
บทที่ 4 
การปรับปรุงรายการ 

อาจารยชรินทร   ศรีวิฑูรย    
 
 
 การปรับปรุงบัญชี 
 
  ในการปรับปรงุบัญชีจะมีทั้งการปรับปรุงรายการที่บันทกึไว รายการทีอ่าจเกิดจาก
การบันทึกไวผิดพลาด และการปรับปรุงจะรวมทั้งการบันทึกรายไดและคาใชจายที่เกิดขึ้นในรอบ
ระยะเวลาที่จดัทํางบการเงินที่ยังไมไดบันทึกรายการคาไว ทําใหตองบันทึกรายการรายไดและ
คาใชจายเพื่อใหเปนไปตามเกณฑคงคาง 
 รายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดจะมีรายการดังตอไปนี ้

1. รายไดคางรับ 
2. คาใชจายคางจาย 
3. รายไดรับลวงหนา 
4. คาใชจายจายลวงหนา 
5. คาเสื่อมราคา 
6. คาตัดจําหนาย 
7. คาสูญสิ้น 
8. วัสดุส้ินเปลืองใชไป 
9. หนี้สงสัยจะสูญ 
10. การแกไขขอผิดพลาด 
 

1.  รายไดคางรับ 
 รายไดคางรับเปนรายไดทีเ่กดิขึ้นในงวดปจจุบัน แตยงัไมไดรับชําระเงินสดจนกวาจะถึง
งวดบัญชีตอไป ในงวดบัญชีที่จัดทํางบการเงินเมื่อมรีายการเกดิขึ้นกิจการจะบันทึกตามเกณฑคง
คาง 
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 การบันทึกรายการรายไดคางรับจะบันทึกดังนี ้
เดบิต รายไดคางรับ  xxx  เปนรายการสินทรัพยในงบดุล 
 เครดิต รายไดรับ  xxx   เปนรายการรายไดในงบกําไรขาดทุน 
 
ตัวอยางที่ 1 
 บริษัทฝากธนาคาร 1,000,000 บาท โดยไดรับดอกเบีย้ 3% ซ่ึงเปนการฝากแบบประจํา 3 
เดือน โดยไดเร่ิมฝากในวนัที่ 1 พฤศจิกายน 25x1 
 
 
 จากนั้นเมื่อไดรับเงินรายไดดอกเบี้ยรับในวันที่ 1 กุมภาพันธ 25x2  จะบนัทกึรายการเพื่อ
บันทึกเงินสดที่ไดรับแลวลางบัญชีดอกเบีย้คางรับทิ้งไป 
 
 
 
2. คาใชจายคางจาย 
 คาใชจายคางจายเปนคาใชจายซึ่งเกิดขึ้นในงวดปจจุบัน แตยังไมไดจายเงินสดจนกวาจะถึง
งวดบัญชีตอไป ในงวดบัญชีที่จัดทํางบการเงินเมื่อมีรายการเกดิขึ้นกิจการจะบนัทึกตามเกณฑ      
คงคาง 
 การบันทึกรายการคาใชจายคางจายจะบันทึกดังนี ้
เดบิต คาใชจาย  xxx  เปนรายการคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
 เครดิต คาใชจายคางจาย  xxx  เปนรายการหนี้สินในงบดุล 
 
ตัวอยางที่ 2 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 25x1 บริษัทฯ มีคาแรงซึ่งยังไมไดจาย 2 วัน เปนเงนิ 1,000 บาท 
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 จากนั้นเมื่อไดจายคาเงินเดือนและคาแรงงานในวันที่ 4 มกราคม 25x2 จํานวน 1,500 บาท 
จะบันทกึรายการจายเงิน เพื่อลางบัญชีเงินเดือนและคาแรงคางจายทิ้ง 
 
 
 
 
3.  รายไดรับลวงหนา 
 รายไดรับลวงหนาเปนรายไดที่กิจการไดรับเงินลวงหนา โดยยังใหบริการแกลูกคาไมหมด 
ดังนั้นรายไดทีรั่บมาจึงเปนรายไดในงวดนีส้วนหนึ่ง และที่เหลืออีกสวนหนึง่เปนรายไดในงวด
บัญชีถัดไป กิจการสามารถบันทึกได 2 วิธี แตเมื่อทําการปรับปรุงแลวยอดคงเหลือของรายการที่
แสดงในงบการเงินจะมยีอดคงเหลือเทากนั 
 การบันทึกรับเงินสดจากลูกคาลวงหนาในวันที่รับเงินสดจะทําได 2 วธีิ คือ 
 3.1)  บันทึกถือเปนรายไดรับลวงหนา       บันทึกในรายการหนี้สิน 
 3.2)  บันทึกถือเปนรายได       บันทึกในรายการรายได 
3.1  บันทึกถือเปนรายไดรับลวงหนา 
 กิจการจะบันทึกเงินสดที่ไดรับมาทั้งหมดเปนหนี้สิน เมื่อวันสิ้นสุดงวดจึงมาปรับปรุง
รายการรายไดรับลวงหนาเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนในสวนที่ไดใหบริการแกลูกคาแลว 
การบันทึกรายการรายไดรับลวงหนาจะบันทึกดังนี ้
ในวนัที่ไดรับเงินสด 
เดบิต เงินสด    xxx  
 เครดิต รายไดรับลวงหนา  xxx  เปนรายการหนี้สินในงบดุล 
 ในวนัสิ้นงวดซึ่งไดใหบริการแลวบางสวนจะลงบัญชีลางรายไดรับลวงหนาในสวนทีไ่ด
ใหบริการแลวออกจากบัญชี โดยจะไปบันทึกรับรูรายไดแทนในจํานวนที่เทากัน 
ในวนัปรับปรุงรายการ 
เดบิต รายไดรับลวงหนา xxx 
 เครดิต รายไดรับ  xxx  เปนรายการรายไดในงบกําไรขาดทุน 
 
ตัวอยางที่ 3  (บันทึกเปนรายไดรับลวงหนา) 
 บริษัทฯ รับคาเชาอาคารลวงหนาจากผูเชาในวันที่ 1 กันยายน 25x1 โดยเปนคาเชาสําหรับ 6 
เดือน เปนเงินรวม 12,000 บาท  
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3.2 บันทึกถือเปนรายได 

