
บทที่ 4 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่8 มีวตัถปุระสงค์ทีจ่ะก าหนดหลกัเกณฑ์ในการเลอืกและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบญัชี รวมถึงวธีิปฏิบตัทิางการบญัชีและการเปิดเผยข้อมลูของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลง

ประมาณการทางบญัชี และการแก้ไข ข้อผิดพลาดเพ่ือให้งบการเงินของกิจการมีความเก่ียวข้องกบัการตดัสนิใจและมี

ความน่าเช่ือถือ และเพ่ือให้ผู้ ใช้งบการเงินสามารถเปรียบเทียบงบการเงินส าหรับงวดตา่งๆ ของกิจการเดยีวกนั 

และเปรียบเทียบงบการเงินระหวา่งกิจการได้ดยีิ่งขึน้

ตัวอย่างที่1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี

ในปี 25x5 บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายค านวณต้นทนุสนิค้าคงเหลอืจากวธีิถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั เป็นวธีิเข้าก่อน

ออกก่อน โดยผลกระทบตอ่สนิค้าคงเหลอืจากการเปลี่ยนนโยบายดงักลา่วเป็นดงันี ้

31/12/25x3 เพ่ิมขึน้ 10,000

31/12/25x4 เพ่ิมขึน้ 15,000

31/12/25x5 เพ่ิมขึน้ 20,000

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จก่อนการปรับปรุงรายการเป็นดงันี ้

25x5 25x4

รายได้ 250,000 200,000

ต้นทนุขาย 100,000 80,000

ก าไรขัน้ต้น 150,000 120,000

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 60,000 50,000

คา่ใช้จ่ายในการขาย 25,000 15,000

ก าไรสทุธิ 65,000 55,000

ให้ท า แสดงผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

ตอบ ก าไรขาดทนุหลงัปรับปรุงรายการเป็นดงันี ้

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชี ต้องน าไปปรับปรุงกบังบการเงินในงวดก่อนให้ถือเสมือนวา่

กิจการใช้นโยบายใหม่ตัง้แตต้่น 
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 25x5  25x4 

ต้นทนุขายเดมิ 100,000 80,000

บวก สนิค้าต้นงวดน้อยเกินไป 15,000 10,000

หกั สนิค้าปลายงวดน้อยเกินไป (20,000) (15,000)

ต้นทนุขายหลงัเปลี่ยนนโยบาย 95,000 75,000

25x5 25x4

รายได้ 250,000 200,000

ต้นทนุขาย 95,000 75,000

ก าไรขัน้ต้น 155,000 125,000

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 60,000 50,000

คา่ใช้จ่ายในการขาย 25,000 15,000

ก าไรสทุธิ 70,000 60,000

ตัวอย่างที่  2 การเปลี่ยนแปลงอายใุช้งานของสนิทรัพย์

บริษัทเดก็น้อย จ ากดั ก่อตัง้วนัที ่1/1/25x1 โดยก าลงัจดัท างบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ 31/12/25x3 บริษัทก าหนด

อายกุารใช้งานของสนิทรัพย์ไว้ดงันี ้

อาคาร 15 ปี

โรงงานและเคร่ืองจกัร 10 ปี

เฟอร์นิเจอร์ 7 ปี

โดยในวนัที ่1/1/25x4 บริษัทตดัสนิใจปรับเปลี่ยนอายกุารใช้งานของทีอ่าคาร อปุกรณ์โดยคาดวา่อายกุารใช้งาน

คงเหลอืนบัจากวนัที ่1/1/25x4 เป็นดงันี ้

อาคาร 10 ปี

โรงงานและเคร่ืองจกัร 7 ปี

เฟอร์นิเจอร์ 5 ปี

บริษัทใช้วธีิเส้นตรงในการตดัคา่เสื่อมราคา โดยราคาทนุของอาคารและอปุกรณ์เป็นดงันี ้

อาคาร 15,000,000 บาท

โรงงานและเคร่ืองจกัร 10,000,000 บาท
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เฟอร์นิเจอร์ 3,500,000 บาท

