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ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจในการปรับปรุงบญัชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด 

 กลับมาพบกันอีกครั้งพร้อมเนื้อหาที่ก าลังเป็นที่สนอกสนใจกันอย่างมากโดยเฉพาะในหมู่ผู้ประกอบการและนักบัญชีของ
ธุรกิจเอสเอ็มอีดังจะสังเกตได้จากะมีค าถามมายังสภาวิชาชีพบัญชีและหน่วยงานก ากับดูแลต่างๆ อย่างล้นหลาม นั่นก็คือการ
ปรับปรุงรายการทางบัญชีให้เป็นไปตามมาตรการจัดท าบัญชีชุดเดียว 

 ส าหรับมาตรการจัดท าบัญชีชุดเดียวเป็นไปตามพระราชก าหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 ซึ่งก าหนดให้นิติบุคคลที่มี
รายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท ส าหรับรอบปีท่ีเกิดขึ้นก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สามารถขอข้ึนทะเบียนเพื่อจะได้รับยกเว้นจาก
การตรวจสอบทางภาษีส าหรับรายการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 อีกทั้งหากใครเป็นผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่เกิน 30 
ล้านบาทต่อปี และทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท (ธุรกิจเอสเอ็มอี)ยังจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี พ.ศ. 2559 และ
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 10 ในปี พ.ศ. 2560 อีกด้วย อย่างไรก็ตามกิจการจะต้องจัดท าบัญชีให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงินและสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป หรือที่เรียกว่า “การ
จัดท าบัญชีชุดเดียว” นั่นเอง ซึ่งหลายๆท่านคงมีค าถามในใจว่าแล้วรายการที่เคยพลาดพลั้งหรือเคยท าผิดในอดีตนั้นจะท าเช่นไร 
วันนี้สภาวิชาชีพบัญชีฯร่วมกับกรมสรรพากร และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้มีการจัดท าตัวอย่างการปรับปรุงรายการและ
เปิดเผยรายการในงบการเงินเพื่อประกอบความเข้าใจของท่านพอสังเขปซึ่งเป็นเพียงการยกตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นบ่อยเพื่อประกอบ
ความเข้าใจเท่านั้น และมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน แต่อาจไม่ครอบคลุมสถานการณ์ทั้งหมด  

 การปรับปรุงรายการในงบการเงินซึ่งเกิดจากรายการค้าที่ไม่เคยมีการลงบัญชีมาก่อนในอดีตและต้องการปรับปรุงรายการ
นั้นกลับมาอยู่ที่บัญชีเพียงชุดเดียวในทางบัญชีถือเป็นการปรับปรุงข้อผิดพลาดซึ่งมีก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด ในกรณีที่กิจการที่เป็นกิจการ
ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะหรือที่เรียกกันว่า NPAEs แต่เลือกใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินชุดใหญ่ (TFRS for PAEs) หรือ
เลือกถือปฏิบัติทางบัญชีตาม บทที่ 5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ในกรณีที่
กิจการเลือกใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินชุดเล็ก (TFRS for NPAEs) โดยมาตรฐานทั้งสองฉบับก าหนดให้กิจการต้องปรับ
ย้อนหลัง (Retrospective restatement)งบการเงินงวดก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบส าหรับข้อผิดพลาดที่มี
สาระส าคัญในงวดก่อน 

 ดังน้ัน หากเป็นรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในงวดก่อนและไม่เคยรับรู้ไว้ในงบการเงิน (งบการเงินในอดีตจนถึงปี
ปัจจุบัน) กิจการต้องพิจารณาและตรวจสอบเน้ือหาและหลักฐานประกอบของรายการทางบัญชี น้ันก่อนว่าเป็นรายการที่
กระทบต่อบัญชีใดและงวดบัญชีใด ซ่ึงหากกิจการสืบทราบข้อเท็จจริงแล้วว่าเป็นรายการทางบัญชีของงวดก่อน กิจการจึง
ปรับปรุงงบการเงินงวดก่อนย้อนหลัง โดยปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาต้นงวดของสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของในงวด
ก่อน (ซ่ึงโดยทั่วไป กิจการจะปรับปรุงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดน้ัน โดยหากเป็นรายการทางบัญชีที่กระทบต่อ
ก าไรหรือขาดทุนงวดก่อน มักจะกระทบบัญชีก าไรสะสมของงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ในกรณีที่มี
หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี) นอกจากน้ีกิจการต้องเปิดเผยผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินงวดก่อนย้อนหลังใน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) ส าหรับกิจการ PAEs หรือ TFRS for 
NPAEs บทท่ี 5 ส าหรับกิจการ NPAEs อีกทั้งมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) ย่อหน้าที่ 40ก ระบุให้กิจการ
ต้องน าเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวดของงวดก่อนเพ่ิมเติม ถ้ากิจการมีการปรับงบการเงินย้อนหลังที่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคัญต่อข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวดของงวดก่อน ทั้งน้ี TFRS for NPAEs ไม่ได้มีข้อก าหนด
ในเรื่องดังกล่าว 

 อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติหากกิจการไม่สามารถระบุได้ว่าจ านวนเงินท่ีต้องปรับปรุงย้อนหลังเป็นเท่าใดของแต่ละงวดที่
แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ กิจการต้องปรับปรุงยอดยกมาต้นงวดของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของส าหรับงวดบัญชีแรก
สุดที่สามารถปฏิบัติได้ (ซึ่งอาจเป็นงวดบัญชีปัจจุบัน) หรือหากไม่สามารถระบุผลกระทบสะสม ณ ต้นงวดปัจจุบัน กิจการต้อง
ปรับปรุงข้อมูลที่น าแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบด้วยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป (Prospective Adjustment) นอกจากนี้หากในทาง
ปฏิบัติ กิจการไม่สามารถปรับงบการเงินย้อนหลังได้ กิจการต้องเปิดเผยสถานการณ์ที่น าไปสู่การเกิดขึ้นของเง่ือนไขดังกล่าวและ
รายละเอียดว่ากิจการแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อใดและอย่างไร 

 ทั้งน้ี การปรับปรุงบัญชีเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดน้ัน ต้องมีวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อผิดพลาดน้ัน ๆ ก่อน สืบหาและ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการปรับปรุงบัญชีอย่างถูกต้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ทั้งน้ี
ตัวอย่างการปรับปรุงบัญชีในแต่ละข้อเป็นการปรับปรุงรายการยอดยกมาต้นงวดของสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของ
ของงวดปัจจุบันและการปรับปรุงรายการที่เกิดขึ้นในงวดปัจจุบันเพ่ือประกอบความเข้าใจเท่าน้ัน ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และหลักฐานที่เกิดขึ้นของแต่ละกิจการ และการปรับปรุงบัญชีดังกล่าวไม่ครอบคลุมสถานการณ์ที่กิจการ
ไม่สามารถระบุสาเหตุว่าผลต่างเกิดจากอะไร ซึ่งเป็นกรณีที่ยากยิ่งที่กิจการจะไม่สามารถระบุสาเหตุได้ ดังน้ันกิจการต้องไม่
ปรับปรุงบัญชีกับก าไรหรือขาดทุนสะสมทุกรายการทันที แต่กิจการต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อผิดพลาดน้ัน ๆ ก่อนว่า
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในปีใด และเกิดจากสาเหตุใด กิจการจึงสามารถปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ในปีที่เกิดข้อผิดพลาดให้
ถูกต้อง 

 คณะท างาน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สภาวิชาชีพบัญชี กรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ท่านจะได้รับประโยชน์จากตัวอย่างประกอบความเข้าใจนี้ไม่มากก็น้อย หากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมประการใด สามารถแจ้งมายัง
คณะท างานเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมตามสมควร 

 

 

 

หมายเหตุ    
เอกสารชุดนี้จัดท าขึ้นโดยฝ่ายมาตรฐานการบัญชีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี 
การน าเอกสารนี้ไปเผยแพร่ในสื่อเชิงพาณิชย์ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และหากมีการน าไปใช้เพ่ือการพาณิชย์ 
โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้อง 



ตัวอย่างฉบับน้ีเป็นเพียงการประกอบความเข้าใจเท่านั้น ซึ่งไม่ครอบคลุมทุกสถานการณ์และหลักฐานที่เกิดขึ้นแต่ละกิจการ 

 

3 

 

เรื่อง สาเหต/ุข้อผิดพลาด แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด1 หมายเหตุ 
การแสดงรายการไม่ครบถ้วนหรือแสดงรายการขัดต่อข้อเท็จจริง– ด้านสินทรัพย์ 
1. เงินสด 
 

1.1 เงินสดในบัญชีมีมากกว่าขอ้เท็จจริง 
เงินสดในบัญชีแสดงไวสู้งกว่าเงนิสด

ที่มีอยู่จริง เนื่องจากสถานการณ์
ดังต่อไปนี ้

ก) ผู้ถือหุ้นยืมเงินของกิจการไปใช้ใน
กิจการส่วนตัว แตไ่ม่ไดล้งบัญชีเงินให้กู้ยืม
และยังมิได้น าเงินสดมาคืน หรือ 

ข) ทุนจดทะเบียนของกิจการไม่
เท่ากับเงินที่ได้รับช าระค่าหุ้นจริง 
 

กิจการต้องด าเนินการสบืทราบข้อเท็จจริงก่อนว่าผู้ถือหุ้นน าเงนิสดไปใช้จริงและเงินสดที่
เหลืออยู่ในกิจการน้อยกว่าในบัญชีจริง หรือเกิดขึ้นจากกรณีใด เช่น ผู้ถือหุ้นยืมเงินของ
กิจการไปจริง ซึ่งหากผู้ถือหุ้นมิได้น าเงินมาคืนกิจการ ให้ปฏิบตัดิังนี้ 
ก) บันทึกลูกหนี้เงนิยืมกรรมการ ตามข้อเท็จจริง และมีหลักฐานการให้กู้ยืมที่ชัดเจน 
เดบิต ลูกหนี้เงินยืมกรรมการ (จดัประเภทเป็นสนิทรัพย์) 
        เครดิต เงินสด (มีหลักฐานชัดเจนแสดงวา่เงินสดที่อยู่จริงต่ ากว่าเงินสดในบัญชี) 
(ปรับปรุงย้อนหลังหากเป็นการให้ยืมเงินเกิดขึ้นตั้งแต่งวดก่อน) 
- หากมีการคิดดอกเบี้ย และกิจการมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับเงินจากดอกเบี้ย
รับ ต้องบันทึกตามนโยบายการรับรู้ดอกเบี้ยของกิจการ แต่ทั้งนี้ไม่ใช่การรับรู้ดอกเบี้ยรับ
ตามประมวลรัษฎากร ดังนี ้
การปรับปรุงในงวดบญัชีก่อน (หากมีการกู้ยืมเงินตั้งแต่งวดก่อน) 
เดบิต ดอกเบี้ยค้างรับ (ตน้งวด) (ในกรณียังไม่ได้รับเงิน) 

