
 

บทที่ 9 
การเปลีย่นแปลงทางบัญชี และการแกไขขอผิดพลาด 

 

 การบันทึกบัญชีจะยึดหลักความสม่ําเสมอในการบันทึกบัญชี เมื่อใชหลักการบัญชี
ใดก็จะใชหลักการนั้นอยางสม่ําเสมอเพื่อใหขอมูลในงบการเงินสามารถเปรียบเทียบกันได แตก็
มิไดหมายความวาจะเปลี่ยนแปลงไมไดหากมีเหตุการณที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง 
เชน มีมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมกําหนดใหปฏิบัติ หรือหากเปลี่ยนแปลงแลวจะทําให         
งบการเงินมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น เปนตน นอกจากนี้การบันทึกบัญชีอาจมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น 
เชน การบันทึกบัญชีผิด การบวกเลขผิด เปนตน  ซ่ึงผลของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลทําให
งบการเงินในปปจจุบัน และงบการเงินในอดีตไมถูกตอง ดังนั้นเพื่อใหผูใชงบการเงินได
ประโยชนจากการใชขอมูลทางการบัญชีจึงควรมีการแกไขปรับปรุงขอมูลทางบัญชี โดยแยก
พิจารณาเปนการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี และการแกไขขอผิดพลาด 
 

การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี  
 
 การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี เปนการเปลี่ยนแปลงการแสดงรายการหรือเหตุการณทาง
บัญชีที่แตกตางไปจากเดิม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหงบการเงินแสดงฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานไดอยางเหมาะสมถูกตองมากที่สุด การเปลี่ยนแปลงดังกลาว มีหลายลักษณะ เชน การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือจากวิธีเขากอนออกกอนเปนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
การเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานของเครื่องจักรจาก 7 ป เปน 5 ป เปนตน ทั้งนี้การ
เปลี่ยนแปลงทางบัญชีจําแนกไดเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี และการเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่เสนอรายงาน 
 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี

 
 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีไดใหคํานิยามไววา 
นโยบายการบัญชี หมายถึง หลักการ หลักเกณฑ ประเพณีปฏิบัติ กฎ และวิธีปฏิบัติเฉพาะที่
กิจการใชในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
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ประเทศไทย , 2542, หนา 4) ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจึงหมายถึง  การ
เปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีจากวิธีที่ถูกตองวิธีหนึ่งเปนวิธีที่ถูกตองอีกวิธีหนึ่ง เชน  การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือจากวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  ไปใชวิธี เขากอนออกกอน  
การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับงานกอสรางตามสัญญา จากวิธีบันทึกรายไดเมื่องาน
เสร็จตามสัญญาไปใชวิธี  บันทึกรายไดตามอัตราสวนของงานกอสรางที่ทําเสร็จ เปนตน 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  จะไมรวมถึงกรณีดังตอไปนี้ 
1. การเลือกใชหลักการบัญชีเพื่อบันทึกรายการบัญชีหรือเหตุการณใหมที่เกิดขึ้น  เชน  

โดยปกติกิจการจะซื้อสินคาเพื่อขายและตีราคาสินคาคงเหลือวิธีเขากอนออกกอน  ถากิจการ
ผลิตสินคาอีกชนิดหนึ่งเพื่อขาย  และตีราคาสินคาคงเหลือชนิดใหมดวยวิธีอ่ืน  คือ  วิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก  ลักษณะเชนนี้ไมถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เปนตน 

2. การเลือกใชหลักการบัญชีเพื่อบันทึกเหตุการณที่มีลักษณะแตกตางในเนื้อหาอยาง
เห็นไดชัด  จากที่ไดเกิดขึ้นมากอน  เชน  กิจการบันทึกคาใชจายในการวิจัยตลาด  เปนคาใชจาย
ในปที่จายเงิน  เพราะจํานวนเงินนอยและเปนงานวิจัยเล็ก ๆ  ถากิจการมีโครงการวิจัยโครงการ
ใหมซ่ึงใชเงินจํานวนมาก  และจะกอใหเกิดรายไดตอกิจการ  5  ป  กิจการจึงบันทึกบัญชีเปน
สินทรัพย  (คาใชจายวิจัยตลาดรอตัดบัญชี) เปนตน 
 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
 
 นักวิชาการใหความหมายการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี (change in 
accounting estimate) ไวหลายทัศนะ ดังนี้ 
 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี หมายถึง การประมาณผลกระทบในปจจุบัน
ที่เกิดขึ้นจากสภาวะหรือเหตุการณในอนาคต ซ่ึงไมสามารถกระทําไดอยางแมนยํา (อังคณา      
นุตยกุล, 2547, หนา 398) 
 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงประมาณการที่
ทําไวแตเดิมใหเหมาะสมและใกลเคียงกับความเปนจริงมากขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากไดรับขอมูลจาก
เหตุการณหรือสถานการณใหมที่เกิดขึ้นหรืออาศัยขอมูลจากการไดรับประสบการณมากขึ้น 
(กัลยาณี  กิตติจิตต, 2543, หนา 2) 
 จากความหมายของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ดังกลาวขางตนสรุปได
วา การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี หมายถึง การเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ไดประมาณ
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การไวแลวใหเกิดความเหมาะสมใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด โดยเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีจากเดิมที่ถูกตองเปนประมาณการใหมที่ถูกตองมากขึ้น 
 ในการจัดทํางบการเงิน  นักบัญชีจําเปนตองทําการประมาณการเหตุการณในอนาคต
และผลของเหตุการณนั้น เนื่องจากไมสามารถวัดคาไดอยางแนนอน  เชน  มีการประมาณการ
ลูกหนี้ที่อาจเก็บเงินไมได  การประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยถาวรหรือท่ีดิน  อาคาร
และอุปกรณที่คิดคาเสื่อมราคา  ประมาณการราคาซากของสินทรัพยถาวรหรือที่ดินอาคารและ
อุปกรณที่คิดคาเสื่อมราคา  ประมาณการจํานวนทรัพยากรธรรมชาติที่จะไดรับ  ประมาณการ
ระยะเวลาที่จะไดรับประโยชนจากคาใชจายรอการตัดบัญชี  ประมาณการผลขาดทุนจากสินคา
ลาสมัยหรือเสื่อมคุณภาพ  ประมาณการคาเสียหายจากการประกันคุณภาพ  เปนตน  ในการ
ประมาณการนักบัญชีจําเปนตองใชดุลยพินิจอยางเหมาะสมจากขอมูลที่มีอยูในขณะนั้น  หากใน
อนาคตนักบัญชีไดรับขอมูลใหมเพิ่มขึ้นซึ่งดีกวา  ก็อาจจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงประมาณ
การที่ทําไวแตเดิม เชน เปล่ียนการคิดคาเสื่อมราคาวิธีเสนตรง  จากเดิม  5  ป  เปน 8  ป หรือ
เปลี่ยนแปลงการตัดคาใชจายวิจัยและพัฒนา จากเดิม   5  ป  เปน  1  ป เปนตน 

ในกรณีการเปลี่ยนแปลงบางอยางที่อาจทําใหตัดสินยากวาจะเปนการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
เกิดขึ้นใหถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  เชน  กิจการเปลี่ยนการบันทึกบัญชี
คาใชจายรอการตัดบัญชีซ่ึงเปนสินทรัพยแลวตัดจายเปนงวด ๆ  ไปใชวิธีบันทึกเปนคาใชจาย
ทันทีเมื่อเกิดรายจายขึ้น เปนตน ทั้งนี้เนื่องจากเกิดความไมแนนอนในประโยชนที่จะไดรับใน
ภายหนาใหถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
 

การเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่เสนอรายงาน 
 
 มาตรฐานการบัญชีของไทยฉบับที่  39  ไดใหคํานิยามไววา  หนวยงานที่เสนอ
รายงาน  หมายถึง  กลุมกิจการที่โดยสถานะแลวถือเปนหนวยงานเดียวกัน  ซ่ึงตองรวมกัน
นําเสนองบการเงินเพียงงบเดียว (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 
2542, หนา 4)  ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่เสนอรายงานจึงหมายถึง  การเปลี่ยนแปลง
กลุมกิจการที่นําเสนองบการเงิน  ทําใหงบการเงินของกลุมกิจการที่รวมกันนําเสนองบการเงิน
เพียงงบเดียวนั้นมีความแตกตางไปจากเดิม 
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 เหตุการณดังตอไปนี้ถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่เสนอรายงาน 
1. กิจการตองนําเสนองบการเงินรวมซึ่งไมเคยตองนําเสนอในงวดกอน  เชน  

