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ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจในการปรับปรุงบญัชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด 

 ส ำหรับมำตรกำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรจัดท ำบัญชีให้สอดคล้องกับสภำพที่แท้จริงของกิจกำรเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ
ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภำษีอำกร และควำมรับผิดทำงอำญำ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรเกี่ยวกับภำษีอำกรตำมประมวลรัษฎำกร พ.ศ. 
2562 ซึ่งก ำหนดให้บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม 
ดังต่อไปนี้ (1) มีรำยได้ทำงภำษีไม่เกิน 500 ล้ำนบำท ตำมหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ตำมมำตรำ 65 แห่งประมวลรัษฎำกร  (ที่เกิดขึ้นใน
รอบระยะเวลำบัญชีสุดท้ำยซึ่งมีก ำหนดครบ 12 เดือน โดยวันสุดท้ำยของรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 30 กันยำยน 
2561) (2) ได้มีกำรยื่นรำยกำรภำษีเงินได้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ตำม (1) ไว้แล้วก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (3) ไม่เป็นผู้
ออกใบก ำกับภำษีหรือผู้ใช้ใบก ำกับภำษีท่ีกรมสรรพำกรได้ร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวนว่ำได้มีกำรกระท ำควำมผิดอำญำเกี่ยวกับใบก ำกับ
ภำษีตำมประมวลกฎหมำยอำญำไว้แล้วก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยผู้ประกอบกำรสำมำรถลงทะเบียนเพื่อจะได้รับยกเว้นเบี้ย
ปรับและเงินเพิ่ม ภำยในวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และต้องยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีอำกร หรือยื่นขอเสียภำษีอำกรเป็นตัวเงิน พร้อม
ทั้งช ำระภำษีอำกรที่ยังไม่ได้ช ำระหรือช ำระไม่ครบถ้วนท้ังจ ำนวน ภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 อย่ำงไรก็ตำมบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่ได้รับกำรยกเว้นเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ต้องยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษี ส ำหรับภำษีอำกรทุกประเภทตำมหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้
ในประมวลรัษฎำกรผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตให้ครบถ้วน ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎำคม 2562 ถึงวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 ซึ่งจะช่วย
ให้กิจกำรท ำบัญชีถูกต้องตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินและสอดคล้องกับสภำพที่แท้จริงของกิจกำร ส ำหรับกำรบันทึกบัญชีของ
กิจกำรที่ไม่ถูกต้องในอดีตจะมีวิธีแก้ไข หรือปรับปรุงให้ถูกต้อง กรมสรรพำกร สภำวิชำชีพบัญชฯี และ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ จึงได้จัดท ำ
ตัวอย่ำงกำรปรับปรุงรำยกำรและเปิดเผยรำยกำรในงบกำรเงินเพื่อประกอบควำมเข้ำใจ ซึ่งจะช่วยให้กิจกำรน ำไปปรับใช้ในกำรปรับปรุง
บัญชี และงบกำรเงินของบริษัทและห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล ทั้งนี้ เป็นเพียงกำรยกตัวอย่ำงกรณีที่เกิดขึ้นบ่อยเพื่อประกอบควำมเข้ำใจ
เท่ำนั้น และมีผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุน แต่อำจไม่ครอบคลุมสถำนกำรณ์ทั้งหมด  

 กำรปรับปรุงรำยกำรในงบกำรเงินเกิดจำกรำยกำรค้ำที่ไม่เคยมีกำรลงบัญชีมำก่อนในอดีต และต้องกำรปรับปรุงรำยกำรนั้น
กลับมำอยู่ที่บัญชีเพียงชุดเดียว ในทำงบัญชีถือเป็นกำรปรับปรุงข้อผิดพลำดซึ่งมีก ำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 8  (ฉบับที่มีผล
บังคับใช้ในงวดนั้นๆ) เรื่อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชี และข้อผิดพลำด ส ำหรับกิจกำรที่มีส่วนได้เสีย
สำธำรณะ หรือกรณีเป็นกิจกำรไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะที่ถือปฏิบัติตำม บทที่ 5 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรที่
ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ (TFRS for NPAEs) โดยมำตรฐำนทั้งสองฉบับก าหนดให้กิจการต้องปรับย้อนหลัง (Retrospective Restatement
) งบการเงินงวดก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบส าหรับข้อผิดพลาดที่มีสาระส าคัญในงวดก่อน 

 ดังน้ัน หากเป็นรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในงวดก่อนและไม่เคยรับรู้ไว้ในงบการเงิน (งบการเงินในอดีตจนถึงปีปัจจุบัน) 
กิจการต้องพิจารณาและตรวจสอบเน้ือหาและหลักฐานประกอบของรายการทางบัญชี น้ันก่อนว่าเป็นรายการที่กระทบต่อบัญชีใด
และงวดบัญชีใด ซ่ึงหากกิจการสืบทราบข้อเท็จจริงแล้วว่าเป็นรายการทางบัญชีของงวดก่อน กิจการจึงปรับปรุงงบการเงินงวดก่อน
ย้อนหลัง โดยปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาต้นงวดของสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของในงวดก่อน (ซ่ึงโดยทั่วไป กิจการจะ
ปรับปรุงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดน้ัน โดยหากเป็นรายการทางบัญชีที่กระทบต่อก าไรหรือขาดทุนงวดก่อน มักจะ
กระทบบัญชีก าไรสะสมของงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ในกรณีที่มีหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี) 
นอกจากน้ีกิจการต้องเปิดเผยผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินงวดก่อนย้อนหลังในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในงวดนั้น ๆ) ส าหรับกิจการ PAEs หรือ TFRS for NPAEs บทท่ี 5 ส าหรับกิจการ NPAEs 
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อีกทั้งมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในงวดนั้นๆ) ย่อหน้าท่ี 40ก ระบุให้กิจการต้องน าเสนองบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันต้นงวดของงวดก่อนเพ่ิมเติม ถ้ากิจการมีการปรับงบการเงินย้อนหลังที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อข้อมูลในงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันต้นงวดของงวดก่อน ทั้งน้ี TFRS for NPAEs ไม่ได้มีข้อก าหนดในเรื่องดังกล่าว 

 อย่ำงไรก็ตำม ในทำงปฏิบัติหำกกิจกำรไม่สำมำรถระบุได้ว่ำจ ำนวนเงินที่ต้องปรับปรุงย้อนหลังเป็นเท่ำใดของแต่ละงวดที่แสดง
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ กิจกำรต้องปรับปรุงยอดยกมำต้นงวดของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้ำของส ำหรับงวดบัญชีแรกสุดที่สำมำรถ
ปฏิบัติได้ (ซึ่งอำจเป็นงวดบัญชีปัจจุบัน) หรือหำกไม่สำมำรถระบุผลกระทบสะสม ณ ต้นงวดปัจจุบัน กิจกำรต้องปรับปรุงข้อมูลที่น ำแสดง
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบด้วยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป (Prospective Adjustment) นอกจำกน้ีหำกในทำงปฏิบัติ กิจกำรไม่สำมำรถปรับงบ
กำรเงินย้อนหลังได้ กิจกำรต้องเปิดเผยสถำนกำรณ์ที่น ำไปสู่กำรเกิดขึ้นของเง่ือนไขดังกล่ำวและรำยละเอียดว่ำกิจกำรแก้ไขข้อผิดพลำด
เมื่อใดและอย่ำงไร 
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 สาเหตุ/ข้อผดิพลาด แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด1 หมายเหตุ 
การแสดงรายการไม่ครบถ้วนหรือแสดงรายการขัดต่อข้อเท็จจริง – ด้านสินทรัพย์ 
1. เงินสด 
 

1.1 เงินสดในบัญชีมีมำกกว่ำ
ข้อเท็จจริง 

เงินสดในบัญชีแสดงไวสู้งกว่ำ
เงินสดที่มีอยู่จริง เนื่องจำก
สถำนกำรณ์ดงัต่อไปนี ้

ก) ผู้ถือหุ้นยืมเงินของกิจกำร
ไปใช้ในกิจกำรส่วนตวั แต่ไมไ่ด้
ลงบัญชีเงินให้กู้ยืมและยังมิได้น ำเงิน
สดมำคืน หรือ 

ข) ทุนจดทะเบียนของกิจกำรไม่
เท่ำกับเงินที่ได้รับช ำระค่ำหุ้นจริง 
 

กิจกำรต้องด ำเนินกำรสบืทรำบข้อเท็จจริงก่อนว่ำผู้ถือหุ้นน ำเงนิสดไปใช้จริงและเงินสด
ที่เหลืออยู่ในกิจกำรน้อยกว่ำในบัญชีจริง หรือเกิดขึ้นจำกกรณีใด เช่น ผู้ถือหุ้นยืมเงิน
ของกิจกำรไปจริง ซึ่งหำกผู้ถือหุ้นมิไดน้ ำเงินมำคืนกิจกำร ให้ปฏบิัติดังนี้ 
ก) บันทึกลูกหนี้เงนิยืมกรรมกำร ตำมข้อเท็จจริง และมีหลักฐำนกำรให้กู้ยืมที่ชัดเจน 
เดบิต ลูกหนี้เงินยืมกรรมกำร (จดัประเภทเป็นสนิทรัพย์) 
        เครดติ เงินสด (มีหลักฐำนชัดเจนแสดงวำ่เงินสดที่อยู่จริงต่ ำกว่ำเงินสดในบัญชี) 
(ปรับปรุงย้อนหลังหากเป็นการให้ยืมเงินเกิดขึ้นตั้งแต่งวดก่อน) 
- หำกมีกำรคิดดอกเบี้ย และกิจกำรมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะได้รับเงินจำก
ดอกเบี้ยรับ ต้องบันทึกตำมนโยบำยกำรรับรู้ดอกเบี้ยของกิจกำร แต่ทั้งนี้ไม่ใช่กำรรับรู้
ดอกเบี้ยรับตำมประมวลรัษฎำกร ดังนี ้
กำรปรับปรุงในงวดบญัชีก่อน (หำกมีกำรกู้ยืมเงินตั้งแต่งวดก่อน) 
เดบิต ดอกเบี้ยค้ำงรับ (ตน้งวด) (ในกรณียังไม่ได้รับเงิน) 

 เครดิต ก ำไรสะสม (ดอกเบี้ยรับงวดก่อน) 
กำรปรับปรุงในงวดปจัจุบนั 
เดบิต ดอกเบี้ยค้ำงรับ (ในกรณยีังไม่ได้รบัเงิน) /เงินฝำกธนำคำร (ในกรณีได้รับเงินแล้ว) 
 เครดิต รำยได้ดอกเบี้ย (ดอกเบี้ยรับงวดปัจจุบนั) 
หรือ 
ข) แจ้งจดทะเบียนลดทุนกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำให้ถูกต้อง (กรณีที่ทุนจดทะเบียน
ตำมที่จดทะเบียนไว้มีมำกกว่ำข้อเท็จจริง) 
 

- หำกรำยกำรที่พบข้อผิดพลำดเป็น
รำยกำร ณ วันต้นงวด  กิจกำรต้อง
ปรับปรุงยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวดให้
ถูกต้องแม้ว่ ำ รำยกำรดั งกล่ ำวจะไม่
กระทบบัญชีก ำไรสะสม ก็ตำม 
- กำรรับรู้ดอกเบี้ยในทำงบัญชีให้อ้ำงอิง
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 กำรรับรู้
รำยได้ (ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในงวดนั้น ๆ)  
หรือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ส ำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ 
(TFRS for NPAEs) บทที่ 18  

 1.2 เงินสดแสดงไว้ในบัญชีต่ ำกว่ำ
ควำมเป็นจริง 

กิจกำรต้องติดตำมหำว่ำรำยไดด้งักล่ำวเกิดขึ้นในอดีต (ก่อนงวดปัจจุบนั) หรือ เป็น
ผลต่ำงที่เกิดขึ้นในปปีัจจบุัน 
กำรปรับปรุงในงวดบญัชีก่อน (กรณีทรำบว่ำเปน็รำยได้ที่เกิดขึ้นในอดีต  

- อำจต้องรับรู้ลูกหนี้กำรค้ำเพิ่มเติมหำกมี
รำยได้ที่ยงัมิได้รับรู้มำกกว่ำเงินสดที่เกิน
บัญช ี