 เครดิต ก าไรสะสม (ดอกเบี้ยรับก่อนปี 2558) 
การปรับปรุงในงวดปจัจุบนั 
เดบิต ดอกเบี้ยค้างรับ (ในกรณยีังไม่ได้รบัเงิน) /เงินฝากธนาคาร (ในกรณีได้รับเงินแล้ว) 
 เครดิต รายได้ดอกเบี้ย (ดอกเบี้ยรับส่วนของปี 2558) 
หรือ 
ข) แจ้งจดทะเบียนลดทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ถูกต้อง (กรณีที่ทุนจดทะเบียนตามที่
จดทะเบียนไว้มีมากกว่าข้อเท็จจริง) 

- หากรายการที่พบข้อผิดพลาด
เป็นรายการ ณ วนัต้นงวด 
กิจการต้องปรับปรุงยอด
คงเหลือ ณ วันต้นงวดให้
ถูกต้องแม้ว่ารายการดังกล่าว
จะไม่กระทบบัญชีก าไรสะสมก็
ตาม 
- การรับรู้ดอกเบี้ยในทางบญัชี
ให้อ้างอิงมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 18 (ปรบัปรุง 2557) 
เร่ือง รายได้ หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับ
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ (TFRS for NPAEs) 
บทที ่18  

 1.2 เงินสดแสดงไว้ในบัญชีต่ ากว่าความ
เป็นจริง 

กิจการต้องติดตามหาว่ารายไดด้งักล่าวเกิดขึ้นในอดีต (ก่อนปี 2558) หรือ เป็นผลตา่งที่
เกิดขึ้นในปีปัจจบุัน 

- อาจต้องรับรู้ลูกหนี้การค้า
เพิ่มเติมหากมีรายได้ที่ยังมิได้

                                                           
1 เป็นวิธีการบันทึกหรือปรับปรุงรายการตามข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งเดิมได้บันทึกรายการไว้ไม่ถูกต้อง หากรายการ
บัญชีใดมีภาษทีี่เกี่ยวข้อง (อาทิ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ให้บันทึกรายการตามภาระภาษีที่ต้องน าส่งต่อกรมสรรพากร ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่ตรวจพบ 
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เรื่อง สาเหต/ุข้อผิดพลาด แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด1 หมายเหตุ 
เนื่องจากสถานการณ์ไมบ่ันทึก

รายการรายได้ตามข้อเท็จจริง และมี
หลักฐานชัดเจนว่ามีรายได้จริง 
 

 

การปรับปรุงในงวดบญัชีก่อน (กรณีทราบว่าเปน็รายได้ที่เกิดขึ้นในอดีต และเอกสาร
หลักฐานการรับเงินในอดีต) 
เดบิต เงินสด (ต้นงวด) (มีหลักฐานชดัเจนแสดงว่าเงินสดที่มีอยูจ่ริงสูงกว่าเงินสดในบัญช)ี 

 เครดิต ก าไรสะสม (ส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นในอดีต) 
การปรับปรุงในงวดปจัจุบนั (กรณีทราบวา่เป็นรายได้ในปปีัจจุบนั) 
เดบิต เงินสด (มีหลักฐานชัดเจนแสดงว่าเงนิสดที่อยู่จริงสูงกว่าเงนิสดในบัญช)ี 
        เครดิต รายได้จากการขาย/บริการ  (ส่วนของผลต่างที่เกิดขึ้นในปปีัจจุบนั)  

รับรู้มากกว่าเงินสดที่เกินบัญช ี
- พร้อมกันนี้ต้องรับรู้ภาษีที่
เก่ียวข้องด้วย เช่น ภาษีขาย 
เป็นต้น 

2. เงินฝาก
ธนาคาร 

บัญชีเงินฝากธนาคารในบัญชีต่ ากว่า
ข้อเทจ็จริง เนื่องจากสาเหตุ เช่น บันทึก
รายได้หรือรายจ่ายผา่นบัญชีเงินสด
เท่านั้น โดยไม่รบัรู้รายการผา่นบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร หรือมีรายการบัญชีเงินฝาก
ธนาคารทีไ่ม่ได้รับรู้ในบัญช ี

  

- กิจการต้องตั้งบัญชีรายการเงนิฝากธนาคาร ณ วันตน้งวด ตามข้อเท็จจริง และบันทึกรับรู้
รายการเงินที่ได้รับและเงนิที่จา่ยในบัญชีให้ถูกต้องตามเอกสาร 
การปรับปรุงย้อนหลงัในงบการเงินส าหรับรายการ ณ วนัต้นงวด 
เดบิต ธนาคาร (ต้นงวด) (มีหลักฐานชัดเจนแสดงว่าเงนิธนาคารที่มีอยู่จริงสูงกว่าเงินสดใน
บัญชี) 

     เครดิต ก าไรสะสม 
การปรับปรุงส าหรับปปีัจจบุัน 
เดบิต ธนาคาร (มีหลักฐานชัดเจนแสดงวา่เงินธนาคารที่มีอยู่จริงสูงกว่าเงินสดในบัญชี) 

เครดิต รายได้อื่น 

 

3. ลูกหนี้การค้า 3.1 ลูกหนี้การค้าในบัญชีแสดงไว้สูงเกิน
กว่าความเป็นจริง เนื่องจากสาเหตุ 
 (1) ไม่ตัดรายการหนี้สูญหรือตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามข้อเท็จจริง  

กิจการต้องบันทึกรายการหนีส้งสัยจะสูญหรือหนี้สูญโดยต้องประเมินว่ามีเหตุการณ์หรือข้อ
บ่งชี้ทีท่ าให้เชื่อว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้เกิดขึ้นในงวดใด 
การปรับปรุงย้อนหลงัในงบการเงินส าหรับรายการ ณ วนัต้นงวด (หากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น
ตั้งแต่ในอดีต) ซึ่งวิธีการบันทึกลกูหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้ มี 2 วธิี คือ 
 ก) วิธีตัดจ าหนา่ยโดยตรง  
เดบิต ก าไรสะสม (กรณีเป็นเหตกุารณ์ในอดีต โดยมีหลักฐานข้อบง่ชี้ว่าลูกหนีไ้ม่สามารถจ่าย

ช าระไดต้ั้งแต่ในอดีต แตไ่มไ่ด้รับรูห้นี้สูญ)  
        เครดิต ลูกหนี้การค้า (ต้นงวด) 
 หรือ  

- การบันทึกบญัชีอ้างอิง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 
101 ย่อหน้าที่ 6 หรือ TFRS 
for NPAEs บทที่ 7 ซึ่งไม่ใช่
วิธีการตัดหนี้สูญตามมาตรา 
65 ทวิ (๙) ประกอบ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘๖ 
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เรื่อง สาเหต/ุข้อผิดพลาด แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด1 หมายเหตุ 
 ข) วิธีตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
เดบิต ก าไรสะสม (กรณีเป็นเหตกุารณ์ในอดีต โดยมีหลักฐานข้อบง่ชี้ว่าลูกหนีไ้ม่สามารถจ่าย

ช าระไดต้ั้งแต่ในอดีต แตไ่มไ่ด้รับรูห้นี้สงสัยจะสูญ) 
        เครดิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ตน้งวด) (ปรับมลูค่าลูกหนี้) 
การปรับปรุงในงวดปจัจุบนั (หากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมีหลักฐานข้อบ่งชี้ว่า
ลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายช าระได้) ซึ่งวิธีการบันทึกลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้ มี 2 วิธี คือ 
 ก) วิธีตัดจ าหนา่ยโดยตรง  
เดบิต หนี้สูญ (เปน็ค่าใชจ้่ายในงวดกรณีเป็นเหตุการณ์ในปัจจบุัน โดยมีหลักฐานข้อบ่งชี้วา่
ลูกหนี้ไมส่ามารถจา่ยช าระได้) 
        เครดิต ลูกหนี้การค้า 
 หรือ  
 ข) วิธีตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
เดบิต หนี้สงสยัจะสญู (เป็นคา่ใช้จ่ายในงวดกรณีเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบนั โดยมีหลักฐาน 
ข้อบ่งชี้วา่ลูกหนีไ้มส่ามารถจา่ยช าระได)้ 
        เครดิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ปรับมูลคา่ลูกหนี้) 

  (๒) ไม่ตัดรายการลูกหนี้การค้าออก
จากบัญชีให้สอดคล้องกับข้อเทจ็จริง 
(ได้รับช าระหนี้แล้ว แต่มิไดล้งรายการให้
ถูกต้อง) 

- ปรับปรุงรายการลูกหนี้การค้าตามข้อเท็จจริง 
เดบิต ธนาคาร (มีหลักฐานชัดเจนแสดงวา่ลูกหนี้รับช าระเงนิแลว้) 
   เครดิต ลูกหนี้การค้า 
(ปรับปรุงย้อนหลังหากเป็นการรับช าระตัง้แต่งวดก่อน) 
- หรือ กิจการได้รับช าระเงินแลว้ แต่กรรมการยืมเงินไปใช้สว่นตัว 
เดบิต ลูกหนี้เงินยืมกรรมการ (มีหลักฐานชัดเจนแสดงวา่กรรมการยืมเงินไป) 
  เครดิต ลูกหนี้การค้า 

- ให้พิจารณาว่า ณ วนัทีไ่ด้รับ
ช าระเงินจากลูกหนี้การค้ารบัรู้
เช่นไร และปรับปรุงให้ถูกต้อง
ตามควร กรณีรับรู้เป็นลูกหนี้
เงินยืมกรรมการ กิจการควร
จัดท าสัญญากู้ยืมเงิน หรือ
หนังสือสัญญารบัสภาพหนี้
ประกอบ 

3.๒ ลูกหนี้การค้าในบัญชีแสดงไว้ต่ ากวา่
ข้อเท็จจริง เนื่องจากสาเหตุ เช่น รับรู้

- ตั้งบัญชลีูกหนี้การค้าตามข้อเท็จจริง หรือตามหลักฐานที่มีอยูจ่ริง 
การปรับปรุงย้อนหลงัในงบการเงินส าหรับรายการ ณ วนัต้นงวด 
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เรื่อง สาเหต/ุข้อผิดพลาด แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด1 หมายเหตุ 
รายได้ขายเชื่อเสมือนหนึง่เป็นการขายสด 
หรือไม่มีการบันทึกบัญชีรายได้ในอดีต
และไม่มีการบันทึกลูกหนี้การค้าที่
เก่ียวข้อง 

 

เดบิต ลูกหนี้การค้า (ตน้งวด) (มีหลักฐานการขายในอดีต) 
     เครดิต ก าไรสะสม 

การปรับปรุงส าหรับปปีัจจบุัน 
เดบิต ลูกหนี้การค้า 

เครดิต รายได้จากการขาย/บริการ (มีหลักฐานการขาย) 
- กรณีเคยรับรู้รายได้จากการขายเชื่อ เป็นขายเงินสดจะปรับปรงุโดย 
เดบิต ลูกหนี้การค้า (มีหลักฐานการขายในอดีต) 
 เครดิต เงินสด 
(ปรับปรุงย้อนหลังหากเป็นรายการขายตั้งแต่งวดก่อน) 

