
 
 

:: คําถามที่พบบอย :: บัญชีธุรกิจและผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
 

 
อยากทราบวธิีการบันทึกบัญชกีารรับชาํระคาหุนจดทะเบียนเปนเงินสดและลูกหนี้คาหุน ?  

ตอบ : - การบันทึกทุนจดทะเบียน Dr เงินสด XXX ลูกหนี้คาหุน XXX Cr ทุนจดทะเบียน XXX - เมื่อไดรับ
ชําระคาหุน Dr เงินสด/ธนาคาร XXX Cr ลูกหนี้คาหุน XXX  
 
 
การต้ังคาเผ่ือมลูคาสินคาลดลง หมายถึงอะไร และมีวิธีการรับรูอยางไร ?  

ตอบ : คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง หมายถึง สวนตางท่ีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาสินคา คงเหลือ
สภาพปกติหรือสภาพเส่ือมชํารุดระหวางราคาทุนกับมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ เมื่อสินคาคงเหลือถูกปรับลดให
เปนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ ไมใหถือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับนั้นเปนราคาทุนใหม ถากิจการยังคงถือสินคา
คงเหลือดังกลาวอยู ณ วันส้ินงวดบัญชีถัดมา กิจการตองเปรียบเทียบราคาทุนเดิมกับมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ
ท่ีไดประเมินใหม ณ วันนั้น ซ่ึงอาจเปนผลใหมีการกลับรายการท่ีเคยบันทึกปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือใน
งวดบัญชีกอน หากมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับท่ีประเมิน ณ วันส้ินงวดบัญชีถัดมากลับมีมูลคาสูงขึ้น  
 
 
การบันทึกรายการบัญชีตามใบสําคัญท่ัวไปในโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น ถือเปนสมุดบัญชีรายวัน
ท่ัวไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ไดหรือไม ? ... 

ตอบ : การจัดทําบัญชีรายวัน ไมวาจัดทําดวยมือหรือใชโปรแกรมคอมพิวเตอร จะตองเปนไปตามประกาศ
กรมทะเบียนการคา เร่ือง กําหนดชนิดของบัญชีท่ีตองจัดทํา ขอความและรายการที่ตองมีในบัญชี 
ระยะเวลาท่ีตองลงรายการในบัญชี และเอกสารท่ีตองใชประกอบการลงบัญชี พ.ศ. 2544  
 
 
กิจการถูกไฟไหม ทําใหบัญชีและเอกสารเสียหายบางสวน และไดแจงเอกสารเสียหายกับทาง
กรมสรรพากรและกรมพัฒนาธรุกิจการคาแลว โดยในทางบัญชีกิจการมีรายการลูกหนี้การคาแต
ไมมีเอกสารเรียกเก็บเงิน ทําใหยอดลูกหนี้ยังคงมีปรากฏอยูในบัญช ีดังนั้นกิจการจะสามารถตัด
บัญชีลูกหนี้การคาเปนหนี้สูญไดหรือไม ?... 

ตอบ : ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 11 เร่ือง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ ซ่ึงไดกําหนด
หลักเกณฑการตัดหนี้สูญไวดังนี้ 1. เมื่อมีการทวงถามถึงท่ีสุดแลว โดยดําเนินการตามเงื่อนไขท่ีกําหนดใน
กฎหมาย ภาษีอากร 2. คาดหมายไดแนนอนวาจะไมไดรับการรับชําระหนี้  
 
 
กรณีท่ีกิจการมเีงินลงทุนชั่วคราวเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดท้ังประเภท
หลักทรัพย เพ่ือคาและหลักทรัพยเผ่ือขายนั้น กิจการจะตองมกีารปรับปรุงเงนิลงทุนใหเปนมูลคา
ยุติธรรมทุกงวดบัญชีหรือไม ?... 

ตอบ : ณ วันส้ินป กิจการจะตองแสดงหลักทรัพยในความตองการของตลาด ท้ังท่ีเปนหลักทรัพยเพ่ือคา
และหลักทรัพยเผื่อขายท่ีถือเปนเงินลงทุนช่ัวคราวในงบดุล ดวยมลูคายุติธรรม โดยไมคํานึงถึงคาใชจายท่ี
อาจเกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนนั้น การปรับมูลคาของเงินลงทุน-หลักทรัพยเพ่ือคาเปนราคายุติธรรมนั้น 
อาจปรับโดยผานบัญชี “ คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน-หลักทรัพยเพ่ือคา ” แทนท่ีจะเครดิตออกจาก
บัญชีเงินลงทุนช่ัวคราว-หลักทรัพยเพ่ือคาก็ได  
 
 
กิจการรับงานกอสรางใหกับหนวยราชการ ซึ่งในปจจุบันราคาของวัตถุดิบแปรผันมากและสวน
ใหญ ไมสามารถจะเรียกรองจากหนวยราชการได จึงทําใหเกิดผลขาดทุนขึ้นเปนจํานวนมาก 
ดังนั้นกิจการควรแสดงงบการเงินหรือเปดเผยถึงกรณีท่ีเกิดการขาดทุนเนื่องจากการซื้อมากกวา
การขายอยางไร ? ... 

ตอบ : ถากิจการเกิดผลขาดทุนจริงๆ กิจการตองแสดงงบการเงินตามความเปนจริงและสามารถเปดเผยถึง
สาเหตุท่ีเกิดผลขาดทุนจํานวนสูงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินได  
 
 
กิจการจายเช็คชําระหนี้ใหเจาหนี้การคา ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2548 แตเจาหนี้การคายังไมนํา
เช็คไปขึ้นเงิน กิจการตองปรับปรุงบัญชีหรือไม ? ... 

ตอบ : กิจการไมตองปรับปรุงรายการ แตควรมีการจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพ่ือใหกิจการ
สามารถตรวจสอบรายการได  
 



 
กิจการ A ไดรวมธุรกิจกับกจิการ B โดยการเขาซื้อธรุกิจของกิจการ B ดังนั้นกิจการ A ควร
บันทึกบัญชีในการซื้อธรุกิจของกิจการ B อยางไร ?... 

ตอบ : การรวมธุรกิจท่ีถือเปนการซ้ือธุรกิจตองปฏิบัติทางบัญชีโดยใชวิธีซ้ือ ซ่ึงวิธีซ้ือมีการบันทึกบัญชี
คลายกับการซ้ือสินทรัพยโดยท่ัวไป เนื่องจากการซ้ือธุรกิจเปนรายการบัญชีท่ีเก่ียวกับการ โอนสินทรัพย 
การกอหนี้สินหรือการออกหุนทุนเพ่ือแลกเปล่ียนกับการควบคุมสินทรัพยสุทธิและการดําเนินงานของอีก
กิจการหนึ่ง วิธีซ้ือใชราคาทุนเปนเกณฑในการบันทึกบัญชีโดยกําหนดตนทุนการซ้ือธุรกิจจากรายการ
แลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้น  
 
 
กิจการมีลูกหนีก้ารคาท่ีเปนหนี้คางชําระและไมสามารถเรียกเก็บเงินได แตเนื่องจากนานมากและ
การจัดเก็บเอกสารไมดี ทําใหไมมีหลักฐานการเปนหนี้ ดังนั้นกิจการควรทําอยางไรจงึจะตัดเปน
หนี้สูญได ? ... 

ตอบ : ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 11 เร่ืองหนี้สงสัยจะสูญและหน้ีสูญ ไดกําหนดหลักเกณฑการตัดหนี้
สูญไวดังนี ้ 
          1. เมื่อมีการทวงถามถึงท่ีสุดแลว โดยดําเนินการตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎหมาย ภาษีอากร  
          2. คาดหมายไดแนนอนวาจะไมไดรับการรับชําระหนี้  
 
 
กิจการไดกูเงินนอกระบบมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เนื่องจากกิจการไมสามารถขอ
สินเชื่อจากสถาบันการเงินได ซึ่งในการกูเงินนอกระบบจะมีอัตราดอกเบ้ียสูงกวาสถาบันการเงิน
ประมาณ 7 เทา ดังนั้นกิจการสามารถนําเงินกูและดอกเบ้ียนอกระบบมาบันทึกบัญชีไดหรือไม ? 
... 

ตอบ : ถากิจการมีการจายดอกเบ้ียเงินกูจริง กิจการสามารถนํามาลงเปนคาใชจายของกิจการได ซ่ึงเงินกู
ยืมท่ีไดรับมาก็ตองบันทึกเปนหนี้สินในงบการเงิน และตองมีหลักฐานการกูยืมเงินและการชําระดอกเบ้ียท่ี
สามารถตรวจสอบไดเพ่ือประกอบการลงบัญชี  
 
 
กรณีกิจการขายสินคาใหลูกคาตางประเทศเปนเงินเชื่อ บันทึกบัญชีโดยใชอตัราแลกเปล่ียน ณ 
วันท่ีเกิดรายการ และตอมาไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้ตางประเทศ ซึ่งอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิด
รายการกับวันท่ีรับชําระหนี้มีอตัราแตกตางกัน ดังนั้นกิจการควรบันทึกบัญชีอยางไร ? ... 

ตอบ : กิจการตองบันทึกผลตางของอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นของวันท่ีเกิดรายการกับวันท่ีมกีารรับชําระ
หนี้ โดยรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  
 
 
ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบรายการเจาหนี้การคาซึ่งมีสาระสําคัญ โดยการขอความรวมมอืกับเจาหนี้
ของกิจการท่ีรบัตรวจสอบ ซึ่งใหเจาหนี้ทํารายละเอียดยอดคงคางท้ังหมด เชน ดอกเบ้ีย เงินตน 
และขอเอกสารยืนยันจากเจาหนี้ แตทางเจาหนี้ใหเพียงตัวเลขยอดคงคางท้ังหมดเทานั้น ไมไดให
รายละเอียดเอกสารหลักฐานใดๆเลย กรณ... 

ตอบ : ในการขอคํายืนยันยอดเจาหนี้นั้น ผูสอบบัญชีตองติดตอกับเจาหนี้โดยตรง แตตองไดรับอนุญาต
จากลูกคากอน เนื่องจากเปนขอมูลท่ีเปนความลับทางการคาของลูกคา โดยถาการขอคํายืนยันยอดหรือขอ
รายละเอียดหลักฐานจากเจาหนี้ไมไดรับความรวมมือเทาท่ีควร ผูสอบบัญชีตองใชวิธีการตรวจสอบอื่น
เพ่ือใหไดหลักฐานท่ีเพียงพอเก่ียวกับเจาหนี้การคา  
 
 
งบการเงินท่ีผูสอบบัญชีแสดงหนารายงานการสอบบัญชีเปนแบบไมแสดงความเห็น ถือวางบ
การเงินนั้นไมถกูตองใชหรือไม ? ... 

ตอบ : การแสดงหนารายงานดังกลาว ถือเปนความเห็นของผูสอบบัญชี โดยท่ีผูสอบบัญชีจะแสดง
ความเห็นแบบไมแสดงความเห็นก็ตอเมื่อผูสอบบัญชีไมไดปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปอยางมีสาระสําคัญมาก หรือกิจการท่ีตรวจสอบมีปญหาตอการดําเนินงาน
ตอเนื่องอยางมีสาระสําคัญมาก หรือมีความไมแนนอนอันมีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญมาก 
ทําใหผูสอบบัญชีไมสามารถตรวจสอบงบการเงินใหไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอท่ีจะวินิจฉัยหรือให
ไดความเห็นไดวา งบการเงินนั้นมคีวามถูกตองตามท่ีควรหรือไมเพียงใด  
 
 
ผูสอบบัญชีไมไดเขาสังเกตการณการตรวจนับสินคาคงเหลือปลายงวดของกิจการ เนื่องจาก
ไดรับการแตงต้ังใหเปนผูสอบบัญชีหลังวันตรวจนับสินคา และไมสามารถใชวธิีการตรวจสอบอ่ืน
ใหเปนท่ีพอใจในปริมาณของสินคาคงเหลือได ซึ่งกรณีดังกลาวถือวาผูสอบบัญชีถูกจาํกัด
ขอบเขตในการตรวจสอบบัญชหีรือไม ? ... 



