ประเด็นคําถาม – คําตอบ
ประกาศกรม เรื่อง รายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552
การบังคับใชประกาศ
1. คําถาม ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการการคา เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ.2552
มีผลบังคับใชเมื่อใด
คําตอบ ประกาศนีใ้ หใชบังคับสําหรับการจัดทํางบการเงิน ซึ่งมีรอบปบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป แตถาหากกิจการใดมีความพรอมสามารถเริ่มปฏิบัติกอน
วันที่ประกาศมีผลบังคับใชก็ได
งบการเงินของกิจการมีรอบปบัญชีเริ่มวันที่ 1 มิ.ย. 51 สิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. 2552 ตองปฏิบัติ
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาฉบับใหมนี้หรือไม
คําตอบ ยังไมตองจัดทํางบการเงินตามประกาศฉบับใหมนี้ เพราะรอบปบัญชีของทานเริ่มวันที่ 1 มิ.ย.51
ซึ่งเปนวันทีก่ อ นประกาศมีผลบังคับใช อยางไรก็ตามในรอบป 1 มิ.ย. 51 สิ้นสุดวันที่
31 พ.ค. 2552 หากกิจการของทานมีความพรอมจะปฏิบตั ิตามประกาศฉบับใหมนกี้ ็สามารถ
กระทําได

2. คําถาม

กรณีนํางบปกอ นมาเปรียบเทียบ ตองจัดประเภทรายการในงบการเงินของปกอนใหเปนไปตาม
ประกาศกรมฯ ฉบับใหมดว ยหรือไม
คําตอบ กิจการตองจัดประเภทรายการของงบการเงินรอบบัญชีกอนที่นํามาเปรียบเทียบใหสอดคลอง
กับประกาศกรมฯ ดวย เวนแตไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ

3. คําถาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ใหถือปฏิบตั ิกับงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป แตประกาศของกรม
พัฒนาธุรกิจการคา เรื่องกําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน มีผลบังคับใชสําหรับงบ
การเงินซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป ดังนั้น
งบการเงินของกิจการสําหรับป 2551 ซึ่งไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 ถือวา
ขัดหรือแยงกับประกาศรายการยอของกรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือไม
คําตอบ ในการจัดทําประกาศกรมฯ เรื่องรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 กรมพัฒนาธุรกิจ
การคาไดพิจารณาใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีอยูแลว โดยประกาศฯ ได
กําหนดใหในกรณีที่มาตรฐานการบัญชีกําหนดใหมีการแสดงรายการที่แตกตางหรือ
นอกเหนือจากรายการที่กําหนดไวตามประกาศก็ใหปฏิบัติตามที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด
และประกาศกรมฯ เรื่องรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544(ฉบับเดิมที่ยกเลิก) ก็
กําหนดใหในกรณีที่มาตรฐานการบัญชีกําหนดใหมีการแสดงรายการยอนอกเหนือจากรายการ
ที่กําหนดไว กิจการตองแสดงรายการนั้นเพิ่มเติมดวย ดังนั้น ในรอบปบัญชี 2551 ไมวากิจการ
จะทํางบการเงินตามประกาศกรมฯ พ.ศ. 2552 (ฉบับใหม) หรือประกาศกรมฯ พ.ศ. 2544 (ฉบับ
เดิมที่ยกเลิก) กิจการก็ตองปฏิบัติใหสอดคลองกับมาตรฐานการการบัญชีฉบับที่ 35 ดวย
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5. คําถาม ตามรูปแบบรายการยอของกรมพัฒนาธุรกิจการคา แบบที่ 2 ของบริษัทจํากัด กิจการ
ไมจําเปนตองแสดงรายการกําไรตอหุนใชหรือไม
คําตอบ การจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัด ไมจาํ เปนตองแสดงรายการกําไรตอหุน
บริษัทแมเปนบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งตองทํางบการเงินตามรูปแบบทายประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา แบบที่ 3 บริษัทลูกที่เปนบริษทั จํากัด ตองทํางบการเงิน แบบที่ 2 หรือ 3
คําตอบ กรณีที่บริษัทลูกเปนบริษัทจํากัด ใหจัดทํางบการเงินตามรูปแบบรายการยอ แบบ 2

