การบัญชี
1. ข้อกำหนดการบัญชีสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในมาเลเซีย
1.1 การจัดทำบัญชีและหลักฐานการเงิน
พระราชบัญญัติบริษัท (Companies Act 2016 และ Companies (Amendment) Act 2019) ได้กำหนด
ความรับผิดชอบของกรรมการบริหารในการจัดเก็บบัญชีและหลักฐานอื่นๆ เพื่อใช้ในการอธิบายธุรกรรมและสถานะการเงิน
ของบริษัท รวมทั้งเพื่อให้สามารถจัดเตรียมงบการเงินของบริษัทไว้สำหรับการตรวจรับรองบัญชีได้โดยสะดวก โดยบัญชีของ
บริษัทต้องแสดงสถานภาพของบริษัทที่แท้จริงและเที่ยงธรรม ธุรกรรมทุกรายการจะต้องมีการบันทึกภายใน 60 วันหลังจาก
ที่การทำธุรกิจนั้นๆ สิ้นสุด การจัดทำบัญชีและหลักฐานต่างๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของกรรมการบริหารของบริษัท
(company’s directors)
หลักฐานการบัญชี (accounting records) ต้องเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานของบริษัท ที่มีการขึ้นทะเบียนไว้
(register address) ซึ่งต้องอยู่ในประเทศมาเลเซียเท่านั้น หรือสถานที่อื่นๆ ที่ กรรมการบริหารของบริษัทเห็นสมควร บัญชี
หรือหลักฐานสำหรับการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศของบริษัท สามารถจัดเก็บไว้นอกประเทศมาเลเซีย อาจทำได้หาก
กรรมการบริหารลงมติให้จัดเก็บ แต่ต้องเก็บหลักฐานและบันทึกทางการเงิน ไว้ในประเทศมาเลเซียด้วยเพื่อใช้ในการลงบัญชี
ตามความเป็นจริงและถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ SSM ต้องการขอดูหลักฐานการบัญชี บริษัทต้องพร้อมที่จะนำมาแสดง
ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ หลักฐานการบัญชีต้องเก็บไว้เป็นเวลา 7 ปีหลังจากสิ้นสุดธุรกรรม
1.2 ระบบตรวจสอบภายใน
สำหรับกรณี บริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทลูกของบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการบริหารจะต้องจัดให้มี
กระบวนการตรวจสอบภายใน (System of Internal Control) เพื่อเป็นหลักประกันว่า บริษัทมีการปกป้องสินทรัพย์ของ
บริษัทจากการนำไปใช้หรือถ่ายโอนโดยไม่ได้รับอนุญาต มีการจัดทำบัญชีสินทรัพย์อย่างเหมาะสม และธุรกรรมที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดได้รับการอนุมัติตามขั้นตอน โดยมีการบันทึกไว้ตามที่มีความจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานงบก ารเงินได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตามความจริง
1.3 การจัดทำงบการเงิน (Financial Statements)
กรรมการบริหารจะต้องนำเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่ บังคับใช้หรือ ออกโดยคณะกรรมการ
มาตรฐานการบั ญ ชี แ ห่ ง มาเลเซี ย (Malaysian Accounting Standards Boards : MASB) และข้ อ กำหนดอื ่ น ๆ ตาม
Companies Act
งบการเงินหรืองบการเงินรวม (consolidated) ในแต่ละรอบปีการเงินจะต้องแสดงสถานะทางการเงินของ
บริษัทที่ถูกต้องและเป็นจริง ณ เวลาสิ้นสุดรอบปีการเงิน และแสดงผลประกอบการในช่วงระหว่างรอบปีการเงินของบริษัทหรือ
บริษัทในเครือ (ถ้ามี) ในภาพรวม
งบการเงินจะต้องมีข้อมูลต่างๆ ที่นายทะเบียนอาจขอให้รวมไว้ด้วย โดยประกอบด้วย ผลตอบแทนของ
กรรมการบริหาร ผลประโยชน์จากการเกษียณของกรรมการบริหาร ค่าชดเชยให้แก่กรรมการ เงินกู้ หรือสัญญายืมที่กรรมการ
เป็นผู้รับประโยชน์ ผลตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีที่บริษัทฯ ในการให้บริการตรวจสอบบัญชีซึ่งได้รับจากบริษัทหรือบริษัท
ในเครือ
1.4 รายงานของกรรมการบริหาร
รายงานของกรรมการบริหารจะต้องมีข้อมูลตามรายการที่กำหนดไว้ใน Companies Act อาทิ รายชื่อของ
กรรมการบริษัททุกคนทั้งในระหว่างรอบปีการเงิน และในช่วงสิ้นสุดรอบปีการเงินไปจนถึงสิ้นสุดการจัดทำรายงาน กิจกรรม

ทางธุรกิจหลักๆ ของบริษัท รวมทั้งของบริษัทในเครือ และอาจรวมถึ งบทวิเคราะห์ธุรกิจด้วยก็ได้ (Business Review) ทั้งนี้
รายงานของกรรมการบริหารจะต้องแนบไปกับงบการเงินทุกฉบับ
1.5 หน้าที่ในการเผยแพร่และนำเสนองบการเงินรวมทั้งรายงานของกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารจะต้องจัดทำงบการเงินให้เรียบร้อยภายใน 18 เดือนหลังการจัดตั้งบริษัท และภายใน 6
เดือนหลังวันสิ้นสุดของรอบปีการเงิน (financial year) ของบริษัท นอกจากนี้ ยังต้องเผยแพร่งบการเงินรวมทั้งรายงานของ
กรรมการบริหารให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ตรวจสอบบัญชี เจ้าหนี้ และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับแจ้งข้อมูลในการประชุม
สามัญประจำปี (Annual general Meeting : AGM)
สำหรับบริษัทเอกชนจำกัด งบการเงินและรายงานของกรรมการบริหารจะต้องเผยแพร่ภายใน 6 เดือน
