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บทคัดย่อ

	 งบการเงนิเป็นรายงานทีแ่สดงถงึข้อมลูส�าคญัทีใ่ช้ในการตดัสนิใจส�าหรบัผูบ้รหิาร	อย่างไรกต็ามอาจมข้ีอผดิพลาดเกดิขึน้กบัข้อมลู
ดังกล่าว	ซึ่งข้อผิดพลาดเหล่านั้นควรจะต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้องในทันทีที่มีการค้นพบ	การแก้ไขข้อผิดพลาดมี	3	กรณีซึ่งวัตถุประสงค์
ของบทความนี้ต้องการน�าเสนอถึงการแก้ไขแต่ละกรณี	ได้แก่	(1)	ข้อผิดพลาดที่กระทบต่องบแสดงฐานะการเงินเพียงงบเดียว	(2)	ข้อผิด
พลาดที่กระทบต่องบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพียงงบเดียว	(3)	ข้อผิดพลาดที่กระทบทั้งงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

Abstract

 Financial statements are the important tools of decision making for management. However, there are some errors 
upon information reported in such statements. These errors are needed to be corrected as soon as they are discovered. 
Correcting the errors can be implemented in three situations. Therefore, the purpose of this study is to investigate these of 
which	situations	include	(1)	when	the	errors	affect	a	statement	of	financial	position;	(2)	when	the	errors	affect	a	statement	
of	comprehensive	income;	(3)	when	the	errors	affect	both	kinds	of	those	statements.

บทน�ำ

	 งบการเงินคือข้อมูลส�าคัญของการตัดสินใจส�าหรับบุคคลหลายฝ่าย	เช่น	ผู้บริหาร	ผู้ลงทุน	เจ้าหนี้	เนื่องจากงบการเงินเป็นข้อมูล
ที่แสดงถึงฐานะการเงิน	และผลการด�าเนินงานของกิจการ	รวมทั้งแหล่งกระแสเงินสดในการได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ	ดังนั้นหาก
งบการเงินมีข้อผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างจงใจหรือไม่ก็ตาม	จะท�าให้งบการเงินขาดความน่าเชื่อถือและอาจท�าให้ผู้
ใช้ข้อมูลตัดสินใจผิดพลาดได้	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ออกมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2552)	เรื่องนโยบาย
การบัญชี	การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด	ประกาศให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่	1	มกราคม	2554	เป็นต้นไป	ซึ่งมีเนื้อหาส่วนหนึ่งที่ส�าคัญคือเรื่องการแก้ไขข้อผิดพลาด	ให้กิจการต้องรีบแก้ไขข้อผิดพลาด
ในการบันทึกและจัดท�าบัญชีทันทีที่ค้นพบข้อผิดพลาดนั้น	 ดังย่อหน้าที่	7.3	 ในมาตรฐานการบัญชีข้างต้นระบุว่า	 “ข้อผิดพลาดที่มีสาระ
ส�าคญัในงวดก่อน	จะต้องแก้ไขด้วยวธิปีรบัย้อนหลงัในงบการเงนิส�าหรบังวดแรกหลงัจากค้นพบข้อผดิพลาดดงักล่าว”	และมาตรฐานฉบบั
นี้ได้ให้ความหมายของข้อผิดพลาดในงวดก่อนไว้ดังนี้	 “ข้อผิดพลาดในงวดก่อน	 หมายถึง	 การละเว้นการแสดงรายการและการแสดง
รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงในงบการเงินของกิจการในงวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม	 อันเกิดจากความล้มเหลว	 การใช้ข้อมูลที่น่า	
เชื่อถือ	หรือการใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือในทางที่ผิด	ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
	 1)	มีอยู่ในงบการเงินของงวดก่อนที่ได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่	
	 2)	สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าสามารถหาข้อมูลได้	และน�ามาใช้ในการจัดท�าและการแสดงรายการในงบการเงิน
	 ข้อผิดพลาดในการน�านโยบายการบัญชีมาใช้ดังกล่าวรวมถึงผลกระทบจากการค�านวณผิดพลาด	ข้อผิดพลาดจากการใช้นโยบาย
การบัญชี	การมองข้ามหรือการตีความข้อเท็จจริงผิดพลาด	และการทุจริต”	
	 จากข้อความข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า	หากกิจการค้นพบข้อผิดพลาดในงวดบัญชีใด	กิจการต้องรีบแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นทันที	โดย
กิจการอาจพบข้อผิดพลาดของงวดปัจจุบันและแก้ไขทันก่อนที่งบการเงินจะได้รับการอนุมัติเผยแพร่	แต่หากกิจการค้นพบข้อผิดพลาดใน
งวดบัญชีถัดไป	ข้อผิดพลาดนั้นจะต้องถูกแก้ไขย้อนหลัง	และงบการเงินที่น�าเสนอเพื่อเป็นงบการเงินเปรียบเทียบ	จะต้องน�าเสนอเสมือน

