การปรับปรุงบัญชี
เพือ่ แก้ไขข้อผิดพลาด
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การแก้ ไขข้ อผิดพลาดในงวดก่ อน
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 8 (ปรับ ปรุ ง 2558) เรื่อ ง นโยบายการบัญ ชี การ
เปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ย่อหน้าที่ 5 ระบุว่า
ข้ อผิดพลาดในงวดก่อน หมายถึง
-การละเว้ นการแสดงรายการและ
-การแสดงรายการที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงในงบการเงินของกิจการในงวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก็
ตาม อันเกิดจากความล้ มเหลวในการใช้ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ หรือการใช้ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือในทางที่ผิด
ซึ่งข้ อมูลดังกล่าว
(ก) มีอยู่ในงบการเงินของงวดก่อนที่ได้ รับการอนุมัติให้ ออก และ
(ข) สามารถคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่าสามารถหาข้ อมูลได้ และนามาใช้ ในการจัดทาและ
การแสดงรายการในงบการเงิน
ข้ อผิดพลาดดังกล่าวรวมถึงผลกระทบจาก การคานวณผิดพลาด ข้ อผิดพลาดจากการใช้ นโยบาย
การบัญชี การมองข้ ามหรือการตีความข้ อเท็จจริงผิดพลาด และการทุจริต
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การแก้ ไขข้ อผิดพลาดในงวดก่ อน (ต่ อ)
ข้ อผิดพลาดรวมถึงผลกระทบจาก :-การคานวณผิดพลาด
-ข้ อผิดพลาดจากการใช้ นโยบายการบัญชี
-การมองข้ ามหรือการตีความข้ อเท็จจริงผิดพลาด และ
-การทุจริต
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การปรับงบการเงินย้อนหลัง
การปรับงบการเงินย้อนหลัง (Retrospective Restatement)
หมายถึง การแก้ ไขการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า และการเปิ ดเผยจานวนเงินขององค์ประกอบของงบการ
เงินงวดก่อนเสมือนหนึ่งข้ อผิดพลาดในงวดก่อนไม่เคยเกิดขึ้น
วิธีปฏิบตั ิ (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) ย่อหน้ าที่ 42)
1. ปรับงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเป็ นข้ อมูลเปรียบเทียบ เสมือนว่าข้ อผิดพลาดได้ ถูกแก้ ไขในงวดบัญชีท่ี
ข้ อผิดพลาดได้ เกิดขึ้น หรือ
2. หากข้ อผิดพลาดเป็ นข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีก่อนงวดบัญชีแรกสุดที่แสดงเป็ นข้ อมูลเปรียบเทียบ
กิจการต้ องปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาต้ นงวดของสินทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนของเจ้ าของในงบการเงินงวดแรก
สุดที่นามาแสดงเป็ นข้ อมูลเปรียบเทียบ
ทั้งนี้ กิจการต้ องพิจารณาและตรวจสอบเนื้อหาและหลักฐานประกอบของรายการทางบัญชีก่อนว่าเป็ นรายการที่
กระทบต่อบัญชีใดและงวดบัญชีใด หากกิจการสืบทราบข้ อเท็จจริงแล้ วว่าเป็ นรายการทางบัญชีของงวดก่อน
กิจการจึงปรับปรุงงบการเงินย้ อนหลัง โดยการปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ ไขข้ อผิดพลาดนั้น ต้ องมีเอกสารหลักฐาน
ประกอบการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้ องและครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
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วิธีปฏิบัติหากไม่ สามารถปรับงบการเงินย้ อนหลังได้
การแก้ ไขข้ อผิดพลาดในงวดก่ อน
(มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) ย่อหน้ าที่ 44 และ 45) ระบุว่า
หากไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดจากข้ อผิดพลาดของแต่ละงวด ที่แสดงเป็ น
ข้ อมูลเปรียบเทียบไม่ว่างวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก่อนๆ
- ต้ อ งปรั บ ปรุ ง ยอดยกมาต้ น งวดของสิน ทรั พ ย์ หนี้ สิน และส่ ว นของเจ้ า ของ
สาหรับงวดบัญชีแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได้ (ซึ่งอาจเป็ นงวดบัญชีปัจจุบัน)
หากไม่สามารถระบุผลกระทบสะสม ณ ต้ นงวดปัจจุบันที่เกิดจากข้ อผิดพลาดที่มี
ต่องบการเงินของงวดบัญชีก่อนๆ ได้
-ต้ องแก้ ไขข้ อผิดพลาด โดยปรับปรุงข้ อมูลที่นามาแสดงเป็ นข้ อมูลเปรียบเทียบ
ด้ วยวิธเี ปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป นับจากวันแรกสุดที่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติ
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การรับรู้ผลกระทบการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในงวดก่ อน
ดังนั้ น การปรั บปรุงแก้ ไขข้ อผิดพลาดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 8 (ปรั บปรุง
2558) ดังกล่าวข้ างต้ น มีหลักการโดยสรุปดังนี้
1. กิจการต้ องสืบหาข้ อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อนว่ าข้ อผิดพลาดดังกล่ าวเกิดขึ้นเมื่อใด
คือ เกิดขึ้นรอบบัญชีปีก่อนจานวนเท่าใดและปี ปัจจุบันจานวนเท่าใด เช่น กิจการ
อยู่ระหว่างการจัดทางบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
- หากข้ อผิดพลาดเกิดขึ้นในปี ก่อน (31 ธค 2557) ให้ ปรับปรุงในปี ก่อน
(31 ธค 2557) ส่วนที่เกิดขึ้นในปี ปั จจุบัน (31 ธค 2558) ให้ ปรับปรุงใน
ปี ปัจจุบัน (31 ธค 2558)
- หากไม่ทราบผลกระทบว่าเกิดขึ้นในปี ก่อนเท่าใด ให้ ปรับปรุงกาไรสะสมต้ น
งวด (1 มค 2558) ส่วนที่เกิดขึ้นในปี ปัจจุบัน ให้ ปรับปรุงในปี ปัจจุบัน
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การรับรู้ผลกระทบการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในงวดก่ อน
2. กิจการต้ องหาหลักฐานการประกอบรายการข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามหลักฐาน
เอกสารประกอบการลงบัญชี ตามมาตรา 20 พระราชบัญญั ติการบัญชี พ.ศ.
2543
3. กิจการต้ องสืบหาสาเหตุของข้ อผิดพลาดว่าข้ อผิดพลาดดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
ใด กิจการควรปรับปรุงตามสาเหตุท่เี กิดข้ อผิดพลาดนั้น และตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีและรายการบันทึกบัญชีท่เี กี่ยวข้ องให้ ถูกต้ อง เช่ น เอกสาร
การขายสินค้ า เอกสารการซื้ อสินค้ าที่ยังไม่ เคยลงบัญชี ในอดีต หรื อกรณีเป็ น
สิน ทรั พ ย์ กิจ การต้ อ งตรวจสอบว่ า กิจ การยัง มี สิท ธิเ รี ย กร้ อ งในสิน ทรั พ ย์ น้ั น
หรือไม่ หรือหากกรณีหนี้สิน กิจการต้ องตรวจสอบว่ ากิจการยังมีภาระหนี้สินที่
ต้ องจ่ายอยู่หรือไม่ เป็ นต้ น
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ต่ อไปนีเ้ ป็ นเพียงตัวอย่ างเพือ่ ประกอบ
ความเข้ าใจ โดยไม่ อาจครอบคลุม
สถานการณ์ ท้งั หมด
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การแสดงรายการไม่ ครบถ้ วนหรือแสดงรายการขัดต่ อข้ อเท็จจริง
– ด้ านสิ นทรัพย์ (ต่ อ)
เรื่อง
ที่ดิน
อาคาร
และ
อุปกรณ์