บริษัท  เอ  จํากัดซื้อหุนสามัญของบริษัท บี  จํากัด  และสามารถเขาควบคุมบริษัท บี จํากัดได  
บริษัท  เอ  จํากัดจะเปนบริษัทใหญ  บริษัท  บี  จํากัดจะเปนบริษัทยอย  บริษัท  เอ  จํากัดจึงตอง
เปลี่ยนแปลงหนวยงานที่เสนอรายงานจากเดิมที่เสนองบการเงินของบริษัท เอ  จํากัดบริษัทเดียว  
เปนเสนองบการเงินรวมโดยนํางบการเงินของบริษัท ข  จํากัดเขามารวมดวย เปนตน 

2. มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทยอยที่รวมอยูในกลุมกิจการ  เชน  กลุม
กิจการประกอบดวย  บริษัท  เอ  จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทใหญ  และบริษัท บี จํากัดกับบริษัท ซี  
จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทยอย  ตอมาบริษัท ซี  จํากัดเปลี่ยนสถานะจากบริษัทยอยเปนบริษัทรวม  ทํา
ใหกลุมกิจการเหลือเพียงบริษัท  เอ  จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทใหญ  และบริษัท บี  จํากัด  ซ่ึงเปน
บริษัทยอย เปนตน 

3. มีการเปลี่ยนแปลงบริษัทที่รวมอยูในกลุมกิจการ  เชน  กลุมกิจการประกอบดวย  
บริษัท เอ  จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทใหญและบริษัท  บี  จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทยอย  ตอมาบริษัท  เอ  
จํากัดขายหุนสามัญในบริษัท  บี  จํากัดออกไป  และซื้อหุนสามัญของบริษัท  ซี  จํากัด  ทําใหมี
สิทธิเขาควบคุมบริษัท ดี จํากัด  กลุมกิจการจึงมีการเปลี่ยนแปลงคือ  ประกอบดวยบริษัท  เอ  
จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทใหญ  และบริษัท  ดี  จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทยอย เปนตน 

4. กิจการตองนําเสนองบการเงินในงวดปจจุบันตามวิธีการรวมกิจการแบบรวม
สวนไดเสีย 

5. กิจการเปลี่ยนการบันทึกบัญชีสําหรับเงินลงทุนจากวิธีราคาทุนไปเปนวีธีสวนไดเสีย
หรือเปลี่ยนวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม 

 
การแกไขขอผิดพลาด  

 
 การแกไขขอผิดพลาด (correction of errors)  เปนการเปลี่ยนแปลงเพื่อแกไข
ขอผิดพลาดที่เกิดจากการบันทึกบัญชีผิดหรือจัดทํางบการเงินผิดใหถูกตอง  การแกไขขอผิดพลาด
ในบทนี้จะหมายถึง  การแกไขขอผิดพลาดที่สําคัญ  ซ่ึงมาตรฐานการบัญชีของไทยฉบับที่  39  ได
ใหคํานิยามไววา  ขอผิดพลาดที่สําคัญ  หมายถึง ขอผิดพลาดของงวดกอนที่พบในงวดปจจุบัน  แต
มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญที่ทําใหงบการเงินของงวดกอนขาดความนาเชื่อถือนับตั้งแตวันที่
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มีการนําเสนอ (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 2542, หนา 4) โดย
แกไขขอผิดพลาดของงบการเงินงวดกอนที่พบในงวดปจจุบันจากไมถูกตองเปนถูกตอง 
 ขอผิดพลาดในงบการเงินอาจเกิดจากความผิดพลาดทางคณิตศาสตร  การใช
หลักการบัญชีที่ไมเปนที่รับรองทั่วไป  การมองขามขอเท็จจริง  หรือการใชขอเท็จจริงซ่ึงมีอยู  ณ  
วันทํางบการเงินผิดไป เชน  เปลี่ยนจากการใชหลักเงินสด  มาใชหลักคงคาง หรือเปลี่ยนแปลง
จากการไมตั้งประมาณการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญมาเปนตั้งประมาณการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  
การเปลี่ยนประมาณการเนื่องจากประมาณการที่ทําไวเดิมมิไดทําดวยเจตนาสุจริต  โดยเปลี่ยน
อัตราการคิดคาเสื่อมราคาจากเดิม  ซึ่งใชอัตราที่ผิดขอเท็จจริงมาก ไมไดปรับปรุงรายการคางรับ
คางจาย คํานวณตัวเลขผิด บันทึกจํานวนเงินผิด หรือรายจายที่เกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพ
สินทรัพยใหมีอายุยาวนานขึ้น  และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  ควรบันทึกเปนสินทรัพย  แตบันทึก
เปนคาใชจายซ่ึงไมถูกตอง เปนตน 
 

ลักษณะของขอผิดพลาด 
 
 ลักษณะของขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นพิจารณาจากผลกระทบที่มีตองบการเงิน มีลักษณะ
ดังนี้ 
 1. กระทบงบดุลอยางเดียว   สวนใหญจะเปนขอผิดพลาดที่เกิดจากการจําแนก
ประเภทสินทรัพย   หนี้ สินหรือสวนของผู ถือหุนผิด   หรือบันทึกจํานวนเงินผิดพลาด  
ขอผิดพลาดที่กระทบงบดุลอยางเดียวนี้ไมวาบริษัทจะคนพบขอผิดพลาดในปใด  ก็ตองปรับปรุง
บัญชีในสมุดรายวันทั่วไปเสมอตราบเทาที่ยังมีรายการนั้นอยู 
 
ตัวอยางที่  9.1   ในป 25x1   บริษัทซื้อหุนกูชนิด  10%  ครบกําหนดไถถอน  10  ป  ในราคาตาม
มูลคาเปนจํานวนเงิน  200,000  บาท แตบันทึกบัญชีผิด  คือ  แทนที่จะเดบิตบัญชีเงินลงทุนหุนกู  
ก็ไปเดบิตบัญชีหุนกู  ถาพบขอผิดพลาดในป 25x1  จะตองปรับปรุงบัญชี 
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การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  เงินลงทุน-หุนกู  200,000 -   
                  หุนกู    200,000 - 

  ปรับปรุงบันทึกบัญชีเงินลงทุน      
 
 ถาพบขอผิดพลาดในป 25x2  เปนตนไป  ตราบเทาที่ยังมีรายการดังกลาวอยูจะตอง
ปรับปรุงบัญชี 
 การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                         

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  เงินลงทุน-หุนกู  400,000 -   
                  หุนกู    400,000 - 

  ปรับปรุงบันทึกบัญชีเงินลงทุน      
 
 2. กระทบงบกําไรขาดทุนอยางเดียว   เปนขอผิดพลาดที่กระทบรายการประเภท
รายไดและคาใชจาย  ซ่ึงอยูในงบกําไรขาดทุนเพียงงบเดียว  สวนใหญมักเกิดจากการบันทึก
รายการและจํานวนเงินผิด 
 ขอผิดพลาดประเภทนี้  ถาถูกคนพบในปที่เกิดขอผิดพลาดและกอนปดบัญชี  จะตอง
ปรับปรุงบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปใหถูกตอง  แตถาคนพบขอผิดพลาดในปที่เกิดขอผิดพลาดแต
ปดบัญชีแลวเปนตนไป  จะไมมีการปรับปรุงบัญชีใด ๆ  เพราะไมมีผลกระทบตองบการเงินแลว 
 
ตัวอยางที่  9.2    ในป  25x1  บริษัทบันทึกตนทุนขายผิด  คือแทนที่จะเดบิตบัญชีตนทุนขาย  
4,000  บาท  แตไปเดบิตบัญชีขาย  4,000  บาท  ถาบริษัทพบขอผิดพลาดนี้ในป  25x1   กอนปด
บัญชี  บริษัทจะตองปรับปรุงบัญชี 
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การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  ตนทุนขาย  4,000 -   
                  ขาย    4,000 - 