6. คําถาม

7. คําถาม สํานักงานผูแทนตองมีทุนขัน้ ต่ําตามกฎหมายหรือไม อยางไร
คําตอบ สํานักงานผูแทนที่มีฐานะเปนคนตางดาว ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาวกําหนดใหธุรกิจที่ตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายดังกลาว ตองมีทุนขั้นต่าํ สําหรับ
ใชในการเริ่มตนประกอบธุรกิจประเทศไทยไมนอยกวารอยละยี่สิบหาของคาเฉลี่ยตอปของ
ประมาณการรายจายในการประกอบธุรกิจสําหรับแตละธุรกิจของคนตางดาวนัน้ เปนเวลาสาม
ป แตทั้งนี้ตองมีจํานวนตั้งแตสามลานบาทขึ้นไปสําหรับแตละธุรกิจ ตัวอยางเชน ประมาณการ
รายจายโดยเฉลี่ยตอปของประมาณการรายจาย 3 ป เทากับ 100 ลานบาท ทุนขั้นต่ําจะเทากับ 25
ลานบาท ทั้งนี้ เปนไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กําหนดทุนขั้นต่ําและระยะเวลาใน การนําหรือ
สงทุนขั้นต่ําเขามาในประเทศไทยพ.ศ. 2545
งบการเงินของบริษัทที่มีผูถือหุนเปนตางชาติ ซึ่งไดรับ BOI ตองแยกทุนขั้นต่ําตามกฎหมาย
หรือไม และตองแสดงงบกําไรขาดทุนแยกตามประเภทธุรกิจที่ไดรับอนุญาตหรือไม
คําตอบ กรณีที่กิจการมีฐานะเปนคนตางดาวและไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวย
การประกอบธุรกิจของคนตางดาวหลายประเภท ถือไดวามีเพียงหนึ่งหนวยธุรกิจใหจัดทํางบ
การเงินในภาพรวมเพียงฉบับเดียว โดยใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินเกี่ยวกับ
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ และรายการทุนขั้นต่ําตามกฎหมายแยกตามประเภทธุรกิจ
ที่ไดรับใบอนุญาต
- รายได และคาใชจายแยกตามประเภทธุรกิจที่ไดรับใบอนุญาต

8. คําถาม
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งบดุล
1. คําถาม

เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจํา 1 ป ตองจัดอยูใ นรายการเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด หรือจัดอยูในรายการเงินลงทุนชั่วคราว
คําตอบ เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจํา 1 ป ตองจัดอยูใ นรายการเงินลงทุนชั่วคราว
บัญชีเงินฝากประจํา 3 เดือน ที่ธนาคารใหบริษัทเปดไวเพื่อค้ําประกันการกูย ืม หรือการค้ํา
ประกันการวาจาง ควรแสดงบัญชีเงินฝากประจํา 3 เดือน เปนบัญชีสินทรัพยอื่นหมุนเวียน
หรือไมหมุนเวียนหรือรายการเทียบเทาเงินสดไดหรือไม
คําตอบ เงินฝากประจํา 3 เดือนที่เปดไวเพื่อค้ําประกันตาง ๆ ถือวาเปนเงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดใน
การแลกเปลี่ยนจึงไมควรแสดงรวมอยูใ นเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ใหแสดงเปน
สินทรัพยอื่นแตจะจัดประเภทเปนหมุนเวียนหรือไมหมุนเวียนขึ้นอยูก ับขอจํากัดในการ
แลกเปลี่ยนซึ่งหากขอจํากัดดังกลาวจะหมดไปภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันทีใ่ นงบดุล
ใหจดั ประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียน

2. คําถาม

เงินฝากประจํา 6 เดือน ซึ่งจะครบกําหนดในอีก 3 เดือนขางหนานับจากวันทีใ่ นงบการเงิน
รายการดังกลาวควรจัดประเภทเปนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหรือเงินลงทุนชั่วคราว
คําตอบ เงินฝากประจําอายุ 6 เดือน ถือเปนรายการเงินลงทุนชั่วคราว

3. คําถาม

ตั๋วเงินรับอายุ 4 เดือน เริ่มวันที่ 1 ต.ค.51 - 31 ม.ค. 52 ถือเปนรายการเงินสดและเทียบเทา
เงินสดหรือไม
คําตอบ การจัดประเภทรายการสําหรับตั๋วเงินรับ ใหพิจาณาลักษณะของการเกิดรายการ เชน
ตั๋วเงินรับที่เกิดจากการขายสินคาหรือใหบริการตามปกติของกิจการใหจัดประเภทเปนลูกหนี้
การคา ตั๋วเงินรับที่เกิดจากการใหบริษัทที่เกี่ยวของกันกูยืมเงินโดยใหบริษัทผูกูออกตั๋วแลก
เงินเปนหลักประกันใหจดั ประเภทเปนเงินใหกยู ืมระยะสัน้ แกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เปนตน

4. คําถาม

ธุรกิจนําเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยไปซื้อกองทุนประเภท “กองทุนตราสารการเงิน”
เพื่อใหไดผลตอบแทนสูงกวาบัญชีเงินฝากออมทรัพย วัตถุประสงคเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน
เชนเดียวกับออมทรัพยจะสามารถจัดประเภทเปนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดไดหรือไม
หรือเงินกองทุนดังกลาวตองจัดเปนเงินลงทุนชั่วคราว
คําตอบ เงินลงทุนในกองทุนตราสารการเงิน ยังมีความเสี่ยงตอการเปลี่ยนเปนเงินสดจึงไมอาจถือไดวา
เปนรายการเทียบเทาเงินสด ใหจดั ประเภทรายการในงบการเงินเปนเงินลงทุนชั่วคราว