ตอบ : ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีผูสอบบัญชีไดตามอํานาจและหนาท่ีท่ีกฎหมาย
กําหนดและหรือตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป จะเรียกวา ขอบเขตการตรวจสอบของผูสอบ
บัญชีถูกจํากัด ซ่ึงแบงเปน 2 กรณี คือ  
          1. การถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยลูกคา  
          2. การถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยสถานการณ กรณีคําถามขางตน ถือวาผูสอบบัญชีถูก
จํากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยสถานการณ  
 
 
การแสดงความเห็นในหนารายงานของผูสอบบัญช ีกรณีรายงานวางบการเงนิไมถูกตอง กับกรณี
ไมแสดงความเห็น มีความหมายแตกตางกันอยางไร ? ... 

ตอบ : ผูสอบบัญชีจะแสดงความเห็นแบบรายงานวางบการเงินไมถูกตองก็ตอเมื่อผูสอบบัญชีไดปฏิบัติงาน
ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และผูสอบบัญชีเห็นวาหรือมีความเช่ือมั่นวา
งบการเงินท่ีตนตรวจสอบนั้นไมไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดไวอยางถูกตอง
ตามท่ีควรตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป กลาวโดยสรุปคืองบการเงินโดยรวมมีความถูกตองนอยมาก 
และมีส่ิงผิดพลาดมาก - ผูสอบบัญชีจะแสดงความเห็นแบบไมแสดงความเห็นก็ตอเมื่อผูสอบบัญชีไมได 
ปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปอยางมีสาระสําคัญมาก หรือ
กิจการท่ีตรวจสอบมีปญหาตอการดําเนินงานตอเนือ่งอยางมีสาระสําคัญมากหรือมีความไมแนนอน อันมี
ผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญมาก ทําใหผูสอบบัญชีไมสามารถตรวจสอบงบการเงินใหได
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอท่ีจะวินิจฉัยหรือใหความเห็นไดวางบการเงินนั้นมีความถูกตองตามท่ีควร
หรือไมเพียงใด กลาวโดยสรุปคือ ผูสอบบัญชีไมอาจตรวจสอบงบการเงินเพ่ือใหไดหลักฐานการสอบบัญชี
จนเปนท่ีพอใจเพ่ือทราบวางบการเงินโดยรวมมีความถูกตองหรือไม  
 
 
กรณีท่ีกิจการใหความรวมมือทุกอยางกับผูสอบบัญชีเปนอยางดี แตผูสอบบัญชีเขียนรายงาน
การสอบบัญชีเปนแบบมีเงื่อนไข กิจการควรทําอยางไร ? ... 

ตอบ : กิจการตองติดตอกับผูสอบบัญชีโดยตรง เนื่องจากกิจการใหความรวมมือเปนอยางดีกับผูสอบบัญชี 
ถือวาผูสอบบัญชีไมถูกจํากัดขอบเขต แตกิจการตองดูดวยวาการรับงานของผูสอบบัญชีถูกจํากัดขอบเขต
โดยสถานการณหรือไม ซ่ึงอาจเปนเหตใุหรายงานเปนแบบมีเงื่อนไข หรือบัญชีและเอกสารของกิจการอาจ
ไมครบถวนถูกตองตามท่ีกฎหมายกําหนด  
 
 
บัญชีงานระหวางทําตนงวด ผูสอบบัญชีไมสามารถตรวจสอบได ควรดําเนินการเพ่ิมเติมอยางไร 
?  

ตอบ : หากผูสอบบัญชีไมสามารถตรวจสอบงานระหวางทําตนงวดของกิจการได ผูสอบบัญชีอาจดูรายงาน
การสอบบัญชีของผูสอบบัญชีปกอน วามีการเขียนรายงานในเร่ืองนีเ้ปนแบบมีเงื่อนไขหรือไม หรืออาจ
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจากผูสอบบัญชีคนกอน และหากเปนรายการท่ีมีจํานวนท่ีเปนสาระสําคัญ ผูสอบ
บัญชีอาจแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข  
 
 
ผูสอบบัญชีมีหนาท่ีตองเขารวมสังเกตการณการตรวจนับสินคาคงเหลือ ณ วันปดบัญชี พรอมกับ
กิจการทุกครั้งใชหรือไม ? ... 

ตอบ : ผูสอบบัญชีตองเขารวมสังเกตการณการตรวจนับสินคาคงเหลือ เนื่องจากมาตรฐานการสอบบัญชี
กําหนดใหผูสอบบัญชีมีหนาท่ีตองตรวจสอบรายการตางๆ ในงบการเงิน อยางไรก็ตาม หากผูสอบบัญชี
ไมไดเขารวมสังเกตการณการตรวจนับสินคา ผูสอบบัญชีอาจใชวิธีการตรวจสอบสินคาคงเหลือวิธีอ่ืนท่ีทํา
ใหผูสอบบัญชีมั่นใจไดวามูลคาและปริมาณสินคาคงเหลือ ณ วันส้ินงวดถูกตอง  
 
 
การปรับโครงสรางหนี้กรณีลูกหนี้โอนท่ีดินเพ่ือชําระหนี้ต๋ัวเงนิท้ังจํานวนใหแกเจาหนี้ เจาหนี้
จะตองบันทึกบัญชีอยางไร ?... 

ตอบ : Dr. ท่ีดิน XXX คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ XXX ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ XXX Cr. ต๋ัวเงินรับ 
XXX ดอกเบ้ียคางรับ XXX (บันทึกการรับโอนท่ีดินเพ่ือรับชําระหนี้จากลูกหนี้ต๋ัวเงินรับ) ณ วันท่ีปรับ
โครงสรางหนี้ เจาหนี้ตองบันทึกบัญชีสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม และ เจาหนี้ตองบันทึกผลตางระหวาง
เงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีสูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีรับโอน (หักดวยประมาณการคาใชจายในการ
ขาย) เปนรายการขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ภายหลังการบันทึกรายการเก่ียวกับคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญท่ีมีอยู  
 
 
การปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา มีวธิีปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับลูกหนี้อยางไร ?  

ตอบ : การปรับโครงสรางหนี้เกิดจากการยินยอมของเจาหนี้ท่ีจะผอนปรนเงื่อนไขการชําระหนี้ใหแกลูกหนี้



ท่ีประสบปญหาทางการเงิน ซ่ึงตามปกติจะไมพิจารณายินยอมให วิธีปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับลูกหนี้
เก่ียวกับการปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา สามารถจําแนกตามลักษณะไดดังนี้  
          1. การโอนสินทรัพยเพ่ือชําระหนี้ท้ังหมด  
               1.1 บันทึก “กําไร/ขาดทุนจากการโอนสินทรัพย” = มูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีโอน - ราคา
ตามบัญชีของสินทรัพยท่ีโอน  
               1.2 บันทึก “รายการกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้” = ราคาตามบัญชีของหนี้ - มูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ีโอนใหเจาหนี้  
          2. การโอนสวนไดเสียในสวนของเจาของเพ่ือชําระหนี้ท้ังหมด (การแปลงหนี้เปนทุน) บันทึก 
“รายการกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้” = ราคาตามบัญชีของหนี้คางชําระ - มูลคายุติธรรมของสวนได
เสียในสวนของเจาของ  
          3. การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้  
               3.1 บันทึกผลกระทบจากการปรับโครงสรางหนี้นับต้ังแตวันท่ีปรับโครงสรางหนี้จนถึงวันครบ
กําหนดของหน้ีตามเงื่อนไขใหม  
               3.2 บันทึก “กําไรจากการปรบัโครงสรางหนี้” หากราคาตามบัญชีของหนี้มากกวาจํานวนเงินท่ี
ตองจายในอนาคตตามเงื่อนไขใหม  
 
 
กรณีกิจการไดบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอน แตตอมาภายหลัง
มีขอบงชี้ท่ีแสดงใหเห็นวารายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไดหมดไปหรือลดลงไป 
ดังนั้นกิจการจะสามารถกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการดอยคาไดหรือไม ? ... 

ตอบ : ณ วันท่ีในงบดุล เมื่อกิจการประเมินวามีขอบงช้ีท่ีแสดงใหเห็นวารายการขาดทุนจากการดอยคา
ของสินทรัพยท่ีกิจการไดรับรูในงวดกอนไดหมดไปหรือลดลงไป กิจการตองกลับบัญชีรายการขาดทุนจาก
การดอยคาของสินทรัพยท่ีกิจการรับรูในงวดกอน เมื่อประมาณการท่ีใชกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน
ไดเปล่ียนแปลงไปภายหลังจากท่ีกิจการไดรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาแลว ในกรณีนี้ กิจการตอง
บันทึกเพ่ิมราคาตามบัญชีใหเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น  
 
 
หากกิจการพบวามีขอบงชี้ท่ีทําใหเชื่อไดวาสินทรัพยเกิดการดอยคา กิจการจะสามารถหาราคาท่ี
ถือเปนหลักฐานสําหรับราคาขายสุทธิของสินทรัพยจากแหลงใดไดบาง ? ... 

ตอบ : กิจการสามารถหาราคาขายสุทธิของสินทรัพย ไดจาก  
          1. ราคาตามสัญญาซ้ือขายท่ีเกิดจากการตอรองอยางเปนอิสระ ปรับปรุงดวยตนทุนสวนเพ่ิมซ่ึง
เก่ียวของโดยตรงกับการจําหนายสินทรัพย  
          2. ถาไมมีราคาตาม 1. ใหใชราคาซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคลอง  
          3. ถาไมมี 1.และ 2. ใหประมาณราคาขายสุทธิจากขอมูลท่ีดีท่ีสุดท่ีหาได ซ่ึงคาดวา กิจการจะ
ไดรับจากการจําหนายสินทรัพย  
 
 
กิจการจะตองประเมินการดอยคาของสินทรัพยท่ีมีอยูทุกๆปหรือไม ? 

ตอบ : สินทรัพยจะเกิดการดอยคาก็ตอเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีแสดงในงบการเงินนั้นสูงกวามูล
คาท่ีคาดวาจะไดรับคืนจากการใชหรือขายสินทรัพย และกิจการตองรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคา ซ่ึง 
ณ วันส้ินงวด กิจกาจตองประเมินวาสินทรัพยท่ีมีอยูเกิดการดอยคาหรือไม หากกิจการพบวามีขอบงช้ีท่ีทํา
ใหเช่ือไดวาสินทรัพยอาจเกิดการดอยคา กิจการตองประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น  
 
 
การจัดทําบัญชสิีนคาจะตองจัดทําลักษณะใดจึงจะถูกตองและเปนไปตามพ.ร.บ.การบัญช ีพ.ศ. 
2543 ? 

ตอบ : บัญชีสินคาหรือบัญชีสินคาซ่ึงอยูในครอบครอง คือ บัญชีสําหรับบันทึกจํานวนสินคาท่ีไดมาและ
ขายไป โดยไมคํานึงวาจะไดมาโดยซ้ือหรือผลิตขึ้น บัญชีสินคาก็คือบัญชีคุมสินคาหรือบัญชีสตอกสินคา
นั่นเอง ซ่ึงการลงรายการในบัญชีสินคาตองลงตามประเภทหรือชนิดของสินคาท่ีซ้ือมาหรือจําหนายไป ระบุ
วันเดือนป รายการแสดงการไดมาหรือจําหนายไป และจํานวนสินคา การลงรายการในบัญชีสินคาควรระบุ
เลขท่ีใบสําคัญเก่ียวกับการซ้ือขายหรือการจําหนายสินคาออกจากบัญชีดวย สามารถศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมไดจากประกาศกรมทะเบียนการคา เร่ือง กําหนดชนิดของบัญชีท่ีตองจัดทํา ขอความและรายการที่
ตองมีในบัญชี ระยะเวลาที่ตองลงรายการในบัญชีและเอกสารท่ีตองใชประกอบการลงบัญชี พ.ศ. 2544  
 
 
กิจการซื้อสินคาจากตางประเทศและนําเขาสินคามาทางเรือ โดยมีเงื่อนไขแบบ F.O.B Shipping 
Point กิจการจะตองบันทึกบัญชีอยางไร ?... 

ตอบ : กรณีซ้ือโดยมีเงื่อนไข F.O.B Shipping Point นั้น กรรมสิทธ์ิในสินคาจะโอนเปนของผูซ้ือเมื่อผูขาย
จัดสงสินคาใหผูซ้ือ แมวาสินคาจะอยูระหวางการขนสงและยังไมถึงมือผูซ้ือ ซ่ึงจะยึดวันท่ีใน Bill of 
Lading (ใบยืนยันสินคาไดลงเรือแลว) บันทึกโดย Dr. สินคาระหวางทาง XXX Cr. เจาหนี้การคา XXX เมื่อ
กิจการไดรับสินคาเรียบรอยแลว จะบันทึก Dr. ซ้ือ XXX Cr. สินคาระหวางทาง XXX  
 



 
ดอกเบ้ียเงินกูยืมธนาคารท่ีกิจการกูมาเพ่ือใชในการผลิตสินคาจะรวมเปนราคาทุนของสินคาได
หรือไม ? 