  ปรับปรุงตนทุนขาย      
 
 แตถาบริษัทพบขอผิดพลาดนี้ในป  25x1   หลังปดบัญชีเปนตนไป  จะไมตอง
ปรับปรุงบัญชีเพราะทั้งบัญชีขายและบัญชีตนทุนขายจะถูกปดไปบัญชีกําไรสะสมดวยจํานวน
เงินที่เทากัน  กําไรสะสมจึงไมถูกกระทบแตอยางใด 

3. กระทบท้ังงบกําไรขาดทุนและงบดุล  ขอผิดพลาดประเภทนี้ยังจําแนกไดเปน      
2  แบบ  ดังนี้ 
 3.1   ขอผิดพลาดที่ชดเชยกันในปถัดไป ขอผิดพลาดที่ชดเชยกันในปถัดไป   
ลักษณะของขอผิดพลาดแบบนี้คือ  เมื่อเกิดขอผิดพลาดในปใด  จะสงผลใหปถัดไปผิดพลาดไป
ดวย  แตจะชดเชยกันทําใหในปที่ 3  ไมไดรับผลกระทบแตอยางใดการแกไขขอผิดพลาดจะตอง
ปรับปรุงบัญชีหรือไมและปรับปรุงอยางไร  จึงขึ้นอยูกับปที่พบขอผิดพลาด  ดังนี้ 
 3.1.1  ถาพบขอผิดพลาดในปที่เกิดขอผิดพลาดจะตองปรับปรุงบัญชีใน
สมุดรายวันทั่วไป 
 
ตัวอยางที่  9.3    ในป  25x1   บริษัทลืมตั้งคาโฆษณาคางจาย  20,000  บาท  (ไมคํานึงถึงภาษี) 
ถาบริษัทพบขอผิดพลาดนี้ในป  25x1   กอนปดบัญชี  จะตองปรับปรุงบัญชี 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                    

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  คาโฆษณา  20,000 -   
                  คาโฆษณาคางจาย    20,000 - 

  ปรับปรุงคาโฆษณาคางจาย      
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 3.1.2 ถาพบขอผิดพลาดในปถัดจากปที่เกิดขอผิดพลาดและพบกอนปด
บัญชี  จะตองปรับปรุงบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 
  
ตัวอยางที่ 9.4  จากตัวอยางที่ 9.3 ถาบริษัทพบขอผิดพลาดนี้ในป 25x1   หลังปดบัญชี  จะตอง
ปรับปรุงบัญชี 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  กําไรสะสม  20,000 -   
                  คาโฆษณาคางจาย    20,000 - 

  ปรับปรุงคาโฆษณาคางจาย      
 

 3.1.3 ถาพบขอผิดพลาดในปถัดจากปที่เกิดขอผิดพลาดและพบหลังปด
บัญชีเปนตนไป  จะไมตองปรับปรุงบัญชีแตอยางใด  เพราะขอผิดพลาดไดชดเชยกันไปแลว 
 
ตัวอยางที่ 9.5  จากตัวอยางที่ 9.3 ถาบริษัทพบขอผิดพลาดนี้ในป 25x2  กอนปดบัญชี  จะตอง
ปรับปรุงบัญชีดังนี้ 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  กําไรสะสม  20,000 -   
                  คาโฆษณา    20,000 - 

  ปรับปรุงคาโฆษณาคางจาย      
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ตัวอยางที่ 9.6 จากตัวอยางที่ 9.3 ถาคํานึงถึงภาษีเงินได  30%  ในป 25x2  กอนปดบัญชี  จะตอง
ปรับปรุงบัญชี 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  กําไรสะสม  14,000 -   
  ภาษีเงนิไดรอการตัดบัญช ี  6,000 -   

                  คาโฆษณา    20,000 - 
  ปรับปรุงคาโฆษณาพรอมภาษีเงินได 30%      

ถาบริษัทพบขอผิดพลาดนี้ในป 25x2  หลังปดบัญชีเปนตนไป  จะไมตองปรับปรุง
บัญชีเพราะชดเชยกันไปแลว 
 
 3.2 ขอผิดพลาดที่ไมชดเชยกันในปถัดไป  แตอาจใชเวลานานกวาจะชดเชยกัน
หมดไป  ลักษณะของขอผิดพลาดแบบนี้คือ  เมื่อเกิดขอผิดพลาดในปใดจะสงผลใหปถัดๆ ไป
ผิดพลาดไปดวย  จึงตองปรับปรุงบัญชีใหถูกตองเสมอตราบเทาที่ยังมีรายการนั้นอยู โดยอาจ
บันทึกรายการแกไขดังนี้ 
 3.2.1  ถาพบขอผิดพลาดในปที่เกิดขอผิดพลาดจะตองปรับปรุงบัญชีใน
สมุดรายวันทั่วไป 
 
ตัวอยางที่  9.7   ในป  25x1 บริษัทคิดคาเสื่อมราคาเครื่องจักรต่ําไป  20,000 บาท (ไมคํานึงถึงภาษี)   
ถาพบขอผิดพลาดนี้ในป  25x1  กอนปดบัญชี  จะตองปรับปรุงบัญชี 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  คาเสื่อมราคา-เครื่องจักร  20,000 -   
                  คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร    20,000 - 

  ปรับปรุงคาเสื่อมราคาเครื่องจักรต่ําไป      



 342 

 3.2.2 ถาพบขอผิดพลาดในปถัดจากปที่เกิดขอผิดพลาดและพบกอนปด
บัญชี  จะตองปรับปรุงบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 
 
ตัวอยางที่ 9.8  จากตัวอยางที่ 9.7  ถาพบขอผิดพลาดนี้ในป 25x1 หลังปดบัญชี จะตองปรับปรุงบัญชี 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                          

  วันที ่ รายการ เลขที ่
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  กําไรสะสม  20,000 -   
                 คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร    20,000 - 

  ปรับปรุงคาเสื่อมราคาเครื่องจักรต่ําไป      
 

 3.1.3 ถาพบขอผิดพลาดในปถัดจากปที่เกิดขอผิดพลาดและพบหลังปด
บัญชีเปนตนไป  จะไมตองปรับปรุงบัญชีแตอยางใด  เพราะขอผิดพลาดไดชดเชยกันไปแลว 
 
ตัวอยางที่ 9.8  จากตัวอยางที่ 9.7  ถาพบขอผิดพลาดนี้ในป 25x2  เปนตนไป  จะตองปรับปรุงบัญชี 
 การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที ่
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  กําไรสะสม  20,000 -   
                 คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร    20,000 - 

  ปรับปรุงคาเสื่อมราคาเครื่องจักรต่ําไป      
 
 
 
 
 



 343 

ตัวอยางที่ 9.8  จากตัวอยางที่ 9.7  ถาคํานึงถึงภาษีเงินได  30%  ในป 25x2  เปนตนไป  จะตอง
ปรับปรุงบัญชี 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  กําไรสะสม  14,000 -   
  ภาษีเงนิไดรอการตัดบัญช ี  6,000 -   
                  คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร    20,000 - 

  ปรับปรุงคาเสื่อมราคาเครื่องจักรต่ําไป      
 
 เมื่อนักบัญชีตรวจพบวามีขอผิดพลาดเกิดขึ้น  นักบัญชีจะตอง 
 1.  ดูวาขอผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นในปใด  และปที่คนพบขอผิดพลาดเปนปใด 
 2.   วิเคราะหวาขอผิดพลาดนั้นเปนประเภทใด  กระทบงบดุลอยางเดียว  หรือกระทบ
งบกําไรขาดทุนอยางเดียว  หรือกระทบทั้งงบดุลและงบกําไรขาดทุน 
 3. พิจารณาวาปที่คนพบขอผิดพลาดควรจะตองบันทึกรายการแกไขขอผิดพลาด
หรือไม  ถาตองบันทึกควรจะบันทึกอยางไร 
 4. ทํางบการเงินตามหลักเกณฑเร่ืองการแกไขขอผิดพลาดในงบการเงินที่ไดออกไปแลว 
 
ตัวอยางที่  9.9  เมื่อ  1  กันยายน  25x1   บริษัทจายคาเบี้ยประกันภัยระยะเวลา  1  ป  เปนเงิน  
36,000  บาท  และบันทึกเปนคาใชจายไว  ส้ินป  25x1   บริษัทลืมปรับปรุงคาเบี้ยประกันภัยจาย
ลวงหนา ถาบริษัทพบขอผิดพลาดนี้ในป 25x1  กอนปดบัญชี  จะตองปรับปรุงบัญชีดังนี้ 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  คาเบี้ยประกนัภัยจายลวงหนา(
12
8  x 36,000)  24,000 -   