ให้ท า ค านวณผลกระทบทีมี่ตอ่ก าไรสทุธิส าหรับปี สิน้สดุ 31/12/25x4 หากบริษัทเปลี่ยนอายกุารใช้งานของสนิทรัพย์ 

สมมตวิา่ไม่มีมลูคา่คงเหลอื

ในกรณีทีกิ่จการมีการเปลี่ยนแปลงอายกุารใช้งานของสนิทรัพย์ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี

โดยใช้วธีิเปลี่ยนทนัทีเป็นต้นไป 

กิจการจะต้องค านวณหาราคาตามบญัชีของสนิทรัพย์ก่อนเปลี่ยนแปลงอายกุารใช้งาน และค านวณคา่เสื่อมราคา

ใหม่ โดยใช้มลูคา่ตามบญัชีเป็นฐานในการค านวณคา่เสื่อมราคาใหม่

ตอบ คา่เสื่อมราคาตอ่ปีก่อนเปลี่ยนอายกุารใช้งาน

ราคาทนุ อายกุารใช้งานเดมิ คา่เสื่อมราคาเดมิ

อาคาร 15,000,000 15 1,000,000

โรงงานและเคร่ืองจกัร 10,000,000 10 1,000,000

เฟอร์นิเจอร์ 3,500,000 7 500,000

รวม 28,500,000 2,500,000

ค านวณราคาตามบญัชีก่อนเปลี่ยนอายกุารใช้งาน (ณ 31 /12/25x3)

คา่เสื่อมราคาสะสม ราคาตามบญัชี

อาคาร 15,000,000 1,000,000 3,000,000          12,000,000        

โรงงานและเคร่ืองจกัร 10,000,000 1,000,000 3,000,000          7,000,000          

เฟอร์นิเจอร์ 3,500,000 500,000 1,500,000          2,000,000          

รวม 28,500,000 2,500,000 21,000,000

ราคาทนุ คา่เสื่อมราคาตอ่ปี
ณ 31/12/25x3
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การค านวณคา่เสื่อมราคาตอ่ปีใหม่ หลงัเปลี่ยนอายกุารใช้งาน

ราคาตามบญัชี อายกุารใช้งานใหม่ คา่เสื่อมราคาใหม่

อาคาร 12,000,000 10 1,200,000

โรงงานและเคร่ืองจกัร 7,000,000 7 1,000,000

เฟอร์นิเจอร์ 2,000,000 5 400,000

รวม 21,000,000 2,600,000

ดงันัน้ การปรับอายกุารใช้งานจะสง่ผลให้ก าไรก่อนภาษีส าหรับปี 25x4 ลดลง 100,000 บาท 

ตัวอย่างที่  3 การเปลี่ยนแปลงอายใุช้งานของสนิทรัพย์

บริษัทเก่ง จ ากดั ซือ้เคร่ืองจกัรมลูคา่ 400,000 บาท ในวนัที ่ 1/1/25x1 โดยคาดวา่จะมีอายใุช้งาน 10 ปีและมี

มลูคา่คงเหลอื 40,000 บาท หลงัจากใช้งานไปแล้ว 4 ปี บริษัทได้ปรับอายกุารใช้งานและมลูคา่คงเหลอื โดยอายกุาร

ใช้งานเทา่กบั 7 ปี นบัจาก 1/1/25x5 และมีมลูคา่คงเหลอื 46,000 บาท 

ให้ท า ค านวณคา่เสื่อมราคาปี 25x5 และปีถดัไป

ตอบ ค านวณหาราคาตามบญัชีก่อนเปลี่ยนแปลงประมาณการ (31/12/25x4)

ราคาทนุ 400,000             บาท

คา่เสื่อมราคาตอ่ปี 36,000               บาท

คา่เสื่อมราคาสะสม 144,000             บาท

ราคาตามบญัชี 256,000             บาท

การค านวณคา่เสื่อมราคาตอ่ปีใหม่ หลงัเปลี่ยนอายกุารใช้งาน

ราคาตามบญัชี 256,000             บาท

ราคาซาก 46,000               บาท

อายกุารใช้งาน 7                        ปี

คา่เสื่อมราคาตอ่ปี (ใหม)่ 30,000               บาท
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ตัวอย่างโจทย์ครัง้ที่ 2/2551