ตอบ : มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 เร่ือง ตนทุนการกูยืม ตามแนวทางท่ีกําหนดใหถือปฏิบัติ ตนทุนการ
กูยืมตองถือเปนคาใชจายในงวดบัญชีท่ีคาใชจายนั้นเกิดขึ้น โดยมิตองคํานึงถึงวัตถปุระสงคของการกูยืม 
ยกเวนตนทุนการกูยืมท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไข 
และมีความเปนไปไดคอนขางแนวาตนทุนการกูยืมดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจแกกิจการใน
อนาคต และกิจการสามารถประมาณจํานวนตนทุนการกูยืมไดอยางนาเช่ือถือ กิจการสามารถนํามารวมเปน
ราคาทุนของสินทรัพยได ตัวอยางของสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไข ไดแก โรงงาน โรงผลิตพลังงาน เงินลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย และสินคาท่ีตองใชระยะเวลานานในการแปลงสภาพใหพรอมท่ีจะขาย สวนตัวอยางของ
สินทรัพยท่ีไมเขาเงื่อนไข ไดแก เงินลงทุนอ่ืน สินคาท่ีทําการผลิตเปนประจํา สินคาท่ีผลิตเปนจํานวนมาก
โดยมีขั้นตอนการผลิตซํ้าๆ ในชวงระยะเวลาสั้น และสินทรัพยท่ีอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามประสงค
หรือพรอมท่ีจะขายทันท่ีท่ีซ้ือ  
 
 
กิจการนาํสินคาไปฝากขายกับบริษัท ก จํากัด เปนเครื่องทําน้ําอุนจํานวน 10 เครื่อง กิจการควร
บันทึกรับรูรายไดจากการฝากขายเมื่อใด ? ... 

ตอบ : กรณีการฝากขาย กรรมสิทธ์ิของสินคายังเปนของผูฝากขายอยูจนกวาผูรับฝากจะขายสินคาได 
ดังนั้นกิจการจะรับรูเปนรายไดจากการฝากขายเมื่อบริษัทขายสินคาของกิจการไดและสงรายงานการรับฝาก
ขายสุทธิมาใหกับกิจการ  
 
 
- กิจการตองบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเพ่ิมขึ้นจากการตีราคาใหมไปยังบัญช ี
“สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ซึ่งแสดงในงบดุลภายใตหัวขอสวนของเจาของ แตหาก
สินทรัพยรายการนั้นเคยตีราคาลดลง และกิจการไดเคยรับรูเปนคาใชจายในงวดกอนแลว สวนท่ี
เพ่ิมขึ้นจากการตีราคาใหมใหนําไปรับรูเปนรายได... 

ตอบ : - กิจการตองบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเพ่ิมขึ้นจากการตีราคาใหมไปยังบัญชี “สวนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ซ่ึงแสดงในงบดุลภายใตหัวขอสวนของเจาของ แตหากสินทรัพยรายการนั้น
เคยตีราคาลดลง และกิจการไดเคยรับรูเปนคาใชจายในงวดกอนแลว สวนท่ีเพ่ิมขึ้นจากการตีราคาใหมให
นําไปรับรูเปนรายได โดยบันทึกในบัญชี “กําไรจากการตีราคาสินทรัพย” ไมเกินจํานวนท่ีเคยรับรูเปน
คาใชจายในงวดกอนของรายการนั้น  
          - กิจการตองบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีลดลงจากการตีราคาใหมเปนคาใชจายทันที แต
หากสินทรัพยรายการนั้นเคยตีราคาเพ่ิมขึ้น และยังมียอดคงเหลืออยูในบัญชี “สวนเกินทุน-จากการตีราคา
สินทรัพย” สวนท่ีลดลงจากการตีราคาใหมใหนําไปลดบัญชี “สวนเกินทุน-จากการตีราคา สินทรัพย” ไดไม
เกินจํานวนท่ีเคยตีราคาเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยรายการนั้น สวนท่ีลดลงท่ีเหลืออยูใหรับรูเปนคาใชจายทันที  
 
 
กิจการขายสินคาดวยวธิีผอนชําระและยอมใหลูกคานําสินคาเกาท่ีใชอยูมาแลกเปนสินคาใหม 
โดยคิดราคาให เพ่ือถือเปนการชําระราคาสินคาใหมสวนหนึ่ง สวนท่ีเหลือใหลูกคาผอนชําระ
ภายในระยะเวลาท่ีตกลงกัน ดังนั้นกิจการควรบันทึกบัญชีอยางไร ? ... 

ตอบ : หลักการบัญชีเก่ียวกับสินคารับแลกเปล่ียน - ใหบันทึกเปนทรัพยสินไวในบัญชีในราคาตลาดท่ี
ประมาณขึ้น และคํานวณกําไรจาก การขายผอนชําระเปนรายไดของแตละปตามอัตราสวนของเงินงวดท่ี
เก็บไดแตละปเทียบกับราคาขายผอนชําระหักดวยสวนเกินของราคาท่ีคิดใหสินคารับแลกเปล่ียนท่ีสูงกวา
ราคาตลาด ซ่ึงราคาท่ีผูขายคิดใหแกสินคาท่ีรับมาแลกเปล่ียนสูงกวาราคาตลาดของสินคานั้น ใหแยกบัญชี
ไวตางหากเพ่ือนําไปลดยอดขายผอนชําระในภายหลัง  
 
 
กิจการประกอบธุรกิจคาท่ีดิน และไดทําการกูยืมเงินเพ่ือนํามาลงทุน โดยมีดอกเบ้ียจายเกิดขึ้น 
ในระหวางท่ีปรับปรุงท่ีดินและยังไมพรอมท่ีจะขาย ดอกเบ้ียจายท่ีเกิดขึ้นกจิการถือเปนตนทุนของ
สินทรัพย แตตอมาเกิดปญหาทางเศรษฐกิจทําใหขาดเงินทุนหมุนเวียนและไดหยุดทําการ
ปรับปรุงท่ีดิน ดังนั้นดอกเบี้ยจายท่ีเก... 

ตอบ : ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 เร่ือง ตนทุนการกูยืม กลาวถึงการรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุน
ของสินทรัพยนั้น ตองหยุดพักในระหวางท่ีการดําเนินการพัฒนาสินทรัพยหยุดชะงักลงเปนเวลาตอเนื่อง 
ตนทุนการกูยืมท่ีเกิดขึ้นในชวงเวลานั้นไมอนุญาตใหรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย ดังนั้นดอกเบ้ียจายท่ี
เกิดขึ้นหลังจากหยุดทําการปรับปรุงท่ีดินใหถือเปนคาใชจาย  
 
 
กรณีกิจการไมไดประเมินราคาท่ีดินเพ่ือการตีราคาใหม ณ วันส้ินงวดของทุกป จะมีความผิด
หรือไม ?  

ตอบ : ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 32 เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ กําหนดใหกิจการตองแสดง
รายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 



หลังจากท่ีกิจการไดรับรูรายการดังกลาวเปนสินทรัพยแลวเมื่อเร่ิมแรก สวนแนวทางท่ีอาจเลือกปฏิบัติไดคือ 
รายการท่ีเปนท่ีดิน อาคารและอุปกรณหลังจากท่ีรับรูเปนสินทรัพยเมื่อเร่ิมแรกอาจแสดงดวยราคาท่ีตีใหม 
ราคาท่ีตีใหม หมายถึง มูลคายุติธรรม ณ วันท่ีมีการตีราคาใหมหักดวยคาเส่ือมราคาสะสมท่ีคํานวณจาก
มูลคายุติธรรมนั้นและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย การตีราคาใหมตองทําโดยสมํ่าเสมอเพ่ือมิใหราคา
ตามบัญชี ณ วันท่ีในงบดุลแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีนัยสําคัญ โดยใน หัวขอการตีราคาใหม ได
กลาวถึงความถี่ในการตีราคาใหมขึ้นอยูกับความเคล่ือนไหวของมูลคายุติธรรมของรายการท่ีเปนท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ ท่ีจะตีราคาใหมนั้น ในกรณีท่ีมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเคยมีการตีราคาใหมตางไป
จากราคาตามบัญชีอยางมีนัยสําคัญ กิจการจําเปนตองตีราคาสินทรัพยนั้นใหมอีก มูลคายุติธรรมของ
รายการท่ีเปนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ บางรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญบอยคร้ังจนทํา
ใหกิจการจําเปนตองตีราคาใหมทุกป แตมูลคายุติธรรมของรายการท่ีเปนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณบาง
รายการอาจมีการเคล่ือนไหวเพียงเล็กนอย ดังนั้นการตีราคาใหมทุก 3-5 ป จึงถือวาเพียงพอ  
 
 
การบันทึกรายการคาเส่ือมราคา โดยการนํามาหักออกจากบัญชีสินทรัพยโดยตรง ถือวาเปนการ
บันทึกท่ีผิดหลักการบัญชีหรือไม ? ... 

ตอบ : การบันทึกบัญชีดังกลาวไมถือวาผิดหลักการบัญชีหากมีการเปดเผยขอมูลครบถวน แตวิธีท่ี
เหมาะสมควรจะบันทึกคาเส่ือมราคา คือ เดบิต คาเส่ือมราคา เครดิต คาเส่ือมราคาสะสม ซ่ึงบัญชีคาเส่ือม
ราคาเปนบัญชีคาใชจายปดโอนเขาตนทุนหรือคาใชจายหรือกําไรขาดทุนแลวแตกรณี สวนบัญชีคาเส่ือม
ราคาสะสมเปนบัญชีปรับมูลคา นําไปหักจากสินทรัพยท่ีเก่ียวของในงบดุล ซ่ึงวิธีดังกลาวสามารถนําไปใช
ในการควบคุมและบริหารงานได กลาวคือ ณ วันท่ีในงบการเงินจะสามารถทราบถึงราคาทุนเร่ิมแรกของ
สินทรัพยถาวรและทราบจํานวนคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยนั้น  
 
 
กิจการทําสัญญาเชาอาคารเพ่ือใชในการดําเนินงาน โดยกิจการในฐานะผูเชามีหนาท่ีจะตอง
บันทึกคาเส่ือมราคาของอาคารหรือไม ? ... 

ตอบ : กิจการตองดูท่ีสัญญาเชาวามีขอตกลงกันอยางไร ถาลักษณะการเชาอาคารเปนสัญญาเชาการเงิน 
ผูเชาจะตองคิดจํานวนท่ีเส่ือมคาไดของทรัพยสิน โดยปนสวนไปแตละงวดบัญชีตลอดอายุท่ีคาดวาจะใช
ประโยชนจากทรัพยสินตามหลักเกณฑท่ีเปนระบบซ่ึงสอดคลองกับนโยบายการคิดคาเส่ือมราคาท่ีผูเชาใช
กับทรัพยสินท่ีตนเปนเจาของ แตถาเปนสัญญาเชาดําเนินงาน ความเส่ียงและผลตอบแทนแกเจาของ
ทรัพยสินยังเปนของผูใหเชา ดังนั้นผูใหเชาจึงตองบันทึกทรัพยสินอยูในบัญชีเปนทรัพยสินท่ีเส่ือมคาได
และบันทึกคาเชาเปนรายไดตลอดอายุสัญญาเชา สวนผูเชาบันทึกคาเชาเปนคาใชจายโดยไมตองบันทึก
คาเส่ือมราคา  
 
 
กิจการทําสัญญาเชาอาคารเพ่ือใชในการดําเนินงาน โดยกิจการบันทึกคาเชาอาคารเปน
คาใชจาย แตตอมากิจการมีการซอมแซมอาคาร รายจายดังกลาวจะถือเปนคาใชจายไดหรือไม 
หรือบันทึกเปนรายจายฝายทุน (ในสัญญาเชาระบุใหผูเชาเปนผูดูแลอาคารและจายคาซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร) ? ... 

ตอบ : กิจการตองทราบถึงประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีจะไดรับจากการซอมแซมอาคาร เนื่องจาก
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 32 เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ไดกลาวถึงการบันทึกรายจายภายหลัง
การไดมาซ่ึงสินทรัพย เปน 2 กรณี คือ 1. กิจการจะบันทึกรายจายเก่ียวกับท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ท่ี
เกิดขึ้นในภายหลังเปนสินทรัพยไดก็ตอเมื่อรายจายนั้นทําใหสินทรัพยมีสภาพดีขึ้นเมื่อเทียบกับมาตรฐาน
การปฏิบัติงานเดิมหรือการปรับปรุงสินทรัพยซ่ึงทําใหประโยชนท่ีจะไดรับในอนาคตของสินทรัพยนั้นเพ่ิมขึ้น 
เชน การปรับปรุงสภาพอาคารใหมีอายุการใชงานยาวนานข้ึนและมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 2. กิจการจะบันทึก
รายจายเก่ียวกับท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ท่ีเกิดขึ้นในภายหลังเปนคาใชจายในงวดท่ีเกิดขึ้น เมื่อรายจาย
คาซอมแซมหรือคาบํารุงรักษา ทําใหสินทรัพยสามารถใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกกิจการตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานเดิมท่ีกิจการเคยประเมินไว เชน รายจายคาบํารุงรักษาอาคาร  
 
 
การขายผอนชาํระและการเชาซื้อ มีลักษณะแตกตางกันอยางไร ?  

ตอบ : การขายผอนชําระ หมายถึง การท่ีผูขายสงมอบสินคาหรือบริการใหแกผูซ้ือโดยยินยอมใหผูซ้ือจาย
ชําระเงินคาสินคาหรือบริการบางสวน ซ่ึงเรียกวา เงินวางเร่ิมแรกหรือเงินดาวน สวนท่ีเหลือจายชําระเปน
งวดๆ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด การเชาซ้ือ หมายถึง การท่ีเจาของเอาทรัพยสินออกใหเชาและใหคํามั่น
วาจะขายทรัพยสินนั้น หรือวาจะใหทรัพยสินนั้นตกเปนสิทธิแกผูเชา โดยเงื่อนไขท่ีผูเชาไดใชเงินเปน
จํานวนเทานั้นเทานี้คราว การเชาซ้ือตองทําสัญญาและสัญญาเชาซ้ือนั้นถาไมทําเปนหนังสือถือวาเปน
โมฆะ ตามกฎหมาย การขายผอนชําระใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการซ้ือขาย สวนการเชา
ซ้ือใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการเชาซ้ือเปนเกณฑในการปฏิบัติ นอกจากนี้ในทาง
กฎหมายการขายผอนชําระกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินจะโอนไปใหผูซ้ือทันทีท่ีมีการตกลงซื้อขาย สวนการเชา
ซ้ือนั้นกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินยังคงเปนของผูใหเชา ทางการบัญชี อนุโลมใหผูขายใชหลักการบัญชีเดียวกัน
สําหรับการขายผอนชําระและการเชาซ้ือ ท้ังนี้เนื่องจากนักบัญชีพิจารณาจากเจตนา กลาวคือ ผูซ้ือหรือผู
เชาซ้ือไดครอบครองและใชประโยชนจากทรัพยสินนั้นนับแตวันท่ีตกลงกัน กระบวนการกอใหเกิดรายได
สําเร็จแลวสามารถรับรูกําไรขั้นตนในงวดท่ีมกีารขาย แตเนื่องจากการขายผอนชําระหรือการใหเชาซ้ือมี
ระยะเวลาการผอนชําระนานกวารอบระยะเวลาบัญชี การรับรูกําไรขั้นตนจึงอาจรับรูโดยวิธีท่ีถือวากําไร



ขั้นตนเกิดขึ้นตามสวนของเงินสดท่ีไดรับชําระ  
 
 
กิจการประกอบธุรกิจใหเชารถยนต โดยไดรถยนตมาจากการเชาซื้อ ณ วันท่ีเชาซื้อถือวากิจการ
เปน เจาของสินทรัพยแลวใชหรือไม และกิจการจะตองบันทึกบัญชีเก่ียวกับการเชาซื้อสินทรพัย
อยางไร ?... 

ตอบ :  สินทรัพยท่ีเชาซ้ือและยังชําระเงินไมครบนั้นถือเปนสินทรัพยของกิจการแลว แมวากิจการยังไมได
กรรมสิทธ์ิในสินทรัพยนั้นก็ตาม ท้ังนี้ เพราะกิจการมีสิทธ์ิครอบครองและใชประโยชนสินทรัพยนั้น และ
ตลอดอายุการใชสินทรัพยเชาซ้ือใหคิดคาเส่ือมราคาเชนเดียวกับสินทรัพยท่ีซ้ือมาดวย ราคาเชาซ้ือ
สินทรัพย ถือเปนหนี้สินของกิจการท่ีตองบันทึกไวในบัญชีหักดวยจํานวนท่ีสงชําระแลว สวนดอกเบ้ียท่ี
ผูขายคิดเพ่ิมจากราคาเชาซ้ือ จะตองสงชําระพรอมกับเงินงวด โดยใหแยกแสดงเปนดอกเบ้ียจายของแต
ละป  
 
 
กิจการไดเชาซือ้รถยนตจํานวน 1 คัน โดยบันทึกบัญชีตามราคาทุนของทรัพยสิน โดยแยก
ดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นเขาบัญชีดอกเบ้ียเชาซื้อรอตัดจาย แตทางสรรพากรใหกิจการทําการปรับปรุง
ราคาของทรัพยสินใหม เปนราคาทุนบวกดอกเบ้ียเชาซื้อ แลวจึงคอยนํามาคิดคาเส่ือมราคา 
ดังนั้นทางบัญชคีวรตองปรับปรงุบัญชีตามสรรพากรหรือ... 

ตอบ : ในทางบัญชีไมตองปรับปรุงการบันทึกบัญชีแตอยางใด เพียงแตกิจการตองปรับปรุงในแบบภาษี
ของสรรพากรเทานั้น  
 
 
บริษัทจํากัดมีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท สินทรัพยรวม 20 ลานบาท และรายไดรวม 25 ลานบาท 
จะตองมีผูทําบัญชีท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชีเทานัน้ใชหรือไม ?... 

ตอบ : บริษัทจํากัดสามารถมีผูทําบัญชีท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี หรือผูทําบัญชีท่ีมีคุณวุฒิไมตํ่า
กวาอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเทาได  
 
 
ผูประกอบการสามารถตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติของผูทําบัญชีและผูสอบบัญชีทาง
อินเตอรเน็ตไดหรือไม ? 

ตอบ : ผูประกอบการไมสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผูทําบัญชีทางอินเตอรเน็ตไดเนื่องจากเปนขอมูล
สวนบุคคล แตขอมูลของผูสอบบัญชีรับอนุญาตทานสามารถดูไดจากเว็บไซดของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
เลือกงานบัญชีและสอบบัญชี หัวขอรายช่ือผูสอบบัญชี ซ่ึงจะแยกเปนผูสอบบัญชีคงอยู ท่ีมีท่ีอยูใน
กรุงเทพฯและตางจังหวัด และผูสอบบัญชีท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต  
 
 
ถาผูทําบัญชีตองบันทึกบัญชตีามความตองการของเจาของกิจการ ถือวามีความผิดหรือไมและ
ตองแกไขปญหาอยางไรเพ่ือใหผูทําบัญชีจัดทําบัญชีไดโดยไมถูกจาํกัดขอบเขต ? ... 

ตอบ : ผูทําบัญชีตองทําความเขาใจและตองชี้แจงใหเจาของกิจการทราบถึงการจัดทําบัญชีท่ีถูกตอง 
เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ไดกําหนดใหผูทําบัญชีตองจัดทําบัญชีเพ่ือใหมีการ
แสดงผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีท่ีเปนอยู
ตามความเปนจริงและตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสารท่ีตองใชประกอบการลงบัญชีใหถูกตองและ
ครบถวน ซ่ึงถาไมปฏิบัติตามท่ีกฏหมายกําหนดก็จะมีบทลงโทษท้ังของผูทําบัญชีและผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี  
 
 
กิจการไดทําสัญญาเงินกูยืมกรรมการเปนระยะเวลา 1ป ไมมีการคิดดอกเบ้ียระหวางกัน โดย
กิจการจะไดรับเงินยืมกรรมการทุกเดือน เดือนละ 20,000 บาท และกิจการจะชําระเงินคืนในป
บัญชีถัดไป ดังนั้น กิจการจะตองจัดทําเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือไม อยางไร ? ... 

ตอบ : กิจการจะตองจัดทําเอกสารใบสําคัญรับเพ่ือใชประกอบการลงบัญชีท่ีมีลายมือช่ือของผูมีหนาท่ี
จัดทําบัญชี หรือผูไดรับมอบหมายใหเปนผูอนุมัติรายการ โดยจัดทําใบสําคัญรับประกอบการลงรายการเงิน
ยืมกรรมการทุกรายการ  
 
 
กิจการจะตองจดัทําเอกสารใบสําคัญรับเพ่ือใชประกอบการลงบัญชีท่ีมีลายมือชื่อของผูมีหนาท่ี
จัดทําบัญช ีหรือผูไดรับมอบหมายใหเปนผูอนุมัติรายการ โดยจัดทําใบสําคัญรับประกอบการลง
รายการเงินยืมกรรมการทุกรายการ ?... 

ตอบ : กิจการสามารถนําคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงมาบันทึกบัญชีได โดยในสัญญาเชาอาคารจะตองระบุให
ชัดเจนวาใครเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย และกิจการจะตองจัดทําเอกสารใบสําคัญจายเพ่ือใชประกอบการ
ลงบัญชีท่ีมีลายมือช่ือของผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีหรือผูไดรับมอบหมายใหเปนผูอนุมัติรายการ  



 
 
กิจการสามารถนําคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงมาบันทึกบัญชีได โดยในสัญญาเชาอาคารจะตองระบุ
ใหชัดเจนวาใครเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย และกิจการจะตองจัดทําเอกสารใบสําคัญจายเพ่ือใช
ประกอบการลงบัญชีท่ีมีลายมอืชื่อของผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชหีรือผูไดรับมอบหมายใหเปนผูอนุมัติ
รายการ ? ... 

ตอบ : กิจการจะบันทึกเปนคาใชจายของกิจการไดก็ตอเมื่อเปนการจายเพ่ือการดําเนินงานของกิจการจริง 
โดยสามารถจัดทําเอกสารใบสําคัญเพ่ือใชประกอบการลงบัญชีท่ีมีลายมือช่ือของผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีหรือ
ผูไดรับมอบหมายใหเปนผูอนุมัติรายการ  
 
 
กิจการทําเอกสารประกอบการลงบัญชีของเดือนธันวาคมสูญหาย แตกิจการสามารถไปขอให
รานคาออกเอกสารใหใหมได ดังนั้น กิจการจะตองแจงกรณีเอกสารท่ีตองใชประกอบการลงบัญชี
สูญหายหรือเสียหายตอสารวัตรใหญบัญชีหรอืสารวัตรบัญช ีหรือไม ?... 

ตอบ : กรณีท่ีกิจการสามารถใหรานคาออกเอกสารใหมทดแทนฉบับท่ีสูญหายไดนั้น กิจการไมจําเปนตอง
แจงเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา ยกเวนถากิจการไมสามารถจัดหา
เอกสารใหมมาใชประกอบการลงบัญชีได กิจการจะตองแจงตอสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีภายใน 
15 วัน นับแตวันท่ีทราบ หรือควรทราบถึงการสูญหายหรือเสียหายนั้น  
 
 
กรณีกิจการไดรับเอกสารใบเสร็จรับเงินท่ีไมครบถวนถูกตองตามกฎหมายจากรานคา กิจการจะ
สามารถนําใบเสร็จรับเงินดังกลาวมาใชประกอบการลงบัญชไีดหรือไม ? ... 

ตอบ : หากกิจการไดรับใบเสร็จรับเงินท่ีไมครบถวนถูกตองตามท่ีกฎหมายกําหนด แตกิจการไดจายเงินไป
จริงเพ่ือนํามาใชในการดําเนินงานของกิจการ ก็สามารถนําเอกสารมาใชประกอบการบันทึกบัญชีได โดย
กิจการตองมีการจัดทําเปนเอกสารใบสําคัญเพ่ือใชในกิจการของตนเองเพ่ิมเติมดวย  
 
 
กรณีกิจการไมไดประกอบการมาประมาณ 8 ปแลว แตไดยื่นงบการเงินตอกรมพัฒนาธรุกิจ
การคาทุกป โดยถากิจการจะขอแจงการหยุดดําเนินการและการสงงบการเงนิของกิจการชัว่คราว
ไดหรือไม ? ... 