กำรแก้ไขข้อผิดพลำดทำงบัญชี
Correction of Accounting Errors

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัญชลี  วิรุฬห์จรรยำ  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ



Executive Journal106

หนึ่งงบการเงินได้มีการแก้ไขในงวดบัญชีที่ข้อผิดพลาดนั้นเกิดขึ้น	
เช่นปัจจุบันคือปี	2553	หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในปี	2552	และ
กิจการค้นพบข้อผิดพลาดในปี	2553	งบการเงินของปี	2552	ที่จะ
น�ามาเสนอเป็นงบการเงินเปรียบเทียบกับปี	2553	จะต้องถูกแก้ไข
เสมือนหนึ่งได้แก้ไขข้อผิดพลาดเสร็จสิ้นในปี	2552	 แล้ว	 แต่หาก
ข้อผดิพลาดเป็นข้อผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ในงวดบญัชก่ีอนงวดบญัชแีรก
สดุทีแ่สดงเป็นข้อมลูเปรยีบเทยีบ	กจิการต้องปรบัปรงุยอดคงเหลอื
ยกมาต้นงวดของสินทรัพย์	 หนี้สินและส่วนของเจ้าของในงบการ
เงินงวดแรกสุดที่น�ามาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบด้วย	 ข้อผิด
พลาดอาจเกิดจากบันทึกจ�านวนเงินผิด	วิเคราะห์รายการผิด	ลืม
บนัทกึรายการทีเ่กดิขึน้	การใช้หลกัการบญัชทีีไ่ม่เป็นทีร่บัรองทัว่ไป
หรืออาจเกิดจากการมีเจตนาทุจริต	กิจการต้องวิเคราะห์ว่าข้อผิด
พลาดนั้นกระทบกับงบการเงินใดบ้างเพราะความผิดพลาดที่เกิด
ขึ้นจะถูกแก้ไขแตกต่างกันดังนี้

กรณีข้อผิดพลำดกระทบงบแสดงฐำนะกำรเงินเพียงงบเดียว 
	 กรณีนี้ข ้อผิดพลาดจะเกิดจากการวิเคราะห์รายการ
สนิทรพัย์	หนีส้นิและทนุผดิประเภท	เช่น	สมมตปัิจจบุนัคอืปี	2553	
กิจการได้รับเงินจากการให้บริการเป็นเงินสดจ�านวน	10,000	บาท	
แต่บนัทกึบญัชผีดิเป็นได้รบัรายได้จากการให้บรกิารเป็นเงนิเชือ่	ดงั
นั้นแทนที่จะบันทึกเพิ่มเงินสดแต่บันทึกเป็นเพิ่มลูกหนี้การค้า	 ซึ่ง
รายการทั้งสองเป็นรายการที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินทั้งคู่	
การบนัทกึรายการผดิพลาดแบบนีไ้ม่ว่าจะพบในงวดบญัชใีดกต็าม	
ยังคงต้องท�าการแก้ไขให้ถูกต้องเสมอ	เพราะความผิดพลาดจะไม่
สามารถชดเชยหายไปเองได้	 จากตัวอย่างข้างต้นสามารถแสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงนิส�าหรบัปี	2553	ได้ดงันี้	(แสดงโดย
ย่อ	โดยสมมตว่ิากจิการมเีงนิสดและเงนิฝากธนาคารก่อนการแก้ไข	
90,000	บาท	และมีลูกหนี้การค้าก่อนการแก้ไข	130,000	บาท)

บริษัทตัวอย่างจ�ากัด
งบแสดงฐานะการเงิน	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552	
	 2553	 2552
	 บาท	 บาท
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	 90,000	 xxx
ลูกหนี้การค้า	 130,000	 xxx