                                                           
1 เป็นวิธีกำรบันทึกหรือปรับปรุงรำยกำรตำมข้อเท็จจริงและเอกสำรหลักฐำนที่เป็นไปอย่ำงถูกต้องและเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งเดิมได้บันทึกรำยกำรไว้ไม่ถูกต้อง หำกรำยกำรบัญชีใดมีภำษีที่
เกี่ยวข้อง (อำทิ ภำษีขำย ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย) ให้บันทึกรำยกำรตำมภำระภำษีที่ต้องน ำส่งต่อกรมสรรพำกร ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี  
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 สาเหตุ/ข้อผดิพลาด แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด1 หมายเหตุ 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์ไมบ่ันทึก

รำยกำรรำยได้ตำมข้อเท็จจริง และ
มีหลักฐำนชัดเจนว่ำมีรำยได้จริง 
 

 

เดบิต เงินสด (ต้นงวด) (มีหลักฐำนชดัเจนแสดงว่ำเงินสดที่มีอยูจ่ริงสูงกว่ำเงินสดใน
บัญชี) 

 เครดิต ก ำไรสะสม (ส่วนของรำยได้ที่เกิดขึ้นในอดีต) 
กำรปรับปรุงในงวดปจัจุบนั (กรณีทรำบวำ่เป็นรำยได้ในปปีัจจุบนั) 
เดบิต เงินสด (มีหลักฐำนชัดเจนแสดงว่ำเงนิสดที่อยู่จริงสูงกว่ำเงนิสดในบัญช)ี 
        เครดิต รำยได้จำกกำรขำย/บริกำร  (ส่วนของผลต่ำงที่เกิดขึ้นในปปีัจจุบนั)  

- พร้อมกันนี้ต้องรับรู้ภำษีที่เก่ียวข้องด้วย 
เช่น ภำษีขำย เป็นตน้ 

2. เงินฝำก
ธนำคำร 

บัญชีเงินฝำกธนำคำรในบัญชีต่ ำกว่ำ
ข้อเท็จจริง เนื่องจำกสำเหตุ เช่น 
บันทึกรำยได้หรือรำยจ่ำยผำ่นบญัชี
เงินสดเท่ำนั้น โดยไม่รบัรู้รำยกำร
ผ่ำนบัญชีเงนิฝำกธนำคำร หรือมี
รำยกำรบัญชีเงนิฝำกธนำคำรที่ไม่ได้
รับรู้ในบัญช ี

  

- กิจกำรต้องตั้งบัญชีรำยกำรเงนิฝำกธนำคำร ณ วันตน้งวด ตำมข้อเท็จจริง และบันทึก
รับรู้รำยกำรเงินที่ได้รับและเงนิที่จ่ำยในบัญชีให้ถูกต้องตำมเอกสำร 
กำรปรับปรุงย้อนหลงัในงบกำรเงินส ำหรับรำยกำร ณ วนัต้นงวด 
เดบิต ธนำคำร (ต้นงวด) (มีหลักฐำนชัดเจนแสดงว่ำเงนิธนำคำรที่มีอยู่จริงสูงกว่ำเงินสด
ในบัญช)ี 

     เครดิต ก ำไรสะสม 
กำรปรับปรุงส ำหรับปปีัจจบุัน 
เดบิต ธนำคำร (มีหลักฐำนชัดเจนแสดงวำ่เงินธนำคำรที่มีอยู่จริงสูงกว่ำเงินสดในบัญชี) 

เครดิต รำยได้อื่น 

 

3. ลูกหนี้กำรค้ำ 3.1 ลูกหนี้กำรค้ำในบัญชีแสดงไว้
สูงเกินกว่ำควำมเปน็จริง เนื่องจำก
สำเหตุ 
 (1) ไม่ตัดรำยกำรหนี้สูญหรือ
ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตำม
ข้อเท็จจริง  

กิจกำรต้องบันทึกรำยกำรหนีส้งสัยจะสูญหรือหนี้สูญโดยต้องประเมินว่ำมีเหตุกำรณ์หรือ
ข้อบ่งชี้ที่ท ำให้เชื่อว่ำจะไมส่ำมำรถเรียกเก็บหนี้ได้เกิดขึ้นในงวดใด 
กำรปรับปรุงย้อนหลงัในงบกำรเงินส ำหรับรำยกำร ณ วนัต้นงวด (หำกเหตุกำรณ์นั้น
เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีต) ซึ่งวิธีกำรบันทึกลูกหนี้ที่เก็บเงนิไมไ่ด้ มี 2 วิธี คือ 
 ก) วิธีตัดจ ำหนำ่ยโดยตรง  
เดบิต ก ำไรสะสม (กรณีเป็นเหตกุำรณ์ในอดีต โดยมีหลักฐำนข้อบง่ชี้ว่ำลูกหนีไ้ม่สำมำรถจ่ำย

ช ำระไดต้ั้งแต่ในอดีต แตไ่มไ่ด้รับรูห้นี้สูญ)  
        เครดิต ลูกหนี้กำรค้ำ (ต้นงวด) 
 หรือ  
 ข) วิธีตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
เดบิต ก ำไรสะสม (กรณีเป็นเหตกุำรณ์ในอดีต โดยมีหลักฐำนข้อบง่ชี้ว่ำลูกหนีไ้ม่สำมำรถจ่ำย

ช ำระไดต้ั้งแต่ในอดีต แตไ่มไ่ด้รับรูห้นี้สงสัยจะสูญ) 

- กำรบันทึกบญัชีอ้ำงอิงมำตรฐำนกำร
บัญชีฉบบัที่ 101 ย่อหน้ำที่ 6 หรือ 
TFRS for NPAEs บทที่ 7 ซึ่งไม่ใช่วิธีกำร
ตัดหนี้สูญตำมมำตรำ 65 ทวิ (๙) 
ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘๖ 
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 สาเหตุ/ข้อผดิพลาด แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด1 หมายเหตุ 
        เครดิต ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ตน้งวด) (ปรับมลูค่ำลูกหนี้) 
กำรปรับปรุงในงวดปจัจุบนั (หำกเหตุกำรณ์นั้นเกิดขึ้นในปัจจุบนั โดยมีหลักฐำนข้อบ่งชี้
ว่ำลูกหนี้ไมส่ำมำรถจ่ำยช ำระได้) ซึ่งวิธีกำรบนัทึกลูกหนี้ที่เก็บเงนิไม่ได้ มี 2 วิธี คือ 
 ก) วิธีตัดจ ำหนำ่ยโดยตรง  
เดบิต หนี้สูญ (เปน็ค่ำใชจ้่ำยในงวดกรณีเป็นเหตุกำรณ์ในปัจจบุัน โดยมีหลักฐำนข้อบ่งชี้วำ่
ลูกหนี้ไมส่ำมำรถจำ่ยช ำระได้) 
        เครดิต ลูกหนี้กำรค้ำ 
 หรือ  
 ข) วิธีตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
เดบิต หนี้สงสยัจะสญู (เป็นคำ่ใช้จ่ำยในงวดกรณีเป็นเหตุกำรณ์ในปัจจุบนั โดยมีหลักฐำน
ข้อบ่งชี้วำ่ลูกหนีไ้มส่ำมำรถจำ่ยช ำระได)้ 
        เครดิต ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ปรับมูลคำ่ลูกหนี้) 

  (๒) ไม่ตัดรำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ
ออกจำกบัญชีให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริง (ได้รับช ำระหนี้แล้ว แต่
มิได้ลงรำยกำรให้ถูกต้อง) 

- ปรับปรุงรำยกำรลูกหนี้กำรค้ำตำมข้อเท็จจริง 
เดบิต ธนำคำร (มีหลักฐำนชัดเจนแสดงวำ่ลูกหนี้รับช ำระเงนิแลว้) 
   เครดิต ลูกหนี้กำรค้ำ 
(ปรับปรุงย้อนหลังหากเป็นการรับช าระตัง้แต่งวดก่อน) 
- หรือ กิจกำรได้รับช ำระเงินแลว้ แต่กรรมกำรยืมเงินไปใช้สว่นตัว 
เดบิต ลูกหนี้เงินยืมกรรมกำร (มีหลักฐำนชัดเจนแสดงวำ่กรรมกำรยืมเงินไป) 
  เครดิต ลูกหนี้กำรค้ำ 

- ให้พิจำรณำว่ำ ณ วนัทีไ่ด้รับช ำระเงิน
จำกลูกหนี้กำรค้ำรับรู้เชน่ไร และปรับปรุง
ให้ถูกต้องตำมควร กรณีรับรู้เป็นลูกหนี้
เงินยืมกรรมกำร กิจกำรควรจัดท ำสัญญำ
กู้ยืมเงิน หรือหนังสือสัญญำรับสภำพหนี้
ประกอบ 

3.๒ ลูกหนี้กำรค้ำในบัญชีแสดงไว้
ต่ ำกว่ำข้อเท็จจริง เนื่องจำกสำเหตุ 
เช่น รับรู้รำยได้ขำยเชื่อเสมือนหนึ่ง
เป็นกำรขำยสด หรือไม่มีกำรบนัทึก
บัญชีรำยได้ในอดีตและไม่มีกำร
บันทึกลูกหนี้กำรค้ำที่เก่ียวข้อง 

 

- ตั้งบัญชลีูกหนี้กำรค้ำตำมข้อเท็จจริง หรือตำมหลักฐำนที่มีอยูจ่ริง 
กำรปรับปรุงย้อนหลงัในงบกำรเงินส ำหรับรำยกำร ณ วนัต้นงวด 
เดบิต ลูกหนี้กำรค้ำ (ตน้งวด)  

     เครดิต ก ำไรสะสม 
กำรปรับปรุงส ำหรับปปีัจจบุัน 
เดบิต ลูกหนี้กำรค้ำ 

เครดิต รำยได้จำกกำรขำย/บริกำร  
- กรณีกิจกำรรับรู้รำยได้จำกกำรขำยเชื่อ เป็นขำยเงินสดจะปรับปรุงโดย 
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 สาเหตุ/ข้อผดิพลาด แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด1 หมายเหตุ 
เดบิต ลูกหนี้กำรค้ำ  
 เครดิต เงินสด 
(ปรับปรุงย้อนหลังหากเป็นรายการขายตั้งแต่งวดก่อน) 

4. สินค้ำคงเหลือ 4.1 สินค้ำคงเหลือในบัญชีแสดงไว้
สูงกว่ำควำมเป็นจริง(สินคำ้ขำดจำก
รำยงำน) 

(1) ไม่รับรู้รำยไดต้ำม
ข้อเท็จจริง และ/หรือ 

(2) บันทึกรำยได้แต่มิได้
บันทึกตน้ทุนขำยทันที 
(กรณีวิธีบันทึกบัญชี
แบบต่อเนื่อง - 
Perpetual Inventory 
Method) หรือ  

(3) กำรบันทึกสนิค้ำคงเหลือ
ปลำยงวดตำมวิธีบนัทึก
บัญชีแบบสิน้งวด - 
Periodic Inventory 
Method มิได้เปน็ไปตำม
ข้อเท็จจริง 

(4) สินค้ำสูญหำย 
  
  

ให้ปรับปรุงตำมสินค้ำคงเหลือที่มีอยู่จริงตำมที่ตรวจนบัได้ หรือตำมระบบสนิค้ำคงเหลือ
ของแผนกคลังสินคำ้ และกิจกำรต้องตรวจสอบว่ำมีเอกสำรกำรขำยที่ไมไ่ด้ลงบัญชีใน
อดีตหรือไม่ 
กำรปรับปรุงย้อนหลงัในงบกำรเงินส ำหรับรำยกำร ณ วนัต้นงวด (กรณีสำมำรถสบืทรำบ
ได้ว่ำผลตำ่งในปัจจุบนัเกิดขึ้นจำกรำยกำรในอดีต) 
 1) บันทึกรำยกำรรำยได้ให้ครบถ้วน โดยปรบัปรุงเข้ำก ำไรสะสม 
เดบิต ธนำคำร (ในกรณีได้รบัช ำระเงินและมีหลักฐำนกำรรับเงนิ)/ลูกหนี้กำรค้ำ (ในกรณี
ยังไม่ได้รบัช ำระเงิน)/ลูกหนี้เงินยืมกรรมกำร (ในกรณีกรรมกำรน ำเงินที่รับช ำระไปใช้) 
   เครดิต ก ำไรสะสม  
  2) บันทึกตัดรำยกำรสนิค้ำคงเหลือให้ถูกต้องตำมข้อเท็จจริง 
วิธีบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory Method) 
เดบิต  ก ำไรสะสม  
         เครดิต สินค้ำคงเหลือ  
วิธีบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวด (Periodic Inventory Method) 
เดบิต  ก ำไรสะสม  
         เครดิต สินค้ำคงเหลือ (ต้นงวด) 
และปรับปรุงรำยกำรเกี่ยวเนื่องในปีปัจจบุัน ดังนี้ 
เดบิต สินคำ้คงเหลือ (ต้นงวด) 