5. คําถาม
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6. คําถาม เงินใหกูยืมแกผูถือหุนซึ่งไมไดมีสวนในการบริหารงานของกิจการ ตองจัดอยูใ นรายการเงินให
กูยืมแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน หรือเงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการอื่นและควร
จัดเปนรายการหมุนเวียนหรือไมหมุนเวียน
คําตอบ หากผูถือหุนรายดังกลาวมีอาํ นาจควบคุมกิจการหรือสามารถใชอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ
ในการตัดสินใจดานการเงินหรือการดําเนินงานของกิจการ จะถือไดวา ผูถือหุนรายนัน้
เปนบุคคลที่เกีย่ วของกับกิจการ ใหจัดประเภทรายการเงินใหกยู ืมแกผูถือหุนเปน “เงินใหกยู ืม
แกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในกรณีที่มีการซื้อ- ขายสินคากับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วของกัน รายการลูกหนี้/เจาหนี้ที่
เกิดขึ้นดังกลาว ควรจัดประเภทรายการเปนลูกหนีก้ ารคา/เจาหนี้การคา หรือ ลูกหนี้/เจาหนี้
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
คําตอบ ใหจดั ประเภทเปนลูกหนีห้ รือเจาหนีก้ ารคา เนื่องจากเปนรายการที่เกิดจากการซื้อ-ขายสินคา
ตามปกติของกิจการ

7. คําถาม
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งบกําไรขาดทุน
1. คําถาม งบกําไรขาดทุน สามารถเลือกปฏิบัติวาจะแสดงแบบใดไดหรือไม และมีขอพิจารณาอยางไร
คําตอบ การแสดงงบกําไรขาดทุน สามารถเลือกได 2 รูปแบบ คือ งบกําไรขาดทุนจําแนกคาใชจายตาม
หนาที่ หรือจําแนกคาใชจายตามลักษณะ ทั้งนี้ การเลือกแสดงงบกําไรขาดทุนแบบใด ขึ้นอยู
กับลักษณะของกิจการ เนื่องจากการนําเสนองบกําไรขาดทุนแตละวิธมี ีขอดีสําหรับแตละ
กิจการแตกตางกัน ดังนัน้ ผูบ ริหารจําเปนตองเลือกนําเสนองบกําไรขาดทุนแบบทีใ่ หขอมูลที่
เปนประโยชนตอการตัดสินใจของกิจการ ทั้งนี้ หากกิจการเลือกแสดงแบบใดแลวควรปฏิบัติ
อยางสม่ําเสมอ และหากเลือกแสดงงบกําไรขาดทุนจําแนกคาใชจายตามหนาที่ใหเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของคาใชจายในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวยเนื่องจากขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะคาใชจายมีประโยชนตอการคาดคะเนกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ
การจัดทํางบกําไรขาดทุนตามหนาที่ “กรณีที่กิจการเลือกแสดง งบกําไรขาดทุน แบบจําแนก
คาใชจายตามหนาที่ ตองเปดเผยขอมูลเพิม่ เติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกีย่ วกับ
คาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย” ขอมูลคาใชจายตามลักษณะที่ตองเปดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินมีอะไรบาง
คําตอบ กรณีที่กจิ การเลือกแสดงงบกําไรขาดทุนแบบจําแนกคาใชจายตามหนาที่ กิจการตอง
เปดเผยขอมูลคาใชจายตามลักษณะ ตัวอยางเชน คาเสือ่ มราคา คาซื้อวัตถุดิบ คาขนสง
ผลประโยชนพนักงาน และคาโฆษณา เปนตน ทั้งนี้ ขอใหพิจารณามาตรฐานการบัญชี
ที่เกี่ยวของดวย

2. คําถาม

การเลือกแสดงงบกําไรขาดทุนตามหนาทีก่ ับตามลักษณะของคาใชจายสามารถเปลี่ยนได
หรือไม เชน ป 2552 ใชตามหนาที่ ป 2553 ใชตามลักษณะของคาใชจา ย
คําตอบ กิจการเลือกแสดงงบกําไรขาดทุนแบบใดแลวควรถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการนําเสนองบกําไรขาดทุนดังกลาว กิจการควรจัดรูปแบบงบกําไร
ขาดทุนของรอบปกอนใหสอดคลองกับรอบปปจจุบันและควรเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินดวยดวย ทัง้ นี้ เพือ่ ใหงบกําไรขาดทุนสามารถเปรียบเทียบกันได

3. คําถาม

การแสดงงบกําไรขาดทุน จําแนกคาใชจายตามหนาที่ จําเปนตองแยกแสดงคาใชจายในการขาย
ออกจากคาใชจายในการบริหารหรือไม จะใชหลักความมีสาระสําคัญไดหรือไม
คําตอบ การแสดงงบกําไรขาดทุนจําแนกคาใชจายตามหนาที่ จะตองแยกแสดงคาใชจายในการขายและ
คาใชจายในการบริหารออกจากกัน ในการจําแนกคาใชจา ยแตละประเภทใหพิจารณาตามความ
เหมาะสมของกิจการที่สามารถสะทอนขอมูลที่มีความถูกตองและนาเชื่อถือมากที่สุด

