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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 

 

รหัสวิชา   AC 20102 

รายวิชา    การบัญชีชั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting ) 
จ านวนหน่วยกิต   3 (2-2-5) 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจ าแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้
และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุน และค่าใช้จ่ายตาม
หลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน 
และการเปิดเผยข้อมูล  

 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจหลักการและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ 
ได้แก่ การรับรู้รายการ, การวัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  รวมถึงวิธีปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะและกิจการที่ไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะ 
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เน้ือหาวิชา 

 

บทท่ี  1  พัฒนาการทางการบัญชีและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินทรัพย์    4 ชั่วโมง 
ประวัติทางการบัญชี 
พัฒนาการทางการบัญชีในประเทศไทย 

แนวคิดพื้นฐานของการบัญชี 
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินทรัพย์ 
ความหมายของสินทรัพย์ 
ประเภทของสินทรัพย์ 
การรับรูร้ายการสินทรัพย์ 
การวัดมูลค่าสินทรัพย์ 
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

บทท่ี  2  เงินสดและการควบคุมเงินสด       8 ชั่วโมง 
ความหมายของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
รายการที่ไม่นับรวมเป็นเงินสด 

การรับรู้รายการเกี่ยวกับเงินสด 

การควบคุมเงินสด 

ระบบใบส าคัญสั่งจ่าย 

ระบบเงินสดย่อย 

สมุดเงินสด 

การจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน 

 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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บทท่ี  3  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ        8  ชั่วโมง 
ความหมายและประเภทของลูกหนี้ 
การรับรู้และการวัดมูลค่าลูกหนี้ 
การบันทึกบัญชีลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้ 

หนี้สูญได้รับคืน 

การจัดหาเงินโดยใช้บัญชีลูกหนี้การค้า 

ความหมายและประเภทของตั๋วเงินรับ 

การจัดหาเงินโดยใช้ต๋ัวเงินรับ 

การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ 

ประกอบงบการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

บทท่ี 4   เงินลงทุน        8  ชั่วโมง 
ความหมายของเงินลงทุน 

การจัดประเภทของเงินลงทุน 

ต้นทุนของเงินลงทุน  
การรับรู้และการวัดมูลค่าของเงินลงทุน  
การปรับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 

การด้อยค่าของเงินลงทุน 

การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 

การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ 

ประกอบงบการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

บทท่ี 5   สินค้าคงเหลือ                   8  ชั่วโมง 
ความหมายและประเภทของสินค้าคงเหลือ 

การรับรู้และการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ 

การตรวจนับสินค้าคงเหลือเป็นจ านวนหน่วย 



ฑ 

 

 การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นบาท 

การค านวณสินค้าคงเหลือโดยประมาณ 

การค านวณสินค้าคงเหลือวิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า 

 การค านวณสินค้าคงเหลือวิธีอื่น 

การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ 

ประกอบงบการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

บทท่ี 6  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                12  ชั่วโมง 
ความหมายของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
การจัดหาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
การรับรู้และการวัดมูลค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ค่าเสื่อมราคา 

การระบุรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการใช้งานสินทรัพย์แล้ว 

การวัดมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ภายหลังการใช้งานแล้ว 

การทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ 

การตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี 
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบ 

การเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

บทท่ี 7  ต้นทุนการกู้ยืม        6  ชั่วโมง 
ความหมายของต้นทุนการกู้ยืมและสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข 

ต้นทุนที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

การเริ่มต้นการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 
การหยุดพักการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ 
การพิจารณาวัตถุประสงค์ในการกู้เงิน 

การสิ้นสุดการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ 
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

บทท่ี 8  ทรัพยากรธรรมชาติและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน    8  ชั่วโมง 
ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ 

ต้นทุนของทรัพยากรธรรมชาติ 

การจ าหน่ายทรัพยากรธรรมชาติ 

ความหมายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

การรับรู้และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

การตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

การวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหลังจากรับรู้รายการ 
การด้อยค่าและการกลับรายการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

การเลิกใช้และการจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

การแสดงรายการในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

บทท่ี 9  การด้อยค่าของสินทรัพย์       6  ชั่วโมง 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ความหมายของการด้อยค่า 

 ข้อบ่งชี้ที่ท าให้สินทรัพย์เกิดการด้อยค่า 

 การทดสอบการด้อยค่า 

 การบันทึกบัญชีการด้อยค่า 

 การกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้อยค่า 

 การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน 

 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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วิธีสอนและกิจกรรม 

1. แนะน าเนื้อหารายวิชา แนะน าต ารา เอกสารอ่ืน เว็บไซตท์ี่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาเพิ่มเติม 

2. แนะน ากิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 

3. บรรยายโดยใช้หนังสือและยกตัวอย่างประกอบ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์เนื้อหาที่เรียนและนักศึกษามีส่วนร่วมในการซักถามแทรกระหว่างการ
บรรยาย 

4. ให้นักศึกษาศึกษาและท าแบบฝึกหัดทั้งในห้องเรียนและเป็นการบ้าน 

5. การจ าลองเหตุการณ์ทางธุรกิจ  โดยให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเลียนแบบเหตุการณ์จริง 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. เอกสารจริงจากสถานประกอบการ 
3. งบการเงินของกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การวัดและประเมินผล 

การวัดผล 

1.  คะแนนระหว่างภาคเรียน 60 % 

 1.1   แบบฝึกหัด 10 %   

 1.2 ทดสอบกลางภาคเรียน 40 %   

 1.3 การเข้าชั้นเรียน 10 %   

2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน 40 % 

การประเมินผล 

คะแนนระหว่าง 80 – 100 

คะแนนระหว่าง 75 – 79 

คะแนนระหว่าง 70 – 74 

คะแนนระหว่าง 65 – 69 

คะแนนระหว่าง 60 – 64 

คะแนนระหว่าง 55 – 59 

คะแนนระหว่าง 50 – 54 

คะแนนระหว่าง   0 – 49 

ได้ระดับ   A 

ได้ระดับ   B+ 

ได้ระดับ   B 

ได้ระดับ   C+ 

ได้ระดับ   C 

ได้ระดับ   D+ 

ได้ระดับ   D 

ได้ระดับ   F 

 



 แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

เร่ือง พัฒนาการทางการบัญชีและ 

ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับสินทรัพย์ 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ประวัติทางการบัญชี 
2. พัฒนาการทางการบัญชีในประเทศไทย 

3. แนวคิดพื้นฐานของการบัญชี 
4. มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

5. มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

6. กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 

7. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินทรัพย์ 
8. ความหมายของสินทรัพย์ 
9. ประเภทของสินทรัพย์ 
10. การรับรูร้ายการสินทรัพย์ 
11. การวัดมูลค่าสินทรัพย์ 
12. การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อศึกษาบทน้ีแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. สามารถอธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพัฒนาการทางการบัญชีได้ 

2. อธิบายได้ว่าประเทศไทยได้ออกกฎหมายบังคับใช้คือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และธุรกิจแต่ละประเภทจะต้องน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ให้เหมาะสมและถูกต้อง 

3. สามารถอธิบายว่ากรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างและมี
ความส าคัญอย่างไรต่องานบัญชี 
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4. สามารถอธิบายความหมายของสินทรัพย์ได้ และบอกประเภทของสินทรัพย์ได้ 

5. เข้าใจความหมายของค าว่า “การรับรู้สินทรัพย”์ ได้และน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
6. สามารถอธิบายวิธีการน าเสนอสินทรัพย์และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินงบการเงินได้ 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. แนะน าเนื้อหารายวิชา 

2. แนะน ากิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 

3. บรรยายโดยใช้หนังสือและยกตัวอย่างประกอบ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ 
วิเคราะห์เนื้อหาที่เรียนและนักศึกษามีส่วนร่วมในการซักถามแทรกระหว่างการบรรยาย 

4. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในห้องเรียนและเฉลย 

สื่อการเรียนการสอน 

1. ต ารา และเอกสารประกอบการสอน วิชา บัญชีชั้นกลาง 1 

2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 ( ปรับปรุง 2557 ) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน 

3. กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)  
4. ภาพยนตร์เรื่อง Titanic บางตอน 

การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตจากการเข้าเรียนตรงเวลาและความสนใจในห้องเรียน 

2. สอบถามเพื่อประเมินความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนโดยสุ่มถามเป็นรายบุคคล 

3. เฉลยแบบฝึกหัดในชั่วโมงเรียนและให้สมาชิกในกลุ่มดูแลกันเองโดยการเปลี่ยนกันตรวจ 

และให้คะแนน 

 

  



บทที่ 1 

เรื่อง พัฒนาการทางการบญัชีและความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับสนิทรพัย ์

 

ประวัติทางการบัญชี 
เจริญ เจษฎาวัลย์ (2556: 72) กล่าวว่า “Bookkeeping  History ในโลกประวัติศาสตร์การ

บัญชี ต้ังแต่ยุคโบราณกาล ไล่ละมาจนถึงยุคปัจจุบัน มีการท าบัญชีกันอยู่ 2 ระบบ คือ 
1. การบัญชีระบบ Single – entry 

2. การบัญชีระบบ Double – entry 

ความส าเรจจของงานบัญชี ไม่ว่าระบบใด นอกจากขึ้นอยู่กับมนุษย์ – คนท าบัญชีและคนวาง
ระบบบัญชีแล้ว ยังต้องมีปัจจัยเหล่านี้ด้วยคือ 

1. ตัวเลขและตัวอักษร ที่ต้องจดบันทึกลงบัญชี 
2. อุปกรณ์เครื่องเขียน ในกรณีลงบัญชีด้วยมือ 

3. เครื่องมือท าบัญชี  เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท าบัญชี  ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมี
วิวัฒนาการมายาวนานทั้งสิ้น 

ตามค ากล่าวข้างต้น แสดงให้เหจนว่า การบัญชีมีประวัติมายาวนาน เริ่มต้ังแต่ระบบบัญชีเด่ียว
ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลเพียงด้านเดียว ไม่ได้ระบุที่มาที่ไปของเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด 
ในเวลาต่อมาจึงเกิดระบบบัญชีคู่และถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากว่าระบบบัญชีคู่เป็นระบบที่
ต้องบันทึกบัญชีทั้งสองด้าน สามารถระบุที่มาและที่ไปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางการบัญชีได้ทั้งหมด 
ท าให้ได้ข้อมูลครบถ้วน สามารถน ามาสรุปและวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ การศึกษาการบัญชีใน
ขั้นแรกๆ จึงควรศึกษาประวัติการบัญชีเพื่อจะได้ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่และยาวนาน แม้กระทั่งใน
ปัจจุบันการบัญชีกจมิได้หยุดนิ่ง ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องท าให้นักบัญชีต้องต่ืนตัวอยู่
ตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเทคโนโลยี ความซับซ้อนของธุรกิจ ความต้องการ
ใช้ช่องโหว่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดของนักบัญชี จะได้รับมือได้ทัน เมธากุล เกียรติกระจาย และ 
ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร (2547: 1-1) กล่าวถึง ประวัติความเป็นมาของการบัญชีสามารถแบ่งตามช่วง
ระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญได้ ดังนี้  
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ตารางที ่1.1 วิวัฒนาการของการบัญชีในต่างประเทศ  
ยุค การเปลี่ยนแปลง 

1.ยุคก่อนระบบบัญชีคู่  
( ก่ อ น  ค . ศ .  3 ,0 0 0  ปี  – 
ศตวรรษท่ี 13) 

-สมัย อียิป ต์  พบหลั กฐานการจดบันทึ กข้ อมู ลสิ นทรั พย์ ใน
ท้องพระคลัง 
- สมัยโรมัน พบหลักฐานการบันทึกรายไว้ทั้งสองด้าน คล้ายบัญชีคู่  

2.ยุคระบบบัญชีคู่  
(ศตวรรษท่ี 17 -18)  
เกิดขึ้นในปลายศตวรรษท่ี 13   

- ยุคนี้เริ่มมีการใช้หลักการบัญชีคู่ (Double Entry Book-keeping 

System)  

-ในปี ค.ศ. 1494  Luca Pacioli   พระนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลี ได้
เขียนหนังสือ “Summa  de  Arithmetica Geometria Proportioniet  

Proportionalita” เป็นหนังสือ 

3. ยุคปัจจุบัน   
(ศตวรรษที่ 18-19-20)  เริ่ม
ต้ังแต่ศตวรรษท่ี 19 

-เนื่องจากผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในสหราชอาณาจักรและ
สหรัฐอเมริการวมทั้ งสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจมีความ
สลับซับซ้อนมากขึ้น และมีผู้ต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพิ่มมาก
ขึ้น เช่น ผู้ลงทุน  เจ้าหนี้  รัฐบาล 

 

วิวัฒนาการของการบัญชีเกิดขึ้นในต่างประเทศ จุดเริ่มต้นจากการจดบันทึกซึ่งถือว่าเป็นการ
เกจบข้อมูลทางการบัญชี ต้ังแต่ ก่อน ค.ศ. 3,000 ปี มาจนถึงศตวรรษที่  13 มีสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

ก. การลงทุนทางการค้า  ผู้ประกอบการค้ามักลงทุนในรูปเจ้าของคนเดียวโดยหวังผลก าไร
เป็นผลตอบแทน 

ข. สภาพทางเศรษฐกิจ  สภาพทางเศรษฐกิจส่งผลให้การประกอบการค้าธุรกิจ
เปลี่ยนแปลงจากระบบแลกเปลี่ยน (Barter System) เป็นระบบการซื้อขาย (Trading System) และ
ระบบการผลิต (Manufacturing  System) ซึ่งต้องอาศัยการจดบันทึกข้อมูลทางการบัญชีในการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลิต เพื่อค านวณราคาขาย  

ค. การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี มีการค้นคว้าทางด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งท าให้การท าบัญชี
สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากน้ีผู้ประกอบการยังเริ่มใช้เหรียญเงินและทองค าเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยน 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบัญชี ในปีค.ศ. 1800-1930 
(เมธากุล เกียรติกระจาย, 2538: 1-7) 

1. ต าราทางการบัญชี ศตวรรษที่ 19 (ค.ศ. 1801-1900) การประกอบการค้าเปลี่ยนจาก
ธุรกิจเจ้าของคนเดียวมาเป็นห้างหุ้นส่วน 

2. การปฏิวัติอุตสาหกรรมและอิทธิพลต่อการบัญชีต้นทุนค่าเสื่อมราคา  
2.1 การบัญชีต้นทุน เนื่องจากปริมาณการผลิตมากขึ้น ปัจจัยการผลิตมีต้นทุนสูงขึ้น 

และมีการใช้การจัดการทางวิทยาศาสตร์ เริ่มมีการใช้ต้นทุนมาตรฐาน ผลจากความเจริญรุ่งเรือง
ทางการบัญชีต้นทุน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการค านวณก าไรในอุตสาหกรรม การตีราคาสินค้า
คงเหลือ และการเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่าย 

2.2 การคิดค่าเสื่อมราคา มีผู้คิดค้นวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 

3. ความเจริญและวิวัฒนาการทางรถไฟ ศตวรรษท่ี 19 การรถไฟในสหรัฐอเมริกาเจริญ 

อย่างรวดเรจว ส่งผลให้มีการใช้เงินทุนจ านวนมากในการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน 

4. อิทธิพลจากข้อบังคับของรัฐต่อกิจการสหรัฐอเมริกา เริ่มต้ังแต่ปี ค.ศ.1916 รัฐบาล
ของสหรัฐอเมริกาเริ่มออกกฎข้อบังคับส าหรับกิจการสาธารณูปโภค การบัญชีจึงได้รับอิทธิพลจาก
กฎเกณฑ์เหล่านี้ 

5. อิทธิพลจากการจัดเก็บภาษีเงินได้ในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ในประเทศ 

อังกฤษและสหรัฐอเมริกาเริ่มออกกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผลจากกฎหมายเหล่านี้ท าให้เกิด
การค านวณก าไรเพื่อเสียภาษี กฎหมายเหล่านี้มีผลต่อความคิดทางการบัญชีในเรื่องการปฏิบัติทาง
บัญชีให้ได้มาตรฐานและมีความสม่ าเสมอ การคิดค่าเสื่อมราคา 

6. อิทธิพลจากความเจริญเติบโตทางธุรกิจ เมื่อขนาดของการลงทุนในภาคธุรกิจที่มาก
ขึ้นแนวคิดทางการบัญชีกจเปลี่ยนไป มีการลงทุนร่วม มีการขยายกิจการ ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดในการ
จัดท างบการเงินรวม 

7. อิทธิพลจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากนักเศรษฐศาสตร์สนใจในราคา ต้นทุน 

ก าไร ซึ่งส่งผลต่อการวัดมูลค่ารายการในงบการเงิน 
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พัฒนาการทางการบัญชีในประเทศไทย  
(นิพันธ์ เหจนโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2554: 1-17) 
  ตารางท่ี 1.2 พัฒนาการทางการบัญชีในประเทศไทย 

ยุคสมัย เหตุการณ์ 

รัชกาลที่ 5 มีการเปิดสอนวิชาการค้าขาย และเริ่มสอนวิชาการบัญชีตามแบบบัญชีคู่ 
โดยบาทหลวงชาวฝรั่งเศส 

รัชกาลที่ 6 มีพระราชบัญญัติลักษณะเข้าหุ้นส่วนและบริษัท 

รัชกาลที่ 7-8 ออกประมวลรัษฎากรในการจัดเกจบภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

รัชกาลปัจจุบัน จัดต้ังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517  

(ยกเลิกในปี พ.ศ. 2535) 
รัชกาลปัจจุบัน ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับแรกของประเทศไทย พ.ศ. 2522 

รัชกาลปัจจุบัน เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ส่งผลให้ประเทศไทยต้องปฏิรูปการบัญชี 
รัชกาลปัจจุบัน ยกเลิก ปว. 285 เกิด พระราชบัญญัติการบัญชี 2543 

รัชกาลปัจจุบัน จัดต้ังสภาวิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547 

รัชกาลปัจจุบัน ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ ส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2554 

 

แนวคิดพื้นฐานของการบัญชี 
 สิ่งแรกสุดส าหรับการบัญชีคือการท าความเข้าใจถึงความเป็นมาของการบัญชี หมายความว่า 
การที่จะเหจนความส าคัญของการบัญชีและน าไปปฏิบัติจนเหจนถึงประโยชน์ของการบัญชีนั้น จะต้อง
เกิดจากความเชื่อมั่นในความมีมาตรฐานของการบัญชีก่อน ดังนั้น การบัญชีจึงต้องมีกฎเกณฑ์อย่าง
เป็นระบบ และสามารถตรวจสอบได้ แนวคิดหนึ่งของการบัญชีคือข้อสมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 
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ข้อสมมติขั้นมูลฐานของการบัญชี 
 เมื่อการบัญชีมีการปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน การเข้าสู่กระบวนการทางการบัญชีจะเริ่มต้นขึ้น และ
ผู้ประกอบการต้องด าเนินการตามขั้นตอน เพื่อเจ้าของกิจการจะได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ในเบื้องต้น
จะต้องท าความเข้าใจให้ตรงกับกันนักบัญชีในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางบัญชี ซึ่งกจคือ ข้อ
สมมติขั้นมูลฐานของการบัญชี ซึ่งมีความหมายว่า กิจการควรยึดเป็นหลักปฏิบัติตามข้อสมมตินี้ทุก
ประการ ถึงแม้ว่าจะล าบากในทางปฏิบัติกจตามที่ นิพันธ์ เหจนโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร 
(2554:2-16) กล่าวถึงข้อสมมติขั้นมูลฐานของการบัญชี มี 4 ข้อ ดังนี้ 

1. หลักความเป็นหน่วยงานของกิจการ (Accounting/ Business/ Separate Entity 

Assumption) หมายถึง การแยกออกจากกันระหว่างเรื่องเฉพาะบุคคลกับเรื่องเฉพาะของการด าเนิน
กิจการ ไม่ควรน ามาปะปนกัน เพื่อความถูกต้องของข้อมูล 

2. หลักการด าเนินงานต่อเนื่อง (Going Concern or Continuity Assumption) หมายถึง 
การด าเนินกิจการ กิจการจะต้องมีการวางแผนในการด าเนินงานและด าเนินงานให้บรรลุตามแผนที่
วางเอาไว ้

3. หลักการใช้หน่วยเงินตรา (Monetary Unit Assumption หรือ Unit of Measure 
Assumption) หมายถึง การจดบันทึกข้อมูลทางบัญชี ซึ่งจะต้องบันทึกเป็นจ านวนเงิน ค าว่า จ านวน
เงิน หมายถึง มูลค่าของรายการนั้นๆ ซึ่งการรายงานเป็นจ านวนเงินจะท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจ
สถานการณ์ของกิจการตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น 

4. หลักงวดเวลา (Time Period or Periodicity Assumption) หมายถึง การด าเนินกิจการ 
กิจการต้องทราบถึงความเป็นไปของกิจการว่าเกิดผลอย่างไร กิจการต้องก าหนดระยะเวลาขึ้นมาเอง 
ตามความต้องการทราบข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขึ้นอยู่กับความต้องการใช้ข้อมูลของกิจการเอง 
อาจก าหนดงวดเวลาเป็น รายเดือน รายไตรมาส รายหกเดือน เช่น งวดเวลารายไตรมาส เริ่มวันที่ 1 
มกราคม สิ้นสุดงวดเวลาคือวันที่ 31 มีนาคม วันที่ 1 มกราคมจะเป็นวันต้นงวด วันที่ 31 มีนาคม จะ
เป็นวันสิ้นงวด ในวันสิ้นงวดกิจการต้องสรุปผลอออกมาว่า กิจการมีผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร 
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กิจการมีฐานะทางการเงินเป็นอย่างไร เป็นต้น  แต่ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประกาศอีกด้วย 

 จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในตอนแรกเรียกว่าการบัญชีมีวิวัฒนาการ คือมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป แต่หลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายสาเหตุ เช่น การจัดเกจบภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา การเปลี่ยนรูปแบบจากกิจการเจ้าของคนเดียวมาเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมท าให้เกิดบัญชีต้นทุน การรถไฟที่เจริญอย่างรวดเรจวท าให้เกิดบัญชีค่าเสื่อมราคา เป็นต้น 
ท าให้การบัญชีไม่ได้เป็นวิวัฒนาการอีกต่อไป แต่กลายมาเป็นพัฒนาการทางการบัญชี คือมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรจวและการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปในทางที่ดีขึ้น 

 

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เมื่อนักบัญชีพบปัญหาในทางปฏิบัติจึงได้หาทางแก้ปัญหาจนออกมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติทางบัญชีที่ได้รับการยอมรับ และสุดท้ายจึงออกเป็นข้อบังคับเพื่อให้การท าบัญชีเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เรียกว่า “มาตรฐานการบัญชี” หลายประเทศมีความเหจนตรงกันในเรื่องของการที่จะ
พัฒนาการบัญชีให้มีระบบและได้มาตรฐาน จึงเกิดวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเรียกว่า “มาตรฐานการ
บัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standard: IAS)” ขึ้น เพื่อเป็นวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีส าหรับนานาประเทศ การน ามาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศนี้ไปใช้ไม่มีการบังคับ ซึ่งกจ
แล้วแต่ว่าจะน าฉบับภาษาอังกฤษไปแปลเป็นภาษาของตนเอง หรือน าฉบับภาษาอังกฤษไปใช้ใน
ประเทศของตนเอง หรือจะน าฉบับภาษาอังกฤษไปดัดแปลงให้เข้ากับสภาพของประเทศตนเองกจ
สามารถท าได้ทั้งนั้นและในภายหลังค าว่า “มาตรฐานการบัญชี” ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น “มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน” ท าให้ เกิด “มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ” 
(International Financial Reporting Standard: IFRS) เพื่อระบุว่าในการปฏิบัติงานทางบัญชี 
นอกจากจะต้องท าบัญชีตามขั้นตอนแล้วยังต้องน าเสนอคือสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจข้อมูลที่ต้องการน าเสนอ
อีกด้วย 

ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่ได้มาตรฐาน โดยประเทศไทยได้น า
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและแปลเป็นภาษาไทย ตราเป็นกฎหมาย เป็นมาตรฐานการบัญชีของไทย คือ Thai 

Accounting Standard (TAS) และ มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย Thai Financial 
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Reporting Standard (TFRS) ฉะนั้นวิธีปฏิบัติทางการบัญชีทั้งหมดในประเทศไทย จะถูกน ามาจาก 

TAS และ TFRS สามารถเรียกได้ทั้ง 2 ชื่อ เพราะน ามาใช้ปฏิบัติทั้ง 2 ชื่อ แต่ส่วนใหญ่มักเรียกว่า 
“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน” จัดท าโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีนี้มีหน้าที่ดูแลผู้ที่ประกอบวิชาชีพบัญชี ออก
กฎระเบียบ ให้ความรู้เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชีพบัญชีอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ในเวลาต่อมานักบัญชีจึง
ได้จัดท า “แม่บทการบัญชี” ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน” ขึ้น 
เพื่อตีกรอบวิธีปฏิบัติทางการบัญชีให้อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดนี้ อันจะน าไปสู่การสรุปข้อมูลทางการ
บัญชีที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือ “งบการเงิน” 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของไทย เป็นวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีที่เหมาะกับกิจการขนาดใหญ่ที่มีส่วนได้เสียสาธารณะเป็นกิจการที่มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อคนจ านวนมาก จึงเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีความซับซ้อนหลายขั้นตอนเพราะ
ต้องรายงานข้อมูลอย่างละเอียด แต่กิจการในประเทศไทยเป็นกิจการขนาดกลางและกิจการขนาดเลจก
ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเป็นส่วนใหญ่ โดยที่กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเหล่านี้จะต้องท า
บัญชีให้ได้ตามมาตรฐานการบัญชีของกิจการขนาดใหญ่ที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ซึ่งการจัดท าบัญชี
ใหไ้ด้ตามมาตรฐานเป็นเรื่องล าบากและเสียค่าใช้จ่ายมาก ดังนั้น คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการ
บัญชีจึงได้ออก “มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนไดเสียสาธารณะ” เพื่อให้
กิจการขนาดกลางและกิจการขนาดเลจกที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมีแนวทางในการปฏิบัติที่ลดภาระ
ลง ซึ่งความหมายของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ มีดังนี้ 
 

ตามประกาศสภาวิชาชีพ ฉบับที่ 20/2554 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ
กิจการท่ีไม่มีส่วนได้สาธารณะ ก าหนดว่า กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ หมายถึง กิจการที่
ไม่ใช่กิจการดังต่อไปนี้ 

1. กิจการท่ีมีตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการซึ่งมีการซื้อขายในตลาดสาธารณะ ไม่ว่า
จะเป็นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศหรือการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์  (Over the 

Counter) รวมทั้งตลาดในท้องถิ่นและในภูมิภาค หรือกิจการที่น าส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการ
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น าส่งงบการเงินของกิจการให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์หรือหน่วยงานก ากับดูแล
อ่ืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการออกขายหลักทรัพย์ใดๆ ต่อประชาชน 

2. กิจการที่ด าเนินธุรกิจหลักในการดูแลสินทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกว้าง ได้แก่ 
สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เป็นต้น 

3. บริษัทมหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน 

4. กิจการอ่ืนที่จะก าหนดเพิ่มเติม 

ดังนั้น ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 มาตรฐานการบัญชีของไทยถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ  

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะหรือ
เรียกว่า “TFRSs for NPAEs” เป็นมาตรฐานการบัญชีส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดเลจกที่ ไม่มี
ส่วนได้เสียสาธารณะ ซึ่งกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ (วรศักด์ิ ทุมมา
นนท์, บรรยาย 20 มีนาคม 2558) 

1.1 ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ 

1.2 ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะเป็นหลัก แต่ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีส่วนได้เสียสาธารณะเพียงแค่ 
2 ฉบับ คือ TAS 12 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้ และ TAS 19 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน 

1.3 ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
ทั้งหมด 

2. มาตรฐานการบัญชีส าหรับกิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะ เรียกว่า “TFRSs for  

PAEs” กิจการที่เป็นกิจการขนาดใหญ่ท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะ กิจการนี้จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินทั้งหมดที่ประเทศไทยประกาศใช้โดยไม่ได้รับการยกเว้น 
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กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  
งบการเงิน คือ การรายงานข้อมูลทางบัญชีที่ได้รวบรวมไว้ การจัดท างบการเงินจะต้องจัดท า

ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อความน่าเชื่อถือของงบการเงิน มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินทุกฉบับจะถูกก าหนดขอบเขตด้วยกรอบแนวคิดทางการบัญชี ท าให้งบการเงิน อยู่ภายใต้
แนวคิดเดียวกัน จึงจะสามารถน างบการเงินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้  นั่นกจคือ“กรอบแนวคิด
ส าหรับการรายงานทางการเงิน”  
 สิ่งที่ถูกก าหนดในกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน คือ  

1. วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปหมายความว่าอย่างไร 
2. มีลักษณะใดบ้างของข้อมูลทางการเงินที่จะท าให้ข้อมูลทางการเงินมีประโยชน์ 
3. ค านิยาม การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าองค์ประกอบของโครงสร้างของงบการเงินมี

อะไรบ้าง 
4. แนวคิดเกี่ยวกับทุนและการรักษาระดับทุน 

 ท าให้การจัดท าและน าเสนองบการเงินจะต้องท าภายใต้กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทาง
การเงิน ซึ่งภายใต้กรอบแนวคิดฯ คือ มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อประโยชน์ต่อที่ผู้มี
ความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลจากงบการเงิน ดังภาพที่ 1.1 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดส าหรับการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน 

 

 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 

 

 

 

 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน 
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ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับสินทรัพย์ 

 ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ สิ่งที่ต้องท าเป็นประจ า เช่น การอาบน้ า ซึ่งการอาบน้ าต้องอาศัย
อุปกรณ์ เช่น ขันอาบน้ า เป็นต้น ขันอาบน้ ามีประโยชน์คือเอาไว้ใช้ตักน้ าเพื่อราดน้ าลงบนร่างกาย และ
สามารถราดลงบนส่วนใดกจได้ตามต้องการ อีกตัวอย่างหนึ่งคือการเดินทางโดยใช้รถจักรยาน 
รถจักรยานมีประโยชน์คือใช้ปั่น การปั่นรถจักรยานท าให้ถึงที่หมายได้เรจวกว่าการเดินเพื่อ
ประหยัดเวลาอีกทั้งยังเป็นการออกก าลังกายส่งผลให้ร่างกายแขจงแรง เป็นต้น ที่กล่าวมาเป็นเพี ยง
ตัวอย่างที่จะท าให้เหจนถึงความจ าเป็นของมนุษย์ในการกระท ากิจกรรมใดๆ จะต้องมีตัวช่วย หรือ
หมายความว่า มนุษย์มีความจ าเป็นที่จะต้องมีสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นมาและน ามาใช้เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจ าวันเพื่อให้การด าเนินชีวิตเป็นไปได้โดยสะดวก ตัวช่วยในการ
อาบน้ าคือ ขันอาบน้ า ตัวช่วยในการเดินทางโดยใช้รถจักรยาน คือรถจักรยาน หากเป็นการด าเนิน
ธุรกิจกจมีความจ าเป็นต้องมีตัวช่วยเช่นกันซึ่งไม่แตกต่างจากการด าเนินงานในชีวิตประจ าวันแต่อย่าง
ใด เช่น การรับช าระเงินค่าสินค้าของร้านสะดวกซื้อ 7-11 พนักงานจะบันทึกรายการขายลงในเครื่องรับ
เงินสด เครื่องรับเงินสดจะบันทึกรายการสินค้าที่ขาย จ านวนหน่วยที่ขายและมูลค่าของสินค้าที่ขาย 
และรายงานออกมาว่าจ านวนเงินที่พนักงานได้บันทึกไว้กับจ านวนเงินสดที่มีอยู่จริงมีจ านวนตรงกัน
หรือไม่ เพื่อจะท าให้สามารถตรวจสอบการท างานของพนักงานได้ในทันที  ดังนั้น ตัวช่วยของร้าน
สะดวกซื้อ 7-11 ในการเกจบข้อมูลการขายสินค้าคือเครื่องรับเงินสด ซึ่งในการด าเนินธุรกิจกจควรต้องมี
ตัวช่วยเพื่อให้ธุรกิจประสบผลส าเรจจ  ในย่อหน้าถัดไปจะศึกษาความหมายของค าว่า “สินทรัพย์” ซึ่งมี
ความหมายใกล้เคียงกับ “ตัวช่วย” เพื่อจะได้ทราบว่าสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นมาและน ามาใช้เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจ าวันและการด าเนินธุรกิจแท้ที่จริงแล้วมีความหมายว่าอย่างไร  

ความหมายของสินทรัพย์ 
กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ได้ให้ความหมายของสินทรัพย์

ไว้ดังนี้ 
สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลของ 

เหตุการณ์ในอดีตซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจาก
ทรัพยากรนั้นในอนาคต 

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย์ หมายถึง ศักยภาพของสินทรัพย์ในการ 
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ก่อให้เกิดกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแก่กิจการทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ศักยภาพดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของการเพิ่มประโยชน์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมด าเนินงาน หรืออาจอยู่ในรูปของความสามารถในการเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือ
รายการเทียบเท่าเงินสด หรือความสามารถในการลดกระแสเงินสดจ่าย เช่น 
กระบวนการผลิตใหม่ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต 

กิจการอาจได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์ในหลายลักษณะ เช่น  

1. กิจการอาจใช้สินทรัพย์รายการใดรายการหนึ่งหรือใช้สินทรัพย์รายการนั้นร่วมกับสินทรัพย์ 
รายการอ่ืนเพื่อผลิตสินค้าหรือบริการท่ีจะน าไปขาย 

2. กิจการอาจน าสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปแลกกับสินทรัพย์อื่น 

3. กิจการอาจน าสินทรัพย์ไปช าระหนี้สิน 

4. กิจการอาจน าสินทรัพย์มาจ่ายให้กับเจ้าของ 

ศัพท์บัญชี (2538: 15) ได้ให้ความหมายของสินทรัพย์ไว้ดังนี้ 
Asset - สินทรัพย์ ในทางบัญชี หมายถึง สิทธิและทรัพยากรที่กิจการมีอยู่ซึ่งเกิดจากการ

ประกอบการ สามารถแสดงค่าเป็นตัวเงินได้จะให้ประโยชน์ในอนาคต ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินที่เป็นตัวเงิน 
เช่น เงินสด หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดและลูกหนี้ เป็นต้น ทรัพย์สินที่มีรูปร่าง เช่น สินค้า
คงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น ต้นทุนที่คาดว่าจะก่อให้ เกิดประโยชน์
และรายได้ในอนาคต เช่น สินค้าคงเหลือ ค่าสิทธิต่างๆ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอการตัดบัญชี 
เป็นต้น 

Asset - สินทรัพย์ ในทางกฎหมาย หมายถึง วัตถุมีรูปร่างและวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคา
และอาจถือเอาได้ 

จากความหมายของสินทรัพย์ข้างต้น สรุปได้ว่า สินทรัพย์มีลักษณะ คือ “สิ่งของที่กิจการมีไว้
ใช้ในการด าเนินธุรกิจเพื่อจะได้รับประโยชน์ในอนาคตอย่างเตจมที่จากสิ่งของนั้น” โดยจะเน้นในส่วน
ของการท าธุรกิจมากกว่าเรื่องส่วนตัว และทุกกิจการจะต้องมีสินทรัพย์ไว้ใช้ในการด าเนินธุรกิจ ฉะนั้น 
“ตัวช่วย” ที่ทุกกิจการจะต้องมีกจคือ “สินทรัพย์” นั่นเอง จากตัวอย่างข้างต้น ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ใช้
เครื่องรับเงินสด ในการรับช าระเงินค่าสินค้า จะท าให้สามารถตรวจสอบการท างานของพนักงานได้
ในทันที ซึ่งสร้างความสะดวก รวดเรจว ท าให้ธุรกิจสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ตัว
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ช่วยของร้านสะดวกซื้อ 7-11 คือเครื่องรับเงินสด ในเรื่องของการรับช าระเงินจากการขายสินค้า 
หมายความว่า เครื่องรับเงินสด คือ “สินทรัพย์” ของร้านสะดวกซื้อ 7-11 นั่นเอง ตัวอย่าง สินทรัพย์ที่
ร้านสะดวกซื้อ 7-11 มีไว้ใช้เพื่อจะได้รับประโยชน์ในอนาคตอย่างเตจมที่ในการด าเนินธุรกิจจากสิ่งของ
นั้น ได้แก่ ตู้นึ่งซาลาเปา เครื่องย่างไส้กรอก เครื่องท าสเลอป้ี เครื่องกดน้ าหวาน เป็นต้น 

 

ประเภทของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน ได้จัดประเภท
สินทรัพย์ ดังนี้ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

66 กิจการต้องจัดประเภทสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน เมื่อ สินทรัพย์นั้นเป็นไปตาม 

  เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ 
66.1 คาดว่าจะได้รับประโยชน์หรือต้ังใจจะขาย หรือใช้ภายในรอบระยะเวลาการ 
 ด าเนินงานตามปกติของกิจการ 
66.2 ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นคือมีไว้เพื่อค้า 

66.3 คาดว่าจะได้รับประโยชน์ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลา 

 รายงานกิจการ 
66.4 สินทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด (ตามที่นิยามไว้ใน 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง (2557) เรื่อง งบกระแสเงินสด) และ 

ไม่มีข้อจ ากัดในการแลกเปลี่ยนหรือการใช้ช าระหนี้สินภายในระยะเวลาอย่าง
น้อย 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน 

สินทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นให้จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ตามที่มาตรฐานการบัญชีได้จัดประเภทสินทรัพย์ เมื่อกิจการได้สินทรัพย์มาไว้เพื่อใช้งานแล้ว 
กิจการต้องจัดประเภทสินทรัพย์ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. สินทรัพย์หมุนเวียน หมายถึง  
1.1 สินทรัพย์ที่เป็นไปตามข้อก าหนดต่างๆ นี้เพียงข้อเดียว ซึ่งกิจการคาดว่าจะ 

1.1.1 ได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นภายในรอบระยะเวลาการด าเนินงาน
ตามปกติของกิจการ 
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1.1.2 มีไว้เพื่อขาย ภายในรอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติของกิจการ 
1.1.3 น าสินทรัพย์นั้นมาใช้เองภายในรอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติของ

กิจการ  
(รอบระยะเวลาการด าเนินงานของกิจการ หมายถึง การซื้อสินทรัพย์มาเพื่อใช้ในการ

ด าเนินงานของกิจการจนกิจการได้รับเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดจากสินทรัพย์นั้นกลับมายัง
กิจการ หากเป็นการยากที่จะระบุรอบระยะเวลาการด าเนินงานของกิจการได้ ให้ก าหนดว่ารอบ
ระยะเวลาการด าเนินงานมีระยะเวลา 12 เดือน) 

1.2 กิจการมีสินทรัพย์นั้นๆ ไว้โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อค้า 

1.3 กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจาก
รอบระยะเวลารายงาน 

1.4 สินทรัพย์หมุนเวียนนี้เป็นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด และจะต้องไม่มี
ข้อจ ากัดในการจะน าไปแลกเปลี่ยนหรือการใช้ช าระหนี้สินภายในระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือนนับ
จากรอบระยะเวลารายงาน 

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หากกิจการพิจารณาแล้วพบว่า สินทรัพย์ไม่เข้าเงื่อนไขของ
สินทรัพย์หมุนเวียนให้จัดประเภทสินทรัพย์นั้นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ซึ่งกิจการจะได้รับประโยชน์
จากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมากกว่ารอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติของกิจการ สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนยังหมายความถึง สินทรัพย์มีตัวตน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมี
ลักษณะที่เป็นระยะยาว อีกด้วย 

การรับรู้รายการของสินทรัพย์ 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ได้ให้ความหมายของการรับรู้
รายการของสินทรัพย์ไว้ดังนี้ 

4.44 กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ในงบดุลเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตและสินทรัพย์นั้นมีราคาทุนหรือมูลค่าที่สามารถวัดได้
อย่างน่าเชื่อถือ 

4.45 กิจการต้องไม่รับรู้สินทรัพย์ในงบดุลจากรายจ่ายท่ีเกิดขึ้น หากไม่น่าเป็นไปได้ที่กิจการ
จะได้รับ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นเกินกว่ารอบระยะเวลาบัญชีที่
เกิดรายจ่ายนั้น แต่กิจการต้องรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน
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แทน รายจ่ายที่เกิดขึ้นมิได้แสดงว่าฝ่ายบริหารมิได้มุ่งหวังประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตหรือแสดงว่าฝ่ายบริหารผิดพลาดในการจ่ายรายจ่ายนั้น เพียงแต่แสดงว่าระดับ
ความแน่นอนที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกินกว่ารอบระยะเวลาบัญชี
ปัจจุบันนัน้ไม่เพียงพอที่กิจการจะรับรู้รายจ่ายเป็นสินทรัพย์ในงบดุล 

ตามที่มาตรฐานการบัญชีกล่าวถึง การรับรู้รายการของสินทรัพย์ หมายความว่า เมื่อ
กิจการแน่ใจว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายจ่ายนั้น กิจการต้องบันทึกบัญชีว่าสิ่ง
นั้นเป็นสินทรัพย์ลงในสมุดบัญชี  และต้องบันทึกจ านวนเงินของรายจ่ายนั้นด้วย โดยที่จ านวนเงิน
จะต้องเป็นจ านวนเงินที่สมเหตุสมผล มีความน่าเชื่อถือ สุดท้ายบัญชีสินทรัพย์จะไปปรากฏที่งบแสดง
ฐานะการเงิน 

และกิจการจะต้องไม่บันทึกบัญชีรายจ่ายนั้นเป็นสินทรัพย์ หากกิจการเหจนว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์จากรายการในอนาคตนั้น กิจการต้องบันทึกบัญชีรายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย แสดงให้
เหจนความแตกต่างของค่าใช้จ่ายและสินทรัพย์ ดังภาพที่ 1.2  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.2 แสดงความหมายของรายจ่าย 

 

 

 

 

 

 

รายจ่าย 

สินทรัพย์ 
ให้ประโยชน์ใน

อนาคต 

ค่าใช้จ่าย 

ให้ประโยชน์ใน
ขณะนั้น 

ค่าเสื่อมราคา 

ค่า.. (ระบุชื่อ) 

หมุนเวียน 

ไม่หมุนเวียน 

...ใช้ไป, ค่า..... 



17 

 

การวัดมูลค่าของสินทรัพย์  
กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ได้ให้ความหมายของการวัด

มูลค่าองค์ประกอบของงบการเงินไว้ดังนี้ 
4.54 การวัดมูลค่าคือ กระบวนการก าหนดจ านวนท่ีเป็นตัวเงินเพื่อรับรู้องค์ประกอบของงบ 

การเงินในงบดุลและงบก าไรขาดทุน การวัดมูลค่าจะเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้เกณฑ์การ
วัดมูลค่า  

 ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด สินทรัพย์เป็นองค์ประอบหนึ่งของงบการเงิน เมื่อกิจการ
ได้รับรู้รายการนั้นเป็นสินทรัพย์แล้ว รายการทุกรายการต้องมีมูลค่า ซึ่งการก าหนดมูลค่าของสินทรัพย์
จะเป็นไปตามที่มาตรฐานการบัญชีแต่ละฉบับก าหนด 
 

ความแตกต่างระหว่างรายการหมุนเวียนกับรายการไม่หมุนเวียน 

ตามที่มาตรฐานการบัญชีกล่าวไว้ว่า การน าเสนอสินทรัพย์และการเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ใน
งบการเงินของสินทรัพย์ สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

1. เมื่อกิจการแน่ใจว่ากิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้น และ
เมื่อบันทึกบัญชีสินทรัพย์กิจการต้องบันทึกจ านวนเงินของสินทรัพย์นั้นด้วย และขั้นตอนสุดท้ายของ
งานบัญชี บัญชีสินทรัพย์จะไปปรากฏที่งบแสดงฐานะการเงิน  

2. การแสดงรายการสินทรัพย์แต่ละรายการนั้นกิจการต้องใช้ดุลยพินิจว่ารายการใดมี
รายละเอียดมากต้องแยกแสดงเพิ่มเติมตามเกณฑ์ที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด คือ 1. ตามลักษณะ
ของสินทรัพย์ 2. ตามสภาพคล่องและการใช้งานของสินทรัพย์ 

3. กิจการต้องแยกแสดงสินทรัพย์เป็นรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะ
การเงินและการจัดล าดับของสินทรัพย์จะต้องแสดงตามล าดับของสภาพคล่องของสินทรัพย์นั้นเอง คือ 
รายการไหนสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ก่อนจะถูกจัดล าดับก่อน รายการที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ช้าจะ
ค่อยๆ เรียงลงไปตามล าดับ 

 

การแสดงรายการในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน ก าหนดถึงการ
น าเสนอสินทรัพย์และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ดังนี้  
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ข้อมูลที่ต้องน าเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน 

54. งบแสดงฐานะการเงินต้องมีรายการที่แสดงจ านวนเงินทุกข้อดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย 

54.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

54.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

54.3 สินค้าคงเหลือ 

54.4 สินทรัพย์ชีวภาพ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม หมายเหตุ  
 เมื่อมีการประกาศใช้) 

54.5 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย 

54.6 สินทรัพย์ทางการเงิน (ไม่รวมจ านวนเงินที่แสดงในข้อ 54.1 54.2 และ 54.5) 

54.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

54.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

54.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
54.10 ยอดรวมของสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและสินทรัพย์ 

58. การใช้ดุลยพินิจว่ารายการใดต้องแยกแสดงเพิ่มเติมให้พิจารณาโดยถือเกณฑ์ดังนี้ 
58.1 ลักษณะและสภาพคล่องของสินทรัพย์ 
58.2 การใช้งานของสินทรัพย์ภายในกิจการ และ 

58.3 จ านวนเงินลักษณะและจังหวะเวลาของหนี้สิน 

 กิจการต้องแสดงข้อมูลสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด โดยการแสดงรายการตามสภาพคล่องของ
สินทรัพย์ ลักษณะการใช้งานสินทรัพย์ ซึ่งต้องเป็นไปตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนด
ไว้ในเรื่องของการก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินอีกด้วย เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจข้อมูลที่
กิจการต้องการน าเสนอ และเนื่องจากสินทรัพย์แต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ประโยชน์ใช้สอยไม่
เหมือนกัน จึงต้องมีมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องสินทรัพย์นั้นๆ ซึ่งในมาตรฐานการบัญชีจะมี
ข้อก าหนดและวิธีปฏิบัติอยู่แล้ว  
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สรุป 

 การบัญชีชั้นกลาง 1 เป็นการศึกษาเจาะลึกรายการสินทรัพย์ทีละรายการ โดยเรียงตามล าดับ
จากงบแสดงฐานะการเงิน ผู้ศึกษาจึงต้องท าความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการทางบัญชีและ
ในภายหลังการปฏิบัติงานทางบัญชีถูกก าหนดโดยกฎหมายทางการบัญชีซึ่งอยู่ภายใต้กรอบแนวคิด
ทางการบัญชีเพื่อให้งานบัญชีมีแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การด าเนินธุรกิจราบรื่น รวดเรจว
และแม่นย า ต้องอาศัย เครื่องมือและอุปกรณ์มาเป็นตัวช่วย สิ่งเหล่านี้ ถูกเรียกว่า “สินทรัพย์” เมื่อ
สินทรัพย์มีความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ การเข้าใจความหมายของสินทรัพย์และสามารถแบ่ง
ประเภทของสินทรัพย์ได้ถูกต้อง จะท าให้การบันทึกบัญชีต้ังแต่เริ่มต้นได้สินทรัพย์มา การน าสินทรัพย์
มาใช้งานและการน าเสนอสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลดีแก่กิจการ เช่น กิจการสามารถวางแผนเกี่ยวกับการใช้งานสินทรัพย์ได้  กิจการ
ทราบถึงความคุ้มค่าในการลงทุนกับสินทรัพย์ได้ เป็นต้น ในบทต่อไปจะเริ่มต้นด้วยสินทรัพย์ล าดับแรก
ของกิจการ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ต้องมีการวางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบ เพราะเป็นสินทรัพย์ที่
สามารถน ามาใช้ได้ในทันทีที่ต้องการ เช่น น าไปซื้อสิ่งของ น าไปช าระหนี้ เป็นต้น  
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แบบฝึกหัดบทที่ 1 
พัฒนาการทางการบัญชีและความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับสินทรัพย์ 

 

ข้อ 1. กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรต่องานบัญชี 
ข้อ 2. “สินทรัพย์” ตามที่กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ได้ให้
ความหมายไว้ว่าอย่างไร 
ข้อ 3. ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด สินทรัพย์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 

ข้อ 4. ให้ระบุสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของกิจการต่อไปนี้มาอย่างละ 3 รายการ  
1.1  ร้านสะดวกซื้อ 7-11  
1.2  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
1.3  ร้านเสริมสวยแดงครีเอชั่น 

ข้อ 5. จากความหมายของค าว่า “การรับรู้สินทรัพย์” ให้บันทึกบัญชีรายการต่อไปนี้ในแบบฟอร์ม
สมุดรายวันท่ัวไป  

2557 

มี.ค.  1  กิจการซื้อเครื่องจักรมาใช้ในการผลิตสินค้า มูลค่าของเครื่องจักร  
100,000 บาท โดยจ่ายเป็นเชจค 

         5  กิจการซื้อเครื่องถ่ายเอกสารมาใช้ในส านักงาน มูลค่า 12,000 บาท โดย 

ยังไม่ได้ช าระเงิน  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 

เร่ือง เงินสดและการควบคุมเงินสด 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท  

1. ความหมายของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
2. รายการที่ไม่นับรวมเป็นเงินสด 

3. การรับรู้รายการเกี่ยวกับเงินสด 

4. การควบคุมเงินสด 

5. ระบบใบส าคัญสั่งจ่าย 

6. ระบบเงินสดย่อย 

7. สมุดเงินสด 

8. การจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
9. การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อศึกษาบทน้ีแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. สามารถบอกความหมายของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดได้ 

2. สามารถบอกได้ว่ามีรายการใดบ้างที่ไม่นับรวมเป็นเงินสด 

3. สามารถวางแผนการควบคุมเงินสดด้านรับและการควบคุมเงินสดด้านจ่ายส าหรับกิจการ
ได้ 

4. สามารถอธิบายถึงความจ าเป็นในการน าเงินสดไปฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 

5. สามารถอธิบายถึงความจ าเป็นที่ต้องจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารและสามารถ
จัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารได้ 
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6. สามารถบอกได้ว่ารายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นสินทรัพย์ล าดับแรกที่จะ
ถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน และสามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดได้ 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. แนะน าเนื้อหารายวิชา แนะน าต ารา เอกสารอ่ืน เว็บไซตท์ี่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาเพิ่มเติม 

2. แนะน ากิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 

3. บรรยายโดยใช้หนังสือและยกตัวอย่างประกอบ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
เนื้อหาที่เรียนและนักศึกษามีส่วนร่วมในการซักถามแทรกระหว่างการบรรยาย 

4. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทั้งในห้องเรียนและเป็นการบ้าน 

5. การจ าลองเหตุการณ์ทางธุรกิจ โดยให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเลียนแบบเหตุการณ์จริง 

6. อาจารย์และนักศึกษาช่วยกันเฉลยแบบฝึกหัดและการบ้าน   

สื่อการเรียนการสอน 

1. ต าราหลัก และเอกสารประกอบการสอน 

2. ข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์ใน Website ของธนาคารในเรื่อง เงินฝากธนาคารกระแส
รายวัน 

3. ตัวอย่างเอกสารจริงจากธนาคาร เช่น ใบน าฝาก ใบถอนเงิน เช็ค เป็นต้น 

4. ค าชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 

5. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบกระแสเงินสด 

การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตจากการเข้าเรียนตรงเวลา ความสนใจในห้องเรียนและการช่วยกันเฉลยแบบฝึกหัด
และการบ้าน 

2. สอบถามเพื่อประเมินความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเป็นรายบุคคล 

3. เฉลยแบบฝึกหัดในห้องและให้สมาชิกในกลุ่มดูแลกันเองหากมีนักศึกษาที่ท าผิด จะต้อง
ท าการแก้ไขให้ถูกต้องทันที 
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บทที่ 2 

เงินสดและการควบคุมเงินสด 

 

 สินทรัพย์รายการแรกที่มีความส าคัญส าหรับกิจการ คือ เงินสด การศึกษาให้เข้าใจ
ความหมายของเงินสดจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะเงินสดเป็นสินทรัพย์ที่มีความสะดวก คล่องตัว  สามารถ
น ามาจับจ่ายได้ทันที จากความสะดวกของเงินสดในการจับจ่ายนี้เองที่ท าให้กิจการมีความจ าเป็นที่
จะต้องมีการวางแผนในการใช้เงินสดให้ดี เช่น การจัดท างบประมาณเงินสด การควบคุมภายใน
เกี่ยวกับเงินสดทั้งด้านรับและด้านจ่าย เป็นต้น นอกจากนี้การวางแผนข้างต้นยังยังสามารถป้องกัน
การสูญหายและการทุจริตที่จะเกิดขึ้น  ดังนั้นกิจการควรเก็บเงินสดไว้ใช้เท่าที่จ าเป็น ให้เพียงพอกับ
ความต้องการใช้จ่ายในแต่ละหนึ่งวัน หากมีเงินสดเหลือมากเกินกว่าที่ต้องการใช้ กิจการควรจะมีการ
บริหารจัดการอย่างไร ดังนั้น การศึกษากระบวนการของเงินสด ควรเริ่มจากการเข้าใจความหมายของ
เงินสดก่อน จากนั้นจึงศึกษาขั้นตอนของวิธีปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง เพื่อให้
ทราบวิธีการที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่กิจการ 

ความหมายของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ศัพท์บัญชี (2538:28) ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 
เงินสด (Cash) คือ เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากประเภทที่

ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันก าหนดไว้ เงินสดในมือรวมถึงเงินเหรียญ ธนบัตร เช็คที่ยังมิได้น าฝาก 
ดร๊าฟท์ของธนาคารและธนาณัติ 

เงินสดในมือ (Cash on hand) คือ เงินสดท่ีกิจการมีไว้เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจประจ าวัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบกระแสเงินสด ได้ให้ความหมายของ
เงินสด ดังนี้  

เงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 

รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะ 

เปลี่ยนเป็นเงินสดในจ านวนที่ทราบได้และมีความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า 
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ค าชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 

(2554: อ. 1-1) ได้ให้ความหมายของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ดังนี้ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Cash and cash equivalents)  
1.1 เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากประเภท

ที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่ก าหนด เช่น 

1.1.1 ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่กิจการมีอยู่ รวมทั้งเงินสดย่อย ธนาณัติ ต๋ัวแลกเงิน
ไปรษณีย ์

1.1.2 เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ ทั้งนี้ไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน
เมื่อสิ้นระยะเวลา (เงินฝากประจ า) รวมทั้งบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
อ่ืน ซึ่งก าหนดให้แสดงไว้ในรายการท่ี 1.2 และ 2.5 แล้ว 

1.1.3 เช็คที่ถึงก าหนดช าระแต่ยังมิได้น าฝาก เช็คเดินทาง ดราฟต์ของธนาคาร 
รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสด

ในจ านวนที่ทราบได้และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าน้อย หรือไม่มีนัยส าคัญ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

กอบแก้ว รัตนอุบล (2555: 3-1) ได้กล่าวถึงเงินสด ว่าเงินสดหมายถึง เงินเหรียญ ธนบัตร เช็ค
ของลูกค้าที่ยังไม่ได้น าฝาก เช็คเดินทาง ดร๊าฟท์ของธนาคาร ธนาณัติ ที่กิจการได้รับเพื่อเป็นการช าระ
หนี้ เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันและออมทรัพย์ประเภทไม่มีก าหนดเวลา นอกจากนี้เงินสด
ยังรวมถึงรายการดังกล่าวที่อยู่ในรูปของเงินตราต่างประเทศด้วย  

จากความหมายของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจะเห็นได้ว่า  
เงินสด คือ เงินสดในมือที่สามารถน ามาใช้ได้ทุกเมื่อ ได้แก่  
1. ธนบัตร 
2. เหรียญกษาปณ ์

3. เงินฝากธนาคารทุกประเภท ที่สามารถถอนเงินสดออกมาใช้ได้ทันทีที่ต้องการใช้ 
4. เงินสดย่อย 

5. เอกสารที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที คือ ธนาณัติ ดร๊าฟท์ และเช็ค 
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หากกิจการมีเงินสดเหลือใช้เกินความจ าเป็น กิจการต้องน าเงินสดที่เหลือนี้ไปหาผลตอบแทน
ในรูปของการลงทุนและต้องเป็นการลงทุนในระยะสั้นเพื่อสามารถน าเงินสดกลับมาใช้ได้ทันทีเมื่อมี
ความจ าเป็น ระยะสั้นคือในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนหรือน้อยกว่า เนื่องจากในมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบกระแสเงินสด กล่าวว่า “โดยปกติเงินลงทุนจะถือเป็นรายการ
เทียบเท่าเงินสดได้ก็ต่อเมื่อเงินลงทุนนั้นมีวันครบก าหนดในระยะสั้น กล่าวคือ 3 เดือน หรือน้อยกว่า
นับจากวันทีไ่ด้มา” ลักษณะการลงทุนนี้คือการน าเงินสดที่มีอยู่เกินความจ าเป็นไปลงทุนดีกว่าที่จะเก็บ
เงินสดไว้โดยไม่เกิดประโยชน์อย่างใด รายการนี้คือ “รายการเทียบเท่าเงินสด” ได้แก่ 

1. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

2. ต๋ัวเงินคลัง 
3. ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 

รายการท่ีไม่นับรวมเป็นเงินสด 

กอบแก้ว รัตนอุบล.(2555: 3-3, 3-5) ได้กล่าวถึงรายการที่ไม่นับรวมเป็นเงินสดว่า รายการที่
ไม่จัดเป็นเงินสดคือ เงินสดที่กิจการไม่ต้ังใจจะน ามาใช้จ่ายช าระหนี้สินหมุนเวียน หรือมีข้อจ ากัดใน
การใช้จึงจะไม่แสดงรวมเป็นเงินสด ตัวอย่างรายการที่ไม่สามารถน ามารวมแสดงเป็นเงินสด ได้แก่ 
วงเงินประกันขั้นต่ ากับธนาคาร เงินกองทุน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เช็คของลูกค้าที่เป็นเช็คคืน ดวง
ตราไปรษณียากร เงินล่วงหน้าค่าเดินทางให้แก่พนักงาน เงินฝากธนาคารในต่างประเทศที่ถูกจ ากัด
การใช้ เป็นต้น 

บุญเสริม วิมุกตะนันท์, ดุษฎี สงวนชาติ, นันทพร พิทยะ และ พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย (2556:48) 
กล่าวถึงเอกสารทางการเงินที่ไม่นับรวมเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันใดวันหนึ่ง ได้แก่  

1. เช็คที่เคยน าฝากธนาคาร และธนาคารส่งคืนมา เนื่องจากไม่สามารถเก็บเงินได้ 
2. เช็คที่รับจากผู้อ่ืน แต่ลงวันที่ล่วงหน้า ท าให้กิจการไม่สามารถน าไปเข้าบัญชีเงินฝาก

ธนาคารได้ เนื่องจากยังไม่ถึงก าหนด 

3. เงินมัดจ าตามสัญญาที่กิจการจ่ายให้ผู้อ่ืนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ แม้ว่ากิจการมีสิทธิจะ
ได้คืนภายหลังก็ตาม 

4. เงินสดที่ให้พนักงานยืมไปใช้ในการปฏิบัติงานให้กิจการ ซึ่งจัดอยู่ในประเภทรายการ
ลูกหนี้พนักงาน 
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5. เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดการใช้เงิน เช่น กิจการใช้เงินฝากประจ าเป็นหลักประกันการ
กู้ยืม เป็นต้น  

จากความหมายของรายการที่ไม่นับรวมเป็นเงินสดจะมีความหมายว่า  
1. มีข้อจ ากัดในการน ามาใช้  
2. ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อน ามาใช้ได้ในทันที และ  
3. กิจการไม่ได้มีการวางแผนที่จะน ามาใช้จ่ายช าระหนี้สินหมุนเวียนได้  
รายการที่ไม่ควรนับรวมเป็นเงินสด ได้แก่ 
1. เงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีเงื่อนไข 

2. เงินสดของกิจการที่ให้พนักงานของกิจการยืมไปใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจให้กับกิจการ  
พนักงานของกิจการจะกลายเป็นลูกหนี้อ่ืนของกิจการ จนกว่าพนักงานจะปฏิบัติภารกิจเสร็จและน า
เอกสารการใช้เงินมารายงานต่อกิจการ ถึงเงินจ านวนนี้จะเป็นเงินของกิจการ แต่กิจการไม่สามารถ
น ามาใช้ได้ เพราะให้พนักงานของกิจการยืมไปแล้ว 

3. เช็คที่กจิการได้รับมา และน าเช็คไปฝากธนาคาร แต่ธนาคารส่งคืนเช็คมา เนื่องจาก 

ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเข้าของเช็คได้ แสดงว่ากิจการไม่ได้รับเงินตามที่ระบุในเช็ค 

