
วนัจนัทร์

ท่ี 13 พฤศจิกายน 2560

เรือ่งเลา่ข่าวทจุรติและ

ผิดมาตรฐานบญัชีของ

บรษิทัจดทะเบียน

สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร ุน่ท่ี 3/60 

ดร.ปรชีา สวน
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การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพยีงจุดเร่ิมต้นของ
กระบวนการบังคบัใช้กฎหมายทางอาญาเท่าน้ัน ภายใต้
กระบวนการนี ้การพจิารณาวนิิจฉัยว่าบุคคลใดเป็น

ผู้กระท าผดิกฎหมายเป็นขั้นตอนในอ านาจการสอบสวน
ของกรมสอบสวนคดีพเิศษ การส่ังฟ้องคดีของพนักงาน

อยัการ ตลอดจนดุลพนิิจของศาลอยุติ

ข้อควรปฏิบัติในการอบรมหลกัสูตรนี้



3

http://capital.sec.or.th/webapp/enforce/criminalquer

ythai_p2.php?cmbdoc_id=all&cmbref_no=all&quer

y_type=M&txtSection=&txtStartDate=&txtEndDate

=&txtOffender_name=&txtother=&content_id=5
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รา่งพระราชบญัญติั

ค ุม้ครองแรงงาน 2560
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6 ประเด็น”

Labor protection law



6

จากเดิมรอ้ยละ 7.5 เป็นรอ้ยละ 

15 ต่อปี
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วนัลากิจเดิมไมมี่ เป็นไม่นอ้ย

กว่า 3 วนั ต่อปี
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เดิมใหล้าเฉพาะหลงัคลอดบุตร 90 วนั ใหม่

ลาไปตรวจครรภร์วมระยะเวลา 90 วนั เป็น

การใชส้ิทธิรว่มกบัลาคลอดเดิม"ลกูจา้งหญิง

มีครรภ ์มีสิทธิลาเพ่ือตรวจครรภร์ะหว่าง

ตัง้ครรภไ์ด ้โดยใหถื้อว่าเป็นการใชส้ิทธิเพ่ือ

คลอดบตุร 90 วนั เดิมลาเฉพาะหลงัคลอด

บตุร 90 วนัเท่านัน้

สิทธิลาตรวจครรภ ์
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• เดิมท างานครบ 10 ปี ไดร้บัเงินชดเชย 300 วนั

• เพ่ิมใหม่ท างานครบ 20 ปี ไดร้บัเงินชดเชย

400 วนั
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• ท างาน 120 วนัแต่ไม่เกนิ 1 ปี ได้รับเงนิชดเชยไม่น้อย
กว่า อตัราค่าจ้าง 30 วนั

• ท างาน 1 ปีแต่ไม่ถึง 3 ปี ได้รับเงินชดเชย 90 วนั

• ท างาน 3 ปีแต่ไม่ถึง 6 ปี จะได้รับเงินชดเชย 180 วนั

• ท างาน เกนิ 10 ปีขึน้ไปจะได้รับเงินชดเชย 300 วนั

• ท างานเกนิ 20 ปี ขึน้ไป จะได้รับชดเชย 400 วนัเทียบเท่า
กบัลูกจ้างทีถู่กเลกิจ้างโดยไม่มคีวามผดิ

13

ค่าชดเชย
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E-tax, E-receipt

& E-payment



•ตั้งแต่ต้นปี 2561 เป็นต้นไป ธุรกจิทีม่ี

ยอดขายเกนิ 30 ล้านบาทขึ้น
ไป จะต้องส่งใบก ากบัภาษผ่ีาน
ระบบให้สรรพากรภายใน 3 วนั

16



1. E-tax เริม่แลว้

2. E-receipt ก าลงัเริม่

3. E-payment ภายใน ก.ย. ปีน้ี ทกุ

แบงคจ์ะให ้บ. ทกุ บ. ตอ้งสมคัรเขา้

ระบบ prompt pay เพ่ือท าทกุ

ธรุกรรมผ่านระบบ

17



1. e-Tax Invoice/e-Receipt

2. e-Filing/e-Withholding Tax

3. e-Payment

ระบบภาษีและเอกสารธรุกรรมอิเล็กทรอนิกส์

18



- รายใหญ่/รายกลาง/สว่นราชการ/องคก์าร

หรอืสถานสาธารณกศุล เขา้ระบบ 1 ม.ค. 61

- รายเล็ก รายได ้1.8 ลา้นบาท ไมเ่กิน 30 ลา้น

บาท เขา้ระบบ 1 ม.ค. 63

- รายเล็กมาก รายได ้นอ้ยกว่า 1.8 ลา้นบาท เขา้

ระบบ 1 ม.ค. 65

e-Tax Invoice/e-Receipt

19

ออกบิลยอ้นหลงัไม่ได ้การซ้ือบิลปลอมจะหมดไป



- รายใหญ่/รายกลาง/สว่นราชการ เขา้ระบบ 

1 ม.ค. 62

- รายเล็ก/รายเล็กมาก เขา้ระบบ 1 ม.ค. 65

e-Filing/e-Withholding Tax

20

*** แกไ้ขกฎหมายก าหนดว่าถา้จ่ายเงินผา่นระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์ตอ้งท า e-Withholding Tax ธนาคารจะสง่

ขอ้มลู e-Withholding Tax และโอนเงินใหก้รมสรรพากร

ภายใน 5 วนัท าการ



กรณีมีการจ่าย VAT 

และ/หรอืหกั ณ ท่ีจ่าย พรอ้มการช าระ

เงินทางอิเล็กทรอนิกส ์ธนาคารจะสง่เงิน

และขอ้มลูใหค้ ู่คา้และกรมสรรพากร

e-Payment

21

บิลท่ีไม่มีการช าระเงินจรงิจะใชไ้ม่ได้



ธนาคารจะท าหนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย

แทนผ ูป้ระกอบการ พรอ้มน าสง่ภาษี

ใหก้รมสรรพากร ผลคือ

กรมสรรพากรไดเ้งินทนัที ไม่ตอ้งรอ

ถึงวนัท่ี 7 แถมไดข้อ้มลูทัง้ฝ่ังผ ูร้บัและ

ผ ูจ่้าย

22



• transaction ทัง้ระบบจะสอบยนักนัเอง 

• การเสียภาษีจะครบถว้น 

• การแต่งงบช่วงจะยื่นงบท าไดย้ากข้ึน

•ขอ้มลูยื่นไปไมต่รงก็จะออกบตัรเชิญถึงผ ู้

เสียภาษีทนัที

23

วางแผนรายรบัรายจ่ายลว่งหนา้แต่เน่ินๆ
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มนุษย์เงนิเดอืน
โปรดทราบ
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การหักค่าใช้จ่าย
อตัราเดมิ อตัราใหม่

เงินได้ ม. 40 (1), (2) 40% ไม่เกนิ 60,000 50% ไม่เกนิ 100,000

เงินได้ ม. 40 (7)  
รายได้จากการรับเหมา

70% 
หรือตามจริง

60% 
หรือตามจริง

เงินได้ ม. 40 (8) 
65-80% 

หรือตามจริง

60% 
หรือตามจริง
(ยกเว้น นักแสดง
ไม่เกนิ 3 แสน 60%
เกนิ 3 แสน 40%

รวมกนัไม่เกนิ  6 แสน)
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การหักค่าลดหย่อน
เดมิ ใหม่

ผู้มีเงนิได้ 30,000 60,000
คู่สมรส 30,000 60,000

บุตร
(ต้องมีรายได้น้อยกว่า

30,000 บาท)

15,000(+ศึกษา
2,000)

ไม่เกนิ 3 คน

30,000
บุตรตนเองกีค่นกไ็ด้
(บุตรบุญธรรมรวมกบับุตร

ตนเองต้องไม่เกนิ 3 คนถ้าบุตร
ตัวเองเกนิ 3 คนแล้วหักไม่ได้)
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ถ้าเงนิเดอืนไม่เกนิ 
10,000/เดอืน
120,000/ปี

