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บทความนี้แสดงตัวอยางการแกไขขอผิดพลาดโดยเนนรายการคาที่มิไดมีการบันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นในหรือกอนรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พรอมทั้งการหาหลักฐานเอกสารประกอบการลงบัญชีตามมาตรา 20
แหงพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และการบันทึกปรับปรุงขอผิดพลาดอิงตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 8
เพื่อเปนแนวทางใหแกนักบัญชีหรือผูที่สนใจ ในการปรับปรุงขอผิดพลาด ตามความตองการของรัฐบาลไทย ที่ตองการ
ใหธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จัดทําบัญชีบนพื้นฐานตามสภาพความเปนจริงของธุรกิจ เพื่อจะนําระบบ
National e-Payment มาใชในอนาคตอันใกลนี้
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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.
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เฉพาะสวนที่ไมเกิน 300,000 บาทแรก และกําไรสุทธิที่
เกิ น 300,000 บาท เสี ย ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลในอั ต รา
10% ของกําไรสุทธิ
นอกจากนั้น กระทรวงการคลังได ทําความตกลงกั บ
ธนาคารแห ง ประเทศไทยให อ อกระเบี ย บใหม ที่ จ ะเริ่ ม ใช
ในป พ.ศ. 2562 กําหนดใหสถาบันการเงินที่อยูในกํากับ
ดู แ ลของธนาคารแห ง ประเทศไทยทุ ก แห ง ให ใ ช บั ญ ชี แ ละ
งบการเงินชุดเดียวกับที่ลูกคาใชยื่นตอกรมสรรพากรเทานั้น
เปนหลักฐานในการทําธุรกรรมทางการเงินและการขออนุมัติ
สินเชือ่ ตลอดจนรัฐบาลมีนโยบายนํา National e-Payment
Master Plan ซึ่งประกอบดวยแผนงาน 5 โครงการไดแก
(1) โครงการระบบการชําระเงินแบบ Any ID (นานานาม)
(2) โครงการการขยายการใชบัตร (3) โครงการระบบภาษี
และเอกสารธุ ร กรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (4) โครงการ
e-Payment ภาครัฐ และ (5) โครงการการใหความรูและ
สงเสริมการใชธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส โดยจะเรงดําเนินการ
ตามแผนและคาดวาในสวนแรกจะพรอมใชงานไดในชวง
กลางป พ.ศ. 2559 รั ฐ บาลตระหนั ก ถึ ง การสร า งความ
เข ม แข็ ง ให ธุ ร กิ จ เอสเอ็ ม อี เป น หนทางหนึ่ ง ที่ จ ะช ว ยเพิ่ ม
ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ของประเทศไทย หนึ่ ง ใน
วิ ธี นั้ น คื อ การสร า งระบบบั ญ ชี ที่ ดี เพื่ อ ให ส ะท อ น
ผลประกอบการของธุ ร กิ จ ที่ แ ท จ ริ ง อี ก ทั้ ง ยั ง ให รั ฐ บาล
สามารถวิ เ คราะห แ ละวางแผนในการให ค วามช ว ยเหลื อ
ธุ ร กิ จ เอสเอ็ ม อี ไ ด ต รงตามความต อ งการ อย า งไรก็ ต าม
แมการออกพระราชกําหนดและพระราชกฤษฎีกาขางตน
ดูเปนเรื่องที่ไมไดเกิดขึ้นบอยครั้ง และเปนโอกาสดีที่ธุรกิจ
เอสเอ็มอีจะไดแกไขปรับปรุงขอผิดพลาดในอดีต ตลอดจน
ทําบัญชีในอนาคตใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง เพื่อ
นําพาการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจ ตลอดจนธุรกิจ
เอสเอ็มอีจะไดเตรียมตัวเพื่อรับมือกับมาตรการตาง ๆ ที่จะ
เกิ ด ขึ้ น ในอนาคตของรั ฐ บาลเช น e-Payment เป น ต น
แตหลายธุรกิจเอสเอ็มอี มักมีคําถามและมีความกังวลวา
แลวจะแกไขหรือปรับปรุงรายการผิดพลาดตาง ๆ ในอดีต
ใหถูกตองอยางไร
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บทนํา
จากการที่กรมสรรพากรมีคําชี้แจงเมื่อวันที่ 4 มกราคม
พ.ศ. 2559 เกี่ ย วกั บ การที่ รั ฐ บาลได อ อกกฎหมายที่ มี
ผลกระทบโดยตรงต อ งบการเงิ น ของธุ ร กิ จ วิ ส าหกิ จ ขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) ที่ยื่นตอกรมสรรพากร 2 ฉบับ
คือ พระราชกําหนดการยกเวนและสนับสนุนการปฏิบัติการ
เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 และ
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวย
การลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558
โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เปนตนมา
โดยมีสาระสําคัญ คือ ธุรกิจเอสเอ็มอี (บริษทั หรือหางหุน สวน
นิติบุคคลที่มีรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือกอน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ไมเกิน 500 ลานบาท)
ที่จดแจงผานทางเว็บไซตของกรมสรรพากรระหวางวันที่ 15
มกราคม ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 เพื่อแสดงเจตจํานง
จั ด ทํ า งบการเงิ น ที่ ยื่ น ต อ กรมสรรพากรให ส อดคล อ งกั บ
สภาพที่แทจริงของกิจการตั้งแตป พ.ศ. 2559 เปนตนไป
จะไดรับสิทธิจากกรมสรรพากรไมเรียกตรวจสอบ ไมไตสวน
ไม ป ระเมิ น หรื อ ไม สั่ ง ให เ สี ย ภาษี อ ากร และไม แ จ ง ว า มี
ความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร สําหรับรายการที่
เกิดขึ้น (รวมทั้งในกรณีที่ธุรกิจมีการปรับปรุงบัญชีใหมจาก
ขอผิดพลาดที่มีมาแตอดีตใหตรงตามสภาพความเปนจริง)
ก อ นวั น ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และธุ ร กิ จ เอสเอ็ ม อี
ที่มีทุนชําระแลวในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีไมเกิน
5 ล า นบาท และมี ร ายได จ ากการขายสิ น ค า และการให
บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไมเกิน 30 ลานบาท จะไดรับ
สิทธิประโยชนเพิ่มเติมอีก 2 รอบระยะเวลาบัญชีในเรื่อง
การไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิใน
รอบระยะเวลาบัญชีป พ.ศ. 2559 (รอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 แตไมเกินวันที่
31 ธั น วาคม พ.ศ. 2559) และในรอบระยะเวลาบั ญ ชี
ป พ.ศ. 2560 (รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2560 แตไมเกิน 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
จะไดรับยกเวนภาษีภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ
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หลักการปรับปรุงเพื่อแก ไขขอผิดพลาด
การปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดของธุรกิจเอสเอ็มอีตอง
เริ่มจากการวิเคราะหขอผิดพลาดวาเปนของรอบระยะเวลา
บัญชีใด เกิดจากสาเหตุใด พรอมทั้งหาหลักฐานเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 การบันทึกปรับปรุงขอผิดพลาดจะ
อิงมาตรฐานการบัญชีใดขึ้นอยูกับมาตรฐานการบัญชีที่ธุรกิจ
เอสเอ็มอีไดใชอยูกอน หากธุรกิจเอสเอ็มอีเลือกใชมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น สํ า หรั บ กิ จ การที่ มี ส  ว นได เ สี ย
สาธารณะ (TFRS for PAEs) ก็จะอิงมาตรฐานการบัญชีไทย
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด
แต ห ากธุ ร กิ จ เอสเอ็ ม อี ที่ เ ลื อ กใช ม าตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (TFRS
for NPAEs) ก็ จ ะอิ ง บทที่ 5 โดยมาตรฐานการบั ญ ชี ทั้ ง
สองฉบั บ มี ค วามเหมื อ นกั น ในเรื่ อ งการบั น ทึ ก บั ญ ชี แ ก ไ ข
ข อ ผิ ด พลาดและการเป ด เผยข อ มู ล ในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิน ตางกันเฉพาะมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 8
(ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2558) กํ า หนดให กิ จ การต อ งนํ า เสนอ
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันตนงวดของงวดกอนเพิ่มเติม
ในขณะที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่
ไมมีสวนไดเสียสาธารณะไมไดมีการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง พ.ศ. 2558)
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมี
สวนไดเสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) บทที่ 5 กําหนดให
ขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญของงวดกอนที่แสดงเปนขอมูล