4. เช็คที่กิจการได้รับมา แต่เป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้า ท าให้กิจการไม่สามารถเบิกเงินจากเช็ค 

มาใช้ได้ในทันที ต้องรอให้เช็คถึงก าหนด จึงจะสามารถเบิกเป็นเงินสดได้  
เมื่อศึกษาความหมายของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและรายการที่ไม่นับรวมเป็นเงิน

สดแล้ว จะเห็นว่ากิจการต้องมีการวางแผนว่า กิจการมีเงินสด เงินฝากธนาคาร ที่ต้องใช้หมุนเวียนอยู่
เท่าใด การกันเงินสดให้เพียงพอกับความต้องการใช้ การน าเงินสดไปลงทุนในระยะสั้น การบริหารเงิน
สดให้ปลอดภัย ล้วนแล้วแต่ต้องเกิดจากการวางแผนก่อนทั้งนั้น  
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การรับรู้รายการเกี่ยวกับเงินสด 

 เมื่อกิจการได้รับเงินสด อาจได้รับมาจากการขายสินค้าหรือลูกหนี้น ามาช าระหนี้ และจ่ายเงิน
สด อาจน าไปจ่ายช าระหนี้ให้เจ้าหนี้หรือจ่ายช าระค่าใช้จ่ายต่างๆ กิจการต้องบันทึกบัญชีเงินสดซึ่งเป็น
สินทรัพย์ของกิจการ ดังนี้ 
 เดบิต  เงินสด     xx 

  เครดิต  ลูกหนี้การค้า หรือ ขายสินค้า   xx 

 บันทึกรับเงินสดจากการขายสินค้าหรือรับเงินสดจากลูกหนี้ 
 เดบิต  ค่าใช้จ่ายหรือเจ้าหนี้   xx 

  เครดิต  เงินสด      xx 

 บันทึกจ่ายเงินสดเป็นค่าใช้จ่ายหรือจ่ายเงินสดช าระหนี้ให้เจ้าหนี้ 

การควบคุมเงินสด 

 เงินสดเป็นสินทรัพย์ที่มีผู้ต้องการมากที่สุดชนิดหนึ่งเพราะ มีความสะดวกในการจับจ่าย ใน
กรณีที่กิจการมีเงินสดเข้าออกในแต่ละวันเป็นจ านวนมาก กิจการจ าเป็นต้องวางแผน จะมีวิธีบริหาร
จัดการ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการด าเนินงานส าหรับกิจการเองและกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มี
ความส าคัญต่อการด าเนินงานทั้งเงินสดเข้าและเงินสดออก ถือได้ว่าเงินสดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่
เข้าและออกจากกิจการได้หลายๆ ครั้งในแต่ละวัน  อาจเกิดการสูญหายหรือถูกโจรกรรมได้ กิจการต้อง
ควบคุมเพื่อความปลอดภัย  ท าให้เกิดความเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ การควบคุมเงินสดใน
เบื้องต้น มีดังนี้ 

1. การก าหนดหน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน กิจการต้องก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานแต่ละคนท าให้พนักงานได้ทราบถึงความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กรของตนเองอย่างชัดเจน  
หากกิจการไม่ก าหนดหน้าที่และแบ่งแยกหน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน อาจส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา 
เช่น ความซ้ าซ้อนของงานที่ท า ความล่าช้าเนื่องจากไม่รู้ล าดับขั้นของงาน การท างานที่ไม่ได้แบ่งแยก
หน้าที่ท าให้ยากต่อการตรวจสอบ เป็นต้น 

2. การวางแผนการควบคุมโดยใช้เอกสาร เช่น การวางแผนทิศทางเดินของเอกสาร การ
ตรวจสอบให้ตรงกัน การต้ังข้อก าหนดในการปฏิบัติอย่างชัดเจน เป็นต้น 
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3. การสุ่มตรวจ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เป็นการตรวจสอบการท างานของพนักงานโดยไม่
ต้องแจ้งพนักงานก่อน อาจเป็นการสุ่มตรวจเอกสารการรับเงิน การสุ่มตรวจจ านวนเงินสดที่มีอยู่จริง 
เป็นต้น 

4. การใช้เทคโนโลยีเพื่อความทันสมัย  ท าให้เกิดการประหยัดเวลาและสามารถตรวจสอบได้
อย่างรวดเร็ว เช่น โปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผล การติดต้ังกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบการ
ท างานของพนักงาน เป็นต้น 

อาจแบ่งการควบคุมเกี่ยวกับเงินสดได้เป็น 2 ด้าน คือ การควบคุมเงินสดด้านรับ และการ
ควบคุมเงินสดด้านจ่าย 

การควบคุมเงินสดด้านรับ   

เมื่อกิจการได้รับเงินสด ซึ่งหมายถึงมีเงินสดเข้ามายังกิจการ อาจได้รับจากการขายสินค้าหรือ
ลูกหนี้น าเงินสดมาช าระ กิจการมีความจ าเป็นต้องมีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินสดให้ถูกต้อง เพื่อการ
ตรวจสอบได้ ป้องกันการสูญหาย ป้องกันการทุจริต กิจการควรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ก าหนดหน้าที่ในการรับผิดชอบอย่างชัดเจน เช่น พนักงานรับเงินสดจะมีหน้าที่รับเงินสด
อย่างเดียวไม่มีหน้าที่บันทึกบัญชีและพนักงานบันทึกบัญชีจะบันทึกบัญชีอย่างเดียวไม่มีหน้าที่เก็บเงิน
สด ในแต่ละสิ้นวันพนักงานบัญชีและพนักงานรับเงินสดก็จะน ายอดเงินสดจากรายงานที่ได้ท าไว้มา
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน โดยที่จ านวนเงินในรายงานจะต้องตรงกัน เป็นต้น 

2. สุ่มตรวจการท างานของพนักงานในช่วงระหว่างวันโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เพื่อตรวจสอบ
จ านวนเงินสดที่มีอยู่จริงกับจ านวนเงินสดที่ถูกบันทึกบัญชีไว้ 

3. ส าหรับกิจการที่ใช้เครื่องรับเงินสด(Cash Register) เมื่อขายสินค้า เมื่อได้ขายสินค้า
พนักงานขายสินค้าจะบันทึกรายการขายสินค้าลงในเครื่องรับเงินสดว่าได้ขายสินค้าชนิดใดไป มูลค่า
เท่าใดและจ านวนกี่ชิ้น จากนั้นพนักงานจะรับเงินสดจากลูกค้าและออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าเพื่อ
เป็นการยืนยันการขายสินค้า  ในระหว่างวันต้องมีการสุ่มตรวจสอบ จ านวนเงินสดที่เครื่องบันทึกรับเงิน
สดได้บันทึกไว้กับจ านวนเงินสดที่มีอยู่จริง เมื่อถึงสิ้นวันท าการกิจการจะต้องท าการตรวจสอบจ านวน
เงินสดที่เครื่องรับเงินสดบันทึกไว้กับจ านวนเงินสดที่มีอยู่จริง โดยที่จ านวนเงินของทั้งสองที่จะต้องมี
จ านวนตรงกัน เมื่อกิจการน าเครื่องบันทึกรับเงินสดมาใช้ อาจพบปัญหาว่าจ านวนเงินในตอนสิ้นวันไม่
เท่ากัน อาจเกิดเงินสดขาดหรือเงินสดเกิน ซึ่งหากเกิดเงินสดขาด คือเงินสดที่มีอยู่จริงมีจ านวนน้อย
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กว่าเงินสดที่เครื่องรับเงินสดบันทึกไว้หรือเงินสดเกิน คือเงินสดที่มีอยู่จริงมีจ านวนมากกว่าเงินสดที่
เครื่องรับเงินสดบันทึกไว้ ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 2-1 เมื่อสิ้นวันในวันที่ 31 ต.ค. 2557 พนักงานขายของบริษัท ซีพี แอลล์ จ ากัด ได้ท า
รายงานสรุปผลการขายสินค้า พบว่าเงินสดที่มีอยู่จริง 9,999 บาท แต่เงินสดที่รายงานจากเครื่องรับ
เงินสดมีจ านวน 10,000 บาท กิจการจะต้องบันทึกบัญชี ดังนี้ 

สมุดรายวันทั่วไป บริษัท ซีพีแอลล์ จ ากัด 

แต่ถ้าหากพบว่าจ านวนเงินสดที่นับได้จริง 10,002 บาท โดยที่เงินสดที่รายงานจากเครื่องรับ
เงินสดมีจ านวน 10,000 บาท กิจการจะต้องบันทึกบัญชี ดังนี้ 

สมุดรายวันทั่วไป บริษัท ซีพี แอลล์ จ ากัด 

 ตามกรณีที่มีเงินสดขาดและเงินสดเกินเช่นนี้ วิธีปฏิบัติขึ้นอยู่กับแต่ละกิจการว่าจะมีวิธีปฏิบัติ
อย่างไร บางกิจการอาจให้กิจการรับผิดชอบความแตกต่างที่เกิดขึ้น บางกิจการอาจให้พนักงาน
รับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ตามตัวอย่างนี้เป็นกรณีที่กิจการรับผิดชอบในเงินสดส่วนที่ขาด 
และเงินสดส่วนที่เกินเอง โดยบันทึกเงินสดส่วนที่ขาดเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน เงินสดส่วนที่เกินบันทึกเป็น

พ.ศ.2557 รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ต.ค.   31

  

เงินสด 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน (เงินสดส่วนที่ขาด) 
              ขายสินค้า 

บันทึกรายได้จากการขายสินค้าและเงินขาดบัญชี 

 9,999 

1 

 

- 

- 

 

 

10,000 

 

 

 

- 

 

พ.ศ.2557 รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ต.ค.    31

  

เงินสด 

                 ขายสินค้า 

                 รายได้อ่ืน (เงินสดส่วนที่เกิน) 
บันทึกรายได้จากการขายสินค้าและเงินขาดบัญชี 

 10,002 

 

-  

10,000 

2 

 

- 

- 



32 

 

รายได้อ่ืน และเก็บข้อมูลของพนักงานแต่ละคนในขณะปฏิบัติงานไว้เพื่อสรุปผลของการปฏิบัติงาน 
หากมีเงินสดขาดและเงินสดเกินเป็นจ านวนมาก กิจการอาจต้องมีวิธีตักเตือนพนักงานคนนั้น 
เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมเงินสดที่เป็นระบบต่อไป 

4. การใช้ระบบของเอกสารต่างๆ เพื่อท าให้เกิดการควบคุม เช่น  
4.1 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน คือ เมื่อกิจการมีเงินสดเข้ามา

ในแต่ละวัน กิจการไม่ควรเก็บเงินสดไว้เองทั้งหมด กิจการต้องก าหนดจ านวนเงินสดขั้นต่ าที่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ในแต่ละวัน และในส่วนที่เกินกว่าจ านวนเงินสดขั้นต่ าให้น าไปฝากธนาคาร เนื่องจากว่า
เมื่อกิจการน าเงินสดไปฝากธนาคาร จะมีหลักฐานในการฝากคือ ใบน าฝาก( pay- in slip) และ
หลักฐานในการถอนคือ ส าเนาเช็ค เพื่อประกอบการบันทึกบัญชี 

4.2 เมื่อกิจการได้รับเงินสดจากลูกค้า กิจการต้องออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าเพื่อเป็น
หลักฐานว่ากิจการได้รับเงินสดจากลูกค้าแล้วและลูกค้าได้จ่ายเงินให้กิจการแล้วเช่นกัน จากนั้นกิจการ
ต้องน าใบเสร็จรับเงินไปบันทึกบัญชีว่าได้รับเงินสดเรียบร้อย ส่วนใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้ต้องเก็บไว้
เป็นอย่างดี หากมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินกิจการต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานไม่ควรน าใบเสร็จรับเงินที่
ยกเลิกแล้วไปทิ้ง 

5. การใช้เทคโนโลยี เช่น   
5.1 การน ากล้องวงจรปิดมาใช้ เช่น ตรวจสอบการท างานของพนักงานรับเงินสดใน

ขณะที่รับเงินสดจากลูกค้า เป็นต้น 

5.2 การน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ เช่น การบันทึกข้อมูลทางการบัญชีเพื่อประมวลผล
เป็นขั้นตอนและสามารถรายงานผลได้อย่างแม่นย าและตรวจสอบได้ในทันที 
 

การควบคุมเงินสดด้านจ่าย   

เมื่อกิจการมีความจ าเป็นต้องใช้เงิน เช่น การน าเงินสดไปซื้อสินค้า การน าเงินไปช าระหนี้ให้
เจ้าหนี้การจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น ซึ่งหมายถึงการที่เงินสดจะออกจากกิจการ  กิจการต้องมีวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับเงินสดด้านจ่ายให้ถูกต้อง เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องกับเงินที่ก าลังจะจ่ายออกไป อีกทั้ง
ยังเป็นการป้องกันการสูญหาย การทุจริตและการควบคุมการใช้เงินของกิจการ กิจการควรปฏิบัติ ดังนี้ 
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1. การน าระบบการควบคุมโดยเอกสารมาใช้ เช่น 

1.1 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน กิจการต้องก าหนดจ านวนเงิน
สดขั้นต่ าที่จะต้องใช้ในแต่ละวันขึ้นมาจ านวนหนึ่ง  หากกิจการมีความจ าเป็นต้องใช้เงินสดเกินกว่า
จ านวนขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ ควรจ่ายโดยใช้เช็คและกิจการจะถอนเงินฝากธนาคารได้จะต้องถอนโดยผู้มี
อ านาจหรือเจ้าของกิจการเท่านั้นและ การจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อตรวจสอบจ านวน
เงินที่กิจการมีอยู่จริงที่ธนาคารและหากพบข้อผิดพลาดระหว่างกิจการและธนาคารจะได้แก้ไขได้
ในทันท ี

1.2 ระบบใบส าคัญจ่าย (Voucher System) เป็นระบบที่คิดค้นเพื่อการตรวจสอบ
รายการจ่ายเงินทุกกรณีของกิจการ เป็นการควบคุมด้านการจ่ายของเงินสด กิจการต้องจัดท าเอกสาร
ภายในขึ้นมาเพื่อกรอกรายละเอียดของการจ่ายเงิน เรียกว่า “ใบส าคัญจ่าย” แล้วแนบไปกับเอกสารที่
ต้องจ่ายเงิน จากนั้นน าไปเขียนเช็ค ซึ่งจะต้องตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนจ่ายเช็ค เป็นระบบที่
เหมาะแก่การน ามาใช้ควบคู่กับการฝากเงินประเภทกระแสรายวัน 

1.3 ระบบเงินสดย่อย (Petty Cash System) วิธีนี้สามารถน ามาใช้กับกิจการที่ใช้บริการ
ฝากและถอนประเภทกระแสรายวัน เมื่อกิจการมีค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นเป็นประจ า การถอน
เงินจากธนาคารจึงเป็นเรื่องยุ่งยาก หลายขั้นตอน กิจการต่างๆ จึงได้น าระบบเงินสดย่อยมาใช้ เพื่อให้
เกิดความสะดวกโดยไม่ต้องเบิกจ่ายผ่านธนาคารบ่อยครั้ง และประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเขียน
เช็คอีกด้วย 

2. ทุกครั้งที่จ่ายเช็คจะต้องถ่ายเอกสารเช็คที่สั่งจ่ายแล้วเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการ
ลงบัญชี เรียกว่า “ส าเนาเช็ค” 

3. เอกสารต่างๆ ที่จ่ายเงินแล้วจะต้องประทับตรา “จ่ายแล้ว” เพื่อป้องกันการเบิกจ่ายเงินซ้ า 

4. การใช้เทคโนโลยี เช่น 

4.1 กล้องวงจรปิด เพื่อ ตรวจสอบการท างานของพนักงาน การป้องกันสินทรัพย์สูญหาย 

4.2 โปรแกรมส าเร็จรูป เมื่อมีการบันทึกข้อมูลอย่างมีระบบจะท าให้กิจการได้ข้อมูลอย่าง
เป็นปัจจุบัน หากเกิดข้อผิดพลาดก็สามารถแก้ไขได้ทันที 
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ระบบใบส าคัญจ่าย (The Voucher System) 
ระบบนี้เป็นระบบหนึ่งของการควบคุมเกี่ยวกับเงินสดของกิจการเป็นการควบคุมการจ่ายเงิน

ทุกรายการของกิจการก่อนที่จะออกจากกิจการยกเว้นรายการที่ต้องจ่ายจากเงินสดย่อย ซึ่งจะกล่าว
ถัดไป ระบบใบส าคัญจ่ายนี้สามารถน ามาใช้ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้ ซึ่งจะต้องมีการ
เตรียมสมุดบันทึก แฟ้มที่ใช้จัดเก็บเอกสาร ตามความเหมาะสมและตามขนาดของกิจการด้วย 

ขั้นตอนในการปฏิบัติของระบบใบส าคัญจ่าย 

1. เมื่อกิจการมีรายการจ่ายเงิน กิจการจะท าการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร โดยการ
จัดท าใบส าคัญจ่ายของกิจการเองมากรอกข้อมูลให้ตรงกับเอกสารการจ่ายเงินนั้น แล้วจัดท าเป็นชุด
ติดกันไว ้ใบส าคัญ 1 ใบ ส าหรับรายจ่าย 1 รายการ 

2. น าใบส าคัญที่ท าไว้เป็นชุด มาบันทึกใน ทะเบียนใบส าคัญจ่าย (The Voucher Register)

ซึ่งทะเบียนใบส าคัญจ่าย คือสมุดบัญชีขั้นต้น แต่เป็นสมุดรายวันเฉพาะ 

3. รายการใดที่ต้องจ่ายเงินทันทีจะถูกน าไปเขียนเช็ค โดยผู้มีอ านาจของกิจการเท่านั้นจึงจะ
ลงลายมือชื่อในเช็คได้ และบันทึกรายการนั้นลงในทะเบียนจ่ายเช็ค ซึ่งทะ เบียนจ่ายเช็คก็คือ สมุด
บัญชีขั้นต้น เป็นสมุดรายวันเฉพาะเช่นกัน ส่วนเอกสารที่จ่ายเงินแล้ว จะถูกแยกเก็บในแฟ้มและ
ประทับตราว่า “จ่ายแล้ว” 

4. รายการใดที่ยังไม่ครบก าหนดช าระเงิน จะถูกแยกไปเก็บในแฟ้ม “รอจ่าย” ต้องเรียง
ตามล าดับวันที่ที่ถึงก าหนดจ่ายเงิน  

การตรวจสอบรายการที่ค้างช าระ 
1. ใบส าคัญจ่ายชุดที่ยังไม่ได้ช าระเงินให้ตรวจสอบที่ทะเบียนใบส าคัญ โดยดูในช่องวันที่ 

ช่องเลขที่เช็ค จะยังไม่ได้กรอกข้อความใดๆ 

2. น าข้อมูลที่ยังไม่ได้ช าระเงินนี้ มาสรุปเป็นรายการค้างจ่ายในวันสิ้นเดือน เพื่อทราบจ านวน
เงินและชื่อกิจการ 

3. เมื่อรวมจ านวนเงินที่ยังไม่ได้จ่ายช าระจะต้องมีจ านวนเงินตรงกับบัญชีแยกประเภท
เจ้าหนี้ และจะต้องมีรายละเอียดตรงกันกับเอกสารที่ถูกเก็บในแฟ้มใบส าคัญที่รอการจ่าย 
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ภาพท่ี 2.1 ระบบใบส าคัญจ่าย 

 

ตัวอย่างที่ 2-2 บริษัท หนองฉิม จ ากัด น าระบบใบส าคัญจ่ายมาใช้ มีรายการค้าในเดือนกุมภาพันธ์ 
ดังนี้ 
ก.พ. 1 ซื้อสินค้าจากบริษัท บ้านห้วย จ ากัด จ านวน 25,000 บาท เงื่อนไข 2/10 n/30 

5  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จากบริษัท หมากแข้ง จ ากัดจ านวน 60,000 บาท ตกลง
จ่ายเงิน  2 งวดในวันที่ 10 มีนาคม 35,000 บาท และที่เหลือจ่ายในวันที่ 10  
เมษายน 25,000 บาท 

          7   ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าขนส่งสินค้าจากบริษัท หนองบัว จ ากัด จ านวน 1,250 บาท 

       9 จ่ายช าระค่าขนส่งสินค้าให้บริษัท หนองบัว จ ากัด 

          10 จ่ายช าระค่าสินค้าให้บริษัท บ้านห้วย จ ากัด ได้รับส่วนลดตามเงื่อนไข 

          18 ซื้อสินค้าจากบริษัท บ้านถ่อน จ ากัด 50,000 บาท เงื่อนไขการช าระหนี้ 2/10, n/30  

เอกสารรายการจ่ายเงิน 

จัดท าใบส าคัญจ่ายแนบ
กับเอกสารการจ่ายเงิน 

บันทึกในทะเบียน
ใบส าคัญจ่าย 

ทะเบียนจ่ายเช็ค 

เก็บเอกสารรายการจ่ายเงินที่แนบ
ใบส าคัญจ่ายในแฟ้มรอจ่ายเงิน
ถ้ายังไม่ครบก าหนดช าระเงิน 

เขียนเช็คถ้า
จ่ายเงินทันที 

ประทับตรา
ในเอกสาร
ว่า”จ่าย
แล้ว”และ
เก็บในแฟ้ม
จ่ายเงินแล้ว 
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          20 ซื้อวัสดุส านักงาน  750 บาท จากบริษัท สามพร้าว จ ากัด 

          22  จ่ายช าระค่าซื้อวัสดุส านักงานให้บริษัท สามพร้าว จ ากัด 

          28 รับใบแจ้งหนี้ค่าโฆษณาจากบริษัท บ้านจั่น จ ากัด จ านวน 10,000 บาท 

          28  จ่ายช าระค่าสินค้าให้บริษัท บ้านถ่อน จ ากัดได้รับส่วนลด ตามเงื่อนไข 

ทะเบียนจ่ายเช็ค 

พ.ศ. 2557 เลขที่
เช็ค 

รายการ เลขที่
ใบส าคัญ 

เดบิต 

ใบส าคัญจ่าย 

เครดิต 

ส่วนลดรับ ธนาคาร 

ก.พ. 9 2111 บริษัท หนองบัว จ ากัด 2-4 1,250  1,250 

 10 2112 บริษัท บ้านห้วย จ ากัด 2-1 25,000 500 24,500 

 22 2113 บริษัท สามพร้าว จ ากัด 2-6 750  750 

 28 2114 บริษัท บ้านถ่อน จ ากัด 2-5 50,000 1,000 49,000 

     77,000 1,500 75,500 

     201 504 102 
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ทะเบียนใบส าคัญ (Voucher Register) 

พ.ศ. 
2557 

เลขทีใ่บ 

ส าคัญ 

จ่าย 

ผู้รับเงิน ค าอธิบาย เงื่อนไข การจา่ยเงิน เครดิต
ใบส าคัญ
จ่าย 

เดบิต 

วันท่ี เลขที่
เช็ค 

ซื้อสินค้า ค่าขนส่ง
เข้า 

บัญชีอื่นๆ 

ชื่อบัญช ี เลขที ่ จ านวนเงิน 

ก.พ. 1 2-1 บริษัท บ้านห้วย จ ากัด ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ 2/10 n/30 ก.พ.10 2112 25,000 25,000     

5 2-2 บริษัท หมากแข้ง จ ากัด ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์    35,000   เครื่องใช้ส านักงาน 112 35,000 

5 2-3 บริษัท หมากแข้ง จ ากัด ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์    25,000   เครื่องใช้ส านักงาน 112 25,000 

7 2-4 บริษัท หนองบัว จ ากัด ค่าขนส่งเข้า  ก.พ.9 2111 1,250  1,250    

18 2-5 บริษัท บ้านถ่อน จ ากัด ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ 2/10 n/30 ก.พ.28 2114 50,000 50,000     

20 2-6 บริษัท สามพร้าว จ ากัด ซื้อวัสดุส านักงาน  ก.พ.22 2113 750   วัสดุส านักงาน 108 750 

28 2-7 บริษัท บ้านจั่น จ ากัด ค่าโฆษณา    10,000   ค่าโฆษณา 510 10,000 

       147,000 75,000 1,250   70,750 

       201 501 502    
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รายละเอียดใบส าคัญค้างจ่าย  วันที ่28 กุมภาพันธ์ 2557 

ใบส าคัญเลขที่ ผู้รับเงิน จ านวนเงิน ( บาท ) 

2-2 บริษัท หมากแข้ง จ ากัด 35,000 

2-3 บริษัท หมากแข้ง จ ากัด 25,000 

2-7 บริษัท บ้านจั่น จ ากัด 10,000 

 รวม 70,000 

 จ านวนเงิน 70,000 บาท คือรายละเอียดที่ยังไม่ได้ช าระเงิน โดยเก็บรายละเอียดมาจาก
ทะเบียนใบส าคัญจ่าย ซึ่งจะต้องมีจ านวนเท่ากันกับจ านวนเงินในบัญชีแยกประเภททั่วไปของบัญชี
เจ้าหนี้ 

ระบบเงินสดย่อย (Petty Cash) 
 เป็นระบบที่กิจการน ามาใช้ในกรณีที่กิจการน าเงินสดที่ได้รับมาทั้งหมดไปฝากธนาคาร เมื่อมี
ความจ าเป็นต้องใช้เงินจะถอนออกมา ซึ่งระบบนี้เป็นการควบคุมภายในด้านจ่ายที่ประหยัดเวลาและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายของกิจการ 

ระบบเงินสดย่อย หมายถึง จ านวนเงินสดที่กิจการได้กันออกมาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของกิจการ เพื่อใช้ส าหรับการจ่ายค่าใช้จ่ายที่มีจ านวนเล็กน้อยและเกิดขึ้นเป็นประจ า เช่น ค่าพาหนะ 
ค่าไปรษณีย์ ค่าขนส่ง เป็นต้น ในการก าหนดจ านวนเงินที่จะให้มีไว้เพื่อใช้จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านี้
เราจะเรียกว่า “ก าหนดจ านวนเงินสดย่อย” ซึ่งการก าหนดจ านวนเงินสดย่อยนี้จะมีจ านวนตามความ
เหมาะสมส าหรับค่าใช้จ่ายเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งของกิจการ เมื่อกิจการก าหนดจ านวนเงิน
สดย่อยได้แล้ว กิจการจะต้องแต่งตั้ง “ผู้รักษาเงินสดย่อย” จ านวน 1 คน ซึ่งจะเป็นใครก็ได้ในกิจการแต่
ต้องไม่ใช่พนักงานบัญชีของกิจการ เพื่อเป็นคนถือเงินสดย่อยจ านวนนี้ไว้ เมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในแต่
ละแผนกก็จะไปขอเบิกเงินจ านวนนั้นจากผู้รักษาเงินสดย่อย และผู้รักษาเงินสดย่อยจะท าการจด
บันทึกรายการต่างๆ เหล่านี้เอาไว้เองและเก็บหลักฐานในการจ่ายเงินซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการลงใน
สมุดบันทึกของผู้รักษาเงินสดย่อย เรียกว่า “สมุดเงินสดย่อย” โดยที่สมุดเงินสดย่อยไม่จ าเป็นต้อง
จัดท าตามหลักบัญชีแต่อย่างใด จนกระทั่งเมื่อจ านวนเงินสดย่อยใกล้จะหมด อาจเป็น 2 สัปดาห์  หรือ  
1 เดือน  ก็แล้วแต่ ผู้รักษาเงินสดย่อยก็จะเก็บรวบรวมหลักฐานที่ได้รับจากการจ่ายเงินนั้น (หลักฐาน
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บางอย่างไม่มี ก็ต้องจัดท าเอกสารขึ้นมาเอง เช่น ใบเสร็จรับเงินจากรถโดยสาร เป็นต้น) เพื่อน าไปขอ
เบิกเงินสดมาถือไว้ให้มีจ านวนเท่ากับจ านวนที่ก าหนดเงินสดย่อยไว้ต้ังแต่ครั้งแรกเพื่อน ามาไว้ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในงวดถัดไป วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้ เรียกว่า Impress System ซึ่งมีขั้นตอน คือ การ
ก าหนดจ านวนเงินสดย่อย การแต่งต้ังผู้รักษาเงินสด และการจ่ายเงินสดย่อยและการเบิกคืนเงินสด
ย่อย แสดงรายละเอียดได้ ดังนี้ 

1. การก าหนดจ านวนเงินสดย่อย ในการก าหนดจ านวนเงินสดย่อยมักขึ้นอยู่กับความ
จ าเป็นและขนาดของธุรกิจที่จะต้องมีรายการใช้จ่าย ในช่วงเวลาที่ก าหนด เช่น 2 สัปดาห์หรือ 1 เดือน 
เป็นต้น ซึ่งผู้มีอ านาจในการสั่งจ่ายเงินก็จะเขียนเช็คตามจ านวนรายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจ าในแต่ละ
ช่วงเวลาและจ านวนรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ านี้เองที่เป็นตัวก าหนดจ านวนของเงินสดย่อยซึ่งการ
ก าหนดจ านวนเงินสดย่อยนี้สามารถเพิ่มหรือลดจ านวนตามความจ าเป็นของรายจ่าย 

2. การแต่งตั้งผู้รักษาเงินสดย่อย เมื่อกิจการสามารถก าหนดจ านวนเงินสดย่อยได้แล้ว 
กิจการจะต้องหาผู้มารักษาหรือถือเงินจ านวนนี้ไว้ เรียกว่า “ผู้รักษาเงินสดย่อย” โดยผู้มีอ านาจของ
กิจการจะเขียนเช็คตามจ านวนเงินสดย่อยที่ได้ก าหนดไว้ และมอบเช็คให้ผู้รักษาเงินสดย่อยเพื่อจะได้
น าเช็คไปเบิกเป็นเงินสดมาถือไว้ 

3. การจ่ายเงินสดย่อยและการเบิกคืนเงินสดย่อย เมื่อมีค่าใช้จ่ายของกิจการเกิดขึ้นที่
แผนกใดก็ตาม  เมื่อเกิดขึ้นแล้ว แผนกนั้นๆ สามารถน าหลักฐานมาเบิกเงินสดส าหรับค่าใช้จ่ายนั้นกับ
ผู้รักษาเงินสดย่อย และผู้รักษาเงินสดย่อยจะต้องท าการจดบันทึกไว้เอง ตามหลักฐานที่เกิดจริง แต่
หากไม่มีหลักฐาน เช่น ไม่มีใบเสร็จรับเงิน ผู้รักษาเงินสดย่อยต้องจัดท าเอกสารขึ้นมาเองเพื่อเป็น
หลักฐานว่าได้เกิดรายจ่ายนั้นจริงและให้ผู้ที่จ่ายเงินนั้นลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็น
หลักฐานต่อไป และในระยะเวลาหนึ่งเมื่อครบก าหนด ผู้รักษาเงินสดย่อยจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมด
ตามที่ได้จ่ายเงินสดไปแล้วนั้นมาให้พนักงานบัญชีบันทึกรับรู้รายจ่ายที่ได้จ่ายไป เนื่องจากเป็น
ค่าใช้จ่ายของกิจการ และผู้รักษาเงินสดย่อยจะได้รับเช็คฉบับใหม่ไปเท่ากับจ านวนเงินที่น าหลักฐาน
มาขอเบิกน่ันเอง และจะท าให้เงินสดย่อยมีจ านวนเท่ากับที่ได้ต้ังก าหนดจ านวนเงินไว้ 
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ตัวอย่างที ่2-3 บริษัท นักเรียน จ ากัด ผู้บริหารของกิจการได้ก าหนดจ านวนเงินสดย่อย 1,000 บาทใน
วันที่ 1 ก.พ. 2557 ด้วยเช็คเลขที่ 1111 

 ก.พ.   5      แผนกบัญชีส่งจดหมายไปให้ลูกหนี้และจ่ายค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน 200 บาท 

  10      แผนกบุคคล จ่ายค่าพาหนะ 500 บาท 

  25      แผนกธุรการ จ่ายค่าขยะให้เทศบาล 100 บาท 

  28      แผนกธุรการ จ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 100 บาท 

 มี.ค.   1      ผู้รักษาเงินสดย่อย เบิกชดเชยเงินสดย่อย  จากรายจ่ายท้ังหมด 900 บาท  
และได้รับเช็คเลขที่ 1150 จากกิจการ 
 

                            สมุดรายวันทั่วไป       (บันทึกโดยพนักงานบัญชีของกิจการ)      

  
สมุดเงินสดย่อย (บันทึกโดยผู้รักษาเงินสดย่อย) 

พ . ศ .  
2557 

รับ จ่าย คงเหลือ 

รายการ จ านวน
เงิน 

รายการ จ านวนเงนิ จ านวนเงิน 

ก.พ.   1 จ านวนเงินสดย่อย   1,000   1,000 

5   ค่าไปรษณีย์   200 800 

10   ค่าพาหนะ   500 300 

25   ค่าขยะ    100 200 

28   ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด   100 100 

มี.ค.   1 เบิกชดเชยเงินสดย่อย    900   1,000 

พ.ศ. 
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ก.พ.   1
  

เงินสดย่อย 

               เงินฝากธนาคาร 
ก าหนดจ านวนเงินสดย่อย ด้วยเช็คเลขที่ 1111 

 1,000 

 

-  

1,000 

 

- 
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                                      สมุดรายวันทั่วไป    (บันทึกโดยพนักงานบัญชีของกิจการ)        

 

 

 

 

 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 ขั้นตอนของระบบเงินสดย่อย 

 

พ.ศ. 
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

มี.ค.   1
  

ค่าไปรษณีย์   
ค่าพาหนะ   
ค่าขยะ    
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด   
          เงินฝากธนาคาร 
บันทึกการจ่ายชดเชยเงินสดย่อยให้ผู้รักษาเงินสด
ย่อย ด้วยเช็คเลขที่ 1150 

 200 

500 

100 

100 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

900 

 

 

 

 

- 

กิจการ อนุมัติ
จ านวนเงินสดย่อย
และท าเชค็ 

บาท

กิจการ แต่งตั้งผู้รักษา
เงินสดย่อยและมอบเช็ค
เพื่อไปขึ้นเงินสดมาถือไว ้

เมื่อมคี่าใช้จา่ยของกจิการซึ่งมีจ านวนเงิน
เล็กน้อยเกิดขึ้น ให้ไปเบิกเงินสดกับผู้รักษา
เงินสดย่อยโดยกจิการไม่ต้องเขียนเช็ค 

ผู้รักษาเงินสดย่อยน าหลักฐานซึ่งเป็น
ค่าใช้จา่ยของกจิการ(900บาท)มาให้
พนักงานบัญชีของกิจการบันทึกบัญชี 

และพนักงานบัญชีจะเขียนเช็ค
ฉบับใหม่ซึ่งมีจ านวนเงินเทา่กับ
หลักฐานท้ังหมด(900 บาท ) 

เมื่อจ านวนเงินสด
ย่อยใกล้จะหมด เช่น 
เหลือ 100 บาท 

ผู้รักษาเงินสดย่อยได้รับเชค็ฉบับใหม่แล้วน าไปขึ้นเงินสด 
เมื่อน าเงินสดที่ได(้ 900 บาท ) 
มารวมกับเงินสดที่เหลือ (100 บาท)จะต้องเท่ากับจ านวนที่
กิจการอนุมัติไว(้1,000 บาท ) 
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เมื่อได้กล่าวถึงการควบคุมภายในทั้งด้านรับและด้านจ่ายแล้ว จะเห็นว่ามีวิธีการมากมายท่ี
กิจการจะน ามาใช้ เพื่อความเป็นระบบ ท าให้ง่ายต่อการตรวจสอบ การน าเงินสดไปฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวัน เป็นวิธีหนึ่งในการควบคุมเงินสดของกิจการ เนื่องจากมีความสะดวกในการ
ด าเนินธุรกจิหลายประการ ดังนี้ 

สมุดเงินสด (Cash Book) 
สมุดเงินสด เป็นสมุดบัญชีขั้นต้น ที่กิจการใช้บันทึกรายการที่เกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินใน

เล่มเดียวกัน ทั้งนี้เพราะสมุดเงินสด เป็นสมุดบัญชีที่เอนกประสงค์มากจะใช้บันทึกทั้งรายการเงินสด
และเงินฝากธนาคาร เป็นสมุดบัญชีขั้นต้นและสมุดบัญชีขั้นปลายในเล่มเดียวกัน เมื่อกิจการเปิดสมุด
เงินสดไว้ใช้ในกิจการแล้ว กิจการไม่จ าเป็นต้องมีสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปของเงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร สมุดเงินสดแบบ 1 ช่อง เป็นสมุดเงินสดที่เมื่อรับเงินสดเข้ามาจะน าเงินสดฝากธนาคารทันที
และหากจะใช้เงิน จะถอนออกมาจากธนาคารโดยผู้มีอ านาจ ซึ่งเหมาะกับการควบคุมภายในของ
กิจการท้ังด้านรับและด้านจ่าย  

ตัวอย่างที่ 2-4 บริษัท โขงเจียม จ ากัด เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน  เพื่อความสะดวกใน
การควบคุมภายในเก่ียวกับเงินสดและสะดวกต่อการด าเนินงานของกิจการเอง อธิบายได้ ดังนี้ 

1. เมื่อกิจการได้รับเงินสด กิจการจะบันทึกลงในสมุดเงินสดด้านเดบิต หรือด้านซ้าย เช่น รับ
เงินจากการขายสินค้า รับช าระหนี้จากลูกหนี้ กู้ยืมเงินจากธนาคาร เป็นต้น 

2. เมื่อกิจการมีความจ าเป็นต้องใช้เงิน กิจการจะถอนเงินจากธนาคารมาใช้โดยการเขียนเช็ค
เรียงตามล าดับเลขที่เช็ค กิจการจะบันทึกลงในสมุดเงินสดด้านเครดิต หรือด้านขวา เช่น จ่ายเงินเพื่อ
ซื้อสินค้า จ่ายช าระหนี้ให้เจ้าหนี้ จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น 
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สมุดเงินสด บริษัท โขงเจียม จ ากัด 

พ.ศ.  
2557 

รายการ เลขที ่
บัญชี 

เงินฝาก 

ธนาคาร 
พ.ศ. 
2557 

รายการ เลขที่
เช็ค 

เลขที ่
บัญชี 

เงินฝาก 

ธนาคาร 
ม.ค.  1 ยอดยกมา    40,000 ม.ค. 2 บัญชีค่าเช่า 3011  17,500 

2 บัญชีขายสินคา้  10,000 5 บัญชีเจ้าหน้ีการค้า 3012  7,500 

4 บัญชีลูกหนี้
การคา้ 

 22,500 8 บัญชีเจ้าหน้ีการค้า 3013  12,000 

9 บัญชีลูกหนี้
การคา้ 

 15,000 25 บัญชีเจ้าหน้ีการค้า 3014  14,000 

30 บัญชีขายสินค้า  50,500 29 บัญชีเงินเดือน 3015  39,000 

    30 บัญชีค่าไฟฟ้า 3016  6,000 

    31 ยอดยกไป   42,000 

   138,000     138,000 

 

การน าเงินสดไปฝากธนาคาร 

เมื่อกิจการได้ก าหนดจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องใช้หมุนเวียนในกิจการในแต่ละวันแล้วนั้น กิจการ
ควรน าเงินสดไปฝากธนาคาร การน าเงินสดไปฝากธนาคารมีหลายประเภท แล้วแต่ความสะดวก เช่น 
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ เงินฝากประเภทประจ า เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือเดินสะพัด เป็น
ต้น โดยที่เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันมีความสะดวกและคล่องตัวเหมือนเงินสด เช่น เมื่อ
กิจการน าเงินสดไปฝากธนาคาร ต้องเขียนใบน าฝาก  โดยกิจการต้องเก็บส าเนาใบน าฝากเป็น
หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี และเมื่อต้องการใช้เงินก็จะถอนเงินสดออกมาจากธนาคารโดยการ
เขียนเช็ค โดยที่เช็คหรือใบถอนเงินนี้ กิจการสามารถมอบให้กับบุคคลที่ต้องการจ่ายเงินให้ไปเบิกเงิน
เองที่ธนาคาร เป็นต้น ดังนั้น ธุรกิจโดยทั่วไปจึงมักใช้บริการธนาคารพาณิชย์เป็นเงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวัน 
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เมื่อกิจการได้รับเงินสดมา  กิจการอาจน าเงินสดไปฝากธนาคาร เช่น 

เดบิต  เงินฝากธนาคาร    xx 

       เครดิต  เงินสด     xx 

 เมื่อกิจการมีความจ าเป็นต้องใช้เงิน กิจการจะถอนเงินจากธนาคารมาใช้ ดังนี้ 
เดบิต  เจ้าหนี้หรือค่าใช้จ่าย   xx 

       เครดิต  เงินฝากธนาคาร    xx 

เงินฝากธนาคารมีหลายประเภทให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม เพราะแต่ละวันกิจการจะต้อง
มีรายการรับและรายการจ่ายเงินสดจ านวนหลายรายการ อาจได้รับมาจากการขายสินค้าหรือลูกหนี้
น ามาช าระ เพื่อเป็นการป้องกันเงินสดสูญหายในเบื้องต้น กิจการควรน าเงินสดที่กิจการได้รับไปฝาก
ธนาคารและถ้ากิจการต้องการใช้เงินที่น าไปฝากไว้ที่ธนาคารก็สามารถถอนเงินสดออกมาใช้ได้โดยที่
กิจการไม่ต้องไปท าธุรกรรมที่ธนาคารด้วยตนเอง 

ขั้นตอนการฝากเงินสามารถอธิบายได้ดังนี้ เริ่มต้ังแต่การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร โดย
ธนาคารจะก าหนดจ านวนเงินขั้นต่ าเองในการเปิดบัญชีครั้งแรก กิจการจะไม่ได้รับสมุดคู่ฝากเป็น
หลักฐานในการฝากเงินแต่อย่างใด และกิจการจะไม่ได้รับดอกเบี้ยจากการฝากเงินประเภทนี้ การฝาก
เงินจะต้องเขียนใบน าฝาก (pay in slip) โดยกิจการต้องเก็บส าเนาใบน าฝากนี้ไว้เป็นหลักฐานในการ
ฝากเงิน ประกอบการบันทึกบัญชี(อาจฝากเป็นเงินสดหรือเช็คก็ได้และการถอนเงินจะต้องเขียนใบถอน
เงิน  ซึ่งใบถอนเงินในที่นี้คือ เช็ค โดยเช็คจะต้องซื้อจากธนาคารเท่านั้น ธนาคารจะท าเป็นเล่ม มีทั้งเล่ม
เล็กและเล่มใหญ่ เรียกว่า “สมุดเช็ค” และในวันสิ้นเดือนหรือต้นเดือนของทุกเดือน ธนาคารจะสรุป
รายละเอียดในการฝากและถอนมาให้กิจการเรียกว่า  “ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร” (Bank 

Statement) เมื่อกิจการได้รับใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารแล้ว กิจการต้องตรวจสอบความถูกต้อง
ระหว่างสมุดบัญชีของกิจการที่ได้บันทึกรายการฝากเงินและถอนเงินเอาไว้กับใบแจ้งยอดเงินฝาก
ธนาคารว่ามียอดตรงกันหรือไม่ หากยอดเงินมีจ านวนไม่ตรงกันกิจการต้องท าการตรวจสอบว่าเกิดจาก
สาเหตุใด เพื่อจะได้ทราบจ านวนเงินฝากธนาคารที่ถูกต้องต่อไป 

การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ในวันสิ้นเดือนเมื่อธนาคารจะส่งใบ
รายงานแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank  Statement) มาให้กิจการ เพื่อแจ้งว่ากิจการมีเงินฝาก
ธนาคารอยู่จ านวนเท่าใด กิจการจะต้องน าจ านวนเงินที่ธนาคารแจ้งยอดมาไปเปรียบเทียบกับสมุด
บัญชีที่กิจการได้บันทึกบัญชีไว้เกี่ยวกับการฝากและถอนเงิน ว่ามีจ านวนตรงกันหรือไม่หากไม่ตรงกัน 
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ในทางปฏิบัติยอดคงเหลือทั้งสองยอดมักไม่ตรงกัน กิจการต้องหาสาเหตุว่ามีสาเหตุใดที่ท าให้จ านวน
เงินที่กิจการได้บันทึกบัญชีไว้เองกับจ านวนเงินที่ธนาคารแจ้งมาไม่ตรงกันแล้วจัดท าเป็นรายงาน เพื่อ
สรุปสาเหตุของแต่ละเดือน 

การจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร (Bank  Reconciliation)  

กิจการต้องจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อตอบค าถามว่า กิจการมีเงินฝากธนาคาร
อยู่จ านวนเท่าใด ซึ่งมีสาเหตุที่ท าให้จ านวนเงินทั้งสองที่ไม่เท่ากัน ดังนี้ 
ตารางท่ี 2.1 สาเหตุที่ท าให้จ านวนเงินระหว่างกิจการและธนาคารไม่เท่ากัน 

กิจการ ธนาคาร 
1. กิจการบันทึกบัญชีแล้ว แต่ ธนาคารยัง
ไม่ได้บันทึกในบัญชีให้ เช่น 

      1.1 เงินฝากระหว่างทาง (Deposit in Transit) 
กิจการน าเงินสดหรือเช็คไปฝากธนาคาร และ
กิจการได้บันทึกบัญชีลงในสมุดของกิจการแล้วใน
เดือนนั้นว่าเงินของกิจการเพิ่มขึ้น  แต่ธนาคารยัง
ไม่ได้ท าการบันทึกบัญชีเพื่อเพิ่มยอดเงินฝากให้
กิจการ ในเดือนเดียวกัน ส่งผลให้ จ านวนเงินใน
สมุดของกิจการสูงกว่าจ านวนเงินที่ธนาคารบันทึก
ไว้ 
      1.2. เช็คค้างจ่าย (Outstanding Check) 
กิจการได้สั่งจ่ายเช็คเพื่อจ่ายช าระและบันทึกบัญชี
ในสมุดของกิจการเรียบร้อยแล้วในเดือนนั้นว่าเงิน
ฝากธนาคารของกิจการลดลง  แต่ผู้ที่ได้รับเช็ค
จากกิจการ ยังไม่ได้น าเช็คไปเบิกเงินจากธนาคาร
ในเดือนเดียวกัน ส่งผลให้ จ านวนเงินในสมุดของ
กิจการต่ ากว่าจ านวนเงินที่ธนาคารบันทึกไว้ 

1. ธนาคารบันทึกบัญชีแล้ว แต่ กิจการยัง
ไม่ได้บันทึกบัญชี เช่น 

     1.1 เอกสารทางการเงินที่กิจการใช้บริการ
ธนาคารเรียกเก็บให้ เมื่อธนาคารเก็บเงินได้
แล้วธนาคารจะบันทึกบัญชีว่าเงินฝากธนาคาร
ของกิจการเพิ่มขึ้น แต่กิจการยังไม่ทราบและ
ยังไม่ได้ท าการบันทึกบัญชี  
ส่งผลให้จ านวนเงินที่ธนาคารบันทึกไว้สูงกว่า
จ านวนเงินที่กิจการบันทึกในสมุดของกิจการ 
     1.2. ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต่ า งๆ  ที่ หั กผ่ า นบัญชี
ธนาคาร เช่น กิจการมอบอ านาจให้ธนาคาร
จ่ายค่าไฟฟ้าแทนกิจการ ธนาคารสามารถหัก
บัญชีเงินฝากธนาคารของกิจการได้ ส่งผลให้ 
เงินฝากธนาคารที่ธนาคารบันทึกไว้มีจ านวน
ต่ ากว่าจ านวนเงินที่กิจการบันทึกในสมุดของ
กิจการ  
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กิจการ ธนาคาร 
1. กิจการบันทึกบัญชีแล้วแต่ธนาคาร
ยังไม่ได้บันทึกในบัญชีให้ เช่น 

 

1. ธนาคารบันทึกบัญชีแล้ว แต่ กิจการยังไม่ได้
บันทึกบัญชี เช่น 

1.3.เช็คคืน กิจการได้น าเช็คที่ได้รับมาจากลูกค้าไปฝาก
ธนาคาร  และได้ท าการบันทึกลงในสมุดบัญชีของกิจการ
แล้วว่าเงินฝากธนาคารของกิจการเพิ่มขึ้น   รวมทั้ง
ธนาคารก็ได้บันทึกการเพิ่มขึ้นของเงินฝากแล้วด้วย
เช่นเดียวกัน  และเมื่อธนาคารน าเช็คนั้นไปเรียกเก็บเงิน
จากเจ้าของเช็ค  พบว่าไม่มีเงินหรือมีเงินแต่ไม่พอจ่าย 
ธนาคารจะบันทึกลดยอดบัญชีเงินฝากของกิจการ  โดยที่
กิจการเองยังไม่ได้บันทึกบัญชีรายการที่ถูกหักนี้ ส่งผลให้ 
ส่งผลให้ เงินฝากธนาคารที่ธนาคารบันทึกไว้มีจ านวนต่ า
กว่าจ านวนเงินที่กิจการบันทึกในสมุดของกิจการ 

2. กิจการบันทึกบัญชีผิด 

2.1.กิจการบันทึกบัญชีจ านวนเงินใน
สมุดของกิจการไม่ตรงกับจ านวนเงินที่
น าไปฝากหรือถอนกับธนาคาร ส่งผลให้ 
จ านวนเงินในสมุดของกิจการสูงกว่า
จ านวนเงินที่ธนาคารบันทึกไว้ หรือ 

จ านวนเงินในสมุดของกิจการต่ ากว่า
จ านวนเงินที่ธนาคารบันทึกไว้ 
 

2. ธนาคารบันทึกบัญชีผิด 

2.1.ธนาคารบันทึกบัญชีจ านวนเงินไม่ตรงกับรายการท่ี
กิจการระบุมา ส่งผลให้ จ านวนเงินในสมุดของกิจการสูง
กว่าจ านวนเงินที่ธนาคารบันทึกไว้ หรือ 

จ านวนเงินในสมุดของกิจการต่ ากว่าจ านวนเงินที่ธนาคาร
บันทึกไว้ 
2.2.ธนาคารบันทึกจ านวนเงินผิดบัญชี อาจเกิดจากความ
ซ้ ากันในชื่อของสถานประกอบการเช่น บริษัทจ ากัด หรือ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป็นต้น หรือ กิจการมีชื่อคล้ายกัน 
ส่งผลให้ จ านวนเงินในสมุดของกิจการสูงกว่าจ านวนเงิน
ที่ธนาคารบันทึกไว้ หรือ 

จ านวนเงินในสมุดของกิจการต่ ากว่าจ านวนเงินที่ธนาคาร
บันทึกไว้ 
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ตัวอย่างที่ 2-5 การเปรียบเทียบสมุดบัญชีของกิจการและใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร 
กรณีจ านวนเงินตามสมุดของกิจการและจ านวนเงินตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารมีจ านวนเท่ากัน 

          สมุดรายวันทั่วไปของกิจการ                                   หน้า...  
พ.ศ.  
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ต.ค.       1 

 

 

5 

 

 

30 

 

 

31 

เงินสด 

           ทุน-ฟิล์ม 

เจ้าของกิจการน าเงินสดมาลงทุน 

เงินฝากธนาคาร 
            เงินสด 

น าเงินสดฝากธนาคารกระแสรายวัน 

ค่าเช่า 

              เงินฝากธนาคาร 
เขียนเช็คเลขที่ 001 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า 

เงินฝากธนาคาร 
              รายได้จากการรับจ้าง 
รับเงินจากการรับจ้างน าฝากธนาคารทันที 

101 

301 

 

102 

101 

 

501 

102 

 

102 

401 

 

100,000 

 

 

50,000 

 

 

1,000 

 

 

2,000 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

100,000 

 

 

50,000 

 

 

1,000 

 

 

2,000 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

                                          
                                              บัญชี  เงินฝากธนาคาร                              เลขที่  102 

พ.ศ.2557 รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ.2557 รายการ หน้ า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ต.ค.    5 

31 

 

เงินสด 

ร า ย ได้ จ ากก า ร
รับจ้าง 
 

รว.1 

รว.1 

50,000 

2,000 

52,000 

- 

- 

 

 

ต.ค.  30 

 

ค่าเช่า รว.1 1,000 

 1,000 

- 

 

 

51,000 
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Bank Statement ที่ธนาคารส่งมาให้ 
วัน เดือน ปี รายการ เลขที่เช็ค ฝาก ถอน คงเหลือ 

2557      

ต.ค.             5 เงินสด  50,000  50,000 

      30 เงินสด 001  1,000 49,000 

31 เงินสด  2,000  51,000 

สรุปว่า  
1. จ านวนเงินที่กิจการบันทึกบัญชีได้ในวันสิ้นเดือน ตุลาคม 2557 มีจ านวน 51,000 บาท 

2. จ านวนเงินที่ธนาคารรายงานในวันสิ้นเดือน ตุลาคม 2557 มีจ านวน 51,000 บาท 

ตามกรณีนี้ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด 

ตัวอย่างที ่2-6 การเปรียบเทียบสมุดบัญชีของกิจการและใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร 
กรณีจ านวนเงินตามสมุดของกิจการและจ านวนเงินตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารมีจ านวนไม่ตรงกัน 

          สมุดรายวันทั่วไปของกิจการ                                                
พ.ศ.  
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ต.ค.       1 

 

 

5 

 

 

30 

 

             
31 

เงินสด 

           ทุน-ฟิล์ม 

เจ้าของกิจการน าเงินสดมาลงทุน 

เงินฝากธนาคาร 
            เงินสด 

น าเงินสดฝากธนาคารกระแสรายวัน 

ค่าเช่า 

            เงินฝากธนาคาร 
เขียนเช็คเลขที่ 001 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า 

เงินฝากธนาคาร 
            รายได้จากการรับจ้าง 
รับเงินจากการรับจ้างน าฝากธนาคารทันที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,000 

 

 

50,000 

 

 

1,000 

 

 

2,000 

  

100,000 

 

 

50,000 

 

 

1,000 

 

 

2,000 
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                                               บัญชี  เงินฝากธนาคาร                            เลขที่  102 

พ.ศ.2557 รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ.2557 รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ต.ค.    5 

31 

 

เงินสด 

รายได้จากการ
รับจ้าง 
 

รว.1 

รว.1 

50,000 

2,000 

 

52,000 

- 

- 

 

 

ต.ค.  30 

 

ค่าเช่า รว.1 1,000 

 1,000 

- 

 

หมายเหตุ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 นายฟิล์มน าเงินไปฝากธนาคารในขณะที่ธนาคารปิดท าการแล้ว 
ท าให้ธนาคารน าเงินจ านวน 2,000 บาท ไปบันทึกเป็นของเดือนพฤศจิกายนแทน ส่งผลให้รายงานของ
ธนาคารเดือน ตุลาคม เป็นดังนี้ 

Bank Statement ที่ธนาคารส่งมาให้ 
วัน เดือน ป ี รายการ เลขที่เช็ค ฝาก ถอน คงเหลือ 

2557      

ต.ค.          5 เงินสด  50,000  50,000 

      30 เงินสด  001  1,000 49,000 

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่กิจการได้รับรายงานจากธนาคาร (Bank Statement) กิจการจะต้อง
น าสมุดบัญชีของกิจการมาเปรียบเทียบกับรายงานที่ธนาคารส่งมาให้ ดังนี้ 
 

วันที่ 31 ตุลาคม 2557 

กิจการบันทึกบัญชีเอง ธนาคารแจ้งจ านวนเงิน 

51,000 บาท 49,000 บาท 

 

 

51,000 
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การพิสูจน์เพื่อค านวณหายอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง  จัดท าตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. น าใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารมาเปรียบเทียบกับสมุดรายวันทั่วไปในวันสิ้นเดือน  ว่ามี

จ านวนเงินเท่าใด 

2. จากการเปรียบเทียบพบว่าจ านวนเงินในใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารมีจ านวน 49,000 

บาท และจ านวนเงินในสมุดบัญชีของกิจการมีจ านวน 51,000 บาท ซึ่งไม่ตรงกัน โดยมีสาเหตุมาจาก 
กิจการน าเงินสดไปฝากธนาคารในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 จ านวน 2,000 บาท ในขณะที่ธนาคารปิดท า
การแล้ว แต่ในใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารไม่พบจ านวนเงินดังกล่าว ซึ่งสอบถามธนาคารแล้วธนาคาร
น าเงินจ านวนนี้ไปบันทึกเป็นของเดือนถัดไปแทนคือเดือน พฤศจิกายน 

3. ตรวจสอบสาเหตุที่ท าให้จ านวนเงินทั้งสองไม่ตรงกันว่าเป็นสาเหตุที่ถูกต้องหรือไม่ 
3.1 ตรวจสอบจากยอดของกิจการ ไปยังยอดของธนาคาร วิธีการคือ น าจ านวนเงินของ

กิจการ เป็นตัวต้ัง ซึ่งจ านวนเงิน 51,000 บาท ได้รวม 2,000 บาท แล้ว ดังนั้นจึงต้องพิสูจน์ว่า ถ้าหัก
เงิน 2,000 บาท จะมียอดเท่ากับที่ธนาคารแจ้งมาให้ทราบหรือไม่ ถ้าเท่ากัน แสดงว่า 2,000 บาท เป็น
สาเหตุของการไม่ตรงกัน ดังนี้  

จ านวนเงินตามสมุดของกิจการ                       51,000 

หัก  เงินฝากระหว่างทาง                     2,000 

จ านวนเงินที่ธนาคารแจ้งมาให้ทราบ            49,000   หรือ 

3.2  ตรวจสอบจากยอดของธนาคาร ไปยังยอดของกิจการ วิธีการคือ น าจ านวนเงินของ
ธนาคารเป็นตัวต้ัง ซึ่งจ านวนเงิน 49,000 บาท ยังไม่ได้รวม 2,000 บาทเลย ดังนั้นจึงต้องพิสูจน์ว่า ถ้า
บวกเงิน 2,000 บาท จะมียอดเท่ากับที่กิจการบันทึกไว้เองหรือไม่ ถ้าเท่ากัน แสดงว่า 2,000 บาท เป็น
สาเหตุของการไม่ตรงกัน ดังนี้ 

      จ านวนเงินตามรายงานของธนาคาร     49,000    

บวก  เงินฝากระหว่างทาง                2,000 

จ านวนเงินตามสมุดของกิจการ           51,000    

จากข้อ 3.1 และ 3.2 ท าให้ทราบว่า จ านวนเงินฝากระหว่างทางเป็นสาเหตุที่ท าให้เงินสอง
จ านวนไม่ตรงกัน  เนื่องจากสามารถยืนยันยอดระหว่างธนาคารกับกิจการและกิจการกับธนาคารได้ 

4. ค านวณหาจ านวนเงินฝากธนาคารที่ถูกต้องว่ามีจ านวนเท่าใด 
 



51 

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2557 

จ านวนเงินของกิจการ                       51,000    

 

เงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง                  51,000    

จ านวนเงินของธนาคาร                    49,000 

บวก  เงินฝากระหว่างทาง                  2,000 

เงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง                 51,000    

 เงินจ านวน 2,000 บาท กิจการได้บันทึกบัญชีในเดือนตุลาคมแล้วว่ากิจการน าเงินไปฝาก
ธนาคาร แต่ธนาคารไม่สามารถบันทึกเงินจ านวนนี้ให้อยู่ในเดือนตุลาคมได้ ธนาคารได้ท าการบันทึกใน
เดือนพฤศจิกายนแทน แต่ ณ วันที่ 31 ตุลาคม กิจการต้องการทราบว่า จ านวนเงินที่กิจการมีฝากอยู่ที่
ธนาคารมีจ านวนเท่าใด ดังนั้น ในขั้นตอนการพิสูจน์ จึงต้องน าจ านวนเงิน 2,000 บาท มาบวกเพิ่ม
ยอดที่ธนาคารแจ้งมา  

จะเห็นได้ว่า จ านวนเงินที่กิจการบันทึกบัญชีเองมีจ านวน 51,000 บาท แต่ จ านวนเงินในใบ
แจ้งยอดเงินฝากธนาคารมีจ านวน 49,000 บาท เมื่อพบปัญหาและได้ท าการพิสูจน์แล้ว พบว่า กิจการ
มีเงินฝากธนาคารจริง ณ วันที่ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 คือ 51,000 บาท ซึ่งเป็นค าตอบที่กิจการต้อง
ทราบนั่นเอง กิจการไม่ต้องปรับปรุงรายการบัญชีแต่อย่างใด เพียงแค่รอใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร
เดือนพฤศจิกายน ว่าธนาคารได้บันทึกเพิ่มยอดเงินฝากจ านวน 2,000 บาท ให้กิจการหรือไม่ 
 

ขั้นตอนในการจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
จากตัวอย่างสามารถสรุปว่าทุกวันสิ้นเดือน กิจการต้องจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 

เพื่อตอบค าถามว่า สิ้นเดือนนี้กิจการมีเงินฝากธนาคารอยู่จ านวนเท่าใด มีรายการใดบ้างที่ไม่ครบถ้วน
หรือมีรายการที่ต้องปรับปรุง จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. เมื่อกิจการได้รับใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารในวันสิ้นเดือน ให้น าใบแจ้งยอดเงินฝาก
ธนาคารมาเปรียบเทียบกับสมุดบัญชีของกิจการว่ามีจ านวนเงินเท่าใด 

2. เมื่อพบว่าจ านวนเงินในใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารกับจ านวนเงินในสมุดบัญชีของกิจการ
มีจ านวนไม่ตรงกันให้หาสาเหตุและสรุปสาเหตุไว้เป็นข้อๆ 

