
ประเด็นคําถาม – คําตอบ 
ประกาศกรม เรื่อง รายการยอท่ีตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 

การบังคับใชประกาศ
1. คําถาม ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการการคา เร่ือง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ.2552 

มีผลบังคับใชเมื่อใด 
 คําตอบ ประกาศนีใ้หใชบังคับสําหรับการจัดทํางบการเงิน  ซ่ึงมีรอบปบัญชีเร่ิมตนในหรือหลังวันที่  

1  มกราคม  พ.ศ. 2552  เปนตนไป  แตถาหากกจิการใดมีความพรอมสามารถเริ่มปฏิบัติกอน 
วันที่ประกาศมีผลบังคับใชก็ได 
 

2. คําถาม
  

งบการเงินของกิจการมีรอบปบัญชีเร่ิมวันที่ 1  มิ.ย. 51 ส้ินสุดวันที่  31  พ.ค.  2552  ตองปฏิบัติ 
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาฉบับใหมนี้หรือไม 

 คําตอบ ยังไมตองจดัทาํงบการเงินตามประกาศฉบบัใหมนี้  เพราะรอบปบัญชีของทานเริ่มวันที่ 1 มิ.ย.51 
ซ่ึงเปนวันทีก่อนประกาศมผีลบังคับใช  อยางไรก็ตามในรอบป 1  มิ.ย. 51 ส้ินสุดวนัที่   
31  พ.ค.  2552  หากกจิการของทานมีความพรอมจะปฏิบตัิตามประกาศฉบับใหมนีก้็สามารถ 
กระทําได 
 

3. คําถาม กรณีนํางบปกอนมาเปรียบเทียบ ตองจัดประเภทรายการในงบการเงนิของปกอนใหเปนไปตาม
ประกาศกรมฯ ฉบับใหมดวยหรือไม 

 คําตอบ กิจการตองจดัประเภทรายการของงบการเงินรอบบัญชีกอนที่นํามาเปรียบเทียบใหสอดคลอง
กับประกาศกรมฯ ดวย  เวนแตไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ 
 

4. คําถาม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 เร่ือง การนําเสนองบการเงิน ใหถือปฏิบตัิกับงบการเงนิสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป แตประกาศของกรม
พัฒนาธุรกิจการคา เร่ืองกําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน มีผลบังคับใชสําหรับงบ
การเงินซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป  ดังนั้น    
งบการเงินของกิจการสําหรับป 2551 ซ่ึงไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบญัชีฉบับที่ 35 ถือวา     
ขัดหรือแยงกบัประกาศรายการยอของกรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือไม 

 คําตอบ ในการจดัทําประกาศกรมฯ เรื่องรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552  กรมพัฒนาธุรกิจ
การคาไดพิจารณาใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีอยูแลว  โดยประกาศฯ ได
กําหนดใหในกรณีที่มาตรฐานการบัญชีกําหนดใหมีการแสดงรายการที่แตกตางหรือ
นอกเหนือจากรายการที่กําหนดไวตามประกาศก็ใหปฏิบัติตามที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด  
และประกาศกรมฯ เร่ืองรายการยอที่ตองมใีนงบการเงนิ พ.ศ. 2544(ฉบับเดิมที่ยกเลิก) ก็
กําหนดใหในกรณีที่มาตรฐานการบัญชีกําหนดใหมีการแสดงรายการยอนอกเหนือจากรายการ
ที่กําหนดไว กจิการตองแสดงรายการนั้นเพิ่มเติมดวย ดงันั้น ในรอบปบัญชี 2551 ไมวากิจการ
จะทํางบการเงนิตามประกาศกรมฯ พ.ศ. 2552 (ฉบับใหม) หรือประกาศกรมฯ พ.ศ. 2544 (ฉบับ
เดิมที่ยกเลิก)  กิจการก็ตองปฏิบัติใหสอดคลองกับมาตรฐานการการบัญชีฉบับที่ 35 ดวย 
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5. คําถาม ตามรูปแบบรายการยอของกรมพัฒนาธุรกิจการคา แบบที่ 2 ของบริษัทจํากัด กิจการ                    

ไมจําเปนตองแสดงรายการกําไรตอหุนใชหรือไม 
 คําตอบ การจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากดั ไมจาํเปนตองแสดงรายการกําไรตอหุน 

 
6. คําถาม บริษัทแมเปนบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งตองทาํงบการเงินตามรูปแบบทายประกาศกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา แบบที่ 3 บริษัทลูกที่เปนบริษทั จํากัด ตองทาํงบการเงิน แบบที่ 2 หรือ 3 
 คําตอบ กรณีที่บริษัทลูกเปนบริษัทจํากัด  ใหจัดทํางบการเงินตามรูปแบบรายการยอ แบบ 2  