	 หากพบข้อผิดพลาดในปี	2554	กิจการต้องปรับงบการเงิน
ซึง่เกดิข้อผดิพลาดในปี	2553	ให้ถกูต้องเรยีกว่าการปรบังบการเงนิ
ย้อนหลัง	 โดยปรับเพิ่มบัญชีเงินสดขึ้น	10,000	 บาทและลดยอด

บัญชีลูกหนี้การค้าลง	10,000	 บาทเช่นเดียวกับกรณีที่พบข้อผิด
พลาดในปี	2553	 เพราะข้อผิดพลาดกรณีนี้จะไม่ชดเชยหายไปได้
เอง	ส�าหรับการน�าเสนองบแสดงฐานะการเงินของปี	2553	ซึ่งต้อง
แสดงเปรียบเทียบกับปี	2554	ต้องแสดงด้วยยอดที่ถูกแก้ไขให้ถูก
ต้องแล้วเสมือนหนึ่งข้อผิดพลาดดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้น	 สามารถ
แสดงได้ดังนี้

บริษัทตัวอย่างจ�ากัด
งบแสดงฐานะการเงิน	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	
	 	 (ปรับปรุงใหม่)
	 2554	 2553
	 บาท	 บาท
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	 xxx	 100,000
ลูกหนี้การค้า	 xxx	 120,000

	 หากพบข้อผดิพลาดในปี	2555	หรอืหลงัจากปี	2555	กต็าม	
กจิการต้องปรบังบการเงนิซึง่เกดิข้อผดิพลาดในปี	2553	ให้ถกูต้อง
เรียกว่าการปรับงบการเงินย้อนหลัง	 โดยปรับเพิ่มบัญชีเงินสดขึ้น	
10,000	บาทและลดยอดบญัชลีกูหนีก้ารค้าลง	10,000	บาทเช่นเดยีว
กบักรณทีีพ่บข้อผดิพลาดในปี	2553	และ	2554	เพราะข้อผดิพลาด
กรณนีีจ้ะไม่ชดเชยหายไปได้เอง	ส�าหรบัการน�าเสนองบแสดงฐานะ
การเงนิหากกจิการต้องน�าเสนองบการเงนิของปี	2553	กจิการต้อง
แสดงด้วยยอดทีถ่กูแก้ไขให้ถกูต้องแล้วเสมอืนหนึง่ข้อผดิพลาดดงั
กล่าวไม่เคยเกิดขึ้น	 แต่หากกิจการน�าเสนอเพียงงบการเงินของปี	
2554	 เปรยีบเทยีบกบัปี	2555	 กจิการต้องปรบัยอดคงเหลอืยกมา
ของบญัชเีงนิสดและบญัชลีกูหนีก้ารค้าของปี	2554	ให้ถกูต้องเสมอืน
ข้อผดิพลาดได้ถกูแก้ไขเสรจ็สิน้แล้วในปีทีเ่กดิข้อผดิพลาดนัน้

กรณีข้อผิดพลำดกระทบงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเพียงงบเดียว 
	 กรณนีีข้้อผดิพลาดจะเกดิจากการวเิคราะห์รายการรายได้
หรือค่าใช้จ่ายผิดประเภท	 เช่นสมมติปัจจุบันคือป	ี2553	 กิจการ
จ่ายค่ารับรองจ�านวน	1,000	บาท	แต่บันทึกบัญชีผิดเป็นจ่ายค่าใช้
จ่ายเบ็ดเตล็ด	 ดังนั้นแทนที่จะบันทึกเพิ่มค่ารับรองเป็นค่าใช้จ่าย
แต่บันทึกเพิม่ค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ดเป็นค่าใช้จ่ายแทน	ซึ่งรายการทัง้
สองเป็นรายการที่แสดงในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทั้งคู่	 หากพบ
ข้อผิดพลาดในปี	2553	กิจการต้องแก้ไขโดยเพิ่มจ�านวนค่ารับรอง
ขึ้น	1,000	บาท	และลดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลง	1,000	บาท	ซึ่งจะ
ท�าให้งบการเงินน�าเสนอด้วยยอดที่ถูกต้อง	แต่หากยังไม่พบข้อผิด
พลาดในปี	2553	 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี	2553	 จะน�า
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เสนอด้วยยอดที่ผิดดังนี้	 (แสดงโดยย่อ	 โดยสมมติว่ากิจการมีค่า
รับรองก่อนการแก้ไข	15,000	บาท	และมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดก่อน
การแก้ไข	8,000	บาท)	