หลังจากสิ้นสุดรอบปีการเงินของบริษัท และต้องนำไปยื่นต่อนายทะเบียนหรือ SSM ภายใน 30 วัน หลังจากการประชุมสามัญ
ประจำปี
สำหรับบริษัทมหาชนจำกัด งบการเงินและรายงานของกรรมการบริหารจะต้องเผยแพร่ภายใน 21 วันก่อนที่
จะมีการจัดประชุมสามัญประจำปี และจะต้องนำไปยื่นต่อนายทะเบียนหรือ SSM ภายใน 30 วัน หลังจากการประชุมสามัญ
ประจำปี
ตัวเลขทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินและรายงานของกรรมการบริหารจะต้องจัดทำเป็นหน่วยริงกิต
1.6 ถ้อยแถลงของกรรมการบริหารในงบการเงิน
การจัดทำงบการเงินหรืองบการเงินของบริษัทสอดคล้องกับมาตรฐานทางบัญชี อีกทั้งแสดงถึงสถานะทาง
การเงินและผลประกอบการด้านการเงินของบริษัทและบริษัทในเครืออย่างถูกต้องและเป็นจริง
นอกจากนี้แล้ว ในกรณีที่กรรมการบริหารไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการด้านการเงินของ
บริษัท ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารการเงินของบริษัทจะต้องแสดงถ้อยแถลงว่า งบการเงินมีความถูกต้องโดยมีพยาน
ยืนยัน (Commissioner of Oats หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่เป็นพยาน เช่น ทนายความ) โดยแนบถ้อยแถลงไปกับงบ
การเงินด้วย
1.7 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี
งบการเงินจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต โดยรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี
จะต้องระบุว่า การจัดทำงบการเงินของบริษัทมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีและ Companies Act 2016 และแสดง
ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
1.8 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือ The Listing
Requirements ของ Bursa Malaysia Securities Berhad ในการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี (annual report) โดย
ยื่นรายงานประจำปีภายใน 4 เดือนหลังจากสิ้นสุดรอบปีการเงิน
นอกจากนี้ ยังต้องเผยแพร่รายงานรายไตรมาสเพื่อแถลงกำไรขาดทุน รายได้ สถานะทางการเงิน เช่น งบดุล
งบกระแสเงินสด และคำอธิบายต่อผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือนหลังจากสิ้นสุดไตรมาส

2 ข้อกำหนดการบัญชีสำหรับบริษัทต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจในมาเลเซีย
2.1 การจัดทำบัญชี หลักฐานการเงิน และงบการเงิน
บริษัทต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจในมาเลเซียจะต้องดำเนินการจัดทำบัญชี หลักฐานการเงิน และงบการเงิน บันทึก
การทำธุรกรรม รวมทั้งจัดเก็บหลักฐานการบัญชีเช่นเดียวกันกับบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในมาเลเซีย
สำหรับบริษัทต่างชาติที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ชองมาเลเซีย สามารถใช้มาตรฐานบัญชีในระดับสากลที่
ได้รับการยอมรับหรืออนุมัติจาก Malaysian Accounting Standards Board (MASB) อีกทั้งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการ
เปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกับบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในมาเลเซีย
2.2 ข้อกำหนดในการยื่นหลักฐานทางการเงิน
บริษัทต่างชาติจะต้องยื่นสำเนางบการเงิน ต่อ SSM ภายใน 2 เดือนหลังจากที่มีการประชุมสามัญประจำปี
รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่กฎหมายของประเทศต้นกำเนิดของบริษัทนั้นๆ จะกำหนดให้แนบไปกับงบการเงิน ในกรณีกฎหมายใน
ประเทศต้นกำเนิดของบริษัทต่างชาตินั้นไม่ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดประชุมสามัญประจำปีหรือจัดทำงบการเงิน บริ ษัท
จะต้องจัดทำงบการเงินที่มีองค์ประกอบต่างๆ เสมือนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นในมาเลเซีย
นอกจากนี้ บริษัทจะต้องยื่นงบการเงินที่ได้รับการตรวจรับรองแล้วต่อ SSM รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่จะต้อง
แนบไปพร้อมกัน ตลอดจนแสดงสินทรัพย์ที่ใช้ในมาเลเซียและหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจในมาเลเซีย ณ เวลาที่มีการ
จัดทำงบการเงินขึ้น โดยเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
3 ข้อกำหนดด้านการตรวจสอบบัญชี
สำหรับบริษัทที่จัดตั้งใหม่ กรรมการบริหารของบริษัทจะต้องดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีใบอนุญาตมา
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างน้อย 30 วันก่อนกำหนดสิ้นสุดการยื่นงบการเงินฉบับแรกต่อนายทะเบียน หากกรรมการบริหารของ
บริษัทไม่สามารถแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีโดยลงมติธรรมดา (ordinary
resolution) หรือมติเสียงข้างมาก
