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ตามที่ส านักงานได้ก าหนดแบบงบการเงินส าหรับบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า1 (“แบบงบการเงิน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

และค าอธิบายความหมายของรายการ เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้เป็นแนวทางในการน าเสนอฐานะการเงิน 

และผลการด าเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินมีข้อมูลในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

และสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละแห่งได้ นั้น 

ต่อมา สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน - กลุ่มเครื่องมือ 

ทางการเงิน 3 ฉบับ คือ (1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน  

(“TFRS 9”) (2) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทาง

การเงิน (“TFRS 7”) (3) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการส าหรับเครื่องมือทางการเงิน 

(“TAS 32”) และการตีความอีก 2 ฉบับ2 ซี่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป โดยมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินดังกล่าว จะส่งผลต่อการจัดท างบการเงินทั้งในส่วนของการแสดงรายการทางการเงิน

และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส านักงานจึงได้พิจารณาปรับปรุงเอกสารที่เก่ียวข้อง

กับแบบงบการเงินและจัดท าสรุปรายการดังต่อไปนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตามที่กล่าวข้างต้น และเห็นควรเปิดรับฟังความคิดเห็น โดยได้จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพ่ือขอรับฟัง 

ความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป 

1)  ร่างงบแสดงฐานะการเงิน 

2)  ร่างงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3)  ร่างงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 

4)  ร่างงบกระแสเงินสด 

5)  ร่างหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

6)  ร่างค าอธิบายความหมายของรายการ 

7)  สรุปรายการปรับปรุงแบบงบการเงิน 

                                                           
1 หมายความรวมถึง (1) บริษัทหลักทรัพย์ทุกประเภท ยกเว้นบริษัทหลักทรัพย์ประเภท นายหน้า/ค้า/จัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุน ท่ีปรึกษาการลงทุน และการจัดการเงินร่วมลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (2) ตัวแทนซ้ือขาย
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือผู้จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  ท้ังนี้ ไม่รวมถึงสถาบันการเงินท่ีจัดตั้งตามกฎหมายอื่น 
2 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ (TFRIC 16) และ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 19 เรื่อง การช าระหน้ีสิน 
ทางการเงินด้วยตราสารทุน 

I. เหตุผลและความจ าเป็น 
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เพ่ือยกระดับความน่าเชื่อถือรายงานทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้ 

การก ากับดูแลของส านักงานให้มีมาตรฐานเทียบเคียงสากล และเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินมีข้อมูลเพียงพอ 

ส าหรับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจและสามารถเปรียบเทียบงบการเงินระหว่างผู้ประกอบธุรกิจได้ 
 

 
 

ส านักงานขอสรุปเนื้อหาส าคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้อ้างอิงส าหรับ

การปรับปรุงแบบงบการเงิน และหลักการที่เสนอปรับปรุง ดังนี้ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีส่ าคัญ 

(1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเงินลงทุน (Classification and 

Measurement) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าของ

สินทรัพย์ทางการเงินในปัจจุบัน3 พิจารณาเพียงวัตถุประสงค์การถือครอง เช่น เพ่ือการเก็งก าไรในระยะสั้น 

เผื่อขายในอนาคต หรือมีเจตนาจะถือจนครบก าหนด เป็นต้น จากนั้นจึงวัดมูลค่าเงินลงทุนและรับรู้ 

ผลก าไรขาดทุนที่เกิดข้ึนผ่านงบก าไรขาดทุนโดยตรงหรือผ่านการเปลี่ยนแปลงมูลค่าส่วนของเจ้าของ 

(other comprehensive income : OCI) ตามประเภทเงินลงทุนที่ได้จัดไว้ข้างต้น ในขณะที่ TFRS 9 

ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการดังกล่าว โดยก าหนดให้ต้องมีการพิจารณาถึงรูปแบบการบริหารเงินลงทุน 

(business model) และลักษณะของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ (cash flow characteristics) 

ก่อนที่จะจัดประเภท ซึ่งด้วยวิธีการจัดประเภทใหม่นี้ นอกจากจะส่งผลต่อรูปแบบของรายการเงินลงทุน 

วิธีการวัดมูลค่าเงินลงทุน และวิธีการรับรู้ผลก าไรขาดทุนจากเงินลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจแล้ว ยังส่งผล

ให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจหรือใช้ดุลพินิจ 

ในการจัดประเภทเงินลงทุนและการวัดมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงระบบการควบคุมภายในที่จะช่วย

                                                           
3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 105 เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน (“TAS 105”) ก าหนดให้
กิจการจัดประเภทและวัดมูลค่าเงินลงทุน ดังน้ี  

1) หลักทรัพย์เพื่อค้า ให้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ผลก าไรขาดทุนในงบก าไรขาดทุน  
2) ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด ให้วัดด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายและพิจารณาการด้อยค่า 
3) หลักทรัพย์เผื่อขาย ให้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ผลก าไรขาดทุนผ่านการเปลี่ยนแปลงมูลค่าส่วนของเจ้าของ (other 

comprehensive income : OCI)  
4) เงินลงทุนท่ัวไป หากเป็นการลงทุนในหุ้นท่ีไม่ได้ซ้ือขายอยู่ในตลาด ให้วัดด้วยราคาทุนท่ีซ้ือมาและพิจารณาการด้อยค่า 

III. สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องและหลักการท่ีเสนอ 

II. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome) 
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ตรวจสอบและถ่วงดุลในเรื่องที่เปิดให้ใช้ดุลพินิจได้ ตลอดจนปรับปรุงนโยบายการบริหารเงินทุนให้

สอดคล้องกับแนวทางที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนด 
รูปที่ 1 สรุปการปรับปรุงวิธีการจัดประเภทและวัดมูลค่าเงินลงทุน 

 
 

(2) การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า (Impairment) 

การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับมูลค่า
สินทรัพย์ในงบการเงินให้สะท้อนมูลค่าทีค่าดว่าจะได้รับจากการช าระคืนของลูกหนี้หรือการขาย
สินทรัพย์นั้น โดยในปัจจุบันนอกจากจะมีมาตรฐานการบัญชีที่ว่าด้วยการตั้งค่าเผื่อของสินทรัพย์ 
ทางการเงินส าหรับธุรกิจทั่วไปแล้ว4 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบันทึก
บัญชีในเรื่องดังกล่าวส าหรับธุรกิจหลักทรัพย์เพ่ิมเติม โดยก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดชั้นและตั้งค่าเผื่อ
ลูกหนี้ และการหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ย ตามเงื่อนไขและอัตราที่ก าหนด5  อย่างไรก็ดี แนวทางดังกล่าว
พิจารณาวิธีการบันทึกบัญชีโดยอาศัยข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นในอดีตแล้วเท่านั้น (incurred 
loss)  ในขณะที ่TFRS 9 ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดชั้นลูกหนี้ โดยพิจารณาตามความเสี่ยงด้านเครดิต
ของลูกหนี้ และค านวณค่าเผื่อลูกหนี้ตามวิธีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน (Expected 
Credit Loss - ECL)6 โดยอาศัยข้อมูลการผิดนัดช าระในอดีตและปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด 
 

                                                           
4 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 101 เรื่อง หน้ีสงสัยจะสูญ และหนี้สูญ (TAS 101)  
5 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 33/2543 เรื่อง การจัดท าบัญชีเกี่ยวกับลูกหน้ีด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันท่ี 
25 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ซ่ึงจะยกเลิกเมื่อ TFRS 9 มีผลใช้บังคับ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตาม TFRS 9  
6 ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น = อัตราการผิดนัดช าระหน้ี x ยอดคงค้าง x อัตราการสูญเสียเมื่อผิดนัดช าระหน้ี 
  Expected Credit Loss = Probability of Default x Exposure at Default x Loss Given Default 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 

เงินลงทุนเผ่ือขาย 

เงินลงทุนเพ่ือค้า 

เงินลงทุนทั่วไป 

TAS 105 (ปัจจุบัน) 

ป 
ราคาทุนตัดจ าหน่าย  
(amortized cost) 

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

(FVOCI) 

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุน  
(FVTPL) 
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การผิดนัดช าระในอนาคตเป็นองค์ประกอบในการค านวณ ท าให้มูลค่าสินทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ใน 
งบการเงินสะท้อนมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับในลักษณะที่เป็น forward-looking มากข้ึน  ทั้งนี้ เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติได้ตามท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนด ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มรีะบบงาน
ที่ใช้วิเคราะห์การให้สินเชื่อและจัดอันดับเครดิตลูกหนี้ ระบบงานติดตามและประเมินความเสี่ยงของ
ลูกหนี้ ฐานข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการช าระหนี้และปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ใช้ประกอบการพิจารณา
ความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ในอนาคต 
 

รูปที่ 2 สรุปการปรับปรุงวิธีการจัดชั้นและการค านวณด้อยค่า 

 
 

 
 

(3) การบัญชีป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting) 

TFRS 9 ได้ก าหนดการบัญชีป้องกันความเสี่ยงไว้เป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบธุรกิจ 
ที่ประสงค์จะป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจหรือมีไว้ซึ่งเงินลงทุนหรือเงินตราต่างประเทศ  
เช่น รายการลูกหนี้ที่ช าระเงินเป็นสกุลต่างประเทศ เงินลงทุนในตราสารหนี้ / หนี้สินเงินกู้ยืม หรือ  
เงินลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งเมื่อผู้ประกอบธุรกิจใช้ตราสารอนุพันธ์เป็นเครื่องมือปิด 
ความเสี่ยงตามข้างต้น ก็มักจะประสบปัญหาผลก าไรขาดทุนในงบการเงินมีความผันผวนสูงทั้งที่ได้ 
ปิดความเสี่ยงไว้แล้ว เนื่องจากผลก าไรขาดทุนที่เกิดจากตราสารอนุพันธ์ (hedging instrument)  



 

6 

 