                  คาเบี้ยประกนัภยั    24,000 - 
  ปรับปรุงคาเบี้ยประกนัภยัจายลวงหนา      
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 ถาบริษัทพบขอผิดพลาดนี้ในป 25x1  หลังปดบัญชี  จะตองปรับปรุงบัญชี 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  คาเบี้ยประกนัภัยจายลวงหนา  24,000 -   
                  กําไรสะสม    24,000 - 

  ปรับปรุงคาเบี้ยประกนัภยัจายลวงหนา      
 
 ถาบริษัทพบขอผิดพลาดนี้ในป 25x2  กอนปดบัญชี  จะตองปรับปรุงบัญชี 
 การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  คาเบี้ยประกนัภัย  24,000 -   
                  กําไรสะสม    24,000 - 

  ปรับปรุงคาเบี้ยประกนัภยั      
 
 ถาคํานึงถึงภาษีเงินได  30%  จะตองปรับปรุงบัญชี 
 การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  คาเบี้ยประกนัภัย  24,000 -   
                  กําไรสะสม    16,800 - 
                  ภาษเีงินไดรอการตัดบัญชี    7,200 - 

  ปรับปรุงคาเบี้ยประกนัภยัพรอมภาษีเงินได      
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 ถาพบขอผิดพลาดนี้ในป  25x2   หลังปดบัญชีเปนตนไป  จะไมตองปรับปรุงบัญชี  
เพราะชดเชยกันไปแลว 
 
ตัวอยางที่  9.10   เมื่อ   1  กันยายน  25x1  บริษัทจายคาเบี้ยประกันภัยระยะเวลา  1  ป  เปนเงิน  
36,000 บาท  และบันทึกเปนสินทรัพยไว  (คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา)  ส้ินป 25x1    บริษัท
ลืมปรับปรุงคาเบี้ยประกันภัย 
 ถาบริษัทพบขอผิดพลาดนี้ในป 25x1  กอนปดบัญชี  จะตองปรับปรุงบัญชีดังนี้ 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  คาเบี้ยประกนัภัย (
12
4  x 36,000)  12,000 -   

                 คาเบี้ยประกนัภยัจายลวงหนา    12,000 - 
  ปรับปรุงคาเบี้ยประกนัภยั      

 
 ถาบริษัทพบขอผิดพลาดนี้ในป 25x1  หลังปดบัญชี  จะตองปรับปรุงบัญชีดังนี้ 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  กําไรสะสม  12,000 -   
                 คาเบี้ยประกนัภยัจายลวงหนา    12,000 - 

  ปรับปรุงคาเบี้ยประกนัภยั      
 
 ถาบริษัทพบขอผิดพลาดนี้ในป  25x2   กอนปดบัญชีและบริษัทไมไดปรับปรุงบัญชี
ในวันที่กรมธรรมครบกําหนด  คือ  31  สิงหาคม  25x2   ทําใหยังคงมียอดบัญชีคาเบี้ยประกันภัย
จายลวงหนาคงเหลืออยู  36,000  บาท  บริษัทจะตองปรับปรุงบัญชีดังนี้ 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
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                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  กําไรสะสม  12,000 -   
  คาเบี้ยประกนัภัย  24,000 -   
                  คาเบี้ยประกนัภยัจายลวงหนา    36,000 - 

  ปรับปรุงคาเบี้ยประกนัภยัจายลวงหนา      
 
และถาคํานึงถึงภาษีเงินได  30%  จะตองปรับปรุงบัญชี 

การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  กําไรสะสม  8,400 -   
  ภาษีเงนิไดรอการตัดบัญช ี  3,600 -   
  คาเบี้ยประกนัภัย  24,000 -   
                  คาเบี้ยประกนัภยัจายลวงหนา    36,000 - 

  ปรับปรุงคาเบี้ยประกนัภยัจายลวงหนาพรอม
ภาษีเงนิได 

     

  
 ถาพบขอผิดพลาดนี้ในป  25x2   หลังปดบัญชีจะตองปรับปรุงบัญชี 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  กําไรสะสม  36,000 -   
                  คาเบี้ยประกนัภยัจายลวงหนา    36,000 - 

  ปรับปรุงคาเบี้ยประกนัภยัจายลวงหนา      
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 แตถาในวันที่กรมธรรมครบกําหนด  คือ  31  สิงหาคม  25x2  บริษัทไดปรับปรุงคา
เบี้ยประกันภัยจายลวงหนาไวไมถูกตองเพราะเปนผลอันสืบเนื่องมาจากการลืมปรับปรุงคาเบี้ย
ประกันภัยเมื่อส้ินป 25x1  ดังนี้ 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  คาเบี้ยประกนัภัย  36,000 -   
                  คาเบี้ยประกนัภยัจายลวงหนา    36,000 - 

  ปรับปรุงคาเบี้ยประกนัภยัจายลวงหนา      
 

บริษัทจะตองปรับปรุงบัญชีดังกลาวถาพบขอผิดพลาดในป 25x2  กอนปดบัญชี 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  กําไรสะสม  12,000 -   
                  คาเบี้ยประกนัภยั    12,000 - 

  ปรับปรุงคาเบี้ยประกนัภยั      
 
 และถาคํานึงถึงภาษีเงินได  30%  จะตองปรับปรุงบัญชี 
 การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  กําไรสะสม  8,400 -   
  ภาษีเงนิไดรอการตัดบัญช ี  3,600 -   
                  คาเบี้ยประกนัภยั    12,000 - 

  ปรับปรุงคาเบีย้ประกันภยัพรอมภาษเีงนิได      
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 และถาพบขอผิดพลาดนี้ในป  25x2   หลังปดบัญชีเปนตนไป  จะไมตองปรับปรุง
บัญชีเพราะชดเชยกันไปแลว 
ตัวอยางที่  9.11   เมื่อ  1  ตุลาคม  25x1  บริษัทรับคาเชาลวงหนา 1 ป  เปนเงิน 24,000 บาท และ
บันทึกเปนรายไดคาเชาไว  ส้ินป  25x1 บริษัทลืมปรับปรุงคาเชารับลวงหนา 

ถาบริษัทพบขอผิดพลาดนี้ในป  25x1   กอนปดบัญชี จะตองปรับปรุงบัญชี 
การบันทึกบัญชีเปนดงันี ้
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที ่
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  รายไดคาเชา  18,000 -   
                  คาเชารับลวงหนา  (

12
9  x 24,000)    18,000 - 

  ปรับปรุงคาเชารับลวงหนา        
 
 ถาบริษัทพบขอผิดพลาดนี้ในป  25x1  หลังปดบัญชี  จะตองปรับปรุงบัญชี 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  กําไรสะสม   18,000 -   
                  คาเชารับลวงหนา      18,000 - 

  ปรับปรุงคาเชารับลวงหนา        
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 ถาบริษัทพบขอผิดพลาดนี้ในป 25x2  กอนปดบัญชี  จะตองปรับปรุงบัญชี 
 การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  กําไรสะสม   18,000 -   
                  รายไดคาเชา      18,000 - 

  ปรับปรุงรายไดคาเชา       
 
 และถาคํานึงถึงภาษีเงินได  30%  ตองปรับปรุงบัญชี 
 การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  กําไรสะสม   8,600 -   
  ภาษีเงนิไดรอการตัดบัญช ี      5,400 -   
                  รายไดคาเชา      18,000 - 

  ปรับปรุงรายไดคาเชา       
 

และถาพบขอผิดพลาดนี้ในป 25x2  หลังปดบัญชีเปนตนไป  จะไมตองปรับปรุง
บัญชีเพราะชดเชยกันไปแลว 
 
ตัวอยางที่ 9.12      เมื่อ  1  ตุลาคม  25x1  บริษัทรับคาเชาลวงหนา  1  ป  เปนเงิน  24,000  บาท  
และบันทึกเปนหนี้สินไว (คาเชารับลวงหนา)  ส้ินป  25x1  บริษัทลืมปรับปรุงรายไดคาเชา 
 ถาบริษัทพบขอผิดพลาดนี้ในป  25x1  กอนปดบัญชี  จะตองปรับปรุงบัญชี 
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การบันทึกบัญชีเปนดงันี ้
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  คาเชารับลวงหนา  6,000 -   
                  รายไดคาเชา  (