กรณีบริษัทที่จัดตั้งอยู่เดิม บริษัทจะต้องดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีใบอนุญาตมาเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี
อย่ า งน้ อ ย 30 วั น ก่ อ นกำหนดสิ ้ น สุ ด การยื ่ น งบการเงิ น ในแต่ ละปี หากบริ ษ ั ท ไม่ สามารถแต่งตั ้ งผู ้ ตรวจสอบบัญชีได้
นายทะเบียนมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีตามที่ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งร้องขอโดยมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร
กรณีบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการบริหารจะต้องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีเมื่อใดก็ได้ก่อนกำหนด ประชุม
สามัญประจำปี หากกรรมการบริหารไม่สามารถแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีโดยการลง
มติธรรมดา หลังจากการประชุมสามัญประจำปี ครั้งแรก ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีในการประชุมสามัญ
ประจำปีหรือเมื่อบริษัทไม่สามารถดำเนินการได้โดยการลงมติธรรมดา ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการได้ นายทะเบียน
มีอำนาจในการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีตามที่ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งร้องขอโดยมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร
ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชีที่แต่งตั้ง จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตในการตรวจสอบบัญชีจากรัฐมน ตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง และเป็นสมาชิกของ Malaysian Institute of Accountants (MIA)
มาตรฐานที ่ ใ ช้ใ นการตรวจสอบบั ญชี ในมาเลเซีย จะต้ องเป็ น ไปตามมาตรฐานสากลคือ International
Standards on Auditing (ISA) ที่ออกโดย International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)
4 มาตรฐานการบัญชี
คณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี แ ห่ งมาเลเซี ย (Malaysian Accounting Standards Boards : MASB)
เป็นองค์กรเดียวที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดมาตรฐานการบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงินอื่นๆ MASB
ได้นำเอาข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีต่างประเทศมาปรับใช้ในมาตรฐานการบัญชีในประเทศด้วยตั้งแต่ปี 2553 เพื่อปรับ

มาตรฐานการรายงานด้านการเงินในประเทศให้เข้าสู่มาตรฐานสากลของ IFRS (International Financial Reporting
Standards) อย่างเต็มตัว เพื่อยกระดับคุณภาพและความสอดคล้องกันในการรายงานตลาดการเงินและตลาดทุน
งบการเงิ น ทั ้ งหมดที ่ จ ั ด ทำขึ ้ น เพื ่ อ ปฏิ บ ั ติ ต ามกฎหมายที ่ ก ำกั บ ดู แ ลโดย Securities Commission Malaysia,
ธนาคารกลาง และ SSM ก็จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่อนุมัติโดย MASB
มาตรฐานการบัญชีสำหรับหน่วยงานอื่นๆ นอกเหนือจากหน่วยงานเอกชนก็ควรจะปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินของมาเลเซีย (Malaysian Financial Reporting Standards: MFRS) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลหรือ IFRS
(International Financial Reporting Standards) เว้นแต่ในกรณีที่หน่วยงานนั้นอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลง (Transitioning
Entities: TEs) ซึ่ง TEs สามารถใช้มาตรฐานบัญชีเดิมที่เรียกว่า Malaysian National GAAP หรือ Financial Reporting
Standards (FRS) สำหรับรอบปีปฏิทินในช่วงก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 แต่ TEs จะต้องปฏิบัติตาม MFRS ในรอบปีปฏิทิน
หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2561
สำหรับหน่วยงานเอกชนทุกหน่วยงาน (เว้นแต่ในกรณีเป็นหน่วยงานเอกชนที่ได้การยกเว้นภายใต้ Companies Act
ให้ไม่ต้องปฏิบัติ) จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้ไม่อันใดก็อันหนึ่ง
➢ Malaysian Private Entities Reporting Standards (MPERS) สำหรับงบการเงินทั้งหมดในรอบปีปฏิทิน
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐาน MPERS เป็นมาตรฐานที่มีพื้นฐานมาจาก International
Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs) ซ ึ ่ ง อ อก
โดยคณะกรรมการมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standards Board :
IASB) ในปี 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในปี 2558 ยกเว้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
➢ MFRS
➢ FRS สำหรับรอบปีปฏิทินในช่วงก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 เฉพาะ TEs