บริษัทตัวอย่างจ�ากัด
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	

ส�าหรับงวด	1	ปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552	
	 2553	 2552
	 บาท	 บาท
ค่ารับรอง	 15,000	 xxx
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	 8,000	 xxx

	 หากพบข้อผิดพลาดในปี	2554	กิจการต้องปรับงบการเงิน
ซึ่งเกิดข้อผิดพลาดในปี	2553	ให้ถูกต้อง	แต่เนื่องจากรายการที่ผิด
พลาดเป็นรายการที่กระทบงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพียงงบเดียว	
ดังนั้นการปรับรายการย้อนหลังในที่นี้ต้องปรับบัญชีค่ารับรองและ
บญัชค่ีาใช้จ่ายเบด็เตลด็กบับญัชกี�าไรสะสมทัง้คู	่มผีลท�าให้กจิการ
ไม่ต้องปรับรายการดังกล่าวในสมุดบัญชีในปีที่พบข้อผิดพลาดคือ
ปี	2554	 ส�าหรับการแสดงรายการในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี	
2553	เพื่อเปรียบเทียบกับปี	2554	ต้องแสดงรายการเสมือนหนึ่งได้
แก้ไขข้อผิดพลาดเสร็จสิ้นแล้วในปี	2553	แล้วดังนี้

บริษัทตัวอย่างจ�ากัด
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	

ส�าหรับงวด	1	ปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	
	 	 (ปรับปรุงใหม่)
	 2554	 2553
	 บาท	 บาท
ค่ารับรอง	 xxx	 16,000
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	 xxx	 7,000

	 หากกิจการพบข้อผิดพลาดในปี	2555	 หรือหลังจากนั้น	
ตามหลักการแล้วกิจการต้องปรับงบการเงินซึ่งเกิดข้อผิดพลาดใน
ปี	2553	ให้ถกูต้อง	แต่ในกรณนีีก้จิการไม่ต้องแก้ไขรายการในสมดุ
บัญชีเนื่องจากข้อผิดพลาดนั้นกระทบรายการซึ่งอยู่ในงบก�าไร
ขาดทนุเบด็เสรจ็เพยีงงบเดยีวท�าให้รายการนัน้กระทบต่อบญัชกี�าไร
สะสมทั้งคู่จึงไม่ต้องปรับปรุงในสมุดบัญชีเช่นเดียวกับปี	 2554	
ส�าหรับการน�าเสนองบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหากกิจการต้องน�า
เสนองบการเงินของปี	2553	กิจการต้องแสดงด้วยยอดที่ถูกแก้ไข
ให้ถูกต้องแล้วเสมือนหนึ่งข้อผิดพลาดดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้น	 แต่
หากกิจการน�าเสนอเพียงงบการเงินของปี	2554	เปรียบเทียบกับปี	

2555	ข้อผิดพลาดนี้จะไม่มีผลต่องบการเงินของปี	2554	แต่อย่าง
ใดเนือ่งจากข้อผดิพลาดนัน้กระทบเพยีงบญัชกี�าไรสะสมในทศิทาง
ตรงข้ามท�าให้ข้อผิดพลาดในงบนั้นหายไป

กรณีข้อผิดพลำดกระทบทั้งงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก�ำไร

ขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
	 ข้อผดิพลาดกรณนีีเ้ป็นข้อผดิพลาดทีก่ระทบข้ามงบการเงนิ	
เป็นรายการที่เชื่อมโยงระหว่างงบ	2	งบ	เช่น	กิจการลืมปรับปรุง
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกจ็ะกระทบค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็
และกระทบค่าใช้จ่ายค้างจ่ายซึ่งเป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการ
เงินด้วย	ข้อผิดพลาดกรณีนี้	เช่น	ลืมบันทึกรายการค่าใช้จ่ายค้าง
จ่าย	รายได้ค้างรับ	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	รายได้รับล่วงหน้า	ลืม
ปรบัปรงุค่าเสือ่มราคา	ลมืตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู	ซึง่เป็นรายการ
ทีเ่ชือ่มโยงระหว่างงบ	2	งบทัง้สิน้	ข้อผดิพลาดในกรณนีีจ้ะแบ่งเป็น	
2	กรณีคือ
	 1.	ข้อผิดพลาดที่ชดเชยในงวดบัญชีถัดไป	 ข้อผิดพลาด
กรณนีีห้ากเกดิข้อผดิพลาดในงวดใดจะส่งผลให้เกดิข้อผดิพลาดใน
งวดบัญชีถัดไปในลักษณะตรงข้ามซึ่งจะท�าให้ข้อผิดพลาดถูก
ชดเชยไปในงวดที่	3	 ไม่มีข้อผิดพลาดเหลืออยู่	 ส่วนการปรับปรุง
จะปรับปรุงอย่างไรขึ้นอยู่กับปีที่ค้นพบข้อผิดพลาดนั้น	 เช่น	สิ้นปี	
2553	 กิจการลืมปรับปรุงค่าโฆษณาค้างจ่ายจ�านวน	2,000	 บาท	
หากกจิการพบข้อผดิพลาดในปี	2553	กจิการต้องปรบัปรงุโดยเพิม่
ค่าโฆษณาซึ่งเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายขึ้นจ�านวน	2,000	บาท	และเพิ่ม
ค่าโฆษณาค้างจ่ายซึ่งเป็นบัญชีหนี้สินขึ้นจ�านวน	2,000	บาท	แต่
หากกิจการพบข้อผิดพลาดในปี	2554	 ข้อผิดพลาดซึ่งไม่พบในปี	
2553	นี้จะท�าให้เกิดความผิดพลาดในปี	2554	ตามมาด้วยนั่นคือ
นอกจากกจิการจะมค่ีาใช้จ่ายในปี	2553	ต�า่เกนิจรงิแล้ว	ค่าโฆษณา
ซึ่งมาจ่ายในปี	2554	จะกลายมาเป็นค่าใช้จ่ายในปี	2554	แทนที่
จะเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่ใช้ประโยชน์จากการโฆษณานั่นคือป	ี2553	
กิจการต้องแก้ไขโดยปรับลดก�าไรสะสมนั่นคือการแก้ไขเพิ่มค่า
โฆษณาของปี	2553	และปรบัลดค่าโฆษณาของปี	2554	ลง	สามารถ
แสดงงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพื่อเปรียบเทียบปี	2554	และ	2553	
ได้ดังนี้	(แสดงโดยย่อ	โดยสมมติปี	2553	กิจการมีค่าโฆษณาก่อน
แก้ไขจ�านวน	5,000	บาท	และปี	2554	มค่ีาโฆษณาก่อนแก้ไขจ�านวน	
10,000	บาท)
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บริษัทตัวอย่างจ�ากัด
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	

ส�าหรับงวด	1	ปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	
	 	 (ปรับปรุงใหม่)
	 2554	 2553
	 บาท	 บาท
ค่าโฆษณา	 8,000	 7,000

