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การปรับปรุงบัญชี
เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด (ตอนที่ 1)

ส�าหรับเร่ืองภาษีกับผู้ประกอบการแล้ว คงเป็นที่แน่นอนว่าเมื่อธุรกิจด�าเนินงานมา ย่อมต้อง
พบกับการท�าบัญชีเพ่ือให้ทราบถึงผลการด�าเนินงานหรือที่เรียกว่า ก�าไรขาดทุนของธุรกิจ  
ซึง่โดยสว่นใหญ่มกัจะเป็นหนา้ทีข่องพนกังานบญัชทีีจ่ะท�าการบนัทกึรายการบญัช ีรวมถึงปดิ 
งบการเงิน เช่น งบก�าไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกระแสเงินสด ฯลฯ เพื่อน�าเสนอ
ต่อผู้บริหาร และอาจเป็นส่วนใหญ่อีกเช่นกันที่ก่อนการปิดงบการเงิน พนักงานบัญชีจะต้อง
ท�าการปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อให้เกิดข้อมูลและตัวเลขในงบการเงินที่ถูกต้องก่อนสรุป
สุดท้าย

 ~ Feature+  ~
ธัญญารัตน์ พวงพยอม นักวิชาการสรรพากรช�านาญการ
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ประเภทของรายการ
ที่ต้องท�าการปรับปรุง

การปรับปรุงรายการที่ เกิดขึ้นส่วนใหญ่ 
มักเกิดจากการบันทึกบัญชีไว้ผิดพลาด รวมทั้ง
ปรับปรงุรายการรายไดแ้ละคา่ใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้ใน
รอบระยะเวลาบัญชีแต่ยังไม่ได้บันทึกรายการ 
แต่อย่างใด ท�าให้ต้องบันทึกรายการรายได้และ
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง โดยจะ
ปรับปรุงรายการตอนสิ้นงวดบัญชี และแต่ละ
ธุรกิจงวดบัญชีจะไม่ตรงกัน เช่น งวด 1 เดือน 
งวด 3 เดือน งวด 6 เดือน หรืองวด 1 ปี โดยปกติ
ธุรกิจจะต้องรายงานฐานะทางการเงินและ 
ผลการด�าเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะ

ตรงกันกับปีปฏิทิน เช่น รอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559-31 ธันวาคม 2559 
ส�าหรับการปรับปรุงรายการบัญชี นอกจาก 
จะท�าให้ทราบถึงผลการด�าเนินงานของกิจการ
เป็นหลักแล้ว ยังท�าให้ได้รับรู้ถึงรายได้และ 
ค่าใช้จ่ายของกิจการที่ถูกต้องตามเกณฑ์คงค้าง
ซึ่งจะท�าให้ทราบถึงงบก�าไรขาดทุนและผล 
การด�าเนินงานที่แท้จริงของกิจการ รวมทั้งได้
ความชัดเจนของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของ
เจ้าของที่ถูกต้องเมื่อน�าไปแสดงในงบดุลก็จะ
ท�าใหแ้สดงฐานะทางการเงนิทีแ่ทจ้รงิของกจิการ
ได้ด้วย

บันทึกรายการปรับปรุง 

ในสมุดรายวันทั่วไป

ผ่านรายการปรับปรุงไปยัง 

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หายอดคงเหลือในบัญชีต่าง ๆ  

ในบัญชีแยกประเภทใหม่ 

อีกครั้งหนึ่งและน�ายอด 

คงเหลือนั้นไปจัดท�างบทดลอง

เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

ในการบันทึกบัญชี เรียกว่า 

“งบทดลองหลังการปรับปรุง”

1

2

3

ขั้นตอนการ
ปรับปรุงรายการ 

1.  รายได้ค้างรับ
2.  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
3.  รายได้รับล่วงหน้า
4.  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
5.  ค่าเสื่อมราคา
6.  ค่าตัดจ�าหน่าย
7.  ค่าสูญสิ้น
8.  วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
9.  หนี้สงสัยจะสูญ

10. การแก้ไขข้อผิดพลาด
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รายไดค้า้งรับ หมายถงึ รายไดท้ีเ่กดิขึน้ในงวดบญัชีปัจจบุนัแตยั่งไม่ไดร้บัเงนิ และจะได้รบัเงนิ 
ในงวดบัญชีถัดไป เช่น ค่าเช่าค้างรับ ดอกเบี้ยค้างรับ ฯลฯ ซ่ึงรายได้ค้างรับถือเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียน

เดบิต รายได้ค้างรับ                 xxx       เป็นรายการสินทรัพย์ในงบดุล
         เครดิต รายได้รับ                      xxx       เป็นรายการรายได้ในงบก�าไรขาดทุน

 
ตัวอย่าง บริษัทฝากธนาคาร 1,000,000 บาท โดยได้รับดอกเบี้ย 3% เป็นการฝากแบบประจ�า 
3 เดือน โดยได้เริ่มฝากในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

เดบิต ดอกเบี้ยค้างรับ                  5,000       
        เครดิต ดอกเบี้ยรับ                  5,000

เมื่อได้รับเงินรายได้ดอกเบี้ยรับในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  จะบันทึกรายการเพื่อบันทึก
เงินสดที่ได้รับแล้วล้างบัญชีดอกเบี้ยค้างรับทิ้งไป

เดบิต เงินสด                            7,500
        เครดิต ดอกเบี้ยค้างรับ               5,000
        ดอกเบี้ยรับ               2,500

1. รายได้ค้างรับ

2. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในงวดปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินจนกว่า 
จะถึงงวดบัญชีถัดไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าแรง ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายถือเป็นหนี้สินหมุนเวียน

เดบิต ค่าใช้จ่าย                  xxx       เป็นรายการค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน
        เครดิต ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย               xxx       เป็นรายการหนี้สินในงบดุล

ตัวอย่าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีค่าแรงซึ่งยังไม่ได้จ่าย 2 วัน เป็นเงิน 1,000 บาท
เดบิต  เงินเดือนและค่าแรง                1,000       
   เครดิต เงินเดือนและค่าแรงค้างจ่าย              1,000

เมื่อจ่ายเงินเดือนและค่าแรงงานในวันที่ 4 มกราคม 2560 จ�านวน 1,500 บาท จะบันทึก
รายการจ่ายเงิน เพื่อล้างบัญชีเงินเดือนและค่าแรงค้างจ่ายทิ้ง

เดบิต เงินเดือนและค่าแรงค้างจ่าย                1,000
   เงินเดือนและค่าแรง                500
        เครดิต เงินสด                  1,500
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3.1) บันทึกเป็นรายได้รบัล่วงหน้า กจิการจะบนัทกึเงนิสดทีไ่ด้รบัมาทัง้หมดเป็นหนีส้นิ 
เมื่อวันส้ินงวดจึงมาปรับปรุงรายการรายได้รับล่วงหน้า เป็นรายได้ในงบก�าไรขาดทุนในส่วนที่ได ้
ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว 

เดบิต เงินสด                    xxx       
        เครดิต รายได้รับล่วงหน้า         xxx       เป็นรายการหนี้สินในงบดุล
ณ วันสิ้นงวดซึ่งได้ให้บริการแล้วบางส่วนจะลงบัญชีล้างรายได้รับล่วงหน้าในส่วนที่ได้ 

ให้บริการแล้วออกจากบัญชี โดยจะไปบันทึกรับรู้รายได้แทนในจ�านวนที่เท่ากัน
เดบิต รายได้รับล่วงหน้า          xxx       
        เครดิต รายได้รับ                xxx       เป็นรายการรายได้ในงบก�าไรขาดทุน

ตัวอย่าง บริษัทรับค่าเช่าอาคารล่วงหน้าจากผู้เช่าในวันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นค่าเช่าส�าหรับ 
6 เดือน เป็นเงินรวม 12,000 บาท 

เดบิต เงินสด                    12,000      
        เครดิต ค่าเช่ารับล่วงหน้า               12,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทต้องปรับปรุงเป็นรายได้ค่าเช่ารับ ส�าหรับวันที่ 1 กันยายน 
2559–31 ธันวาคม 2559 รวม 4 เดือน เป็นเงิน 8,000 บาท 

เดบิต ค่าเช่ารับล่วงหน้า                 8,000
        เครดิต ค่าเช่ารับ                              8,000

รายได้รับล่วงหน้า หมายถึง รายได้ที่ได้รับจาก
ลูกค้าล่วงหน้า โดยท่ียังไม่ได้ส่งมอบสินค้าหรือ 
ให้บริการแก่ลูกค้า ซ่ึงกิจการมีภาระต้องให้บริการ 
ในอนาคต ดังนั้น จ�านวนเงินที่ได้รับจึงถือเป็นหนี้สิน
หมุนเวียน เมื่อกิจการได้ให้บริการเสร็จเรียบร้อยเป็น
บางส่วนหรือทัง้หมดแลว้ จงึจะบนัทกึบญัชเีปลีย่นจาก 
หน้ีสนิเปน็รายไดต้ามสว่นทีใ่หบ้รกิารแก่ลกูคา้  
บริการที่ได้ให้แก่ลูกค้าในงวดน้ันจะถือว่า 
รายได้เกิดข้ึนในงวดน้ันด้วย ส่วนจ�านวนเงิน 
ที่ กิจการได้รับไว้แล้วแต่ยังไม่ให้บริการ  
จึงเป็นสภาพหน้ีสินยกไปงวดถัดไป เช่น  
ค่าบริการรับล่วงหน้า ค่าเช่ารับล่วงหน้า ฯลฯ 
สามารถบันทึกได้ 2 วิธี คือ บันทึกเป็น 
รายได้รับล่วงหน้า หรือบันทึกเป็นรายได้

3. รายได้รับล่วงหน้า


