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การแก�ไขข�อผิดพลาดทางบัญชีเพื่อมุ�งสู�การทําบัญชี
ตามสภาพความเป�นจริง
สุพิชญชญา เหลาธรรมทัศน
ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาการบัญชี

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

บทความนี้แสดงตัวอยางการแกไขขอผิดพลาดโดยเนนรายการคาท่ีมิไดมีการบันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นในหรือกอนรอบ

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พรอมท้ังการหาหลักฐานเอกสารประกอบการลงบัญชีตามมาตรา 20

แหงพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และการบันทึกปรับปรุงขอผิดพลาดอิงตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 8 

เพื่อเปนแนวทางใหแกนักบัญชีหรือผูที่สนใจ ในการปรับปรุงขอผิดพลาด ตามความตองการของรัฐบาลไทย ที่ตองการ

ใหธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จัดทําบัญชีบนพื้นฐานตามสภาพความเปนจริงของธุรกิจ เพื่อจะนําระบบ 

National e-Payment มาใชในอนาคตอันใกลนี้

คําสําคัญ: การแกไขขอผิดพลาด การทําบัญชีตามสภาพความเปนจริง การปรับปรุงขอผิดพลาด
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Accounting Error Corrections in Order to be 
Accounting for Actual Condition
Supitchchayaa Laothammathat
Assistant Professor of Department of Accounting,

Thammasat Business School, Thammasat University

This article demonstrates examples of accounting error corrections by emphasizing on transactions which 

are not recorded in accounting period within or before 31 December 2015 accompanying with finding evidence 

supporting those transactions following section 20 of Accounting Act 2543 and records of accounting error 

adjustments following Thai Accounting Standard No. 8. This demonstration aim to be guidance for accountants 

or who are interested in accounting errors adjustments following Thai government’s requirement which wants 

Small and Medium Enterprises (SMEs) to prepare financial statements reflecting their actual condition in order 

that Thai government is going to implement “National e-Payment” soon.

Keywords: Accounting Error Corrections, Accounting for Actual Condition, Error Adjustments
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บทความวิชาการ

บทนํา
จากการท่ีกรมสรรพากรมีคําชี้แจงเม่ือวันที่ 4 มกราคม 

พ .ศ .  2559 เ ก่ียวกับการที่รัฐบาลได ออกกฎหมายที่มี
ผลกระทบโดยตรงตองบการเงินของธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) ที่ยื่นตอกรมสรรพากร 2 ฉบับ
คือ พระราชกําหนดการยกเวนและสนับสนุนการปฏิบัติการ
เก่ียวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 และ
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวย
การลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558 
โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เปนตนมา 
โดยมสีาระสาํคญั คอื ธรุกจิเอสเอม็อ ี(บริษทัหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลที่มีรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือกอน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ไมเกิน 500 ลานบาท)
ที่จดแจงผานทางเว็บไซตของกรมสรรพากรระหวางวันที่ 15 
มกราคม ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 เพื่อแสดงเจตจํานง
จัดทํางบการเงินที่ยื่นตอกรมสรรพากรใหสอดคลองกับ
สภาพที่แทจริงของกิจการตั้งแตป พ.ศ. 2559 เปนตนไป
จะไดรับสิทธิจากกรมสรรพากรไมเรียกตรวจสอบ ไมไตสวน 
ไมประเมินหรือไมสั่งใหเสียภาษีอากร และไมแจงว ามี
ความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร สําหรับรายการท่ี
เกิดขึ้น (รวมทั้งในกรณีที่ธุรกิจมีการปรับปรุงบัญชีใหมจาก
ขอผิดพลาดที่มีมาแตอดีตใหตรงตามสภาพความเปนจริง) 
กอนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และธุรกิจเอสเอ็มอี
ที่มีทุนชําระแลวในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีไมเกิน 
5 ลานบาท และมีรายไดจากการขายสินคาและการให
บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไมเกิน 30 ลานบาท จะไดรับ
สิทธิประโยชนเพ่ิมเติมอีก 2 รอบระยะเวลาบัญชีในเรื่อง
การไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิใน
รอบระยะเวลาบัญชีป พ.ศ. 2559 (รอบระยะเวลาบัญชีที่
เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 แตไมเกินวันท่ี 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559) และในรอบระยะเวลาบัญชี
ป พ.ศ. 2560 (รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2560 แตไมเกิน 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560) 
จะไดรับยกเวนภาษีภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ

เฉพาะสวนท่ีไมเกิน 300,000 บาทแรก และกําไรสุทธิที่
เกิน 300,000 บาท เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา 
10% ของกําไรสุทธิ

นอกจากนั้น กระทรวงการคลังไดทําความตกลงกับ
ธนาคารแหงประเทศไทยใหออกระเบียบใหมที่จะเริ่มใช
ในป พ.ศ. 2562 กําหนดใหสถาบันการเงินที่อยู ในกํากับ
ดูแลของธนาคารแหงประเทศไทยทุกแหงใหใชบัญชีและ
งบการเงินชุดเดียวกับที่ลูกคาใชยื่นตอกรมสรรพากรเทานั้น 
เปนหลักฐานในการทําธุรกรรมทางการเงินและการขออนุมัติ
สนิเช่ือ ตลอดจนรัฐบาลมีนโยบายนํา National e-Payment 
Master Plan ซึ่งประกอบดวยแผนงาน 5 โครงการไดแก 
(1) โครงการระบบการชําระเงินแบบ Any ID (นานานาม) 
(2) โครงการการขยายการใชบัตร (3) โครงการระบบภาษี
และเอกสารธุ รกรรมอิ เล็กทรอนิกส   (4 )  โครงการ 
e-Payment ภาครัฐ และ (5) โครงการการใหความรูและ
สงเสริมการใชธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส โดยจะเรงดําเนินการ
ตามแผนและคาดวาในสวนแรกจะพรอมใชงานไดในชวง
กลางป พ.ศ. 2559 รัฐบาลตระหนักถึงการสรางความ
เขมแข็งใหธุรกิจเอสเอ็มอี เปนหนทางหนึ่งท่ีจะชวยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย หนึ่งใน
วิธีนั้น คือ การสร างระบบบัญชีที่ดี เพื่อให สะท อน
ผลประกอบการของธุรกิจที่แทจริง อีกทั้งยังใหรัฐบาล
สามารถวิเคราะหและวางแผนในการใหความชวยเหลือ
ธุรกิจเอสเอ็มอีไดตรงตามความตองการ อยางไรก็ตาม
แมการออกพระราชกําหนดและพระราชกฤษฎีกาขางตน
ดูเปนเรื่องที่ไมไดเกิดข้ึนบอยครั้ง และเปนโอกาสดีที่ธุรกิจ
เอสเอ็มอีจะไดแกไขปรับปรุงขอผิดพลาดในอดีต ตลอดจน
ทําบัญชีในอนาคตใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง เพื่อ
นําพาการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจ ตลอดจนธุรกิจ
เอสเอ็มอีจะไดเตรียมตัวเพื่อรับมือกับมาตรการตาง ๆ  ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตของรัฐบาลเชน e-Payment เปนตน
แตหลายธุรกิจเอสเอ็มอี มักมีคําถามและมีความกังวลวา
แลวจะแกไขหรือปรับปรุงรายการผิดพลาดตาง ๆ  ในอดีต
ใหถูกตองอยางไรDo
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การแก�ไขข�อผิดพลาดทางบัญชีเพื่อมุ�งสู�การทําบัญชีตามสภาพความเป�นจริง

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงตัวอยางการปรุงปรุง
แกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในหรือกอนรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยบทความน้ีจะเนน 
“ขอผิดพลาด” ที่เกิดจาก การละเวนการบันทึกบัญชีสําหรับ
รายการคาที่เกิดขึ้นแลวในรอบระยะเวลาบัญชีกอน

