
 

คําชี้แจงกรมพฒันาธุรกิจการคา 
เร่ือง  กําหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงิน 

พ.ศ. 2552 

---------------------------- 
 

  ตามที่ กรมพฒันาธุรกิจการคาไดออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เร่ือง กําหนดรายการยอที่
ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552  เมื่อวันที่  30  มกราคม  พ.ศ. 2552  ซ่ึงกําหนดใหงบการเงินของผูมีหนาที่จัดทํา
บัญชีตองมีรายการยอ ดังตอไปนี ้
  หางหุนสวนจดทะเบยีน ตองมีรายการยอตามแบบที่ 1 
  บริษัทจํากัด ตองมีรายการยอตามแบบที่ 2 
  บริษัทมหาชนจํากัด ตองมีรายการยอตามแบบที่ 3 
  นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ ตองมีรายการยอตามแบบที่ 4 
  กิจการรวมคาตามประมวลรษัฎากร ตองมรีายการยอตามแบบที่ 5 

  เพื่อใหการจัดทํางบการเงินมีมาตรฐานเดียวกัน กรมพัฒนาธุรกิจการคา  จึงขอชี้แจงดังตอไปนี้  
 1. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  มาตรา 11 กําหนดใหผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  5  ประเภท 
เทานั้น ที่ตองจัดทํางบการเงินและนําสงงบการเงินตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา  คือ หางหุนสวนจดทะเบียน บริษัท
จํากัด บริษัทมหาชนจํากัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ และกิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร   
 2. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ  คือ นิติบุคคลซึ่งไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย
และเขามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยในทุกกรณี ไมวาจะประกอบธุรกิจโดยไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การประกอบธุรกิจของคนตางดาวหรือไมก็ตาม  โดยครอบคลุมถึงสํานักงานผูแทนและสํานักงานภูมิภาคดวย  
 3. ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองจัดทํางบการเงินโดยมีรายการยอตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  
เร่ือง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน   พ.ศ. 2552   สําหรับงบการเงินซึ่งมีรอบปบัญชีเร่ิมตนในหรือหลัง
วันที่  1  มกราคม  2552  เปนตนไป แตผูมีหนาที่จัดทําบัญชีจะปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้กอนถึงกําหนดเวลาบังคับ
ใชก็ได  เชน งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2551 หากปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ก็ถือวางบการเงิน
นั้นไดจัดทําถูกตองแลว 
 4. การกําหนดรายการยอของงบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนการกําหนด
รายการยอของงบการเงินสําหรับธุรกิจโดยทั่วไปเทานั้น  สําหรับธุรกิจที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะ เชน 
สถาบันการเงิน  บริษัทประกันภัย  บริษัทหลักทรัพย   บริษัทบริหารสินทรัพย  บริษัทโฮลดิ้งที่เปนบริษัทแมของ
กลุมธุรกิจทางการเงิน  ก็ใหใชรายการยอตามที่กําหนดในกฎหมายเฉพาะนั้น  
 
 
 
 



 5. ผูมีหนาที่จัดทาํบัญชีแตละประเภทตองจัดทํางบการเงิน ดังนี ้ 

แบบ/ผูมีหนาที่จัดทํา
บัญชี 

งบ
ดุล 

งบกําไร
ขาดทุน 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน 
ของผูถือหุน หรือสวนของ
สํานักงานใหญ หรือสวนของ 
ผูรวมคา หรืองบแสดงการรับรู

รายไดและคาใชจาย 
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การ เงิน
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หมาย
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ประกอบ
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งบการเงิน
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แบบ 1    
หางหุนสวนจดทะเบียน 
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แบบ 2    
บริษัทจํากัด 
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แบบ 3  
บริษัทมหาชนจํากัด 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

แบบ 4    
นิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตาม
กฎหมายตางประเทศ 

   - -   

แบบ 5    
กิจการรวมคาตาม 
ประมวลรัษฎากร 

   - -   

 