 
 
 
 
 
 

4. สินค้าคงเหลือ 4.1 สินค้าคงเหลือในบัญชีแสดงไว้สูงกวา่
ความเป็นจริง(สินคา้ขาดจากรายงาน) 

(1) ไม่รับรู้รายไดต้ามข้อเท็จจริง 
และ/หรือ 

(2) บันทึกรายได้แต่มิได้บนัทึก
ต้นทุนขายทันที (กรณีวิธีบนัทึก
บัญชีแบบต่อเนื่อง - 
Perpetual Inventory 
Method) หรือ  

(3) การบันทึกสนิค้าคงเหลือปลาย
งวดตามวิธบีันทึกบัญชีแบบสิ้น
งวด - Periodic Inventory 
Method มิได้เปน็ไปตาม
ข้อเท็จจริง 

(4) สินค้าสูญหาย 
  

ให้ปรับปรุงตามสินค้าคงเหลือที่มีอยู่จริงตามที่ตรวจนบัได้ หรือตามระบบสนิค้าคงเหลือของ
แผนกคลังสนิค้า และกิจการต้องตรวจสอบว่ามีเอกสารการขายที่ไม่ไดล้งบญัชีในอดีต
หรือไม่ 
การปรับปรุงย้อนหลงัในงบการเงินส าหรับรายการ ณ วนัต้นงวด (กรณีสามารถสบืทราบได้
ว่าผลตา่งในปัจจบุันเกิดขึ้นจากรายการในอดีต) 
 1) บันทึกรายการรายได้ให้ครบถ้วน โดยปรบัปรุงเข้าก าไรสะสม 
เดบิต ธนาคาร (ในกรณีได้รบัช าระเงินและมีหลักฐานการรับเงนิ)/ลูกหนี้การค้า (ในกรณียัง
ไม่ได้รับช าระเงนิ)/ลูกหนี้เงินยืมกรรมการ (ในกรณีกรรมการน าเงินที่รับช าระไปใช้) 
   เครดิต ก าไรสะสม (มีหลักฐานการขายในอดีต) 
  2) บันทึกตัดรายการสนิค้าคงเหลือให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 
วิธีบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory Method) 
เดบิต  ก าไรสะสม  
         เครดิต สินค้าคงเหลือ  
วิธีบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวด (Periodic Inventory Method) 
เดบิต  ก าไรสะสม  
         เครดิต สินค้าคงเหลือ (ต้นงวด) 

- การรับรู้สินค้าคงเหลือให้
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) 
เร่ือง สินค้าคงเหลือ หรือ 
TFRS for NPAEs บทที่ 8 
- หนังสือตอบข้อหารือ 
ที่ กค 0706/พ./2966 
ลว. 23 มีนาคม 2547 
กรณีบริษัทฯ ตรวจนบัสินคา้
คงเหลือแล้วปรากฏว่า สนิค้า
ขาดจากรายงานสินคา้และ
วัตถุดิบต้องถือว่าสินคา้ที่ขาด
ไปนัน้ได้ขายไปแล้วตามมาตรา 
77/1(8)(จ) บริษทัฯ จึงมีหนา้ที่  
ต้องเสียภาษีมูลคา่เพิม่ตาม
มาตรา 77/2(1)  
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เรื่อง สาเหต/ุข้อผิดพลาด แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด1 หมายเหตุ 
  และปรับปรุงรายการเก่ียวเนื่องในปีปัจจบุัน ดังนี้ 

เดบิต สินคา้คงเหลือ (ต้นงวด) 
  เครดิต ต้นทุนขาย/ก าไรขาดทนุ (ตามชื่อบัญชีของแต่ละกิจการ) 

และปรับปรุงมูลคา่สินคา้คงเหลอืปลายงวดใหม่อีกคร้ังด้วยยอดที่ถูกต้องจากการตรวจนับ 
 
การปรับปรุงส าหรับปปีัจจบุัน (กรณีสามารถสืบทราบได้วา่ผลตา่งของสินคา้ ณ ปลายงวด
ปัจจุบนัเกิดขึ้นจากรายการในปปีัจจุบนัหรือไม่สามารถสืบทราบว่าเปน็ผลต่างที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่ปีใด) 
 1) บันทึกรายการรายได้ให้ครบถ้วน 
เดบิต ธนาคาร (ในกรณีได้รบัช าระเงินและมีหลักฐานการรับเงนิ)/ลูกหนี้การค้า (ในกรณียัง
ไม่ได้รับช าระเงนิ)/ลูกหนี้เงินยืมกรรมการ (ในกรณีกรรมการน าเงินที่รับช าระไปใช้) 
 เครดิต รายได้จากการขาย 
  2) บันทึกตัดรายการสนิค้าคงเหลือให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 
วิธีบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory Method) 
เดบิต  ต้นทนุขาย/ขาดทุนจากสินค้าสูญหาย 
         เครดิต สินค้าคงเหลือ 
วิธีบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวด (Periodic Inventory Method) 
ปรับปรุงมลูค่าสนิค้าคงเหลือปลายงวดใหม่อีกคร้ังด้วยยอดที่ถูกต้องจากการตรวจนับ 

- ดูค าสั่งกรมสรรพากร 
ที่ ป. ๕๘/๒๕๓๘ 
- หนังสือตอบข้อหารือ 
ที่ กค 0706/34153 
ลว.3 พฤษภาคม 2548 
1. กรณีสินค้าของบริษัทฯ สูญ
หายและบริษัทฯ มีหลักฐานแจ้ง
ชัดว่า สินค้าดังกล่าวถูก
โจรกรรม ถือเป็นผลเสียหาย
เนื่องจากการประกอบกิจการ 
หากผลเสียหายดังกล่าวไม่มี
ประกันหรือสัญญาคุ้มกันใด ๆ 
บริษัทฯ มีสิทธิน ามูลค่าต้นทุน
ของสินค้าทั้งจ านวนไปถือเป็น
รายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ
เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้  
      2. สินค้าที่ถูกโจรกรรม
เข้าลักษณะเป็นสินคา้ขาดจาก
รายงานสินคา้และวัตถุดิบ ถือ
เป็นการขายสนิค้า บริษัทฯ มี
หน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ส าหรับภาษีซื้ออันเกิดจาก
สินค้าที่ถูกโจรกรรม ไปนั้น เข้า
ลักษณะเป็นภาษีซื้อที่เก่ียวข้อง
โดยตรงกับการประกอบกิจการ 
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เรื่อง สาเหต/ุข้อผิดพลาด แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด1 หมายเหตุ 
บริษัทฯ มีสิทธิน ามาหักออก
จากภาษีขายในการค านวณ 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
- ตัดรายการที่ขาดออกจาก
รายงานสินคา้คงเหลือและ
วัตถุดิบ 

 4.2 สินค้าคงเหลือในบัญชีแสดงไว้ต่ ากวา่
ความเป็นจริง 
(สินค้าเกินจากรายงาน) 

(1) ไม่บันทึกรายการซื้อสินคา้ตาม
ข้อเท็จจริง 

(2) สินค้าเกินเนื่องจากการนับสต๊อ
คสินค้า 

ให้ปรับปรุงตามสินค้าคงเหลือที่มีอยู่จริงตามที่ตรวจนบัได้ หรือตามระบบสนิค้าคงเหลือของ
แผนกคลังสนิค้า และกิจการต้องตรวจสอบว่ามีเอกสารการซื้อทีไ่ม่ได้ลงบัญชีหรือไม่  
การปรับปรุงย้อนหลงัในงบการเงินส าหรับรายการ ณ วนัต้นงวด (กรณีสามารถสบืทราบได้
ว่าผลตา่งในปัจจบุันเกิดขึ้นจากรายการในอดีต) โดยต้องปรับปรุงเข้ารายการก าไรสะสม 
และปรับมลูค่าสนิค้าคงเหลือปลายงวด ดังนี้ 
วิธีบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory Method) 
เดบิต  สินคา้คงเหลือ  

  ภาษีซื้อต้องห้าม 
         เครดิต เจ้าหนี้การค้า (กรณียังไมบ่ันทึกซื้อและยังมีภาระทีต่้องจ่ายช าระเจา้หนี้)/เจ้าหนี้
กรรมการ (กรณีกรรมการจา่ยแทนกิจการ) หรือ ก าไรสะสม (กรณีนบัสต๊อคสนิค้าแลว้พบสนิค้า
เกินในปีก่อนแต่มิไดป้รบัปรุง) หรือ ธนาคาร (กรณีจา่ยช าระแล้วและมีหลักฐานการจา่ยช าระเงนิ)  
วิธีบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวด (Periodic Inventory Method) 
เดบิต  ก าไรสะสม  

   ภาษีซื้อต้องห้าม 
         เครดิต เจ้าหนี้การค้า (กรณียังไมบ่ันทึกซื้อและยังมีภาระทีต่้องจ่ายช าระเจา้หนี้)/เจ้าหนี้
กรรมการ (กรณีกรรมการจา่ยแทนกิจการ) หรือ ก าไรสะสม (กรณีนบัสต๊อคสนิค้าแลว้พบสนิค้า
เกินในปีก่อนแต่มิไดป้รบัปรุง) หรือ ธนาคาร (กรณีจา่ยช าระแล้วและมีหลักฐานการจา่ยช าระเงนิ) 
เดบิต  สินคา้คงเหลือ (ต้นงวด) 
และปรับปรุงรายการเก่ียวเนื่องในปีปัจจบุัน ดังนี้ 

- มาตรา 90(14) 
ผู้ประกอบการจดทะเบียนมี
สินค้าเกินจากรายงานสนิค้า
และวัตถุดิบต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองพนับาท 
- เพิ่มรายการที่เกินเข้าไปใน
รายงานสินคา้คงเหลือและ
วัตถุดิบ 
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เรื่อง สาเหต/ุข้อผิดพลาด แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด1 หมายเหตุ 
เดบิต ก าไรขาดทนุ/ต้นทนุขาย (ตามวิธีการลงบัญชีของแต่ละกจิการ) 

  เครดิต สินค้าคงเหลือ (ต้นงวด) 
และปรับปรุงมูลคา่สินคา้คงเหลอืปลายงวดใหม่อีกคร้ังด้วยยอดที่ถูกต้องจากการตรวจนับ 
 
การปรับปรุงส าหรับปปีัจจบุัน(กรณีสามารถสบืทราบได้วา่ผลต่างของสินค้า ณ ปลายงวด
ปัจจุบนัเกิดขึ้นจากรายการในปปีัจจุบนั หรือไม่สามารถสืบทราบว่าเปน็ผลต่างที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่ปีใด)ให้บันทึกรายการให้ถูกต้องและปรับมูลคา่สนิค้าคงเหลือปลายงวดตาม
ข้อเท็จจริง 
วิธีบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory Method) 
เดบิต  สินคา้คงเหลือ 