กิจการจะบันทึกเงินสดที่ไดรับมาทั้งหมดเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนทั้งหมด ดังนั้นในวัน
ส้ินงวดกจิการจะมีรายไดรับในงวดบัญชีมากเกินไป ในวันสิ้นงวดจึงตองปรับปรุงรายการรายไดรับ
ใหแสดงเปนรายไดสําหรับงวดเวลานั้นเทานั้น สวนที่เหลือจะนําไปบนัทึกไวเปนรายการรายไดรับ
ลวงหนา 
ในวนัที่ไดรับเงินสด 
เดบิต เงินสด   xxx  
 เครดิต รายไดรับ  xxx  เปนรายการรายไดในงบกําไรขาดทุน 
 ในวนัสิ้นงวดซึ่งไดใหบริการแลวแตยังใหบริการไมแลวเสร็จทั้งหมด ดังนั้นหากยังคง
บันทึกทั้งหมดเปนรายไดจะทําใหการรับรูรายไดในงวดนั้นสูงเกินไป จึงตองทําการปรับปรุง
จํานวนที่รับรูรายไดใหแสดงรายไดที่เกิดขึ้นจริงสําหรับในงวด แลวนําสวนที่ยังไมไดใหบริการไป
ไวเปนรายการรายไดรับลวงหนา  
ในวนัปรับปรุงรายการ 
เดบิต รายไดรับ         xxx 
 เครดิต รายไดรับลวงหนา        xxx        เปนรายการหนี้สินในงบดุล 
 
ตัวอยางที่ 4   (บันทึกถือเปนรายได) 
 บริษัทฯ รับคาเชาอาคารลวงหนาจากผูเชาในวันที่ 1 กันยายน 25x1 โดยเปนคาเชาสําหรับ 6 
เดือน เปนเงินรวม 12,000 บาท  
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4.  คาใชจายจายลวงหนา 
 เปนคาใชจายที่กิจการไดจายเงินลวงหนาไปแลว โดยไดรับบริการเพียงบางสวน ดังนั้น
คาใชจายที่เกิดขึ้นจึงเปนคาใชจายในงวดบญัชีนี้สวนหนึง่ และเหลืออีกสวนหนึ่งเปนคาใชจายใน
งวดบัญชีถัดไป การบันทึกจํานวนเงินทีจ่ายไปกจิการสามารถบันได 2 วิธี แตเมื่อทําการปรับปรุง
แลวยอดคงเหลือของรายการที่แสดงในงบการเงินจะมยีอดคงเหลือเทากนัเสมอ 

การบันทึกเงนิสดที่จายไปสําหรับคาใชจายจายลวงหนาในวันทีจ่ายเงนิจะบันทกึได 2 วิธี คือ 
4.1)  บันทึกถือเปนคาใชจายจายลวงหนา       บันทึกในรายการสินทรัพย 
4.2)  บันทึกถือเปนคาใชจาย    บันทึกในรายการคาใชจาย 

4.1 บันทึกถือเปนคาใชจายจายลวงหนา 
 กิจการจะบันทึกเงินสดจายทั้งหมดเปนสนิทรัพยในวนัที่จายเงินสด เมื่อวนัสิ้นงวดจึงมา
ปรับปรุงรายการคาใชจายจายลวงหนาเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนในสวนทีไ่ดใชบริการไป
แลว 
ในวนัที่จายเงนิสด 
เดบิต คาใชจายจายลวงหนา xxx   รายการสนิทรัพยในงบดุล 
 เครดิต เงินสด   xxx  

ในวนัสิ้นงวดซึ่งไดใชบริการไปแลวบางสวนกจ็ะลงบันทึกลางคาใชจายจายลวงหนาใน
สวนที่ไดใชบริการแลวออกจากบัญชี โดยจะบันทกึรับรูเปนคาใชจายแทนในจาํนวนที่เทากัน 
ในวนัปรับปรุงรายการ 
เดบิต คาใชจาย   xxx   รายการคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
 เครดิต คาใชจายจายลวงหนา  xxx 
 
ตัวอยางที่ 5 (บันทึกเปนคาใชจายจายลวงหนา) 
 บริษัทฯ จายคาเบี้ยประกันภยั 12,000 บาท สําหรับกรมธรรมอายุ 1 ป โดยจายในวันที่ 1 
พฤศจิกายน 25x1  
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4.2 บันทึกถือเปนคาใชจาย 
กิจการจะบันทึกเงินสดจายที่จายทั้งหมดที่จายทั้งหมดเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน

ทั้งหมด ดังนัน้ในวันสิ้นงวดกิจการจะมีคาใชจายในงวดบัญชีนั้นมากเกินไป ดังนั้นในวนัสิ้นงวดจึง
ตองทําการปรับปรุงรายการคาใชจายใหแสดงเปนคาใชจายสําหรับงวดเวลานัน้เทานั้น สวนที่เหลือ
จะนําไปบันทกึไวเปนรายการคาใชจายจายลวงหนา 
ในวนัที่จายเงนิสด 
เดบิต คาใชจาย   xxx   รายการคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
 เครดิต เงินสด   xxx 
 ในวนัสิ้นงวดซึ่งไดใชบริการบางบางสวนแลวแตยังไดรับบริการไมหมดทั้งจํานวน ดังนั้น
หากบันทกึรายการทั้งหมดเปนคาใชจาย จะทําใหการรบัรูคาใชจายในงวดนั้นสูงเกนิไป จึงตองทํา
การปรับปรุงจํานวนที่รับรูคาใชจายใหแสดงคาใชจายที่เกดิขึ้นสําหรับงวดบญัชีนั้นเทานั้น แลวนํา
สวนที่ยังไมไดรับบริการไปแสดงเปนรายการคาใชจายจายลวงหนา 
ในวนัปรับปรุงรายการ 
เดบิต คาใชจายจายลวงหนา xxx   รายการสนิทรัพยในงบดุล 
 เครดิต คาใชจาย  xxx  
 
 
ตัวอยางที่ 6  (บันทึกเปนคาใชจาย) 
 บริษัทฯ จายคาเบี้ยประกันภยั 12,000 บาท สําหรับกรมธรรมอายุ 1 ป โดยจายในวันที่ 1 
พฤศจิกายน 25x1  
 
 
 
 
 
