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 มาตรการบญัชีชุดเดียว 

เดือนเมษายน 2559 

เร่ือง : การบันทกึบัญชีที่ดินที่น าเข้ามาในระบบบัญชีตามมาตรการบัญชีชุดเดียว 

ถาม :  1. ในกรณีรายการลูกหน้ีเงินกู้ยืมกรรมการ เน่ืองจากการปรับปรุงทางบัญชีกรณีที่เงินสดมี

มาก โดยที่ไม่ได้มีการยืมเงินของกรรมการจริง ในกรณีน้ีเราสามารถน ามาปรับปรุง กบั

ก าไรหรือขาดทุนสะสมได้หรือไม่คะ 

2. ในทางกลับกนั รายการเจ้าหน้ีเงินกู้ยืมซ่ึงเกดิจากเงินสดติดลบ โดยที่ไม่มีการกู้เงินจริง 

เกดิจากการผิดพลาดทางการลงบัญชีเหมือนกนั สามารถปรับปรุงกบัก าไรหรือขาดทุน

สะสมได้หรือไม่คะ 

 ในการปรับปรุงบัญชีที่ผิดพลาดของปีที่ผ่านมาต้องปรับปรุง ณ วันต้นงวดของรอบ

บัญชีปี 2558 แต่ถ้าในปี 2558 มีเงินสดเหลือหรือติดลบ จะสามารถปรับปรุงเหมือนรายการ

ต้นงวดได้หรือไม่  ถ้าไม่จะมีวิธกีารลงปรับปรุงเงินสดก้อนนี้อย่างไรคะ   

ตอบ : กรณีการปรับปรุงเกี่ยวกบัข้อผิดพลาดของการลงบัญชีชุดเดียวน้ัน 

 ขอให้ทา่นศึกษาเพ่ิมเติมได้โดยละเอียดจาก ตัวอย่างเพ่ือประกอบความเข้าใจในการ

ปรับปรุงบัญชีเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาด ตาม link ดังน้ี 

http://www.fap.or.th/images/column_1459500742/Edit.pdf 

 ทั้งน้ีขอให้ทา่นปรึกษาผู้สอบบัญชีของกจิการ ซ่ึงเป็นผู้ที่มีความเข้าใจและมีข้อมูล

เกี่ยวกบัรายละเอียดที่มากกว่า เน่ืองจากผู้สอบบัญชีจะต้องเป็นผู้แสดงความเหน็ต่อรายงานทาง

การเงินที่ทา่นจัดท าข้ึนดังกล่าว 

 

เดือนมีนาคม 2559 

เร่ือง : การบันทกึบัญชีที่ดินที่น าเข้ามาในระบบบัญชีตามมาตรการบัญชีชุดเดียว 

ถาม :   จากกรณีที่กรมสรรพากรได้มีมาตรการให้จดแจ้งใช้บัญชีชุดเดียว ซ่ึงบริษัทฯ ได้เข้า

ร่วมจดแจ้งใช้บัญชีชุดเดียวตามนโยบาย ประเดน็คือ บริษัทฯ มีที่ดินที่ไม่ได้อยู่ในระบบบัญชี 

และต้องการน าทดีินเข้ามาอยู่ในระบบบัญชีให้ถูกต้อง และมีหลักฐานครบถ้วน  อยากทราบว่า

ต้องใช้ราคาใดในการบันทกึบัญชี ซ่ึงที่ดินดังกล่าวถือครองมาเป็นระยะเวลานานมาก ไม่

สามารถหาราคา ณ วันที่ได้มาได้ 

ตอบ :  ตามที่ทา่นได้ถามมาต่อกรณีดังกล่าว ถือเป็นการปรับปรุงข้อผิดพลาดในอดีตจากการ

ได้รับที่ดินมาแต่ยังไม่ได้บันทกึบัญชี ซ่ึงควรปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังไปยังงวดบัญชีแรกสดุ