  ภาษีซื้อ(ต้องห้าม) 
         เครดิต เจ้าหนี้การค้า (กรณียังไมบ่ันทึกซื้อและยังมีภาระทีต่้องจ่ายช าระเจา้หนี้)/เจ้าหนี้
กรรมการ (กรณีกรรมการจา่ยแทนกิจการ) หรือ ธนาคาร (กรณีจา่ยช าระแล้วและมีหลักฐานการ
จ่ายช าระเงิน) หรือ ต้นทนุขาย (กรณีนับสต๊อคสนิค้าแล้วพบสนิค้าเกิน) 
วิธีบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวด (Periodic Inventory Method) 
เดบิต  ซื้อสินค้า 

  ภาษีซื้อ(ต้องห้าม) 
 เครดิต เจ้าหนี้การค้า (กรณียังไมบ่ันทึกซื้อและยงัมีภาระที่ต้องจ่ายช าระเจ้าหนี)้/
เจ้าหนี้กรรมการ (กรณีกรรมการจา่ยแทนกิจการ) หรือ ธนาคาร (กรณีจ่ายช าระแลว้และมีหลักฐาน
การจ่ายช าระเงนิ) หรือ ต้นทนุขาย (กรณีนบัสต๊อคสนิค้าแลว้พบสนิค้าเกิน)และปรบัปรุงมูลคา่
สินค้าคงเหลือปลายงวดใหม่อีกคร้ังด้วยยอดที่ถูกต้องจากการตรวจนับ 
 

5. ลูกหนี้เงินยืม
กรรมการหรือผู้
เป็นหุ้นส่วน 

5.1 ลูกหนี้เงินยืมกรรมการหรือผู้เป็น
หุ้นส่วนในบัญชีแสดงไว้สูงกวา่ความเป็น
จริง 

กิจการต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่ากิจการยังคงมีสิทธิเรียกร้องในการรับช าระจากลูกหนี้ โดย
ต้องมีหลักฐานว่าสามารถเรียกรับช าระลูกหนี้ได้ กิจการต้องรับรู้ลูกหนี้เงินกู้ยืมเท่าที่มีการ
ท าสัญญาการกู้ยืมเงินกันจริง และกรรมการมีความสามารถน าเงินมาคนืให้แก่กิจการ 
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เรื่อง สาเหต/ุข้อผิดพลาด แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด1 หมายเหตุ 
(1) กิจการต้องพิสูจน์วา่กิจการมี

ลูกหนี้กรรมการอยู่จริง และสามารถได้รับ
ช าระจากลูกหนี้หรือไม่ ทั้งนี้รายการ
ปรับปรุงดงักล่าว ไม่ครอบคลุม
สถานการณล์ูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่เกิดจาก
การจ่ายเงินปันผลหรือเงินเดือนให้แก่ผู้ถือ
หุ้น แต่ไม่ไดบ้ันทึกเงนิปนัผลหรือ
เงินเดือน  

 

ส าหรับเงินให้กู้ยืมส่วนที่เหลือให้ติดตามหาสาเหตุว่าเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด และเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาใด และติดตามจนถึงทีสุ่ดแล้วว่าลูกหนี้จะมีการจา่ยช าระให้กิจการหรือไม่ หาก
กิจการไม่ได้รับช าระจากลูกหนี้ในปีปจัจุบนั กิจการต้องพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หรือตัดจ าหน่ายลูกหนี้ในปีปัจจบุัน ซึ่งในสถานการณ์ที่ยากยิ่งจะเกิดขึ้นว่ากิจการจะไม่
สามารถรับช าระเงนิจากลูกหนีก้รรมการ  
เดบิต หนี้สูญ หรือ หนี้สงสัยจะสูญ 
       เครดิต ลูกหนี้เงินยืมกรรมการ หรือ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 

 (2) ไม่ไดต้ัดรายการลูกหนี้เงนิยมื
กรรมการหรือ ผู้เป็นหุ้นส่วนออกจาก
บัญชีให้ถูกต้อง หรือ  
 

ให้กิจการบันทึกแก้ไขการตัดรายการลูกหนี้เงินยืมกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนออกจากบัญชี
ตามข้อเท็จจริงตามแต่งวดปีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น 
เดบิต เงินฝากธนาคาร (มีหลักฐานการรับช าระเงนิ) /บัญชีอื่นหากช าระดว้ยสนิทรัพย์อื่น (มี
หลักฐานการรับช าระด้วยสินทรัพย์อื่น) 
       เครดิต ลูกหนี้เงินยืมกรรมการ 
(ปรับปรุงย้อนหลังหากเป็นรายการจ่ายช าระตั้งแต่งวดก่อน) 

 
 

 5.2 ลูกหนี้เงินยืมกรรมการหรือผู้เป็น
หุ้นส่วนแสดงไว้ในในบัญชีต่ ากว่าความ
เป็นจริง 
ไม่บันทึกลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ
หรือผู้เป็นหุ้นส่วน  

กิจการต้องรับรู้ลูกหนี้เงินกู้ยืมด้วยจ านวนเท่าที่มีการท าสัญญาการกู้ยืมเงินกันจริง  
เดบิต ลูกหนี้เงินยืมกรรมการ 
       เครดิต เงินฝากธนาคาร (มีหลักฐานการจ่ายเงินให้แก่กรรมการ) 
(ปรับปรุงย้อนหลังหากเป็นรายการจ่ายช าระตั้งแต่งวดก่อน) 

 

6. สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน เช่น 
ที่ดินอาคารและ
อุปกรณส์ินทรัพย์
ไม่มีตัวตนหรือ

6.1 สินทรัพย์แสดงไว้ในบัญชีสูงเกินกว่า
ความเปน็จรงิ 
 1) สินทรัพย์ทีไ่ม่มีสภาพตามความ
เป็นจริงหรือมิได้มีการตัดรายการออกจาก
บัญชี หรือมีจ านวนมากกว่าความเป็นจริง 

กิจการต้องด าเนินการสบืหาเอกสารหลักฐานกรรมสิทธิ์และมูลคา่ของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ดังกล่าวให้ถูกต้อง และให้กิจการบันทึกแก้ไขบัญชีทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน หรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตามข้อเท็จจริง กรรมสิทธิ์ ความมี
อยู่จริง ทะเบียนทรัพยส์ินที่ถูกต้อง และประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รบัจากสนิทรัพย์ที่มี
อยู่อย่างแท้จริง 

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ให้
รับรู้ได้เมื่อเป็นไปตามค านิยาม
ที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)  
เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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เรื่อง สาเหต/ุข้อผิดพลาด แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด1 หมายเหตุ 
อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน 
เป็นต้น 

 2) บันทึกมูลคา่สนิทรัพย์สงูเกิน
ข้อเท็จจริง 
 

การปรับปรุงย้อนหลงัในงบการเงินส าหรับรายการ ณ วนัต้นงวด (กรณีสามารถสบืทราบได้
ว่าสินทรัพย์มิได้มีอยู่จริง มีการขาย หรือไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงตัง้แต่ในอดีต) 
เดบิต เงินฝากธนาคาร (กรณีมีการขายและหลักฐานการรับช าระเงิน)/ลูกหนี้อื่น (กรณีมี
การขายแต่ยังมิไดล้งรายการ) หรือ ก าไรสะสม (กรณีผลต่างเป็นขาดทุนจากการตัด
จ าหน่าย หรือกรณีสินทรัพย์ดังกล่าวไมส่ามารถใช้งานได้) 
   ค่าเสื่อมราคาสะสม-ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ขึ้นอยู่กับชื่อ
บัญชีของกิจการ) 
    
       เครดิต ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ขึ้นอยู่กับชื่อบัญชีของ
กิจการ) 
 ก าไรสะสม (กรณีการขายมีก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์และหลักฐานการ
ขายในอดีต) 

 
การปรับปรุงส าหรับปปีัจจบุัน (กรณีสามารถสืบทราบได้วา่สินทรัพย์มิได้มีอยู่จริง มีการขาย 
หรือไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เกิดขึ้นในปีปัจจุบนั หรือไม่สามารถสืบทราบวา่เปน็รายการที่
เกิดขึ้นตั้งแต่ปีใด) 
กรณีเลิกใช้เนื่องจากเสื่อมสภาพ 
เดบิต ขาดทุนจากการเลิกใช้สนิทรัพย์ 
 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ไมม่ีตัวตน (ขึ้นอยู่กับชื่อ
บัญชีของกิจการ) 
   เครดิต ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ขึ้นอยู่กับชื่อบัญชีของ
กิจการ) 
กรณีขาย 
เดบิต เงินฝากธนาคาร (กรณีมีการขายและมีหลักฐานการได้รับช าระเงิน)/ลูกหนี้อื่น (กรณี
ไม่ได้รับช าระเงนิ) หรือ ขาดทุนจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ (หากเป็นกรณีขาดทุน) 

หรือ TFRS for NPAEs บทที่ 
10 
- สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนให้รับรู้ได้
เมื่อเป็นไปตามค านิยามที่
ก าหนดในมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)  
เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หรือ TFRS for NPAEs บทที่ 
11 
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนรบัรู้ได้เมื่อเป็นไปตามค า
นิยามที่ก าหนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบบัที่ 40 (ปรับปรุง 
2557)  เร่ือง ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์หรือ TFRS for 
NPAEs บทที่ 12 
 
- กรณีเลิกใช้เนื่องจาก
เสื่อมสภาพให้ดูค าสั่ง
กรมสรรพากร  
ที่ ป. 58/2538 โดยกรณีที่
ทรัพย์สินช ารุดจนไม่สามารถใช้
งานได้ บริษทัหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคล จะน ามูลค่าต้นทนุที่
เหลืออยู่ของทรัพย์สินนัน้ ตัด
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เรื่อง สาเหต/ุข้อผิดพลาด แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด1 หมายเหตุ 
   ค่าเสื่อมราคาสะสม-ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ขึ้นอยู่กับชื่อ
บัญชีของกิจการ) 
       เครดิต ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ขึ้นอยู่กับชื่อบัญชีของ
กิจการ) 
  ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (หากเป็นกรณีก าไรและมีหลักฐานการขาย) 

เป็นรายจา่ยทั้งจ านวนไมไ่ด้ แต่
หากได้ท าลายหรือขายไปซึ่ง
ทรัพย์สินนั้น ก็มีสิทธิ์ตัดต้นทุน
ที่เหลืออยู่เป็นรายจ่ายได้ และ
ในกรณีที่ขายทรัพย์สนินัน้ไป 
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลนัน้ ต้องน าราคาขาย
ทรัพย์สินดังกล่าวมารวม
ค านวณก าไรสุทธิ เพื่อเสียภาษี
เงินได้นติิบุคคลด้วย 

 6.2สินทรัพย์แสดงไว้ในบัญชีต่ ากว่าความ
เป็นจริง 

1) ไม่รับรู้สินทรัพย์ตามข้อเท็จจริง
หรือตามกรรมสิทธิ์ถือครอง หรือตาม
ทะเบียนทรัพย์สินที่ถูกต้อง 

 
 