 
5.  คาเสื่อมราคา 
 คาเสื่อมราคาเปนการปนสวนตนทุนของสนิทรัพยไมหมนุเวยีนที่มีตวัตนที่มีการ
เสื่อมสภาพ ไดแกสินทรัพยประเภทอาคาร อุปกรณ แตจะยกเวนที่ดนิ (ถือวาไมมกีารเสื่อมสภาพ) 
เนื่องจากสินทรัพยประเภทนีใ้หประโยชนเชิงเศรษฐกิจนานกวา 1 รอบระยะเวลาบญัชี เพื่อใหการ
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จัดทํางบการเงนิถูกตอง กิจการตองปนสวนตนทุนสินทรัพยไมหมนุเวยีนที่มีตวัตนทีม่ีการ
เสื่อมสภาพเปนคาใชจายตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจ  ในการคํานวณคาเสื่อมราคาจะ
บันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน และการบันทึกคาเสื่อมราคาจะบันทึกคูกับรายการคาเสื่อม
ราคาสะสม ซ่ึงเปนบัญชีที่สะสมยอดคาเสื่อมราคาตั้งแตเร่ิมใชงานจนถึงปจจุบนัในวันที่จดัทาํงบ
การเงิน จึงจดัวาบัญชีคาเสื่อมราคาสะสมเปนบัญชีตรงกนัขามกับบัญชสิีนทรัพย 
 ในการคํานวณคาเสื่อมราคามีหลายวิธี เชน วิธีเสนตรง วิธียอดคงเหลือลดลง วิธีผลรวม
จํานวนป เปนตน ซ่ึงแตละวธีิจะทําใหคาเสื่อมราคาแสดงยอดไมเทากนั แตวิธีที่นิยมมากที่สุดคือวิธี
เสนตรง  ซ่ึงการคํานวณโดยวิธีนี้จะทําใหคาเสื่อมราคาเทากันทุกปตลอดอายุการใหประโยชนเชงิ
เศรษฐกิจ 

ในการคํานวณคาเสื่อมราคาจะเปนการประมาณการโดยตองประมาณการอายุการให
ประโยชนชิงเศรษฐกิจ และราคาซาก 

อายุการใหประโยชนเชงิเศรษฐกิจ เปนการประมาณการวาสินทรัพยทีม่ีการเสื่อมสภาพนั้น
จะมีอายใุนการใหประโยชนกับกิจการนานเพียงใด 

ราคาซาก  เปนการประมาณการวาเมื่อสินทรัพยทีม่ีการเสื่อมสภาพนั้นหมดอายุการให
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจแลวคาดวาจะขายไดเปนจํานวนเทาใด 
การบันทึกรายการคาเสื่อมราคาจะบันทึกดังนี ้
เดบิต คาเสื่อมราคา         xxx   รายการคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
 เครดิต คาเสื่อมราคาสะสม xxx   รายการปรับมูลคาของสินทรัพยในงบดุล 
 

การคํานวณโดยวิธีเสนตรง จะทําใหคาเสื่อมราคาเทากันทุกปตลอดอายุการใหประโยชน
เชิงเศรษฐกจิ 
การคํานวณคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรง 
  คาเสื่อมราคาตอป =      ตนทุนสินทรัพย – ราคาซาก 
      อายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 
ตัวอยางที่ 7 
 บริษัทฯ ซ้ือรถยนตราคา 260,000 บาท เมือ่วันที่ 1 มกราคม 25x1 โดยประมาณอายกุารให
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 10 ป และประมาณราคาซากเทากบั 20,000 บาท 
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 การคํานวณคาเสื่อมราคาจะคํานวณแลวบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทั่วไปแลวผานไป
บัญชีแยกประเภทตลอดอายกุารใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจ เมือ่หมดอายกุารใหประโยชนเชิง
เศรษฐกิจแลวจะมีมูลคาเหลือเทากับราคาซาก 
การคํานวณคาเสื่อมราคาเมื่อครอบครองไมเต็มป 
 ใหคํานวณตามสัดสวนระยะเวลาที่เร่ิมใชประโยชนจนถึงวันที่ในงบดุล เชน 
จากตัวอยางที ่ 7 ถาซื้อรถยนตมาวันที ่ 1 มิถุนายน 25x1 นั้น คาเสื่อมราคาประจําป 25x1 จะตอง
บันทึกคาเสื่อมราคาจํานวน___________ บาท 
มูลคาตามบัญชี (Book Value) 
 การคํานวณคาเสื่อมราคา แลวบันทกึปรับลดมูลคาของสินทรัพยดวยคาเสื่อมราคาสะสม
นั้น มูลคาสุทธิที่เหลืออยูเรียกวา “มูลคาตามบัญช”ี ดังนัน้มูลคาตามบัญชี คือ ราคาทุนของสินทรัพย 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม แสดงไดดังนี ้
   ราคาทุนของสินทรัพย 
   (หัก)  คาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย 
    มูลคาตามบัญชี 
 
กรณีขายสินทรัพยไมหมุนเวยีน 
 กิจการตองคํานวณหามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยมาจนถึงวันที่ขายสินทรัพย โดยคํานวณ
คาเสื่อมราคามาถึงวันที่ขายแลวนําไปรวมกบัคาเสื่อมราคาสะสมเพื่อคํานวณหามูลคาตามบัญชี และ
นําไปเปรียบเทียบกับเงนิสดที่ไดรับ โดยพิจารณาดังนี ้
1. เงินสดที่ไดรับ     >     มูลคาตามบัญชี ณ วันที่ ขาย           เกิดรายการกาํไรจากการขาย

สินทรัพยไมหมุนเวยีนเปน
รายการรายไดอ่ืนในงบ
กําไรขาดทุน 

2. เงินสดที่ไดรับ      <       มูลคาตามบัญชี ณ วันที่ ขาย                 เกิดรายการขาดทุนจากการ
ขายสินทรัพยไมหมุนเวียน
เปนรายการ-คาใชจายอืน่ใน
งบกําไรขาดทนุ 

 โดยในวันที่ขายจะตองบันทกึลางบญัชีสินทรัพย และบัญชีคาเสื่อมราคาสะสมออกจาก
กิจการ โดยบันทึกลางสินทรัพยไมหมนุเวียนทางดานเครดิต และลางบัญชีคาเสื่อมราคาสะสม
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ทางดานเดบิต และบันทึกดานเดบิตดวยเงนิสด ผลตางระหวางดานเดบิต และเครดติเปนรายการ
กําไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพย แสดงการบันทึกการขายสินทรพัยดังนี ้
เดบิต เงินสด      xxx 
 คาเสื่อมราคาสะสม – สินทรัพยไมหมนุเวยีน xxx 
 กําไรขาดทุนขากการขายสินทรัพยไมหมนุเวียน xxx      ถาเกิดขาดทุนจากการขาย 
  