หลักการปรับปรุงเพื่อแก� ไขข�อผิดพลาด
การปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดของธุรกิจเอสเอ็มอีตอง

เริ่มจากการวิเคราะหขอผิดพลาดวาเปนของรอบระยะเวลา
บัญชีใด เกิดจากสาเหตุใด พรอมท้ังหาหลักฐานเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 การบันทึกปรับปรุงขอผิดพลาดจะ
อิงมาตรฐานการบัญชีใดขึ้นอยูกับมาตรฐานการบัญชีที่ธุรกิจ
เอสเอ็มอีไดใชอยูกอน หากธุรกิจเอสเอ็มอีเลือกใชมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่มีส วนได  เสีย
สาธารณะ (TFRS for PAEs) ก็จะอิงมาตรฐานการบัญชีไทย 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี 
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด
แตหากธุรกิจเอสเอ็มอีที่ เลือกใชมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (TFRS 
for NPAEs) ก็จะอิงบทที่ 5 โดยมาตรฐานการบัญชีทั้ง
สองฉบับมีความเหมือนกันในเร่ืองการบันทึกบัญชีแกไข
ขอผิดพลาดและการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ตางกันเฉพาะมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 8 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2558) กําหนดใหกิจการตองนําเสนอ
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันตนงวดของงวดกอนเพิ่มเติม
ในขณะท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ี
ไมมีสวนไดเสียสาธารณะไมไดมีการกําหนด

มาตรฐานการบญัชีไทย ฉบับที ่8 (ปรบัปรงุ พ.ศ. 2558) 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมี
สวนไดเสยีสาธารณะ (TFRS for NPAEs) บทที ่ 5 กาํหนดให 
ขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญของงวดกอนที่แสดงเปนขอมูล

เปรียบเทียบ หากพบในงวดบัญชีปจจุบัน ใหธุรกิจตอง
ปรับงบการเงินยอนหลัง (Retrospective Restatement) 
ของงวดกอนที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ ใหถูกตอง
เสมือนวาขอผิดพลาดไดรับการแกไขในงวดบัญชีกอน โดย
ปรับปรุงแลวแตกรณีกับสินทรัพย หนี้สิน หรือสวนของ
เจาของ (หากกระทบตอกําไรขาดทุน ใหปรับกับกําไรสะสม) 
ของงวดกอนท่ีแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ และเปดเผย
ผลกระทบจากการปรับปรุงขอผิดพลาดในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ซึ่งท้ังนี้รวมถึงผลกระทบตอกําไรตอหุ นตาม
ยอหนาท่ี 64 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 
พ.ศ. 2558) เรื่อง กําไรตอหุน

หากขอผิดพลาดทางบัญชีที่เกิดข้ึนในงวดบัญชีกอน
งวดบัญชีแรกสุดที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ หากธุรกิจ 
(1) สามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบตองบการเงินท่ี
เกิดข้ึนในแตละงวด ใหธุรกิจปรับปรุงแลวแตกรณีกับยอด
คงเหลือยกมาตนงวดของสินทรัพย หนี้สิน หรือส วน
ของเจาของของงวดบัญชีแรกสุดที่นํามาแสดงเปนขอมูล
เปรียบเทียบ แตหากธุรกิจ (2) ไมสามารถระบุจํานวนเงิน
ของผลกระทบตองบการเงินท่ีเกิดขึ้นในแตละงวด ไมวา
งวดใดงวดหน่ึงหรือหลายงวด ใหธุรกิจบันทึกปรับปรุงแลว
แตกรณีกับยอดคงเหลือยกมาตนงวดของสินทรัพย หนี้สิน 
หรือสวนของเจาของ สําหรับงวดบัญชีแรกสุดท่ีสามารถ
ปฏิบัติได (ซึ่งอาจเปนงวดบัญชีปจจุบัน)