         กรณีผูมีหนาที่จัดทําบัญชีมีฐานะเปนคนตางดาวและไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาวใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับ
รายการดังตอไปนี้ ดวย 
    -  ลักษณะการประกอบธุรกิจ และรายการทุนขั้นต่ําตามกฎหมายแยกตามประเภทธุรกิจ                   
ที่ไดรับใบอนุญาต 
    -  รายได  และคาใชจายแยกตามประเภทธรุกิจที่ไดรับใบอนุญาต 
 6. สําหรับรอบปบัญชีแรกที่จัดทํางบการเงินตามประกาศฉบับนี้  หรือกรณีที่มีการแปรสภาพ
กิจการระหวางป   งบการเงินของรอบปบัญชีกอนที่นํามาเปรียบเทียบอาจมีการจัดประเภทรายการหรือมีรูปแบบที่
แตกตางจากประกาศฉบับนี้  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีควรจัดประเภทรายการหรือรูปแบบที่จะนํามาเปรียบเทียบให
สอดคลองกับประกาศฉบับนี้ดวย  เวนแตในทางปฏิบัติไมสามารถทําได   
  กรณีที่มีการแปรสภาพกิจการในระหวางป  การจัดทํางบการเงินใหถือวารอบระยะเวลาบัญชี
ตอเนื่องกัน ตัวอยางเชน หางหุนสวนจํากัดปดบัญชีตามปปฏิทิน และหางหุนสวนดังกลาวไดแปรสภาพจากหาง
หุนสวนจํากัดเปนบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 25X1  ดังนั้น รอบปบัญชีแรกภายหลังการแปรสภาพเปนบริษัท
จํากัด คือ 1 มกราคม 25X1 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1  โดยกิจการควรเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการแปรสภาพ
กิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวย 
 
  



 7. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน ใหพจิารณา  ดังนี ้
        -   ใหพิจารณาลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจ และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของกับเรื่อง 
นั้น ๆ  รวมทั้งคํานึงถึงนโยบายการกํากับดูแลของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
             -   ใหพิจารณาเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจมากกวารูปแบบทางกฎหมาย  เชน  หุนบุริมสิทธิซ่ึงใหสิทธิ
กิจการที่ออกหุนในการบังคับไถถอนดวยจํานวนเงินที่แนนอนหรือที่สามารถทราบได  ณ  วันที่กําหนดไวหรือวนัที่
ทราบได หรือหุนบุริมสิทธิซ่ึงใหสิทธิแกผูถือหุนในการเรียกรองใหกิจการไถถอนหุนในหรือหลังวันที่ที่กําหนดไว
ดวยจํานวนเงินที่แนนอนหรือที่สามารถทราบได หุนบุริมสิทธินั้นตองจัดประเภทเปนหนี้สินในงบดุล 
 8. แบบรายการยอเปนเพียงแนวทางที่กําหนดใหแสดงรายการแยกเปนแตละบรรทัดพรอม
จํานวนเงิน  หากผูมีหนาที่จัดทําบัญชีไมมีรายการตามที่แบบรายการยอกําหนดไวก็ไมตองแสดงรายการดังกลาวไว
ในงบการเงิน  เชน  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนของบริษัทจํากัด   ถาในระหวางปมีการเปลี่ยนแปลง
เฉพาะกําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําปเทานั้น ไมมีการเปลี่ยนแปลงในรายการอื่น ก็ใหแสดงเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
ในกําไร (ขาดทุน) สุทธิเทานั้น 
 9. กรณีที่ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีมีรายการนอกเหนือจากที่แบบรายการยอกําหนดไวใหแสดง
รายการนั้นไดตามความจําเปนและเหมาะสมแกกรณี  เชน แบบรายการยอกําหนดใหแสดงรายการยอไวเพียง
รายการเดียว ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีจะแสดงรายละเอียดภายใตรายการนั้นก็ได แตตองแสดงรายการใหถูกตองตาม
ประเภทและลักษณะของสินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายไดหรือคาใชจาย 
  กรณีที่มาตรฐานการบัญชีกําหนดใหมีรายการยอนอกเหนือจากรายการที่กําหนดในประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552  ก็ตองแสดงรายการนั้นเพิ่มเติม
ตามที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด 
 10. การกําหนดหนวยจํานวนเงินบาท อาจแสดงเปนหนวยของหลักพัน หลักหมื่น  หลักแสน  
หลักลาน ก็ได  แตตองระบุหนวยของหลักที่ใชไวในงบการเงิน  
 11. หมายเลขกํากับที่ปรากฏในงบการเงินมีไวเพื่อความสะดวกในการอางอิงเทานั้น ในการจัดทํา
งบการเงินไมตองแสดงหมายเลขดังกลาว 
 12. งบกําไรขาดทุนอาจเลือกแสดงแบบจําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย หรือจําแนก
คาใชจายตามหนาที่- แบบขั้นเดียว หรือจําแนกคาใชจายตามหนาที่-แบบหลายขั้นก็ได  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของสํานักงานใหญ  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูรวมคา อาจเลือกแสดงแบบงบแสดงการรับรูรายไดและคาใชจายแทนก็ได 
 ทั้งนี้  หากเลือกแสดงแบบใดแลวควรถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  เพื่อประโยชนในการ                   
เปรียบเทียบ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบที่เลือกแสดงควรเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวย 
 13. งบการเงินของบริษัทมหาชนจํากัด แบบ 3   กรณีที่บริษัทมหาชนจํากัดมีเพียงแตเงินลงทุนใน
บริษัทรวม และหรือเงินลงทุนในการรวมคาที่เลือกใชวิธีสวนไดเสียใหใชคําวา  “งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีสวนไดเสีย”  แทน  “งบการเงินรวม”  และเพื่อความสะดวกในการจัดทํางบการเงินอาจแยกฉบับระหวาง “งบ
การเงินรวม”  กับ  “งบการเงินเฉพาะกิจการ”  ก็ได      
 