 
7. คําถาม สํานักงานผูแทนตองมีทุนขัน้ต่ําตามกฎหมายหรือไม อยางไร 

 คําตอบ สํานักงานผูแทนที่มีฐานะเปนคนตางดาว   ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของ                 
คนตางดาวกําหนดใหธุรกิจที่ตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายดังกลาว ตองมีทุนขั้นต่าํสําหรับ
ใชในการเริ่มตนประกอบธุรกิจประเทศไทยไมนอยกวารอยละยี่สิบหาของคาเฉลี่ยตอปของ
ประมาณการรายจายในการประกอบธุรกจิสําหรับแตละธุรกิจของคนตางดาวนัน้เปนเวลาสาม
ป แตทั้งนี้ตองมีจํานวนตั้งแตสามลานบาทขึ้นไปสําหรับแตละธุรกิจ  ตวัอยางเชน ประมาณการ
รายจายโดยเฉลี่ยตอปของประมาณการรายจาย 3 ป เทากับ 100 ลานบาท ทุนขั้นต่ําจะเทากับ 25 
ลานบาท   ทั้งนี้ เปนไปตามกฎกระทรวง  เร่ือง กําหนดทุนขั้นต่ําและระยะเวลาใน การนําหรือ
สงทุนขั้นต่ําเขามาในประเทศไทยพ.ศ. 2545   
 

8. คําถาม งบการเงินของบริษัทที่มีผูถือหุนเปนตางชาติ ซ่ึงไดรับ BOI ตองแยกทนุขั้นต่ําตามกฎหมาย
หรือไม และตองแสดงงบกําไรขาดทุนแยกตามประเภทธรุกิจที่ไดรับอนุญาตหรือไม 

 คําตอบ กรณีที่กิจการมีฐานะเปนคนตางดาวและไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวย
การประกอบธุรกิจของคนตางดาวหลายประเภท    ถือไดวามีเพียงหนึ่งหนวยธุรกิจใหจัดทํางบ
การเงินในภาพรวมเพียงฉบับเดียว  โดยใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินเกี่ยวกับ 
 -  ลักษณะการประกอบธุรกิจ และรายการทุนขั้นต่ําตามกฎหมายแยกตามประเภทธุรกิจ   
ที่ไดรับใบอนุญาต 
 -  รายได  และคาใชจายแยกตามประเภทธรุกิจที่ไดรับใบอนุญาต 
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งบดุล

1. คําถาม เงินฝากธนาคารประเภทเงนิฝากประจํา 1 ป ตองจัดอยูในรายการเงนิสดและรายการเทียบเทา
เงินสด หรือจดัอยูในรายการเงินลงทุนชั่วคราว  

 คําตอบ เงินฝากธนาคารประเภทเงนิฝากประจํา 1 ป  ตองจัดอยูในรายการเงนิลงทุนชั่วคราว 
 

2. คําถาม บัญชีเงินฝากประจํา 3 เดือน  ที่ธนาคารใหบริษัทเปดไวเพื่อคํ้าประกนัการกูยืม หรือการค้ํา
ประกันการวาจาง  ควรแสดงบัญชีเงินฝากประจํา 3 เดือน เปนบัญชีสินทรัพยอ่ืนหมนุเวยีน 
หรือไมหมุนเวยีนหรือรายการเทียบเทาเงินสดไดหรือไม 

 คําตอบ เงินฝากประจํา 3 เดือนที่เปดไวเพื่อคํ้าประกันตาง ๆ   ถือวาเปนเงนิฝากธนาคารที่มีขอจํากัดใน
การแลกเปลี่ยนจึงไมควรแสดงรวมอยูในเงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด  ใหแสดงเปน
สินทรัพยอ่ืนแตจะจดัประเภทเปนหมุนเวยีนหรือไมหมนุเวียนขึ้นอยูกับขอจํากัดในการ
แลกเปลี่ยนซ่ึงหากขอจํากดัดงักลาวจะหมดไปภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันทีใ่นงบดุล
ใหจดัประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียน 
 

3. คําถาม เงินฝากประจํา  6 เดือน  ซ่ึงจะครบกําหนดในอีก 3 เดือนขางหนานับจากวันทีใ่นงบการเงิน 
รายการดังกลาวควรจดัประเภทเปนเงนิสดและรายการเทยีบเทาเงินสดหรือเงินลงทุนชั่วคราว 