กิจการต้องสืบหาข้อเท็จจริงก่อนว่ากรรมสิทธิไ์ด้มาตัง้แต่ปีใด หากได้มาตัง้แต่ปีก่อน ให้
กิจการบันทึกแก้ไขบัญชีที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สนิทรัพยไ์ม่มตีัวตน หรืออสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน ตามข้อเท็จจริง กรรมสิทธิ์ ความมีอยู่จริง ทะเบยีนทรัพย์สนิที่ถูกต้อง และ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รบัจากสนิทรัพย์ที่มีอยู่อย่างแท้จริง 
การปรับปรุงย้อนหลงัในงบการเงินส าหรับรายการ ณ วนัต้นงวด (กรณีสามารถสบืทราบได้
ว่าสินทรัพย์มีอยู่จริง มีการซื้อหรือมีการได้มา แต่มิได้รับรู้ตั้งแตใ่นอดีต) ให้บันทึกรายการ
สินทรัพย์ค่าเสื่อมราคาและคา่เสื่อมราคาสะสมให้ถูกต้อง (ต้องมีกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 
หรือหลักฐานชัดเจน) 
เดบิต สินทรัพย์ (ณ วันต้นงวด) 
  เครดิต เงินฝากธนาคาร (กรณีมหีลักฐานการจ่ายช าระ)/เจ้าหนีอ้ื่น (กรณียังมี
ภาระต้องจ่ายช าระเจา้หนี้ค่าซื้อสินทรัพย์) หรือ เจ้าหนี้กรรมการ (หากกรรมการช าระเงิน
แทนกิจการไปก่อน) 

รับรู้ค่าเสื่อมราคาสะสมในตั้งแตว่ันที่ซื้อจนถึงวนัที่ 31 ธค   
เดบิต ก าไรสะสม (ณ วนัตน้งวด)      

 เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย์ 

- ต้นทุนการกู้ยืมให้รับรู้เป็น
สินทรัพยไ์ด้เมื่อสินทรัพยน์ั้น
เป็นไปตามค านิยามที่ก าหนด
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 
23 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง 
ต้นทุนการกู้ยืมหรือ TFRS for 
NPAEs บทที่ 13 
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เรื่อง สาเหต/ุข้อผิดพลาด แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด1 หมายเหตุ 
      และรับรู้ค่าเสื่อมราคาสะสมในงวดปัจจบุันเพิ่มเติม ตามปกติ 

 

การปรับปรงุส าหรับปปีัจจบุัน(กรณีสามารถสบืทราบได้วา่สนิทรพัย์มีอยู่จริง มีการซื้อ หรือ
มีการได้มาในปีปัจจุบนั หรือไม่สามารถสบืทราบว่าเปน็รายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีใด)ให้บันทึก
รายการสินทรัพย ์ค่าเสื่อมราคา และคา่เสื่อมราคาสะสมให้ถูกต้อง (ต้องมีกรรมสิทธิ์ ภาระ
ผูกพัน หรอืหลักฐานชัดเจน) 
เดบิต สินทรัพย์  

     ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย ์
   เครดิต เงินฝากธนาคาร (กรณมีีหลักฐานการจ่ายช าระ)/เจ้าหนี้อื่น (กรณียังมีภาระ
ต้องจ่ายช าระเจ้าหนี้คา่ซื้อสินทรัพย์) หรือ เจ้าหนี้กรรมการ (หากกรรมการช าระเงินแทน
กิจการไปก่อน) 

      ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรพัย์ 
      ก าไรจากการรับรู้สนิทรัพย ์(รายได้อื่น) 

  

หมายเหตุการรับรู้ต้นทุนสนิทรพัย์ที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของมลูค่าตามบัญชีของรายการ
สินทรัพย์ จะสิ้นสุดเมื่อสินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ 
 

การแสดงรายการไม่ครบถ้วนหรือแสดงรายการขัดต่อข้อเท็จจริง – ด้านหนี้สิน 
1. เจ้าหนี้การค้า 1.1 เจ้าหนี้การค้าแสดงไว้ในบญัชีสูงกวา่

ความเป็นจริงเชน่ การไม่ตดัรายการ
เจ้าหนี้การค้าออกจากบัญชี ทัง้ที่กิจการ
ได้จ่ายช าระหนี้ไปแล้วหรือไม่มีภาระ
ผูกพันต่อเจ้าหนี้นัน้แล้ว 

กิจการต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีภาระผูกพันต่อเจ้าหนี้นั้นแล้ว โดยต้องมีหลักฐาน
ชัดเจนว่าไม่มีภาระผูกพันต่อเจ้าหนี้ กิจการต้องบันทึกตัดรายการเจ้าหนี้การค้าออกจาก
บัญชีตามข้อเท็จจริง หรือมีการจ่ายช าระเจ้าหนี้แตไ่ม่ไดบ้ันทึกบัญชี 
เดบิต  เจ้าหนี้การค้า  
         เครดิต เงินฝากธนาคาร (กรณีมีหลักฐานการจ่ายช าระ)/เจ้าหนี้เงินกู้ยืมจาก
กรรมการ/รายไดจ้ากการยกหนี ้(กรณเีจา้หนี้การค้ายกหนี้ให้) 
(ปรับปรุงย้อนหลังหากเป็นรายการจ่ายช าระเจ้าหนี้การค้าตั้งแต่งวดก่อนโดยรับรู้เข้าก าไร
สะสม) 
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เรื่อง สาเหต/ุข้อผิดพลาด แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด1 หมายเหตุ 
1.2 เจ้าหนี้การค้าแสดงไว้ในบญัชีต่ ากวา่
ข้อเท็จจริงเช่น การไม่รับรู้การซือ้สินค้า
ตามข้อเท็จจริง 

กิจการต้องบันทึกเจ้าหนี้การคา้ตามข้อเท็จจริง โดยต้องประเมนิว่าเหตุการณ์ดังกลา่ว
เกิดขึ้นในงวดใด 
การปรับปรุงย้อนหลงัในงบการเงินส าหรับรายการ ณ วนัต้นงวด (หากเหตุการณ์ที่
ก่อให้เกิดภาระผูกพันนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีต) โดยต้องบันทึกรายการเจ้าหนี้การค้าและซื้อ
สินค้าตามข้อเท็จจริงในอดีต 
เดบิต ก าไรสะสม (มีหลักฐานการซื้อสินค้า) 
       เครดิต เจ้าหนี้การค้า 
การปรับปรุงในปีปจัจุบนั (หากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในปัจจุบนัหรือไม่สามารถสบืทราบ
ช่วงเวลาที่แนช่ัดได)้ โดยต้องบนัทึกรายการเจ้าหนี้การคา้และซื้อสินค้าตามข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้นในปัจจุบนั 
เดบิต ซื้อสินค้า หรือ สินค้าคงเหลือ (แล้วแต่ระบบการบันทึกบญัชีสินคา้และหลักฐานการ
ซื้อสินค้า) 
        เครดิต เจ้าหนี้การค้า 

 

2.เจ้าหนี้เงินกู้ยืม
จากกรรมการหรือ
ผู้เป็นหุ้นสว่น 

2.1 เจ้าหนี้เงินกู้ยืมจากกรรมการหรือผู้
เป็นหุ้นส่วนแสดงไว้ในบัญชสีูงกว่าความ
เป็นจริง เช่น กิจการได้ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการขายแลว้ ปรากฏวา่เป็นการ
ไม่รับรู้รายไดจ้ากการขายสินค้า ทั้งๆ ที่
ผลประโยชน์และความเสี่ยงอยา่งมี
นัยส าคัญในสนิค้านัน้ได้มีการโอนไปยังผู้
ซื้อ โดยตั้งบัญชีพักไว้ที่เจา้หนี้เงนิกู้ยืม
จากกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือมี
เงินสดติดลบจึงปรับรายการเปน็เจ้าหนี้
เงินยืมกรรมการ 
หากกิจการพิสูจน์แล้ววา่เป็นคา่ใช้จ่ายที่

กิจการต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีหลักฐานชัดเจนวา่เป็นการขายในอดีตที่ตั้งบัญชีพักไวท้ี่
เจ้าหนี้กรรมการ อย่างไรก็ตามเจ้าหนี้กรรมการมีการยืมเงินของกิจการจริง ซึ่งสามารถ
พิสูจน์ความมีตัวตนได้ การปรับก าไรสะสมกับเจ้าหนี้กรรมการที่มีตัวตนอยู่จริง จึงไม่
สะท้อนฐานะการเงินของกิจการ ดังนั้นจึงเป็นกรณียากยิ่งที่จะเกิดกรณีที่กิจการไม่สามารถ
ทราบสาเหตุว่าเจ้าหนี้กรรมการเกิดขึ้นจากอะไร  
การปรับปรุงย้อนหลงัในงบการเงินส าหรับรายการ ณ วนัต้นงวด (กรณีสามารถสบืทราบได้
ว่าเจ้าหนี้เงินยืมกรรมการเกิดขึ้นจากรายการขายและเอกสารการขายในอดีต) 
เดบิต เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ 

   ดอกเบี้ยค้างจ่าย (กรณีมีการรับรู้ดอกเบี้ยค้างจ่ายทีไ่ม่มีหลักฐานชัดเจน) 
       เครดิต ก าไรสะสม (เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่มีหลักฐานการขายในอดีต) 
การปรับปรุงส าหรับปปีัจจบุัน(กรณีสามารถสบืทราบได้วา่เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการเกิดขึ้น
จากรายการขายในปีปัจจุบนั หรือกรณีเจ้าหนี้ยกหนี้ให้ในปีปัจจุบัน ทัง้นี้กิจการต้องพิสจูน์

 



ตัวอย่างฉบับน้ีเป็นเพียงการประกอบความเข้าใจเท่านั้น ซึ่งไม่ครอบคลุมทุกสถานการณ์และหลักฐานที่เกิดขึ้นแต่ละกิจการ 

 

15 

 

เรื่อง สาเหต/ุข้อผิดพลาด แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด1 หมายเหตุ 
กรรมการจ่ายแทนแล้วจริง และปัจจุบนั
กรรมการยกหนี้ให้กิจการซึ่งมีหลักฐาน
การยกหนี้ให้กิจการและกิจการไม่มีภาระ
ที่ต้องจ่ายเจ้าหนี้แล้ว ดังนั้นกิจการ
สามารถบนัทึกบัญชีรายได้จากยกหนี้จาก
กรรมการได้ ซึ่งถือเป็นรายได้ในปีปัจจบุัน 

ให้มั่นใจว่าไม่มีภาระผูกพันต่อเจ้าหนี้แล้ว)  
เดบิต เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ 

   ดอกเบี้ยค้างจ่าย (กรณีมีการรับรู้ดอกเบี้ยค้างจ่ายทีไ่ม่มีหลักฐานชัดเจน) 
เครดิต รายได้จากการขาย/บริการ (มีหลักฐานการขาย) /รายไดจ้ากการยกหนี้ (มีหลักฐาน
การยกหนี้จากเจ้าหนี้)1 

 2.2 เจ้าหนี้เงินกู้ยืมจากกรรมการหรือผู้
เป็นหุ้นส่วนแสดงไว้ในบัญชีต่ ากว่าความ
เป็นจริง เช่น รบัรู้ค่าใช้จา่ยเป็นการ
จ่ายเงินสด แต่ในข้อเท็จจริงกิจการได้จ่าย
เป็นเช็คธนาคารในนามกรรมการ  
 
  

กิจการต้องบันทึกรายการเจ้าหนี้เงินกู้ยืมจากกรรมการตามข้อเท็จจริง หรือตามสัญญาทีท่ า
ไว ้และในสัญญาระบุให้กิจการคิดดอกเบี้ยน แต่กิจการยังไม่ไดร้ับรู้ดอกเบี้ยในอดีต 
เดบิต เงินฝากธนาคาร (กรณมีีหลักฐานการรับเงินจากกรรมการ) 
เครดิต  เจ้าหนี้เงินกู้ยืมจากกรรมการ 
(ปรับปรุงย้อนหลังหากเป็นรายการจ่ายช าระตั้งแต่งวดก่อน) 
ในกรณีมีการคิดดอกเบี้ย ต้องบันทึกดอกเบี้ยจ่ายของกิจการ ดงันี ้
การปรับปรุงในงวดบญัชีก่อน (หากมีการกู้ยืมเงินตั้งแต่งวดก่อน) 
เดบิต ก าไรสะสม (ดอกเบี้ยจา่ยก่อนปี 2558) 

 เครดิต ดอกเบี้ยค้างจ่าย (ต้นงวด) 
การปรับปรุงในงวดปจัจุบนั (ดอกเบี้ยส าหรับส่วนของปัจจบุัน) 
เดบิต ดอกเบี้ยจ่าย (ดอกเบี้ยจ่ายปี 2558) 

เครดิต ดอกเบี้ยค้างจ่าย 

ค าถาม FAQ: หากบันทึกบัญชี
ให้ถูกต้องโดยตั้งเป็นเจ้าหนี้เงิน
กู้ยืมจากกรรมการ จะเป็นเหตุ
ให้กรรมการมีรายได้ดอกเบี้ย
จากเงินกู้ยืมหรือไม่ 
- ไม่จ าเปน็ต้องคิดดอกเบี้ย

เพราะไม่มีกฎหมายให้
อ านาจเจ้าพนักงานประเมิน 

- แต่หากคิดดอกเบี้ย จะถือ
เป็นรายได้ของกรรมการผู้ให้
กู้ (หัก ณ ที่จ่าย 15% ยื่น 
ภ.ง.ด.2) 

3. ค่าใช้จา่ยคา้ง
จ่าย 

3.1 ค่าใช้จา่ยค้างจ่ายแสดงไว้ในบัญชีสูง
กว่าความเป็นจริง เช่น กิจการมกีาร
ตรวจสอบแล้ววา่ค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นใน
อดีตไม่มีภาระผูกพนัแล้วในปัจจบุัน หรือ
กิจการได้รับการยกหนี้ให้จากกรรมการ
หรือเจ้าหนี้ในปีปัจจุบนั หรือกิจการได้มี
การจ่ายช าระค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายแล้วแต่ยัง

กิจการต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีภาระผูกพันต่อเจ้าหนีน้ั้นแล้ว โดยต้องมีหลักฐาน
ชัดเจนว่าไม่มีภาระผูกพันต่อเจ้าหนี้ ทั้งนี้หากกิจการยังมีภาระหนี้สินอยู่จริง กิจการต้อง
รับรู้ค่าใช้จ่ายคา้งจา่ยตามภาระผูกพัน หรือภาระหนี้สินที่มีอยู่จริง 
ก) กรณีเจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายมีการยกหนี้ให้กิจการในปัจจุบนั 
การปรับปรุงในงวดปจัจุบนั  
เดบิต ค่าใช้จา่ยค้างจา่ย 

เครดิต  ค่าใช้จ่าย (มีหลักฐานการยกหนี้ให้กิจการ) 

- การรับรู้หนี้สินให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง 
ประมาณการหนีส้ิน หนีส้ินที่
อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่
อาจเกิดข้ึน หรือ TFRS for 
NPAEs บทที่ 16 
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เรื่อง สาเหต/ุข้อผิดพลาด แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด1 หมายเหตุ 
มิได้ตัดค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายออกจากบัญช ี

 
ข) กรณีพิสูจน์ได้วา่มีการจา่ยช าระค่าใช้จ่ายคา้งจา่ยแล้วแต่ยงัมไิด้ตัดค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายออก
จากบัญชีให้บนัทึกรายการให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 
เดบิต ค่าใช้จา่ยค้างจา่ย 

เครดิต  เงินฝากธนาคาร (กรณีมหีลักฐานการจ่ายช าระเงิน) 
(ปรับปรุงย้อนหลังหากเป็นการจ่ายช าระตั้งแต่งวดก่อน) 

 3.2 ค่าใช้จา่ยค้างจ่ายแสดงไว้ในบัญชีต่ า
กว่าข้อเท็จจริง เช่น ไม่รับรู้ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นบางรายการในบัญชีของกิจการ 
หรือ รับรู้ค่าใช้จ่ายต่ ากว่าความเป็นจริง  
 

กิจการต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายตามภาระผูกพัน หรือภาระหนีส้ินที่มีอยู่จริง ทั้งนี้กิจการ
ต้องสืบทราบให้ได้ว่าคา่ใช้จา่ยดงักล่าวเปน็ของงวดบัญชีใด 
การปรับปรุงในงวดบญัชีก่อน (หากมีการไม่รับรู้ค่าใช้จา่ยที่มีอยู่จริงตั้งแต่งวดก่อน) 
เดบิต ก าไรสะสม (มีหลักฐานแสดงว่าคา่ใช้จา่ยเกิดขึ้นในปีก่อน) 
         เครดิต  ค่าใช้จ่ายค้างจา่ย 
การปรับปรุงในงวดปจัจุบนั (หากมีการไม่รับรู้ค่าใช้จ่ายในปปีัจจบุัน) 
เดบิต ค่าใช้จา่ย (มีหลักฐานค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในปีปัจจบุัน) 

เครดิต  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
ข) กรณีในงวดก่อนหน้ามิไดบ้ันทึกค่าใช้จ่ายคา้งจา่ย แต่มาบันทึกค่าใช้จ่ายและการจา่ยเงิน
ในงวดปัจจบุันทันที โดยมไิด้รับรู้ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในงวดก่อน  
การปรับปรุงในงวดบญัชีก่อน จะต้องปรับปรุงย้อนหลังงบการเงนิเพื่อให้งบการเงินในงวด
บัญชีก่อนแสดงค่าใช้จา่ยค้างจ่ายอย่างถูกต้อง 
เดบิต ก าไรสะสม (มีหลักฐานแสดงว่าคา่ใช้จา่ยเกิดขึ้นในปีก่อน) 

เครดิต  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ต้นงวด) 
การปรับปรุงในงวดปจัจุบนั (ที่มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายและท าการจ่ายช าระไปแลว้) 
เดบิต ค่าใช้จา่ยค้างจา่ย (ตน้งวด) (มีหลักฐานการจ่ายช าระคา่ใช้จ่าย) 

เครดิต ค่าใช้จ่าย 

 

การแสดงรายการไม่ครบถ้วนหรือแสดงรายการขัดต่อข้อเท็จจริง – ด้านส่วนของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน 
1. ทุน  เดิมมีทุนจดทะเบยีนและเรียกช าระแล้ว

จ านวนหนึ่ง แต่ต่อมาภายหลังมกีารเพิ่ม
กิจการต้องรับรู้ส่วนทนุของกิจการตามหนังสือรับรองที่ได้มีการจดทะเบียนไว้กับกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า และได้มีการเรียกรับช าระค่าหุ้นจริง โดยกิจการต้องสืบทราบให้ได้วา่
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เรื่อง สาเหต/ุข้อผิดพลาด แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด1 หมายเหตุ 
ทุนหรือลดทุน แต่มิได้บนัทึกรายการให้
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง (ดูหนังสอืรับรอง
นิติบุคคล) 

ข้อผิดพลาดดังกลา่วเกิดขึ้นในงวดบัญชีใด และท าการปรับปรุงในงวดบัญชีนัน้และต้องมี
หลักฐานการรับช าระเงนิอย่างชดัเจน หากทุนจดทะเบียนของกิจการไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 
กิจการต้องแจ้งจดทะเบียนเพิ่มทุนและลดทนุให้ถูกต้อง 
- กรณีแจ้งจดทะเบียนเพิ่มทนุ 
เดบิต ธนาคาร (กรณีมีหลักฐานการรับช าระคา่หุ้น)/ลูกหนี้ค่าหุน้ (กรณียังไมไ่ด้รับช าระคา่
หุ้น จัดประเภทไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น) 

เครดิต ทุนหุ้นสามัญ 
- กรณีแจ้งจดทะเบียนลดทนุ 
เดบิต ทุนหุ้นสามัญ  
        เครดิต ธนาคาร (มีหลักฐานการจา่ยช าระเงิน) 

2. ขาดทุนสะสม
เกินทุน 

กิจการขาดทุนเกินทนุ ท าให้ส่งผลต่อ
ความน่าเชื่อถือของกิจการ ทั้งนี้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ได้มีมติให้มีการพิจารณาลดทนุ
เพื่อล้างขาดทนุสะสมแล้ว แต่กจิการมิได้
รับรู้การปรับปรุงดงักลาว 

การพิจารณาลดทุนเพื่อลา้งขาดทุนสะสมให้เป็นไปตามมติ(พิเศษ)ของที่ประชุมใหญ่ฯ และ
เป็นไปตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 8/2550 เรื่อง  การบันทึกบัญชีเพื่อชดเชยผล
ขาดทุนสะสมของบริษัทมหาชนจ ากัด ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2550 โดยให้ปรับปรุง
รายการในงวดบัญชีที่เป็นไปตามมติดังกล่าวของที่ประชุมใหญ่(ประกาศดังกล่าวให้น ามาถือ
ปฏิบัติกับกิจการทีไ่ม่มีส่วนได้เสยีสาธาณะได้) 

 

3. เงินปันผล  (1) หากมีการปรับปรุงรายการตาม
ข้อเท็จจริงข้างต้น เป็นผลให้ก าไรสะสม
ลดลง จะถือว่าเป็นการจา่ยเงินปันผล
ประจ าปี  
 (2) ถ้ามีก าไรสะสม ต้องมีการจา่ยเงิน
ปันผลเสมอหรือไม่ 
 

ก) การปรับปรุงรายการบัญชีดังกล่าวข้างตน้ทั้งหมดอาจส่งผลให้ก าไร/ขาดทุนสะสม เพิ่มขึ้น
หรือลดลงตามสภาพข้อเท็จจริง มิใช่การจ่ายเงินปันผล  
ข) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ เมื่อบริษัทมีก าไรสะสมต้องขอมติที่ประชุมใหญ่ 
ซึ่งจะพิจารณาจ่ายหรือไม่จ่ายเงนิปันผลก็ได้ (มาตรา ๑๒๐๑)2และหากไม่มีการจา่ยเงินปัน
ผลก็ไม่จ าเป็นต้องบันทึกบัญชีใดๆ  
ค) ผู้มีหน้าที่จดัท าบัญชีควรแยกรายการก าไรสะสมที่เกิดจากการปรับปรุงรายการในอดีต
ออกต่างหากจากก าไรสะสมปกติเนื่องจากเป็นก าไรสะสมที่ไมผ่า่นการเสียภาษี ซึ่งหากมี