ไม่ต้องยืน่ภาษี
ถ้าเงินเดอืนไม่เกนิ
26,583.33/เดอืน

120,000-319,000/ปี  
ต้องยืน่ภาษี

แต่ 
ไม่ต้องเสียภาษี



30

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDr-y7xv_QAhUFuo8KHdvmDWIQjRwIBw&url=http://daily.bangkokbiznews.com/home/20160419&bvm=bv.142059868,d.c2I&psig=AFQjCNHl6RqnXUEnwLfROge8LKMNkDRZOA&ust=1482212598510359
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http://thaipublica.org/wp-content/uploads/2016/04/โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี60.jpg


วธีิการค านวณภาษีวธีิที ่2

พรฎ. 480
ภาษทีีค่ านวณได้ไม่เกนิ 5,000 บาท ไม่ต้องเสีย

(เงนิได้ (ทีไ่ม่ใช่ 40(1)) ทั้งปี ไม่เกนิ 1,000,000 บาท)
32

วธีิการค านวณภาษีวิธีที่ 2 แบบเดิม แบบใหม่

0.5%  x เงินได้พงึ
ประเมิน

เงินได้พงึประเมินตั้งแต่ 
60,000/ปี

เงินได้พงึประเมินตั้งแต่ 
120,000/ปี



มนุษย์เงนิเดอืน(ม.40(1)) รับท างานให้ (ม.40(2))
และค่าลขิสิทธ์ิ (ม.40(3))

หักค่าใช้จ่ายได้เพิม่ขึ้น = เสียภาษีลดลง

33

รับเหมา (ม.40(7)) และรายได้อืน่ๆ (ม.40(8))
อตัราค่าใช้จ่ายลดลง = เสียภาษีเพิม่ขึ้น

ใครได้ ใครเสีย 



ค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัยภาษีอากรที ่40/2560
เบีย้ปรับ เงนิเพิม่ภาษอีากร และค่าปรับอาญา ตาม ม. 65 ตรี(6)

• หมายความถงึ เบีย้ปรับและหรือเงินเพิม่
ภาษอีากร และค่าปรับอาญา
ตามกฎหมายภาษอีากรทุกประเภท 

• ยกเลกิค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการ
วนิิจฉัยภาษอีากร ที่ 10/2528
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ค าพพิากษาฎกีาที ่15345/2558 

RD VS BOI
มีความเห็นต่างกนั 
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กรณีบริษัทมีทั้ง 
BOI และ Non BOI

36



• BOI มทีั้งโครงการก าไรและขาดทุน
• Non Boi ก าไร

37
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➢ค านวณภาษี Non Boi อย่างไร
ก. น าก าไรและขาดทุน BOI ทุกโครงการน า

หัก Non BOI (เสียภาษีเยอะ)
ข. น าเฉพาะโครงการขาดทุน BOI เท่าน้ันมา

หัก Non BOI (เสียภาษีน้อย)



ล าดบัเร่ืองราว

1. ยืน่ภาษโีดยน าก าไรและขาดทุนของ
ทุกโครงการมาหักก าไร Non Boi 

2. ยืน่ปรับปรุงใหม่น าเฉพาะโครงการ
ทีข่าดทุนมาหัก ก าไร Non Boi ขอ
ภาษคีนื

39



ศาลฎกีาได้วินิจฉัย 
• BOI ไม่ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การ
ค านวณก าไรสุทธิเพือ่เสียภาษเีงินได้
นิตบุิคคล

• การเสียภาษต้ีองอยู่ภายใต้ประมวล
รัษฎากร

40
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(จดแจ้งบัญชี

ชุดเดียว)

(ไม่จดแจ้ง

บัญชีชุดเดียว)

(จดแจ้งบัญชี

ชุดเดียว)

(ไม่จดแจ้ง

บัญชีชุดเดียว)

1-300,000 ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น

300,001-3,000,000 ยกเว้น 15%

3,000,000 ขึน้ไป ยกเว้น 20%

SME = ทุนทีช่ ำระแล้วในวันสุดท้ำยของรอบบัญชีไม่เกนิ 5 ล้ำนบำท

SME = รำยได้ไม่เกนิ 30 ล้ำนบำท ต่อเนื่องกนั

อตัรำภำษเีงินได้ SME

ก ำไรทำงภำษี

SME

ปี 2559 ปี 2560

10% 10%



พระราชกฤษฎกีา 630 หักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า

• 5 รอบต่อเน่ืองกนั
• ทุนไม่เกนิ 5 ล้านบาท รายได้ไม่เกนิ 30 ล้านบาท
•จดทะเบียนตั้งแต่วนัที่ 10 ส.ค. 59 ถึงวนัที่ 31 ธ.ค. 60

42

• ค่าจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 
• ค่าท าบัญชี
• ค่าสอบบัญชี 
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44
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ถาม
•ปีที่ 1 ทุน 5 MB สินทรัพย์ 25 MB รายได้ 28 MB 
•ปีที่ 2 ทุน 5 MB สินทรัพย์ 32 MB รายได้ 29 MB 
•ปีที่ 3 ทุน 5 MB สินทรัพย์ 29 MB รายได้ 25 MB 

???รายงานผู้สอบบัญชีต้องออกแบบไหน???

46



ตอบ

• ปีที่ 1 รายงานผู้สอบบัญชีตามสรรพากร (ใช้ TA หรือ CPA)
• ปีที่ 2 รายงานผู้สอบบัญชีตาม พ.ร.บ. การบัญชี 2543 (ใช้ CPA)
• ปีที่ 3รายงานผู้สอบบัญชีตามสรรพากร (ใช้ TA หรือ CPA)

47



พ.ร.ก. การบรหิารจดัการการท างานของคน

ต่างดา้ว พ.ศ. 2560 

48

“นายจ้าง” ใช้คนต่างด้าวผดิ
กฎหมาย ทั้งไม่มีใบอนุญาต ท างาน
ที่ห้ามคนต่างด้าวท างาน โทษสูงสุด
ถึง 8 แสนบาทต่อต่างด้าว 1 คน 



เปลีย่นฐานภาษมูีลค่าเพิม่(ถ้าเปลี่ยน)
การขายสินค้าที่มีการขายเสร็จเดด็ขาดหรือการใช้บริการที่

ส้ินสุดลงก่อนวนัทีเ่ปลีย่น แม้จะมีการช าระค่าตอบแทนหลงั
วนัทีเ่ปลีย่น มีสิทธิมียืน่เสียภาษอีตัราเดมิ ส่วนกรณทีี่สัญญาคาบ
เกีย่ว รายรับจากการให้บริการแต่ละคร้ังมีการรับค่าตอบแทน
จากการให้บริการแยกได้ชัดเจน จงึถือได้ว่าการให้บริการแต่ละ
คร้ังส้ินสุดในวนัน้ัน มิใช่ถอืวนัส้ินสุดสัญญาเป็นหลกั

49
ค าพพิากษาฎกีาที่461/2541
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ร ูย้งัครบั



จ่ายสมทบเพิม่ขึน้

51

กฎหมายประกนัสังคมฉบับใหม่ 

สิทธิประโยชน์เพิม่ขึน้ 
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เดมิ

ฐานเงนิเดอืนต า่สุด 1,650 บาท 
สูงสุด 15,000 บาทต่อเดอืน

เงนิสบทบ
สูงสุด 750 บาท

ร่างใหม่

ฐานเงนิเดอืนต า่สุด 3,000 บาท
สูงสุด 20,000 บาทต่อเดอืน

เงนิสบทบ
สูงสุด 1,000 บาท

ฐานเงินเดือนและเงินสบทบ
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อตัราเงินสบทบ
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เดมิ