 คําตอบ เงินฝากประจําอายุ 6 เดือน ถือเปนรายการเงินลงทุนชั่วคราว  
 

4. คําถาม ตั๋วเงินรับอายุ 4  เดือน  เร่ิมวนัที่ 1 ต.ค.51 -  31 ม.ค. 52  ถือเปนรายการเงินสดและเทียบเทา 
เงินสดหรือไม 

 คําตอบ การจัดประเภทรายการสําหรับตั๋วเงินรับ ใหพิจาณาลักษณะของการเกดิรายการ  เชน 
ตั๋วเงินรับที่เกดิจากการขายสินคาหรือใหบริการตามปกติของกิจการใหจัดประเภทเปนลูกหนี้
การคา    ตั๋วเงนิรับที่เกิดจากการใหบริษัทที่เกี่ยวของกันกูยืมเงนิโดยใหบริษัทผูกูออกตั๋วแลก
เงินเปนหลักประกันใหจดัประเภทเปนเงินใหกูยืมระยะสัน้แกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  
เปนตน 
 

5. คําถาม ธุรกิจนําเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยไปซื้อกองทนุประเภท “กองทุนตราสารการเงิน”  
เพื่อใหไดผลตอบแทนสูงกวาบัญชีเงินฝากออมทรัพย  วตัถุประสงคเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวยีน
เชนเดยีวกับออมทรัพยจะสามารถจัดประเภทเปนเงนิสดและรายการเทยีบเทาเงินสดไดหรือไม  
หรือเงินกองทนุดังกลาวตองจัดเปนเงินลงทุนชั่วคราว 

 คําตอบ เงินลงทุนในกองทุนตราสารการเงิน  ยังมีความเสี่ยงตอการเปลี่ยนเปนเงนิสดจึงไมอาจถือไดวา
เปนรายการเทยีบเทาเงินสด   ใหจดัประเภทรายการในงบการเงินเปนเงินลงทุนชั่วคราว 
 
 
 



 4 
6. คําถาม เงินใหกูยืมแกผูถือหุนซึ่งไมไดมีสวนในการบริหารงานของกิจการ ตองจัดอยูในรายการเงินให

กูยืมแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน หรือเงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการอื่นและควร
จัดเปนรายการหมุนเวียนหรือไมหมุนเวียน 

 คําตอบ หากผูถือหุนรายดังกลาวมีอํานาจควบคุมกจิการหรือสามารถใชอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ
ในการตัดสนิใจดานการเงินหรือการดําเนนิงานของกิจการ  จะถือไดวาผูถือหุนรายนัน้                 
เปนบุคคลที่เกีย่วของกับกิจการ ใหจัดประเภทรายการเงนิใหกูยืมแกผูถือหุนเปน “เงินใหกูยืม
แกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

7. คําถาม ในกรณีที่มีการซื้อ- ขายสินคากับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่วของกนั  รายการลูกหนี้/เจาหนี้ที่
เกิดขึ้นดังกลาว ควรจดัประเภทรายการเปนลูกหนีก้ารคา/เจาหนี้การคา หรือ ลูกหนี้/เจาหนี้
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 คําตอบ ใหจดัประเภทเปนลูกหนีห้รือเจาหนีก้ารคา   เนื่องจากเปนรายการที่เกดิจากการซื้อ-ขายสินคา
ตามปกติของกิจการ 
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งบกําไรขาดทนุ

1. คําถาม งบกําไรขาดทนุ สามารถเลือกปฏิบัติวาจะแสดงแบบใดไดหรือไม และมีขอพิจารณาอยางไร 

 คําตอบ การแสดงงบกาํไรขาดทุน สามารถเลือกได 2 รูปแบบ คือ งบกําไรขาดทนุจําแนกคาใชจายตาม
หนาที่  หรือจําแนกคาใชจายตามลักษณะ ทั้งนี้ การเลือกแสดงงบกําไรขาดทุนแบบใด ขึ้นอยู
กับลักษณะของกิจการ เนื่องจากการนําเสนองบกําไรขาดทุนแตละวิธีมีขอดีสําหรับแตละ
กิจการแตกตางกัน ดังนัน้ ผูบริหารจําเปนตองเลือกนําเสนองบกําไรขาดทุนแบบทีใ่หขอมูลที่
เปนประโยชนตอการตัดสนิใจของกิจการ  ทั้งนี้ หากกิจการเลือกแสดงแบบใดแลวควรปฏิบัติ
อยางสม่ําเสมอ  และหากเลือกแสดงงบกําไรขาดทุนจําแนกคาใชจายตามหนาที่ใหเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของคาใชจายในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวยเนื่องจากขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะคาใชจายมปีระโยชนตอการคาดคะเนกระแสเงนิสดในอนาคตของกิจการ  
 