3. ตรวจสอบสาเหตุที่ท าให้จ านวนเงินทั้งสองไม่เท่ากันว่าเป็นสาเหตุที่ถูกต้องหรือไม่โดย 

3.1 ตรวจสอบจากยอดของกิจการ ไปยังยอดของธนาคาร หรือ 

3.2 ตรวจสอบจากยอดของธนาคาร ไปยังยอดของกิจการ  
เลือกท ามาเพียงวิธีเดียวเท่านั้นระหว่าง 3.1 และ 3.2 
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4. ค านวณหาจ านวนเงินฝากธนาคารที่ถูกต้องว่ามีจ านวนเท่าใด โดยจัดท าเป็นรายงานชื่อ
“งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร” โดยมีวิธีคิดคือ “ฝ่ายใดท าสิ่งใดแล้วก็แล้วไป ฝ่ายใดท าผิดก็แก้ไข” 

5. ปรับปรุงรายการเฉพาะในส่วนของกิจการในสมุดรายวันทั่วไปส าหรับรายการที่กิจการยัง
ไม่ได้บันทึกบัญชี หรือกิจการบันทึกบัญชีไว้ 
 

ตัวอย่างที่ 2-7 รายละเอียดในสมุดเงินสดและรายงานเงินฝากธนาคารประจ าเดือนมกราคม และ 
เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ดังนี้ 

สมุดเงินสด บริษัท โขงเจียม จ ากัด 

พ.ศ. 
2557 

รายการ เลขที ่
บัญชี 

เงินฝาก 

ธนาคาร 
พ.ศ.
2557 

รายการ เลขที่
เช็ค 

เลขที ่
บัญชี 

เงินฝาก 

ธนาคาร 
ม.ค. 1 ยอดยกมา    40,000 ม.ค.  2 บัญชีค่าเช่า 3011  17,500 

2 บัญชีขายสินค้า  10,000 5 บัญชีเจ้าหน้ีการค้า 3012  7,500 

4 บัญชีลูกหนี้การค้า  22,500 8 บัญชีเจ้าหน้ีการค้า 3013  12,000 

9 บัญชีลูกหนี้การค้า  15,000 25 บัญชีเจ้าหน้ีการค้า 3014  14,000 

30 บัญชีขายสินค้า  50,500 29 บัญชีเงินเดือน 3015  39,000 

    30 บัญชีค่าไฟฟ้า 3016  6,000 

    31 ยอดยกไป   42,000 

   138,000     138,000 
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บริษัท โขงเจียม จ ากดั ธนาคารไทย        รายงานบัญชีกระแสรายวัน             เลขที่  1234567 

2557 รายการ เลขที่เช็ค ถอน ฝาก คงเหลือ 

ม.ค.  1 ยอดยกมา    40,000 

3 ฝาก    10,000 50,000 

3 ถอน 3011 17,500  32,500 

4 ฝาก   22,500 55,000 

6 ถอน 3012 7,500  47,500 

10 ฝาก   15,000 62,500 

15 ฝาก(เก็บเงินตามตั๋วเงินรับพร้อมดอกเบี้ย
รับ 300 บาท) 

  5,150 67,650 

30 ถอน 3015 39,000  28,650 

30 ค่าธรรมเนียมธนาคาร  250  28,400 

31 เช็คคืน  15,000  13,400 

จากข้อมูลที่โจทย์ให้มา สามารถน ารายงานที่ธนาคารส่งมาให้กิจการในวันสิ้นเดือนมาเปรียบเทียบกับ
สมุดบัญชีที่กิจการได้บันทึกบัญชีไว้เอง เพื่อ 

1. ตรวจสอบจ านวนเงินที่กิจการบันทึกได้เองในสมุดบัญชีและตรวจสอบจ านวนเงินตาม
รายงานที่ธนาคารแจ้งมาว่ามีจ านวนตรงกันหรือไม่ โดยปกติมักจะมีจ านวนไม่ตรงกัน 

2. หาสาเหตุที่ท าให้จ านวนเงินไม่ตรงกัน โดยรายการใดตรวจพบทั้งสองด้านให้ใส่
เครื่องหมายทั้งสองด้านหากรายการใดตรวจแล้วพบว่ามีรายการเพียงด้านเดียวให้ใส่เครื่องหมาย 
แล้วสรุปสาเหตุที่ได้มาเป็นข้อๆ 

3. ให้ตรวจสอบว่า สาเหตุที่ได้ในข้อ 2 เป็นข้อๆ นั้น เป็นสาเหตุที่แท้จริงหรือไม่ 
4. ค านวณหาจ านวนเงินฝากธนาคารที่ถูกต้องโดยจัดท าเป็น “งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก

ธนาคาร” 
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5. ปรับปรุงรายการในส่วนของกิจการในสมุดรายวันทั่วไปเท่านั้น เพราะในส่วนของธนาคาร 
ธนาคารจะด าเนินการเองทั้งหมด ดังนั้นกิจการต้องบันทึกบัญชีเพื่อเพิ่มยอดเงินฝากธนาคารและลด
ยอดเงินฝากธนาคารซึ่งหมายถึงรายการท่ีกิจการยังไม่ได้บันทึกบัญชีหรือบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง 

สรุปผลการตรวจสอบจากรายงานใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารและสมุดบัญชีของกิจการได้ ดังนี้ 
ปัญหา สาเหต ุ ชื่อ จ านวนเงนิ

(บาท) 
1 กิจการน าเงินสดฝากธนาคารแล้ววันท่ี 29 ม.ค. เงินฝากระหว่างทาง 50,500 

2 กิจการส่ังจ่ายเช็คให้เจ้าหน้ีการค้าแล้วด้วยเช็คเลขที่# 3013 เช็คค้างจ่าย 3 ฉบับ 12,000 

กิจการส่ังจ่ายเช็คให้เจ้าหน้ีการค้าแล้วด้วยเช็คเลขที่ # 3014 14,000 

กิจการส่ังจ่ายเช็คให้ค่าไฟฟ้าแล้วด้วยเช็คเลขที่# 3016 6,000 

3 กิจการให้ธนาคารเรียกเก็บเงินจากตั๋วเงินรับมูลค่าหน้าตั๋ว ตั๋วเงินรับ 

ดอกเบี้ยรับ 

5,000 

กิจการให้ธนาคารเรียกเก็บเงินจากตั๋วเงินรับและมีดอกเบี้ยรับ 150 

4 ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมกับกิจการ ค่าธรรมเนียม 250 

5 กิจการได้รับเช็ค แต่ในเช็คไม่มีเงิน ท าให้กิจการไม่ได้รับเงิน เช็คคืน 15,000 

การตรวจสอบจุดที่แตกต่างกันระหว่างสมุดของกิจการกับใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร 

สมุดเงินสด บริษัท โขงเจียม จ ากัด 

พ . ศ . 
2557 

รายการ เลขที่ 
บัญชี 

เงินฝาก 

ธนาคาร 
พ . ศ .
2557 

รายการ เลขที่
เช็ค 

เลขที ่
บัญชี 

เงินฝาก 

ธนาคาร 
ม.ค. 1 ยอดยกมา    40,000 ม.ค. 2 บัญชีค่าเช่า 3011   17,500 

2 บัญชีขายสินค้า  10,000 5 บัญชีเจ้าหน้ีการค้า 3012   7,500 

4 บั ญ ชี ลู ก ห นี้
การค้า 

 22,500 8 บัญชีเจ้าหน้ีการค้า 3013  12,000 

9 บั ญ ชี ลู ก ห นี้
การค้า 

 15,000 25 บัญชีเจ้าหน้ีการค้า 3014  14,000 

30 บัญชีขายสินค้า  50,500 29 บัญชีเงินเดือน 3015  39,000 

    30 บัญชีค่าไฟฟ้า 3016  6,000 

    31 ยอดยกไป   42,000 

   138,000     138,000 
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บริษัท โขงเจียม จ ากดั ธนาคารไทย         รายงานบญัชีกระแสรายวัน                เลขที่  1234567 

2557 รายการ เลขที่เช็ค ถอน ฝาก คงเหลือ 

ม.ค. 1 ยอดยกมา    40,000 

3 ฝาก    10,000 50,000 

3 ถอน 3011 17,500  32,500 

4 ฝาก   22,500 55,000 

6 ถอน 3012 7,500  47,500 

10 ฝาก   15,000 62,500 

15 ฝาก (เก็บเงินตามตั๋วเงินรับพร้อม
ดอกเบี้ยรับ 300 บาท) 

  5,150 67,650 

30 ถอน 3015 39,000  28,650 

30 ค่าธรรมเนียมธนาคาร  250  28,400 

31 เช็คคืน  15,000  13,400 

ตรวจสอบความถูกต้องของสาเหตุจ านวน 5 ข้อ  เลือกท าเพียง  1 วิธี ระหว่าง ก. หรือ ข. 
ก. จากธนาคารไปกิจการ          ข. จากกิจการไปธนาคาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานธนาคาร                13,400 

ปัญหาข้อ 1        50,500 + 

ปัญหาข้อ 2     12,000 - 

                                       14,000 - 

           6,000 - 

ปัญหาข้อ 3       5,000 - 

           150 - 

ปัญหาข้อ 4          250 + 

ปัญหาข้อ 5                15,000 + 

สมุดบัญชีกิจการ        42,000 

สมุดบัญชีกิจการ         42,000 

ปัญหาข้อ 1         50,500 - 

ปัญหาข้อ 2      12,000 + 

                                        14,000 + 

            6,000 + 

ปัญหาข้อ 3        5,000 + 

            150 + 

ปัญหาข้อ 4           250 - 

ปัญหาข้อ 5                 15,000 - 

รายงานธนาคาร                 13,400 
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จากข้อ ก. น ายอดที่ธนาคารรายงานมาเป็นตัวต้ัง จากนั้นจึงพิจารณาสาเหตุทั้ง 5 ข้อ ทีละข้อ 
เป้าหมายคือยอดตามสมุดของกิจการ โดยท าตามกิจการทั้งหมด เพื่อจ านวนเงินที่ธนาคารรายงานมา
จะได้ตรงกับสมุดของกิจการ ไม่ว่ากิจการจะท าไว้อย่างไร ถูกหรือผิดก็ตาม ดังนี้ 

 

ปัญหา ชื่อ ข้อพิจารณา ต้อง 
1 เงินฝากระหว่างทาง ธนาคารยังไม่ได้บันทึกบัญชี แต่กิจการบันทึกบัญชี

บวกแล้ว 

น ามา
บวก 

2 เช็คค้างจ่าย ธนาคารยังไม่ได้บันทึกบัญชี แต่กิจการบันทึกบัญชีหัก
แล้ว 

น ามาหัก 

3 ต๋ัวเงินรับ+ดอกเบี้ย
รับ 

ธนาคารบันทึกบัญชีบวกแล้ว แต่กิจการยังไม่ได้
บันทึกบัญชี 

น ามาหัก 

4 ค่าธรรมเนียม ธนาคารบันทึกบัญชีหักแล้ว แต่กิจการยังไม่ได้บันทึก
บัญชี 

น ามา
บวก 

5 เช็คคืน ธนาคารบันทึกบัญชีหักแล้ว แต่กิจการยังไม่ได้บันทึก
บัญชี 

น ามา
บวก 

 

จากข้อ ข. น ายอดจากสมุดของกิจการมาเป็นตัวต้ัง จากนั้นจึงพิจารณาสาเหตุทั้ง 5 ข้อ ทีละ
ข้อ เป้าหมายคือยอดตามรายงานของธนาคาร โดยท าตามธนาคารทั้งหมด เพื่อจ านวนเงินตามสมุด
ของกิจการจะได้ตรงกับรายงานของธนาคาร ไม่ว่าธนาคารจะท าไว้อย่างไร ถูกหรือผิดก็ตาม ดังนี้ 

 

ปัญหา ชื่อ ข้อพิจารณา ต้อง 

1 เงินฝากระหว่างทาง กิจการบันทึกบัญชีบวกแล้ว แต่ธนาคารยังไม่ได้บันทึกบัญชี น ามาหกั 

2 เช็คค้างจ่าย กิจการบันทึกบัญชีหักแล้ว แต่ธนาคารยังไม่ได้บันทึกบัญชี น ามาบวก 

3 ตั๋วเงินรับ+ดอกเบี้ยรับ กิจการยังไม่ได้บันทึกบัญชี แต่ธนาคารบันทึกบัญชีบวกแล้ว น ามาบวก 

4 ค่าธรรมเนียม กิจการยังไม่ได้บันทึกบัญชี แต่ธนาคารบันทึกบัญชีหักแล้ว น ามาหัก 

5 เช็คคืน กิจการยังไม่ได้บันทึกบัญชี แต่ธนาคารบันทึกบัญชีหักแล้ว น ามาหัก 
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ต่อไป คือ ค านวณหาจ านวนเงินฝากธนาคารที่กิจการมีอยู่จริง ณ วันที่ 31 ม.ค. ดังนี้ 

    ค. จากธนาคารไปหายอดที่ถูกต้อง          ง. จากกิจการไปหายอดที่ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

จากข้อ ค. น ายอดที่ธนาคารรายงานมาเป็นตัวต้ัง จากนั้นจึงพิจารณาสาเหตุทั้ง 5 ข้อ ทีละข้อว่า ข้อใด
ที่ธนาคารยังไม่ได้บันทึกบัญชีหรือต้องแก้ไข ให้ท าให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ดังนี้ 

ปัญหา ชื่อ ข้อพิจารณา ธนาคารต้อง 
1 เงินฝากระหว่าง

ทาง 
กิจการบันทึกบัญชีบวกแล้ว ธนาคารต้องบันทึก
บัญชีบวก เพราะว่า กิจการน าเงินไปฝากธนาคาร
ในเดือนมกราคม จ านวนเงินนี้ต้องเป็นของเดือน
มกราคม เท่านั้น 

น ามาบวก 

2 เช็คค้างจ่าย กิจการบันทึกบัญชีหักแล้ว ธนาคารต้องบันทึก
บัญชีหัก 

เพราะว่า กิจการน าเงินบันทึกถอนเงินในในเดือน
มกราคม จ านวนเงินนี้ต้องเป็นรายจ่ายของเดือน
มกราคม เท่านั้น 

น ามาหัก 

 

 

รายงานธนาคาร                             13,400 

ปัญหาข้อ 1            50,500+ 

ปัญหาข้อ 2              12,000 - 

ปัญหาข้อ 2              14,000 – 

ปัญหาข้อ 2               6,000 -        

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง      31,900 

สมุดบัญชีกิจการ        42,000 

 ปัญหาข้อ 3                 5,000 + 

              150 + 

 ปัญหาข้อ 4                    250 - 

  ปัญหาข้อ 5    15,000 - 

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง        31,900 
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จากข้อ ง. น ายอดตามสมุดของกิจการมาเป็นตัวต้ัง จากนั้นจึงพิจารณาสาเหตุทั้ง 5 ข้อ ทีละข้อว่า ข้อ
ใดที่กิจการยังไม่ได้บันทึกบัญชีหรือต้องแก้ไข ให้ท าให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ดังนี้ 

ปัญหา ชื่อ ข้อพิจารณา กิจการ
ต้อง 

3 ต๋ัวเงินรับ+ดอกเบี้ย
รับ 

กิจการยังไม่ได้บันทึกบัญชี แต่ธนาคารบันทึกบัญชี
บวกแล้ว เพราะต๋ัวเงินรับเป็นสินทรัพย์ที่ท าให้เงิน
ของกิจการเพิ่มขึ้น  

น ามาบวก 

4 ค่าธรรมเนียม กิจการยังไม่ได้บันทึกบัญชี แต่ธนาคารบันทึกบัญชี
หักแล้ว 

เพราะค่าธรรมเนียมเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ ท าให้
เงินฝากธนาคารของกิจการลดลง 

น ามาหัก 

5 เช็คคืน กิจการยังไม่ได้บันทึกบัญชี แต่ธนาคารบันทึกบัญชี
หักแล้ว เพราะ เจ้าของเช็คไม่สามารถจ่ายเงินให้
กิจการได้ ธนาคารจึงหักยอดนี้ออก 

น ามาหัก 

 

ข้อ ก. – ง. เป็นเพียงกระดาษทดเลข กิจการต้องน าข้อมูลมาจัดท างบเพื่อการรายงานสาเหตุที่เกิดขึ้น
ของเดือนมกราคม ดังนี้ 
น าข้อมูลจากข้อ ก. มาจัดท าเป็นงบน า หรือน าข้อมูลจากข้อ ข. มาจัดท าเป็นงบเพื่อรายงาน ดังนี้ 
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บริษัท โขงเจียม  จ ากัด 

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน เลขที่  1234567 จากกิจการไปธนาคาร 
วันที่ 31 มกราคม 2557 

 

หน่วย : บาท 

ยอดคงเหลือตามสมุดเงินสดของกิจการ      42,000 

บวก  เช็คค้างจ่าย  # 3013    12,000 

   # 3014    14,000 

   # 3016      6,000 

         ต๋ัวเงินรับที่ให้ธนาคารเรียกเก็บ     5,000 

         ดอกเบี้ยรับ          150   37,150 

          79,150 

หัก   เงินฝากระหว่างทาง                50,500 

        ค่าธรรมเนียมธนาคาร         250 

        เช็คคืน      15,000     65,750 

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร                 13,400 
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บริษัท โขงเจียม  จ ากัด 

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน เลขที่  1234567 จากธนาคารไปกิจการ 
วันที่ 31 มกราคม 2557 

 

หน่วย : บาท 

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร      13,400 

บวก  เงินฝากระหว่างทาง    50,500 

        ค่าธรรมเนียมธนาคาร         250 

        เช็คคืน      15,000     65,750 

79,150 

หัก เช็คค้างจ่าย  # 3013     12,000 

   # 3014    14,000 

   # 3016      6,000 

         ต๋ัวเงินรับที่ให้ธนาคารเรียกเก็บ     5,000 

         ดอกเบี้ยรับ          150   37,150 

ยอดคงเหลือในสมุดเงินสดของกิจการ                 42,000 
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น าข้อมูลจากข้อ ค. และ ง. มาจัดท าเป็นรายงาน ดังน้ี 

บริษัท โขงเจียม  จ ากัด 

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันเลขที่  1234567 เพื่อหายอดที่ถูกต้อง 

วันที่ 31 มกราคม 2557 

หน่วย : บาท 

ยอดคงเหลือตามสมุดเงินสดของกิจการ      42,000 

บวก  ต๋ัวเงินรับที่ให้ธนาคารเรียกเก็บ(3)              5,000 

        ดอกเบี้ยรับ (3)                   150    5,150 

          47,150 

หัก  ค่าธรรมเนียมธนาคาร(4)       250 

       เช็คคืน(5)               15,000     15,250 

ยอดเงินฝากธนาคารที่มีอยู่จริง       31,900 

 

ยอดคงเหลือในรายงานของธนาคาร      13,400 

บวก  เงินฝากระหว่างทาง(1)             13,000 

                37,500  50,500 

          63,900 

หัก  เช็คค้างจ่าย  # 3013(2)             12,000 

 # 3014              14,000 

 # 3016                6,000  32,000 

ยอดเงินฝากธนาคารที่มีอยู่จริง       31,900 

อธิบายเพิ่มเติม                                               
1. กิจการใช้สมุดเงินสดซึ่งเป็นสมุดรายวันเฉพาะ เมื่อได้ท าการพิสูจน์แล้วพบว่ามีรายการที่

กิจการต้องปรับปรุง จะต้องปรับปรุงรายการในสมุดรายวันทั่วไป 

2. การบันทึกลงในสมุดรายวันทั่วไป รายการที่ท าให้เงินฝากธนาคารเพิ่มจะเดบิต สมุดเงิน
สด ส่วนรายการที่ท าให้เงินฝากธนาคารลดลงจะเครดิต สมุดเงินสด เนื่องจากว่าสมุดเงินสด เป็นสมุด
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รายวันเฉพาะที่เป็นสมุดรายวันทั่วไปและสมุดแยกประเภททั่วไปในเล่มเดียวกัน เมื่อบันทึกบัญชีโดยใช้
ค าว่า สมุดเงินสด รายการนี้จะถูกผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปยังสมุดเงินสด 

                                           สมุดรายวันทั่วไป   บริษัท โขงเจียม จ ากัด                               หน้า.... 
พ.ศ.  2557 รายการ เลขที่

บัญชี 
เดบิต เครดิต 

ก.พ.        1 สมุดเงินสด 

               ต๋ัวเงินรับ 

               ดอกเบี้ยรับ 

บันทึกรับเงินจากต๋ัวเงินรับพร้อมดอกเบี้ยรับ 

ค่าธรรมเนียม 

ลูกหนี้ ( เช็คคืน) 
              สมุดเงินสด 

บันทึกค่าธรรมเนียมและเช็คคืน 

 5,150 

 

 

 

150 

15,000 

- 

 

 

 

- 

- 

 

5,000 

150 

 

 

 

15,150 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลของบริษัท โขงเจียม จ ากัด ในเดือน กุมภาพันธ์ ซึ่งต่อเนื่องจากเดือน 
มกราคมโดยที่ในวันสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ กิจการจะได้รับใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร กิจการจะต้อง
ตรวจสอบรายการที่ธนาคารแจ้งมากับรายการที่กิจการบันทึกไว้เองตามสมุดเงินสดของกิจการ
ตามปกติ เพียงแต่ในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนที่ต่อเนื่องจากเดือนมกราคม ต้องตรวจสอบก่อนว่า มี
รายการใดบ้างที่เป็นปัญหาของเดือนมกราคม และ ณ ขณะนี้สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ได้รับการแก้ไขหรือ
ยัง จากนั้นจึงท าการหาข้อแตกต่างตามปกติต่อไป 
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สมุดเงินสด บริษัท โขงเจียม จ ากัด 

พ.ศ.
2557 

รายการ เลขที ่
บัญชี 

เงินฝาก 

ธนาคาร 
พ.ศ. 
2557 

รายการ เลขที่
เช็ค 

เลขที ่
บัญชี 

เงินฝาก 

ธนาคาร 
ก.พ. 1 ยอดยกมา     42,000 ก.พ. 1 บัญชีค่าธรรมเนียม   250 

1 ตั๋วเงินรับ  5,000 1 บัญชีลูกหนี้การค้า   15,000 

 ดอกเบี้ยรับ  150 16 บัญชีค่าโฆษณา 3017  14,500 

5 บัญชีลูกหนี้การค้า  18,000 18 บัญชีเจ้าหน้ีการค้า 3018  42,000 

15 บัญชีขายสินค้า  59,500 25 บัญชีเจ้าหน้ีการค้า 3019  14,500 

20 บัญชีขายสินค้า  24,000 28 ยอดยกไป   78,400 

28 บัญชีลูกหนี้การค้า  16,000      

   164,650     164,650 

 

บริษัท โขงเจียม จ ากัด  ธนาคารไทย รายงานบัญชีกระแสรายวัน                เลขที่  1234567 

2557 รายการ เลขที่เช็ค ถอน ฝาก คงเหลือ 

ก.พ.        1 ยอดยกมา    13,400 

1 ฝาก   13,000 26,400 

1 ฝาก   37,500 63,900 

5 ฝาก    31,500 95,400 

6 ถอน 3016 6,000  89,400 

15 ฝาก   59,500 148,900 

17 ถอน 3017 14,500  134,400 

21 ฝาก   24,000 158,400 

25 ถอน 3019 14,500  143,900 

 28 ค่าธรรมเนียมเช็ค  250  143,650 
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รายละเอียดเพิ่มเติม 

วันที่ 5 ก.พ. 25x1 กิจการน าเงินที่ได้จากลูกหนี้การค้าไปฝากธนาคารจ านวน 31,500 บาท 
แต่พนักงานของกิจการบันทึกจ านวนเงินผิดเป็น 18,000 บาท เนื่องจากพนักงานของกิจการ สับสนชื่อ
ของลูกหนี้การค้า 

การตรวจสอบจุดที่แตกต่างกันระหว่างสมุดของกิจการกับใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร 

สมุดเงินสด บริษัท โขงเจียม จ ากัด 

พ.ศ.
2557 

รายการ เลขที่ 
บัญชี 

เงินฝาก 

ธนาคาร 
พ.ศ. 
2557 

รายการ เลขที่
เช็ค 

เลขที ่
บัญชี 

เงินฝาก 

ธนาคาร 
ก.พ. 1 ยอดยกมา     42,000 ก.พ. 1 บัญชีค่าธรรมเนียม    250 

1 ตั๋วเงินรับ   5,000 1 บัญชีลูกหนี้การค้า    15,000 

 ดอกเบี้ยรับ     150 16 บัญชีค่าโฆษณา 3017   14,500 

5 บัญชีลูกหนี้การค้า  18,000 18 บัญชีเจ้าหน้ีการค้า 3018  42,000 

15 บัญชีขายสินค้า   59,500 25 บัญชีเจ้าหน้ีการค้า 3019   14,500 

20 บัญชีขายสินค้า   24,000 28 ยอดยกไป   78,400 

28 บัญชีลูกหนี้การค้า  16,000      

   164,650     164,650 

 

บริษัท โขงเจียม จ ากัด ธนาคารไทย          รายงานบัญชีกระแสรายวัน                เลขที่ 1-006008-9 
2557 รายการ เลขที่เช็ค ถอน ฝาก คงเหลือ 

ก.พ.   1 ยอดยกมา    13,400 

1 ฝาก   50,500 63,900 

5 ฝาก    31,500 95,400 

6 ถอน 3016 6,000  89,400 

15 ฝาก   59,500 148,900 

17 ถอน 3017 14,500  134,400 

21 ฝาก   24,000 158,400 

25 ถอน 3019 14,500  143,900 

28 ค่าธรรมเนียมเช็ค  250  143,650 
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สรุปสาเหตุเดือนกุมภาพันธ์  ได้ 4 ข้อ 

1. เช็คค้างจ่าย 3 ฉบับ 

1.1 เดือนมกราคม 2 ฉบับ คือ # 3013 = 12,000 และ# 3014 = 14,000 

1.2 เดือนกุมภาพันธ์ 1 ฉบับ คือ # 3018 = 42,000 

2. วันที่ 5 ก.พ. น าเงินฝากธนาคาร 31,500 บาท ซึ่งรายการที่ธนาคารแจ้งมาถูกต้องแต่
พนักงานของกิจการบันทึกในสมุดของกิจการผิดเป็น 18,000 บาท ดังนั้น กิจการบันทึกผิดจ านวน 
13,500 บาท 

3. เงินฝากระหว่างทาง 16,000 บาท และ 

4. ค่าธรรมเนียมเช็ค 250 บาท  

การตรวจสอบความถูกต้องของสาเหตุ 4 ข้อ  เลือกท าเพียง 1 วิธี ระหว่าง ก หรือ ข เท่านั้น 

         ก. จากธนาคารไปกิจการ   ข. จากกิจการไปธนาคาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อสามารถยืนยันได้แล้วว่า สาเหตุที่ท าให้เงินทั้งสองที่ไม่เท่ากัน คือปัญหาทั้ง 4 ข้อแล้ว ให้
จัดท าขั้นตอนต่อ ทั้ง ค.และ ง. คือ ค านวณหาจ านวนเงินฝากธนาคารที่กิจการมีอยู่จริง ณ วันที่ 28 

ก.พ. ดังนี้ 

 

รายงานธนาคาร                 143,650           

ปัญหาข้อ 1        12,000 - 

         14,000 - 

         42,000 - 

ปัญหาข้อ 2         13,500 - 

ปัญหาข้อ 3        16,000 + 

ปัญหาข้อ 4             250 + 

สมุดบัญชีกิจการ      78,400 

สมุดบัญชีกิจการ                  78,400 

ปัญหาข้อ 1        12,000 + 

         14,000 + 

         42,000 + 

ปัญหาข้อ 2         13,500 + 

ปัญหาข้อ 3        16,000 - 

ปัญหาข้อ 4             250 - 

รายงานธนาคาร                   143,650          
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     ค. จากธนาคารไปยอดที่ถูกต้อง                             ง. จากกิจการไปยอดที่ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจการควรน าค าตอบที่ได้มาจัดท าเป็นงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ตามข้อ ก. หรือ ข. ดังนี้ 

บริษัท โขงเจียม  จ ากัด 

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน เลขที่  1234567 จากกิจการไปธนาคาร 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 

หน่วย : บาท 

ยอดคงเหลือในสมุดเงินสดของกิจการ      78,400 

บวก  เช็คค้างจ่าย  # 3013    12,000 

   # 3014    14,000 

   # 3018    42,000 

         กิจการบันทึกบัญชีผิด    13,500   81,500 

                            159,900 

หัก   เงินฝากระหว่างทาง                16,000 

        ค่าธรรมเนียมธนาคาร         250              16,250 

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร               143,650 

 

รายงานธนาคาร                       143,650           

ปัญหาข้อ 1                    12,000 - 
       14,000 - 
    42,000 - 
ปัญหาข้อ 3             16,000 +       

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง 91,650 

สมุดบัญชีกิจการ  78,400 

   ปัญหาข้อ 2   13,500+ 

   ปัญหาข้อ 4                  250 - 

 

 

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง      91,650 
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บริษัท โขงเจียม จ ากัด 

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 1234567 จากกิจการไปธนาคาร 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 

หน่วย : บาท 

ยอดคงเหลือในสมุดเงินสดของกิจการ      143,650 

บวก   เงินฝากระหว่างทาง                16,000 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร               250    16,250 

         159,900 

หัก  เช็คค้างจ่าย  # 3013     12,000 

   # 3014     14,000 

   # 3018     42,000 

         กิจการบันทึกบัญชีผิด     13,500    81,500 

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร                   78,400 

 

กิจการควรน าค าตอบที่ได้มาจัดท าเป็นงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ตามข้อ ค. และ ง. ดังนี้ 

บริษัท โขงเจียม จ ากัด 

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน เลขที่  1234567 เพื่อหายอดที่ถูกต้อง 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 25x1 

หน่วย : บาท 

ยอดคงเหลือในสมุดเงินสดของกิจการ      78,400 

บวก  วันที่ 5 ก.พ. บันทึกรับเงินจากลูกหนี้น้อยไป                13,500 

          91,900 

หัก  ค่าธรรมเนียมเช็ค              250 

ยอดเงินฝากธนาคารที่มีอยู่จริง       91,650 
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ยอดคงเหลือในรายงานของธนาคาร               143,650 

บวก  เงินฝากระหว่างทาง                16,000 

                   159,650 

หัก  เช็คค้างจ่าย  # 3013   12,000 

 # 3014    14,000 

 # 3018    42,000    68,000 

ยอดเงินฝากธนาคารที่มีอยู่จริง       91,650 

 

เมื่อสามารถหาค าตอบได้ว่า วันที่ 28 ก.พ. กิจการมีเงินฝากธนาคารจ านวน 91,650 บาท  
กิจการต้องปรับปรุงรายการที่กิจการยังไม่ได้บันทึกบัญชีหรือรายการที่กิจการบันทึกบัญชีไว้ผิด ดังนี้ 

                                           สมุดรายวันทั่วไป บริษัท โขงเจียม จ ากัด                     หน้า...... 
พ.ศ.  
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

มี.ค.   1 สมุดเงินสด 

               ลูกหนี้การค้า 

กิจการบันทึกการรับเงินจากลูกหนี้เพิ่มขึ้นจากเดิม 

ค่าธรรมเนียม 

              สมุดเงินสด 

บันทึกค่าธรรมเนียมเช็ค 

 13,500 

 

 

 

250 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

13,500 

 

 

 

250 

 

- 

 

 

 

- 
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ตัวอย่างที่ 2-8 บริษัท ไหบ้านเชียง จ ากัด ได้รับใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารจากธนาคารเมื่อวันที่ 31 
มี.ค. 2557 ปรากฏว่ายอดเงินฝากธนาคารเหลืออยู่ 63,132 บาท แต่ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุด
บัญชีของกิจการมียอด  52,180 บาท หลังจากที่ได้ท าการเปรียบเทียบรายการในใบแจ้งยอดเงินฝาก
ของธนาคาร  กับยอดในสมุดบัญชีของกิจการแล้ว  พบข้อมูลต่อไปนี้ 

1. เช็คจ านวน 23,300 บาท ที่กิจการน าฝากธนาคารเมื่อวันที่  30 มีนาคม 2557 ยังไม่
ปรากฏในใบแจ้งยอดของธนาคาร 

2. จากรายงานของธนาคารพบว่า  เช็คฉบับหน่ึงซึ่งรับจากลูกค้าชื่อนายสร้างคอม  เป็นเช็คที่
ขาดความเชื่อถือ ธนาคารจึงคืนเช็คมามูลค่า 7,800 บาท 

3. เช็คที่กิจการสั่งจ่ายช าระหนี้ให้เจ้าหนี้ไปแล้ว  แต่ผู้รับเช็คยังไม่น าไปขอขึ้นเงินจาก
ธนาคาร มีดังนี้ 

3.1 เช็คเลขที่ 111110  จ านวน   3,840 บาท 

3.2 เช็คเลขที่ 111118  จ านวน 17,548 บาท 

4. ธนาคารหักบัญชีเงินฝากธนาคารของกิจการเพื่อจ่ายค่าน้ าค่าไฟ 1,400 บาท 

5. ต๋ัวเงินรับฉบับหนึ่งมูลค่า 24,000 บาท ดอกเบี้ย 6 % ต่อปี อายุ 3 เดือน กิจการได้มอบให้
ธนาคารเป็นผู้เก็บเงินให้ ธนาคารเก็บเงินได้แล้วและธนาคารคิดค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บต๋ัว 336 
บาท 

6. เช็ครับจากการขายสินค้ามูลค่า 2,160 บาท กิจการน าฝากธนาคารแล้ว แต่พนักงานบัญชี
ของกิจการบันทึกในสมุดเงินสดของกิจการเป็น 1,620 บาท 

7. ธนาคารน าเช็คของบริษัท หม้อบ้านเชียง จ ากัด 2,500 บาท มาหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของกิจการ 
ให้ท า  

1. งบพิสูจน์ความถูกต้องของสาเหตุระหว่างกิจการไปหาธนาคารหรือระหว่างธนาคารไปหา
กิจการ 

2. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเพื่อหายอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง 

3. ปรับปรุงรายการในสมุดรายวันทั่วไป 
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การตรวจสอบความถูกต้องของสาเหตุ 4 ข้อ เลือกท าเพียง 1 วิธี ระหว่าง ก หรือ ข เท่านั้น 

          ก. จากธนาคารไปกิจการ                  ข. จากกิจการไปธนาคาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อสามารถยืนยันได้แล้วว่า สาเหตุที่ท าให้เงินทั้งสองที่ไม่เท่ากัน คือปัญหาทั้ง 7 ข้อแล้ว ให้
จัดท าขั้นตอนต่อไปทั้ง ค.และ ง.  คือ ค านวณหาจ านวนเงินฝากธนาคารที่กิจการมีอยู่จริง ณ วันที่ 31 

มีนาคม ดังนี้ 

            ค. จากธนาคารไปยอดที่ถูกต้อง                              ง. จากกิจการไปยอดที่ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

รายงานธนาคาร                     63,132           

ปัญหาข้อ 1          23,300 + 

ปัญหาข้อ 2                        7,800 + 

ปัญหาข้อ 3            3,840 - 

          17,548 - 

ปัญหาข้อ 4                      1,400 + 

ปัญหาข้อ 5         24,000 - 

               360 - 

               336 + 

ปัญหาข้อ 6              540 - 

ปัญหาข้อ 7           2,500 + 

สมุดบัญชีกิจการ        52,180 

สมุดบัญชีกิจการ                     52,180 

ปัญหาข้อ 1          23,300 - 

ปัญหาข้อ 2                        7,800 - 

ปัญหาข้อ 3            3,840 + 

          17,548 + 

ปัญหาข้อ 4                      1,400 - 

ปัญหาข้อ 5         24,000 + 

               360 + 

               336 - 

ปัญหาข้อ 6              540 + 

ปัญหาข้อ 7           2,500 - 

รายงานธนาคาร                    63,132              

รายงานธนาคาร                        63,132            

ปัญหาข้อ 1                  23,300 + 

ปัญหาข้อ 3    3,840 – 

              17,548 – 

ปัญหาข้อ 7               2,500 + 

 

 

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง      67,544  

สมุดบัญชีกิจการ    52,180 

ปัญหาข้อ 2        7,800 - 

ปัญหาข้อ 4                             1,400 - 

ปัญหาข้อ 5                24,000 + 

                          360 + 

           336 – 

ปัญหาข้อ 6                     540 +

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง        67,544     
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งบพิสูจน์ความถูกต้องของสาเหตุระหว่างกิจการไปหาธนาคารหรือระหว่างธนาคารไปหากิจการ 
 

บริษัท ไหบ้านเชียง จ ากัด 

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารจากกิจการไปหาธนาคาร 
วันที่ 31 มีนาคม  2557 

                                                                                                                    หน่วย : บาท 

ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดของกิจการ       52,180 

บวก เช็คค้างจ่าย    #  111110         3,840   
#  111118      17,548  

               ต๋ัวเงินรับ        24,000  

               ดอกเบี้ยรับ             360  
               กิจการบันทึกรับเงินจากการขายสินค้าผิด                    540  46,288 

           98,464 

หัก      เงินฝากระหว่างทาง       23,300  
     เช็คคืน          7,800  

                 ค่าน้ าค่าไฟ           1,400   
    ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บต๋ัว           336  
    ธนาคารน าเช็คของบริษัทอ่ืนมาหักผิดบัญชี      2,500   35,336 

ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร     63,132 
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บริษัท ไหบ้านเชียง จ ากัด 

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารจากธนาคารไปหากิจการ 
วันที่ 31 มีนาคม  2557 

                                                                                                                   หน่วย : บาท 

ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร     63,132 

บวก    เงินฝากระหว่างทาง       23,300  
    เช็คคืน          7,800  

                ค่าน้ าค่าไฟ           1,400   
    ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บต๋ัว           336  
    ธนาคารน าเช็คของบริษัทอ่ืนมาหักผิดบัญชี     2,500   35,336 

          98,468 

หัก  เช็คค้างจ่าย    #  111110         3,840   
#  111118      17,548  

               ต๋ัวเงินรับ        24,000  

               ดอกเบี้ยรับ             360  
               กิจการบันทึกรับเงินจากการขายสินค้าผิด                    540   46,288 

ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดของกิจการ       52,180 
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งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเพื่อหายอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง 

 

บริษัท ไหบ้านเชียง จ ากัด 

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเพื่อหายอดที่ถูกต้อง 

วันที่ 31 มีนาคม  2557 

                                                                                                                    หน่วย : บาท 

ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร    63,132 

บวก  เงินฝากระหว่างทาง    23,300 

         เช็คบริษัท หม้อบ้านเชียง จ ากัด     2,500   25,800 

88,932 

หัก  เช็คค้างจ่าย   #  111110    3,840 

    #  111118             17,548   21,388 

       ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง       67,544 

 

ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดของกิจการ      52,180 

บวก  ต๋ัวเงินรับ      24,000 

         ดอกเบี้ยรับ                            360 

        กิจการบันทึกบัญชีผิดว่าได้รับเงินน้อยเกินไป       540   24,900  

77,080 

หัก  เช็คคืน- นายสร้างคอม      7,800 

       ค่าน้ าค่าไฟฟ้า       1,400 

       ค่าธรรมเนียม          336        9,536 

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง                  67,544 

 

ขั้นตอนต่อไปคือ การปรับปรุงรายการในสมุดรายวันทั่วไป เฉพาะรายการที่กิจการยังไม่ได้
บันทึกบัญชี กิจการบันทึกเพิ่มยอดเงินฝากธนาคาร โดยเดบิต เงินฝากธนาคาร หรือบันทึกลดยอดเงิน
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ฝากกธนาคารโดย เครดิต เงินฝากธนาคาร เนื่องจากโจทย์ไม่ได้ระบุว่ากิจการใช้สมุดเงินสดหรือไม่ 
กิจการจึงบันทึกรายการตามปกติในสมุดรายวันทั่วไป แล้วจึงผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไป
ตามขั้นตอนปกติ 

ปรับปรุงรายการในสมุดรายวันทั่วไป 

                                               สมุดรายวันทั่วไป                                           หน้า   … 

พ.ศ.
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

เม.ย.   1 เงินฝากธนาคาร (สมุดเงินสด) 
             ต๋ัวเงินรับ 

             ดอกเบี้ยรับ 

             ขายสินค้า 

บันทึกรายการปรับปรุ ง เพิ่ มยอดเงินฝาก
ธนาคาร 
ลูกหนีก้ารค้า 

ค่าน้ า-ค่าไฟฟ้า 

ค่าธรรมเนียม 

              เงินฝากธนาคาร (สมุดเงินสด) 
บันทึกรายการปรับปรุงลดยอดเงินฝากธนาคาร 

 24,900 

 

 

 

 

 

7,800 

1,400 

336 

  

24,000 

     360 

     540 

 

 

 

 

 

9,536 
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วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี 

ความหมายของวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี อธิบายได้ดังนี้ เมื่อกิจการน าเงินสดไปฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวัน กิจการสามารถตกลงกับธนาคารในเรื่องของการขอสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
ให้กับกิจการ คือกิจการสามารถเขียนเช็คเพื่อเบิกเงินสดจากธนาคารในขณะที่กิจการไม่มีเงินสด
เหลืออยู่ในบัญชีเลย หมายความว่ากิจการเป็นหนี้ธนาคาร กิจการจะต้องเสียดอกเบี้ยให้ธนาคารตาม
จ านวนเงินที่เป็นหนี้และต่อมาเมื่อกิจการมีเงินสดกิจการจะน าเงินสดไปฝากธนาคารได้ตามปกติ ท า
ให้จ านวนที่กิจการเป็นหนี้ธนาคารมียอดลดลง จ านวนดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้ธนาคารจะมียอดลดลง
ตามไปด้วย ซึ่งถือว่ามีความสะดวกในการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก 

 ในการพิสูจน์ยอดเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารนั้น จะพิจารณาตรงกันข้ามกับ งบพิสูจน์ยอดเงิน
ฝากธนาคาร เนื่องจากธนาคารแจ้งมาว่า กิจการเป็นลูกหนี้ของธนาคาร ไม่ใช่ กิจการเป็นเจ้าหนี้ของ
ธนาคาร นอกเหนือจากนั้นมีหลักเกณฑ์เหมือนกับการท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารทุกประการ 
 

การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

 การบริหารจัดการรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น เนื่องจาก
รายการรับและจ่ายในแต่ละวันของกิจการต้องมีการวางแผนให้เพียงพอในแต่ละวัน และความส าคัญ
อีกอย่างหนึ่ง คือ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้ผู้อ่านงบ
การเงินได้ทราบว่ารายการเหล่านั้นประกอบด้วยรายการใดบ้าง ขอยกตัวอย่าง การแสดงรายการเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ของบริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย ดังนี้ 
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บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

(ที่มา: บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2556) 
7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หน้า 56) 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

        2556    2555   2556            2555 

(ล้านบาท) 
เงินสดในมือ          14,027     8,752           11,399           8,751 

เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทกระแสรายวัน      687              489                498              301 

เงินฝากสถาบันการเงินประเภทออมทรัพย์       7,664           7,449             3,645           5,224 

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง               2,254     6,395      100           5,092 

รวม                     24,632          23,085            15,642         19,368 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หน้า 28) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากสถาบัน
การเงินประเภทเผื่อเรียกและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีซึ่งจะต้องช าระคืน
เมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 
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สรุป 

 เมื่อกิจการต้องการความสะดวก ปลอดภัยและตรวจสอบได้ ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงิน
สด ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมเงินสดด้านรับหรือการควบคุมเงินสดด้านจ่าย  กิจการมักจะใช้บริการเงิน
ฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน สิ่งหนึ่งในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินสดนั้นจ าเป็นที่จะต้องมี
ระบบที่สามารถตรวจสอบได้มาควบคุมการท างานของพนักงาน เช่น ระบบเงินสดย่อย ซึ่งเป็นระบบที่
ง่าย สะดวกและสามารถตรวจสอบได้โดยการสุ่ม มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะกับการควบคุมเงินสดที่มีไว้
ใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆ  และต่อมาระบบใบส าคัญสั่งจ่าย เป็นระบบที่เมื่อกิจการมีรายจ่ายเกิดขึ้น กิจการ
ต้องตั้งเป็นเจ้าหนี้ไว้ก่อนเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจ แล้วจึงจ่ายเงิน การพิสูจน์เงินสดในแต่ละสิ้นวันท าการ
ท าให้สามารถสรุปยอดเงินสดคงเหลือในแต่ละวันซึ่งมีความส าคัญ เพราะกิจการต้องวางแผนในการใช้
จ่ายในแต่ละวันให้เพียงพอ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย  และเรื่องสุดท้ายการจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร  
เป็นการตรวจสอบว่า เงินสดที่กิจการน าไปฝากธนาคารไว้ หรือเมื่อกิจการถอนเงินจากธนาคารมาใช้
แล้ว ยอดเงินฝากธนาคารที่ธนาคารแจ้งมาให้กิจการทราบในแต่ละเดือนเป็นตัวเลขจ านวนเดียวกับที่
กิจการได้บันทึกบัญชีไว้เองหรือไม่ เป็นต้น สิ่งที่ยกตัวอย่างข้างต้นล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นในการ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน  เพื่อพนักงานจะได้ท าหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์และกิจการจะได้
ข้อมูลที่ตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบได้ สิ่งส าคัญคือต้องใช้ระบบที่เหมาะสมกับขนาดและ
ลักษณะของกิจการ โดยศึกษาวิธีการของระบบอย่างครบถ้วน เพื่อความมีประสิทธิภาพของการท างาน 
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แบบฝึกหัดบทที่ 2 

เงินสดและการควบคมุ 

 

ข้อ 1.  บอกความหมายของเงินสด  รายการเทียบเท่าเงินสดและรายการที่ไม่ถือเป็นเงินสดพร้อมกับ 

ยกตัวอย่าง 
ข้อ 2. อธิบายวิธีการควบคุมเงินสดทั้งด้านรับและด้านจ่าย 

ข้อ 3. ใหว้างแผนการควบคุมเงินสดส าหรับกิจการหนึ่งขึ้นมา โดยการสมมติกิจการเป็นร้านเสริมสวย  
          ทั้งด้านรับและด้านจ่าย 

ข้อ 4. อธิบายถึงความส าคัญในการใช้บริการเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 

ข้อ 5. อธิบายวิธีการจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
ข้อ 6. ธนาคารส่งใบรายงานแจ้งยอดเงินฝากธนาคารในวันที่ 31 ม.ค. 2556 ให้บริษัท  
          ดอกบัวแดง จ ากัด ว่ามียอดเงินฝากธนาคารคงเหลือ  20,000 บาท แต่ยอดเงินคงเหลือใน 

          บัญชีเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการ ณ วันเดียวกันมีจ านวน 15,000 บาท จาก 

          การตรวจสอบของบริษัท ดอกบัวแดง จ ากัด พบข้อแตกต่างระหว่างทั้งสองฝ่าย ดังนี้ 
1. วันที่ 31 ม.ค. 2556 บริษัท ดอกบัวแดง จ ากัด น าเงินฝากธนาคารจ านวน 3,000 บาท แต่

ธนาคารยังไม่ได้บันทึกการฝากในบัญชีให้ 
2. กิจการจ่ายเช็คเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2556 จ านวน 2 ฉบับ ให้กับเจ้าหนี้ แต่เจ้าหนี้ยังไม่น าไป

ขึ้นเงิน เป็นเช็คค้างจ่าย มีดังนี้ 
2.1 เลขที่  521  จ านวนเงิน  1,575 บาท 

2.2 เลขที่  526  จ านวนเงิน    625 บาท 

3. กิจการให้ธนาคารเรียกเก็บเงินตามต๋ัวเงินให้และธนาคารเก็บเงินได้แล้วได้น าฝากในบัญชี
ให้จ านวนเงิน 1,500 บาท และธนาคารคิดค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บต๋ัวเงิน 200 บาท 
แต่กิจการยังไม่ได้บันทึกบัญชี 

4. กิจการจ่ายเช็คเลขที่ 523 จ านวน 1,600 บาท เพื่อช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ แต่พนักงานบัญชี
บันทึกรายการจ่ายเช็คในสมุดเงินสดเป็นจ านวนเงิน 6,100 บาท 
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ให้ท า  

6.1 ตรวจสอบความถูกต้องของสาเหตุระหว่างกิจการไปหาธนาคารหรือระหว่างธนาคารไป
หากิจการ 

6.2 งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเพื่อหายอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง 

6.3 บันทึกรายการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท ดอกบัวแดง จ ากัด  
ข้อ 7. บริษัท ขอนแก่น จ ากัด มีรายละเอียดในสมุดบัญชีเงินสดและรายงานเงินฝากธนาคาร
ประจ าเดือนมกราคม และ เดือนกุมภาพันธ์  2557  

ให้ท า    7.1 การเปรียบเทียบรายการในสมุดเงินสดและในรายงานของธนาคาร เพื่อหารายการที่ไม่
ตรงกัน  

 7.2 การพิสูจน์ความถูกต้องของสาเหตุระหว่างกิจการไปหาธนาคารหรือระหว่าง     
       ธนาคารไปหากิจการ 

   7.3 งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเพื่อหายอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง 

 7.4 ปรับปรุงรายการในสมุดรายวันทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

สมุดเงนิสด บริษัทขอนแกน่ จ ากัด 

พ.ศ.
2557 

รายการ เลขที่ 
บัญชี 

เงินฝาก 

ธนาคาร 
พ.ศ.
2557 

รายการ เลขที่
เช็ค 

เลขที ่
บัญชี 

เงินฝาก 

ธนาคาร 
ม.ค. 1 ยอดยกมา  160,000 ม.ค. 2 บัญชีเจ้าหน้ีการค้า 301  100,000 

2 บัญชีขายสินค้า  40,000 8 บัญชีค่าโฆษณา 302  48,000 

4 บัญชีลูกหนี้การค้า  90,000 16 บัญชีเจ้าหน้ีการค้า 303  90,000 

9 บัญชีลูกหนี้การค้า  60,000 25 บัญชีเจ้าหน้ีการค้า 304  56,000 

30 บัญชีขายสินค้า  202,000 29 บัญชีเงินเดือน 305  66,000 

    30 บัญชีค่าสาธารณูปโภค 306  24,000 

    31 ยอดยกไป     168,000 

   552,000     552,000 

 

Bank Statement 

        บริษัท ขอนแก่น จ ากัด ธนาคารไทยไทย    รายงานบัญชีกระแสรายวัน   เลขที่ 2345678 

พ.ศ.
2557 

รายการ เลขที่เช็ค ถอน ฝาก คงเหลือ 

ม.ค.      1 ยอดยกมา    160,000 

3 ฝาก    40,000 200,000 

3 ถอน 301 100,000  100,000 

4 ฝาก   90,000 190,000 

10 ฝาก   60,000 250,000 

15 ฝาก(เรียกเก็บเงนิตามตั๋วเงินและดอกเบี้ย 600 บาท)   20,600 270,600 

20 ถอน 303 90,000  180,600 

30 ถอน 305 66,000  114,600 

30 ค่าธรรมเนียม  1,000  113,600 

31 เช็คคืน  60,000  53,600 

ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดของเดือนกุมภาพันธ์  25x1 

ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดของเดือนมกราคม 25x1 
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สมุดเงนิสด บริษทัขอนแกน่ จ ากัด 

พ.ศ.  
2557 

รายการ เลขที ่
บัญชี 

เงินฝาก 

ธนาคาร 
พ . ศ .
2557 

รายการ เลขที่
เช็ค 

เลขที ่
บัญชี 

เงินฝาก 

ธนาคาร 
ก.พ.1 ยอดยกมา  168,000 ก.พ.1 บัญชีค่าธรรมเนียม   1,000 

1 ตั๋วเงินรับ  20,000 1 บัญชีลูกหนี้การค้า(เช็คคืน)   60,000 

 ดอกเบี้ยรับ  600 16 บัญชีเจ้าหน้ีการค้า 307  58,000 

5 บัญชีลูกหนี้การค้า  72,000 18 บัญชีค่าโฆษณา 308  102,000 

10 บัญชีลูกหนี้การค้า  238,000 22 บัญชีเจ้าหน้ีการค้า 309  32,000 

20 บัญชีขายสินค้า  96,000 24 บัญชีเจ้าหน้ีการค้า 310  26,000 

25 บัญชีลูกหนี้การค้า  64,000 28 บัญชีเงินเดือน 311  66,000 

     ยอดยกไป    313,600 

   658,600     658,600 

Bank Statement 

บริษัท ขอนแก่น จ ากัด  ธนาคารไทยไทย    รายงานบัญชกีระแสรายวัน               เลขที ่2345678 

2557 รายการ เลขทีเ่ช็ค ถอน ฝาก คงเหลือ 

ก.พ.        1 ยอดยกมา    53,600 

1 ฝาก   202,000 255,600 

5 ฝาก    126,000 381,600 

6 ถอน 306 24,000  357,600 

10 ฝาก   238,000 595,600 

17 ถอน 307 58,000  537,600 

21 ฝาก   96,000 633,600 

23 ถอน 309 32,000  601,600 

25 ถอน 310 26,000  575,600 

 28 ค่าธรรมเนียม  1,000  574,600 
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ข้อ 8. วันที่ 31 ส.ค. 2557 ซึ่งเป็นวันปิดบัญชีของบริษัท บ้านผือ จ ากัด บัญชีเงินฝากธนาคารตาม
สมุดบัญชีของกิจการมียอดคงเหลือ  63,880 บาท  แต่บัญชีเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดของ
ธนาคารแสดงยอด 84,542 บาท จากการเปรียบเทียบรายการ  พบข้อแตกต่าง  ดังนี้ 

1. เช็คน าฝากธนาคารในวันที่ 30 ส.ค. แต่ธนาคารยังไม่ฝากในบัญชีให้ 11,758 บาท 

2. เช็คของลูกค้า 10,400 บาท กิจการน าฝากธนาคารวันที่ 25 ส.ค. แต่ธนาคารคืนเช็คมา 

3. เช็คสั่งจ่ายไปแล้ว ผู้รับยังไม่น าไปขึ้นเงินที่ธนาคาร 29,120 บาท เป็นเช็คเลขที่ 2224 

4. ธนาคารน าเช็คของบริษัท บ้านจั่น จ ากัด มาหักจากบัญชีเงินฝากของกิจการ 10,000 บาท 

5. ในวันที่ 27 ส.ค. กิจการน าเช็คเข้าฝากธนาคาร 12,020 บาท ซึ่งได้รับจากการขายสินค้า 
ธนาคารบันทึกบัญชีแล้ว แต่พนักงานของบริษัทบันทึกยอดเป็น 12,200 บาท 

6. ธนาคารเรียกเก็บเงินตามต๋ัวเงินรับให้กิจการได้ในวันที่ 29 ส.ค. ธนาคารบันทึกเพิ่ม
ยอดเงินฝากธนาคารให้กิจการแล้ว มูลค่าต๋ัวเงินรับ 24,000 บาท ดอกเบี้ยรับ 480 บาท และธนาคาร
หักค่าธรรมเนียม 100 บาท 

ให้ท า    8.1  งบพิสูจน์ความถูกต้องของสาเหตุระหว่างกิจการไปหาธนาคารหรือระหว่างธนาคารไปหา 

        กิจการ 
   8.2 งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเพื่อหายอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง 

 8.3 ปรับปรุงรายการในสมุดรายวันทั่วไป 

ข้อ 9. บริษัท โนนสะอาด จ ากัด ผู้บริหารของกิจการได้ก าหนดจ านวนเงินสดย่อย 10,000 บาท ใน
วันที่ 1 ก.ค. 2557 ด้วยเช็คเลขที่ 11120 

2557 

ก.ค.   5    แผนกบัญชีส่งจดหมายไปให้ลูกหนี้และจ่ายค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน 2,000 บาท 

 10    แผนกบุคคล จ่ายค่าพาหนะ 5,000 บาท 

 25    แผนกคลังสินค้าจ่ายค่าขนส่งออก 1,000 บาท 

 30    แผนกธุรการ จ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 1,000 บาท 

ส.ค.   1    ผู้รักษาเงินสดย่อย  น าหลักฐานการจ่ายเงินทั้งหมดมาเบิกกับกิจการเพื่อรับเงิน 

        มาชดเชยเงินสดย่อยจากรายจ่ายทั้งหมด 9,000 บาท และได้รับเช็คเลขที่  
        11190 จากกิจการ 
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ให้ท า    9.1 บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท  โนนสะอาด  จ ากัด   
 9.2 ผู้รักษาเงินสดย่อยบันทึกรายการท้ังหมดในสมุดเงินสดย่อย      
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

เร่ือง ลูกหน้ีและตั๋วเงินรับ 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท  

1. ความหมายและประเภทของลูกหนี ้
2. การรับรู้และการวัดมูลค่าลูกหนี้การค้า 

3. การบันทึกบัญชีลูกหนี้ที่คาดการณ์ว่าจะเก็บเงินไม่ได้ 

4. การบันทึกบัญชีลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้ 

5. หนี้สูญได้รับคืน 

6. การจัดหาเงินโดยใช้บัญชีลูกหนี้การค้า 

7. ความหมายและประเภทของตั๋วเงินรับ 

8. การจัดหาเงินโดยใช้ต๋ัวเงินรับ 

9. การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

10. มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อศึกษาบทน้ีแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ทราบถึงความหมายของลูกหนี้ และประเภทของลูกหนี้ 
2. สามารถอธิบายวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้กรณีที่ไม่สามารถเก็บเงินจากลูกหนี้

ได้ 

3. สามารถอธิบายถึงขั้นตอนและการบันทึกบัญชีในการนําบัญชีลูกหนี้ ไปหา
ผลประโยชน์ได้ 

4. สามารถอธิบายความหมายของตั๋วเงินและต๋ัวเงินรับได้ 

5. สามารถบันทึกบัญชีรายการเกี่ยวกับต๋ัวเงินรับได้ 
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6. สามารถอธิบายถึงขั้นตอนและการบันทึกบัญชีในการนําต๋ัวเงินรับไปหาผลประโยชน์
ได้ 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. แนะนําเนื้อหารายวิชา 

2. แนะนําตํารา เอกสารอ่ืน เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาเพิ่มเติม 

3. แนะนํากิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 

4. บรรยายโดยใช้หนังสือและยกตัวอย่างประกอบ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์บทเนื้อหาที่เรียนและนักศึกษามีส่วนร่วมในการซักถามแทรกระหว่างการ
บรรยาย 

5. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อแสดงบทบาทสมมติในการเป็นหนี้ ในการออกต๋ัวเงินระหว่าง
กัน 

6. ให้นักศึกษาศึกษาและทําแบบฝึกหัดทั้งในห้องเรียนและการบ้าน 

7. การจําลองเหตุการณ์ทางธุรกิจ โดยให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเลียนแบบเหตุการณ์จริง 

8. อาจารย์เฉลยแบบฝึกหัดรวมถึงการบ้าน   

สื่อการเรียนการสอน 

1. ตําราหลัก เอกสารประกอบการสอน บทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ตัวอย่างเอกสารจริง เช่น ป้ายราคาสินค้าที่ติดกับตัวสินค้า ใบแจ้งหนี้ค่าหนังสือ เป็น
ต้น 

3. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 

4. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตจากการเข้าเรียนตรงเวลาและความสนใจในห้องเรียน 

2. สอบถามเพื่อประเมินความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเป็นรายกลุ่ม 

3. เฉลยแบบฝึกหัดในห้องและให้สมาชิกในกลุ่มดูแลกันเองหากมีนักศึกษาที่ทําผิด  โดย
การแก้ไขให้ถูกต้อง 

4. การตอบคําถามท้ายบท 
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บทที ่3 

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ 

  

ตามคําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกําหนดรายการย่อในงบการเงิน ลูกหนี้ของ
กิจการจัดเป็นสินทรัพย์ในลําดับถัดมาต่อจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตามลําดับของ
การเรียงลําดับสภาพคล่องของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน  

ในการดําเนินธุรกิจหากกิจการต้องการเพิ่มยอดขาย ต้องการมีรายได้จากการให้บริการ
สูงขึ้น ผลกําไรสูงขึ้นและมีความได้เปรียบทางการแข่งขันกับกิจการอ่ืน ความจําเป็นที่ต้องขาย
สินค้าเป็นเงินเชื่อจึงเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งการขายสินค้าเป็นเงินสดไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาแต่อย่างใด 
แต่การขายสินค้าเป็นเงินเชื่อทําให้กิจการต้องมีการวางแผนต้ังแต่การพิจารณาให้สินเชื่อแก่ลูกค้า 
การให้ส่วนลดตามเงื่อนไขเพื่อจูงใจให้ลูกค้าที่ค้างชําระมาชําระเงินสดโดยเร็ว เป็นต้น เหตุการณ์
เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่กิจการต้องเผชิญ อย่างไรก็ตามการดําเนินกิจการค้าตามปกติก็ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนนี้ไปได้ เนื่องจากการขายสินค้าเป็น
เงินเชื่อของกิจการก่อให้เกิดลูกหนี้ หรืออาจเกิดจากการให้บริการแล้วยังไม่ได้รับชําระ การที่
กิจการไม่ได้ขายสินค้าเป็นเงินสดเพียงอย่างเดียวหรือรับเงินสดก่อนให้บริการแก่ลูกค้า ในทาง
ปฏิบัติอาจมีความจําเป็นต้องให้สินเชื่อแก่ลูกค้า แต่ในทางตรงกันข้าม กิจการที่มีลูกหนี้จะต้องมี
ภาระต่างๆ มาเกี่ยวข้อง เช่น ภาระในการติดตามทวงถามหนี้  เงินเดือนของพนักงานติดตามทวง
ถามหนี้ ความล่าช้าในการชําระหนี้และอาจเลวร้ายจนถึงการไม่ได้รับชําระหนี้จากลูกหนี้ เป็นต้น 
กิจการควรปฏิบัติอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ 