แตหากธุรกิจไมสามารถระบุผลกระทบสะสมของ
ขอผิดพลาดทางบัญชีที่เกิดข้ึนในงวดบัญชีกอน ใหธุรกิจ
ปรับปรุงงบการเงินที่นํามาเปรียบเทียบดวยวิธีเปล่ียนทันที
เปนตนไป (Prospective Application) และตองเปดเผย
สถานการณที่นําไปสูการเกิดขึ้นของเงื่อนไขที่เปนเหตุใหมี
การปรับปรุงขอผิดพลาดโดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 
ตลอดจนรายละเอียดวาธุรกิจมีการแกไขขอผิดพลาดเมื่อใด
และอยางไร
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บทความวิชาการ

ตัวอย�างการบันทึกปรับปรุงข�อผิดพลาดทางบัญชี
บริษัท ขอผิดพลาด จํากัด จําหนายสินคาท่ีไมอยูในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม มีทุนหุนสามัญจดทะเบียนและเรียกชําระ

เต็มตามมูลคาจํานวน 10,000 หุน บริษัทมีรอบระยะเวลาบัญชีตามปปฏิทิน บริษัทไดบันทึกปดบัญชีแลวแตยังไมไดสง
งบการเงินป พ.ศ. 2558 ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบประจําป บริษัทเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา 20% เพื่อใหเปนไป
ตามการจดแจงกับกรมสรรพากรในการแสดงเจตจํานงจัดทํางบการเงินตามสภาพเปนจริง ดังนั้น เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 
พ.ศ. 2559 บริษัทไดสรุปขอผิดพลาดในทางบัญชี (ทุกขอผิดพลาดมีสาระสําคัญ) ของปกอนวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ดังนี้

1. ยอดคงเหลือในบัญชีเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีจํานวน 300,000 บาท แตเงินสดที่มีอยูในมือ
มีจํานวน 250,000 บาท สาเหตุเกิดจาก
ก. มีการขายเคร่ืองคอมพิวเตอร 1 เคร่ือง ในป พ.ศ. 2557 ไดรับเงินสด 10,000 บาท บริษัทคิดคาเสื่อมราคา

เต็มจํานวนแลวตั้งแตป พ.ศ. 2556 เคร่ืองคอมพิวเตอรมีราคาทุน 25,000 บาท คาเสื่อมราคาสะสม 25,000 
บาท เมื่อขายได เงินจํานวนนี้กรรมการไดเก็บไว และกรรมการไดนําเงินจํานวนน้ีมอบใหบริษัทแลว

ข. กรรมการทานหนึ่งของบริษัทไดยืมเงินของบริษัทจํานวน 60,000 บาท เมื่อตนเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 และ
บริษัทไมมีนโยบายคิดดอกเบ้ียจากกรรมการ

2. ยอดคงเหลือในบัญชีสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีจํานวน 490,000 บาท แตจากการ
ตรวจนับสินคาพบวามีจํานวน 600,000 บาท (บริษัทบันทึกสินคาโดยใชวิธีบันทึกบัญชีสินคาแบบสิ้นงวด Periodic 
Inventory Method) จากการตรวจเอกสารเก่ียวกับสินคาพบวา
ก. ไมไดบันทึกการซ้ือสินคา มูลคา 60,000 บาท เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และมูลคา 30,000 บาท

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยกรรมการเปนผูจายเงินคาสินคานี้ และบริษัทไมไดบันทึกสินคานี้ไวใน
บัญชีสินคาคงเหลือของบริษัท

ข. บริษัทไมไดนับสินคาที่นําไปฝากขายท่ีรานคาแหงหนึ่งแถวเตาปูนมูลคา 20,000 บาทซ่ึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 รานคานั้นยังจําหนายไมได

3. ยอดคงเหลือในบัญชีเคร่ืองจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีราคาทุน 900,000 บาท แตเครื่องจักรที่มี
อยูจริงมีราคาทุน 1,020,000 บาท สาเหตุเกิดจาก
ก. บริษัทไมไดบันทึกการซ้ือเคร่ืองจักรเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 มูลคา 320,000 บาท ซึ่งกรรมการ

