:: คําถามที่พบบอย :: บัญชีธุรกิจและผูสอบบัญชีรับอนุญาต
อยากทราบวิธีการบันทึกบัญชีการรับชําระคาหุนจดทะเบียนเปนเงินสดและลูกหนี้คาหุน ?
ตอบ : - การบันทึกทุนจดทะเบียน Dr เงินสด XXX ลูกหนี้คาหุน XXX Cr ทุนจดทะเบียน XXX - เมื่อไดรับ
ชําระคาหุน Dr เงินสด/ธนาคาร XXX Cr ลูกหนี้คาหุน XXX

การตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง หมายถึงอะไร และมีวิธีการรับรูอยางไร ?
ตอบ : คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง หมายถึง สวนตางที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาสินคา คงเหลือ
สภาพปกติหรือสภาพเสื่อมชํารุดระหวางราคาทุนกับมูลคาสุทธิที่จะไดรับ เมื่อสินคาคงเหลือถูกปรับลดให
เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ ไมใหถือมูลคาสุทธิที่จะไดรับนั้นเปนราคาทุนใหม ถากิจการยังคงถือสินคา
คงเหลือดังกลาวอยู ณ วันสิ้นงวดบัญชีถัดมา กิจการตองเปรียบเทียบราคาทุนเดิมกับมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
ที่ไดประเมินใหม ณ วันนั้น ซึ่งอาจเปนผลใหมีการกลับรายการที่เคยบันทึกปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือใน
งวดบัญชีกอน หากมูลคาสุทธิที่จะไดรับที่ประเมิน ณ วันสิ้นงวดบัญชีถัดมากลับมีมูลคาสูงขึ้น

การบันทึกรายการบัญชีตามใบสําคัญทั่วไปในโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น ถือเปนสมุดบัญชีรายวัน
ทั่วไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ไดหรือไม ? ...
ตอบ : การจัดทําบัญชีรายวัน ไมวาจัดทําดวยมือหรือใชโปรแกรมคอมพิวเตอร จะตองเปนไปตามประกาศ
กรมทะเบียนการคา เรื่อง กําหนดชนิดของบัญชีที่ตองจัดทํา ขอความและรายการที่ตองมีในบัญชี
ระยะเวลาที่ตองลงรายการในบัญชี และเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชี พ.ศ. 2544

กิจการถูกไฟไหม ทําใหบัญชีและเอกสารเสียหายบางสวน และไดแจงเอกสารเสียหายกับทาง
กรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลว โดยในทางบัญชีกิจการมีรายการลูกหนี้การคาแต
ไมมีเอกสารเรียกเก็บเงิน ทําใหยอดลูกหนี้ยังคงมีปรากฏอยูในบัญชี ดังนั้นกิจการจะสามารถตัด
บัญชีลูกหนี้การคาเปนหนี้สูญไดหรือไม ?...
ตอบ : ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ ซึ่งไดกําหนด
หลักเกณฑการตัดหนี้สูญไวดังนี้ 1. เมื่อมีการทวงถามถึงที่สุดแลว โดยดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎหมาย ภาษีอากร 2. คาดหมายไดแนนอนวาจะไมไดรับการรับชําระหนี้

กรณีที่กิจการมีเงินลงทุนชั่วคราวเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดทั้งประเภท
หลักทรัพย เพื่อคาและหลักทรัพยเผื่อขายนั้น กิจการจะตองมีการปรับปรุงเงินลงทุนใหเปนมูลคา
ยุติธรรมทุกงวดบัญชีหรือไม ?...
ตอบ : ณ วันสิ้นป กิจการจะตองแสดงหลักทรัพยในความตองการของตลาด ทั้งที่เปนหลักทรัพยเพื่อคา
และหลักทรัพยเผื่อขายที่ถือเปนเงินลงทุนชั่วคราวในงบดุล ดวยมูลคายุติธรรม โดยไมคํานึงถึงคาใชจายที่
อาจเกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนนั้น การปรับมูลคาของเงินลงทุน-หลักทรัพยเพื่อคาเปนราคายุติธรรมนั้น
อาจปรับโดยผานบัญชี “ คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน-หลักทรัพยเพื่อคา ” แทนที่จะเครดิตออกจาก
บัญชีเงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพยเพื่อคาก็ได

กิจการรับงานกอสรางใหกับหนวยราชการ ซึ่งในปจจุบันราคาของวัตถุดิบแปรผันมากและสวน
ใหญ ไมสามารถจะเรียกรองจากหนวยราชการได จึงทําใหเกิดผลขาดทุนขึ้นเปนจํานวนมาก
ดังนั้นกิจการควรแสดงงบการเงินหรือเปดเผยถึงกรณีที่เกิดการขาดทุนเนื่องจากการซื้อมากกวา
การขายอยางไร ? ...
ตอบ : ถากิจการเกิดผลขาดทุนจริงๆ กิจการตองแสดงงบการเงินตามความเปนจริงและสามารถเปดเผยถึง
สาเหตุที่เกิดผลขาดทุนจํานวนสูงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินได

กิจการจายเช็คชําระหนี้ใหเจาหนี้การคา ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2548 แตเจาหนี้การคายังไมนํา
เช็คไปขึ้นเงิน กิจการตองปรับปรุงบัญชีหรือไม ? ...
ตอบ : กิจการไมตองปรับปรุงรายการ แตควรมีการจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อใหกิจการ
สามารถตรวจสอบรายการได

กิจการ A ไดรวมธุรกิจกับกิจการ B โดยการเขาซื้อธุรกิจของกิจการ B ดังนั้นกิจการ A ควร
บันทึกบัญชีในการซื้อธุรกิจของกิจการ B อยางไร ?...
ตอบ : การรวมธุรกิจที่ถือเปนการซื้อธุรกิจตองปฏิบัติทางบัญชีโดยใชวิธีซื้อ ซึ่งวิธีซื้อมีการบันทึกบัญชี
คลายกับการซื้อสินทรัพยโดยทั่วไป เนื่องจากการซื้อธุรกิจเปนรายการบัญชีที่เกี่ยวกับการ โอนสินทรัพย
การกอหนี้สินหรือการออกหุนทุนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการควบคุมสินทรัพยสุทธิและการดําเนินงานของอีก
กิจการหนึ่ง วิธีซื้อใชราคาทุนเปนเกณฑในการบันทึกบัญชีโดยกําหนดตนทุนการซื้อธุรกิจจากรายการ
แลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น

กิจการมีลูกหนีก
้ ารคาที่เปนหนี้คางชําระและไมสามารถเรียกเก็บเงินได แตเนื่องจากนานมากและ
การจัดเก็บเอกสารไมดี ทําใหไมมีหลักฐานการเปนหนี้ ดังนั้นกิจการควรทําอยางไรจึงจะตัดเปน
หนี้สูญได ? ...
ตอบ : ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 เรื่องหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ ไดกําหนดหลักเกณฑการตัดหนี้
สูญไวดังนี้
1. เมื่อมีการทวงถามถึงที่สุดแลว โดยดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมาย ภาษีอากร
2. คาดหมายไดแนนอนวาจะไมไดรับการรับชําระหนี้

กิจการไดกูเงินนอกระบบมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เนื่องจากกิจการไมสามารถขอ
สินเชื่อจากสถาบันการเงินได ซึ่งในการกูเงินนอกระบบจะมีอัตราดอกเบี้ยสูงกวาสถาบันการเงิน
ประมาณ 7 เทา ดังนั้นกิจการสามารถนําเงินกูแ
 ละดอกเบี้ยนอกระบบมาบันทึกบัญชีไดหรือไม ?
...
ตอบ : ถากิจการมีการจายดอกเบี้ยเงินกูจริง กิจการสามารถนํามาลงเปนคาใชจายของกิจการได ซึ่งเงินกู
ยืมที่ไดรับมาก็ตองบันทึกเปนหนี้สินในงบการเงิน และตองมีหลักฐานการกูยืมเงินและการชําระดอกเบี้ยที่
สามารถตรวจสอบไดเพื่อประกอบการลงบัญชี

กรณีกิจการขายสินคาใหลูกคาตางประเทศเปนเงินเชื่อ บันทึกบัญชีโดยใชอต
ั ราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่เกิดรายการ และตอมาไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้ตางประเทศ ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการกับวันทีร
่ ับชําระหนี้มีอต
ั ราแตกตางกัน ดังนั้นกิจการควรบันทึกบัญชีอยางไร ? ...
ตอบ : กิจการตองบันทึกผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นของวันที่เกิดรายการกับวันที่มก
ี ารรับชําระ
หนี้ โดยรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบรายการเจาหนี้การคาซึ่งมีสาระสําคัญ โดยการขอความรวมมือกับเจาหนี้
ของกิจการที่รบ
ั ตรวจสอบ ซึ่งใหเจาหนี้ทํารายละเอียดยอดคงคางทั้งหมด เชน ดอกเบี้ย เงินตน
และขอเอกสารยืนยันจากเจาหนี้ แตทางเจาหนี้ใหเพียงตัวเลขยอดคงคางทัง
้ หมดเทานั้น ไมไดให
รายละเอียดเอกสารหลักฐานใดๆเลย กรณ...
ตอบ : ในการขอคํายืนยันยอดเจาหนี้นั้น ผูสอบบัญชีตองติดตอกับเจาหนี้โดยตรง แตตองไดรับอนุญาต
จากลูกคากอน เนื่องจากเปนขอมูลที่เปนความลับทางการคาของลูกคา โดยถาการขอคํายืนยันยอดหรือขอ
รายละเอียดหลักฐานจากเจาหนี้ไมไดรับความรวมมือเทาที่ควร ผูสอบบัญชีตองใชวิธีการตรวจสอบอื่น
เพื่อใหไดหลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกับเจาหนี้การคา

งบการเงินที่ผูสอบบัญชีแสดงหนารายงานการสอบบัญชีเปนแบบไมแสดงความเห็น ถือวางบ
การเงินนั้นไมถก
ู ตองใชหรือไม ? ...
ตอบ : การแสดงหนารายงานดังกลาว ถือเปนความเห็นของผูสอบบัญชี โดยที่ผูสอบบัญชีจะแสดง
ความเห็นแบบไมแสดงความเห็นก็ตอเมื่อผูสอบบัญชีไมไดปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปอยางมีสาระสําคัญมาก หรือกิจการที่ตรวจสอบมีปญหาตอการดําเนินงาน
ตอเนื่องอยางมีสาระสําคัญมาก หรือมีความไมแนนอนอันมีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญมาก
ทําใหผูสอบบัญชีไมสามารถตรวจสอบงบการเงินใหไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอที่จะวินิจฉัยหรือให
ไดความเห็นไดวา งบการเงินนั้นมีความถูกตองตามที่ควรหรือไมเพียงใด

ผูสอบบัญชีไมไดเขาสังเกตการณการตรวจนับสินคาคงเหลือปลายงวดของกิจการ เนื่องจาก
ไดรับการแตงตัง
้ ใหเปนผูสอบบัญชีหลังวันตรวจนับสินคา และไมสามารถใชวธ
ิ ีการตรวจสอบอื่น
ใหเปนที่พอใจในปริมาณของสินคาคงเหลือได ซึ่งกรณีดังกลาวถือวาผูสอบบัญชีถูกจํากัด
ขอบเขตในการตรวจสอบบัญชีหรือไม ? ...

