
การปรับปรุงบัญชี
เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด (ตอนที่ 2)

วารสารสรรพากรฉบับนี้จะน�าเสนอเนื้อหาการปรับปรุงบัญชีในหัวข้อต่อจากตอนที่ 1 ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ�าหน่าย และค่าสูญส้ิน ตลอดถึงตัวอย่าง 
การบันทึกบัญชีเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น รายละเอียดมีดังนี้
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ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า หมายถงึ ค่าใช้จ่ายทีกิ่จการจ่ายเงินล่วงหน้าไปแล้ว แต่ยงัไม่ได้รับบริการ 
หรือรับบริการยังไม่ครบตามจ�านวนเงินที่จ่ายไป ดังนั้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจึงเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนี้ 
ส่วนหนึ่ง และเหลืออีกส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีถัดไป จึงถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 
การบันทึกจ�านวนเงินที่จ่ายไปสามารถบันทึกได้ 2 วิธี คือ

(1) กิจการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าทั้งจ�านวนเป็นสินทรัพย์ในวันที่จ่ายเงิน
เดบิต ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า           xxx       รายการสินทรัพย์ในงบดุล
        เครดิต เงินสด                       xxx
ณ วันสิ้นงวดซึ่งได้ใช้บริการไปแล้วบางส่วนก็จะลงบันทึกล้างค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าในส่วนที่

ได้ใช้บริการแล้วออก โดยจะบันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายแทน
เดบิต ค่าใช้จ่าย               xxx       รายการค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน
        เครดิต ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า       xxx

 
ตัวอย่าง บริษัทจ่ายค่าเบ้ียประกันภัย 12,000 บาท กรมธรรม์อายุ 1 ปี โดยจ่ายในวันที่  
1 พฤศจิกายน 2559

เดบิต ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า             12,000       
        เครดิต เงินสด                   12,000

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทต้องปรับปรุงเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี ส�าหรับวันที่  
1 พฤศจิกายน 2559-31 ธันวาคม 2559 รวม 2 เดือน เป็นเงิน 2,000 บาท 

เดบิต ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย                      2,000
        เครดิต ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า              2,000

4. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

>>
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(2) กิจการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวนเป็นรายการในงบก�าไรขาดทุน
เดบิต ค่าใช้จ่าย              xxx       รายการค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน
        เครดิต เงินสด                       xxx
ณ วันสิ้นงวดซ่ึงได้ใช้บริการไปแล้วบางส่วนแต่ยังได้รับบริการไม่ครบทั้งจ�านวน ดังนั้น 

หากบนัทกึรายการทัง้หมดเปน็คา่ใชจ้า่ยจะท�าใหก้ารรับรูค้า่ใชจ้า่ยสงูเกนิไป จงึตอ้งท�าการปรบัปรงุ 
รับรู้ค่าใช้จ่ายให้แสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส�าหรับงวดบัญชีนี้เท่านั้น แล้วน�าส่วนที่ยังไม่ได้รับบริการ
ไปแสดงเป็นรายการค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

เดบิต ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า          xxx       รายการสินทรัพย์ในงบดุล
        เครดิต ค่าใช้จ่าย                      xxx

 
ตัวอย่าง บริษัทจ่ายค่าเบ้ียประกันภัย 12,000 บาท กรมธรรม์อายุ 1 ปี โดยจ่ายในวันที่  
1 พฤศจิกายน 2559

เดบิต ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย              12,000       
        เครดิต เงินสด                  12,000

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทต้องปรับปรุงเป็นค่าเบ้ียประกันจ่ายล่วงหน้า ส�าหรับ 
วันที่ 1 มกราคม 2560-31 ตุลาคม 2560 รวม 10 เดือน เป็นเงิน 10,000 บาท 

เดบิต ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า       10,000
   เครดิต ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย         10,000

>>

5. ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคา หมายถึง การปันส่วนต้นทุนของสินทรัพย์ถาวรที่มีการเสื่อมสภาพ โดย 
ตัดจ�าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีท่ีได้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ ได้แก่ อาคาร อุปกรณ์ 
เครื่องจักร แต่ยกเว้นท่ีดิน (เพราะท่ีดินให้ประโยชน์แก่กิจการและไม่อาจก�าหนดอายุการใช้งาน 
ของท่ีดินได้) เน่ืองจากสินทรัพย์ประเภทน้ีใช้ประโยชน์ได้หลายงวดบัญชี จึงต้องปันส่วนต้นทุน
สินทรัพย์ถาวรที่มีการเสื่อมสภาพเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน ในการค�านวณค่าเสื่อมราคา
จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน และจะบันทึกคู่กับรายการค่าเสื่อมราคาสะสม ซึ่งเป็น
บัญชีท่ีสะสมยอดค่าเสื่อมราคาตั้งแต่เริ่มใช้งานจนถึงปัจจุบันในวันที่จัดท�างบการเงิน จึงจัดว่า 
บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมเป็นบัญชีตรงกันข้ามกับบัญชีสินทรัพย์
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ในการค�านวณค่าเสื่อมราคามีหลายวิธี เช่น วิธีเส้นตรง วิธีอัตราลดลง วิธีปริมาณกิจกรรม 
เป็นต้น จะใช้วิธีใดก็ให้ใช้วิธีนั้นตลอด ซึ่งแต่ละวิธีจะท�าให้ค่าเสื่อมราคาแสดงยอดไม่เท่ากัน แต่วิธี
ที่นิยมมากที่สุดคือวิธีเส้นตรง ซึ่งการค�านวณโดยวิธีนี้จะท�าให้ค่าเสื่อมราคาเท่ากันทุกปี

การค�านวณค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง
 ค่าเสื่อมราคา  =  (ราคาสินทรัพย์-ราคาซาก) x อัตราค่าเสื่อมราคา หรือ
 ค่าเสื่อมราคา  =  (ราคาสินทรัพย์-ราคาซาก) ÷ อายุการใช้งาน
    เดบิต ค่าเสื่อมราคา                xxx       รายการค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน
            เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม    xxx       รายการปรับมูลค่าสินทรัพย์ในงบดุล

ตัวอย่าง บริษัทซื้อรถยนต์ราคา 260,000 บาท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 อายุการใช้งาน  
5 ปี ราคาซาก 20,000 บาท

เดบิต ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์                    48,000       
        เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-รถยนต์             48,000

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทต้องค�านวณค่าเสื่อมราคา โดยปันส่วนตามระยะเวลา 
ที่ใช้งานไปเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับงวดนี้ และบันทึกปรับลดมูลค่าสินทรัพย์ด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม
เพื่อค�านวณหามูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์นั้นต่อไป 

6. ค่าตัดจ�าหน่าย

ค่าตดัจ�าหน่าย หมายถงึ การปันส่วนราคาทนุของสินทรพัย์ถาวรทีไ่ม่มตีวัตน โดยตดัจ�าหน่าย
เป็นค่าใช้จ่ายประจ�างวดบัญชีท่ีได้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ เช่น ลิขสิทธิ์ เคร่ืองหมายการค้า  
สิทธิบัตร เป็นต้น โดยอาศัยอายุของกฎหมายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือประมาณอายุการใช้งาน 
บันทึกรายการค่าตัดจ�าหน่ายในวันสิ้นงวดดังนี้

เดบิต ค่าตัดจ�าหน่าย                      xxx       รายการค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน
        เครดิต ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม          xxx       รายการปรับมูลค่าสินทรัพย์ในงบดุล

ตัวอย่าง บริษัทจ่ายเงินซื้อสิทธิบัตรมูลค่า 300,000 บาท ในวันที่ 1 มกราคม 2559 โดยก�าหนด
ใช้การตัดจ�าหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงเป็นเวลา 10 ปี

เดบิต สิทธิบัตร                     300,000      
        เครดิต เงินสด                                    300,000
เดบิต ค่าตัดจ�าหน่าย-สิทธิบัตร             30,000
        เครดิต ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม-สิทธิบัตร       30,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทต้องค�านวณค่าตัดจ�าหน่าย โดยปันส่วนตามอายุของ 
สทิธบิตัรเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายส�าหรบังวดนี ้และบนัทกึปรบัลดมลูค่าสนิทรพัย์ด้วยค่าตดัจ�าหน่ายสะสม
เพื่อค�านวณหามูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์นั้นต่อไป

| 20 | มุมสรรพากร : The Corner กรมสรรพากร : The Revenue Department | 21 | 



7. ค่าสูญสิ้น

ค่าสูญสิ้น หมายถึง การบันทึกบัญชีปรับปรุงในวันส้ินงวดเพ่ือบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย และน�า 
ค่าสูญส้ินสะสมมาบันทึกลดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประเภททรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
เหมืองแร่ ถ่านหิน เป็นต้น โดยทรัพยากรธรรมชาติน้ันไม่มีการเส่ือมสภาพเหมือนสินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตน แต่จะลดปริมาณลงในแต่ละปีเม่ือน�ามาผลิต การบันทึกค่าสูญส้ินจะค�านวณโดยวิธี 
ตามจ�านวนผลผลติ กลา่วคอื ถ้าปไีหนมกีารผลติมากกจ็ะต้องบนัทกึคา่สญูสิน้มากโดยบนัทกึรายการ
ดังนี้

เดบิต ค่าสูญสิ้น               xxx       รายการค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน
        เครดิต ค่าสูญสิ้นสะสม                  xxx       รายการปรับมูลค่าสินทรัพย์ในงบดุล

ตัวอย่าง บริษัทได้ซื้อเหมืองแร่ราคา 900,000 บาท เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 โดยคาดว่า
จะผลิตได้ 65,600 ตัน เมื่อขุดแร่ได้หมดแล้วประมาณว่าจะขายเหมืองแร่ได้ในราคา 80,000 บาท 
ในปี 2559 บริษัทขุดแร่ได้ 12,000 ตัน 

เดบิต เหมืองแร่                   900,000
   เครดิต เงินสด                     900,000
เดบิต ค่าสูญสิ้น-เหมืองแร่             150,000
   เครดิต ค่าสูญสิ้นสะสม-เหมืองแร่       150,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทต้องค�านวณค่าสูญสิ้น โดยปันส่วนตามจ�านวนผลผลิต 
ทีไ่ดไ้ปเปน็คา่ใชจ้า่ยส�าหรับงวดนี ้และบนัทกึปรบัลดมลูคา่สนิทรพัยด้์วยคา่สญูสิน้สะสมเพือ่ค�านวณ
หามูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์นั้นต่อไป 

ฉบับถัดไป...วำรสำรสรรพำกรจะน�ำเสนอกำรปรับปรุงบัญชีในหัวข้อต่อ ๆ ไป ซึ่งมีอีก 
หลำยรำยกำรบัญชีที่จะน�ำมำให้ได้ติดตำมกันในตอนต่อไป 

อ้างอิง : http://www.chumphon2.mju.ac.th/E-learning/Elearning/ 
 E-learning/ E-Learning_c/chapter/chapter4.htm
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