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เรียน ผูจ้ ดั การบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่มีหน้าที่ย่นื รายงานตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และผูส้ อบบัญชีท่ไี ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
ที่ กลต.ช.(ว) 1 /2544 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่อง การจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัท
ที่ออกหลักทรัพย์เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนีท้ ่มี ีปัญหา ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทา
และเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไว้ โดยมีรายละเอียด
ตามสิ่งที่สง่ มาด้วย นัน้
สานักงานขอเรียนว่า เพื่อให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และผูส้ อบบัญชีได้เข้าใจ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน และถือปฏิบตั ิโดยถูกต้อง
สานักงานจึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว ดังนี ้
1. เนื่องจากพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กาหนดให้การจัดทาบัญชี
ของผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชีฯ ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่กี าหนด
ตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ และในระหว่างที่ยงั ไม่มีมาตรฐานการบัญชีท่กี ฎหมายดังกล่าวกาหนด
ให้ถือว่ามาตรฐานการบัญชีท่กี าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
ซึ่งคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.) ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้วเป็ นมาตรฐาน
การบัญชีตามพระราชบัญญัตกิ ารบัญชีฯ ดังนัน้ เพื่อให้ขอ้ กาหนดในทางกฎหมายเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกัน คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงได้ออกประกาศดังกล่าว แก้ไขข้อกาหนดในเรื่องการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการบัญชีจากเดิมที่กาหนดให้บริษัทปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีท่กี าหนดโดยสมาคม
นักบัญชีฯ เป็ นให้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีท่กี าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี (มาตรฐาน
การบัญชีตามพระราชบัญญัตกิ ารบัญชีฯ)
2. ปั จจุบนั ก.บช. ได้ออกประกาศ ก.บช. กาหนดมาตรฐานการบัญชีท่มี ีผลบังคับใช้
ตามพระราชบัญญัติการบัญชีฯ และได้นาลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จานวนทัง้ สิน้ 33 ฉบับ

-2ประกอบด้วย แม่บทการบัญชี 1 ฉบับ มาตรฐานการบัญชี 28 ฉบับ (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 - 48
ที่สมาคมนักบัญชีฯ ประกาศใช้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการบัญชีฯ มีผลใช้บงั คับ ยกเว้น มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่อง การบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนีท้ ่มี ีปัญหา ซึ่ง ก.บช. อยู่ระหว่างการพิจารณา) และ
การตีความมาตรฐานการบัญชี 4 ฉบับ อย่างไรก็ดี เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูล
ในงบการเงินในกรณีท่บี ริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีการปรับโครงสร้างหนีท้ ่มี ีปัญหา คณะกรรมการ ก.ล.ต.
จึงได้ออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินในกรณีดงั กล่าวเพิ่มเติม
ทัง้ นี ้ สรุปหลักเกณฑ์ในการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศ
ทัง้ 2 ฉบับดังกล่าวได้ดงั นี ้
2.1 กรณีทมี่ ีมาตรฐานการบัญชีไทยครอบคลุมถึง
(1) กรณีสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
จะต้องปฏิบตั ิตามแม่บทการบัญชี มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชี ที่มีผลบังคับใช้
ตามพระราชบัญญัติการบัญชีฯ ทัง้ 33 ฉบับดังกล่าวข้างต้น และในกรณีท่มี ีการปรับโครงสร้างหนีท้ ่มี ีปัญหา
สถาบันการเงินอาจปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 หรือตามหลักเกณฑ์ท่ธี นาคารแห่งประเทศไทย
กาหนดก็ได้
(2) กรณีบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มไิ ด้เป็ นสถาบันการเงินตาม (1) จะต้องปฏิบตั ิ
ตามแม่บทการบัญชี มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชี ที่มีผลบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติ
การบัญชีฯ ทัง้ 33 ฉบับดังกล่าวข้างต้น และจะต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 ด้วย
2.2 กรณีทยี่ ังไม่มีมาตรฐานการบัญชีไทยครอบคลุมถึง
(1) กรณีบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มหี ลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ หรือตลาดอื่นใดที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานทางการในต่างประเทศ ซึ่งบริษัท
ดังกล่าวมีหน้าที่ตอ้ งจัดทาและส่งงบการเงินตามกฎหมายของประเทศนัน้ และมาตรฐานการบัญชีท่ถี ือ
ปฏิบตั ิในต่างประเทศนัน้ เป็ นมาตรฐานการบัญชีของ International Accounting Standards Committee
(IASC) หรือ American Institution of Certified Public Accountants (AICPA) หรือ Financial Accounting
Standards Board (FASB) บริษัทจะต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีของต่างประเทศดังกล่าว
(2) กรณีอ่นื นอกจาก (1) แม้ว่าข้อกาหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
จะมิได้กาหนดให้บริษัทต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีต่างประเทศเช่นเดียวกับกรณี (1) แต่เพื่อให้
งบการเงินของบริษัทต่าง ๆ ในตลาดทุนไทยมีการพัฒนาไปสูม่ าตรฐานสากล และสามารถเปรียบเทียบกันได้
สานักงานจึงขอเสนอแนะให้บริษัทปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีของ International Accounting Standards
Committee (IASC) หรือ American Institution of Certified Public Accountants (AICPA) หรือ Financial
Accounting Standards Board (FASB) ตามลาดับ เช่นเดียวกัน

-3(3) ทัง้ กรณี (1) และ (2) บริษัทจะต้องระบุรายการ นโยบายการบัญชีท่ใี ช้
ปฏิบตั ิสาหรับการบันทึกบัญชีรายการที่ยงั ไม่มีมาตรฐานการบัญชีไทยครอบคลุมถึง และคาอธิบายว่า
นโยบายการบัญชีดงั กล่าวเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีใดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าวด้วย
2.3 กรณีบริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ ซึ่งมาตรฐานการบัญชีทถ่ี ือปฏิบัติในประเทศนั้นมิใช่มาตรฐานการบัญชีตาม 2.2 (1)
กรณีบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
หรือตลาดอื่นใดที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานทางการในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจะต้องจัดทา
งบการเงินอีกฉบับหนึ่งให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ถี ือปฏิบตั ิในต่างประเทศนัน้ แต่มาตรฐานการบัญชี
ของประเทศนัน้ มิใช่มาตรฐานการบัญชีตามที่กล่าวใน 2.2 (1) นัน้ บริษัทจะต้องจัดส่งงบการเงินที่เปิ ดเผย
ในต่างประเทศนัน้ ต่อสานักงานเพิ่มเติมอีกฉบับหนึ่ง และจะต้องระบุมาตรฐานการบัญชีท่ใี ช้สาหรับรายการ
ที่ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทยหรือที่ไม่มีมาตรฐานการบัญชีไทยครอบคลุมถึงไว้ในหนังสือนาส่ง
งบการเงินดังกล่าวด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

เลขาธิการ
สิ่งที่สง่ มาด้วย 1. สาเนาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 40/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2540
2. สาเนาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กช. 1/2544 เรื่อง การจัดทาและเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนีท้ ่มี ีปัญหา
ลงวันที่ 22 มกราคม 2544
สานักกากับบัญชีตลาดทุน
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