เปนผูจายเงิน บริษัทใชวิธีเสนตรงในการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับเครื่องจักร โดยประมาณอายุการใชงาน 5 ป 
มูลคาคงเหลือ 20,000 บาท

ข. บริษัทไดเลิกการใชเคร่ืองจักรเคร่ืองหนึ่งซึ่งเสื่อมสภาพมาก แตไมอาจระบุไดวาเมื่อใด ทราบแตวา ณ วันเลิก
การใช เคร่ืองจักรน้ีซื้อเม่ือป พ.ศ. 2546 เคร่ืองจักร มีราคาทุน 200,000บาท และไดคิดคาเส่ือมราคา
เต็มจํานวนแลว
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การแก�ไขข�อผิดพลาดทางบัญชีเพื่อมุ�งสู�การทําบัญชีตามสภาพความเป�นจริง

4. ยอดคงเหลือในบัญชีเจาหน้ีอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีมูลคา 90,000 บาท แตหลักฐานการเปนหนี้
พบวามีอยูจริง 100,000 บาท สาเหตุเกิดจาก
ก. บริษัทไดบันทึกตัดบัญชีเจาหนี้อื่นเมื่อมีการจายชําระหนี้คาโฆษณามูลคา 20,000 บาทเม่ือวันที่ 24 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2557 ทั้งที่ บริษัทไมไดบันทึกตั้งบัญชีเจาหนี้อื่นเมื่อบริษัทไดรับใบแจงหนี้วันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2557
ข. บริษัทไดรับการยกหนี้ใหสําหรับคาซอมพ้ืนโรงงานมูลคา 10,000 บาท ซึ่งบริษัทไดตั้งมูลคานี้ไวในบัญชี

เจาหน้ีอื่น เมื่อไดรับใบแจงหน้ีจากเจาหน้ีเมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ผูบริหารแจงวาไดเจรจายุติกับ
เจาหนี้แลว โดยเจาหนี้มีหนังสือยกหนี้ใหลงวันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556 สําหรับหนี้ 10,000 บาท

ขางลางนี้เปนยอดคงเหลือบางบัญชีที่กอนการบันทึกปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดขางตน

ช่ือบัญชี
ณ 31 ธันวาคม

2558
ณ 31 ธันวาคม

2557
ณ 1 มกราคม

2557

เงินสด 300,000 260,000 260,000

สินคาคงเหลือ 490,000 350,000 410,000

เครื่องใชสํานักงาน 160,000 180,000 170,000

คาเส่ือมราคาสะสม-เครื่องใชสํานักงาน 84,000 70,000 54,000

เครื่องจักร 900,000 790,000 810,000

คาเส่ือมราคาสะสม-เครื่องจักร 650,000 420,000 310,000

เจาหนี้อื่น 90,000 80,000 50,000

กําไรสะสม 360,000 280,000 120,000

ป� 2558 ป� 2557

ตนทุนขาย 860,000 780,000

คาเส่ือมราคา – เครื่องจักร 160,000 142,000

ภาษีเงินได 20,000 40,000

กําไรสําหรับป 80,000 160,000

รายการปรับปรุงและปดบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการแกไขขอผิดพลาดขางตน ปรากฏในหนาถัดไป
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บทความวิชาการ