2. คําถาม การจัดทํางบกาํไรขาดทุนตามหนาที่  “กรณีที่กิจการเลือกแสดง งบกําไรขาดทุน  แบบจําแนก 
คาใชจายตามหนาที ่ ตองเปดเผยขอมูลเพิม่เติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกีย่วกับ 
คาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย”  ขอมูลคาใชจายตามลักษณะที่ตองเปดเผยในหมายเหต ุ
ประกอบงบการเงินมีอะไรบาง   

 คําตอบ 
 

กรณีที่กจิการเลือกแสดงงบกําไรขาดทุนแบบจําแนกคาใชจายตามหนาที่  กิจการตอง 
เปดเผยขอมูลคาใชจายตามลักษณะ  ตัวอยางเชน  คาเสือ่มราคา  คาซ้ือวัตถุดิบ  คาขนสง  
ผลประโยชนพนักงาน และคาโฆษณา เปนตน ทั้งนี้  ขอใหพิจารณามาตรฐานการบญัชี 
ที่เกี่ยวของดวย 
 

3. คําถาม การเลือกแสดงงบกําไรขาดทุนตามหนาทีก่ับตามลักษณะของคาใชจายสามารถเปลี่ยนได
หรือไม เชน ป 2552  ใชตามหนาที่  ป 2553  ใชตามลักษณะของคาใชจาย 

 คําตอบ กิจการเลือกแสดงงบกําไรขาดทุนแบบใดแลวควรถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  ในกรณทีี่มีการ
เปลี่ยนแปลงรปูแบบการนําเสนองบกําไรขาดทุนดังกลาว   กิจการควรจดัรูปแบบงบกาํไร
ขาดทุนของรอบปกอนใหสอดคลองกับรอบปปจจุบันและควรเปดเผยไวในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินดวยดวย   ทัง้นี้  เพือ่ใหงบกําไรขาดทุนสามารถเปรียบเทียบกนัได 
 

4. คําถาม การแสดงงบกาํไรขาดทุน จําแนกคาใชจายตามหนาที่ จําเปนตองแยกแสดงคาใชจายในการขาย
ออกจากคาใชจายในการบรหิารหรือไม  จะใชหลักความมีสาระสําคัญไดหรือไม 

 คําตอบ การแสดงงบกาํไรขาดทุนจําแนกคาใชจายตามหนาที่ จะตองแยกแสดงคาใชจายในการขายและ
คาใชจายในการบริหารออกจากกัน ในการจําแนกคาใชจายแตละประเภทใหพิจารณาตามความ
เหมาะสมของกิจการที่สามารถสะทอนขอมูลที่มีความถูกตองและนาเชื่อถือมากที่สุด   
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5. คําถาม การแสดงงบกาํไรขาดทุนที่จาํแนกคาใชจายตามหนาที่ โดยตองแยกรายการคาใชจายในการ

ขายและคาใชจายในการบรหิารออกจากกนั กรณีของธุรกิจรับเหมากอสราง ตองมีคาใชจาย  
ในการขายหรอืไม  

 คําตอบ การแสดงรายการคาใชจายของกิจการขึ้นอยูกับลักษณะกจิการ หากกิจการมีคาใชจายซ่ึงเกิดขึ้น
เนื่องจากการขาย  กิจการจําเปนตองแสดงรายการดังกลาวเปนคาใชจายในการขายซึ่งตอง
พิจารณาเปนกรณี ๆ ไป  ตัวอยางของคาใชจายในการขาย เชน คานายหนาในการขาย  เปนตน 
 

6. คําถาม ตามรูปแบบรายการยอของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ใชช่ือรายการวา ตนทุนทางการเงนิ แตตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 ใชช่ือรายการวา คาใชจายทางการเงิน อยากทราบวากจิการควร
ใชช่ือรายการตามมาตรฐานการบัญชีไดหรือไม 

 คําตอบ กิจการควรใชคําวาตนทุนทางการเงิน เนื่องจากสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ (IFRS) ที่ใชช่ือรายการวา Finance Cost 
 

7. คําถาม ตนทุนทางการเงิน ประกอบดวยคาใชจายอะไรบาง 
 คําตอบ ตนทุนทางการเงิน หมายถึง คาใชจายที่เกดิขึ้นเนื่องจากการที่กิจการตองจัดหาเงนิทนุมา

ดําเนินงาน เชน ดอกเบีย้เงินกู คาธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบี้ยจายที่เกิดจากสัญญาเชาการเงิน 
เปนตน 
 

8. คําถาม กรณีรายการตนทุนทางการเงิน หากกิจการมีรายการดอกเบี้ยจายเพียงรายการเดยีว สามารถระบุ
ในงบการเงนิวาเปนดอกเบีย้จายเลยไดหรือไม 