ตอบ : ในกรณีที่ผูสอบบัญชีไมสามารถปฏิบัติหนาที่ผูสอบบัญชีไดตามอํานาจและหนาที่ที่กฎหมาย
กําหนดและหรือตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป จะเรียกวา ขอบเขตการตรวจสอบของผูสอบ
บัญชีถูกจํากัด ซึ่งแบงเปน 2 กรณี คือ
1. การถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยลูกคา
2. การถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยสถานการณ กรณีคําถามขางตน ถือวาผูสอบบัญชีถูก
จํากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยสถานการณ

การแสดงความเห็นในหนารายงานของผูสอบบัญชี กรณีรายงานวางบการเงินไมถูกตอง กับกรณี
ไมแสดงความเห็น มีความหมายแตกตางกันอยางไร ? ...
ตอบ : ผูสอบบัญชีจะแสดงความเห็นแบบรายงานวางบการเงินไมถูกตองก็ตอเมื่อผูสอบบัญชีไดปฏิบัติงาน
ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และผูสอบบัญชีเห็นวาหรือมีความเชื่อมั่นวา
งบการเงินที่ตนตรวจสอบนั้นไมไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดไวอยางถูกตอง
ตามที่ควรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป กลาวโดยสรุปคืองบการเงินโดยรวมมีความถูกตองนอยมาก
และมีสิ่งผิดพลาดมาก - ผูสอบบัญชีจะแสดงความเห็นแบบไมแสดงความเห็นก็ตอเมื่อผูสอบบัญชีไมได
ปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปอยางมีสาระสําคัญมาก หรือ
กิจการที่ตรวจสอบมีปญหาตอการดําเนินงานตอเนือ
่ งอยางมีสาระสําคัญมากหรือมีความไมแนนอน อันมี
ผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญมาก ทําใหผูสอบบัญชีไมสามารถตรวจสอบงบการเงินใหได
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอที่จะวินิจฉัยหรือใหความเห็นไดวางบการเงินนั้นมีความถูกตองตามที่ควร
หรือไมเพียงใด กลาวโดยสรุปคือ ผูสอบบัญชีไมอาจตรวจสอบงบการเงินเพื่อใหไดหลักฐานการสอบบัญชี
จนเปนที่พอใจเพื่อทราบวางบการเงินโดยรวมมีความถูกตองหรือไม

กรณีที่กิจการใหความรวมมือทุกอยางกับผูสอบบัญชีเปนอยางดี แตผูสอบบัญชีเขียนรายงาน
การสอบบัญชีเปนแบบมีเงื่อนไข กิจการควรทําอยางไร ? ...
ตอบ : กิจการตองติดตอกับผูสอบบัญชีโดยตรง เนื่องจากกิจการใหความรวมมือเปนอยางดีกับผูสอบบัญชี
ถือวาผูสอบบัญชีไมถูกจํากัดขอบเขต แตกิจการตองดูดวยวาการรับงานของผูสอบบัญชีถูกจํากัดขอบเขต
โดยสถานการณหรือไม ซึ่งอาจเปนเหตุใหรายงานเปนแบบมีเงื่อนไข หรือบัญชีและเอกสารของกิจการอาจ
ไมครบถวนถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด

บัญชีงานระหวางทําตนงวด ผูสอบบัญชีไมสามารถตรวจสอบได ควรดําเนินการเพิ่มเติมอยางไร
?
ตอบ : หากผูสอบบัญชีไมสามารถตรวจสอบงานระหวางทําตนงวดของกิจการได ผูสอบบัญชีอาจดูรายงาน
การสอบบัญชีของผูสอบบัญชีปกอน วามีการเขียนรายงานในเรื่องนีเ้ ปนแบบมีเงื่อนไขหรือไม หรืออาจ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูสอบบัญชีคนกอน และหากเปนรายการที่มีจํานวนที่เปนสาระสําคัญ ผูสอบ
บัญชีอาจแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข

ผูสอบบัญชีมีหนาที่ตองเขารวมสังเกตการณการตรวจนับสินคาคงเหลือ ณ วันปดบัญชี พรอมกับ
กิจการทุกครั้งใชหรือไม ? ...
ตอบ : ผูสอบบัญชีตองเขารวมสังเกตการณการตรวจนับสินคาคงเหลือ เนื่องจากมาตรฐานการสอบบัญชี
กําหนดใหผูสอบบัญชีมีหนาที่ตองตรวจสอบรายการตางๆ ในงบการเงิน อยางไรก็ตาม หากผูสอบบัญชี
ไมไดเขารวมสังเกตการณการตรวจนับสินคา ผูสอบบัญชีอาจใชวิธีการตรวจสอบสินคาคงเหลือวิธีอื่นที่ทํา
ใหผูสอบบัญชีมั่นใจไดวามูลคาและปริมาณสินคาคงเหลือ ณ วันสิน
้ งวดถูกตอง

การปรับโครงสรางหนี้กรณีลูกหนี้โอนที่ดินเพื่อชําระหนี้ตั๋วเงินทั้งจํานวนใหแกเจาหนี้ เจาหนี้
จะตองบันทึกบัญชีอยางไร ?...
ตอบ : Dr. ที่ดิน XXX คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ XXX ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ XXX Cr. ตั๋วเงินรับ
XXX ดอกเบี้ยคางรับ XXX (บันทึกการรับโอนที่ดินเพื่อรับชําระหนี้จากลูกหนี้ตั๋วเงินรับ) ณ วันที่ปรับ
โครงสรางหนี้ เจาหนี้ตองบันทึกบัญชีสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม และ เจาหนี้ตองบันทึกผลตางระหวาง
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่รับโอน (หักดวยประมาณการคาใชจายในการ
ขาย) เปนรายการขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ภายหลังการบันทึกรายการเกี่ยวกับคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญที่มีอยู

การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา มีวธ
ิ ีปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับลูกหนี้อยางไร ?
ตอบ : การปรับโครงสรางหนี้เกิดจากการยินยอมของเจาหนี้ที่จะผอนปรนเงื่อนไขการชําระหนี้ใหแกลูกหนี้

ที่ประสบปญหาทางการเงิน ซึ่งตามปกติจะไมพิจารณายินยอมให วิธีปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับลูกหนี้
เกี่ยวกับการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา สามารถจําแนกตามลักษณะไดดังนี้
1. การโอนสินทรัพยเพื่อชําระหนี้ทั้งหมด
1.1 บันทึก “กําไร/ขาดทุนจากการโอนสินทรัพย” = มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่โอน - ราคา
ตามบัญชีของสินทรัพยที่โอน
1.2 บันทึก “รายการกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้” = ราคาตามบัญชีของหนี้ - มูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยที่โอนใหเจาหนี้
2. การโอนสวนไดเสียในสวนของเจาของเพื่อชําระหนี้ทั้งหมด (การแปลงหนี้เปนทุน) บันทึก
“รายการกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้” = ราคาตามบัญชีของหนี้คางชําระ - มูลคายุติธรรมของสวนได
เสียในสวนของเจาของ
3. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้
3.1 บันทึกผลกระทบจากการปรับโครงสรางหนี้นับตั้งแตวันที่ปรับโครงสรางหนี้จนถึงวันครบ
กําหนดของหนี้ตามเงื่อนไขใหม
3.2 บันทึก “กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้” หากราคาตามบัญชีของหนี้มากกวาจํานวนเงินที่
ตองจายในอนาคตตามเงื่อนไขใหม

กรณีกิจการไดบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอน แตตอมาภายหลัง
มีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวารายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไดหมดไปหรือลดลงไป
ดังนั้นกิจการจะสามารถกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการดอยคาไดหรือไม ? ...
ตอบ : ณ วันที่ในงบดุล เมื่อกิจการประเมินวามีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวารายการขาดทุนจากการดอยคา
ของสินทรัพยที่กิจการไดรับรูในงวดกอนไดหมดไปหรือลดลงไป กิจการตองกลับบัญชีรายการขาดทุนจาก
การดอยคาของสินทรัพยที่กิจการรับรูในงวดกอน เมื่อประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ไดเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากที่กิจการไดรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาแลว ในกรณีนี้ กิจการตอง
บันทึกเพิ่มราคาตามบัญชีใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น

หากกิจการพบวามีขอบงชี้ที่ทา
ํ ใหเชื่อไดวาสินทรัพยเกิดการดอยคา กิจการจะสามารถหาราคาที่
ถือเปนหลักฐานสําหรับราคาขายสุทธิของสินทรัพยจากแหลงใดไดบาง ? ...
ตอบ : กิจการสามารถหาราคาขายสุทธิของสินทรัพย ไดจาก
1. ราคาตามสัญญาซื้อขายที่เกิดจากการตอรองอยางเปนอิสระ ปรับปรุงดวยตนทุนสวนเพิ่มซึ่ง
เกี่ยวของโดยตรงกับการจําหนายสินทรัพย
2. ถาไมมีราคาตาม 1. ใหใชราคาซื้อขายในตลาดซื้อขายคลอง
3. ถาไมมี 1.และ 2. ใหประมาณราคาขายสุทธิจากขอมูลที่ดีที่สุดที่หาได ซึ่งคาดวา กิจการจะ
ไดรับจากการจําหนายสินทรัพย

กิจการจะตองประเมินการดอยคาของสินทรัพยที่มีอยูทุกๆปหรือไม ?
ตอบ : สินทรัพยจะเกิดการดอยคาก็ตอเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่แสดงในงบการเงินนั้นสูงกวามูล
คาที่คาดวาจะไดรับคืนจากการใชหรือขายสินทรัพย และกิจการตองรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคา ซึ่ง
ณ วันสิ้นงวด กิจกาจตองประเมินวาสินทรัพยที่มีอยูเกิดการดอยคาหรือไม หากกิจการพบวามีขอบงชี้ที่ทํา
ใหเชื่อไดวาสินทรัพยอาจเกิดการดอยคา กิจการตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น

การจัดทําบัญชีสินคาจะตองจัดทําลักษณะใดจึงจะถูกตองและเปนไปตามพ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.
2543 ?
ตอบ : บัญชีสินคาหรือบัญชีสินคาซึ่งอยูในครอบครอง คือ บัญชีสําหรับบันทึกจํานวนสินคาที่ไดมาและ
ขายไป โดยไมคาํ นึงวาจะไดมาโดยซื้อหรือผลิตขึ้น บัญชีสินคาก็คือบัญชีคุมสินคาหรือบัญชีสตอกสินคา
นั่นเอง ซึ่งการลงรายการในบัญชีสินคาตองลงตามประเภทหรือชนิดของสินคาที่ซื้อมาหรือจําหนายไป ระบุ
วันเดือนป รายการแสดงการไดมาหรือจําหนายไป และจํานวนสินคา การลงรายการในบัญชีสินคาควรระบุ
เลขที่ใบสําคัญเกี่ยวกับการซื้อขายหรือการจําหนายสินคาออกจากบัญชีดวย สามารถศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมไดจากประกาศกรมทะเบียนการคา เรื่อง กําหนดชนิดของบัญชีที่ตองจัดทํา ขอความและรายการที่
ตองมีในบัญชี ระยะเวลาที่ตองลงรายการในบัญชีและเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชี พ.ศ. 2544

กิจการซื้อสินคาจากตางประเทศและนําเขาสินคามาทางเรือ โดยมีเงื่อนไขแบบ F.O.B Shipping
Point กิจการจะตองบันทึกบัญชีอยางไร ?...
ตอบ : กรณีซื้อโดยมีเงื่อนไข F.O.B Shipping Point นั้น กรรมสิทธิ์ในสินคาจะโอนเปนของผูซื้อเมื่อผูขาย
จัดสงสินคาใหผูซื้อ แมวาสินคาจะอยูระหวางการขนสงและยังไมถึงมือผูซื้อ ซึ่งจะยึดวันที่ใน Bill of
Lading (ใบยืนยันสินคาไดลงเรือแลว) บันทึกโดย Dr. สินคาระหวางทาง XXX Cr. เจาหนี้การคา XXX เมื่อ
กิจการไดรับสินคาเรียบรอยแลว จะบันทึก Dr. ซื้อ XXX Cr. สินคาระหวางทาง XXX