กับรายการที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องการป้องกันความเสี่ยง (hedged item) เกิดการ mismatch  
จึงจ าเป็นต้องมีวิธีการบันทึกบัญชีแบบเฉพาะเพ่ือลดความผันผวนที่เกิดข้ึนในงบก าไรขาดทุน  
โดย TFRS 9 ก าหนดการบัญชีป้องกันความเสี่ยงไว้เป็น 3 ลักษณะได้แก่ 1) การป้องกันความเสี่ยง 
ในมูลค่ายุติธรรม (fair value hedge)  2) การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge) 
และ 3) การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในการด าเนินงานในต่างประเทศ (Hedge of net 
investment) ซึ่งเมื่อผู้ประกอบธุรกิจเลือกใช้วิธีการบัญชีป้องกันความเสี่ยงแล้ว จะต้องจัดให้มีการจัดท า
เอกสารทีเ่กี่ยวข้องให้ครบถ้วน เช่น วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง การระบุรายการที่เป็น 
hedging instrument และ hedged item เป็นต้น 

 

 (4) การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน (Financial instruments : 

Disclosures)  

TFRS 7 ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 
เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินความมีนัยส าคัญของเครื่องมือทางการเงินที่อาจมีผลต่อ 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ เข้าใจถึงลักษณะและบริบทของความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นจากเครื่องมือทางการเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจใช้งาน และเข้าใจถึงแนวทางในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจ โดยตัวอย่างของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานดังกล่าว  
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน และข้อมูลการหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน เป็นต้น 

 

3.2 หลักการที่เสนอปรับปรุง (รายละเอียดตามสรุปรายการปรับปรุงแบบงบการเงิน) 
เพ่ือให้แบบงบการเงินของผู้ประกอบธุรกิจสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินตามข้อ 3.1 ส านักงานได้ปรับปรุงรายการบัญชี ค าอธิบาย และหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน พร้อมทั้งเพ่ิมรายการในกรณีท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดให้ต้องแสดง  
ซึ่งสามารถสรุปได้โดยสังเขป ดังนี้ 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 
1. ปรับปรุงชื่อรายการบัญชี ค าอธิบาย และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน โดยรายการหลักท่ีมีการปรับปรุง :  
    - แยกประเภทของสินทรัพย์และหนี้สินอนุพันธ์ตามวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือค้าและเพ่ือการป้องกัน
ความเสี่ยง 
    - แยกประเภทตามวิธีวัดมูลค่าของเงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน 
2. เพ่ิมรายการ “เงินลงทุนที่วางเป็นประกัน” 
3. รายการสินทรัพย์ / หนี้สินอื่น ถ้ามีสาระส าคัญให้แยกแสดงรายการ 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
1. ปรับปรุงชื่อรายการบัญชี ค าอธิบาย และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน โดยรายการหลักท่ีมีการปรับปรุง :  
    - รวมรายการดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย์ และดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ 
    - ก าหนดให้ค านวณรายได้ / ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ( Effective Interest 
Rate - EIR) 
    - ปรับปรุงวธิีแสดงรายการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า เป็นส่วนหนึ่งของ
รายได้อ่ืน (กรณีก าไร) หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น (กรณีขาดทุน) 
    - ปรับปรุงค าอธิบายก าไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน 
    - ปรับปรุงค าอธิบายรายการก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ให้รองรับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินเกี่ยวกับ (1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเงินลงทุน และ (2) การบัญชีป้องกันความเสี่ยง 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
1. ปรับปรุงการแสดงรายการในส่วนนี้ให้สอดคล้องกับ “งบก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ” 

งบกระแสเงินสด 
1. ปรับปรุงการแสดงรายการในส่วนนี้ให้สอดคล้องกับ “งบแสดงฐานะการเงิน” และ “งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ” 

 

3.3 การมีผลใช้บังคับ 

ให้แบบงบการเงินมีผลใช้บังคับกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
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เร่ือง หลักการแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแบบงบการเงินส าหรับบริษัทหลักทรพัย์ 
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ตอบ _______________________________ ต าแหน่ง ___________________________ 

ชื่อบริษัท _________________________________________________________________ 

โทรศัพท ์___________________________โทรสาร ________________________________ 

อีเมล์ ____________________________________________________________________ 

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  บริษัทหลักทรัพย์ 

  ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

  อ่ืน ๆ (ระบุ) _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง ส านักงาน ก.ล.ต. 
เลขที่ 333/3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207  

หรือ email : patana@sec.or.th  

 

*** ส านักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ *** 

แบบส ารวจความคดิเห็น 

mailto:patana@sec.or.th
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ส านักงานจะปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแบบงบการเงินส าหรับบริษัทหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กรุณาให้ความเห็นในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

ร่างงบแสดงฐานะการเงิน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
ร่างงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
ร่างงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของเจ้าของ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
ร่างงบกระแสเงินสด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
ร่างหมายเหตุประกอบงบการเงิน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

แบบส ารวจความคิดเห็น 


