีาย
3)ภาษบี ารุงท้องที่

219



• กระทรวงมหาดไทย เช่น
1) ภาษสุีราและสรรพสามิต
2) อากรรังนกอีแอ่น
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1) ค่าปรับยืน่งบการเงินล่าช้าจ่ายให้กรมพฒันาธุรกจิการค้า
2) ค่าเบี้ยปรับเน่ืองจากการน าส่งงบการเงินล่าช้า จ่ายให้ ก.ล.ต.
3) เบี้ยปรับทีน่ าส่งเงินสมทบล่าช้ากว่าก าหนดจ่ายให้ คปภ.
4) เบี้ยปรับยืน่เพิม่เตมิน าส่งเงินสมทบไม่ครบตามเกณฑ์ที่

ก าหนดจ่ายให้ คปภ.
5) เบี้ยปรับส่งเงินสมทบประกนัสังคมเกนิเวลา
6) ค่าปรับจราจร
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ค าถาม : ค่าปรับพนักงานกระท าความผดิตามกฎหมาย
จราจรทางบก สามารถถือเป็นรายจ่ายทาง
ภาษีได้หรือไม่
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ค าตอบ : ค่าปรับทางอาญาตามกฎหมายจราจรทางบก 
ไม่เข้าลกัษณะเป็นค่าปรับทางอาญาตาม

ประมวลรัษฎากร ไม่ต้องห้ามถือเป็น
รายจ่ายในการ ค านวณก าไรสุทธิ ตามมาตรา 
65 ตรี (6) แห่งประมวลรัษฎากร



ค าถาม : ตัวอย่างค่าปรับทางอาญาตาม
กฎหมายภาษีอากร
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ค าตอบ : • ไม่ได้ย่ืนแบบภาษีภายในก าหนด
• เจตนาละเลยไม่ย่ืนแบบภาษีภายใน

ก าหนดเพ่ือเลีย่งภาษี
• หนีภาษี



ค าถาม : ไม่ได้น าผลขาดทุนสุทธิมาใช้ในปีทีผ่่านมา
(ไม่ได้กรอกผลขาดทุนสุทธิยกมาในแบบ ภ.ง.ด.
50) ขาดทุนสุทธิส่วนทีเ่หลือสามารถใช้สิทธิปี
ถัดไปได้หรือไม่

ค าตอบ : • ไม่ได้น าผลขาดทุนสุทธิยกมามาใช้ในปีทีผ่่านมาแล้ว 
แต่ภายหลงัได้ย่ืนแบบ ภ.ง.ด. 50 เพิม่เตมิ โดยได้น า
ผลขาดทุนสุทธิยกมาดงักล่าวมาหักเป็นรายจ่ายใน
แบบ ภ.ง.ด. 50 เพ่ือปรับปรุงแบบฯ ให้ถูกต้อง ก็
สามารถกระท าได้ 

กค 0702/6605 
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Information Training Fap/7.เลขที่หนังสือ กค 0702-6605 ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 รอบ.docx


ตวัอย่างกรณบีันทกึผลขาดทุนผดิพลาด

225



ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกนิ 5 รอบ

• ย้อนหลงัไม่เกนิ 5 รอบระยะเวลาบัญชี

• จะต้องใช้อย่างต่อเน่ือง จะข้ามหรือเว้น
เพือ่หักในรอบระยะเวลาบัญชีอื่นไม่ได้ 

• ปี 2559 ต้องสละสิทธ์ิผลขาดทุนสะสม 120 ล้านบาท

• ปี 2560 จะต้องเสียภาษจีากก าไรสุทธิ 110 ล้านบาท
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By dr.cha 227

หุ้นกู้ช่ัวนิรันดร์
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รู้ไว้ใช่ว่า
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หุ้นกู้ทีม่ีลกัษณะคล้ายทุน

(Perpetual Bond)
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Perpetual Bond
1) ไม่มีก าหนดช าระคนืเงินต้นที่แน่นอน 
2) สิทธิไถ่ถอนอยู่ทีผู่้ออกหุ้นกู้ (ผู้ถอืไม่มีสิทธิ)
3)มีก าหนดจ่ายดอกเบี้ยทีชั่ดเจน แต่มี
สิทธิเลือ่นช าระดอกเบี้ยได้
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การแสดงรายการในงบการเงิน
(TAS32)
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การแสดงรายการในงบการเงิน
หน้ีสิน ทุน

ถ้าต้องช าระคืนเงินต้น เมื่อเกดิ
เหตุการณ์ทีมี่ความไม่แน่นอน
และอยู่นอกเหนือการควบคมุ
เกดิขึ้นในอนาคต (tas32-25)

ต้องช าระคนืเงินต้นเมื่อมีการ

ช าระบัญชี
(เลิกกจิการ)ถ้าผู้ถอืหุ้นกู้มีสิทธิได้รับช าระ

ก่อนการช าระบัญชี
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เหตุการณ์ทีม่ีความไม่แน่นอนและอยู่นอกเหนือการควบคมุ

1. มีขาดทุนสะสมจนท าให้ส่วนของทุนเหลือน้อยกว่า 
50% ของทุนจดทะเบียน

2. มีการเปลี่ยนแปลงในดชันีตลาดหุ้น ดชันีราคา
ผู้บริโภค อัตราดอกเบ้ียข้อก าหนดด้านภาษี รายได้ใน
อนาคต ก าไรสุทธิ 

3. อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของ
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ตัวช่วยจากสภาวิชาชีพบัญชี

ขายและได้รับช าระหุ้นกู้ทีม่ีลักษณะคล้ายทุน
ก่อนวันที ่31 ธ.ค. 2562 สามารถแสดงหุ้นกู้เป็นส่วน

หน่ึงของส่วนของผู้ถอืหุ้น ไม่เกนิ 3 ปี 
นับจากวันที ่1 ม.ค. 2563

(ประกาศสภาวชิาชีพบัญชี ที่ ๙๕/๒๕๖๒)
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