12
3  x 24,000)    6,000 - 

  ปรับปรุงรายไดคาเชา       
 
ถาบริษัทพบขอผิดพลาดนี้ในป  25x1  หลังปดบัญชี  จะตองปรับปรุงบัญชี 

การบันทึกบัญชีเปนดงันี ้
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  คาเชารับลวงหนา  6,000 -   
                  กําไรสะสม    6,000 - 

  ปรับปรุงคาเชา รับลวงหนา      
 
 ถาบริษัทพบขอผิดพลาดนี้ในป  25x2   กอนปดบัญชี  และบริษัทไมไดปรับปรุง
บัญชีในวันที่ 30  กันยายน  25x2  เพื่อโอนบัญชีคาเชารับลวงหนาเปนรายไดคาเชาใหถูกตอง   
บริษัทจะตองปรับปรุงบัญชี 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  คาเชารับลวงหนา  24,000 -   
                  กําไรสะสม    6,000 - 
                  รายไดคาเชา    18,000 - 

  ปรับปรุงคาเชารับลวงหนา      
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 และถาคํานึงถึงภาษีเงินได  30%  จะตองปรับปรุงบัญชีโดย 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  คาเชารับลวงหนา  24,000 -   
                  กําไรสะสม    4,200 - 
                  ภาษเีงินไดรอการตัดบัญชี    1,800 - 
                  รายไดคาเชา    18,000 - 

  ปรับปรุงคาเชารับลวงหนา      
 

และถาพบขอผิดพลาดในป  25x2  หลังปดบัญชีจะตองปรับปรุงบัญชีโดย 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  คาเชารับลวงหนา  24,000 -   
                  กําไรสะสม    24,000 - 

  ปรับปรุงคาเชารับลวงหนา      
 

แตถาในวันที่  30  กันยายน  25x2  บริษัทไดปรับปรุงบัญชีคาเชารับลวงหนาแต
ปรับปรุงไวไมถูกตอง  เพราะเปนผลอันสืบเนื่องมาจากการลืมปรับปรุงรายไดคาเชาเมื่อส้ินป 
25x1  ดังนี้ 
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การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  คาเชารับลวงหนา  24,000 -   
                  รายไดคาเชา    24,000 - 

  ปรับปรุงคาเชารับลวงหนา      
 
 บริษัทจะตองปรับปรุงบัญชีดังกลาว  ถาพบขอผิดพลาดในป  25x2  กอนปดบัญชี 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  รายไดคาเชา  6,000 -   
                  กําไรสะสม    6,000 - 

  ปรับปรุงรายไดคาเชา      
 
 และถาคํานึงถึงภาษีเงินได  30%  จะตองปรับปรุงบัญชี 
 การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  รายไดคาเชา  6,000 -   
                  กําไรสะสม    4,200 - 
                ภาษีเงินไดรอการตดับัญชี    1,800 - 

  ปรับปรุงรายไดคาเชาและภาษีเงินได      
 

และถาพบขอผิดพลาดนี้ในป 25x2   หลังปดบัญชีเปนตนไป   จะไมตองปรับปรุง
บัญชีเพราะชดเชยกันไปแลว 
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ตัวอยางที่  9.13   เมื่อ  31  ธันวาคม  25x1    บริษัทลืมปรับปรุงคาเชาคางรับ  20,000  บาท  และ
ไดบันทึกเปนรายไดคาเชาตอนรับเงินในป 25x2 
 ถาบริษัทพบขอผิดพลาดนี้ในป 25x1   กอนปดบัญชี  จะตองปรับปรุงบัญชี 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  คาเชาคางรับ  20,000 -   
                  รายไดคาเชา    20,000 - 

  ปรับปรุงคาเชาคางรับ      
 
 ถาบริษัทพบขอผิดพลาดนี้ในป  25x1   หลังปดบัญชี  จะตองปรับปรุงบัญชี 
 การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  คาเชาคางรับ  20,000 -   
                  กําไรสะสม    20,000 - 

  ปรับปรุงคาเชาคางรับ      
 

ถาพบขอผิดพลาดในป 25x2  กอนปดบัญชี  จะตองปรับปรุงบัญชี 
การบันทึกบัญชีเปนดงันี ้
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  คาเชารับ  20,000 -   
                  กําไรสะสม    20,000 - 

  ปรับปรุงคาเชารับ      
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 และถาคํานึงถึงภาษีเงินได  30%  จะตองปรับปรุงบัญชีโดย 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  คาเชารับ  20,000 -   
                  กําไรสะสม    14,000 - 
                  ภาษเีงินไดรอการตัดบัญชี    6,000 - 

  ปรับปรุงคาเชารับและภาษีเงนิได      
 
 และถาพบขอผิดพลาดนี้ในป  25x2  หลังปดบัญชีเปนตนไป  จะไมตองปรับปรุง
บัญชีเพราะชดเชยกันไปแลว 
 
ตัวอยางที่  9.14   เมื่อ  31 ธันวาคม  25x1  บริษัทบันทึกสินคาปลายปผิดจาก  24,000  บาท เปน   
20,000  บาท   

 ถาบริษัทพบขอผิดพลาดนี้ในป  25x2  กอนปดบัญชี  จะตองปรับปรุงบัญชีโดย 
การบันทึกบัญชีเปนดงันี ้
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  สินคาตนป (ตนทุนขาย)  4,000 -   
                  กําไรสะสม    4,000 - 

  ปรับปรุงสินคาคงเหลือ      
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และถาคํานึงถึงภาษีเงินได  30%  จะตองปรับปรุงบัญชีโดย 
การบันทึกบัญชีเปนดงันี ้

                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  สินคาตนป (ตนทุนขาย)  4,000 -   
                  กําไรสะสม    2,800 - 
                 ภาษีเงินไดรอการตดับัญชี    1,200 - 

  ปรับปรุงสินคาคงเหลือและภาษ ี      
 
 ถาพบขอผิดพลาดนี้ในป  25x2  หลังปดบัญชีเปนตนไป  จะไมตองปรับปรุงบัญชี
เพราะชดเชยกันไปแลว 
 
ตัวอยางที่  9.15   เมื่อ  31 ธันวาคม  25x1  บริษัทบันทึกสินคาปลายปผิดจาก  20,000 บาท  เปน  
30,000  บาท   
 ถาบริษัทพบขอผิดพลาดนี้ในป  25x2  กอนปดบัญชี  จะตองปรับปรุงบัญชีโดย 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  กําไรสะสม  10,000 -   
                  สินคาตนป (ตนทนุขาย)    10,000 - 

  ปรับปรุงสินคาคงเหลือ      
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และถาคํานึงถึงภาษีเงินได  30%  จะตองปรับปรุงบัญชีโดย 
การบันทึกบัญชีเปนดงันี ้
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  กําไรสะสม  7,000 -   
  ภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี                  3,000 -   
                 สินคาตนป (ตนทนุขาย)    10,000 - 

  ปรับปรุงสินคาคงเหลือและภาษ ี      
 
 และถาพบขอผิดพลาดนี้ในป  25x2   หลังปดบัญชีเปนตนไป  จะไมตองปรับปรุง
บัญชีเพราะชดเชยกันไปแลว 
 
ตัวอยางที่ 9.16    บริษัทแหงหนึ่งสงใบสั่งซ้ือสินคาตอนปลายป  25x1  จํานวน  16,000  บาท  
ผูขายตกลงขายและกําหนดสงมอบสินคาตนป  25x2  บริษัทไดบันทึกรายการซื้อของป 25x1  
แตไมไดนับรวมเขาเปนสินคาปลายป 25x1 
 ถาบริษัทพบขอผิดพลาดนี้ในป  25x1   กอนปดบัญชี จะตองปรับปรุงบัญชีดังนี้ 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  เจาหนีก้ารคา  16,000 -   
                 ซ้ือ    16,000 - 

  บันทึกการซื้อสินคา      
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 ถาบริษัทพบขอผิดพลาดนี้ในป 25x1  หลังปดบัญชี  จะตองปรับปรุงบัญชีดังนี้ 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  เจาหนีก้ารคา  16,000 -   
                 กําไรสะสม    16,000 - 

  ปรับปรุงการซือ้สินคา      
 
 ถาบริษัทพบขอผิดพลาดนี้ในป 25x2  กอนปดบัญชี  บริษัทจะตองปรับปรุงบัญชี 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  ซ้ือ  16,000 -   
                 กําไรสะสม    16,000 - 