4. คําถาม
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5. คําถาม การแสดงงบกําไรขาดทุนที่จาํ แนกคาใชจายตามหนาที่ โดยตองแยกรายการคาใชจายในการ
ขายและคาใชจายในการบริหารออกจากกัน กรณีของธุรกิจรับเหมากอสราง ตองมีคาใชจาย
ในการขายหรือไม
คําตอบ การแสดงรายการคาใชจายของกิจการขึ้นอยูกับลักษณะกิจการ หากกิจการมีคาใชจายซึ่งเกิดขึ้น
เนื่องจากการขาย กิจการจําเปนตองแสดงรายการดังกลาวเปนคาใชจายในการขายซึ่งตอง
พิจารณาเปนกรณี ๆ ไป ตัวอยางของคาใชจายในการขาย เชน คานายหนาในการขาย เปนตน
ตามรูปแบบรายการยอของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ใชชื่อรายการวา ตนทุนทางการเงิน แตตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 ใชชื่อรายการวา คาใชจายทางการเงิน อยากทราบวากิจการควร
ใชชื่อรายการตามมาตรฐานการบัญชีไดหรือไม
คําตอบ กิจการควรใชคําวาตนทุนทางการเงิน เนื่องจากสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ (IFRS) ที่ใชชื่อรายการวา Finance Cost

6. คําถาม

7. คําถาม ตนทุนทางการเงิน ประกอบดวยคาใชจายอะไรบาง
คําตอบ ตนทุนทางการเงิน หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการที่กิจการตองจัดหาเงินทุนมา
ดําเนินงาน เชน ดอกเบีย้ เงินกู คาธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบี้ยจายที่เกิดจากสัญญาเชาการเงิน
เปนตน
กรณีรายการตนทุนทางการเงิน หากกิจการมีรายการดอกเบี้ยจายเพียงรายการเดียว สามารถระบุ
ในงบการเงินวาเปนดอกเบีย้ จายเลยไดหรือไม
คําตอบ กรณีดังกลาวกิจการสามารถระบุในงบการเงินวาเปนดอกเบี้ยจายได อยางไรก็ตาม เพื่อใหงบ
การเงินของกิจการสามารถเปรียบเทียบกับงบการเงินของกิจการอื่นได กิจการควรใชคําวา
ตนทุนทางการเงินซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึงดอกเบี้ยจายดวย

8. คําถาม

คาธรรมเนียมในการประเมินหลักทรัพยทใี่ ชค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี คาสมุดเช็คและ
อากรแสตมป คาธรรมเนียมเช็คคืน ถือเปนตนทุนทางการเงินหรือไม
คําตอบ คาธรรมเนียมในการประเมินหลักทรัพยจดั ประเภทเปนตนทุนทางการเงินเพราะเปนคาใชจาย
อันเนื่องมาจากการจัดหาเงินทุนมาดําเนินงาน สวนคาสมุดเช็คและอากรแสตมป
คาธรรมเนียมเช็คคืน ใหจดั ประเภทเปนคาใชจายในการบริหาร

9. คําถาม

ดอกเบี้ยจายจากการเชาซื้อรถยนตเพื่อใชในกิจการ ถือเปนคาใชจายในการบริหารหรือตนทุน
ทางการเงิน
คําตอบ ถือเปนดอกเบีย้ จาย ใหจัดประเภทเปนตนทุนทางการเงิน

10. คําถาม
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11. คําถาม กรณีที่กจิ การมีสวนแบงจากเงินลงทุนในบริษัทรวม ทั้งที่เปนกําไรและขาดทุน กิจการควร
แสดงสวนแบงดังกลาวอยางไร
คําตอบ ในการจัดทํางบการเงินรวมของกิจการซึ่งมีเงินลงทุนในบริษัทรวม เงินลงทุนในการรวมคา
ที่เลือกใชวิธีสว นไดเสีย ใหแสดงรายการสวนแบงกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
การรวมคาดวยยอดสุทธิ โดยแสดงรายการกอนตนทุนทางการเงิน และใหแสดงรายละเอียด
สวนแบงจากเงินลงทุนในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวย
กรณีบริษัทมหาชนจํากัดแสดงงบกําไรขาดทุน จําแนกคาใชจายตามหนาที่ หากผูบริหารของ
กิจการตองควบคุมดูแลทางการผลิต ซึ่งเงินเดือนและคาตอบแทนของผูบริหารคนนี้ตองปน
สวนเปนตนทุนผลิตและอยูในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําปลายงวด ดังนั้น ในการ
แสดงรายการคาตอบแทนผูบ ริหาร จะตองมีการปนสวนกลับรายการจากตนทุนผลิต สินคา
สําเร็จรูปและงานระหวางทําปลายงวดดวยหรือไม
คําตอบ คาตอบแทนผูบ ริหารหมายถึงคาตอบแทนที่ใหแกกรรมการ ผูจัดการ พนักงานระดับผูจัดการ
ฝายขึ้นไป ที่มีอํานาจตัดสินใจ ซึ่งโดยปกติผูบริหารที่มีอํานาจตัดสินใจในนโยบายระดับสูง
จะไมเกี่ยวของโดยตรงกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งกิจการไมจําเปนตองนํา
รายการคาตอบแทนผูบริหารดังกลาวมาปนสวนใหกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ

12. คําถาม

13. คําถาม ขอบเขตของคาตอบแทนผูบริหาร ครอบคลุมรายจายประเภทใดบาง
คําตอบ คาตอบแทนผูบ ริหาร (Management benefit expenses) หมายถึง คาตอบแทน ที่ผบู ริหาร
ไดรับจากกิจการ ไดแก คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ผลประโยชนตอบแทน ตัวอยางเชน หุน
หุนกู หรือสิทธิประโยชนทผี่ ูบริหารไดรับจากกิจการ รวมถึงโครงการใหสิทธิซื้อหุนแก
ผูบริหาร หรือสิทธิประโยชนอื่นใดแกผูบริหาร เปนตน
ทั้งนี้ผูบริหาร หมายถึง กรรมการ ผูจัดการ พนักงานระดับผูจัดการฝายขึ้นไปที่มีอํานาจ
ตัดสินใจและใหรวมถึงบุคคลซึ่งมีตําแหนงและมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับบุคคลดังกลาวดวย
ในกรณีที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ความหมายของคําวา “ผูบริหาร”
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กรณีที่กจิ การมีคาใชจายบางรายการที่มีจํานวนเงินมากๆ เชน คาที่ปรึกษา หรือ คาซอมแซม
เปนตน กิจการสามารถแยกแสดงคาใชจายดังกลาวจากคาใชจายอืน่ ๆไดหรือไม และ
จําเปนตองเปดเผยขอมูลไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวยหรือไม
คําตอบ กรณีที่กจิ การมีรายการรายไดหรือคาใชจายที่มีสาระสําคัญ กิจการสามารถแยกแสดงรายการ
นั้นๆ ไดตามความจําเปนและเหมาะสม อยางไรก็ตาม การแสดงรายการดังกลาวจะตองถูกตอง
ตามประเภทและลักษณะของรายการ สําหรับการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินใหปฎิบัติตามขอกําหนดตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ

14. คําถาม
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15. คําถาม กิจการขนาดเล็ก มีรายไดจากคานายหนา ควรแสดงเงินเดือนพนักงานเปนตนทุนบริการหรือ
คาใชจายบริหาร
คําตอบ กรณีธุรกิจบริการ คาใชจายซึ่งเปนตนทุนโดยตรงที่ทําใหเกิดรายไดหลักของกิจการ ตองจัด
ประเภทเปนตนทุนการใหบริการ แตหากคาใชจายที่เกิดขึ้นเปนคาใชจา ยทั่วไปสําหรับกิจการ
โดยรวม ควรจัดรายการดังกลาวเปนคาใชจายในการบริหาร ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการของ
กิจการ ควรยึดหลักความมีนยั สําคัญตามลักษณะของกิจการ
กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กรณีที่มีทั้งกําไรและขาดทุนควรแสดงในงบการเงินแยก
แตละรายการหรือแสดงดวยยอดสุทธิ
คําตอบ กรณีที่มีทั้งกําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ใหแสดงในงบการเงินดวยยอดสุทธิ

16. คําถาม

กรณีที่กจิ การใชวิธีการบันทึกสินคาคงเหลือแบบ Perpetual และเลือกทํางบกําไรขาดทุน
จําแนกคาใชจา ยตามลักษณะของคาใชจาย กิจการจะแสดงรายการการเปลี่ยนแปลงในสินคา
สําเร็จรูปและงานระหวางทําอยางไร
คําตอบ การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําในงบกําไรขาดทุนจําแนกคาใชจายตาม
ลักษณะของคาใชจาย เปนการแสดงรายการสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําตนงวดลบดวย
สินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําปลายงวด ทั้งนี้ การแสดงรายการดังกลาวสามารถคํานวณ
ไดตามปกติไมวากิจการจะบันทึกสินคาคงเหลือแบบ Perpetual หรือ Periodic ก็ตาม

17. คําถาม

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําถาแสดงสวนนีแ้ ลว ในสวนของการ
แสดงตนทุนขายจะตองแสดงอยางไร
คําตอบ การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา ตนทุนขาย จะแสดงในงบกําไร
ขาดทุนคนละแบบกัน โดย
- การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา เปนรายการทีป่ รากฎในงบกําไร
ขาดทุนจําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย
- ตนทุนขาย เปนรายการทีป่ รากฎในงบกําไรขาดทุนจําแนกคาใชจายตามหนาที่

18. คําถาม

งานที่กิจการทําและถือเปนรายจายฝายทุน จะเกิดขึ้นเมื่อกิจการสรางทรัพยสินไวเพื่อใชใน
กิจการ หรือรวมทั้งกรณีรับกอสรางหรือรับจางดวย
คําตอบ งานที่กิจการทําและถือเปนรายจายฝายทุน เกิดขึ้นในกรณีที่กิจการสรางทรัพยสินไวเพื่อใชใน
กิจการ

