ประเด็นความผิดทีต่ รวจพบในงบการเงิน
งบดุล
(1) สิ น ทรั พ ย์ที แสดงในงบการเงิ น ไม่ มี ร ายการสิ น ทรั พ ย์ที เกี ยวข้อ งกับ การ
ประกอบกิจการ
(2) ห้า งฯ ประกอบธุ ร กิ จ นํา เข้า สิ น ค้า จากต่ า งประเทศ และส่ ง ออกสิ น ค้า ไป
ต่างประเทศ แต่ในงบการเงินไม่ปรากฏรายการเงินฝากสถาบันการเงิน และรายการกําไร(ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปลียน
(3) ห้างฯ ประกอบธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างกับหน่วยงานราชการ แต่ในงบการเงิน
ไม่ปรากฏรายการเงินฝากสถาบันการเงิน
(4) บันทึกรายการสิ นทรัพย์ถาวรซึ งเป็ นกรรมสิ ทธิ ของหุ ้นส่ วนฯ เป็ นสิ นทรัพย์
ของห้างฯ และไม่มีการบันทึกสิ นทรัพย์ถาวรซึงเป็ นกรรมสิ ทธิของห้างฯ เป็ นสิ นทรัพย์ของห้างฯ
(5) จัดประเภทรายการทางบัญชี ผิด เช่ น จัดประเภทรายการเจ้าหนี เช่ าซื อเป็ น
เจ้าหนี การค้า แสดงรายการลูกหนี กรมสรรพากรเป็ นลูกหนีการค้า แสดงรายการสิ นค้าคงเหลือเป็ นรายการ
สิ นทรั พย์หมุนเวียนอืน จัดประเภทรายการสิ นค้าคงเหลื อรวมอยู่ในรายการเงิ นสดและเงิ นฝากสถาบัน
การเงิน ไม่แยกรายการทีมีสาระสําคัญออกจากรายการสิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน และจัดประเภทสิ นทรัพย์
หมุนเวียนเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เป็ นต้น
(6) แสดงรายการลูกหนี เจ้าหนี และเงินกูย้ ืม ซึ งเป็ นบุคคลคนเดียวกัน โดยแยก
รายการบัญชี ซึงทําให้ผใู ้ ช้งบการเงินเข้าใจผิด
(7) งบการเงินบันทึกมูลค่าสิ นทรัพย์สูงไป เนื องจากนําภาษีมูลค่าเพิมทีขอคืนไป
รวมเป็ นมูลค่าของทรัพย์สิน
(8) งบการเงินแสดงข้อมูลส่ วนของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริ ง เช่น
แสดงข้อ มู ล ส่ ว นของผูเ้ ป็ นหุ ้น ส่ ว นไม่ ต รงกับ ข้อ มู ล ที ได้จ ากการคัด ค้น ทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลผ่า นระบบ
อินเทอร์เน็ตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(9) ลูกหนีค่าหุน้ แสดงรายการเป็ นสิ นทรัพย์ ไม่ได้นาํ ไปหักในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
(10) แสดงจํานวนเงินยอดรวมสิ นทรัพย์ไม่เท่ากับยอดหนีสิ นและส่ วนของผูถ้ ือหุน้
งบกําไรขาดทุน
(1) งบการเงินไม่แสดงรายการต้นทุนขาย/บริ การ ซึงผิดปกติของการประกอบธุรกิจ
(2) จัดประเภทรายการทางบัญชีผดิ เช่น จัดประเภทค่าใช้จ่ายในหมวดต้นทุนขาย/
บริ การไปไว้ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร แสดงค่าอากรขาเข้าเป็ นค่าใช้จ่ายโดยไม่ได้แสดงเป็ นต้นทุน
หรื อไม่มีการปั นส่ วนต้นทุนขาย/บริ การ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร เป็ นต้น

-2(3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารแสดงรายการไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริ ง เช่น
ไม่แสดงรายการค่าสอบบัญชีประจําปี ไม่แสดงรายการดอกเบียจ่ายสําหรับรายการบัญชีเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน ไม่แสดงรายการดอกเบียรับสําหรับรายการบัญชีเงินฝากสถาบันการเงิน
เป็ นต้น
(4) งบการเงิ น มี ร ายการทรั พ ย์สิ น แต่ ไ ม่ มี ร ายการค่ า เสื อมราคา หรื อ คํา นวณ
ค่าเสื อมราคาเพียงบางรายการ หรื อไม่ได้คาํ นวณค่าเสื อมราคาตังแต่วนั ทีได้มาของทรัพย์สิน
(5) รายการค่า เสื อมราคาในงบกําไรขาดทุ น มี จาํ นวนเงิ นไม่ ตรงกับหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(1) ไม่ปรากฏหมายเหตุประกอบงบการเงิน
(2) เปิ ดเผยข้อมูลทัวไปไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริ ง เช่น ระบุประเภทกิจการผิด
(3) ไม่ มี ก ารสรุ ป นโยบายการบัญ ชี ที สํา คัญ ซึ งทํา ให้ผูใ้ ช้ง บการเงิ น เข้า ใจถึ ง
ลักษณะของรายการและเหตุ การณ์ ทางบัญชี เช่ น การรั บรู ้ รายได้/ค่าใช้จ่าย สิ นค้าคงเหลื อ การคํานวณ
ค่าเสื อมราคา
(4) เปิ ดเผยนโยบายการบัญชีในส่ วนของการรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
สิ ทธิ เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย เกณฑ์คา้ งรับค้างจ่าย ซึงไม่เป็ นไปตามแม่บทการบัญชี และมาตรฐานการบัญชี
(5) เปิ ดเผยนโยบายการบัญชีวิธีการรับรู ้รายได้ค่าใช้จ่ายของแต่ละประเภทธุ รกิจ
ไม่เหมาะสม หรื อไม่ครบถ้วน เช่น กิจการรับเหมาก่อสร้าง
(6) เปิ ดเผยรายละเอี ย ดของสิ น ทรั พ ย์ถาวรโดยมี ร ายละเอี ย ดไม่ ค รบถ้ว นตาม
มาตรฐานการบัญชี เช่น อายุการใช้งาน อัตราการคิดค่าเสื อมราคา ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื อมราคา
(7) ไม่เปิ ดเผยนโยบายการบัญชีเกียวกับการคํานวณค่าเสื อมราคา หรื อเปิ ดเผยวิธี
คํานวณค่าเสื อมราคาโดยอ้างอิงประมวลรัษฎากร ซึงไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี
(8) เปิ ดเผยนโยบายวิธีการคํานวณค่าเสื อมราคา ไม่ตรงกับการบันทึกในบัญชี
(9) เปิ ดเผยนโยบายการบัญชี เกี ยวกับการตีราคาสิ นค้าคงเหลือไม่เหมาะสมกับ
ประเภทสิ นค้าคงเหลือ
(10) ไม่เปิ ดเผยรายการข้อมูลทีสําคัญตามมาตรฐานการบัญชี เช่ น ภาระผูกพัน
ข้อมูลทางการเงิน และการดําเนินงานต่อเนือง