  ปรับปรุงการซือ้สินคา      
 
 ในกรณีที่คํานึงถึงภาษีเงินได  30%  ถาบริษัทพบขอผิดพลาดในป 25x2   กอนปด
บัญชีบริษัทจะตองปรับปรุงบัญชี 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  ซ้ือ  16,000 -   
                 กําไรสะสม    11,200 - 
                ภาษีเงินไดรอการตดับัญชี    4,800 - 

  ปรับปรุงการซือ้สินคา      
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 ถาพบขอผิดพลาดนี้ในป  25x2  หลังปดบัญชี  บริษัทจะไมตองปรับปรุงบัญชีเพราะ
กําไรที่ต่ําไปในป 25x1  ไดถูกชดเชยดวยกําไรที่สุดไปในป  25x2 
 
ตัวอยางที่ 9.17   บริษัทแหงหนึ่งสงใบสั่งซ้ือสินคาตอนปลายป 25x1 จํานวน 20,000 บาท  ผูขาย
ตกลงขายและกําหนดสงมอบสินคาตนป  25x2  บริษัทไดบันทึกเปนรายการซื้อของป  25x1  
และไดนับรวมเขาเปนสินคาปลายป  25x1  ดวย 
 ถาบริษัทพบขอผิดพลาดในป 25x2  กอนปดบัญชี  บริษัทจะตองปรับปรุงบัญชี 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  ซ้ือ  20,000 -   
                 สินคาตนป    20,000 - 

  ปรับปรุงการซือ้สินคา      
 
 จะเห็นวาขอผิดพลาดป  25x1  ดังกลาว  ไมกระทบกําไรสุทธิของป  25x1   เพราะ
ยอดซื้อที่สูงไปถูกชดเชยดวยสินคาปลายปที่สูงเกินไปเชนกัน 
 ถาพบขอผิดพลาดในป  25x2   หลังปดบัญชี  บริษัทจะไมตองปรับปรุงบัญชี  เพราะ
ขอผิดพลาดชดเชยกันไปแลว 
 
ตัวอยางที่  9.18   บริษัทแหงหนึ่งซื้อเครื่องตกแตงซ่ึงมีอายุการใชงาน 5 ป เมื่อ 1 มกราคม 25x1  
ในราคา 40,000 บาท โดยไดบันทึกบัญชีเปนคาใชจายในการตกแตงสํานักงาน 
 ถาบริษัทพบขอผิดพลาดนี้ในป  25x2  กอนปดบัญชี  จะตองปรับปรุงบัญชี 
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 การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  เครื่องตกแตง  40,000 -   
  คาเสื่อมราคา-เครื่องตกแตง  8,000 -   
                 คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องตกแตง    16,000 - 
                 กําไรสะสม    32,000 - 

  ปรับปรุงเตรื่องตกแตง      
  
 ถาบริษัทพบขอผิดพลาดนี้ในป 25x2  หลังปดบัญชี  บริษัทจะตองปรับปรุงบัญชี 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  เครื่องตกแตง  40,000 -   
                 คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องตกแตง    16,000 - 
                 กําไรสะสม    24,000 - 

  ปรับปรุงเครื่องตกแตง      
 
 ถาบริษัทพบขอผิดพลาดในป  25x2  หลังปดบัญชี  และคํานึงถึงภาษีเงินได  30%  
บริษัทจะตองปรับปรุงบัญชี 
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 การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  เครื่องตกแตง  40,000 -   
                 คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องตกแตง    16,000 - 
                 กําไรสะสม    16,800 - 
                 ภาษีเงินไดรอการตดับัญชี    7,200 - 

  ปรับปรุงเครื่องตกแตงและภาษี      
 
ตัวอยางที่ 9.19   บริษัทแหงหนึ่งตัดหนี้สูญ  โดยตรงจากบัญชีลูกหนี้  ดังนี้ 

ตัดหนี้สูญจากลูกหนี้ท่ีเกิดจากการขายเชื่อป ปท่ีตัดหนี้สูญ 

ป 25x1 ป 25x2 
ป 25x1 
ป 25x2 

5,500 
6,500 

- 
7,000 

 
 ในป  25x2  บริษัทประมาณวาจะตัดหนี้สูญจากลูกหนี้ที่เกิดจากการขายเชื่อป  25x1  
และป 25x2  จํานวน  3,000  บาท  และ  11,000  บาท  ตามลําดับ บริษัทจะตองปรับปรุงบัญชีใน
ป 25x2  กอนปดบัญชี   
การบันทึกบัญชีเปนดงันี ้
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  กําไรสะสม  9,900 -   
  หนี้สงสัยจะสูญ  4,100 -   
                 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    14,000 - 
  ปรับปรุงคาเผื่อหนี้สัยจะสูญ      
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ถาปดบัญชีแลว  บริษัทจะปรับปรุงบัญชี 
การบันทึกบัญชีเปนดงันี ้
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที ่
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  กําไรสะสม  14,000 -   
                 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    14,000 - 
  ปรับปรุงคาเผื่อหนี้สัยจะสูญ      

 
 
 ถาคํานึงถึงภาษีเงินได 30%  และปรับปรุงบัญชีป 25x2 กอนปดบัญชีจะปรับปรุงบัญชี 
 การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                            

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

  กําไรสะสม  6,930 -   
  ภาษีเงนิไดรอการตัดบัญช ี  2,970 -   
  หนี้สงสัยจะสูญ  4,100 -   
                 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    14,000 - 
  ปรับปรุงคาเผื่อหนี้สัยจะสูญ      
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ตัวอยางที่  9.20  งบทดลองกอนปรับปรุงของบริษัท เจริญรุงเรือง จํากัด  วันที่  31  ธันวาคม  
25x1  เปนดังนี้ 

บริษัท  เจริญรุงเรือง  จํากัด 
งบทดลอง 

วันท่ี  31 ธันวาคม  25x1 
(หนวย :  บาท) 

 
เงินสด 
สินคาคงเหลือ 
วัสดุสํานักงาน 
เครื่องตกแตง 
คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องตกแตง 
เจาหนี ้
คาแรงงานคางจาย 
ทุนเรือนหุน 
กําไรสะสม 
เงินปนผลจาย 
ขาย 
ตนทุนขาย 
คาแรงงาน 
คาวัสดุสํานักงาน 
คาเสื่อมราคา 
คาใชจายอ่ืน 
 

เดบิต 
70,460 
64,800 
1,600 

113,200 
 
 
 
 
 

24,000 
 

362,200 
61,120 
5,500 
8,800 

26,700 
738,380 

เครดิต 
 
 
 
 

49,220 
45,560 
1,000 

120,000 
26,600 

 
496,000 

 
 
 
 
 

738,380 
 
ไดมีการตรวจพบวา  มีการบนัทึกรายการผิดพลาดในปกอน ๆ  ดังนี้คือ 
1. ไมไดมีการปรับปรุงคาแรงงานคางจายเมื่อส้ินป  25x1 = 700 บาท 
          25x2 = 860 บาท 
          25x3 = 920 บาท 
คาแรงงานที่คางจายนีน้ํามาบันทึกเปนคาใชจายเมื่อมีการจายเงินในปตอมา 
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2. กิจการไมไดปรับปรุงวัสดุสํานักงานคงเหลือเมื่อส้ินป  25x1   = 1,460 บาท 
                   25x2   = 1,660 บาท 
                   25x3   =       2,020 บาท 
วัสดุสํานักงานที่ซ้ือระหวางป  ไดถือเปนคาใชจายในปทีซ้ื่อทั้งหมด 
3. กิจการตีราคาสินคาคงเหลือส้ินป  25x2  และ  25x3  ผิดดังนี ้
    สินคาคงเหลือ  ณ  31 ธ.ค. 25x2  ตีราคาต่ําไป 5,560 บาท 

ณ  31 ธ.ค. 25x3  ตีราคาสูงไป 2,460 บาท 
4. คํานวณคาเสื่อมราคาป  25x1  และ  25x2   ผิดดังนี ้
     คิดคาเสื่อมราคาป 25x2  สูงเกินไป 640 บาท 
  25x2 ต่ําเกินไป 800 บาท 
ใหทํา     1.  กระดาษทําการเพื่อแสดงผลของขอผิดพลาดที่มีตองบการเงินปกอนและปปจจุบัน 
              2.  กระดาษทําการเพื่อทํางบการเงินสําหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม 25x4 

บริษัท  เจริญรุงเรือง จํากัด 
กระดาษทําการเพื่อแสดงผลของขอผิดพลาดที่มีตองบการเงินปกอนและปปจจุบัน 