ที่สามารถสบืทราบได้ว่าเกดิข้อผิดพลาด (ย่อหน้าที่ 65 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ) กจิการต้องสืบทราบข้อเทจ็จริงว่าที่ดินดังกล่าวเป็น

กรรมสทิธิ์ของกจิการ เช่น เอกสารแสดงกรรมสทิธิ์ต้องเป็นช่ือกจิการ โดยกรณีการหาราคาทุน

ของสนิทรัพย์น้ันให้เป็นไปดังน้ี 

 กรณีการหาราคาทุนของสนิทรัพย์ให้เป็นไปตามย่อหน้าที่ 126-128 ของมาตรฐาน

http://www.fap.or.th/images/column_1459500742/Edit.pdf
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การรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะคือ ให้รับรู้โดยใช้ราคาทุนที่

จ่ายไปในการให้ได้มาซ่ึงสนิทรัพย์ (มูลค่าที่กจิการจ่ายซ้ือไปเพ่ือให้ได้รับที่ดินน้ันมา)  

แต่หากมีการแลกเปล่ียนที่ดินกบัสนิทรัพย์อื่นใดของกจิการโดยไม่มีการจ่ายซ้ือ ให้ใช้ราคา

ยุติธรรมของสนิทรัพย์ที่น าไปแลกเป็นต้นทุนที่ดิน ยกเว้นว่าราคายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่ได้รับ

มา (คือราคายุติธรรมของที่ดิน) สามารถวัดมูลค่าได้น่าเช่ือถือกว่า กใ็ห้ใช้ราคาดังกล่าว แต่

หากหาไม่ได้ ให้ใช้ราคาตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่น าไปแลกเป็นต้นทุนของที่ดินที่ได้รับมา 

 หากไม่มีการเสยีประโยชน์ใดๆในสนิทรัพย์ของกจิการไปเลย ในการได้มาซ่ึงที่ดิน 

จะต้องสบืทราบให้ได้ว่าที่ดินดังกล่าวได้มาในลักษณะใด เช่น อาจเป็นการได้มาในลักษณะของ

การลงทุนในบริษัทด้วยที่ดิน ให้รับรู้มูลค่าที่ดินเสมือนการช าระค่าหุ้นด้วยการน าทรัพย์สนิมา

ลงทุน ดังน้ันควรจดทะเบียนเพ่ิมทุน และในกรณีน้ีมูลค่าที่ดินควรใกล้เคียงกบัทุนเรือนหุ้นที่

เพ่ิมข้ึน (ในทางปฏบัิติมักเทยีบเคียงที่มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สนิที่น ามาช าระค่าหุ้น) 

 หากยังไม่สามารถสบืทราบได้ว่าได้รับรายการที่ดินมาได้อย่างไร ให้รับรู้มูลค่าสนิทรัพย์

ตามกรอบแนวคิดของนิยามสนิทรัพย์ในย่อหน้าที่  26.1.2 ของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ซ่ึงให้รับรู้สนิทรัพย์ด้วยราคาทุนหรือมูลค่าที่

วัดได้อย่างน่าเช่ือถือ ซ่ึงในกรณีน้ีคือมูลค่ายุติธรรม 

 ทั้งน้ีขอให้ทา่นปรึกษาผู้สอบบัญชีของบริษัทซ่ึงเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลและ

ธุรกจิของบริษัทดีกว่า เพ่ือให้ได้รับข้อมูลและค าตอบที่ถูกต้องย่ิงข้ึน 

 

เร่ือง : การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี เพ่ือรองรับมาตรการบัญชีชุดเดียว 

ถาม :  1. กรรมการผู้จัดการบริษัทแห่งหน่ึง ได้จดแจ้งมาตรการบัญชีชุดเดียวและการยกเว้น 