เงนิเดอืน 20,000 บาท 
ได้รับ 7,500 บาท

ร่างใหม่

เงนิเดอืน 20,000 บาท
ได้รับ 10,000 บาท

ประกนัว่างงาน
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เดมิ

50 %
7,500 

ร่างใหม่

50 %
10,000 บาท

เจ็บป่วย
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เดมิ

จ่าย 90 วนั 
22,500 บาท

ร่างใหม่

จ่าย 90 วนั 
30,000 บาท

เงนิสงเคราะห์เพือ่การดูแลบุตร
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เดมิ

หากส่งครบ 180 เดอืน

3,000 บาทต่อเดอืน 

ร่างใหม่

หากส่งครบ 180 เดอืน

4,000บาทต่อเดอืน

เงินชราภาพหรือบ านาญ
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เดมิ

หยุดงานเกนิ 30 วนั 
เบิกประกนัสังคมได้

7,500 บาท 
3 เดอืน 

ร่างใหม่

หยุดงานเกนิ 30 วนั
เบิกประกนัสังคมได้

10,000 บาท 
3 เดอืน 

เงินขาดรายได้หากเจ็บป่วย
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เดมิ

ได้รับตลอดชีวติ
7,500 บาทต่อเดือน

ร่างใหม่

ได้รับตลอดชีวติ
10,000 บาทต่อเดือน

เงนิชดเชยทุพพลภาพ
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เดมิ

ได้รับ 3 เดอืน 
เดอืนละ 4,500 บาท

ร่างใหม่

ได้รับ 3 เดอืน 
เดอืนละ 6,000 บาท

กรณว่ีางงานจากการลาออก
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เดมิ

ได้รับ 6 เดอืน 
เดอืนละ 7,500 บาท

ร่างใหม่

ได้รับ 6 เดอืน 
เดอืนละ 10,000 บาท

ถูกนายจ้างเลกิจ้าง



62

เดมิ

ค่าท าศพ 40,000 บาท 
เงนิสงเคราะห์

7,500 บาท

ร่างใหม่

ค่าท าศพ 40,000 บาท
เงนิสงเคราะห์
10,000 บาท

เงินสงเคราะห์
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ยงัอยู่ระหว่างการส่งให้รัฐบาล
พจิารณา คาดว่าจะเข้าที่ประชุม 
คณะรัฐมนตรีช่วงต้นปี 2561



64



65

ร ูท้นัขา่ว



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

…….. ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจ 
สอบใดๆ เพื่อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชี
ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความ
ถูกต้องของยอดคงเหลือของบัญชีเจ้าหนี้
ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการที่บันทึกไว้ในงบ
การเงนิรวม 66



รายงานแบบน้ีหมายความว่าอย่างไร

• ตรวจไม่ได้

• หนูไม่รู้

• หนีป้ลอมแน่ๆ

• คดิเอาเอง 
67



ฟ้อง”กรินทร์ออดทิ”

ฟ้อง “กรินทร์ ออดทิ” เรียก 10 ล้านบาท

• ท าผดิจรรยาบรรณ

• ไม่ปฏิบัติตรวจสอบอย่างรอบคอบ

• ไม่ยอมตรวจสอบข้อมูลเจ้าหนีต้ามแผนฟ้ืนฟู
กจิการ

68



งง!! ขอยนืยนัหนีย้้อนหลงั

งง!! สายตรงอ้างเป็นผู้สอบบัญชีขอ
ยนืยนัหนี ้ย้อนหลงั 5 เดอืน จีน้ายกสภา
วชิาชีพบัญชีเข้าตรวจสอบ หวัน่สร้าง

ความเสียหายให้กบัผู้ถอืหุ้น

69



…เม่ือวนัศุกร์ท่ี 26 พฤษภาคม 2560  ไดรั้บโทรศพัท์
และโทรสารจากบุคคลท่ีอ้างตัวว่าเป็นผู้สอบบัญชี ขอให้
เซ็นยนืยนัยอดหน้ีคงเหลือตามเอกสารท่ีส่งโทรสาร 

…ปฏิเสธจะเซ็นรับเพราะเห็นวา่เอกสารดงักล่าว
ไม่ชัดเจนและลงนามโดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่กรรมการ    
ท่ีส าคญัท่ีสุดคือมีการลงวนัท่ีในหนงัสือยนืยนัยอดหน้ี
ย้อนหลังถึง 4-5 เดือน คือลงวนัท่ี 31 มกราคม 2560

70

งง!! ขอยนืยนัหนีย้้อนหลงั (ต่อ)



71



72

รายงานของผ ูส้อบ

บญัชีรบัอนญุาต 



ขอ้มลูและเหตกุารณท่ี์เนน้

ผ ูส้อบบญัชีมีขอ้สงัเกตเกี่ยวกบั

ธรุกรรมการใหก้ ูย้ืมแกล่กูหน้ีใน

ต่างประเทศ

73



อตัราดอกเบ้ียตามสญัญา

ของเงินใหก้ ูย้ืมแกล่กูหน้ี

อตัรารอ้ยละ 14.5

ถึง 25 ต่อปี

74



ธุรกิจหลกัของบรษิทัฯคือให้

สินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์

แต่บรษิทัฯไดด้ าเนินการ

นอกธุรกิจหลกั

75



ก.ล.ต. 

กลา่วโทษผ ูบ้รหิาร บมจ. A ต่อ 

DSI กรณีทจุรติท าธรุกรรม   

อ าพรางเพ่ือใหผ้ลประกอบการ

สงูเกินความจรงิ

76

บริษทั A จ ากดั (มหาชน)



นาย...ใหบ้รษิทั AA จ ากดั ท่ีประเทศ

สิงคโปร ์ซ่ึงเป็นบรษิทัยอ่ยของ 

บมจ. A ปลอ่ยก ูแ้กบ่รษิทัในประเทศ

ไซปรสั 4 แห่ง และสิงคโปร ์1 แห่ง 

เป็นเงินใหก้ ูร้วมประมาณ 54 ลา้น

เหรยีญสหรฐั
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นาย... 

เป็นผ ูค้วบคมุและเป็นผ ูร้บั

ผลประโยชนท่ี์แทจ้รงิ 

78



เม่ือไดร้บัเงินก ูจ้าก AA ไปแลว้ 

ก็น าไปช าระดอกเบ้ียและเงินตน้คืน

แก ่AA เป็นงวดๆ ซ่ึงยอดดอกเบ้ียถูกน าไป

รวมเป็นรายไดใ้นงบการเงินของ บมจ. A

อนัเป็นการแต่งบญัชีและสรา้งผล

ประกอบการของ บมจ. A ใหส้งูเกินจรงิ

79



1. งบการเงินปี 2559, Q1, 2 ปี 2560  ผู้สอบบัญชีแสดง
ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต 

2. ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้บริหารต่อ DSI 

- ทุจริต เบียดบังทรัพย์สินของบริษทั 

- ท าบัญชีไม่ถูกต้อง ท าธุรกรรมอ าพรางผ่าน   

บริษัทที่เกีย่วข้องในต่างประเทศหลายแห่ง 

3. ผลประกอบการสูงเกนิความจริง 

80



ก.ล.ต. ให้แก้ไขงบการเงนิให้ถูกต้อง

• ผู้สอบบัญชีเปลีย่นแปลงความเห็นต่องบการเงนิ

เดมิ ไม่มเีงือ่นไข (งบปี 59)และมข้ีอสังเกต(Q1, 2/60)

ใหม่ ไม่แสดงความเห็น (งบปี 59)และไม่ให้ข้อสรุป(Q1, 2/60)

เน่ืองจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชี
ที่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็น 81



รถเมล์ NGV ตราพระอาทิตย์ 99+1

82

บริษทั ดจีงั จ ากดั ชนะประมูล ทั้งหมด 489 คนั 
วงเงิน 3,389 ล้านบาท

สนธิสัญญาเขตการค้าเสรีกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน (FROM D)