ตอ่ไปนีเ้ป็นข้อมลูทางการเงินของบริษัทติ๋ม จ ากดั

(หน่วย:บาท)

สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนเจ้าของ ก าไรสุทธิ ค่าใช้จ่าย

ปี 2549 200,000 30,000 900,000 45,555 20,000

ปี 2550 300,000 50,000 1,000,000 55,000 40,000

โดยผู้ตรวจสอบภายในพบรายการผิดพลาดทีเ่กิดขึน้ในปี 2551 ดงันี ้

1.สนิค้าคงเหลอืปลายปี 2549 สงูไป 6,000 สนิค้าคงเหลอืปลายปี 2550 ต า่ไป 5,500

2.บนัทกึประมาณการหนีส้นิเก่ียวกบัการฟอ้งร้องคา่ความเสยีหายไว้ในปี 2549 จ านวน 3,500 บาท โดยคดี

สิน้สดุในปี 2551 ซึ่งศาลสัง่ให้กิจการจ่ายคา่ชดเชยจ านวน 2,500 บาท 

3.สทิธิบตัร 12,000 บาท ได้มาเม่ือต้นปี 2549 มีอายกุารใช้ประโยชน์ 6 ปี บริษัทไม่เคยมีการตดัจ าหน่ายสทิธิบตัร

ดงักลา่วเลย

4.อปุกรณ์การขนย้ายทีมี่อายกุารใช้งาน 5 ปี ไม่มีมลูคา่คงเหลอื ราคา 15,000 บาท ได้มาเม่ือต้นปี 2549 

บริษัทใช้วธีิการคดิราคาแบบผลรวมจ านวนปี ในปี 2551 บริษัทเปลี่ยนวธีิการค านวณเป็นวธีิเส้นตรง

ให้ท า 1.บนัทกึบญัชีในสมดุรายวนัทัว่ไปส าหรับปี 2551

2.แสดงรายงานการเงินส าหรับปี 2549 และ 2550 หลงัการปรับปรุงของบญัชีทัง้ 4 ประเภท หากกิจการต้องการ

น ามาเปรียบเทียบกบัรายงานปี 2551

3.ให้บอกเหตผุลทีท่ าให้กิจการต้องเปลี่ยนนโยบายการบญัชี

ตอบ ข้อ 1 การบันทกึบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปส าหรับปี 2551

รายการที่ 1 ตรีาคาสนิค้าคงเหลอืผิดพลาด

รายการนีถื้อเป็นข้อผิดพลาดทางการบญัชี จึงต้องท าการแก้ไขข้อผิดพลาดกบัก าไรสะสมต้นปี ดงันี ้

แสดงผลกระทบจากสนิค้าคงเหลอืปลายงวดทีผิ่ดพลาด

2549 2550 2551

สนิค้าปลายงวด 49 สงูไป 6,000 บาท 6,000 (6,000)

สนิค้าปลายงวด 50 ต า่ไป 5,500 บาท (5,500) 5,500

ผลกระทบตอ่ก าไรสทุธิ/ก าไรสะสม สงูไป (ต า่ไป) 
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31 ธค. 2551

ต้นทนุขาย 5,500 (สนิค้าต้นงวด 49 ต า่ไป)

ก าไรสะสม 5,500 (สนิค้าปลายงวด 50 ต า่ไป)

(ปรับปรุงก าไรสะสมเน่ืองจากตรีาคาสนิค้าต้นงวดผิดพลาด) 

รายการที่ 2 ศาลพิพากษาเก่ียวกบัคดคีวามฟอ้งร้อง

รายการนีถื้อเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบญัชี เน่ืองจาก ในปี 2549 ทีบ่นัทกึประมาณการหนีส้นินัน้ 