 กรณีผูมีหนาที่จัดทําบัญชีมิไดเปนบริษัทมหาชนจํากัด  แตมีเงินลงทุนในบริษัทยอย และหรือ
บริษัทรวม และหรือเงินลงทุนในการรวมคาที่เลือกใชวิธีสวนไดเสีย   และประสงคจะทํางบการเงินรวม ใหนํา
มาตรฐานการบัญชีหรือแบบรายการยอในงบการเงินของบริษัทมหาชนจํากัด แบบ 3  มาใช 
 14. งบการเงินของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ แบบ 4  รายการทุนขั้นต่ําตาม
กฎหมายแยกตามประเภทธุรกิจ ใหแยกทุนขั้นต่ําตามกฎหมายที่ไดรับจากสํานักงานใหญตามประเภทธุรกิจนั้น 
โดยอาจแสดงรายละเอียดแตละประเภทในงบการเงิน หรืออาจแสดงยอดรวมไวในงบการเงินแลวเปดเผย
รายละเอียดแยกตามประเภทธุรกิจไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินก็ได 
 กรณีที่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลาย                 
ประเภท  เชน  ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจบริการเปนสํานักงานผูแทน  และไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
บริการเปนสํานักงานสาขาเพื่อประกอบธุรกิจบริการใหคําปรึกษาดวย  ใหจัดทํางบการเงินฉบับเดียวในภาพรวม
โดยถือเปนหนึ่งหนวยธุรกิจ         
 15. การแสดงรายการสวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุนบุริมสิทธิ   หรือสวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุน
สามัญ  หากมีทั้งสวนเกินและสวนต่ําของหุนทุนประเภทเดียวกันและมีเนื้อหาเศรษฐกิจเดียวกันสามารถนํามา               
หักกลบและแสดงเปนมูลคาสุทธิได  เชน  สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญสามารถหักกลบกับสวนเกินมูลคาหุนสามัญ
ได  แตไมใหหักกลบสวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญกับสวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ เนื่องจากเปนหุนทุนคนละประเภท
และมีสิทธิตามกฎหมายที่แตกตางกัน  ทั้งนี้  การหักกลบดังกลาวเปนเพียงการนําเสนอขอมูลในงบการเงินเทานั้น  
อยางไรก็ตามในการบันทึกรายการบัญชีจะตองแยกบันทึกรายการสวนเกินมูลคาหุน และสวนต่ํากวามูลคาหุนของ
ทั้งหุนบุริมสิทธิและหุนสามัญเปนแตละบัญชีแยกจากกัน 
  รายการสวนเกินมูลคาหุน ตองเปนเงินที่ไดรับจากการขายหุนสวนที่สูงกวามูลคาที่ตราไว
ตามที่จดทะเบียนหรือที่ไดมาจากการลดทุนจดทะเบียนในสวนที่ไดมีการชําระเงินจากผูถือหุนแลวและมิไดคืน
กลับใหผูถือหุน  
 16.  รายการยอของงบการเงินตามที่กําหนดไวในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เร่ือง  กําหนด
รายการยอที่ตองมีในงบการเงิน  พ.ศ. 2552  มีความหมายโดยยอดังที่ไดแนบทายคําชี้แจงนี้ 

 จึงขอชี้แจงใหทราบทั่วกัน 
 
        กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 วันที่   11   กุมภาพันธ    2552 
 
 
 

 
 