ดอกเบี้ยเงินกูยืมธนาคารที่กิจการกูมาเพื่อใชในการผลิตสินคาจะรวมเปนราคาทุนของสินคาได
หรือไม ?
ตอบ : มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 เรื่อง ตนทุนการกูยืม ตามแนวทางที่กําหนดใหถือปฏิบัติ ตนทุนการ
กูยืมตองถือเปนคาใชจายในงวดบัญชีที่คาใชจายนั้นเกิดขึ้น โดยมิตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของการกูยืม
ยกเวนตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข
และมีความเปนไปไดคอนขางแนวาตนทุนการกูยืมดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจแกกิจการใน
อนาคต และกิจการสามารถประมาณจํานวนตนทุนการกูยืมไดอยางนาเชื่อถือ กิจการสามารถนํามารวมเปน
ราคาทุนของสินทรัพยได ตัวอยางของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข ไดแก โรงงาน โรงผลิตพลังงาน เงินลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย และสินคาที่ตองใชระยะเวลานานในการแปลงสภาพใหพรอมที่จะขาย สวนตัวอยางของ
สินทรัพยที่ไมเขาเงื่อนไข ไดแก เงินลงทุนอื่น สินคาที่ทําการผลิตเปนประจํา สินคาที่ผลิตเปนจํานวนมาก
โดยมีขั้นตอนการผลิตซ้ําๆ ในชวงระยะเวลาสั้น และสินทรัพยที่อยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงค
หรือพรอมที่จะขายทันที่ที่ซื้อ

กิจการนําสินคาไปฝากขายกับบริษัท ก จํากัด เปนเครื่องทําน้ําอุนจํานวน 10 เครื่อง กิจการควร
บันทึกรับรูรายไดจากการฝากขายเมื่อใด ? ...
ตอบ : กรณีการฝากขาย กรรมสิทธิ์ของสินคายังเปนของผูฝากขายอยูจนกวาผูรับฝากจะขายสินคาได
ดังนั้นกิจการจะรับรูเปนรายไดจากการฝากขายเมื่อบริษัทขายสินคาของกิจการไดและสงรายงานการรับฝาก
ขายสุทธิมาใหกับกิจการ

- กิจการตองบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหมไปยังบัญชี
“สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ซึ่งแสดงในงบดุลภายใตหัวขอสวนของเจาของ แตหาก
สินทรัพยรายการนั้นเคยตีราคาลดลง และกิจการไดเคยรับรูเปนคาใชจายในงวดกอนแลว สวนที่
เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหมใหนําไปรับรูเปนรายได...
ตอบ : - กิจการตองบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหมไปยังบัญชี “สวนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ซึ่งแสดงในงบดุลภายใตหัวขอสวนของเจาของ แตหากสินทรัพยรายการนั้น
เคยตีราคาลดลง และกิจการไดเคยรับรูเปนคาใชจายในงวดกอนแลว สวนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหมให
นําไปรับรูเปนรายได โดยบันทึกในบัญชี “กําไรจากการตีราคาสินทรัพย” ไมเกินจํานวนที่เคยรับรูเปน
คาใชจายในงวดกอนของรายการนั้น
- กิจการตองบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ลดลงจากการตีราคาใหมเปนคาใชจายทันที แต
หากสินทรัพยรายการนั้นเคยตีราคาเพิ่มขึ้น และยังมียอดคงเหลืออยูในบัญชี “สวนเกินทุน-จากการตีราคา
สินทรัพย” สวนที่ลดลงจากการตีราคาใหมใหนําไปลดบัญชี “สวนเกินทุน-จากการตีราคา สินทรัพย” ไดไม
เกินจํานวนที่เคยตีราคาเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรายการนั้น สวนที่ลดลงที่เหลืออยูใหรับรูเปนคาใชจายทันที

กิจการขายสินคาดวยวิธีผอนชําระและยอมใหลูกคานําสินคาเกาที่ใชอยูมาแลกเปนสินคาใหม
โดยคิดราคาให เพื่อถือเปนการชําระราคาสินคาใหมสวนหนึ่ง สวนที่เหลือใหลูกคาผอนชําระ
ภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน ดังนั้นกิจการควรบันทึกบัญชีอยางไร ? ...
ตอบ : หลักการบัญชีเกี่ยวกับสินคารับแลกเปลี่ยน - ใหบันทึกเปนทรัพยสินไวในบัญชีในราคาตลาดที่
ประมาณขึ้น และคํานวณกําไรจาก การขายผอนชําระเปนรายไดของแตละปตามอัตราสวนของเงินงวดที่
เก็บไดแตละปเทียบกับราคาขายผอนชําระหักดวยสวนเกินของราคาที่คิดใหสินคารับแลกเปลี่ยนที่สูงกวา
ราคาตลาด ซึ่งราคาที่ผูขายคิดใหแกสินคาที่รับมาแลกเปลี่ยนสูงกวาราคาตลาดของสินคานั้น ใหแยกบัญชี
ไวตางหากเพื่อนําไปลดยอดขายผอนชําระในภายหลัง

กิจการประกอบธุรกิจคาที่ดิน และไดทําการกูยืมเงินเพื่อนํามาลงทุน โดยมีดอกเบี้ยจายเกิดขึ้น
ในระหวางที่ปรับปรุงที่ดินและยังไมพรอมที่จะขาย ดอกเบี้ยจายที่เกิดขึ้นกิจการถือเปนตนทุนของ
สินทรัพย แตตอมาเกิดปญหาทางเศรษฐกิจทําใหขาดเงินทุนหมุนเวียนและไดหยุดทําการ
ปรับปรุงที่ดิน ดังนั้นดอกเบี้ยจายที่เก...
ตอบ : ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 เรื่อง ตนทุนการกูยืม กลาวถึงการรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุน
ของสินทรัพยนั้น ตองหยุดพักในระหวางที่การดําเนินการพัฒนาสินทรัพยหยุดชะงักลงเปนเวลาตอเนื่อง
ตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้นไมอนุญาตใหรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย ดังนั้นดอกเบี้ยจายที่
เกิดขึ้นหลังจากหยุดทําการปรับปรุงที่ดินใหถือเปนคาใชจาย

กรณีกิจการไมไดประเมินราคาที่ดินเพื่อการตีราคาใหม ณ วันสิ้นงวดของทุกป จะมีความผิด
หรือไม ?
ตอบ : ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ กําหนดใหกิจการตองแสดง
รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย

หลังจากที่กิจการไดรับรูรายการดังกลาวเปนสินทรัพยแลวเมื่อเริ่มแรก สวนแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติไดคือ
รายการที่เปนที่ดิน อาคารและอุปกรณหลังจากที่รับรูเปนสินทรัพยเมื่อเริ่มแรกอาจแสดงดวยราคาที่ตีใหม
ราคาที่ตีใหม หมายถึง มูลคายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหมหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมที่คํานวณจาก
มูลคายุติธรรมนั้นและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย การตีราคาใหมตองทําโดยสม่ําเสมอเพื่อมิใหราคา
ตามบัญชี ณ วันที่ในงบดุลแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีนัยสําคัญ โดยใน หัวขอการตีราคาใหม ได
กลาวถึงความถี่ในการตีราคาใหมขึ้นอยูกับความเคลื่อนไหวของมูลคายุติธรรมของรายการที่เปนที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ ที่จะตีราคาใหมนั้น ในกรณีที่มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เคยมีการตีราคาใหมตางไป
จากราคาตามบัญชีอยางมีนัยสําคัญ กิจการจําเปนตองตีราคาสินทรัพยนั้นใหมอีก มูลคายุติธรรมของ
รายการที่เปนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ บางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญบอยครั้งจนทํา
ใหกิจการจําเปนตองตีราคาใหมทุกป แตมูลคายุติธรรมของรายการที่เปนที่ดิน อาคาร และอุปกรณบาง
รายการอาจมีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กนอย ดังนั้นการตีราคาใหมทุก 3-5 ป จึงถือวาเพียงพอ

การบันทึกรายการคาเสื่อมราคา โดยการนํามาหักออกจากบัญชีสินทรัพยโดยตรง ถือวาเปนการ
บันทึกที่ผิดหลักการบัญชีหรือไม ? ...
ตอบ : การบันทึกบัญชีดังกลาวไมถือวาผิดหลักการบัญชีหากมีการเปดเผยขอมูลครบถวน แตวิธีที่
เหมาะสมควรจะบันทึกคาเสื่อมราคา คือ เดบิต คาเสื่อมราคา เครดิต คาเสื่อมราคาสะสม ซึ่งบัญชีคาเสื่อม
ราคาเปนบัญชีคาใชจายปดโอนเขาตนทุนหรือคาใชจายหรือกําไรขาดทุนแลวแตกรณี สวนบัญชีคาเสื่อม
ราคาสะสมเปนบัญชีปรับมูลคา นําไปหักจากสินทรัพยที่เกี่ยวของในงบดุล ซึ่งวิธีดังกลาวสามารถนําไปใช
ในการควบคุมและบริหารงานได กลาวคือ ณ วันที่ในงบการเงินจะสามารถทราบถึงราคาทุนเริ่มแรกของ
สินทรัพยถาวรและทราบจํานวนคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยนั้น

กิจการทําสัญญาเชาอาคารเพื่อใชในการดําเนินงาน โดยกิจการในฐานะผูเชามีหนาที่จะตอง
บันทึกคาเสื่อมราคาของอาคารหรือไม ? ...
ตอบ : กิจการตองดูที่สัญญาเชาวามีขอตกลงกันอยางไร ถาลักษณะการเชาอาคารเปนสัญญาเชาการเงิน
ผูเชาจะตองคิดจํานวนที่เสื่อมคาไดของทรัพยสิน โดยปนสวนไปแตละงวดบัญชีตลอดอายุที่คาดวาจะใช
ประโยชนจากทรัพยสินตามหลักเกณฑที่เปนระบบซึ่งสอดคลองกับนโยบายการคิดคาเสื่อมราคาที่ผูเชาใช
กับทรัพยสินที่ตนเปนเจาของ แตถาเปนสัญญาเชาดําเนินงาน ความเสี่ยงและผลตอบแทนแกเจาของ
ทรัพยสินยังเปนของผูใหเชา ดังนั้นผูใหเชาจึงตองบันทึกทรัพยสินอยูในบัญชีเปนทรัพยสินที่เสื่อมคาได
และบันทึกคาเชาเปนรายไดตลอดอายุสัญญาเชา สวนผูเชาบันทึกคาเชาเปนคาใชจายโดยไมตองบันทึก
คาเสื่อมราคา

กิจการทําสัญญาเชาอาคารเพื่อใชในการดําเนินงาน โดยกิจการบันทึกคาเชาอาคารเปน
คาใชจาย แตตอ
 มากิจการมีการซอมแซมอาคาร รายจายดังกลาวจะถือเปนคาใชจายไดหรือไม
หรือบันทึกเปนรายจายฝายทุน (ในสัญญาเชาระบุใหผูเชาเปนผูดูแลอาคารและจายคาซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร) ? ...
ตอบ : กิจการตองทราบถึงประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะไดรับจากการซอมแซมอาคาร เนื่องจาก
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ไดกลาวถึงการบันทึกรายจายภายหลัง
การไดมาซึ่งสินทรัพย เปน 2 กรณี คือ 1. กิจการจะบันทึกรายจายเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ที่
เกิดขึ้นในภายหลังเปนสินทรัพยไดก็ตอเมื่อรายจายนั้นทําใหสินทรัพยมีสภาพดีขึ้นเมื่อเทียบกับมาตรฐาน
การปฏิบัติงานเดิมหรือการปรับปรุงสินทรัพยซึ่งทําใหประโยชนที่จะไดรับในอนาคตของสินทรัพยนั้นเพิ่มขึ้น
เชน การปรับปรุงสภาพอาคารใหมีอายุการใชงานยาวนานขึน
้ และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2. กิจการจะบันทึก
รายจายเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ที่เกิดขึ้นในภายหลังเปนคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น เมื่อรายจาย
คาซอมแซมหรือคาบํารุงรักษา ทําใหสินทรัพยสามารถใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกกิจการตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานเดิมที่กิจการเคยประเมินไว เชน รายจายคาบํารุงรักษาอาคาร

