
การปรับปรุงบัญช ี
เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด (ตอนที่ 3)

มาถึงตอนสุดท้ายของเรื่องการปรับปรุงบัญชีเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วนะคะ โดยฉบับนี้ 
จะน�าเสนอการปรับปรุงบัญชีส�าหรับบัญชีวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป หนี้สงสัยจะสูญ และการแก้ไข 
ข้อผิดพลาด รวมทั้งตัวอย่างการบันทึกบัญชีเพื่อให้ท่านได้เห็นภาพความชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้
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8. วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

วัสดุสิ้นเปลือง หมายถึง วัสดุหรือสิ่งของที่ใช้แล้วหมดไป เช่น กระดาษ ดินสอ เป็นวัสดุที่มีมูลค่าไม่สูง ดังนั้น
การบนัทกึค่าวสัดุสิน้เปลอืงทีเ่บกิไปใช้จะปรบัปรงุในวนัสิน้งวด โดยจะท�าการตรวจนบัว่าวสัดส้ิุนเปลอืงมมีลูค่าเหลือ
เท่าใด แล้วค�านวณว่าในระหว่างงวดใช้ไปจ�านวนเท่าใด โดยเทยีบกบัวสัดสุิน้เปลอืงทีม่มีาตอนต้นงวด โดยแสดงการ
ค�านวณวัสดุสิ้นเปลืองได้ดังนี้

 วัสดุสิ้นเปลืองตอนต้นงวดยกมา                        xxx   บาท
 หัก  วัสดุสิ้นเปลืองตรวจนับวันสิ้นงวด                     xxx   บาท
 วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป                                          xxx   บาท

เมือ่ค�านวณหามลูค่าของวัสดสุิน้เปลอืงใช้ไปแล้วกจ็ะบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทนุโดยแสดงการบนัทกึ
ดังนี้

 เดบิต วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป           xxx  รายการค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน
  เครดิต วัสดุสิ้นเปลือง             xxx

ตัวอย่าง บริษัทมีวัสดุส�านักงานคงเหลือยกมา 10,000 บาท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ซื้อเพิ่มเติมอีก 30,000 
บาท ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตรวจนับวัสดุส�านักงานแล้วทั้งหมดเหลือ 3,700 บาท

 
 เดบิต วัสดุส�านักงาน                 30,000
  เครดิต เงินสด       30,000
 เดบิต วัสดุส�านักงานใช้ไป               36,300
  เครดิต วัสดุส�านักงาน     36,300

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทต้องค�านวณวัสดุส�านักงานใช้ไป เพื่อบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายใช้ในการค�านวณ
ก�าไรขาดทุนส�าหรับงวดบัญชีนี้
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หนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง การประมาณหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้จากลูกหนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามบัญชี  
แต่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร 

ตามมาตรฐานการบัญชี ก�าหนดให้กิจการมียอดลูกหนี้ ณ วันที่ในงบดุล (วันปิดงวด) แล้วให้ประมาณจ�านวนหนี้ 
ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้เพื่อไม่ให้ลูกหน้ีในงบดุลมีมูลค่าสูงเกินไปและให้ประมาณเป็นค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
เพื่อน�าไปลดยอดลูกหนี้ โดยบันทึกรายการดังนี้

 เดบิต หนี้สงสัยจะสูญ                   xxx   รายการค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน
  เครดิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ         xxx  รายการปรับมูลค่าลูกหนี้ในงบดุล

การตั้งประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นจะประมาณการได้ 2 วิธี คือ
9.1 ประมาณจากยอดขาย จะประมาณจากยอดขายรวมหรือยอดขายเชื่อก็ได้ เมื่อประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัย 

จะสญูจากยอดขายแล้ว ได้ยอดขายเท่าใดกจ็ะบนัทกึบญัชค่ีาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญเท่านัน้เลยไม่ต้องพิจารณายอดยกมา 
จากงวดบัญชีก่อน