 

ความหมายและประเภทของของลูกหน้ี  
ศัพท์บัญชี (2538: 79,4) ได้ให้ความหมายของคําต่างๆ ดังนี้ 
ลูกหนี้ (receivable) สิทธิเรียกร้องจากบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นในรูปเงินสด สินค้าหรือ 

บริการ 

ลูกหนี้การค้า ( account receivable) เงินที่ลูกค้าค้างชําระค่าสินค้า หรือค่าบริการที่ 
กิจการได้ขายไปตามปกติธุระ แต่ไม่รวมถึงเงินค้างรับของกิจการที่เกิดขึ้นจากกรณีอ่ืน  
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คําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 

(2554: อ. 1-1) ให้ความหมายของ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (Trade and other receivables) 

ดังนี้ 
ลูกหนี้การค้า หมายถึง เงินที่ลูกค้าค้างชําระค่าสินค้าหรือค่าบริการที่กิจการได้ขายหรือ 

ให้บริการตามปกติ และลูกหนี้ตามตั๋วเงินรับอันเกิดจากค่าสินค้าหรือบริการดังกล่าว 

ลูกหนี้อ่ืน หมายถึง ลูกหนี้อ่ืนที่ไม่ใช่ลูกหนี้การค้าเช่น ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า รายได้ค้างรับ  
เงินทดรอง เป็นต้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ ให้ความหมายของ
ลูกหนี้ ดังนี้  

ลูกหนี้การค้า หมายถึง “ลูกหนี้ที่เกิดจากการดําเนินการค้าตามปกติของธุรกิจและจะมีชื่อ 

บัญชีแตกต่างกันตามประเภทของธุรกิจ เช่น ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ หมายถึง บัญชีระหว่าง
ธนาคารที่มีดอกเบี้ย เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ กิจการประกันภัย หมายถึง บัญชีเบี้ย
ประกันภัยค้างรับ เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันต่อ และเงินให้กู้ยืม” 

ลูกหนีอ่ื้น หมายถึง “ลูกหนี้ที่ไม่ได้เกิดจากการดําเนินการค้าตามปกติของธุรกิจ เช่น  
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและลูกจ้าง เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือและบริษัทร่วม รายได้
อ่ืนค้างรับ” 

กอบแก้ว รัตนอุบล.(2555: 3-6) กล่าวถึงลูกหนี้ ดังนี้ 
ลูกหนี้ที่แสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนอาจจัดแยกประเภทย่อยได้อีกเป็น

ลูกหนี้การค้า (Trade receivables) และลูกหนี้ที่ไม่ใช่ลูกหนี้การค้า (Nontrade receivables) 
ลูกหนี้การค้าเป็นลูกหนี้ที่เกิดจากการขายสินค้าหรือให้บริการตามปกติธุรกิจเป็นเงินเชื่อ ซึ่งในกลุ่ม
ของลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้การค้าจะเป็นบัญชีที่มีความสําคัญมากที่สุดและมักจะมีสัดส่วนที่ค่อนข้าง
สูงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์หมุนเวียนรวมของกิจการ ลูกหนี้การค้ามักจะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียน เพราะเป็นสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในรอบระย ะเวลาดําเนินงาน
ตามปกติ และอาจจัดประเภทย่อยลงไปได้อีกว่าเป็นลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า 

สรุปความหมายต่างๆ ของลูกหนี้ ได้ดังนี้  
ลูกหนี้ (Receivables) หมายถึง การที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องเอากับผู้อ่ืน ให้ผู้อ่ืนชําระ 

เงินสด สินค้า หรือบริการให้กับกิจการ และสิทธิเรียกร้องนี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น 

1. การขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 

2. การให้บริการแล้วยังไม่ได้รับชําระเงิน 
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3. การให้กู้ยืมเงิน 

4. การปฏิบัติตามสัญญาอย่างมีเงื่อนไข 

ลูกหนี้อาจเป็นได้ทั้งสินทรัพย์หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาใน
การเป็นหนี้  หาก เป็นลูกหนี้ที่มีกําหนดชําระหนี้ภายในเวลา 12 เดือน จะจัดเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียน แต่ถ้าลูกหนี้มีกําหนดระยะเวลาชําระหนี้นานเกิน 12 เดือน จะจัดเป็น สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน ซึ่งทั้ง 2 ประเภทจะถูกนําเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน ลูกหนี้สามารถแบ่งได้ 2 

ประเภท ตามความสําคัญ ดังนี้ 
1. ลูกหนี้การค้า (Trade receivables) คือ ลูกหนี้ที่เกิดจากการทํามาหากินตามปกติ

ของกิจการ เช่น กิจการขายสินค้าและลูกค้ายังไม่ได้ชําระเงิน กิจการให้บริการและลูกค้ายังไม่ได้
ชําระเงิน ลูกค้าก็จะกลายเป็น ลูกหนี้ เป็นต้น ส่วนใหญ่แล้วลูกหนี้การค้าจะถูกจัดประเภทเป็น
สินทรัพย์หมุนเวียน เพราะเกิดจากการซื้อขายสินค้าซึ่งจะตกลงกันอยู่ที่ 30 วัน หรือ 45 วัน แล้วแต่
กรณี กิจการต้องให้ความสําคัญกับลูกหนี้การค้า เนื่องจากกิจการจะได้รับชําระหนี้จากลูกหนี้
การค้าในเวลาอีกไม่นาน กิจการอาจต้องนําเงินสดไปใช้หนี้ หรือนําเงินสดไปลงทุนอย่างอ่ืน ซึ่ง
กิจการต้องมีการวางแผนในการใช้เงินเป็นอย่างดี 

2. ลูกหนี้อื่น (Other receivables) คือ ลูกหนี้ที่เกิดขึ้นกับกิจการนอกเหนือจากการทํา
มาหากินตามปกติ แต่มักจะมีจํานวนน้อยกว่า ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อ่ืนอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ 
ดังนี้ 

2.1  บัญชีรายได้ค้างรับทุกรายการ เช่น เงินปันผลค้างรับ ดอกเบี้ยค้างรับ 

2.2 เงินที่กิจการให้พนักงานของกิจการยืม 

2.3 เงินมัดจําต่างๆ ที่กิจการต้องจ่ายไปก่อน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขจึงจะได้รับ
คืนในภายหลัง  

2.4 เงินของกิจการที่ให้กรรมการกู้ยืม 

ในทางปฏิบัติ กิจการมักจะเกี่ยวข้องกับ ลูกหนี้การค้า เป็นส่วนใหญ่เพราะเกิดจากการ
ดําเนินงานตามปกติและมีจํานวนมากกว่าลูกหนี้อ่ืน ดังนั้น กิจการควรให้ความสําคัญกับลูกหนี้
การค้า ซึ่งมีหลายเหตุการณ์เกี่ยวกับลูกหนี้การค้าที่ต้องทําการพิจารณา เพื่อให้การ บันทึก
บัญชีลูกหนี้การค้าถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการวางแผนเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าในอนาคตได้ 
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การรับรู้และการวัดมูลค่าลูกหน้ี 

กิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อจะมีลูกหนี้ เกิดขึ้น หรือกิจการให้บริการแล้วแต่ยังไม่ได้รับ
ชําระเงินจะมีลูกหนี้เกิดขึ้น เช่นกัน ซึ่งถือเป็นการเกิดขึ้นของสินทรัพย์พร้อมกับการเกิดขึ้นของ
รายได้ กิจการต้องบันทึกบัญชีรายการค้านี้ ตามหลักเกณฑ์คงค้าง  โดยเดบิตลูกหนี้การค้า เครดิต 
ขายสินค้า ตามมูลค่าที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น ว่ากิจการจะบันทึกมูลค่าของลูกหนี้เท่าใด กิจการอาจมี
กลยุทธ์ในการขายโดยการให้ส่วนลด แก่ลูกค้าเพื่อเป็นการจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้า และจูงใจให้
ลูกหนี้ชําระหนี้โดยเร็ว ซึ่งส่วนลดจะเป็นจุดแรกของการกําหนดมูลค่าของลูกหนี้การค้า 

สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ และ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร (2552: 335 ) กล่าวถึง ส่วนลด
สําหรับกิจการซื้อขายสินค้า ดังนี้ 

1. ส่วนลดการค้า ( Trade discounts ) “การให้ส่วนลดการค้า การจูงใจผู้ซื้อให้ทําการ
ซื้อสินค้าจากกิจการเป็นจํานวนมาก หรือซื้อเป็นประจําหรืออาจจะซื้อโดยจ่ายเงินสดทันที สิ่ง
สําคัญของส่วนลดการค้าก็คือจะไม่มีบันทึกบัญชีในส่วนที่เป็นส่วนลดการค้า” 

2. ส่วนลดเงินสด ( Cash discounts) “การที่จะจูงใจลูกหนี้ หรือผู้ซื้อสินค้าไปเป็นเงิน
เชื่อนําเงินสดมาชําระหนี้โดยเร็ว ก็มักจะมีการกําหนดเงื่อนไขในการชําระเงิน ( Terms of 

payment) ในทํานองเดียวกันเมื่อกิจการได้ซื้อสินค้ามาเป็นเงินเชื่อ ก็อาจจะต้องนําเงินสดไปชําระ
หนี้โดยเร็ว เพื่อที่จะได้รับส่วนลดเงินสดด้วยเช่นกัน” ส่วนลดเงินสดยังแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
เมื่อกิจการได้ซื้อสินค้ามาเป็นเงินเชื่อ และชําระหนี้ค่าสินค้านั้นภายในระยะเวลาที่จะได้รับส่วนลด 
จงึเรียกว่า “ส่วนลดรับ” เมื่อกิจการได้ขายสินค้าไปเป็นเงินเชื่อและได้รับชําระหนี้จากลูกหนี้ภายใน
ระยะเวลาที่กิจการจะให้ส่วนลดแก่ลูกหนี้ ส่วนลดนี้ก็คือ “ส่วนลดจ่าย”  

บุญเสริม วิมุกตะนันท์ และคณะ (2556: 89) กล่าวถึง การบันทึกบัญชีลูกหนี้การค้าที่มี
การให้ส่วนลดเงินสดมี 2 วิธี  

1. วิธีราคาเต็ม (gross method) วิธีนี้จะบันทึกบัญชีลูกหนี้การค้าและบัญชีขายเต็ม
จํานวนก่อน เมื่อลูกค้าชําระหนี้ภายในกําหนดที่ได้ส่วนลด จึงบันทึกรายการส่วนลดเงินสด 

2. วิธีราคาสุทธิ (net method) วิธีนี้จะบันทึกบัญชีลูกหนี้การค้าและบัญชีขายตาม
จํานวนที่หักส่วนลดเงินสดแล้ว หากลูกค้าไม่ชําระเงินภายในกําหนดที่จะได้ส่วนลดจึงจะบันทึก
บัญชีปรับปรุงรายการ  
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จากความหมายข้างต้นของส่วนลด สามารถอธิบายได้ว่า ส่วนลดในการซื้อขายสินค้า 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ส่วนลดการค้าและส่วนลดเงินสด ดังนี้ 

1. ส่วนลดการค้า (Trade Discount) หมายถึง ส่วนลดที่คํานวณจากราคาสินค้าท่ี
กําหนดไว้เป็นราคาขาย จะทําการให้ส่วนลดในทันทีที่มีการซื้อขายเกิดขึ้น เป็นการจูงใจผู้ซื้อให้ทํา
การซื้อนั่นเอง อาจซื้อโดยจ่ายเงินสดทันที หรืออาจซื้อเป็นเงินเชื่อก็ได ้

2. ส่วนลดเงินสด (Cash Discount) หมายถึง ส่วนลดที่คํานวณจากราคาสินค้าท่ีได้ตก
ลงกันไว้ จะทําการลดให้ในทันทีที่มีการจ่ายชําระค่าสินค้าหรือรับชําระค่าสินค้านั้น เป็นการจูงใจ
ให้เกิดการชําระหนี้โดยเร็ว โดยมีการกําหนดรายละเอียดว่า จะต้องชําระเงินสดภายในเวลากี่วัน 
และจะได้รับส่วนลดเป็นจํานวนเท่าใด เรียกว่า เงื่อนไขในการชําระเงิน ซึ่งมีตัวอย่างที่นิยมใช้ ดังนี้ 

2/10 n/30 หมายความว่า จํานวนหน้ีท้ังหมดต้องชําระภายใน 30 วัน แต่ถ้าสามารถ ชําระ
หนี้ภายใน 10 วันนับจากวันที่ทําการซื้อขายสินค้านั้น จะได้รับส่วนลดเงินสด 2 % จากราคาที่ตก
ลงกันไว้  

ส่วนลดเงินสดถูกแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

2.1 ส่วนลดรับ (Purchase Discount) เกิดขึ้นเมื่อกิจการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อทําให้
กิจการมีเจ้าหนี้การค้า และกิจการสามารถชําระหนี้ค่าสินค้าภายในระยะเวลาที่จะได้รับส่วนลด จึง
เรียกว่าส่วนลดนี้ว่า “ส่วนลดรับ” 

2.2 ส่วนลดจ่าย  (Sale Discount) เกิดขึ้นเมื่อกิจการได้ขายสินค้าไปเป็นเงินเชื่อ ทํา
ให้กิจการมีลูกหนี้การค้า และลูกหนี้การค้าสามารถมาชําระหนี้ค่าสินค้าภายในระยะเวลาที่กิจการ
จะต้องให้ส่วนลดแก่ลูกหนี้ จึงเรียกว่าส่วนลดนั้นว่า “ส่วนลดจ่าย” 

และจากความหมายของส่วนลดเงินสดสามารถบันทึกบัญชีได้ 2 วิธี คือ 

- บันทึกราคาเต็ม (gross method) คือการบันทึกบัญชีการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ
ตามปกติ หากลูกหนี้การค้ามาทันกําหนดตามเงื่อนไขในการชําระหนี้ กิจการต้องลดราคาให้ และ
กิจการจึงบันทึกบัญชี “ส่วนลดจ่าย” ทําให้กิจการได้รับชําระเงินจากลูกหนี้น้อยลง 

- บันทึกราคาสุทธิ (net method) คือการบันทึกบัญชีการขายสินค้าในราคาที่หัก
ส่วนลดเงินสดเรียบร้อยแล้ว วิธีนี้จะบันทึกบัญชีให้ ”ส่วนลดจ่าย” แก่ลูกหนี้ ในวันที่กิจการขาย
สินค้าเป็นเงินเชื่อทันที หากลูกหนี้การค้ามาไม่ทันกําหนดตามเงื่อนไข กิจการจะต้องบันทึกบัญชี
กลับรายการที่ได้ให้ “ส่วนลดจ่าย” ไว้เป็น “ส่วนลดจ่ายที่ได้รับคืน” 
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ตัวอย่างที่ 3-1 วันที่ 1 มี.ค. 2557 สินค้าของกิจการคือ “เสื้อกันหนาว” เสื้อกันหนาวติดราคาขาย 
1,000  บาท มีป้ายลดราคา 10 % (คือ  ส่วนลดการค้า) 

 คํานวณได้โดย               = 1,000 - ( 1,000 * 10 /100 )             
= 1,000 - 100 บาท 

 ดังนั้น  ราคาสินค้าสุทธิ   =    900    บาท  ( ได้ ส่วนลดการค้า = 100   บาท ) 
หมายความว่า  ถ้าขายสินค้าเป็นเงินสดจะได้รับเงินสด  = 900  บาท  
                       ถ้าขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ จะมีลูกหน้ี      = 900  บาท   เช่นกัน    
บันทึกบัญชี โดย 

          สมุดรายวันทั่วไป                                             หน้า...
30 

พ.ศ.  2557 รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ม.ีค.       1 ลูกหนี้การค้า / เงินสด 

          ขายสินค้า 

ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อหรือขายเป็นเงินสด 

 900   

900 

 

 

ตัวอย่างที่ 3-2 การบันทึกบัญชี  การขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ตามวิธีการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้น
งวด 1 มี.ค. 2557 กิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ราคาขาย 55,000 บาท เงื่อนไขในการชําระหนี้ 
2/10 n/30 และกิจการได้รับชําระหนี้จากลูกหนีใ้นวันที่ 11 มี.ค. 2557 

อธิบาย วิธีการนับวันครบกําหนด คือ “นับวันถัดจากวันที่ขายและนับวันที่ครบกําหนด
ด้วย” ตามโจทย์วันที่ขาย คือ วันที่ 1 มี.ค. จะต้องนับวันถัดไป คือวันที่ 2 มี.ค. นับไปเรื่อยๆ 
จนกระทั่งครบ 10   วัน เริ่มนับ วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่ 6 วันที่ 7 วันที่ 8 วันที่ 9 วันที่ 10 

วันที่ 11 ครบ 10 วันคือวันที่ 11 มีนาคม เมื่อลูกหนี้มาชําระ กิจการต้องให้ส่วนลดจ่ายแก่ลูกหนี้
การค้า  
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       สมุดรายวันทั่วไป                                              หน้า....30 

พ.ศ.2557 รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ม.ีค.      1 

 

 

11 

ลูกหนี้การค้า 

               ขายสินค้า 

ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 

เงินสด (55,000-1,100) 
ส่วนลดจ่าย (55,000x 2/100) 
            ลูกหนี้การค้า 

ลูกหนี้ชําระหนี้ทันกําหนดให้ส่วนลดเงินสด 2%  

 55,000 

 

 

53,900 

1,100 

   
55,000 

 

 

 

55,000 

 

 

แต่ถ้าเป็นวันที่ 12 มีนาคม เป็นต้นไป กิจการไม่ต้องให้ส่วนลดเงินสดแก่ลูกหนี้การค้า 
กิจการจะได้รับชําระหนี้ตามปกติ 55,000 บาท แต่ลูกหนี้การค้าจะต้องชําระหนี้ทั้งหมดภายใน
วันที่ 30 มีนาคม 

  สมุดรายวันทั่วไป                                               หน้า....30 

พ.ศ. 2557 รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ม.ีค.      1 

 

 

12 

ลูกหนี้การค้า 

              ขายสินค้า 

ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 

เงินสด 

              ลูกหนี้การค้า 

ลูกหนี้ชําระหนี้ไม่ทันกําหนดไม่ให้ส่วนลดเงิน
สด 

 55,000 

 

 

55,000 

  

 
55,000 

 

 

55,000 
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ตัวอย่างที ่3-3 การขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ตามวิธีการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด  
กรณี Gross Method  

วันที่ 1 มี.ค. 2557 กิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ราคาขาย 55,000 บาท เงื่อนไขในการ
ชําระหนี้ 2/10 n/30 และกิจการได้รับชําระหนีจ้ากลูกหนีใ้นวันที่ 11 มี.ค. 2556 

 

สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ. 2557 กรณีลูกหนี้มาช าระเงินทันก าหนด 
เพราะต้องการส่วนลด 

กรณีลูกหนี้มาไม่ทันช าระเงิน  
เพราะไม่ต้องการส่วนลด 

มี.ค.       1 

 

 

11 

 

 

 

 

30 

ลูกหนี้การค้า                        55,000 

               ขายสินค้า                  

55,000 

ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 

เงินสด (55,000 – 1,100)     53,900 

ส่วนลดจ่าย(55,000 x 2%)    1,100 

           ลูกหนี้การค้า               55,000 

รับชําระหนี้ ให้ส่วนลดเงินสด 2 % 

 

ไม่บันทึกบัญชี 
 

ลูกหนี้การค้า              55,000 

               ขายสินค้า                   55,000 

ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 

 

 

ไม่บันทึกบัญชี 
 

 

เงินสด                      55,000 

             ลูกหนี้การค้า                 55,000 

รับชําระหนี้ไม่ให้ส่วนลดเงินสด 2 % 
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ตัวอย่างที ่3-4 การขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ตามวิธีการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด  

กรณี Net Method  

วันที่ 1 มี.ค. 2557 กิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ราคาขาย 55,000 บาท เงื่อนไขในการ
ชําระหนี้ 2/10 n/30 และกิจการได้รับชําระหนี้จากลูกหนีใ้นวันที่ 11 มี.ค. 2557 

 

พ.ศ. 2557 กรณีลูกหนี้มาช าระเงินทันก าหนด 
เพราะต้องการส่วนลด 

กรณีลูกหนี้มาไม่ทันช าระเงิน  
เพราะไม่ต้องการส่วนลด 

มี.ค.       1 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

30 

เดบิต ลูกหนี้การค้า                53,900 

        เครดิต  ขายสินค้า              

53,900 

ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อและหักส่วนลด
จ่าย 2% จากลูกหนี้การค้า[55,000 - 

(55,000 X 2 %)] 
เดบิต เงินสด (55,000 – 1,100)53,900 

           เครดิตลูกหนี้การค้า        53,900 

รับชําระหนี้จากลูกหนี้ที่หักส่วนลดจ่าย
แล้ว 

ไม่บันทึกบัญชี 
 

 

 

เดบิต ลูกหนี้การค้า           53,900 

    เครดิต ขายสินค้า                 53,900 

ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อและหักส่วนลดจ่าย 
2% จากลูกหนี้การค้า 

[55,000 - (55,000 X 2 %)] 
 

 

ไม่บันทึกบัญชี 
 

 

เดบิต เงินสด                      55,000 

      เครดิต ลูกหนี้การค้า             53,900 

      เครดิตส่วนลดจ่ายที่ได้รับคืน* 1,100 

รับชําระหนี้ไม่ให้ส่วนลดเงินสด 2 % 

เพราะลูกหนี้มาไม่ทันตามเงื่อนไข จึงเกิด
บัญชีส่วนลดจ่ายที่ได้รับคืน 

*ธารินี พงศ์สุพัฒน์ (2555: 3-3) ให้ความหมายของ “ส่วนลดจ่ายที่ได้รับคืน” แสดงเป็น
รายได้อ่ืนๆ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ตามความเห็นข้างต้น หากกิจการบันทึกบัญชีลูกหนี้ด้วยจํานวนที่ให้ส่วนลดเงินสดแล้ว 
แต่ลูกหนี้ไม่สามารถมาชําระหนี้ได้ทันภายใน 10 วัน กิจการต้องบันทึกบัญชี “ส่วนลดจ่ายที่ได้รับ
คืน” กลับมาเป็นรายได้ของกิจการ แสดงในงบกําไรขาดทุน 
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 และเมื่อถึงวันครบกําหนดจริงกิจการจะต้องได้รับชําระ แต่อาจมีลูกหนี้บางรายไม่สามารถ
มาชําระหนี้ได้ กิจการต้องพิจารณาตัดบัญชีลูกหนี้รายนั้นออกจากบัญชี ไม่อย่างนั้นจะทําให้
บัญชีลูกหนี้ค้ามีมูลค่าสูงกว่าความเป็นจริง  

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2552: 2-2) กล่าวถึง “แนวคิดของหลัก
ความระมัดระวัง (Conservatism Principle หรือ Conservatism Constraint) เป็นแนวคิดที่
นํามาใช้ในกรณีที่กิจการอยู่ในสภาวะที่มีความเสี่ยงหรืออยู่ในสภาพที่ไม่แน่นอน ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่า กิจการได้คํานึงถึงความไม่แน่นอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น” 
 จากคํากล่าวข้างต้น ทําให้กิจการต้องคํานึงถึงความเสี่ยงหรือสภาพที่ไม่แน่นอนเมื่อ
กิจการมีลูกหนี้การค้า กิจการต้องบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกหนี้ให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริง
ที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ เพื่องบการเงินจะได้มีความหมายต่อการตัดสินใจ  

ดังนั้น ตามหลักความระมัดระวัง เมื่อกิจการมีลูกหนี้การค้า กิจการควรมีวิธีปฏิบัติว่าก่อน
จะถึงวันครบกําหนดชําระหนี้ กิจการต้องคํานึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเพื่อจะได้วางแผนใน
การใช้เงินหากลูกหนี้ไม่สามารถชําระหนี้ได้ ก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้นจริงเนื่องจากการเก็บ
เงินจากลูกหนี้การค้าไม่ได้  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ ให้ความหมายของคํา
ต่างๆ และวิธีปฏิบัติเมื่อกิจการมีลูกหนี้การค้า ดังนี้ 

หนี้สูญ หมายถึง ลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับชําระหนี้และได้ตัด 

จําหน่ายออกจากบัญชี 
หนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้และถือเป็นค่าใช้จ่ายของรอบ 

ระยะเวลาบัญชีนั้น 

ค่าเผื่อหนี้สูญ หรือ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง จํานวนที่กันไว้สําหรับลูกหนี้ท่ีคาดว่า 

   จะเรียกเก็บไม่ได้ และถือเป็นบัญชีปรับมูลค่าที่ต้ังขึ้นเพื่อแสดงเป็น    
   รายการหักจากบัญชีลูกหนี้ในงบการเงิน เพื่อให้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิ 
   ของลูกหนี้ที่คาดหมายว่าจะเก็บได้ 
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วิธีปฏิบัติเมื่อกิจการมีลูกหนี้การค้า ดังนี้ 
วิธีตั้งค่าเผื่อ เป็นวิธีที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีว่าด้วยการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับรายได้ของ
รอบระยะเวลาบัญชีและบัญชีลูกหนี้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี จะแสดงในมูลค่าที่ใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงแม้ว่าวิธีนี้จะต้องมีการประมาณจํานวนหนี้สงสัยจะสูญขึ้นก็ตาม การประมาณ
อาจจะทําได้โดยอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต สภาพของตลาดในปัจจุบันและการวิเคราะห์
ยอดลูกหนี้ค้างชําระ” 
วิธีการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ  
7 วิธีที่นิยมใช้กัน มีดังนี้  

7.1  คํานวณเป็นร้อยละของยอดขาย วิธีนี้ กิจการจะต้องคิดวิเคราะห์จากเหตุการณ์ที่ผ่าน 

 มาจากจํานวนลูกหน้ีที่เก็บไม่ได้ เทียบเป็นอัตราส่วนกับยอดขาย คือ 

7.1.1 คํานวณเป็นร้อยละของยอดขายรวม โดยถือว่าการขายเป็นรายการที่ก่อให้เกิด 

 ลูกหนี้และอัตราส่วนของการขายสัมพันธ์กับจํานวนหนี้ที่เก็บไม่ได้ 

7.1.2 คํานวณเป็นร้อยละของยอดขายเชื่อ โดยถือว่าการขายเชื่อสัมพันธ์โดยตรงกับ 

 ลูกหนี้ ส่วนการขายเงินสดไม่ได้ก่อให้เกิดลูกหนี้แต่อย่างใด 

7.2 คํานวณเป็นร้อยละของยอดลูกหนี้ โดยการวิเคราะห์จากประสบการณ์ที่ผ่านๆ มา 

กิจการจะสามารถประมาณอัตราร้อยละของลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บไม่ได้ต่อยอดลูกหนี้ที่ 
 คงค้างอยู่ได้ ดังนี้ 

7.2.1 คํานวณเป็นร้อยละของลูกหนี ้โดยถือว่าอัตราส่วนของจํานวนหนี้สงสัยจะ 

สูญสําหรับลูกหนี้ทั้งหมดจะคงที่ 
7.2.2 คํานวณโดยการจัดกลุ่มลูกหนีจ้ําแนกตามอายุของหนี้ที่ค้างชําระ ลูกหนี้ 

กลุ่มที่ค้างชําระนานจะนํามาคํานวณหาจํานวนหนี้สงสัยจะสูญด้วยอัตราร้อย
ละที่สูงกว่าลูกหนี้ที่เริ่มค้างชําระเกินกําหนด โดยถือว่าลูกหนี้ที่ค้างชําระนานจะ
มีโอกาสไม่ชําระหนี้มากกว่าลูกหนี้ที่เริ่มเกิดขึ้น 

7.2.3 คํานวณโดยพิจารณาลูกหนี้แต่ละราย แต่จะรวมเฉพาะรายท่ีคาดว่าจะเรียก 

  เก็บไม่ได้เท่านั้น เป็นหนี้สงสัยจะสูญ วิธีนี้อาจจะกระทําได้ยากในทางธุรกิจที่มี 
  ลูกหนีจ้ํานวนมากราย 
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จากความหมายของคําศัพท์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับลูกหนี้ตามที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด  
สามารถนํามาอธิบายได้ว่า 

บัญชีหนี้สูญ เป็นลูกหนี้ที่กิจการได้ทวงถามหนี้จนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับชําระ สร้าง 

ความเสียหายให้แก่กิจการ กิจการต้องตัดบัญชีลูกหนี้ออกจากบัญชีแสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไร
ขาดทุน 

บัญชีหนี้สงสัยจะสูญ แปลว่า ลูกหนี้ที่คาดว่าจะสูญ บัญชีหนี้สงสัยจะสูญเป็น จํานวน 

เงินที่กิจการทําการคาดการณ์ขึ้นมาเองว่า ก่อนที่จะครบกําหนดรับชําระหนี้จากลูกหนี้การค้า 
แสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน 

บัญชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ เป็นบัญชีสินทรัพย์แต่แสดงยอดด้านเครดิต เพื่อให้บัญชี 
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าที่คาดว่าจะเก็บเงินได้จริง จะบันทึกบัญชีคู่กับบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ บัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้ทําหน้าที่หักออกจากบัญชีลูกหนี้การค้าแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
การบันทึกบัญชีลูกหน้ีที่คาดการณ์ว่าจะเก็บเงินไม่ได้ 

ตามหลักความระมัดระวัง เมื่อกิจการมีลูกหนี้การค้า หมายความว่า กิจการกําลังอยู่ใน
สภาวะที่มีความเสี่ยงหรืออยู่ในสภาพที่ไม่แน่นอน กิจการต้องต้ังค่าเผื่อ ตามที่มาตรฐานการบัญชี
กําหนด เพื่อให้บัญชีลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริง วิธีการต้ังค่าเผื่อคือ การ
คาดการณ์ว่าถ้าลูกหนี้ไม่มาชําระหนี้จํานวนเท่านี้บาทแล้วจะส่งผลให้จํานวนลูกหนี้ที่คาดว่าจะ
ได้รับชําระจะเป็นเท่าใด โดยจะต้องคาดการณ์ในวันสิ้นงวดก่อนที่จะมีรายการหนี้สูญ
เกิดขึ้นจริง การคํานวณทําได้ง่ายๆ คือคาดการณ์เป็นร้อยละจากสาเหตุที่กิจการคาดว่าเป็น
ต้นเหตุให้เกิดลูกหนี้การค้า ดังน้ี 

1. คาดการณ์ตัวเลขจากบัญชีขายสินค้า โดยคิดเป็นร้อยละของบัญชีขายสินค้าในวัน
สิ้นงวด บัญชีขายสินค้าเป็นบัญชีรายได้ที่ไม่มีความต่อเนื่องจากงวดหนึ่งไปยังอีกงวดหนึ่ง 
หากกิจการใช้วิธีการคาดการณ์จากบัญชีขายสินค้า ในวันสิ้นงวดให้กิจการคาดการณ์ว่าถ้าลูกหนี้
การค้าไม่มาชําระหนี้คิดเป็นร้อยละเท่าใดให้นําจํานวนร้อยละนั้นมาคูณกับบัญชีขายสินค้า เมื่อได้
จํานวนเงินจากการคาดการณ์ในปีปัจจุบันแล้วสามารถนําจํานวนเงินนั้นไปบันทึกบัญชีในวันสิ้น
งวดได้เลย 

กิจการสามารถนําบัญชีขายสินค้าเป็นเงินเชื่อมาพิจารณาเป็นนโยบายในการคาดการณ์
หนี้สงสัยจะสูญได้ เพราะว่าบัญชีขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ คือรายได้ของกิจการที่ทําให้เกิดลูกหนี้
การค้า หรือกิจการอาจใช้บัญชีขายสินค้าเป็นเงินสดได้ หากกรายการขายสดมีจํานวนน้อยกว่า 
รายการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 
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2. คาดการณ์ตัวเลขจากบัญชีลูกหนี้การค้า โดยคิดเป็นร้อยละของบัญชีลูกหนี้การค้า 
ณ วันสิ้นงวด ลูกหนี้การค้าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีความต่อเนื่องจากงวดหนึ่งไปยังอีก
งวดหนึ่ง หากกิจการใช้วิธีการคาดการณ์จากบัญชีลูกหนี้การค้า เมื่อได้จํานวนเงินจากการ
คาดการณ์ในปีปัจจุบันแล้วจะต้องพิจารณาเป็น 2 กรณี 1. หากกิจการเปิดดําเนินการเป็นปีแรก 
สามารถนําจํานวนเงินจากการคาดการณ์ในปีปัจจุบันไปบันทึกบัญชีในวันสิ้นงวดได้เลย 2. หาก
เป็นปีต่อเนื่องกันตามปกติ ต้องพิจารณาก่อนว่าบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมียอดคงเหลือก่อน
ปรับปรุงอยู่จํานวนเท่าไหร่ จากนั้นจะต้องคํานวณดังนี้ 

- นํายอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคงเหลือก่อนปรับปรุงกับจํานวนเงินที่คํานวณได้ใน
วันสิ้นงวดปัจจุบันมาหาผลต่าง หากยอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคงเหลือก่อนปรับปรุงมีจํานวนน้อย
กว่าให้นําผลต่างมาบันทึกบัญชีในวันสิ้นงวด ดังนี้ 

เดบิต  หนี้สงสัยจะสูญ 

  เครดิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

- นํายอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคงเหลือก่อนปรับปรุงกับจํานวนเงินที่คํานวณได้ใน
วันสิ้นงวดปัจจุบันมาหาผลต่าง หากยอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคงเหลือก่อนปรับปรุงมีจํานวน
มากกว่าให้นําผลต่างมาบันทึกบัญชีในวันสิ้นงวด เรียกว่า ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกินความ
ต้องการ ดังนี้  

เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

  เครดิต หนี้สงสัยจะสูญ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ กล่าวถึงค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญเกินความต้องการว่า  

หนี้สงสัยจะสูญที่คํานวณได้น้อยกว่าจํานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ต้ังอยู่ในบัญชีแล้ว 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะจํานวนลูกหนี้ลดน้อยลงเมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีปีก่อน  

ส่งผลให้กิจการต้องบันทึกบัญชีแบบนี้ เพื่อปรับปรุงจํานวนหนี้สงสัยจะสูญให้ได้เท่ากับ
มูลค่าปัจจุบันที่คํานวณได้ 

สามารถแบ่งวิธีการพิจารณาตามลักษณะของลูกหนี้ได้ ดังนี้ 
2.1 แบบอัตราร้อยละอัตราเดียว  กิจการอาจมีลูกหนี้หลายราย แต่ละรายมี

จํานวนเงินไม่มากนัก กิจการจะต้องนําบัญชีลูกหนี้การค้าทั้งหมดในวันสิ้นงวดมาพิจารณา โดย
กิจการจะต้องใช้ดุลยพินิจในการคาดการณ์ว่าจะมีลูกหนี้จํานวนเท่าใดที่จะไม่มาชําระหนี้เป็นร้อย
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ละ จากนั้นให้นําบัญชีลูกหนี้การค้ามาคูณกับร้อยละที่พิจารณาได้ จากนั้นจึงนําผลลัพธ์ไป
พิจารณาเพื่อบันทึกบัญชีในวันสิ้นงวดต่อไป 

2.2 แบบอัตราร้อยละหลายอัตรา หากกิจการมีลูกหนี้จํานวนไม่มากรายนัก แต่
จํานวนเงินของลูกหนี้แต่ละรายมีมูลค่าสูง กิจการจะคาดการณ์จํานวนที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้
เป็นร้อยละ แต่จะแบ่งพิจาณาเป็นหลายอัตรา โดยนําบัญชีลูกหนี้การค้ามาจําแนกตามระยะเวลา
ของหนี้ที่ค้างชําระ ดังนี้ 

2.2.1 ลูกหนีท่ี้ยังไม่ครบกําหนดชําระ โอกาสที่จะเก็บเงินไม่ได้ก็จะน้อยเพราะ 

ยังไม่ครบกําหนด ทําให้จํานวนร้อยละที่คาดการณ์ก็น้อย 

2.2.2 ลูกหนี้ทีค่รบกําหนดชําระแล้วก็ยังไม่ได้รับชําระ โอกาสที่จะเก็บเงินไม่ได้ 

ก็มมีากขึ้น กว่าลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกําหนดชําระ ทําให้จํานวนร้อยละที่คาดการณ์ก็สูงขึ้น 

2.2.3 ลูกหนี้ที่ครบกําหนดชําระแล้วและเกินเวลาที่กําหนดให้นานออกไปอีก  
โอกาสที่จะเก็บเงินไม่ได้ก็ย่ิงมากขึ้น ทําให้จํานวนร้อยละที่คาดการณ์ก็สูงขึ้นไปอีก 

จากนั้นนําบัญชีลูกหนี้การค้าแต่ละรายที่ได้แยกพิจารณาตามระยะเวลาในการเป็นหนี้
แล้วมาคูณกับร้อยละหลายอัตราที่กําหนดไว้ทุกรายแล้วนําผลลัพธ์ไปบันทึกบัญชี  
 2.3 แบบน าลูกหนี้แต่ละรายมาพิจารณา จะพิจารณาเฉพาะรายที่คาดว่าจะเรียก
เก็บไม่ได้เท่านั้น  
 

ตัวอย่างที ่3-5 บริษัท นากลาง จํากัด มีข้อมูลต่างๆ  ณ วันสิ้นงวด (31 ธ.ค. 2557) ดังนี้ 
บริษัท นากลาง จํากัด 

งบทดลอง (บางส่วน ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี เดบิต เครดิต 

ลูกหนี้การค้า 105 1,050,000  

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 105.1  5,000 

ขายสินค้า 401  1,000,000 

รับคืนและส่วนลด 402 3,000  

ส่วนลดจ่าย 403 2,000  
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จากประสบการณ์ในปี 2556 ของผู้บริหารพบว่ามีหนี้สงสัยจะสูญเกิดขึ้น 2 % ดังนั้น การ
ประมาณหนี้สงสัยจะสูญในปี 2557 กิจการจึงมีนโยบายว่า ให้คาดการณ์หนี้สงสัยจะสูญ 2 % 
ของบัญชีขายสุทธิ  

การคํานวณ ขายสุทธิ = 1,000,000 – 3,000- 2,000  = 995,000  บันทึกบัญชีในวันสิ้นงวดดังนี้ 
          สมุดรายวันทั่วไป                                            หน้า....
30 

พ.ศ.  2557 รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ธ.ค.      31 หนี้สงสัยจะสูญ (995,000 x 2 %) 
               ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

บันทึกหนี้สงสัยจะสูญ 2 % ของบัญชีขาย
สุทธิ 

 19,900   

19,900 

 

 

ตัวอย่างที่ 3-6 บริษัท นากลาง จํากัด มีข้อมูลบางส่วนจากงบทดลองในวันสิ้นงวด วันที่ 31 ธ.ค. 
2557 ดังนี้ 

บริษัท นากลาง จํากัด 

งบทดลอง (บางส่วน ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี เดบิต เครดิต 

ลูกหนี้การค้า 105 1,050,000  

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 105.1  5,000 

ขายสินค้า 401  1,000,000 

รับคืนและส่วนลด 402 3,000  

ส่วนลดจ่าย 403 2,000  

จากประสบการณ์ในปี 2556 ของผู้บริหารพบว่ามีหนี้สงสัยจะสูญเกิดขึ้น 2 % ดังนั้น การ
ประมาณหนี้สงสัยจะสูญในปี 2557 จึงใช้นโยบายว่า ให้ประมาณหนี้สงสัยจะสูญ 2 % ของ
บัญชีลูกหนี้การค้าในวันสิ้นงวด 

การคํานวณ บัญชีลูกหนี้การค้า = 1,050,000 x 2% = 21,000 

แต่ บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมียอดคงเหลือก่อนปรับปรุงด้านเครดิต = 5,000 บาท  
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ดังนั้น 21,000 – 5,000 = 16,000 บาท นํา 16,000 บาท ไปบันทึกบัญชี ดังนี้ 
          สมุดรายวันทั่วไป                                               หน้า....
30 

พ.ศ.
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ธ.ค.    31 หนี้สงสัยจะสูญ  

           ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

บันทึกหนี้สงสัยจะสูญ 2% ของบัญชีลูกหนี้การค้า 

 16,000   

16,000 

 

 

แต่ถ้ากิจการมีบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคงเหลือก่อนปรับปรุงด้านเดบิต 8,000 บาท   
เป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกินความต้องการ 

การค านวณ บัญชีลูกหนี้การค้า = 1,050,000 x 2% = 21,000 

แต่ บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมียอดคงเหลือก่อนปรับปรุงด้านเดบิต = 8,000 บาท  
ดังนั้น 21,000 + 8,000 = 29,000 บาท นํา 29,000 บาท ไปบันทึกบัญชี ดังนี้ 

สมุดรายวันทั่วไป                                               หน้า....30 

พ.ศ. 2557 รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ธ.ค.    31 หนี้สงสัยจะสูญ  

             ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

บันทึกหนี้สงสัยจะสูญ 2 % ของลูกหนี้การค้า 

 29,000   

29,000 

 

 

แต่ถ้ากิจการมีบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคงเหลือก่อนปรับปรุงด้านเครดิต 25,000 บาท   
การคํานวณ บัญชีลูกหนี้การค้า = 1,050,000 x 2% = 21,000 

แต่ บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมียอดคงเหลือก่อนปรับปรุงด้านเครดิต = 25,000 บาท  
ดังนั้น 25,000 - 21,000 = 4,000 บาท นํา 4,000 บาท ไปบันทึกบัญชี ดังนี้ 
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    สมุดรายวันทั่วไป                                                 หน้า....30 

พ.ศ. 2557 รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ธ.ค.     31 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ( 25,000– 21,000 ) 
             หนี้สงสัยจะสูญ 

บันทึกหนี้สงสัยจะสูญ 2 %ของลูกหนี้การค้า 

 4,000   

4,000 

 

 

ตัวอย่างที่ 3-7 บริษัท อยุธยา จํากัด มีนโยบายให้พิจารณาลูกหนี้โดยใช้อัตราร้อยละหลายอัตรา 
ได้กําหนดไว้ ดังนี้ 

อายุหนี้ % หน้ีสงสัยจะสูญ 

ยังไม่ถึงกําหนด 4% 

พ้นกําหนด  1-30 วัน 10% 

พ้นกําหนด  31-60 วัน 15% 

พ้นกําหนด  เกิน 60 วัน 25% 

การพิจารณาลูกหนี้แต่ละรายตามอายุในการเป็นหน้ี 

บริษัท อยุธยา จํากัด 

ตารางจําแนกอายุลูกหนี้ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ชื่อลูกหน้ี ยอดคงเหลือ 

(บาท) 
ยังไม่ครบ

กําหนด(บาท) 
ครบกําหนดแลว้ (บาท) 

เกิน 1-30 วัน เกิน 31-60 วัน เกิน 60 วันขึ้นไป 

บริษัท ระยอง จํากัด 200,000 140,000 60,000   

บริษัท ชลบุรี จํากัด 300,000 100,000  200,000  

บริษัท จันทบุรี จํากัด 240,000 120,000   120,000 

อื่นๆ 260,000 140,000 60,000 40,000 20,000 

รวม 1,000,000 500,000 120,000 240,000 140,000 
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การคํานวณการคาดการณ์หนี้สงสัยจะสูญ 

อายุหนี้ จ านวนเงิน 
(บาท) 

% หน้ีสงสัย 

จะสูญ 

ประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ 

(บาท) 
ยังไม่ถึงกําหนด 500,000 4% 10,000 

พ้นกําหนด  1-30 วัน 120,000 10% 12,000 

พ้นกําหนด  31-60 วัน 240,000 15% 36,000 

พ้นกําหนด  เกิน 60 วัน 140,000 25% 35,000 

 1,000,000  103,000 

หากกิจการมีบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคงเหลือก่อนปรับปรุงด้านเครดิต 30,000 บาท   
การคํานวณ 103,000 – 30,000 = 73,000 บาท  นํา 73,000 บาท  ไปบันทึกบัญชี ดังนี้ 

สมุดรายวันทั่วไป                                               หน้า....30 

พ.ศ.  2557 รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ธ.ค.     31 หนี้สงสัยจะสูญ (103,000– 30,000) 
           ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

บันทึกหนี้สงสัยจะสูญจากการจําแนก
อายุลูกหนี้ 

 73,000   

73,000 

 

 

การบันทึกบัญชีลูกหน้ีที่เก็บเงินไม่ได้ 
 เมื่อครบกําหนดชําระหนี้ ตามปกติกิจการมักจะได้รับชําระหนี้จากลูกหนี้ของกิจการ ดังนี้ 

สมุดรายวันทั่วไป                                               หน้า....30 

พ.ศ.  2557 รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ม.ีค.        1 เงินสด 

                 ลูกหนี้การค้า 

รับชําระเงินสดจากลูกหนี้ 

 50,000   

50,000 
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แต่หากกรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถชําระหนี้ได้ และกิจการได้มีการติดตามทวงถามจนถึงที่สุด 
แต่ก็ไม่ได้รับชําระหนี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
กล่าวถึงวิธีการปฏิบัติในการบันทึกบัญชี ดังนี้  

9. เมื่อมีการทวงถามหนี้จากลูกหนี้จนถึงที่สุดแล้ว ลูกหนี้ก็ยังไม่ชําระหนี้และกิจการได้มี 
การดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากรแล้ว ให้กิจการตัดจําหน่าย
ลูกหนี้เป็นสูญ โดยเดบติบัญชีหนี้สูญและเครดิตบัญชีลูกหนี้และในขณะเดียวกัน ก็ให้
ลดจํานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญด้วยจํานวนเดียวกัน โดยเดบิตบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญและเครดิตบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ 

10. ในกรณีที่กิจการต้องการตัดจําหน่ายลูกหนี้เป็นสูญ เมื่อคาดหมายได้ค่อนข้างแน่นอน
ว่าจะไม่ได้รับชําระหนี้และยังตัดจําหน่ายตามกฎหมายภาษีอากรไม่ได้ อาจจะเป็น
การสมควรที่จะตัดจําหน่ายลูกหนี้เป็นสูญ โดยการลดจํานวนลูกหนี้ลงพร้อมกับ
จํานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ อย่างไรก็ตามมีผู้โต้แย้งว่าถ้าไม่อาจตัดหนี้สูญได้อย่าง
แท้จริงแล้วก็ไม่ควรตัดจําหน่ายจากบัญชี ควรจะให้คงอยู่ทั้งบัญชีลูกหนี้และบัญชีค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญเช่นเดิม เพราะแม้จะคงอยู่ก็มิได้ทําให้ลูกหนี้สุทธิแสดงมูลค่า
เปลี่ยนแปลงไป แต่ก็มีผู้โต้แย้งว่าถ้าหากยังคงให้มีอยู่ในบัญชีและสะสมเป็นเวลานาน
จะทําให้เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติทางการบัญชี เพราะมีจํานวนมาก” 

 ตามที่มาตรฐานการบัญชีกําหนดไว้ หากพบปัญหาเมื่อครบกําหนดชําระเงิน คือกิจการไม่
สามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ และได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว กิจการต้องตัดจําหน่าย
บัญชีลูกหนี้การค้าออกจากบัญชี “การตัดจําหน่าย” คือ การบันทึกบัญชีลูกหนี้ออกทางด้านเครดิต 
เนื่องจากไม่สามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ กิจการไม่ควรปล่อยให้ค้างอยู่ในบัญชี สามารถนํามา
อธิบายในกรณีที่กิจการไม่สามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ ดังนี้ 

1. บันทึกตัดจ าหน่ายบัญชีลูกหน้ีตามกฎหมายภาษีอากร เมื่อกิจการได้ติดตามทวง
ถามลูกหนี้จนถึงที่สุด แต่ก็ไม่ได้รับชําระเงินและจํานวนลูกหนี้เข้าเกณฑ์ถือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
กฎหมายภาษีอากร (ดูประกาศกฎกระทรวงในภาคผนวกท้ายบท) ให้กิจการบันทึกบัญชี 2 
รายการ ตามจํานวนเงินของลูกหนี้การค้าที่ตัดบัญชีดังนี้ 

เดบิต หนี้สูญ  (เป็นความเสียหายถือเป็นค่าใช้จ่าย) xx 

เครดิต ลูกหนี้การค้า (ตัดจําหน่ายออกจากบัญชี)  xx 

  เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ลดจํานวนการคาดการณ์) xx 

    เครดิต หนี้สงสัยจะสูญ (ลดจํานวนการคาดการณ์)  xx 
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2. การบันทึกตัดจ าหน่ายบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรไม่ได้ เมื่อกิจการได้
ติดตามทวงถามลูกหนี้จนถึงที่สุด แต่ก็ไม่ได้รับชําระเงิน กิจการต้องตัดจําหน่ายบัญชีลูกหนี้การค้า
ออกจากบัญชี เมื่อกิจการมั่นใจว่าจะไม่ได้รับชําระหนี้และตัดบัญชีลูกหนี้ออกตามหลักภาษีอากร
ไม่ได้ กิจการสามารถที่จะตัดบัญชีลูกหนี้ออกจากบัญชีได้ การบันทึกบัญชีจะบันทึกเพียง 1 
รายการ ตามจํานวนเงินของลูกหนี้การค้าที่ตัดบัญชีดังนี้คือ 

เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ลดจํานวนการคาดการณ์) xx 

เครดิต ลูกหนี้การค้า (ตัดบัญชีลูกหนี้)   xx 

หน้ีสูญได้รับคืน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 หนี้สงสัยจะสูญ กําหนดว่า ในบางรอบระยะเวลาบัญชี 
กิจการอาจจะได้รับชําระหนี้จากลูกหนี้ที่ได้จําหน่ายเป็นหนี้สูญไปแล้ว วิธีการบัญชีอาจกระทําได้
โดยถือเอาเงินที่ได้รับเป็นรายได้อ่ืน หรือนําไปเพิ่มบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ตามที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด อธิบายได้ว่าหากกิจการได้รับชําระเงินคืนจากลูกหนี้ที่
ตัดจําหน่ายจากบัญชีไปแล้ว ถือเป็นการได้เงินโดยไม่คาดหวังให้ถือเป็นรายได้อ่ืน ซึ่งก็แล้วแต่ว่า
จะเป็นจํานวนเท่าใด การบันทึกบัญชีในเรื่องนี้จะต้องขึ้นอยู่กับการตัดจําหน่ายลูกหนี้ออกจาก
บัญชี คือ 

1. การตัดจ าหน่ายบัญชีลูกหน้ีตามหลักภาษีอากรให้ถือเป็นรายได้อื่น มีดังนี้ 
เดบิต ลูกหนี ้(กลับมาใหม่ เนื่องจากกิจการได้ตัดจําหน่ายบัญชีลูกหนี้ไปแล้ว)xx 

เครดิต หนี้สูญรับคืน (รายได้อ่ืน)                         

xx 

เดบิต  เงินสด (บันทึกรับเงินสดตามปกติ)  xx 

  เครดิต  ลูกหนี ้(เก็บเงินได้แล้ว จึงปิดบัญชี)  xx 

2. การตัดจ าหน่ายบัญชีลูกหน้ีตามกฎหมายภาษีอากรไม่ได้ มีดังนี้ 
เดบิต ลูกหนี ้(กลับมาใหม่ เนื่องจากกิจการได้ตัดจําหน่ายบัญชีลูกหนี้ไปแล้ว)xx 

เครดิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการการคาดการณ์)            xx 

เดบิต  เงินสด (บันทึกรับเงินสดตามปกติ) xx 

  เครดิต  ลูกหนี ้(เก็บเงินได้แล้ว จึงปิดบัญชี) xx 
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ตัวอย่างที่ 3-8 การตัดจ าหน่ายลูกหนี้เป็นสูญและหนี้สูญรับคืนตามกฎหมายภาษีอากร
และไม่เป็นไปตามกฎหมายภาษีอากร ในระหว่างงวดบัญชี  
2557 

ส.ค.  13  กิจการตัดจําหน่ายบัญชีลูกหนี้การค้าออกจากบัญชี โดยกิจการได้ติดตามทวง 

ถามลูกหนี้จนถึงที่สุดแล้ว แต่ก็ไม่ได้รับชําระจํานวน 110,000 บาท 

ต.ค.  20 ลูกหนี้ที่ตัดจําหน่ายไปแล้ว นําเงินมาคืน จํานวน 80,000 บาท 

 

                                                              สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ.
2557 

ตามกฎหมายภาษีอากร ไม่เป็นไปตามกฎหมายภาษีอากร 

ส.ค.  13 

 

 

 

 

 

ต.ค.  20 

เดบิต หนี้สูญ                 110,000 

       เครดิต   ลูกหนี้การค้า      110,000 

ตัดจําหน่ายลูกหนี้ที่ไม่สามารถเก็บเงินได้ 
เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   110,000 

         เครดิต หนี้สงสัยจะสูญ    110,000 

บันทึกลดจํานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

เดบิต ลูกหนี้การค้า        80,000 

          เครดิต   หนี้สูญรับคืน      80,000 

ต้ังลูกหนี้ที่ตัดจําหน่ายแล้วนําเงินมาคืน 

เดบิต เงินสด                  80,000 

        เครดิต    ลูกหนี้การค้า       80,000 

รับเงินจากลูกหนี้ที่ตัดบัญชีไปแล้ว 

เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  110,000 

          เครดิต ลูกหนี้การค้า       110,000 

ตัดจําหน่ายลูกหนี้ที่ไม่สามารถเก็บเงินได้ 
 

- 

 

เดบิต ลูกหนี้การค้า              80,000 

       เครดิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 80,000 

 ต้ังลูกหนี้ที่ตัดจําหน่ายแล้วจะนําเงินมาคืน 

เดบิต เงินสด                       80,000 

         เครดิต   ลูกหนี้การค้า          80,000 

รับชําระเงินสดจากลูกหนี้ที่ตัดจําหน่ายแล้ว 

  

เมื่อกิจการได้รับชําระเงินจากลูกหนี้ หรือเมื่อกิจการตัดจําหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชี ซึ่ง
ถือได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างกิจการกับลูกหนี้รายนั้นสิ้นสุดลง ซึ่งดูเหมือนว่า เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
กับลูกหนี้คือการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ เมื่อถึงวันครบกําหนดชําระหนี้จะได้รับชําระเงินหรือเมื่อ
ครบกําหนดแล้วกิจการไม่ได้รับชําระเงิน ก็ตัดจําหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีไป  แต่ในทางปฏิบัติ
นั้นกิจการยังมีวิธีการที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ได้อีกคือกิจการสามารถนําลูกหนี้ไปหาผลประโยชน์ได้ 
เช่น การนําบัญชีลูกหนี้ไปเป็นหลักทรัพย์เพื่อขอกู้ยืมเงิน หรือ การนําบัญชีลูกหนี้ไปขายให้กิจการที่
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รับซื้อเพื่อนําเงินสดมาใช้ก่อน ซึ่งทําให้เกิดความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากว่ากิจการไม่
ต้องรอให้ถึงวันครบกําหนดก่อนจึงจะได้รับชําระเงินสด 

 

การจัดหาเงินโดยใช้บัญชีลูกหนี้การค้า 

 การขายสินค้าเป็นเงินเชื่อทําให้กิจการมีลูกหนี้โดยกิจการจะต้องกําหนดระยะเวลาในการ
ชําระหนี้ เช่น 30 วัน 45 วัน เป็นต้น ซึ่งกว่าลูกหนี้จะนําเงินสดมาชําระหนี้ก็ต้องรอให้ครบกําหนด
ก่อน หากกิจการต้องการใช้เงินสดก่อนที่จะถึงวันครบกําหนดชําระเงิน หรือกิจการต้องการได้รับ
เงินสดเร็วขึ้นเพื่อนําไปดําเนินงาน มีวิธีใดบ้างที่จะทําให้กิจการจะได้รับเงินจากบัญชีลูกหนี้การค้า
ได้เร็วขึ้น  

บุญเสริม วิมุกตะนันท์ และคณะ (2556: 104) กล่าวว่า “กิจการสามารถเร่งการรับเงินโดย
นําเอาลูกหนี้การค้าที่มีอยู่ไปใช้หาเงินจากแหล่งอ่ืนได้ ในทางปฏิบัตินิยมใช้ 2 วิธี คือ  

1. การขายหรือโอนบัญชีลูกหนี้การค้า ( sales of accounts receivable) ทําได้ 2 วิธี คือ 

1.1 วิธีไล่เบี้ยไม่ได้ (factoring without recourse) 
1.2 วิธีไล่เบี้ยได้ ( factoring with recourse) 

2. การกู้ยืมโดยใช้ลูกหนี้การค้าเป็นหลักประกัน ( Secured borrowing หรือ 
assignment of accounts receivable) 

การขายบัญชีลูกหน้ีการค้า 

 ลูกหนี้การค้าเป็นสินทรัพย์ของกิจการ ซึ่งในปัจจุบันการนําบัญชีลูกหนี้การค้าไปขาย ถือ
เป็นธุรกรรมตามปกติ โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินจะเป็นผู้รับซื้อลูกหนี้ เหมือนการนําสินทรัพย์
ทั่วไปๆ ของกิจการไปขาย ผู้รับซื้อลูกหนี้จะจ่ายเงินให้ผู้ขายลูกหนี้ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้จะ
ถูกนําไปให้ผู้รับซื้อลูกหนี้ซึ่งผู้รับซื้อลูกหนี้จะโอนเงินไปให้ผู้ขายลูกหนี้การค้า โดยผู้รับซื้อลูกหนี้จะ
หักค่าธรรมเนียมในการซื้อลูกหนี้ไว้จํานวนหนึ่งเป็นรายได้ของผู้รับซื้อลูกหนี้เอง และเงินอีกจํานวน
หนึ่งผู้รับซื้อลูกหนี้จะหักไว้เผื่อมีรายการที่ทําให้ผู้รับซื้อลูกหนี้ไม่สามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ครบ 
เรียกว่า “เงินประกันค่าใช้จ่าย” และเมื่อครบกําหนดชําระหนี้ ผู้รับซื้อลูกหนี้จะเป็นคนไปเรียกเก็บ
เงินจากลูกหนี้ท่ีรับซื้อเอง และก่อนที่จะทําการซื้อขายลูกหนี้นั้นจะต้องตกลงกันก่อนว่าการซื้อขาย
จะเป็นแบบการขายลูกหนี้โดยผู้ขายลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องหนี้สูญ (วิธีไล่เบี้ยไม่ได้) หรือจะ
เป็นการขายลูกหนี้โดยผู้ขายลูกหนี้ต้องรับผิดชอบเรื่องหนี้สูญ (วิธีไล่เบี้ยได้) 
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ภาพท่ี 3.1 วงจรการนําลูกหนี้การค้าไปขาย 

 

อธิบายประกอบ ภาพที่ 3.1 

1. ผู้ขายสินค้า ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้ลูกหนี้การค้า 

2. ผู้ขายสินค้า นําเอกสารของลูกหนี้การค้าไปขายให้ผู้รับซื้อลูกหนี้การค้า เรียกว่า 
“ผู้ขายลูกหน้ี” 

3. ผู้รับซื้อลูกหนี้การค้าโอนเงินให้ผู้ขายลูกหนี้ 
4. ผู้รับซื้อลูกหนี้การค้าไปเก็บเงินกับลูกหนี้การค้าเมื่อครบกําหนดชําระหนี้ 

ลูกหนี้การค้าเป็นสินทรัพย์ที่ทําให้กิจการผู้ขายสินค้าอยู่ในสภาวะความเสี่ยงหรือความไม่
แน่นอนในการรับชําระเงินสด ดังนั้นเมื่อผู้ขายสินค้านําลูกหนี้การค้าไปหาประโยชน์ในขณะที่ยังไม่
ถึงวันครบกําหนดชําระหนี้ของลูกหนี้การค้านั้น แต่สิ่งที่ผู้ขายสินค้าต้องรับผิดชอบคือ การรับคืน
สินค้าและการให้ส่วนลดจ่ายแก่ลูกหนี้การค้า เพราะว่าสินค้าที่ถูกขายออกไปเป็นของผู้ขายลูกหนี้ 
ดังนั้น หากเกิดบัญชีรับคืนสินค้าและส่วนลด และบัญชีส่วนลดจ่าย ผู้ขายลูกหนี้จะต้องบันทึก
บัญชี 2 รายการนี้ตามปกติ 

ก่อนที่ผู้รับซื้อลูกหนี้จะโอนเงินไปให้ผู้ขายลูกหนี้ ผู้รับซื้อลูกหนี้จะหักเงินจากผู้ขายลูกหนี้ 
2จํานวนคือ  

1. จํานวนแรกหักเผื่อไว้เป็นรายการรับคืนสินค้าและส่วนลด ส่วนลดจ่ายและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งทําให้ผู้รับซื้อลูกหนี้เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ไม่ครบ เรียกว่า “เงินประกัน
ค่าใช้จ่าย” 

2. จํานวนที่สองเป็นรายได้ของผู้รับซื้อลูกหนี้เอง 

 

  

ลูกหนี้การค้า 

ผู้ขายสินค้า 

(ผู้ขายลูกหนี้การค้า) 
ผู้รับซื้อลูกหนี้การค้า 
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ข้อควรพิจารณาคือ หากมีปัญหาในเรื่องหนี้สูญที่เกิดจากจากลูกหนี้การค้า ทําให้การซื้อ
ขายลูกหนี้การค้าจะต้องตกลงกันก่อนว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบระหว่างผู้รับซื้อลูกหนี้กับผู้ขาย
ลูกหนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับซื้อลูกหนี้เก็บเงินจากลูกหนี้การค้าได้ไม่ครบ จึงต้องแบ่งการขายลูกหนี้
การค้าออกเป็น 2 ประเภทตามความรับผิดชอบเรื่องหนี้สูญ คือ  

1. การขายลูกหนี้โดยผู้ขายลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องหนี้สูญหรือประเภทไล่เบี้ยไม่ได้ 

2. การขายลูกหนี้โดยผู้ขายลูกหนี้ต้องรับผิดชอบเรื่องหนี้สูญหรือประเภทไล่เบี้ยได้ 

การขายลูกหนี้โดยผู้ขายลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องหนี้สูญหรือประเภทไล่เบี้ยไม่ได้ 
(factoring without recourse) 
 ผู้ขายลูกหนี้ ได้นําลูกหนี้การค้าไปขายให้ผู้รับซื้อลูกหนี้ เมื่อถึงวันครบกําหนดชําระหนี้
หากผู้รับซื้อลูกหนี้ไม่สามารถเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าได้ ผู้รับซื้อลูกหนี้ต้องรับผิดชอบรายการหนี้
สูญนี้เอง หมายความว่าผู้ขายลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ พิจารณาเหตุการณ์ เมื่อถึงวันครบ
ก าหนดช าระหน้ีแล้ว ผู้รับซื้อลูกหนี้จะไปเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าเอง ได้เป็น 3 ประเด็น คือ 

1. เมื่อถึงวันครบกําหนดชําระหนี้ ถ้าไม่มีรายการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่ายแก่ลูกหนี้
การค้า และผู้รับซื้อลูกหนี้จะต้องคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ขายลูกหนี้ 

2. เมื่อถึงวันครบกําหนดชําระหนี้ ถ้ามีรายการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่ายแก่ลูกหนี้ จะ
ทําให้จํานวนเงินที่ได้รับจากลูกหนี้ลดลง และผู้รับซื้อลูกหนี้จะต้องหักจากเงินที่เรียกว่า “เงิน
ประกันค่าใช้จ่าย” เหลือจํานวนเท่าใด จึงคืนเงินให้แก่ผู้ขายลูกหนี้ 

3. เมื่อถึงวันครบกําหนดชําระหนี้ หากผู้ซื้อลูกหนี้ไม่สามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ที่รับซื้อได้ 
ผู้รับซื้อลูกหนี้ไม่สามารถเรียกร้องจากผู้ขายลูกหนี้ได้เลย 

          1 

             

             2 

     4                               3 

  
ภาพท่ี 3.2 วงจรการนําลูกหนี้การค้าไปขาย ประเภทไล่เบี้ยไม่ได้ 

 

 

 

ลูกหนี้การค้า 

ผู้ขายสินค้า(ผู้ขายลูกหนี้การค้า) 
(1.รับคืน 2. ส่วนลดจ่าย) ผู้รับซื้อลูกหนี้การค้า 

(หนี้สูญ) 
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ตัวอย่างที ่3-9 ต่อไปนี้เป็นข้อมูลการนําลูกหนี้ไปขายของบริษัท ร้อยเอ็ด จํากัด 

2557 

ม.ค. 2  บริษัท ร้อยเอ็ด จํากัด ขายบัญชีลูกหนี้การค้า ให้บริษัท ยูดีแฟคเตอริง จํากัด 250,000 
บาท โดยบริษัท ร้อยเอ็ด จํากัด ไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สูญ  บริษัท ยูดีแฟคเตอริง จํากัด 
คิดค่าธรรมเนียมทางการเงิน 3% และกันไว้เป็นเงินประกันค่าใช้จ่ายอีก 5% ของลูกหนี้
การค้า 

ม.ค. – ก.พ.    ระหว่าง 2 เดือนนี้บริษัท ยูดีแฟคเตอริง จํากัด  เรียกเก็บเงินสดจากลูกหนี้ไดค้รบ 

ม.ีค. 1  บริษัท ยูดีแฟคเตอริง จํากัด ส่งเงินที่กันไว้เผื่อมีปัญหาคืน ให้บริษัท ร้อยเอ็ด จํากัด 

ให้ท า    บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปของทั้งสองบริษัท 

พ.ศ.2557 บริษัท ร้อยเอด็ จ ากดั – ผู้ขายลูกหนี ้ บริษัท ยูดีแฟคเตอริง จ ากัด – ผู้รับซ้ือลูกหนี ้

ม.ค.      2 

 

เดบิต  เงินสด                            230,000 

เดบิต  เงินประกันค่าใช้จ่าย          12,500 

เดบิต  ขาดทุนจากการขายลูกหนี้   7,500 

             เครดิต   ลูกหนี้การค้า         250,000 

ขายบัญชีลูกหน้ีการค้าแบบไล่เบี้ยไม่ได้ 

เดบิต  ลูกหนี้การค้า                250,000 

          เครดิต เงินประกันค่าใช้จ่าย     12,500 

          เครดิต  รายได้ค่าธรรมเนียม      7,500 

          เครดิต  เงินสด                      230,000 

รับซื้อลูกหน้ีการค้าแบบไล่เบี้ยไม่ได้ 
(250,000 – 12,500 – 7,500 = 230,000 ) 
 

ม.ค.-ก.พ. 
 