 คําตอบ กรณีดังกลาวกจิการสามารถระบุในงบการเงินวาเปนดอกเบี้ยจายได อยางไรก็ตาม เพื่อใหงบ
การเงินของกิจการสามารถเปรียบเทียบกับงบการเงินของกิจการอื่นได กิจการควรใชคําวา
ตนทุนทางการเงินซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึงดอกเบี้ยจายดวย 
 

9. คําถาม คาธรรมเนียมในการประเมนิหลักทรัพยทีใ่ชค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบญัชี  คาสมุดเช็คและ
อากรแสตมป   คาธรรมเนียมเช็คคืน  ถือเปนตนทุนทางการเงินหรือไม 

 คําตอบ คาธรรมเนียมในการประเมนิหลักทรัพยจดัประเภทเปนตนทุนทางการเงินเพราะเปนคาใชจาย
อันเนื่องมาจากการจัดหาเงนิทุนมาดําเนนิงาน   สวนคาสมุดเช็คและอากรแสตมป 
คาธรรมเนียมเช็คคืน ใหจดัประเภทเปนคาใชจายในการบริหาร 
 

10. คําถาม ดอกเบี้ยจายจากการเชาซ้ือรถยนตเพื่อใชในกิจการ ถือเปนคาใชจายในการบริหารหรอืตนทุน
ทางการเงิน  

 คําตอบ ถือเปนดอกเบีย้จาย   ใหจัดประเภทเปนตนทุนทางการเงนิ  
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11. คําถาม กรณีที่กจิการมีสวนแบงจากเงินลงทุนในบริษัทรวม ทั้งที่เปนกําไรและขาดทุน กิจการควร

แสดงสวนแบงดังกลาวอยางไร 
 คําตอบ ในการจดัทํางบการเงินรวมของกิจการซึ่งมีเงินลงทุนในบริษัทรวม เงนิลงทุนในการรวมคา 

ที่เลือกใชวิธีสวนไดเสีย  ใหแสดงรายการสวนแบงกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม  
การรวมคาดวยยอดสุทธิ โดยแสดงรายการตอจากตนทนุทางการเงิน  และใหแสดงรายละเอียด
สวนแบงจากเงินลงทุนในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวย 
 

12. คําถาม กรณีบริษัทมหาชนจํากัดแสดงงบกําไรขาดทุน จําแนกคาใชจายตามหนาที่ หากผูบริหารของ
กิจการตองควบคุมดูแลทางการผลิต ซ่ึงเงินเดือนและคาตอบแทนของผูบริหารคนนี้ตองปน
สวนเปนตนทนุผลิตและอยูในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําปลายงวด ดังนั้น ในการ
แสดงรายการคาตอบแทนผูบริหาร จะตองมีการปนสวนกลับรายการจากตนทนุผลิต สินคา
สําเร็จรูปและงานระหวางทําปลายงวดดวยหรือไม 

 คําตอบ คาตอบแทนผูบริหารหมายถงึคาตอบแทนที่ใหแกกรรมการ  ผูจัดการ พนักงานระดบัผูจัดการ
ฝายขึ้นไป ท่ีมีอํานาจตัดสนิใจ    ซ่ึงโดยปกติผูบริหารที่มีอํานาจตัดสินใจในนโยบายระดับสูง 
จะไมเกี่ยวของโดยตรงกับกจิกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ ซ่ึงกิจการไมจําเปนตองนํา
รายการคาตอบแทนผูบริหารดังกลาวมาปนสวนใหกับกจิกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ 
 

13. คําถาม ขอบเขตของคาตอบแทนผูบริหาร คลอบคลุมรายจายประเภทใดบาง  
 คําตอบ คาตอบแทนผูบริหาร  (Management  benefit  expenses)   หมายถึง  คาตอบแทน ที่ผูบริหาร

ไดรับจากกิจการ  ไดแก  คาตอบแทนที่เปนตัวเงนิ  ผลประโยชนตอบแทน ตวัอยางเชน  หุน  
หุนกู หรือสิทธิประโยชนทีผู่บริหารไดรับจากกจิการ  รวมถึงโครงการใหสิทธิซ้ือหุนแก
ผูบริหาร หรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดแกผูบริหาร  เปนตน 
  ทั้งนี้ผูบริหาร  หมายถึง  กรรมการ  ผูจัดการ พนักงานระดับผูจัดการฝายข้ึนไปที่มีอํานาจ
ตัดสินใจและใหรวมถึงบุคคลซึ่งมีตําแหนงและมีอํานาจหนาที่เชนเดยีวกับบุคคลดังกลาวดวย    
 ในกรณีที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  ความหมายของคําวา “ผูบริหาร”  
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 