เปรี ย บเที ย บ หากพบในงวดบั ญ ชี ป  จ จุ บั น ให ธุ ร กิ จ ต อ ง
ปรับงบการเงินยอนหลัง (Retrospective Restatement)
ของงวดก อ นที่ แ สดงเป น ข อ มู ล เปรี ย บเที ย บ ให ถู ก ต อ ง
เสมือนวาขอผิดพลาดไดรับการแกไขในงวดบัญชีกอน โดย
ปรั บ ปรุ ง แล ว แต ก รณี กั บ สิ น ทรั พ ย หนี้ สิ น หรื อ ส ว นของ
เจาของ (หากกระทบตอกําไรขาดทุน ใหปรับกับกําไรสะสม)
ของงวดกอนที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ และเปดเผย
ผลกระทบจากการปรับปรุงขอผิดพลาดในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิ น ซึ่ ง ทั้ ง นี้ ร วมถึ ง ผลกระทบต อ กํ า ไรต อ หุ  น ตาม
ยอหนาที่ 64 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง
พ.ศ. 2558) เรื่อง กําไรตอหุน
หากขอผิดพลาดทางบัญชีที่เกิดขึ้นในงวดบั ญชี ก  อ น
งวดบัญชีแรกสุดที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ หากธุรกิจ
(1) สามารถระบุจํานวนเงินของผลกระทบตองบการเงินที่
เกิดขึ้นในแตละงวด ใหธุรกิจปรับปรุงแลวแตกรณีกับยอด
คงเหลื อ ยกมาต น งวดของสิ น ทรั พ ย หนี้ สิ น หรื อ ส ว น
ของเจาของของงวดบัญชีแรกสุดที่นํามาแสดงเปนขอมูล
เปรียบเทียบ แตหากธุรกิจ (2) ไมสามารถระบุจํานวนเงิน
ของผลกระทบต อ งบการเงิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแต ล ะงวด ไม ว  า
งวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวด ใหธุรกิจบันทึกปรับปรุงแลว
แตกรณีกับยอดคงเหลือยกมาตนงวดของสินทรัพย หนี้สิน
หรื อ ส ว นของเจ า ของ สํ า หรั บ งวดบั ญ ชี แ รกสุ ด ที่ ส ามารถ
ปฏิบัติได (ซึ่งอาจเปนงวดบัญชีปจจุบัน)
แต ห ากธุ ร กิ จ ไม ส ามารถระบุ ผ ลกระทบสะสมของ
ขอผิดพลาดทางบัญชีที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีกอน ใหธุรกิจ
ปรับปรุงงบการเงินที่นํามาเปรียบเทียบดวยวิธีเปลี่ยนทันที
เปนตนไป (Prospective Application) และตองเปดเผย
สถานการณที่นําไปสูการเกิดขึ้นของเงื่อนไขที่เปนเหตุใหมี
การปรั บ ปรุ ง ข อ ผิ ด พลาดโดยใช วิ ธี เ ปลี่ ย นทั น ที เ ป น ต น ไป
ตลอดจนรายละเอียดวาธุรกิจมีการแกไขขอผิดพลาดเมื่อใด
และอยางไร