- 

ไม่ต้องบันทึกบัญช ี

เดบิต   เงินสด                         250,000 

           เครดิต   ลูกหนี้การค้า          250,000 

เก็บเงินจากลูกหน้ีการค้าที่รับซื้อได้ครบ 

มี.ค.      1 

 

เดบิต  เงินสด                    12,500          
           เครดติ  เงินประกันค่าใชจ้่าย   12,500 

รับเงินประกันค่าใช้จ่ายคืนจากผู้รับซื้อลูกหนี้ 

เดบิต  เงินประกันค่าใช้จ่าย       12,500 

          เครดิต  เงินสด                      12,500 

จ่ายเงินประกันค่าใช้จ่ายคืนให้ผู้ขายลูกหนี้ 
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ตัวอย่างที่ 3-10 ต่อไปนี้เป็นข้อมูลการนําลูกหนี้การค้าไปขายของบริษัท ร้อยเอ็ด จํากัด 

2557 

ม.ค. 2  บริษัท ร้อยเอ็ด จํากัด ขายบัญชีลูกหนี้การค้า ให้บริษัท ยูดีแฟคเตอริง จํากัด  250,000 

บาท โดยบริษัท ร้อยเอ็ด จํากัด ไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สูญ  บริษัท ยูดีแฟคเตอริง จํากัด 
คิดค่าธรรมเนียมทางการเงิน  3% และกันไว้เป็นเงินประกันค่าใช้จ่ายอีก 5% ของลูกหนี้
การค้า 

ม.ค.2-31     ลูกหนี้การค้านําเงินสดมาชําระหนี้ทันเงื่อนไข บริษัท ร้อยเอ็ด จํากัด ให้ส่วนลดจ่าย 

                   2,000 บาท 

ก.พ.1-28     สินค้าชํารุด บริษัท ร้อยเอ็ด จํากัด รับคืนสินค้าจากลูกหนี้การค้า 6,000  บาท 

ก.พ.   28     บริษัท ยูดีแฟคเตอริง จํากัด  เรียกเก็บเงินสดได้ 238,500 บาท  และมีหนี้สูญเกิดขึ้น  

                   3,500 บาท (ตัดจําหน่ายตามหลักบัญชี)  
มี.ค.     1     บริษัท ยูดีแฟคเตอริง จํากัด  ส่งเงินท่ีประกันค่าใช้จ่ายที่เหลือคืน ให้บริษัท ร้อยเอ็ด 
จํากัด 

ให้ท า   บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปของทั้งสองบริษัท 

อธิบาย 

วันที่ 2 ม.ค. ผู้ขายลูกหน้ีได้รับเงิน  230,000 บาท ผู้รับซื้อลูกหนี้จ่ายเงิน  230,000 บาท 

วันที่ 2-31 ม.ค.ผู้ขายลูกหน้ีรับคืนสินค้า 2,000 บาทจากลูกหนี ้
วันที่ 1-28 ก.พ. ผู้ขายลูกหน้ีให้ส่วนลดจ่าย 6,000 บาทแก่ลูกหน้ี 

วันที่ 28 ก.พ. ผู้รับซื้อลูกหนี้ไปเก็บเงินกับลูกหนี้การค้า มีหนี้สูญ 3,500 บาท 

ผู้รับซื้อลูกหนี้ไปเก็บเงินกับลูกหนี้การค้า ได้รับเงิน  238,500 บาท เพราะ  
ลูกหนี้การค้า มีจํานวนเต็ม     250,000  บาท 

หัก ส่วนลดจ่าย         -2,000  บาท 

หัก รับคืนสินค้า         -6,000  บาท 

หัก หนี้สูญ         -3,500  บาท 

ลูกหนี้การค้าคงเหลือ      238,500  บาท 

  

วันที่ 1 มี.ค. เงินประกันค่าใช้จ่าย  12,500 -2,000-6,000 = 4,500 บาท เนื่องจากเป็นวิธีไล่เบี้ย
ไม่ได้ ผู้รับซื้อลูกหนี้ต้องรับผิดชอบหน้ีสูญทําให้ต้องรับผิดชอบหนี้สูญจํานวน 3,500 บาทเอง 
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สมุดรายวันท่ัวไป 

พ.ศ.
2557 

บริษัท ร้อยเอด็ จ ากดั – ผู้ขายลูกหนี ้ บริษัท ยูดีแฟคเตอริง จ ากัด–ผู้รับซ้ือลูกหนี ้

ม.ค.    2 

 

เดบิต  เงินสด                              230,000 

เดบิต  เงินประกันค่าใช้จ่าย            12,500 

เดบิต  ขาดทุนจากการขายลูกหนี้    7,500 

               เครดิต   ลูกหนี้การค้า          250,000 

ขายบัญชีลูกหน้ีการค้าแบบไล่เบี้ยไม่ได้ 
 

เดบิต  ลูกหนี้การค้า                250,000 

          เครดิต  เงินประกันค่าใช้จ่าย     12,500 

          เครดิต  รายได้ค่าธรรมเนียม       7,500 

         เครดิต  เงินสด                        230,000 

รับซื้อลูกหน้ีการค้าแบบไล่เบี้ยไม่ได้ 

ม.ค.2-31 เดบิต  ส่วนลดจ่าย                      2,000 

          เครดิต  เงินประกันค่าใชจ้่าย         2,000 

บันทึกให้ส่วนลดจ่ายแก่ลูกหนี้การค้า 

 

ไม่บันทึกบัญช ี

ก.พ.1-28 เดบิต  รับคืนสินค้าและส่วนลด     6,000 

           เครดิต  เงินประกันค่าใช้จ่าย      6,000 

บันทึกรับคืนสินค้าจากลูกหน้ีการค้า 

 

 

ไม่บันทึกบัญช ี

ก.พ.    28 

 

ไม่บันทึกบัญช ี เดบิต   เงินสด                             238,500 

เดบิต  เงินประกันค่าใช้จ่าย              8,000 

เดบิต  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ           3,500 

           เครดิต  ลูกหนี้การค้า             250,000 

เก็บเ งินจาก ลูกหนี้ ที่ รับซื้ อ  ได้ เ งิ นไม่ครบ
เนื่องจาก รายการรับคืนและส่วนลดจ่ายและหนี้
สูญ  
 

มี.ค.      1   
 

เดบิต  เงินสด                       4,500 

          เครดิต  เงินประกันค่าใชจ้่าย         4,500 

รับเงินประกันค่าใช้จ่ายคืนจากผู้รับซื้อลูกหนี้ 
 

เดบิต  เงินประกันค่าใช้จ่าย        4,500 

          เครดิต  เงินสด                      4,500 

จ่ายเงินประกันค่าใช้จ่ายคืนให้ผู้ขายลูกหนี้ 
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สรุปว่า 
1. ผู้ขายลูกหนี้ได้รับเงินทั้งสิ้น = 230,000 + 4,500 = 234,500 บาท (เหตุผลที่ผู้ขาย

ลูกหนี้ได้รับเงินเพียงแค่ 234,500 บาท เนื่องจาก ผู้ขายลูกหนี้จะถูกหักค่าธรรมเนียมจากการขาย
ลูกหนี้ จํานวน 7,500 บาท และจากข้อตกลง ทําให้ผู้ขายลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สูญที่
เกิดขึ้น 3,500 บาท แต่มีรายการส่วนลดจ่าย 2,000 บาทและ รายการรับคืน 6,000 บาท) 

2. ผู้รับซื้อลูกหนี้การค้าได้รับเงินทั้งสิ้น = -230,000 +238,500 – 4,500 = 4,000 บาท 
(เหตุผลที่ผู้รับซื้อลูกหนี้ได้รับเงินเพียงแค่ 4,000 บาท เนื่องจาก ผู้รับซื้อลูกหนี้ต้องมีรายได้จากการ
รับซื้อลูกหนี้ จํานวน 7,500 บาท แต่เนื่องจากข้อตกลง ทําให้ผู้รับซื้อลูกหนี้ต้องรับผิดชอบในหนี้
สูญที่เกิดขึ้น 3,500 บาท ดังนั้น 7,500 – 3,500 = 4,000 บาท) 

การขายลูกหนี้โดยผู้ขายลูกหน้ีต้องรับผิดชอบเรื่องหน้ีสูญหรือประเภทไล่เบี้ยได้  
(factoring with recourse) 

ผู้ขายลูกหนี้ นําลูกหนี้การค้าไปขายให้ผู้รับซื้อลูกหนี้ เมื่อถึงวันครบกําหนดชําระหนี้หาก
ผู้รับซื้อลูกหนี้ไม่สามารถเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าได้ ผู้รับซื้อลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบรายการหนี้
สูญ หมายความว่าความเสี่ยงเรื่องหนี้สูญจะยังคงเป็นของผู้ขายลูกหนี้อยู่ หากเป็นดังนี้การขาย
ลูกหนี้มีวิธีปฏิบัติได้ 2 แนวทาง คือ  

1. ผู้ขายลูกหน้ีขอกู้เงินจากผู้รับซื้อลูกหนี้ 
2. ผู้ขายลูกหน้ีต้องการขายลูกหนี้ 
กอบแก้ว รัตนอุบล (2555: 3-25) กล่าวว่า การขายลูกหนี้โดยรับภาระหนี้สูญนั้นจะถือเป็น

การขายได้ก็ต่อเมื่อการขายนั้นเข้าหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ 

1. ผู้ขายและเจ้าหนี้ของผู้ขายไม่สามารถเข้าถึงสินทรัพย์นั้นได้ ซึ่งหมายความว่า ผู้ขาย
ไม่สามารถจะนําเงินที่เก็บจากลูกหนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้ ถ้าหากผู้ขายเป็นผู้เก็บเงินหรือ
จะต้องรีบนําเงินส่งผู้ซื้อในทันที และในกรณีที่กิจการผู้ขายเลิกกิจการ เจ้าหนี้ของผู้ขายไม่สามารถ
จะบังคับให้ลูกหนี้ชําระหนี้แทนผู้ขายได้ 

2. ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะนําลูกหนี้ที่ซื้อไปคํ้าประกัน หรือแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์อ่ืนได้ 
3. ไม่มีสัญญาซื้อกลับคืนที่จะทําให้ผู้ขายกลับไปควบคุมลูกหนี้ได้อีก 

จากคํากล่าวข้างต้น หากการขายลูกหนี้แบบไล่เบี้ยได้ ได้พิจารณาการขายแล้วว่า
เข้าเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ ข้างต้น การขายลูกหนี้จะถือว่าเป็นการขาย เพราะผู้ซื้อลูกหนี้มีสิทธิในลูกหนี้
มากกว่าผู้ขายลูกหนี้ แต่หากไม่เข้าหลักเกณฑ์ 3 ข้อนี้แล้ว การขายลูกหนี้จะถือเป็นการกู้ยืมเงิน
จากผู้รับซื้อลูกหนี้ และในการบันทึกบัญชีกิจการต้องประมาณการบัญชีหนี้สูญที่ต้องรับผิดชอบ 
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เนื่องจากลูกหนี้ยังอยู่ในความรับผิดชอบของกิจการ เมื่อเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ครบจึงล้างบัญชีนี้
ออกไป แต่ถ้ากรณีการขายลูกหนี้ถือเป็นการกู้ยืม มีลักษณะกู้ยืมโดยนําลูกหนี้ไปคํ้าประกันจึงไม่
ต้องบันทึกบัญชีประมาณการบัญชีหนี้สูญที่ต้องรับผิดชอบ กิจการต้องรับผิดชอบลูกหนี้อยู่แล้ว 

   1 

             

             2 

     4                               3  
 

ภาพท่ี 3-3 วงจรการนําลูกหนี้การค้าไปขาย ประเภทไล่เบี้ยได้ 

 

ตัวอย่างที่ 3-11 บริษัท ร้อยเอ็ด จํากัด นําลูกหนี้ไปขาย การขายลูกหนี้ถือเป็นการขาย 

2557 

ม.ค.  2  บริษัท ร้อยเอ็ด จํากัด ขายบัญชีลูกหนี้การค้า ให้บริษัท ยูดีแฟคเตอริง จํากัด 250,000  

บาท โดยผู้ขายลูกหนี้ต้องรับผิดชอบในหนี้สูญ และบัญชีหนี้สูญที่ต้องรับผิดชอบ 10,000  

บาท บริษัท ยูดีแฟคเตอริง จํากัด คิดค่าธรรมเนียมทางการเงิน 3% และกันไว้เป็นเงิน
ประกันค่าใช้จ่ายอีก  5% ของยอดลูกหนี้การค้า 

ม.ค. – ก.พ.   บริษัท ยูดีแฟคเตอริง จํากัด  เก็บเงินได้ทั้งหมด 

ม.ีค. 1   บริษัท ยูดีแฟคเตอริง จํากัด ส่งเงินประกันค่าใช้จ่ายที่เหลือคืน บริษัท ร้อยเอ็ด 
จํากัด 

ให้ท า    บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปของทั้งสองบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ขายสินค้า(ผู้ขายลูกหนี้การค้า) 
(1.รับคืน 2. ส่วนลดจ่าย 3. หนี้สูญ) 

ผู้รับซื้อลูกหนี้การค้า 

ลูกหนี้การค้า 
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พ.ศ.2557 บริษัท ร้อยเอ็ด จ ากัด – ผู้ขายลูกหนี้ บริษัท ยูดีแฟคเตอริง จ ากัด – ผู้รับซ้ือลูกหนี้ 
ม.ค.      2   
 

เดบิต  เงินสด                            230,000 

เดบิต  เงินประกันค่าใช้จ่าย          12,500 

เดบิต  ขาดทุนจากการขายลูกหนี้   7,500 

               เครดิต   ลูกหนี้การค้า          250,000 

ขายบัญชีลูกหน้ีการค้าแบบไล่เบี้ยได้ 
เดบิต  ขาดทุนจากการขายลูกหนี้    10,000                  
            เครดิต  หน้ีสูญที่ต้องรับผิดชอบ 10,000 

บันทึกหน้ีสินจากการไล่เบี้ย 

เดบิต  ลูกหนี้การค้า                250,000 

          เครดิต  เงินประกันค่าใช้จ่าย       12,500 

          เครดิต รายได้ค่าธรรมเนียม          7,500 

         เครดิต เงินสด                           230,000 

รับซื้อลูกหน้ีการค้าแบบไล่เบี้ยได้ 

ม.ค–ก.พ.    
  

เดบิต  หน้ีสูญที่ต้องรับผิดชอบ 10,000 

     เครดิต  ขาดทุนจากการขายลูกหนี้    10,000 

กลับรายการหนี้สินจากการไล่เบี้ย               

เดบิต  เงินสด                       250,000 

            เครดิต  ลูกหนี้การค้า       250,000 

เก็บเงินจากลูกหน้ีที่รับซื้อได้ครบ 

มี.ค.     1   
 

เดบิต  เงินสด                             12,500 

          เครดิต   เงินประกันค่าใช้จ่าย      12,500 

รับเงินประกันค่าใช้จ่ายคืนจากผู้ซื้อลูกหนี้ 

เดบิต  เงินประกันค่าใช้จ่าย     12,500 

           เครดิต   เงินสด                      12,500 

จ่ายเงินประกันค่าใช้จ่ายคืนให้ผู้ขายลูกหนี้ 
 

ตัวอย่างที่ 3-12 บริษัท ร้อยเอ็ด จํากัด การขายลูกหนี้ถือเป็นการขาย 

2557 

ม.ค.  2  บริษัท ร้อยเอ็ด จํากัด ขายบัญชีลูกหนี้การค้า ให้บริษัท ยูดีแฟคเตอริง จํากัด  250,000  

บาท โดยผู้ขายลูกหนีต้้องรับผิดชอบในหน้ีสูญ และบัญชีหนี้สูญที่ต้องรับผิดชอบ   
10,000 บาท บริษัท ยูดีแฟคเตอริง จํากัด คิดค่าธรรมเนียมทางการเงิน 3% และกันเผื่อไว ้

เป็นเงินประกันค่าใช้จ่ายอีก  5% ของยอดลูกหนี้การค้า 

ม.ค.1-31     ลูกหนี้การค้านําเงินสดมาชําระหนี้ทันเงื่อนไข บริษัท ร้อยเอ็ด จํากัด ให้ส่วนลดจ่าย  
                   2,000 บาท 

ก.พ.1-28     สินค้าชํารุด บริษัท ร้อยเอ็ด จํากัด รับคืนสินค้าจากลูกหนี้การค้า 6,000  บาท 

ก.พ.   28     บริษัท ยูดีแฟคเตอริง จํากัด  เรียกเก็บเงินสดได้ 238,500 บาท  และมีหนี้สูญเกิดขึ้น  
      3,500 บาท   

มี.ค. 1        บริษัท ยูดีแฟคเตอริง จํากัด  ส่งเงินประกันค่าใช้จ่ายที่เหลือคืน ให้บริษัท ร้อยเอ็ด 
จํากัด 

ให้ท า    บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปของทั้งสองบริษัท 
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                                                              สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ.2557 บริษัท ร้อยเอ็ด จ ากัด – ผู้ขายลูกหนี้ บริษัท ยูดีแฟคเตอริง จ ากัด – ผู้รับซ้ือลูกหนี้ 
ม.ค.    2 

 

เดบิต  เงินสด                              230,000 

เดบิต  เงินประกันค่าใช้จ่าย            12,500 

เดบิต  ขาดทุนจากการขายลูกหนี้    7,500 

               เครดิต   ลูกหนี้การค้า          250,000 

ขายบัญชีลูกหน้ีการค้าแบบไล่เบี้ยได้ 
เดบิต  ขาดทุนจากการขายลูกหนี้    10,000                  
            เครดิต  หน้ีสูญที่ต้องรับผิดชอบ 10,000 

บันทึกหน้ีสินจากการไล่เบี้ย 

เดบิต  ลูกหนี้การค้า                250,000 

          เครดิต เงินประกันค่าใช้จ่าย      12,500 

          เครดิต รายได้ค่าธรรมเนียม        7,500 

          เครดิต เงินสด                        230,000 

รับซื้อลูกหน้ีการค้าแบบไล่เบี้ยได้ 

ม.ค.1-31 เดบิต  ส่วนลดจ่าย                      2,000 

          เครดิต  เงินประกันค่าใชจ้่าย         2,000 

บันทึกให้ส่วนลดจ่ายแก่ลูกหนี้การค้า 

ไม่บันทึกบัญช ี

ก.พ. 1-28 เดบิต  รับคืนสินค้าและส่วนลด     6,000 

           เครดิต เงินประกันค่าใช้จ่าย       6,000 

บันทึกรับคืนสินค้าจากลูกหน้ีการค้า 

ไม่บันทึกบัญช ี

ก.พ.    28 

  
เดบิต  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ        3,500 

          เครดิต  เงินประกันค่าใชจ้่าย         3,500 

บันทึกตัดจําหน่ายลูกหน้ีเป็นสูญ 

เดบิต  หน้ีสูญที่ต้องรับผิดชอบ 10,000 

     เครดิต  ขาดทุนจากการขายลูกหนี้    10,000 

ปิดบัญชีหน้ีสูญที่ต้องรับผิดชอบ 

เดบิต   เงินสด                      238,500 

เดบิต  เงินประกันค่าใช้จ่าย    11,500 

           เครดิต   ลูกหนีก้ารค้า          250,000 

เก็บเงินจากลูกหน้ีที่รับซื้อ ได้เงินไม่ครบเนื่องจาก 
รายการรับคืนและส่วนลดจ่ายและหนี้สูญ 

(250,000-2,000-6,000-3,500=238,500 ) 
มี.ค.      1 

 

เดบิต  เงินสด                             1,000 

          เครดิต   เงินประกันค่าใชจ้่าย        1,000 

รับเงินประกันค่าใช้จ่ายคืนจากผู้ซื้อลูกหนี้ 

เดบิต  เงินประกันค่าใช้จ่าย     1,000 

           เครดิต   เงินสด                   1,000 

จ่ายเงินประกันค่าใช้จ่ายคืนให้ผู้ขายลูกหนี้ 
(12,500 – 11,500 = 1,000 ) 
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ตัวอย่างที่ 3-13 บริษัท ร้อยเอ็ด จํากัด กรณีการขายลูกหนี้ถือเป็นการกู้ยืม 

2557 

ม.ค.  1  บริษัท ร้อยเอ็ด จํากัด ขายบัญชีลูกหนี้การค้า ให้บริษัท ยูดีแฟคเตอริง จํากัด  250,000 

บาท  
โดยผู้ขายลูกหนีต้้องรับผิดชอบในหนี้สูญ และบัญชีหนี้สูญที่ต้องรับผิดชอบ10,000 บาท  
บริษัท ยูดีแฟคเตอริง จํากัด คิดค่าธรรมเนียมทางการเงิน 3% และกันเผื่อไว้เป็นเงิน
ประกันค่าใช้จ่ายอีก 5% ของยอดลูกหนี้การค้า 

ม.ค.1-31     ลูกหนี้การค้านําเงินสดมาชําระหนี้ทันเงื่อนไข บริษัท ร้อยเอ็ด จํากัด ให้ส่วนลดจ่าย  
       2,000 บาท 

ก.พ.1-28     สินค้าชํารุด บริษัท ร้อยเอ็ด จํากัด รับคืนสินค้าจากลูกหนี้การค้า 6,000  บาท 

ก.พ.   28    บริษัท ยูดีแฟคเตอริง จํากัด  เรียกเก็บเงินสดได้ 238,500 บาท  และมีหนี้สูญเกิดขึ้น  
      3,500  บาท   

มี.ค. 1        บริษัท ยูดีแฟคเตอริง จํากัด  ส่งเงินประกันค่าใช้จ่ายที่เหลือคืน ให้บริษัท ร้อยเอ็ด 
จํากัด 

ให้ท า    บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปของทั้งสองบริษัท 

 

พ.ศ.2557 บริษัท ร้อยเอด็ จ ากดั – ผู้กู้ บริษัท ยูดีแฟคเตอริง จ ากัด – ผู้ให้กู ้
ม.ค.    1   
 

เดบิต  เงินสด                              230,000 

เดบิต  เงินประกันค่าใช้จ่าย            12,500 

เดบิต  ส่วนลดจากการกู้ยืม              7,500 

               เครดิต   เงินกู้                      250,000 

กู้ยืมเงินโดยใช้ลูกหนี้เป็นหลักประกัน 

 

เดบิต  ลูกหนี้เงินกู้                  250,000 

          เครดิต เงินประกันค่าใช้จ่าย       12,500 

          เครดิต ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า          7,500 

          เครดิต เงินสด                          230,000 

ให้กู้ยืมเงินรับลูกหนี้เป็นหลักประกัน 

ม.ค. 1-31 เดบิต  ส่วนลดจ่าย                      2,000 

          เครดิต  ลูกหนีก้ารค้า                  2,000 

บันทึกให้ส่วนลดจ่ายแก่ลูกหนี้การค้า 

 

ไม่บันทึกบัญชี 

ก.พ. 1-28 เดบิต  รับคืนสินค้าและส่วนลด     6,000 

         เครดิต  ลูกหนี้การค้า               6,000 

บันทึกรับคืนสินค้าจากลูกหน้ีการค้า 

 

ไม่บันทึกบัญชี 
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พ.ศ.2557 บริษัท ร้อยเอด็ จ ากดั – ผู้กู้ บริษัท ยูดีแฟคเตอริง จ ากัด – ผู้ให้กู ้
ก.พ.    28 

  
เดบิต  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ        3,500 

          เครดิต  ลูกหนี้การค้า                3,500 

บันทึกตัดจําหน่ายลูกหน้ีเป็นสูญ 

เดบิต  เงินกู้              11,500 

     เครดิต เงินประกันค่าใช้จ่าย         11,500 

บันทึกลดยอดเงินประกันค่าใช้จ่ายเพราะมี
รายการรับคืน ส่วนลดจ่ายและหนี้สูญ 

เดบิต  เงินกู้              238,500 

     เครดิต ลูกหนี้การค้า                    238,500 

เก็บเงินจากลูกหนี้การค้าได้แล้วนําเงินไปใช้หนี้
เงินกู้ 
เดบิต ดอกเบี้ยจ่าย        7,500 

         เครดิต ส่วนลดจากการกู้ยืม          7,500 

บันทึกดอกเบี้ยจ่าย 

เดบิต   เงินสด                      238,500 

เดบิต  เงินประกันค่าใช้จ่าย    11,500 

           เครดิต   ลูกหนี้เงินกู้            250,000 

เก็บเงินจากลูกหนี้เงินกู้ ได้เงินไม่ครบเนื่องจาก 
รายการรับคืนและส่วนลดจ่ายและหนี้สูญ 

(250,000-2,000-6,000-3,500=238,500 ) 

มี.ค.      1 

 

เดบิต  เงินสด                             1,000 

          เครดิต เงินประกันค่าใช้จ่าย     1,000 

รับเงินท่ีประกันค่าใช้จ่ายคืนจากผู้ซื้อลูกหนี้ 

เดบิต  เงินประกันค่าใช้จ่าย    1,000 

           เครดิต   เงินสด                   1,000 

จ่ายเงินประกันค่าใช้จ่ายคืนให้ผู้ขายลูกหนี้ 
(12,500 – 11,500 = 1,000 ) 
เดบิต  ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า       7,500 

          เครดิต ดอกเบี้ยรับ                  7,500 

บันทึกดอกเบี้ยรับที่เกิดขึ้นจริง 
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การกู้ยืมเงิน โดยน าบัญชีลูกหนี้ไปเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม (secured borrowing หรือ 
assignment of accounts receivable) 

กอบแก้ว รัตนอุบล.(2555: 3-20) กล่าวว่า  
การกู้ยืมเงินโดยใช้ลูกหนี้เป็นสินทรัพย์คํ้าประกันการกู้ยืม (Secured Borrowing) ซึ่งอาจ

ทําได้โดย 

1.1 ใช้บัญชีลูกหนี้โดยรวมเป็นสินทรัพย์คํ้าประกัน (Pledging) 
1.2 ใช้บัญชีลูกหนี้เฉพาะบัญชีใดบัญชีหนึ่งเป็นสินทรัพย์คํ้าประกัน (Assignment) 
ลูกหนี้ยังคงเป็นสินทรัพย์ของกิจการผู้กู้ยืม กิจการผู้กู้ยืมยังคงต้องรับภาระเกี่ยวกับการรับ

คืนสินค้า หนี้สูญ และส่วนใหญ่แล้วมักจะยังเป็นผู้ติดตามเก็บหนี้จากลูกหนี้ 
ตามความเห็นดังกล่าว เมื่อกิจการมีความจําเป็นต้องใช้เงิน กิจการไปขอกู้ยืมเงินจาก

บุคคลอ่ืน เรียกว่า "ผู้ให้กู้ยืม" และกิจการจะกลายเป็น “ผู้กู้ยืม” ซึ่งจะต้องตกลงว่าจะใช้คืนใน
กําหนดเวลาใด ตามวิธีนี้กิจการจะทําการกู้ยืมเงินตามปกติ เพียงแต่ กิจการจะนําบัญชีลูกหนี้
การค้าของกิจการไปเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน กิจการจะกลายเป็นผู้กู้และกิจการจะบันทึก
การกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่ายตามปกติ  และกิจการในฐานะผู้กู้ยืมยังปฏิบัติตามปกติ ได้แก่ การเก็บ
เงินจากลูกหนีก้ารค้า การรับคืนสินค้า การให้ส่วนลดจ่ายและการรับผิดชอบเรื่องหนี้สูญ เมื่อถึงวัน
ครบกําหนดชําระหนี้กิจการจะต้องไปเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าเองและจะต้องนําเงินที่เก็บจาก
ลูกหนี้การค้าได้นี้ไปชําระคืนให้ผู้ให้กู้ และกิจการต้องเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินทราบว่ากิจการได้นําบัญชีลูกหนี้การค้าของกิจการไปเป็นหลักทรัพย์
คํ้าประกันเงินกู้เรียบร้อยแล้ว  
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ตัวอย่างที่ 3-14 บริษัท บางกะปิ จํากัด กู้ยืมเงินจากธนาคาร โดยใช้บัญชีลูกหนี้การค้าเป็น
หลักประกันในการกู้ยืมเงิน  
2557 

ก.ค. 1  บริษัท บางกะปิ จํากัด ได้นําบัญชีลูกหนี้ 700,000 บาท ไปให้ธนาคารพาณิชย์
ไทย เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินจํานวน 500,000 บาท โดยลูกหนี้ยังคงเป็น
ของบริษัท บางกะปิ จํากัด ธนาคารพาณิชย์ไทยคิดค่าธรรมเนียม 1% ของลูกหนี้  
ธนาคารพาณิชย์ไทยคิดดอกเบี้ย 12 %ต่อปี  ข้อตกลงระหว่างกันคือ บริษัท บาง
กะปิ จํากัด จะชําระเงินทุกเดือนเมื่อเก็บเงินสดจากลูกค้าได้   

ก.ค. 31  รับชําระเงินจากลูกหนี้การค้า 454,000 บาท เกิดส่วนลดจ่าย 6,000 บาท รับคืน
สินค้าและส่วนลด 14,000 บาท  

ส.ค. 1  นําเงินสดไปชําระหนี้เงินกู้ยืม 

ส.ค. 31  รับชําระเงินจากลูกหนี้ และลูกหนี้จํานวนหนึ่งเก็บไม่ได้จํานวน 2,000 บาท 

ก.ย. 1  จ่ายชําระเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ย 

การบันทึกบัญชีการกู้ยืมเงินของบริษัท บางกะปิ จํากัด มีดังนี้ 
สมุดรายวันทั่วไป   บริษัท บางกะปิ จํากัด                       หน้า
....30 

พ.ศ.
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ก.ค.    1 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

เงินสด 

ค่าธรรมเนียม (บัญชีลูกหนี้  700,000x1%) 
            เงินกู้ยืม  
กู้ยืมเงินโดยนําลูกหนี้เป็นหลักทรัพย์คํ้าประกัน  
เงินสด 

ส่วนลดจ่าย  
รับคืนและส่วนลด 

             ลูกหนี้การค้า 

รับชําระเงินจากลูกหนี้ 454,000 บาท เกิด
ส่วนลดจ่ายและรับคืนสินค้า 

 493,000 

7,000 

 

 

434,000 

6,000 

14,000 

 

 

 

  

 

500,000 

 

 

 

 

454,000 
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สมุดรายวันทั่วไป   บริษัท บางกะปิ จํากัด              หน้า....30 

พ.ศ.  
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ส.ค.    1 

 

 

 

31 

 

 

 

 

ก.ย.    1 

เงินกู้ยืม      
ดอกเบี้ยจ่าย (500,000x12%x1/12) 
               เงินสด 

นําเงินสดไปชําระหนี้เงินกู้ยืม 

เงินสด 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

               ลูกหนี้การค้า(700,000-454,000) 
รับชําระเงินจากลูกหนี้ และลูกหนี้จํานวนหนึ่ง
เก็บไม่ได้ 

เงินกู้ยืม (500,000-434,000)     
ดอกเบี้ยจ่าย ( 66,000x12%1/12) 
             เงินสด 

จ่ายชําระเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ย 

 434,000 

5,000 

 

 

244,000 

2,000 

 

 

 

66,000 

660 

  

 

439,000 

 

 

 

246,000 

 

 

 

 

66,660 

 

 

จากการบันทึกบัญชีการนําลูกหนี้การค้าไปเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน กิจการต้อง
แสดงบัญชีเงินกู้ยืมเป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน และกิจการต้องเปิดเผยข้อมูลในการนํา
ลูกหนี้ไปเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนี้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีกด้วย เช่น  

1. จํานวนลูกหน้ีการค้าที่นําไปเป็นหลักประกัน 

2. ระยะเวลาในการกู้ยืม 

3. เงื่อนไขอื่นๆ (ถ้ามี) 
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ตั๋วเงินรับ ( Notes Receivable) 
ความหมายและประเภทของตั๋วเงินรับ 

 ตามปกติของการดําเนินกิจการ กิจการมักจะไม่คิดดอกเบี้ยกับลูกหนี้การค้า และเมื่อครบ
กําหนดชําระหนี้กิจการต้องได้รับชําระหนี้จากลูกหนี้การค้าเป็นเงินสด แต่ในบางครั้งเมื่อครบ
กําหนดลูกหนี้อาจไม่สามารถชําระเงินสดให้กับกิจการได้ หมายความว่าลูกหนี้ อาจขอเพิ่ม
ระยะเวลาในการชําระหนี้ออกไปอีก  กิจการจึงต้องพิจารณาใหม่ว่ากิจการควรคิดดอกเบี้ยหรือควร
จัดทําเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ในทางปฏิบัตินิยมให้ลูกหนี้การค้า
จัดทําต๋ัวเงินที่มีความชัดเจนแล้วมอบให้กับกิจการเพื่อเป็นหลักฐานในการเป็นหนี้  

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (2558: 313,316,345)ให้ความหมายของต๋ัวเงินและ
เช็ค ดังนี้ 
มาตรา 898 อันต๋ัวเงินตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้ มีสามประเภทๆ หนึ่งคือ ต๋ัวแลก
เงิน ประเภทหนึ่งคือ ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ประเภทหนึ่งคือ เช็ค 

มาตรา 908 อันว่าต๋ัวแลกเงินนั้นคือ หนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้สั่งจ่าย สั่งบุคคลอีก
คนหนึ่งเรียกว่า ผู้จ่าย ให้ใช้เงินจํานวนหนึ่งแก่บุคคลคนหนึ่ง หรือให้ใช้ตามคําสั่งของบุคคลคนหนึ่ง
ซึ่งเรียกว่าผู้รับเงิน”  
มาตรา 909 อันต๋ัวแลกเงินนั้น ต้องมีรายการดังกล่าว ต่อไปนี้ คือ 

(1) คําบอกชื่อว่าเป็นต๋ัวแลกเงิน 

(2) คําสั่งอันปราศจากเงื่อนไขให้จ่ายเงินเป็นจํานวนแน่นอน 

(3) ชื่อหรือยี่ห้อผู้จ่าย 

(4) วันถึงกําหนดใช้เงิน 

(5) สถานที่ใช้เงิน 

(6) ชื่อหรือยี่ห้อผู้รับเงินหรือคําจดแจ้งว่าให้ใช้เงินแก่ผู้ถือ 

(7) วันและสถานที่ออกต๋ัวเงิน 

(8) ลายมือชื่อผู้สั่งจ่าย” 
มาตรา 982 อันว่าต๋ัวสัญญาใช้เงินนั้น คือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้ออกต๋ัว ให้
คํามั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจํานวนหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง หรือให้ใช้ตามคําสั่งของบุคคลอีกคน
หนึ่งเรียกว่า ผู้รับเงิน  
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มาตรา 983 ต๋ัวสัญญาใช้เงินนั้น ต้องมีรายการด่ังกล่าวต่อไปนี้ คือ 

(1) คําบอกชื่อว่าเป็นต๋ัวแลกเงิน 

(2) คํามั่นสัญญาอันปราศจากเงื่อนไขว่าจะใช้เงินเป็นจํานวนแน่นอน 

(3) วันถึงกําหนดใช้เงิน 

(4) สถานที่ใช้เงิน 

(5) ชื่อหรือยี่ห้อผู้รับเงินหรือคําจดแจ้งว่าให้ใช้เงินแก่ผู้ถือ 

(6) วันและสถานที่ออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน 

(7) ลายมือชื่อผู้ออกต๋ัว 

มาตรา 987 อันว่าเช็คนั้นคือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้สั่งจ่าย สั่งธนาคารให้ใช้
เงินจํานวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง อันเรียกว่าผู้รับเงิน 

มาตรา 988 อันเช็คนั้น ต้องมีรายการด่ังต่อไปนี้คือ 

(1) คําบอกชื่อว่าเป็นเช็ค 

(2) คําสั่งอันปราศจากเงื่อนไขให้ใช้เงินเป็นจํานวนแน่นอน 

(3) ชื่อหรือยี่ห้อและสํานักงานของธนาคาร 

(4) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับเงิน หรือคําจดแจ้งว่าให้ใช้เงินแก่ผู้ถือ 

(5) สถานที่ใช้เงิน 

(6) วันและสถานที่ออกเช็ค 

(7) ลายมือชื่อผู้สั่งจ่าย 

จะเห็นว่า ต๋ัวเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ 

1. ต๋ัวแลกเงิน (Bill of exchange) 
2. ต๋ัวสัญญาใช้เงิน (Promissory  Notes) 
3. เช็ค (cheque)  
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ภาพท่ี 3.4 ตัวอย่างต๋ัวแลกเงิน 

 

ตามตัวอย่างต๋ัวแลกเงิน มีบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ 

1. คุณหนึ่ง เป็น ผู้สั่งจ่าย 

2. คุณสอง เป็น ผู้จ่าย 

3. คุณสาม เป็น ผู้รับเงิน 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.5 ตัวอย่างต๋ัวสัญญาใช้เงิน 

 

ตามตัวอย่างต๋ัวสัญญาใช้เงิน มีบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2 ฝ่าย คือ 

1.   คุณสาม เป็นผู้จ่ายเงิน 

2. คุณหนึ่ง เป็นผู้รับเงิน 

ตั๋วสัญญาใชเ้งิน 

................................. ( สถานท่ีออกตั๋ว ) 

................................ ( วันออกตั๋ว ) 
ข้าพเจ้าขอสัญญาวา่จะจ่ายเงินจาํนวน 100,000 บาท ( หนึ่งแสนบาทถ้วน )              

ให้แก่คุณหนึง่ ( ผู้รับเงิน )   หรือตามคําส่ังภายใน 3 เดือน นับแต่วันออกตัว๋ 

สาม ( ผู้จ่าย หรือ ผู้ส่ังจ่าย ) 

ตั๋วแลกเงิน 

................................. ( สถานท่ีออกตั๋ว ) 
............................. ( วันออกตัว๋ ) 

คุณสอง ( ผู้จ่าย ) 
เมื่อเห็นตั๋วแลกเงินฉบับนี้  โปรดจ่ายเงิน 100,000 บาท ( หน่ึงแสนบาทถ้วน )              ให้แก่
คุณสาม ( ผู้รับเงิน )   หรือตามคาํสั่งของคุณสาม 

หน่ึง ( ผู้ส่ังจ่าย ) 
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ภาพท่ี 3.6 ตัวอย่างเช็ค 

ตามตัวอย่างเช็ค มีบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ฝ่าย คือ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็น ผู้สั่งจ่าย 

2. ธนาคารกรุงไทย เป็น ผู้จ่าย 

3. นางสาวขนิษฐา ศักด์ิสุรีย์มงคล เป็น ผู้รับเงิน 

จากความหมายของตั๋วเงินตามที่กฎหมายกําหนด อาจกล่าวได้ว่า 

ตั๋วเงิน คือ สัญญาในการเป็นหนี้ระหว่างกัน ซึ่งจะถูกทําขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
จํานวนเงินที่แน่นอน และภายในเวลาที่กําหนด รายละเอียดในต๋ัวเงินนั้นจะแตกต่างกันไปตามที่
กฎหมายกําหนด  ต๋ัวเงินในทางบัญชี แบ่งเป็น 

ตั๋วเงินรับ คือ หนังสือตราสารที่ลูกหนี้เป็นผู้ออกให้ เพื่อรอรับเงินตามเวลาที่ระบุในต๋ัวเงิน 

ตั๋วเงินจ่าย คือ หนังสือตราสารที่ลูกหนี้เป็นผู้ออกไว้ เพื่อรอจ่ายเงินตามเวลาที่ระบุในต๋ัว
เงิน 

แต่รายละเอียดที่สําคัญในการบันทึกบัญชีคือ 

1. เงินต้น คือจํานวนเงินที่จะได้รับชําระหรือต้องจ่ายชําระ 

2. อัตราดอกเบี้ย จะถูกกําหนดเป็นร้อยละต่อหนึ่งป ี

3. วันที่ครบกําหนดใช้เงิน อาจกําหนดเป็น ปี เดือน หรือ วัน แล้วแต่จะตกลงกัน 
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วันถึงก าหนดใช้เงิน 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (2558: 318) กําหนดว่า 

 มาตรา 913 กําหนดว่า “อันวันถึงกําหนดของต๋ัวแลกเงินนั้น ท่านว่าย่อมเป็นอย่างใด
อย่างหนึ่งดั่งกล่าวต่อไปนี้คือ 

(1) ในวันใดวันหนึ่งที่กําหนดไว้ หรือ 

(2) เมื่อสิ้นระยะเวลาอันกําหนดไว้นับแต่วันที่ลงในต๋ัวนั้น หรือ 

(3) เมื่อทวงถาม หรือ เมื่อได้เห็น หรือ 

(4) เมื่อสิ้นระยะเวลาอันกําหนดไว้ นับแต่ได้เห็น” 
ตามที่กฎหมายกําหนด จะเห็นได้ว่าการกําหนดระยะเวลาในการชําระหนี้ ควรกําหนดให้

ชัดเจน ดังนี้ 
1. ต๋ัวมอีายุเป็นปี วิธีการนับคือ วันที่ครบกําหนดจะตรงกับวันท่ีเดิม เดือนเดิมแต่เป็นปี 

ถัดไปเช่น  ต๋ัวเงินลงวันที่ 5 พ.ย. 2557 ต๋ัวอายุ 1 ปี วันครบกําหนดคือวันที ่5 พ.ย. 2558 

2. ต๋ัวมีอายุเป็นเดือน วิธีการนับคือ วันที่ครบกําหนดจะตรงกับวันที่เดิม เดือนถัดไป 
โดยถือเกณฑ์ว่า 1 เดือนมีค่าเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นเดือนที่ลงท้ายด้วยคมหรือเดือนที่ลงท้าย
ด้วยยนก็ตาม เช่น  ต๋ัวเงินลงวันที่ 5 พ.ย. 2557 ต๋ัวอายุ 3 เดือน วันครบกําหนดคือวันที่ 5 ก.พ. 
2558 

3. ต๋ัวมีอายุเป็นวัน การกําหนดอายุต๋ัวเป็นวัน จะมีความละเอียดมากที่สุด วิธีการนับ
คือ “ให้นับวันถัดจากวันที่ระบุในต๋ัวและนับวันที่ต๋ัวเงินครบกําหนดด้วย” ซึ่งตามปกติ 1 ปี มี 365 

วัน แต่เพื่อความสะดวกในการคํานวณอาจใช้ 360 วันแทนได้ เช่น ต๋ัวเงินลงวันที่ 5 พ.ย. 2557 ต๋ัว
อายุ 90 วัน วันครบกําหนดคือวันที่ 3 ก.พ. 2558 ซึ่งวิธีการนับวันจะเป็นดังนี้ 

- จํานวนวันในเดือน พ.ย. (30 – 5)    25 วัน 

- จํานวนวันในเดือน ธ.ค.       31 วัน 

            - จํานวนวันในเดือน ม.ค.                 31 วัน 

            - จํานวนวันในเดือน ก.พ.        3 วัน 

     รวม                            90 วัน 
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การค านวณดอกเบี้ย  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (2558: 317) กําหนดว่า 

 มาตรา 911 กําหนดว่า “ ผู้สั่งจ่ายจะเขียนข้อความกําหนดลงไว้ว่าจํานวนเงินอันจะพึงใช้
น้ันให้คิดดอกเบ้ียด้วยก็ได้ และในกรณเีชน่น้ัน ถ้ามิได้กล่าวลงไว้เป็นอย่างอ่ืน ท่านว่าดอกเบ้ียต้อง
คิดแต่วันที่ลงในตั๋วเงิน”     

ตามข้อกําหนดของกฎหมาย เมื่อมีการเพิ่มระยะเวลาในการเป็นหนี้ให้กับลูกหนี้ออกไปอีก 
กิจการควรได้รับผลตอบแทนจากลูกหนี้คือ ดอกเบี้ยรับ เป็นรายได้ของกิจการนอกเหนือจากเงินต้น
ที่ลูกหนี้ได้ก่อขึ้น กฎหมายกําหนดว่า สามารถกําหนดดอกเบี้ยลงไปบนต๋ัวด้วยก็ได้ 

อํานวย ศรีสุโข (2545: 99) ให้สูตรการคํานวณดอกเบี้ย ดังนี้ 
  ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  = จ านวนเงินหน้าตั๋ว x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลาที่ก าหนด 

เช่น  ต๋ัวเงินจํานวน 12,000 บาท   อัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี วันทีร่ะบุในต๋ัว 1 ม.ค. 2557 

1. ต๋ัวอายุ 1 ปี วันครบกําหนดจะเป็นวันที่ 1 ม.ค. 2558 

คํานวณได้โดย  =   12,000 x 10 % x   1 ป ี             = 1,200 บาท 

2. ต๋ัวอายุ 3 เดือน วันครบกําหนดจะเป็นวันที่  1 เม.ย.  2557 

คํานวณได้โดย  =   12,000 x 10 % x   (3 เดือน / 12 เดือน) = 300 บาท 

3. ต๋ัวอายุ 90 วัน  วันครบกําหนดจะเป็นวันที่ 1 เม.ย. 2557 

คํานวณได้โดย  =   12,000 x 10 % x (90 วัน / 360 วัน )             = 300 บาท 

หมายเหตุ :  
1. 1 ปี มี 360 วัน แต่เพื่อความสะดวกในการคํานวณมักใช้ 365 วัน 

2. เดือนกุมภาพันธ์นับจํานวนเพียง 28 วัน เพราะ 29 วัน 4 ปีมีจํานวนหนึ่งครั้ง 

ผลตอบแทนที่เกิดจากการเพิ่มระยะเวลาในการเป็นหนี้ คือ ดอกเบี้ยรับ นั้น ในการจัดทํา
ต๋ัวเงินยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามข้อตกลงเรื่องอัตราดอกเบี้ยอีกด้วย 
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ชนิดของตั๋วเงินรับ  

บุญเสริม วิมุกตะนันท์ และคณะ (2556: 112) กล่าวว่า ประเภทของต๋ัวเงินรับ แบ่งได้  
2 ชนิด คือ 

1. ตั๋วเงินชนิดมีดอกเบี้ยหรือตั๋วเงินรับชนิดระบุอัตราดอกเบี้ยบนตั๋ว (Interest-

bearing Notes) ต๋ัวเงินรับประเภทนี้จะระบุอัตราเงินต้นอัตราดอกเบี้ยและวันครบกําหนดชําระไว้
บนหน้าต๋ัวเมื่อถึงกําหนด ผู้รับเงินตามต๋ัวจะได้รับชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้บนต๋ัว 

2. ตั๋วเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ยหรือตั๋วเงินรับชนิดไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยบนตั๋ว หรือ 
รวมดอกเบี้ยไว้บนหน้าตั๋ว (Non- Interest  bearing  Notes) ต๋ัวเงินรับประเภทนี้จะไม่ระบุ
อัตราดอกเบี้ยไว้บนต๋ัว แต่จะแสดงจํานวนเงินต้นรวมดอกเบี้ยไว้” 

ตามความหมายข้างต้น จะเห็นว่าต๋ัวเงินยังสามารถแบ่งตามชนิดของดอกเบี้ยได้อีกเป็น 2 
ประเภท คือ  

1. ตั๋วเงินระบุดอกเบี้ย หมายถึง ต๋ัวเงินที่ระบุจํานวนเงินไว้ในต๋ัว และได้กําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยไว้อย่างชัดเจนบนต๋ัวเงิน เมื่อถึงวันครบกําหนด จะมีดอกเบี้ยเกิดขึ้นต่างหากจากที่ระบุไว้
หน้าต๋ัว ซึ่งมูลค่าของดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดและระยะเวลาที่กําหนดไว้ด้วย 
เช่นกัน 

2. ตั๋วเงินไม่ระบุดอกเบี้ย หมายถึง ต๋ัวเงินที่ระบุจํานวนเงินไว้ในต๋ัว และไม่ได้กําหนด
อัตราดอกเบี้ยไว้บนต๋ัวเงิน เมื่อถึงวันครบกําหนด จะไม่มีดอกเบี้ยเกิดขึ้นต่างหาก แต่มูลค่าของ
ดอกเบี้ยจะถูกรวมอยู่ในจํานวนเงินในต๋ัวเงิน 

ในรายวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 จะกล่าวถึงเฉพาะ “สินทรัพย์” เท่านั้น ทําให้ ต๋ัวเงินที่จะกล่าว
ต่อไป จะกล่าวถึงเฉพาะ “ต๋ัวเงินรับ”  
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การบันทึกบัญชีตั๋วเงินรับ  

 เมื่อกิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ลูกหนี้อาจชําระหนี้เป็นต๋ัวเงินในทันทีหรือในภายหลัง 
เช่น  

- กิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ลูกหนี้ชําระหนี้เป็นต๋ัวเงินในทันที 
- กิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ลูกหนี้ชําระหนี้เป็นต๋ัวเงินในภายหลัง  
ต๋ัวเงินรับเป็นสินทรัพย์ที่กิจการรับมาจากการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ หรือลูกหนี้นํามาชําระ

หนี้ในภายหลัง จึงมักจะได้ยินคําว่า “ชําระหนี้เป็นต๋ัวเงิน” ซึ่งไม่ได้หมายความว่าหมดความผูกพัน
กันระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ เมื่อต๋ัวเงินรับครบกําหนดและกิจการสามารถเก็บเงินได้กิจการต้อง
บันทึกบัญชีว่าได้รับเงินสดและปิดบัญชีต๋ัวเงินรับพร้อมกับบันทึกรับดอกเบี้ยรับหากเป็นต๋ัวเงิน
ชนิดระบุอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากว่า เกิดดอกเบี้ยรับขึ้นจริงตามระยะเวลาที่กําหนดในต๋ัวหรือหาก
เก็บเงินไม่ได้กิจการต้องบันทึกบัญชีต้ังผู้ออกต๋ัวเงินกลับมาเป็นลูกหนี้อีกครั้งและบันทึกปิดบัญชี
ต๋ัวเงินพร้อมกับบันทึกรับดอกเบี้ยรับ ลักษณะเช่นนี้ เรียกว่า “ต๋ัวเงินรับขาดความเชื่อถือ”  
ตั๋วเงินรับขาดความเชื่อถือ   

ต๋ัวเงินรับขาดความเชื่อถือ หมายถึง เมื่อต๋ัวเงินรับครบกําหนดชําระแล้ว ผู้ออกต๋ัวเงินไม่
สามารถจ่ายเงินตามตั๋วได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ออกต๋ัวเงินจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ สิ่งที่ผู้ออก
ต๋ัวเงินต้องรับผิดชอบคือ  

1. จํานวนเงินที่ระบุไว้บนต๋ัว (หรือ เงินต้น)ที่ค้างชําระ พร้อมกับดอกเบี้ยรับตาม
ระยะเวลาทีค่รบกําหนด 

2. ดอกเบี้ยรับสําหรับระยะเวลาที่เกินกําหนด  

3. ค่าใช้จ่ายในการคัดค้าน  
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ( ถ้ามี ) 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (2558: 334) กําหนดว่า  
มาตรา 960 กล่าวไว้บางส่วนว่า “การที่ต๋ัวแลกเงินขาดรับรองหรือขาดใช้เงินนั้น ต้องทํา
ให้เป็นหลักฐานตามแบบระเบียบด้วยเอกสารฉบับหนึ่ง เรียกว่า คําคัดค้าน” 

 ตามข้อกําหนดของกฎหมาย เมื่อถึงวันครบกําหนดของต๋ัวเงิน หากผู้ถือต๋ัวเงินไม่สามารถ
เก็บเงินตามต๋ัวเงินได้ เรียกว่า “ต๋ัวเงินรับขาดความเชื่อถือ” เพราะผู้ออกต๋ัวไม่ใช้เงินตามที่ระบุใน
ต๋ัวเงิน ผู้ถือต๋ัวเงินต้องทําตามระเบียบเรียกว่า “คําคัดค้าน” เพราะคําคัดค้านจะเป็นหลักฐานที่
แสดงว่าผู้ถือต๋ัวเงินได้ทําตามระเบียบในกรณีที่ผู้ถือต๋ัวเงินไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามต๋ัวเงินจากผู้
ออกต๋ัวเงินได้ 
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ตัวอย่างที ่3-15 วันที่ 1 พ.ย. 2557 บริษัท หมากแข้ง จํากัด ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้บริษัท ศรีสุข 
จํากัด จํานวน 12,000 บาทโดยบริษัท ศรีสุข จํากัด ออกต๋ัวสัญญาใช้เงินให้ในวันนี้ ต๋ัวอายุ 1 เดือน 
อัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี บริษัท หมากแข้ง จํากัด บันทึกบัญชีดังนี้ 

การคํานวณดอกเบี้ยต่อปี = 12,000 x 10/100 x 1/12  

= 100  บาท 

 ต๋ัวเงินออกวันที่ 1 พ.ย. 2557 มีอายุ 1 เดือน วันครบกําหนดคือวันที่ 1 ธันวาคม 2557 

สมุดรายวันทั่วไป บริษัท หมากแข้ง จํากัด                     หน้า....
30 

พ.ศ. 2557 รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

พ.ย.       1 

 

 

ธ.ค.        1 

ต๋ัวเงินรับ 

           ขายสินค้า 

ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ  ได้รับชําระเป็นต๋ัวเงิน 

เงินสด 

            ต๋ัวเงินรับ 

            ดอกเบี้ยรับ            
รับชําระเงินตามตั๋วพร้อมดอกเบี้ยรับ    
(12,000 x 10/100 x 1/12 = 100)                    

 12,000 

 

 

12,100 

  

12,000 

 

 

12,000 

100 
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ตัวอย่างท่ี 3-16 วันที่ 1 พ.ย. 2557 บริษัท หมากแข้ง จํากัด ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้บริษัท ศรีสุข 
จํากัด จํานวน 12,000 บาท โดยบริษัท ศรีสุข จํากัด ออกต๋ัวสัญญาใช้เงินให้ในวันที่ 15 พ.ย. 2557 
ต๋ัวอายุ 1 เดือน อัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี บริษัท หมากแข้ง จํากัด บนัทึกบัญชีดังนี้ 
 การคํานวณดอกเบี้ยต่อปี = 12,000 x 10/100 x 1/12  

= 100  บาท 

 ต๋ัวเงินออกวันที่ 15 พ.ย. 2557 มีอายุ 1 เดือน วันครบกําหนดคือวันที่ 15 ธันวาคม 2557                                        
สมุดรายวันทั่วไป   บริษัท หมากแข้ง จํากัด                 หน้า....
30 

พ.ศ.  2557 รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

พ.ย.         1 

 

 

      15 

 

 

ธ.ค.       15  

ลูกหนี้การค้า 

           ขายสินค้า 

ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ   
ต๋ัวเงินรับ 

            ลูกหนี้การค้า 

รับชําระหนี้เป็นต๋ัวเงิน 

เงินสด 

            ต๋ัวเงินรับ 

            ดอกเบี้ยรับ            
รับชําระเงินตามตั๋วพร้อมดอกเบี้ยรับ 

 12,000 

 

 

12,000 

 

 

12,100 

  

12,000 

 

 

12,000 

 

 

12,000 

100 
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ตัวอย่างที ่3-17 วันที่ 1 พ.ย. 2557 บริษัท หมากแข้ง จํากัด ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้บริษัท ศรีสุข 
จํากัด จํานวน 12,000  บาท โดยบริษัท ศรีสุข จํากัด ออกต๋ัวสัญญาใช้เงินให้ในวันนี้   อายุ 1 เดือน 
อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี และในวันที่ 1 ธ.ค. กิจการไม่ได้รับชําระหนี้จากบริษัท ศรีสุข จํากัด มีค่า
ทําคําคัดค้าน 50 บาท ต่อมาวันที่ 16 ธ.ค. บริษัท ศรีสุข จํากัด นําเงินมาชําระให้ทั้งหมด พร้อม
ดอกเบี้ยล่าช้า บริษัท หมากแข้ง จํากัด บันทึกบัญชีดังนี้ 

การคํานวณดอกเบี้ยต่อปี = 12,000 x 10/100 x 1/12  

= 100  บาท 

 ต๋ัวเงินออกวันที่ 1 พ.ย. 2557 มีอายุ 1 เดือน วันครบกําหนดคือวันที่ 1 ธันวาคม 2557 

สมุดรายวันทั่วไป   บริษัท  หมากแข้ง  จํากัด                   หน้า
....30 

พ.ศ.  2557 รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

พ.ย.         1 

 

 

ธ.ค.         1 

 

 

 

 

 