	 ค่าโฆษณาของปี	2554	จะแสดงด้วยยอดทีถ่กูต้องคอื	8,000	
บาท	โดยน�ายอด	10,000	บาท	ปรับลดด้วยค่าโฆษณาของปี	2553	
ออก	2,000	บาท	และค่าโฆษณาปี	2553	จะแสดงด้วยยอดที่ถูก
ต้องคือ	7,000	 บาทเสมือนหนึ่งข้อผิดพลาดนี้ได้ถูกแก้ไขเสร็จสิ้น
แล้วในปี	2553	โดยน�ายอด	5,000	บาทปรบัเพิม่ด้วยค่าโฆษณาของ
ปี	2553	 อีก	2,000	บาท	 ในกรณีนี้ก�าไรสุทธิของปี	2553	 จะผิด
พลาดเนือ่งจากความผดิกระทบ	2	งบและไม่ได้ค้นพบและแก้ไขใน
ปีนั้น	 ดังนั้นรายการนี้จะมีผลกระทบต่อภาษ	ี กิจการต้องท�าการ
ปรับปรุงผลกระทบที่มีต่อภาษีเงินได้ด้วย
	 ในกรณีนี้หากพบข้อผิดพลาดในปี	2555	 ซึ่งเป็นงวดที่	3	
ของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น	 กิจการไม่ต้องแก้ไขรายการแต่อย่าง
ใด	เนื่องจากความผิดพลาดนั้นได้ถูกชดเชยหายไปเอง	ในกรณีนี้
คือกิจการลืมบันทึกค่าโฆษณาในปี	2553	 ท�าให้ก�าไรของปี	2553	
สูงเกินจริง	 และมาบันทึกค่าโฆษณาซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของป	ี2553	
ในปี	2554	ท�าให้ก�าไรของปี	2554	ต�า่กว่าความเป็นจรงิ	ดงันัน้ก�าไร
ของกิจการจึงถูกชดเชยและไม่คงเหลือเป็นข้อผิดพลาดในปี	2555	
ส�าหรับงบการเงินของปี	2553	และ	2554	หากต้องน�ามาแสดงเป็น
งบการเงินเปรียบเทียบกิจการต้องน�าเสนอเสมือนหนึ่งว่าความผิด
พลาดไม่เคยเกิดขึ้นในปีนั้นๆ
	 2.	 ข้อผดิพลาดทีไ่ม่ชดเชยในงวดบญัชถีดัไป	ข้อผดิพลาด
กรณีนี้หากเกิดข้อผิดพลาดในงวดใดจะไม่ถูกชดเชยหายไปใน	2	
งวดบัญชี	 แต่อาจใช้เวลานานหลายงวดบัญชีกว่าข้อผิดพลาดนั้น
จะหายไป	ดงันัน้จงึต้องท�าการปรบัปรงุบญัชใีห้ถกูต้องเสมอ	ไม่ว่า
จะพบข้อผดิพลาดในงวดใดตราบเท่าทีย่งัมรีายการนัน้อยู่	ส่วนการ
ปรบัปรงุจะปรบัปรงุอย่างไรขึน้อยูก่บัปีทีค้่นพบข้อผดิพลาดนัน้	เช่น
สิ้นปี	2553	กิจการลืมปรับปรุงค่าเสื่อมราคารถยนต์จ�านวน	4,000	
บาท	 หากกิจการพบข้อผิดพลาดในปี	2553	 กิจการต้องปรับปรุง
โดยเพิ่มค่าเสื่อมราคารถยนต์ซึ่งเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายขึ้นจ�านวน	
4,000	บาท	และเพิ่มค่าเสื่อมราคาสะสมรถยนต์ซึ่งเป็นบัญชีปรับ
มูลค่ารถยนต์จ�านวน	4,000	บาท	แต่หากกิจการพบข้อผิดพลาด
ในปี	2554	กจิการต้องแก้ไขโดยปรบัลดก�าไรสะสมนัน่คอืการแก้ไข
เพิ่มค่าเสื่อมราคารถยนต์ของปี	2553	และปรับเพิ่มค่าเสื่อมราคา

สะสมรถยนต์	หากกจิการค้นพบข้อผดิพลาดในปี	2555	ซึง่เป็นงวด
ที่	3	 ของปีที่เกิดข้อผิดพลาด	 กิจการยังคงต้องแก้ไขรายการโดย
ปรบัลดก�าไรสะสมนัน่คอืการแก้ไขเพิม่ค่าเสือ่มราคารถยนต์ของปี	
2553	และปรบัเพิม่ค่าเสือ่มราคาสะสมรถยนต์เช่นเดยีวกบักรณค้ีน
พบข้อผดิพลาดในปี	2554	เพราะกรณนีีข้้อผดิพลาดจะไม่ถกูชดเชย
ใน	2	 งวดบัญชี	 ค่าเสื่อมราคารถยนต์และค่าเสื่อมราคาสะสม
รถยนต์ยังคงความผิดอยู่ตลอดไปตราบใดที่ยังไม่ได้ท�าการแก้ไข	
นอกจากนี้ก�าไรสุทธิของปี	2553	 จะผิดพลาดเนื่องจากความผิด	
กระทบ	2	งบและไม่ได้ค้นพบและแก้ไขในปีนัน้	ดงันัน้รายการนีจ้ะ
มีผลกระทบต่อภาษี	กิจการต้องท�าการปรับผลกระทบที่มีต่อภาษี
เงินได้ด้วย

ข้อจ�ำกัดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถปรับงบกำรเงินย้อนหลังได้