บริษัทได้ประมาณการหนีส้นิด้วยจ านวนทีน่่าจะเกิดขึน้มากทีส่ดุแล้ว การทีศ่าลสัง่ให้จ่ายคา่เสยีหายน้อยกวา่ทีไ่ด้ตัง้

ประมาณการไว้นัน้ จึงถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการ ทีเ่ป็นเร่ืองปกตขิองการจดัท าบญัชี จึงไม่ต้องปรับปรุง

งบการเงินย้อนหลงัแตอ่ยา่งใด โดยบนัทกึบญัชี ณ วนัทีจ่่ายช าระคา่เสยีหายตามค าพิพากษาดงัตอ่ไปนี ้

31 ธค. 2551

ประมาณการหนีส้นิจากค าพิพากษา 3,500

เงินสด 2,500

ผลก าไรจากการปรับประมาณการหนีส้นิฯ 1,000

(บนัทกึการช าระคา่เสยีหายและรับรู้ผลก าไรจากการปรับประมาณการหนีส้นิฯ) 

รายการที่ 3 ไม่ได้ตดัจ าหน่ายสทิธิบตัรทีไ่ด้มาต้นปี 2549

รายการนีถื้อเป็นข้อผิดพลาดทางการบญัชี จึงต้องท าการแก้ไขข้อผิดพลาดกบัก าไรสะสมต้นปี ตามการ

บนัทกึบญัชีตอ่ไปนี ้

31 ธค. 2551

ก าไรสะสม (12,000 บาท / 6 ปี x 2 ปี) 4,000 (ปี 49 และ50)

สทิธิบตัรตดัจ่าย (12,000 บาท / 6 ปี x 1 ปี) 2,000 (ปี 51)

สทิธิบตัร 6,000

 (บนัทกึการตดัจ าหน่ายสทิธิบตัร) 

รายการที่ 4 เปลี่ยนวธีิการคดิคา่เสื่อมราคาอปุกรณ์การขนย้ายจากวธีิผลรวมจ านวนปี เป็นวธีิเส้นตรง

ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี วธีิค านวณจึงต้องหามลูคา่ตามบญัชี ณ ต้นปีทีเ่ปลี่ยน และน า

มลูคา่ตามบญัชีดงักลา่วหกัประมาณการคา่มลูคา่คงเหลอื เพ่ือหามลูคา่ทีเ่สื่อมคา่ได้มาค านวณคา่เสื่อมราคาตาม

วธีิเส้นตรงตอ่ไปทัง้นี ้กิจการไม่ต้องปรับงบการเงินย้อนหลงัแตอ่ยา่งใด 
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การค านวณมูลค่าตามบัญชี / ค่าเส่ือมราคาตามวิธีผลรวมจ านวนปี (เดิม)

สดัสว่น  คา่เสื่อมฯ  คา่เสื่อมฯสะสม  มลูคา่ตามบญัชี 

15,000

5/15 5,000 5,000 10,000

4/15 4,000 9,000 6,000

3/15 3,000 12,000 3,000

2/15 2,000 14,000 1,000

1/15 1,000 15,000                   -   

มลูคา่ตามบญัชี ณ ต้นปี 2551 ซึ่งเป็นปีทีเ่ปลี่ยนวธีิคดิคา่เสื่อมราคา เทา่กบั 6,000 บาท 

โดยอายกุารใช้งานของเคร่ืองจกัรเหลอือีก 3 ปี ดงันัน้ คา่เสื่อมราคาตอ่ปีนบัจากปี 2551 – 2553

การค านวณคา่เสื่อมราคาตอ่ปีใหม่ หลงัเปลี่ยนอายกุารใช้งาน

ราคาตามบญัชี 6,000                 บาท

ราคาซาก -                     บาท

อายกุารใช้งาน 3                        ปี

คา่เสื่อมราคาตอ่ปี (ใหม)่ 2,000                 บาท

31 ธค. 2551 คา่เสื่อมราคา (6,000 บาท / 3 ปี) 2,000

      คา่เสื่อมราคาสะสม 2,000

(บนัทกึการตดัคา่เสื่อมราคา) 