 เครดิต สินทรัพยไมหมุนเวยีน           xxx 
  กําไรขาดทุนขากการขายสินทรพัยไมหมนุเวียน xxx   ถาเกิดกําไรจากการขาย 
 
ตัวอยางที่ 8 
 บริษัทฯ ซ้ือรถยนตมาคันหนึ่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 25x1 ในราคา 500,000 บาท และคิดคา
เสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรงประมาณการอายกุารใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 5 ป และประมาณราคา
ซาก 50,000 บาท โดยบริษทัฯ ขายรถยนตคันนี้วนัที่ 1 กรกฎาคม 25x2 ในราคา 430,000 บาท ให
แสดงการบันทึกรายการคาดังกลาว 
 
 
 
 
6.  คาตัดจําหนาย 
 คาตัดจําหนายจะเปนการปนสวนราคาทุนของสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ไมมีตัวตน เชน 
ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา สิทธิบัตร เปนตน โดยตองประมาณอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 
โดยอาศัยอายขุองกฎหมายของสินทรัพยไมมีตัวตน หรือประมาณอายุการใหประโยชนเชิง
เศรษฐกิจไมเกนิ 20 ป โดยจะบันทึกคาตดัจําหนายในวันสิ้นงวดดังนี ้
เดบิต คาตัดจําหนาย   xxx    รายการคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
 เครดิต คาตัดจําหนายสะสม  xxx     รายการปรับมูลคาสินทรัพยในงบดุล 
 
ตัวอยางที่ 9 
 ในวนัที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัทฯ จายเงินซื้อสิทธิบัตรมูลคา 300,000 บาท โดยกําหนดใช
การตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงเปนเวลา 5 ป 
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7.  คาสูญสิ้น 
 เปนการบันทกึบัญชีในวันปรับปรุงวันสิ้นงวดเพื่อบนัทกึเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
และนําคาสูญสิ้นสะสมมาบันทึกลดมูลคาของสินทรัพยไมหมุนเวียนประเภททรัพยากรธรรมชาติ 
เชน เหมืองแร ถานหิน บอน้ํามัน เปนตน โดยทรัพยากรธรรมชาตินั้นไมมีการเสื่อมสภาพเหมือน
สินทรัพยไมมตีัวตน แตทรัพยากรธรรมชาติจะลดปริมาณลงในแตละปเมื่อนํามาผลิต การบันทึกคา
สูญสิ้น จะคํานวณโดยวิธีตามจํานวนผลผลิต กลาวคือ ในปไหนมีการผลิตมากก็จะตองบันทึกคา
สูญสิ้นมาก 
 ในการบันทกึคาสูญสิ้นนั้นจะบันทึกรายการดังนี ้
เดบิต คาสูญสิ้น   xxx      รายการคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
 เครดิต คาสูญสิ้นสะสม   xxx     รายการปรับมูลคาสินทรัพยในงบดุล 
ตัวอยางที่ 10 
 บริษัทฯ ไดซ้ือเหมืองแรราคา 900,000 บาท เมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 25x1 โดยคาดการณวา
จะผลิตไดทั้งหมด 65,600 ตัน โดยเมือ่ขุดแรไดหมดแลวประมาณวาจะขายเหมืองแรไดในราคา 
80,000 บาท ในป 25x1 บริษทัฯ ไดขุดเหมอืงแรขึ้นมาทั้งหมด 12,000 ตนั  
 
 
 
 
8.  วัสดุสิ้นเปลืองใชไป 
 วัสดุส้ินเปลืองเปนวัสดุที่มีมลูคาไมมากนักใชแลวหมดสิน้เลย ดังนัน้ในการที่กิจการจะ
บันทึกรายการการเบิกไปใชแลวจะทําใหการบนัทึกรายการเกิดขึ้นบอยคร้ัง และแตละครั้งมูลคาจะ
นอยมาก ดังนั้นการบันทกึคาวัสดุส้ินเปลืองที่เบิกไปใชจะทําการบนัทกึปรับปรุงรายการวันสิ้นงวด 
โดยจะทําการตรวจนับวาในวันสิ้นงวดวัสดุส้ินเปลืองมีมูลคาเหลือเทาใด แลวคํานวณวาในระหวาง
งวดไดใชวัสดส้ิุนเปลืองไปเปนจํานวนเทาใด โดยเทียบกับวัสดุส้ินเปลืองที่มีมาตอนตนงวด โดย
แสดงการคํานวณวัสดุส้ินเปลืองไดดังนี ้
 วัสดส้ิุนเปลืองตอนตนงวดยกมา   xxx บาท 
 หัก  วัสดุส้ินเปลืองตรวจนบัวันสิ้นงวด  xxx  บาท 
 วัสดุส้ินเปลืองใชไป    xxx บาท 
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 เมื่อคํานวณหามูลคาของวัสดุส้ินเปลืองใชไปแลวกจ็ะบันทึกวัสดุส้ินเปลืองใชไปเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด โดยแสดงการบนัทึกดังนี ้
เดบิต วัสดุส้ินเปลืองใชไป  xxx   รายการคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
 เครดิต วัสดุส้ินเปลือง   xxx 
ตัวอยางที่ 11 
 บริษัทฯ มวีัสดุสํานักงานคงเหลือยกมา 1 มกราคม 25x1 เทากับ 10,000 บาท ในระหวางป 
1 มนีาคม 25x1 ซ้ือเพิ่มเติมอีก 30,000 บาท ในวนัที่ 31 ธันวาคม 25x1 ตรวจนับวัสดสํุานักงานแลว
ทั้งหมดเหลือ 3,700 บาท 
 
 
 
 
 