รวิช
าชีพ

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงตัวอยางการปรุงปรุง
แกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในหรือกอนรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยบทความนี้จะเนน
“ขอผิดพลาด” ที่เกิดจาก การละเวนการบันทึกบัญชีสําหรับ
รายการคาที่เกิดขึ้นแลวในรอบระยะเวลาบัญชีกอน
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ตัวอยางการบันทึกปรับปรุงขอผิดพลาดทางบัญชี
บริษัท ขอผิดพลาด จํากัด จําหนายสินคาที่ไมอยูในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม มีทุนหุนสามัญจดทะเบียนและเรียกชําระ
เต็มตามมูลคาจํานวน 10,000 หุน บริษัทมีรอบระยะเวลาบัญชีตามปปฏิทิน บริษัทไดบันทึกปดบัญชีแลวแตยังไมไดสง
งบการเงินป พ.ศ. 2558 ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบประจําป บริษัทเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา 20% เพื่อใหเปนไป
ตามการจดแจงกับกรมสรรพากรในการแสดงเจตจํานงจัดทํางบการเงินตามสภาพเปนจริง ดังนั้น เมื่อวันที่ 31 มกราคม
พ.ศ. 2559 บริษัทไดสรุปขอผิดพลาดในทางบัญชี (ทุกขอผิดพลาดมีสาระสําคัญ) ของปกอนวันที่ 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. มีการขายเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง ในป พ.ศ. 2557 ไดรับเงินสด 10,000 บาท บริษัทคิดคาเสื่อมราคา
เต็มจํานวนแลวตั้งแตป พ.ศ. 2556 เครื่องคอมพิวเตอรมีราคาทุน 25,000 บาท คาเสื่อมราคาสะสม 25,000
บาท เมื่อขายได เงินจํานวนนี้กรรมการไดเก็บไว และกรรมการไดนําเงินจํานวนนี้มอบใหบริษัทแลว
ข. กรรมการทานหนึ่งของบริษัทไดยืมเงินของบริษัทจํานวน 60,000 บาท เมื่อตนเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 และ
บริษัทไมมีนโยบายคิดดอกเบี้ยจากกรรมการ
2. ยอดคงเหลือในบัญชีสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีจํานวน 490,000 บาท แตจากการ
ตรวจนับสินคาพบวามีจํานวน 600,000 บาท (บริษัทบันทึกสินคาโดยใชวิธีบันทึกบัญชีสินคาแบบสิ้นงวด Periodic
Inventory Method) จากการตรวจเอกสารเกี่ยวกับสินคาพบวา
ก. ไมไดบันทึกการซื้อสินคา มูลคา 60,000 บาท เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และมูลคา 30,000 บาท
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยกรรมการเปนผูจายเงินคาสินคานี้ และบริษัทไมไดบันทึกสินคานี้ไวใน
บัญชีสินคาคงเหลือของบริษัท
ข. บริษัทไมไดนับสินคาที่นําไปฝากขายที่รานคาแหงหนึ่งแถวเตาปูนมูลคา 20,000 บาทซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 รานคานั้นยังจําหนายไมได
3. ยอดคงเหลือในบัญชีเครื่องจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีราคาทุน 900,000 บาท แตเครื่องจักรที่มี
อยูจริงมีราคาทุน 1,020,000 บาท สาเหตุเกิดจาก
ก. บริษัทไมไดบันทึกการซื้อเครื่องจักรเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 มูลคา 320,000 บาท ซึ่งกรรมการ
เปนผูจายเงิน บริษัทใชวิธีเสนตรงในการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับเครื่องจักร โดยประมาณอายุการใชงาน 5 ป
มูลคาคงเหลือ 20,000 บาท
ข. บริษัทไดเลิกการใชเครื่องจักรเครื่องหนึ่งซึ่งเสื่อมสภาพมาก แตไมอาจระบุไดวาเมื่อใด ทราบแตวา ณ วันเลิก
การใช เครื่องจักรนี้ซื้อเมื่อป พ.ศ. 2546 เครื่องจักร มีราคาทุน 200,000บาท และไดคิดคาเสื่อมราคา
เต็มจํานวนแลว
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4. ยอดคงเหลือในบัญชีเจาหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีมูลคา 90,000 บาท แตหลักฐานการเปนหนี้
พบวามีอยูจริง 100,000 บาท สาเหตุเกิดจาก
ก. บริษัทไดบันทึกตัดบัญชีเจาหนี้อื่นเมื่อมีการจายชําระหนี้คาโฆษณามูลคา 20,000 บาทเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2557 ทั้งที่ บริษัทไมไดบันทึกตั้งบัญชีเจาหนี้อื่นเมื่อบริษัทไดรับใบแจงหนี้วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557
ข. บริษัทไดรับการยกหนี้ใหสําหรับคาซอมพื้นโรงงานมูลคา 10,000 บาท ซึ่งบริษัทไดตั้งมูลคานี้ไวในบัญชี
เจาหนี้อื่น เมื่อไดรับใบแจงหนี้จากเจาหนี้เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ผูบริหารแจงวาไดเจรจายุติกับ
เจาหนี้แลว โดยเจาหนี้มีหนังสือยกหนี้ใหลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556 สําหรับหนี้ 10,000 บาท
ขางลางนี้เปนยอดคงเหลือบางบัญชีที่กอนการบันทึกปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดขางตน
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