14. คําถาม กรณีที่กจิการมีคาใชจายบางรายการที่มีจํานวนเงินมากๆ เชน คาที่ปรึกษา หรือ คาซอมแซม 
เปนตน กจิการสามารถแยกแสดงคาใชจายดังกลาวจากคาใชจายอ่ืนๆไดหรือไม และ
จําเปนตองเปดเผยขอมูลไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวยหรือไม 

 คําตอบ กรณีที่กจิการมีรายการรายไดหรือคาใชจายที่มีสาระสําคัญ กิจการสามารถแยกแสดงรายการ
นั้นๆ ไดตามความจําเปนและเหมาะสม อยางไรก็ตาม การแสดงรายการดังกลาวจะตองถูกตอง
ตามประเภทและลักษณะของรายการ สําหรับการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินใหปฎบิัติตามขอกําหนดตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของกบัเรื่องนั้นๆ 
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15. คําถาม กิจการขนาดเล็ก มีรายไดจากคานายหนา ควรแสดงเงินเดือนพนกังานเปนตนทุนบรกิารหรือ

คาใชจายบรหิาร 
 คําตอบ กรณีธุรกิจบรกิาร  คาใชจายซ่ึงเปนตนทุนโดยตรงที่ทําใหเกิดรายไดหลักของกิจการ ตองจัด

ประเภทเปนตนทุนการใหบริการ แตหากคาใชจายที่เกิดขึ้นเปนคาใชจายทั่วไปสําหรับกิจการ
โดยรวม ควรจดัรายการดังกลาวเปนคาใชจายในการบรหิาร ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการของ
กิจการ ควรยึดหลักความมีนยัสําคัญตามลักษณะของกจิการ 
 

16. คําถาม กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน    กรณทีี่มีทั้งกําไรและขาดทุนควรแสดงในงบการเงินแยก
แตละรายการหรือแสดงดวยยอดสุทธิ 

 คําตอบ กรณีที่มีทั้งกําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ใหแสดงในงบการเงนิดวยยอดสุทธิ 
 

17. คําถาม กรณีที่กจิการใชวิธีการบันทกึสินคาคงเหลอืแบบ Perpetual  และเลือกทํางบกําไรขาดทุน 
จําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย  กิจการจะแสดงรายการการเปลี่ยนแปลงในสินคา
สําเร็จรูปและงานระหวางทําอยางไร 

 คําตอบ การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําในงบกําไรขาดทุนจําแนกคาใชจายตาม
ลักษณะของคาใชจาย เปนการแสดงรายการสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําตนงวดลบดวย
สินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําปลายงวด ทั้งนี้ การแสดงรายการดังกลาวสามารถคํานวณ
ไดตามปกตไิมวากิจการจะบันทึกสินคาคงเหลือแบบ Perpetual หรือ Periodic ก็ตาม 
 

18. คําถาม การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําถาแสดงสวนนีแ้ลว ในสวนของการ
แสดงตนทุนขายจะตองแสดงอยางไร 

 คําตอบ การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา    ตนทุนขาย  จะแสดงในงบกาํไร
ขาดทุนคนละแบบกัน โดย 
-  การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา  เปนรายการทีป่รากฎในงบกาํไร
ขาดทุนจําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย    
-  ตนทุนขาย  เปนรายการทีป่รากฎในงบกาํไรขาดทุนจําแนกคาใชจายตามหนาที ่
 

19. คําถาม งานที่กิจการทําและถือเปนรายจายฝายทุน  จะเกิดขึ้นเมื่อกิจการสรางทรัพยสินไวเพื่อใชใน
กิจการ หรือรวมทั้งกรณีรับกอสรางหรือรับจางดวย 

 คําตอบ งานที่กิจการทําและถือเปนรายจายฝายทุน  เกิดขึ้นในกรณีที่กิจการสรางทรัพยสินไวเพื่อใชใน
กิจการ 
 

20. คําถาม การแสดงงบกาํไรขาดทุน ทัง้จําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย หรือจําแนกคาใชจาย 
ตามหนาที่  จะแสดงยอดรวมของคาใชจายเทากันหรือไม 



 9 
 คําตอบ ในการแสดงงบกําไรขาดทุนของทั้ง 2  แบบ  ยอดรวมของคาใชจายจะตองเทากัน ตวัอยางเชน  

