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เรียน   ผูจ้ดัการบรษิัทจดทะเบยีนและบรษิัทที่มีหนา้ที่ยื่นรายงานตามมาตรา 56 แห่งพระราชบญัญัติ 
          หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน 
 

ที่ กลต.ช.(ว) 1 /2544  เรื่อง การซกัซอ้มความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์
การจดัท าและเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์
 

ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยเรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการ 
รายงานการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัย  ์ 
และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยเรื่อง การจดัท าและเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินของบรษิัท 
ที่ออกหลกัทรพัยเ์ก่ียวกบัการปรบัโครงสรา้งหนีท้ี่มีปัญหา ไดม้ีการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการจดัท า 
และเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชีของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัยไ์ว ้โดยมีรายละเอียด 
ตามสิ่งที่สง่มาดว้ย  นัน้  
 

ส านกังานขอเรียนว่า  เพื่อใหบ้รษิัทที่ออกหลกัทรพัยแ์ละผูส้อบบญัชีไดเ้ขา้ใจ 
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัหลกัเกณฑใ์นการจดัท าและเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงิน และถือปฏบิตัิโดยถกูตอ้ง  
ส านกังานจึงขอซกัซอ้มความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑใ์นเรื่องดงักลา่ว ดงันี ้
 

1. เนื่องจากพระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ. 2543 ก าหนดใหก้ารจดัท าบญัชี 
ของผูม้ีหนา้ที่จดัท าบญัชีตามพระราชบญัญัติการบญัชฯี ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนด 
ตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ และในระหว่างที่ยงัไม่มีมาตรฐานการบญัชีที่กฎหมายดงักลา่วก าหนด  
ใหถื้อว่ามาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตแห่งประเทศไทย  
ซึ่งคณะกรรมการควบคมุการประกอบวิชาชีพสอบบญัชี (ก.บช.) ไดม้ีมติใหป้ระกาศใชแ้ลว้เป็นมาตรฐาน 
การบญัชีตามพระราชบญัญัตกิารบญัชีฯ  ดงันัน้ เพื่อใหข้อ้ก าหนดในทางกฎหมายเป็นไปในแนวทาง 
เดียวกนั คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงไดอ้อกประกาศดงักลา่ว แกไ้ขขอ้ก าหนดในเรื่องการปฏิบตัิตาม 
มาตรฐานการบญัชีจากเดิมที่ก าหนดใหบ้รษิัทปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคม 
นกับญัชีฯ เป็นใหป้ฏบิตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดตามกฎหมายว่าดว้ยการบญัชี (มาตรฐาน 
การบญัชีตามพระราชบญัญัตกิารบญัชีฯ)  
 

2. ปัจจบุนั ก.บช. ไดอ้อกประกาศ ก.บช. ก าหนดมาตรฐานการบญัชีที่มีผลบงัคบัใช ้
ตามพระราชบญัญัติการบญัชฯี และไดน้ าลงประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลว้ จ านวนทัง้สิน้ 33 ฉบบั  
 



- 2 - 
 
ประกอบดว้ย แม่บทการบญัช ี1 ฉบบั มาตรฐานการบญัชี 28 ฉบบั (มาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 1 - 48  
ที่สมาคมนกับญัชีฯ ประกาศใชก้่อนวนัที่พระราชบญัญัติการบญัชีฯ มีผลใชบ้งัคบั ยกเวน้ มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัที่ 34 เรื่อง การบญัชีส  าหรบัการปรบัโครงสรา้งหนีท้ี่มีปัญหา ซึ่ง ก.บช. อยู่ระหว่างการพจิารณา) และ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี 4 ฉบบั  อย่างไรก็ดี เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในการจดัท าและเปิดเผยขอ้มลู 
ในงบการเงินในกรณีที่บรษิัทที่ออกหลกัทรพัยม์ีการปรบัโครงสรา้งหนีท้ี่มีปัญหา คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
จึงไดอ้อกประกาศก าหนดหลกัเกณฑใ์นการจดัท าและเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินในกรณีดงักลา่วเพิ่มเติม   
ทัง้นี ้สรุปหลกัเกณฑใ์นการจดัท าและเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัยต์ามประกาศ 
ทัง้ 2 ฉบบัดงักลา่วไดด้งันี ้
 

       2.1 กรณีทีม่ีมาตรฐานการบัญชีไทยครอบคลุมถึง 

                                     (1)  กรณีสถาบนัการเงินที่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของธนาคารแห่งประเทศไทย  
จะตอ้งปฏิบตัิตามแม่บทการบญัชี มาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการบญัชี ที่มีผลบงัคบัใช ้
ตามพระราชบญัญัติการบญัชฯี ทัง้ 33 ฉบบัดงักลา่วขา้งตน้ และในกรณีที่มีการปรบัโครงสรา้งหนีท้ี่มีปัญหา  
สถาบนัการเงินอาจปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 หรือตามหลกัเกณฑท์ี่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ก าหนดก็ได ้