น าเข้ารถส าเร็จรูปจากประเทศจนี ผ่านประเทศมาเลย์ 
และเข้าสู่ประเทศไทย 



ข้อพรุิจ
หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ทีน่ ารถเข้ามา เป็นหมายเลขตู้

เดยีวกนักบัที่ออกจากประเทศจีน โดยส าแดงเป็นรถ 
NGV ส าเร็จรูป ยีห้่อ โมเดล ตรงกนัอย่างชัดเจน

83

กรมศุลกากรยนืยนัว่ารถเมล์ทั้งหมดผลติในประเทศจีน 
รถ 100 คนั ต้องเสียภาษีน าเข้า 40% ของราคารถ 
พร้อมกบัค่าปรับอกี 2 เท่าของภาษีที่ยงัจ่ายไม่ครบ



84

TOR ผู้ยืน่ซองประกวดราคาต้อง
ลงนามใน

ข้อตกลงคุณธรรม
(Integrity Pact)

http://thaipublica.org/wp-content/uploads/2016/12/tor-ประมูลรถ.pdf
http://rfm2.mod.go.th/image/news/09_03-indepth-ip/ip.aspx


บริษทั AE จ ากดั (มหาชน) (2)

85

• ไม่ได้บันทกึบัญชีรายได้ (แล้วผู้สอบบัญชี
จะรู้ได้อย่างไร) 

• ไม่จัดท าเอกสารที่เกีย่วข้องกบัวตัถุดบิ
และสินค้าคงเหลอื (ไม่มีเอกสารให้ตรวจ)

ถาม



บริษัท K จ ากดั (มหาชน) (1)

86

ค าถาม

เงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ
ตรวจสอบอย่างไร



บริษัท K จ ากดั (มหาชน) (1)

87

K มีหนีสิ้นจากการออกตั๋วแลกเงินตั้งแต่งวด 
ไตรมาส 4/2558 แต่หนีสิ้นดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่

ในงบการเงิน 

มข้ีอสงสัยเกีย่วกบัธุรกรรมซ้ือขายที่ดนิ
ว่าเป็นไปตามปกตขิองธุรกจิหรือไม่ 



บริษทั S จ ากดั (มหาชน) (2)
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ขายสินทรัพย์และโอนส่วนเกนิทุน
จากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไปเป็น

ก าไรจากการขายสินทรัพย์

ในงบก าไรขาดทุน

ถาม



บริษทั S จ ากดั (มหาชน) (2)
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ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐาน : ต้องโอนส่วนเกนิทุนจากการตรีาคา
สินทรัพย์ดงักล่าวไปยงัก าไรสะสม เมื่อเลกิใช้หรือ

ขายสินทรัพย์น้ัน

ตอบ



บริษทั A จ ากดั (มหาชน)(3)
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(1) รายได้จากการขายและลูกหนีก้ารค้ามคีวามไม่ชัดเจน 
(ยอดขายสินค้าเกดิขึน้ในเดอืนสุดท้ายของไตรมาส) 

(2) มกีารขยายระยะเวลาการให้สินเช่ือ (credit term) 
(3) วสัดุและอะไหล่คงเหลอื ณ ส้ินปีมจี านวนสูงกว่าจ านวน

วสัดุและอะไหล่ทั้งหมดทีผ่ลติและขายได้ในปีอย่างมาก 
(4) ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ อาจด้อยค่าเน่ืองจากมี

เคร่ืองจักรบางส่วนไม่ได้ใช้งาน และบริษัทผลิตสินค้าต า่
กว่าก าลงัการผลติอย่างมาก



บริษทั A จ ากดั (มหาชน)(4)
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มีการลงข้อความเท็จในบัญชีหรือเอกสารในการจัดท า
บัญชีไม่ถูกต้อง ไม่ตรงต่อความเป็นจริง เกีย่วกบั
รายการซ้ือวตัถุดบิ ว่าจ้างผลติแม่พมิพ์อะไหล่ ขาย
สินค้า และรับจ้างประกอบเคร่ืองยนต์ รวมทั้งรายการ
รับคนืสินค้าและรายการแยกช้ินส่วนสินค้าและอะไหล่

เพือ่ประมูลขายในราคาเศษเหลก็



บริษทั B จ ากดั (มหาชน)(11)
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ไม่สามารถตรวจสอบให้เป็นทีพ่อใจในมูลค่าของ
ค่าโฆษณาว่าเป็นไปตามราคาตลาดหรือไม่ และไม่
สามารถตรวจสอบให้เป็นที่พอใจในจ านวนคร้ัง

ของการลงโฆษณาทั้งทางออนไลน์และทางรายการ
โทรทศัน์ตามทีร่ะบุในสัญญา
(จ่ายช าระด้วยเช็คเงินสด)



บริษทั B จ ากดั (มหาชน)(12)
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เจตนาให้ผู้อืน่เข้าใจผิดเกีย่วกบัรายได้
ว่าเป็นรายได้ที่เกดิจากการด าเนินงาน
ตามปกติทางธุรกจิของบริษทั ทั้งที่
รายได้ดงักล่าวจัดเป็นรายได้อื่น



บริษทั B จ ากดั (มหาชน)(13)
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ลงทุนในใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น
สามญัทีใ่กล้หมดอายุการใช้สิทธิและมี
ราคาต้นทุนสูง และขายหลกัทรัพย์

ดงักล่าวทั้งหมดออกไปในช่วงราคาต ่า



บริษทั P จ ากดั (มหาชน)(14)
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• บริษทัย่อยได้โอนขายทีด่นิพร้อมส่ิงปลูกสร้างให้แก่บุคคล 
ภายนอกในราคา 160 ล้านบาท (ราคาประเมนิ 366 ล้าน
บาท) และเช่ากลบัคนื โดยมสิีทธิซ้ือคนืในเวลา 3 ปี ใน
ราคา 160 ล้านบาท บวกต้นทุนค่าถือครองทีด่นิเดอืนละ 1
ล้านบาท

• บันทกึบัญชีรายการเป็นการขายขาด(บันทึกก าไรขาดทุน
จากการขาย)และเช่ากลบัคนืแบบสัญญาเช่าด าเนินงานใน
งบการเงนิ



บริษทั P จ ากดั (มหาชน)(14)-ต่อ
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การตีความมาตรฐาน
• กู้ยมืโดยมทีรัพย์สินเป็นหลกัประกนัมิใช่เป็น
การขายขาด 
• ไม่ได้โอนความเส่ียงและผลประโยชน์ที่มี
นัยส าคญัของความเป็นเจ้าของในทรัพย์สิน
ให้แก่ผู้ซ้ือ 



บริษทั D จ ากดั (มหาชน)(15-16)
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1. รับรู้รายได้เงนิสนับสนุน จ านวนเงนิ 30 
ล้านบาททั้งจ านวนทั้งทีม่ภีาระผูกพนัที่
จะต้องปฏิบัติตามเงือ่นไขเป็นเวลา 5 ปี 

2. บันทกึซ้ืออุปกรณ์ตกแต่งร้านเป็นสินทรัพย์
ทั้งทีเ่ป็นการช าระค่าใช้จ่าย



บริษทั U จ ากดั (มหาชน)(17)
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ไม่สามารถตรวจสอบให้ได้หลกัฐานการสอบ
บัญชีทีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัมูลค่า
เงนิลงทุนในบริษทัร่วม ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของเงนิลงทุน และส่วนแบ่งขาดทุน

จากบริษัทร่วม



บริษทั U จ ากดั (มหาชน)(18)
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• น านโยบายบัญชีไปใช้ไม่ถูกต้อง 
- บริษัทร่วมไม่ได้บันทึกค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญเงนิให้