  เครดิต ต้นทุนขำย/ก ำไรขำดทนุ (ตำมชื่อบัญชีของแต่ละกิจกำร) 
และปรับปรุงมูลคำ่สินคำ้คงเหลอืปลำยงวดใหม่อีกคร้ังด้วยยอดที่ถูกต้องจำกกำรตรวจ
นับ 
 

- กำรรับรู้สินค้ำคงเหลือให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 2 (ฉบับที่มี
ผลบังคบัใช้ในงวดนัน้ๆ) เร่ือง สนิค้ำ
คงเหลือ หรือ TFRS for NPAEs บทที่ 8 
- หนังสือตอบข้อหำรือ 
ที่ กค 0706/พ./2966 
ลว. 23 มีนำคม 2547 
กรณีบริษัทฯ ตรวจนบัสินคำ้คงเหลือแล้ว
ปรำกฏว่ำ สนิค้ำขำดจำกรำยงำนสินคำ้
และวัตถุดิบต้องถือว่ำสินค้ำที่ขำดไปนั้น
ได้ขำยไปแล้วตำมมำตรำ 77/1(8)(จ) 
บริษัทฯ จงึมีหนำ้ที ่ 
ต้องเสียภำษีมูลคำ่เพิม่ตำมมำตรำ 77/2(1)  
- ดูค ำสั่งกรมสรรพำกร 
ที่ ป. ๕๘/๒๕๓๘ 
- หนังสือตอบข้อหำรือ 
ที่ กค 0706/34153 
ลว.3 พฤษภำคม 2548 
1. กรณีสินค้ำของบริษัทฯ สูญหำยและ
บริษัทฯ มีหลักฐำนแจ้งชัดว่ำ สินค้ำ
ดังกล่ำวถูกโจรกรรม ถือเป็นผลเสียหำย
เนื่องจำกกำรประกอบกิจกำร หำกผลเสีย
หำยดังกล่ำวไม่มีประกันหรือสัญญำคุ้มกัน
ใด ๆ บริษัทฯ มีสิทธิน ำมูลค่ำต้นทุนของ
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 สาเหตุ/ข้อผดิพลาด แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด1 หมายเหตุ 
กำรปรับปรุงส ำหรับปปีัจจบุัน (กรณีสำมำรถสืบทรำบได้ว่ำผลตำ่งของสินคำ้ ณ ปลำย
งวดปัจจบุันเกิดขึ้นจำกรำยกำรในปีปจัจุบนัหรือไม่สำมำรถสืบทรำบว่ำเปน็ผลต่ำงที่
เกิดขึ้นตั้งแต่ปีใด) 
 1) บันทึกรำยกำรรำยได้ให้ครบถ้วน 
เดบิต ธนำคำร (ในกรณีได้รบัช ำระเงินและมีหลักฐำนกำรรับเงนิ)/ลูกหนี้กำรค้ำ (ในกรณี
ยังไม่ได้รบัช ำระเงิน)/ลูกหนี้เงินยืมกรรมกำร (ในกรณีกรรมกำรน ำเงินที่รับช ำระไปใช้) 
 เครดิต รำยได้จำกกำรขำย 
  2) บันทึกตัดรำยกำรสนิค้ำคงเหลือให้ถูกต้องตำมข้อเท็จจริง 
วิธีบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory Method) 
เดบิต  ต้นทนุขำย/ขำดทุนจำกสินค้ำสูญหำย 
         เครดิต สินค้ำคงเหลือ 
วิธีบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวด (Periodic Inventory Method) 
ปรับปรุงมลูค่ำสนิค้ำคงเหลือปลำยงวดใหม่อีกครั้งด้วยยอดที่ถูกต้องจำกกำรตรวจนับ 

สินค้ำทั้งจ ำนวนไปถือเป็นรำยจ่ำยในกำร
ค ำนวณก ำไรสุทธิเพื่อเสียภำษีเงินได้นิติ
บุคคลได้  
      2. สินค้ำที่ถูกโจรกรรมเข้ำลักษณะ
เป็นสินคำ้ขำดจำกรำยงำนสินคำ้และ
วัตถุดิบ ถือเป็นกำรขำยสนิค้ำ บริษัทฯ มี
หน้ำที่ต้องเสียภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส ำหรับภำษี
ซื้ออันเกิดจำกสินค้ำที่ถูกโจรกรรม ไปนัน้ 
เข้ำลักษณะเป็นภำษีซื้อที่เก่ียวข้อง
โดยตรงกับกำรประกอบกิจกำร บริษัทฯ 
มีสิทธิน ำมำหักออกจำกภำษีขำยในกำร
ค ำนวณ ภำษีมูลค่ำเพิ่ม  
- ตัดรำยกำรที่ขำดออกจำกรำยงำนสินค้ำ
คงเหลือและวัตถุดิบ 

 4.2 สินค้ำคงเหลือในบัญชีแสดงไว้
ต่ ำกว่ำควำมเป็นจริง 
(สินค้ำเกินจำกรำยงำน) 

(1) ไม่บันทึกรำยกำรซื้อสินคำ้
ตำมข้อเท็จจริง 

(2) สินค้ำเกินเนื่องจำกกำร
นับสต๊อกสนิค้ำ 

ให้ปรับปรุงตำมสินค้ำคงเหลือที่มีอยู่จริงตำมที่ตรวจนบัได้ หรือตำมระบบสนิค้ำคงเหลือ
ของแผนกคลังสินคำ้ และกิจกำรต้องตรวจสอบว่ำมีเอกสำรกำรซื้อที่ไม่ได้ลงบัญชีหรือไม่  
กำรปรับปรุงย้อนหลงัในงบกำรเงินส ำหรับรำยกำร ณ วนัต้นงวด (กรณีสำมำรถสบืทรำบ
ได้ว่ำผลตำ่งในปัจจุบนัเกิดขึ้นจำกรำยกำรในอดีต) โดยต้องปรับปรุงเข้ำรำยกำรก ำไร
สะสม และปรับมลูค่ำสินค้ำคงเหลือปลำยงวด ดังนี ้
วิธีบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory Method) 
เดบิต  สินคำ้คงเหลือ  

  ภำษีซื้อต้องห้ำม 
         เครดิต เจ้ำหนี้กำรค้ำ (กรณียังไมบ่ันทึกซื้อและยังมีภำระทีต่้องจ่ำยช ำระเจำ้หนี้)/
เจ้ำหนี้กรรมกำร (กรณีกรรมกำรจำ่ยแทนกิจกำร) หรือ ก ำไรสะสม (กรณีนับสต๊อกสนิค้ำแลว้
พบสนิคำ้เกินในปีก่อนแต่มไิดป้รับปรุง) หรือ ธนำคำร (กรณีจำ่ยช ำระแล้วและมีหลักฐำนกำร
จ่ำยช ำระเงิน)  
วิธีบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวด (Periodic Inventory Method) 

- มำตรำ 90(14) ผูป้ระกอบกำรจด
ทะเบียนมสีินคำ้เกินจำกรำยงำนสินคำ้
และวัตถุดิบต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน
สองพันบำท 
- เพิ่มรำยกำรที่เกินเข้ำไปในรำยงำน
สินค้ำคงเหลือและวัตถุดบิ 
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 สาเหตุ/ข้อผดิพลาด แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด1 หมายเหตุ 
เดบิต  ก ำไรสะสม  

   ภำษีซื้อต้องห้ำม  
         เครดิต เจ้ำหนี้กำรค้ำ (กรณียังไมบ่ันทึกซื้อและยังมีภำระทีต่้องจ่ำยช ำระเจำ้หนี้)/
เจ้ำหนี้กรรมกำร (กรณีกรรมกำรจำ่ยแทนกิจกำร) หรือ ก ำไรสะสม (กรณีนับสต๊อกสนิค้ำแลว้
พบสนิคำ้เกินในปีก่อนแต่มไิดป้รับปรุง) หรือ ธนำคำร (กรณีจำ่ยช ำระแล้วและมีหลักฐำนกำร
จ่ำยช ำระเงิน) 
และปรับปรุงรำยกำรเก่ียวเนื่องในปีปัจจบุัน ดังนี ้
เดบิต ก ำไรขำดทนุ/ตน้ทนุขำย (ตำมวิธีกำรลงบัญชีของแต่ละกจิกำร) 

  เครดิต สินค้ำคงเหลือ (ต้นงวด) 
และปรับปรุงมูลคำ่สินคำ้คงเหลอืปลำยงวดใหม่อีกครั้งด้วยยอดที่ถูกต้องจำกกำรตรวจ
นับ 
 
กำรปรับปรุงส ำหรับปปีัจจบุัน(กรณีสำมำรถสบืทรำบได้วำ่ผลต่ำงของสินค้ำ ณ ปลำย
งวดปัจจบุันเกิดขึ้นจำกรำยกำรในปีปจัจุบนั หรือไม่สำมำรถสืบทรำบวำ่เป็นผลตำ่งที่
เกิดขึ้นตั้งแต่ปีใด)ให้บันทึกรำยกำรให้ถูกต้องและปรับมูลค่ำสนิค้ำคงเหลือปลำยงวดตำม
ข้อเท็จจริง 
วิธีบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory Method) 
เดบิต  สินคำ้คงเหลือ 

  ภำษีซื้อ(ต้องห้ำม)  
         เครดิต เจ้ำหนี้กำรค้ำ (กรณียังไมบ่ันทึกซื้อและยังมีภำระทีต่้องจ่ำยช ำระเจำ้หนี้)/
เจ้ำหนี้กรรมกำร (กรณีกรรมกำรจำ่ยแทนกิจกำร) หรือ ธนำคำร (กรณีจ่ำยช ำระแลว้และมี
หลักฐำนกำรจำ่ยช ำระเงนิ) หรือ ต้นทนุขำย (กรณนีับสต๊อกสนิค้ำแล้วพบสนิค้ำเกิน) 
วิธีบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวด (Periodic Inventory Method) 
เดบิต  ซื้อสินค้ำ 

  ภำษีซื้อ(ต้องห้ำม)  
 เครดิต เจ้ำหนี้กำรค้ำ (กรณียังไมบ่ันทึกซื้อและยงัมีภำระที่ต้องจ่ำยช ำระเจ้ำหนี)้/
เจ้ำหนี้กรรมกำร (กรณีกรรมกำรจำ่ยแทนกิจกำร) หรือ ธนำคำร (กรณีจ่ำยช ำระแลว้และมี
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 สาเหตุ/ข้อผดิพลาด แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด1 หมายเหตุ 
หลักฐำนกำรจำ่ยช ำระเงนิ) หรือ ต้นทนุขำย (กรณนีับสต๊อกสนิค้ำแล้วพบสนิค้ำเกิน)และ
ปรับปรุงมลูค่ำสนิค้ำคงเหลือปลำยงวดใหม่อีกครั้งด้วยยอดที่ถูกต้องจำกกำรตรวจนับ 
 

5. ลูกหนี้เงินยืม
กรรมกำรหรือผู้
เป็นหุ้นส่วน 

5.1 ลูกหนี้เงินยืมกรรมกำรหรือผู้
เป็นหุ้นส่วนในบญัชีแสดงไวสู้งกว่ำ
ควำมเป็นจริง 

(1) กิจกำรต้องพิสูจน์วำ่
กิจกำรมีลูกหนี้กรรมกำรอยู่จริง 
และสำมำรถได้รับช ำระจำกลูกหนี้
หรือไม่ ทั้งนี้รำยกำรปรบัปรุง
ดังกล่ำว ไม่ครอบคลุมสถำนกำรณ์
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่เกิดจำกกำร
จ่ำยเงินปันผลหรือเงินเดือนให้แก่ผู้
ถือหุ้น แต่ไม่ได้บนัทึกเงินปนัผลหรือ
เงินเดือน  