9.2 ประมาณการจากยอดลกูหนี ้จะประมาณจากยอดลูกหนีร้วมในวนัสิน้งวด หรอืลูกหนีถ้วัเฉลีย่ต้นปีและปลายปี 
หรือประมาณจากลูกหนี้แต่ละรายตามอายุของหนี้ก็ได้ โดยลูกหนี้ที่ค้างช�าระนานก็จะประมาณการเก็บหนี้ไม่ได้ 
ในอัตราทีส่งูกว่าลกูหนีท้ีค้่างช�าระสัน้ เมือ่ค�านวณยอดค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญได้เท่าไรแล้วต้องน�ายอดยกมาของบญัชี
ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูในงวดทีแ่ล้วมาพจิารณาเพิม่เตมิ โดยจะบนัทกึบญัชีค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญในงวดนีเ้พิม่หรอืลด
ให้เท่ากับยอดที่ต้องการในงวดบัญชีนี้

ตัวอย่าง ในวันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมียอดลูกหนี้คงเหลือ 7,000,000 บาท โดยบริษัทได้ประมาณ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ 1% ของยอดลูกหนี้ เมื่อต้นปีมียอดบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญยกมา 50,000 บาท ดังนั้น
ต้องบันทึกปรับปรุงเพิ่มเติมอีก 20,000 บาท เพื่อให้ได้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ต้องการในงวดบัญชีนี้

 
 เดบิต หนี้สงสัยจะสูญ     20,000
  เครดิต  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   20,000

ตัวอย่าง ในวันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมียอดลูกหนี้คงเหลือ 7,000,000 บาท โดยบริษัทได้ประมาณ
การยอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1% เม่ือต้นปีมียอดค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญยกมา 92,000 บาท ดังนั้น ต้องบันทึก
ปรับปรุงลดลง จ�านวน 22,000 บาท เพื่อให้ได้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ต้องการในงวดบัญชีนี้

 เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   22,000
  เครดิต หนี้สงสัยจะสูญ     22,000

9. หนี้สงสัยจะสูญ
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ตัวอย่าง การบันทึกรายการเกี่ยวกับลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้ แบ่งเป็น 2 ประเภท
1. กรณีที่กิจการได้ติดตามทวงถามหน้ีจนถึงท่ีสิ้นสุดแล้วและเข้าเงื่อนไขที่จะถือเป็นค่าใช้จ่ายในการค�านวณ 

ก�าไรสุทธิตามกฎหมายภาษีอากร เช่น ลูกหนี้ล้มละลาย

 เดบิต หนี้สูญ        xxx
  เครดิต ลูกหนี้                         xxx
 เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    xxx
  เครดิต หนี้สงสัยจะสูญ              xxx

หากต่อมาภายหลังจากท่ีบันทึกบัญชีกรณีท่ีติดตามทวงถามหนี้จนถึงที่สุดแล้วแต่สุดท้ายลูกหน้ีมาช�าระหนี้คืน
บันทึกรายการ ดังนี้

 
 เดบิต ลูกหนี้        xxx
   เครดิต หนี้สูญได้รับคืน      xxx
 เดบิต เงินสด        xxx
     เครดิต ลูกหนี้                         xxx

2. กรณทีีค่าดว่าจะไม่ได้รบัช�าระหนีแ้น่นอนแต่ยงัตดัจ�าหน่ายหนีส้ญูเป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมายภาษอีากรไม่ได้
 
 เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    xxx
    เครดิต ลูกหนี้       xxx

หากต่อมาภายหลังจากท่ีบันทึกบัญชีกรณีท่ีติดตามทวงถามหนี้จนถึงที่สุดแล้วแต่สุดท้ายลูกหน้ีมาช�าระหนี้คืน
บันทึกรายการ ดังนี้

 เดบิต ลูกหนี้         xxx
       เครดิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    xxx
 เดบิต เงินสด         xxx
       เครดิต ลูกหนี้                          xxx
 
ส�าหรับบทความการปรับปรุงบัญชีที่น�าเสนอไปแล้วน้ัน หวังว่าท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้นและ 

หวงัว่าจะได้น�าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรงุบัญชใีนกิจการได้ถกูต้องต่อไป แล้วพบกบัเรือ่งราวด ีๆ  ทีจ่ะน�ามาเสนอ
ในโอกาสต่อไปค่ะ

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