การขายผอนชําระและการเชาซื้อ มีลักษณะแตกตางกันอยางไร ?
ตอบ : การขายผอนชําระ หมายถึง การที่ผูขายสงมอบสินคาหรือบริการใหแกผูซื้อโดยยินยอมใหผูซื้อจาย
ชําระเงินคาสินคาหรือบริการบางสวน ซึ่งเรียกวา เงินวางเริ่มแรกหรือเงินดาวน สวนที่เหลือจายชําระเปน
งวดๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนด การเชาซื้อ หมายถึง การที่เจาของเอาทรัพยสินออกใหเชาและใหคํามั่น
วาจะขายทรัพยสินนั้น หรือวาจะใหทรัพยสินนั้นตกเปนสิทธิแกผูเชา โดยเงื่อนไขที่ผเู ชาไดใชเงินเปน
จํานวนเทานั้นเทานี้คราว การเชาซื้อตองทําสัญญาและสัญญาเชาซื้อนั้นถาไมทําเปนหนังสือถือวาเปน
โมฆะ ตามกฎหมาย การขายผอนชําระใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการซื้อขาย สวนการเชา
ซื้อใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการเชาซื้อเปนเกณฑในการปฏิบัติ นอกจากนี้ในทาง
กฎหมายการขายผอนชําระกรรมสิทธิ์ในทรัพยสน
ิ จะโอนไปใหผูซื้อทันทีที่มีการตกลงซื้อขาย สวนการเชา
ซื้อนั้นกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินยังคงเปนของผูใหเชา ทางการบัญชี อนุโลมใหผูขายใชหลักการบัญชีเดียวกัน
สําหรับการขายผอนชําระและการเชาซื้อ ทั้งนี้เนื่องจากนักบัญชีพิจารณาจากเจตนา กลาวคือ ผูซื้อหรือผู
เชาซื้อไดครอบครองและใชประโยชนจากทรัพยสินนั้นนับแตวันที่ตกลงกัน กระบวนการกอใหเกิดรายได
สําเร็จแลวสามารถรับรูกําไรขั้นตนในงวดที่มก
ี ารขาย แตเนื่องจากการขายผอนชําระหรือการใหเชาซื้อมี
ระยะเวลาการผอนชําระนานกวารอบระยะเวลาบัญชี การรับรูกําไรขั้นตนจึงอาจรับรูโดยวิธีที่ถือวากําไร

ขั้นตนเกิดขึ้นตามสวนของเงินสดที่ไดรับชําระ

กิจการประกอบธุรกิจใหเชารถยนต โดยไดรถยนตมาจากการเชาซื้อ ณ วันทีเ่ ชาซื้อถือวากิจการ
เปน เจาของสินทรัพยแลวใชหรือไม และกิจการจะตองบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเชาซื้อสินทรัพย
อยางไร ?...
ตอบ : สินทรัพยที่เชาซื้อและยังชําระเงินไมครบนั้นถือเปนสินทรัพยของกิจการแลว แมวากิจการยังไมได
กรรมสิทธิ์ในสินทรัพยนั้นก็ตาม ทั้งนี้ เพราะกิจการมีสิทธิ์ครอบครองและใชประโยชนสินทรัพยนั้น และ
ตลอดอายุการใชสินทรัพยเชาซื้อใหคิดคาเสื่อมราคาเชนเดียวกับสินทรัพยที่ซื้อมาดวย ราคาเชาซื้อ
สินทรัพย ถือเปนหนี้สินของกิจการที่ตองบันทึกไวในบัญชีหักดวยจํานวนที่สงชําระแลว สวนดอกเบี้ยที่
ผูขายคิดเพิ่มจากราคาเชาซื้อ จะตองสงชําระพรอมกับเงินงวด โดยใหแยกแสดงเปนดอกเบี้ยจายของแต
ละป

กิจการไดเชาซือ
้ รถยนตจํานวน 1 คัน โดยบันทึกบัญชีตามราคาทุนของทรัพยสิน โดยแยก
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเขาบัญชีดอกเบี้ยเชาซื้อรอตัดจาย แตทางสรรพากรใหกิจการทําการปรับปรุง
ราคาของทรัพยสินใหม เปนราคาทุนบวกดอกเบี้ยเชาซื้อ แลวจึงคอยนํามาคิดคาเสื่อมราคา
ดังนั้นทางบัญชีควรตองปรับปรุงบัญชีตามสรรพากรหรือ...
ตอบ : ในทางบัญชีไมตองปรับปรุงการบันทึกบัญชีแตอยางใด เพียงแตกิจการตองปรับปรุงในแบบภาษี
ของสรรพากรเทานั้น

บริษัทจํากัดมีทน
ุ จดทะเบียน 1 ลานบาท สินทรัพยรวม 20 ลานบาท และรายไดรวม 25 ลานบาท
จะตองมีผูทําบัญชีที่มีคุณวุฒป
ิ ริญญาตรีทางการบัญชีเทานัน
้ ใชหรือไม ?...
ตอบ : บริษัทจํากัดสามารถมีผูทําบัญชีที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี หรือผูทําบัญชีที่มีคุณวุฒิไมต่ํา
กวาอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเทาได

ผูประกอบการสามารถตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติของผูทําบัญชีและผูสอบบัญชีทาง
อินเตอรเน็ตไดหรือไม ?
ตอบ : ผูประกอบการไมสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผูทําบัญชีทางอินเตอรเน็ตไดเนื่องจากเปนขอมูล
สวนบุคคล แตขอมูลของผูสอบบัญชีรับอนุญาตทานสามารถดูไดจากเว็บไซดของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
เลือกงานบัญชีและสอบบัญชี หัวขอรายชื่อผูสอบบัญชี ซึ่งจะแยกเปนผูสอบบัญชีคงอยู ที่มีที่อยูใน
กรุงเทพฯและตางจังหวัด และผูสอบบัญชีที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ถาผูทําบัญชีตอ
 งบันทึกบัญชีตามความตองการของเจาของกิจการ ถือวามีความผิดหรือไมและ
ตองแกไขปญหาอยางไรเพื่อใหผูทําบัญชีจัดทําบัญชีไดโดยไมถูกจํากัดขอบเขต ? ...
ตอบ : ผูทําบัญชีตองทําความเขาใจและตองชี้แจงใหเจาของกิจการทราบถึงการจัดทําบัญชีที่ถูกตอง
เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ไดกําหนดใหผูทําบัญชีตองจัดทําบัญชีเพื่อใหมีการ
แสดงผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีที่เปนอยู
ตามความเปนจริงและตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีใหถูกตองและ
ครบถวน ซึ่งถาไมปฏิบัติตามที่กฏหมายกําหนดก็จะมีบทลงโทษทั้งของผูทําบัญชีและผูมีหนาที่จัดทําบัญชี

กิจการไดทา
ํ สัญญาเงินกูย
 ืมกรรมการเปนระยะเวลา 1ป ไมมีการคิดดอกเบี้ยระหวางกัน โดย
กิจการจะไดรับเงินยืมกรรมการทุกเดือน เดือนละ 20,000 บาท และกิจการจะชําระเงินคืนในป
บัญชีถัดไป ดังนั้น กิจการจะตองจัดทําเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือไม อยางไร ? ...
ตอบ : กิจการจะตองจัดทําเอกสารใบสําคัญรับเพื่อใชประกอบการลงบัญชีที่มีลายมือชื่อของผูมีหนาที่
จัดทําบัญชี หรือผูไดรับมอบหมายใหเปนผูอนุมัติรายการ โดยจัดทําใบสําคัญรับประกอบการลงรายการเงิน
ยืมกรรมการทุกรายการ

กิจการจะตองจัดทําเอกสารใบสําคัญรับเพื่อใชประกอบการลงบัญชีที่มีลายมือชื่อของผูมีหนาที่
จัดทําบัญชี หรือผูไดรับมอบหมายใหเปนผูอนุมัติรายการ โดยจัดทําใบสําคัญรับประกอบการลง
รายการเงินยืมกรรมการทุกรายการ ?...
ตอบ : กิจการสามารถนําคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงมาบันทึกบัญชีได โดยในสัญญาเชาอาคารจะตองระบุให
ชัดเจนวาใครเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย และกิจการจะตองจัดทําเอกสารใบสําคัญจายเพื่อใชประกอบการ
ลงบัญชีที่มีลายมือชื่อของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีหรือผูไดรับมอบหมายใหเปนผูอนุมัติรายการ

กิจการสามารถนําคาใชจา
 ยที่เกิดขึ้นจริงมาบันทึกบัญชีได โดยในสัญญาเชาอาคารจะตองระบุ
ใหชัดเจนวาใครเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย และกิจการจะตองจัดทําเอกสารใบสําคัญจายเพื่อใช
ประกอบการลงบัญชีที่มีลายมือชื่อของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีหรือผูไดรับมอบหมายใหเปนผูอนุมัติ
รายการ ? ...
ตอบ : กิจการจะบันทึกเปนคาใชจายของกิจการไดก็ตอเมื่อเปนการจายเพื่อการดําเนินงานของกิจการจริง
โดยสามารถจัดทําเอกสารใบสําคัญเพื่อใชประกอบการลงบัญชีที่มีลายมือชื่อของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีหรือ
ผูไดรับมอบหมายใหเปนผูอนุมัติรายการ

กิจการทําเอกสารประกอบการลงบัญชีของเดือนธันวาคมสูญหาย แตกิจการสามารถไปขอให
รานคาออกเอกสารใหใหมได ดังนั้น กิจการจะตองแจงกรณีเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชี
สูญหายหรือเสียหายตอสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชี หรือไม ?...
ตอบ : กรณีที่กิจการสามารถใหรานคาออกเอกสารใหมทดแทนฉบับที่สูญหายไดนั้น กิจการไมจําเปนตอง
แจงเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา ยกเวนถากิจการไมสามารถจัดหา
เอกสารใหมมาใชประกอบการลงบัญชีได กิจการจะตองแจงตอสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีภายใน
15 วัน นับแตวันที่ทราบ หรือควรทราบถึงการสูญหายหรือเสียหายนั้น

กรณีกิจการไดรับเอกสารใบเสร็จรับเงินที่ไมครบถวนถูกตองตามกฎหมายจากรานคา กิจการจะ
สามารถนําใบเสร็จรับเงินดังกลาวมาใชประกอบการลงบัญชีไดหรือไม ? ...
ตอบ : หากกิจการไดรับใบเสร็จรับเงินที่ไมครบถวนถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด แตกิจการไดจายเงินไป
จริงเพื่อนํามาใชในการดําเนินงานของกิจการ ก็สามารถนําเอกสารมาใชประกอบการบันทึกบัญชีได โดย
กิจการตองมีการจัดทําเปนเอกสารใบสําคัญเพื่อใชในกิจการของตนเองเพิ่มเติมดวย

