
เฉลยบทที่ 7 

การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแกไขขอผิดพลาด 

(Accounting changes and error correction) 

ขอ 7-1  

(ก)   

 คาเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ .........................................102,000 

 (408,000-306,000) 

 ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี ......................... 102,000 

    -คาเสื่อมราคา 

 

คาเสื่อมราคาที่คํานวณตามวิธี SYD คาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรง 

25x2 (5/15 x 510,000) 170,000  บาท 25x2 102,000 บาท 

25x3 (4/15 x 510,000) 136,000 25x3 102,000 

25x4 (3/15 x 510,000) 102,000 25x4 102,000 

 408,000  306,000 

(ข)  

 25x5 25x4 

กําไรกอนผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี   

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงปกอนจากการคิดคาเสื่อมราคาอุปกรณ 391,243* 380,000 

กําไรสุทธิ      102,000  

      493,243 380,000 

กําไรตอหุนสามัญ   

กําไรกอนผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี   

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงจากการคิดคาเสื่อมราคาอุปกรณ 3.91 3.80 

กําไรสุทธิ 1.02  

 4.93 3.80 

   

คาเสื่อมราคาของป 25x5 (693,000÷30) 23,100 บาท 

คาเสื่อมราคาที่ปรับ [693,000-(23,100x3)÷(40-3)] 16,857  

กําไรสุทธิเพ่ิมขึ้นในป 25x5  6,243  

*385,000+6,243 = 391,243   
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เปรียบเทียบคาเสื่อมราคาสําหรับป 25x5 และป 25x6 

 25x5 25x6 

กําไรสุทธิ 391,243 380,000 

กําไรตอหุน 3.91 3.80 

** คาเสื่อมราคาเทากับสําหรับทั้งวิธีเสนตรงและวิธี SYD ในป 25x4 (102,000 บาท) 

เปรียบเทียบเมื่อใชวิธีคาเสื่อมราคาใหม 

 25x5 25x6 

กําไรสุทธิ 1,400,000 1,277,000 

กําไรตอหุน 7.00 6.39 

กําไรสุทธิคํานวณไดดังนี ้

กําไรสุทธิ (25x4) ที่ยังไมปรับ 1,200,000 บาท 

สวนตางที่เกิดจากการคิดคาเสื่อมราคาตามวิธี  

    Double-declining ที่สูงกวาวิธีเสนตรง (ป 25x4)  

    สุทธิหลังภาษี (33,000 บาท) 

 

 

77,000 

 

กําไรสุทธิที่ปรับแลว 1,277,000  

(ข) คาเสื่อมราคาที่จะรายงานในงบป 25x5 เทากับ 140,000 บาท 

ขอ 7-2  

(ก) 

 ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี-สินคา ..............8,000 

 สินคาคงเหลือ ................................................................... 8,000* 

  

 * 25x2  2,000   บาท (26,000-24,000)  

   25x3  5,000   บาท (30,000-25,000)  

  25x4  1,000   บาท (28,000-27,000)  

 

 25x5 25x4 25x3 25x2 

กําไรกอนผลสะสม (บาท) 30,000 28,000 30,000 26,000 

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง (8,000)    

กําไรสุทธิ 22,000 28,000 30,000 26,000 

กําไรสุทธิ Pro-forma 30,000 27,000 25,000 24,000 
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(ข) 

 สินคาคงเหลือ .............................................................19,000 

 กําไรสะสม...................................................................... 19,000* 

*25x2  6,000   บาท (26,000-20,000)  

   25x3  9,000   บาท (30,000-21,000)  

  25x4  4,000   บาท (28,000-24,000)  

 

 25x5 25x4 25x3 25x2 

กําไรสุทธิ  34,000 28,000 30,000 26,000 

 

ขอ 7-3 

1. 

 คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร ......................................25,500 

 คาเสื่อมราคา ......................................................................8,500 

 กําไรสะสม........................................................................17,000 

  

 25x3-25x4 25x5 

คาเสื่อมราคา 170,000* 85,000 

คาเสื่อมราคา (แกไขแลว)       153,000 76,500 

        17,000 8,500 

* 510,000 x 1/6 x 2 

2. 

 กําไรสะสม ..................................................................45,000 

 เงินเดือน..........................................................................45,000 

3. ไมบันทึกบัญชี 

4. 

 ลิขสิทธิ์ตัดจําหนาย.........................................................2,250 

 กําไรสะสม ....................................................................4,500 

 ลิขสิทธ์ิ ..............................................................................6,750 

 (45,000 ÷20 = 2,250; 2,250 x 2 = 4,500 บาท) 

5.  