 

กิจกำรต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่ำกิจกำรยังคงมีสิทธิเรียกร้องในกำรรับช ำระจำกลูกหนี้ 
โดยต้องมีหลักฐำนว่ำสำมำรถเรียกรับช ำระลูกหนี้ได้ กิจกำรต้องรับรู้ลูกหนี้เงินกู้ยืมเท่ำที่
มีกำรท ำสัญญำกำรกู้ยืมเงินกันจริง และกรรมกำรมีควำมสำมำรถน ำเงินมำคืนให้แก่
กิจกำร ส ำหรับเงินให้กู้ยืมส่วนทีเ่หลือให้ติดตำมหำสำเหตุว่ำเกิดขึ้นเพรำะสำเหตุใด และ
เกิดขึ้นในช่วงเวลำใด และติดตำมจนถึงที่สุดแล้วว่ำลูกหนี้จะมีกำรจ่ำยช ำระให้กิจกำร
หรือไม่ หำกกิจกำรไม่ได้รับช ำระจำกลูกหนี้ในปีปัจจบุัน กิจกำรต้องพิจำรณำตั้งคำ่เผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญหรือตัดจ ำหนำ่ยลูกหนี้ในปีปจัจุบนั ซึ่งในสถำนกำรณ์ที่ยำกยิ่งจะเกิดขึ้น
ว่ำกิจกำรจะไมส่ำมำรถรับช ำระเงินจำกลูกหนี้กรรมกำร  
เดบิต หนี้สูญ หรือ หนี้สงสัยจะสูญ 
       เครดิต ลูกหนี้เงินยืมกรรมกำร หรือ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 

 

 (2) ไม่ไดต้ัดรำยกำรลูกหนี้เงนิ
ยืมกรรมกำรหรือ ผู้เป็นหุ้นส่วนออก
จำกบัญชีให้ถูกต้อง หรือ  
 

ให้กิจกำรบันทึกแก้ไขกำรตัดรำยกำรลูกหนี้เงินยืมกรรมกำรหรือผู้เป็นหุ้นส่วนออกจำก
บัญชีตำมข้อเท็จจริงตำมแต่งวดปีที่เหตุกำรณ์เกิดข้ึน 
เดบิต เงินฝำกธนำคำร (มีหลักฐำนกำรรับช ำระเงนิ) /บัญชีอ่ืนหำกช ำระดว้ยสนิทรัพย์
อ่ืน (มีหลักฐำนกำรรับช ำระด้วยสินทรัพย์อื่น) 
       เครดิต ลูกหนี้เงินยืมกรรมกำร 
(ปรับปรุงย้อนหลังหากเป็นรายการจ่ายช าระตั้งแต่งวดก่อน) 

 
 

 5.2 ลูกหนี้เงินยืมกรรมกำรหรือผู้
เป็นหุ้นส่วนแสดงไว้ในในบัญชีต่ ำ
กว่ำควำมเป็นจริง 
ไม่บันทึกลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่
กรรมกำรหรือผู้เป็นหุ้นส่วน  

กิจกำรต้องรับรู้ลูกหนี้เงินกู้ยืมด้วยจ ำนวนเท่ำที่มีกำรท ำสัญญำกำรกู้ยืมเงินกันจริง  
เดบิต ลูกหนี้เงินยืมกรรมกำร 
       เครดิต เงินฝำกธนำคำร (มีหลักฐำนกำรจ่ำยเงินให้แก่กรรมกำร) 
(ปรับปรุงย้อนหลังหากเป็นรายการจ่ายช าระตั้งแต่งวดก่อน) 
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 สาเหตุ/ข้อผดิพลาด แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด1 หมายเหตุ 
6. สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน เช่น 
ที่ดินอำคำรและ
อุปกรณ์สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนหรือ
อสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน 
เป็นต้น 

6.1 สินทรัพย์แสดงไว้ในบัญชีสูงเกิน
กว่ำควำมเปน็จริง 
 1) สินทรัพย์ทีไ่ม่มีสภำพตำม
ควำมเป็นจริงหรือมิได้มีกำรตัด
รำยกำรออกจำกบัญชี หรือมีจ ำนวน
มำกกว่ำควำมเปน็จริง 

 2) บันทึกมูลคำ่สนิทรัพย์สงู
เกินข้อเท็จจริง 
 

กิจกำรต้องด ำเนินกำรสบืหำเอกสำรหลักฐำนกรรมสิทธิ์และมูลคำ่ของที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ดังกล่ำวให้ถูกต้อง และให้กิจกำรบันทึกแก้ไขบัญชีทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน หรืออสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ตำมข้อเท็จจริง กรรมสิทธิ์ 
ควำมมีอยู่จริง ทะเบียนทรัพย์สนิที่ถูกต้อง และประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รบัจำก
สินทรัพย์ที่มีอยู่อย่ำงแท้จริง 
กำรปรับปรุงย้อนหลงัในงบกำรเงินส ำหรับรำยกำร ณ วนัต้นงวด (กรณีสำมำรถสบืทรำบ
ได้ว่ำสินทรัพย์มไิด้มีอยู่จริง มีกำรขำย หรือไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้จริงตั้งแต่ในอดีต) 
เดบิต เงินฝำกธนำคำร (กรณีมกีำรขำยและหลักฐำนกำรรับช ำระเงิน)/ลูกหนี้อื่น (กรณีมี
กำรขำยแต่ยังมิไดล้งรำยกำร) หรือ ก ำไรสะสม (กรณีผลต่ำงเป็นขำดทุนจำกกำรตัด
จ ำหน่ำย หรือกรณีสินทรัพย์ดังกล่ำวไมส่ำมำรถใช้งำนได้) 
   ค่ำเสื่อมรำคำสะสม-ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ขึ้นอยู่
กับชื่อบัญชีของกิจกำร) 
    
       เครดิต ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ขึ้นอยู่กับชื่อบัญชีของ
กิจกำร) 
 ก ำไรสะสม (กรณีกำรขำยมีก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์และหลักฐำน
กำรขำยในอดีต) 

 
กำรปรับปรุงส ำหรับปปีัจจบุัน (กรณีสำมำรถสืบทรำบได้วำ่สินทรัพย์มิได้มีอยู่จริง มีกำร
ขำย หรือไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้เกิดขึ้นในปีปัจจบุัน หรือไมส่ำมำรถสบืทรำบว่ำเปน็
รำยกำรที่เกิดข้ึนตั้งแต่ปีใด) 
กรณีเลิกใช้เนื่องจากเสื่อมสภาพ 
เดบิต ขำดทุนจำกกำรเลิกใช้สนิทรัพย์ 
 ค่ำเสื่อมรำคำสะสม-ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ไมม่ีตัวตน (ขึ้นอยู่กับ
ชื่อบัญชีของกิจกำร) 
   เครดิต ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ขึ้นอยู่กับชื่อบัญชีของ
กิจกำร) 

- ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ให้รับรู้ได้เมื่อ
เป็นไปตำมค ำนิยำมที่ก ำหนดในมำตรฐำน
กำรบัญชี ฉบบัที่ 16 (ฉบับที่มผีลบังคบั
ใช้ในงวดนัน้ๆ)  เร่ือง ที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์หรือ TFRS for NPAEs บทที่ 10 
- สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนให้รับรู้ได้เมื่อเป็นไป
ตำมค ำนยิำมที่ก ำหนดในมำตรฐำนกำร
บัญชี ฉบบัที่ 38 (ฉบับที่มผีลบงัคับใช้ใน
งวดนั้นๆ)  เร่ือง ที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์หรือ TFRS for NPAEs บทที่ 11 
- อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรับรู้ได้
เมื่อเป็นไปตำมค ำนิยำมที่ก ำหนดใน
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 40 (ฉบับที่มี
ผลบังคบัใช้ในงวดนัน้ๆ)  เร่ือง ที่ดิน 
อำคำรและอุปกรณ์หรือ TFRS for 
NPAEs บทที่ 12 
 
- กรณีเลิกใช้เนื่องจำกเสื่อมสภำพให้ดู
ค ำสั่งกรมสรรพำกร  
ที่ ป. 58/2538 โดยกรณีที่ทรัพย์สิน
ช ำรุดจนไม่สำมำรถใช้งำนได้ บริษัทหรือ
ห้ำงหุ้นส่วนนิตบิุคคล จะน ำมลูค่ำต้นทนุ
ที่เหลืออยู่ของทรัพย์สินนั้น ตัดเป็น
รำยจ่ำยทัง้จ ำนวนไม่ได้ แต่หำกได้ท ำลำย
หรือขำยไปซึ่งทรัพย์สนินัน้ ก็มีสทิธิ์ตัด
ต้นทุนที่เหลืออยู่เป็นรำยจ่ำยได ้และใน
กรณีที่ขำยทรัพย์สินนั้นไป บริษทัหรือ
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 สาเหตุ/ข้อผดิพลาด แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด1 หมายเหตุ 
กรณีขาย 
เดบิต เงินฝำกธนำคำร (กรณีมีกำรขำยและมีหลักฐำนกำรได้รับช ำระเงิน)/ลูกหนี้อ่ืน 
(กรณีไม่ได้รับช ำระเงนิ) หรือ ขำดทุนจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ (หำกเป็นกรณีขำดทนุ) 
   ค่ำเสื่อมรำคำสะสม-ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ขึ้นอยู่
กับชื่อบัญชีของกิจกำร) 
       เครดิต ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ขึ้นอยู่กับชื่อบัญชีของ
กิจกำร) 
  ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ (หำกเป็นกรณีก ำไรและมีหลักฐำนกำรขำย) 

ห้ำงหุ้นส่วนนิตบิุคคลนัน้ ต้องน ำรำคำ
ขำยทรัพย์สินดังกล่ำวมำรวมค ำนวณก ำไร
สุทธิ เพือ่เสียภำษีเงินได้นิตบิุคคลด้วย 

 6.2สินทรัพย์แสดงไว้ในบัญชีต่ ำกว่ำ
ควำมเป็นจริง 

1) ไม่รับรู้สินทรัพย์ตำม
ข้อเท็จจริงหรือตำมกรรมสิทธิ์ถือ
ครอง หรือตำมทะเบียนทรัพย์สินที่
ถูกต้อง 

 
 

กิจกำรต้องสืบหำข้อเท็จจริงก่อนว่ำกรรมสิทธิไ์ด้มำตัง้แต่ปีใด หำกได้มำตัง้แต่ปีก่อน ให้
กิจกำรบันทึกแก้ไขบัญชีที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ สนิทรัพยไ์ม่มตีัวตน หรือ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ตำมข้อเท็จจริง กรรมสิทธิ์ ควำมมีอยู่จริง ทะเบียน
ทรัพย์สินที่ถูกต้อง และประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รับจำกสินทรัพย์ที่มีอยู่อย่ำง
แท้จริง 
กำรปรับปรุงย้อนหลงัในงบกำรเงินส ำหรับรำยกำร ณ วนัต้นงวด (กรณีสำมำรถสบืทรำบ
ได้ว่ำสินทรัพย์มีอยู่จริง มีกำรซือ้หรือมีกำรได้มำ แต่มิได้รบัรู้ตั้งแต่ในอดีต) ให้บันทึก
รำยกำรสินทรัพย์คำ่เสื่อมรำคำและค่ำเสื่อมรำคำสะสมให้ถูกต้อง (ต้องมีกรรมสิทธิ์ 
ภำระผูกพัน หรือหลักฐำนชัดเจน) 
เดบิต สินทรัพย์ (ณ วันต้นงวด) 
  เครดิต เงินฝำกธนำคำร (กรณีมหีลักฐำนกำรจ่ำยช ำระ)/เจ้ำหนีอ่ื้น (กรณียังมี
ภำระต้องจ่ำยช ำระเจำ้หนี้ค่ำซื้อสินทรัพย์) หรือ เจ้ำหนี้กรรมกำร (หำกกรรมกำรช ำระ
เงินแทนกิจกำรไปก่อน) 