กรณีกิจการไมไดประกอบการมาประมาณ 8 ปแลว แตไดยื่นงบการเงินตอกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาทุกป โดยถากิจการจะขอแจงการหยุดดําเนินการและการสงงบการเงินของกิจการชัว
่ คราว
ไดหรือไม ? ...
ตอบ : กิจการมีหนาที่ตองยื่นงบการเงินตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาทุกป แมวากิจการจะไมไดประกอบธุรกิจ
เลยก็ตาม ซึ่งกิจการไมสามารถแจงขอหยุดดําเนินการหรือการสงงบการเงินชั่วคราวไดจนกวากิจการจะจด
ทะเบียนเลิกประกอบธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา

กิจการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 กิจการมีหนาที่ตอ
 งจัดทําบัญชีและงบ
การเงินของป 2548 หรือไม ? ...
ตอบ : กิจการมีหนาที่ตองปดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือน และตองยื่นงบการเงินภายใน 1 เดือน นับแต
วันที่งบการเงินนั้นไดรับอนุมัติในที่ประชุมใหญ โดยตองพิจารณารอบปบัญชีจากขอบังคับของกิจการ
ประกอบดวย หากขอบังคับของกิจการกําหนดใหปดบัญชีครั้งแรกในวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 กิจการมี
หนาที่จัดทําบัญชีตั้งแตวันที่ 13 ธันวาคม 2548 และตองจัดสงงบการเงินรอบบัญชี 13 ธันวาคม 2548 –
31 กรกฎาคม 2549 โดยตองจัดใหมีการประชุมเพื่ออนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือน นับแตวันปดบัญชี
และยื่นงบการเงินตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา ภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดอนุมัติงบการเงิน คือ ภายในสิ้น
เดือนธันวาคม 2549 หากกิจการไมไดกําหนดรอบปบัญชีไวในขอบังคับของ กิจการ กิจการอาจปดบัญชี
รอบปบัญชีตามปปฏิทินก็ได คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 กิจการมีหนาที่ตองจัดทําบัญชีและงบการเงินรอบ
ป 2548 เพื่อยื่นตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดดังกลาว

กิจการไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาเมือ
่ วันที่ 14 กุมภาพันธ 2549 และ
กิจการยังไมไดยื่นจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี กิจการจะตองจัดทํางบการเงิน ณ วันสิ้นงวดป
2548 หรือไม ? ...
ตอบ : กิจการมีหนาที่ตองนําสงงบการเงินสําหรับงวดป 2548 ตามปกติ และจัดทํางบการเงิน ณ วันเลิก
กิจการ คือ วันที่ 14 กุมภาพันธ 2549 โดยถากิจการยังไมมีการยื่นจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี กิจการ
จะตองยื่นรายงานการชําระบัญชีทุกสามเดือน

ตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีบญ
ั ชีผูทําบัญชีจะตองเปนสมาชิกสภาฯ หรือ ขึ้นทะเบียนเปนผูทําบัญชี
กับสภาฯ ควรเลือกวิธีใดดีครับ ? ...
ตอบ : ตามกฎหมายทานสามารถเลือกวิธีใดก็ได แตเนื่องจากสภาฯ จัดเก็บคาบํารุงสมาชิกและคาขึ้น

ทะเบียนเปนผูทําบัญชีในอัตราเทากัน การสมัครเปนสมาชิกสภานาจะเปนประโยชนตอทานมากกวา
เนื่องจากทานจะไดรับสิทธิในการเปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีตามที่กําหนดในมาตรา 16 เชน สิทธิในการ
เขารวมประชุมสภาฯ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภาฯ
เปนตน

เปนผูทําบัญชีแตไมอยากเปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีจะจายคาขึ้นทะเบียนผูทําบัญชีไดอยางไร
?
ตอบ : หากทานเปนผูทําบัญชีซึ่งไดแจงการเปนผูทําบัญชีไวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลวสภาฯ จะรับขึ้น
ทะเบียนเปนผูทําบัญชีใหกับทานโดยอัตโนมัติโดยมิตองเสียธรรมเนียม แตการขึ้นทะเบียนนี้มีผลจนถึงสิ้น
ปนี้ (31 ธันวาคม 2547) เทานั้น ดวยเหตุนี้ทานจะตองยื่นคําขอขึ้นทะเบียนเปนผูทําบัญชีสําหรับปถัดไป
(ป? 2548) กับสภาวิชาชีพบัญชีพรอมทั้งการชําระคาธรรมเนียมภายในเดือนมีนาคม 2548 โดยทาน
สามารถขอแบบคําขอไดที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาประจําจังหวัด สภาวิชาชีพ
บัญชี หรือ สาขาของสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยไดทุกแหง ขบวนการ
ชําระคาขึ้นทะเบียนเปนผูทําบัญชีเหมือนกับขบวนการชําระคาบํารุงสมาชิกทุกประการ

ผูทําบัญชีทุกคนจะตองเปนสมาชิกสภาฯ หรือขึ้นทะเบียนเปนผูทําบัญชีกับสภาฯ ใชหรือไม ?
ตอบ : ไมใช เฉพาะผูทําบัญชีผูซึ่งมีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. การบัญชี (พ.ศ. 2543 เทานั้นจึงจะตองสมาชิก
สภาฯ หรือขึ้นทะเบียนเปนผูทําบัญชีกับสภาฯ และนักบัญชีทุกทานก็สามารถสมัครเปนสมาชิกไดเพราะเพิ่ม
ศักดิ์ศรีของตนเอง และของสถาบัน

ขณะนี้เปนผูทําบัญชีตาม พ.ร.บ. การบัญชี (พ.ศ. 2543 ) และไดแจงการเปนผูทําบัญชีไวกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการคาแลวทําไมดิฉันตองมาขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีอีก ?...
ตอบ : การแจงการเปนผูทําบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจเปนขบวนการที่กําหนดใน พ.ร.บ. การบัญชี (พ.ศ.
2543) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหแนใจวาผูทําบัญชีมค
ี ุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในกฎหมายฉบับ
ดังกลาวในขณะที่การขึ้นทะเบียนเปนผูทําบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชีนี้เปนขบวนการที่กําหนดในพ.ร.บ.
วิชาชีพบัญชี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมดูแลใหประกอบวิชาชีพทําบัญชีปฏิบัติหนาที่เยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพที่ดีภายใตกลุมชนที่ใหญขึ้น

กําลังอยูระหวางการฝกหัดงานสอบบัญชีธุรกิจ และยังสอบผานไมครบทุกวิชาจะไดรับผลกระทบ
จาก พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีหรือไม ? ...
ตอบ : ไมไดรับผลกระทบสิทธิหนาที่ของทานในดานการฝกหัดงานสอบบัญชี การรายงาน การทดสอบ
ความรู รวมทั้งการสะสมผลการทดสอบของแตละวิชาที่สอบผานยังคงเปนเชนเดิม เพราะกฎขอบังคับภาย
ใต?พรบ. ผูสอบบัญชี พ.ศ. 2505 ใหถือวามีผลตอไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงภายใตพรบ.ใหมนี้

ตามมาตรา 43 แหง พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีหนาที่เขารับการฝกอบรมหรือ
เขารวมการสัมนา (CPD) ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สภาฯ กําหนดอยากทราบวาสภาฯ ไดออก
หลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่องนี้แลวหรือยัง ?...
ตอบ : สภาฯกําลังอยูในระหวางการยกรางขอบังคับเกี่ยวกับเรื่องนี้

กฎหมายบังคับใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตตองเปนสมาชิกของสภาฯ ดวย ดังนั้นนอกจากจะตอง
ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลวผูสอบบัญชียังจะตองชําระคาบํารุง
สมาชิกอีกดวยเขาใจถูกหรือไม ? ...
ตอบ : ทานเขาใจถูกตองแลวเวนแต ผูสอบบัญชีซึ่งใบอนุญาตเดิม (ที่ออกโดย ก.บช.) ยังไมหมดอายุ
กฎหมายยอมใหผูนั้นใชใบอนุญาตเดิมไดตอไปจนกวาใบอนุญาตนั้นจะหมดอายุ และในชวงที่ใบอนุญาต
ยังไมหมดอายุลงนี้ผูสอบบัญชีนั้นจะเปนสมาชิกสภาหรือไมก็ได

ตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี ใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตไมมีอายุแตทําไมตองจาย
คาธรรมเนียมใบอนุญาตทุกปดวย ? ...
ตอบ : ถึงแมใบอนุญาตผูสอบบัญชีจะมีอายุไมจํากัด แตกฎหมายอนุญาตใหสภาฯ จัดเก็บคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตเปนรายปได ทั้งนี้เพื่อนําเงินที่ไดไปใชในการบริหารงานของสภา ฯ

ทําไมสภาวิชาชีพบัญชีไมอนุญาตใหชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตผูสอบบัญชีเปนรายสามป
หรือรายหาปเหมือนคาบํารุงสมาชิกบาง ? ...
ตอบ : ในชวงหัวเลี้ยวหัวตอนี้สภาฯ เห็นวาควรออกขอบังคับกําหนดให?ผูสอบบัญชีรับอนุญาตชําระ
คาธรรมเนียมในลักษณะปตอปไปพลางๆ กอน หากคณะกรรมสภาวิชาชีพบัญชีชุดเลือกตั้งเห็นวาสมควร
แกไขใหเปนอยางอื่นก็สามารถดําเนินการไดตามขบวนที่กําหนดในกฎหมาย ดังนั้นจึงเปนไปไดที่ใน
อนาคตผูสอบบัญชีสามารถชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนรายสามปหรือรายหาปได

เปนผูสอบบัญชีอยูแลวใบอนุญาตผูสอบบัญชีที่ออกโดย ก.บช.จะหมดอายุลงในวันที่ 30
กันยายน 2548 ตองปฏิบัติตนอยางไร ? ...
ตอบ : 1. ทานสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีไดตอไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2548 โดยยังไมตองจาย
คาธรรมเนียมใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีนี้
2. อยางไรก็ตามภายในเวลาสามเดือนกอนวันที่ใบอนุญาตสอบบัญชีเดิมของทานจะหมดอายุทาน
จะตองดําเนินการขอรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีใหมจากสภาวิชาชีพบัญชี และเริ่มเสียคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีตั้งแตบัดนั้นเปนตนไป
3. ในระหวางที่ใบอนุญาตเดิมของทานยังไมหมดอายุนี้ ทานจะเปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือไม
ก็ได

ทําไมคาธรรรมเนียมใบอนุญาตสอบบัญชีจึงแพงกวาที่เปนอยูใ นปจจุบันมากเดิมจายให ก.บช.
เพียง 200 บาทตอหาป ตอนนี้ตองจายใหสภาวิชาชีพบัญชีปล
 ะ 1,000 บาท ? ...
ตอบ : สภาวิชาชีพบัญชีเปนองคกรวิชาชีพอิสระไมมีงบประมาณสบับสนุนจากภาครัฐ (ตางจากสํานักงาน
ก.บช. ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระทรวงพาณิชย) ดังนัน
้ เพื่อใหสภาวิชาชีพบัญชีสามารถดําเนินงานได?ตาม
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสภาจึงจําเปนตองจัดหารายไดในจํานวนที่เพียงพอตอการบริหารงานดวยเหตุนี้
สภาจึงมีความจําเปนที่ตองกําหนดคาธรรมเนียมใบอนุญาตผูสอบบัญชีใหสูงขึ้นกวาเดิมเพื่อใหสัมพันธกับ
คาใชจายดําเนินงานที่จะเกิดขึ้น

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี สามารถสมัครเปนสมาชิกประเภทสมทบไดหรือไม
เพราะทราบวาอัตราคาบํารุงสมาชิกประเภทสมทบถูกกวาสมาชิกสามัญ ? ...
ตอบ : ไมได ทานสามารถสมัครเปนสมาชิกประเภทสามัญเทานั้น เฉพาะผูที่จบการศึกษาในระดับ ปวส.
(ดานการบัญชี) ระดับอนุปริญญา หรือ ผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีเทานั้นจึงจะ
สามารถสมัครเปนสมาชิกประเภทสมทบได