ต้นปี 2549

ปลายปี 2549

ปี

ปลายปี 2552

ปลายปี 2553

ปลายปี 2550

ปลายปี 2551
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ข้อ 2 แสดงรายงานการเงินส าหรับปี 2549 และ 2550 หลังการปรับปรุงของบัญชีทัง้ 4 ประเภท 

หากกิจการต้องการน ามาเปรียบเทยีบกับรายงานปี 2551

กระดาษท าการปรับปรุงรายการ

ปี 2549 เดบิต เครดติ ปี 2549

ตามรายงาน หลงัปรับปรุง

สนิทรัพย์ 200,000             6,000 (1) 192,000             

2,000 (2)

หนีส้นิ 30,000               30,000               

สว่นเจ้าของ 900,000             900,000             

ก าไรสทุธิ 45,555               6,000 (1) 37,555               

ต้นทนุขาย 6,000 (1) 6,000                 

คา่ใช้จ่าย 20,000               2,000 (2) 22,000               

ปี 2550 เดบิต เครดติ ปี 2550

ตามรายงาน หลงัปรับปรุง

สนิทรัพย์ 300,000             5,500 (3) 2,000 (50) 301,500             

2,000 (49)

หนีส้นิ 50,000               50,000               

สว่นเจ้าของ 1,000,000          6,000 (1) 992,000             

ก าไรสะสม 6,000 (1) 8,000-                 

2,000                 

ก าไรสทุธิ 55,000               64,500               

คา่ใช้จ่าย (ต้นทนุขาย) 40,000               2,000 (4) 6,000 (1) 30,500               

5,500 (3)

 (1) ปรับปรุงสนิค้าปลายงวดทีส่งูเกินไป
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 (2) ตดัจ่ายสทิธิบตัรทีไ่ม่เคยตดัจ่ายเลย 1 ปี @ 2,000 บาท

 (3) ปรับปรุงสนิค้าต้นงวดทีส่งูเกินไป และสนิค้าปลายงวดทีต่ า่เกินไป

 (4) ตดัจ่ายสทิธิบตัรทีไ่ม่เคยตดัจ่ายเลย 2 ปี @ 2,000 บาท

งบการเงินปี 2549 และ ปี 2550 ทีน่ ามาเปรียบเทียบกบังบการเงินปี 2551

ปี 2549 ปี 2550

สนิทรัพย์ 192,000 301,500

หนีส้นิ 30,000 50,000

สว่นเจ้าของ 900,000 992,000

ก าไรสทุธิ 37,555 64,500

คา่ใช้จ่าย 22,000 30,500

ข้อ 3 เหตุผลที่ท าให้กิจการต้องเปล่ียนนโยบายการบัญชี 

ภายใต้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่35 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองการน าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที ่39 ได้ระบใุห้กิจการต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี ถ้าการเปลี่ยนแปลงนัน้ 1) เกิดจากข้อก าหนดของ

มาตรฐานการบญัชี หรือการตคีวามมาตรฐานการบญัชี หรือ 2) ท าให้งบการเงินให้ข้อมลูทีน่่าเช่ือถือและเก่ียวข้อง

การตดัสนิใจมากขึน้ในสว่นทีเ่ก่ียวกบัผลกระทบของรายการค้า เหตกุารณ์และสถานการณ์อ่ืนทีมี่ตอ่ฐานะทางการเงิน 

ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ 

อยา่งไรก็ตาม กรณีทีไ่ม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี คอื 1) การน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือ

ปฏิบตักิบัรายการค้า เหตกุารณ์ หรือสถานการณ์อ่ืนทีมี่เนือ้หาแตกตา่งจากรายการและเหตกุารณ์ทีเ่คยเกิดขึน้มาก่อน 

และ 2) การน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบตักิบัรายการค้า เหตกุารณ์ และสถานการณ์อ่ืนทีไ่ม่เคยเกิดขึน้มาก่อน 

หรือเคยเกิดขึน้แตไ่ม่มีสาระส าคญั

ตัวอย่างโจทย์ครัง้ที่ 1/2544

งบการเงินของบริษัทสดุา จ ากดั ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2541 2542 และ 2543 แสดงก าไรสทุธิ