	 การแก้ไขข้อผดิพลาดทางบญัชทีีเ่กดิขึน้ในงวดก่อน	กจิการ
ต้องปรับงบการเงินย้อนหลังให้งบการเงินทุกงวดน�าเสนอเสมือน
หนึ่งข้อผิดพลาดไม่เคยเกิดขึ้น	 เว้นแต่ในทางปฏิบัติกิจการไม่
สามารถระบุจ�านวนเงินของผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชี
ได้	กจิการต้องปรบัปรงุยอดยกมาต้นงวดของสนิทรพัย์	หนีส้นิและ
ส่วนของเจ้าของส�าหรับงวดบัญชีแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได	้ แต่
หากกิจการไม่สามารถระบุผลกระทบสะสม	 ณ	 ต้นงวดบัญชี
ปัจจบุนัทีเ่กดิจากข้อผดิพลาดทีม่ต่ีองบการเงนิของงวดบญัชก่ีอนๆ	
ได้	 กิจการต้องแก้ไขข้อผิดพลาดโดยปรับปรุงข้อมูลที่น�ามาแสดง
เป็นข้อมลูเปรยีบเทยีบด้วยวธิเีปลีย่นทนัทเีป็นต้นไป	นบัจากวนัแรก
สุดที่สามารถท�าได้ในทางปฏิบัติ

กำรเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีข้อผิดพลำดในงวดก่อน

	 มาตรฐานการบญัชฉีบบัที่	8	(ปรบัปรงุ	2552)	เรือ่งนโยบาย
การบญัช	ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละข้อผดิพลาด	
ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	 ย่อหน้าที่	49	
ได้ระบุเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีข้อผิดพลาดในงวดก่อนไว้ดังนี้	
“ในการปฏบิตัติามย่อหน้าที่	42	กจิการต้องเปิดเผยข้อมลูทกุข้อดงั
ต่อไปนี้
	 1.	ลกัษณะของข้อผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ในงบการเงนิงวดก่อน
	 2.	ส�าหรบังบการเงนิของงวดบญัชก่ีอนแต่ละงวดทีน่�าเสนอ	
กิจการต้องเปิดเผยจ�านวนเงินของรายการปรับปรุงเท่าที่สามารถ
ปฏิบัติได้
	 	 2.1	รายการแต่ละบรรทัดในงบการเงินที่ได้รับผล
กระทบ
	 	 2.2	ก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานและก�าไรต่อหุน้ปรับลดหาก
กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	33
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	(ปรับปรุง	2552)	เรื่อง	ก�าไรต่อหุ้น
	 3.	จ�านวนเงินของรายการปรับปรุง	ณ	วันต้นงวดของงวด
บัญชีแรกสุดที่น�ามาแสดงเปรียบเทียบ
	 4.	หากในทางปฏบิตักิจิการไม่สามารถปรบังบการเงนิย้อน
หลังส�าหรับงบการเงินงวดก่อนงวดใดงวดหนึ่งได้	กิจการต้องเปิด
เผยสถานการณ์ที่น�าไปสู่การเกิดขึ้นของเงื่อนไขดังกล่าวและราย
ละเอียดว่ากิจการแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อใดและอย่างไร	งบการเงิน
ส�าหรับงวดบัญชีถัดไปไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อีก”

สรุป

	 งบการเงนิคอืข้อมลูส�าคญัส�าหรบัการตดัสนิใจ	ดงันัน้หาก
งบการเงินมีความผิดพลาดเกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยจงใจหรือไม่ก็ตาม	
จะท�าให้ผูใ้ช้งบการเงนิตดัสนิใจผดิพลาดไปด้วย	กจิการต้องแก้ไข
งบการเงนินัน้ให้ถกูต้องด้วยวธิปีรบังบการเงนิย้อนหลงัและน�าเสนอ
งบการเงนิเสมอืนหนึง่ข้อผดิพลาดนัน้ไม่เคยเกดิขึน้	ส่วนการแก้ไข
จะแก้ไขอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับความผิดพลาดกระทบงบการเงินใด
บ้างและขึ้นอยู่กับปีที่ค้นพบข้อผิดพลาดนั้น	 เว้นแต่ในทางปฏิบัติ
กิจการไม่สามารถระบุจ�านวนเงินของผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละ
งวดบัญชีในอดีตได้	 และไม่สามารถระบุผลกระทบสะสม	ณ	ต้น
งวดบัญชีปัจจุบันที่เกิดจากข้อผิดพลาดที่มีต่องบการเงินของงวด
บญัชก่ีอนๆ	ได้	กจิการสามารถใช้วธิเีปลีย่นทนัทเีป็นต้นไปนบัจาก
วนัแรกสดุทีส่ามารถท�าได้ในทางปฏบิตั	ินอกจากนีก้จิการต้องเปิด
เผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดตามที่มาตรฐานการบัญชีระบุ							
ไว้ด้วย
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