(2) กรณีบรษิัทที่ออกหลกัทรพัยม์ไิดเ้ป็นสถาบนัการเงินตาม (1) จะตอ้งปฏิบตัิ 
ตามแม่บทการบญัชี มาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการบญัชี ที่มีผลบงัคบัใชต้ามพระราชบญัญัติ 
การบญัชีฯ ทัง้ 33 ฉบบัดงักลา่วขา้งตน้ และจะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 ดว้ย 

2.2  กรณีทีย่ังไม่มีมาตรฐานการบัญชีไทยครอบคลุมถึง 

(1) กรณีบรษิัทที่ออกหลกัทรพัยม์หีลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
ต่างประเทศ หรือตลาดอ่ืนใดที่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานทางการในต่างประเทศ ซึ่งบรษิัท 
ดงักลา่วมีหนา้ที่ตอ้งจดัท าและสง่งบการเงินตามกฎหมายของประเทศนัน้ และมาตรฐานการบญัชีที่ถือ 
ปฏิบตัิในต่างประเทศนัน้ เป็นมาตรฐานการบญัชีของ International Accounting Standards Committee  
(IASC) หรือ American Institution of Certified Public Accountants (AICPA) หรือ Financial Accounting  
Standards Board (FASB) บรษิัทจะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีของต่างประเทศดงักลา่ว 

(2) กรณีอื่นนอกจาก (1)  แมว่้าขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
จะมิไดก้ าหนดใหบ้รษิัทตอ้งปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีต่างประเทศเช่นเดียวกบักรณี (1) แต่เพื่อให ้
งบการเงินของบรษิัทต่าง ๆ ในตลาดทนุไทยมีการพฒันาไปสูม่าตรฐานสากล และสามารถเปรียบเทียบกนัได ้ 
ส านกังานจึงขอเสนอแนะใหบ้รษิัทปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีของ International Accounting Standards 
Committee (IASC) หรือ American Institution of Certified Public Accountants (AICPA) หรือ Financial 
Accounting Standards Board (FASB) ตามล าดบั เช่นเดียวกนั 
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(3) ทัง้กรณี (1) และ (2) บรษิัทจะตอ้งระบรุายการ นโยบายการบญัชีที่ใช ้
ปฏิบตัิส  าหรบัการบนัทกึบญัชีรายการที่ยงัไม่มีมาตรฐานการบญัชีไทยครอบคลมุถึง และค าอธิบายว่า 
นโยบายการบญัชีดงักลา่วเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีใดไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพื่อให ้
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักลา่วดว้ย 

2.3  กรณีบริษัททีอ่อกหลักทรัพยม์ีหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
ต่างประเทศ ซึ่งมาตรฐานการบัญชีทีถ่ือปฏิบัติในประเทศน้ันมิใช่มาตรฐานการบัญชีตาม 2.2 (1) 

              กรณีบรษิัทที่ออกหลกัทรพัยม์ีหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยต์่างประเทศ  
หรือตลาดอ่ืนใดที่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานทางการในต่างประเทศ ซึ่งบรษิัทจะตอ้งจดัท า 
งบการเงินอีกฉบบัหนึ่งใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ถือปฏิบตัิในต่างประเทศนัน้ แต่มาตรฐานการบญัชี 
ของประเทศนัน้มิใช่มาตรฐานการบญัชีตามที่กลา่วใน 2.2 (1) นัน้ บรษิัทจะตอ้งจดัสง่งบการเงินที่เปิดเผย 
ในต่างประเทศนัน้ต่อส านกังานเพิ่มเติมอีกฉบบัหนึ่ง และจะตอ้งระบมุาตรฐานการบญัชีที่ใช้ส  าหรบัรายการ 
ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทยหรือที่ไม่มีมาตรฐานการบญัชีไทยครอบคลมุถึงไวใ้นหนงัสือน าสง่ 
งบการเงินดงักลา่วดว้ย 
 
  จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบตัิต่อไป 
 
            ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 

      เลขาธิการ 
 

สิ่งที่สง่มาดว้ย     1.  ส าเนาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 40/2540 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และ 
    วิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ       
    บรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์(ฉบบัประมวล) ลงวนัที่ 28 พฤศจกิายน 2540 
2. ส าเนาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กช. 1/2544 เรื่อง การจดัท าและเปิดเผย 
    ขอ้มลูในงบการเงินของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัยเ์ก่ียวกบัการปรบัโครงสรา้งหนีท้ี่มีปัญหา 
    ลงวนัที่ 22 มกราคม 2544 

 

ส านกัก ากบับญัชีตลาดทนุ 
โทร. 252-3223 ต่อ 2014 
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