84,000

70,000

54,000

900,000

790,000

810,000

650,000

420,000

310,000

90,000

80,000

50,000

360,000

280,000

120,000

ป 2558

ป 2557

860,000

780,000

160,000

142,000

20,000

40,000

80,000

160,000

คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องจักร
คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร
เจาหนี้อื่น

าก.

กําไรสะสม

.วา
รสา

ชื่อบัญชี
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ตนทุนขาย
คาเสื่อมราคา – เครื่องจักร
ภาษีเงินได
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รายการปรับปรุงและปดบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการแกไขขอผิดพลาดขางตน ปรากฏในหนาถัดไป

ปที่ 12 ฉบับที่ 35 กันยายน 2559

วารสารวิชาชีพบัญชี

103

บทความวิชาการ

เลขที่บัญชี

เงินสด
คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องใชสํานักงาน
กําไรสะสม
ภาษีเงินไดงวดกอนจายเกิน/ขาด
บันทึกการจําหนายเครื่องคอมพิวเตอรในป 2557
ลูกหนี้เงินใหกูกรรมการ
เงินสด
บันทึกเงินใหกูยืมกรรมการโดยไมคิดดอกเบี้ย
กําไรสะสม
ภาษีเงินไดงวดกอนจายเกิน/ขาด
เจาหนี้เงินกูกรรมการ
บันทึกการซื้อสินคา เมื่อวันที่ 20/12/2556 และ
วันที่ 29/12/2557 ซึ่งกรรมการเปนผูจายเงิน
สินคาคงเหลือ
กําไรสะสม
ภาษีเงินไดงวดกอนจายเกิน/ขาด
บันทึกสินคาคงเหลือตนป 2558 ตํ่าไปเนื่องจากการไมไดบันทึกซื้อ
เมื่อ 20/12/2556 และ 29/12/2557
ตนทุนขาย
สินคาคงเหลือ
บันทึกโอนปดสินคาคงเหลือตนป 2558 เพิ่มเติมในสวนที่ตํ่าไป
สินคาคงเหลือ
ตนทุนขาย
บันทึกเพิ่มบัญชีสินคาคงเหลือสิ้นป 2558 ใหตรงตามตรวจนับ
เครื่องจักร
เจาหนี้เงินกูกรรมการ
บันทึกการซื้อเครื่องจักรเมื่อ 1/10/2556
โดยกรรมการเปนผูจายเงินแทน

เดบิต

เครดิต

บัญ
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25,000
8,000
2,000

60,000

60,000

72,000
18,000

90,000

90,000
72,000
18,000
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2558
ธ.ค. 31
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สมุดรายวันทั่วไป

