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ภาคผนวก ค.
การปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นงวด
เนื้อหาสาระ ที่สําคัญของบทนี้ ครอบคลุมรายละเอียดรวม 7 เรื่อง ดังนี้
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1 รายไดรับลวงหนา
2 รายไดคางรับ
3 คาใชจายจายลวงหนา
4 คาใชจายคางรับ
5 วัสดุสิ้นเปลืองที่ใชไป
6 คาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร
7 หนี้สูญ
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และสามารถลงรายการปรับปรุงบัญชีรายไดรับลวงหนาได
และสามารถลงรายการปรับปรุงบัญชีรายไดคางรับได
และสามรถลงรายการปรับปรุงบัญชีคาใชจายจายลวงหนาได
และสามารถลงรายการปรับปรุงบัญชีคาใชจายคางจายได
และสามารถลงรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุสินเปลืองใชไปได
และสามรถลงรายการปรับปรุงบัญชีคาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวรได
และสามารถลงรายการปรับปรุงบัญชีหนี้สูญได
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งบกําไรขาดทุน
เปนงบที่แสดงใหเห็นผลการดําเนินงานของธุรกิจ สําหรับชวงเวลาหนึ่ง เชน หนึ่งเดือน สามเดือน
หกเดือน หรือ หนึ่งป เปนตน ตามกฎหมายกําหนดไว กิจการจะทํางบการเงินเมื่อใดก็ได แตอยางนอยจะตอง
จัดทําปละ 2 ครั้ง งบกําไรขาดทุนที่จัดทําขึ้น เพื่อแสดงวาในชวงเวลานั้นๆกิจการมีรายไดทั้งสินแลคาใชจาย
ทั้งสิ้นเทาใด ผลตางที่ได คือ “กําไรสุทธิ” หรือ “ขาดทุนสุทธิ” แลวแตกรณีหากรายไดสูงกวาคาใชจาย แสดง
วาในงวดนั้นกิจการมีกําไร ในทางตรงกันขามถาคาใชจายสูงกวารายได แสดงวากิจการขาดทุน
แมบทการบัญชีสําหรับการจัดทําและนําเสนองบการเงินของสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทย เริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงิน ตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2542 มีหลักเกณฑสําคัญในเรื่องของ
รายไดและคาใชจาย ในทางบัญชีดังนี้

หลักการเกิดขึ้นของรายได (The Revenue Realization Principle)
เปนหลักเกี่ยวกับการบันทึกรายได วาควรถือรายไดเกิดขึ้นเมื่อใด และในจํานวนเงินเทาใด ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง “การรับรูรายได” ไดกําหนดกฎเกณฑในการรับรูเมื่อเปนไปตามเงื่อนไข
ทุกขอดังตอไปนี้

การขายสินคา
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กิจการตองรับรูรายไดจากการขายสินคาเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอดังตอไปนี้
กิจการรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน ที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว
กิจการไมเกี่ยวของในการบริหารสินคาอยางตอเนื่อง ในระดับที่เจาของพึงกระทํา หรือไมไดควบคุม
สินคาที่ขายไปแลวทั้งทางตรงและทางออม
กิจการมีความสามรถวัดมูลคาของจํานวนรายไดอยางนาเชื่อถือ
มีความเปนไปไดคอนขางแนนนอน ที่กิจการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชีนั้น
กิจการสามารถวัดมูลคาของตนทุนที่เกิดขึ้น หรือที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากรายการบัญชีนั้นไดอยาง
นาเชื่อถือ

การใหบริการ
กิจการตองรับรูรายการบัญชีที่เกี่ยวของกับการใหบริการเปนรายได หากกิจการสามารถประมาณผล
รายการบัญชีนั้นไดอยางนาเชื่อถือตามขั้นความสําเร็จของรายการบัญชีดังกลาว ณ วันที่ในงบดุล ผลของรายการ
บัญชีสามารถประมาณไดอยางนาเชื่อถือ เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอดังตอไปนี้
1. กิจการสามารถวัดมูลคาของจํานวนรายไดไดอยางนาเชื่อถือ
2. มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชีนั้น
3. กิจการสามารถวัดขั้นความสําเร็จของรายการบัญชี ณ วันที่ ในงบดุลไดอยางนาเชื่อถือ
4. กิจการสามารถวัดมูลคาของตนทุนไดอยางนาเชื่อถือ ตนทุนในที่นี้หมายถึง ตนทุนที่เกิดขึ้นแลว และที่
จะเกิดขึ้นเพื่อใหรายการบัญชีนั้นเสร็จสมบูรณ
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การรับรูรายได
แมบทการบัญชีไดกําหนดเกณฑการรับรูรายไดไวเปนขั้นตอน เพื่อประโยชนในทางปฏิบัติกิจการควร
รับรูรายไดในงบกําไรขาดทุน เมื่อเกิดลักษณะดังนี้
1. เมื่อประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหรือการลดลงของ
หนี้สิน
2. เมื่อกิจการสามารถวัดคาของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตไดอยางนาเชื่อถือ อีกนัยหนึ่ง คือ การ
รั บ รู ร ายได จ ะเกิ ด ขึ้ น พร อ มกั บ การรั บ รู ส ว นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของสิ น ทรั พ ย ห รื อ ส ว นที่ ล ดลงของหนี้ สิ น
ตัวอยางเชน สินทรัพยสุทธิจะเพิ่มขึ้น เมื่อขายสินคาหรือใหบริการ หรือหนี้สินลดลงเมื่อเจาหนี้ยกหนี้
ให นั่นคือ กิจการรับรูรายไดเฉพาะรายการที่มีความแนนนอนเพียงพอที่จะเกิดขึ้น และสามรถวัดคาได
อยางนาเชื่อถือ

หลักการจับคูคาใชจายกับรายได (The Matching Principle)
หนาที่สําคัญอยางหนึ่งของการบัญชี คือการจับคูความพยายาม (ตามที่วัดดวยคาใชจาย)กับผลสําเร็จ
(ตามที่วัดดวยรายได) หลักการจับคูคาใชจายกับรายได เปนแนวทางสําคัญสําหรับตัดสินวารายการใดบางที่เปน
คาใชจายในงวดบัญชีนั้นๆ วิธีการคือ จะมีการบันทึกรายไดตามหลักการเกิดขึ้นของรายไดกอน ถัดจากนั้นจึงเอา
คาใชจายไปจับคูกับรายได
เมื่อพิจารณาหลักการเกิดขึ้นของรายไดคูกันไปกับหลักการจับคูคาใชจายกับรายได เราจะไดหลักที่นิยม
กันทั่วๆ ไปวา “หลักเงินคาง” (Accrual Basis) ในปจจุบันนี้สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต ได
บัญญัติศัพทบัญชีคํานี้โดยเรียกวา “เกณฑคงคาง”

หลักเงินคางหรือเกณฑคงคาง (Accrual Basis / Accrual Principle)
ในการคํานวณกําไรและขาดทุนสําหรับงวดบัญชี นักบัญชีตองคํานึงถึงรายไดและคาใชจายทั้งหมดที่
เปนของงวดนั้น และแยกสวนที่ไมเปนของงวดนั้นออก ตามวิธีการบัญชีที่ถือเกณฑเงินสด จํานวนเงินที่จายไป
ทั้งหมดสําหรับงวด อาจถือไดวาเปนคาใชจายที่เกิดขึ้น แตตามเกณฑคงคาง ถือวารายไดที่เกิดขึ้นเมื่อเขาเกณฑ
การรับรูรายไดตามเงื่อนไข 2 ประการดังกลาวขั้นตน และหลักการจับคูคาใชจายกับรายได เพื่อใหไดมาซึ่ง
คาใชจายที่เกิดขึ้นสําหรับงวด แมยังไมมีการรับเงินและจายเงินก็ตาม
ธุรกิจที่ดําเนินกิจการเพื่อแสวงหากําไรโดยทั่วไป จะใชเกณฑคงคางในการคํานวณหาผลกําไรขาดทุน
ซึ่งจะทําใหไดผลกําไรที่ถูกตองตามความเปนจริงมากกวา กลาวคือ รายไดเปนผลจากการขายสินคาหรือบริการที่
ไดใหแกลูกคาที่เสร็จสิ้นไปในงวดนั้น และคาใชจายก็เปนสินคาหรือบริการที่ไดใชประโยชนหมดสิ้นไปเพื่อ
กอใหเกิดรายไดในงวดนั้น กําไรหรือขาดทุนจึงเกิดจากผลการดําเนินงานที่แทจริง
การใชเกณฑคงคางในการคํานวณผลกําไรขาดทุน ทําใหกิจการตองมีการปรับปรุงในวันสิ้นงวดบัญชี
เกี่ยวกับรายไดและคาใชจาย ซึ่งไมไดรับหรือจายเงินสด และรายไดหรือคาใชจายที่ไดรับหรือจายเงินสดไปแลว
แตเปนของงวดบัญชีอื่น
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การคํานวณกําไรขาดทุนประจํางวดตามเกณฑคงคาง จะตองคํานวณรายไดของงวดบัญชีวาเปนเทาใด
แลวจึงหักดวยคาใชจายตางๆ ที่กอใหเกิดรายไดหรือเกี่ยวกับรายไดของงวดบัญชีนั้นซึ่งจะเห็นไดวาจํานวนรายได
และคาใชจายที่บันทึกไวในระหวางงวดบัญชี ซึ่งปรากฏยอดดุลในงบทดลอง อาจนํามาใชทํางบการเงินยังไมได
เนื่องจากรายการที่ลงบัญชีไวระหวางงวดบัญชีนั้น อาจมีบางรายการคาบเกี่ยวกับงวดบัญชีกอน หรือประโยชนที่
จะไดรับจะตอเนื่องไปจนถึงงวดบัญชีตอไป ดังนั้นในวันสิ้นงวดบัญชี เมื่อไดรวบรวมยอดดุลมาจากบัญชีแยก
ประเภทมาจัดทํางบทดลองแลว จะตองมีการปรับปรุงบัญชี เพื่อใหรายการที่ตอเนื่องหรือคาบเกี่ยวกับงวดบัญชี
อื่น ใหแสดงแตเฉพาะผลของงวดบัญชีที่ตองการแสดงผลการดําเนินงานเทานั้น แลวจึงนําตัวเลขหลังจากการ
ปรับปรุงไปใชในการจัดทํางบการเงินในงวดตอไป
รายการปรับปรุงบัญชีในวันสิ้นงวด หมายถึง การปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลงจํานวนที่บันทึกไวในบัญชี
ใหถูกตองกอนการจัดทํางบการเงิน รายการปรับปรุงบัญชีตองบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปและผานไปยังบัญชี
แยกประเภทที่เกี่ยวของ วิธีการปรับปรุงขึ้นอยูกับการลงบัญชีเมื่อเกิดรายการวาลงบัญชีไวอยางไร และจํานวนที่
ควรเปนรายไดและคาใชจายในงวดนั้นเปนเทาใด รายการที่กิจการตองทํารายการปรับปรุง มีดังนี้
1. รายไดรับลวงหนา
2. รายไดคางรับ
3. คาใชจายจายลวงหนา
4. คาใชจายคางจาย
5. วัสดุสิ้นเปลืองใชไป
6. คาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร
7. หนี้สงสัยจะสูญ
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รายการที่กิจการตองทําการปรับปรุง
1. รายไดรับลวงหนา (Revenue Received in Advance หรือ Deferred Revenue หรือ Unearned Revenue)
รายไดรับลวงหนา คือ รายไดที่กิจการไดรับเงินมาแลว และจํานวนเงินที่ไดรับมานี้มีสวนหนึ่งเปน
รายไดของงวดบัญชีหนา เพื่อใหรายไดเปนของงวดอยางถูกตอง ในการทํางบการเงินในวันสิ้นงวด จะตอง
ปรับปรุงรายไดสวนที่เปนของงวดหนาเปนรายไดรับลวงหนา ซึ่งเปนบัญชีประเภทหนี้สิน การปรับปรุงรายได
รับลวงหนาจะปรับปรุงอยางไรขึ้นอยูกับวา เมื่อไดรับเงินรายไดนั้นบันทึกบัญชีไวอยางไร
วิธีที่ 1 บันทึกไวเปนรายไดรับลวงหนา ซึ่งเปนบัญชีประเภทหนี้สิน
วิธีนี้ เมื่อกิจการไดรับรายไดเปนเงินสด ซึ่งสวนหนึ่งเปนของงวดบัญชีหนา กิจการลงบัญชีโดยเดบิต
เงินสด และเครดิตบัญชีรายไดรับลวงหนา ซึ่งเปนบัญชีประเภทหนี้สินทั้งจํานวน และในวันสิ้นงวดบัญชี ตอง
พิจารณาวาไดสงมอบสินคาและบริการใหแกลูกคาไปแลวเทาใด นําจํานวนนั้นมาปรับปรุงเปนรายไดของงวด
บัญชีปจจุบัน โดยเดบิตรายไดรับลวงหนา และเครดิตบัญชีรายได
ตัวอยาง วันที่ 1 สิงหาคม 25xx กิจการไดรับคาเชาสํานักงานจากลูกคาเปนการรับลวงหนา 12 เดือน
โดยตกลงคาเชาเดือนละ 1,500 บาท กิจการไดรับเงินสดทันที 18,000 บาท การลงบัญชีสําหรับรายไดรับ
ลวงหนาจะเปนดังนี้
สมุดรายวันทั่วไป
เลขที่
วัน เดือน ป
รายการ
เดบิต
เครดิต
บัญชี
25xx
18,000 สิงหาคม 1 บัญชีเงินสด
18,000 บัญชีคาเชารับลวงหนา
รับคาเชารับลวงหนา 12 เดือน
เมื่อจัดทํางบทดลองปลายป 25xx ในงบทดลองจะมีคาเชารับลวงหนาแสดงเปนหนี้สิน 18,000 บาท
กิจการตองลงรายการปรับปรุงในวันที่ 31 ธันวาคม 25xx ซึ่งเปนวันสิ้นงวดบัญชี โดยโอนคาเชารับลวงหนาที่
เปนรายไดของป 25xx ไปไวในบัญชีคาเชารับ ซึ่งหมายถึงคาเชาสําหรับระยะเวลา 5 เดือน (สิงหาคมธันวาคม) เปนเงิน 7,500 บาท (1,500 x 5 เดือน) รายการปรับปรุง จะเปนดังนี้
สมุดรายวันทั่วไป
เลขที่
วัน เดือน ป
รายการ
เดบิต
เครดิต
บัญชี
25xx
7,500 ธ.ค. 31 บัญชีคาเชารับลวงหนา
7,500 บัญชีคาเชารับ
ปรับปรุงรายไดคาเชาของป 25xx

ค. - 6
เมื่อผานบัญชีแลวขอมูลจะปรากฏที่ บัญชีแยกประเภท ดังนี้

วันที่
25xx
ธ.ค. 31

วันที่

รายการ
คาเชารับ

รายการ

บัญชีคาเชารับลวงหนา
อางถึง
เดบิต
วันที่
25xx
7,500 - ส.ค. 1

อางถึง

บัญชีคาเชารับ
เดบิต
วันที่
25xx
ธ.ค. 31

รายการ

อางถึง

เงินสด

รายการ

เครดิต
18,000 -

อางถึง

คาเชารับลวงหนา

เครดิต
7,500 -

ในงบการเงินของป 25xx จะมีรายการแสดงดังนี้
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25xx จะแสดงบัญชีคาเชารับลวงหนาเปนหนี้สินหมุนเวียนจํานวน
10,500 บาท ซึ่งเปนคาเชาสําหรับ 7 เดือน ของป 25x1 ที่กิจการยังไมไดใหบริการ
งบกําไรขาดทุนประจําป 25xx แสดงบัญชีคาเชารับเปนรายไดจํานวน 7,500 บาท ซึ่งเปนคาเชา
สําหรับ 5 เดือนของป 25xx ที่กิจการใหบริการเรียบรอยแลว
ในปตอมาบัญชีคาเชาลวงหนาจะมียอดดุลยกมาในวันที่ 1 มกราคม 25x1 จํานวน 10,500 บาท
วิธีที่ 2 บันทึกไวเปนรายได
การบันทึกเปนรายได หมายความวา เงินที่ไดรับมาทั้งสิ้นแมวาจะมีสวนหนึ่งเปนของงวดบัญชีหนาก็
ตาม จะบันทึกรายไดทั้งจํานวน
วิธีนี้เมื่อไดรับเงินสดมาจะลงบัญชีโดยเครดิตบัญชีรายไดไวทั้งจํานวนกอน ในวันสิ้นงวดบัญชี ตองมา
พิจารณาวา กิจการยังไมไดสงมอบสินคา หรือบริการลูกคาใหอีกเทาใด นําจํานวนนั้นมาปรับปรุงโดยโอนออก
จากบัญชีรายไดไปแสดงไวในบัญชีรายไดรับลวงหนา เพื่อแสดงถึงพันธะที่กิจการจะตองสงมอบสินคาหรือ
ใหบริการในงวดบัญชีตอไป

ค. - 7
จากตัวอยางเดิม ถาใชวิธีบันทึกจํานวนเงินที่ไดรับเปนรายไดไวกอน การลงบัญชีในวันที่ 1 สิงหาคม
25xx ซึ่งเปนวันรับเงิน จะเปนดังนี้
สมุดรายวันทั่วไป
วัน เดือน ป

รายการ

เลขที่
บัญชี

เดบิต

25xx
ส.ค. 1 บัญชีเงินสด
บัญชีคาเชารับ
รับคาเชาลวงหนาสําหรับ 12 เดือน
เมื่อผานบัญชีแลว บัญชีแยกประเภทแสดงดังนี้
บัญชีคาเชารับ
วันที่
รายการ
อางถึง
เดบิต
วันที่
25xx
25xx
10,500 - ส.ค. 1
ธ.ค. 31 คาเชารับลวงหนา

วันที่

รายการ

บัญชีคาเชารับลวงหนา
อางถึง
เดบิต
วันที่
25xx
ธ.ค. 31

เครดิต

18,000 18,000 -

รายการ

อางถึง

เงินสด

รายการ
คาเชารับ

เครดิต
18,000 -

อางถึง

เครดิต
10,500

จะเห็นไดวา การลงบัญชีทั้งสองวิธีมีผลเขนเดียวกัน คือ คาเชารับ ซึ่งเปนรายไดแสดงในงบกําไร
ขาดทุนป 25xx เทากับ 7,500 บาท และคาเชารับลวงหนา ซึ่งแสดงเปนหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล ณ วันที่ 31
ธันวาคม 25xx เทากับ 10,500 บาท

ค. - 8
2. รายไดคางรับ (Accrued Revenue)
รายไดคางรับ (Accrued Revenue) คือ สินคาหรือบริการที่กิจการไดสงมอบใหกับลูกคาเรียบรอย
แลวแตลูกคายังไมไดชําระเงิน ซึ่งในกรณีนี้ทางบัญชีถือวารายไดเกิดขึ้นแลว แตลูกคาติดหนี้ กิจการจะลด
รายการนั้น โดยถือเปนลูกหนี้การคา ในวันที่ขายสินคาหรือบริการ ถากิจการสงใบแจงหนี้ขอเรียกเก็บเงินจาก
ลูกคาแลว กิจการจะบันทึกบัญชีโดย
เดบิต รายไดคางรับ
xxx
เครดิต รายได
xxx
ถากิจการยังไมไดสงใบแจงหนี้เพื่อขอเรียกเก็บเงิน กิจการจะยังไมไดบันทึกบัญชี เนื่องจากยังไมเปน
รายการคา ซึ่งไมผิดหลักการบัญชี แตถาถึงวันสิ้นงวดแลวกิจการตองการคํานวณกําไรหรือขาดทุนสุทธิ ที่
ถูกตองกิจการจะตองถือวารายการนี้เปนรายการของกิจการดวย แมวาจะยังไมไดรับเงินก็ตาม ก็ตองบันทึกบัญชี
เพิ่มเติม โดยปรับปรุงรายไดคางรับนี้เปนรายได เพื่อใหมีรายไดครบถวนตามเกณฑคงคาง
ตัวอยาง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 25x1 กิจการนําเงินสดไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล 100,000 บาท อัตรา
ดอกเบี้ย 9% ตอป มีกําหนดจายดอกเบี้ยปละครั้ง ในวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกป
ในวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 ซึ่งเปนวันสิ้นงวดบัญชีกิจการมีรายไดรับดอกเบี้ยเกิดขึ้นแลวเปนดอกเบี้ย
รับของ 4 เดือน ( ก.ย. – ธ.ค.) จํานวน 100,000 X

9
4
X
= 3,000 บาท
100 12

แตกิจการยังไมไดรับเงินสดจนกวาจะถึงวันที่ 31 สิงหาคม ของปถัดไป ดังนั้นเพื่อใหรายไดของป
25x1 ถูกตอง กิจการตองลงรายการปรับปรุงดอกเบี้ยคางรับ ในวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 ดังนี้
สมุดรายวันทั่วไป
วัน เดือน ป

รายการ

25x1
ธ.ค. 31 บัญชีดอกเบี้ยคางรับ
บัญชีดอกเบี้ยคางรับ
ปรับปรุงดอกเบี้ยรับ ป 25x1

เลขที่
บัญชี

เดบิต

เครดิต

3,000 3,000 -

ค. - 9
เมื่อผานบัญชีแลว บัญชีแยกประเภทจะแสดงดังนี้

วันที่
25x1
ธ.ค. 31

วันที่

รายการ

อางถึง

รายการ

อางถึง

เครดิต

อางถึง

เครดิต

3,000 -

ดอกเบี้ยรับ

รายการ

บัญชีดอกเบี้ยคางรับ
เดบิต
วันที่

อางถึง

บัญชีดอกเบี้ยรับ
เดบิต
วันที่
รายการ
25x1
ธ.ค. 31 ดอกเบี้ยคางรับ

3,000 -

ในงบการเงินของป 25x1 รายการแสดงดังนี้
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 แสดงบัญชีดอกเบี้ยคางรับ เปนสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 3,000
บาท ซึ่งเทากับดอกเบี้ยรับที่ควรไดรับในเวลา 4 เดือน ( ก.ย. – ธ.ค.)
เพื่อทําความเขาใจไดชัดเจน ในป 25x2 เมื่อถึงกําหนดรับดอกเบี้ยในวันที่ 31 สิงหาคม 25x2 กิจการ
จะไดรับดอกเบี้ยสําหรับระยะเวลา 1 ป จํานวน 9,000 บาท ซึ่งจํานวนนี้เปนดอกเบี้ยของป 25x1 จํานวน
3,000 บาท ดังกลาวแลว และอีก 6,000 บาท เปนดอกเบี้ยของ 8 เดือน ในป 25x2 การลงบัญชี เมื่อไดรับ
ดอกเบี้ยจะเปนดังนี้
สมุดรายวันทั่วไป
เลขที่
วัน เดือน ป
รายการ
เดบิต
เครดิต
บัญชี
25x2
9,000 ส.ค. 31 บัญชีเงินสด
3,000 บัญชีดอกเบี้ยคางรับ
6,000
บัญชีดอกเบี้ยรับ
รับดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล
ในวันที่ 31 ธันวาคม 25x2 ซึ่งเปนวันสิ้นงวดบัญชี และกิจการยังไมไดรับดอกเบี้ยพันธบัตรสําหรับ
เดือนสิงหาคม-ธันวาคม รวม 4 เดือน เปนเงิน 3,000 บาท กิจการจึงตองลงรายการปรับปรุงเชนเดียวกับป
25x1 ดังกลาวขางตน

ค. - 10
3. คาใชจายจายลวงหนา (Prepaid Expense)
คาใชจายจายลวงหนา (Prepaid Expense) คือ คาใชจายที่กิจการไดจายเงินแลว และในจํานวนเงินที่
จายไปแลวนี้ มีสวนหนึ่งเปนคาใชจายของงวดบัญชีหนา (เชน คาเบี้ยประกันจายลวงหนา คาโฆษณาจาย
ลวงหนา เปนตน)
เพื่อใหคาใชจายเปนของงวดบัญชีอยางถูกตองในวันสิ้นงวด จะตองปรับปรุงคาใชจายสวนที่เปนของ
งวดบัญชีหนา เปนคาใชจายๆลวงหนา ซึ่งเปนบัญชีประเภทสินทรัพยบัญชีคาใชจายจายลวงหนานี้แสดงในงบ
ดุลในหัวขอสินทรัพยหมุนเวียน การปรับปรุงคาใชจายจายลวงหนาจะควรปรับปรุงอยางไรขึ้นอยูกับวา เมื่อจาย
คาใชจายนั้น ไดบันทึกบัญชีไวอยางไร
การบันทึกบัญชีเพื่อจายคาใชจาย ซึ่งมีสวนหนึ่งเปนของงวดบัญชีนั้น หลักบัญชีใหเลือกบันทึกบัญชี
2 วิธีคือ
วิธีที่ 1 บันทึกไวเปนคาใชจายจายลวงหนา
ณ วันที่จายเงิน บันทึกจํานวนเงินที่เปนคาใชจายจายลวงหนา วิธีนี้เมื่อจายเงินสดจะลงบัญชีโดยเดบิต
บัญชีคาใชจายจายลวงหนา ซึ่งเปนบัญชีประเภทสินทรัพยไวกอน ในวันสิ้นงวดบัญชีตองมาพิจารณาวา ได
ประโยชนจากจํานวนเงินที่จายไปแลวนั้นเทาใด นําจํานวนเงินนั้นมาปรับปรุง ถือวาเปนคาใชจายของงวดบัญชี
ปจจุบัน โดยเดบิตบัญชีคาใชจายและเครดิตบัญชีคาใชจายจายลวงหนา
ตัวอยาง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 25x1 กิจการไดจายคาเบี้ยประกันภัยสําหรับงวด 1 ป โดยตองจายเงิน
เปนคาใชจาย ตามระบุไวในกรมธรรมประกันภัยจํานวน 4,800 บาท การลงบัญชีสําหรับคาใชจายๆลวงหนาจะ
เปนดังนี้
สมุดรายวันทั่วไป
วัน เดือน ป

รายการ

25x1
มี.ค. 31 บัญชีคาเบี้ยประกันจายลวงหนา
บัญชีเงินสด
จายคาเบี้ยประกันอัคคีภัยสําหรับงวด 1 ป

เลขที่
บัญชี

เดบิต

เครดิต

4,800 4,800 -

ในวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 ซึ่งเปนวันสิ้นงวดบัญชี กิจการตองลงรายการปรับปรุง โดยพิจารณาวา
กรมธรรมประกันภัย กิจการไดรับประโยชนจากการจายคาเบี้ยประกันภัยมาแลว 10 เดือน (มี.ค. – ธ.ค.) นํา
จํานวนคาเบี้ยประกันของ 10 เดือน โอนไปบัญชีคาเบี้ยประกัน เพื่อถือเปนคาใชจายในงวดบัญชีปจจุบันรายการ
ปรับปรุงจะเปนดังนี้
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เมื่อผานบัญชีแลว บัญชีแยกประเภทจะเปนดังนี้

วันที่
25x1
มี.ค. 1

วันที่
25x1
ธ.ค. 31

รายการ
เงินสด

รายการ
คาเบี้ยประกัน
จายลวงหนา

บัญชีคาเบี้ยประกันจายลวงหนา
อางถึง
เดบิต
วันที่
รายการ
25xx
4,800 - ธ.ค. 31 คาเบี้ยประกัน

อางถึง

บัญชีคาเบี้ยประกัน
เดบิต
วันที่

รายการ

อางถึง

เครดิต
4,000 -

อางถึง

เครดิต

4,000 -

ในงบการเงินของป 25x1 จะมีรายการแสดงไวดังนี้
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 แสดงบัญชีคาเบี้ยประกันจายลวงหนา เปนสินทรัพยหมุนเวียน
จํานวน 800 บาท ซึ่งเปนคาเบี้ยประกันที่กิจการอาจจะไดรับประโยชนใน 2 เดือนแรกของป 25x2 ซึ่งเปนงวด
บัญชีตอไป
งบกําไรขาดทุนป 25x1 แสดงบัญชีคาเบี้ยประกันเปนคาใชจายจํานวน 4,000 บาท ซึ่งเปนคาเบี้ย
ประกันสําหรับระยะเวลา 10 เดือนของป 25x1 จึงถือเปนคาใชจายของป 25x1
ในปตอมา บัญชีคาเบี้ยประกันจายลวงหนา จะมียอดดุลเดบิตยกมา ในวันที่ 1 มกราคม 25x2 จํานวน
800 บาท
วิธีที่ 2 บันทึกจํานวนเงินที่จายเปนคาใชจายทั้งจํานวน
บันทึกไวเปนคาใชจาย หมายความวา เงินที่จายไปทั้งหมด แมวาจะมีสวนหนึ่งเปนของงวดบัญชีถัดไป
ก็ตาม ใหบันทึกเงินที่จายไปนั้น เปนคาใชจายทั้งจํานวน
วิธีนี้ถาจายเงินสดใหลงบัญชีโดยเดบิตบัญชีคาใชจายไวทั้งจํานวนกอน และเครดิตเงินสด ในวันสิ้น
งวดบัญชีตองมาพิจารณาวาจํานวนเงินสดที่จายไปแลว แตยังไมไดรับประโยชนในงวดบัญชีนี้มีจํานวนเทาใด
นํามาปรับปรุงบัญชีคาใชจายใหถูกตอง โดยโอนสวนที่เปนคาใชจายของงวดบัญชีหนาออกไปเปน คาใชจายๆ
ลวงหนา ซึ่งเปนสินทรัพย

ค. - 12
จากตัวอยางเดิม ถาใชวิธีบันทึกจํานวนที่จาย เปนคาใชจายกอนลงบัญชีจะเปนดังนี้
สมุดรายวันทั่วไป
เลขที่
วัน เดือน ป
รายการ
เดบิต
บัญชี
25x1
4,800 มี.ค. 1 บัญชีคาเบี้ยประกัน
บัญชีเงินสด
จายคาเบี้ยประกันอัคคีภัยสําหรับงวด 1 ป

เครดิต

4,800 -

ในวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 ซึ่งเปนวันสิ้นงวดบัญชี กิจการตองลงรายการปรับปรุง โดยพิจารณาวา
กรมธรรมประกันภัย ที่กิจการยังไมไดใชประโยชนมีจํานวนเทาใด นําจํานวนนี้ออกจากบัญชีคาเบี้ยประกัน เพื่อ
บันทึกไวในบัญชีคาเบี้ยประกันจายลวงหนา แสดงเปนสินทรัพยหมุนเวียนในงบดุล
จากตัวอยาง คาเบี้ยประกันที่กิจการยังไมไดใชประโยชน คือ คาเบี้ยประกันของ 2 เดือน เปนเงิน 800
บาท ในปตอไป รายการปรับปรุงจะเปนดังนี้
สมุดรายวันทั่วไป
เลขที่
วัน เดือน ป
รายการ
เดบิต
เครดิต
บัญชี
25x1
800 ธ.ค. 31 บัญชีคาเบี้ยประกันจายลวงหนา
800 บัญชีคาเบี้ยประกัน
ปรับปรุงคาเบี้ยประกันของป 25x1สําหรับ
ระยะเวลา 10 เดือน
เมื่อผานบัญชีแลว บัญชีแยกประเภทจะเปนดังนี้

วันที่
25x1
มี.ค. 1

รายการ
เงินสด

อางถึง

บัญชีคาเบี้ยประกัน
เดบิต
วันที่
25x1
4,800 - ธ.ค. 31

รายการ
คาเบี้ยประกันจาย
ลวงหนา

อางถึง

เครดิต
800 -
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วันที่
25x1
ธ.ค. 31

รายการ

บัญชีคาเบี้ยประกันจายลวงหนา
อางถึง
เดบิต
วันที่

คาเบี้ยประกัน

รายการ

อางถึง

เครดิต

800 -

จะเห็นไดวา การลงบัญชีทั้งสองวิธีมีผลเชนเดียวกัน คือ ค า เบี้ ย ประกั น จ า ยล ว งหน า ซึ่ ง แสดงเป น
สินทรัพยหมุนเวียนในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 เทากับ 800 บาท และคาเบี้ยประกันซึ่งแสดงในงบ
กําไรขาดทุนป 25x1 เทากับ 4,000 บาท
4. คาใชจายคางจาย (Accrued Expenses)
คาใชจายคางจาย (Accrued Expenses) คือ คาใชจายอันเกิดจากการที่กิจการไดรับบริการแลวแตยัง
ไมไดจายเงินคาบริการนั้น ซึ่งถายังไมมีหลักฐานเปนใบเรียกเก็บเงินจากผูใหบริการ จะบันทึกบัญชีเปนคาใชจาย
ไมได เพราะยังไมมีหลักฐาน จึงยังไมถือเปนรายการคาที่สมบูรณ ดังนั้นในวันสิ้นงวดบัญชี คาใชจายจึงไม
ครบถวนตามเกณฑคงคาง และตามหลักการจับคูคาใชจายกับรายได จะตองบันทึกบัญชีเพิ่มเติมเปนรายการ
ปรับปรุงคาใชจายคางจาย โดยบันทึกบัญชีดังนี้ เดบิตคาใชจาย เครดิตคาใชจายคางจาย
ตัวอยาง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 25x1 กิจการกูเงินระยะยาวจากธนาคาร 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย
12% ตอป กําหนดจายดอกเบี้ยทุกปในวันที่ 31 กรกฎาคม ดังนั้นในวันสิ้นงวดบัญชีคือ วันที่ 31 ธันวาคม
25x1 กิจการยังไมไดจายดอกเบี้ย เนื่องจากยังไมถึงกําหนดจาย แตตองถือวากิจการมีคาใชจายประจํางวดเกิดขึ้น
แลว สําหรับระยะเวลาที่กูเงินมา 5 เดือน (ส.ค. – ธ.ค. 25x1) แตเนื่องจากกิจการยังไมไดจายเงินคาดอกเบี้ย จึง
มิไดบันทึกรายการดอกเบี้ยจายในวันสิ้นงวดบัญชี จึงตองปรับปรุงรายการนี้เปนดอกเบี้ยคางจาย ซึ่งเปนภาระ
หนี้สินของกิจการ
ดอกเบี้ยจายซึ่งเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นใน 5 เดือน เทากับ
500,000 X

12
5
X
= 25,00 บาท
100
12

รายการปรับปรุงจะเปนดังนี้
สมุดรายวันทั่วไป
วัน เดือน ป

รายการ

25x1
ธ.ค. 31 บัญชีดอกเบี้ยจาย
บัญชีดอกเบี้ยคางจาย
ปรับปรุงดอกเบี้ยคางจายป 25x1

เลขที่
บัญชี

เดบิต

เครดิต

25,000 25,000 -
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เมื่อผานบัญชีแลว บัญชีแยกประเภทจะเปนดังนี้

วันที่
25x1
ธ.ค. 31

รายการ
ดอกเบี้ยคางจาย

อางถึง

บัญชีดอกเบี้ยจาย
เดบิต
วันที่

รายการ

อางถึง

เครดิต

รายการ

อางถึง

เครดิต

25,000 -

เมื่อผานบัญชีแลว บัญชีแยกประเภทจะเปนดังนี้

วันที่

รายการ

บัญชีดอกเบี้ยคางจาย
อางถึง
เดบิต
วันที่
25x1
ธ.ค. 31

ดอกเบี้ยจาย

25,000 -

ในงบการเงินของป 25x1 จะมีรายการแสดงดังนี้
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 แสดงดอกเบี้ยคางจาย เปนหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 25,000 บาท
แสดงถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นแลว แตกิจการยังไมไดจายเงิน
งบกําไรขาดทุน ประจําป 25x1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 แสดงบัญชีดอกเบี้ยจายเปนคาใชจาย
จํานวน 25,000 บาท ซึ่งเทากับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นแลวสําหรับชวงเวลา 5 เดือน
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5. วัสดุสิ้นเปลืองใชไป (Supplies Used หรือ Supplies Expenses)
วัสดุสิ้นเปลืองเปนสินทรัพยหมุนเวียนของกิจการ ซึ่งเมื่อซื้อมาใชแลวจะหมดไปในระยะเวลาสั้น เชน
กระดาษ ดินสอ ผงซักฟอก สบู แสตมป เปนตน สิ่งเหลานี้เมื่อซื้อมาจะลงบัญชีไวเปนสินทรัพยในบัญชีวัสดุ
สิ้นเปลือง หรือลงบัญชีไวเปนคาใชจาย เมื่อพนักงานเบิกวัสดุสิ้นเปลืองไปใช ไมตองลงบัญชีเพราะมีมูลคาไม
มาก และมีการเบิกไปใชอยูเสมอ จึงใชวิธีควบคุมการเบิกจายโดยใชทะเบียน เมื่อถึงวันสิ้นงวดบัญชี จะมีการ
ตรวจวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ เพื่อหาจํานวนที่ถูกใชไประหวางงวด เปรียบเทียบกันจํานวนที่เบิกใชจริงตามที่
บันทึกไวในทะเบียน การปรับปรุงบัญชีในวันสิ้นงวด จัดทําเพื่อใหกิจการแสดงจํานวนวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช
ประโยชนหมดไป ซึ่งเปนคาใชจายในการทํางบกําไรขาดทุน และจํานวนวัสดุสิ้นเปลืองที่ยังไมไดใชประโยชน
ซึ่งแสดงเปน สินทรัพยในงบดุล
การบัญชีสําหรับวัสดุสิ้นเปลืองมี 2 วิธี เชนเดียวกับคาใชจายจายลวงหนา คือ
1. ณ วันจายเงินซื้อวัสดุสิ้นเปลือง บันทึกเปนวัสดุสิ้นเปลือง
2. ณ วันจายเงินซื้อวัสดุสิ้นเปลือง บันทึกเปนคาใชจายทั้งจํานวน
วิธีที่ 1 ณ วันจายเงินซื้อวัสดุสิ้นเปลือง บันทึกเปนวัสดุสิ้นเปลือง ซึ่งเปนบัญชีประเภทสินทรัพย
วิธีนี้ เมื่อซื้อวัสดุสิ้นเปลืองจะลงบัญชีโดยเดบิตบัญชีวัสดุสิ้นเปลืองไวกอน และในวันสิ้นงวดบัญชีจะ
สํารวจดูวามีวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลืออยูเทาใด นําไปคํานวณหาวัสดุสิ้นเปลืองใชไป และนําจํานวนที่ใชไป และ
นําจํานวนที่ใชไปโอนออกจาบัญชีวัสดุสิ้นเปลืองไปเปนคาใชจายของงวดบัญชีปจจุบัน โดยเดบิตบัญชีวัสดุ
สิ้นเปลืองใชไป เครดิตบัญชีวัสดุสิ้นเปลือง
ตัวอยาง ในระหวางงวดบัญชี กิจการซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา มาใชเปนเงิน
ทั้งสิ้น 15,000 บาท ในวันสิ้นงวดบัญชีสํารวจพบวามีวัสดุสํานักงานคงเหลือตีราคาได 4,000 บาท ซึ่งแสดงวา
กิจการไดใชวัสดุสํานักงานไปทั้งหมดจํานวน 11,000 บาท การลงบัญชีเปนดังนี้
เมื่อผานบัญชีแลว บัญชีแยกประเภทจะเปนดังนี้
สมุดรายวันทั่วไป
วัน เดือน ป

รายการ

25x1
xxx
บัญชีวัสดุสํานักงาน
บัญชีเงินสด
ซื้อวัสดุสํานักงาน กระดาษ ดินสอ ปากกา

เลขที่
บัญชี

เดบิต

เครดิต

15,000 15,000 -
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รายการปรับปรุงในวันสิ้นงวดบัญชีเปนดังนี้
สมุดรายวันทั่วไป
วัน เดือน
รายการ
ป
25x1
ธ.ค. 31 บัญชีวัสดุสํานักงานใชไป
บัญชีวัสดุสํานักงาน
ปรับปรุงวัสดุสํานักงานใชไป สําหรับป
25x1

เลขที่
บัญชี

เดบิต

เครดิต

15,000 15,000 -

เมื่อผานบัญชีแลว บัญชีแยกประเภทจะเปนดังนี้

วันที่
25x1
xxx

วันที่
25x1
ธ.ค. 31

รายการ
เงินสด

รายการ
วัสดุสํานักงาน

อางถึง

บัญชีวัสดุสํานักงาน
เดบิต
วันที่
25xx
15,000 - ธ.ค. 31

บัญชีวัสดุสํานักงานใชไป
อางถึง
เดบิต
วันที่

รายการ

อางถึง

11,000 -

วัสดุสํานักงานใช
ไป

รายการ

เครดิต

อางถึง

เครดิต

11,000 -

ในงบการเงินของป 25x1 จะมีรายการแสดงไวดังนี้
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 แสดงบัญชีวัสดุสํานักงานเปนสินทรัพยหมุนเวียน จํานวน 4,000
บาท ในงบกําไรขาดทุนประจําป 25x1 แสดงบัญชีวัสดุสํานักงานใชไปเปนคาใชจาย จํานวน 11,000 บาท
วิธีที่ 2 ณ วันจายเงินซื้อวัสดุสิ้นเปลือง บันทึกจํานวนเงินที่จายเปนคาใชจาย
บางกิจการนิยมซื้อวัสดุสิ้นเปลืองมาใชไมมากนัก และจะซื้อมาเพิ่มเติมเมื่อไดใชหมดไปแลว ดังนั้นจึง
มักนิยมบันทึกวัสดุสิ้นเปลืองที่ซื้อมาเปนคาใชจายทั้งหมด และในวันสิ้นงวดบัญชี ถามีวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลืออยู
จึงจะปรับปรุงบัญชี โดยตั้งวัสดุสิ้นเปลืองจํานวนที่คงเหลือนั้นเปนสินทรัพยหมุนเวียน
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6. คาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร (Depreciation of Fixed Assets)
คาเสื่อมราคา หมายถึง มูลคาของสินทรัพยถาวรที่มีการเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน และตัดเปน
คาใชจายในแตละรอบระยะเวลาบัญชี ตลอดอายุการใชงานที่ประมาณไวอยางมีหลักเกณฑ ตามที่สินทรัพยถาวร
นั้นไดใหประโยชน เพื่อกอใหเกิดรายไดในงวดนั้นๆ
เหตุผลในการคิดคาเสื่อมราคาเนื่องจาก
- สินทรัพยถาวรที่กิจการซื้อมาใชนั้น จะใหประโยชนตอกิจการหลายงวดบัญชี ตอเนื่องกันจน
หมดอายุการใชงานทางบัญชี เชน อาคาร เครื่องมือเครื่องใช เครื่องจักร รถยนต เปนตน
ดังนั้น จํานวนที่จายไปจึงจะถือวา เปนคาใชจายที่จะใหประโยชนตอกิจการเปนเวลาหลาย
งวดบัญชีเชนกัน
- สินทรัพยถาวรตางๆ จะมีอายุใชงานจํากัด อันเนื่องมาจากที่การสึกหรอการเสื่อมสภาพและ
ลาสมัยตามระยะเวลาการใชงาน ซึ่งเมื่อเริ่มมีการใชสินทรัพยถาวรไปใชในการดําเนินงาน
แลว ประโยชนที่ไดจากสินทรัพยนั้นจะคอยๆ หมดไป หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การใช
สินทรัพยจะทําใหประโยชนสวนที่หมดไปของสินทรัพยเปลี่ยนมาเปนคาใชจาย
วิธีการบัญชีที่ใชสําหรับสินทรัพยถาวร ก็คือ เมื่อซื้อสินทรัพยถาวรมาใช กิจการจะบันทึกในบัญชี
สินทรัพย และในงวดบัญชีจะแบงสรรตนทุนของสินทรัพยนั้นเปนคาใชจายประจํางวด เรียกวา คาเสื่อมราคา
ถึงแมวาคาเสื่อมราคาเปนคาใชจายที่ทําใหกําไรของกิจการลดลงก็ตาม แตเปนคาใชจายที่ไมตองจายเปนเงินสด
แนวความคิดเกี่ยวกับการคิดคาเสื่อราคา มี 2 แนวความคิดดวยกัน คือ
1. การปนสวนราคาทุนของสินทรัพยถาวรเปนคาใชจาย แตในรอบระยะเวลาบัญชี หรือ การเสื่อม
ราคาจากวิธีจัดสรรจากตนทุนของสินทรัพย
2. เปนการวัดคาของสินทรัพย หรือการคิดคาเสื่อมราคาโดยไมจัดสรรจากตนทุนของสินทรัพย
ในปจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับการคิดคาเสื่อมราคาเปนไปตามแบบที่ 1 หมายความวาเปนการปนสวน
ตนทุนของสินทรัพยเปนคาใชจายประจํางวดอยางมีระเบียบ ไมวางวดบัญชีนั้นจะมีกําไรหรือขาดทุนจากการ
ดําเนินงานก็ตาม กิจการจะคิดคาเสื่อมราคาตามวิธีที่กิจการเลือกใชอยางสม่ําเสมอ แมวากิจการจะหักคาเสื่อม
ราคาตามหลักบัญชีครบแลว แตถายังใชงานไดอยู ก็จะปรากฏเปนสินทรัพยของกิจการตอไป แตในทางกลับกัน
ถาเลิกใชสินทรัพยกอนการคิดคาเสื่อมราคาครบ กิจการจะตองบันทึกบัญชีเพื่อจําหนายสินทรัพยนั้นออกจาก
บัญชี พรอมทั้งคาเสื่อมราคาสะสม จนถึงวันจําหนายออกและจะบันทึกกําไรขาดทุนจาการจําหนายสินทรัพยนั้น
การคํานวณคาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร เปนวิธีการกระจายราคาทุนของสินทรัพยไปเปนคาใชจายใน
แตละรอบระยะเวลาบัญชี ตลอดอายุการใชงานโดยประมาณราคาของสินทรัพยนั้น ดังนั้นการบันทึกคาเสื่อม
ราคาเปนคาใชจายนั้น ถือวาเปนการปรับปรุงบัญชี
การคํานวณคาเสื่อมราคานั้น มีขอมูลที่จําเปนตองนํามาใชในการคํานวณดังนี้
1. ราคาทุนของสินทรัพย (Cost of Assets)
2. อายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย (Estimated Useful Life)
3. ราคาซาก (Scrap Value)หรือราคาคงเหลือโดยประมาณ (Estimated Residual Value)
4. วิธีคํานวณคาเสื่อมราคา (Depreciation Method)
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ราคาทุนของสินทรัพย หมายถึง ราคาที่ตองจายเกี่ยวกับการซื้อสินทรัพยนั้น จนกระทั่งสินทรัพยนั้น
พรอมจะใชงาน ซึ่งไดแก ราคาซื้อสินทรัพย คาขนสง คาติดตั้ง คาทดลองเครื่อง เปนตน
อายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย หมายถึง คาเปนจริงหรือโดยคาประมาณการของสินทรัพย
ที่สามารถขายสุทธิเมื่อสิ้นสุดการใชงาน หักดวยคารื้อถอน (ถามี) และคาใชจายในการจําหนายสินทรัพยนั้น
วิธีคํานวณคาเสื่อมราคา การคิดคาเสื่อมราคา โดยวิธีพิจารณาจากราคาทุนของสินทรัพยมีหลายวิธี
ไดแก
1. วิธีเสนตรง (Straight – Line Method)
2. วิธีชั่วโมงการทํางาน (Working – Hours Method)
3. วิธีคํานวณผลผลิต (Productive – Output Method)
4. วิธีอัตราลดลงทุกป (Decreasing - Charge Method)
5. วิธีอัตราเพิ่มขึ้น (Increasing - Charge Method)
การคํานวณคาเสื่อมราคา ซึ่งมีหลายวิธีดังกลาวขางตน แตวิธีที่งายที่สุดและนิยมใชมากที่สุดคือ วิธีคิด
คาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรง (Straight – Line Method) การคิดคาเสื่อมราคาวิธีนี้จะใชไดเหมาะสม เมื่อไดรับ
ประโยชนจากสินทรัพยนี้เทาๆ กัน ตลอดอายุของสินทรัพย วิธีการคํานวณคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรง คํานวณ
โดยนําราคาทุนของสินทรัพยหักออกดวยราคาซากโดยประมาณของสินทรัพย แลวหารดวยอายุการใชงานของ
สินทรัพยโดยประมาณ ซึ่งอายุการใชงานของสินทรัพยประมาณคาโดยพิจารณาจากสิ่งนี้
1. การเสื่อมและการสึกหรอของสินทรัพยตามสภาพที่เปนจริง
2. การลาสมัย
3. กฎหมายและขอจํากัดอื่นๆ ในการใชสินทรัพยนั้น
คาเสื่อมราคาประจํางวด

หรือ

=

ราคาทุน - ราคาซาก
อายุการใชงาน
คาเสื่อมราคาประจํางวด =
อัตรารอยละ*X (ราคาทุน - ราคาซาก)
*อัตรารอยละ
=
100
อายุการใชงาน
นั้นคือ อัตรารอยละ ไดจากการนําเอารอยละ 100 เปนตัวตั้ง แลวหารดวยอายุการใชงานโดยประมาณ

ตัวอยาง กิจการซื้อเครื่องจักรมาใชงานเมื่อตนป 25x1 ในราคาทุน 950,000 บาท เครื่องจักรนี้มีอายุ
การใชงานโดยประมาณ 10 ป ราคาซาก 50,000 บาท คาเสื่อมราคาแตละงวดบัญชี คํานวณไดดังนี้
คาเสื่อมราคาตอป

=

950,000 - 50,000 =
10
หรือ
10% X (950,000 - 50,000)
=
การลงรายการปรับปรุงในวันสิ้นงวดบัญชีจะเปนดังนี้

90,000 บาท
90,000 บาท
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สมุดรายวันทั่วไป
วัน เดือน ป

รายการ

25x1
ธ.ค. 31 บัญชีคาเสื่อมราคาเครื่องจักร
บัญชีคาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร
ปรับปรุงคาเสื่อมราคาเครื่องจักร สําหรับป
25x1

เลขที่
บัญชี

เดบิต

เครดิต

90,000 90,000 -

บัญชีคาเสื่อมราคา (Depreciation Expense) แสดงแยกตามชนิดของสินทรัพย เชน บัญชีคาเสื่อมราคา
– เครื่องจั กร บัญ ชีค าเสื่อ มราคา – อาคาร บัญ ชีคาเสื่อ มราคา - รถยนต เปนตน บัญ ชีคาเสื่อ มราคาถือ เป น
คาใชจายประจํางวดของกิจการ ในวันสิ้นงวดจะตองโอนปดบัญชีคาเสื่อมราคาไปบัญชีกําไรขาดทุน และแสดง
บัญชีคาเสื่อมราคา เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนประจําป
บัญชีคาเสื่อมราคาสะสม เปนบัญชีปรับมูลคาบัญชีสินทรัพย เพื่อปรับปรุงราคาตนทุนของสินทรัพย
ถาวร ที่บันทึกไวใหแสดงราคาตามบัญชี (Book Value) บัญชีคาเสื่อมราคาสะสม เปนบัญชีที่ใชจดบันทึก
เกี่ยวกับประโยชนของสินทรัพยของสินทรัพยสวนที่เสื่อมสภาพลงเนื่องจากการใชหารายไดในแตละงวด
บัญชีคาเสื่อมราคาสะสม โดยปกติมียอดดุลทางดานเครดิตและสะสมเพิ่มมากขึ้นทุกงวดบัญชี บัญชีคา
เสื่อมราคาสะสม จะตองแยกตามประเภทของสินทรัพย เชนเดียวกับบัญชีคาเสื่อมราคาดังกลาวขางตน บัญชีคา
เสื่อมราคาสะสมนําไปแสดงในงบดุลหักจากสินทรัพยถาวรบัญชีนั้นๆ เพื่อแสดงถึงราคาตามบัญชี (Book Value)
ของสินทรัพยนั้น ดังนั้นจะเห็นไดวาถากิจการใชสินทรัพยนั้นมาเปนเวลานานราคาตามบัญชีของสินทรัพยจะลด
ต่ําลงไปทุกที จนในที่สุดเมื่อถึงเวลาที่กิจการเลิกใชสินทรัพยนั้นคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยจะเทากับราคา
ทุน เมื่อหักดวยราคาซากที่ประมาณไว
การแสดงบัญชีคาเสื่อมราคาสะสมในงบดุล วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 แสดงดังนี้
กิจการ xxx
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1
สินทรัพย
หนี้สินและสวนของเจาของ
xxx
xxx
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เครื่องจักร
950,000
860,000 หัก คาเสื่อมราคาสะสม 90,000
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ตอมาในป 25x2 กิจการใชเครื่องจักรตลอดป ในวันสิ้นงวดบัญชีกิจการตองปรับปรุงคาเสื่อมราคาเปน
คาใชจายประจําป 25x2 อีก 90,000 บาท ซึ่งทําใหบัญชีคาเสื่อมราคาสะสมมียอดดุลเพิ่มขึ้น เปน 180,000
บาท การแสดงบัญชีเครื่องจักรในงบดุล วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 จะเปนดังนี้

สินทรัพย
xxx
xxx
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เครื่องจักร
950,000
หัก คาเสื่อมราคาสะสม 180,000

กิจการ xxx
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2
หนี้สินและสวนของเจาของ

770,000

-

ในกรณีที่กิจการซื้อสินทรัพยถาวรมาใชในระหวางป ใหคิดคาเสื่อมราคานับตั้งแตวันที่เริ่มใชงานเชน
ถากิจการซื้อเครื่องจักรในวันที่ 1 ต.ค. 25x1 การปรับปรุงคาเสื่อมราคาประจําป 25x1 มีจํานวน 22,500 บาท
คาเสื่อมราคาตอป
=
90,000 บาท
คาเสื่อมราคา 3 เดือน
=
90,000 X 3
= 22,500 บาท
12
สําหรับสินทรัพยถาวรประเภทที่ดิน ไมมีการคิดคาเสื่อมราคา ทั้งนี้เพราะประโยชนที่จะไดรับจากที่ดิน
ที่ใชเปนที่ปลูกสรางอาคารหรือสํานักงานของกิจการนั้น ไมเสื่ อมลงเพราะการใชงาน จึงถือไดวาที่ดินเปน
สินทรัพยที่ใหประโยชนแกกิจการโดยไมมีวันหมด ดังนั้น จึงแสดงราคาของที่ดินในงบดุลเทากับตนทุนเมื่อซื้อ
มาไดตลอดไป
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7. หนี้สูญ (Bad Debts Expense)
หนี้สูญ หมายถึง ลูกหนี้ที่ไดติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแลว แตไมไดรับชําระหนี้ และไดตัดจําหนาย
ออกจากบัญชี
ตามหลักเงินคาง กิจการจะบันทึกรายไดเมื่อมีการสงมอบสินคาใหแกลูกคาไมวาจะเปนการขายสดหรือ
ขายเชื่อ ในการขายเชื่อ เมื่อลูกคาไดรับสินคาหรือบริการแลว แตยังไมไดชําระเงินมีฐานะเปนลูกหนี้การคาตอมา
ภายหลังลูกหนี้การคาบางราย ไมสามรถชําระเงินคาสินคาได กิจการจําเปนตองตัดจําหนายลูกหนี้การคาออกจาก
บัญชี โดยถือวามีหนี้สูญเกิดขึ้น หนี้สูญทําใหสินทรัพยของกิจการ คือ ลูกหนี้ลดลง จึงถือเปนคาใชจายอยาง
หนึ่ง ซึ่งสมควรนํามาหักออกจากรายไดในการคํานวณผลกําไรขาดทุนประจํางวด แตเนื่องจากหนี้สูญอาจไมได
เกิดขึ้นในงวดที่มีการขาย ถานําหนี้สูญอันเกิดจากลูกหนี้ที่ขายไดในงวดกอนหักจากรายไดในงวดตอไป ก็จะทํา
ใหผลกําไรทั้งสองงวดผิดความเปนจริงไป เพราะคาใชจายจํานวนนี้เกี่ยวกับรายไดหรือคาขายของในงวดกอน
ดวยเหตุหนี้ จึงควรถือวาคาขายสินคา หรือบริการแสดงเปนรายไดของงวดบัญชีใด หนี้สูญที่เกิดจากคาขายนั้น
ควรถือวาเปนคาใชจายของงวดบัญชีนั้นดวย ดังนั้นกิจการจึงมีการลงบัญชีเกี่ยวกับหนี้สูญในวันสิ้นงวดบัญชี
และบันทึกเปนรายการปรับปรุงรายการหนึ่ง
วิธีการคิดหนี้สูญโดยตรง เปนการรับรูและบันทึกหนี้สูญเปนคาใชจายของกิจการ เมื่อใดติดตามทวง
ถามหนี้จนถึงที่สุดแลว และทราบแนนอนวามีหนี้สูญเกิดขึ้น การลงบัญชี เพื่อลางบัญชี โดยกระทําไดทันทีดังนี้
เดบิต บัญชีหนี้สูญ
xxx
เครดิต บัญชีลูกหนี้การคา
xxx
วิธีคิดหนี้สูญโดยตรงไมเปนไปตามหลักการจับคูคาใชจายกับรายได จึงไมเปนที่ยอมรับ เวนแตหนี้สูญ
นั้นมีจํานวนเงินไมมากซึ่งมีนัยสําคัญ
วิธีประมาณหนี้สูญ เปนคาใชจายประจํางวดนั้นเปนวิธีที่เหมาะสมกวา เพราะเปนไปตามหลักการจับคู
คาใชจายกับรายได นั่นคือ เมื่อมีลูกหนี้การคารายที่ขาดการติดตอหรือหายสาบสูญ หรือมีแนวโนมวากิจการจะ
ไมไดรับชําระหนี้ จะไมถือเปนหนี้สูญทันที แตจะถือเปนหนี้สงสัยจะสูญ และตามหลักความระมัดระวัง
(Conservatism) การแสดงยอดลูกหนี้การคาในงบดุล ไมควรปรากฏในยอดคงเหลือของลูกหนี้เปนสินทรัพยทั้ง
จํานวน แตควรมีการประมาณหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บไมไดของแตละรอบบัญชีไวดวย
การประมาณหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บไมได ทําได 2 วิธี คือ
1. การประมาณจากยอดขาย (Percentage of Sales Approach) กรณีทราบยอดการขายเชื่อควรใชวิธี
ประมาณจากยอดขายเชื่อ ถาไมทราบยอดขายเชื่อควรใชยอดขายสุทธิ
2. การประมาณจากยอดลูกหนี้คงเหลือปลายงวด (Percentage of Receivables) ทําได 2 วิธีคือ
2.1 วิธีประมาณเปนอัตรารอยละของลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
2.2 วิธีวิเคราะหอายุลูกหนี้
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หนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Account)
หนี้สงสัยจะสูญ คือ ลูกหนี้จํานวนหนึ่งที่กิจการคาดวาจะเก็บเงินไมได ซึ่งตามหลักบัญชีใหบันทึก
คาใชจายไดตามหลักความระมัดระวัง ซึ่งยอมใหรับรูคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้นในงวดบัญชีนั้นเปนคาใชจายใน
งวดบัญชีนั้นได นอกจากนี้ยังเปนไปตามหลักการจับคูคาใชจายกับรายไดอีกดวย เนื่องจาหนี้สงสัยจะสูญเปน
คาใชจายที่ยังไมเกิดขึ้น จึงใหบันทึกหนี้สงสัยจะสูญเปนคาใชจาย โดยถือเปนรายการปรับปรุงในวันสิ้นงวด
บัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (Allowance Account)
เปนบัญชีปรับปรุงมูลคาบัญชีสินทรัพย แสดงปรับปรุงมูลคาของบัญชีลูกหนี้การคาอยูในงบดุล เพี่อให
ลูกหนี้การคาในงบดุลแสดงจํานวนเงินที่คาดวาจะเก็บได
การบันทึกบัญชี การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ที่เก็บเงินไมได มีวิธีปฏิบัติอยู 2 วิธีคือ
วิธีที่ 1. วิธีตัดจําหนายโดยตรง วิธีนี้คือการบันทึกเปนหนี้สูญซึ่งเปนคาใชจายที่รูแนวาเก็บเงินไมได
ณ วันที่เก็บเงินไมไดนั้นเอง วิธีนี้เปนวิธีที่งายและสะดวก แตมีขอบกพรองคือ หนี้สูญที่เกิดขึ้นอาจมิไดเกิดขึ้น
ในงวดบัญชีเดียวกันกับรายไดจากการขาย การรับรูรายไดและคาใชจายจึงไมเปนไปตาม ทฤษฎีที่วาดวยหลักการ
จับคูคาใชจายกับรายไดของงวดบัญชีเดียวกัน นอกจากลูกหนี้ที่อยูในงบดุล ณ วันสิ้นป ก็มิไดแสดงมูลคาที่คาด
วาจะไดรับจริง วิธีนี้จึงเปนวิธีที่ไมใชหลักการบัญชีรับรองทั่วไป เวนแตลูกหนี้ที่เก็บเงินไมได มีจํานวนเงินนอย
ซึ่งถือไดวาไมมีนัยสําคัญ
ตัวอยาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 25x1 กิจการมีลูกหนี้ที่รูแนนอนวาเก็บเงินไมได จํานวน 500 บาท
กิจการใชวิธีบันทึกบัญชีโดยวิธีตัดจําหนายโดยตรง การบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปและผานรายการไปยังบัญชี
แยกประเภทที่เกี่ยวของ ดังนี้
สมุดรายวันทั่วไป
วัน เดือน ป

เลขที่
บัญชี

รายการ

เดบิต

25x1
ธ.ค. 31 หนี้สูญ
ลูกหนี้
ตัดลูกหนี้เปนหนี้สูญ

วันที่

รายการ

อางถึง

เครดิต

500 500 -

ลูกหนี้
เดบิต

วันที่
25x1
ธ.ค. 31

รายการ
หนี้สูญ

อางถึง

เครดิต
500 -
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วันที่
25x1
ธ.ค. 31

รายการ

หนี้สูญ
เดบิต

อางถึง

วันที่

รายการ

อางถึง

เครดิต

500 -

ลูกหนี้

วิธีที่ 2 ตั้งคาเผื่อหนี้ วิธีนี้จะบันทึกบัญชีเปน 2 ขั้นตอน คือ
2.1 เมื่อมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เปนรายการปรับปรุงดวยยอดลูกหนี้ที่คาดวาจะเก็บ
เงินไมไดในวันสิ้นงวด
2.2 เมื่อตัดลูกหนี้เปนหนี้สูญ ในวันที่รูแนนอนแลววาเก็บเงินจากลูกหนี้รายนั้นๆ ไมได วิธี
ตั้งคาเผื่อหนี้เปนวิธีที่ถูกตอง ตามหลักการจับคูคาใชจายกับรายได จึงเปนที่ยอมรับกันทั่วไป
ตัวอยาง กิจการมีลูกหนี้การคาคงคางในวันสิ้นงวด จํานวน 80,000 บาท และจากประสบการณกิจการ
คาดวาจะเก็บเงินจากลูกหนี้การคาไมไดประมาณรอยละ 5 ของยอดลูกหนี้คงคาง การประมาณลูกหนี้ในงวดนี้
จะเทากับ 4,000 บาท การบันทึกบัญชชีในสมุดรายวันทั่วไปและผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ
จะเปนดังนี้
สมุดรายวันทั่วไป
วัน เดือน ป

รายการ

เลขที่
บัญชี

25x1
ธ.ค. 31 หนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ปรับปรุงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

วันที่

รายการ

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
อางถึง
เดบิต
วันที่
25x1
ธ.ค. 31

เดบิต

เครดิต

4,000 4,000 -

รายการ
หนี้สงสัยจะสูญ

อางถึง

เครดิต
4,000 -
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วันที่
25x1
ธ.ค. 31

รายการ

อางถึง

หนี้สงสัยจะสูญ
เดบิต
วันที่

รายการ

อางถึง

เครดิต

4,000 -

คาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ

บัญชีหนี้สงสัยจะสูญ เปนบัญชีคาใชจาย แสดงในงบกําไรขาดทุนในหัวขอคาใชจายในการดําเนินงาน
สวนบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนบัญชีปรับปรุงมูลคาของบัญชีลูกหนี้ แสดงในงบดุล โดยหักออกจาก
บัญชีลูกหนี้
การแสดงรายการในงบดุล
กิจการxxx
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1
สินทรัพยหมุนเวียน
xxx
xxx
ลูกหนี้การคา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

80,000
4,000

76,000

การแสดงรายการในงบกําไรขาดทุน
กิจการxxx
งบกําไรขาดทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1
xxx
xxx
xxx
xxx
คาใชจายในการดําเนินงาน
หนี้สงสัยจะสูญ

4,000
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จะเห็นไดวาเมื่อกิจการมีการบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนคาใชจายทุกวันสิ้นงวดแลว ดังนั้น เมื่อรู
แนนนอนวาเก็บเงินจากลูกหนี้ไมไดจริงๆ จะไมมีการบันทึกคาใชจายอีก หากแตลดยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
และลดยอดบัญชีลูกหนี้
นอกเหนือจากรายการปรับปรุงดังกลาวมาแลว กิจการบางแหงมีการปรับปรุงตัดจําหนายสินทรัพยไมมี
ตัวตนประเภทที่มีอายุจํากัดออกจากบัญชีภายในระยะเวลาที่ใหประโยชนการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเปน
ค า ใช จ า ย โดยเครดิ ต บั ญ ชี ท รั พ ย สิ น ไม มี ตั ว ตนแต ล ะอย า งโดยตรง เหตุ ผ ลในการคิ ด ค า เสื่ อ มราคาเป น
เชนเดียวกับการคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร คือ แบงตนทุนของสินทรัพยตัดเปนคาใชจายแตละงวด ตาม
ประโยชนที่กิจการไดใชสินทรัพยนั้นๆ ตัวอยางสินทรัพยไมมีตัวตนไดแก สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ คานิยมและ
คาใชจายกอนการดําเนินกิจการ เปนตน
บทสรุป เรื่อง การปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นงวด
การปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นงวด เปนการปรับปรุงรายการที่ลงบัญชีไวในระหวางงวดบัญชีที่มีรายการคาบ
เกี่ยวกับงวดบัญชีอื่น ใหแสดงเฉพาะผลของงวดบัญชีที่ตองการแสดงผลการดําเนินงานรายการปรับปรุงเพื่อ
เปลี่ยนปลงจํานวนที่บันทึกไวในบัญชีที่ถูกตองกอนการจัดทํางบการเงิน ซึ่งสามารถอธิบายการปรับปรุงบัญชีเมื่อ
สิ้ น งวด และผ า นรายการบั ญ ชี แ ยกประเภทที่ เ กี่ ย วข อ งได ซึ่ ง รายการปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี เ มื่ อ สิ้ น งวดต อ งศึ ก ษา
พฤติกรรมและทําความเขาใจกับ รายรับลวงหนา รายไดคางรับ คาใชจายลวงหนา คาใชจายคางจาย วัสดุ
สิ้นเปลืองที่ใชไป คาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร และหนี้สงสัยจะสูญ