 สมุดรายวันทั่วไป หน�า

ว ด ป ช่ือบัญชีและคําอธิบายรายการ เลขท่ีบัญชี เดบิต เครดิต

2558

ธ.ค. 31 เงินสด 10,000

คาเส่ือมราคาสะสม-เครื่องใชสํานักงาน 25,000

 เครื่องใชสํานักงาน 25,000

 กําไรสะสม 8,000

 ภาษีเงินไดงวดกอนจายเกิน/ขาด 2,000

บันทึกการจําหนายเครื่องคอมพิวเตอรในป 2557

ลูกหนี้เงินใหกูกรรมการ 60,000

 เงินสด 60,000

บันทึกเงินใหกูยืมกรรมการโดยไมคิดดอกเบ้ีย

กําไรสะสม 72,000

ภาษีเงินไดงวดกอนจายเกิน/ขาด 18,000

 เจาหนี้เงินกูกรรมการ 90,000

บันทึกการซ้ือสินคา เมื่อวันท่ี 20/12/2556 และ

วันที่ 29/12/2557 ซึ่งกรรมการเปนผูจายเงิน

สินคาคงเหลือ 90,000

 กําไรสะสม 72,000

 ภาษีเงินไดงวดกอนจายเกิน/ขาด 18,000

บันทึกสินคาคงเหลือตนป 2558 ตํ่าไปเนื่องจากการไมไดบันทึกซื้อ

เมื่อ 20/12/2556 และ 29/12/2557

ตนทุนขาย 90,000

 สินคาคงเหลือ 90,000

บันทึกโอนปดสินคาคงเหลือตนป 2558 เพิ่มเติมในสวนที่ตํ่าไป

สินคาคงเหลือ 110,000

 ตนทุนขาย 110,000

บันทึกเพิ่มบัญชีสินคาคงเหลือสิ้นป 2558 ใหตรงตามตรวจนับ

เครื่องจักร 320,000

 เจาหนี้เงินกูกรรมการ 320,000

บันทึกการซ้ือเครื่องจักรเมื่อ 1/10/2556

โดยกรรมการเปนผูจายเงินแทนDo
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การแก�ไขข�อผิดพลาดทางบัญชีเพื่อมุ�งสู�การทําบัญชีตามสภาพความเป�นจริง

 สมุดรายวันทั่วไป หน�า

ว ด ป ช่ือบัญชีและคําอธิบายรายการ เลขท่ีบัญชี เดบิต เครดิต

2558

ธ.ค. 31 กําไรสะสม 60,000

ภาษีเงินไดงวดกอนจายเกิน/ขาด 15,000

 คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร 75,000

บันทึกคาเสื่อมราคานับจากเม่ือใช 1/10/2556 จนถึง 

31/12/2557

คาเสื่อมราคา-เครื่องจักร 60,000

 คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร 60,000

บันทึกคาเสื่อมราคาเคร่ืองจักรที่ซื้อเมื่อ 1/10/2556

สําหรับป 2558

คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร 200,000

 เครื่องจักร 200,000

บันทึกการเลิกใชเครื่องจักรซึ่งซื้อเมื่อป 2546

แตไมอาจระบุวันเลิกใชเครื่องจักร

กําไรสะสม 16,000

ภาษีเงินไดงวดกอนจายเกิน/ขาด 4,000

 เจาหนี้อื่น 20,000

บันทึกแกไขขอผิดพลาดการจายชําระหนี้คาโฆษณา

เมื่อวันที่ 24/11/57

เจาหนี้อื่น 10,000

 กําไรสะสม 8,000

 ภาษีเงินไดงวดกอนจายเกิน/ขาด 2,000

บันทึกไดรับการยกหน้ีคาซอมแซมพ้ืน ณ 25/8/2556

ตนทุนขาย 20,000

กําไรขาดทุน 40,000

 คาเสื่อมราคา-เครื่องจักร 60,000

บันทึกโอนปดคาใชจายป 2558 เพิ่มเติม

กําไรสะสม 32,000

ภาษีเงินไดปปจจุบันท่ีขอคืน 8,000

 กําไรขาดทุน 40,000

บันทึกโอนปดขาดทุนป 2558 เพิ่มเติมDo
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บทความวิชาการ

ขางลางน้ีเปนงบการเงิน (บางสวน) ที่แสดงเฉพาะบัญชี ซึ่งไดรับผลกระทบจากการบันทึกบัญชีแกไขขอผิดพลาด
ตามขางตน โดยมีรูปแบบการแสดงรายการไมไดเปนไปตามรูปแบบงบการเงินตามกฎหมายที่ประกาศโดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ทั้งนี้เพื่อจะไดเห็นรายละเอียดของผลกระทบจากการแกไขขอผิดพลาดท่ีมีตอบัญชีที่เกี่ยวของ