กู้ยมืกรรมการทีไ่ม่มหีลกัประกนัและค้างช าระมาตั้งแต่ปี 
2556

• ไม่ได้ประเมนิเงนิลงทุนในบริษทัร่วมให้เป็นมูลค่า
ยุตธิรรม ซ่ึงภายหลงัมข้ีอบ่งช้ีเกีย่วกบัการด้อยค่าของ
เงนิลงทุน



บริษทั E จ ากดั (มหาชน)(19)
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บริษทั E จ ากดั (มหาชน) (E) และ บริษทั 
S จ ากดั (มหาชน) (S) เปิดเผยข้อมูลการ
ให้กู้ยมืระหว่างกนั หลงัพบว่า S น าเงนิไป
ให้กู้ต่อแก่ลูกหนีร้ายเดยีวกบัที่ E เคยให้

กู้ยมืโดยตรงในอดตี



บริษทั S จ ากดั (มหาชน)(20)
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โอนกลบัค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญลูกหนีสิ้นเช่ือ  
7 ราย จ านวน 500 ล้านบาท เป็นรายได้ใน

งบก าไรขาดทุน และล้างบัญชีลูกหนีสิ้นเช่ือ 7 
ราย และเจ้าหนีเ้งนิกู้ยมืจากบริษทั E จ ากดั 

(มหาชน) ออกจากงบการเงิน



บริษทั S จ ากดั (มหาชน)(20)-ต่อ
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หลักการบัญชีทีรั่บรองทัว่ไป
• เจ้าหนีล้้างออกได้เมือ่บริษทัได้รับการปลดจากความ

รับผดิชอบต่อหนีสิ้นโดยทางกฎหมายหรือโดยเจ้าหนีแ้ล้ว 
• บัญชีลูกหนีสิ้นเช่ือสามารถล้างออกได้เมือ่บริษัทได้โอน

ความเส่ียงและผลประโยชน์ทีเ่ป็นสาระส าคญัในลูกหนี้
สินเช่ือให้แก่ผู้รับโอนแล้ว (กรณนีีเ้จ้าหนีป้ฏิเสธไม่รับโอน
ลูกหนีเ้พือ่ช าระหนี ้และยืน่ฟ้อง S)



บริษทั E จ ากดั (มหาชน)(21)
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ยกัยอกเงินออกจากบริษัท R จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษัทย่อยของ E โดยอ าพรางผ่านสัญญา
ว่าจ้างให้บริษัท U จ ากดั จดัหาวตัถุดบิ

ล่วงหน้า จ านวน 80.1 ล้านบาท



บริษทั J จ ากดั (มหาชน)(22-23)

104

น าเงนิเพิม่ทุนไปใช้ผดิวตัถุประสงค์ โดยได้น าไปซ้ือ
หุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นของบริษัท 
PP จ ากดั (มหาชน) และได้ซ้ือเกนิจ านวนที่ได้รับ
อนุมตัจิากมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบริหาร

ผู้สอบบัญชีถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบ
โดยผู้บริหาร



บริษัท JE จ ากดั (มหาชน)(24)
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ให้สัตยาบันการลงทุนในหุ้นและใบส าคญั
แสดงสิทธิซ่ึงเป็นการยอมรับผลผูกพนั
ของการลงทุนทีไ่ด้ด าเนินการไปก่อน 
แต่น าเสนอคณะกรรมการภายหลงั



บริษัท G จ ากดั (มหาชน) และบริษัท GJ จ ากดั (มหาชน)(25)
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(1) การอนุมตัสิินเช่ือและการจัดซ้ือเคร่ืองจักรเพือ่หักกลบ
กบัลูกหนีท้ีผ่ดินัด

(2) การตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่าของวตัถุดบิทีเ่ส่ือมสภาพ
(3) ความไม่แน่นอนของมูลค่างานระหว่างก่อสร้างซ่ึงไม่มี

ความคบืหน้า
(4) เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าเคร่ืองจักรซ่ึงเกนิก าหนดช าระเงนิและ

ส่งมอบเคร่ืองจักรตามสัญญา



บริษัท GS จ ากดั (มหาชน) และบริษัท GJ จ ากดั (มหาชน)(26)
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บันทกึเจ้าหนีต่้างประเทศค่าซ้ือวตัถุดบิต า่กว่า
ความเป็นจริง

ส่ังซ้ือเหลก็ล่วงหน้าในปริมาณมากจากผู้ขายต่างประเทศใน
ราคาตลาด ต่อมาราคาเหลก็ในตลาดปรับตวัลดลงอย่างมาก 
ส่งผลให้ GS และ GJ ต้องรับรู้ผลขาดทุนสูงมาก เน่ืองจาก

ราคาต้นทุนการผลติสูง ในขณะทีข่ายสินค้า
ในราคาตลาดทีต่ ่ากว่า



บริษทั I จ ากดั (มหาชน)(27)
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I ท าสัญญาขอใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์จาก
บริษัทแห่งหน่ึง ซ่ึงน่าเช่ือว่ามีความเกีย่วข้อง
กบักรรมการ เป็นเหตุให้ I ต้องช าระเงนิให้แก่

บริษัทดงักล่าวรวม 60.5 ล้านบาท
โดยที ่I ไม่ได้รับประโยชน์



บริษทั I จ ากดั (มหาชน) (28)
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ลงข้อความเท็จในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัทีม่ีข้อความว่าทีป่ระชุมคณะกรรมการของบริษัท 
ได้อนุมัตใิห้ I เข้าท าสัญญาเป็นผู้ค า้ประกนัเงนิกู้ให้กบัใน
เครือต่อธนาคาร ซ่ึงเกนิขอบเขตที่คณะกรรมการของ I 

ได้ก าหนดไว้และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการของ I ก่อน ท าให้ I มีภาระหนีค้ า้ประกนั

จ านวน 1,178 ล้านบาท



บริษทั I จ ากดั (มหาชน) (ต่อ)(28)
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ศาลพพิากษาลงโทษอดตีผู้บริหาร I กรณลีงข้อความเท็จ
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และกระท า

การทุจริต

จ าคุก 4 ปี 12 เดอืน และปรับ 
1,178,250,000 บาท



บริษทั I จ ากดั (มหาชน) ภาค 2
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ร่วมกนักระท าผิดหน้าที่โดย
ทุจริต และแสวงหาประโยชน์

ที่มิควรได้ ท าให้บริษทั
เสียหาย



บริษทั I จ ากดั (มหาชน) ภาค 2 (ต่อ) 
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กรณีท่ี 1 ยกัยอกเงินผา่นการซ้ือหุน้บริษทัหน่ึง มูลค่า 345
ลา้นบาท โดยมีเงินส่วนต่างประมาณ 45 ลา้นบาท
ไดถู้กน าไปใหบ้ริหารท่านหน่ึง

กรณีท่ี 2 ท าเอกสารลวงและช าระหน้ีบางส่วนแทนลกูหน้ี
เพื่อใหผู้ส้อบบญัชีเช่ือวา่ลูกหน้ีมลูค่า 53.62 ลา้น
บาท สามารถช าระหน้ีคืนใหก้บับริษทัได้ โดย
ไม่ไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญจากหน้ีคา้งช าระ



บริษทั I จ ากดั (มหาชน) ภาค 2 (ต่อ) 
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กรณทีี่ 3 ทุจริตผ่านการซ้ือหุ้นบริษทัหน่ึงซ่ึงถูกศาล
ล้มละลายกลางส่ังพทิกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดมูลค่า 100
ล้านบาทโดยซ้ือจากลูกหนีข้องตน เพือ่ให้ลูกหนี้
น าเงนิค่าขายหุ้นมาช าระคนืให้แก่ตน

กรณทีี่ 4 I ไม่ใช้สิทธิซ้ือหุ้นจากบริษทัหน่ึง ในราคา 45
ล้านบาท โดยผู้บริหารท่านหน่ึงได้ตดิต่อขอซ้ือใน
ราคา 20 ล้านบาท และขายไป 70 ล้านบาท