รับรู้ค่ำเสื่อมรำคำสะสมในตั้งแตว่ันที่ซื้อจนถึงวนัสิน้งวด  
เดบิต ก ำไรสะสม (ณ วนัตน้งวด)      

 เครดิต ค่ำเสื่อมรำคำสะสม-สินทรัพย์ 
      และรับรู้ค่ำเสื่อมรำคำสะสมในงวดปัจจบุันเพิ่มเติม ตำมปกติ 

 

- ต้นทุนกำรกู้ยืมให้รับรู้เป็นสินทรัพย์ได้
เมื่อสินทรัพย์นั้นเปน็ไปตำมค ำนยิำมที่
ก ำหนดในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 23 
(ฉบับที่มผีลบังคับใช้ในงวดนั้นๆ)  เรื่อง 
ต้นทุนกำรกู้ยืมหรือ TFRS for NPAEs 
บทที่ 13 
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กำรปรับปรุงส ำหรับปปีัจจบุัน(กรณีสำมำรถสบืทรำบได้วำ่สนิทรพัย์มีอยู่จริง มีกำรซื้อ 
หรือมีกำรได้มำในปีปัจจุบนั หรือไม่สำมำรถสืบทรำบว่ำเป็นรำยกำรที่เกิดข้ึนตั้งแต่ปีใด)
ให้บันทึกรำยกำรสนิทรัพย์ คำ่เสือ่มรำคำ และค่ำเสื่อมรำคำสะสมให้ถูกต้อง (ต้องมี
กรรมสิทธิ์ ภำระผูกพัน หรือหลักฐำนชัดเจน) 
เดบิต สินทรัพย์  

     ค่ำเสื่อมรำคำ-สินทรัพย ์
   เครดิต เงินฝำกธนำคำร (กรณมีีหลักฐำนกำรจ่ำยช ำระ)/เจ้ำหนี้อ่ืน (กรณียังมี
ภำระต้องจ่ำยช ำระเจำ้หนี้ค่ำซื้อสินทรัพย์) หรือ เจ้ำหนี้กรรมกำร (หำกกรรมกำรช ำระ
เงินแทนกิจกำรไปก่อน) 

      ค่ำเสื่อมรำคำสะสม-สนิทรพัย์ 
      ก ำไรจำกกำรรับรู้สนิทรัพย ์(รำยได้อื่น) 

  

หมำยเหตุกำรรับรู้ต้นทุนสนิทรพัย์ที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของมลูค่ำตำมบัญชีของรำยกำร
สินทรัพย์ จะสิ้นสุดเมื่อสินทรัพย์นั้นอยู่ในสถำนที่และสภำพที่พร้อมจะใช้งำนได้ 
 

การแสดงรายการไม่ครบถ้วนหรือแสดงรายการขัดต่อข้อเท็จจริง – ด้านหนี้สิน 
1. เจ้ำหนี้กำรค้ำ 1.1 เจ้ำหนี้กำรค้ำแสดงไว้ในบญัชี

สูงกว่ำควำมเป็นจริงเชน่ กำรไมต่ัด
รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำออกจำกบญัชี 
ทั้งที่กิจกำรได้จำ่ยช ำระหนีไ้ปแล้ว
หรือไม่มีภำระผูกพันต่อเจ้ำหนี้นัน้
แล้ว 

กิจกำรต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่ำไม่มีภำระผูกพันต่อเจ้ำหนี้นั้นแล้ว โดยต้องมีหลักฐำน
ชัดเจนว่ำไม่มีภำระผูกพันต่อเจ้ำหนี้ กิจกำรต้องบันทึกตัดรำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำออกจำก
บัญชีตำมข้อเท็จจริง หรือมีกำรจ่ำยช ำระเจ้ำหนี้แตไ่ม่ไดบ้ันทึกบัญช ี
เดบิต  เจ้ำหนี้กำรค้ำ  
         เครดิต เงินฝำกธนำคำร (กรณีมีหลักฐำนกำรจ่ำยช ำระ)/เจ้ำหนี้เงินกู้ยืมจำก
กรรมกำร/รำยได้จำกกำรยกหนี ้(กรณเีจ้ำหนี้กำรค้ำยกหนี้ให้) 
(ปรับปรุงย้อนหลังหากเป็นรายการจ่ายช าระเจ้าหนี้การคา้ตั้งแต่งวดก่อนโดยรับรู้เข้า
ก าไรสะสม) 

 

1.2 เจ้ำหนี้กำรค้ำแสดงไว้ในบญัชี
ต่ ำกว่ำข้อเท็จจริงเช่น กำรไม่รับรู้
กำรซื้อสินค้ำตำมข้อเท็จจริง 

กิจกำรต้องบันทึกเจ้ำหนี้กำรคำ้ตำมข้อเท็จจริง โดยต้องประเมนิว่ำเหตุกำรณ์ดังกลำ่ว
เกิดขึ้นในงวดใด 
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กำรปรับปรุงย้อนหลงัในงบกำรเงินส ำหรับรำยกำร ณ วันต้นงวด (หำกเหตุกำรณ์ที่
ก่อให้เกิดภำระผูกพันนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีต) โดยต้องบันทึกรำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำและ
ซื้อสินค้ำตำมข้อเท็จจริงในอดีต 
เดบิต ก ำไรสะสม (มีหลักฐำนกำรซื้อสินค้ำ) 
       เครดิต เจ้ำหนี้กำรค้ำ 
กำรปรับปรุงในปีปจัจุบนั (หำกเหตุกำรณ์นั้นเกิดขึ้นในปัจจุบนัหรือไม่สำมำรถสบืทรำบ
ช่วงเวลำที่แนช่ัดได)้ โดยต้องบนัทึกรำยกำรเจ้ำหนี้กำรคำ้และซื้อสินค้ำตำมข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้นในปัจจุบนั 
เดบิต ซื้อสินค้ำ หรือ สินค้ำคงเหลือ (แล้วแต่ระบบกำรบันทึกบญัชีสินคำ้และหลักฐำน
กำรซื้อสินค้ำ) 
        เครดิต เจ้ำหนี้กำรค้ำ 

2.เจ้ำหนี้เงินกู้ยืม
จำกกรรมกำร
หรือผู้เป็น
หุ้นส่วน 

2.1 เจ้ำหนี้เงินกู้ยืมจำกกรรมกำร
หรือผู้เป็นหุ้นส่วนแสดงไว้ในบัญชี
สูงกว่ำควำมเป็นจริง เชน่ กิจกำรได้
ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรขำย
แล้ว ปรำกฏว่ำเปน็กำรไม่รบัรู้
รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำ ทั้งๆ ที่
ผลประโยชน์และควำมเสี่ยงอยำ่งมี
นัยส ำคัญในสนิค้ำนัน้ได้มีกำรโอนไป
ยังผู้ซื้อ โดยตั้งบัญชพีักไว้ที่เจ้ำหนี้
เงินกู้ยืมจำกกรรมกำรหรือผู้เป็น
หุ้นส่วน หรือมีเงินสดติดลบจึงปรับ
รำยกำรเป็นเจ้ำหนี้เงนิยืมกรรมกำร 
หำกกิจกำรพิสูจน์แล้ววำ่เป็น
ค่ำใช้จ่ำยที่กรรมกำรจ่ำยแทนแล้ว
จริง และปัจจบุันกรรมกำรยกหนี้ให้
กิจกำรซึ่งมีหลักฐำนกำรยกหนี้ให้

กิจกำรต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่ำมีหลักฐำนชัดเจนวำ่เป็นกำรขำยในอดีตที่ตั้งบัญชีพักไว้
ที่เจ้ำหนี้กรรมกำร อย่ำงไรก็ตำมเจ้ำหนี้กรรมกำรมีกำรยืมเงินของกิจกำรจริง ซึ่งสำมำรถ
พิสูจน์ควำมมีตัวตนได้ กำรปรับก ำไรสะสมกับเจ้ำหนี้กรรมกำรที่มีตัวตนอยู่จริง จึงไม่
สะท้อนฐำนะกำรเงินของกิจกำร ดังนั้นจึงเป็นกรณียำกยิ่งที่จะเกิดกรณีที่กิจกำรไม่
สำมำรถทรำบสำเหตุว่ำเจ้ำหนี้กรรมกำรเกิดขึ้นจำกอะไร  
กำรปรับปรุงย้อนหลงัในงบกำรเงินส ำหรับรำยกำร ณ วนัต้นงวด (กรณีสำมำรถสบืทรำบ
ได้ว่ำเจ้ำหนี้เงินยืมกรรมกำรเกิดข้ึนจำกรำยกำรขำยและเอกสำรกำรขำยในอดีต) 
เดบิต เจ้ำหนี้เงินยืมกรรมกำร 

   ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย (กรณีมีกำรรับรู้ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยทีไ่ม่มีหลักฐำนชัดเจน) 
       เครดิต ก ำไรสะสม (เกิดขึน้จำกสถำนกำรณ์ที่มีหลักฐำนกำรขำยในอดีต) 
กำรปรับปรุงส ำหรับปปีัจจบุัน(กรณีสำมำรถสบืทรำบได้วำ่เจ้ำหนี้เงินยืมกรรมกำรเกิดข้ึน
จำกรำยกำรขำยในปีปัจจุบนั หรือกรณีเจ้ำหนี้ยกหนี้ให้ในปีปัจจุบัน ทัง้นี้กิจกำรต้อง
พิสูจน์ให้มั่นใจว่ำไม่มีภำระผูกพนัต่อเจ้ำหนี้แล้ว)  
เดบิต เจ้ำหนี้เงินยืมกรรมกำร 

   ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย (กรณีมีกำรรับรู้ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยทีไ่ม่มีหลักฐำนชัดเจน) 
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 สาเหตุ/ข้อผดิพลาด แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด1 หมายเหตุ 
กิจกำรและกิจกำรไม่มีภำระที่ตอ้ง
จ่ำยเจ้ำหนี้แล้ว ดังนัน้กิจกำร
สำมำรถบนัทึกบัญชีรำยได้จำกยก
หนี้จำกกรรมกำรได้ ซึ่งถือเป็น
รำยได้ในปีปัจจบุัน 

เครดิต รำยได้จำกกำรขำย/บริกำร (มีหลักฐำนกำรขำย) /รำยไดจ้ำกกำรยกหนี้ (มี
หลักฐำนกำรยกหนี้จำกเจ้ำหนี้)1 

 2.2 เจ้ำหนี้เงินกู้ยืมจำกกรรมกำร
หรือผู้เป็นหุ้นส่วนแสดงไว้ในบัญชี
ต่ ำกว่ำควำมเป็นจริง เชน่ รับรู้
ค่ำใช้จ่ำยเปน็กำรจำ่ยเงินสด แต่ใน
ข้อเท็จจริงกิจกำรได้จ่ำยเป็นเชค็
ธนำคำรในนำมกรรมกำร  
 
  

กิจกำรต้องบันทึกรำยกำรเจ้ำหนี้เงินกู้ยืมจำกกรรมกำรตำมข้อเท็จจริง หรือตำมสัญญำที่
ท ำไว้ และในสัญญำระบุให้กิจกำรคิดดอกเบี้ย แต่กิจกำรยังไม่ได้รับรู้ดอกเบี้ยในอดีต 
เดบิต เงินฝำกธนำคำร (กรณมีีหลักฐำนกำรรับเงินจำกกรรมกำร) 
เครดิต  เจ้ำหนี้เงินกู้ยืมจำกกรรมกำร 
(ปรับปรุงย้อนหลังหากเป็นรายการจ่ายช าระตั้งแต่งวดก่อน) 
ในกรณีมกีำรคิดดอกเบี้ย ต้องบันทึกดอกเบี้ยจ่ำยของกิจกำร ดงันี ้
กำรปรับปรุงในงวดบญัชีก่อน (หำกมีกำรกู้ยืมเงินตั้งแต่งวดก่อน) 
เดบิต ก ำไรสะสม (ดอกเบี้ยจำ่ยก่อนปี 2561) 