19. คําถาม

20. คําถาม

การแสดงงบกําไรขาดทุน ทัง้ จําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจา ย หรือจําแนกคาใชจาย
ตามหนาที่ จะแสดงยอดรวมของคาใชจายเทากันหรือไม
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คําตอบ ในการแสดงงบกําไรขาดทุนของทั้ง 2 แบบ ยอดรวมของคาใชจายจะตองเทากัน ตัวอยางเชน
ซื้อวัตถุดิบ 30 บาท คาจางผลิต 6 บาท คาเสื่อมราคาเครื่องจักร 3 บาท เงินเดือนพนักงานขาย 4
บาท และสินคาปลายงวด ประกอบดวย สินคาสําเร็จรูป 3 บาท งานระหวางทํา 4 บาท
วัตถุดิบ 2 บาท แสดงรายการและจํานวนเงินในงบกําไรขาดทุน ไดดังนี้
การแสดงรายการในงบกําไรขาดทุน จําแนกคาใชจายตามหนาที่ – แบบขั้นเดียว
รายการบางสวนในงบกําไรขาดทุน
การคํานวณ ตนทุนขาย :รายได
วัตถุดบิ ตนงวด
0
บวก ซื้อวัตถุดบิ
30
รายไดจากการขายหรือการใหบริการ
XX
หัก วัตถุดิบปลายงวด
2
รายไดอื่น
XX
วัตถุดบิ ใชไป
28
XX
คาจางผลิต
6
รวมรายได
เสื่อมราคาเครื่องจักร
3
คาใชจาย
ตนทุนผลิตระหวางงวด
37
ตนทุนขายหรือตนทุนการใหบริการ
30
บวก งานระหวางทําตนงวด
0
หัก งานระหวางทําปลายงวด
4
คาใชจายในการขาย
4
ตนทุนผลิต
33
คาใชจายในการบริหาร
XX
บวก สินคาสําเร็จรูปตนงวด
0
คาใชจายอื่น
XX
หัก สินคาสําเร็จรูปปลายงวด 3
ตนทุนขาย
30
รวมคาใชจาย
34
การแสดงรายการในงบกําไรขาดทุน จําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย
รายการบางสวนในงบกําไรขาดทุน
รายได
การคํานวณ การเปลี่ยนแปลงใน FGและ WIP :WIP ตนงวด บวก FG ตนงวด
0
รายไดจากการขายหรือการใหบริการ
XX
หัก WIP ปลายงวด บวก FG ปลายงวด 7
รายไดอื่น
XX
การเปลี่ยนแปลงใน FG และ WIP
(7)
XX
รวมรายได
คาใชจาย
การคํานวณ วัตถุดบิ และวัสดุสิ้นเปลืองใชไป :การเปลี่ยนแปลงใน FG และ WIP
(7)
วัตถุดิบตนงวด
0
งานที่กิจการทําและถือเปนรายจายฝายทุน
XX
บวก ซื้อวัตถุดิบ
30
หัก วัตถุดิบปลายงวด
2
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
28
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นแปลืองใชไป 28
คาใชจายพนักงาน
10
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
3
การคํานวณ คาใชจายพนักงานขาย :ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
XX
คาจางผลิต
6
คาใชจายอื่น
XX
เงินเดือนพนักงานขาย
4
คาใชจายพนักงาน
10
รวมคาใชจาย
34
จะเห็นไดวาคาใชจายรวมของทั้งสองวิธไี ดเทากัน คือ 34 บาท
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21. คําถาม การแยกแสดงคาตอบแทนผูบ ริหารเปนรายการหนึ่งในงบกําไรขาดทุน อาจกอใหเกิด
ความเขาใจผิดในการวิเคราะหงบการเงินและกําไรขั้นตนของบริษัท เชน เงินเดือนและ
คาตอบแทนของผูบริหารที่เปนระดับผูจดั การฝายโรงงานซึ่งควรปนสวนเขาเปนสวนหนึ่ง
ของตนทุนขาย แตกลับไปแสดงแยกไวทรี่ ายการคาตอบแทนผูบริหาร จะมีผลทําให
การแสดงตัวเลขกําไรขั้นตนสูงขึ้นและสะทอนภาพที่ไมถูกตอง
คําตอบ กรณีที่กจิ การมีผูบริหารที่ตองทําหนาที่เกีย่ วกับการควบคุมการผลิตดวย ควรแสดงรายการ
ที่เกี่ยวของกับคาตอบแทนผูบ ริหาร ดังนี้
- คาตอบแทนผูบริหารสวนที่เกีย่ วของกับตนทุนขายใหกิจการนําไปแสดงเปนสวนหนึ่ง
ของตนทุนขาย
- สําหรับคาตอบแทนผูบริหารที่เปนคาใชจายในการบริหาร ซึ่งมิไดแสดงรวมอยูใน
ตนทุนขายใหกิจการแสดงแยกไวที่รายการคาตอบแทนผูบริหาร
- ใหกิจการเปดเผยยอดรวมของคาตอบแทนผูบริหาร ซึ่งประกอบดวยสวนทีแ่ สดงรวม
อยูในตนทุนขาย และสวนทีม่ ิไดแสดงรวมอยูในตนทุนขายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
การแยกแสดงคาตอบแทนผูบ ริหารเปนรายการหนึ่งในงบกําไรขาดทุน เปนการเปดขอมูล
ความลับของบริษัทแกพนักงานในบริษัทและคูแขงขัน
คําตอบ การกําหนดใหกิจการแยกแสดงคาตอบแทนผูบริหารเปนรายการหนึ่งในงบกําไรขาดทุนไมถือ
วาเปนการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับของกิจการ และไมเปนการกําหนดใหกิจการตองเปดเผย
ขอมูลมากขึ้นกวาที่กจิ การเคยปฏิบัติ เนื่องจาก