บริษทั I จ ากดั (มหาชน) ภาค 2 (ต่อ) 
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กรณีที่ 5 ยกัยอกเงนิจากการเข้าท าสัญญาว่าจ้าง
ก่อสร้างอาคารและตดิตั้งเคร่ืองจักรผลติ
กระแสไฟฟ้าของบริษัทย่อย โดยเป็นการเข้า
ท าสัญญาทีม่ีมูลค่าสูงเกนิจริง

กรณทีี่ 6 ยกัยอกเงนิผ่านธุรกรรมการขายเมด็พลาสตกิ
โดยให้ผู้ซ้ือโอนเงนิค่าเมด็พลาสตกิรวมประมาณ
2.95 ล้านบาท เข้าบัญชีกรรมการ



บริษทั I จ ากดั (มหาชน) ภาค 2 (ต่อ) 
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กรณทีี่ 7 ยกัยอกเงนิโดยได้ตรวจรับงานและอนุมตัใิห้ I
ช าระเงนิตามสัญญาจนครบถ้วนแล้ว
แต่พบว่าการก่อสร้างยงัไม่แล้วเสร็จตามสัญญา

กรณทีี่ 8 ยกัยอกเงนิผ่านการท าสัญญาซ้ือเคร่ืองร่อนคดั
แยกขยะมูลค่า 10.70 ล้านบาท โดยได้ตรวจรับ
มอบสินค้าและอนุมตัใิห้ช าระเงนิตามสัญญาจน
ครบถ้วนแล้ว แต่ไม่พบเคร่ืองจักรตามสัญญา



บริษทั I จ ากดั (มหาชน) ภาค 2 (ต่อ) 
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กรณทีี่ 9 ยกัยอกเงนิผ่านธุรกรรมการท าสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
โรงงานคดัแยกพลาสติกปนเป้ือน มูลค่า 10.50 ล้าน
บาท โดยให้ช าระเงนิตามสัญญาจนครบถ้วนแล้ว แต่
พบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญา



บริษทั JIจ ากดั (มหาชน)(29)
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ศาลฎกีามีค าพพิากษากลับค าพพิากษาของศาลล้มละลายกลาง 
โดยพพิากษาไม่เห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกจิการและให้ยกเลกิค าส่ังให้

ฟ้ืนฟูกจิการของ JI

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ค าพพิากษามีผลท าให้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนีท้ีม่ต่ีอ JI กลบัไปเป็น
เช่นเดมิ แต่ Ji ยงัไม่ได้บันทึกหนีสิ้นดงักล่าวเนือ่งจากเห็นว่ายงัมี
ข้อมูลไม่เพยีงพอทีจ่ะประมาณหนีสิ้นทีต้่องบันทกึเพิม่เตมิได้อย่าง

เหมาะสม



บริษทั MG จ ากดั (มหาชน)(30-31)

118

ร่วมกนัปลอมเอกสารทีใ่ช้ค า้ประกนัการกู้ยมื 1,078 
ล้านบาทให้แก่บริษัท TG จ ากดั (มหาชน) (TG) ซ่ึง
เป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของ MG โดยที่คณะกรรมการ 

MG ไม่ได้รับทราบ

งบการเงินของ MG ไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบั
ภาระค า้ประกนัดังกล่าว



บริษทั MS จ ากดั (มหาชน)(32)
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ผู้สอบบัญชีแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตาม 89/25  
1) การท ารายการค้ากบับริษทัที่อาจมีความเกีย่วข้องกนั 
2) การลดสัดส่วนเงนิลงทุนในบริษทัย่อย โดยสละสิทธ์ิ

การซ้ือหุ้นเพิม่ทุนและให้บุคคลอืน่ซ้ือในราคาต า่กว่า
มูลค่าตามบัญชี ต่อมาผู้ซ้ือหุ้นของบริษทัย่อยได้ขาย
หุ้นดงักล่าวให้แก่บริษทัจดทะเบียนแห่งหน่ึงในราคา
ทีสู่งกว่าราคาจองซ้ือหุ้นเพิม่ทุนอย่างมาก



บริษทั NP จ ากดั (มหาชน)(33-37)
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• กรรมการน าเงินของกจิการไปเข้าบัญชีส่วนตัว โดยการ
ท าเอกสารประกอบทีไ่ม่เป็นจริง และมกีารแก้ไขช่ือผู้รับ
เงนิเป็นช่ือของตนเองและบุคคลอืน่ 

• กรรมการยอมรับว่าเป็นการกู้ยมืเงนิจากกจิการ 
• บริษทัจะมกีารเสนอวาระในการประชุมผู้ถอืหุ้น

สามญัประจ าปีเพือ่ให้พจิารณาอนุมตักิารท ารายการทีเ่กีย่ว
โยงกนัของรายการเงนิให้กู้ยมืแก่กรรมการน้ัน



บริษทั NP จ ากดั (มหาชน)(33-37)-ต่อ
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• กู้เงนิจากสถาบันการเงนิแห่งหน่ึง โดยออกตัว๋สัญญาใช้เงินระยะ
ส้ันในนามบริษทัแต่กลบัน าเงนิกู้ทีไ่ด้รับไปใช้เพือ่ประโยชน์
ส่วนตวั

• ไม่ตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญเงนิทีอ่ดีตกรรมการน าไปใช้ส่วนตวั
อ้าง: - อดตีกรรมจะน าทรัพย์สินทีม่อียู่ไปขายเพือ่น าเงนิมาช าระหนี้

- หุ้น NP ทีอ่ดตีกรรมการถืออยู่ในขณะน้ันยงัไม่ได้มกีารจดจ านองเป็น
หลกัประกนัไว้กบั NP

- ทรัพย์สินบางส่วนถูกน าไปจ านองเพือ่เป็นหลกัประกนัหนีก้บัเจ้าหนีร้ายอืน่มา
ตั้งแต่ปี 2552 แล้ว



บริษทั NP (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)(38)
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ศาลอาญามีค าพพิากษาอดตีประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้อ านวยการบริษทัลงโทษ

จ าคกุ 20 ปี โดยโทษจ าคกุรอลงอาญา 3 ปี
และปรับ 2, 540,000 บาท



บริษทั NP จ ากดั (มหาชน)(39)
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• NP ถูกผู้ถอืหุ้นรายหน่ึงฟ้องร้อง และศาลแพ่ง
กรุงเทพใต้มีค าพพิากษาแล้ว 

• ผู้สอบบัญชีไม่สามารถใช้วธีิสอบทานให้เป็นที่พอใจ
เกีย่วกบัจ านวนหน้ีสินที่อาจจะเกดิขึ้นจากคดีความให้
ช าระหนีหุ้้นกู้จ านวน 260.3 ล้านบาท

• ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีค าพพิากษาแล้วตั้งแต่วนัที่ 4 
มิถุนายน 2551



บริษทั PF จ ากดั (มหาชน)(40)
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(1) ผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบให้เป็นที่พอใจใน
มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

(2) ไม่ได้น างบการเงินของบริษัทย่อยมาจัดท างบการเงิน
รวม และไม่ได้รับรู้ส่วนได้เสียจากเงนิลงทุนในบริษัท
ย่อยในงบการเงินรวม



บริษทั PN จ ากดั (มหาชน)(41-42)
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1. กรณกีารท าสัญญาและการรับรู้รายได้จากการให้
เช่าถงัแก๊ส ท าให้รายได้และก าไรสูงไป (เงนิมัดจ า
ค่าถงัแก๊ส)

2. สัญญาเงนิให้กู้ยมืเงนิจ านวน 85 ล้านบาท แก่นิติ
บุคคลอืน่ 2 ราย แต่กลบัปรากฏว่า เงินที่ให้กู้ยมื
น้ันถูกน าไปเข้าบัญชีส่วนตวัของกรรมการ