90,000
90,000
110,000
110,000
320,000
320,000
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กําไรสะสม
ภาษีเงินไดงวดกอนจายเกิน/ขาด
คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร
บันทึกคาเสื่อมราคานับจากเมื่อใช 1/10/2556 จนถึง
31/12/2557
คาเสื่อมราคา-เครื่องจักร
คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร
บันทึกคาเสื่อมราคาเครื่องจักรที่ซื้อเมื่อ 1/10/2556
สําหรับป 2558
คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร
เครื่องจักร
บันทึกการเลิกใชเครื่องจักรซึ่งซื้อเมื่อป 2546
แตไมอาจระบุวันเลิกใชเครื่องจักร
กําไรสะสม
ภาษีเงินไดงวดกอนจายเกิน/ขาด
เจาหนี้อื่น
บันทึกแกไขขอผิดพลาดการจายชําระหนี้คาโฆษณา
เมื่อวันที่ 24/11/57
เจาหนี้อื่น
กําไรสะสม
ภาษีเงินไดงวดกอนจายเกิน/ขาด
บันทึกไดรับการยกหนี้คาซอมแซมพื้น ณ 25/8/2556
ตนทุนขาย
กําไรขาดทุน
คาเสื่อมราคา-เครื่องจักร
บันทึกโอนปดคาใชจายป 2558 เพิ่มเติม
กําไรสะสม
ภาษีเงินไดปปจจุบันที่ขอคืน
กําไรขาดทุน
บันทึกโอนปดขาดทุนป 2558 เพิ่มเติม

เดบิต

เครดิต

บัญ
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75,000

60,000

60,000

200,000

200,000

16,000
4,000
20,000

10,000
8,000
2,000
20,000
40,000
60,000
32,000
8,000
40,000
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ณ 31 ธันวาคม
2557
ปรับปรุงใหม

ณ 1 มกราคม
2557
ปรับปรุงใหม

250,000
600,000

210,000
440,000

260,000
470,000

5
5
5
5
5

60,000
1,020,000
585,000
135,000
59,000

60,000
1,110,000
495,000
155,000
45,000

1,130,000
325,000
170,000
54,000

5
5

100,000
410,000

90,000
410,000

40,000
380,000

5

268,000

220,000

116,000

สินทรัพย
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5
5
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หนวย : บาท

ณ 31 ธันวาคม
2558

หมายเหตุ

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสด
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ลูกหนี้เงินใหกูกรรมการ
เครื่องจักร
คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร
เครื่องใชสํานักงาน
คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องใชสํานักงาน
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้อื่น
เจาหนี้เงินกูกรรมการ
สวนของผูถือหุน
กําไรสะสม

รวิช
าชีพ

บริษัท ขอผิดพลาด จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน)

บัญ

ชี

ขางลางนี้เปนงบการเงิน (บางสวน) ที่แสดงเฉพาะบัญชี ซึ่งไดรับผลกระทบจากการบันทึกบัญชีแกไขขอผิดพลาด
ตามขางตน โดยมีรูปแบบการแสดงรายการไมไดเปนไปตามรูปแบบงบการเงินตามกฎหมายที่ประกาศโดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ทั้งนี้เพื่อจะไดเห็นรายละเอียดของผลกระทบจากการแกไขขอผิดพลาดที่มีตอบัญชีที่เกี่ยวของ
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หมายเหตุ

บัญ

ชี

บริษัท ขอผิดพลาด จํากัด
งบกําไรขาดทุน (บางสวน)
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