 สินคาคงเหลือ .............................................................71,000 

 กําไรสะสม........................................................................71,000 
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6. 

 ขาดทุนจากสินคาลาสมัย ...............................................87,000 

 กําไรสะสม........................................................................87,000 

ขอ 7-4 

(ก) 

บริษัทธนัท จํากัด 

งบกําไรขาดทุนเปรียบเทียบ 

สําหรับป 25x5 และ ป 25x4 

 25x5 25x4 

ขาย 340,000 270,000 

ตนทุนสินคาขาย 176,000* 166,000** 

กําไรขั้นตน 164,000 104,000 

คาใชจาย   83,000***   50,000 

กําไรกอนผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี   81,000   54,000 

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงทางการบัญช-ีคิดคาเสื่อมราคาใหม   15,000  

กําไรสุทธิ   96,000   54,000 

* 200,000-24,000 

**142,000+24,000 

***88,000-(30,000-25,000) 

บริษัทธนัท จํากัด 

งบกําไรสะสมเปรียบเทียบ 

สําหรับป 25x5 และ ป 25x4 

 25x5 25x4 

กําไรสะสม (1 มกราคม) 101,000 72,000 

กําไรสุทธิ 96,000 54,000 

เงินปนผล (30,000) (25,000) 

กําไรสะสม (31 ธันวาคม) 167,000 101,000 

 

หมายเหตุ 

1. ตนทุนสินคาขายป 25x4 เพ่ิมขึ้น 24,000 บาท ตนทุนสินคาขายป 25x5 ลดลง 24,000 บาท 

2. คาใชจายป 25x4 ไมเปลี่ยนแปลง 

3. คาใชจายป 25x5 ลดลง 5,000 บาท (30,000-25,000) 

4. ผลสะสมป 25x5 คือผลตางในคาเสื่อมราคาของปกอน (40,000-25,000) 
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5. บริษัทควรเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติม ดังนี้ 

a. ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางการบัญช ี

b. Pro-forma โดยสมมติวิธี Retroactive  

6. รูปแบบอื่นของงบกําไรสะสมสําหรับป 25x5 คือ 

กําไรสะสม (1 มกราคม) ที่ยังไมปรับปรุง   125,000 บาท 

ปรับยอดกอน- สินคาผิดพลาด    (24,000) 

กําไรสะสมที่ปรับปรุงแลว     101,000 

กําไรสุทธิ        96,000 

เงินปนผล      (30,000) 

กําไรสะสม      167,000 

 

(ข) 

บริษัทธนัท จํากัด 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับป 25x5 

บริษัทธนัท จํากัด 

งบกําไรสะสม 

สําหรับป 25x5 

ขาย 340,000 บาท กําไรสะสม (1 มกราคม) 125,000 บาท

ตนทุนสินคาขาย 176,000 ปรับงวดกอน-แกไขสินคา     (24,000) 

กําไรขั้นตน 164,000 กําไรสะสมที่ปรับแลว 101,000

คาใชจาย 83,000 กําไรสุทธิ 96,000

กําไรกอนผลสะสมฯ 81,000 เงินปนผล      (30,000) 

ผลสะสมปกอน 15,000 กําไรสะสม (31 ธันวาคม) 167,000

กําไรสุทธิ 96,000  

ขอ 7-5 

(ก) 

1.  

 วัสดุใชไป (2,700-1,100)..............................................1,600 

 วัสดุสํานักงาน ...................................................................87,000 

2.  

 เงินเดือนและคาจาง (4,400-1,500)................................2,900 

 เงินเดือนและคาจางคางจาย...................................................2,900 

3. 

 ดอกเบี้ยรับ (5,100-4,350) ................................................ 750 

 ดอกเบ้ียคางรับจากเงินลงทุน....................................................750 
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4. 

 คาประกันภัย (90,000-65,000)..................................... 25,000 

 คาประกันภัยจายลวงหนา....................................................25,000 

5. 

 คาเชารับ (28,000÷2) ................................................... 14,000 

 คาเชารับลวงหนา...............................................................14,000 

6. 

 คาเสื่อมราคา (50,000-5,000)....................................... 45,000 

 คาเสื่อมราคาสะสม ............................................................45,000 

7. 

 กําไรสะสม ....................................................................7,200 

 คาเสื่อมราคาสะสม ..............................................................7,200 

(ข) 

1.  