บริษทั PN จ ากดั (มหาชน)(43)
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1. ให้ บ.PNฯ แต่งตั้งให้ บ. สีลมฯ เป็นที่ปรึกษาและ
ตั้ง AC เพือ่ซ้ือลดหน้ี บ.ปิคนิคฯ ซ่ึงมีมูลหนี ้
169 ล้านบาท ในราคา 63 ล้านบาท

2. AC ท าสัญญาให้ บ. PNฯ ช าระหน้ีที่ซ้ือมา 63 
ล้านบาทแก่ AC ในจ านวน 150 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็น 4 งวด 



บริษทั PN จ ากดั (มหาชน)(43)-ต่อ
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3. เร่งช าระก่อนก าหนด เพือ่ให้ AC น าเงนิไป
ช าระการซ้ือหนีใ้ห้แก่สถาบันการเงนิ

4. ส่วนทีเ่หลอืด าเนินการให้ บ. PNฯ เป็นหนี้
เกนิกว่าที่ควรต้องรับภาระ เพือ่เป็นเหตุ
อ าพรางในการยกัยอกเงนิที่จ่ายช าระหนีใ้น
ส่วนที่เกนิน้ันออกไป



บริษทั PN จ ากดั (มหาชน)(43)-ต่อ
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5. ให้ บ.PNฯ ผดินัดช าระหนี้
6. ให้ บ.PNฯ ท าสัญญาอกีฉบับ 
7. ให้ บ.PNฯ โอนลอยหุ้น W มมูีลค่าตามบัญชีตามงบ

การเงนิ 711 ล้านบาท เพือ่เป็นประกนัการช าระหนี้
8. เมือ่ถึงก าหนดช าระเงนิงวดแรก ให้ บ.PNฯ ผดินัดช าระ

หนี ้เพือ่เป็นเหตุอ าพรางให้ AC ยดึหุ้น W 
9. ให้กรรมการ W แจ้งเปลีย่นช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัทจาก 

บ.PNฯ เป็น AC



บริษทั PN จ ากดั (มหาชน)(43)-ต่อ
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10.บ.PNฯ ได้ด าเนินการทางอาญากบัผู้บริหารที่
กระท าทุจริต และทางแพ่งเพือ่เรียกให้ AC โอนหุ้น 
W คนืให้ บ.PNฯ

11.ระหว่างฟ้องร้อง ได้มีการยกัยอกเงนิและทรัพย์สิน
อืน่ออกไปจาก W เป็นเหตุให้หุ้น W เส่ือมค่า ซ่ึงจะ
ท าให้ บ.PNฯ เสียหาย



บริษทั PN จ ากดั (มหาชน)(43)-ต่อ
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12. บ.PNฯ ท าสัญญากบั AC อกี 1 ฉบับ 
เพือ่จ่ายเงนิมัดจ าจ านวน 50 ล้าน
บาทในการซ้ือหนีข้อง บ.PNฯ จาก
สถาบันการเงนิอกีแห่งหน่ึง แต่กลบั
ยกัยอกเงนิดงักล่าว



บริษทั PN จ ากดั (มหาชน)(46)
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• ไม่มกีารประเมนิมูลค่าและปริมาณถังบรรจุก๊าซขนาดเลก็ 
• ไม่บันทกึค่าเผือ่การด้อยค่า
• ไม่ได้รับหนังสือรับรองจากผู้บริหารเกีย่วกบัความ

รับผดิชอบในการจัดท างบการเงนิ
• การตรวจสอบสินค้าคงเหลอืประเภทก๊าซปิโตรเลยีม
• เงนิมดัจ าถังบรรจุก๊าซ
• เจ้าหนีส้ถาบันการเงนิ
• ลูกหนีก้ารค้า



บริษทั PP จ ากดั (มหาชน)(49)
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1. การตกแต่งรายได้ในงบการเงินประจ าปี 2547 รวม 34
ล้านบาท ซ่ึงจากการสอบสวนน่าเช่ือว่ามิได้เป็น
รายได้จากการประกอบธุรกจิทีเ่กดิขึน้จริง 

2. ยกัยอกเงินออกจากบริษัทโดยอ าพรางผ่านการ
จ่ายเงนิทดรองจ่ายให้แก่บริษทัคู่ค้า 265 ล้านบาท

3. การทุจริตยกัยอกเงนิโดยให้บริษทัจ่ายเงนิมดัจ าค่าซ้ือ
หุ้นบริษทัแห่งหน่ึงสูงกว่าความเป็นจริง 45 ล้านบาท



บริษทั PP จ ากดั (มหาชน)(51)
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จ าคุก 10 ปี 8 เดอืน 
โดยไม่รอลงอาญา



บริษทั PP จ ากดั (มหาชน)(52)
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• ลงทุนใน Siam จ านวน 125 ล้านบาท ทั้ง ๆ ที่ทราบว่า 
Siam ไม่ได้มีการประกอบธุรกจิใดๆ 

• Siam ได้น าเงินดังกล่าวจ่ายโอนให้แก่บริษัทอืน่ที่ไม่
เกีย่วกบัโครงการผลติกระดาษแต่อย่างใด 

• จ่ายเงินอกี 125 ล้านบาท เพือ่ช าระหนี ้ทั้ง ๆ ที่ทราบว่า
มูลหนีด้งักล่าวไม่มอียู่จริง



บริษทั PPP จ ากดั (มหาชน)(53-55)
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• ไม่บันทึกการด้อยค่าสินทรัพย์ของ
บริษทัย่อยและเงนิลงทุนในบริษทัย่อย

• ไม่จดัท าข้อมูลทางการเงนิภายหลงั
วนัที่ในงบการเงนิ



บริษทั PUM จ ากดั (มหาชน)(56)
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• ให้ตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญส าหรับลูกหนีร้าย
บริษัท KO จ ากดั 

1. KO มีส่วนของผู้ถอืหุ้นตดิลบ
2. ไม่มีหลกัฐานว่า KO จะหาแหล่งเงนิทุนอืน่มาจ่ายช าระหนีไ้ด้
3. POM ยงัไม่สามารถท าก าไรเพยีงพอทีจ่ะล้างขาดทุนสะสม และ

จ่ายเงนิปันผลแก่ KO เพือ่ KO จะได้น าเงินมาช าระหนีไ้ด้



บริษทั MH จ ากดั (มหาชน)(57)
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ไม่ได้บันทึกประมาณการหนีสิ้น
ผลประโยชน์พนักงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

เร่ือง ผลประโยชน์พนักงาน 



บริษทั RN จ ากดั (มหาชน)(58)
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บริษัทฯ ได้ขยายช่องทางการจ าหน่ายสินค้าโดย
วางขายอนิเตอร์เนทการ์ดผ่านร้านค้าต่าง ๆ และถอื
เป็นวธีิปฏิบัติกบัร้านค้าว่าหากร้านค้ายงัไม่สามารถ
ขายสินค้าได้ บริษัทกจ็ะยงัไม่เรียกเกบ็เงิน ซ่ึงตาม
มาตรฐานการบัญชี บริษัทฯ จะยงัไม่สามารถรับรู้

รายได้จากการวางขายสินค้าดงักล่าวได้



บริษัท RN จ ากดั (มหาชน)(59)
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จ าคุก 8 ปี 18 เดอืนและปรับ 
1,880,000 บาท



บริษัท SB จ ากดั (มหาชน)(60)
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• ไม่ได้ตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญส าหรับ
เงนิทดรองจ่าย

• ไม่ได้รับรู้ค่าเผือ่การด้อยค่าเงนิลงทุน
ในบริษทัย่อย



บริษทั SE จ ากดั (มหาชน)(61-67)
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• รถยนต์ของ บริษัท SE จ ากดั (มหาชน) (“SE”) หายไปจาก
บัญชีจ านวนมาก