รวมถึงท าลดหย่อนภาษีเงินได้ พ.ศ.2558 และได้รับการตอบรับทางอเีลก็ทรอนิกส์

เรียบร้อย โดยการจัดท าบัญชีบริษัท เน่ืองจากไม่มีความรู้ทางด้านการบัญชี  บริษัทจึง

ได้ท าการว่าจ้างบริษัท ก. เป็นผู้จัดท าบัญชี 

2. บริษัทฯ ต้องการสอบถามแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดทางบัญชีในการปิดงบ

แสดงฐานะทางการเงินปี 2558  (ข้าพเจ้าไม่มีความรู้ทางบัญชี มีการติดตามการ

สมัมนาจากภาครัฐ)  เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาในทางบัญชีกบับริษัท และ

ส านักงานบัญชี 

ประเดน็ปัญหา : 

 เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคล(กรรมการ)ที่เกี่ยวข้อง 15,xxx,xxx บาทเป็นเงินที่สะสม

ต่อเน่ืองมาโดยตลอดการด าเนินธุรกจิ 22 ปี  โดยมิได้เป็นการน าเงินมาใช้จริงแต่ประการใด 

1. อยากทราบแนวทางการแก้ไขที่ดี และถูกต้อง ควรแก้ไขในทางบัญชีอย่างไรบ้าง? 

 โดยหน้ีสนิและส่วนของผู้ถือหุ้น  มีก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 7,xxx,xxx บาท 

ถ้าใช้วิธลีดเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคล(กรรมการ)ที่เกี่ยวข้อง 15, xxx,xxx บาท ให้หมดไป 

และไปหักลบกบัก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 7, xxx,xxx บาทได้หรือไม่?  ต้องมีการบันทกึ

ทางบัญชีอย่างไร? 



Q & A ดา้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

หัวข้อ มาตรฐานการบญัชีชุดเดยีว 

หน้า 3 

ตอบ : ขออธบิายค าถามดังกล่าวในหลักการดังน้ี 

 การปรับปรุงรายการในงบการเงินซ่ึงเกดิจากรายการค้าที่ไม่เคยมีการลงบัญชีมาก่อน

ในอดีตและต้องการปรับปรุงรายการน้ันกลับมาอยู่ที่บัญชีเพียงชุดเดียวในทางบัญชีถือเป็นการ

ปรับปรุงข้อผิดพลาดซ่ึงมีก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด หรือเลือกถือปฏบัิติ

ทางบัญชีตาม บทที่ 5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยี

สาธารณะ โดยมาตรฐานทั้งสองฉบับก าหนดให้กจิการต้องปรับย้อนหลัง (Retrospective 

restatement)งบการเงินงวดก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบส าหรับข้อผิดพลาดที่มี

สาระส าคัญในงวดก่อน 

 กจิการต้องพิจารณาและตรวจสอบเนื้อหาและหลักฐานประกอบของรายการทางบัญชี

น้ันก่อนว่าเป็นรายการที่กระทบต่อบัญชีใดและงวดบัญชีใด ซ่ึงหากกจิการสบืทราบข้อเทจ็จริง

แล้วว่าเป็นรายการทางบัญชีของงวดก่อน กจิการต้องปรับปรุงงบการเงินงวดก่อนย้อนหลัง โดย

ปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาต้นงวดของสนิทรัพย์ หน้ีสนิ และส่วนของเจ้าของในงวดก่อน (ซ่ึง

โดยทั่วไป ข้อผิดพลาดนั้นมักจะกระทบก าไรหรือขาดทุนในงวดก่อนและกระทบมายังบัญชีก าไร

สะสมของงบการเงินที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ)  

 แต่หากกจิการไม่สามารถระบุได้ว่าจ านวนเงินที่ต้องปรับปรุงย้อนหลังเป็นเทา่ใดของ

แต่ละงวดที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ กจิการต้องปรับปรุงยอดยกมาต้นงวดของสินทรัพย์ 