840,000
220,000
–
–
12,000
48,000
4.80

2557
ปรับปรุงใหม
780,000
202,000
20,000
10,000
26,000
104,000
10.40

ทุนเรือนหุน
1,000,000

กําไรสะสม
120,000

หนวย : บาท
รวม
1,120,000

–
1,000,000
–
1,000,000
1,000,000

(4,000)
116,000
104,000
220,000
280,000

(4,000)
1,116,000
104,000
1,220,000
1,280,000

–
1,000,000
–
1,000,000

(60,000)
220,000
48,000
268,000

(60,000)
1,220,000
48,000
1,268,000

รวิช
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2558

5
5
5
5
5
5
5
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ตนทุนขาย
คาเสื่อมราคา – เครื่องจักร
คาโฆษณา
กําไรจากการจําหนายสินทรัพย
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับป
กําไรตอหุน

บริษัท ขอผิดพลาด จํากัด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
(ตามที่รายงานไวเดิม)
ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (หมายเหตุ 5)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 (ปรับปรุงใหม)
กําไรสําหรับป 2557 (ปรับปรุงใหม)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ปรับปรุงใหม)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
(ตามที่รายงานไวเดิม)
ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (หมายเหตุ 5)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 (ปรับปรุงใหม)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บัญ

ชี

บริษัท ขอผิดพลาด จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

รวิช
าชีพ

5. การแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กรมสรรพากรไดออกพระราชกําหนดการยกเวนและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรา
และยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เปนตนมา ใหสิทธิประโยชน
แกบริษัทในการไดรับการยกเวนการตรวจสอบทางภาษียอนหลังสําหรับรายการคาที่เกิดขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
และยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับบริษัทที่เขาเงื่อนไข ดังนั้นบริษัทจึงไดทบทวนขอมูลทางบัญชีเพิ่มเติม และพบขอผิดพลาด
จากการบันทึกบัญชีในป พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 บริษัทจึงไดปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดดังกลาว ซึ่งสงผลกระทบตอกําไร
สะสมตนป พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ผลสะสมของการแกไขขอผิดพลาดดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
หนวย : บาท

1 มกราคม 2557

(65,000)
10,000
(20,000)
15,000
(60,000)

(15,000)
10,000
–
1,000
(4,000)

.วา
รสา

1 มกราคม 2558
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ลักษณะของขอผิดพลาด
การรับรูที่ดิน อาคาร และอุปกรณไมครบถวน
การรับรูหนี้สินจากเจาหนี้เกินบัญชี
การรับรูคาใชจายดําเนินงานไมครบถวน
คาใชจายภาษีเงินได (เพิ่ม) ลด
รวม
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410,000
810,000
310,000
50,000
60,000
120,000

60,000
320,000
15,000
(10,000)
320,000
(4,000)

470,000
1,130,000
325,000
40,000
380,000
116,000

260,000
350,000
–
790,000
420,000
180,000
70,000
80,000
60,000
280,000

(50,000)
90,000
60,000
320,000
75,000
(25,000)
(25,000)
10,000
350,000
(60,000)

210,000
440,000
60,000
1,110,000
495,000
155,000
45,000
90,000
410,000
220,000

ตามที่แสดงไวเดิม

รายการปรับปรุง

142,000
40,000
160,000
16.00

60,000
(14,000)
(56,000)
(5.60)

าก.

dจ

ปรับใหม
202,000
26,000
104,000
10.40
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งบการเงิน
งบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
คาเสื่อมราคา-เครื่องจักร
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับป
กําไรตอหุน

ปรับใหม

บัญ

รายการปรับปรุง

.วา
รสา

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เงินสด
สินคาคงเหลือ
ลูกหนี้เงินใหกูกรรมการ
เครื่องจักร
คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร
เครื่องใชสํานักงาน
คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องใชสํานักงาน
เจาหนี้อื่น
เจาหนี้เงินกูกรรมการ
กําไรสะสม

ตามที่แสดงไวเดิม

รวิช
าชีพ

งบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
สินคาคงเหลือ
เครื่องจักร
คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร
เจาหนี้อื่น
เจาหนี้เงินกูกรรมการ
กําไรสะสม

ชี

ผลกระทบของการแกไขขอผิดพลาดที่มีตองบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับป 2557 มีดังนี้