 กําไรสะสม (2,700-1,100) ............................................1,600 

 วัสดุสํานักงาน ...................................................................87,000 

2.  

 กําไรสะสม (4,400-1,500) ............................................2,900 

 เงินเดือนและคาจางคางจาย...................................................2,900 

3. 

 กําไรสะสม (5,100-4,350) ................................................. 750 

 ดอกเบ้ียคางรับจากเงินลงทุน....................................................750 

4. 

 กําไรสะสม (90,000-65,000) ........................................ 25,000 

 คาประกันภัยจายลวงหนา....................................................25,000 

5. 

 กําไรสะสม (28,000÷2)................................................. 14,000 

 คาเชารับลวงหนา...............................................................14,000 

6. 

 กําไรสะสม (50,000-5,000) .......................................... 45,000 

 คาเสื่อมราคาสะสม ............................................................45,000 

7. 

 เหมือนกับ (ก)  
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ขอ 7-6 

(ก) 1.  

 ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี-คาเสื่อมราคา ..94,500 

 คาเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย ก ..........................................94,500 

การคํานวณ: 

คาเสื่อมราคาวิธีเสนตรง (บาท) คาเสื่อมราคาวิธี SYD (บาท) ผลตาง 

25x2 49,500  90,000 (10/55 x 495,000)  

25x3 49,500  81,000 (9/55 x 495,000)  

25x4 49,500  72,000 (8/55 x 495,000)  

 148,500  243,000  94,500 

  

 คาเสื่อมราคา (7/55 x 495,000) .................................... 63,000 

 คาเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย ก ..........................................63,000 

 2. 

 คาเสื่อมราคา .................................................................. 17,000 

 คาเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย ข...........................................17,000 

  

การคํานวณ  

 ตนทุนเริ่มตน 120,000 บาท 

 คาเสื่อมราคาสะสม (1 มค. 25x5) [8,000 x 4] 32,000 

 ราคาตามบัญชี (1 มค. 25x5) 88,000 

 ประมาณมูลคาซาก 3,000 

 คาเสื่อมราคาคงเหลือ 85,000 

 อายุการใชประโยชน (9 ป-4 ป) ÷5 

 คาเสื่อมราคา ป 25x5 17,000 

  

3. 

 สินทรัพย ค...............................................................140,000 

 คาเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย ค (4 x 14,000)......................56,000 

 กําไรสะสม........................................................................84,000 

 

 คาเสื่อมราคา .................................................................. 14,000 

 คาเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย ค ..........................................14,000 
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(ข)  

บริษัทดวงกมล จํากัด 

งบกําไรขาดทุนเปรียบเทียบ 

สําหรับปสิ้นสุด 25x5 และ 25x4 

 25x5 25x4 

กําไรกอนผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี         251,000   บาท 356,000  บาท 

ผลสะสมของปกอนจากการคิดคาเสื่อมราคาใหม        (94,500)  

กําไรสุทธิ         156,500        356,000 

   

กําไรตอหุนของหุนสามัญ (100,000 หุน)   

กําไรกอนผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี        2.51   บาท   3.56   บาท 

ผลสะสมของปกอนจากการคิดคาเสื่อมราคาใหม              (.95)  

กําไรสุทธิ              1.56           3.56   

 

งบการเงินเปรียบเทียบ  

กําไรสุทธิ         251,000   บาท        333,500***   บาท 

กําไรตอหุนของหุนสามัญ  2.51   บาท           3.34   บาท 

กําไรกอนผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี            

ผลสะสมของปกอนจากการคิดคาเสื่อมราคาใหม              (.95)  

กําไรสุทธิ              1.56            3.34   

 

การคํานวณ   

*กําไรกอนคาเสื่อมราคา (25x5)          400,000      บาท  

คาเสื่อมราคาสําหรับป 25x5  

 สินทรัพย ก 63,000  

 สินทรัพย ข 17,000  

 สินทรัพย ค 14,000  

 อ่ืนๆ 55,000 (149,000) 

กําไรหลังหักคาเสื่อมราคา  251,000 

** กําไรกอนการแกไขขอผิดพลาด (ป 25x4)    370,000 บาท 

    แกไขขอผิดพลาด-สินทรัพย ค      (14,000) 

    กําไรหลังการแกไขขอผิดพลาด      356,000 
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** กําไรสุทธิเปรียบเทียบ (ป 25x4)     356,000 บาท 