 เครดิต ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย (ต้นงวด) 
กำรปรับปรุงในงวดปจัจุบนั (ดอกเบี้ยส ำหรับส่วนของปัจจบุัน) 
เดบิต ดอกเบี้ยจ่ำย (ดอกเบี้ยจ่ำยปี 2561) 

เครดิต ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย 

ค ำถำม FAQ: หำกบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง
โดยตั้งเปน็เจ้ำหนี้เงินกู้ยืมจำกกรรมกำร 
จะเป็นเหตุให้กรรมกำรมีรำยได้ดอกเบี้ย
จำกเงินกู้ยืมหรือไม่ 
- ไม่จ ำเปน็ต้องคิดดอกเบี้ยเพรำะไม่มี

กฎหมำยให้อ ำนำจเจ้ำพนักงำน
ประเมิน 

- แต่หำกคิดดอกเบี้ย จะถือเป็นรำยได้
ของกรรมกำรผู้ให้กู้ (หัก ณ ที่จ่ำย 
15% ยื่น ภ.ง.ด.2) 

3. ค่ำใช้จำ่ยคำ้ง
จ่ำย 

3.1 ค่ำใช้จำ่ยค้ำงจ่ำยแสดงไว้ใน
บัญชีสงูกว่ำควำมเป็นจริง เชน่ 
กิจกำรมีกำรตรวจสอบแล้วว่ำ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นในอดีตไม่มีภำระ
ผูกพันแล้วในปัจจบุัน หรือกิจกำร
ได้รับกำรยกหนี้ให้จำกกรรมกำร
หรือเจ้ำหนี้ในปีปัจจุบนั หรือกิจกำร
ได้มีกำรจ่ำยช ำระคำ่ใช้จำ่ยค้ำงจ่ำย
แล้วแต่ยังมิได้ตดัค่ำใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย
ออกจำกบัญชี 

กิจกำรต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่ำไม่มีภำระผูกพันต่อเจ้ำหนีน้ั้นแล้ว โดยต้องมีหลักฐำน
ชัดเจนว่ำไม่มีภำระผูกพันต่อเจ้ำหนี้ ทั้งนี้หำกกิจกำรยังมีภำระหนี้สินอยู่จริง กิจกำรต้อง
รับรู้ค่ำใช้จ่ำยคำ้งจำ่ยตำมภำระผูกพัน หรือภำระหนี้สินที่มีอยู่จริง 
ก) กรณีเจ้ำหนี้ค่ำใช้จ่ำยคำ้งจำ่ยมีกำรยกหนี้ให้กิจกำรในปัจจุบนั 
กำรปรับปรุงในงวดปจัจุบนั  
เดบิต ค่ำใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย 

เครดิต  ค่ำใช้จ่ำย (มีหลักฐำนกำรยกหนี้ให้กิจกำร) 
ข) กรณีพิสูจน์ได้วำ่มีกำรจำ่ยช ำระค่ำใช้จ่ำยคำ้งจำ่ยแล้วแต่ยงัมไิด้ตัดค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย
ออกจำกบัญชีให้บันทึกรำยกำรให้ถูกต้องตำมข้อเท็จจริง 
เดบิต ค่ำใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย 

- กำรรับรู้หนี้สินให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรบัญชี ฉบบัที่ 37 (ฉบับที่มผีลบังคบั
ใช้ในงวดนัน้ๆ) เร่ือง ประมำณกำรหนี้สิน 
หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น และสนิทรพัย์ที่อำจ
เกิดขึ้น หรือ TFRS for NPAEs บทที่ 16 
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 สาเหตุ/ข้อผดิพลาด แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด1 หมายเหตุ 
 เครดิต  เงินฝำกธนำคำร (กรณีมหีลักฐำนกำรจ่ำยช ำระเงิน) 

(ปรับปรุงย้อนหลังหากเป็นการจ่ายช าระตั้งแต่งวดก่อน) 
 3.2 ค่ำใช้จำ่ยค้ำงจ่ำยแสดงไว้ใน

บัญชีต่ ำกว่ำข้อเท็จจริง เช่น ไมร่ับรู้
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นบำงรำยกำรใน
บัญชีของกิจกำร หรือ รับรู้ค่ำใช้จ่ำย
ต่ ำกว่ำควำมเป็นจริง  
 

กิจกำรต้องรับรู้ค่ำใช้จ่ำยคำ้งจ่ำยตำมภำระผูกพัน หรือภำระหนีส้ินที่มีอยู่จริง ทั้งนี้
กิจกำรต้องสืบทรำบให้ได้ว่ำคำ่ใช้จ่ำยดงักล่ำวเปน็ของงวดบัญชใีด 
กำรปรับปรุงในงวดบญัชีก่อน (หำกมีกำรไม่รับรู้ค่ำใช้จำ่ยที่มีอยู่จริงตั้งแต่งวดก่อน) 
เดบิต ก ำไรสะสม (มีหลักฐำนแสดงว่ำคำ่ใช้จำ่ยเกิดขึ้นในปีก่อน) 
         เครดิต  ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจำ่ย 
กำรปรับปรุงในงวดปจัจุบนั (หำกมีกำรไม่รับรู้ค่ำใช้จ่ำยในปปีัจจบุัน) 
เดบิต ค่ำใช้จำ่ย (มีหลักฐำนค่ำใช้จ่ำยเกิดขึ้นในปีปัจจบุัน) 

เครดิต  ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 
ข) กรณีในงวดก่อนหน้ำมิไดบ้ันทึกค่ำใช้จ่ำยคำ้งจำ่ย แต่มำบันทึกค่ำใช้จ่ำยและกำร
จ่ำยเงินในงวดปัจจุบนัทันที โดยมิได้รับรู้ค่ำใช้จำ่ยค้ำงจ่ำยในงวดก่อน  
กำรปรับปรุงในงวดบญัชีก่อน จะต้องปรับปรุงย้อนหลังงบกำรเงนิเพื่อให้งบกำรเงินใน
งวดบัญชีก่อนแสดงค่ำใช้จ่ำยคำ้งจ่ำยอย่ำงถูกต้อง 
เดบิต ก ำไรสะสม (มีหลักฐำนแสดงว่ำคำ่ใช้จำ่ยเกิดขึ้นในปีก่อน) 

เครดิต  ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย (ต้นงวด) 
กำรปรับปรุงในงวดปจัจุบนั (ที่มกีำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำยและท ำกำรจ่ำยช ำระไปแลว้) 
เดบิต ค่ำใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย (ตน้งวด) (มีหลักฐำนกำรจ่ำยช ำระคำ่ใช้จ่ำย) 

เครดิต ค่ำใช้จ่ำย 

 

การแสดงรายการไม่ครบถ้วนหรือแสดงรายการขัดต่อข้อเท็จจริง – ด้านส่วนของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน 
1. ทุน  เดิมมีทุนจดทะเบยีนและเรียกช ำระ

แล้วจ ำนวนหนึ่ง แตต่่อมำภำยหลังมี
กำรเพิ่มทุนหรือลดทุน แต่มิได้
บันทึกรำยกำรให้ถูกต้องตำม
ข้อเท็จจริง (ดูหนังสือรับรองนิติ
บุคคล) 

กิจกำรต้องรับรู้ส่วนทนุของกิจกำรตำมหนังสือรับรองที่ได้มีกำรจดทะเบียนไว้กับกรม
พัฒนำธุรกิจกำรค้ำ และได้มีกำรเรียกรับช ำระค่ำหุ้นจริง โดยกิจกำรต้องสืบทรำบให้ได้
ว่ำข้อผิดพลำดดังกลำ่วเกิดขึ้นในงวดบญัชีใด และท ำกำรปรับปรุงในงวดบัญชีนัน้และ
ต้องมีหลักฐำนกำรรับช ำระเงนิอย่ำงชัดเจน หำกทนุจดทะเบียนของกิจกำรไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง กิจกำรต้องแจ้งจดทะเบียนเพิ่มทนุและลดทุนให้ถูกต้อง 
- กรณีแจ้งจดทะเบียนเพิ่มทนุ 
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เดบิต ธนำคำร (กรณีมีหลักฐำนกำรรับช ำระคำ่หุ้น)/ลูกหนี้ค่ำหุ้น (กรณียังไมไ่ด้รับช ำระ
ค่ำหุ้น จัดประเภทไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น) 

เครดิต ทุนหุ้นสำมัญ 
- กรณีแจ้งจดทะเบียนลดทนุ 
เดบิต ทุนหุ้นสำมัญ  
        เครดิต ธนำคำร (มีหลักฐำนกำรจำ่ยช ำระเงิน) 

2. ขำดทุนสะสม
เกินทุน 

กิจกำรขำดทุนเกินทนุ ท ำให้ส่งผล
ต่อควำมน่ำเชื่อถือของกิจกำร ทั้งนี้ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติให้มีกำร
พิจำรณำลดทุนเพื่อลำ้งขำดทนุ
สะสมแล้ว แต่กิจกำรมิได้รับรู้กำร
ปรับปรุงดงักล่ำว 

กำรพิจำรณำลดทุนเพื่อลำ้งขำดทุนสะสมให้เป็นไปตำมมติ(พิเศษ)ของที่ประชุมใหญ่ฯ 
และเป็นไปตำมประกำศสภำวิชำชีพบัญชีฉบับที่ 8/2550 เรื่อง  กำรบันทึกบัญชีเพื่อ
ชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษัทมหำชนจ ำกัด ลงวันที่ 27 เมษำยน พ.ศ. 2550 โดยให้
ปรับปรุงรำยกำรในงวดบัญชีที่เป็นไปตำมมติดังกล่ำวของที่ประชุมใหญ่(ประกำศดังกล่ำวให้
น ำมำถือปฏบิัติกับกิจกำรทีไ่ม่มสี่วนได้เสียสำธำรณะได้) 

 

3. เงินปันผล  (1) หำกมีกำรปรับปรุงรำยกำร
ตำมข้อเท็จจริงข้ำงต้น เปน็ผลให้
ก ำไรสะสมลดลง จะถือว่ำเปน็กำร
จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี  
 (2) ถ้ำมีก ำไรสะสม ต้องมีกำร
จ่ำยเงินปันผลเสมอหรือไม่ 
 

ก) กำรปรับปรุงรำยกำรบัญชีดังกล่ำวข้ำงตน้ทั้งหมดอำจส่งผลให้ก ำไร/ขำดทุนสะสม 
เพิ่มขึ้นหรือลดลงตำมสภำพข้อเท็จจริง มิใช่กำรจ่ำยเงินปันผล  
ข) ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ เมื่อบริษัทมีก ำไรสะสมต้องขอมติที่ประชุม
ใหญ่ ซึ่งจะพิจำรณำจำ่ยหรือไมจ่่ำยเงินปันผลก็ได้ (มาตรา ๑๒๐๑)2และหำกไม่มีกำร
จ่ำยเงินปันผลก็ไม่จ ำเป็นต้องบนัทึกบัญชีใดๆ  
ค) ผู้มีหน้ำที่จดัท ำบัญชีควรแยกรำยกำรก ำไรสะสมที่เกิดจำกกำรปรับปรุงรำยกำรใน
อดีตออกต่ำงหำกจำกก ำไรสะสมปกติเนื่องจำกเป็นก ำไรสะสมที่ไม่ผำ่นกำรเสียภำษี ซึ่ง
หำกมีกำรจ่ำยเงินปนัผลจำกก ำไรสะสมส่วนนี้จะท ำให้ผู้รับเงินปนัผลไม่สำมำรถเครดิต
ภำษีได ้

- ในกรณีที่ต้องกำรจ่ำยเงินปันผล บริษัท
ต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ำรองอย่ำงน้อย
หนึ่งในยี่สิบส่วนของจ ำนวนผลก ำไรซึ่ง
บริษัทท ำมำหำได้จำกกิจกำรของบริษัท 
จนกว่ำทุนส ำรองนั้นจะมีจ ำนวนถึงหนึ่งใน
สิบของจ ำนวนทุนของบริษัทหรือมำกกว่ำ
นั้น  (มาตรา ๑๒๐๒)3 