ซ้ือวัตถุดิบ 30 บาท  คาจางผลิต 6 บาท คาเสื่อมราคาเครื่องจักร 3  บาท  เงินเดือนพนกังานขาย 4 
บาท และสินคาปลายงวด  ประกอบดวย   สินคาสําเร็จรูป  3  บาท  งานระหวางทํา  4  บาท  
วัตถุดิบ  2  บาท   แสดงรายการและจํานวนเงินในงบกําไรขาดทุน ไดดังนี้  
การแสดงรายการในงบกําไรขาดทุน  จําแนกคาใชจายตามหนาท่ี – แบบขั้นเดียว 

            รายการบางสวนในงบกําไรขาดทุน
 

 

การแสดงรายการในงบกําไรขาดทุน  จําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย 
           รายการบางสวนในงบกําไรขาดทนุ
รายได  
    รายไดจากการขายหรือการใหบริการ XX 
    รายไดอ่ืน XX 
รวมรายได XX 
คาใชจาย  
    การเปลี่ยนแปลงใน FG และ WIP (7) 
    งานที่กิจการทําและถือเปนรายจายฝายทุน XX 
    วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใชไป 28 
    คาใชจายพนักงาน 10 
    คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 3 
    ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย XX 
    คาใชจายอ่ืน XX 
รวมคาใชจาย 34 

 

จะเห็นไดวาคาใชจายรวมของทั้งสองวิธีไดเทากัน คือ 34 บาท 
 

รายได  
    รายไดจากการขายหรือการใหบริการ XX 
    รายไดอ่ืน XX 
รวมรายได XX 
คาใชจาย  
    ตนทุนขายหรือตนทุนการใหบริการ 30 
    คาใชจายในการขาย 4 
    คาใชจายในการบริหาร XX 
    คาใชจายอ่ืน XX 
รวมคาใชจาย 34 

การคาํนวณ ตนทนุขาย :- 
วัตถุดบิตนงวด   0 
 บวก ซ้ือวัตถุดบิ 30 
 หัก  วัตถดุิบปลายงวด          2 
วัตถุดบิใชไป 28 
คาจางผลิต   6 
เสื่อมราคาเครื่องจักร   3
ตนทุนผลิตระหวางงวด 37 
บวก  งานระหวางทําตนงวด    0 
หัก  งานระหวางทําปลายงวด   4
ตนทุนผลิต 33 
บวก สินคาสําเร็จรูปตนงวด  0 
หัก  สินคาสําเร็จรูปปลายงวด  3 
ตนทุนขาย 30 

การคํานวณ การเปลี่ยนแปลงใน FGและ WIP :- 
WIP  ตนงวด บวก  FG ตนงวด                 0 
หัก  WIP ปลายงวด บวก  FG ปลายงวด    7 

การเปลี่ยนแปลงใน FG และ WIP          (7) 

การคํานวณ วัตถุดบิและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป :- 
วัตถุดิบตนงวด   0 
 บวก ซื้อวัตถุดิบ 30 
 หัก  วัตถุดิบปลายงวด          2 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นแปลืองใชไป 28 
 

การคํานวณ  คาใชจายพนักงานขาย :- 
คาจางผลิต       6  
เงินเดือนพนักงานขาย         4   
คาใชจายพนักงาน     10   
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งบกระแสเงินสด

1. คําถาม รัฐวิสาหกจิ เชน การประปา หรือ การไฟฟา จัดเปนบรษิทัมหาชนจํากดั หรือบริษัทจาํกัด และ
จําเปนตองจดัทํางบกระแสเงินสดหรือไม 

 คําตอบ ขึ้นอยูกับการจดทะเบยีนของรัฐวิสาหกจินัน้ๆ วาจะจัดตัง้เปนนิติบุคคลประเภทใด ทั้งนี้ หาก
เปนนิติบุคคลประเภทบริษทัมหาชนจํากดั กิจการจะตองจัดทํางบกระแสเงินสดดวย 
 

2. คําถาม งบการเงินสําหรับป 2551 และปตอไปของบริษัทจํากัด ตองแสดงงบกระแสเงินสดหรือไม 

 คําตอบ ในการจดัทํางบการเงินสําหรับบริษัทจํากดัตามประกาศกรมฯ  กิจการไมตองนําเสนอ 
งบกระแสเงนิสด  ซ่ึงสอดคลองกับประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 21/2550  ลงวันที่  
20 กรกฎาคม 2550 เร่ือง  การยกเวนการบงัคับใชมาตรฐานการบัญชี  ที่ยกเวนการบังคับใช
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 เร่ืองงบกระแสเงินสด กับธุรกิจที่ไมใชบริษัทมหาชนจํากัด  
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อ่ืน ๆ

1. คําถาม ในกรณีที่กิจการมีรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม หากกจิการมีการแปรสภาพ 
นิติบุคคลจากหางหุนสวนเปนบริษัทจํากดั ในระหวางป 2551 งบการเงินที่นํามาเปรียบเทียบ
จําเปนตองทําหรือไมและจะเริ่มตนในปใด 