16 

ลูกหนี้การค้า 

           ขายสินค้า 

ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ   
ลูกหนี้การค้า 

            ต๋ัวเงินรับ 

            ดอกเบี้ยรับ          
บันทึกบริษัท ศรีสุข จํากัด กลับมาเป็นลูกหนี้   
เนื่องจากต๋ัวเงินรับขาดความเชื่อถือ   
เงินสด 

          ลูกหนี้การค้า    
          ดอกเบี้ยรับ 

รับชําระหนี้ทั้งหมดจากบริษัท ศรีสุข จํากัด 

พร้อมดอกเบี้ยที่มาชําระช้า 

( 12,000 x 10 / 100 x  15 / 360 ) 

 12,000 

 

 

12,100 

 

 

 

 

 

12,150 

 

  

12,000 

 

 

12,000 

100 

 

 

 

 

12,100 

50 
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ตัวอย่างที่ 3-18 ตั๋วเงินรับชนิดระบุอัตราดอกเบี้ยบนตั๋วและชนิดไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยบน
ตั๋ว 

2557 

พ.ย.       1  บริษัท  ระนอง  จํากัด  ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 25,000 บาท ให้นายชุมพร  เงื่อนไข
การชําระหนี้  3/10,n/30 

พ.ย.   10   นายชุมพร  ออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน ลงวันที่วันนี้ โดยสัญญาว่าจะใช้เงินจํานวน  
25,000   บาท ภายในเวลา 90 วัน หาก 

ก. ต๋ัวสัญญาใช้เงินระบุอัตราดอกเบี้ยไว้บนต๋ัว ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อป ี

ข. ต๋ัวสัญญาใช้เงินไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยไว้บนต๋ัว  
ธ.ค.  31    ปรับปรุงรายการดอกเบี้ยค้างรับ 

2558 

ม.ค.    6   ต๋ัวสัญญาใช้เงินครบกําหนดในวันนี้ 

พ.ศ. 2557 ก. ระบุอัตราดอกเบี้ยไว้บนตั๋ว ข. ไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยไว้บนตั๋ว 

พ.ย.       1 

 

เดบิต  ลูกหนี้การค้า      25,000 

          เครดิต  ขายสินค้า        25,000 

ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 

เดบิต  ลูกหนี้การค้า         25,000 

           เครดิต  ขายสินค้า         25,000 

ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 

พ.ย.     10 

 

เดบิต  ต๋ัวเงินรับ            25,000 

          เครดิต  ลูกหนี้การค้า    25,000 

ลูกหนี้ชําระหนี้ เป็นต๋ัวสัญญาใช้ เงิน 

เป็นต๋ัวระบุอัตราดอกเบี้ย 6 % 

เดบิต  ต๋ัวเงินรับ                25,250 

         เครดิต  ลูกหนี้การค้า      25,000 

         เครดิต  ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า 250 

ลูกหนี้ชําระหนี้เป็นต๋ัวสัญญาใช้เงิน เป็นต๋ัว
ไม่ระบุอัตราดอกเบี้ย ซึ่ งผู้ออกต๋ัวเป็น
ลูกหนี้จํานวน 25,000 บาท หากจะออกต๋ัว
ไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยจะต้องรวมดอกเบี้ยไว้
บนต๋ัวด้วย (25,000 + 250) 
(25,000 x 6% x 60/360 = 250 ) 

และต้องบันทึกเป็นดอกเบี้ยรับล่วงหน้า 
เพราะจะได้รับเมื่อครบกําหนด 60 วัน 
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กอบแก้ว รัตนอุบล. (2555: 3-28) กล่าวว่า  ต๋ัวเงินรับจะถูกบันทึกในบัญชีด้วยมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิคํานวณโดยมีอัตราคิดลดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด สําหรับ
ต๋ัวเงินรับชนิดระบุดอกเบี้ยถึงแม้จะมีการกําหนดมูลค่าหน้าต๋ัวและดอกเบี้ยถึงแม้จะมีการกําหนด
มูลค่าของต๋ัวเงินไว้แล้วก็ตาม ในการขายสินค้า ให้บริการหรือให้กู้ยืมเงิน ราคาของสินค้า บริการ
หรือเงินต้นในการกู้ยืมอาจไม่เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หน้าต๋ัวได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่ตราไว้ 
(Stated rate) กับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด (Market  Rate, Effective Interest Rate) ของการ
ก่อภาระผูกพันในลักษณะที่คล้ายคลึงกันทั้งในด้านลักษณะ จํานวนเงินต้น ระยะเวลาและระดับ
ความเสี่ยงโดย 

1. ถ้าหากอัตราดอกเบี้ยที่ตราไว้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด มูลค่าของต๋ัวเงินนั้น
หรือราคาสินค้า / บริการ จํานวนเงินต้นในการกู้ยืมจะเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หน้าต๋ัว 

พ.ศ. 2557 ก.ระบุอัตราดอกเบี้ยไว้บนตั๋ว ข.ไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยไว้บนตั๋ว 

ธ.ค.      31 

(ปรับปรุง) 
เดบิต  ดอกเบี้ยค้างรับ      213 

          เดบิต  ดอกเบี้ยรับ              213 

ปรับปรุงรายการดอกเบี้ยค้างรับ 

(จํานวนวันเดือน พ.ย.(30-10) = 20 วัน 

จํานวนวันเดือน ธ.ค.               = 31 วัน 

ต้ังแต่วันที่ 10 พ.ย.–31 ธ.ค.    = 51 วัน 

= 25,000 x 6% x 51/360 = 213  )  

เดบิต  ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า      213 

         เครดิต  ดอกเบี้ยรับ               213 

ปรับปรุงรายการดอกเบี้ยรับล่วงหน้าได้
เกิดขึ้นจริงแล้ว 51 วัน 

 

2558 

ม.ค.        6 

 

 

เดบิต  เงินสด                     25,250 

          เครดิต  ต๋ัวเงินรับ          25,000 

          เครดิต  ดอกเบี้ยค้างรับ      213 

          เครดิต   ดอกเบี้ยรับ            37 

รับชําระเงินตามตั๋วเงินพร้อมดอกเบี้ย
รับ 

 

เดบิต  เงินสด                   25,250 

          เครดิต  ต๋ัวเงินรับ            25,250 

รับชําระเงินตามตั๋วเงิน 

เดบิต  ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า      37 

          เครดิต  ดอกเบี้ยรับ                37 

ปิดบัญชีดอกเบี้ยรับล่วงหน้า 

( 250 – 213 = 37 หรือ บันทึกดอกเบี้ยรับ
ที่เกิดขึ้นจริง 9 วัน ต้ังแต่ 31 ธ.ค. – 6ม.ค.) 
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2. ถ้าหากอัตราดอกเบี้ยที่ตราไว้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด มูลค่าของต๋ัวเงินนั้น
จะสูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้หน้าต๋ัว หรืออาจจะพูดว่าต๋ัวเงินนั้นมีส่วนเกินมูลค่า (Premium) 

3. ถ้าหากอัตราดอกเบี้ยที่ตราไว้ตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด มูลค่าของต๋ัวเงินนั้น
จะตํ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไว้หน้าต๋ัว หรืออาจจะพูดว่าต๋ัวเงินนั้นมีส่วนลดมูลค่า (Discount) 

ตามความเห็นข้างต้น อธิบายได้ ดังนี้ 
 เมื่อกิจการได้รับต๋ัวเงินรับ จะต้องบันทึกบัญชีจํานวนเงินของต๋ัวเงิน ซึ่งต๋ัวเงินจะถูก
กําหนดวันครบกําหนดไว้อยู่แล้ว ดังนั้นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงคือ ต๋ัวเงินที่ได้รับมาในวันนี้ จะเป็นจํานวน
เท่าใดในอนาคต และในวันนี้จะต้องบันทึกบัญชีต๋ัวเงินด้วยจํานวนเท่าใด สิ่งที่เป็นตัวกําหนดคือ 
อัตราดอกเบี้ยของต๋ัวเงินเองและอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ณ ขณะนั้น และระยะเวลา แสดงได้
ดังตาราง 3-1 

 

ตารางท่ี 3.1 การแสดงผลของอัตราดอกเบี้ยกับมูลค่าของต๋ัวเงินตามที่ระบุไว้กับอัตราดอกเบี้ยใน
ท้องตลาด 

อัตราดอกเบี้ยของกิจการที่ระบุไว้ ส่งผลให้ ผลทีเ่กิด 

เท่ากับ อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด มูลค่าของต๋ัวเงิน 

= เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้บนต๋ัว 

ไม่ม ี

สูงกว่า อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด มูลค่าของต๋ัวเงิน สูงกว่า 

มูลค่าที่ตราไว้บนต๋ัว 

ส่วนเกินมูลค่า 

ตํ่ากว่า อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด มูลค่าของต๋ัวเงิน ตํ่ากว่า 

มูลค่าที่ตราไว้บนต๋ัว 

ส่วนลดมูลค่า 

 

โดยปกติแล้วในการดําเนินงาน มักจะเกิดลูกหนี้การค้าระยะสั้นและต๋ัวเงินรับระยะสั้น ทํา
ให้ระยะเวลาที่เกิดขึ้นเป็นแค่ช่วงสั้น สามารถบันทึกบัญชีตามจํานวนที่ระบุบนหน้าต๋ัวได้เลย แต่ถ้า
ต๋ัวเงินรับเป็นระยะยาวจะต้องพิจารณาอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดกับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุมาบน
ต๋ัว แล้วคํานวณโดยเปิดตารางแสดงมูลค่าปัจจุบันและตารางมูลค่าในอนาคต  
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ตัวอย่างที ่3-20 กรณีอัตราดอกเบี้ยของตั๋วเงินรับเท่ากับอัตราดอกเบี้ยท้องตลาด 

บริษัท บึงโขงหลง จํากัด ให้กู้ยืมเงินจํานวน 60,000 บาทแก่นายบึงกาฬ วันที่ 1 มกราคม 
2556 และนายบึงกาฬได้ออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี มอบให้กับ
กิจการ ซึ่งนายบึงกาฬจะคืนเงินต้นเมื่อครบกําหนดและในช่วงเวลา 3 ปีจะจ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 31  
ธันวาคม วันนี้ อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด เป็น 10% ต่อปี  

การคํานวณมูลค่าปัจจุบันของตั๋วเงินรับ 

มูลค่าปัจจุบันของเงินหน้าต๋ัว PVIF 3,10% : ( 60,000 x 0.751315   =  45,078.90 

มูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยรับ PVIFA 3,10%: ( 6,000 x 2.486852 ) =  14,921.10 

มูลค่าปัจจุบันของต๋ัวเงินรับ       =  60,000.00 

สมุดรายวันทั่วไป   บริษัท  บึงโขงหลง  จํากัด            หน้า 30 

พ.ศ.  2556 รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ม.ค.       1 

 

 

ธ.ค.      31 

 

 

 

พ.ศ.  2557 

ธ.ค.       31 

 

 

พ.ศ.  2558 

ธ.ค.       31 

 

 

ต๋ัวเงินรับ  
            เงินสด 

ให้กู้ยืมเงินแก่นายบึงกาฬ รับชําระหนี้เป็นต๋ัวเงิน 

เงินสด 

             ดอกเบี้ยรับ 

บันทึกดอกเบี้ยรับท่ีเกิดขึ้นจริง 12 เดือน 

( 60,000 x 10 /100 x 1 ปี) 
 

เงินสด 

               ดอกเบี้ยรับ  

บันทึกดอกเบี้ยรับท่ีเกิดขึ้นจริง 12 เดือน 

 

เงินสด 

               ดอกเบี้ยรับ  

บันทึกดอกเบี้ยรับท่ีเกิดขึ้นจริง 12 เดือน 

 60,000 

 

 

6,000 

 

 

 

 

6,000 

 

 

 

6,000 

 

 

  

60,000 

 

 

6,000 

 

 

 

 

6,000 

 

 

 

6,000 
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สมุดรายวันทั่วไป   บริษัท  บึงโขงหลง  จํากัด                     หน้า 30 

พ.ศ.
2559 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

 

 

 

2560 

ม.ค.      1 

เงินสด 

               ดอกเบี้ยรับ  

บันทึกดอกเบี้ยรับท่ีเกิดขึ้นจริง 12 เดือน 

 

เงินสด 

             ต๋ัวเงินรับ 

บันทึกรับเงินจากต๋ัวเงินรับเมื่อครบกําหนด 3 ปี 

 6,000 

 

 

 

60,000 

  

6,000 

 

 

 

60,000 

 

ตัวอย่างที ่3-21 กรณีอัตราดอกเบี้ยของตั๋วเงินรับสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยท้องตลาด 

บริษัท บึงโขงหลง จํากัด ให้กู้ยืมเงินจํานวน 60,000 บาท แก่นายบึงกาฬ วันที่ 1 มกราคม 
2556 และนายบึงกาฬได้ออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี มอบให้กับ
กิจการ ซึ่งนายบึงกาฬจะคืนเงินต้นเมื่อครบกําหนดและในช่วงเวลา 3 ปี จะจ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 
31 ธันวาคม วันนี้ อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด เป็น 8% ต่อปี  

การคํานวณมูลค่าปัจจุบันของตั๋วเงินรับ 

มูลค่าปัจจุบันของเงินหน้าต๋ัว PVIF 3,8%:  (  60,000 x 0.79383 ) =  47,629.80 

มูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยรับ PVIFA 3,8%: ( 6,000 x 2.57710 )  =  15,462.60 

มูลค่าปัจจุบันของต๋ัวเงินรับ     =  63,092.40 

เนื่องจากเงื่อนไขข้างต้น ทําให้ต้องทําตารางส่วนเกินมูลค่าต๋ัวเงินรับก่อนบันทึกบัญชี 
วันที ่ เงินสดรับ 

( 10%) 
(บาท) 

ดอกเบี้ยรับ
(8%) 
(บาท) 

ตัดบัญชีส่วนเกิน
มูลค่า 
(บาท) 

มูลค่าตามบัญชีของตัว๋
เงินรับ 

(บาท) 
   1 ก.ย. 2556    63,092 

 31 ส.ค.2556 6,000 5,047 953 62,139 

 31 ส.ค. 2557 6,000 4,971 1,029 61,110 

 31 ส.ค. 2558 6,000 4,980 1,110 60,000 

   1 ก.ย. 2559 18,000 14,908 3,092 - 
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สมุดรายวันทั่วไป   บริษัท  บึงโขงหลง  จํากัด              หน้า 30 

พ.ศ.
2556 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ม.ค.      1 

 

 

 

ธ.ค.    31 

 

 

 

2557 

ธ.ค.    31 

 

 

 

2558 

ธ.ค.    31 

 

 

 

2559 

ม.ค.      1 

ต๋ัวเงินรับ 

ส่วนเกินมูลค่าต๋ัวเงินรับ 

            เงินสด 

ให้กู้ยืมเงินแก่นายบึงกาฬ รับชําระหนี้เป็นต๋ัวเงิน 

เงินสด 

            ส่วนเกินมูลค่าต๋ัวเงินรับ 

            ดอกเบี้ยรับ 

บันทึกรับเงินสดและตัดส่วนเกิน 

 

เงินสด 

            ส่วนเกินมูลค่าต๋ัวเงินรับ 

            ดอกเบี้ยรับ 

บันทึกรับเงินสดและตัดส่วนเกิน 

 

เงินสด 

               ส่วนเกินมูลค่าต๋ัวเงินรับ 

               ดอกเบี้ยรับ 

บันทึกรับเงินสดและตัดส่วนเกิน 

 

เงินสด 

               ต๋ัวเงินรับ 

บันทึกรับเงินจากต๋ัวเงินรับเมื่อครบกําหนด 3 ปี 

 60,000 

3,092 

 

 

6,000 

 

 

 

 

6,000 

 

 

 

 

6,000 

 

 

 

 

60,000 

 

 

 

  

 

63,092 

 

 

953 

5,095 

 

 

 

1,029 

4,971 

 

 

 

1,110 

4,890 

 

 

 

60,000 
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ตัวอย่างที ่3-22 กรณีอัตราดอกเบี้ยของตั๋วเงินรับต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยท้องตลาด 

บริษัท บึงโขงหลง จํากัด ให้กู้ยืมเงินจํานวน 60,000 บาทแก่นายบึงกาฬ วันที่ 1 มกราคม 
2556 และนายบึงกาฬได้ออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี มอบให้กับ
กิจการ ซึ่งนายบึงกาฬจะคืนเงินต้นเมื่อครบกําหนดและในช่วงเวลา 3 ปีจะจ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 31 
ธันวาคม วันนี้ อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด เป็น 12% ต่อปี  

การคํานวณมูลค่าปัจจุบันของตั๋วเงินรับ 

มูลค่าปัจจุบันของเงินหน้าต๋ัว PVIF 3,12%:  (  60,000 x 0.71178 ) =   42,707.00 

มูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยรับ PVIFA 3,12%: ( 6,000 x 2.40183 )  =   14,411.00 

มูลค่าปัจจุบันของต๋ัวเงินรับ     =   57,118.00 

 

เนื่องจากเงื่อนไขข้างต้น ทําให้ต้องทําตารางส่วนลดมูลค่าต๋ัวเงินรับก่อนบันทึกบัญชี 

วันที่ เงินสดรับ(10%) 
(บาท) 

ดอกเบี้ยรับ(12%) 
(บาท) 

ตัดบัญชีส่วนลด
มูลค่า(บาท) 

มูลค่าตามบัญชี
ของตั๋วเงินรับ(บาท) 

1 ม.ค. 2556    57,118 

31 ธ.ค.2556 6,000 6,854 854 57,972 

31 ส.ค.2557 6,000 6,957 957 58,929 

31 ส.ค.2558 6,000 7,071 1.071 60,000 

1 ม.ค. 2559 18,000 20,882 2,882 - 
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สมุดรายวันทั่วไป   บริษัท  บึงโขงหลง  จํากัด              หน้า 30 

พ.ศ.2556 รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ม.ค.       1 

 

 

 

ธ.ค.     31 

 

 

 

พ.ศ.2557 

ธ.ค.    31 

 

 

 

พ.ศ.2558 

ธ.ค.     31 

 

 

 

พ.ศ.2559 

ม.ค.      1 

ต๋ัวเงินรับ 

                ส่วนลดมูลค่าต๋ัวเงินรับ 

                เงินสด 

ให้กู้ยืมเงินแก่นายบึงกาฬ รับชําระหนี้เป็นต๋ัว 

เงินสด 

ส่วนลดมูลค่าต๋ัวเงินรับ 

                 ดอกเบี้ยรับ 

บันทึกรับเงินสดและตัดส่วนลด 

 

เงินสด 

ส่วนลดมูลค่าต๋ัวเงินรับ 

                   ดอกเบี้ยรับ 

บันทึกรับเงินสดและตัดส่วนลด 

 

เงินสด 

ส่วนลดมูลค่าต๋ัวเงินรับ 

                 ดอกเบี้ยรับ 

บันทึกรับเงินสดและตัดส่วนลด 

 

เงินสด 

                 ต๋ัวเงินรับ 

บันทึกรับเงินจากต๋ัวเงินรับเมื่อครบกําหนด 3 ปี 

 

 60,000 

 

 

 

6,000 

854 

 

 

 

6,000 

957 

 

 

 

6,000 

1,071 

 

 

 

60,000 

 

  

2,882 

57,118 

 

 

 

6,854 

 

 

 

 

6,957 

 

 

 

 

7,071 

 

 

 

60,000 
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การจัดหาเงินโดยใช้บัญชีตั๋วเงินรับ 

ตั๋วเงินรับขายลด 

ตามปกติ กิจการต้องรอให้ต๋ัวเงินครบกําหนดจึงจะไปเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ แต่ถ้ากิจการมี
ความจําเป็นต้องใช้เงิน ในขณะที่ตั๋วเงินรับที่ถืออยู่ยังไม่ครบกําหนด กิจการสามารถนําต๋ัวเงินรับที่
กิจการถืออยู่ไปขายให้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่รับซื้อ กิจการจะได้เงินมาใช้ทันที เพียงแต่
กิจการจะไม่ได้รับเงินตามจํานวนที่ระบุไว้หน้าต๋ัว เนื่องจากว่า ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่รับซื้อ
ต้องหักเงินจํานวนหนึ่งเรียกว่า “ส่วนลด” ไว้ เพื่อเป็นรายได้ของธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นเอง 

เช่นเดียวกันกับการนําลูกหนี้การค้าไปขาย กิจการต้องพิจารณาว่าเป็นไปตามเงื่อนไข 3 
ข้อ ที่ได้กําหนดไว้หรือไม่ ทําให้การขายลดต๋ัวเงินรับ แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ การขายลดต๋ัวเงินรับ
แบบผู้ขายต๋ัวไม่รับผิดชอบหนี้สูญ และการขายลดต๋ัวเงินรับแบบผู้ขายต๋ัวต้องรับผิดชอบหน้ีสูญ 

สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้  
1. เมื่อนําต๋ัวเงินรับไปขาย กิจการต้องบันทึกบัญชีว่าได้รับเงินจากการนําต๋ัวไปขาย

จํานวนเท่าใด 

2. ธนาคารจะหักเงินจํานวนหนึ่งไว้ เรียกว่า “ส่วนลด” การคํานวณส่วนลดจะใช้มูลค่า
ของตั๋วเงินเมื่อครบกําหนดคูณกับอัตราส่วนลดตามที่ธนาคารกําหนดคูณกับระยะเวลาที่ต๋ัวเงินไป
อยู่กับธนาคาร นอกจากนี้ยังต้องคํานวณว่า กิจการได้ถือต๋ัวเงินไว้ระยะเวลาหนึ่งซึ่งกิจการต้อง
บันทึกบัญชีดอกเบี้ยรับท่ีเกิดขึ้นตามระยะเวลานั้นและหาผลต่างของจํานวนเงินที่กิจการได้รับจาก
การขายต๋ัวเงินกับมูลค่าตามบัญชีของตั๋วเงินรับในวันที่นําต๋ัวไปขายมีมูลค่าเท่าใด 

3. เมื่อถึงวันที่ต๋ัวเงินรับครบกําหนด ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะเป็นคนไปเก็บเงินกับ
ผู้ออกต๋ัวเอง ซึ่งธนาคารจะต้องได้รับเงินจากผู้ออกต๋ัวเท่ากับมูลค่าที่กําหนดไว้บนต๋ัวเงินพร้อมกับ
ดอกเบี้ยรับเมื่อครบกําหนด  

อํานวย ศรีสุโข (2547: 105) กล่าวว่า การคํานวณเงินที่จะได้รับจากการโอนขายลดให้กับ
ธนาคาร คํานวณได้ ดังนี้ 

         จํานวนเงินที่กิจการได้รับ =    มูลค่าต๋ัวเมื่อครบกําหนด - ส่วนลดที่ธนาคารหักไว้ 
             จากสูตรข้างต้น สามารถนํามากําหนดเป็นสัญลักษณ์ ดังนี้   

โดย A  =      จํานวนเงินที่กิจการได้รับจากการขายต๋ัว 

B  = มูลค่าต๋ัวเมื่อครบกําหนด (มูลค่าของตั๋วเงินรับ + ดอกเบี้ยรับเมื่อครบกําหนด) 
C  = ส่วนลดที่ธนาคารหักไว้   (B x อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกําหนด x  
            ระยะเวลาที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินถือต๋ัวเงิน)  
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D  = มูลค่าตามบัญชีของต๋ัวเงินรับและดอกเบี้ยรับตามระยะเวลาที่กิจการถือต๋ัว 
(มูลค่าของตั๋วเงินรับ + ดอกเบี้ยรับต้ังแต่วันที่กิจการได้รับต๋ัวจนถึงวันที่กิจการนํา
ต๋ัวไปขาย) 

 E  =  ผลต่างของมูลค่าตามบัญชีของตั๋วเงินรับกับจํานวนเงินที่จะได้รับจากการขายต๋ัว  
  (ผลต่างเกิดได้ 2 ลักษณะ คือ 

1. ผลขาดทุนหากมูลค่าตามบัญชีของต๋ัวเงินรับมีจํานวนมากกว่าจํานวนเงินที่จะ
ได้รับจากการขายต๋ัว 

2. ผลกําไรหากมูลค่าตามบัญชีของต๋ัวเงินรับมีจํานวนน้อยกว่าจํานวนเงินที่จะ
ได้รับจากการขายต๋ัว) 

โดยให้    A = B – C 

    E  = D – A 

 

ตัวอย่างที ่3-23 วันที่ 1 ต.ค. 2557 บริษัท หมากแข้ง จํากัด ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้บริษัท ศรีสุข 
จํากัด จํานวน 12,000 บาท โดยบริษัท ศรีสุขจํากัด ออกต๋ัวสัญญาใช้เงินให้ในวันนี้ อายุ 90 วัน 
อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี ต่อมาวันที่ 20 พ.ย. 2557 กิจการได้นําต๋ัวฉบับนี้ไปขายลดให้ธนาคาร 
ธนาคารคิดส่วนลด 12% ต่อปี 

จาก   A = B – C 

    E  = D - A 

B = 12,000 + (12,000 x 10 /100 x (90 / 360)     =12,000 + 300 = 12,300 บาท 

C=  12,300 x (12 / 100) x (40 / 360)  = 164 บาท 

ระยะเวลาทั้งหมด     90  วัน  (  1 ต.ค. – 30 ธ.ค. ) 
  หัก  ระยะเวลาที่กิจการถือต๋ัว  50  วัน  (  1 ต.ค. -  20 พ.ย. ) 

ระยะเวลาที่เหลือจนครบกําหนด    40  วัน   ( 20 พ.ย. – 30 ธ.ค.) 
D = 12,000 + (12,000 x 10 /100 x (50 / 360) = 12,000 + 167 = 12,167 

A = B – C = 12,300 – 164   = 12,136 บาท 

E  = D – A = 12,167 - 12,136  = 31 บาท 

 

 



145 

 

การขายลดตั๋วเงินรับแบบผู้ขายตั๋วไม่รับผิดชอบหนี้สูญ ต๋ัวเงินรับเป็นสินทรัพย์ การนําต๋ัวเงิน
รับไปขายในกรณีนี้ หมายความว่ากิจการได้ขายสินทรัพย์ของกิจการออกไป ในวันที่กิจการนําต๋ัว
เงินรับไปขายกิจการต้องบันทึกบัญชีปิดบัญชีต๋ัวเงินรับและบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยผลต่างที่
เกิดขึ้นของจํานวนเงินที่ได้รับจากการนําต๋ัวเงินไปขายกับมูลค่าตามบัญชีของต๋ัวเงินรับนั้นจะถือ
เป็นรายการขาดทุนจากการขายลดต๋ัวเงินรับ (E)  
จากตัวอย่างที่ 3-23 ถ้าบริษัท หมากแข้ง  จํากัด ขายลดต๋ัวเงินรับแบบผู้ขายต๋ัวไม่รับผิดชอบหนี้
สูญ จะบันทึกบัญชี ดังนี้ 

สมุดรายวันทั่วไป   บริษัท หมากแข้ง จํากัด                   หน้า....
30 

พ.ศ.  2557 รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ต.ค.         1 

 

 

พ.ย.       20 

 

 

 

 

 

 

 

ต๋ัวเงินรับ 

              ขายสินค้า 

ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ  รับชําระหนี้เป็นต๋ัวเงิน 

ดอกเบี้ยค้างรับ 

              ดอกเบี้ยรับ 

บันทึกดอกเบี้ยรับท่ีเกิดขึ้น 50 วัน 

เงินสด 

ขาดทุนจากการขายลดต๋ัวเงินรับ 

                ต๋ัวเงินรับ    
                ดอกเบี้ยค้างรับ      
นําต๋ัวเงินรับไปขาย              

 12,000 

 

 

167 

 

 

12,136 

31 

 

 

 

  

12,000 

 

 

167 

 

 

 

12,000 

167 

 

 

เมื่อถึงวันที่ต๋ัวเงินครบกําหนดถ้าธนาคารไม่สามารถเก็บเงินจากผู้ออกต๋ัวเงินได้ กิจการไม่
ต้อง 

บันทึกบัญชีและไม่ต้องรับผิดชอบหน้ีสูญที่เกิดขึ้น 

การขายลดตั๋วเงินรับแบบผู้ขายตั๋วต้องรับผิดชอบหนี้สูญ ต๋ัวเงินรับเป็นสินทรัพย์ที่กิจการ
ได้รับมาจากลูกหนี้การค้า การนําต๋ัวเงินรับไปขายในกรณีนี้  หมายความว่ากิจการยังต้อง
รับผิดชอบหนี้สูญ ซึ่งจะต้องพิจารณาเหมือนกับการนําลูกหนี้ไปขาย หากเป็นไปตามเงื่อนไข 3 ข้อ



146 

 

ที่นั้นจะถือว่าการขายต๋ัวเป็นการขาย แต่ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 3 ข้อ จะถือว่าการขายต๋ัวเป็น
เพียงการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินเท่านั้น 

การขายลดตั๋วเงินรับแบบผู้ขายตั๋วต้องรับผิดชอบหนี้สูญ (ถือเป็นการขาย) ตามกรณีนี้ใน
วันที่กิจการนําต๋ัวเงินรับไปขายกิจการไม่ต้องบันทึกบัญชีปิดบัญชีต๋ัวเงินรับ แต่ต้องเปิดบัญชีขึ้นมา
ใหม่คือบัญชีต๋ัวเงินรับขายลด เพื่อแสดงว่ากิจการต้องรับผิดชอบหน้ีสูญ  

จากตัวอย่างที่ 3-23 ถ้าบริษัท หมากแข้ง จํากัด ขายลดต๋ัวเงินรับแบบผู้ขายต๋ัวต้อง
รับผิดชอบหนี้สูญ และ ธนาคารเก็บเงินจากผู้ออกต๋ัวได้ครบ การบันทึกบัญชีเป็นดังนี้ 

สมุดรายวันทั่วไป   บริษัท หมากแข้ง จํากัด 

พ.ศ.2557 ถือเป็นการขาย ถือเป็นการกู้ยืม 

ต.ค.      1 

 

 

พ.ย.    20 

 

 

 

 

 

 

 

ธ.ค.    30 

 

 

เดบิต ตั๋วเงินรับ                     12,000 

             เครดิต ขายสินค้า                12,000 

ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ  รับชําระหนี้เป็นตั๋วเงิน 

เดบิต ดอกเบี้ยค้างรับ         167 

              เครดิต ดอกเบี้ยรับ             167 

บันทึกดอกเบี้ยรับที่เกิดขึ้น 50 วัน 

เดบิต เงินสด                                 12,136 

เดบิต ขาดทุนจากการขายลดตั๋วเงินรับ 31 

             เครดิต ตั๋วเงินรับขายลด         12,000 

             เครดิต ดอกเบี้ยค้างรับ                167 

นําตั๋วเงินรับไปขาย              
เดบิต ตั๋วเงินรับขายลด      12,000 

             เครดิต ตั๋วเงินรับ                  12,000 

ปิดบัญชีตั๋วเงินรับและตั๋วเงินรับขายลด 

เดบิต ตั๋วเงินรับ                     12,000 

             เครดิต ขายสินค้า                  12,000 

ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ  รับชําระหนี้เป็นตั๋วเงิน 

เดบิต ดอกเบี้ยค้างรับ         167 

              เครดิต ดอกเบี้ยรับ                   167 

บันทึกดอกเบี้ยรับที่เกิดขึ้น 50 วัน 

เดบิต เงินสด                   12,136 

เดบิต ดอกเบี้ยจ่าย                  31 

          เครดิต หนี้สินจากการขายลดตั๋วเงินรับ           

                                                          12,000 

          เครดิตดอกเบี้ยค้างรับ                     167 

นําตั๋วเงินรับไปค้ําประกันการกู้ยืม              
เดบิต หน้ีสินจากการขายลดตั๋วเงินรับ12,000 

           เครดติตั๋วเงินรับ                         12,000 

ปิดบัญชีตั๋วเงินรับและตั๋วเงินรับขายลด 

แต่ถ้าหากธนาคารไปเรียกเก็บเงินแล้วไม่สามารถเก็บเงินจากบริษัท ศรีสุข จํากัดได้ 
ธนาคารจะแจ้งมายังบริษัท หมากแข้ง จํากัด เพื่อเก็บเงินกับบริษัท หมากแข้ง จํากัด ตามจํานวนที่
ธนาคารควรจะได้รับ ( 12,000 + 300 ) เหตุการณ์นี้เรียกว่า ตั๋วเงินรับขายลดขาดความเชื่อถือ 
ตามตัวอย่างข้างต้น เมื่อถึงวันที่ 30 ธ.ค.แล้ว ธนาคารเก็บเงินจากบริษัท ศรีสุข จํากัด ไม่ได้ 
ธนาคารจะ 
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1. กลับมาเก็บเงินกับกิจการ จํานวน 12,300 บาท (และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ หากมี) 
2. บริษัท หมากแข้ง จํากัด ต้องจ่ายเงินคืนให้กับธนาคาร และกิจการต้องไปเก็บเงินกับ

บริษัท ศรีสุข จํากัด เอง 

การบันทึกบัญชี เป็นดังนี้ 
                            สมุดรายวันทั่วไป   บริษัท  หมากแข้ง  จํากัด   

พ.ศ.2557 ถือเป็นการขาย ถือเป็นการกู้ยืม 

ธ.ค.    30 เดบิต ตั๋วเงินรับขายลด       12,000 

           เครดิต ตั๋วเงินรับ                    12,000 

ปิดบัญชีตั๋วเงินรับและตั๋วเงินรับขายลด 

เดบิต ลูกหนี้ตั๋วเงินรับเกินกําหนด  12,300 

              เครดิต เงินสด                     12,300 

ตั๋วเงินรับขายลดขาดความเชื่อถือ กิจการจ่ายเงิน
ให้ธนาคารท้ังเงินต้น ดอกเบี้ย (12,000+300) 

หน้ีสินจากการขายลดตั๋วเงินรับ    12,000          
                ตั๋วเงินรับ                           12,000 

ปิดบัญชีตั๋วเงินรับ 

ตั๋วเงินรับเกินกําหนดชําระ            12,300 

             เงินสด                                 12,300 

จ่ายเงินคืนธนาคารเพราะตั๋วเงินรับขาดความ
เชื่อถือ 

 

การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ กําหนดว่า 

การเปิดเผยในงบการเงิน ให้แสดงบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าเป็น
รายการหักจากลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้อ่ืนก็ให้แสดงเป็นรายการหัก
จากลูกหนี้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่แสดงลูกหนี้ในงบดุลด้วยมูลค่าสุทธิ ให้เปิดเผยจํานวนค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 ตามที่มาตรฐานการบัญชีและคําชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กําหนด ต๋ัวเงินรับเป็น
หลักฐานที่กิจการได้รับจากลูกหนี้ของกิจการ ดังนั้นการแสดงบัญชีต๋ัวเงินรับจะแสดงอยู่ในหัวข้อ 
“ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน” โดยบัญชีลูกหนี้การค้าให้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ผลลัพธ์คือ 
ลูกหนี้สุทธิและแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน การเปิดเผยเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คือจํานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในกรณีที่กิจการไม่ได้แสดงบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเอาไว้ใน 

งบการเงิน
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ตัวอย่าง งบการเงินของบริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน)  
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

            

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  1 มกราคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  1 มกราคม 

สินทรัพย์ 
หมาย
เหต ุ

2556  2555  2555  2556  2555  2555 

 

    (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่)      (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่)  
  (บาท) 
สินทรัพย์หมุนเวียน  

           เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 24,632,252,846   

 

23,084,975,812   

 

14,201,712,209   

 

15,642,314,092  

 

19,367,985,562  

 

10,804,492,327  

เงินลงทุนชั่วคราว 8 1,050,000,000   

 

11,970,669,339   

 

9,893,328,680   

 

 -  

 

8,326,526,025  

 

5,437,163,051  

ลูกหนี้การค้า 6,9 
848,215,281   

 

541,203,760   

 

476,647,510   

 

119,443,847  

 

100,796,688  

 

170,569,581  

ลูกหนี้อื่น 6,10 1,576,451,052   

 

1,347,564,613   

 

499,891,661   

 

1,980,311,300  

 

1,683,084,868  

 

645,975,606  

สินค้าคงเหลือ   6,11 19,915,860,237   

 

9,148,331,073   

 

8,642,208,577   

 

9,219,368,431  

 

8,286,271,341  

 

7,901,008,700  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6,12 5,939,798,244   

 

2,761,475,500   

 

2,690,265,324   

 

4,024,186,981  

 

2,533,245,940  

 

2,525,941,702  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  53,962,577,660   

 

48,854,220,097   

 

36,404,053,961   

 

30,985,624,651  

 

40,297,910,424  

 

27,485,150,967  

(ที่มา: งบการเงินของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2556)

 1
4

8
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 9 ลูกหนี้การค้า 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 

  (ล้านบาท) 
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 6 76 141 -  - 

 กิจการอื่น  801 418 119 101 

รวม  877 559 119 101 

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  (29) (18) -  - 

สุทธิ  848 541 119 101 

    
  หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับปี  11 -   -  - 
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การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้าแสดงได้ดังนี้ 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 

  (ล้านบาท) 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน         

ภายในกาํหนดระยะเวลาการรับชําระหนี้ 42  109  -   - 

เกินกําหนดระยะเวลาการรับชําระหนี้         

   น้อยกว่า 3 เดือน  33 31 - - 

   3 - 6 เดือน  1 1 - - 

รวม  76  141  - - 

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  (2)  (2)  - - 

สุทธิ 6 74  139  - - 

         
กิจการอื่น         

ภายในกําหนดระยะเวลาการรับชําระหนี้  594  360  101 101 

เกินกําหนดระยะเวลาการรับชําระหนี้        

   น้อยกว่า 3 เดือน  176  53  18 - 

   3 - 6  เดือน  1  2  - - 

   6 - 12 เดือน  7  -  - - 

   มากกว่า 12  เดือน  23  3  - - 

รวม  801  418  119  101 

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  (27)  (16)  - - 

สุทธิ  774  402  119  101 

รวมทั้งสิ้น  848  541  119  101 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาต้ังแต่ 7 วัน ถึง 90 วัน 
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ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้ 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 
สกุลเงินบาท 834 537 119 101 

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 12 3 - - 

สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง 2 - - - 

สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง - 1 - - 

รวม 848 541 119 101 

 

 

10 ลูกหนี้อื่น  
 หมาย

เหต ุ

งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 

  (ล้านบาท) 
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 6 270 212 716  556 

กิจการอื่น  1,321 1,143 1,270  1,134 

รวม  1,591 1,355 1,986  1,690 

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  (15) (7) (6) (7) 

สุทธิ  1,576 1,348 1,980  1,683 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ   (1) 11  (1)  11 

(กลับรายการ   
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 

       

ส าหรับปี        
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การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้อื่นแสดงได้ดังนี้  
 หมาย

เหตุ 
งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555  2556  2555 

  (ล้านบาท) 
กิจการที่เกี่ยวข้องกนั       

ภายในกาํหนดระยะเวลาการรับชําระหนี้  239 102 684 446 

เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชําระหน้ี      

   น้อยกว่า 3 เดือน  26 64 26 64 

   3 - 6 เดือน  2  2 2 2 

   6 - 12 เดือน  3  44 4 44 

รวม 6 270 212 716 556 

กิจการอื่น     

ภายในกาํหนดระยะเวลาการรับชําระหนี้ 1,149 943 1,115 941 

เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชําระหน้ี     

   น้อยกว่า 3 เดือน 153 187 147 185 

   3 - 6 เดือน 3 4 - - 

   6 - 12 เดือน 2 1 1 - 

   มากกว่า 12  เดือน 14 8 7 8 

รวม 1,321 1,143 1,270 1,134 

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (15) (7) (6) (7) 

สุทธิ 1,306 1,136 1,264 1,127 

รวมทั้งสิ้น  1,576  1,348  1,980  1,683 

 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วัน ถึง 90 วัน 

ยอดลูกหนี้อ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 
สกุลเงินบาท 1,574 1,348 1,980 1,683 

สกุลเงินเรนมินบิ จีน 2 - - - 

รวม 1,576 1,348 1,980 1,683 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะได้กําหนด 

เรื่องการตัดจําหน่ายหนี้สูญ ไว้ว่า “หากลูกหนี้ยังไม่ชําระหนี้เมื่อครบกําหนดแล้ว และกิจการได้มี
การดําเนินการทวงถามจากลูกหนี้จนถึงที่สุดแล้ว และคาดหมายได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะไม่ได้รับ
ชําระหนี้ให้กิจการตัดจําหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีและปรับลดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้อง 
และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้เปิดเผย มูลค่าหนี้สูญที่ตัดจําหน่าย
ระหว่างงวด หนี้สูญได้รับคืนสําหรับงวด จํานวนและรายละเอียดของลูกหนี้ที่ใช้เป็นหลักทรัพย์คํ้า
ประกนั” 
 ซึ่งหมายความว่า เมื่อกิจการไม่ได้รับชําระหนี้ให้กิจการตัดจําหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชี 
รวมถึงหนี้สูญได้รับคืน ตามเกณฑ์ไม่เข้าข่ายกฎหมายภาษีอากร  
 

สรุป 

การดําเนินงานของกิจการใดๆ การได้รับเงินสดจากลูกค้า เพื่อนําเงินสดมาใช้หมุนเวียนใน
กิจการเป็นสิ่งที่มีความจําเป็น แต่จากความต้องการเพิ่มยอดขาย ความสัมพันธ์อันดี การ
ดําเนินงานแบบที่ไม่ได้รับเงินสดจึงเกิดขึ้น กิจการจึงต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือของลูกค้ากลาย
มาเป็นลูกหนี้ เมื่อกิจการมีลูกหนี้ กิจการต้องมีการวางแผนรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ตามหลักการ
บัญชีคือ หลักความระมัดระวัง กิจการต้องคาดการณ์จํานวนที่คาดว่าจะไม่ได้รับชําระจากลูกหนี้
ทั้งๆ ที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ และเมื่อถึงวันครบกําหนดชําระเมื่อลูกหนี้ไม่สามารถชําระหนี้ให้
กิจการได้ อาจขอเพิ่มระยะเวลาออกไปอีก ลูกหนี้ควรจัดทําหลักฐานเอกสารให้ชัดเจน คือต๋ัวเงิน
รับ ทั้งลูกหนี้การค้าและต๋ัวเงินรับเป็นสินทรัพย์ของกิจการที่ต้องรอระยะเวลาครบกําหนดจึงจะไป
เรียกเก็บเงินได้ หากกิจการมีความจําเป็นต้องใช้เงินก่อนที่จะครบกําหนด กิจการสามารถนําลูกหนี้
การค้าไปหาผลประโยชน์หรือนําไปคํ้าประกันการกู้ยืมก่อนที่จะครบกําหนดได้ 

ต๋ัวเงินตามกฎหมายแบ่งเป็น ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใช้เงินและเช็ค แต่ในทางบัญชี
แบ่งเป็น ต๋ัวเงินรับและต๋ัวเงินจ่าย ในบทนี้จะศึกษาเพียงต๋ัวเงินรับ  จึงต้องศึกษาวิธีการคํานวณ
ดอกเบี้ย การนับระยะเวลา และการบันทึกบัญชีเมื่อเก็บเงินได้และเก็บเงินไม่ได้ ต๋ัวเงินรับเป็น
หนังสือตราสารที่กิจการได้รับมาจากลูกหนี้ กิจการต้องถือไว้เพื่อรอเวลาชําระหนี้ หากกิจการมี
ความจําเป็นต้องใช้เงินก่อนที่ต๋ัวเงินรับจะครบกําหนด สามารถนําต๋ัวไปขายหรือนําไปคํ้าประกัน
การกู้ยืมได้ 
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แบบฝึกหัดบทที่ 3 
ลูกหน้ีและตั๋วเงินรับ 

 

ข้อ 1. บริษัท ตราด จํากัด มีข้อมูลเกี่ยวกับจากงบทดลอง (บางส่วน) ณ วันสิ้นงวด 

 (31 ธ.ค. 25x6) 
ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี เดบิต เครดิต 

ลูกหนี้การค้า 105 10,000  

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 105.1  10 

ขายสินค้า 401  12,000 

รับคืนและส่วนลด 402 100  

ส่วนลดจ่าย 403 120  

ให้คํานวณหนี้สงสัยจะสูญและบันทึกบัญชีการประมาณการหนี้สงสัยจะสูญในวันสิ้นงวด ดังนี้ 
1.1 สมมติว่ากิจการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ 2% ของขายสุทธิ (วิธีร้อยละของบัญชีขาย

สุทธิ) 
1.2 สมมติว่ากิจการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ 1% ของบัญชีลูกหนี้การค้าในวันสิ้นงวด 

ข้อ 2. บริษัท อยุธยา จํากัด ได้จําแนกอายุของหนี้ที่ค้างชําระ (aging report) ดังนี้ 
บริษัท อยุธยา จํากัด 

ตารางจําแนกอายุลูกหนี้ 
วันที่ 31 ธันวาคม 25x7 

ชื่อลูกหนี ้ ยอด
คงเหลือ 

ยังไม่ถึง
ก าหนด 

พ้นก าหนด 

1-30 วัน 31-60 วัน เกิน 60 วัน 

บริษัท ระยอง จาํกัด 200,000 140,000 60,000   

บริษัท ชลบุรี จํากัด 300,000 100,000  200,000  

บริษัท จันทบุรี จํากดั 240,000 120,000   120,000 

อื่นๆ 260,000 140,000 60,000 40,000 20,000 

รวม 1,000,000 500,000 120,000 240,000 140,000 
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ตารางจําแนกอายุลูกหนี้ (ทําตารางให้สมบูรณ์) 
อายุหนี ้ จ านวนเงนิ % หนี้สงสัยจะสูญ ประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ 

ยังไม่ถึงกําหนด 500,000 4% 20,000 

พ้นกําหนด  1-30 วัน 120,000 10% 12,000 

พ้นกําหนด  31-60 วัน 240,000 15% 36,000 

พ้นกําหนด  เกิน 60 วัน 140,000 25% 35,000 

 1,000,000  103,000 

ค าสั่ง บันทึกบัญชีหนี้สงสัยจะสูญของบริษัท อยุธยา จํากัด ในวันสิ้นงวด วันที่ 31 ธันวาคม 25x6 

โดยสมมติว่า ในวันที่ 1 มกราคม 25x7 บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมียอดคงเหลือก่อนปรับปรุง
ด้านเครดิต 80,000 บาท 

ข้อ 3. บริษัท ตาก จํากัด มีบัญชีลูกหนี้ 175,000 บาท และบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 8000 

บาท ยกมา ในวันที่ 1 ม.ค. 25x1 และบริษัทมีรายการเกี่ยวกับลูกหนี้การค้า ในระหว่างปี 25x1 
ดังนี้ 
ม.ค. – ธ.ค.  - กิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 350,000 บาท 

        - กิจการรับคืนสินค้า 5,000 บาท  
       - กิจการรับชําระหนี้จากลูกหนี้การค้าระหว่างปี 200,000 บาท     
       - กิจการตัดจําหน่ายลูกหนี้ที่ค้างชําระเป็นหนี้สูญจํานวน  3,600 บาท 

                  - ลูกหนี้ที่กิจการตัดจําหน่ายเป็นหนี้สูญในงวดที่แล้วได้นําเงินสดมาชําระคืนให้กิจการ  
                    จํานวน 2,000 บาท 

ธ.ค.  31         กิจการทําการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3% ของบัญชีลูกหนี้การค้า 

ค าสั่ง กรณีตัดจําหน่ายหน้ีสูญเป็นไปตามกฎหมายภาษีอากร (ตามหลักบัญชี ) 
3.1 บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ในปี 25x1 

3.2 งบกําไรขาดทุน (บางส่วน) สําหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1  

3.3 งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 25x1  
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ข้อ 4. บริษัท ตาก จํากัด มีบัญชีลูกหนี้ 175,000 บาท และบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 8000 

บาท ยกมา ในวันที่ 1 ม.ค. 25x1 และบริษัทมีรายการเกี่ยวกับลูกหนี้การค้า ในระหว่างปี 25x1 
ดังนี้ 
ม.ค. – ธ.ค.   - กิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 350,000 บาท 

         - กิจการรับคืนสินค้า 5,000 บาท  
        - กิจการรับชําระหนี้จากลูกหนี้การค้าระหว่างปี 200,000 บาท     
        - กิจการตัดจําหน่ายลูกหนี้ที่ค้างชําระเป็นหนี้สูญจํานวน 3,600 บาท 

-  ลูกหนี้ที่กิจการตัดจําหน่ายเป็นหนี้สูญในงวดที่แล้วได้นําเงินสดมาชําระคืนให้
กิจการ จํานวน 2,000 บาท 

ธ.ค.  31          กิจการทําการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3% ของบัญชีลูกหนี้การค้า 

ค าสั่ง กรณีตัดจําหน่ายหนี้สูญไม่เป็นไปตามกฎหมายภาษีอากร 

4.1 บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ในปี 25x1 

4.2 งบกําไรขาดทุน (บางส่วน) สําหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

4.3 งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

ข้อ 5. บริษัท ร้อยเอ็ด จํากัด นําบัญชีลูกหนี้การค้าไปขาย มีรายละเอียด ดังนี้ 
2557 

ก.พ. 1  บริษัท ร้อยเอ็ด จํากัด ขายบัญชีลูกหนี้การค้า ให้บริษัท บุรีรัมย์ จํากัด  50,000 บาท    
โดยบริษัท ร้อยเอ็ด จํากัด ไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สูญ  บริษัท บุรีรัมย์ จํากัด คิด
ค่าธรรมเนียมทางการเงิน  5% และเงินประกันค่าใช้จ่ายอีก 5% ของลูกหนี้การค้า 

ก.พ.– มี.ค.  ในช่วง 2 เดือนนี้บริษัท บุรีรัมย์ จํากัด  เก็บเงินสดจากลูกหนี้ได้ครบ  
เม.ย. 1       บริษัท บุรีรัมย์ จํากัด  ส่งเงินประกันค่าใช้จ่ายคืน ให้บริษัท ร้อยเอ็ด จํากัด 

ค าสั่ง      บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปของทั้งสองบริษัท 
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ข้อ 6. บริษัท ร้อยเอ็ด จํากัด นําบัญชีลูกหนี้การค้าไปขาย มีรายละเอียด ดังนี้ 
25x1 

ก.พ. 1  บริษัท ร้อยเอ็ด จํากัด ขายบัญชีลูกหนี้การค้า ให้บริษัท บุรีรัมย์ จํากัด 50,000 บาท 
โดยบริษัท ร้อยเอ็ด จํากัด ไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สูญ บริษัท บุรีรัมย์ จํากัด คิด
ค่าธรรมเนียมทางการเงิน  5% และเงินประกันค่าใช้จ่ายอีก 5% ของลูกหนี้การค้า 

ก.พ.– มี.ค.   ในช่วง 2 เดือนนี้ลูกหนี้การค้านําสินค้ามาคืนบริษัท  ร้อยเอ็ด จํากัด 1,070 บาท อีก
ทั้งบริษัท ร้อยเอ็ด จํากัด ให้ส่วนลดจ่าย 300 บาท และตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญ 500 บาท 
สุดท้ายบริษัท บุรีรัมย์ จํากัด เก็บเงินสดจากลูกหนีไ้ด้ 48,130 บาท 

เม.ย. 1       บริษัท บุรีรัมย์ จํากัด ส่งเงินประกันค่าใช้จ่ายคืน ใหบ้ริษัท ร้อยเอ็ด จํากัด 

ค าสั่ง       บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปของทั้งสองบริษัท 

ข้อ 7. บริษัท เลย จํากัด  นําบัญชีลูกหนี้การค้าไปขาย มีรายละเอียด ดังนี้ 
2557 

ก.พ.  1   บริษัท เลย จํากัด ขายลูกหนี้การค้า 50,000 บาท ให้บริษัท พิษณุโลก จํากัด โดย
ผู้ขายต้องรับผิดชอบในหนี้สูญ และบัญชีหนี้สูญที่ต้องรับผิดชอบ  2,000 บาท 
บริษัท  พิษณุโลก  จํากัด  คิดค่าธรรมเนียมทางการเงิน  5%  และเงินประกัน
ค่าใช้จ่ายอีก  5% ของยอดลูกหนี้การค้า 

ก.พ.– มี.ค.  บริษัท พิษณุโลก จํากัด  รับคืนสินค้า 535 บาทและให้ส่วนลดจ่าย 200 บาท และตัด
จําหน่ายลูกหนี้เป็นหนี้สูญ 1,605 บาท    

เม.ย. 1   บริษัท  พิษณุโลก จํากัด ส่งเงินประกันค่าใช้จ่ายคืน บริษัท เลย จํากัด  
ค าสั่ง       บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปของทั้งสองบริษัท 
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ข้อ 8. บริษัท น่าน จํากัด นําบัญชีลูกหนี้การค้าไปขาย  มีรายละเอียดดังนี้ 
2557 

ก.พ.  1   บริษัท น่าน จํากัด ขายบัญชีลูกหนี้การค้า 50,000 บาท ให้แก่บริษัท เงินทุนเอ
โฮลด์ จํากัด โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบให้หนี้สูญ และบัญชีหนี้สูญที่ต้องรับผิดชอบ
ประมาณ 2,000 บาท บริษัท เงินทุนเอโฮลด์ จํากัด ถูกคิดค่าธรรมเนียมทาง
การเงิน 5% และเงินประกันค่าใช้จ่ายอีก 5% ของยอดลูกหนี้การค้า 

ก.พ. – มี.ค.    บริษัท เงินทุนเอโฮลด์ จํากดั เก็บเงินจากลูกหนี้และลดหนี้ 3 รายการ 

1. รับคืนสินค้า 535 บาท 

2. ให้ส่วนลด 200 บาท 

3. ตัดลูกหนี้เป็นหนี้ 1,605 บาท 

เม.ย. 1   บริษัท เงินทุนเอโฮลด์ จํากัด ส่งเงินประกันค่าใช้จ่ายคืนบริษัท น่าน จํากัด 

ค าสั่ง  บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปของทั้งสองบริษัท 

ข้อ 9. บริษัท ระนอง จํากัด  มีรายละเอียดเกี่ยวกับต๋ัวเงินรับ ดังนี้ 
2557 

พ.ย.   1   บริษัท ระนอง จํากัด ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 50,000 บาท ให้นายชุมพร เงื่อนไข
การชําระหนี้  1/10,n/45 

พ.ย.  10   นายชุมพร ออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน ลงวันที่ในวันนี้ โดยในสัญญาระบุว่าจะใช้เงิน
จํานวน 50,000 บาท ภายในเวลา 90 วัน  

ธ.ค. 31    บันทึกรายการปรับปรุง 

2558 

ก.พ. 8    ต๋ัวสัญญาใช้เงินครบกําหนดวันนี ้
ค าสั่ง  บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท ระนอง จํากัด 

10.1 ต๋ัวสัญญาใช้เงินระบุอัตราดอกเบี้ยไว้บนต๋ัว อัตราดอกเบี้ย 8 % 

10.2 ต๋ัวสัญญาใช้เงินไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยไว้บนต๋ัว  
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ข้อ 10. บริษัท สุโขทัย จํากัด มีรายละเอียดเกี่ยวกับการนําต๋ัวเงินรับไปขายลด ดังนี้ 
2557 

ส.ค.   1 บริษัท สุโขทัย จํากัด ได้รับต๋ัวสัญญาใช้เงินมูลค่า 30,000 บาทอัตราดอกเบี้ย  
12 % ต่อปีต๋ัวลงวันที่วันนี้ กําหนดระยะเวลา 90 วัน   

ก.ย. 10   นําต๋ัวเงินไปขายลดที่ธนาคาร ธนาคารหักส่วนลด 15 % ต่อป ี

 

ค าสั่ง               ให้คํานวณว่า จํานวนเงินที่ บริษัท สุโขทัยจะได้รับจากการนําต๋ัวสัญญาใช้เงินไป 

ขายเป็นจํานวนเท่าใดและตั๋วสัญญาใช้เงินครบกําหนดวันที่เท่าใด 

                        (การขายลดต๋ัวเงินถือเป็นการขาย) 

 

ข้อ 11. บริษัท พะเยา จํากัด มีรายละเอียดเกี่ยวกับการนําต๋ัวเงินรับไปขายลด ดังนี้ 
2557 

ส.ค.   1 บริษัท พะเยา จํากัด รับชําระหนี้จากลูกหนี้การค้าเป็นต๋ัวแลกเงินมูลค่า 60,000 
บาทอัตราดอกเบี้ย 12 % ต่อปีต๋ัวลงวันที่วันนี้ กําหนดระยะเวลา 90 วัน   

ก.ย. 10   นําต๋ัวแลกเงินไปขายลดที่ธนาคาร ธนาคารหักส่วนลด 15 % ต่อป ี

ต.ค.  30   ต๋ัวเงินรับครบกําหนดในวันนี้ ให้บันทึกบัญชีเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
1. ธนาคารเก็บเงินจากผู้ออกต๋ัวได้ครบ  
2. ธนาคารไม่สามารถเก็บเงินตามต๋ัวได้ หมายความว่า ต๋ัวที่นําไปขายลดขาด
ความน่าเชื่อถือ กิจการต้องจ่ายค่าทําคําคัดค้าน 50 บาทและจ่ายเงินคืนให้กับ
ธนาคาร 

พ.ย.  15   ลูกหนี้การค้านําเงินมาชําระหนี้รวมทั้งดอกเบี้ยต๋ัวพ้นกําหนด ตามอัตรา 12 %  

ต่อป ี

ค าสั่ง               บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท พะเยา จํากดั 

                        (การขายลดต๋ัวเงินถือเป็นการขาย) 
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ข้อ 12. บริษัท แม่ฮ่องสอน จํากัด มีรายละเอียดเกี่ยวกับการนําต๋ัวเงินรับไปขายลด ดังนี้ 
2557 

ม.ีค.   1  บริษัท แม่ฮ่องสอน จํากัด รับชําระหนี้จากลูกหนี้การค้าเป็นต๋ัวแลกเงินมูลค่า 
50,000 บาท  อัตราดอกเบี้ย 8% ต่อป ีต๋ัวลงวันที่ในวันนี้ กําหนดเวลา 90 วัน 

เม.ย. 19  กิจการนําต๋ัวแลกเงินไปขายลดที่ธนาคาร ธนาคารหักส่วนลด 10% ต่อป ี 
พ.ค. 30 ต๋ัวเงินครบกําหนดวันนี้ เกิดต๋ัวเงินรับขายลดขาดความเชื่อถือ กิจการต้องจ่ายเงิน

ให้ธนาคาร และค่าทําคําคัดค้าน 50 บาท 

ก.ค. 12  ลูกหนี้การค้านําเงินมาชําระหนี้ทั้งหมด  
 

ค าสั่ง               บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท แม่ฮ่องสอน จํากัด (การขายลดต๋ัวเงิน
ถือเป็นการขาย) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

เอกสารอ้างองิ 
 

กอบแก้ว รัตนอุบล. (2555). การบัญชีชั้นกลาง 1. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2554). ค าชี้แจง เรื่อง ก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน. 

สืบค้นเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2558, จาก 

http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=1099&filename=law06 

คณะวิชาการ The Justice Group (2558). ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑-๖.
กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจํากัดพิมพ์อักษร. 

ดุษฎี สงวนชาติ, กชกร เฉลิมกาญจนา, ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์, ดวงสมร อรพินท์, ประภาภรณ์ 
เกียรติกุลวัฒนา, ปริญดา มณีโรจน์, พรรณนิภา รอดวรรณะ และ สมพงษ์ พรอุปถัมภ์. 
การบัญชีขั้นกลาง. พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

ธนาคารทหารไทย. (2558). วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี. สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2558, จาก 

https://www.tmbbank.com/business/loan-financing/short-term/over-draft.html 

ธารินี พงศ์สุพัฒน์. (2555). การบัญชีขั้นกลาง 1. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพมหานคร: วชิรินทร์
สาส์น พริ้นท์ต้ิง จํากัด. 

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. (2554).ทฤษฏีการบัญชี กรุงเทพมหานคร: 
หจก.ทีพีเอ็น เพรส. 

บุญเสริม วิมุกตะนันท์, ดุษฎี สงวนชาติ, นันทพร พิทยะ และ พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย (2556). การ
บัญชีชั้นกลาง 1. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2557). มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เรื่อง งบ
กระแสเงินสด. สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2558, จาก 
http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TAS%207-web.pdf 

            , มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหน้ีสูญ. สืบค้นเมื่อ 7 

กุมภาพันธ์ 2558, จาก 
http://fap.or.th.a33.readyplanet.net/images/column_1359010309/101_web.pdf 

http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=1099&filename=law06
http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TAS%207-web.pdf
http://fap.or.th.a33.readyplanet.net/images/column_1359010309/101_web.pdf


162 

 

สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร. (2552). การบัญชีขั้นต้น. กรุงเทพ:  
สํานักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล. 

ธนาคารทหารไทย. (2558). เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน. สืบค้นเมื่อวันที่ 16 

มิถุนายน 2558, จาก 

https://www.tmbbank.com/accounts/transactional/current-accounts.html  
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย. (2556). หมายเหตุประกอบงบการเงิน บมจ 

ซีพีออลล์. สืบค้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558, จาก 

http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/datafile/dsf/0721120000-00-

00TG204L02061.PDF 

สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย. (2538). ศัพท์บญัชี. 
กรุงเทพมหานคร: บริษัท พี. เอ. ลีฟวิ่ง จํากัด. 