หน้ีสนิ และส่วนของเจ้าของส าหรับงวดบัญชีแรกสดุที่สามารถปฏบัิติได้ (ซ่ึงอาจเป็นงวดบัญชี

ปัจจุบัน) หรือหากไม่สามารถระบุผลกระทบสะสม ณ ต้นงวดปัจจุบัน กจิการต้องปรับปรุง

ข้อมูลที่น าแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบด้วยวิธเีปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป (Prospective 

Adjustment) โดยให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีปัจจุบัน 

 

ในส่วนของค าถามจากทา่นสมาชิกน้ัน 

 ทา่นสมาชิกต้องสบืหาสาเหตุและข้อเทจ็จริงก่อนว่าเงินให้กู้ยืมดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ

ใด หากทา่นสมาชิกสามารถสบืทราบได้ว่าข้อผิดพลาดดังกล่าวเกดิขึ้นเพราะอะไร และทราบว่า

จะกระทบต่องบการเงินในอดีตอย่างไร ตามหลักการข้างต้นให้ทา่นสมาชิกปรับปรุงงบการเงิน

ย้อนหลังกบับัญชีที่เกี่ยวข้อง แต่หากไม่สามารถสบืทราบได้ว่าข้อผิดพลาดดังกล่าว เกี่ยวข้อง

กบับัญชีใดบ้าง ในทางปฏบัิติถือว่าข้อผิดพลาดดังกล่าวมักกระทบต่อรายได้หรือค่าใช้จ่ายใน

อดีต ซ่ึงได้รวมอยู่ในบัญชีก าไรสะสม ดังน้ันเมื่อจะปรับปรุงให้ถูกต้องจึงให้ทา่นสมาชิก

ปรับปรุงย้อนหลังรายการดังกล่าวกบับัญชีก าไรสะสมยกมาจากอดีต โดยต้องปรับปรุงตั้งแต่

งวดแรกสดุที่ทราบว่าความผิดพลาดเกดิข้ึน เช่น หากสามารถพิสจูน์ได้ว่าข้อผิดพลาดดังกล่าว

ผิดพลาดตั้งแต่ต้นปี 2556 ดังน้ันจะต้องท าการปรับปรุงก าไรสะสมยกมาตั้งแต่ปี 2556 ให้

ถูกต้อง  

 แต่หากพิสจูน์ได้ว่าบริษัทยังมีสิทธทิี่จะได้รับช าระเงินจากกรรมการต้ังแต่ในอดีตจนถึง

ปัจจุบัน รายการดังกล่าวกยั็งถือว่าเป็นลูกหน้ีกรรมการ ในกรณีดังกล่าว หากบริษัทจะตัดลูกหน้ี



Q & A ดา้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

หัวข้อ มาตรฐานการบญัชีชุดเดยีว 

หน้า 4 

กรรมการออกได้ บริษัทต้องพิสจูน์ให้แน่ใจว่าบริษัทไม่มีความเป็นไปได้จะได้รับช าระจาก

กรรมการแล้ว บริษัทจึงปรับปรุงบัญชีได้ในปีที่บริษัทไม่มีสทิธิได้รับช าระหน้ีดังกล่าว และต้องมี

เอกสารหลักฐานที่น่าเช่ือถือในการพิสจูน์ให้ชัดเจน (ซ่ึงเป็นกรณีที่ยากย่ิงจะเกดิข้ึน เน่ืองจาก

กรรมการเป็นบุคคลที่มีตัวตนและเป็นเจ้าของบริษัท และรายการน้ันได้ผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบัญชีแล้วในอดีต) 

 ทั้งน้ีขอให้ทา่นปรึกษาผู้สอบบัญชีของบริษัททา่นในการรับรู้รายการปรับปรุงอกีคร้ัง

เน่ืองจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกจิของทา่นมากกว่า และเป็นผู้ที่เช่ียวชาญในด้าน

บัญชี  และต้องตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่อบริษัทของทา่น  

 

************** 