สาเหตุ/ข้อผิดพลาด
สิ น ทรั พ ย์ ใ นบั ญ ชี มี น้ อยกว่ า
ข้ อเท็จจริง
1)
ไม่ รั บ รู้ สิน ทรั พ ย์ ต าม
ข้ อ เท็จจริ งหรื อ ตามกรรมสิท ธิ์
ถื อ ครอง หรื อ ตามทะเบี ย น
ทรัพย์สนิ ที่ถูกต้ อง

แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด
กิจการต้ องสืบหาข้ อเท็จจริงก่อนว่ากรรมสิทธิ์ได้ มาตั้งแต่ปีใด หากได้ มาตั้งแต่
ปี ก่อน ให้ กิจการบันทึกแก้ ไขบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรั พย์ไม่ มี
ตัวตน หรือ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตามข้ อเท็จจริง กรรมสิทธิ์ ความมี
อยู่จริง ทะเบียนทรัพย์สนิ ที่ถูกต้ อง และประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้ รับจาก
สินทรัพย์ท่มี ีอยู่อย่างแท้จริง
หากไม่สามารถหาผลกระทบได้ ในทางปฏิบัติ การปรับปรุงย้ อนหลังในงบ
การเงินสาหรับรายการ ณ วันต้ นงวด (กรณีสามารถสืบทราบได้ ว่าสินทรัพย์มี
อยู่จริง มีการซื้อหรือมีการได้ มา แต่มิได้ รับรู้ต้ังแต่ในอดีต ) ให้ บันทึกรายการ
สินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสะสมให้ ถูกต้ อง (ต้ องมีกรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน หรือหลักฐานชัดเจน)
เดบิต สินทรัพย์ (ณ วันต้ นงวด 1 มค 2558)
เครดิต เจ้ าหนี้อ่นื (กรณียังมีภาระต้ องจ่ายชาระเจ้ าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์)
รับรู้ค่าเสื่อมราคาสะสมในตั้งแต่วันที่ซ้ ือจนถึง 31 ธค 57
เดบิต กาไรสะสม (ณ วันต้ นงวด 1 มค 2558)
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม (ณ วันต้ นงวด)
และรับรู้ค่าเสื่อมราคาสะสมในงวดปัจจุบันเพิ่มเติม ตามปกติ
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การแสดงรายการไม่ ครบถ้ วนหรือแสดงรายการขัดต่ อข้ อเท็จจริง
– ด้ านสิ นทรัพย์ (ต่ อ)
เรื่อง

สาเหตุ/ข้อผิดพลาด

แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด
การปรับปรุงสาหรับปี ปัจจุบัน (กรณีสามารถสืบทราบได้ ว่าสินทรัพย์มี
อยู่จริง มีการซื้อ หรือมีการได้ มาในปี ปัจจุบัน หรือไม่สามารถสืบทราบว่า
เป็ นรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีใด)ให้ บันทึกรายการสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคา
และค่าเสื่อมราคาสะสมให้ ถูกต้ อง (ต้ องมีกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน หรือ
หลักฐานชัดเจน)
เดบิต สินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์
เครดิ ต เจ้ า หนี้ อื่น (กรณี ยั ง มี ภ าระต้ อ งจ่ า ยช าระเจ้ า หนี้ ค่ า ซื้ อ
สินทรัพย์)
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย์
หมายเหตุ การรับรู้ต้นทุนสินทรัพย์ท่เี กิดขึ้นเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตาม
บัญชีของรายการสินทรัพย์ จะสิ้นสุดเมื่อสินทรัพย์น้ันอยู่ในสถานที่และ
สภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้
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การแสดงรายการไม่ ครบถ้ วนหรือแสดงรายการขัดต่ อข้ อเท็จจริง
– ด้ านสิ นทรัพย์ (ต่ อ)
เรื่อง
สาเหตุ/ข้อผิดพลาด
สินค้า สิน ค้ า คงเหลือ ในบัญชีมีมากกว่ า
คงเหลือ ข้ อ เ ท็ จ จริ ง ( สิ น ค้ า ข า ด จ า ก
รายงาน)
1.ไม่ รั บ รู้ รายได้ ต ามข้ อ เท็จ จริ ง
และ/หรือ
2.บั น ทึ ก รายได้ แต่ มิ ไ ด้ บั น ทึ ก
ต้ น ทุ น ขายทัน ที (กรณีวิ ธีบั น ทึก
บัญชีแบบต่อเนื่อง - Perpetual
Inventory Method) หรือ
3.การบันทึกสินค้ าคงเหลือปลาย
งวดตามวิ ธี บั น ทึก บั ญ ชี แ บบสิ้ น
งวด - Periodic Inventory
Method มิ ไ ด้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
ข้ อเท็จจริง
4.สินค้ าสูญหาย

แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด
ให้ ป รับปรุงตามสินค้ าคงเหลือที่มีอยู่ จริ ง ตามที่ตรวจนับได้ หรือตาม
ระบบสินค้ าคงเหลือของแผนกคลังสินค้ า และกิจการต้ องตรวจสอบว่ามี
เอกสารการขายที่ไม่ได้ ลงบัญชีในอดีตหรือไม่
การปรับปรุงย้ อนหลังในงบการเงินสาหรับรายการ ณ วันต้ นงวด (กรณี
สามารถสืบทราบได้ ว่าผลต่างในปัจจุบนั เกิดขึ้นจากรายการในอดีต)
1) บันทึกรายการรายได้ ให้ ครบถ้ วน โดยปรับปรุงเข้ ากาไรสะสม
เดบิต เงินสด/ธนาคาร/ลูกหนี้การค้ า/ลูกหนี้เงินยืมกรรมการ
เครดิต กาไรสะสม
2) บันทึกตัดรายการสินค้ าคงเหลือให้ ถูกต้ องตามข้ อเท็จจริง
วิธีบนั ทึกบัญชีแบบต่อเนือ่ ง (Perpetual Inventory Method)
เดบิต กาไรสะสม
เครดิต สินค้ าคงเหลือ
วิธีบนั ทึกบัญชีแบบสิ้นงวด (Periodic Inventory Method)
เดบิต กาไรสะสม
เครดิต สินค้ าคงเหลือ (ต้ นงวด)
www.fap.or.th
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การแสดงรายการไม่ ครบถ้ วนหรือแสดงรายการขัดต่ อข้ อเท็จจริง
– ด้ านสิ นทรัพย์ (ต่ อ)
เรื่อง

สาเหตุ/ข้อผิดพลาด

แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด
และปรับปรุงรายการเกี่ยวเนื่องในปี ปัจจุบัน ดังนี้
เดบิต สินค้ าคงเหลือ (ต้ นงวด)
เครดิ ต ต้ น ทุ น ขาย/ก าไร ขาดทุ น (ตามชื่ อ บั ญ ชี ข องแต่ ล ะ
กิจการ)
และปรับปรุงมูลค่ าสินค้ าคงเหลือปลายงวดใหม่ อีกครั้งด้ วยยอดที่
ถูกต้ องจากการตรวจนับ
การปรับปรุงสาหรับปี ปัจจุบัน (กรณีสามารถสืบทราบได้ ว่าผลต่าง
ของสิน ค้ า ณ ปลายงวดปั จ จุ บั น เกิด ขึ้ น จากรายการในปี ปั จ จุ บั น
หรือไม่สามารถสืบทราบว่าเป็ นผลต่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีใด)
1) บันทึกรายการรายได้ ให้ ครบถ้ วน
เดบิ ต เงิ น สด/ธนาคาร/ลู ก หนี้ การค้ า /ลู ก หนี้ เงิ น ยื ม กรรมการ
(แล้ วแต่กรณี)
เครดิต รายได้ จากการขาย
www.fap.or.th
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การแสดงรายการไม่ ครบถ้ วนหรือแสดงรายการขัดต่ อข้ อเท็จจริง
– ด้ านสิ นทรัพย์ (ต่ อ)
เรือ่ ง สาเหตุ/ข้อผิดพลาด

แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด
2) บันทึกตัดรายการสินค้ าคงเหลือให้ ถูกต้ องตาม
ข้ อเท็จจริง
วิธีบนั ทึกบัญชีแบบต่อเนือ่ ง (Perpetual Inventory
Method)
เดบิต ต้ นทุนขาย/ขาดทุนจากสินค้ าสูญหาย
เครดิต สินค้ าคงเหลือ
วิธีบนั ทึกบัญชีแบบสิ้นงวด (Periodic Inventory Method)
ปรับปรุงมูลค่าสินค้ าคงเหลือปลายงวดใหม่อกี ครั้งด้ วย
ยอดที่ถูกต้ องจากการตรวจนับ
www.fap.or.th
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การแสดงรายการไม่ ครบถ้ วนหรือแสดงรายการขัดต่ อข้ อเท็จจริง
– ด้ านสิ นทรัพย์ (ต่ อ)
เรือ่ ง

สาเหตุ/ข้อผิดพลาด
สินค้ าคงเหลือในบัญชีมีน้อย
กว่าข้ อเท็จจริง
(สินค้ าเกินจากรายงาน)
1.ไม่ บันทึกรายการซื้อสินค้ า
ตามข้ อเท็จจริง
2.สิ น ค้ าเกิ น เนื่ อ งจากการ
นับสต๊อคสินค้ า

แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด
ปรับปรุงตามสินค้ าคงเหลือที่มีอยู่จริงตามที่ตรวจนับได้ หรือตาม
ระบบสิ น ค้ าคงเหลื อ ของแผนกคลั ง สิ น ค้ า และกิ จ การต้ อง
ตรวจสอบว่ามีเอกสารการซื้อที่ไม่ได้ ลงบัญชีหรือไม่
การปรับปรุงย้ อนหลังในงบการเงินสาหรับรายการ ณ วันต้ นงวด
(กรณีสามารถสืบทราบได้ ว่าผลต่างในปั จจุบันเกิดขึ้นจากรายการ
ในอดีต) โดยต้ องปรับปรุงเข้ ารายการกาไรสะสม และปรับมูลค่ า
สินค้ าคงเหลือปลายงวด ดังนี้
วิธีบนั ทึกบัญชีแบบต่อเนือ่ ง (Perpetual Inventory Method)
เดบิต สินค้ าคงเหลือ
ภาษีซ้ อื ต้ องห้ าม
เครดิต เจ้ าหนี้การค้ า (กรณียังไม่บันทึกซื้อแต่ยังมีภาระที่
ต้ องจ่ ายชาระเจ้ าหนี้ ค่ าสินค้ า ) หรื อ ก าไรสะสม (กรณีนับสต๊อ
คสินค้ าแล้ วพบสินค้ าเกินในปี ก่อนแต่มิได้ ปรับปรุง)
www.fap.or.th
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การแสดงรายการไม่ ครบถ้ วนหรือแสดงรายการขัดต่ อข้ อเท็จจริง
– ด้ านสิ นทรัพย์ (ต่ อ)
เรื่อง