 คําตอบ กรณีที่ระหวางปมีการแปรสภาพจากหางหุนสวนจดทะเบียนไปเปนบริษัทจํากัดใหถือวา 
รอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกันไป  ดังนั้น รอบระยะเวลาบัญชีแรกภายหลังการแปรสภาพเปน
บริษัท คือ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม  2551  ซ่ึงไมสามารถเปรียบเทียบกับงบการเงินรอบป
ส้ินสุด 2550  ได   ทั้งนี้  กจิการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกบัการแปรสภาพกิจการในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินดวย   
 

2. คําถาม หางหุนสวนจาํกัด ซ่ึงตองยืน่งบการเงิน ณ วนัเลิกกจิการ จะตองใชงบการเงินตามรูปแบบใด
และตองมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตรับรองหรือไม 

 คําตอบ งบการเงินของหางหุนสวนจาํกัด ใหใชรูปแบบที่ 1 (รูปแบบสําหรับหางหุนสวนจํากดั)  โดย 
งบการเงิน ณ วันเลิกกิจการตองแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เนื่องจากเปนการ
เลิกตามประมวลแพงและพาณิชย  ซ่ึงมาตรา 1255 กําหนดให “ ผูชําระบัญชีตองทํางบดุลข้ึน
โดยเร็วที่สุดทีเ่ปนวิสัยจะทําได สงใหผูสอบบัญชีตรวจสอบลงสําคัญวาถูกตองแลวตองเรียก
ประชุมใหญ” 
 

3. คําถาม กรณีกจิการถือหุนในบริษัทอืน่รอยละ 5 หากตอมาภายหลงับริษัทนั้นมีการลดทุนจดทะเบียน
เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม กิจการจะตองรับรูผลขาดทุนจากการลดทุนนั้นหรือไม 

 คําตอบ กรณีกจิการที่เราไปลงทุนมีการลดทุนจดทะเบียนเพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสม กิจการจะตอง
รับรูผลขาดทุนจากการลดทุนนั้นตามสัดสวนที่กจิการลงทุน 
 

4. คําถาม ในกรณีที่กิจการแสดงงบกําไรขาดทุนจําแนกคาใชจายตามลักษณะ จะตองแสดงรายการใน
แบบ ภงด. 50 อยางไร 

 คําตอบ รายการในแบบ ภงด. 50 บางรายการเปนการเสนอขอมูลตามลักษณะของคาใชจาย เชน  
รายจายเกี่ยวกบัพนักงาน คาตอบแทนกรรมการ  เปนตน และบางรายการเปนการเสนอ 
ขอมูลตามหนาที่ของคาใชจาย  เชน ตนทนุขาย  ตนทนุผลิต  เปนตน   อยางไรก็ตามขณะนี ้
กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดประสานงานกับกรมสรรพากรขอใหพิจารณาแบบ ภงด.50 เพื่อให
ผูประกอบการสามารถนําขอมูลจากงบการเงินกรอกในแบบ ภงด.50 ไดสะดวกยิ่งขึ้น 
 

 
 

 

Administrator
Typewritten Text
  ท๊๋มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


	มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป แต่ประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป  ดังนั้น    งบการเงินของกิจการสำหรับปี 2551 ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 ถือว่า     ขัดหรือแย้งกับประกาศรายการย่อของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือไม่
	การแสดงงบกำไรขาดทุน จำแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ จำเป็นต้องแยกแสดงค่าใช้จ่ายในการขายออกจากค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือไม่  จะใช้หลักความมีสาระสำคัญได้หรือไม่
	ต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
	กรณีดังกล่าวกิจการสามารถระบุในงบการเงินว่าเป็นดอกเบี้ยจ่ายได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้งบการเงินของกิจการสามารถเปรียบเทียบกับงบการเงินของกิจการอื่นได้ กิจการควรใช้คำว่าต้นทุนทางการเงินซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึงดอกเบี้ยจ่ายด้วย
	กรณีที่กิจการมีส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ทั้งที่เป็นกำไรและขาดทุน กิจการควรแสดงส่วนแบ่งดังกล่าวอย่างไร
	ในการจัดทำงบการเงินรวมของกิจการซึ่งมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนในการร่วมค้า
	ที่เลือกใช้วิธีส่วนได้เสีย  ให้แสดงรายการส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  การร่วมค้าด้วยยอดสุทธิ โดยแสดงรายการต่อจากต้นทุนทางการเงิน  และให้แสดงรายละเอียดส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย




