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SMEs บัญชีเดียวกับแนวทางการเขียนรายงานของ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สุดปราณี มณีศร ี
สุนิศา แซ่แต้
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการบัญชี 

คณะบัญชี	 การเงินและการธนาคาร	 มหาวิทยาลัยพายัพ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอสาระส�าคัญของพระราชก�าหนดยกเว ้นและสนับสนุนการปฏิบัติการ 

เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 และ พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย 

การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558 ซึ่งส่งผลให้กิจการต้องกลับไปทบทวนข้อมูลในงบการเงิน 

และพิจารณาปรับปรุงรายการแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อรายการในงบการเงินงวดบัญชีปัจจุบันหรือ 

งวดบัญชีก่อน ทั้งนี้ผลกระทบจากรายการดังกล่าวส่งผลให้ผู ้สอบบัญชีต้องปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อรวบรวมหลักฐาน 

การสอบบัญชีอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ค�าส�าคัญ: SMEs บัญชีเดียว รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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SMEs Single-Accounting Book and Guidance for 

an Independent Auditor’s Report

Sudpranee Maneesri 
Sunisa Saetae
Lecturer of Department of Accounting, 

Faculty of Accountancy Finance and Banking, Payap University

This article aims to present a main point of Royal act for exemption and support for tax operation 

following Revenue Code 2015 and Royal Decree of Revenue Code related to decreased rate and exemption 

of tax (No. 595) 2015 which cause companies to review their financial statements and consider error 

correction adjustments. These adjustments may have an effect on current or prior financial statements’ 

components so that their independent audits have to perform audit in order to collect sufficient and 

appropriate evidence for their opinion in the independent auditor’s report.

Keywords: SMEs, Single-accounting book, Independent auditor’s report
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บทความวิชาการ

บทน�า
สืบเน่ืองจาก กรมสรรพากรได้ออกพระราชก�าหนด

ยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตาม

ประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 และ พระราชกฤษฎีกา ออก

ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย การลดอัตราและ

ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558 เมื่อวันท่ี 1 

มกราคม 2558 โดยให้สิทธิพิเศษส�าหรับนิติบุคคลที่จัดตั้ง

ขึ้นในประเทศไทย ได้รับการยกเว้นการตรวจสอบทางภาษี 

ส�าหรับรายการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 รวมถึง

การได้รับยกเว้นและลดอัตราภาษี ในปี 2559–2560 เพื่อ

เป็นจุดเริ่มต ้นส�าหรับการจัดท�าบัญชีและงบการเงินให้

สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของธุรกิจ (บัญชีชุดเดียว) 

ตลอดจนเป็นการวางรากฐานส�าหรับระบบ e-payment 

มาใช้ในการท�าธุรกรรมทางการเงิน เป็นการส่งเสริมให้เกิด

ความคล่องตัวทางการบริหารการเงินแก่ผู ้ประกอบการ 

และท�าให้รัฐบาลได้รับข้อมูลทางเศรษฐกิจที่แท้จริง ซ่ึงจะ 

ส่งผลต่อการก�าหนดมาตรการต่าง ๆ  ในการส่งเสริมและ

สนับสนุนผู ้ประกอบการนิติบุคคล และน�าไปสู่การพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป

พระราชก�าหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการ

เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 และ 

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย 

การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 นั้น มีวัตถุประสงค์ส�าคัญ ดังนี้

1. สนับสนุนให้มีการจัดท�าบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพ

ข้อเท็จจริงของกิจการ ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลใน

การน�าเอาระบบ e-payment มาใช้ เพื่อเป็นการส่งเสริม

การท�าธุรกรรมและการบริหารเงินของผู้ประกอบการเป็นไป

อย่างรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพ

2. เพิ่มศักยภาพทางการผลิตและการค้า รวมถึงสร้าง

ขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู ้ประกอบการ ซ่ึง 

ส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3. สร ้างความเชื่อถือให ้ข ้อมูลในงบการเงินของ

นิติบุคคลในไทย และสะท้อนสภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ เพือ่น�าไปสูก่ารวางแนวทางส�าหรบัการช่วยเหลอื

ของรัฐบาล ซ่ึงจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการ

ของผู ้ประกอบการอย่างแท้จริง และน�าไปสู ่การพัฒนา

ประเทศต่อไป

4. ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับกิจการให้กับประเทศ 

ไทย ในการจัดท�าข ้อมูลทางบัญชีให ้โปร ่งใสตามหลัก 

ธรรมาภิบาล อันจะเป็นการส่งเสริมการเจริญเติบโตของ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน

สาระส�าคัญของกฎหมายฉบับดังกล่าวข้างต้น เป็นการ

เปิดโอกาสการรับสิทธิพิเศษส�าหรับนิติบุคคล ดังต่อไปนี้

1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีเสียภาษีจากฐาน

ก�าไรสุทธิ ได้แก่

• บริษัทจ�ากัด

• บริษัท มหาชน จ�ากัด

• ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด

• ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

• บริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายของต่างประเทศ ซ่ึงประกอบกิจการ 

ในประเทศไทย ท่ีไม่ใช่กิจการขนส่งผ่านต่าง

ประเทศ

• กิจการร่วมค้า

2. นติบิคุคลตามข้อ 1 จะต้องมรีายได้จากการประกอบ

กิจการหรือเนื่องจาการประกอบกิจการ ซึ่งค�านวณตาม 

หลักเกณฑ์สิทธิ์ ไม่เกิน 500 ล้านบาทในรอบปีบัญชีท่ีผ่าน

มาและมีระยะเวลาบัญชีครบ 12 เดือน โดยวันสุดท้ายของ

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 31 ธันวาคม 

2558

3. นิติบุคคลที่เข้าเงื่อนไขข้อ 1 และ 2 จะต้องจดแจ้ง

การได้รับสิทธิ์ต่อกรมสรรพากร ตั้งแต่ 15 มกราคม 2559 

– 15 มีนาคม 2559 ทางอินเตอร์เน็ต และได้รับการยืนยัน

ผ่านทาง e-mail ว่าได้รับการจดแจ้งเรียบร้อยแล้วDo
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ผูประกอบวิชาชีพ

พรบ.การบัญชี

2543

มาตรฐานรายงาน

ทางการเงิน

จัดทำงบการเงิน

พรก. ยกเวนและสนับสนุนการปฏิบัติ

เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

และ พรฎ (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558

ทบทวนขอมูลและ

รายงานงบการเงิน

มีขอผิดพลาด ไมมีขอผิดพลาด

วิเคราะหขอผิดพลาด

ปรับปรุงแกไข

ขอผิดพลาดตาม

TAS#8 (2558)

งบการเงิน

A

CPA

การตรวจสอบงบการเงิน

ขอสรุปอยางมีเหตุผลในการแสดงความเห็น

ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

1

รวบรวมหลักฐานการ

สอบบัญชีที่เพียงพอ

และเหมาะสม

• การตรวจสอบ

• การสังเกตการณ

• การสอบถาม

• การขอ

 คำยืนยันยอด

• การคำนวณ

• การวิเคราะห

 เปรียบเทียบ

• วิธีการ

 ตรวจสอบอื่น

พรก. ยกเวนและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับ

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและ

พรฎ. (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558

A

วิจารณญาณใน

การสังเกตและ

สงสัยเยี่ยง

ผูประกอบวิชาชีพ

มาตรฐานการ

สอบบัญชี

จรรยาบรรณ

ผูประกอบวิชาชีพ

ภาพที่	 1	 SMEs บัญชีเดียวกับแนวทางการเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตDo
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บทความวิชาการ

1

งบการเงินโดยรวมแสดงอยางถูกตองตามที่ควร

ในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

จัดทำรายงานของผูสอบบัญชี

มีสาระสำคัญ มีสาระสำคัญ

แผกระจายตองบการเงิน
แผกระจายตอ

งบการเงินหรือไม

ใช ไมใช

ใช ไมใช

ไมแผกระจาย แผกระจาย

แสดงความเห็นแบบ

ไมมีเงื่อนไข

แสดงความเห็นแบบ

มีเงื่อนไขและ

เพิ่มวรรคเนน

งบการเงินแสดงขอมูล

ที่ขัดตอขอเท็จจริง

อันเปนสาระสำคัญ

ไมสามารถหาหลักฐาน

การตรวจสอบที่

เหมาะสมอยางเพียงพอ

จัดทำรายงานของ

ผูสอบบัญชี

แสดงความเห็นวา

งบการเงินไมถูกตอง

จัดทำรายงานของ

ผูสอบบัญชี

แสดงความเห็น

อยางมีเงื่อนไข

จัดทำรายงานของผูสอบบัญชี

แบบไมแสดงความเห็น

ภาพที่	 1	 SMEs บัญชีเดียวกับแนวทางการเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ)Do
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สิทธิพิเศษส�าคัญที่ได้รับตามพระราชก�าหนดนี้ คือ การ

ได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมิน สั่งให้

เสียภาษีอากร ความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร 

ส�าหรับภาษีอากรในประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปน้ี ภาษีเงินได้

นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ 

นอกจากน้ี ยังได้รับการยกเว้นและลดอัตราภาษี ซึ่งสามารถ

แสดงเปรียบเทียบ ส�าหรับ นิติบุคคลที่จดแจ้งรับสิทธิตาม 

พระราชก�าหนด และพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 595) 

ดังแสดงในภาพที่ 2

ตามทีพ่ระราชก�าหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏบิตักิาร

เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 และ

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย

การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558 

เมื่อวันที่  1 มกราคม 2558 ส่งผลให้นักบัญชีจะต้อง 

ทบทวนข้อมูลและรายการในงบการเงิน ว่ามีข้อผิดพลาด 

เกิดขึ้นหรือไม่ และต้องสืบหาสาเหตุของข้อผิดพลาดดังกล่าว

ว่าเกิดจากสาเหตุใด โดยกิจการควรปรับปรุงตามสาเหตุที่

เกิดข้อผิดพลาดนั้นและต้องมีเอกสารประกอบการบันทึก

บัญชีอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญช ี

พ.ศ. 2543 จึงจะสามารถบันทึกรายการปรับปรุงเพื่อแก้ไข

ข้อผิดพลาดดังกล่าวได้

ท้ังนี้ สาเหตุของความผิดพลาดท่ีพบอาจเกิดขึ้นจาก 

การค�านวณตัวเลขผิดพลาด หรือการบันทึกบัญชีผิดพลาด 

หรือการใช้นโยบายการบัญชีที่ผิดพลาด หรือการตีความ 

ข้อเท็จจริงผิดพลาด หรือการทุจริต ฯลฯ ซึ่งนักบัญชีจะต้อง

พิจารณาเนื้อหาสาระท่ีเกิดข้ึน และหลักฐานของรายการ 

ภาพที่	 2	 เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ของนิติบุคคลท่ีจดแจ้งเข้าร่วม 

“มาตรการ บัญชีเล่มเดียว และ การยกเว้นและลดภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับ SMEs”

ไมจดแจงขอรับสิทธิ จดแจงขอรับสิทธิ

นิติบุคคล

รายได

≤ 500 ลานบาท

ตรวจสอบภาษียอนหลัง

เสียภาษีจากกำไรสุทธิ

ทั้งจำนวน รอยละ 20

นิติบุคคล

รายได

≤ 500 ลานบาท

ไมตรวจสอบภาษียอนหลัง

เสียภาษีจากกำไรสุทธิ

ทั้งจำนวน รอยละ 20

นิติบุคคลที่มี

ทุนชำระแลว

≤ 5 ลานบาท

และยอดขาย

≤ 30 ลานบาท

ตรวจสอบภาษียอนหลัง

กำไรสุทธิ

≤ 300,000 เสียภาษี 0%

> 300,000–3,000,000

เสียภาษี 15%

> 3,000,000 เสียภาษี 20%

นิติบุคคลที่มี

ทุนชำระแลว

≤ 5 ลานบาท

และ ยอดขาย

≤ 30 ลานบาท

ไมตรวจสอบภาษียอนหลัง

ป 2559 ไดรับยกเวนภาษี

ป 2560 กำไรสุทธิ

≤ 300,000 เสียภาษี 0%

> 300,000 เสียภาษี 10%
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ทางบัญชี รวมถึงผลกระทบของความผิดพลาดที่เกิดข้ึน 

ว่าเป็นของงวดบัญชีปัจจุบัน หรืองวดบัญชีก่อน หากเป็น 

ข้อผิดพลาดในงวดบัญชีปัจจุบัน ก็บันทึกรายการปรับปรุง 

ในรอบบัญชีปัจจุบันตามปกติ เพื่อให้งบการเงินสามารถ

แสดงฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานที่ถูกต้องตามท่ี

ควรในสาระส�าคัญ เท่านั้น แต่หากเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

ในงวดก่อน กิจการจะต้องท�าการแก้ไขข้อผิดพลาด โดย

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ 

ทางบัญชีและข้อผิดพลาด ซึ่งได้กล่าวถึงข้อผิดพลาดใน 

งวดก่อน ว่าอาจเป็นการละเว้นการแสดงรายการ หรือการ

แสดงรายการในงบการเงินของกิจการขัดต่อข้อเท็จจริง เช่น 

กิจการอาจสืบค้นและพบว่ามีเอกสารขายสินค้า สินทรัพย์ 

หรือซ้ือสินค้า สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ไม่เคยบันทึก 

บัญชี หรือมีภาระหนี้สินท่ีไม ่ได ้รับรู ้ รับรู ้รายการไว ้ใน 

งบการเงิน เป็นต้น โดยกิจการจะต้องระบุผลกระทบที ่

เกิดจากข้อผิดพลาดว่ากระทบต่อรอบบัญชีปัจจุบันเท่าใด 

และรอบบัญชีก่อนเท่าใด และมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

ตัวอย่าง กิจการอยู่ระหว่างการจัดท�างบการเงินส�าหรับ

ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และพบข้อผิดพลาดท่ี

เกิดข้ึนในปีก ่อน (31 ธ.ค. 2557) ให้ปรับปรุงข ้อมูล 

เปรียบเทียบในปีก่อน (31 ธ.ค. 2557) ส่วนที่เกิดขึ้นในปี

ปัจจุบัน (31 ธ.ค. 2558) ให้ปรับปรุงในปีปัจจุบัน (31 ธ.ค.

2558) อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถระบุผลกระทบว่า 

เกิดข้ึนในปีก่อนเท่าใดให้ปรับปรุงก�าไรสะสมต้นงวด (1 ม.ค. 

2558) ส่วนที่เกิดขึ้นในปีปัจจุบัน ให้ปรับปรุงในปีปัจจุบัน

■ กรณีสามารถระบุได้ว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

• มีผลกระทบกับงวดบัญชีก่อนจ�านวนเท่าใดให้

ปรับปรุงงบการเงินงวดบัญชีก ่อนที่แสดงเป็น

ข้อมูลเปรียบเทียบ เสมือนว่าข้อผิดพลาดได้ถูก

แก้ไขในงวดบัญชีที่ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น (ปีบัญชี 

2557)

• หรือ หากข้อผิดพลาดเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

ในงวดบัญชีก ่อนงวดบัญชีแรกสุดที่แสดงเป็น

ข้อมูลเปรียบเทียบ (ก่อนปีบัญชี 2557) กิจการ

ต้องปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาต้นงวด (ปีบัญชี 

2557) ของสินทรัพย ์ หนี้สิน และส่วนของ 

เจ้าของในงบการเงินงวดแรกท่ีสุดท่ีน�ามาแสดง

เปรยีบเทยีบ (ปีบญัช ี2557) ส่วนทีเ่ป็นผลกระทบ

ของรอบบัญชก่ีอนปีบัญช ี2557 ให้ปรบังบการเงนิ

ย้อนหลัง โดยปรับกับบัญชีก�าไรสะสมต้นงวด 

(ปีบัญชี 2557)

■ กรณีไม่สามารถระบุผลกระทบท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด

ของแต่ละงวด ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ไม่ว่างวดใด 

งวดหนึ่งหรือหลายงวดก่อน (ก่อนปีบัญชี 2558) ให้ปรับปรุง

ข้อมูลเปรียบเทียบด้วยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป โดยปรับกับ

บัญชีก�าไรสะสมต้นงวด นับจากวันแรกสุดที่สามารถท�าได ้

ในทางปฏิบัติ (ปีบัญชี 2558) ซ่ึงในทัศนะของผู้เขียน เห็นว่า

กรณีนี้ เป็นกรณีส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึน ส�าหรับธุรกิจ SMEs

ตัวอย่างข้อผิดพลาดที่อาจตรวจพบ และการบันทึก

รายการปรับปรุง มีดังนี้

(แต่ละกรณีแยกออกจากกัน)

ก. ข้อผิดพลาดของรายการบัญชีสินค้าคงเหลือ

1. สินค้าคงเหลือต้นงวด ในบัญชีมีมากกว่า 

ข้อเท็จจริง (สินค้าขาดจากรายงาน)

2. สินค้าคงเหลือต้นงวด ในบัญชีมีน้อยกว่า 

ข้อเท็จจริง (สินค้าเกินจากรายงาน)

3. สินค้าคงเหลือปลายงวด ในบัญชีมีมากกว่า 

ข้อเท็จจริง (สินค้าขาดจากรายงาน)

4. สินค้าคงเหลือปลายงวด ในบัญชีมีน้อยกว่า 

ข้อเท็จจริง (สินค้าเกินจากรายงาน):

ข. ข้อผิดพลาดของรายการบัญชี ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์

1. สินทรัพย์ในกลุ่มท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ใน

บัญชีมีน้อยกว่าข้อเท็จจริง

2. สินทรัพย์ในกลุ่มท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ใน

บัญชีมีมากกว่าข้อเท็จจริงDo
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SMEs บัญชีเดียวกับแนวทางการเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ตัวอย่างข้อผิดพลาดที่อาจตรวจพบ อธิบายในรายละเอียด ดังนี้

ก.	 ข้อผิดพลาดของรายการบัญชีสินค้าคงเหลือ

1.	สินค้าคงเหลือต้นงวด	 ในบัญชีมีมากกว่าข้อเท็จจริง (สินค้าขาดจากรายงาน):

บันทึกแก้ไขข้อผิดพลาดโดยปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาต้นงวดของสินทรัพย์

สาเหตุข้อผิดพลาด
แนวทางการแก้ ไขข้อผิดพลาด 

(Perpetual	 Inventory	Method)
แนวทางการแก้ ไขข้อผิดพลาด 

(Periodic	 Inventory	Method)

กรณีไม่สามารถระบุผลกระทบท่ีเกิดจากข้อผิดพลาดของแต่ละงวดที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบไม่ว่างวดใดงวดหนึ่งหรือ 

หลายงวดก่อน (TAS 8 ย่อหน้า 45) จะบันทึกปรับปรุง ณ วันต้นงวด (ปี 2558) โดย

1. ไม่รับรู้รายได้ตามข้อเท็จจริง, 

ไม่ได้บันทึกซื้อ และไม่ได้บันทึก

ต้นทุนขาย

บันทึกรับรู้รายได้

เดบิต ลูกหนี้/เงินสด/ธนาคาร/ 

ลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ

เครดิต ก�าไรสะสม (มูลค่าขาย)

 ภาษีขายรอน�าส่ง

บันทึกซื้อสินค้า

เดบิต สินค้าคงเหลือ(ต้นงวด)

 ภาษีซ้ือ

เครดิต เจ้าหนี้/เงินสด/ธนาคาร/ 

เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ

บันทึกต้นทุนขาย

เดบิต ก�าไรสะสม

เครดิต สินค้าคงเหลือ

 (มูลค่าต้นทุนขาย)

บันทึกรับรู้รายได้

เดบิต ลูกหนี้/เงินสด/ธนาคาร/ 

ลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ

เครดิต ก�าไรสะสม (มูลค่าขาย)

 ภาษีขายรอน�าส่ง

บันทึกซื้อสินค้า

เดบิต ก�าไรสะสม

 ภาษีซ้ือ

เครดิต เจ้าหนี้/เงินสด/ธนาคาร/ 

เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ

บันทึกต้นทุนขาย

เดบิต ก�าไรสะสม

เครดิต สินค้าคงเหลือ

 (มูลค่าต้นทุนขาย)

2. บันทึกรายได้แต่ไม่ได้บันทึกต้นทุนขาย บันทึกต้นทุนขาย

เดบิต ก�าไรสะสม

เครดิต สินค้าคงเหลือ

 (มูลค่าต้นทุนขาย)

บันทึกต้นทุนขาย

เดบิต ก�าไรสะสม

เครดิต สินค้าคงเหลือ

 (มูลค่าต้นทุนขาย)

3. บันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ (ต้นงวด) 

ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือสินค้า

สูญหาย

บันทึกลดยอดสินค้า

เดบิต ก�าไรสะสม

เครดิต สินค้าคงเหลือ

 (มูลค่าสินค้าขาดจากรายงาน)

บันทึกลดยอดสินค้า

เดบิต ก�าไรสะสม

เครดิต สินค้าคงเหลือ

 (มูลค่าสินค้าขาดจากรายงาน)
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2.	สินค้าคงเหลือต้นงวด	 ในบัญชีมีน้อยกว่าข้อเท็จจริง (สินค้าเกินจากรายงาน):

บันทึกแก้ไขข้อผิดพลาดโดยปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาต้นงวดของสินทรัพย์

สาเหตุข้อผิดพลาด
แนวทางการแก้ ไขข้อผิดพลาด 

(Perpetual	 Inventory	Method)
แนวทางการแก้ ไขข้อผิดพลาด 

(Periodic	 Inventory	Method)

กรณีไม่สามารถระบุผลกระทบท่ีเกิดจากข้อผิดพลาดของแต่ละงวดที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ไม่ว่างวดใดงวดหนึ่งหรือ 

หลายงวดก่อน ๆ  จะบันทึกปรับปรุง ณ วันต้นงวด (ปี 2558) โดย

1. ไม่ได้บันทึกรายการซ้ือสินค้า 

(ก่อนปี 2558) ตามข้อเท็จจริง

บันทึกซื้อสินค้า

เดบิต สินค้าคงเหลือ (ต้นงวด) 

ก�าไรสะสม (ภาษีซื้อต้องห้าม)

เครดิต เจ้าหนี้การค้า/เงินสด/ธนาคาร/ 

เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ

บันทึกซื้อสินค้า

เดบิต ก�าไรสะสม (ซื้อสินค้า) 

ก�าไรสะสม (ภาษีซื้อต้องห้าม)

เครดิต เจ้าหนี้การค้า/เงินสด/ธนาคาร/ 

เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ

2. บันทึกการเบิกสินค้า (ก่อนปี 2558) 

สูงกว่าข้อเท็จจริง

เดบิต สินค้าคงเหลือ (ต้นงวด)

เครดิต ก�าไรสะสม (ผลต่างสินค้า 

น้อยกว่าข้อเท็จจริง)

เนื่องจาก	 periodic	 ใช้วิธีการ 

ตรวจนับ	 ดังนั้น	 สินค้าที่นับได้ 

เป็นไปตามข้อเท็จจริงมีอยู่	 ดังนั้น 

จึงไม่บันทึกปรับปรุง

อย่างไรก็ตาม กิจการจะต้องพิจารณาว่าข้อผิดพลาด

ของการบันทึกสินค้าคงเหลือต้นปีบัญชี (1 มกราคม 2558) 

ว่ามีผลกระทบต่อสินค้าคงเหลือปลายงวดหรือไม่ และ 

หากพบว่ามีผลกระทบต่องวดบัญชีปัจจุบัน จะต้องบันทึก

การปรับปรุงในรอบบัญชีปัจจุบัน เพื่อให้งบการเงินแสดง

ข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ กล่าวคือ ถ้ากิจการ

เลือกใช้วิธี Perpetual Inventory Method ต้องพิจารณา

ถึงการตีราคาสินค้าคงเหลือตามนโยบายการบัญชีของกิจการ 

และค�านวณหามูลค่าสินค้าคงเหลือปลายงวดที่ถูกต้อง 

เพื่อบันทึกรายการปรับปรุงในรอบบัญชีปัจจุบัน แต่หาก

กิจการเลือกใช้วิธี Periodic Inventory Method ควร 

มีการตรวจนับและค�านวณหามูลค่าของสินค้าคงเหลือ 

ปลายงวดที่ถูกต้อง และแสดงเป็นสินค้าคงเหลือปลายงวด 

ในงบการเงิน
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3.	สินค้าคงเหลือปลายงวดในบัญชีมีมากกว่าข้อเท็จจริง (สินค้าขาดจากรายงาน):

บันทึกแก้ไขข้อผิดพลาดโดยปรับปรุงยอดคงเหลือปลายงวดของสินทรัพย์ในงบการเงินปีปัจจุบัน (รอบปีบัญชี 2558)

สาเหตุข้อผิดพลาด
แนวทางการแก้ ไขข้อผิดพลาด 

(Perpetual	 Inventory	Method)
แนวทางการแก้ ไขข้อผิดพลาด 

(Periodic	 Inventory	Method)

กรณีไม่สามารถระบุผลกระทบท่ีเกิดจากข้อผิดพลาดของแต่ละงวดที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ไม่ว่างวดใดงวดหนึ่งหรือ 

หลายงวดก่อน ๆ  จะบันทึกปรับปรุง ณ วันต้นงวด (ปี 2558) โดย

1. ไม่รับรู้รายได้ตามข้อเท็จจริง 

ไม่ได้บันทึกซื้อและไม่ได้บันทึก 

ต้นทุนขาย (รอบปีบัญชีปัจจุบัน)

บันทึกรับรู้รายได้

เดบิต ลูกหนี้/เงินสด/ธนาคาร/ 

ลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ

เครดิต รายได้จากการขาย (มูลค่าขาย) 

ภาษีขายรอน�าส่ง

บันทึกซื้อสินค้า

เดบิต สินค้าคงเหลือ 

ภาษีซ้ือ

เครดิต เจ้าหนี้/เงินสด/ธนาคาร/ 

เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ

บันทึกต้นทุนขาย

เดบิต ต้นทุนขาย

เครดิต สินค้าคงเหลือ 

(มูลค่าต้นทุนขาย)

บันทึกรับรู้รายได้

เดบิต ลูกหนี้/เงินสด/ธนาคาร/ 

ลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ

เครดิต รายได้จากการขาย (มูลค่าขาย) 

ภาษีขายรอน�าส่ง

บันทึกซื้อสินค้า

เดบิต สินค้าคงเหลือ 

ภาษีซ้ือ

เครดิต เจ้าหนี้/เงินสด/ธนาคาร/ 

เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ

บันทึกต้นทุนขาย

เดบิต ต้นทุนขาย

เครดิต สินค้าคงเหลือ 

(มูลค่าต้นทุนขาย)

2. บันทึกรายได้แต่ไม่ได้บันทึกต้นทุนขาย บันทึกต้นทุนขาย

เดบิต ต้นทุนขาย

เครดิต สินค้าคงเหลือ 

(มูลค่าต้นทุนขาย)

ปรับปรุงยอดสินค้าคงเหลือปลายงวด 

ตามที่ตรวจนับได้จริง

3. บันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือไม่ตรงกับ

ข้อเท็จจริงหรือสินค้าสูญหาย

บันทึกลดยอดสินค้า

เดบิต ขาดทุนจากสินค้าสูญหาย

เครดิต สินค้าคงเหลือ (มูลค่าสินค้า 

ขาดจากรายงาน)

ปรับปรุงยอดสินค้าคงเหลือปลายงวด 

ตามที่ตรวจนับได้จริง
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4.	สินค้าคงเหลือปลายงวด	 ในบัญชีมีน้อยกว่าข้อเท็จจริง (สินค้าเกินจากรายงาน):

บันทึกแก้ไขข้อผิดพลาด ในงบการเงินงวดปัจจุบัน (ปีบัญชี 2558)

สาเหตุข้อผิดพลาด
แนวทางการแก้ ไขข้อผิดพลาด 

(Perpetual	 Inventory	Method)
แนวทางการแก้ ไขข้อผิดพลาด 

(Periodic	 Inventory	Method)

1. ไม่ได้บันทึกรายการซ้ือสินค้าตาม 

ข้อเท็จจริง

บันทึกซื้อสินค้า

เดบิต สินค้าคงเหลือ 

ภาษีซ้ือ

เครดิต เจ้าหนี้การค้า/เงินสด/ธนาคาร/

เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ

บันทึกซื้อสินค้า

เดบิต ซื้อ 

ภาษีซ้ือ

เครดิต เจ้าหนี้การค้า/เงินสด/ธนาคาร/

เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ

2. บันทึกการเบิกสินค้า (ปีบัญชี 2558) 

สูงกว่าข้อเท็จจริง

บันทึกเพิ่มสินค้า

เดบิต สินค้าคงเหลือ

เครดิต ต้นทุนขาย (ผลต่างสินค้า 

น้อยกว่าข้อเท็จจริง)

ปรับปรุงยอดสินค้าคงเหลือปลายงวดตาม

ที่ตรวจนับได้จริง

อย่างไรก็ตาม การบันทึกรายการปรับปรุงในรอบบัญชี

ปัจจุบัน (ปีบัญชี 2558) เพื่อให้งบการเงินแสดงข้อมูลที ่

ถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ ต้องพิจารณาว่าถ้ากิจการ

เลือกใช้วิธี Perpetual Inventory Method ต้องพิจารณา

ถึงการตีราคาสินค้าคงเหลือตามนโยบายการบัญชีของกิจการ 

และค�านวณหามูลค่าที่ถูกต้อง เพ่ือบันทึกรายการปรับปรุง

ในรอบบัญชีปัจจุบัน แต่หากกิจการเลือกใช้วิธี Periodic 

Inventory Method กิจการควรค�านวณหามูลค่าที่ถูกต้อง

และแสดงเป็นสินค้าคงเหลือปลายงวดในงบการเงิน

ข.	ข้อผดิพลาดของรายการบญัชี	ท่ีดนิ	อาคารและอปุกรณ์

1.	สินทรัพย์ในกลุ่มที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์ในบัญชี

มีน้อยกว่าข้อเท็จจริง

กิจการจะต ้องสืบหาข ้อเท็จจริง และสาเหตุของ 

ข้อผิดพลาดดังกล่าว เช่น กิจการบันทึกสินทรัพย์ไม่ครบถ้วน 

หรือ กิจการไม่รับรู ้รายการเป็นสินทรัพย์ ณ วันที่ได้มา 

หรือ บันทึกรายการสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีก่อน 

ท้ังนี้หากพบหลักฐานแสดงถึงข้อผิดพลาดดังกล่าวแล้ว จะ

ต้องพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นและแก้ไขข้อผิดพลาด 

โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (2558) เร่ือง 

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการ

บัญชีและข้อผิดพลาด ซึ่งแสดงข้อเท็จจริงได้จากเอกสาร

ประกอบการซื้อหรือได้มา	หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ใน

สนิทรพัย์นัน้	ๆ 	ส่งผลให้กิจการสามารถระบไุด้ว่าข้อผดิพลาด

ทีเ่กดิขึน้	มผีลกระทบกบังวดบญัชก่ีอนจ�านวนเท่าใด ดงันัน้ 

กิจการจึงควรปรับปรุงงบการเงินงวดบัญชีก่อนที่แสดงเป็น

ข้อมลูเปรยีบเทยีบ (รอบปีบญัช ี2557) เสมอืนว่าข้อผดิพลาด

ได้ถูกแก้ไขในงวดบัญชีท่ีข้อผิดพลาดเกิดข้ึน (ในรอบปีบัญชี 

2557) หรือหากข้อผิดพลาดเป็นข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนใน 

งวดบัญชีก่อนงวดบัญชีแรกสุดท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 

(ก่อนรอบปีบัญชี 2557) กิจการต้องปรับปรุงยอดคงเหลือ

ยกมาต้นงวดของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ 

ในงบการเงินงวดแรกที่สุดที่น�ามาแสดงเปรียบเทียบ (รอบปี

บัญชี 2557) ส่วนที่เป็นผลกระทบของรอบบัญชีก่อน (ก่อน

รอบปีบัญชี 2557) ให้ปรับงบการเงินย้อนหลัง โดยบันทึก

ไว้ในบัญชีก�าไรสะสม
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สาเหตุข้อผิดพลาด แนวทางการแก้ ไขข้อผิดพลาด

1. บันทึกสินทรัพย์ไม่ครบถ้วน 

หรือไม่ได้รับรู้รายการเป็นสินทรัพย ์

ณ วันท่ีได้มา

บันทึกรายการรับรู้สินทรัพย์ ณ วันที่ได้มา หรือวันแรกของงวดก่อนที่น�ามาแสดง

เปรียบเทียบ (รอบปีบัญชี 2557) ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเอกสารหลักฐาน

เดบิต สินทรัพย์

 เครดิต เงินสด/ธนาคาร/เจ้าหนี้/เงินยืมกรรมการ

บันทึกค่าเสื่อมราคาสะสมนับตั้งแต่ได้มาจนถึงวันต้นงวดแรกของปีที่น�ามาแสดง

เปรียบเทียบ (รอบปีบัญชี 2557)

เดบิต ก�าไรสะสม

 เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม

บันทึกค่าเสื่อมราคาปีปัจจุบัน (รอบปีบัญชี 2558)

เดบิต ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์

 เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย์

2. บันทึกสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายใน 

งวดบัญชีก่อน

บันทึกรับรู้รายการ ณ วันที่ได้มา หรือวันแรกของงวดก่อนท่ีน�ามาแสดงเปรียบเทียบ

(รอบปีบัญชี 2557) ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเอกสารหลักฐาน

เดบิต สินทรัพย์

 เครดิต ก�าไรสะสม

บันทึกค่าเสื่อมราคาสะสมนับตั้งแต่ได้มาจนถึงวันต้นงวดแรกของปีที่น�ามาแสดง

เปรียบเทียบ (รอบปีบัญชี 2557)

เดบิต ก�าไรสะสม

 เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม

บันทึกค่าเสื่อมราคาปีปัจจุบัน (รอบปีบัญชี 2558)

เดบิต ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์

 เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย์

อย่างไรก็ตาม ในทัศนะของผู ้เขียนเห็นว่า กรณีที่

กิจการไม่สามารถหาหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีท่ี 

เชื่อถือได้ ตาม พรบ.การบัญชี 2543 ดังนั้น รายการ 

ดังกล่าวจึงไม่ควรรับรู ้เป็นสินทรัพย์ในงบการเงิน ดังนั้น 

กรณีกิจการไม่สามารถระบุได้ว่าข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน มี 

ผลกระทบกับงวดบัญชีก่อนจ�านวนเท่าใด จึงมีความเป็นไป

ได้ยากที่จะเกิดขึ้น

2.	สินทรัพย์ในกลุ่มที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์ในบัญชี

มีมากกว่าข้อเท็จจริง

กจิการจะต้องสบืหาข้อเทจ็จริงและสาเหตขุองข้อผดิพลาด

ดังกล่าว เช่น กิจการเลิกใช้งานสินทรัพย์ในงวดก่อนแล้ว 

แต่ยังไม่บันทึกตัดสินทรัพย์ออกจากบัญชี หรือกิจการน�า

สินทรัพย์ไปขายแล้วไม่บันทึกตัดสินทรัพย์ออกจากบัญชี 

หรือเกิดจากความผิดพลาดของระบบการควบคุมภายใน 
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เกี่ยวกับสินทรัพย์ของกิจการ ทั้งนี้หากพบหลักฐานแสดงถึง

ข้อผิดพลาดดังกล่าวแล้ว จะต้องพิจารณาผลกระทบที่ 

เกิดขึ้นและแก้ไขข้อผิดพลาด โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 8 (2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การ

เปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีและข้อผิดพลาด 

ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏจากการตรวจนับทรัพย์สินของกิจการ	

หรือจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการบัญชี 

ในงวดบัญชีก่อน ดังนั้น หากกิจการสามารถระบุได้ว่า 

ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น มีผลกระทบกับงวดบัญชีก่อนจ�านวน

เท่าใด กิจการจึงควรปรับปรุงงบการเงินงวดบัญชีก่อนที่

แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (รอบปีบัญชี 2557) เสมือนว่า

ข้อผิดพลาดได้ถูกแก้ไขในงวดบัญชีท่ีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น 

(ในรอบปีบัญชี 2557) หรือหากข้อผิดพลาดเป็นข้อผิดพลาด

ที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีก่อนงวดบัญชีแรกสุดที่แสดงเป็นข้อมูล

เปรียบเทียบ (ก่อนรอบปีบัญชี 2557) กิจการต้องปรับปรุง

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวดของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของ

เจ้าของในงบการเงินงวดแรกที่สุดที่น�ามาแสดงเปรียบเทียบ 

(รอบปีบัญชี 2557) ส่วนที่เป็นผลกระทบของรอบบัญชีก่อน

(ก่อนรอบปีบัญชี 2557) ให้ปรับงบการเงินย้อนหลัง โดย

บันทึกไว้ในบัญชีก�าไรสะสม

สาเหตุข้อผิดพลาด แนวทางการแก้ ไขข้อผิดพลาด

1. กิจการเลิกใช้งานสินทรัพย์ใน 

งวดก่อนปีที่น�ามาเปรียบเทียบ 

(ก่อนปี 2557) แต่ยังไม่บันทึก 

ตัดสินทรัพย์ออกจากบัญชี

บันทึกรายการปรับปรุง ตัดสินทรัพย์ออกจากบัญชี ณ วันแรกของงวดก่อนที่น�ามา

แสดงเปรียบเทียบ (1 ม.ค. 57) ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเอกสารหลักฐาน

เดบิต ค่าเส่ือมราคาสะสม-สินทรัพย ์

ก�าไรสะสม (ผลต่าง)

 เครดิต สินทรัพย์

2. กิจการเลิกใช้งานสินทรัพย์ใน 

งวดปีที่น�ามาเปรียบเทียบ (ปี 2557) 

แต่ยังไม่บันทึกตัดสินทรัพย์ออกจาก

บัญชี

บันทึกรายการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของงวดปีที่น�ามาแสดงเปรียบเทียบ 

(31 ธ.ค. 57) ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเอกสารหลักฐาน

เดบิต ค่าเส่ือมราคา-สินทรัพย์

 เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย์

บันทึกตัดสินทรัพย์ออกจากบัญชี (ในรอบปี 2557)

เดบิต ค่าเส่ือมราคาสะสม-สินทรัพย ์

ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์

 เครดิต สินทรัพย์

3. ขายสินทรัพย์ในงวดก่อนปีท่ีน�ามา

เปรียบเทียบ (ก่อนปี 2557) 

แต่ไม่บันทึกบัญชี

บันทึกรายการปรับปรุง ณ วันแรกของงวดก่อนท่ีน�ามาแสดงเปรียบเทียบ 

(1 ม.ค. 57) ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเอกสารหลักฐาน

เดบิต เงินสด/ธนาคาร/ลูกหนี้/ลูกหนี้กรรมการ 

ค่าเส่ือมราคาสะสม-สินทรัพย ์

ก�าไรสะสม (ผลต่าง)

 เครดิต สินทรัพย์
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SMEs บัญชีเดียวกับแนวทางการเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

อย่างไรก็ตาม กรณีไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดจาก

ข้อผิดพลาดของแต่ละงวดที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 

ไม่ว่างวดใด งวดหนึ่งหรือหลายงวดก่อน ให้ปรับปรุงข้อมูล

ด้วยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป นับจากวันแรกสุดที่สามารถ

ท�าได้ในทางปฏิบัติ ดังนั้น กิจการควรปรับปรุงรายการ

สินทรัพย์ในบัญชีมีมากกว่าข้อเท็จจริงดังกล่าว ณ วัน 

ต้นงวดของปีปัจจุบัน (1 ม.ค. 2558) โดย

เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย์ XXX

 ก�าไรสะสม (ผลต่าง) XXX

 เครดิต สินทรัพย์ XXX

หลังจากการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว กิจการจะ

ต้องค�านวณค่าเสื่อมราคา และบันทึกค่าเสื่อมราคาตาม

นโยบายการบัญชีของกิจการ ตามมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีอยู่

ตามข้อเท็จจริงในรอบปีบัญชีปัจจุบัน และปีบัญชีต่อไป

สาเหตุข้อผิดพลาด แนวทางการแก้ ไขข้อผิดพลาด

4. ขายสินทรัพย์ในงวดปีท่ีน�ามา 

เปรียบเทียบ (ปี 2557) 

แต่ไม่บันทึกบัญชี

บันทึกรายการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของงวดปี (บัญชี 2557) ที่น�ามาแสดง 

เปรียบเทียบ (31 ธ.ค. 57) ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเอกสารหลักฐาน

เดบิต ค่าเส่ือมราคา-สินทรัพย์

 เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย์

บันทึกการจ�าหน่ายสินทรัพย์

เดบิต เงินสด/ธนาคาร/ลูกหนี้/ลูกหนี้กรรมการ 

ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย ์

ก�าไรขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่าง)

 เครดิต สินทรัพย ์

  ภาษีขายรอน�าส่ง

5. สินทรัพย์ตามบัญชี ในงวดก่อนป ี

ที่น�ามาเปรียบเทียบ (ก่อนปี 2557) 

สูงกว่าที่ปรากฏในทรัพย์สินท่ีมีอยู่จริง 

เนื่องจากความผิดพลาดของระบบ

การจัดการทรัพย์สิน

บันทึกรายการปรับปรุงงวดปีที่น�ามาแสดงเปรียบเทียบ (1 ม.ค. 57)

เดบิต ค่าเส่ือมราคาสะสม-สินทรัพย ์

ก�าไรสะสม (ผลต่าง)

 เครดิต สินทรัพย์

6. สินทรัพย์ตามบัญชี ในงวดปีท่ีน�ามา

เปรียบเทียบ (ปี 2557) สูงกว่าท่ี

ปรากฏในทรัพย์สินท่ีมีอยู่จริง 

เนื่องจากความผิดพลาดของระบบ

การจัดการทรัพย์สิน

บันทึกรายการปรับปรุงงวดปีที่น�ามาแสดงเปรียบเทียบ (1 ม.ค. 57)

เดบิต ค่าเส่ือมราคาสะสม-สินทรัพย ์

ขาดทุนจากสินทรัพย์สูญหาย 

ลูกหนี้อื่น (กรณีสามารถระบุผู้รับผิดชอบได้)

 เครดิต สินทรัพย ์

  ภาษีขายรอน�าส่ง
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บทความวิชาการ

การตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตวางแผนและปฏบัิตงิานตรวจสอบ

งบการเงิน เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า 

งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูล ที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 

อันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่เพียงใด โดยผู ้สอบบัญชีจะใช้

วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

(Professional Skepticism) ต ่อข ้อมูลของกิจการที่ 

ตรวจสอบ นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี และรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณของผู้ประกอบ

วิชาชีพ (Code of Ethics) เพื่อให้ผลงานของผู้สอบบัญชี

เป็นที่น่าเชื่อถือแก่ผู้ใช้งบการเงิน

ในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว ผู ้สอบบัญชีจะ 

ใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี

อย่างเพียงพอและเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการตรวจหลักฐาน

ทางการบัญชีและหลักฐานประกอบอื่น ๆ  การสังเกตการณ์ 

การสอบถาม การขอค�ายืนยัน การค�านวณ การวิเคราะห์

เปรียบเทียบ ฯลฯ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการสรุปความเห็น 

ในรายงานของผู ้สอบบัญชีว่า งบการเงินโดยรวมแสดงไว ้

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินหรือไม่เพียงใด

หากตรวจสอบแล้วเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน 

ผลการด�าเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีจะแสดง

ความเห็นแบบปกติ คือ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข 

ต่องบการเงินที่ตรวจสอบ ในขณะเดียวกันหากผู้สอบบัญชี

ไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพียงพอ 

และพบว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส�าคัญ ความเห็นของผู ้สอบบัญชีจะเปลี่ยนแปลงไป 

โดยผู ้สอบบัญชีอาจแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข หรือ 

แสดงความเห็นว ่างบการเงินไม ่ถูกต ้อง หรือไม ่แสดง 

ความเห็นต่องบการเงินที่ตรวจสอบ ทั้งนี้ผู ้สอบบัญชีจะใช้

ดุลยพินิจเกี่ยวกับความมีสาระส�าคัญ และการแผ่กระจาย 

(Pervasiveness) ของผลกระทบหรือความเป็นไปได้ที่จะ

เกิดผลกระทบของเหตุการณ์ต่องบการเงิน ประกอบการ

พิจารณาในการแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีตรวจสอบ

ตามท่ีกรมสรรพากรได้ออกพระราชก�าหนดยกเว้นและ

สนับสนุนการปฏิบัติการเก่ียวกับภาษีอากรตามประมวล

รัษฎากร พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความ

ในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร 

(ฉบับท่ี 595) พ.ศ. 2558 ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ 

ผู้สอบบัญชี กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิธีการตรวจสอบ

เพิ่มเติม ตามความจ�าเป็น โดยค�านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น

ต ่อข ้อมูลในงบการเงิน ทั้งนี้  ผู ้สอบบัญชียังคงมีความ 

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ 

สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินงวดปัจจุบัน 

ตามข้อเท็จจริง ดังนั้น หากตรวจสอบแล้วพบว่ากิจการ 

มีข ้อผิดพลาดทางบัญชี ผู ้สอบบัญชีต ้องวิ เคราะห ์ว ่า 

ข้อผิดพลาดนั้น เป็นรายการของงวดบัญชีปัจจุบัน หรือ 

งวดบัญชีก่อน และพิจารณาผลกระทบของข้อผิดพลาด 

ดังกล่าวต่อข้อมูลในงบการเงิน

การตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ไข

ข้อผิดพลาดทางบัญชีดังกล่าว เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ 

แสดงความเห็นต่องบการเงินที่ตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชี

อาจแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข หรือแสดงความเห็นว่า 

งบการเงินไม่ถูกต้อง ในกรณีท่ีกิจการไม่ปรับปรุงข้อผิดพลาด 

หรือไม่เปิดเผยข้อมูลตามท่ีก�าหนดในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน แต่หากกิจการปรับปรุงข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น 

และเปิดเผยถูกต้องตามมาตรฐานการ รายงานทางการเงิน 

ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข หรือ

อาจเพิ่มวรรคเน้น เพื่อให้ผู ้ใช้งบการเงินสังเกตเรื่องที่ม ี

การปรับปรุงรายการท่ีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินแล้ว

ตัวอย่างการเขียนรายงานของผู้สอบบัญชี
กรณีท่ี	1 กิจการได้ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด และเปิดเผย

ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินไว้อย่างเพียงพอและ

เหมาะสมแล้ว ผู ้สอบบัญชีจึงแสดงความเห็นอย่างไม่มี

เงื่อนไข โดยเพิ่มวรรคเน้น ดังนี้Do
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SMEs บัญชีเดียวกับแนวทางการเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ข้อ XX ตามที่กรมสรรพากรได้ออกพระราชก�าหนดยกเว้น

และสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวล

รัษฎากร พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความ

ในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร 

(ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้พบข้อผิดพลาด 

ของบัญชี…(สินค้าคงเหลือ/ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์)… ของ

งวดบัญชีก่อน และได้มีการบันทึกแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไว้อย่างถูกต้องแล้ว 

พร้อมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ความเห็น

ของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ได้มีเงื่อนไขในเรื่องนี้

กรณีท่ี	 2 กิจการสามารถระบุได้ว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

ได้ว่า มีผลกระทบกับงวดบัญชีก่อน (รอบปีบัญชี 2557) 

จ�านวนเท่าใด และกิจการได้ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด 

งบการเงินงวดบัญชีก ่อนท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 

เสมือนว่าข้อผิดพลาดได้ถูกแก้ไขในงวดบัญชีที่ข้อผิดพลาด

เกิดขึ้น (รอบปีบัญชี 2557) หรือ หากข้อผิดพลาดเป็น 

ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนในงวดบัญชีก่อนงวดบัญชีแรกสุดที่ 

แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (ก่อนปีบัญชี 2557) และ

กิจการปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาต้นงวดของสินทรัพย  ์

หนี้สิน และส่วนของเจ้าของในงบการเงินงวดแรกท่ีสุดท่ี 

น�ามาแสดงเปรียบเทียบ (รอบปีบัญชี 2557) ส่วนที่เป็น 

ผลกระทบของรอบบัญชีก่อน (ก่อนปีบัญชี 2557) ให้ปรับ

งบการเงินย้อนหลัง

กรณีแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่อสินค้าคงเหลือ
2.1 ผู ้ สอบบัญชีแสดงความเห็นอย ่างมี เงื่ อนไข 

เน่ืองจากกิจการไม่สามารถจัดหาเอกสารประกอบรายการที่

เกี่ยวข้องกับบัญชีสินค้าคงเหลือ มาให้ตรวจสอบได้อย่าง

เพียงพอและเหมาะสม ส่งผลให้งบการเงินแสดงข้อมูล 

ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระส�าคัญ และกิจการมิได ้

เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ

และเหมาะสม

วรรคเกณฑ์การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข/ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินว่า	 ไม่ถูกต้อง	

(แล้วแต่กรณี)

ในรอบปีบัญชี 2558 กิจการได้มีการบันทึกแก้ไข 

ข้อผิดพลาดเก่ียวกับสินค้าคงเหลือ ณ วันท่ี …(ปี 2557)…

ตามพระราชก�าหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการ 

เก่ียวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2558 รายการ 

ดังกล่าวมีผลกระทบต่อผลก�าไรสุทธิของ …(ปี 2557)

สูงไป (ต�่าไป) จ�านวน ………… บาท และมีผลกระทบต่อ 

ผลก�าไรสุทธิ ของ …(ปี 2558)… สูงไป (ต�่าไป) จ�านวน 

………… บาท นอกจากนี้รายการดังกล่าวยังส่งผลกระทบ 

ต่อฐานะการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของกิจการ ทั้งนี้ 

ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการตรวจสอบที่เพียงพอ 

และเหมาะสมว่าข้อผิดพลาดดังกล่าวเป็นของรอบปีบัญชีใด 

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าจ�าเป็นต้องปรับปรุง

จ�านวนเงินของบัญชีสินค้าคงเหลือและบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

หรือไม่ เพียงใด ซ่ึงหากจ�าเป็นต้องปรับปรุงจะมีผลกระทบ

ต ่อบัญชีสินค ้าคงเหลือ บัญชีสินทรัพย ์รวม รวมถึ ง 

องค์ประกอบอื่นในงบการเงิน ดังนั้น ความเห็นของข้าพเจ้า

จึงมี เงื่อนไขต ่องบก�าไรขาดทุนป ี  2558 และตัวเลข 

เปรียบเทียบเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือและก�าไรขาดทุนปี 2557

2.2 ผู ้ สอบบัญชีแสดงความเห็นอย ่างมี เงื่ อนไข 

เน่ืองจากกิจการบันทึกแก้ไขข้อผิดพลาดเก่ียวข้องกับบัญชี

สินค้าคงเหลือ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง 

การเงิน ส่งผลให้งบการเงินแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป ็นสาระส�าคัญ และกิจการมิได ้ เป ิดเผยข ้อมูลใน

หมายเหตุประกอบ งบการเงิน อย่างเพียงพอและเหมาะสม
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บทความวิชาการ

วรรคเกณฑ์การแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข/เกณฑ์ 

ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินว่า	 ไม่ถูกต้อง

ในรอบปีบัญชี 2558 กิจการได้มีการบันทึกแก้ไข 

ข้อผิดพลาด เกี่ยวกับ สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ ............ 

ตามพระราชก�าหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการ 

เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2558 โดยบันทึก 

............................................. การบันทึกรายการดังกล่าว 

ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ หากปรบัปรงุ

ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จะม ี

ผลกระทบต่อผลก�าไรสุทธิ ของ …(ปี 2557) สูงไป (ต�่าไป) 

จ�านวน ………… บาท และมีผลกระทบต่อผลก�าไรสุทธ ิ

ของ …(ปี 2558)… สูงไป (ต�่าไป) จ�านวน ………… บาท 

รวมถึงมีผลกระทบต่อบัญชีสินค้าคงเหลือ บัญชีสินทรัพย์รวม 

รวมถึงองค์ประกอบอื่นในงบการเงิน ดังนั้น ความเห็นของ

ข้าพเจ้าจึงมีเงื่อนไขต่องบก�าไรขาดทุนปี 2558 และตัวเลข

เปรียบเทียบเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือและก�าไรขาดทุนปี 2557

กรณีแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
2.3 ผู้สอบบญัชแีสดงความเหน็อย่างมเีง่ือนไข เนือ่งจาก

กิจการไม่สามารถจัดหาเอกสารประกอบรายการที่เกี่ยวข้อง

กับบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มาให้ตรวจสอบได้อย่าง

เพียงพอและเหมาะสม ส่งผลให้งบการเงินแสดงข้อมูลท่ี 

ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระส�าคัญ และมิได้เปิดเผยข้อมูล

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อย่างเพียงพอและเหมาะสม

วรรคเกณฑ์การแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข/เกณฑ์ 

ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินว่าไม่ถูกต้อง

ในรอบปีบัญชี 2558 กิจการได้มีการบันทึกแก้ไข 

ข้อผิดพลาด เกี่ยวกับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันท่ี 

…(ปี 2557)… ตามพระราชก�าหนดยกเว้นและสนับสนุน 

การปฏิบัติการเก่ียวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

2558 โดยกิจการบันทึกปรับปรุงมูลค ่าของบัญชี ท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์ ในงบแสดงฐานะการเงิน จ�านวน 

………… บาท และบันทึกค่าเสื่อมราคา ใน (ปี 2557) 

จ�านวน ………… บาท และมีและบันทึกค่าเสื่อมราคา 

ใน (ปี 2558)… จ�านวน ………… บาท รวมถึง การเปิดเผย

ข้อมูลของกิจการ ซึ่ง ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการ

สอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เกี่ยวกับมูลค่าของ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถ 

สรุปได้ว่า จ�าเป็นต้องปรับปรุงจ�านวนเงินของบัญชีที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ และบัญชีที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เพียงใด 

ซึ่งหากจ�าเป็นต้องปรับปรุงจะมีผลกระทบต่อบัญชีท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์ บัญชีสินทรัพย์รวม รวมถึงองค์ประกอบ

อื่นในงบการเงิน ดังน้ัน ความเห็นของข้าพเจ้าจึงมีเงื่อนไข

ต่องบการเงินปี 2558 และตัวเลขเปรียบเทียบเกี่ยวกับที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ ปี 2557

2.4 ผูส้อบบัญชแีสดงความเหน็อย่างมเีงือ่นไข เนือ่งจาก

กิจการบันทึกแก้ไขข ้อผิดพลาดเกี่ยวข ้องกับบัญชี ท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน เช่น กิจการไม่บันทึกค่าเสื่อมราคา ส่งผลให้ 

งบการเงินแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระส�าคัญ 

และมิได้เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อย่าง

เพียงพอและเหมาะสม

วรรคเกณฑ์การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข/เกณฑ์ใน

การแสดงความเห็นต่องบการเงินว่าไม่ถูกต้อง

ในรอบปีบัญชี 2558 กิจการได้มีการบันทึกแก้ไข 

ข้อผิดพลาด เกี่ยวกับ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 

............. ตามพระราชก�าหนดยกเว้นและสนับสนุนการ 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2558 

โดยกิจการบันทึกปรับปรุงมูลค่าของบัญชีที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ ในงบแสดงฐานะการเงิน จ�านวน ………… บาท 

แต่ไม่ได้บันทึกค่าเสื่อมราคาในงบการเงิน ซ่ึงไม่เป็นไป 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หากกิจการคิดค่า

เสื่อมราคาโดยใช้วิธีเส้นตรงในอัตราร้อยละ 5 ส�าหรับอาคาร

และอัตราร้อยละ 20 ส�าหรับอุปกรณ์ จะส่งผลให้ก�าไรสุทธิ

ของปี ……. ลดลง จ�านวน ………… บาท และท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์ จะลดลงด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม จ�านวน Do
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SMEs บัญชีเดียวกับแนวทางการเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

………… บาท ซ่ึงหากจ�าเป็นต้องปรับปรุงจะมีผลกระทบต่อ

บัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ บัญชีสินทรัพย์รวม รวมถึง

องค์ประกอบอื่นในงบการเงิน ดังนั้น ความเห็นของข้าพเจ้า

จึงมีเงื่อนไขต่องบการเงินปี 2558 และตัวเลขเปรียบเทียบ

เกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ปี 2557

สรุป
บทความนี้เสนอสาระส�าคัญของพระราชก�าหนดยกเว้น

และสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวล

รัษฎากร พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกา ออกตามความ

ในประมวลรัษฎากรว่าด้วย การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร

(ฉบับที่  595) พ.ศ. 2558 โดยเริ่มจากการกล ่าวถึง

วัตถุประสงค์ส�าคัญและสาระส�าคัญของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ 

เชื่อมโยงกับการทบทวนข้อมูลในงบการเงิน และพิจารณา

ปรับปรุงรายการแก้ไขข้อผิดพลาดของกิจการ ตลอดจน 

การปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี 

อย่างเพียงพอและเหมาะสม จากน้ันสรุปส่งท้ายด้วย การ 

น�าเสนอแนวทางการเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เอกสารอ้างอิง
ภาษาไทยและการแปล

กระทรวงการคลัง. (2559). มาตรการบัญชีเล ่มเดียวและ 

การยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับ	SMEs. 
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