สภาวิชาชีพบัญชีตั้งอยูทไ
ี่ หน ?
ตอบ : ปจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีมีที่ทําการชั่วคราวตั้งอยูที่สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย เลขที่ 441/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

ในกรณีที่ผมจายคาบํารุงสมัครเปนรายสามป หรือรายหาป สภาวิชาชีพบัญชีจะมีสวนลดให
หรือไม ?
ตอบ : ไมมี (การที่อนุญาตใหสมาชิกจายคาบํารุงเปนรายสามป หรือรายหาปไดนั้น มีวัตถุประสงคเพียง
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกที่ไมตองการจาย ชําระคาบํารุงทุกๆป)

สภาวิชาชีพบัญชีประกอบดวยสมาชิกซึง
่ ประกอบวิชาชีพบัญชีตาง ๆรวมหกดานดวยกัน ตอนที่
ผมสมัครเปนสมาชิกของสภาฯ จําเปนตองเลือกเปนสมาชิกสังกัดดานใดดานหนึ่งดวยหรือไม ?
...
ตอบ : ไมตองเพราะกฎหมายไมไดกําหนดใหสมาชิกตองเลือกเปนสมาชิกสังกัดดานใดดานหนึ่งการที่
กฎหมายกําหนดใหวิชาชีพบัญชีประกอบดวยวิชาชีพบัญชีหกดานนั้นเพื่อใหสภาวิชาชีพบัญชีมีความ
หลากหลายในดานวิชาชีพพรอมกับเปดโอกาสใหวิชาชีพบัญชีแตละดานนั้นมีตัวแทน (ประธาน
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดานตาง ๆ) อยูในคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อยกระดับวิชาชีพดานนั้น
และดานอื่นใหเจริญกาวหนารวมกัน

อยูในกรุงเทพจะสมัครเปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีไดอยางไรจึงจะสะดวกที่สุด ?

ตอบ : 1.ขอรับใบสมัครเปนสมาชิกไดจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา (นนทบุรี)หรือจากสภาวิชาชีพบัญชี
(สามเสน) หรือดาวนโหลดใบสมัครจากเว็บไซตของสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย www.icaat.or.th ก็ได
2. กรอกใบสมัคร
3. โอนเงินคาบํารุงเขาบัญชีธนาคารของสภาวิชาชีพบัญชี หรือ ซื้อธนาณัติไปรษณียหรือ แคช
เชียร็เช็ค ตามรายละเอียดที่ระบุในคําชี้แจงแนบทายใบสมัคร
4. สงใบสมัครเอกสารประกอบการสมัครรวมทั้งเอกสารการชําระคาบํารุง ตามขอ 3 ขางตนมายัง
สภาวิชาชีพบัญชีทางไปรษณีย โดยทานไมจําเปนตองเดินทางมาดวยตนเอง (หากทานตองการจายเปน
เงินสดทานตองนําใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครพรอมเงินสดมาสงที่สภาวิชาชีพบัญชี)

อยูตางจังหวัดจะสมัครเปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีไดอยางไรจึงจะสะดวกที่สุด ?
ตอบ : 1. ขอรับใบสมัครเปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีไดจากสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาประจําจังหวัดทุก
แหงหรือจากสาขาของสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
2. กรอกใบสมัคร
3. โอนเงินคาบํารุงเขาบัญชีธนาคารของสภาวิชาชีพบัญชี หรือ ซื้อธนาณัติไปรษณีย? หรือ
แคชเชียรเช็ค ตามรายละเอียดที่ระบุในคําชี้แจงแนบทายใบสมัคร
4. สงใบสมัครเอกสารประกอบการสมัครรวมทั้งเอกสารการชําระคาบํารุงตามขอ 3 ขางตนมายัง
สภาวิชาชีพบัญชีทางไปรษณีย? โดยทานไมจําเปนตองเดินทางมาดวยตนเอง

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนจะตองเปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือไม ?
ตอบ : ไมจําเปนยกเวนสองกรณีคือ
(1) ผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งไดรับใบอนุญาตที่ออกตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีนี้ และ
(2) ผูทําบัญชีตามกฎหมายบัญชีเทานั้นที่จะตองเปนสมาชิกของสภาฯตามบทบัญญัติของกฎหมาย

เปนสมาชิกสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยประเภทสมาชิกตลอดชีพ
สมาคมฯ มีแผนที่จะโอนสมาชิกภาพมาสังกัดที่สภาวิชาชีพบัญชีหรือไม ? ...
ตอบ : สภาวิชาชีพบัญชีเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากสมาคมนักบัญชี และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย ดังนั้นในดานกฎหมายสมาคมฯไมสามารถโอนสมาชิกภาพของทานไปสังกัดกับสภาวิชาชีพ
บัญชีได อยางไรก็ตามทานยังคงมีสิทธิหนาที่ในฐานะที่เปนสมาชิกของสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแหงประเทศไทยอยูเชนเดิมทุกประการตามขอบังคับของสภาฯ ที่ไดรางไวไดเปดโอกาสใหมีการ
งดเก็บคาบํารุงจากสมาชิกสมาคมฯ หากไดมีการเลิกสมาคมฯ

สํานักงานใหบริการรับทําบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีซึ่งไมมีสภาพเปนนิติบุคคลมีภาระหนาที่
และความรับผิดตามพ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีอยางไร ? ...
ตอบ : กฎหมายไมไดกําหนดภาระหนาที่และความรับผิดไวเปนกรณีพิเศษ

สํานักงานใหบริการรับทําบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคลมี
ภาระหนาที่และความรับผิดตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีอยางไร ? ...
ตอบ : 1. ตองจดทะเบียนตอสภาวิชาชีพบัญชี (ตามมาตรา11)
2. ตองจัดใหมีหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดตอบุคคลที่สาม (ดูคําถามขอที่ 1)
3. หากบริการดานการสอบบัญชีนิติบุคคลนั้นจะตองรับผิดรวมกับผูสอบบัญชีที่เซ็นรับรองงบ
การเงิน

สํานักงานใหบริการรับทําบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคลจะตอง
จัดใหมีหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดตอบุคคลที่สาม อยากทราบวามีหลักเกณฑอยางไร ?
...
ตอบ : ตามมาตรา 11 แหง พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี กระทรวงพาณิชยมีหนาที่ ออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนด
ประเภท จํานวน หลักเกณฑ และวิธี การของการจัดใหมีหลักประกัน โดยใหคํานึงถึงขนาดและรายไดของ
นิติบุคคล และใหนําความเห็นของหนวยงานวิชาชีพบัญชีและสภาวิชาชีพบัญชีมาประกอบการพิจารณา
ขณะนี้กระทรวงพาณิชยกําลัง พิจารณายกรางกฎกระทรวงดังกลาวอยู

อยากทราบเรื่องการลงวันที่ในรายงานผูสอบบัญชี ผูสอบบัญชีสามารถลงวันที่ยอนหลังในหนา

รายงานผูสอบบัญชีไดหรือไม ? ...
ตอบ : วันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต หมายถึง วันที่สิ้นสุดการตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี ดังนั้น ผูสอบบัญชีควรใชวันสิ้นสุดการตรวจสอบเปนวันที่ในรายงานของผูส
 อบบัญชีซึ่งเปนการ
แจงใหผูใชงบการเงินทราบวาผูสอบบัญชีไดพิจารณาผลกระทบตองบการเงินและรายงานถึงเหตุการณหรือ
รายการที่ไดเกิดขึ้นจนถึงวันที่สิ้นสุดการตรวจสอบแลว

หนารายงานของผูสอบบัญชีตองกลาวถึง การดํารงอยูของกิจการหรือไม ?
ตอบ : ในการปฏิบัติงานตรวจสอบผูสอบบัญชีควรพิจารณาความเหมาะสมของการใชขอสมมติ เรื่อง การ
ดําเนินงานตอเนือ
่ ง ( Going Concern) ของกิจการซึ่งผูบริหารใชในการจัดทํางบการเงินเพื่อพิจารณาใน
เรื่องความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ซึ่งเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินการ
ตอเนื่องของกิจการ ทั้งนี้ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานผูสอบบัญชีจะดําเนินการ ดังนี้
(1) หากไมพบเหตุการณที่เกี่ยวกับความไมแนนอน ซึ่งอาจมีผลกระทบตองบการเงินอยางมี
สาระสําคัญ ผูสอบบัญชีไมจําเปนตองกลาวถึงเรื่องความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการไวใน
รายงานของผูสอบบัญชีและสามารถแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตองบการเงินสําหรับกรณีดังกลาว
ได
(2) หากพบเหตุการณที่เกี่ยวกับความไมแนนอนซึ่งอาจมีผลกระทบตองบการเงินอยางมี
สาระสําคัญถึงแมวากรณีดังกลาวไมถือเปนสถานการณที่กระทบตอรูปแบบการแสดงความเห็นของผูสอบ
บัญชีแตผูสอบบัญชีควรเปลี่ยนแปลงรายงานการสอบบัญชีโดยเพิ่มวรรคเนนขอมูลและเหตุการณ เพื่อเนน
เรื่องความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นพรอมทั้งระบุไวในหนารายงานโดยให
สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เปดเผยเรื่องดังกลาวดวย
(3) หากเหตุการณตาม (2) มีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ อยางรายแรง ผูสอบบัญชี
ควรเสนอรายงานการสอบบัญชีแบบไมแสดงความเห็น

กรณีที่ผูสอบบัญชีไมตรวจนับเงินสดซึ่งมีสาระสําคัญ ผูสอบบัญชีจะรายการการสอบบัญชีแบบ
ไมแสดงความเห็น อยากทราบวาการที่ผูสอบบัญชีไมแสดงความเห็นนั้นเปนการไมแสดง
ความเห็นเฉพาะเงินสดอยางเดียวหรือไมแสดงความเห็นตอรายการทั้งหมดของงบการเงิน ? ...
ตอบ : การรายงานการสอบบัญชีกรณีที่ไมแสดงความเห็นตองบการเงินจะเพิ่มวรรคอธิบายการถูกจํากัด
ขอบเขตการตรวจสอบ ปญหาการดําเนินการตอเนื่องของกิจการมีความไมแนนอนอืน
่ ตอทายวรรคขอบเขต
และการไมแสดงความเห็นจะอางอิงถึงวรรคอธิบายนั้นๆ ในกรณีนี้หากตัวเงินสดมีสาระสําคัญผูสอบบัญชีจะ
รายงานแบบมีเงื่อนไขเฉพาะเงินสดได แตหากมีสาระสําคัญมากผูสอบบัญชีไมแสดงความเห็นตอรายการ
ทั้งหมดในงบการเงินก็ได

อยากทราบวาทางก.บช. มีเกณฑในการเลือกสํานักงานตรวจสอบบัญชีในการฝกหัดงานเพื่อเก็บ
ชั่วโมงหรือปาวคับวาตั้งเปนสํานักงานที่ใหญมม
ี าตรฐานหรือวาเปนที่ไหนก็ไดขอใหเปนสํานัก
บัญชีคับ แลวเมื่อทําแลวเราจะมีหนาที่ทําอะไรบางคับ ? ...
ตอบ : วัตถุประสงคของการกําหนดใหฝกหัดงานสอบบัญชีเพื่อใหผูฝกหัดงานมีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีจริงกับผูสอบบัญชีรับอนุญาตและนําความรูและประสบการณท่ไ
ี ดรับมาใชประโยชนใน
การปฏิบัติงานเมื่อทานเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี้ ไมมีการกําหนดวาจะฝกหัดงานกับผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตของสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญหรือขนาดเล็ก

มาตรา 1210 ไดกําหนดเรื่องคาสินจางวาใหที่ประชุมใหญเปนผูกําหนด ดังนั้นถาที่ประชุมใหญ
ยังไมสามารถกําหนดเรื่องคาสินจางของผูสอบบัญชีไดในขณะนั้น ที่ประชุมใหญสามารถ
มอบหมายใหคณะกรรมการของบริษัทเปนผูกําหนดคาสินจางนั้นแทนไดหรือไม หรือตองเรียก
ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาเรือ
่ งคาสินจางอีกคร...
ตอบ : การกําหนดคาสินจางของผูสอบบัญชีตามมาตรา 1210 ไดกําหนดใหที่ประชุมใหญเปนผูกาํ หนด
แตถาที่ประชุมใหญไมไดกําหนดคาสินจางแตมอบหมายใหคณะกรรมการของบริษัทเปนผูกําหนดแทนก็
สามารถทําไดขึ้นอยูกับผลของที่ประชุมใหญ

เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 5 ป และในปที่ 5 ไมไดไปตออายุ ตองทําเชนไร ทั้งนี้ ยังรับสอบ
บัญชีกับสํานักงานตรวจสอบบัญชีอยูตลอดเวลา ? ...
ตอบ : หากทานขาดตออายุใบอนุญาต และในระหวางขาดตออายุไมไดมีการลงลายมือชื่อสอบบัญชี
รวมทั้งมีความประสงคที่จะตออายุ ทานจะตองไปอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีกอน แลวเอา
หลักฐานการเขาอบรมมาแสดงเพื่อขอตออายุ ดังนี้
(1) ขาดตออายุ เกิน 6 เดือน ถึง 3 ป ถาเคยปฏิบัติงานสอบบัญชี ตองอบรม 24 ชั่วโมง ไมเคย
ปฏิบัติงาน อบรม 48 ชั่วโมง
(2) ขาดตออายุเกิน 3 ป ถึง 5 ป ตองอบรม 60 ชั่วโมง

(3) ขาดตออายุเกิน 5 ป ตองอบรม72 ชั่วโมง ทั้งนี้ วิชาที่เขาอบรมบังคับวา จะตองเปนวิชาการ
บัญชี/สอบบัญชี ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง หากทานยังมีขอสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่ สํานักงาน ก.บช โทร
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ไดรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีมา 4 ป ยังไมเคยรับงานสอบบัญชี มีคนติดตอมา หากรับ
งานสอบบัญชี ที่เปนงบที่ไมดําเนินงานมีแตทุนจดทะเบียน อาคารเปนทรัพยสินซึ่งดูแลวสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามมาตราฐานการตรวจสอบบัญชี ไดอยางไมลําบากนักหากรับงานสอบบัญชีงบ
ดังกลาว ซึ่งมีจา
ํ นวนมาก จะทําใหถูกการเพ็งเล็งจากเจาห...
ตอบ : ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตองไมสอบบัญชีในกิจการที่เกินความรูความสามารถของตนที่จะปฏิบัติงาน
ได เมื่อพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติหนาที่ของผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีที่พึง
ปฏิบัติหนาที่ไดโดยมีประสิทธิภาพแลว จะมีความสามารถในการตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชีไดไม
เกิน 300 รายตอป ดังนั้นในกรณีที่ปรากฏวาผูสอบบัญชีรับอนุญาตผูใดลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชี
เกิน 300 รายตอป จะพึงถือวาผูสอบบัญชีรับอนุญาตผูนั้นสอบบัญชีในกิจการที่เกินความรูความสามารถ
ของตนที่จะปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีได ซึ่งเปนไปตามประกาศ ก.บช. ฉบับที่ 44
(พ.ศ.2544) เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต และการพิจารณาคํา
ขอขึ้นทะเบียนของผูที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต ทั้งนี้ ไมวาทานจะรับสอบบัญชีใหธุรกิจที่ดําเนินงาน
หรือไมดําเนินงานก็ตาม หากทานไดปฏิบัติตามประกาศ ก.บช. ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2544) แลว ในการ
พิจารณาเบื้องตน จะพึงถือวาทานสอบบัญชีในกิจการที่ไมเกินความรูความสามารถของทานที่จะปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีได

การบันทึกบัญชีเงินเกินบัญชีธนาคารซึ่งในอดีตมิไดบันทึกเนื่องจากผูบริหารนํ าเงินในบัญชี
ดังกลาวไปใชสว
 นตัวทําใหเปนยอดเบิกเกินสูงมาก ดังนั้น ดอกเบี้ยที่เก็บและตัวเงินจึงไมบันทึก
บัญชี ถาจะบันทึกใหมทําอยางไร ?...
ตอบ : เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ซึ่งไมเคยบันทึกบัญชีเนื่องจากผู?บริหารนํ าไปใช?เป?นการส?วนตัว
ดอกเบี้ยที่เกิด และตัวเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจึงไมไดบันทึกในบัญชีของบริษัท บริษัทจึง ควรปรับปรุง
ดังนี้ เงินตนเริ่มแรกของเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และดอกเบี้ยทั้งหมดที่เกิด ขึ้นใหบันทึกผู?บริหารที่นํ
าเงินไปใชสวนตัวเปนลูกหนี้ของบริษัททั้งจํ านวน และบันทึกบัญชี ธนาคารเงินเบิกเกินบัญชีเปนบัญชี
เจาหนี้ของบริษัทตอไป ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารในปตอมาใหบันทึกเปนคาใชจายของ
บริษัท และขณะเดียวกันบริษัทก็ตองบันทึกดอกเบี้ยรับจากผูบริหารที่นํ าเงินไปใชเปนการ สวนตัว
ดอกเบี้ยดังกลาวใหคํ านวณจากยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้ของบริษัทดวยอัตราดอก เบี้ยเดียวกันกับที่
ธนาคารเรียกเก็บจากบัญชีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ดังนั้น จํ านวนสุทธิ ของดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจาย
ซึ่งเปนดอกเบี้ยของบริษัท อนึ่งการจายเงินจากบัญชีเงิน เบิกเกินบัญชีธนาคารภายหลังการปรับปรุงและ
ตองเปนรายการเฉพาะของบริษัทเทานั้น

สินทรัพยถาวรที่หามูลคาเริ่มแรก หรือวันที่ไดมาไมได จะทํ าอยางไร หากตองการจะบันทึกเปน
สินทรัพยของกิจการ ?...
ตอบ : หากกิจการตองการบันทึกสินทรัพย?ถาวรที่หามูลค?าเริ่มแรกหรือวันที่ที่ซื้อสินทรัพยไมได กิจการ
ควรเทียบราคากับสินทรัพยที่คลายคลึงกัน หรือใหผูประเมินราคาอิสระทําการประเมินราคาแบบตนทุน
ทดแทน หรือบริษัททํ าการประเมินเองตามวิธีหามูลคาที่จะไดรับคืนจากการ ใชสินทรัพยถาวรตามที่
กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด?อยคาของสินทรัพย

ในกรณีสินคาคงเหลือเกินหรือขาดจากบัญชี เราในฐานะผูทําบัญชีควรจะดํ าเนินการอยางไร
ในทางดานการบันทึกปรับปรุงบัญชีและดาน Stock ? ...
ตอบ : กรณีที่บริษัทมีสินคาคงเหลือเกินหรือขาดจากบัญชี ผูทํ าบัญชีควรปรับปรุงบัญชีสินคาดังกลาวให
ถูกตองตรงตามจํ านวนสินคาที่มีอยูจริง ณ วันสิ้นปการบัญชี นอกจากนี้บัตรคุมสินคาก็ตองปรับใหถูกตอง
ตรงกับสินคาตามที่มีอยูจริงดวย อนึ่ง รายการสินคาคงเหลือสิ้นปตางจากความเปนจริง รายการดังกลาว
ยอมกระทบกับ การคํานวณตนทุนขายของบริษัทจึงควรปรับปรุงรายการสินคาดังกลาวในกํ าไรขาดทุน
สะสม ตนปและกระทบยอดรายการสินคาที่ปรับปรุงในแบบฟอรม ภ.ง.ด. 50 ของปปจจุบันเพื่อให จํานวน
ภาษีที่ตองจายถูกตอง

ในกรณีที่บริษัทมียอดสินคาคงเหลือตามบัญชีแตในความเปนจริงไมมีสินคาคงเหลือแลว ซึ่ง เกิด
จากการทําบัญชีผิดพลาดของปกอน ควรจะมีการปรับปรุงอยางไร จึงเปนวิธท
ี ี่ถูกตอง ? ...
ตอบ : บริษัทไมมีสินคาคงเหลือตามที่ปรากฎในบัญชีเพราะการบันทึกบัญชีผิดพลาดของปกอน ใน กรณีนี้
บริษัทตองปรับปรุงรายการสินคาใหถูกตองตามความเปนจริง โดยการปรับปรุงสินคา และตนทุนขาย
ดังกลาวกับบัญชีกําไรสะสมตนป แตปรับปรุงในแบบฟอรม ภ.ง.ด. 50 ของ ปปจจุบัน

บริษัทซื้อที่ดินไวเมื่อ 10 ปที่แลว มีเอกสารหลักฐานในการซื้อครบถ?วน โดยซื้อในนามบริษท
ั แต
เจาของบริษัทไมไดเอาลงบัญชี ในการจัดทํางบการเงินรอบป 2544 ไดจัดเอกสารดังกลาวให
ผูสอบบัญชีเพื่อบันทึกที่ดินนั้นในบัญชี แตผูสอบไมยอมใหลงบัญชี ไมทราบวาถูกตองหรือไม (ที่
ผานมา 5 ป บริษัทไมมีรายรับ...
ตอบ : บริษัทมีที่ดินพรอมเอกสารยืนยันความเปนเจาของในที่ดินผืนดังกลาว บริษัทตองการนําที่ดิน
ดังกลาวบันทึกในบัญชี สวนสําคัญคือ ตองติดตามและบันทึกที่ดินใหถูกตองวาใชเงินของใครซื้อ การ
จัดทําบัญชีใหถูกตองเปนหนาที่และอยูในความรับผิดชอบของบริษัท ผูสอบบัญชีไมมีสิทธิหามบริษัทนํา
ที่ดินดังกลาวมาบันทึกบัญชีใหถูกตอง แตมีหนาที่รายงานจากผลการตรวจสอบบัญชีของบริษัทเทานั้น

หากกิจการมีสน
ิ ทรัพยที่อยูนอกบัญชีและตองการปรับปรุงบัญชี เอกสารที่ซื้อสินทรัพยเปนของป
กอนๆ เอกสารดังกลาวเปนหลักฐานที่ยอมรับไดหรือไม และการตัดคาเสื่อมราคาใหตัดตั้งแตวันที่
ซื้อสินทรัพยตามเอกสารใชหรือไม ? ...
ตอบ : บริษัทมีสินทรัพยอยูนอกบัญชีและตองการบันทึกปรับปรุงใหถูกตองโดยใชเอกสาร ประกอบ
รายการซื้อสินทรัพยในปกอน ๆ ถือเปนหลักฐานที่ยอมรับได สิ่งสํ าคัญคือ รายการสิน ทรัพยนอกบัญชีตอง
อยูในกรรมสิทธิของบริษัท สวนการคิดคาเสื่อมใหเริ่มคิดตั้งแตวันที่สินทรัพย ถูกใชงาน คาเสื่อมราคาของ
สินทรัพยดังกลาวตั้งแตวันที่เริ่มใชงานจนถึงวันสิ้นงวดรอบระยะเวลา บัญชีปกอนทางบัญชีจะปรับปรุงเขากํ
าไรสะสมตนป สวนคาเสื่อมของปปจจุบันใหถือเปนคาใช จายของปปจจุบัน แตคาเสื่อมของปกอน ๆ ควร
ปรับปรุงในแบบฟอรม ภ.ง.ด. 50 ของปปจจุบันใหถูกตองดวย