บริษัท ขอผิดพลาด จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน)

หนวย : บาท

หมายเหตุ ณ 31 ธันวาคม
2558

ณ 31 ธันวาคม
2557

ปรับปรุงใหม�

ณ 1 มกราคม
2557

ปรับปรุงใหม�

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสด 5 250,000 210,000 260,000

สินคาคงเหลือ 5 600,000 440,000 470,000

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ลูกหนี้เงินใหกูกรรมการ 5 60,000 60,000

เครื่องจักร 5 1,020,000 1,110,000 1,130,000

คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร 5 585,000 495,000 325,000

เครื่องใชสํานักงาน 5 135,000 155,000 170,000

คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องใชสํานักงาน 5 59,000 45,000 54,000

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้อื่น 5 100,000 90,000 40,000

เจาหนี้เงินกูกรรมการ 5 410,000 410,000 380,000

สวนของผูถือหุน

กําไรสะสม 5 268,000 220,000 116,000
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การแก�ไขข�อผิดพลาดทางบัญชีเพื่อมุ�งสู�การทําบัญชีตามสภาพความเป�นจริง

บริษัท ขอผิดพลาด จํากัด

งบกําไรขาดทุน (บางสวน)

สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ สําหรับป�สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

2558 2557
ปรับปรุงใหม�

ตนทุนขาย 5 840,000 780,000

คาเส่ือมราคา – เครื่องจักร 5 220,000 202,000

คาโฆษณา 5 – 20,000

กําไรจากการจําหนายสินทรัพย 5 – 10,000

ภาษีเงินได 5 12,000 26,000

กําไรสําหรับป 5 48,000 104,000

กําไรตอหุน 5 4.80 10.40

บริษัท ขอผิดพลาด จํากัด

งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หนวย : บาท

ทุนเรือนหุ�น กําไรสะสม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557

(ตามที่รายงานไวเดิม)

1,000,000 120,000 1,120,000

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (หมายเหตุ 5) – (4,000) (4,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 (ปรับปรุงใหม) 1,000,000 116,000 1,116,000

กําไรสําหรับป 2557 (ปรับปรุงใหม) – 104,000 104,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ปรับปรุงใหม) 1,000,000 220,000 1,220,000

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558

(ตามที่รายงานไวเดิม)

1,000,000 280,000 1,280,000

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (หมายเหตุ 5) – (60,000) (60,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 (ปรับปรุงใหม) 1,000,000 220,000 1,220,000

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 2558 – 48,000 48,000

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 1,000,000 268,000 1,268,000
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บริษัท ขอผิดพลาด จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

5. การแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กรมสรรพากรไดออกพระราชกําหนดการยกเวนและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับ

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรา

และยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 595) พ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เปนตนมา ใหสิทธิประโยชน

แกบริษัทในการไดรับการยกเวนการตรวจสอบทางภาษียอนหลังสําหรับรายการคาที่เกิดขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

และยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับบริษัทที่เขาเง่ือนไข ดังนั้นบริษัทจึงไดทบทวนขอมูลทางบัญชีเพิ่มเติม และพบขอผิดพลาด

จากการบันทึกบัญชีในป พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 บริษัทจึงไดปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดดังกลาว ซึ่งสงผลกระทบตอกําไร

สะสมตนป พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ผลสะสมของการแกไขขอผิดพลาดดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดง

การเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน โดยมีรายละเอียดดังน้ี

หนวย : บาท

1 มกราคม 2558 1 มกราคม 2557

ลักษณะของขอผิดพลาด

 การรับรูที่ดิน อาคาร และอุปกรณไมครบถวน (65,000) (15,000)

 การรับรูหนี้สินจากเจาหนี้เกินบัญชี 10,000 10,000

 การรับรูคาใชจายดําเนินงานไมครบถวน (20,000) –

 คาใชจายภาษีเงินได (เพิ่ม) ลด 15,000 1,000

 รวม (60,000) (4,000)
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ผลกระทบของการแกไขขอผิดพลาดที่มีตองบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับป 2557 มีดังนี้