ตอบ : กิจการมีหนาท่ีตองยื่นงบการเงินตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาทุกป แมวากิจการจะไมไดประกอบธุรกิจ
เลยก็ตาม ซ่ึงกิจการไมสามารถแจงขอหยุดดําเนินการหรือการสงงบการเงินช่ัวคราวไดจนกวากิจการจะจด
ทะเบียนเลิกประกอบธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา  
 
 
กิจการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2548 กิจการมีหนาท่ีตองจัดทําบัญชีและงบ
การเงินของป 2548 หรือไม ? ... 

ตอบ : กิจการมีหนาท่ีตองปดบัญชีคร้ังแรกภายใน 12 เดือน และตองยื่นงบการเงินภายใน 1 เดือน นับแต
วันท่ีงบการเงินนั้นไดรับอนุมัติในท่ีประชุมใหญ โดยตองพิจารณารอบปบัญชีจากขอบังคับของกิจการ
ประกอบดวย หากขอบังคับของกิจการกําหนดใหปดบัญชีคร้ังแรกในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 กิจการมี
หนาท่ีจัดทําบัญชีต้ังแตวันท่ี 13 ธันวาคม 2548 และตองจัดสงงบการเงินรอบบัญชี 13 ธันวาคม 2548 – 
31 กรกฎาคม 2549 โดยตองจัดใหมีการประชุมเพ่ืออนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือน นับแตวันปดบัญชี 
และยื่นงบการเงินตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา ภายใน 1 เดือนนับแตวันท่ีไดอนุมัติงบการเงิน คือ ภายในส้ิน
เดือนธันวาคม 2549 หากกิจการไมไดกําหนดรอบปบัญชีไวในขอบังคับของ กิจการ กิจการอาจปดบัญชี
รอบปบัญชีตามปปฏิทินก็ได คือ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 กิจการมีหนาท่ีตองจัดทําบัญชีและงบการเงินรอบ
ป 2548 เพ่ือยื่นตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดดังกลาว  
 
 
กิจการไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาเมือ่วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2549 และ
กิจการยงัไมไดยื่นจดทะเบียนเสร็จการชาํระบัญช ีกิจการจะตองจัดทํางบการเงิน ณ วันส้ินงวดป 
2548 หรือไม ? ... 

ตอบ : กิจการมีหนาท่ีตองนําสงงบการเงินสําหรับงวดป 2548 ตามปกติ และจัดทํางบการเงิน ณ วันเลิก
กิจการ คือ วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2549 โดยถากิจการยังไมมีการยื่นจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี กิจการ
จะตองยื่นรายงานการชําระบัญชีทุกสามเดือน  
 
 
ตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีบัญชีผูทําบัญชีจะตองเปนสมาชกิสภาฯ หรือ ขึ้นทะเบียนเปนผูทําบัญชี
กับสภาฯ ควรเลือกวิธีใดดีครับ ? ... 

ตอบ : ตามกฎหมายทานสามารถเลือกวิธีใดก็ได แตเนื่องจากสภาฯ จัดเก็บคาบํารุงสมาชิกและคาขึ้น



ทะเบียนเปนผูทําบัญชีในอัตราเทากัน การสมัครเปนสมาชิกสภานาจะเปนประโยชนตอทานมากกวา 
เนื่องจากทานจะไดรับสิทธิในการเปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีตามท่ีกําหนดในมาตรา 16 เชน สิทธิในการ
เขารวมประชุมสภาฯ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการสมัครรับเลือกต้ังเปนกรรมการสภาฯ 
เปนตน  
 
 
เปนผูทําบัญชีแตไมอยากเปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีจะจายคาขึ้นทะเบียนผูทําบัญชีไดอยางไร 
?  

ตอบ : หากทานเปนผูทําบัญชีซ่ึงไดแจงการเปนผูทําบัญชีไวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลวสภาฯ จะรับขึ้น
ทะเบียนเปนผูทําบัญชีใหกับทานโดยอัตโนมัติโดยมิตองเสียธรรมเนียม แตการขึ้นทะเบียนนี้มีผลจนถึงส้ิน
ปนี้ (31 ธันวาคม 2547) เทานั้น ดวยเหตุนี้ทานจะตองยื่นคําขอขึ้นทะเบียนเปนผูทําบัญชีสําหรับปถัดไป 
(ป? 2548) กับสภาวิชาชีพบัญชีพรอมท้ังการชําระคาธรรมเนียมภายในเดือนมีนาคม 2548 โดยทาน
สามารถขอแบบคําขอไดท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาประจําจังหวัด สภาวิชาชีพ
บัญชี หรือ สาขาของสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยไดทุกแหง ขบวนการ
ชําระคาขึ้นทะเบียนเปนผูทําบัญชีเหมือนกับขบวนการชําระคาบํารุงสมาชิกทุกประการ  
 
 
ผูทําบัญชีทุกคนจะตองเปนสมาชิกสภาฯ หรือขึ้นทะเบียนเปนผูทําบัญชีกับสภาฯ ใชหรือไม ?  

ตอบ : ไมใช เฉพาะผูทําบัญชีผูซ่ึงมีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. การบัญชี (พ.ศ. 2543 เทานั้นจึงจะตองสมาชิก
สภาฯ หรือขึ้นทะเบียนเปนผูทําบัญชีกับสภาฯ และนักบัญชีทุกทานก็สามารถสมัครเปนสมาชิกไดเพราะเพ่ิม
ศักด์ิศรีของตนเอง และของสถาบัน  
 
 
ขณะนี้เปนผูทําบัญชีตาม พ.ร.บ. การบัญชี (พ.ศ. 2543 ) และไดแจงการเปนผูทําบัญชีไวกับ
กรมพัฒนาธรุกิจการคาแลวทําไมดิฉันตองมาขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีอีก ?... 

ตอบ : การแจงการเปนผูทําบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจเปนขบวนการท่ีกําหนดใน พ.ร.บ. การบัญชี (พ.ศ. 
2543) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหแนใจวาผูทําบัญชีมคุีณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดในกฎหมายฉบับ
ดังกลาวในขณะท่ีการขึ้นทะเบียนเปนผูทําบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชีนี้เปนขบวนการท่ีกําหนดในพ.ร.บ. 
วิชาชีพบัญชี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือควบคุมดูแลใหประกอบวิชาชีพทําบัญชีปฏิบัติหนาท่ีเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพท่ีดีภายใตกลุมชนท่ีใหญขึ้น  
 
 
กําลังอยูระหวางการฝกหัดงานสอบบัญชีธุรกิจ และยังสอบผานไมครบทุกวชิาจะไดรับผลกระทบ
จาก พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีหรือไม ? ... 

ตอบ : ไมไดรับผลกระทบสิทธิหนาท่ีของทานในดานการฝกหัดงานสอบบัญชี การรายงาน การทดสอบ
ความรู รวมท้ังการสะสมผลการทดสอบของแตละวิชาท่ีสอบผานยังคงเปนเชนเดิม เพราะกฎขอบังคับภาย
ใต?พรบ. ผูสอบบัญชี พ.ศ. 2505 ใหถือวามีผลตอไปจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงภายใตพรบ.ใหมนี้  
 
 
ตามมาตรา 43 แหง พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีหนาท่ีเขารบัการฝกอบรมหรือ
เขารวมการสัมนา (CPD) ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสภาฯ กําหนดอยากทราบวาสภาฯ ไดออก
หลักเกณฑเก่ียวกับเรื่องนี้แลวหรือยัง ?... 

ตอบ : สภาฯกําลังอยูในระหวางการยกรางขอบังคับเก่ียวกับเร่ืองนี้  
 
 
กฎหมายบังคับใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตตองเปนสมาชิกของสภาฯ ดวย ดังนั้นนอกจากจะตอง
ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลวผูสอบบัญชียังจะตองชําระคาบํารุง
สมาชิกอีกดวยเขาใจถูกหรือไม ? ... 

ตอบ : ทานเขาใจถูกตองแลวเวนแต ผูสอบบัญชีซ่ึงใบอนุญาตเดิม (ท่ีออกโดย ก.บช.) ยังไมหมดอายุ
กฎหมายยอมใหผูนั้นใชใบอนุญาตเดิมไดตอไปจนกวาใบอนุญาตนั้นจะหมดอายุ และในชวงท่ีใบอนุญาต
ยังไมหมดอายุลงนี้ผูสอบบัญชีนั้นจะเปนสมาชิกสภาหรือไมก็ได  
 
 
ตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญช ีใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตไมมอีายแุตทําไมตองจาย
คาธรรมเนียมใบอนุญาตทุกปดวย ? ... 

ตอบ : ถึงแมใบอนุญาตผูสอบบัญชีจะมีอายุไมจํากัด แตกฎหมายอนุญาตใหสภาฯ จัดเก็บคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตเปนรายปได ท้ังนี้เพ่ือนําเงินท่ีไดไปใชในการบริหารงานของสภา ฯ  
 



 
ทําไมสภาวิชาชีพบัญชีไมอนญุาตใหชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตผูสอบบัญชีเปนรายสามป 
หรือรายหาปเหมือนคาบํารงุสมาชิกบาง ? ... 

ตอบ : ในชวงหัวเล้ียวหัวตอนี้สภาฯ เห็นวาควรออกขอบังคับกําหนดให?ผูสอบบัญชีรับอนุญาตชําระ
คาธรรมเนียมในลักษณะปตอปไปพลางๆ กอน หากคณะกรรมสภาวิชาชีพบัญชีชุดเลือกต้ังเห็นวาสมควร
แกไขใหเปนอยางอ่ืนก็สามารถดําเนินการไดตามขบวนท่ีกําหนดในกฎหมาย ดังนั้นจึงเปนไปไดท่ีใน
อนาคตผูสอบบัญชีสามารถชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนรายสามปหรือรายหาปได  
 
 
เปนผูสอบบัญชีอยูแลวใบอนุญาตผูสอบบัญชีท่ีออกโดย ก.บช.จะหมดอายุลงในวันท่ี 30 
กันยายน 2548 ตองปฏิบัติตนอยางไร ? ... 

ตอบ : 1. ทานสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีไดตอไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2548 โดยยังไมตองจาย
คาธรรมเนียมใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีนี้  
          2. อยางไรก็ตามภายในเวลาสามเดือนกอนวันท่ีใบอนุญาตสอบบัญชีเดิมของทานจะหมดอายุทาน
จะตองดําเนินการขอรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีใหมจากสภาวิชาชีพบัญชี และเร่ิมเสียคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีต้ังแตบัดนั้นเปนตนไป  
          3. ในระหวางท่ีใบอนุญาตเดิมของทานยังไมหมดอายุนี้ ทานจะเปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือไม
ก็ได  
 
 
ทําไมคาธรรรมเนียมใบอนุญาตสอบบัญชีจึงแพงกวาท่ีเปนอยูในปจจุบันมากเดิมจายให ก.บช. 
เพียง 200 บาทตอหาป ตอนนี้ตองจายใหสภาวิชาชีพบัญชีปละ 1,000 บาท ? ... 

ตอบ : สภาวิชาชีพบัญชีเปนองคกรวิชาชีพอิสระไมมีงบประมาณสบับสนุนจากภาครัฐ (ตางจากสํานักงาน 
ก.บช. ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกระทรวงพาณิชย) ดังนัน้เพ่ือใหสภาวิชาชีพบัญชีสามารถดําเนินงานได?ตาม
วัตถุประสงคของการจัดต้ังสภาจึงจําเปนตองจัดหารายไดในจํานวนท่ีเพียงพอตอการบริหารงานดวยเหตุนี้
สภาจึงมีความจําเปนท่ีตองกําหนดคาธรรมเนียมใบอนุญาตผูสอบบัญชีใหสูงขึ้นกวาเดิมเพ่ือใหสัมพันธกับ
คาใชจายดําเนินงานท่ีจะเกิดขึ้น  
 
 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรทีางการบัญช ีสามารถสมัครเปนสมาชิกประเภทสมทบไดหรือไม 
เพราะทราบวาอัตราคาบํารงุสมาชิกประเภทสมทบถูกกวาสมาชิกสามญั ? ... 

ตอบ : ไมได ทานสามารถสมัครเปนสมาชิกประเภทสามัญเทานั้น เฉพาะผูท่ีจบการศึกษาในระดับ ปวส. 
(ดานการบัญชี) ระดับอนุปริญญา หรือ ผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีเทาน้ันจึงจะ
สามารถสมัครเปนสมาชิกประเภทสมทบได  
 
 
สภาวิชาชีพบัญชีต้ังอยูท่ีไหน ?  