- ในกรณีที่ต้องการจ่ายเงินปัน
ผล บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็น
ทุนส ารองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ
ส่วนของจ านวนผลก าไรซึ่ง
บริษัทท ามาหาได้จากกิจการ
ของบริษัท จนกว่าทุนส ารองนั้น
จะมีจ านวนถึงหนึ่งในสิบของ

                                                           
2มาตรา ๑๒๐๑ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมใหญ่ กรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นคร้ังเป็นคราว ในเมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนั้นได้  
    ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ถ้าหากบริษัทขาดทุน ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้หายขาดทุนเช่นนั้น 
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เรื่อง สาเหต/ุข้อผิดพลาด แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด1 หมายเหตุ 
การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมส่วนนีจ้ะท าให้ผู้รับเงินปันผลไม่สามารถเครดิตภาษีได้ จ านวนทุนของบริษัทหรือ

มากกว่านั้น  (มาตรา ๑๒๐๒)3 
การแสดงรายการไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
1. การไม่รับรู้

สินทรัพย์ตาม
สัญญาเชา่
การเงิน 

กิจการมีสัญญาเชา่ที่มีเนื้อหาเปน็สัญญา
เช่าการเงิน แต่รับรู้เปน็ค่าเชา่ตามสัญญา
เช่าด าเนนิงาน 

กิจการต้องตรวจสอบเนื้อหาและเงื่อนไขของสัญญาเชา่ก่อนว่ามีลักษณะเป็นสัญญาเช่า
การเงินตามมาตรฐานการบัญชทีี่เก่ียวข้องกับสัญญาเช่า หรือไม่ หากสัญญาเชา่มีลักษณะ
เป็นสัญญาเช่าการเงิน กิจการตอ้งปรับปรุงโดยวิธีปรบัปรุงย้อนหลังงบการเงิน ซึง่กิจการ
ต้องรับรู้สัญญาเชา่การเงินเปน็สนิทรัพย์และหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการด้วย
จ านวนเงินเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เชา่ หรือมูลค่าปจัจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ า
ที่ต้องจ่ายแล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ซึ่งพิจารณา ณ วนัเร่ิมต้นของสัญญาเช่า โดยบนัทึก
ดังนี ้
เดบิต สินทรัพยต์ามสญัญาเชา่การเงิน (ขึ้นอยู่กับชื่อบัญช)ี 

    ก าไรสะสม (กรณีผลตา่งเปน็ค่าใช้จ่ายสะสมในงวดก่อน) 
     ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ (งวดปัจจุบนั) 

   เครดิต เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (แล้วแต่กรณี) 
      ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรพัย์ 

 

 

2. การไม่แยก
องค์ประกอบ
ของดอกเบี้ย
รอตัดบัญชี
ออกจากราคา
ทุนเร่ิมแรก

กิจการมีสัญญาเชา่ซื้อ แต่รับรู้สนิทรัพย์
ด้วยราคาทนุที่ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเชา่
ซื้อ โดยไม่ได้แยกองค์ประกอบดอกเบี้ยรอ
ตัดบัญชีออกจากราคาทุนเร่ิมแรก 

เนื่องจากสัญญาเช่าซื้อมีลักษณะเป็นสัญญาเชา่การเงิน ดังนั้น กิจการต้องปรับปรุงโดยวิธี
ปรับปรุงย้อนหลงังบการเงิน ซึ่งกิจการต้องรับรู้รายการสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าซื้อโดยแยก
องค์ประกอบของดอกเบี้ยรอตัดบัญชีออกจากราคาทนุเร่ิมแรกของสัญญาเชา่ซื้อ โดยต้อง
หามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์ี่เช่า เปรียบเทียบกับมูลคา่ปัจจุบันของจ านวนเงนิขั้นต่ าที่
ต้องจ่ายแล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ซึ่งจ านวนเงนิขั้นต่ าที่ต้องจา่ยต้องน ามาแยกดอกเบี้ย
และส่วนที่จะน าไปลดหนี้สนิที่ยงัไม่ไดช้ าระ และดอกเบี้ยต้องปนัส่วนให้กับงวดต่าง ๆ 

ทั้งนี้ตามหลักการภาษีอากร 
(อ้างอิง ท.ป. 1/2528) ระบุให้
ราคาทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์
รวมดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชีไว้
ด้วยและตัดค่าเสื่อมราคา ดังนั้น
ค่าเสื่อมราคาของหลักการภาษี

                                                           
3มาตรา ๑๒๐๒ ทุกคราวที่แจกเงินปันผล บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบส่วนของจ านวนผลก าไรซึ่งบริษัทท ามาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนส ารองนั้นจะมีจ านวนถึง
หนึ่งในสิบของจ านวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น แล้วแต่จะได้ตกลงก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท  
ถ้าได้ออกหุ้นโดยคิดเอาราคาเกินกว่าที่ปรากฏในใบหุ้นเท่าใดจ านวนที่คิดเกินนี้ท่านให้บวกทบเข้าในทุนส ารองจนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนเท่าถึงที่ก าหนดไว้ในวรรคก่อน 
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เรื่อง สาเหต/ุข้อผิดพลาด แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด1 หมายเหตุ 
ของสัญญาเช่า
ซื้อ 

ตลอดอายุสัญญาเช่า เพื่อท าให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเปน็อัตราคงที่ส าหรับยอดคงเหลือ
ของหนี้สินที่เหลืออยู่แต่ละงวด โดยปรับปรุงรายการบัญชี ดงันี้ 
เดบิต ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (สว่นที่เหลือในปีที่มีการปรับปรุง) 

    ก าไรสะสม (กรณีดอกเบี้ยที่ตัดจ่ายและค่าเสื่อมราคายอดสะสมในงวดก่อน) 
     ค่าเสื่อมราคาสะสม (ในปีทีม่ีการปรับปรุง) 

   เครดิต สินทรัพย์ตามสัญญาเชา่ซื้อ (แล้วแต่กรณี) 
                ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ (ในปีที่มีการปรับปรุง) 
 

อากร จะไม่เท่ากับค่าเสื่อมราคา
ของหลักการบัญชี 

3. การไม่รับรู้ค่า
เช่าหรือรายได้
ค่าเช่าตาม
สัญญาเชา่
ด าเนินงาน
ตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุ
สัญญาเชา่ 

กิจการรับรู้ค่าเช่าหรือรายได้ค่าเช่าตาม
สัญญาเชา่ด าเนนิงานตามอัตราค่าเช่าใน
สัญญาเชา่ โดยไม่ได้รบัรู้ค่าเช่าหรือรายได้
ค่าเช่าตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเชา่ 
และไม่เปน็ไปตามเกณฑ์อื่นที่เปน็ระบบ 
ซึ่งแสดงถึงประโยชน์ทีผู่้เช่าได้รบัใน
ช่วงเวลา 

กิจการต้องรับรู้จ านวนเงินที่จา่ยตามสัญญาเช่าด าเนนิงาน (ซึ่งไม่รวมต้นทุนในการให้บริการ 
เช่น ค่าประกันภัย และคา่บ ารุงรักษา) เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายไดค้่าเช่าตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายุสัญญาเชา่ นอกจากวา่จะมีเกณฑ์อื่นที่เป็นระบบ ซึง่แสดงถงึประโยชนท์ี่ผู้เชา่ได้รับใน
ช่วงเวลา ทั้งนีส้ามารถศึกษาเกณฑ์อื่นที่เป็นระบบที่มิใช่วิธีเสน้ตรง จากตัวอย่างเพื่อ
ประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้ค่าเช่า/รายได้ค่าเชา่จากสญัญาเช่าด าเนนิงาน ซึ่ง
เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์สภาวชิาชีพบัญชี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญา
เช่า ย่อหน้าที่ 33 และ
มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วน
ได้เสียสาธารณะ บทที่ 14 ย่อ
หน้าที่ 272 

4. การไม่รับรู้
ประมาณการ
หนี้สิน
ผลประโยชน์
ของพนักงาน 

กิจการไม่รับรู้ประมาณการหนี้สนิ
ผลประโยชน์ของพนักงาน ทัง้ ๆ ที่กิจการ
มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระ
ผูกพันจากการอนุมาน ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการทีไ่ม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ  

กิจการต้องรับรู้ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์ของพนักงานด้วยจ านวนประมาณการที่ดี
ที่สุดเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการทีไ่ม่มี
ส่วนได้เสียสาธารณะ หากกิจการมีนโยบายการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานจากการ
เกษียณอายุของพนักงานที่ท างานจนครบอายุ 55 ปี หรือ 60 ปี แล้วแต่กรณี  
นอกจากนี้ แม้ว่ากิจการไม่มีนโยบายการจา่ยเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน กิจการยงัคง
ต้องพิจารณาภาระผูกพันจากการอนุมานวา่ในอดีตกิจการมีการจ่ายผลประโยชน์ของ
พนักงานเมื่อพนักงานมีการเกษียณอายุ ซึ่งเป็นเหตุให้พนักงานอนุมานได้ว่ากิจการจะมีการ
จ่ายผลประโยชน์ให้พนักงานภายหลังมีการเกษียณอายุ ในกรณีดังกล่าวกิจการต้องรับรู้
ผลประโยชน์ของพนักงานเชน่กัน ทั้งนี้กิจการสามารถศึกษาตัวอย่างประกอบความเข้าใจ

มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วน
ได้เสียสาธารณะบทที่ 16 ย่อ
หน้าที่ 312 
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เรื่อง สาเหต/ุข้อผิดพลาด แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด1 หมายเหตุ 
เก่ียวกับการบันทึกบัญชีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน ซึง่
เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์สภาวชิาชีพบัญชี 

5. การรับรู้
ดอกเบี้ยรับ
ของเงินให้กู้ยืม
แก่กรรมการที่
มีความไม่
แน่นอนในการ
รับช าระ 

กิจการยังคงมีการรับรู้ดอกเบี้ยรับของเงิน
ให้กู้ยืมแก่กรรมการตามสัญญาเงินให้กู้ยืม 
ทั้ง ๆ ที่กรรมการไม่ได้จา่ยช าระเงินคืน
ให้แก่กิจการอย่างต่อเนื่อง และมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะไมไ่ด้รบัช าระ
คืนจากกรรมการ  
หรือสัญญาเงินให้กู้ยืมไม่ได้ก าหนดให้มี
การคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน แตก่ิจการรับรู้
ดอกเบี้ยรับดังกล่าวให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในประมวลรัษฎากร 

กิจการต้องไม่รับรู้ดอกเบี้ยรับในกรณีที่กิจการมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่ที่จะไมไ่ด้รับ
ช าระคืนจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืม และกิจการต้องไม่ใช้วิธีการตั้งคา่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับ
ดอกเบี้ยรับที่กิจการมีความไม่แน่นอนในการรับช าระคืนจากลูกหนี้เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ซึ่งก าหนดให้กิจการรับรู้รายได้ในรปู
ดอกเบี้ย ก็ต่อเมื่อ กิจการมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของรายการบัญชีนัน้ และกิจการสามารถวัดมูลค่าไดข้องจ านวนรายไดไ้ด้อย่าง
น่าเชื่อถือ 

มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรบักิจการที่ไม่มีส่วน
ได้เสียสาธารณะบทที่ 18 ย่อ
หน้าที่ 343 

6. การไม่วัด
มูลค่ายุติธรรม
ของหลักทรัพย์
เพื่อค้าหรือ
หลักทรัพย์เผื่อ
ขาย 

กิจการไม่วัดมูลค่ายตุิธรรม ณ วันสิ้นสุด
รอบระยะเวลารายงานของหลักทรัพย์
เพื่อค้าหรือหลักทรัพย์เผื่อขายที่เป็น
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 

กิจการต้องวัดมูลค่าเงินลงทนุในตราสารทนุที่เปน็หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดทีจ่ัด
ประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าหรือหลักทรัพย์เผื่อขาย ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิน้สุดรอบ
ระยะเวลารายงาน ตามปกติกิจการจะวัดมูลค่าเงนิลงทุนในตราสารที่ถืออยู่ด้วยราคาเสนอ
ซื้อปัจจุบัน หากราคาเสนอซ้ือปจัจุบันไม่สามารถหาได้หรือไม่เปน็ตัวแทนของมูลคา่ยุติธรรม 
กิจการอาจใช้ราคาซื้อขายคร้ังลา่สุดเมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่เปลี่ยนแปลงอยา่งเปน็
สาระส าคัญระหว่างวันที่มีการซื้อขายคร้ังล่าสุดกับวันที่วดัมูลค่า  
กิจการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมลูค่ายุติธรรม ณ วันสิน้สุดรอบ
ระยะเวลารายงาน เป็นก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทนุไปยังงบ
ก าไรขาดทนุหากหลักทรัพย์นั้นเป็นไปตามค านยิามของหลักทรัพย์เพื่อค้า และรับรู้ก าไร 
(ขาดทุน) ดังกลา่วไปยังสว่นของเจ้าของ หากหลักทรัพย์นั้นเป็นไปตามค านยิามของ
หลักทรัพย์เผื่อขาย 

มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วน
ได้เสียสาธารณะบทที่ 9 ย่อ
หน้าที่ 113 

7. การไม่รับรู้ค่า
เผื่อมูลค่า

กิจการไม่รับรู้ค่าเผื่อมูลค่าสนิค้าลดลง
หรือไม่ปรับมูลค่าสนิค้าคงเหลือให้แสดง

ในกรณีที่มูลค่าสนิค้าคงเหลือมีการลดลงอย่างรวดเร็ว เช่น สนิค้าประเภทแฟชัน่ หรือสินค้า
ประเภทเทคโนโลยี เป็นต้น กิจการต้องพิจารณามูลคา่สุทธิที่จะได้รับจากการจ าหนา่ย

มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วน
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เรื่อง สาเหต/ุข้อผิดพลาด แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด1 หมายเหตุ 
สินค้าลดลง
หรือไม่ปรับ
มูลค่าสนิค้า
คงเหลือให้
แสดงแสดง
ด้วยราคาทนุ
หรือมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รบั
แล้วแต่มูลค่า
ใดจะต่ ากว่า 

ด้วยมูลค่าสทุธิที่จะได้รับกรณีทีส่ินค้า
คงเหลือเป็นสินค้าแฟชั่นหรือสนิค้า
ประเภทที่มีมูลค่าสินคา้ลดลงอย่าง
รวดเร็ว 

สินค้าดงักล่าววา่มีมูลคา่ที่ลดลงต่ ากว่าราคาทุนหรือไม่ หากสนิค้าดังกล่าวมีมลูค่าสุทธิที่จะ
ได้รับต่ ากวา่ราคาทุน กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการปรับมลูค่าสินคา้คงเหลือให้เท่ากับ
มูลค่าสุทธทิี่จะได้รับ 

ได้เสียสาธารณะบทที่ 8 ย่อ
หน้าที่ 94 

8. การไม่แปลงคา่
ลูกหนี้หรือ
เจ้าหนี้ที่เป็น
สกุลเงินตรา
ต่างประเทศ 
ณ วันสิน้สุด
รอบระยะเวลา
รายงาน 

กิจการไม่แปลงคา่ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ที่เป็น
สกุลเงินตราตา่งประเทศ ณ วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลารายงาน และไม่รับรู้ผลต่างของ
การแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนในงบก าไร
ขาดทุน 

หากกิจการมีลูกหนี้หรือเจ้าหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นสดุรอบระยะเวลารายงานเป็นสกลุเงินตรา
ต่างประเทศ กิจการต้องแปลงคา่รายการสนิทรัพย์ที่เปน็ตัวเงินที่อยู่ในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารรับซื้อ ณ วันสิน้สดุรอบระยะเวลารายงาน
และแปลงค่ารายการหนี้สินที่เปน็ตัวเงินที่อยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนที่ธนาคารขาย ณ วนัสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน และรับรู้ผลตา่งจากการ
แปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนในงบก าไรขาดทนุส าหรับงวดนัน้ 

มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วน
ได้เสียสาธารณะบทที่ 21 ย่อ
หน้าที่ 389-390 

 

 



ตัวอย่างฉบับน้ีเป็นเพียงการประกอบความเข้าใจเท่านั้น ซึ่งไม่ครอบคลุมทุกสถานการณ์และหลักฐานที่เกิดขึ้นแต่ละกิจการ 

 

22 

 

นอกจากน้ี กิจการต้องเปิดเผยการปรับปรุงแก้ไขข้อผดิพลาดที่เกิดขึน้ในงวดก่อน (งวดก่อนปี 2558) ในงบการเงินปี  2558 
ตามที่มาตรฐานฯก าหนด เช่น  

บริษัท XXX จ ากัด 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 (หน่วย : บาท) 
 ทุนเรือนหุ้น ก าไรสะสม รวม 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 (ตามที่รายงานไว้เดิม) XX XX XX 
ผลสะสมจากการปรับปรุงข้อผิดพลาด (หมายเหตุ 4) XX XX XX 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 (ปรับปรุงใหม่) XX XX XX 
ก าไรสุทธิปี 2557 (ปรับปรุงใหม่) XX XX XX 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 (ปรบัปรุงใหม ่ XX XX XX 
    
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 (ตามที่รายงานไว้เดิม) XX XX XX 
ผลสะสมจากการปรับปรุงข้อผิดพลาด (หมายเหตุ 4) XX XX XX 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 (ปรับปรุงใหม่) XX XX XX 
ก าไรสุทธิปี 2558  XX XX XX 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  XX XX XX 
 

 

บริษัท XXX จ ากัด 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
1. การแก้ไขข้อผดิพลาดทางบัญชี 

 ในระหว่างปี 2558 กรมสรรพากรได้ออกพระราชก าหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับท่ี 595) พ.ศ. 2558 ให้สิทธิแก่บริษัทในการได้รับการยกเว้นการตรวจสอบทางภาษีและยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ดังนั้นบริษัทฯได้ทบทวนข้อมูลทางบัญชีเพิ่มเติม และพบข้อผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีส าหรับปี 2557 และ 2556 
บริษัทจึงได้แก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อก าไรสะสมต้นปี 2558 และ 2557 ผลสะสมของการแก้ไข
ข้อผิดพลาดดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



ตัวอย่างฉบับน้ีเป็นเพียงการประกอบความเข้าใจเท่านั้น ซึ่งไม่ครอบคลุมทุกสถานการณ์และหลักฐานที่เกิดขึ้นแต่ละกิจการ 

 

23 

 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 1 มกราคม   
2558 

1 มกราคม   
2557 

ลักษณะของข้อผิดพลาด  

การรับรู้ทีด่ิน อาคารและอุปกรณไ์ม่ครบถ้วน xx xx 

  การรับรู้หนีส้ินจากเงินกู้ยมืกรรมการ xx xx 

  การรับรูส้ินค้าคงเหลือตามจ านวนท่ีตรวจนับได ้ xx xx 

  การรับรู้เงินสดเกินบัญชี xx xx 
  ฯลฯ xx xx 
รวม xx xx 

 
จ านวนเงินของรายการปรับปรุงทีม่ีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน(เบ็ดเสร็จ) มดีังนี้   

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 31 ธันวาคม   
2558 

31 ธันวาคม   
2557 

1 มกราคม   
2557 

งบแสดงฐานะการเงิน   

เงินสด xx xx xx 

  สินค้าคงเหลือ xx xx xx 

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ xx xx xx 

  เงินกู้ยืมกรรมการ xx xx xx 

  ฯลฯ xx xx xx 
  ก าไรสะสม xx xx xx 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 31 ธันวาคม   
2558 

31 ธันวาคม
2557 

งบก าไรขาดทุน(เบ็ดเสร็จ)  

เงินสด xx xx 

  สินค้าคงเหลือ xx xx 

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ xx xx 

  เงินกู้ยืมกรรมการ xx xx 

ฯลฯ xx xx 
  ก าไรส าหรับป ี xx xx 

 

 การเปิดเผยในกรณีที่ไม่สามารถปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ กิจการต้องเปิดเผยสถานการณ์
ดังกล่าว และรายละเอียดของข้อผิดพลาดว่ามีการแก้ไขเมื่อใดและอย่างใด เช่น  

 “กิจการไม่สามารถปรับปรุงยอดคงเหลือของสินค้าคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ได้เนื่องจากกิจการมิได้ท าการ
ตรวจนับสินค้าในวันดังกล่าว ผลสะสมของข้อผิดพลาดดังกล่าวได้รวมอยู่ในการจัดท างบการเงินส าหรับปี 2558 ซึ่งได้มีการตรวจ
นับสินค้าคงเหลือดังกล่าวแล้ว” 

 ส าหรับงบการเงินที่จัดท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินชุดใหญ่ (TFRS for PAEs) ต้องจัดท างบการเงินที่
ปรับปรุงใหม่ส าหรับวันต้นงวดของงบการเงินงวดก่อนที่น ามาเปรียบเทียบ (งบการเงินปี 2557) ดังนั้นจึงต้องจัดท างบการเงิน ณ 
วันท่ี 1 มกราคม 2557 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเพิ่มเติมส าหรับการจัดท างบการเงินปี 2558 นี้ด้วย พร้อมกันนี้ กิจการต้อง
เปิดเผยผลกระทบต่อหุ้นที่เกิดจากการปรับปรุงย้อนหลังเพื่อให้เป็นไปตามย่อหน้าที่ 64 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 
(ปรับปรุง 2558)เรื่อง ก าไรต่อหุ้น อีกด้วย 
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