22. คําถาม

- การเปดเผยคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง เปนขอกําหนดประการ
หนึ่งของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีทจี่ ะชวยใหเกิดความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบ
ได อันจะชวยสรางความมั่นใจใหกับผูถือหุน นักลงทุนและทุกฝายที่เกี่ยวของ
- ปจจุบันบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับคาตอบแทน
ผูบริหารไวในแบบ 56 – 1 ซึ่งผูใชงบการเงินสามารถตรวจสอบขอมูลดังกลาวไดอยูแ ลว โดย
แบบ 56 – 1 จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและจํานวนเงินคาตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทแต
ละคนไดรับ สวนคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงจะเปดเผยเกีย่ วกับจํานวนผูบริหารและจํานวน
เงินคาตอบแทนเปนยอดรวม
- สําหรับการแสดงคาตอบแทนผูบริหารตามรูปแบบรายการยอที่ตอ งมีในงบการเงิน
จะแสดงดวยจํานวนเงินที่เปนยอดรวม โดยไมจําเปนตองแสดงรายละเอียดเกีย่ วกับชือ่ และ
จํานวนเงินคาตอบแทนที่ผูบริหารแตละคนไดรับ
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23. คําถาม การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับคาใชจายตามลักษณะ
กรณีที่กจิ การแสดง “งบกําไรขาดทุน แบบจําแนกคาใชจายตามหนาที”่ อาจมีผลกระทบใน
เรื่องความลับทางการคา เชน บริษัทตองเปดเผยตนทุนวัตถุดิบใชไปโดยบริษัทมีวตั ถุดิบหลัก
เปนคาเชื้อเพลิงและพลังงาน จะสงผลใหคแู ขงสามารถวิเคราะหตนทุนของบริษัทได ดังนั้น
บริษัทจะดําเนินการตามแนวทางดังตอไปนี้ ไดหรือไม
แนวทางที่ 1 ไมตองเปดเผยขอมูลเพิม่ เติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกีย่ วกับ
คาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย
แนวทางที่ 2 หากตองเปดเผยขอมูล ก็ควรแสดงเฉพาะคาใชจายบางรายการที่ไมเกี่ยวของ
กับตนทุนสินคาและตนทุนบริการ เชน คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย คาใชจายผลประโยชน
พนักงาน โดยไมตองเปนรูปแบบตามที่มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 กําหนดไว
คําตอบ กรณีที่กจิ การแสดง “งบกําไรขาดทุน แบบจําแนกคาใชจายตามหนาที”่ โดยไมเปดเผยขอมูล
เพิ่มเติมเกีย่ วกับคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย หรือ เปดเผยเฉพาะคาใชจายบางรายการที่
ไมเกี่ยวของกับตนทุนสินคาและตนทุนบริการ ถือวาเปนการไมปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี
เนื่องจาก
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 ยอหนา 86 กําหนดให “รายการรายไดและคาใชจายที่ถอื
วามีสาระสําคัญ กิจการตองเปดเผยลักษณะและจํานวนแยกสําหรับแตละรายการ” ดังนั้น
กรณีที่กจิ การแสดง “งบกําไรขาดทุน แบบจําแนกคาใชจายตามหนาที”่ ควรเปดเผยคาใชจาย
ตามลักษณะทุกรายการที่มีสาระสําคัญตามที่มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 กําหนด
- กรณีธุรกิจผลิต คาใชจายที่เกี่ยวของกับตนทุนการผลิตสินคา ไมวาจะเปนรายการการ
เปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป ถือไดวา
เปนรายการทีม่ ีสาระสําคัญที่กิจการควรเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบกระแสเงินสด
1. คําถาม รัฐวิสาหกิจ เชน การประปา หรือ การไฟฟา จัดเปนบริษทั มหาชนจํากัด หรือบริษัทจํากัด และ
จําเปนตองจัดทํางบกระแสเงินสดหรือไม
คําตอบ ขึ้นอยูกับการจดทะเบียนของรัฐวิสาหกิจนัน้ ๆ วาจะจัดตัง้ เปนนิติบุคคลประเภทใด ทั้งนี้ หาก
เปนนิติบุคคลประเภทบริษทั มหาชนจํากัด กิจการจะตองจัดทํางบกระแสเงินสดดวย
2. คําถาม งบการเงินสําหรับป 2551 และปตอไปของบริษัทจํากัด ตองแสดงงบกระแสเงินสดหรือไม
คําตอบ ในการจัดทํางบการเงินสําหรับบริษัทจํากัดตามประกาศกรมฯ กิจการไมตองนําเสนอ
งบกระแสเงินสด ซึ่งสอดคลองกับประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 21/2550 ลงวันที่
20 กรกฎาคม 2550 เรื่อง การยกเวนการบังคับใชมาตรฐานการบัญชี ที่ยกเวนการบังคับใช
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 เรื่องงบกระแสเงินสด กับธุรกิจที่ไมใชบริษัทมหาชนจํากัด
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อื่น ๆ
1. คําถาม