ตอบ : ปจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีมีท่ีทําการช่ัวคราวต้ังอยูท่ีสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย เลขท่ี 441/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300  
 
 
ในกรณีท่ีผมจายคาบํารุงสมัครเปนรายสามป หรือรายหาป สภาวชิาชีพบัญชีจะมีสวนลดให
หรือไม ?  

ตอบ : ไมมี (การท่ีอนุญาตใหสมาชิกจายคาบํารุงเปนรายสามป หรือรายหาปไดนั้น มีวัตถุประสงคเพียง
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกท่ีไมตองการจาย ชําระคาบํารุงทุกๆป)  
 
 
สภาวิชาชีพบัญชีประกอบดวยสมาชิกซึง่ประกอบวิชาชีพบัญชีตาง ๆรวมหกดานดวยกัน ตอนท่ี
ผมสมัครเปนสมาชิกของสภาฯ จําเปนตองเลือกเปนสมาชิกสังกัดดานใดดานหนึ่งดวยหรอืไม ? 
... 

ตอบ : ไมตองเพราะกฎหมายไมไดกําหนดใหสมาชิกตองเลือกเปนสมาชิกสังกัดดานใดดานหนึ่งการท่ี
กฎหมายกําหนดใหวิชาชีพบัญชีประกอบดวยวิชาชีพบัญชีหกดานนั้นเพ่ือใหสภาวิชาชีพบัญชีมีความ
หลากหลายในดานวิชาชีพพรอมกับเปดโอกาสใหวชิาชีพบัญชีแตละดานนั้นมีตัวแทน (ประธาน
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดานตาง ๆ) อยูในคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือยกระดับวิชาชีพดานนั้น
และดานอ่ืนใหเจริญกาวหนารวมกัน  
 
 
อยูในกรุงเทพจะสมัครเปนสมาชิกสภาวชิาชีพบัญชีไดอยางไรจึงจะสะดวกท่ีสุด ? 



ตอบ : 1.ขอรับใบสมัครเปนสมาชิกไดจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา (นนทบุรี)หรือจากสภาวิชาชีพบัญชี 
(สามเสน) หรือดาวนโหลดใบสมัครจากเว็บไซตของสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย www.icaat.or.th ก็ได  
          2. กรอกใบสมัคร  
          3. โอนเงนิคาบํารุงเขาบัญชีธนาคารของสภาวิชาชีพบัญชี หรือ ซ้ือธนาณัติไปรษณียหรือ แคช
เชียร็เช็ค ตามรายละเอียดท่ีระบุในคําช้ีแจงแนบทายใบสมัคร  
          4. สงใบสมัครเอกสารประกอบการสมัครรวมท้ังเอกสารการชําระคาบํารุง ตามขอ 3 ขางตนมายัง
สภาวิชาชีพบัญชีทางไปรษณีย โดยทานไมจําเปนตองเดินทางมาดวยตนเอง (หากทานตองการจายเปน
เงินสดทานตองนําใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครพรอมเงินสดมาสงท่ีสภาวิชาชีพบัญชี)  
 
 
อยูตางจงัหวัดจะสมัครเปนสมาชิกสภาวชิาชีพบัญชีไดอยางไรจึงจะสะดวกท่ีสุด ?  

ตอบ : 1. ขอรับใบสมัครเปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีไดจากสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาประจําจังหวัดทุก
แหงหรือจากสาขาของสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย  
          2. กรอกใบสมัคร  
          3. โอนเงนิคาบํารุงเขาบัญชีธนาคารของสภาวิชาชีพบัญชี หรือ ซ้ือธนาณัติไปรษณีย? หรือ
แคชเชียรเช็ค ตามรายละเอียดท่ีระบุในคําช้ีแจงแนบทายใบสมัคร  
          4. สงใบสมัครเอกสารประกอบการสมัครรวมท้ังเอกสารการชําระคาบํารุงตามขอ 3 ขางตนมายัง
สภาวิชาชีพบัญชีทางไปรษณีย? โดยทานไมจําเปนตองเดินทางมาดวยตนเอง  
 
 
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนจะตองเปนสมาชิกสภาวชิาชีพบัญชีหรือไม ?  

ตอบ : ไมจําเปนยกเวนสองกรณีคือ  
          (1) ผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งไดรับใบอนุญาตท่ีออกตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีนี้ และ  
          (2) ผูทําบัญชีตามกฎหมายบัญชีเทานั้นท่ีจะตองเปนสมาชิกของสภาฯตามบทบัญญัติของกฎหมาย  
 
 
เปนสมาชิกสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยประเภทสมาชิกตลอดชีพ
สมาคมฯ มีแผนท่ีจะโอนสมาชกิภาพมาสังกัดท่ีสภาวิชาชีพบัญชีหรือไม ? ... 

ตอบ : สภาวิชาชีพบัญชีเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากสมาคมนักบัญชี และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย ดังนั้นในดานกฎหมายสมาคมฯไมสามารถโอนสมาชิกภาพของทานไปสังกัดกับสภาวิชาชีพ
บัญชีได อยางไรก็ตามทานยังคงมีสิทธิหนาท่ีในฐานะท่ีเปนสมาชิกของสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแหงประเทศไทยอยูเชนเดิมทุกประการตามขอบังคับของสภาฯ ท่ีไดรางไวไดเปดโอกาสใหมีการ
งดเก็บคาบํารุงจากสมาชิกสมาคมฯ หากไดมีการเลิกสมาคมฯ  
 
 
สํานักงานใหบริการรับทําบัญชแีละสํานักงานสอบบัญชีซึ่งไมมีสภาพเปนนิติบุคคลมีภาระหนาท่ี
และความรับผิดตามพ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีอยางไร ? ... 

ตอบ : กฎหมายไมไดกําหนดภาระหนาท่ีและความรับผิดไวเปนกรณีพิเศษ  
 
 
สํานักงานใหบริการรับทําบัญชแีละสํานักงานสอบบัญชีซึ่งจดทะเบียนจัดต้ังเปนนิติบุคคลมี
ภาระหนาท่ีและความรับผิดตาม พ.ร.บ. วชิาชพีบัญชีอยางไร ? ... 

ตอบ : 1. ตองจดทะเบียนตอสภาวิชาชีพบัญชี (ตามมาตรา11)  
          2. ตองจัดใหมีหลักประกันเพ่ือประกันความรับผิดตอบุคคลท่ีสาม (ดูคําถามขอท่ี 1)  
          3. หากบริการดานการสอบบัญชีนิติบุคคลนั้นจะตองรับผิดรวมกับผูสอบบัญชีท่ีเซ็นรับรองงบ
การเงิน  
 
 
สํานักงานใหบริการรับทําบัญชแีละสํานักงานสอบบัญชีซึ่งจดทะเบียนจัดต้ังเปนนิติบุคคลจะตอง
จัดใหมีหลักประกันเพ่ือประกันความรับผิดตอบุคคลท่ีสาม อยากทราบวามีหลักเกณฑอยางไร ?  
... 

ตอบ : ตามมาตรา 11 แหง พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี กระทรวงพาณิชยมีหนาท่ี ออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนด 
ประเภท จํานวน หลักเกณฑ และวิธี การของการจัดใหมีหลักประกัน โดยใหคํานึงถึงขนาดและรายไดของ
นิติบุคคล และใหนําความเห็นของหนวยงานวิชาชีพบัญชีและสภาวิชาชีพบัญชีมาประกอบการพิจารณา 
ขณะนี้กระทรวงพาณิชยกําลัง พิจารณายกรางกฎกระทรวงดังกลาวอยู  
 
 
อยากทราบเรื่องการลงวนัท่ีในรายงานผูสอบบัญช ีผูสอบบัญชีสามารถลงวันท่ียอนหลังในหนา



รายงานผูสอบบัญชีไดหรือไม ? ... 

ตอบ : วันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต หมายถึง วันท่ีส้ินสุดการตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี ดังนั้น ผูสอบบัญชีควรใชวันส้ินสุดการตรวจสอบเปนวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงเปนการ
แจงใหผูใชงบการเงินทราบวาผูสอบบัญชีไดพิจารณาผลกระทบตองบการเงินและรายงานถึงเหตุการณหรือ
รายการท่ีไดเกิดขึ้นจนถึงวันท่ีส้ินสุดการตรวจสอบแลว  
 
 
หนารายงานของผูสอบบัญชีตองกลาวถึง การดํารงอยูของกิจการหรือไม ?  

ตอบ : ในการปฏิบัติงานตรวจสอบผูสอบบัญชีควรพิจารณาความเหมาะสมของการใชขอสมมติ เร่ือง การ
ดําเนินงานตอเนือ่ง ( Going Concern) ของกิจการซ่ึงผูบริหารใชในการจัดทํางบการเงินเพ่ือพิจารณาใน
เร่ืองความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยเก่ียวกับความสามารถในการดําเนินการ
ตอเนื่องของกิจการ ท้ังนี้ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานผูสอบบัญชีจะดําเนินการ ดังนี ้ 
          (1) หากไมพบเหตุการณท่ีเก่ียวกับความไมแนนอน ซ่ึงอาจมีผลกระทบตองบการเงินอยางมี
สาระสําคัญ ผูสอบบัญชีไมจําเปนตองกลาวถึงเร่ืองความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการไวใน
รายงานของผูสอบบัญชีและสามารถแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตองบการเงินสําหรับกรณีดังกลาว
ได  
          (2) หากพบเหตุการณท่ีเก่ียวกับความไมแนนอนซ่ึงอาจมีผลกระทบตองบการเงินอยางมี
สาระสําคัญถึงแมวากรณีดังกลาวไมถือเปนสถานการณท่ีกระทบตอรูปแบบการแสดงความเห็นของผูสอบ
บัญชีแตผูสอบบัญชีควรเปล่ียนแปลงรายงานการสอบบัญชีโดยเพ่ิมวรรคเนนขอมูลและเหตุการณ เพ่ือเนน
เร่ืองความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญเก่ียวกับเหตุการณท่ีเกิดขึ้นพรอมท้ังระบุไวในหนารายงานโดยให
สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเปดเผยเร่ืองดังกลาวดวย  
          (3) หากเหตุการณตาม (2) มีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ อยางรายแรง ผูสอบบัญชี
ควรเสนอรายงานการสอบบัญชีแบบไมแสดงความเห็น  
 
 
กรณีท่ีผูสอบบัญชีไมตรวจนับเงินสดซึ่งมีสาระสําคัญ ผูสอบบัญชีจะรายการการสอบบัญชแีบบ
ไมแสดงความเห็น อยากทราบวาการท่ีผูสอบบัญชีไมแสดงความเห็นนั้นเปนการไมแสดง
ความเห็นเฉพาะเงินสดอยางเดียวหรือไมแสดงความเห็นตอรายการท้ังหมดของงบการเงิน ? ... 

ตอบ : การรายงานการสอบบัญชีกรณีท่ีไมแสดงความเห็นตองบการเงินจะเพ่ิมวรรคอธิบายการถูกจํากัด
ขอบเขตการตรวจสอบ ปญหาการดําเนินการตอเนื่องของกิจการมีความไมแนนอนอ่ืนตอทายวรรคขอบเขต
และการไมแสดงความเห็นจะอางอิงถึงวรรคอธิบายนั้นๆ ในกรณีนี้หากตัวเงินสดมีสาระสําคัญผูสอบบัญชีจะ
รายงานแบบมีเงื่อนไขเฉพาะเงินสดได แตหากมีสาระสําคัญมากผูสอบบัญชีไมแสดงความเห็นตอรายการ
ท้ังหมดในงบการเงินก็ได  
 
 
อยากทราบวาทางก.บช. มีเกณฑในการเลือกสํานักงานตรวจสอบบัญชีในการฝกหัดงานเพื่อเก็บ
ชั่วโมงหรือปาวคับวาต้ังเปนสํานักงานท่ีใหญมมีาตรฐานหรือวาเปนท่ีไหนก็ไดขอใหเปนสํานัก
บัญชีคับ แลวเมื่อทําแลวเราจะมีหนาท่ีทําอะไรบางคับ ? ... 