งบการเงิน ตามท่ีแสดงไว�เดิม รายการปรับปรุง ปรับใหม�

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

สินคาคงเหลือ 410,000 60,000 470,000

เครื่องจักร 810,000 320,000 1,130,000

คาเส่ือมราคาสะสม-เครื่องจักร 310,000 15,000 325,000

เจาหนี้อื่น 50,000 (10,000) 40,000

เจาหนี้เงินกูกรรมการ 60,000 320,000 380,000

กําไรสะสม 120,000 (4,000) 116,000

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เงินสด 260,000 (50,000) 210,000

สินคาคงเหลือ 350,000 90,000 440,000

ลูกหนี้เงินใหกูกรรมการ – 60,000 60,000

เครื่องจักร 790,000 320,000 1,110,000

คาเส่ือมราคาสะสม-เครื่องจักร 420,000 75,000 495,000

เครื่องใชสํานักงาน 180,000 (25,000) 155,000

คาเส่ือมราคาสะสม-เครื่องใชสํานักงาน 70,000 (25,000) 45,000

เจาหนี้อื่น 80,000 10,000 90,000

เจาหนี้เงินกูกรรมการ 60,000 350,000 410,000

กําไรสะสม 280,000 (60,000) 220,000

งบการเงิน ตามท่ีแสดงไว�เดิม รายการปรับปรุง ปรับใหม�

งบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

คาเส่ือมราคา-เคร่ืองจักร 142,000 60,000 202,000

ภาษีเงินได 40,000 (14,000) 26,000

กําไรสําหรับป 160,000 (56,000) 104,000

กําไรตอหุน 16.00 (5.60) 10.40
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จากการตรวจนับเครื่องจักรของบริษัท พบวาบริษัทไมไดบันทึกรายการเลิกใชเครื่องจักรเครื่องหนึ่งซึ่งซื้อป พ.ศ. 2546 
เครื่องจักรน้ีเสื่อมสภาพมาก และไมมีมูลคาคงเหลือ บริษัทไมอาจระบุไดวามีการเลิกการใชเครื่องจักรนี้เมื่อไร ดังนั้น
บริษัทจึงไดนําผลสะสมของขอผิดพลาดดังกลาวรวมอยูในการทํางบการเงินสําหรับป พ.ศ. 2558

จากตัวอยางงบแสดงฐานะการเงินขางตน ไดจัดทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีมีสวนไดเสีย
สาธารณะ (TFRS for PAEs) ซึ่งแสดงขอมูลเปรียบเทียบ ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ซึ่งหากเปนธุรกิจเอสเอ็มอีที่ใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ ก็ไมตองแสดงขอมูลเปรียบเทียบดังกลาว

สรุป
“การทําบัญชีตามสภาพเปนจริง” มิไดเปนเรื่องที่ยาก

เกินกวาจะเกิดขึ้นไดจริงสําหรับธุรกิจเอสเอ็มอี เพราะจะ
เห็นไดจากความต้ังใจจริง และความรวมมือของหนวยงานรัฐ 
3 ฝาย อันไดแก กรมสรรพากร สภาวิชาชีพบัญชีฯ และ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ซึ่งตางก็เขามาใหความรูแกธุรกิจ
เอสเอ็มอีเพื่อใหสามารถเริ่มนับกาวที่หนึ่งได แตการตัดสินใจ
ที่จะมีกาวที่หนึ่ง และกาวอื่น  ๆ  อีกตอไป คงขึ้นอยู กับ
ผู บริหารของธุรกิจที่จะเปดใจและยอมรับวาการทําบัญชี
ตามสภาพความเปนจริง เปนสิ่งที่เปนประโยชน เอื้อตอการ
เจริญเติบโต และมีสวนเสริมสรางนําพาธุรกิจใหกาวตอไป
ขางหนา ตลอดจนสรางความม่ันใจใหธุรกิจมากข้ึนเม่ือไดรับ
การตรวจสอบจากฝายตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากร
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