อํานวย ศรีสุโข. (2545). การบัญชี 2. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: บริษัท บุญศิริการพิมพ์ 
จํากัด. 

 

 

http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/datafile/dsf/0721120000-00-00TG204L02061.PDF
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/datafile/dsf/0721120000-00-00TG204L02061.PDF


163 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 

เร่ือง เงินลงทุน 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมายของเงินลงทุน 

2. การจัดประเภทของเงินลงทุน 

3. ต้นทุนของเงินลงทุน  
4. การรับรู้และการวัดมูลค่าของเงินลงทุน  
5. การปรับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

6. การจ าหน่ายเงินลงทุน 

7. การด้อยค่าของเงินลงทุน 

8. การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 

9. การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

10. มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อศึกษาบทน้ีแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ทราบถึงความหมายของเงินลงทุน และประเภทของเงินลงทุน 

2. สามารถอธิบายวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนประเภทต่างๆได้ 

3. สามารถอธิบายความหมายและบันทึกบัญชีของการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนได้ 
4. สามารถอธิบายความหมายและบันทึกบัญชีของการด้อยค่าของเงินลงทุนได้ 

5. สามารถแสดงรายการในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินได้ 

6. ทราบถึงวิธีปฏิบัติของเงินลงทุนส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. แนะน าเนื้อหารายวิชา 

2. แนะน าต ารา เอกสารอ่ืน เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาเพิ่มเติม 
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3. แนะน ากิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 

4. บรรยายโดยใช้หนังสือและยกตัวอย่างประกอบ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์บทเนื้อหาที่เรียนและนักศึกษามีส่วนร่วมในการซักถามแทรกระหว่างการบรรยาย 

5. ให้นักศึกษาศึกษาและท าแบบฝึกหัดทั้งในห้องเรียนและการบ้าน 

6. การจ าลองเหตุการณ์ทางธุรกิจ โดยให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเลียนแบบเหตุการณ์จริง 
7. อาจารย์เฉลยแบบฝึกหัดรวมถึงการบ้าน 

สื่อการเรียนการสอน 

1. ต าราหลัก เอกสารประกอบการสอน และบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตรา

สารทุน  
3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตจากการเข้าเรียนตรงเวลาและความสนใจในห้องเรียน 

2. สอบถามเพื่อประเมินความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเป็นรายกลุ่ม 

3. เฉลยแบบฝึกหัดในห้องและให้สมาชิกในกลุ่มดูแลกันเองหากมีนักศึกษาที่ท าผิด โดย
การแก้ไขให้ถูกต้อง 

4. การตอบค าถามท้ายบท 
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บทที่ 4 

เงินลงทุน 

 

จากบทที่ 3 เรื่องบัญชีลูกหนี้และต๋ัวเงินรับเป็นสินทรัพย์ล าดับถัดมาจากบัญชีเงินสด ซึ่ง
กิจการสามารถน าบัญชีลูกหนี้และต๋ัวเงินรับไปหาประโยชน์ก่อนที่ลูกหนี้และต๋ัวเงินรับจะครบ
ก าหนดได้ เพื่อน าเงินสดมาใช้หมุนเวียนในการด าเนินงาน แต่ในบทนี้จะกล่าวถึงกิจการที่
ด าเนินงานมาจนถึงช่วงระยะเวลาพอสมควรจนกระทั่งกิจการมีเงินสดมากพออยู่จ านวนหนึ่ง 
กิจการจะท าอย่างไรจึงจะบริหารจัดการเงินสดจ านวนนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับกิจการสูงสุดและมี
ความเสี่ยงต่ าสุด  

 มีแนวทาง ดังนี้ 
1. ให้ผู้อื่นกู้ยืม 

2. น าเงินสดไปฝากธนาคาร 
3. ลงทุนกับกิจการอ่ืนที่ด าเนินงานอยู่ 

ความหมายของเงินลงทุน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสาร
ทุน ได้ให้ความหมายของค านิยาม ดังนี้ 

เงินลงทุน หมายถึง สินทรัพย์ที่กิจการมีไว้เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้กับกิจการ ไม่ว่าจะอยู่ใน 

รูปของส่วนแบ่งที่จะได้รับ (เช่น ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล) ในรูป
ของราคาที่เพิ่มขึ้น หรือในรูปของประโยชน์อย่างอ่ืนที่กิจการได้รับ (เช่น 
ประโยชน์ที่ได้รับจากความสัมพันธ์ทางการค้า) รายการต่อไปนี้ไม่ถือเป็น
เงินลงทุน 

ก) สินค้าคงเหลือ ตามที่นิยามไว้ในมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สินค้า 

 คงเหลือ 

ข) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เป็นเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ตามที่ 
 นิยามไว้ในมาตรฐานการบัญชี เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์” 

หลักทรัพย์หรือเงินลงทุนในความต้องการของตลาด หมายถึง หลักทรัพย์หรือเงินลงทุนอ่ืน 
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ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องจึงท าให้สามารถก าหนดมูลค่า
ยุติธรรมของหลักทรัพย์หรือเงินลงทุนนั้นได้ในทันที มูลค่ายุติธรรมจะถือ
ว่าสามารถก าหนดได้ในทันทีหากราคาขายหรือราคาเสนอซื้อหรือเสนอ
ขายมีการเผยแพร่ที่เป็นปัจจุบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ตลาดหลักทรัพย์อืน่ที่ท าการเผยแพร่ราคาต่อสาธารณชน 

 ตลาดซื้อขายคล่อง หมายถึง ตลาดที่มีคุณสมบัติทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 
ก) รายการที่ซื้อขายในตลาดต้องมีลักษณะเหมือนกัน 

ข) ต้องมีผู้เต็มใจซื้อและขายตลอดเวลาท าการ 
ค) ต้องเปิดเผยราคาต่อสาธารณชน 

ตามที่มาตรฐานการบัญชีให้ความหมายไว้ กิจการควรน าเงินสดไปลงทุนกับกิจการที่
ด าเนินงานอยู่แล้วเพื่อเพิ่มความมั่งค่ังให้กับกิจการ ความมั่งค่ังนี้คือ ส่วนแบ่งที่จะได้รับจากการ
ลงทุน ได้แก่ ดอกเบี้ย ค่าสิทธิและเงินปันผล  

เงินลงทุน หมายถึง เงินที่เหลือเกินความต้องการใช้และไม่ควรเก็บไว้ ควรน าไปลงทุนและ
ต้องลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทน จะกลายเป็น เงินลงทุนในความต้องการของ
ตลาดหรือเรียกสั้นๆ ว่า “หลักทรัพย์” โดยกิจการที่จะไปลงทุนนั้นต้องมีราคาเสนอซื้อหรือราคา
เสนอขายหลักทรัพย์ของตนในตลาดซื้อขายคล่อง ซึ่งการท าเช่นนี้จะท าให้กิจการผู้ถูกลงทุน
สามารถก าหนดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ของกิจการตนเองได้ซึ่งตลาดซื้อขายคล่องในที่นี้คือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพราะรายการที่ซื้อขายในตลาดมีลักษณะเหมือนกันคือ
หลักทรัพย์ และผู้เต็มใจซื้อและขายตลอดเวลาท าการและสามารถเปิดเผยราคาต่อสาธารณชนได้ 

การจัดประเภทเงินลงทุน 

1. มาตรการบัญชีฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน  
 ได้ให้ความหมายของนิยามค าต่างๆ ดังนี้ 
 “ตราสารหนี้ หมายถึง สัญญาที่แสดงว่าผู้ออกตราสารมีภาระผูกพันทั้งทางตรงและ 

ทางอ้อมที่จะต้องจ่ายเงินสด หรือสินทรัพย์อ่ืนให้แก่ผู้ซื้อตราสารตามจ านวนและ
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้โดยชัดเจนหรือโดยปริยาย” ตัวอย่างของตราสารหนี้ เช่น หุ้นกู้ 
ต๋ัวเงินจ่าย พันธบัตรรัฐบาล 

 “ตราสารทุน หมายถึง สัญญาที่แสดงว่าผู้ถือตราสารมีความเป็นเจ้าของในส่วนได้เสีย 

คงเหลือของกิจการที่ไปลงทุน” 
เงินลงทุนชั่วคราว หมายถึง เงินลงทุนที่กิจการต้ังใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี เงินลงทุนชั่วคราว 
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รวมถึง หลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไปและตราสารหนี้ที่จะ
ครบก าหนดภายในหนึ่งป ี

เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนที่กิจการต้ังใจจะถือไว้เกิน 1 ปี เงินลงทุนระยะยาว 

รวมถึงตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไป 
ตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายและตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนด 

หลักทรัพย์เพื่อค้า หมายถึง เงินลงทุนในตราสารหนี้ทุกชนิดหรือตราสารทุนในความ
ต้องการของตลาดที่กิจการถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะขายใน
อนาคตอันใกล้ ท าให้กิจการถือหลักทรัพย์นั้นไว้เป็นระยะเวลาสั้นๆ เพื่อ
หาก าไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์นั้น ดังนั้น หลักทรัพย์
เพื่อค้าจึงมีอัตราการหมุนเวียนสูง 

หลักทรัพย์เผื่อขาย หมายถึง เงินลงทุนในตราสารหนี้ทุกชนิดหรือตราสารทุนในความ
ต้องการของตลาดซึ่งไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าและในขณะเดียวกันไม่
ถือเป็นตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนดหรือเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วม หลักทรัพย์เผื่อขายสามารถแยกประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราว
หรือเงินลงทุนระยะยาว 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด หมายถึง เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่
กิจการมีความต้ังใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือจนครบก าหนดไถ่
ถอน 

เงินลงทุนทั่วไป หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดท าให้
กิจการไม่สามารถจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าหรือหลักทรัพย์เผื่อ
ขาย เงินลงทุนทั่วไปสามารถแยกประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราวหรือเงิน
ลงทุนระยะยาว 

4. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และ
ตราสารทุน ก าหนดว่า  

10.  ณ วันที่กิจการได้มาซึ่งเงินลงทุน กิจการต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
10.1  จัดประเภทตราสารหนี้ทุกชนิดและตราสารทุนในความต้องการของตลาด  

ดังต่อไปนี ้
10.1.1  หลักทรัพย์เพื่อค้า 
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10.1.2  หลักทรัพย์เผื่อขาย 

10.1.3  ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด 

10.2  จัดประเภทตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดเป็นเงินลงทุนทั่วไป 

     ณ วันที่ในงบดุล กิจการต้องทบทวนความเหมาะสมในการจัดประเภทเงิน  
     ลงทุนที่แสดงไว้แต่เดิม 

11.  เงินลงทุนในตราสารทุนต้องจัดประเภทตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 10 เว้นแต่ว่าตรา 

       สารทุนนั้นเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้า 

ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด กิจการต้องพิจารณารูปแบบในการลงทุน ขึ้นอยู่กับว่า
กิจการต้องการผลตอบแทนในรูปแบบใด มี 2 ทางเลือกคือ  

1. ลงทุนในฐานะเจ้าของกิจการนั้น 

2. ลงทุนในฐานะเจ้าหนี้ของกิจการนั้น 

จากนั้น ต้องพิจารณาต่อไปอีกว่ากิจการจะมีความสามารถลงทุนได้ในระยะเวลาเท่าใด 
หากกิจการมีเงินสดไม่มาก กิจการอาจมีความจ าเป็นต้องใช้เงินสดหมุนเวียน กิจการสามารถ
ลงทุนได้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี คือการลงทุนในรูปแบบ เงินลงทุนชั่วคราว สามารถลงทุนได้ใน 
หลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไปและตราสารหนี้ที่จะครบก าหนดภายในหนึ่งปี 

แต่หากกิจการมีเงินสดเป็นจ านวนมาก กิจการสามารถลงทุนเป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี คือ
การลงทุนในรูปแบบ เงินลงทุนระยะยาว สามารถลงทุนได้ใน ตราสารทุนที่จัดประเภทเป็น
หลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไป ตราสารหนี้ท่ีจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายและตราสารหนี้
ที่จะถือจนครบก าหนด 

จะเห็นว่า กิจการต้องจัดประเภทของเงินลงทุนตามให้เป็นไปตามที่มาตรฐานการบัญชี
ก าหนด เพื่อจะได้บันทึกข้อมูลตามขั้นตอนทางการบัญชีและขึ้นอยู่กับประเภทของเงินลงทุนที่มี
ความแตกต่างกันออกไปอีกตลอดจนการน าเสนอข้อมูลในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สามารถแสดงเป็นขั้นตอนของการจัดประเภทตามความต้องการใน
การลงทุนได้ดังนี้ 
ขั้นตอนการน าเงินสดไปลงทุน  

1. ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. รูปแบบของการลงทุน 

2.1 ตราสารหนี ้
2.1.1 หุ้นกู ้
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2.2 ตราสารทุน 

2.2.1 หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ 
3. ระยะเวลาที่จะลงทุน 

1.1 ไม่เกิน 1 ปี (สินทรัพย์หมุนเวียน) 
1.1.1 เงินลงทุนชั่วคราว 

1.1.1.1 หลักทรัพย์เพื่อค้า-ตราสารหนี ้
1.1.1.2 หลักทรัพย์เพื่อค้า-ตราสารทุน 

1.1.1.3 หลักทรัพย์เผื่อขาย-ตราสารหนี ้
1.1.1.4 หลักทรัพย์เผื่อขาย-ตราสารทุน 

1.2 เกิน 1 ปี (สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน) 
1.2.1 เงินลงทุนระยะยาว 

1.2.1.1 หลักทรัพย์เผื่อขาย-ตราสารหนี ้
1.2.1.2 หลักทรัพย์เผื่อขาย-ตราสารทุน 

1.2.1.3 ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด 

ในขั้นตอนของการลงทุนจะไม่มีการลงทุนใน “เงินลงทุนทั่วไป” เนื่องจากว่า เงินลงทุน
ทั่วไปไม่อยู่ในความต้องการของตลาด หมายความว่า ไม่มีราคาเสนอซื้อหรือราคาเสนอขาย
หลักทรัพย์ของตนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท าให้กิจการไม่สามารถจัดประเภทเป็น
หลักทรัพย์เพื่อค้าหรือหลักทรัพย์เผื่อขายได้ โดยเงินลงทุนทั่วไปนี้ยังจัดตามระยะเวลาในการลงทุน
จะเป็นเงินลงทุนชั่วคราวหรือเงินลงทุนระยะยาวก็ได ้

  ในการก าหนดประเภทของเงินลงทุนจะต้องก าหนดให้เป็น หลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์
เผื่อขาย หรือตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดเท่านั้น ยกเว้นว่าตราสารทุนนั้นเป็นการลงทุนใน
บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้า ซึ่งจะไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดมากนักในรายวิชา บัญชี
ชั้นกลาง 

ต้นทุนของเงินลงทุน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสาร 
ทุน ก าหนดว่า  

6.  ต้นทุนของเงินลงทุนจะรวมรายจ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กิจการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน
ลงทุนนั้น เช่น รายจ่ายซื้อเงินลงทุน ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมและภาษีอากร ต้นทุน



170 

ของการจัดท ารายการไม่รวมถึงส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ ต้นทุนทาง
การเงิน ต้นทุนทางการบริหาร และต้นทุนภายในที่ได้รับการแบ่งปันมา 

 ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนดเมื่อกิจการสามารถวางแผนการลงทุนได้แล้ว กิจการต้อง
บันทึกบัญชีการลงทุนนี้ เริ่มจากมูลค่าของเงินลงทุนที่กิจการไปลงทุน มักใช้ค าว่า ซื้อหลักทรัพย์
หรือซื้อเงินลงทุน กิจการต้องบันทึกบัญชีเดบิต หลักทรัพย์ และเครดิต เงินสด มาตรฐานการบัญชี
ก าหนดว่าต้นทุนของเงินลงทุนหรือต้นทุนของหลักทรัพย์จะประกอบไปด้วย 2 รายการ คือ 

1. ราคาซื้อเงินลงทุน หมายถึง มูลค่าของเงินลงทุนที่กิจการจ่ายเงินสดซื้อ 

2. รายจ่ายโดยตรงที่กิจการจ่ายเพื่อท าให้ได้เงินลงทุนนั้นมา เช่น ค่านายหน้า 
ค่าธรรมเนียมและภาษีอากร 

ต้นทุนของเงินลงทุนจะไม่รวมรายการดังต่อไปนี้ 
1. บัญชีส่วนเกินมูลค่าหรือส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ 
2. ดอกเบี้ยจ่าย 

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

การรับรู้และการวัดมูลค่าเงินลงทุน 

 เมื่อได้จัดประเภทเงินลงทุนแล้วกิจการต้องรับรู้รายการเงินลงทุนตามชื่อที่ได้จัดประเภท
และตามความต้ังใจ และการบันทึกจ านวนเงินของเงินลงทุน ต้องบันทึกในราคาทุนและต้นทุน
ทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของเงินลงทุน ซึ่งจะกล่าวทีละรายการตามล าดับ 

 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (2558 : 416) ก าหนดว่า 

มาตรา 1201 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมใหญ่
กรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งเป็นคราว ในเมื่อปรากฏแก่
กรรมการว่าบริษัทมีก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืน
นอกจากเงินก าไร ถ้าหากบริษัทขาดทุน ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้หายขาดทุน
เช่นนั้น 

มาตรา 1204 การบอกกล่าวว่าจะปันผลอย่างใดๆ อันได้อนุญาตให้จ่ายนั้น ให้บริษัทมี
จดหมายบอกกล่าวไปยังตัวผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกคน แต่ในกรณีที่บริษัทมี
หุ้นชนิดที่มีใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวด้วย 
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บุญเสริม วิมุกตะนันท์ และคณะ (2556: 132) กล่าวว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นสามัญ คือเงินปันผลรับ รายได้จากเงินปันผลรับจะถือว่าเกิดขึ้นเมื่อผู้ถูกลงทุน
ประกาศจ่ายเงินปันผล 

นุชจรีย์ พิเชฐกุล (2556:460) กล่าวว่า ก าไรสุทธิท าให้สินทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้นและการ
เพิ่มขึ้นนี้ได้บันทึกไว้ในบัญชีก าไรสะสมส่วนการจ่ายเงินปันผล (Dividend) มีผลตรงกันข้าม 
กล่าวคือการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดหรือสินทรัพย์อ่ืนมีผลท าให้สินทรัพย์ของบริษัทลดลงและการ
ลดลงนี้บันทึกลดยอดบัญชีก าไรสะสม ดังนั้นเงินสดปันผลหรือการจ่ายเงินปันผลเป็นสินทรัพย์อ่ืน
เป็นการจ่ายเงินสดหรือสินทรัพย์อ่ืน และก าไรสะสมลดลงเนื่องจากการจ่ายผลตอบแทนของเงิน
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ธารินี พงศ์สุพัฒน์ (2555: 6-37) กล่าวว่า หุ้นปันผล (Stock Dividend) ไม่ก่อให้เกิด
รายได้แก่ผู้ลงทุน เนื่องจากส่วนได้เสียในหุ้นของผู้ลงทุนไม่เปลี่ยนแปลงและบริษัทที่ออกหุ้นก็ไม่ได้
จ าหนา่ยสินทรัพย์ใดๆ ออกจากกิจการ ในแง่ของผู้ลงทุน การรับหุ้นปันผลจึงไม่ต้องบันทึกบัญชี แต่
จะบันทึกความจ า (Memorandum) ในบัญชีเงินลงทุนว่าได้รับหุ้นเพิ่มขึ้น” 

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2554: 6-11) กล่าวว่า ดอกเบี้ยรับ ซึ่ง
เกิดจากกรณีที่ให้ผู้อ่ืนใช้เงินสดของกิจการ กิจการต้องรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วน
จ านวนของรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องคูณด้วยจ านวนเงินต้นที่ค้างช าระตาม
ระยะเวลาที่ให้กู้ยืม 

จากความหมายข้างต้นของเงินปันผลและดอกเบี้ยรับ สามารถให้ความหมายได้ ดังนี้ 
เงินปันผล คือ การแบ่งก าไรของบริษัทผู้ถูกลงทุนให้กับกิจการในรูปของเงินสด สินทรัพย์

อ่ืน หรือหุ้นของกิจการผู้ถูกลงทุนเอง โดยกิจการผู้ถูกลงทุนนั้นจะต้องมีมติของที่ประชุมใหญ่ เมื่อ
กิจการผู้ถูกลงทุนมีก าไรพอที่จะจ่ายได้ แต่ถ้ากิจการนั้นขาดทุน ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลถือเป็นรายได้เมื่อกิจการผู้ถูกลงทุนประกาศจ่ายเงินปันผล และตามที่ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก าหนดว่า กิจการผู้ถูกลงทุนต้องประกาศจ่ายเงินปันผลก่อน และ
จ่ายเงินปันผลทีหลัง เมื่อกิจการผู้ถูกลงทุนประกาศจ่ายเงินปันผล แปลว่า กิจการมีรายได้เกิดขึ้น 
และจะได้รับเงินสดในภายหลัง แต่ถ้าเป็นหุ้นปันผลจะไม่ถือเป็นรายได้ของกิจการ กิจการเพียง
บันทึกทรงจ าไว้ว่า ได้รับหุ้นเพิ่มขึ้นเท่านั้น  

ดอกเบี้ยรับ คือ เงินสดที่กิจการได้รับจากการน าเงินสดของกิจการไปให้ผู้อ่ืนใช้ โดย
จ านวนเงินของดอกเบี้ยรับจะค านวณจากอัตราดอกเบี้ยคูณเงินต้นที่กู้ยืมและคูณระยะเวลาในการ
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กู้ยืม บัญชีดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ กิจการจะได้ดอกเบี้ยรับเมื่อถึงก าหนดตามอัตราดอกเบี้ยที่ผู้
ถูกลงทุนก าหนดไว้ 

ผลตอบแทนจากการลงทุน มี 2 รูปแบบ หากลงทุนในฐานะเจ้าของ ผลตอบแทนคือ เงิน
ปันผล หากลงทุนในฐานะเจ้าหนี้ ผลตอบแทนคือ ดอกเบี้ยรับ 

ตัวอย่างที่ 4-1 บริษัท เชียงใหม่ จ ากัด ลงทุนซื้อหุ้นในฐานะเจ้าของในบริษัท ช้างคลาน จ ากัด 
(มหาชน) จ านวน 1,000 หุ้นและ บริษัท ช้างคลาน จ ากัด (มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 
3 บาท ในวันที่ 5 ม.ค. และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 ม.ค. บันทึกบัญชี ดังนี้ 
                                                    สมุดรายวันทั่วไป บริษัท เชียงใหม่ จ ากัด                     หน้า.. 
วันเดือนป ี รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

2557 

 

บัญชี 
    ม.ค.      5 เงินปันผลค้างรับ   3,000 -     

             เงินปันผล       3,000  - 

  บริษัท ช้างคลาน จ ากัด(มหาชน)  ประกาศ
จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 3 บาท จ านวน 1,000 หุ้น 

          

          10 เงินสด  3,000 -     

              เงินปันผลค้างรับ      3,000  - 

 รับเงินสดปันผล      

 

 

การปรับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตรา 

สารทุน ให้ค านิยามของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้  
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันใน

ขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่าง
เป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตรา 

สารทุน ก าหนดให้ เงินลงทุนชั่วคราว ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
26. กิจการต้องแสดงเงินลงทุนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราวในงบดุล ดังต่อไปนี้ 

26.1  หลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรม 
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26.2  เงินลงทุนทั่วไปต้องแสดงในงบดุลด้วยราคาทุน 

26.3  ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนดซึ่งจะครบก าหนดภายในหนึ่ง 1 ปี ต้องแสดง 
    ในงบดุลด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

28. กิจการต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้าเป็นรายการก าไรหรือ 

ขาดทุนทันทีในงวดนั้น และต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของจนกระทั่งกิจการจ าหน่ายหลักทรัพย์จึง
บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในงบก าไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงิน
ลงทุนคือ ส่วนต่างระหว่างราคาตามบัญชีของเงินลงทุนกับมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนนั้น 

 30.  กิจการต้องแสดงเงินลงทุนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวในงบดุลและรับรู้ 
      มูลค่าที่เปลี่ยนแปลงไป ดังต่อไปนี้  

30.1  เงินลงทุนในตราสารหนี้ 
30.1.1  หลักทรัพย์เผื่อขายต้องแสดงในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้ 

มูลค่าที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของ
จนกระทั่งกิจการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นจึงบันทึกมูลค่าที่เปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวในงบก าไรขาดทุน 

30.1.2  ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดต้องแสดงในงบดุลด้วยราคาทุนตัด  
จ าหน่าย 

30.2  เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดซึ่งเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย
ต้องปฏิบัติตามข้อ 30.1.1 

30.3  เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุน
ท่ัวไปที่ต้องแสดงในงบดุลด้วยราคาทุน 

ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนดว่า ในระหว่างงวดกิจการได้ลงทุนซื้อหลักทรัพย์มาใน
ราคาทุน มูลค่าที่ถูกบันทึกบัญชีจะถูกเรียกว่า “มูลค่าตามบัญชี” และเมื่อถึงวันสิ้นงวด กิจการต้อง
ปรับมูลค่าตามบัญชีให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่ายุติธรรม เพื่อให้การน าเสนอหลักทรัพย์ในงบแสดง
ฐานะการเงินแสดงเป็นมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมูลค่ายุติธรรม หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ที่กิจการ
สามารถขายออกไปได้ โดยมูลค่านั้นเกิดขึ้นร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ณ วันที่มีการซื้อขาย
สินทรัพย์ ในที่นีผู้้ซื้อคือกิจการ เต็มใจที่จะจ่ายเงินลงทุนในราคาที่ผู้ขายเสนอราคามาให้ ผู้ขายคือ
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กิจการผู้ถูกลงทุน โดยกิจการจะสามารถหามูลค่ายุติธรรมได้จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่มีการต่อรองราคากันอย่างเป็นอิสระ คือ หลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย เนื่องจากมีการซื้อ
หลักทรัพย์ การถือหลักทรัพย์ไว้ระยะเวลาหนึ่งที่คาบเกี่ยววันสิ้นงวด กิจการจึงต้องปรับมูลค่าของ
หลักทรัพย์ จากมูลค่าตามบัญชีให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด อธิบายได้ว่าการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า คือการ
ค านวณหาผลต่างระหว่างราคาที่กิจการได้บันทึกบัญชีไว้แล้ว เรียกว่า “มูลค่าตามบัญชี” กับมูลค่า
ยุติธรรมในวันสิ้นงวด และต้องน าผลต่างไปบันทึกบัญชีเพื่อท าให้มูลค่าตามบัญชีมีจ านวนเงิน
เท่ากับ มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชีอาจมีมูลค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น “ก าไรที่
ยังไม่เกิดขึ้น” หรือ “ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น” ตามความต้ังของกิจการในการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อ
ค้าเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ อธิบายได้ว่า 

1. หากมูลค่าตามบัญชีมีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่ายุติธรรม ผลต่างที่เกิดขึ้น จะเป็น “ก าไรที่
ยังไม่เกิดขึ้น” บันทึกบัญชีด้านเครดิต ถือเป็นรายได้ แสดงในงบก าไรขาดทุน 

2. หากมูลค่าตามบัญชีมีมูลค่ามากกว่ามูลค่ายุติธรรม ผลต่างที่เกิดขึ้น จะเป็น “ขาดทุน
ที่ยังไม่เกิดขึ้น” บันทึกบัญชีด้านเดบิต ถือเป็นค่าใช้จ่าย แสดงในงบก าไรขาดทุน 

การปรับมูลค่าหลักทรัพย์เผื่อขาย คือการค านวณหาผลต่างระหว่างราคาที่กิจการได้
บันทึกบัญชีไว้แล้ว เรียกว่า “มูลค่าตามบัญชี” กับมูลค่ายุติธรรมในวันสิ้นงวด และต้องน าผลต่าง
ไปบันทึกบัญชีเพื่อท าให้มูลค่าตามบัญชีมีจ านวนเงินเท่ากับ มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชีอาจมี
มูลค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น “ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น” หรือ “ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น” 
ตามความต้ังของกิจการในการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายนี้ มีความไม่แน่นอนในระยะเวลาที่จะ
ลงทุน กิจการไม่สามารถบันทึกบัญชีเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายได้ แต่ให้แสดงเป็นส่วนของเจ้าของ
ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้ 

1. หากมูลค่าตามบัญชีมีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่ายุติธรรม ผลต่างที่เกิดขึ้น จะเป็น “ก าไร” 
แต่ให้ชื่อบัญชีว่า “ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น” บันทึกบัญชีด้านเครดิต แสดงในส่วนของเจ้าของ ใน
งบแสดงฐานะการเงิน 

2. หากมูลค่าตามบัญชีมีมูลค่ามากกว่ามูลค่ายุติธรรม ผลต่างที่เกิดขึ้น จะเป็น “ขาดทุน” 
แต่ให้ชื่อบัญชีว่า “ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น” บันทึกบัญชีด้านเดบิต แสดงในส่วนของเจ้าของ ใน
งบแสดงฐานะการเงิน แต่จ านวนเงินจะใส่วงเล็บ เพื่อให้ผู้อ่านงบการเงินทราบว่าคือผลขาดทุน 

การปรับเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมในวันสิ้นงวดนั้นสามารถบันทึกบัญชีและแสดงใน
งบการเงินได้อีก 1 วิธี คือ เปิดบัญชีขึ้นมาใหม่อีก 1 บัญชี คือ “ค่าเผื่อการปรับมูลค่า” ขึ้นมาแทน
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บัญชี “หลักทรัพย์เพื่อค้า” เพื่อบัญชี “หลักทรัพย์เพื่อค้า” จะได้แสดงมูลค่าเดิมตามที่ได้บันทึกไว้
ต้ังแต่แรก ดังนี้  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตรา 

สารทุน ก าหนดว่า 

กิจการสามารถบันทึกปรับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนให้เท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ 
บัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุน กิจการจะบันทึกส่วนต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนทั่วไปและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดก็ต่อเมื่อกิจการขายเงินลงทุน
หรือเมื่อเงินลงทุนนั้นด้อยค่า ในทั้งสองกรณี กิจการต้องบันทึกส่วนต่างดังกล่าวในงบก าไรขาดทุน
ทันที ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด ไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าหรือเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย เมื่อถึงวันสิ้นงวดกิจการต้องปรับมูลค่าเงินลงทุนจากมูลค่าตามบัญชีให้เป็น
มูลค่ายุติธรรม เพื่อบัญชีเงินลงทุนจะได้น าเสนอในงบการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม การปรับมูลค่า
สามารถท าได้ 2 วิธี คือ 

วิธีที่ 1.  ปรับไปที่บัญชีเงินลงทุนโดยตรง วิธีนี้จะท าให้บัญชีเงินลงทุนเพิ่มขึ้น หรือ
ลดลงทันที จ านวนเงินที่น าเสนอในงบแสดงฐานะการเงินจะเป็นมูลค่ายุติธรรม ผู้อ่านงบการเงินจะ
ไม่เห็นมูลค่าของเงินลงทุนนี้ก่อนการปรับมูลค่าว่ามีมูลค่าเท่าใด 

วิธีที่ 2.  ปรับผ่านบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน วิธีนี้จะเปิดบัญชีขึ้นมาใหม่
หนึ่งบัญชีเพื่อเป็นตัวแทนของบัญชีเงินลงทุน ชื่อว่า “บัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน” โดยจะ
เป็นบัญชีสินทรัพย์ เช่นเดียวกับบัญชีเงินลงทุน หากเงินลงทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จะเดบิตค่าเผื่อการ
ปรับมูลค่าเงินลงทุน หากเงินลงทุนมีมูลค่าลดลงจะเครดิตค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน วิธีนี้จะ
ท าให้บัญชีเงินลงทุนมีจ านวนเงินเท่าเดิมในมูลค่าตามบัญชี จ านวนเงินที่น าเสนอในงบแสดงฐานะ
การเงินจะเป็นมูลค่าตามบัญชี และมีบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนมาเป็นตัวบวกหรือหัก
ออก ผู้อ่านงบการเงินจะเห็นมูลค่าของเงินลงทุนนืทั้งก่อนปรับ ผลต่าง และมูลค่าหลังปรับ ซึ่งก็คือ
มูลค่ายุติธรรมนั่นเอง ซึ่งละเอียดกว่าวิธีที่ 1 

 

การจ าหน่ายเงินลงทุน  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตรา 

สารทุน ก าหนดว่า  
38.  ในการจ าหน่ายเงินลงทุน กิจการต้องบันทึกผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับ

กับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนเป็นรายได้หรือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิด กิจการต้อง
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บันทึกกลับบัญชีทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่จ าหน่ายเพื่อรับรู้ในงบก าไร
ขาดทุน เช่น ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเงินลงทุน 

39.  หากกิจการจ าหน่ายเงินลงทุนเพียงบางส่วน ราคาตามบัญชีต่อหน่วยที่ใช้ในการ
บันทึกรายได้หรือค่าใช้จ่ายของเงินลงทุนชนิดเดียวกันต้องค านวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก 

ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด เมื่อกิจการจ าหน่ายหลักทรัพย์ อาจพิจารณาได้ ดังนี้ 
1. ขายหลักทรัพย์ เพื่อรับเงินสดคืน อาจเกิดผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับราคาที่

ขายได้ ส่งผลให้เกิดก าไรหรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ กิจการต้องบันทันทึกบัญชีผลต่าง
ระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับราคาที่ขายได้ ดังนี้ 

1.1 หากมูลค่าตามบัญชีมีมูลค่าน้อยกว่าราคาที่ขายได้ ผลต่างที่เกิดขึ้นจะเป็น 
“ก าไรจากการขายหลักทรัพย์” เป็นบัญชีรายได้แสดงในงบก าไรขาดทุน 

1.2 หากมูลค่าตามบัญชีมีมูลค่ามากกว่าราคาที่ขายได้ ผลต่างที่เกิดขึ้นจะเป็น 
“ขาดทุนการขายหลักทรัพย์” เป็นบัญชีค่าใช้จ่ายแสดงในงบก าไรขาดทุน 

2. หลักทรัพย์ครบก าหนดตามระยะเวลา กิจการจะได้รับเงินสดคืน ไม่มีผลต่างเกิดขึ้น 

การขายหลักทรัพย์ท าได้ 2 วิธี คือ ขายหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ได้ซื้อมาหรือ ขายหลักทรัพย์
เพียงบางส่วน มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

1. การขายหลักทรัพย์เพียงบางส่วน กิจการต้องค านวณราคาต่อหุ้นเอาไว้ โดยใช้ “วิธี 
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก” ตามที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 105 เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตรา
สารหนี้และตราสารทุนก าหนดไว้ กิจการจะได้ ราคาทุนของหลักทรัพย์ต่อหนึ่งหุ้น เพื่อน ามา
เปรียบเทียบกับราคาที่ขายได้ จะได้บันทึกบัญชีผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นก าไรจากการขายหลักทรัพย์หรือ
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ 

2.  การขายหลักทรัพย์ทั้งหมด กิจการอาจไม่ต้องค านวณราคาต่อหุ้นเอาไว้ เพราะ
กิจการสามารถน ามูลค่าตามบัญชีมาเปรียบเทียบกับราคาที่ขายได้ทั้งหมด และบันทึกบัญชีผลที่
เกิดขึ้นว่าเป็นก าไรจากการขายหลักทรัพย์หรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ 
ตราสารทุน 

การลงทุนในลักษณะน าเงินสดไปให้กิจการอ่ืนน าไปใช้ในการด าเนินงาน คือการลงทุนใน
ฐานะเจ้าของกิจการ ผลตอบแทนที่จะได้รับคือเงินปันผล รูปแบบนี้คือการลงทุนใน “ตราสารทุน”
ซึ่งจะไม่มีการก าหนดอายุหรือไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดนั่นเอง กิจการสามารถลงทุนได้ตามความ
จ าเป็นในการใช้เงิน ดังนี้ 
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1. หลักทรัพย์เพื่อค้า เป็นเงินลงทุนที่กิจการต้ังใจจะลงทุนในระยะเวลาอันสั้น จัดเป็น
สินทรัพย์หมุนเวียน 

2. หลักทรัพย์เผื่อขาย เป็นเงินลงทุนที่กิจการไม่แน่ใจว่าจะลงทุนเป็นระยะเวลานาน
เท่าใด หากลงทุนไม่เกิน 1 ปี จัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หากลงทุนเกิน 1 ปี จัดเป็นสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 

ตัวอย่างที่ 4-2 บริษัท สันทราย จ ากัด ลงทุนซื้อหลักทรัพย์ในกิจการต่างๆ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ใน
ความต้องการของตลาด โดยต้ังใจจะลงทุนเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า การปรับเงินลงทุนให้เป็นมูลค่า
ยุติธรรม (ปรับไปท่ีบัญชีเงินลงทุน) ดังนี้ 
2557 

ม.ค.   4  ซื้อหุ้นสามัญบริษัท จอมทอง จ ากัด (มหาชน) จ านวน 1,500 หุ้น ราคาตามมูลค่า 100 
บาท จ่ายเงินสดราคาหุ้นละ 103 บาท เสียค่านายหน้าและค่าธรรมเนียม 250 บาท 

ม.ค.   5 ซื้อหุ้นสามัญบริษัท แม่แจ่ม จ ากัด (มหาชน) จ านวน 900 หุ้น ราคาตามมูลค่า 100 
บาท จ่ายเงินสดราคาหุ้นละ 104 บาท เสียค่านายหน้าและค่าธรรมเนียม 150 บาท 
และ บริษัท แม่แจ่ม จ ากัด ประกาศจ่ายเงินปันผลในราคาหุ้นละ 3 บาท ในวันที่ 13 

ม.ค. 2557  

ม.ค. 13 ได้รับเงินปันผลจากบริษัท แม่แจ่ม จ ากัด (มหาชน)   
ม.ค. 30     ซื้อหุ้นสามัญ 10% จากบริษัท ดอยสะเก็ด จ ากัด (มหาชน) จ านวน 700 หุ้น ราคาตาม

มูลค่า 100 บาท ซื้อราคาหุ้นละ 97 บาท เสียค่านายหน้าและค่าธรรมเนียม 100 บาท 

ก.พ.    1    ขายหุ้น บริษัท จอมทอง จ ากัด (มหาชน)  ทั้งหมด 1,500 หุ้น ในราคาตลาดหุ้นละ 105 
บาท เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท 

ธ.ค.  31   ปิดบัญชีประจ าปี บันทึกบัญชีปรับเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมของ บริษัท แม่แจ่ม 
จ ากัด (มหาชน) ราคาหุ้นละ 105 บาท มูลค่ายุติธรรมของ บริษัท ดอยสะเก็ด จ ากัด 

ราคาหุ้นละ 95 บาท ดังนี้  

2558  

ม.ค.    5 ขายหุ้นสามัญบริษัท แม่แจ่ม จ ากัด (มหาชน) ทั้งหมด 900 หุ้น ในราคาหุ้นละ  
105.50 บาท เสียค่าธรรมเนียม 150 บาท 

        25     ขายหุ้นสามัญ บริษัท ดอยสะเก็ด จ ากัด (มหาชน) ทั้งหมด 700 หุ้น ในราคาหุ้น 

ละ 95 บาท เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท 
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การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 

การปรับเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม (ปรับไปที่บัญชีเงินลงทุนโดยตรง) 
 

                                                สมุดรายวันทั่วไป-บริษัท สันทราย จ ากัด                     หน้า....30 

วันเดือนปี รายการ เลขที ่ เดบิต เครดิต 

2557 

 

บัญชี 
   

  

ม.ค.    4 หลักทรัพย์เพื่อค้า (1,500 หุ้น x 103 บาท )+ 250 

บาท) 
  154,750       

                  เงินสด       154,750   

  ซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า บริษัท จอมทอง จ ากัด           

             5 หลักทรัพย์เพื่อค้า (900 หุ้น  x 104 บาท )+ 150 บาท)   93,750       

  เงินปันผลค้างรับ (900 หุ้น x 3 บาท)  2,700     

                 เงินสด       96,450  

  ซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า บริษัท แม่แจ่ม จ ากัด (มหาชน)
(เนื่องจากกิจการซื้อเงินลงทุนหลังจากวันประกาศ
จ่ายเงินปันผล กิจการต้องจ่ายเงินสดเป็นเงินปันผลให้
บริษัท แม่แจ่ม จ ากัด ในวันน้ี) 

          

13 เงินสด  2,700    

                เงินปันผลค้างรับ (900 หุ้น x 3 บาท)    2,700  

 รับเงินสดปันผล จากบริษัท แม่แจ่ม จ ากัด      

ม.ค.  30 หลักทรัพย์เพื่อค้า (700 หุ้น  x 97 บาท )+ 100 บาท)  68,000    

                 เงินสด    68,000  

 ซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า บมจ. ดอยสะเก็ด       

ก.พ.    1 เงินสด (1,500 หุ้น  x 100 บาท )- 100 บาท)  157,400    

                 หลักทรัพย์เพื่อค้า    154,750  

                 ก าไรจากการขายหลักทรัพย์    2,650  

 ขายหลักทรัพย์เพื่อค้า บมจ. จอมทอง       
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วันเดือนปี รายการ เลขที ่ เดบิต เครดิต 

 
2557  บัญชี 

ธ.ค.   31 หลักทรัพย์เพื่อค้า (94,500 – 93,750)  750    

                 ก าไรท่ียังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า    750  

 ปรับเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม บมจ. แม่แจ่ม 

มูลค่าตามบัญชี            93,750 

มูลค่ายุติธรรม               94,500 (900หุ้น x 105 บาท) 
ก าไรท่ียังไม่เกิดขึ้น              750 

     

 ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า  1,500     

                    หลักทรัพย์เพื่อค้า    1,500   

 ปรับเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม บมจ. ดอยสะเก็ด  

มูลค่าตามบัญชี               68,000 

มูลค่ายุติธรรม                 66,500 (700หุ้น x 95 บาท) 
ขาดทุน                             1,500 

     

2558       

ม.ค.    5 เงินสด (900 หุ้น  x 105.5 บาท )- 150 บาท  94,800    

                   หลักทรัพย์เพื่อค้า    94,500  

                  ก าไรจากการขายหลักทรัพย์    300  

 ขายหลักทรัพย์เพื่อค้า บมจ. แม่แจ่ม       

2558       

ม.ค.  25 เงินสด  (700 หุ้น  x 95 บาท )- 100 บาท  66,400    

 ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์  100    

                 หลักทรัพย์เพื่อค้า    66,500  

 ขายหลักทรัพย์เพื่อค้า บมจ. ดอยสะเก็ด      
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บริษัท สันทราย จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 
ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

รายได้อื่น 

ก าไรจากการขายหลักทรัพย์     2,650 

 ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า                    750   

ค่าใช้จ่ายอื่น 

 ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์         -   

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า            1,500 

 

บริษัท สันทราย จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

 เงินสด             xxx  

เงินลงทุนชั่วคราว 

หลักทรัพย์เพื่อค้า (94,500+66,500*)             161,000  
*หลักทรัพย์เพื่อค้า เป็นของ บมจ. แม่แจ่ม และ บมจ. ดอยสะเก็ด 

 

การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังสมุดแยกประเภท เฉพาะบัญชี หลักทรัพย์เพื่อค้า 

 

  

บัญชี     หลักทรัพย์เพื่อค้า เลขที่บัญช ี 104 

 พ.ศ. 
2558 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - 2558 บาท - 

ม.ค.   1 ยอดยกมา  161,000       

 (94,500+66,500)         
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บริษัท สันทราย จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 
ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

รายได้อื่น 

ก าไรจากการขายหลักทรัพย์        300 

 ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า                     -  

ค่าใช้จ่ายอื่น 

 ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์       100  

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นหลักทรัพย์เพื่อค้า                      - 

 

 

บริษัท สันทราย จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

สินทรัพย ์

สินทรัพย์หมุนเวียน 

 เงินสด              xxx  

เงินลงทุนชั่วคราว 

หลักทรัพย์เพื่อค้า                 - 

 

การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไป 

โดยปรับเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม (ปรับผ่านบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน)  

การปรับเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมสามารถบันทึกบัญชีและน าเสนอในงบการเงินได้
อีก 1 วิธี คือ เปิดบัญชี “ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน” ขึ้นมาแทนบัญชี “หลักทรัพย์เพื่อค้า” เพื่อ
บัญชี “หลักทรัพย์เพื่อค้า” จะได้แสดงมูลค่าเดิมตามที่ได้บันทึกไว้ต้ังแต่แรก ตามที่มาตรฐานการ
บัญชีก าหนด ดังนี้ 
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สมุดรายวันทั่วไป -   บริษัท สันทราย จ ากัด                  หน้า....32 

วันเดือนปี รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

2557 

 

บัญชี 
    ธ.ค.  31 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน(94,500– 93,750)  750    

                 ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า    750  

 ปรับเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม บมจ. แม่แจ่ม       

 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า  1,500    

                   ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน 

                  (68,000 – 66,500) 
   1,500  

 ปรับเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม บมจ.ดอยสะเก็ด       

2558       

ม.ค.    5 เงินสด (900 หุ้น  x 105.5 บาท )- 150 บาท)  94,800    

                   หลักทรัพย์เพื่อค้า    93,750  

                  ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน    750  

                  ก าไรจากการขายหลักทรัพย์    300  

 ขายหลักทรัพย์เพื่อค้า บมจ. แม่แจ่ม      

ม.ค.  25 เงินสด  (700 หุ้น  x 95 บาท )- 100 บาท)  66,400    

 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน  1,500    

                 หลักทรัพย์เพื่อค้า    68,000  

 ขายหลักทรัพย์เพื่อค้า บมจ. ดอยสะเก็ด      
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บริษัท สันทราย จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 
ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

รายได้อื่น 

ก าไรจากการขายหลักทรัพย์        2,650 

 ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า                     750   

ค่าใช้จ่ายอื่น 

 ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์                        - 

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า              1,500 

 

บริษัท สันทราย จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

สินทรัพย ์

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินลงทุนชั่วคราว 

หลักทรัพย์เพื่อค้า(บมจ.ดอยสะเก็ด)   68,000 

  หัก  ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน    1,500             66,500 

หลักทรัพย์เพื่อค้า (บมจ. แม่แจ่ม )  93,750 55,000 

  บวก  ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน                  750  94,500 

 

การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังสมุดแยกประเภท เฉพาะบัญชี หลักทรัพย์เพื่อค้าและ
บัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน 

 

 

บัญชี  หลักทรัพย์เพื่อค้า             เลขที่บัญชี  104 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2558 บาท - 2558 บาท - 

ม.ค.  1 ยอดยกมา  161,000       

 (94,500+66,500)         
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บัญชี    ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าเงินลงทุน 

 

    เลขที่บัญชี  104.1 

พ.ศ. รายการ หน้ า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้ า
บัญชี 

เครดิต 

2558 บาท - 2558 บาท - 

     ม.ค.     1 ยอดยกมา  750  

      (1,500 - 750)    

 

บริษัท สันทราย จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 
ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

รายได้อื่น 

ก าไรจากการขายหลักทรัพย์          300 

 ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า                        -   

ค่าใช้จ่ายอื่น 

 ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์                     100 

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า                - 

 

บริษัท สันทราย จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินลงทุนชั่วคราว 

หลักทรัพย์เพื่อค้า                 -  
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ตัวอย่างที่ 4-3 บริษัท ช้างคลาน จ ากัด (มหาชน) ลงทุนซื้อหลักทรัพย์ในกิจการต่างๆ ซึ่งเป็น
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด โดยต้ังใจจะลงทุนเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า  
การปรับเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม (ปรับไปที่บัญชีเงินลงทุน) ดังน้ี 

2557 

ม.ค.     7 ซื้อหุ้นสามัญ 2,500 หุ้น จากบริษัท สันก าแพง จ ากัด (มหาชน) ราคาที่ตราไว้หุ้น
ละ 100 บาท ซื้ อในราคาตลาดหุ้นละ 110 บาท เสียค่านายหน้าและ
ค่าธรรมเนียม 500 บาท  

ก.พ.   14 ขายหุ้นสามัญ บริษัท สันก าแพง จ ากัด (มหาชน) บางส่วน จ านวน 800 หุ้น ใน
มูลค่ายุติธรรมหุ้นละ 113 บาท เสียค่านายหน้าและค่าธรรมเนียม 150 บาท 

เม.ย. 15 ซื้อหุ้นบริษัท สันก าแพง จ ากัด (มหาชน) เพิ่มเติมอีก 1,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 
104 บาท เสียค่านายหน้า 300 บาท  

พ.ค.  10 ขายหุ้นบริษัท สันก าแพง จ ากัด (มหาชน) จ านวน 600 หุ้น ในมูลค่ายุติธรรมหุ้น 

ละ 105 บาท ค่าธรรมเนียม 100 บาท 

ค าสั่ง  บันทึกบัญชีการซื้อ-ขายหุ้นสามัญของบริษัท ช้างคลาน จ ากัด 
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การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 

สมุดรายวันทั่วไป-บริษัท ช้างคลาน จ ากัด              หน้า....30 

วันเดือนปี รายการ เลขที ่ เดบิต เครดิต 

2557 

 

บัญชี 
   

  

ม.ค.      7 หลักทรัพย์เพื่อค้า (2,500 หุ้น x110 บาท)+500 บาท   275,500       

                  เงินสด       275,500   

  ซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า บมจ. สันก าแพง  
ค านวณราคาต่อหุ้น  
275,500 บาท / 2,500 หุ้น  = 110.20 บาทต่อหุ้น 

          

ก.พ.    14 เงินสด  (800 หุ้น  x 113 บาท )- 150 บาท)  90,250    

               ก าไรจากการขายหลักทรัพย์    2,090  

               หลักทรัพย์เพื่อค้า(800 หุ้น x110.20 บาท)          88,160  

 ขายหลักทรัพย์เพื่อค้า บมจ. สันก าแพง      

 ราคาตลาดที่ขายได้                90,250      

 ราคาทุนหลักทรัพย์เพื่อค้า      88,160      

 ก าไรจากการขายหลักทรัพย์     2,090      

เม.ย.   15 หลักทรัพย์เพื่อค้า(1,000 หุ้นx104 บาท)+ 300 บาท)  104,300     

                เงินสด      104,300   

 ค านวณราคาต่อหุ้น 

หุ้นเดิม (1,700 หุ้น  x 110.20 บาท)   = 187,340 

หุ้นใหม่                                            = 104,300 

รวม 1,700 + 1,000                          = 291,640 

ค านวณราคาต่อหุ้น 291,640 บาท / 2,700 หุ้น   
= 108.01 บาทต่อหุ้น 
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สมุดรายวันทั่วไป-บริษัท ช้างคลาน จ ากัด                 หน้า....31 

วันเดือนป ี รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

2557   บัญชี       
  

พ.ค.    10 เงินสด  (600 หุ้น  x 105 บาท )- 100 บาท)  62,900    

 ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์(64,806-62,900)  1,906     

                 หลักทรัพย์เพื่อค้า(600 หุ้น x108.01 บาท)            64,806    

 ขายหลักทรัพย์เพื่อค้า บมจ.สันก าแพง       

 

ตัวอย่างที่ 4-4 หลักทรัพย์เผื่อขาย – ตราสารทุน 

2557 

ม.ีค.   1 บริษัท แม่วาง จ ากัด ลงทุนซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด จากบริษัท 
ดอยหล่อ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 1,000 หุ้น มีความต้ังใจจะถือไว้เผื่อขาย ใน
ราคาตลาดหุ้นละ 102 บาท เสียค่านายหน้าและค่าธรรมเนียม 350 บาท  

ธ.ค. 31   หุ้นบริษัท ดอยหล่อ จ ากัด (มหาชน) มีมูลค่ายุติธรรมหุ้นละ 107 บาท 

2558 

ม.ค. 15    ขายหุ้นบริษัท ดอยหล่อ จ ากัด (มหาชน) ทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 105 บาท  

ค าสั่ง บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท แม่วาง จ ากัด โดยในวันสิ้นงวดปรับให้เป็นมูลค่า
ยุติธรรม ดังนี้  

1. ปรับไปที่บัญชีเงินลงทุนโดยตรง 
            2. ปรับผ่านบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน 
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1. การปรับเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม (ปรับไปที่บัญชีเงินลงทุนโดยตรง)     
สมุดรายวันทั่วไปบริษัท แม่วาง จ ากัด                      หน้า   15 

วันเดือนปี รายการ เลขที ่ เดบิต เครดิต 

2557 

 

บัญชี 
    มี.ค.    1 หลักทรัพย์เผ่ือขาย(1,000 หุ้น x 102 บาท)+ 350 บาท  102,350     

             เงินสด      102,350   

 ซื้อหลักทรัพย์เผ่ือขาย      

ธ.ค.   31 หลักทรัพย์เผ่ือขาย   4,650    

            ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผ่ือขาย               4,650  

  ปรับเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม       

2558       

ม.ค.  15 เงินสด(1,000 หุ้น x 105 บาท)  105,000    

 ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผ่ือขาย                   4,650    

           หลักทรัพย์เผ่ือขาย    107,000  

           ก าไรจากการขายหลักทรัพย์    2,650  

 ขายหุ้น บมจ. ดอยหล่อ  ทั้งหมด               

   
อธิบาย วันที่ 31 ธ.ค. 2557 ต้องปรับมูลค่าของเงินลงทุนจากมูลค่าตามบัญชีให้เป็นมูลค่า
ยุติธรรม ดังนี้ 
มูลค่าตามบัญชี (Book Value) BV = (1,000 หุ้น x 102 บาท) +350 บาท = 102,350   บาท 

มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) FV = (1,000 หุ้น x 107 บาท)                      = 107,000   บาท 

ผลต่างระหว่าง BV กับ FV คือ                         =     4,650   บาท 

เป็น ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย แต่จะบันทึกบัญชีด้านเครดิต 
เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี คือ เกิดก าไรขึ้นนั่นเอง 

วันที่ 1 ม.ค. 2558 ยอดยกมาของบัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย= 107,000บาท 
และบัญชีก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย = 4,650 บาท  
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วันที่ 15 ม.ค. 2558 ขายหุ้นบริษัท ดอยหล่อ จ ากัด (มหาชน) ทั้งหมด ต้องปิดบัญชีที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท ดอยหล่อ จ ากัด (มหาชน) ทั้งหมด คือ บัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย   
= 107,000 บาท และบัญชีก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย = 4,650 บาท 
เกิดผลต่าง ค านวณโดย 

ราคาขายของหลักทรัพย์เผื่อขาย ( 15 มกราคม 2558) 107,000 บาท 

มูลค่าตามบัญชี (1 มีนาคม 2557)      102,350 บาท 

ก าไรจากการขายหลักทรัพย์         2,650 บาท 

การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังสมุดแยกประเภท 

  

บัญชี  หลักทรัพย์เผ่ือขาย 

 

เลขที่บัญช ี  104 

พ.ศ. รายการ หน้ า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้ า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

มี.ค.  1 เงินสด  102,350  ธ.ค.  31 ยอดยกไป  107,000  

ธ.ค. 31 ก าไรขาดทุนที่ยังเกิดขึ้น
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย 

 4,650       

   107,000     107,000  

 

 

  

บัญชี ก าไรขาดทุนที่ยังเกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผ่ือขาย เลขที่บัญชี 304 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ธ.ค. 31 ยอดยกไป  4,650  ธ.ค.   31 หลักทรัพย์เผ่ือขาย  4,650  

          

   4,650     4,650  
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บริษัท แม่วาง จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

 เงินสด                                     xxx 

หลักทรัพย์เผื่อขาย                                                               107,000 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หน้ีสิน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

             ทุนเรือนหุ้น 

             ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดในหลักทรัพย์เผื่อขาย                            4,650 

 

 

บริษัท แม่วาง จ ากัด 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส่วน) 
ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

รายได้อื่น 

 ก าไรจากการขายหลักทรัพย์         - 
ค่าใช้จ่ายอื่น 

 ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์             -         
 

การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังสมุดแยกประเภท 

  

บัญชี   หลักทรัพย์เผ่ือขาย             เลขที่บัญชี  104 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2558 บาท - 2558 บาท - 

ม.ค.  1 ยอดยกมา  107,000  ม.ค.  15 เงินสด  107,000  

          

   107,000     107,000  
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บัญชี   ก าไรขาดทุนที่ยงัเกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผ่ือขาย เลขที่บัญช ี  304 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2558 บาท - 2558 บาท - 

ม.ค. 15 หลักทรัพย์เผ่ือขาย  4,650  ม.ค.  1 ยอดยกมา  4,650  

   4,650     4,650  

 

บริษัท แม่วาง จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

 เงินสด                                     xxx 

หลักทรัพย์เผื่อขาย                                                                       - 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หน้ีสิน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

             ทุนเรือนหุ้น 

             ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดในหลักทรัพย์เผื่อขาย                                - 
 

บริษัท แม่วาง จ ากัด 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส่วน) 
ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

รายได้อื่น 

 ก าไรจากการขายหลักทรัพย์         2,650 

ค่าใช้จ่ายอื่น 

 ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์                         - 
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2. การปรับเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม (ปรับผ่านบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน)      
สมุดรายวันทั่วไปบริษัท แม่วาง จ ากัด                หน้า   15    

วันเดือนปี รายการ เลขที ่ เดบิต เครดิต 

2557 

 

บัญชี 
    มี.ค.     1 หลักทรัพย์เผ่ือขาย(1,000 หุ้น x 102 บาท)+ 350 บาท  102,350     

               เงินสด      102,350   

 ซื้อหลักทรัพย์เผ่ือขาย      

ธ.ค.   31 ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าเงินลงทุน   4,650    

              ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผ่ือขาย               4,650  

  ปรับเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม       

2558       

ม.ค.   15 เงินสด(1,000 หุ้น x 105 บาท)  105,000    

 ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผ่ือขาย(ปิด)               4,650    

             เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย (ปิด)    107,000  

             ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าเงินลงทุน (ปิด)    4,650  

             ก าไรจากการขายหลักทรัพย์    2,650  

 ขายหุ้น บมจ. ดอยหล่อ  ทั้งหมด               

อธิบาย วันที่ 31 ธ.ค. 2556 ต้องปรับมูลค่าของเงินลงทุนจากมูลค่าตามบัญชีให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 
ดังนี้ 
มูลค่าตามบัญชี (Book Value) BV = (1,000 หุ้น x 102 บาท)+ 350 บาท = 102,350   บาท 

มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) FV = (1,000 หุ้น x 107 บาท)                      = 107,000   บาท 

ผลต่างระหว่าง BV กับ FV คือ                        =     4,650   บาท 

เป็น ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย แต่จะบันทึกบัญชีด้านเครดิต เนื่องจากมูลค่า
ยุติธรรมมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี คือ เกิดก าไรขึ้นนั่นเอง และด้านเดบิต เป็นบัญชีค่าเผื่อการ
ปรับมูลค่าเงินลงทุน  
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วันที่ 1 ม.ค. 2558  ยอดยกมาของบัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย= 102,350 บาท 
บัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน = 4,650   บาท  และบัญชี ก า ไ รที่ ยั ง ไม่ เ กิ ดขึ้ น ใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย = 4,650 บาท   

วันที่ 15 ม.ค. 2558 ขายหุ้นบริษัท ดอยหล่อ จ ากัด (มหาชน) ทั้งหมด ต้องปิดบัญชีที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท ดอยหล่อ จ ากัด (มหาชน) ทั้งหมด คือ บัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย = 

107,000 บาท และบัญชีก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย = 4,650 บาท 
บัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน = 4,650 บาท เกิดผลต่าง ค านวณโดย 

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย ( 15 มกราคม 2558) 107,000 บาท 

มูลค่าตามบัญชี (1 มีนาคม 2557)    102,350 บาท 

ก าไรจากการขายหลักทรัพย์         2,650 บาท 

 

การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังสมุดแยกประเภท 

  

บัญชี   หลักทรัพย์เผ่ือขาย 

 

เลขที่บัญช ี 104 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

มี.ค.  1 เงินสด  102,350  ธ.ค.   31 ยอดยกไป  107,000  

ธ.ค. 31 ก าไรขาดทุนที่ยังเกิดขึ้น
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย 

 4,650       

   107,000     107,000  

 

  

บัญชี  ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าเงินลงทุน เลขที่บัญช ี 104.1 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ธ.ค. 31 ก าไรขาดทุนที่ยังเกิดขึ้น
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย 

 4,650  ธ.ค.   31 ยอดยกไป  4,650  

          

   4,650     4,650  
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บัญชี  ก าไรขาดทุนทีย่ังเกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผ่ือขาย เลขที่บัญช ี 304 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ธ.ค.  31 ยอดยกไป  4,650  ธ.ค. 31 หลักทรัพย์เผ่ือขาย  4,650  

   4,650     4,650  

 

บริษัท แม่วาง จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

 เงินสด                                         xxx 

หลักทรัพย์เผื่อขาย                                     102,350 

บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน       4,650    107,000    

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หน้ีสิน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

             ทุนเรือนหุ้น 

             ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย                             4,650 

 

บริษัท แม่วาง จ ากัด 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส่วน) 
ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

รายได้อ่ืน 

 ก าไรจากการขายหลักทรัพย์         - 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์             -     
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การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังสมุดแยกประเภท 

  

บัญชี  หลักทรัพย์เผ่ือขาย  เลขที่บัญช ี 104 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2558 บาท - 2558 บาท - 

ม.ค.  1 ยอดยกมา  102,350  ม.ค.  15 เงินสด  102,350  

   102,350     102,350  

        

 

บัญชี   ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าเงินลงทุน เลขที่บัญช ี 104.1 

 พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2558 บาท - 2558 บาท - 

ม.ค.15 หลั กท รั พย์ เ ผื่ อ ข า ย 
(ขาย) 

 4,650  ม.ค.    1 ยอดยกมา  4,650  

   4,650     4,650  

 

 

บัญชี   ก าไรขาดทุนที่ยงัเกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผ่ือขาย เลขที่บัญช ี 304 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2558 บาท - 2558 บาท - 

ม.ค.  15 หลักทรัพย์เผื่อขาย (ขาย)  4,650  ม.ค.    1 ยอดยกมา  4,650  

   4,650     4,650  

 

บริษัท แม่วาง จ ากัด 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส่วน) 
ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

รายได้อ่ืน 

 ก าไรจากการขายหลักทรัพย์         2,650 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์                         - 
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ตราสารหนี้  

การลงทุนในลักษณะน าเงินสดไปให้กิจการอ่ืนยืม คือการลงทุนในฐานะเจ้าหนี้ของกิจการ
นั้น ผลตอบแทนที่จะได้รับคือดอกเบี้ยรับ จะได้รับตามวันเวลาที่ก าหนดไว้อย่างแน่นอน ซึ่งไม่ได้
ขึ้นอยู่กับผลก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ รูปแบบนี้คือการลงทุนใน “ตราสารหนี้” ซึ่งจะมีการก าหนด
อายุหรือมีระยะเวลาสิ้นสุดนั่นเอง กิจการต้องวางแผนการลงทุนว่าจะให้เป็นเงินลงทุนประเภทใด 
ดังนี้ 

1. หลักทรัพย์เพื่อค้า เป็นเงินลงทุนที่กิจการแน่ใจว่าจะลงทุนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี  
จัดเป็นเงินลงทุนชั่วคราว แสดงภายใต้หัวข้อสินทรัพย์หมุนเวียน  

2. ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด เป็นเงินลงทุนที่กิจการมีความตั้งใจว่าจะลงทุนจน 

ครบก าหนดตามเวลาที่ตราสารหนี้ก าหนดเอาไว้ จัดเป็นเงินลงทุนระยะยาว แสดงภายใต้หัวข้อ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน แต่เมื่อเวลาผ่านไปจนเหลือเวลาไม่เกิน 1 ปี กิจการต้อง จัดรายการใหม่เป็น 
“ตราสารหนี้ที่จะครบก าหนดใน 1 ปี” จัดเป็นเงินลงทุนชั่วคราว แสดงภายใต้หัวข้อสินทรัพย์
หมุนเวียน  

3. หลักทรัพย์เผื่อขาย เป็นเงินลงทุนที่กิจการไม่แน่ใจว่าจะลงทุนเป็นระยะเวลานานเท่าใด  
หากลงทุนไม่เกิน 1 ปี จัดเป็นเงินลงทุนชั่วคราว แสดงภายใต้หัวข้อสินทรัพย์หมุนเวียน หากลงทุน
เกิน 1 ปี จัดเป็นเงินลงทุนระยะยาว แสดงภายใต้หัวข้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนแต่จะไม่ลงทุนจน
ครบก าหนดของตราสารหน้ี 

หลักทรัพย์เพื่อค้า ตราสารหนี ้

 การลงทุนในตราสารหนี้เป็นการลงทุนในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี กิจการหวังจะได้รับ
ผลตอบแทนที่เกิดจากการซื้อขายในระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น จัดเป็นเงินลงทุนชั่วคราว แสดงภายใต้
หัวข้อสินทรัพย์หมุนเวียน 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสาร
ทุน ก าหนดให้หลักทรัพย์เพื่อค้านี้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินในมูลค่ายุติธรรม กิจการไม่ต้อง
จัดท าตารางดอกเบี้ย (จะกล่าวถึงตารางดอกเบี้ยในเรื่องหลักทรัพย์เผื่อขาย-ตราสารหนี้) เพื่อ
ค านวณว่า กิจการจะได้รับเงินสดเป็นดอกเบี้ยรับจ านวนเท่าใด มีการตัดส่วนลดหรือสาวนเกิน
มูลค่าเงินลงทุนอย่างไร เนื่องจากเป็นการลงทุนระยะสั้น เมื่อถึงวันสิ้นงวดกิจการต้องปรับบัญชี
หลักทรัพย์เพื่อค้า-ตราสารหนี้ให้เป็นมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่า
ยุติธรรม อาจเป็นก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า ชื่อบัญชีคือ 
“ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า” หรือ “ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น”จะถูกแสดงในงบก าไร
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ขาดทุน การปรับจะท าได้ 2 วิธี ดังเช่นตราสารทุน คือ ปรับไปที่บัญชีหลักทรัพย์เพื่อค้าหรือบัญชีค่า
เผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน  
ตัวอย่างที่ 4-5 บริษัท เชียงใหม่ จ ากัด ลงทุนซื้อหุ้นกู้ โดยมีความตั้งใจจะถือไว้เพื่อค้า ดังนี้ 
2557 

ม.ีค.   1  ซื้อหุ้นกู้ 9% ของบริษัท สบเมย จ ากัด (มหาชน) ราคาที่ตราไว้มูลค่า 125,000 
บาท จ่ายเงินสดซื้อในมูลค่ายุติธรรม 127,500 บาท เสียค่านายหน้าและ
ค่าธรรมเนียม1,500 บาท หุ้นกู้จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง วันที่ 1 มี.ค. และวันที่ 1 
ก.ย. 