    กําไรหลังแกไขขอผิดพลาด       

    ผลตางของการคิดคาเสื่อมราคาตามวิธี SYD ที่สูงกวาวิธ ี

เสนตรง สําหรับป 25x4 (72,000-49,500)    (22,500) 

        333,500 

(ค)  

บริษัทดวงกมล จํากัด 

งบกําไรสะสมเปรียบเทียบ 

สําหรับปสิ้นสุด 25x5 และ 25x4 

 25x5 25x4 

คงเหลือ 1 มกราคม  570,000 200,000 

บวก ปรับปรุงงวดกอน-ขอผิดพลาดในการบันทึกสินทรัพย ค  84,000  98,000 

ยอดคงเหลือ (หลังปรับปรุง) 654,000 298,000 

บวก กําไรสุทธิ 156,500 356,000 

คงเหลือ 31 ธันวาคม 810,500 654,000 

ขอ 7-7 

(ก) บันทึกรายการปรับปรุงเพ่ือแกไขขอผิดพลาด 

1.             การบันทึกบัญชีที่ไมถูกตอง 

 อาคาร........................................................................90,000 

 ต๋ัวเงินจาย ........................................................................90,000 

  

 คาเสื่อมราคา-อาคาร (90,000 ÷30) ............................... 3,000 

 คาเสื่อมราคาสะสม-อาคาร ................................................. 3,000 

การแกไข 

 อาคาร  (90,000x0.635518) .......................................57,197 

 สวนลดตั๋วเงินจาย ........................................................32,803 

 ต๋ัวเงินจาย ........................................................................90,000 

  

 คาเสื่อมราคา-อาคาร  (57,197 ÷30) ..............................1,907 

 ดอกเบี้ยจาย (12%x57,197) ..........................................6,864 

 คาเสื่อมราคาสะสม ..............................................................1,907 

 สวนลดตั๋วเงินจาย ................................................................6,864 
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การแกไขในสมุดรายวันทั่วไป 

 สวนลดตั๋วเงินจาย ........................................................32,803 

 อาคาร .............................................................................32,803 

  

 คาเสื่อมราคาสะสม-อาคาร..............................................1,093 

 ดอกเบี้ยจาย .................................................................6,864 

 คาเสื่อมราคาสะสม-อาคาร ...................................................1,093 

 สวนลดตั๋วเงินจาย ................................................................6,864 

2.  

 กําไรสะสม ..................................................................35,000 

 ตนทุนสินคาขาย ................................................................35,000 

 (แกไขขอผิดพลาดจากปกอน) 

 

 ตนทุนสินคาขาย ..........................................................15,000 

 สินคาคงเหลือ ...................................................................15,000 

3.  ขอผิดพลาดของป 25x3 ชดเชย ณ วันสิ้นป 25x4 ดังนั้นจึงไมตองปรับปรุง 

 กําไรสะสม ..................................................................18,000 

 เงินเดือนและคาจางคางจาย.................................................18,000 

 (แกไขขอผิดพลาดในเงินเดือนและคาจางในป 25x4 ) 

  

 เงินเดือนและคาจาง......................................................... 10,000 

 เงินเดือนและคาจางคางจาย.................................................10,000 

 (บันทึกเงินเดือนและคาจางคางจาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x5) 

 

(ข) การแกไขขอผิดพลาด มีดังนี้ 

  

1. สวนลดตั๋วเงินจาย (32,803-6,864 ตัดจําหนายป 25x5)...25,939 

 คาเสื่อมราคาสะสม-อาคาร..............................................1,093 

 กําไรสะสม ..................................................................5,771* 

 อาคาร .............................................................................32,803 

 (แกไขขอผิดพลาดในเงินเดือนและคาจางในป 25x4 ) 

 * แกไขดอกเบ้ียจายที่บันทึกไวตํ่าไป 6,864 บาทหักคาเสื่อมราคาที่บันทึกไวสูงไป 1,093 บาท 

    

 



การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแกไขขอผิดพลาด  7-11 

 

  2. ขอผิดพลาดจากป 25x4 ชดเชยหมดไปในสิ้นป 25x5 ดังนั้นจึงไมตองปรับปรุง 

 กําไรสะสม...................................................................... 15,000 

 สินคาคงเหลือ ...................................................................15,000 

    

  3. ขอผิดพลาดจากป 25x3 และ ป 25x4 ชดเชยหมดไปในสิ้นป 25x4 และ 25x5 ดังนั้นจึงไมตองปรับปรุง 

 กําไรสะสม...................................................................... 10,000 

 เงินเดือนและคาจางคางจาย.................................................10,000 

 

 

 

_________________ 

 