ในกรณีที่กิจการมีรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม หากกิจการมีการแปรสภาพ
นิติบุคคลจากหางหุนสวนเปนบริษัทจํากัด ในระหวางป 2551 งบการเงินที่นํามาเปรียบเทียบ
จําเปนตองทําหรือไมและจะเริ่มตนในปใด
คําตอบ กรณีที่ระหวางปมีการแปรสภาพจากหางหุน สวนจดทะเบียนไปเปนบริษัทจํากัดใหถอื วา
รอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกันไป ดังนั้น รอบระยะเวลาบัญชีแรกภายหลังการแปรสภาพเปน
บริษัท คือ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งไมสามารถเปรียบเทียบกับงบการเงินรอบป
สิ้นสุด 2550 ได ทั้งนี้ กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการแปรสภาพกิจการในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินดวย
หางหุนสวนจํากัด ซึ่งตองยืน่ งบการเงิน ณ วันเลิกกิจการ จะตองใชงบการเงินตามรูปแบบใด
และตองมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตรับรองหรือไม
คําตอบ งบการเงินของหางหุนสวนจํากัด ใหใชรูปแบบที่ 1 (รูปแบบสําหรับหางหุนสวนจํากัด) โดย
งบการเงิน ณ วันเลิกกิจการตองแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต เนื่องจากเปนการ
เลิกตามประมวลแพงและพาณิชย ซึ่งมาตรา 1255 กําหนดให “ ผูชําระบัญชีตองทํางบดุลขึ้น
โดยเร็วที่สุดทีเ่ ปนวิสัยจะทําได สงใหผูสอบบัญชีตรวจสอบลงสําคัญวาถูกตองแลวตองเรียก
ประชุมใหญ”

2. คําถาม

กรณีกจิ การถือหุนในบริษัทอืน่ รอยละ 5 หากตอมาภายหลังบริษัทนั้นมีการลดทุนจดทะเบียน
เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม กิจการจะตองรับรูผลขาดทุนจากการลดทุนนั้นหรือไม
คําตอบ กรณีกจิ การที่เราไปลงทุนมีการลดทุนจดทะเบียนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม กิจการจะตอง
รับรูผลขาดทุนจากการลดทุนนั้นตามสัดสวนที่กจิ การลงทุน

3. คําถาม

ในกรณีที่กิจการแสดงงบกําไรขาดทุนจําแนกคาใชจายตามลักษณะ จะตองแสดงรายการใน
แบบ ภงด. 50 อยางไร
คําตอบ รายการในแบบ ภงด. 50 บางรายการเปนการเสนอขอมูลตามลักษณะของคาใชจาย เชน
รายจายเกี่ยวกับพนักงาน คาตอบแทนกรรมการ เปนตน และบางรายการเปนการเสนอ
ขอมูลตามหนาที่ของคาใชจา ย เชน ตนทุนขาย ตนทุนผลิต เปนตน อยางไรก็ตามขณะนี้
กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดประสานงานกับกรมสรรพากรขอใหพิจารณาแบบ ภงด.50 เพื่อให
ผูประกอบการสามารถนําขอมูลจากงบการเงินกรอกในแบบ ภงด.50 ไดสะดวกยิ่งขึ้น

4. คําถาม
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5. คําถาม กองทุนรวมซึง่ เปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย พ.ศ. 2535 อยูภายใตบงั คับของ
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 หรือไม ทั้งนี้ กิจการดังกลาวจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด
ตามประมวลแพงและพาณิชย และการจัดการกองทุนรวมเปนการประกอบธุรกิจสวนหนึ่ง
ของกิจการ
คําตอบ กิจการดังกลาว ถือเปนนิติบคุ คลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย จึงเปนผูมหี นาที่
จัดทําบัญชีและตองจัดใหมกี ารทําบัญชีสําหรับการประกอบธุรกิจของตน ตามมาตรา 4 และ
มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยการจัดการกองทุนรวมถือเปนสวนหนึ่ง
ของการประกอบธุรกิจของบริษัท
ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว ณ สถานที่ทําการ
ตามที่กําหนดไวในมาตรา 13 แหง พรบ. การบัญชี พ.ศ. 2543 หากกิจการประสงคจะเก็บรักษา
บัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวนอกราชการอาณาจักร กิจการสามารถขออนุญาตจาก
สารวัตรใหญเพื่อดําเนินการดังกลาวไดหรือไม
คําตอบ ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว ณ สถานที่ทําการ
หรือสถานที่ที่ใชเปนที่ทําการผลิตหรือเก็บสินคาเปนประจํา หรือสถานที่ที่ใชเปนที่ทาํ งานเปน
ประจํา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีใหเก็บรักษาบัญชีและ
เอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีไว ณ สถานที่อื่นได อยางไรก็ตามเพื่อประโยชนในการ
ติดตามและกํากับดูแลของสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีจะไมอนุญาตใหเก็บรักษาบัญชี
และเอกสารทีต่ องใชประกอบการลงบัญชีไวนอกราชอาณาจักร

6 คําถาม