                                                           
2มาตรา ๑๒๐๑ห้ำมมิให้ประกำศอนุญำตเงินปันผลนอกจำกโดยมติของที่ประชุมใหญ่ กรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นคร้ังเป็นครำว ในเมื่อปรำกฏแก่กรรมกำรว่ำบริษัทมีก ำไรสมควรพอที่จะท ำเช่นนั้นได้  
    ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินก ำไร ถ้ำหำกบริษัทขำดทุน ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผลจนกว่ำจะได้แก้ไขให้หำยขำดทุนเช่นนั้น 
3มาตรา ๑๒๐๒ ทุกครำวที่แจกเงินปันผล บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ำรองอย่ำงน้อยหนึ่งในยี่สิบส่วนของจ ำนวนผลก ำไรซึ่งบริษัทท ำมำหำได้จำกกิจกำรของบริษัท จนกว่ำทุนส ำรองนั้นจะมีจ ำนวนถึงหนึ่งในสิบของจ ำนวน
ทุนของบริษัทหรือมำกกว่ำนั้น แล้วแต่จะได้ตกลงก ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท  
ถ้ำได้ออกหุ้นโดยคิดเอำรำคำเกินกว่ำที่ปรำกฏในใบหุ้นเท่ำใดจ ำนวนที่คิดเกินนี้ท่ำนให้บวกทบเข้ำในทุนส ำรองจนกว่ำทุนส ำรองจะมีจ ำนวนเท่ำถึงที่ก ำหนดไว้ในวรรคก่อน 
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การแสดงรายการไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
1. กำรไม่รับรู้

สินทรัพย์ตำม
สัญญำเชำ่
กำรเงิน 

กิจกำรมีสัญญำเชำ่ที่มีเนื้อหำเปน็
สัญญำเชำ่กำรเงิน แต่รับรู้เปน็คำ่
เช่ำตำมสัญญำเชำ่ด ำเนินงำน 

กิจกำรต้องตรวจสอบเนื้อหำและเงื่อนไขของสัญญำเชำ่ก่อนว่ำมีลักษณะเป็นสัญญำเช่ำ
กำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชทีี่เก่ียวข้องกับสัญญำเช่ำ หรือไม่ หำกสัญญำเชำ่มี
ลักษณะเป็นสัญญำเช่ำกำรเงนิ กิจกำรต้องปรับปรุงโดยวิธีปรบัปรุงย้อนหลังงบกำรเงิน 
ซึ่งกิจกำรต้องรับรู้สัญญำเชำ่กำรเงินเป็นสนิทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ของกิจกำรด้วยจ ำนวนเงินเท่ำกบัมูลค่ำยุตธิรรมของสินทรัพย์ที่เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจบุัน
ของจ ำนวนเงนิขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยแล้วแต่จ ำนวนใดจะต่ ำกว่ำ ซึง่พจิำรณำ ณ วนัเร่ิมต้น
ของสัญญำเช่ำ โดยบนัทึกดังนี ้
เดบิต สินทรัพยต์ำมสญัญำเชำ่กำรเงิน (ขึ้นอยู่กับชื่อบัญช)ี 

    ก ำไรสะสม (กรณีผลตำ่งเปน็ค่ำใช้จ่ำยสะสมในงวดก่อน) 
     ค่ำเสื่อมรำคำ-สินทรัพย์ (งวดปัจจุบนั) 

   เครดิต เจ้ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (แล้วแต่กรณี) 
      ค่ำเสื่อมรำคำสะสม-สนิทรพัย์ 

 

 

2. กำรไม่แยก
องค์ประกอบ
ของดอกเบี้ย
รอตัดบัญชี
ออกจำกรำคำ
ทุนเร่ิมแรก
ของสัญญำ
เช่ำซื้อ 

กิจกำรมีสัญญำเชำ่ซื้อ แต่รับรู้
สินทรัพย์ด้วยรำคำทนุที่ซื้อ
สินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำซื้อ โดย
ไม่ได้แยกองค์ประกอบดอกเบี้ยรอ
ตัดบัญชีออกจำกรำคำทุนเร่ิมแรก 

เนื่องจำกสัญญำเช่ำซื้อมีลักษณะเป็นสัญญำเชำ่กำรเงิน ดังนั้น กิจกำรต้องปรับปรุงโดย
วิธีปรับปรุงย้อนหลังงบกำรเงิน ซึ่งกิจกำรต้องรับรู้รำยกำรสินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำซื้อ
โดยแยกองค์ประกอบของดอกเบี้ยรอตัดบัญชีออกจำกรำคำทุนเริ่มแรกของสัญญำเช่ำ
ซื้อ โดยต้องหำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เชำ่ เปรียบเทียบกบัมูลค่ำปัจจุบนัของ
จ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจำ่ยแล้วแต่จ ำนวนใดจะต่ ำกว่ำ ซึ่งจ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจำ่ย
ต้องน ำมำแยกดอกเบี้ยและส่วนที่จะน ำไปลดหนีส้ินทีย่ังไมไ่ด้ช ำระ และดอกเบี้ยต้องปัน
ส่วนให้กับงวดตำ่ง ๆ ตลอดอำยสุัญญำเชำ่ เพื่อท ำให้อัตรำดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตรำ
คงที่ส ำหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู่แต่ละงวด โดยปรบัปรุงรำยกำรบัญชี ดังนี้ 
เดบิต ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (สว่นที่เหลือในปีที่มีกำรปรับปรุง) 

    ก ำไรสะสม (กรณีดอกเบี้ยที่ตัดจ่ำยและค่ำเสื่อมรำคำยอดสะสมในงวดก่อน) 
     ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (ในปีทีม่ีกำรปรับปรุง) 

   เครดิต สินทรัพย์ตำมสัญญำเชำ่ซื้อ (แล้วแต่กรณี) 
                ค่ำเสื่อมรำคำ-สินทรัพย์ (ในปีที่มีกำรปรับปรุง) 

ทั้งนี้ตำมหลักกำรภำษีอำกร (อ้ำงอิง ท.ป. 
1/2528) ระบุให้รำคำทุนเริ่มแรกของ
สินทรัพย์รวมดอกเบี้ยเช่ำซื้อรอตัดบัญชีไว้
ด้วยและตัดค่ำเสื่อมรำคำ ดังนั้นค่ำเสื่อม
รำคำของหลักกำรภำษีอำกร จะไม่เท่ำกับ
ค่ำเสื่อมรำคำของหลักกำรบัญชี 
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3. กำรไม่รับรู้ค่ำ
เช่ำหรือ
รำยได้ค่ำเชำ่
ตำมสัญญำ
เช่ำ
ด ำเนินงำน
ตำมวิธี
เส้นตรงตลอด
อำยุสัญญำ
เช่ำ 

กิจกำรรับรู้ค่ำเช่ำหรือรำยได้ค่ำเช่ำ
ตำมสัญญำเช่ำด ำเนนิงำนตำมอัตรำ
ค่ำเช่ำในสัญญำเชำ่ โดยไมไ่ด้รับรู้ค่ำ
เช่ำหรือรำยได้ค่ำเชำ่ตำมวิธีเสน้ตรง
ตลอดอำยุสัญญำเช่ำ และไม่เปน็ไป
ตำมเกณฑ์อ่ืนที่เป็นระบบ ซึ่งแสดง
ถึงประโยชน์ทีผู่้เช่ำได้รับในช่วงเวลำ 

กิจกำรต้องรับรู้จ ำนวนเงินที่จำ่ยตำมสัญญำเช่ำด ำเนนิงำน (ซึ่งไม่รวมต้นทุนในกำรให้บริ
กำร เช่น ค่ำประกันภัย และคำ่บ ำรุงรักษำ) เป็นค่ำใช้จ่ำยหรือรำยได้คำ่เช่ำตำมวิธี
เส้นตรงตลอดอำยุสญัญำเชำ่ นอกจำกว่ำจะมีเกณฑ์อ่ืนที่เปน็ระบบ ซึ่งแสดงถึง
ประโยชน์ทีผู่้เช่ำได้รับในช่วงเวลำ ทั้งนี้สำมำรถศึกษำเกณฑ์อ่ืนที่เป็นระบบที่มิใชว่ิธี
เส้นตรง จำกตัวอย่ำงเพื่อประกอบควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรรับรู้ค่ำเช่ำ/รำยได้คำ่เช่ำจำก
สัญญำเชำ่ด ำเนนิงำน ซึ่งเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซตส์ภำวชิำชีพบญัชี 

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 
2561) เรื่อง สัญญำเช่ำ ย่อหน้ำที่ 33 
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ส ำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ 
บทที่ 14 ย่อหน้ำที่ 272 

4. กำรไม่รับรู้
ประมำณกำร
หนี้สิน
ผลประโยชน์
ของพนักงำน 

กิจกำรไม่รับรู้ประมำณกำรหนี้สนิ
ผลประโยชน์ของพนักงำน ทัง้ ๆ ที่
กิจกำรมีภำระผูกพันตำมกฎหมำย
หรือภำระผูกพันจำกกำรอนุมำน ให้
เป็นไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับ
กิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ  

กิจกำรต้องรับรู้ประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชน์ของพนักงำนด้วยจ ำนวนประมำณกำรที่
ดีที่สุดเพื่อให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำร
ที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ หำกกิจกำรมีนโยบำยกำรจำ่ยเงินชดเชยตำมกฎหมำย
แรงงำนจำกกำรเกษียณอำยุของพนักงำนที่ท ำงำนจนครบอำยุ 55 ปี หรือ 60 ปี 
แล้วแต่กรณี  
นอกจำกนี้ แม้ว่ำกิจกำรไม่มีนโยบำยกำรจำ่ยเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำน กิจกำร
ยังคงต้องพิจำรณำภำระผูกพนัจำกกำรอนุมำนวำ่ในอดีตกิจกำรมีกำรจ่ำยผลประโยชน์
ของพนักงำนเมื่อพนักงำนมีกำรเกษียณอำยุ ซึ่งเป็นเหตุให้พนักงำนอนุมำนได้วำ่กิจกำร
จะมีกำรจ่ำยผลประโยชน์ให้พนกังำนภำยหลงัมีกำรเกษียณอำย ุในกรณีดังกล่ำวกิจกำร
ต้องรับรู้ผลประโยชน์ของพนักงำนเชน่กัน ทั้งนี้กิจกำรสำมำรถศึกษำตัวอย่ำงประกอบ
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบันทึกบญัชีประมำณกำรหนี้สนิผลประโยชน์ของพนักงำนหลงั
ออกจำกงำน ซึ่งเผยแพร่ไวท้ี่เว็บไซต์สภำวิชำชพีบัญชี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับ
กิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะบทที่ 16 
ย่อหน้ำที่ 312 

5. กำรรับรู้
ดอกเบี้ยรับ
ของเงินให้
กู้ยืมแก่

กิจกำรยังคงมีกำรรับรู้ดอกเบี้ยรับ
ของเงินให้กู้ยืมแก่กรรมกำรตำม
สัญญำเงินให้กู้ยืม ทั้ง ๆ ที่กรรมกำร
ไม่ได้จำ่ยช ำระเงินคนืให้แก่กิจกำร

กิจกำรต้องไม่รับรู้ดอกเบี้ยรับในกรณีที่กิจกำรมีควำมเป็นไปได้คอ่นข้ำงแน่ที่จะไมไ่ด้รับ
ช ำระคืนจำกลูกหนี้เงินให้กู้ยืม และกิจกำรต้องไม่ใช้วิธีกำรตั้งคำ่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส ำหรับดอกเบี้ยรับที่กิจกำรมีควำมไม่แนน่อนในกำรรับช ำระคืนจำกลูกหนี้เพื่อให้เป็นไป
ตำมข้อก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งก ำหนดให้กิจกำรรับรู้รำยได้ใน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับ
กิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะบทที่ 18 
ย่อหน้ำที่ 343 
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 สาเหตุ/ข้อผดิพลาด แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด1 หมายเหตุ 
กรรมกำรที่มี
ควำมไม่
แน่นอนใน
กำรรับช ำระ 

อย่ำงต่อเนื่อง และมีควำมเปน็ไปได้
ค่อนข้ำงแน่ที่จะไมไ่ด้รับช ำระคนื
จำกกรรมกำร  
หรือสัญญำเงินให้กู้ยืมไม่ได้
ก ำหนดให้มีกำรคิดดอกเบี้ยระหว่ำง
กัน แต่กิจกำรรับรู้ดอกเบี้ยรับ
ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดใน
ประมวลรัษฎำกร 