 
9.  หนี้สงสัยจะสูญ 
 เปนการประมาณหนี้ทีก่ิจการคาดวาจะเก็บเงินไมไดตามความหมายของศัพทบัญชีลูกหนี้ 
หมายถึง สิทธิเรียกรองจากบคุคลอื่นไมวาจะเปนในรูปของเงินสด สินคา หรือบริการ โดยบุคคลอื่น
จะตองนําเงินสดมาชําระหนี้คืนจากกิจการ ซ่ึงลูกหนี้แบงเปน 2 ประเภท คือลูกหนีก้ารคาและ
ลูกหนี้อ่ืน โดยลูกหนีก้ารคาเปนลูกหนี้ที่คางชําระคาสินคาหรือบริการของกิจการที่เกิดจากกิจกรรม
การดําเนนิงานตามปกติ แตลูกหนี้อ่ืนเปนลูกหนี้ทีไ่มไดเกิดจากการดาํเนินงานตามปกติของกิจการ 
เชน เงินใหกูยมืแกกรรมการและลูกจาง 
 ตามมาตรฐานการบัญชี กําหนดใหกิจการมยีอดลูกหนี้ ณ วันทีใ่นงบดลุ (วนัปดงวด) แลว
ใหกจิการประมาณจํานวนหนี้ที่คาดวาจะเก็บเงินไมไดเพื่อไมใหลูกหนี้ในงบดุลมีมูลคาสูงเกินไป
ซ่ึงใหประมาณเปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อนําไปลดยอดลูกหนี ้
 การบันทึกการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะบันทึกดังนี ้
เดบิต หนี้สงสัยจะสูญ  xxx     รายการคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
 เครดิต คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ xxx     รายการปรับมูลคาลูกหนี้ในงบดลุ 
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 โดยการประมาการตั้งคาเผื่อนนั้นจะประมาณการได 2 วธีิ ดังนี้คือ 
1. ประมาณจากยอดขาย จะประมาณจากยอดขายรวมหรือยอดขายเชื่อกไ็ด เมื่อประมาณ

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดขายแลว ไดยอดขายเทาใดก็จะบนัทึกบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เทานั้นเลยไมตองพิจารณายอดยกมาจากงวดที่แลว 

2. ประมาณการจากยอดลูกหนี ้ จะประมาณจากยอดลูกหนีร้วมในวันสิ้นงวด หรือลูกหนี้
ถัวเฉลี่ยตนปและปลายป หรือประมาณจากลูกหนีแ้ตละรายตามอายุของหนี้ก็ได โดยลูกหนี้ที่คาง
ชําระนานก็จะประมาณการเก็บหนีไ้มไดในอัตราที่สูงกวาลูกหนี้ที่คางชําระส้ันกวา เมื่อคํานวณยอด
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไดเทาไร แลวตองนํายอดยกมาของบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงวดที่แลว
มาพิจารณาเพิม่เติม โดยจะบันทึกบัญชคีาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงวดนี้เพิ่มหรือลดใหเทากับยอดที่
ตองการในงวดบัญชีนี ้
 แสดงการบนัทึกการประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดลูกหนี้ โดยใหบัญชีคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสญูท่ียกมาจากงวดที่แลวนอยกวาคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญท่ีตองการในงวดนี ้
ตัวอยางที่ 12 
 ในวนัสิ้นงวด 31 ธันวาคม 25x1 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้คงเหลือ 7,000,000 บาท โดยบริษัทฯ 
ประมาณคาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญไว 1 % ของยอดลูกหนี้ ซ่ึงเมื่อตนปบริษัทฯ มยีอดบัญชีคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญยกมา 50,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
 แสดงการบนัทึกการประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดลูกหนี้ โดยใหบัญชีคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสญูท่ียกมาจากงวดที่แลวสูงกวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท่ีตองการในงวดนี ้
ตัวอยางที่ 13 
 จากขอมูลลูกหนี้ยกมาจากตวัอยางที่ 12 และประมาณการยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1% 
แตกําหนดใหยอดบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญยกมามียอด 92,000 บาท  
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 สําหรับบัญชีหนี้สงสัยจะสูญมียอดดานเครดิตก็จดัเปนรายการประเภทรายไดอ่ืนในงบ
กําไรขาดทุน 
การบันทึกรายการเกี่ยวกับลูกหนี้ท่ีเก็บเงินไมได 
 แบงการพิจารณาเปน 2 ประเภท 

1. ในกรณีที่กิจการไดติดตามทวงถามหนี้จนถึงที่ส้ินสุดแลวและเขาเงื่อนไขที่จะถือเปน
คาใชจายในการคํานวณกําไรสุทธิตามกฎหมายภาษีอากร เชน ลูกหนี้ลมละลาย 
เดบิต หนี้สูญ    xxx 
 เครดิต ลูกหนี ้     xxx 
เดบิต คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  xxx 
 เครดิต หนี้สงสัยจะสูญ    xxx 

2. กรณีที่คาดวาจะไมไดรับชําระหนีแ้นนอน แตยังตดัจําหนายหนี้สูญเปนคาใชจายตาม
กฎหมายภาษอีากรไมได 
เดบิต คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  xxx 
 เครดิต ลูกหนี ้     xxx 
  
 หากตอมาภายหลังจากที่บันทึกบัญชีกรณทีี่ติดตามทวงถามหนี้จนถึงที่สุดแลวลูกหนี้ไมมา
ชําระแตสุดทายลูกหนี้มาชําระ การบันทกึบญัชีจะแสดงไดดังนี ้

• กรณีที่รับคืนจากลูกหนี้ที่บนัทึกจําหนายเปนหนี้สูญตามกฎหมายภาษอีากร 
เดบิต ลูกหนี ้    xxx 
 เครดิต หนี้สูญไดรับคนื    xxx 
 
เดบิต เงินสด    xxx 
 เครดิต ลูกหนี ้     xxx 
 

• กรณีที่รับคืนจากลูกหนี้ทีจ่ําหนายเปนหนีสู้ญที่ไมเขาขายกฎหมายภาษอีากร 
เดบิต ลูกหนี ้    xxx 
 เครดิต คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   xxx 
 
เดบิต เงินสด    xxx 
 เครดิต ลูกหนี ้     xxx 
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10.  การแกไขขอผิดพลาด 
 ในบางกรณีกจิการมีการบันทึกบัญชีผิดพลาดซึ่งตรวจพบกอนที่จะนําเสนองบการเงินนั้น 
กิจการตองทําการแกไขโดยอาจทําการแกไขในวันที่พบขอผิดพลาดหรือแกไขในวันสิ้นงวดกไ็ด ซ่ึง
จะถือวาเปนการปรับปรุงรายการประเภทหนึ่ง 
 ในขอผิดพลาดที่พบนั้นสวนใหญมีสาเหตุมาจาก 

- บันทึกตัวเลขผิด 
- บันทึกชื่อบัญชีผิด 
- ลืมบันทึกบัญชี 
การแกไขใหถูกตองโดยถาจะลางบัญชีออกไปเลยก็ตองแกไขดวยการบันทึกอีกดานตรงกัน

ขาม หรือหากถาบันทึกชื่อบัญชีถูกแลวแตจํานวนผิดกล็งเพิ่มหรือลดจํานวน โดยการแกไขก็ยังคง
ตองยึดหลักบญัชีคู 
ตัวอยางที่ 14     เปนการบันทึกจํานวนตวัเลขผิด 
 ในวนัที่ 15 พฤศจิกายน 25x1 บริษัทฯ ออกบิลคาบริการใหแกลูกคาเพือ่เรียกเก็บเงินจํานวน 
62,000 บาท แตพนักงานบัญชีของบริษัทฯ ลงเปน 6,200 บาท โดยขอผิดพลาดดังกลาวพบกอนที่จะ
ปดงบการเงิน 
 
 
 
 
 
ตัวอยางที่ 15     เปนการบันทึกชื่อบัญชีผิดพลาด 
 ในวนัที่ 15 กรกฎาคม 25x1 บริษัทฯ จายคาน้ําคาไฟจาํนวน 4,000 บาท เปนเงินสด แต
กิจการไปบนัทึกรายการเปนคาแรงดวยจาํนวนเงิน 4,000 บาท 
 
 
 
ตัวอยางที่ 16     เปนการลืมบันทึกรายการคา 
 บริษัทฯ พบวา ลืมบันทกึรายการคารายการหนึ่ง โดยพบขอผิดพลาดดังกลาวในวนัที่ 21 
ธันวาคม 25x1 ซ่ึงรายการคาดังกลาวคือ การที่บริษัทฯ สงบิลไปเรียกเกบ็เงินจากลูกคาเปนคาบริการ
จํานวน 42,000 บาท  
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ตัวอยางที่ 17   แสดงการบันทึกรายการปรับปรุง โดยไดจัดทํางบทดลองกอนปรับปรุงมาแลว เม่ือ
บันทึกปรับปรงุรายการแลวใหผานไปบัญชแียกประเภทและใหจัดทํางบทดลองหลังปรับปรุง 

ขอมูลขางลางนี้เปนงบทดลองกอนปรับปรุงของบริษัทกาญจนจํากัด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 25x1 
บริษัท กาญจน จํากัด 

งบทดลองกอนปรับปรุง 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

หนวย : บาท 
           เดบิต       เครดิต 
เงินสด 123,000  
ลูกหนี้การคา   42,000 
สินคาคงเหลือ   41,000 
วัสดุสํานักงาน   14,900 
คาประกันภัยจายลวงหนา     3,600 
ที่ดิน 200,000 
อาคาร 600,000 
เจาหนีก้ารคา    38,000 
ทุน – หุนสามญั  500,000 
สวนเกนิมูลคาหุนสามัญ    50,000 
กําไรสะสม  231,500 
รายไดคาบริการ  280,000 
เงินเดือน   70,000 
คาใชจายอืน่     5,000  
 รวม                                                                                      1,099,500               1,099,500 
ขอมูลเพิ่มเติม 
 1. อาคารซื้อมาเมื่อวันที ่1 ตลุาคม 25x1 โดยบริษัทฯ ประมาณการอายกุารใชงาน 20 ป และ
ประมาณราคาซาก 100,000 บาท บริษัทฯ คิดคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรง 
 2. คาประกันภัยจายลวงหนา บริษัทฯ จายเมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกายน 25x1 สําหรับกรมธรรม
อายุ 3 เดือน 
 3. บริษัทฯ มีคาน้ําคาไฟที่ยังไมไดบันทกึ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 25x1 จํานวน 2,000 บาท 
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 4. ในวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 บริษัทฯ พบวามีรายการเงินเดือนมีจํานวนเพียง 420 บาท แต
พนักงานบัญชบีันทึกเปน 4,200 บาท 
 5. บริษัทฯ ในโยบายในการประมาณคาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ 2% ของยอดลูกหนี้ โดยบริษัท
ยังไมเคยมีบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 6. บริษัทฯ ตรวจนับวัสดุสํานักงานในวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 จํานวน 3,200 บาท 
ใหทํา    -  บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทัว่ไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

-  ผานรายการไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ 
-  จัดทํางบทดลองหลังปรับปรุง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

 
การกลับรายการ 
 เมื่อไดทําการปรับปรุงรายการในวนัสิ้นงวดแลวบางกิจการจะทําการกลับรายการปรับปรุง
เมื่อเนิ่มงวดบญัชีใหม โดยการกลับรายการนั้นจะทําใหการบันทึกบญัชีงวดใหมสะดวกขึ้นเทานัน้ 
ทําใหไมตองคาํนึงถึงเงินสดที่ไดรับหรือจายวาเงนิสดรับหรือเงินสดจายนั้นเปนการรบัหรือจาย 
สําหรับรายไดคางรับ คาใชจายคางจาย คาใชจาจายลวงหนาหรือรายไดรับลวงหนา ดังนั้นเมื่อกลับ
รายการแลวในงวดบัญชใีหมถากิจการไดรับเงินสดหรือจายเงินสดแลวก็จะบันทกึรับเงินและ
จายเงินเปนรายไดและคาใชจายทั้งจํานวนไดเลย 
 ถากิจการจะกลับรายการ จะมีอยู 4 ประเภทที่จะสามารถบันทกึกลับรายการได คือ 
 

ประเภท การบันทึก 
รายการปรับปรุง ณ วันสิ้นงวด 

การบันทึกรายการกลับรายการ 
ณ วันเริ่มงวดใหม 

1.  คาใชจายจายลวงหนากรณี
บันทึกเปนคาใชจาย 

เดบิต   คาใชจายจายลวงหนา    xx 
     เครดิต   คาใชจาย                         xx 

เดบิต   คาใชจาย                           xx 
   เครดิต  คาใชจายจายลวงหนา          xx 

2.  รายไดรับลวงหนากรณี
บันทึกเปนรายได 

เดบิต   รายได                           xx 
     เครดิต   รายไดรับลวงหนา          xx 

เดบิต   รายไดรับลวงหนา        xx 
     เครดิต  รายได                           xx 

3.  คาใชจายคางจาย เดบิต   คาใชจาย                       xx 
     เครดิต   คาใชจายคางจาย            xx 

เดบิต   คาใชจายคางจาย         xx 
     เครดิต  คาใชจาย                      xx 

4.  รายไดคางรับ เดบิต   รายไดคางรับ                xx 
     เครดิต   รายได                            xx 

เดบิต   รายได                         xx 
     เครดิต  รายไดคางรับ               xx 
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ตัวอยางที่ 18 
 ในวนัที่ 31 ธันวาคม 25x1 บริษัท ชนิกาญจน จาํกัด มีเงินฝากซึ่งฝากเมื่อวนัที่ 1 
พฤศจิกายน 25x1 จํานวน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6% ตอป ซ่ึงเปนเงินฝากประเภทประจํา 3 
เดือน 
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แบบฝกหัดบทที่ 4 
 

ขอ 1  ทีมฟุตบอลกาญจนกาํลังจัดเตรียมงบการเงินของเดือน มิถุนายน โดยฤดูของการแขงขันเริม่
เดือนกรกฎาคม แตในเดือนมิถุนายนที่ผานมานี้มีรายการที่ฝายบัญชีของทีมฟุตบอลกาญจนยังไมได
ทําการปรับปรุงดังนี ้

1.  .ในวันที่ 1 มีนาคม จายคาเชาสนามฝกซอมลวงหนาไว 6 เดือน โดยเปนคาเชาตั้งแตวันที ่
1 มีนาคม – 31 สิงหาคม จํานวน 42,000 บาท โดยบันทึกไวเปนคาเชาจายลวงหนา 

2.  ไดรับคาบัตรเขาชมการแขงขันและการฝกซอมไวจํานวน 3,800,000 บาท โดยบันทึกไว
เปนรายไดรับลวงหนา ในเดอืนมิถุนายนนีค้าบัตรเขาชมการฝกซอมจํานวน 232,000 บาท 

3.  ในวนัที่ 30 มิถุนายนไดรับบิลคาน้ําคาไฟจํานวน 2,400 บาท ซ่ึงยังไมไดบันทึกบญัชี 
4.  ในวนัที่ 28 มิถุนายน ทมีฟุตบอลซื้ออุปกรณการฝกซอมจํานวน 12,428 บาท โดยจาย

เปนเงินสด ซ่ึงพนักงานบัญชีบันทึกรายการแลวแตพบวาพนกังานบัญชีบันทึกจํานวนดังกลาว
ผิดพลาดโดยบันทึกเปนการซื้ออุปกรณจาํนวน 14,228 บาท 

ใหทํา ปรับปรุงรายการดังกลาวในสมุดรายวันทัว่ไป (ใหกําหนดเลขที่บัญชีตามความเหมาะสม) 
 

ขอ 2  ในวันที่ 1 เมษายน 25x0  บริษัท บุคพาซิม จํากัด ซ้ือรถยนตมา 1 คัน จายเปนเงนิสดทัง้
จํานวน จํานวน 800,000 บาท โดยประมาณอายกุารใชงานไว 10 ป ประมาณราคาซาก 80,000 บาท 
โดยกิจการกําหนดใหคิดคาเสื่อมราคาวิธีเสนตรง ในวันที่ 1 พฤษภาคม 25x3  บริษทัตัดสินใจขาย
รถยนตคันนี้ไดในราคา 605,000 บาท โดยผูซ้ือจายเงินสดจํานวน 305,000 บาท ในสวนที่เหลือจะ
ผอนชํารพใหเดอืนละ 50,000 บาทซึ่งจะชําระหมดใน 6 เดือนขางหนา กําหนดชําระในวนัที่ 1 ของ
ทุกเดือน โดยเริ่มชําระครั้งแรกในวันที่ 1 มิถุนายน 25x3 

 ใหทํา  จากขอมูลขางตนใหบันทึกรายการที่เกี่ยวของในสมุดรายวันทัว่ไป (ใหกําหนดเลขที่
บัญชีตามความเหมาะสม) โดยใหบันทกึในวันทีด่ังตอไปนี้ 

1. วันที่ 1 เมษายน 25x0 (วนัทีซ้ื่อรถยนต) 
2. วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 (วันที่บันทึกคาเสือ่มราคา) 
3. วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 (วันที่บันทึกคาเสือ่มราคา) 
4. วันที่ 1 พฤษภาคม 25x3 (วันจําหนายรถยนต) 
5. วนัที่ 1 มิถุนายน 25x3 (วนัทีไ่ดรับเงินผอนชําระงวดแรก) 
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ขอ 3  บริษัท ชูศักดิ ์ จํากัด เปนบรษิัทที่ใหบริการคําปรึกษาพนักงานบัญชีกาํลังจัดเตรียมการ
ปรับปรุงรายการในวนัที่ 31 ธันวาคม 25x6 ซ่ึงเปนวนัปดงวดบัญชีโดยบริษัทฯ ปดงบทุกวนัที่ 31 
ธันวาคม โดยมีรายการที่เกีย่วของดังนี ้

1. บริษัทฯ มีตัว๋เงินจาย 9% อายุ 2 ป จํานวน 500,000 บาท โดยตัว๋เงินนี้ออกในวนัที ่ 1 
กรกฎาคม 25x5 ตั๋วเงินฉบบันี้ทั้งเงินตนและดอกเบี้ยทัง้หมดจะจายในวันที่ตัว๋เงนิครบกําหนดซึ่งจะ
ครบกําหนดในวันที่ 30 มิถุนายน 25x7  

2. บริษัทฯ ใหคําปรึกษาแกบริษัท ไทยคํา จํากัด โดยในสัญญาจะคิดคาบริการเปน  
รายวัน ๆ ละ 12,000 บาท ในวันที่ 31 ธันวาคมนี้บริษัทฯ ไดใหคําปรึกษาไปแลว 7 วัน โดยบริษทัฯ 
ยังไมไดบันทกึรับรูรายไดคาบริการดังกลาว 

3. บริษัทฯ มียอดลูกหนีก้ารคาคงเหลือในวันที่ 31 ธันวาคม จํานวน 1,420,000 บาท 
บริษัทฯ มีนโยบายในการกาํหนดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 1% ของยอดลูกหนี้การคาในงวด
บัญชีปที่แลว บริษัทฯ มียอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญยกมา 12,700 บาท 

4. บริษัทฯ มีอุปกรณสํานักงาน 270,000 บาท ซ่ึงไดมาเมื่อวันที่  1 ตุลาคม 25x6  บริษัทฯ 
กําหนดคิดคาเสื่อมราคาแบบเสนตรง ประมาณอายุการใชงาน 10 ป ราคาซาก 31,000 บาท 

5. บริษัทฯ มีลิขสิทธิ์จํานวน 500,000 บาท ซ่ึงบันทึกไวตั้งแตวนัที่ 1 กรกฎาคม 25x5 
บริษัทฯ ตัดจําหนายลิขสิทธิ์ 10 ป แบบเสนตรง 

ใหทํา  บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทัว่ไป (ใหกําหนดเลขที่บัญชีตามความเหมาะสม) 
 
ขอ 4  บริษทั ศศิศักดิ ์ จํากัด เปนบริษทัที่ทําวิจยัทางการตลาดมีขอมูลที่เกี่ยวของกับการปรับปรุง
รายการในวันที่ 31 ธันวาคม 25x5 ดังนี ้

1. บริษัทฯ กูเงินจากธนาคารในวันที่ 1 ตุลาคม 25x5 โดยเปนการกูเงนิจาํนวน 1,000,000 
บาท อัตราดอกเบี้ย 8% ตอป จะสงคืนเงินกูในอีก 2 ปขางหนา 

2. บริษัทฯ ซ้ืออาคารสํานักงานมามูลคา 3,000,000 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 25x3 โดย
บริษัทฯ คิดคาเสื่อมราคาแบบเสนตรงประมาณการอายกุารใชงาน 20 ป ราคาซาก 200,000 บาท 

3. ในวนัที่ 31 ธันวาคม มีรายไดที่ยังไมไดสงบิลเรียกเก็บจากลูกคาจํานวน 164,000 บาท 
4. ในวนัที่ 1 เมษายน บริษัทฯ จายคาเบี้ยประกันอาคารสํานักงานจํานวน 36,000 บาท 

เปนกรมธรรมอายุ 1 ป ในวนัที่จายคาเบีย้ประกันบริษัทฯ บันทึกเปนคาใชจายเบี้ยประกันทั้งจํานวน 
5. บริษัทฯ ไดรับเงินจากลูกคาชื่อบริษัท สามสหาย จํากดั เปนคาบริการในการจัดทํา

แผนการตลาดและเปนที่ปรึกษาทางการตลาดเปนจํานวน 168,000 บาท สําหรับการใหบริการ 6 
เดือน โดยไดรับเงินสดวนัที่ 1 พฤศจิกายน นั้น บริษัทฯ บนัทึกเปนรายไดทั้งจํานวน 
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6. บริษัทฯ มีนโยบายในการจายเงินเดือนใหแกพนกังานในวันพฤหัสของทุกสัปดาห โดย
ในวนัที่ 31 ธันวาคมนี้ ตรงกับวันอังคาร จึงมีเงินเดือนที่ยังไมไดจายคางมาถึงวันที ่ 31 ธันวาคมนี้ 
จํานวน 5,800 บาท 

ใหทํา 1.  บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 25x5 (ให
กําหนดเลขที่บัญชีตามความเหมาะสม) 

2. ใหคํานวณวาบริษัทฯ จะมกีําไรหรือขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร เมื่อ
ทําการปรับปรุงรายการคาดังกลาวขางตน (ไมตองคํานึงถึงภาษีเงนิได) 

 
ขอ5  ขอมูลขางลางนี้เปนงบทดลองกอนปรับปรุงของรานคุณ๙ศกัดิ์ ซ่ึงเปนรานใหบริการคําปรึกษา
กฎหมาย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 25x1  มีขอมูลงบทดลองกอนปรับปรุงดังนี้ (หนวย :บาท)   
       เดบิต   เครดิต 
 เงินสด 1,400,000 
 ลูกหนี้การคา    320,000 
 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      2,000 
 คาเชาจายลวงหนา   120,000  
 คาเบี้ยประกนัจายลวงหนา     60,000 
 อุปกรณสํานักงาน   200,000 
 เจาหนีก้ารคา  140,000 
 รายไดคาบริการรับลวงหนา    90,000 
 ทุน-คุณชูศักดิ ์                                       1,343,000 
 รายไดคาบริการ  980,000 
 เงินเดือนพนักงาน 278,500 
 คาสาธารณูปโภค 137,000 
 คาใชจายอืน่ๆ   39,500 _______ 
                                                                  2,555,000    
 
นอกจากนี้มีขอมูลเพิ่มเติมดงันี้ 

1. บริษัทฯ กําหนดนโยบายตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2% ของยอดลูกหนี ้
2. คาเชาจายลวงหนาเปนการจายคาเชาในวันที่ 1 ตุลาคม 25x1  โดยเปนการจายคาเชา 6 

เดือน 
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3. คาเบี้ยประกนัจายลวงหนาเปนการจายคาประกันภัยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 25x1 ซ่ึง
เปนคาเบี้ยประกันตามกรมธรรมอายุ 1 ป 

4. กําหนดอัตราคาเสื่อมราคาอุปกรณสํานักงานโดยวิธีเสนตรงอัตรา 10% ตอป ไมมีราคา
ซากกิจการไดอุปกรณสํานักงานนี้มาเมื่อวนัตนป มกราคม 25x1 

5. รายไดคาบริการรับลวงหนาเปนรายไดที่ไดรับในวันที่ 1 ธันวาคม 25x1  สําหรับการ
ใหบริการ 3 เดอืน  ดงันั้นเปนรายไดบริการเดือนละ 30,000 บาท 

6. กิจการไดรับบิลคาโทรศัพทในวันที ่31 ธันวาคม 25x7  จํานวน 2,300 บาท ซ่ึงยังไมได
ลงบัญชี 

7. คุณชูศักดิพ์บวา พนักงานบัญชีบันทึกรายการผิดพลาด เนือ่งจากกิจการจายเงินเดือนให
พนักงาน 20,000 บาท แตพนักงานบัญชีบนัทึกเปนการจายคาสาธารณูปโภค 

ใหทํา  1.  บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป  (ใหกําหนดเลขที่บัญชีตามความเหมาะสม) 
2. ผานไปสมุดบัญชีแยกประเภท 
3. จัดทํางบทดลองกอนปรับปรุง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 25x9 
4. บันทึกปรับปรุงรายการในสมุดรายวนัทั่วไป ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 25x9 
5. จัดทํางบทดลองหลังปรับปรุง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 25x9 

 