ปที่ 12 ฉบับที่ 35 กันยายน 2559

วารสารวิชาชีพบัญชี

109

บทความวิชาการ

รวิช
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บัญ

ชี

จากการตรวจนับเครื่องจักรของบริษัท พบวาบริษัทไมไดบันทึกรายการเลิกใชเครื่องจักรเครื่องหนึ่งซึ่งซื้อป พ.ศ. 2546
เครื่องจักรนี้เสื่อมสภาพมาก และไมมีมูลคาคงเหลือ บริษัทไมอาจระบุไดวามีการเลิกการใชเครื่องจักรนี้เมื่อไร ดังนั้น
บริษัทจึงไดนําผลสะสมของขอผิดพลาดดังกลาวรวมอยูในการทํางบการเงินสําหรับป พ.ศ. 2558
จากตัวอยางงบแสดงฐานะการเงินขางตน ไดจัดทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่มีสวนไดเสีย
สาธารณะ (TFRS for PAEs) ซึ่งแสดงขอมูลเปรียบเทียบ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ซึ่งหากเปนธุรกิจเอสเอ็มอีที่ใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ ก็ไมตองแสดงขอมูลเปรียบเทียบดังกลาว

สรุป

เอกสารอางอิง
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“การทําบัญชีตามสภาพเปนจริง” มิไดเปนเรื่องที่ยาก ภาษาไทยและการแปล
เกินกวาจะเกิดขึ้นไดจริงสําหรับธุรกิจเอสเอ็มอี เพราะจะ กระทรวงการคลัง. (2559). มาตรการบัญชีเลมเดียวและการ
ยกเวนและลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ SMEs.
เห็นไดจากความตั้งใจจริง และความรวมมือของหนวยงานรัฐ
สืบคนจาก http://www.thaigov.go.th/index.php/th/
3 ฝาย อันไดแก กรมสรรพากร สภาวิชาชีพบัญชีฯ และ
news-ministry/2012-08-15-09-16-10/item/98868กรมพัฒนาธุรกิจการคา ซึ่งตางก็เขามาใหความรูแกธุรกิจ
มาตรการบัญชีเลมเดียวและการยกเวนและลดอัตราภาษี
เอสเอ็มอีเพื่อใหสามารถเริ่มนับกาวที่หนึ่งได แตการตัดสินใจ
เงินไดนิติบุคคลสําหรับ-smes.html
ที่ จ ะมี ก  า วที่ ห นึ่ ง และก า วอื่ น ๆ อี ก ต อ ไป คงขึ้ น อยู  กั บ
ผู  บ ริ ห ารของธุ ร กิ จ ที่ จ ะเป ด ใจและยอมรั บ ว า การทํ า บั ญ ชี [Ministry of Finance. (2016). Single-accounting book
standard and exemption and decreased rate
ตามสภาพความเปนจริง เปนสิ่งที่เปนประโยชน เอื้อตอการ
of corporate income tax for SMEs. Retrieved
เจริญเติบโต และมีสวนเสริมสรางนําพาธุรกิจใหกาวตอไป
from http://www.thaigov.go.th/index.php/th/
ขางหนา ตลอดจนสรางความมั่นใจใหธุรกิจมากขึ้นเมื่อไดรับ
news-ministry/2012-08-15-09-16-10/item/98868การตรวจสอบจากฝายตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากร
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มาตรการบัญชีเลมเดียวและการยกเวนและลดอัตราภาษี
เงินไดนิติบุคคลสําหรับ-smes.html]
ราชกิจจานุเบกษา. (2559). พระราชกําหนดการยกเวนและ
สนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร พ.ศ. 2558.
[The government gazette. (2016). Royal act of
exemption and support for tax operation
following Revenue Code 2016.]
ราชกิจจานุเบกษา. (2559). พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร
(ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558.
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สภาวิชาชีพบัญชี. (2558). มาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 33
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accounting standard No. 33 (revised 2015):
Earnings per Share. Bangkok.]
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