รูปดอกเบี้ย ก็ต่อเมื่อ กิจกำรมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กิจกำรจะได้รบัประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของรำยกำรบัญชีนัน้ และกิจกำรสำมำรถวัดมูลค่ำไดข้องจ ำนวนรำยไดไ้ด้อย่ำง
น่ำเชื่อถือ 

6. กำรไม่วัด
มูลค่ำยุติธรรม
ของ
หลักทรัพย์
เพื่อค้ำหรือ
หลักทรัพย์
เผื่อขำย 

กิจกำรไม่วัดมูลค่ำยตุิธรรม ณ วัน
สิ้นสุดรอบระยะเวลำรำยงำนของ
หลักทรัพย์เพื่อค้ำหรือหลักทรัพย์
เผื่อขำยที่เป็นหลักทรัพย์ในควำม
ต้องกำรของตลำด 

กิจกำรต้องวัดมูลค่ำเงินลงทนุในตรำสำรทนุที่เปน็หลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด
ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพือ่ค้ำหรือหลักทรัพย์เผื่อขำย ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วัน
สิ้นสุดรอบระยะเวลำรำยงำน ตำมปกติกิจกำรจะวัดมลูค่ำเงนิลงทุนในตรำสำรที่ถืออยู่
ด้วยรำคำเสนอซื้อปัจจบุัน หำกรำคำเสนอซื้อปัจจบุันไม่สำมำรถหำได้หรือไม่เป็นตัวแทน
ของมูลค่ำยุติธรรม กิจกำรอำจใช้รำคำซื้อขำยคร้ังลำ่สุดเมื่อสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจไม่
เปลี่ยนแปลงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัระหว่ำงวันที่มีกำรซื้อขำยครั้งล่ำสุดกบัวันทีว่ัดมูลค่ำ 
กิจกำรต้องรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีและมลูค่ำยุติธรรม ณ วันสิน้สุดรอบ
ระยะเวลำรำยงำนเป็นก ำไร (ขำดทุน) ที่ยงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรปรบัมูลค่ำเงนิลงทนุไปยัง
งบก ำไรขำดทุน หำกหลักทรัพยน์ั้นเปน็ไปตำมค ำนิยำมของหลักทรัพย์เพื่อค้ำ และรับรู้
ก ำไร (ขำดทนุ) ดังกล่ำวไปยงัส่วนของเจ้ำของ หำกหลักทรัพย์นั้นเป็นไปตำมค ำนิยำม
ของหลักทรัพย์เผื่อขำย 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับ
กิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะบทที่ 9 
ย่อหน้ำที่ 113 

7. กำรไม่รับรู้ค่ำ
เผื่อมูลค่ำ
สินค้ำลดลง
หรือไม่ปรับ
มูลค่ำสนิค้ำ
คงเหลือให้
แสดงแสดง
ด้วยรำคำทนุ

กิจกำรไม่รับรู้ค่ำเผื่อมูลค่ำสนิค้ำ
ลดลงหรือไม่ปรับมลูค่ำสนิค้ำ
คงเหลือให้แสดงด้วยมูลค่ำสุทธทิี่จะ
ได้รับกรณีที่สนิค้ำคงเหลือเป็น
สินค้ำแฟชั่นหรือสินค้ำประเภทที่มี
มูลค่ำสนิค้ำลดลงอย่ำงรวดเร็ว 

ในกรณีที่มูลค่ำสนิค้ำคงเหลือมีกำรลดลงอย่ำงรวดเร็ว เช่น สนิค้ำประเภทแฟชัน่ หรือ
สินค้ำประเภทเทคโนโลยี เปน็ตน้ กิจกำรต้องพิจำรณำมลูค่ำสุทธิที่จะได้รบัจำกกำร
จ ำหน่ำยสินคำ้ดังกลำ่วว่ำมีมลูคำ่ที่ลดลงต่ ำกวำ่รำคำทุนหรือไม่ หำกสินค้ำดังกล่ำวมี
มูลค่ำสุทธทิี่จะได้รับต่ ำกว่ำรำคำทุน กิจกำรต้องรับรู้ผลขำดทนุจำกกำรปรับมูลคำ่สนิค้ำ
คงเหลือให้เท่ำกับมูลค่ำสทุธิที่จะได้รับ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับ
กิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะบทที่ 8 
ย่อหน้ำที่ 94 
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 สาเหตุ/ข้อผดิพลาด แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด1 หมายเหตุ 
หรือมูลค่ำ
สุทธิที่จะ
ได้รับแล้วแต่
มูลค่ำใดจะต่ ำ
กว่ำ 

8. กำรไม่แปลง
ค่ำลูกหนี้หรือ
เจ้ำหนี้ที่เป็น
สกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศ 
ณ วันสิน้สุด
รอบ
ระยะเวลำ
รำยงำน 

กิจกำรไม่แปลงคำ่ลูกหนี้หรือเจ้ำหนี้
ที่เป็นสกุลเงนิตรำตำ่งประเทศ ณ 
วันสิ้นสุดรอบระยะเวลำรำยงำน 
และไม่รับรู้ผลต่ำงของกำรแปลงค่ำ
อัตรำแลกเปลี่ยนในงบก ำไรขำดทุน 

หำกกิจกำรมีลูกหนี้หรือเจ้ำหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นสดุรอบระยะเวลำรำยงำนเป็นสกลุ
เงินตรำต่ำงประเทศ กิจกำรต้องแปลงค่ำรำยกำรสนิทรัพย์ที่เปน็ตัวเงินที่อยู่ในสกุล
เงินตรำต่ำงประเทศ โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนที่ธนำคำรรับซื้อ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลำ
รำยงำนและแปลงคำ่รำยกำรหนี้สินที่เป็นตัวเงนิที่อยู่ในสกลุเงินตรำต่ำงประเทศโดยใช้
อัตรำแลกเปลี่ยนที่ธนำคำรขำย ณ วันสิน้สุดรอบระยะเวลำรำยงำน และรับรู้ผลตำ่งจำก
กำรแปลงค่ำอัตรำแลกเปลี่ยนในงบก ำไรขำดทนุส ำหรับงวดนั้น 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับ
กิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะบทที่ 21 
ย่อหน้ำที่ 389-390 
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นอกจำกน้ี กิจกำรต้องเปิดเผยกำรปรับปรุงแก้ไขข้อผดิพลำดที่เกิดขึน้ในงวดก่อน (งวดก่อนปี 2561) ในงบกำรเงินปี  2561 ตำมที่
มำตรฐำนฯก ำหนด เช่น  

บริษัท XXX จ ากัด 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 (หน่วย : บาท) 
 ทุนเรือนหุ้น ก าไรสะสม รวม 
ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2560 (ตำมที่รำยงำนไว้เดิม) XX XX XX 
ผลสะสมจำกกำรปรับปรุงข้อผิดพลำด (หมำยเหตุ 4) XX XX XX 
ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2560 (ปรับปรุงใหม่) XX XX XX 
ก ำไรสุทธิปี 2560 (ปรับปรุงใหม่) XX XX XX 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 (ปรับปรุงใหม่) XX XX XX 
    
ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2561 (ตำมที่รำยงำนไว้เดิม) XX XX XX 
ผลสะสมจำกกำรปรับปรุงข้อผิดพลำด (หมำยเหตุ 4) XX XX XX 
ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2561 (ปรับปรุงใหม่) XX XX XX 
ก ำไรสุทธิปี 2561  XX XX XX 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561  XX XX XX 

 

 

บริษัท XXX จ ากัด 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
1. กำรแก้ไขข้อผดิพลำดทำงบัญช ี

 ในระหว่ำงปี 2562 กรมสรรพำกรได้ออกพระรำชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภำษีอำกร และควำมรับผิดทำงอำญำเพื่อ
สนับสนุนกำรปฏิบัติกำรเกี่ยวกับภำษีอำกรตำมประมวลรัษฎำกร พ.ศ. 2562 ให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในกำรได้รับกำรยกเว้น  เบี้ยปรับ 
เงินเพิ่มภำษีอำกร และควำมรับผิดทำงอำญำ ดังนั้นบริษัทฯ ได้ทบทวนข้อมูลทำงบัญชีเพิ่มเติม และพบข้อผิดพลำดจำกกำรบันทึก
บัญชีส ำหรับปี 2560 และ 2559 บริษัทฯ จึงได้แก้ไขข้อผิดพลำดดังกล่ำว ซึ่งส่งผลกระทบต่อก ำไรสะสมต้นปี 2561 และ 2560 
ผลสะสมของกำรแก้ไขข้อผิดพลำดดังกล่ำวแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 
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 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 1 มกรำคม   
2561 

1 มกรำคม   
2560 

ลักษณะของข้อผิดพลาด  

กำรรับรู้ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณไ์ม่ครบถ้วน xx xx 

  กำรรับรู้หนีส้ินจำกเงินกู้ยมืกรรมกำร xx xx 

  กำรรับรูส้ินค้ำคงเหลือตำมจ ำนวนท่ีตรวจนับได ้ xx xx 

  กำรรับรู้เงินสดเกินบัญชี xx xx 
  ฯลฯ xx xx 
รวม xx xx 

 
จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงทีม่ีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน(เบ็ดเสร็จ) มดีังนี้   

  (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 31 ธันวำคม   
2561 

31 ธันวำคม   
2560 

1 มกรำคม   
2560 

งบแสดงฐานะการเงิน   

เงินสด xx xx xx 

  สินค้ำคงเหลือ xx xx xx 

  ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ ์ xx xx xx 

  เงินกู้ยืมกรรมกำร xx xx xx 

  ฯลฯ xx xx xx 
  ก ำไรสะสม xx xx xx 

  



ตัวอย่างฉบับน้ีเป็นเพียงการประกอบความเข้าใจเท่านั้น ซึ่งไม่ครอบคลุมทุกสถานการณ์และหลักฐานที่เกิดขึ้นแต่ละกิจการ 
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 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 31 ธันวำคม   
2561 

31 ธันวำคม
2560 

งบก าไรขาดทุน(เบ็ดเสร็จ)  

เงินสด xx xx 

  สินค้ำคงเหลือ xx xx 

  ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ ์ xx xx 

  เงินกู้ยืมกรรมกำร xx xx 

ฯลฯ xx xx 
  ก ำไรส ำหรับป ี xx xx 

 

 กำรเปิดเผยในกรณีที่ไม่สำมำรถปรับปรุงย้อนหลังงบกำรเงินได้เนื่องจำกข้อมูลไม่เพียงพอ กิจกำรต้องเปิดเผยสถำนกำรณ์
ดังกล่ำว และรำยละเอียดของข้อผิดพลำดว่ำมีกำรแก้ไขเมื่อใดและอย่ำงใด เช่น  

 “กิจกำรไม่สำมำรถปรับปรุงยอดคงเหลือของสินค้ำคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 ได้เนื่องจำกกิจกำรมิได้ท ำกำรตรวจ
นับสินค้ำในวันดังกล่ำว ผลสะสมของข้อผิดพลำดดังกล่ำวได้รวมอยู่ในกำรจัดท ำงบกำรเงินส ำหรับปี 2561 ซึ่งได้มีกำรตรวจนับสินค้ำ
คงเหลือดังกล่ำวแล้ว” 

 ส ำหรับงบกำรเงินท่ีจัดท ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินชุดใหญ่ (TFRS for PAEs) ต้องจัดท ำงบกำรเงินที่ปรับปรุงใหม่
ส ำหรับวันต้นงวดของงบกำรเงินงวดก่อนที่น ำมำเปรียบเทียบ (งบกำรเงินปี 2560) ดังนั้นจึงต้องจัดท ำงบกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 
2560 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเพิ่มเติมส ำหรับกำรจัดท ำงบกำรเงินปี 2561 นี้ด้วย พร้อมกันนี้ กิจกำรต้องเปิดเผยผลกระทบต่อหุ้นท่ี
เกิดจำกกำรปรับปรุงย้อนหลังเพื่อให้เป็นไปตำมย่อหน้ำที่ 64 ของมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ก ำไรต่อหุ้น อีก
ด้วย 

 

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