ดงัตอ่ไปนี ้

2541 2542 2543

174,000 200,000 113,000

จากการตรวจสอบรายการบนัทกึบญัชีของบริษัทพบวา่มีข้อผิดพลาดในการค านวณก าไรสทุธิหลายรายการดงันี ้

งบการเงินหลงัปรับปรุง

ก าไรสทุธิ (บาท) 
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1.คา่แรงของพนกังานทีค้่างช าระและไม่ได้บนัทกึบญัชีมีดงันี ้

31 ธันวาคม 2541 จ านวน 10,000 บาท

31 ธันวาคม 2542 จ านวน 14,000 บาท

31 ธันวาคม 2543 จ านวน 16,000 บาท

จ านวนคา่แรงเหลา่นีจ้ะถกูบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในปีถดัมาเม่ือมีการช าระคา่แรง

2.ต้นทนุสนิค้าคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2541 มีจ านวนสงูไป 19,000 บาท 

3.คา่เบีย้ประกนัจ่ายลว่งหน้าจ านวน 12,000 บาท ส าหรับปี 2543 ถกูบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายของปี 2542 

4.ณ วนัที ่2 มกราคม 2542 อปุกรณ์ซึ่งมีราคาทนุ 39,000 บาท ขายไปในราคา 18,000 บาท ณ วนัทีข่ายอปุกรณ์

มีคา่เสื่อมราคาสะสม 24,000 บาท เงินสดรับจากการขาย บนัทกึเป็นรายได้อ่ืน ในปี 2542 นอกจากนีค้า่เสื่อมราคา

ของอปุกรณ์นีไ้ด้บนัทกึเป็นคา่เสื่อมราคาของปี 2542 และ 2543 ในอตัรา 10% ของราคาทนุด้วย

ให้ท า บนัทกึแก้ไขข้อผิดพลาด ในปี 2543 สมมตวิา่ยงัไม่ได้ปิดบญัชี 2543 (20 คะแนน)

ตอบ รายการที่ 1

ผลกระทบต่อก าไร (ติดลบคือก าไรต ่าเกินไป)

2543 2542 2541 รวม

คา่แรงบนัทกึน้อยเกินไป 2541 (10,000) 10,000 -                     

คา่แรงบนัทกึน้อยเกินไป 2542 (14,000) 14,000 -                     

คา่แรงบนัทกึน้อยเกินไป 2543 16,000 16,000

ผลกระทบรวม 2,000 4,000 10,000 16,000

เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดซึ่งต้องค านวณผลกระทบและบนัทกึบญัชีดงัตอ่ไปนี ้

รายการที ่1

ปี 2543

ก าไรสะสม (คา่แรงปี 42) 14,000

คา่แรง 14,000

คา่แรง 16,000

คา่แรงค้างจ่าย 16,000

(บนัทกึปรับปรุงคา่แรงค้างจ่าย) 

รายการที ่2

ไม่ต้องบนัทกึ เพราะหกัล้างกนัไปแล้วในปี 2542
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รายการที ่3

คา่เบีย้ประกนัภยั 12,000

ก าไรสะสม 12,000

(บนัทกึปรับปรุงคา่เบีย้ประกนัของปีก่อน) 

รายการที ่4

คา่เสื่อมราคาสะสม 7,800

ก าไรสะสม (คา่เสื่อมราคาปี 42) 3,900

คา่เสื่อมราคา 3,900

(ปรับปรุงคา่เสื่อมราคาทีบ่นัทกึผิดพลาดไป) 

ราคาทนุอปุกรณ์ 39,000

คา่เสื่อมราคาสะสม 24,000

ราคาตามบญัชี 15,000

ราคาขาย 18,000

ก าไร 3,000

ก าไรสะสม 15,000

คา่เสื่อมราคาสะสม 24,000

อปุกรณ์ 39,000

(บนัทกึตดับญัชีคา่อปุกรณ์ทีบ่นัทกึผิดพลาดในปีก่อน) 
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