กรณีที่ทรัพยสินของบริษัท เชน เครื่องมือ อุปกรณ เกิดการชํารุดหรือเสียหาย บริษัทจะตัดบัญชี
ทรัพยสินอยางไร ?...
ตอบ : การตัดบัญชีทรัพยสินกรณีที่ทรัพยสินนั้นชํารุหรือเสียหายออกจากบัญชีตองมีหลักฐานประกอบการ
ลงบัญชีที่ชัดเจนที่แสดงขอมูลยืนยันถึงการชํารุดหรือเสียหาย ซึ่งหากมีหลักฐานยืนยันไดวาชํารุดหรือ
เสียหายใหบันทึกตัดบัญชีสินทรัพยตามราคาทุนที่บันทึกบัญชีไวรวมทั้งโอนบัญชีที่เกี่ยวของกับทรัพยที่
ชํารุดนั้นออกทั้งหมด ผลตางที่เกิดขึ้นถือเปนกําไร(ขาดทุน)จากการตัดบัญชีทรัพยสิน

บริษัทมีบัญชีเงินใหกูยืมแกกรรมการ แตในอดีตที่ผานมาไมไดมีการคิดดอกเบี้ย ตอมาในป
2546 ถูกทางสรรพากรประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะจากดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินใหกูยืมกรรมการ
ตั้งแตป 2543-2546 รายการขางตนนี้จะถือเปนขอผิดพลาดที่สําคัญหรือไม บริษัทตองรับรู
รายการที่เกิดขึ้นอยางไร ?...
ตอบ : การที่บริษัทมีเงินใหกูยืมแกกรรมการโดยไมไดมีการคิดดอกเบี้ยและในป 2546 บริษัทถูก ประเมิน
ภาษีจากดอกเบี้ยเงินใหกูยืมกรรมการ จะถือวาเปนขอผิดพลาดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับขอเท็จจริงคือ หาก
ขอเท็จจริงปรากฏวาบริษัทไมไดกําหนดใหกรรมการตองจาย ดอกเบี้ยหรือไมมีนโยบายคิดดอกเบี้ยจากเงิน
ใหกูยืมกรรมการจริงในทางบัญชีบริษัทก็ไมตองบันทึกรายการดอกเบี้ยแตอยางใด เมื่อกรมสรรพากร
ประเมินภาษีจากดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินใหกูยืมกรรมการ ใหบริษัทรับรูภาษีและเบี้ยปรับเงินเพิ่มในปท่ีเกิด
รายการนั้น

ขาดทุนสะสมเนื่องจากปรับปรุงที่ดินลดลงจะจายเงินปนผลไดหรือไม กิจการมีกําไรสะสมจากการ
ประกอบกิจการ 5 ลานบาท แตไดปรับปรุงมูลคาลดลงในที่ดินเมื่อปกอน 8 ลาน ทําใหขาดทุน
สะสม 3 ลาน แตจริง ๆ แลวบริษัท มีรายไดคาเชา ทําใหมีเงินเหลืออยากจะจายปนผลถาขาดทุน
สะสมจะจายไมได ในกรณีเชนนี้ ถามวาขาดท...
ตอบ : ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 หากบริษัทพบวา มีขอบงชี้ที่ทําใหเชื่อไดวา สินทรัพยของ
บริษัทอาจเกิดการดอยคาบริษัทก็ยังคงตองรับรูผลขาดทุนจากการดอยคานั้นในงบกําไรขาดทุน ดังนั้น
กรณีของการปรับปรุงมูลคาลดลงในที่ดินนี้ก็เชนกัน ถึงแมวาจะเปนการปรับตามมาตรฐานการบัญชีก็ตาม
แตก็ทําใหเกิดผลขาดทุนสะสม ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดไววา การจายเงินปนผล
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิให
จายเงินปนผล

บริษัทถูกกรมศุลกากรประเมินเงินเพิ่มคาอากร เนื่องจากสําแดงพิกัดไมตรงกัน บริษัทไมเห็นดวย
จึงอุทธรณตอกรมศุลฯ แตการอุทธรณตองจายเงินเพิ่มอากรดังกลาวไปกอน ถามวาสามารถ
บันทึกเปนสินทรัพย(บัญชี Claim) ไวกอนไดหรือไม หรือวาตองบันทึกเปนคาใชจายทั้งจํานวน
?...
ตอบ : การที่จะบันทึกรายการเงินเพิ่มอากรที่จายไป เปนรายการอะไรนั้น ใหพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ขอมูลในแมบทการบัญชีกอนวารายการดังกลาวนั้นเปนไปตามคํานิยามและเขาเกณฑเงื่อนไข การรับรู ทุก
ขอขององคประกอบตางๆ ในงบการเงิน หรือไม แตจากขอมูลเบื้องตนในคําถาม ที่ถามมานั้น นาจะรับรูเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุนเพราะประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตลดลง เนื่องจากการลดลงของ

สินทรัพยหรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน นอกจากนี้ ตองเปดเผยขอมูลดังกลาวนี้ไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินดวย

กิจการเบิกเงินเกินบัญชีธนาคารมาแต?ไม?ได?นํามาบันทึกบัญชี และนํามาใชสวนตัวโดยไมมี
รายละเอียดวานําเงินไปใชจายในเรื่องใดบาง อยากทราบว?ารายการนี้ถือเปนคาใชจายในการ
คํานวณภาษีไดหรือไม และจะปรับปรุงบัญชีใหถูกตองตองทํ าอยางไร ?...
ตอบ : บริษัทตองบันทึกรายการบัญชีของกิจการทุกรายการที่เกิดขึ้น แตรายการนี้นั้นจะถือเปน รายไดหรือ
หักเปนคาใชจายในการคํ าณวนภาษีเงินไดไดหรือไมยอมขึ้นอยูกับหลักฐานประกอบ รายการบัญชี ดังนั้น
การที่บริษัทเบิกเงินเกินบัญชีซึ่งกรรมการผูจัดการนําไปใชสวนตัว บริษัท ตองปรับปรุงบัญชี โดยตั้งผูเบิก
เงินเกินบัญชีธนาคารไปใชสวนตัวเปนลูกหนี้ และบันทึกบัญชี เจาหนี้ธนาคารใหถูกตอง จนกวาผูเบิกเงิน
เกินบัญชีจะหาเอกสารที่เชื่อถือไดมาประกอบรายการ จึงโอนไปเปนคาใชจายหรือรายการเดบิตอื่นที่
เกี่ยวของ

ประกอบกิจการเกี่ยวกับสปาและมีการบริการดานอาหารดวยซึง
่ มีการขายอาหารไมมากนักจะ
ขายอาหารใหกบ
ั ลูกคาที่มาใชบริการสปาในการซื้อผัก ผลไม ขาวหรือตัวอื่นๆ ในการประกอบ
อาหารอยากทราบวาจะลงบัญชีอยางไรและใชชื่อบัญชีอยางไรรวมถึงคาใชจายที่ใชในการ
ใหบริการในสวนของสปาดวย ?...
ตอบ : ธุรกิจสปา รายไดจากธุรกิจสปาถือวาเปนรายไดหลักของกิจการ ดังนั้นควรบันทึกบัญชีรายได
ดังกลาว เปน รายไดคาบริการ สวนตนทุนของการใหบริการสปา เปนตนทุนการใหบริการ รายไดที่ไดรับ
จากการขายอาหาร ถือวาเปน รายไดอื่นจากการประกอบกิจการ ควรลงบัญชี เปน รายไดอื่น และ ตนทุนใน
การประกอบอาหาร ถือวาเปน คาใชจายอื่นๆ

กิจการมีการเชาชวงที่ดินและสิ่งปลูกสรางเปนเวลา 30 ป กิจการแสดงในงบการเงินภายใน
สินทรัพยไมหมุนเวียน และมีการทยอยตัดเปนคาใชจายทุกๆป และควรบันทึก,ปรับปรุงบัญชี
อยางไร ?...
ตอบ : ตอนจายเงินเพื่อเชาชวงทรัพยสิน ใหบันทึกบัญชีโดย เดบิต สิทธิการเชารอตัดบัญชี (สินทรัพยอื่น)
และ เครดิต เงินสดหรือธนาคาร เมื่อถึง ณ วันสิ้นป ทยอยตัดบัญชีเปนคาใชจาย โดย เดบิต สิทธิการเชา
ตัดบัญชี(คาใชจาย) และ เครดิต สิทธิการเชารอตัดบัญชี

อยากทราบวาเวลาที่บริษัทซื้อของตามจํานวนที่ผูขายกําหนดไวแลวจะมีการแถมของใหเชนซื้อ
แอรครบ 7 เครื่องแลวแถมโทรทัศน 1 เครื่อง (ระบุในใบกํากับภาษีวาแถมโทรทัศน 1 เครื่อง)ไม
ทราบวาโทรทัศนที่ไดแถมจะตองรับรูเปนรายไดหรือสินทรัพย ?...
ตอบ : โทรทัศนที่ไดแถมมานั้นจะตองรับรูเปนสินทรัพย ซึ่งการตีราคาตองใชวิธีราคายุติธรรมในขณะนั้น
โดยใชมูลคายุติธรรมของสินทรัพยเปนเกณฑในการเฉลี่ยตนทุนใหกับสินทรัพยแตละชนิด

หนี้สินที่เราสามารถประมาณคาหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไดแตยังไมทราบวาจะเกิดขึ้นหรือไมและ
เมื่อไหร เราควรทําอยางไร ควรจะบันทึกบัญชีหรือไม หรือควรจะเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบ
งบอยางไร ?...
ตอบ : เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา หมายถึง สภาพ หรือสถานการณ หรือเหตุการณบางอยางอัน
อาจจะมีผลทําใหเกิดกําไรหรือขาดทุนแกกิจการซึ่งผลสุดทายที่จะเกิดขึ้นอยูกับเหตุการณอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางในอนาคตวาจะเกิดขึ้นหรือไม กิจการควรบันทึกบัญชี ถาเขาหลักเกณฑดังนี้
(1) มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาผลเสียหายจะเกิดขึ้นในอนาคตและจะมีผลทําให
สินทรัพย ณ วันที่ในงบดุลมีคาลดลง หรือหนี้สินมีจํานวนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ตองคํานึงถึงสวนที่อาจเรียกชดใชคืน
ไดดวย และ
(2) สามารถประมาณจํานวนเงินไดอยางสมเหตุสมผล
(3) ในกรณีที่ไมเขาเงื่อนไข ตาม (2) ก็ใหปดเผยผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในภายหนาไวในหมาย
เหตุประกบงบการเงิน เวนแตโอกาสที่จะเกิดผลขาดทุนนั้นมีนอยมาก
(4) กิจการไมควรบันทึกบัญชีสําหรับผลกําไรที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา แตถามีความเปนไปได
คอนขางแนนอนวา ผลกําไรนั้นอาจจะเกิดขึ้นก็ใหเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การเปดเผย
ขอมูล กรณีที่จําเปนตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา ตาม (3) ถึง (4) ควร
เปดเผยขอมูลดังตอไปนี้
- ลักษณะของเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
- ปจจัยของความไมแนนอนตางๆ ซึ่งอาจกระทบผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ประมาณจํานวนผลกระทบทางการเงิน หรือถาประมาณไมไดก็ใหระบุวาไมสามารถประมาณ
จํานวนผลกระทบทางการเงินได ทั้งนี้ทานสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
21 เรื่องเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา และเหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