งบการเงินป 25x1-25x3  งบการเงินป 25x4 

กําไรสะสม 
31 ธ.ค. 25x1 

กําไรสุทธ ิ งบกําไรขาดทุน งบดุล 

 
รายการ 

 25x2 25x3 กําไรสุทธ ิ เดบิต เครดิต ชื่อบัญช ี
(1) ไมปรับปรุง         
      คาแรงงานคางจาย 
             31 ธ.ค. 25x1 
             31 ธ.ค. 25x2 
             31 ธ.ค. 25x3 
(2) ไมปรับปรุงวัสดุ  
      สํานักงานคงเหลือ 
            31 ธ.ค. 25x1 
            31 ธ.ค. 25x2 
            31 ธ.ค. 25x3 
(3)  ตีราคาสินคาคงเหลือ 
     31 ธ.ค. 25x2 ต่ําไป 
     31 ธ.ค. 25x3 สูงไป 
(4) คิดคาเสือ่มราคาผิด 
     31 ธ.ค. 25x1 สูงไป 
     31 ธ.ค. 25x2 ต่ําไป 
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คาเสื่อมราคาสะสม 
คาเสื่อมราคาสุสม 

ยอดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง) 1,400 4,800 (7,720) 1,360    
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กระดาษทําการเพื่อทํางบการเงินป  25x4  เปนดังนี ้
 

บริษัท  เจริญรุงเรือง  จํากัด 
กระดาษทําการเพื่อทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุด  31  ธันวาคม  25x4 

                                                                                                                      (หนวย : บาท) 
งบทดลอง รายการปรับปรุง 

และแกไข 
งบกําไรขาดทุน งบกําไรสะสม งบดุล รายการ 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 
เงินสด 
สินคา 
วัสดุสํานักงาน 
เครื่องตกแตง 
คาเสื่อมราคาสะสม 
เจาหนี ้
คาแรงงานคางจาย 
ทุนเรือนหุน 
กําไรสะสม 
เงินปนผลจาย 
ขาย 
ตนทุนขาย 
คาแรงงาน 
คาวัสดุสํานักงาน 
คาเส่ือมราคา 
คาใชจายอืน่ๆ 

70,460 
64,800 
1,600 

113,200 
 
 
 
 
 

24,000 
 

362,200 
61,120 
5,500 
8,800 

26,700 

 
 
 
 

49,220 
45,560 
1,000 

120,000 
26,600 

 
496,000 
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25,080 
 
 
 
 

70,460 
64,800 
1,600 

113,200 

 
 
 
 

49,380 
45,560 
1,000 

120,000 

 738,380 738,380         

   3,540 3,540 462,960 496,000     

กําไรสุทธิ     33,040   33,040   
     496,000 496,000 24,000 58,120   

กําไรสะสม 
(31 ธ.ค.25x4) 

       
34,120 

   
34,120 

       58,120 58,120 280,060 280,060 

 
 ในการทําบัญชี  กิจการจะเลือกใชหลักการบัญชี  หรือประมาณการทางบัญชีที่
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของธุรกิจขณะนั้น  เมื่อเวลาผานไปสภาพแวดลอมของธุรกิจ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมกิจการจึงตองเปลี่ยนไปใชหลักการบัญชีหรือประมาณการทางบัญชีใหม
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น 
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วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและขอผิดพลาดที่สํากัญ 
 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39  เร่ือง กําไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวด ขอผิดพลาด
ที่สําคัญและการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี ไดกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีไว 2 วิธี โดยใหถือปฏิบัติ
กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2542 เปนตนไป 
ดังนี้ 
 1.  วิธีปรับยอนหลัง (retroactive-effect  type) เปนการปรับงบการเงินยอนหลัง
เพื่อใหขอมูลเปรียบเทียบกันได   โดยกําหนดใหใชวิธีปรับยอนหลังในกรณีตอไปนี้ 
 1. 1  การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีทุกกรณี ยกเวน ถาในทางปฏิบัติกิจการ
ไมสามารถกําหนดจํานวนที่ตองใชในการปรับยอนหลังไดอยางสมเหตุสมผล กิจการสามารถใช
วิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปได 
 1.2 การเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่เสนอรายงาน 
 1.3 การแกไขขอผิดพลาดที่สําคัญ 
 
 2.  วิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป (prospective type) วิธีนี้ใหการเปลี่ยนแปลงหรือ
ขอผิดพลาดนั้นไดทําการแกไขตั้งแตปปจจุบันเปนตนไป โดยกําหนดใหใชวิธีเปลี่ยนทันที    
เปนตนไปในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ 
 2.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
จะใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปไดก็ตอเมื่อเขาขายกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
  2.1.1 กิจการไมสามารถกําหนดจํานวนที่ตองใชในการปรับยอนหลังได
อยางสมเหตุสมผล 
 2.1.2 มาตรฐานการบัญชีของไทยไดกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ เปนการเฉพาะไว เชน  มาตรฐานการบัญชี
ของไทยฉบับที่ 39 กําหนดวา กิจการตองใชวิธีปรับยอนหลังในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย      
การบัญชีจากวิธีราคาทุนเปนวิธีสวนไดเสีย และตองใชวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไปในการเปลี่ยน
จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน เปนตน 
 2.2 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  
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การเปดเผยขอมูล  
 
 การเปดเผยขอมูลเมื่อมีการใชวิธีปรับยอนหลังและวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป ใหแยก
แสดงการเปดเผย ดังนี้ 
 1. วิธีปรับยอนหลัง ถาใชวิธีปรับยอนหลังใหเปดเผยขอมูลตอไปนี้ 
  1.1  ลักษณะและเหตุผลของเหตุการณทางบัญชีที่เกิดขึ้น 
  1.2 จํานวนเงินที่ตองนํามาปรับปรุงงบการเงินทุกงวดที่นําเสนอ 
  1.3 จํานวนผลสะสมของงวดกอนๆ ที่ตองนํามาปรับปรุงกําไรสะสมตนงวด
ของงบการเงินทุกงวดที่นําเสนอ 
  1.4 ขอเท็จจริงที่วาขอมูลเปรียบเทียบไดมีการปรับปรุงใหถูกตอง  หรือ
ขอเท็จจริงที่กิจการไมสามารถปรับขอมูลเปรียบเทียบใหถูกตองไดในทางปฏิบัติ 
 2. วิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป  ถาใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปใหเปดเผยขอมูล
ตอไปนี้ 
  2.1 ลักษณะและจํานวนของเหตุการณทางบัญชีที่เกิดขึ้น 
  2.2 ในกรณีที่กิจการตองใชวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไปแทนวิธีปรับยอนหลัง
เนื่องจากไมสามารถใชวิธีปรับยอนหลังไดในทางปฏิบัติ กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงที่วา
กิจการไมสามารถใชวิธีปรับยอนหลังไดในทางปฏิบัติจึงจําเปนตองใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 
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สรุป 
 
 การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี เปนการเปลี่ยนแปลงการแสดงรายการหรือเหตุการณทาง
บัญชีที่แตกตางไปจากเดิม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหงบการเงินแสดงฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานไดอยางเหมาะสมถูกตองมากที่สุด โดยการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีแบงเปนการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการเปลี่ยนแปลง
หนวยงานที่เสนอรายงาน  
 การแกไขขอผิดพลาด  เปนการเปลี่ยนแปลงเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่เกิดจากการ
บันทึกบัญชีผิดหรือจัดทํางบการเงินผิดใหถูกตอง  โดยแบงลักษณะของขอผิดพลาดเปน
ขอผิดพลาดที่มีผลกระทบงบดุลอยางเดียว กระทบงบกําไรขาดทุนอยางเดียว หรือกระทบทั้งงบ
ดุลและงบกําไรขาดทุน  สําหรับขอผิดพลาดที่มีผลกระทบทั้งงบดุลและงบกําไรขาดทุนตอง
พิจารณาวาเปนขอผิดพลาดที่สามาถชดเชยกันไดในปถัดไป หรือเปนขอผิดพลาดที่ไมสามารถ
ชดเชยกันไดในปถัดไป 
 วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและขอผิดพลาดที่สําคัญ มี 2 
วิธี คือ วิธีปรับยอนหลัง และวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 
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แบบฝกหดัทายบท 
 
1.  การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีมีกี่ประเภทอะไรบาง  พรอมยกตัวอยางประกอบ 
2.  นโยบายการบัญชี  หมายถึงอะไร 
3.  การเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่เสนอรายงานหมายถึง 
4.  จงอธิบายถึงขอผิดพลาดทางการบัญชีมาพอสังเขป 
5.  ลักษณะของขอผิดพลาดแบงไดอยางไรบาง  จงอธิบาย 
6.  วิธีปรับยอนหลังกับวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปแตกตางกันอยางไร 
7.  ผูตรวจสอบภายในของบริษัท อาพร จํากัด ไดตรวจพบขอผิดพาดตาง ๆ ในวันที่ 31 มกราคม 
25x2 หลังจากบริษัทไดปดบัญชีประจําป 25x1 ในวันที่ 31ธันวาคม 25x1 แลวดังนี้ 
 1.  พนักงานบัญชีไมไดบันทึกการขายสินคาเปนเงินเชื่อ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 25x1 
แตมาบันทึกการขายเชื่อในวันที่ 25 มกราคม  25x2 จํานวน 25,000 บาท 
 2.  บริษัทซื้อเครื่องคอมพิวเตอรราคา 17,500 บาท อายุการใชงาน 5 ป เมื่อตนป 
25x1 แตพนักงานบัญชีไดบันทึกไวในบัญชีวัสดุสํานักงานใชไป 
 3.  บริษัทไมไดบันทึกดอกเบี้ยคางรับปลายป 25x0 จํานวน 2,500 บาท 
 4.  บริษัทซื้อสินคา วันที่ 25 ธันวาคม 25x1 จํานวน 17,500 บาท ไดบันทึกรายการ
ซ้ือสินคาถูกตองแลวแตไมไดนับรวมเปนสินคาคงเหลือ 
 5.  บริษัทจายคาพนหนะใหแกพนักงาน จํานวน 500 บาท เมื่อวันที่ 10 มกราคม 
25x1 แตนําไปบันทึกไวในบัญชีคารับรอง 
 6. ในระหวางป 25x1 บริษัทไดรับคาเชาจํานวน 12,000 บาท และไดบันทึกไวใน
บัญชีคาเชารับลวงหนา ที่ถูกตองแลวควรจะถือเปนรายไดของป 25x1 เพียงจํานวนหนึ่งในสาม
เทานั้น 
ใหทํา   บันทึกรายการแกไขขอผิดพลาดดังกลาวขางตนในสมุดรายวันทั่วไปในวันที่ 31 
มีนาคม 25x2 
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8.  บริษัทมุงการคาจํากัดไดตรวจสอบพบขอผิดพลาด เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 ดังนี้ 
 1.  เครื่องใชสํานักงานมียอดคงเหลือในบัญชีจํานวน 100,000 บาท ในจํานวนนี้เปน
สวนที่ซ้ือมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 25x0 จํานวน  30,000 บาท บริษัทไมไดคิดคาเสื่อมราคาแต
อยางใด อัตราเสื่อมราคา 20% ตอป 
 2.  บริษัทไมไดบันทึกดอกเบี้ยรับลวงหนาในวันสิ้นงวดบัญชีป 25x0 จํานวน 3,000 บาท 
 3.  หุนกูของบริษัทมูลคา 400,000 บาท จดทะเบียนทุนหุนละ 100 บาท อัตรา
ดอกเบี้ย 5% อายุ 5 ป ขายในราคา 95 บาท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 25x1 บริษัท ยังไมไดปรับปรุง
สวนต่ํากวามูลคาหุนกูแตอยางใด 
 4.  ในบัญชีเงินสดของกิจการ ไดมีรายการดังตอไปนี้รวมอยูดวยคือ เช็คคืนจํานวน 
5,000 บาท ลูกหนี้เงินยืมพนักงาน 6,000 บาท และเงินสํารอง เพื่อการไถถอนหุนกูจํานวน 
35,000 บาท 
 5.  ในบัญชีลูกหนี้ จํานวน 70,000 บาท ไดรวมเอาลูกหนี้ที่ตองตัดจําหนายเปนหนี้สูญ 
จํานวน 1,600 บาท กิจการมีบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญยกมาจํานวน 4,100 บาท 
ใหทํา  บันทึกการปรับปรุงรายการขางตนในวันสิ้นงวดบัญชีป 25x1 
 
9.  ผูสอบบัญชีของบริษัทแหงหนึ่งไดตรวจพบขอผิดพลาดตาง ๆ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 25x2 ดังนี้ 
 1.  สินคาคงเหลือเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 ตีราคาสูงไป 20,000 บาท 
 2.  สินคาคงเหลือเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 ไดนับรวมสินคาที่ซ้ือมาเมื่อวันที่ 29 
ธันวาคม 25x1 แลว แตนํามาบันทึกการซื้อเมื่อตนป 25x2 จํานวน 80,000 บาท 
 3.  บริษัทยังไมไดบันทึกคาโฆษณาจายลวงหนาในวันสิ้นงวดบัญชีป 25x1 จํานวน 
12,000 บาท 
 4.  บริษัทซ้ือเคร่ืองจักรมา 1 เครื่องในระหวางป 25x1 เมื่อวันที่ 1พฤศจิกายน ตอง
จายคาขนสง และคาติดตั้ง รวมเปนเงินทั้งส้ิน 70,000 บาท ไดบันทึกไวในบัญชีคาใชจาย บัญชี
เครื่องจักรไดคิดคาเสื่อมราคาในอัตรา 10% ตอป 
 5.  บริษัทซื้อสินคาเปนเงินสดจํานวน 46,000 บาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 25x1 ยัง
ไมไดบันทึกบัญชี แตบริษัทไดนับรวมเปนสินคาคงเหลือแลว 
 6.  บริษัทไดมีการจําหนายหุนสามัญออกไปจํานวน 40,000 หุน มูลคาหุนละ 100 
บาท และไดประกาศจายหุนปนผลในอัตรา 10% เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 25x2 ราคาตลาดของ
หุนในวันนี้มีราคา 110 บาท พนักงานไดบันทึกบัญชีเปนการประกาศจายเงินปนผลเปนเงินสด 
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 7.  บริษัทไดจายเบี้ยประกัน จํานวน 30,000 บาท อายุ 3 ป เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 25x0
ไดบันทึกไวในบัญชีคาเบี้ยประกันจายลวงหนา พนักงานบัญชียังไมเคยปรับปรุงบัญชีในวันสิ้น
งวดบัญชีแตอยางใด 
ใหทํา   บันทึกการปรับปรุงจากขอผิดพลาดขางตนในสมุดรายวันทั่วไป ณ วันที่ 1 มีนาคม  25x2 
 
10.  ในการตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบบัญชี ของบริษัทไดพบขอผิดพลาดตาง ๆ หลังจาก
ที่บริษัทไดปดบัญชีประจําป 25x1แลวดังนี้ 
 1.  ในระหวางป 25x1 บริษัทซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 6,000 บาท ในวันส้ินปมี
เหลืออยูจํานวน 1,000 บาท ยังไมไดปรับปรุงบัญชี 
 2.  บริษัทซื้อพันธบัตรรัฐบาลในป 25x1 จํานวน 100,000 บาท แตไดนําไปบันทึกไว
ในบัญชีซ้ือ 
 3.  บริษัทจายคาเบี้ยประกันในระหวางป 25x1 จํานวน 30,000 บาท โดยไดบันทึกไวเปน
คาใชจายทั้งหมด ที่ถูกตองแลวเปนคาใชจายของป 25x1 เพียง 20,000 บาทที่เหลือเปนของป 25x2 
 4.  บริษัทออกคาภาษีเงินไดใหพนักงาน จํานวน 2,400 บาท แตพนักงานไดนําไป
บันทึกไวในบัญชีคาใชจายในการบริหาร 
 5.  ไมไดบันทึกรายการซื้อสินคาเปนเงินเชื่อในระหวางป 25x1 จํานวน 60,000 บาท 
 6.  ไมไดบันทึกคาเชาคางจายในป 25x0 จํานวน 10,000 บาท 
 7.  พนักงานบัญชีไดบันทึกบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในป 25x0 ต่ําไปจํานวน 
5,000 บาท 
ใหทํา   บันทึกการปรับปรุงจากขอผิดพลาดขางตนในสมุดรายวันทั่วไป ณ วันที่ 31  
มกราคม 
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