สาเหตุ/ข้อผิดพลาด

แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด
วิธีบนั ทึกบัญชีแบบสิ้นงวด (Periodic Inventory Method)
เดบิต กาไรสะสม
ภาษีซ้ ือต้ องห้ าม
เครดิต เจ้ าหนี้การค้ า (กรณีท่ยี ังไม่บันทึกซื้อแต่ท่ยี ังมีภาระ
ต้ องจ่ายชาระเจ้ าหนี้ค่าสินค้ า)
เดบิต สินค้ าคงเหลือ (ต้ นงวด)
เครดิต กาไรสะสม
และปรับปรุงรายการเกี่ยวเนื่องในปี ปัจจุบนั ดังนี้
เดบิ ต ก าไรขาดทุ น /ต้ น ทุ น ขาย (ตามวิ ธีก ารลงบัญ ชี ข องแต่ ล ะ
กิจการ)
เครดิต สินค้ าคงเหลือ (ต้ นงวด)
และปรับปรุงมูลค่าสินค้ าคงเหลือปลายงวดใหม่ อีกครั้งด้ วยยอดที่
ถูกต้ องจากการตรวจนับ
www.fap.or.th
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การแสดงรายการไม่ ครบถ้ วนหรือแสดงรายการขัดต่ อข้ อเท็จจริง
– ด้ านสิ นทรัพย์ (ต่ อ)
เรื่อง

สาเหตุ/ข้อผิดพลาด

แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด
การปรับปรุงสาหรับปี ปัจจุบัน (กรณีสามารถสืบทราบได้ ว่าผลต่างของสินค้ า
ณ ปลายงวดปัจจุบันเกิดขึ้นจากรายการในปี ปัจจุบัน หรือไม่สามารถสืบทราบว่า
เป็ นผลต่ างที่เกิดขึ้นตั้งแต่ ปีใด) ให้ บันทึกรายการให้ ถูก ต้ องและปรั บมูลค่ า
สินค้ าคงเหลือปลายงวดตามข้ อเท็จจริง
วิธีบนั ทึกบัญชีแบบต่อเนือ่ ง (Perpetual Inventory Method)
เดบิต สินค้ าคงเหลือ
ภาษีซ้ ือ(ต้ องห้ าม)
เครดิต เจ้ าหนี้การค้ า (กรณีท่ียังไม่ บันทึกซื้อแต่ ยังมีภาระที่ต้องจ่ าย
ชาระค่าสินค้ า)
ต้ นทุนขาย (กรณีนับสต๊อคสินค้ าแล้ วพบสินค้ าเกิน)
วิธีบนั ทึกบัญชีแบบสิ้นงวด (Periodic Inventory Method)
เดบิต ซื้อสินค้ า
ภาษีซ้ ือ(ต้ องห้ าม)
เครดิต เจ้ าหนี้การค้ า (กรณีท่ยี ังไม่ได้ บันทึกซื้อแต่ยังมีภาระที่ต้องจ่าย
ชาระค่าสินค้ า)
่ถูกต้ องจาก
และปรับปรุงมูลค่าสินค้ าคงเหลือปลายงวดใหม่อีกครั้งด้ วยยอดทีwww.fap.or.th
การตรวจนับ
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ตัวอย่ างการเปิ ดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษทั XXX จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
การแก้ ไขข้ อผิดพลาดทางบัญชี
ในระหว่างปี 2558 กรมสรรพากรได้ ออกพระราชกาหนดการยกเว้ นและสนับสนุนการ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการลดอัตราและยกเว้ นรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558 ให้ สทิ ธิแก่
บริษัทในการได้ รับการยกเว้ นการตรวจสอบทางภาษีและยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบุคคล ดังนั้นบริษัทฯ
ได้ ทบทวนข้ อมูลทางบัญชีเพิ่มเติม และพบข้ อผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีสาหรับปี 2557 และ
2556 บริษัทจึงได้ แก้ ไขข้ อผิดพลาดดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อกาไรสะสมต้ นปี 2558 และ 2557
ผลสะสมของการแก้ ไขข้ อผิดพลาดดังกล่าวแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (เปิ ดเผยรายละเอียดผลกระทบต่อรายการบัญชีท่มี ีการปรับงบการ
เงินงวดก่อน หรือ ณ วันต้ นงวดและงวดปัจจุบัน)
www.fap.or.th
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Q&A
www.fap.or.th
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THANK YOU
www.fap.or.th
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