ข้อกล่าวหาของการทุจริต
1. ยกัยอกเงินของบริษทัด้วยการจดัท าเอกสารอนัเป็นเท็จ ในการ

ส่ังซ้ือสินค้ารถยนต์ทีไ่ม่มีจริง มูลค่าประมาณ 597.9 ล้านบาท

2. จดัท าเอกสารอนัเป็นเท็จ ในการส่ังซ้ือสินค้ารถยนต์ที่ไม่มีจริง ท า
ให้จ านวนรถยนต์ที่แสดงบัญชีเป็นสินค้าคงเหลอืเป็นเท็จ

3. ทุจริตยกัยอกเงนิผ่านการให้กู้ยมืของ SECC Holding จ านวน 
245 ล้านบาท

4. การยกัยอกเงินฝากของ SECC Holding จ านวน 30 ล้านบาท
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ข้อกล่าวหาของการทุจริต

5. ยกัยอกเงิน 42 ล้านบาทจากบัญชีจองซ้ือหุ้นเพิม่ทุน

6. การยกัยอกชุดจดทะเบียนรถยนต์ของบริษทัไปใช้
แสวงหาประโยชน์ส่วนตัว

7. การตกแต่งรายได้ค่าขายรถยนต์ 30 ล้านบาท

8. ลงนามล่วงหน้าในเช็คหรือลงนามโดยละเลยที่จะ
ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ
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บริษัท SM จ ากดั (มหาชน)(68)
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บริษทัลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในราคา 20 บาท ซ่ึง
สูงกว่าราคาตลาด และต่อมาผู้บริหารได้ซ้ือหุ้น

บริษัทเดยีวกนัน้ันในตลาดหลกัทรัพย์ 172,400 หุ้น 
ราคาหุ้นละ 5.30 - 8.50 บาท และน ามาขายต่อให้แก่ 

บล. SM ในราคาหุ้นละ 19.75 บาท ซ่ึงไม่ใช่ราคา
ตลาดทีบุ่คคลทัว่ไปซ้ือขายกนั



บริษทั SF จ ากดั (มหาชน)(69)
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• บันทกึโอนกลบัค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญลูกหนีเ้ป็น
รายได้ (ตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญไว้เต็มจ านวน) 

• ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี เพราะเนือ้หา
ในเชิงเศรษฐกจิแล้วเป็นการปรับโครงสร้างหนี้
โดยการโอนหนีใ้ห้ลูกหนีร้ายใหม่เข้ามารับภาระ
หนีแ้ทนลูกหนีเ้ดมิ มใิช่เป็นการรับคนืเงินจาก
ลูกหนี้



บริษทั SP จ ากดั (มหาชน)(71)

146

•บันทึกรายได้จากการขายอนัเป็นเท็จ

• รายการขายสินค้าประเภทพืน้ไม้ส าเร็จรูป
ให้กบัลูกค้าในประเทศซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ลูกค้ารายใหม่

• งบการเงนิในปีถดัมาบันทกึหนีส้งสัยจะสูญ



บริษทั SR จ ากดั (มหาชน)(73)
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• ไม่สามารถตรวจปริมาณและมูลค่าต่อ
หน่วยของสินค้าคงเหลอื 

• ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลอื 
และการด้อยค่าของสินทรัพย์



บริษัท TK จ ากดั (มหาชน)(74-75)
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1. ไม่บันทึกส่วนแบ่งผลผลติทองค าของปี 2549 ที่ต้อง
จ่ายให้กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่

2. ไม่เปิดเผยค่าปรับจากการช าระคนืเงนิกู้ก่อนก าหนด
3. การบันทึกค่าบริการทางกฎหมายที่เกีย่วกบัการท า

สัญญาเงนิกู้เป็นรายจ่ายทั้งจ านวน



บริษัท TK จ ากดั (มหาชน)(76)
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1. ไม่บันทกึค่าชดเชยจากส่วนต่างของราคา
ทองค า

2. ไม่บันทกึค่าเสียหายทีคู่่สัญญาเรียกร้องจาก
การไม่ปฏิบัติตามสัญญาส่งมอบทองค า



บริษทั YP จ ากดั (มหาชน)(81)
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บันทึกบัญชี
ไม่ถูกต้อง

ตามมาตรฐานการบัญชี



ข้อบกพร่อง
เน่ืองจาก ก.ล.ต. พบว่า YP ไม่ได้บันทึกค่าถมและ

บดอดัดินที่เกดิขึน้ในช่วงปี 2549-2551 ไว้ใน
ต้นทุนทีด่นิ แต่ไปบันทกึไว้ในต้นทุนอาคารและ
สาธารณูปโภค ท าให้ราคาตามบัญชีของทีด่นิต ่า

กว่าความเป็นจริง
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ข้อบกพร่อง
YP ได้บันทึกรายการโอนกลบัค่าเผือ่การด้อยค่าของ
ที่ดิน จ านวน 35 ล้านบาท เป็นรายได้ในงวดปี 2551 
ซ่ึงไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี เน่ืองจาก YP 
น าราคาประเมินของที่ดินในสภาพจริงที่มีการถม
เต็มพืน้ที่แล้วมาเปรียบเทียบกบัราคาตามบัญชีของ

ที่ดินซ่ึงไม่รวมค่าถมและบดอดัดิน
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ข้อบกพร่อง
ราคาตามบัญชีของทีด่นิซ่ึงรวมค่าถมและบดอดัดนิกสู็งกว่าราคา
ประเมินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอสิระเป็นอย่างมาก โดยผู้
ประเมินรายที ่1 ประเมินเมื่อวนัที่ 25 ธันวาคม 2551 ให้ราคา

ประเมิน 671 ล้านบาท และผู้ประเมินรายที ่2 ประเมินเมื่อวนัที่ 4 
กนัยายน 2552 ให้ราคาประเมิน 877 ล้านบาท ในขณะทีร่าคา
ตามบัญชีหลงัล้างรายการโอนกลบัด้อยค่าที่ดนิออกจะเท่ากบั 
911 ล้านบาท แต่ YNP ไม่ได้บันทกึผลขาดทุนจากการตรีาคา

ทีด่นิไว้ในงบการเงนิประจ าปี 2551
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คดบีริษัทฉ้อโกงใน
ตลาดหุ้นอเมริกา 
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Enron(83)
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Enron เป็นบริษัทค้าพลงังาน สามารถซ่อนตัวเลข
ขาดทุนหลายร้อยล้าน หลอกนักลงทุนและ

นักวเิคราะห์ให้หลงเช่ือว่าพืน้ฐานของบริษัทมั่นคง 
Enron ปลอมแปลงรายได้ ท าให้ก าไรสูงในขณะที่
Enron ล่มสลาย ท าให้ Arthur Andersen บริษัท
ตรวจสอบบัญชีอนัดับห้าของโลกล่มสลายไปด้วย



WorldCom(83)
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WorldCom บันทึกปากกา ดนิสอ กระดาษใน
ออฟฟิศ เป็นการลงทุนในอนาคตของบริษทั
ดงัน้ันบริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านีเ้ป็น
สินทรัพย์ ซ่ึงควรจะเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละปี

ตามที่เกดิขึน้



กรณงีบการเงนิผดิแล้วผู้สอบบญัชีโดนลงโทษ(5-10)
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• รับรับรายได้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี
• แสดงมูลค่าสินค้าคงเหลอืไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี
• ไม่น าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมาจัดท างบการเงนิรวม
• รับรู้รายได้ดอกเบีย้จากบริษทัย่อย(ไม่เคยช าระมานาน)
• ล้างบัญชีสินทรัพย์ถาวรทีห่ายไปและค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหาร ไปตั้งเป็นลูกหนีก้รรมการ
• จัดท างบการเงนิโดยทีไ่ม่จัดท างบกระแสเงนิสด 
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ถ้าถามมา - จะตอบไป
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