ตอบ : วัตถุประสงคของการกําหนดใหฝกหัดงานสอบบัญชีเพ่ือใหผูฝกหัดงานมีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีจริงกับผูสอบบัญชีรับอนุญาตและนําความรูและประสบการณท่ีไดรับมาใชประโยชนใน
การปฏิบัติงานเมื่อทานเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ท้ังนี้ ไมมีการกําหนดวาจะฝกหัดงานกับผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตของสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญหรือขนาดเล็ก  
 
 
มาตรา 1210 ไดกําหนดเร่ืองคาสินจางวาใหท่ีประชุมใหญเปนผูกําหนด ดังนั้นถาท่ีประชุมใหญ
ยังไมสามารถกําหนดเร่ืองคาสินจางของผูสอบบัญชีไดในขณะนั้น ท่ีประชุมใหญสามารถ
มอบหมายใหคณะกรรมการของบริษัทเปนผูกําหนดคาสินจางนั้นแทนไดหรือไม หรือตองเรียก
ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาเรือ่งคาสินจางอีกคร... 

ตอบ : การกําหนดคาสินจางของผูสอบบัญชีตามมาตรา 1210 ไดกําหนดใหท่ีประชุมใหญเปนผูกําหนด 
แตถาท่ีประชุมใหญไมไดกําหนดคาสินจางแตมอบหมายใหคณะกรรมการของบริษัทเปนผูกําหนดแทนก็
สามารถทําไดขึ้นอยูกับผลของท่ีประชุมใหญ  
 
 
เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 5 ป และในปท่ี 5 ไมไดไปตออายุ ตองทําเชนไร ท้ังนี ้ยังรับสอบ
บัญชีกับสํานักงานตรวจสอบบญัชีอยูตลอดเวลา ? ... 

ตอบ : หากทานขาดตออายุใบอนุญาต และในระหวางขาดตออายุไมไดมีการลงลายมือช่ือสอบบัญชี 
รวมท้ังมีความประสงคท่ีจะตออายุ ทานจะตองไปอบรมหรือสัมมนาเก่ียวกับวิชาชีพสอบบัญชีกอน แลวเอา
หลักฐานการเขาอบรมมาแสดงเพ่ือขอตออายุ ดังนี้  
          (1) ขาดตออายุ เกิน 6 เดือน ถึง 3 ป ถาเคยปฏิบัติงานสอบบัญชี ตองอบรม 24 ช่ัวโมง ไมเคย
ปฏิบัติงาน อบรม 48 ช่ัวโมง  
          (2) ขาดตออายุเกิน 3 ป ถึง 5 ป ตองอบรม 60 ช่ัวโมง  



          (3) ขาดตออายุเกิน 5 ป ตองอบรม72 ช่ัวโมง ท้ังนี้ วิชาท่ีเขาอบรมบังคับวา จะตองเปนวิชาการ
บัญชี/สอบบัญชี ไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง หากทานยังมขีอสงสัย กรุณาสอบถามเพ่ิมเติมท่ี สํานักงาน ก.บช โทร 
0 2547 4417-8  
 
 
ไดรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีมา 4 ป ยังไมเคยรับงานสอบบัญชี มีคนติดตอมา หากรับ
งานสอบบัญช ีท่ีเปนงบที่ไมดําเนินงานมแีตทุนจดทะเบียน อาคารเปนทรัพยสินซึ่งดูแลวสามารถ 
ปฏิบัติงานไดตามมาตราฐานการตรวจสอบบัญช ีไดอยางไมลําบากนักหากรับงานสอบบัญชีงบ
ดังกลาว ซึ่งมีจาํนวนมาก จะทําใหถูกการเพ็งเล็งจากเจาห... 

ตอบ : ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตองไมสอบบัญชีในกิจการท่ีเกินความรูความสามารถของตนท่ีจะปฏิบัติงาน
ได เมื่อพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีของผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีท่ีพึง
ปฏิบัติหนาท่ีไดโดยมีประสิทธิภาพแลว จะมีความสามารถในการตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชีไดไม
เกิน 300 รายตอป ดังนั้นในกรณีท่ีปรากฏวาผูสอบบัญชีรับอนุญาตผูใดลงลายมือช่ือรับรองการสอบบัญชี
เกิน 300 รายตอป จะพึงถือวาผูสอบบัญชีรับอนุญาตผูนั้นสอบบัญชีในกิจการท่ีเกินความรูความสามารถ
ของตนท่ีจะปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีได ซ่ึงเปนไปตามประกาศ ก.บช. ฉบับท่ี 44 
(พ.ศ.2544) เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต และการพิจารณาคํา
ขอขึ้นทะเบียนของผูท่ีเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต ท้ังนี้ ไมวาทานจะรับสอบบัญชีใหธุรกิจท่ีดําเนินงาน
หรือไมดําเนินงานก็ตาม หากทานไดปฏิบัติตามประกาศ ก.บช. ฉบับท่ี 44 (พ.ศ.2544) แลว ในการ
พิจารณาเบ้ืองตน จะพึงถือวาทานสอบบัญชีในกิจการท่ีไมเกินความรูความสามารถของทานท่ีจะปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีได  
 
 
การบันทึกบัญชีเงินเกินบัญชธีนาคารซึ่งในอดีตมิไดบันทึกเนื่องจากผูบริหารน ําเงินในบัญชี
ดังกลาวไปใชสวนตัวทําใหเปนยอดเบิกเกินสูงมาก ดังนั้น ดอกเบ้ียท่ีเก็บและตัวเงินจึงไมบันทึก
บัญชี ถาจะบันทึกใหมทําอยางไร ?... 

ตอบ : เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ซ่ึงไมเคยบันทึกบัญชีเนื่องจากผู?บริหารนํ าไปใช?เป?นการส?วนตัว 
ดอกเบ้ียท่ีเกิด และตัวเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจึงไมไดบันทึกในบัญชีของบริษัท บริษัทจึง ควรปรับปรุง
ดังนี้ เงินตนเร่ิมแรกของเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และดอกเบ้ียท้ังหมดท่ีเกิด ขึ้นใหบันทึกผู?บริหารท่ีนํ 
าเงินไปใชสวนตัวเปนลูกหนี้ของบริษัทท้ังจํ านวน และบันทึกบัญชี ธนาคารเงินเบิกเกินบัญชีเปนบัญชี
เจาหนี้ของบริษัทตอไป ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารในปตอมาใหบันทึกเปนคาใชจายของ 
บริษัท และขณะเดียวกันบริษัทก็ตองบันทึกดอกเบ้ียรับจากผูบริหารท่ีนํ าเงินไปใชเปนการ สวนตัว 
ดอกเบ้ียดังกลาวใหคํ านวณจากยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้ของบริษัทดวยอัตราดอก เบ้ียเดียวกันกับท่ี
ธนาคารเรียกเก็บจากบัญชีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ดังนั้น จํ านวนสุทธิ ของดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจาย 
ซ่ึงเปนดอกเบ้ียของบริษัท อนึ่งการจายเงินจากบัญชีเงิน เบิกเกินบัญชีธนาคารภายหลังการปรับปรุงและ
ตองเปนรายการเฉพาะของบริษัทเทานั้น  
 
 
สินทรัพยถาวรท่ีหามูลคาเริ่มแรก หรือวันท่ีไดมาไมได จะทํ าอยางไร หากตองการจะบันทึกเปน 
สินทรัพยของกิจการ ?... 

ตอบ : หากกิจการตองการบันทึกสินทรัพย?ถาวรท่ีหามูลค?าเร่ิมแรกหรือวันท่ีท่ีซ้ือสินทรัพยไมได กิจการ
ควรเทียบราคากับสินทรัพยท่ีคลายคลึงกัน หรือใหผูประเมินราคาอิสระทําการประเมินราคาแบบตนทุน
ทดแทน หรือบริษัททํ าการประเมินเองตามวิธีหามูลคาท่ีจะไดรับคืนจากการ ใชสินทรัพยถาวรตามท่ี
กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 เร่ือง การด?อยคาของสินทรัพย  
 
 
ในกรณีสินคาคงเหลือเกินหรือขาดจากบัญช ีเราในฐานะผูทําบัญชีควรจะดํ าเนินการอยางไร 
ในทางดานการบันทึกปรับปรุงบัญชีและดาน Stock ? ... 

ตอบ : กรณีท่ีบริษัทมีสินคาคงเหลือเกินหรือขาดจากบัญชี ผูทํ าบัญชีควรปรับปรุงบัญชีสินคาดังกลาวให
ถูกตองตรงตามจํ านวนสินคาท่ีมีอยูจริง ณ วันส้ินปการบัญชี นอกจากนี้บัตรคุมสินคาก็ตองปรับใหถูกตอง
ตรงกับสินคาตามท่ีมีอยูจริงดวย อนึ่ง รายการสินคาคงเหลือส้ินปตางจากความเปนจริง รายการดังกลาว
ยอมกระทบกับ การคํานวณตนทุนขายของบริษัทจึงควรปรับปรุงรายการสินคาดังกลาวในกํ าไรขาดทุน
สะสม ตนปและกระทบยอดรายการสินคาท่ีปรับปรุงในแบบฟอรม ภ.ง.ด. 50 ของปปจจุบันเพ่ือให จํานวน
ภาษีท่ีตองจายถูกตอง  
 
 
ในกรณีท่ีบริษัทมียอดสินคาคงเหลือตามบัญชีแตในความเปนจริงไมมีสินคาคงเหลือแลว ซึ่ง เกิด
จากการทําบัญชีผิดพลาดของปกอน ควรจะมกีารปรับปรุงอยางไร จึงเปนวิธท่ีีถูกตอง ? ... 

ตอบ : บริษัทไมมีสินคาคงเหลือตามท่ีปรากฎในบัญชีเพราะการบันทึกบัญชีผิดพลาดของปกอน ใน กรณีนี้ 
บริษัทตองปรับปรุงรายการสินคาใหถูกตองตามความเปนจริง โดยการปรับปรุงสินคา และตนทุนขาย 
ดังกลาวกับบัญชีกําไรสะสมตนป แตปรับปรุงในแบบฟอรม ภ.ง.ด. 50 ของ ปปจจุบัน  
 
 



บริษัทซื้อท่ีดินไวเมื่อ 10 ปท่ีแลว มีเอกสารหลักฐานในการซื้อครบถ?วน โดยซื้อในนามบริษัท แต
เจาของบริษัทไมไดเอาลงบัญชี ในการจัดทํางบการเงินรอบป 2544 ไดจัดเอกสารดังกลาวให 
ผูสอบบัญชีเพ่ือบันทึกท่ีดินนั้นในบัญช ีแตผูสอบไมยอมใหลงบัญชี ไมทราบวาถูกตองหรอืไม (ท่ี
ผานมา 5 ป บริษัทไมมีรายรับ... 

ตอบ : บริษัทมีท่ีดินพรอมเอกสารยืนยันความเปนเจาของในท่ีดินผืนดังกลาว บริษัทตองการนําท่ีดิน 
ดังกลาวบันทึกในบัญชี สวนสําคัญคือ ตองติดตามและบันทึกท่ีดินใหถูกตองวาใชเงินของใครซ้ือ การ
จัดทําบัญชีใหถูกตองเปนหนาท่ีและอยูในความรับผิดชอบของบริษัท ผูสอบบัญชีไมมีสิทธิหามบริษัทนํา
ท่ีดินดังกลาวมาบันทึกบัญชีใหถูกตอง แตมีหนาท่ีรายงานจากผลการตรวจสอบบัญชีของบริษัทเทานั้น  
 
 
หากกิจการมีสินทรัพยท่ีอยูนอกบัญชีและตองการปรับปรุงบัญช ีเอกสารท่ีซื้อสินทรัพยเปนของป
กอนๆ เอกสารดังกลาวเปนหลักฐานท่ียอมรับไดหรือไม และการตัดคาเส่ือมราคาใหตัดต้ังแตวันท่ี
ซื้อสินทรัพยตามเอกสารใชหรือไม ? ... 

ตอบ : บริษัทมีสินทรัพยอยูนอกบัญชีและตองการบันทึกปรับปรุงใหถูกตองโดยใชเอกสาร ประกอบ
รายการซ้ือสินทรัพยในปกอน ๆ ถือเปนหลักฐานท่ียอมรับได ส่ิงสํ าคัญคือ รายการสิน ทรัพยนอกบัญชีตอง
อยูในกรรมสิทธิของบริษัท สวนการคิดคาเส่ือมใหเร่ิมคิดต้ังแตวันท่ีสินทรัพย ถูกใชงาน คาเส่ือมราคาของ
สินทรัพยดังกลาวต้ังแตวันท่ีเร่ิมใชงานจนถึงวันส้ินงวดรอบระยะเวลา บัญชีปกอนทางบัญชีจะปรับปรุงเขากํ 
าไรสะสมตนป สวนคาเส่ือมของปปจจุบันใหถือเปนคาใช จายของปปจจุบัน แตคาเส่ือมของปกอน ๆ ควร
ปรับปรุงในแบบฟอรม ภ.ง.ด. 50 ของปปจจุบันใหถูกตองดวย  
 
 
กรณีท่ีทรัพยสินของบริษัท เชน เครื่องมือ อุปกรณ เกิดการชาํรุดหรือเสียหาย บริษัทจะตัดบัญชี
ทรัพยสินอยางไร ?... 

ตอบ : การตัดบัญชีทรัพยสินกรณีท่ีทรัพยสินนั้นชํารุหรือเสียหายออกจากบัญชีตองมีหลักฐานประกอบการ
ลงบัญชีท่ีชัดเจนท่ีแสดงขอมูลยืนยันถึงการชํารุดหรือเสียหาย ซ่ึงหากมีหลักฐานยืนยันไดวาชํารุดหรือ
เสียหายใหบันทึกตัดบัญชีสินทรัพยตามราคาทุนท่ีบันทึกบัญชีไวรวมท้ังโอนบัญชีท่ีเก่ียวของกับทรัพยท่ี
ชํารุดนั้นออกท้ังหมด ผลตางท่ีเกิดขึ้นถือเปนกําไร(ขาดทุน)จากการตัดบัญชีทรัพยสิน  
 
 
บริษัทมีบัญชีเงนิใหกูยืมแกกรรมการ แตในอดีตท่ีผานมาไมไดมีการคิดดอกเบ้ีย ตอมาในป 
2546 ถูกทางสรรพากรประเมนิภาษีธุรกิจเฉพาะจากดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินใหกูยืมกรรมการ
ต้ังแตป 2543-2546 รายการขางตนนี้จะถือเปนขอผิดพลาดท่ีสําคัญหรือไม บริษัทตองรับรู
รายการท่ีเกิดขึ้นอยางไร ?... 

ตอบ : การท่ีบริษัทมีเงินใหกูยืมแกกรรมการโดยไมไดมีการคิดดอกเบ้ียและในป 2546 บริษัทถูก ประเมนิ
ภาษีจากดอกเบ้ียเงินใหกูยืมกรรมการ จะถือวาเปนขอผิดพลาดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับขอเท็จจริงคือ หาก
ขอเท็จจริงปรากฏวาบริษัทไมไดกําหนดใหกรรมการตองจาย ดอกเบ้ียหรือไมมีนโยบายคิดดอกเบ้ียจากเงิน
ใหกูยืมกรรมการจริงในทางบัญชีบริษัทก็ไมตองบันทึกรายการดอกเบ้ียแตอยางใด เมื่อกรมสรรพากร
ประเมินภาษีจากดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินใหกูยืมกรรมการ ใหบริษัทรับรูภาษีและเบ้ียปรับเงินเพ่ิมในปท่ีเกิด
รายการนั้น  
 
 
ขาดทุนสะสมเนื่องจากปรับปรงุท่ีดินลดลงจะจายเงินปนผลไดหรือไม กิจการมีกําไรสะสมจากการ
ประกอบกิจการ 5 ลานบาท แตไดปรับปรุงมูลคาลดลงในท่ีดินเมื่อปกอน 8 ลาน ทําใหขาดทุน
สะสม 3 ลาน แตจริง ๆ แลวบรษัิท มีรายไดคาเชา ทําใหมีเงินเหลืออยากจะจายปนผลถาขาดทุน
สะสมจะจายไมได ในกรณีเชนนี้ ถามวาขาดท... 

ตอบ : ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 หากบริษัทพบวา มีขอบงช้ีท่ีทําใหเช่ือไดวา สินทรัพยของ
บริษัทอาจเกิดการดอยคาบริษัทก็ยังคงตองรับรูผลขาดทุนจากการดอยคานั้นในงบกําไรขาดทุน ดังนั้น 
กรณีของการปรับปรุงมูลคาลดลงในท่ีดินนี้ก็เชนกัน ถึงแมวาจะเปนการปรับตามมาตรฐานการบัญชีก็ตาม 
แตก็ทําใหเกิดผลขาดทุนสะสม ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดไววา การจายเงินปนผล
จากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิให
จายเงินปนผล  
 
 
บริษัทถูกกรมศุลกากรประเมินเงินเพ่ิมคาอากร เนื่องจากสําแดงพิกัดไมตรงกัน บริษัทไมเห็นดวย
จึงอุทธรณตอกรมศุลฯ แตการอุทธรณตองจายเงินเพ่ิมอากรดังกลาวไปกอน ถามวาสามารถ
บันทึกเปนสินทรัพย(บัญชี Claim) ไวกอนไดหรือไม หรือวาตองบันทึกเปนคาใชจายท้ังจาํนวน 
?... 

ตอบ : การท่ีจะบันทึกรายการเงินเพ่ิมอากรท่ีจายไป เปนรายการอะไรนั้น ใหพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ขอมูลในแมบทการบัญชีกอนวารายการดังกลาวนั้นเปนไปตามคํานิยามและเขาเกณฑเงื่อนไข การรับรู ทุก
ขอขององคประกอบตางๆ ในงบการเงิน หรือไม แตจากขอมูลเบ้ืองตนในคําถาม ท่ีถามมานั้น นาจะรับรูเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุนเพราะประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตลดลง เนื่องจากการลดลงของ



สินทรัพยหรือการเพ่ิมขึ้นของหนี้สิน นอกจากนี้ ตองเปดเผยขอมูลดังกลาวนี้ไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินดวย  
 
 
กิจการเบิกเงินเกินบัญชีธนาคารมาแต?ไม?ได?นํามาบันทึกบัญช ีและนํามาใชสวนตัวโดยไมมี
รายละเอียดวานําเงินไปใชจายในเรื่องใดบาง อยากทราบว?ารายการนี้ถือเปนคาใชจายในการ
คํานวณภาษีไดหรือไม และจะปรับปรุงบัญชีใหถูกตองตองทํ าอยางไร ?... 

ตอบ : บริษัทตองบันทึกรายการบัญชีของกิจการทุกรายการที่เกิดขึ้น แตรายการนี้นั้นจะถือเปน รายไดหรือ
หักเปนคาใชจายในการคํ าณวนภาษีเงินไดไดหรือไมยอมขึ้นอยูกับหลักฐานประกอบ รายการบัญชี ดังนั้น 
การท่ีบริษัทเบิกเงินเกินบัญชีซ่ึงกรรมการผูจัดการนําไปใชสวนตัว บริษัท ตองปรับปรุงบัญชี โดยต้ังผูเบิก
เงินเกินบัญชีธนาคารไปใชสวนตัวเปนลูกหนี้ และบันทึกบัญชี เจาหนี้ธนาคารใหถูกตอง จนกวาผูเบิกเงิน
เกินบัญชีจะหาเอกสารท่ีเช่ือถือไดมาประกอบรายการ จึงโอนไปเปนคาใชจายหรือรายการเดบิตอ่ืนท่ี
เก่ียวของ  
 
 
ประกอบกิจการเก่ียวกับสปาและมีการบริการดานอาหารดวยซึง่มีการขายอาหารไมมากนักจะ
ขายอาหารใหกบัลูกคาท่ีมาใชบริการสปาในการซื้อผัก ผลไม ขาวหรือตัวอื่นๆ ในการประกอบ
อาหารอยากทราบวาจะลงบัญชีอยางไรและใชชื่อบัญชีอยางไรรวมถึงคาใชจายท่ีใชในการ
ใหบริการในสวนของสปาดวย ?... 

ตอบ : ธุรกิจสปา รายไดจากธุรกิจสปาถือวาเปนรายไดหลักของกิจการ ดังนั้นควรบันทึกบัญชีรายได
ดังกลาว เปน รายไดคาบริการ สวนตนทุนของการใหบริการสปา เปนตนทุนการใหบริการ รายไดท่ีไดรับ
จากการขายอาหาร ถือวาเปน รายไดอ่ืนจากการประกอบกิจการ ควรลงบัญชี เปน รายไดอ่ืน และ ตนทุนใน
การประกอบอาหาร ถือวาเปน คาใชจายอ่ืนๆ  
 
 
กิจการมีการเชาชวงท่ีดินและส่ิงปลูกสรางเปนเวลา 30 ป กิจการแสดงในงบการเงินภายใน
สินทรัพยไมหมนุเวียน และมีการทยอยตัดเปนคาใชจายทุกๆป และควรบันทึก,ปรับปรุงบัญชี
อยางไร ?... 

ตอบ : ตอนจายเงินเพ่ือเชาชวงทรัพยสิน ใหบันทึกบัญชีโดย เดบิต สิทธิการเชารอตัดบัญชี (สินทรัพยอ่ืน) 
และ เครดิต เงินสดหรือธนาคาร เมื่อถึง ณ วันส้ินป ทยอยตัดบัญชีเปนคาใชจาย โดย เดบิต สิทธิการเชา
ตัดบัญชี(คาใชจาย) และ เครดิต สิทธิการเชารอตัดบัญชี  
 
 
อยากทราบวาเวลาท่ีบริษัทซื้อของตามจํานวนท่ีผูขายกําหนดไวแลวจะมีการแถมของใหเชนซื้อ
แอรครบ 7 เครื่องแลวแถมโทรทัศน 1 เครื่อง (ระบุในใบกํากับภาษีวาแถมโทรทัศน 1 เครื่อง)ไม
ทราบวาโทรทัศนท่ีไดแถมจะตองรับรูเปนรายไดหรือสินทรัพย ?... 

ตอบ : โทรทัศนท่ีไดแถมมานั้นจะตองรับรูเปนสินทรัพย ซ่ึงการตีราคาตองใชวิธีราคายุติธรรมในขณะนั้น 
โดยใชมูลคายุติธรรมของสินทรัพยเปนเกณฑในการเฉล่ียตนทุนใหกับสินทรัพยแตละชนิด  
 
 
หนี้สินท่ีเราสามารถประมาณคาหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นไดแตยังไมทราบวาจะเกิดขึ้นหรือไมและ
เมื่อไหร เราควรทําอยางไร ควรจะบันทึกบัญชหีรือไม หรือควรจะเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบ
งบอยางไร ?... 

ตอบ : เหตุการณท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา หมายถึง สภาพ หรือสถานการณ หรือเหตุการณบางอยางอัน
อาจจะมีผลทําใหเกิดกําไรหรือขาดทุนแกกิจการซ่ึงผลสุดทายท่ีจะเกิดขึ้นอยูกับเหตุการณอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางในอนาคตวาจะเกิดขึ้นหรือไม กิจการควรบันทึกบัญชี ถาเขาหลักเกณฑดังนี้  
           (1) มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาผลเสียหายจะเกิดขึ้นในอนาคตและจะมีผลทําให 
สินทรัพย ณ วันท่ีในงบดุลมีคาลดลง หรือหนี้สินมีจํานวนเพ่ิมขึ้น ท้ังนี้ตองคํานึงถึงสวนท่ีอาจเรียกชดใชคืน
ไดดวย และ  
           (2) สามารถประมาณจํานวนเงินไดอยางสมเหตุสมผล  
           (3) ในกรณีท่ีไมเขาเงื่อนไข ตาม (2) ก็ใหปดเผยผลขาดทุนท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนาไวในหมาย
เหตุประกบงบการเงิน เวนแตโอกาสท่ีจะเกิดผลขาดทุนนั้นมีนอยมาก  
           (4) กิจการไมควรบันทึกบัญชีสําหรับผลกําไรท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา แตถามีความเปนไปได
คอนขางแนนอนวา ผลกําไรนั้นอาจจะเกิดขึ้นก็ใหเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การเปดเผย
ขอมูล กรณีท่ีจําเปนตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเหตุการณท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา ตาม (3) ถึง (4) ควร
เปดเผยขอมูลดังตอไปนี้  
           - ลักษณะของเหตุการณท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา  
           - ปจจัยของความไมแนนอนตางๆ ซ่ึงอาจกระทบผลท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  
           - ประมาณจํานวนผลกระทบทางการเงิน หรือถาประมาณไมไดก็ใหระบุวาไมสามารถประมาณ
จํานวนผลกระทบทางการเงินได ท้ังนี้ทานสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 
21 เร่ืองเหตุการณท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา และเหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน  
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