ม.ิย.   1  ซื้อหุ้นกู้ 6% ของบริษัท แม่แตง จ ากัด (มหาชน) ราคาที่ตราไว้มูลค่า 100,000 
บาท จ่ายเงินสดซื้อในมูลค่ายุติธรรม 102,000 บาท เสียค่านายหน้าและ
ค่าธรรมเนียม 900 บาท หุ้นกู้จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง วันที่ 1 ก.พ. และวันที่ 1 
ส.ค. 

ส.ค.  15    ได้รับดอกเบี้ยหุ้นกู้จาก บริษัท แม่แตง จ ากัด (มหาชน) 
ก.ย.    1 ได้รับดอกเบี้ยหุ้นกู้จาก บริษัท สบเมย จ ากัด (มหาชน) 
ธ.ค.    1  ขายหุ้นกูบ้ริษัท แม่แตง จ ากัด (มหาชน) ทั้งหมดในราคา 106,000 บาท 

ธ.ค.  31 มูลค่ายุติธรรมของ บริษัท สบเมย จ ากัด (มหาชน) คือ 132,500 บาท (ปรับไปที่
บัญชีเงินลงทุนโดยตรง) 

2558 

ม.ค.   5  ขายหุ้นกูบ้ริษัท สบเมย จ ากัด (มหาชน) ทั้งหมดในราคา 130,000 บาท 
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                    สมุดรายวันทั่วไปบริษัท เชียงใหม่ จ ากัด                     หน้า.. 
พ.ศ. รายการ เลขที ่ เดบิต เครดิต 

2557 

 

บัญชี 
     มี.ค.   1 หลักทรัพย์เพื่อค้า(127,500+1,500)    129,000       

               เงินสด         129,000   

  ซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้ 9% บมจ.สบเมย           

 มิ.ย.   1 หลักทรัพย์เพื่อค้า(102,000+900)    102,900       

  ดอกเบี้ยค้างรับ ( 1 ก.พ.- 1 มิ.ย. 2557 = 4 เดือน)   2,000        

               เงินสด         104,900   

  ซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้ 6% บมจ.แม่แตง           

 ส.ค.   1 เงินสด    3,000       

               ดอกเบี้ยค้างรับ (1 ก.พ.-1 มิ.ย. 2557)                  2,000   

               ดอกเบี้ยรับ(1 มิ.ย. –1 ส.ค.2557)            1,000   

  รับดอกเบี้ยจากบมจ.แม่แตง           

 ก.ย.    1 เงินสด    5,625       

                ดอกเบี้ยรับ(1 มี.ค.-1 ก.ย. 2557)            5,625   

  

รับดอกเบี้ยจาก บมจ.สบเมย
(125,000x9/100x6/12)           

ธ.ค.    1 ดอกเบี้ยค้างรับ 

 

2,000 

   

 

              ดอกเบี้ยรับ 

   

2,000 

 

 

ปรับปรุงดอกเบี้ยค้างรับตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.- 1 ธ.ค.
2557 (100,000x6/100x4/12) จาก บมจ.แม่แตง 

     

 

เงินสด (106,000+2,000) 
 

108,000 

   

 

              ดอกเบี้ยค้างรับ 

   

2,000 

 

 

              ก าไรจากการขายหลักทรัพย์ 
   

3,100 

 

 

              หลักทรัพย์เพื่อค้า 

   

102,900 

 

 

ขายหุ้นกู้ บมจ.แม่แตงพร้อมดอกเบี้ยรับ 4 เดือน 
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     สมุดรายวันทั่วไปบริษัท เชียงใหม่ จ ากัด                           หน้า.. 
พ.ศ. รายการ เลขที ่ เดบิต เครดิต 

2557 

 

บัญชี 
    ธ.ค.    31 ดอกเบี้ยค้างรับ 

 

3,750 

   

 

              ดอกเบี้ยรับ 

   

3,750 

 

 

ปรับปรุงดอกเบี้ยค้างรับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.- 31 ธ.ค.
2557 (125,000x9/100x4/12) จาก บมจ.สบเมย 

     

 

หลักทรัพย์เพื่อค้า 

 

3,500 

   

 

                ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

   

3,500 

 

 

ปรับเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม บมจ.สบเมย 

มูลค่ายุติธรรม       132,500 

มูลค่าตามบัญชี     129,000 

ก าไรท่ียังไม่เกิดขึ้น    3,500 

     2558 

      ม.ค.   5 เงินสด (ราคาตลาด) 
 

130,000 

   

 

 ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ 
 

2,500 

   

 

              หลักทรัพย์เพื่อค้า 

   

132,500 

 

 

ขายหุ้นกู้ บมจ.สบเมย 

มูลค่าตามบัญชี                      132,500 

ราคาที่ขายได้                         130,000 

ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์    2,500 

      

อธิบาย  
กิจการเริ่มต้นลงทุนใน บมจ.แม่แตง วันที่ 1 มิ.ย. กิจการจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่

ลงทุนจริงคือ 2 เดือน ช่วงเวลา 1 มิ.ย.-1 ส.ค. = 2 เดือน แต่ บมจ.แม่แตงจ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 1 
ก.พ.และวันที่ 1 ส.ค. จ านวนครั้งละ 6 เดือน ในวันนี้ 1 มิ.ย.กิจการต้องจ่ายเงินสดส าหรับดอกเบี้ย
ที่ติดมากับหุ้นกู้ด้วย โดยจะนับจากวันสุดท้ายที่ บมจ.แม่แตง จ่ายดอกเบี้ยจนถึงวันที่กิจการไป
ลงทุน คือวันที่ 1 ก.พ. ถึงวันที่ 1 มิ.ย. 2557 = 4 เดือน สามารถค านวณจ านวนเงินที่จะต้องจ่าย
เพิ่มในวันที่1 ม.ิย. อีกดังนี้    = 100,000 x 6/100 x 4 / 12 = 2,000 บาท   
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ต่อมาวันที่ 1 ส.ค. 2557 เป็นวันที่กิจการจะได้รับดอกเบี้ยตามปกติ ดอกเบี้ยรับที่เกิด
ขึ้นกับกิจการคือ 2 เดือน โดยนับต้ังแต่วันที่กิจการน าเงินไปลงทุนในบริษัท แม่แตง จ ากัด 
(มหาชน) คือวันที่ 1 มิ.ย. 2557 ถึงวันที่ 1 ส.ค. 2557 ค านวณดอกเบี้ย 2 เดือน ได้ดังนี้ = 100,000 

x 6/100 x 2 / 12 = 1,000 บาท 

                   1 ก.พ. (วันได้รับดอกเบ้ีย)         1 มิ.ย.  (วันที่ลงทุน)          1 ส.ค. (วันได้รับดอกเบี้ย) 
 

           4 เดือน          2  เดือน 

ภาพท่ี 4-1 แสดงการลงทุนในระหว่างงวดดอกเบี้ย 

 

บริษัท เชียงใหม่ จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 
ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

รายได้ 
ดอกเบี้ยรับ (1,000+5,625+3,750+2,000)*     12,375 

ก าไรจากการขายหลักทรัพย์         3,100 

 ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า                    3,500 

ค่าใช้จ่าย 

 ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์                        -  

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า (บมจ.สบเมย)                  - 

*ดอกเบี้ยรับ เกิดจาก บมจ.แม่แตง 1,000+ บมจ.สบเมย 5,625+บมจ.สบเมย 3,750+ บมจ.แม่แตง 2,000= 

12,375 บาท 

บริษัท เชียงใหม่ จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

 เงินสด              xxx  

เงินลงทุนชั่วคราว 

หลักทรัพย์เพื่อค้า                  132,500 
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บริษัท เชียงใหม่ จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 
ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

รายได้ 
ก าไรจากการขายหลักทรัพย์                - 

 ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า                           -   
ค่าใช้จ่าย 

 ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์                        2,500 

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า                        - 

   
ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด 

ตามที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และ
ตราสารทุนก าหนดไว้ในค านิยามว่า “เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่กิจการจะมี
ความต้ังใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือตราสารดังกล่าวไปจนครบก าหนด” หมายความว่า 
กิจการมีเงินสดมากพอในการลงทุนระยะยาว ท าให้มีความต้ังใจว่าจะสามารถลงทุนได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในตราสารหนี้และจะไม่ขายเงินลงทุนนี้ก่อนจะครบก าหนด แต่มาตรฐานการ
บัญชีได้ก าหนดไว้อีกว่า เมื่อกิจการได้ลงทุนไปแล้วกิจการต้องทบทวนว่าต้องการจะเปลี่ยน
ประเภทของเงินลงทุนไปเป็นประเภทอ่ืนหรือไม่ ซึ่งมาตรฐานการบัญชีอนุญาต จะกล่าวต่อไป 

กอบแก้ว รัตนอุบล, (2555: 8-2) กล่าวว่า  โดยทั่วไปแล้วตราสารหนี้จะมีการก าหนด
มูลค่าที่ตราสารจะจ่ายให้ผู้ถือเมื่อตราสารหนี้นั้นครบก าหนดอายุ (Face Value) อัตราดอกเบี้ยที่
จ่ายพร้อมทั้งระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยและวันที่ตราสารหนี้นั้นจะครบก าหนด 

จากความเห็นข้างต้นพบว่า ในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนดนี้ จะมีข้อก าหนดคือ  
- จ านวนเงินที่กิจการผู้ถูกลงทุนจะจ่ายให้กิจการที่ไปลงทุนเมื่อตราสารหนี้นั้นครบ

ก าหนด เรียกว่า “มูลค่าที่ตราไว้” หรือ Face Value 

- อัตราดอกเบี้ยที่กิจการผู้ถูกลงทุนต้องจ่าย 

- ระยะเวลาในการจ่ายดอกเบี้ยที่กิจการผู้ถูกลงทุนต้องจ่าย 

- วันที่ครบก าหนดของตราสารหนี้ 
เมื่อกิจการจะไปลงทุนในตราสารหนี้ กิจการจะต้องทราบข้อก าหนดข้างต้น ซึ่งก าหนดโดย

กิจการผู้ถูกลงทุน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดนี้ได้ กิจการต้องค านวณมูลค่าปัจจุบัน
ของเงินลงทุนและดอกเบี้ยรับ ตามระยะเวลาของตราสารหนี้ทั้งหมดและอัตราดอกเบี้ยใน
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ท้องตลาด ในขณะเดียวกันอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดในวันที่กิจการลงทุนซื้อหุ้นกู้อาจไม่ตรงกัน
ท าให้เกิดส่วนเกินหรือส่วนลดของมูลค่าเงินลงทุน กิจการต้องปรับดอกเบี้ยรับของกิจการให้เท่ากับ
อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ดังนี้ (กอบแก้ว: 2554-8-8) 

- หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุในตราสารหนี้ จะไม่เกิด
ส่วนเกินหรือส่วนลดของมูลค่าเงินลงทุน กิจการจะจ่ายเงินลงทุนเท่ากับ “มูลค่าที่ตราไว้” 

- หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ระบุในตราสารหนี้ จะเกิด
ส่วนลดของมูลค่าเงินลงทุน กิจการจะจ่ายเงินลงทุนน้อยกว่า “มูลค่าที่ตราไว้”  

- หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยที่ระบุในตราสารหนี้ จะเกิด
ส่วนเกินของมูลค่าเงินลงทุน กิจการจะจ่ายเงินลงทุนมากกว่า “มูลค่าที่ตราไว้” 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตรา
สารทุน ได้ให้ความหมายของค าต่างๆ ดังนี้ 

ราคาทุนตัดจ าหน่าย หมายถึง  ราคาทุนของตราสารหน้ีที่ได้มาหรือโอนมาต้ังแต่ 

เริ่มแรกหักเงินต้นที่จ่ายคืน และบวกหรือหักค่าตัด
จ าหน่ายสะสมของส่วนต่างระหว่างราคาทุนเริ่มแรกกับ
มูลค่าที่ตราไว้ การตัดจ าหน่ายส่วนต่างดังกล่าวต้อง
ค านวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรือวิธีอ่ืนที่
ให้ผลไม่แตกต่างจากวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอย่างมี
นัยส าคัญ 

วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หมายถึง วิธีค านวณหาอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งเป็นอัตรา 

  คงที่ตลอดอายุของตราสารหน้ี 

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หมายถึง อัตราคิดลดที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่ 
 คาดว่าจะได้รับในอนาคตเท่ากับราคาตามบัญชีของตราสารหนี้ 

จากความหมายตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด ส่งผลให้กิจการต้องจัดท าตาราง
ดอกเบี้ยตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจะท าให้มูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนมีมูลค่าเท่ากับ
มูลค่าที่ตราไว้ เมื่อตราสารหนี้ครบก าหนด รายละเอียดของตารางดอกเบี้ย มีดังนี้ 

- แสดงจ านวนเงินของดอกเบี้ยรับที่จะได้รับจากกิจการผู้ถูกลงทุน ตามเวลาและอัตราที่
ถูกระบุไว้แล้ว 

- แสดงดอกเบี้ยรับตามอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด 
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- แสดงส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนหรือส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน ซึ่งเป็นผลต่างระหว่าง
ดอกเบี้ยรับจากกิจการผู้ถูกลงทุน กับดอกเบี้ยรับในท้องตลาด เป็นการปรับให้ดอกเบี้ยที่กิจการ
ได้รับเท่ากับดอกเบี้ยในท้องตลาด ท าให้มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนมีความหมายเป็นราคาทุน
ตัดจ าหน่าย ซึ่งหมายถึงมูลค่าตามบัญชีของตราสารหนี้ โดยจะแสดงไว้เป็นช่องสุดท้ายของ
ตารางดอกเบี้ย 

- และส่วนลดส่วนเกินมูลค่านี้จะเป็นตัวปรับให้มูลค่าตามบัญชีมีมูลค่าสูงขึ้นหรือมูลค่า
ต่ าลงจนมีจ านวนเท่ากับ “มูลค่าที่ตราไว้” อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่
เกิดกับกิจการ 

ตัวอย่างที่ 4-6 วันที่ 1 มกราคม 2553 บริษัท สารภี จ ากัด ลงทุนซื้อตราสารหนี้จาก บริษัท แม่
อาย จ ากัด (มหาชน) เป็นหุ้นกู้ มูลค่า 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยระบุไว้ในใบหุ้น 8% ต่อปี 
บริษัท แม่อาย จ ากัด จ่ายดอกเบี้ยปีละครั้งทุกวันที่ 31 ธันวาคม หุ้นกู้มีอายุ 4 ปี มีความต้ังใจที่จะ
ถือไว้จนครบก าหนด ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่อยู่ในความต้องการของตลาด กิจการซื้อหุ้นกู้มาในราคา 
187,320 บาท ท าให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในท้องตลาดเป็น 10% หุ้นกู้ครบก าหนดไถ่ถอน วันที่ 1 
มกราคม 2557 

 วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้เท่ากับ 210,000 บาท 

ให้ท า  1. ตารางแสดงการค านวณเกี่ยวกับดอกเบี้ยรับตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
           2. บันทึกบัญชีรายการที่เกี่ยวข้องในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท สารภี จ ากัด ดังนี้ 

    2.1 วันที่  1 มกราคม 2553 บันทึกการซื้อหุ้นกู ้
    2.2 วันที่  31 ธันวาคม 2553 - 31 ธันวาคม 2556 บันทึกรับดอกเบี้ยและตัดจ าหน่าย
ส่วนลด 

      2.3  วันที่  1 มกราคม 2557 หุ้นกู้ครบก าหนดไถ่ถอน 

ค านวณมูลค่าปัจจุบันของหุ้นกู้ (ดูตารางมูลค่าปัจจุบันในภาคผนวก) 
มูลค่าปัจจุบันของเงินต้น PVIF 4,10% : ( 200,000 x 0.68301 ) =  136,602 

มูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยรับ PVIFA 4,10%: ( 16,000 x 3.16987)=    50,718 

มูลค่าปัจจุบันของหุ้นกู้      =  187,320 
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แสดงการค านวณดอกเบี้ยรับตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
วันที่ เงินสดรับ 

(8%)(บาท) 
ดอกเบี้ยรับ 

(10%)(บาท) 
ส่วนลดมูลค่าตัด
จ าหน่าย(บาท) 

มูลค่าตามบัญชี 
(บาท) 

1 ม.ค. 2553 - - - 187,320 

31 ธ.ค. 2553 16,000 18,732 2,732 190,052 

31 ธ.ค. 2554 16,000 19,005 3,005 193,057 

31 ธ.ค. 2555 16,000 19,306 3,306 196,363 

31 ธ.ค. 2556 16,000 19,637 3,637 200,000 

 64,000 76,680 12,680 - 

อธิบาย 

บมจ. แม่อาย จ่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง อัตราดอกเบี้ยที่ระบุในหุ้นกู้คือ 8% ในขณะที่อัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงในท้องตลาดคือ 10% ระยะเวลา 4 ปี ท าให้กิจการต้องจ่ายเงินซื้อหุ้นกู้ในมูลค่า 
187,320 บาท เป็นราคาที่ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้คือ 200,000 บาทอยู่ 12,680 บาท เรียกว่า 
“ส่วนลดมูลค่าตัดจ าหน่าย” เมื่อครบก าหนด 4 ปี กิจการจะได้รับเงินต้นคืนในราคาตามมูลค่าคือ 
200,000 บาท ซึ่งกิจการต้องบันทึกบัญชีรับเงินสดจากดอกเบี้ยที่ระบุในใบหุ้น 8%  โดยดอกเบี้ย
รับจะต้องเท่ากับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด 10% กิจการต้องปรับ 8% ซึ่งน้อยกว่าให้เท่ากับ 10%  

กิจการต้องหาผลต่างระหว่าง 8% กับ 10% ซึ่งก็คือ ส่วนลดมูลค่าตัดจ าหน่าย กิจการน า
ผลต่างนี้ไปเพิ่มบัญชีมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนให้เพิ่มขึ้นตามวันที่รับดอกเบี้ย จะท าให้บัญชี
เงินลงทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ท าอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนครบก าหนด 4 ปี บัญชีตราสารหนี้จะมีมูลค่า
เท่ากับ 200,000 บาท ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าของหุ้นกู้ และกิจการจะไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ครบ
ก าหนด 4 ปี คือวันที่ 1 มกราคม 2557กิจการก็จะได้รับเงินจ านวน 200,000 บาท คือมูลค่าที่ตรา
ไว้ จากกิจการทีไ่ด้ไปลงทุน  

กิจการจะได้รับเงินสดจากกิจการที่ไปลงทุนคือดอกเบี้ยรับ ค านวณจาก 200,000 x 8% = 

16,000 บาท ต่อปี ทุกวันที่ 31 ธันวาคม  
- วันที่ 1 ม.ค. 2553 กิจการลงทุนเป็นวันแรก กิจการจ่ายเงินสดลงทุน 187,320 บาท 
 

งวดที่ 1 วันที่ 31 ธ.ค. 2553 (งวดแรกที่ได้รับดอกเบี้ย) 
 ช่องดอกเบี้ยรับ น ามูลค่าตามบัญชีมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด =187,320 x 

10% = 18,732 บาท 
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 ช่องส่วนลดมูลค่าตัดจ าหน่าย เกิดจากผลต่างระหว่าง ดอกเบี้ยรับในท้องตลาด กับที่ได้รับ
จากบมจ. แม่อาย = 18,732-16,000 = 2,732 

ช่องมูลค่าตามบัญชี น าส่วนลดมูลค่าตัดจ าหน่าย 2,732 มาเพิ่มบัญชีของหลักทรัพย์เผื่อ
ขาย 187,320 บาท เพราะว่า ดอกเบี้ยที่ระบุในใบหุ้น 8% แต่อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด 10% 
กิจการต้องปรับ 8% ซึ่งน้อยกว่าให้เท่ากับ 10% ดังนี้ 187,320 + 2,732 = 190,052 บาท 

งวดที่ 2 วันท่ี 31 ธ.ค. 2554 

 ช่องดอกเบี้ยรับ น ามูลค่าตามบัญชีมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด = 190,052 x 

10% = 19,005 บาท 

 ช่องส่วนลดมูลค่าตัดจ าหน่าย เกิดจากผลต่างระหว่าง ดอกเบี้ยรับในท้องตลาด(10%) กับ
ที่ได้รับจากบริษัท แม่อาย (8%) = 19,005 -16,000 = 3,005 

ช่องมูลค่าตามบัญชี น าส่วนลดมูลค่าตัดจ าหน่าย 3,005 บาท มาเพิ่มบัญชีของหลักทรัพย์
เผื่อขาย 190,052 บาท เพราะว่า ดอกเบี้ยที่ระบุในใบหุ้น 8% แต่อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด 10% 
กิจการต้องปรับ 8% ซึ่งน้อยกว่าให้เท่ากับ 10% ดังนี้ 190,052 + 3,005= 193,057 บาท 

งวดที่ 3 วันที่ 31 ธ.ค. 2555 

 ช่องดอกเบี้ยรับ น ามูลค่าตามบัญชีมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด = 193,057 x 

10% = 19,306 บาท 

 ช่องส่วนลดมูลค่าตัดจ าหน่าย เกิดจากผลต่างระหว่าง ดอกเบี้ยรับในท้องตลาด(10%) กับ
ที่ได้รับจาก บมจ. แม่อาย (8%) = 19,306 -16,000 = 3,306 

ช่องมูลค่าตามบัญชี น าส่วนลดมูลค่าตัดจ าหน่าย 3,306 มาเพิ่มบัญชีของหลักทรัพย์เผื่อ
ขาย 193,057 บาท เพราะว่า ดอกเบี้ยที่ระบุในใบหุ้น 8% แต่อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด 10% 
กิจการต้องปรับ 8% ซึ่งน้อยกว่าให้เท่ากับ 10% ดังนี้ 193,057 + 3,306 = 196,363 บาท 

งวดที่ 4 วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 (เป็นงวดสุดท้าย) 
ช่องมูลค่าตามบัญชี น ามูลค่าตามบัญชี 196,363 บาท ไปลบออกจากมูลค่าที่ตราไว้ ดังนี้ 

200,000 - 196,363 = 3,637 บาท ซึ่ง 3,637 บาท คือส่วนลดมูลค่าตัดจ าหน่าย ของงวดสุดท้าย 

 ช่องดอกเบี้ยรับจึงต้องน า 3,637 บาท บวกเพิ่มกับเงินสดที่ได้รับจากบมจ.แม่อาย ดังนี้ 
16,000 + 3,637 = 19,637 บาท ซึ่ง 19,637 บาท คือดอกเบี้ยรับในท้องตลาดในอัตรา 10% ท าให้
มูลค่าของตราสารหน้ีเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ คือ 200,000 บาท 
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                                             สมุดรายวันท่ัวไป   บริษัท  สารภี   จ ากดั                                        หน้า  1 

วันเดือนปี รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

2553 

 

บัญชี 
    ม.ค.    1 ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด   187,320       

                  เงินสด       187,320   

  บันทึกการลงทุนในหุ้นกู้ อายุ 4 ปี           

ธ.ค.    31 เงินสด   16,000       

  ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด   2,732       

                  ดอกเบี้ยรับ       18,732   

  บันทึกรับเงินสดและตัดส่วนลดมูลค่า           

พ.ศ.  2554       

ธ.ค.      31 เงินสด   16,000    

 ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด   3,005    

                 ดอกเบี้ยรับ      19,005  

 บันทึกรับเงินสดและตัดส่วนลดมูลค่า      

พ.ศ.  2555            

ธ.ค.      31 เงินสด   16,000      

  ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด   3,306      

                  ดอกเบี้ยรับ       19,306  

  บันทึกรับเงินสดและตัดส่วนลดมูลค่า          

ธ.ค.     31 เงินสด   16,000      

 ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด   3,637      

                 ดอกเบี้ยรับ       19,637  

 บันทึกรับเงินสดและตัดส่วนลดมูลค่า          

2557       

 ม.ค.     1  เงินสด    200,000      

          ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด        200,000  

 ไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อครบก าหนด      
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งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25.. 

          31 ธันวาคม 2553      31 ธันวาคม 2554   

        สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด               190,052           193,057 

 

      งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
           ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25.. 

    31 ธันวาคม 2555   31 ธันวาคม 2556  

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

            ตราสารหนี้ท่ีจะครบก าหนดภายใน 1 ปี            196,363       200,000 

 

การแสดงข้อมูลในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

- กิจการเริ่มลงทุนในวันท่ี 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 =1 ปี ซึ่งยังเหลือ
เวลาอีก 3 ปี แสดงเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

- วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554  =1 ปี ซึ่งยังเหลือเวลาอีก 2 ปี 
แสดงเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

- วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555  =1 ปี ซึ่งยังเหลือเวลาอีก 1 ปี 
แสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 

- วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556  =1 ปี ซึ่งครบก าหนดไถ่ถอนใน
วันที่ 1 มกราคม 2557 แสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 

และตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนดจะถูกแสดงเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จนกว่าจะถึง
ช่วงระยะเวลาที่จะครบก าหนดภายในหนึ่งปีจะต้องน ามาแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ส่วนบัญชี
ดอกเบี้ยรับจะถูกบันทึกเป็นรายได้แสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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ตัวอย่างท่ี 4-7 ต่อไปนี้เป็นข้อมูลของบริษัท อมก๋อย จ ากัด 

วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัท อมก๋อย จ ากัด ลงทุนซื้อหุ้นกู้ จาก บริษัท สะเมิง จ ากัด 

(มหาชน) มูลค่า 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยระบุไว้ในใบหุ้น 12% ต่อปี ก าหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก
วันที่ 31 ธันวาคม หุ้นกู้มีอายุ 4 ปี มีความต้ังใจที่จะถือไว้จนครบก าหนด ซื้อหุ้นกู้มาในราคา 
106,339 บาท ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในตลาดเป็น 10% 

 มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 410,000 บาท และ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 เท่ากับ 400,000 บาท 

ให้ท า  1. ตารางแสดงการค านวณเกี่ยวกับดอกเบี้ยรับตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
           2. บันทึกบัญชีรายการที่เกี่ยวข้องในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท อมก๋อย จ ากัด ดังนี้ 

   2.1 วันที่ 1 มกราคม 2554   บันทึกการซื้อหุ้นกู ้
   2.2 วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 31 ธันวาคม 2557 - บันทึกรับดอกเบี้ยและตัดจ าหน่าย
ส่วนเกินมูลค่า 

   2.3  วันที่ 1 มกราคม 2558 หุ้นกู้ครบก าหนดไถ่ถอน 

การค านวณมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน 

มูลค่าปัจจุบันของเงินต้น       PVIF 4,10% : ( 100,000 x 0.68301 ) =  68,301 

มูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยรับ PVIFA 4,10% : ( 12,000 x 3.16987)  =  38,038 

มูลค่าปัจจุบันของหุ้นกู ้       =106,339 

แสดงการค านวณดอกเบี้ยรับตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

วันที่ เงินสดรับ 

(12%)(บาท) 
ดอกเบี้ยรับ 

(10%)(บาท) 
ส่วนเกินมูลค่าตัด
จ าหน่าย(บาท) 

มูลค่าตามบัญชี 
(บาท) 

1 ม.ค. 2554 - - - 106,339 

31 ธ.ค. 2554 12,000 10,634 1,366 104,973 

31 ธ.ค. 2555 12,000 10,497 1,503 103,470 

31 ธ.ค. 2556 12,000 10,347 1,653 101,817 

31 ธ.ค. 2557 12,000 10,183 1,817 100,000 

 48,000 52,419 7,581 - 
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อธิบาย 

บมจ.สะเมิง จ่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง อัตราดอกเบี้ยที่ระบุในหุ้นกู้คือ 12% ในขณะที่อัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงในท้องตลาดคือ 10% ระยะเวลา 4 ปี ท าให้กิจการต้องจ่ายเงินซื้อหุ้นกู้ในมูลค่า 
106,339 บาท เป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ 100,000 บาท อยู่ 6,339 บาท เรียกว่า “ส่วนเกิน
มูลค่าตัดจ าหน่าย” เมื่อครบก าหนด 4 ปี กิจการจะได้รับเงินต้นคืนในราคาตามมูลค่าคือ 100,000 

บาท ซึ่งกิจการต้องบันทึกบัญชีรับเงินสดจากดอกเบี้ยที่ระบุในใบหุ้น 12%  โดยดอกเบี้ยรับจะต้อง
เท่ากับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด 10% กิจการต้องปรับ 12% ซึ่งมากกว่าให้เท่ากับ 10%  

กิจการต้องหาผลต่างระหว่าง 12% กับ 10% ซึ่งก็คือ ส่วนเกินมูลค่าตัดจ าหน่าย กิจการ
น าผลต่างนี้ไปลดบัญชีราคาตามบัญชีของเงินลงทุนให้ลดลงตามวันที่รับดอกเบี้ย จะท าให้บัญชี
เงินลงทุนมีมูลค่าลดลง ท าอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนครบก าหนด 4 ปี บัญชีตราสารหนี้จะมีมูลค่าเท่ากับ 
100,000 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้ และกิจการจะไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ครบก าหนด 4 ปีคือ
วันที่ 1 มกราคม 2558 กิจการจะได้รับเงินจ านวน 100,000 บาท จากกิจการผู้ถูกลงทุน 

กิจการจะได้รับเงินสดจากกิจการที่ไปลงทุนคือดอกเบี้ยรับ ค านวณจาก 100,000 x 12% 

= 12,000 บาทต่อปี ทุกวันที่ 31 ธันวาคม  
วันที่ 1 ม.ค. 2554 กิจการลงทุนเป็นวันแรก กิจการจ่ายเงินสดลงทุน = 106,339 บาท 

 

งวดที่ 1 วันที่ 31 ธ.ค. 2554 

 ช่องดอกเบี้ยรับ น ามูลค่าตามบัญชีมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ดังนี้ 106,339 x 

10% = 10,634 บาท 

 ช่องส่วนเกินมูลค่าตัดจ าหน่าย เกิดจากผลต่างระหว่าง ดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากบมจ.สะ-

เมิง (12%) กับดอกเบี้ยรับในท้องตลาด (10%) = 12,000 -10,634 = 1,366 บาท 

ช่องมูลค่าตามบัญชี น าส่วนเกินมูลค่าตัดจ าหน่าย 1,366 มาลดบัญชีของหลักทรัพย์เผื่อ
ขาย 106,339 บาท เพราะว่า ดอกเบี้ยที่ระบุในใบหุ้น 12% แต่อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด 10% 
กิจการต้องปรับ 12% ซึ่งมากกว่าให้เท่ากับ 10% ดังนี้ 106,339 - 1,366 = 104,973 บาท 

งวดที่ 2 วันที่ 31 ธ.ค. 2555 

ช่องดอกเบี้ยรับ น ามูลค่าตามบัญชีมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ดังนี้ 104,973 x 

10% = 10,497 บาท 

 ช่องส่วนเกินมูลค่าตัดจ าหน่าย เกิดจากผลต่างระหว่าง ดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากบมจ. สะ
เมิง (12%) กับดอกเบี้ยรับในท้องตลาด (10%) = 12,000 -10,497 = 1,503 
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ช่องมูลค่าตามบัญชี น าส่วนเกินมูลค่าตัดจ าหน่าย 1,503 มาลดบัญชีของหลักทรัพย์เผื่อ
ขาย 104,973 บาท เพราะว่า ดอกเบี้ยที่ระบุในใบหุ้น 12% แต่อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด 10% 
กิจการต้องปรับ 12% ซึ่งมากกว่าให้เท่ากับ 10% ดังนี้ 104,973 - 1,503 = 103,470 บาท 

งวดที่ 3 วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

 ช่องดอกเบี้ยรับ น ามูลค่าตามบัญชีมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ดังนี้ 103,470 x 

10% = 10,347 บาท 

 ช่องส่วนลดมูลค่าตัดจ าหน่าย เกิดจากผลต่างระหว่าง ดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากบริษัท สะ
เมิง (12%) กับดอกเบี้ยรับในท้องตลาด (10%) = 12,000 -10,347 = 1,653 

ช่องมูลค่าตามบัญชี น าส่วนเกินมูลค่าตัดจ าหน่าย 1,653 มาลดบัญชีของหลักทรัพย์เผื่อ
ขาย 103,470 บาท เพราะว่า ดอกเบี้ยที่ระบุในใบหุ้น 12% แต่อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด 10% 
กิจการต้องปรับ 12% ซึ่งมากกว่าให้เท่ากับ 10% ดังนี้ 103,470 - 1,653 = 101,817 บาท 

งวดที่ 4 วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (เป็นงวดสุดท้าย) 
ช่องมูลค่าตามบัญชี น ามูลค่าตามบัญชี 101,817 บาท ไปลบมูลค่าที่ตราไว้ 100,000 

ดังนี้        
101,817 - 100,000 = 1,817 บาท ซึ่ง 1,817 บาท คือส่วนเกินมูลค่าตัดจ าหน่าย ของงวด

สุดท้าย  ช่องดอกเบี้ยรับจึงต้องน า 1,817 บาท หักออกจากเงินสดที่ได้รับจากบมจ.สะเมิง ดังนี้ = 

10,183 + 1,817 บาท ซึ่ง 10,183 บาท คือดอกเบี้ยรับในท้องตลาดในอัตรา 10% ท าให้มูลค่าของ
ตราสารหนี้เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ คือ 200,000 บาท 

                                             สมุดรายวันทั่วไป   บริษัท  อมก๋อย   จ ากัด                          หน้า … 

วันเดือนปี รายการ เลขที ่ เดบิต เครดิต 

2554 

 

บัญชี 
    ม.ค.      1 ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด   106,339       

                  เงินสด       106,339   

  บันทึกการลงทุนในหุ้นกู้ อายุ 4 ปี           

ธ.ค.     31 เงินสด   12,000       

                  ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด      1,366    

                  ดอกเบี้ยรับ       10,634   

  บันทึกรับเงินสดและตัดส่วนเกินมูลค่า           
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พ.ศ. รายการ เลขที ่ เดบิต เครดิต 

2555  บัญชี     

ธ.ค.     31 เงินสด   12,000     
  

                  ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด      1,503 
  

                  ดอกเบี้ยรับ       10,497 
  

  บันทึกรับเงินสดและตัดส่วนเกินมูลค่า         
  

พ.ศ.2556           
  

ธ.ค.     31 เงินสด   12,000     
  

                  ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด      1,653 
  

                  ดอกเบี้ยรับ       10,347 
  

  บันทึกรับเงินสดและตัดส่วนเกินมูลค่า         
  

พ.ศ.2557           
  

ธ.ค.     31 เงินสด   12,000     
  

                  ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด      1,817 
  

                  ดอกเบี้ยรับ       10,183 
  

 บันทึกรับเงินสดและตัดส่วนเกินมูลค่า     
 

2558 

       ม.ค.     1  เงินสด    100,000     

                 ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด        100,000 

 

 

ไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อครบก าหนด 

      

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25.. 

                          31 ธันวาคม 2554   31 ธันวาคม 2555      

        สินทรัพย ์

สินทรัพย์หมุนเวียน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด               104,973        103,470   



212 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25.. 

    31 ธันวาคม 2556   31 ธันวาคม 2557  

สินทรัพย ์

สินทรัพย์หมุนเวียน 

            ตราสารหนี้ท่ีจะครบก าหนดภายใน 1 ปี               101,817                  100,000 

 

การแสดงข้อมูลในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

- กิจการเริ่มลงทุนในวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 = 1 ปี ซึ่งยัง
เหลือเวลาอีก 3 ปี แสดงเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 104,973 บาท 

- วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555  =1 ปี ซึ่งยังเหลือเวลาอีก 2 ปี 
แสดงเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 103,470 บาท 

- วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556  =1 ปี ซึ่งยังเหลือเวลาอีก 1 ปี 
แสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหมุนเวียน จ านวน 101,817 บาท 

- วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557  =1 ปี เป็นปีสุดท้าย และครบ
ก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 มกราคม 2558 แสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 100,000 บาท 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 ก าหนดว่า ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด ให้น าเสนอ
ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย คือ มูลค่าตามบัญชีตามที่ค านวณในตาราง
ดอกเบี้ยไม่ต้องปรับให้เป็นมูลค่ายุติธรรม และตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดจะถูกแสดงเป็น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จนกว่าจะถึงช่วงระยะเวลาที่จะครบก าหนดภายในหนึ่งปีจะต้องน ามาแสดง
เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ส่วนบัญชีดอกเบี้ยรับจะถูกบันทึกเป็นรายได้แสดงในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 

หลักทรัพย์เผื่อขาย-ตราสารหนี ้

 การลงทุนในหลักทรัพย์ด้วยความไม่แน่นอนว่าจะถือเงินลงทุนไว้นานเป็นระยะเวลาเท่าใด
ให้ต้ังชื่อว่า “หลักทรัพย์เผื่อขาย” และกิจการจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนก็ต่อเมื่อกิจการ
ถือไว้ไม่เกิน 1 ปี แต่ถ้าถือไว้เกิน 1 ปี จะจัดเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในรูปแบบการลงทุนของ
หลักทรัพย์เผื่อขายตราสารหนี้ จะมีลักษณะเช่นเดียวกับเรื่องตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 
เมื่อกิจการลงทุนในตราสารหนี้ จะมีเงื่อนไขระบุในใบหุ้น คืออัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ระยะเวลา
ทั้งหมดของหุ้นกู้และวันที่จ่ายดอกเบี้ย และตามที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 ก าหนดว่า เมื่อ
ถึงวันสิ้นงวด กิจการต้องปรับมูลค่าตามบัญชีของหลักทรัพย์เผื่อขายให้เป็นมูลค่ายุติธรรม กิจการ
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ต้องค านวณตารางดอกเบี้ยตามระยะเวลาของหุ้นกู้ จะมีรายการส่วนเกินมูลค่าหรือส่วนลดมูลค่า 
ตามขั้นตอนดังนี้ 

- เมื่อถึงวันที่กิจการจะได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่ระบุในใบหุ้นกิจการต้องบันทึกรับเงิน
สดและตัดบัญชีส่วนลดหรือส่วนเกินเพื่อให้ดอกเบี้ยรับมีมูลค่าเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงใน
ท้องตลาด 

- ในวันสิ้นงวด กิจการต้องปรับมูลค่าตามบัญชีให้เป็นมูลค่ายุติธรรม ซึ่ งสามารถ
ท าได้ 2 วิธี คือ บันทึกปรับไปบัญชีหลักทรัพย์เผื่อขาย หรือปรับผ่านบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงิน
ลงทุน ก็ได้ ซึ่งจะท าให้ยอดยกไปของเงินลงทุนเป็นมูลค่ายุติธรรม 

 

การจ าหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย-ตราสารหนี ้
 เมื่อกิจการมีความจ าเป็นที่จะต้องขายหลักทรัพย์เผื่อขาย-ตราสารหนี้  ต้องปิดบัญชีที่
เกี่ยวข้องให้หมด ได้แก่ บัญชีก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย หรือ
บัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน เป็นต้น 

 

ตัวอย่างที่ 4-8 หลักทรัพย์เผื่อขาย – ตราสารหนี้ (กรณีดอกเบี้ยที่แท้จริงต่ ากว่าดอกเบี้ย
ของหุ้นกู้) 

วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัท ดอยเต่า จ ากัด ลงทุนซื้อหุ้นกู้ จาก บริษัท แม่เอียบ จ ากัด 
(มหาชน) มูลค่า 400,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี บริษัท แม่เอียบ จ ากัด (มหาชน) จ่าย
ดอกเบี้ยทุกวันที่ 31 ธันวาคม หุ้นกู้มีอายุ 4 ปี โดยมีความต้ังใจที่จะถือไว้เผื่อขาย หุ้นกู้นี้เป็นหุ้นกู้ที่
อยู่ในความต้องการของตลาด กิจการซื้อหุ้นกู้มาในราคา 421,384 บาท ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริงเป็น 6%  

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 410,000 บาท และ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 เท่ากับ 401,000 บาท ต่อมาได้ขายหุ้นกู้ไปในวันที่ 2 ม.ค. 2556 ในมูลค่ายุติธรรม 
เท่ากับ 402,000 บาท  
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ให้ท า  1. ตารางแสดงการค านวณเกี่ยวกับดอกเบี้ยรับตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
           2. บันทึกบัญชีรายการที่เกี่ยวข้องในสมุดรายวันทั่วไปต้ังแต่   

   2.1 วันที่ 1 ม.ค. 2554  บันทึกการซื้อหุ้นกู้ของบริษัท ดอยเต่า จ ากัด 

   2.2 วันที่ 31 ธ.ค. 2554 บันทึกรับดอกเบี้ยและตัดจ าหน่ายส่วนเกินมูลค่าและปรับมูลค่า 

          เงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

   2.3 วันที่ 31 ธ.ค. 2555 บันทึกรับดอกเบี้ยและตัดจ าหน่ายส่วนเกินมูลค่าและปรับมูลค่า 

          เงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

  2.4 วันที่ 2 ม.ค. 2556  ขายหุ้นกู้ของบริษัท แม่เอียบ จ ากัด ในราคา 402,000 บาท 

 

การค านวณมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน 

มูลค่าปัจจุบันของเงินต้น PVIF 3,6% : ( 400,000 x 0.83962 ) =  335,848 

มูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยรับ PVIFA 3,6%: ( 32,000 x 2.67301 )  =    85,536 

มูลค่าปัจจุบันของหุ้นกู้      =  421,384 

 

แสดงการค านวณดอกเบี้ยรับตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง  

 

 

 

 

 

 

วันที่ เงินสดรับ 8 
% 

(บาท) 

ดอกเบี้ยรับ 6 
% 

(บาท) 

ส่วนเกินมูลค่า
ตัดจ าหน่าย

(บาท) 

มูลค่าตาม
บัญชี 
(บาท) 

  1 ม.ค. 2554 -  - 421,384 

31 ธ.ค. 2554 32,000 25,283 6,717 414,667 

31 ธ.ค. 2555 32,000 24,880 7,120 407,547 

31 ธ.ค. 2556 32,000 24,453 7,547 400,000 

  96,000 74,616 21,384 - 
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การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 

 

 

 

 

 

                                                 สมุดรายวันทั่วไป                                             หน้า... 
วันเดือนปี รายการ เลขที ่ เดบิต เครดิต 

2554 

 

บัญชี 
     ม.ค.      1 หลักทรัพย์เผ่ือขาย   421,384   

                   เงินสด     421,384 

 

 

บันทึกการลงทุนในหุ้นกู้ อายุ 4 ปี 

     ธ.ค.      31 เงินสด   32,000   

                   หลักทรัพย์เผ่ือขาย     6,717 

                   ดอกเบี้ยรับ     25,283 

   บันทึกรับเงินสดและตัดส่วนเกินมูลค่า 

มูลค่าตามบัญชี 421,384 - 6,717 = 414,667 

        

  ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผ่ือขาย  4,667   

                    หลักทรัพย์เผ่ือขาย    4,667 

  ปรับเงินลงทุนในเป็นมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่าตามบัญชี            414,667 (หลังรับดอกเบีย้) 
มูลค่ายุติธรรม              410,000  

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น        4,667 

    

 

2555       

ธ.ค.     31 เงินสด  32,000    
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                  หลักทรัพย์เผ่ือขาย    7,120  

                  ดอกเบี้ยรับ    24,880  

  บันทึกรับเงินสดและตัดส่วนเกินมูลค่า 

มูลค่าตามบัญชี  410,000 - 7,120 = 402,880 

    

 

 ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผ่ือขาย  1,880    

                   หลักทรัพย์เผ่ือขาย    1,880  

 ปรับเงินลงทุนในเป็นมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่าตามบัญชี           402,880 (หลังรับดอกเบี้ย) 
มูลค่ายุติธรรม               401,000 

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น        1,880 

    

 

                                        สมุดรายวันทั่วไป   บริษัท  ดอยเต่า   จ ากัด                                      หน้า … 

วันเดือนปี รายการ เลขที ่ เดบิต เครดิต 

2556 

 

บัญชี 
    ม.ค.      2 เงินสด  402,000   

  ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์  5,547   

          ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผ่ือขาย(ปิด)    6,547  

        หลักทรัพย์เผ่ือขาย (ปิด)    401,000  

 ขายหุ้นกู้ทั้งหมด 

มูลค่าตามบัญชี 31 ธ.ค.2555 = 407,547 

ราคาที่ขายได้ 1 ม.ค. 2556     = 402,000 

ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์=    5,547 

    

 

 

บริษัท ดอยเต่า จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 255.. 

สินทรัพย์ 
                 31 ธันวาคม 2554   31 ธันวาคม 2555 

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน 

หลักทรัพย์เผื่อขาย                                                  410,000               401,000 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

             ทุนเรือนหุ้น 

             ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย     (4,667)      (6,547)* 
*ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้น ปี 2554 = 4,667 บาท และปี 2555 = 1,880 บาท เป็นขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้น 2 ปี 

4,667 + 1,880 = 6,547 บาท 

 

 

 

 

 

บริษัท ดอยเต่า จ ากัด 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส่วน) 
ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 255.. 

                 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555   31 ธันวาคม 2556 

รายได้ 
 ดอกเบี้ยรับ            25,283  24,880                   - 

ก าไรจากการขายหลักทรัพย์  -       -                       - 
ค่าใช้จ่ายอื่น 

 ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์  -                   -                     5,547 

 

ตัวอย่างที่ 4-9 หลักทรัพย์เผื่อขาย – ตราสารหนี้ (กรณีดอกเบี้ยที่แท้จริงสูงกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยหุ้นกู้) 

 วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัท เชียงดาว จ ากัด ลงทุนซื้อหุ้นกู้จากบริษัท สารภี จ ากัด 
(มหาชน) มูลค่า 400,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 31 ธันวาคม   หุ้นกู้มี
อายุ 3 ปี โดยมีความตั้งใจที่จะถือไว้เผื่อขาย หุ้นกู้นี้เป็นหุ้นที่อยู่ในความต้องการของตลาด กิจการ
ซื้อหุ้นกู้มาในราคา 379,382 บาท ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเป็น 8%  

 มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 390,000 บาท และ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 เท่ากับ 395,000 บาท ต่อมาวันที่ 2 มกราคม 2556 ขายหุ้นกู้ไปทั้งหมดในมูลค่า
ยุติธรรม 396,000 บาท  
 

การค านวณมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน 



218 

มูลค่าปัจจุบันของเงินต้น PVIF 3,8% : ( 400,000 x 0.79383 ) =  317,532 

มูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยรับ PVIFA 3,8%: ( 24,000 x 2.57710 )  =   61,850 

มูลค่าปัจจุบันของหุ้นกู ้      = 379,382 

 

 

 

 

 

 

ค าสั่ง   1. ตารางแสดงการค านวณเกี่ยวกับดอกเบี้ยรับตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
 2. บันทึกบัญชีรายการที่เกี่ยวข้องในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท เชียงดาว จ ากัดต้ังแต่ 

    2.1 วันที่ 1 มกราคม 2554  ซื้อหุ้นกู้ 

    2.2 วันที่ 31 ธันวาคม 2554   (1) บันทึกรับดอกเบี้ยและตัดจ าหน่ายส่วนลดมูลค่า  
                          (2) ปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

    2.3 วันที่ 31 ธันวาคม 2555    (1) บันทึกรับดอกเบี้ยและตัดจ าหน่ายส่วนลดมูลค่า  
                     (2) ปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

   2.4 วันที่   2 มกราคม 2556  ขายหุ้นกู้ในมูลค่ายุติธรรม 396,000 บาท 

 

แสดงการค านวณดอกเบี้ยรับตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

วันที่ เงินสดรับ  
6 % 

ดอกเบี้ยรับ  
8 % 

ส่วนเกินมูลค่า
ตัดจ าหน่าย 

มูลค่าตาม
บัญชี 

1 ม.ค. 2554 -  - 379,382 

31 ธ.ค. 2554 24,000 30,351 6,351 385,733 

31 ธ.ค. 2555 24,000 30,859 6,859 392,592 

31 ธ.ค. 2556 24,000 31,408 7,408 400,000 

 72,000 92,618 20,618 - 
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                                  สมุดรายวันทั่วไป   บริษัท  เชียงดาว   จ ากัด                               หน้า … 

วันเดือนปี รายการ เลขที ่ เดบิต เครดิต 

2554  บัญชี     

ม.ค.        1 หลักทรัพย์เผ่ือขาย   379,382   

                   เงินสด     379,382  

  บันทึกการลงทุนในหุ้นกู้ อายุ 3 ปี          

ธ.ค.      31 เงินสด   24,000    

  หลักทรัพย์เผ่ือขาย   6,351    

                 ดอกเบี้ยรับ     30,351  

  บันทึกรับเงินสดและตัดส่วนลดมูลค่า          

 หลักทรัพย์เผ่ือขาย  4,267    

               ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์ 
                 เผ่ือขาย        

   4,267 

 

 ปรับเงินลงทุนในเป็นมูลค่ายุติธรรม      

 มูลค่ายุติธรรม         390,000  

มูลค่าตามบัญชี       385,733 (หลังรับดอกเบี้ย) 
ก าไรท่ียังไม่เกิดขึ้น       4,267  

    

 

2555       

ธ.ค.      31 เงินสด  24,000    

  หลักทรัพย์เผ่ือขาย  6,859    

                  ดอกเบี้ยรับ    30,859  
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  บันทึกรับเงินสดและตัดส่วนลดมูลค่า 

มูลค่าตามบัญชี =390,000+6,859=396,859บาท 

    

 

 ก าไรขาดทุนที่ยั งไม่ เกิดขึ้นจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์เผ่ือขาย 

 1,859   

 

                   หลักทรัพย์เผ่ือขาย    1,859  

 ปรับเงินลงทุนในเป็นมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่าตามบัญชี      396,859 (หลังรับดอกเบี้ย) 
มูลค่ายุติธรรม                395,000 

ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้น         1,859 

    

 

                                 สมุดรายวันทั่วไป   บริษัท  เชียงดาว   จ ากัด                               หน้า … 

วันเดือนปี รายการ เลขที ่ เดบิต เครดิต 

2556 

 

บัญชี 
    ม.ค.      2 เงินสด  396,000   

  ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 

(4,267-1,859 = 2,408) 
 2,408   

 

                ก าไรจากการขายหลักทรัพย์    3,408  

                หลักทรัพย์เผ่ือขาย    395,000  

 ขายหุ้นกู้ทั้งหมด 

ราคาที่ขายได้      2 ม.ค. 2556     = 396,000 

มูลค่าตามบัญชี 31 ธ.ค.2555      = 395,000 

ก าไรจากการขายหลักทรัพย์        =     3,408 

    

 

 

บริษัท เชียงดาว จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 255.. 

สินทรัพย์ 
                       31 ธันวาคม 2554   31 ธันวาคม 2555  

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน 

หลักทรัพย์เผื่อขาย                            390,000            395,000 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หน้ีสิน 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

             ทุนเรือนหุ้น 

             ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย   4,267                 2,408 

 

 

 

 

 

บริษัท เชียงดาว จ ากัด 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส่วน) 
ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 255.. 

              31 ธันวาคม 2554    31 ธันวาคม 2555   31 ธันวาคม 2556 

รายได้ 
 ดอกเบี้ยรับ         30,351         30,859                  - 

ก าไรจากการขายหลักทรัพย์              -             -                         3,408 

 

อธิบาย 

 เมื่อกิจการลงทุนในตราสารหนี้และจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ซึ่งมีอายุ 3 ปี
กิจการต้องค านวณหามูลค่าปัจจุบันของหลักทรัพย์เผื่อขายก่อน และในวันแรกที่ลงทุนคือวันที่ 1 
ม.ค. 2554 กิจการต้องจ่ายเงินลงทุนเท่ากับมูลค่าปัจจุบันนั้นคือ 379,382 บาท และตามที่ก าหนด
ไว้ 

งวดที่ 1 วันรับดอกเบี้ยคือ  31 ธ.ค. 2554 กิจการจะต้อง 
1. รับเงินสด 24,000 บาท แต่อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเป็น 30,351 บาท กิจการต้องน า

ส่วนเกิน คือผลต่างระหว่าง 10 % กับ 12 % คือ 6,351 บาท มาเพิ่มยอดบัญชีหลักทรัพย์เผื่อขาย 
379,382 บาท ดังนี้ = 379,382 + 6,351 = 385,733 บาท ท าให้บัญชีหลักทรัพย์เผื่อขาย = 
385,733 บาท 

2. วันสิ้นงวดกิจการต้องปรับมูลค่าตามบัญชี 385,733 บาท ให้เป็นมูลค่ายุติธรรม คือ  
มูลค่ายุติธรรม      390,000 บาท  
มูลค่าตามบัญชี    385,733 บาท 

ก าไร (ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น)    4,267 บาท  
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ท าให้วันต้นงวด 1 ม.ค. 2555 ยอดยกมาของหลักทรัพย์เผื่อขายคือ มูลค่ายุติธรรม 
390,000 บาทและบัญชีก าไร (ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น) ด้านเครดิต 4,267 บาท 

งวดที่ 2 วันรับดอกเบี้ยคือ 31 ธ.ค. 2555 กิจการจะต้อง 
1. รับเงินสด 24,000 บาท แต่อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเป็น 30,859 บาท กิจการต้องน า

ส่วนเกิน คือผลต่างระหว่าง 10 % กับ 12 % คือ 6,859 มาเพิ่มยอดบัญชีหลักทรัพย์เผื่อขาย 
390,000 บาท ดังนี้ =390,000 + 6,859 = 396,859 บาท ท าให้บัญชีหลักทรัพย์เผื่อขาย = 

396,859 บาท 

2. วันสิ้นงวดกิจการต้องปรับมูลค่าตามบัญชี 396,859 บาท ให้เป็นมูลค่ายุติธรรม คือ 
395,000 บาท ดังนี้ BV 396,859 - FV 395,000= ขาดทุน 1,859 

มูลค่าตามบัญชี             396,859 บาท 

มูลค่ายุติธรรม               395,000 บาท  
ขาดทุน (ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น)          1,859 บาท  
วันที่ 1 ม.ค. 2556 ยอดยกมาของหลักทรัพย์เผื่อขายคือ มูลค่ายุติธรรม 395,000 บาท 

และบัญชีขาดทุน (ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น) ด้านเดบิต 1,859 บาท 

วันที่ 2 ม.ค. 2556 ขายเงินลงทุนทั้งหมดในราคาตลาด 396,000 บาทกิจการต้องปิดบัญชี  
-หลักทรัพย์เผื่อขายในราคา 395,000 บาท และต้องปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องคือ  
-ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย ที่เกิดขึ้นในปีแรกของการลงทุนคือ  

ก าไร (ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น)                           4,267 บาท และในปีท่ีสองคือ 

ขาดทุน (ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น)                   1,859 บาท 

ท าให้มียอดคงเหลือเป็นก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น  2,408 บาท 

เงินลงทุนท่ัวไป 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตรา
สารทุน ให้ความหมายของค านิยาม ว่า  

เงินลงทุนทั่วไป หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดท า 

ให้กิจการไม่สามารถจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าหรือหลักทรัพย์เผื่อ 

ขาย เงินลงทุนทั่วไปสามารถจัดประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราวหรือเงิน 

ลงทุนระยะยาว 

ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด กิจการต้องจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่
ในความต้องการของตลาดเป็นเงินลงทุนทั่วไป เงินลงทุนทั่วไปต้องแสดงในงบดุลด้วยราคาทุนจะ
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จัดเป็นเงินลงทุนชั่วคราวหรือเงินลงทุนระยะยาวก็ได้ และการแสดงรายการในงบแสดงฐานะ
การเงินจะต้องเป็นราคาทุน หมายความว่าในวันสิ้นงวดกิจการไม่ต้องปรับมูลค่าตามบัญชีเป็น
มูลค่ายุติธรรม  และการลงทุนในเงินลงทุนทั่วไปจะมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาด มรการลงทุน กิจการควรลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด 

 

 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม ได้ให้ความหมายของ

ค าว่า บริษัทย่อยไว้ดังนี้  

บริษัทย่อย หมายถึง กิจการท่ีถูกควบคุมโดยอีกกิจการหนึ่ง และกล่าวว่า “อ านาจ” “ผู้ 
ลงทุนมีอ านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนเมื่อสิทธิที่มีอยู่ของผู้ลงทุนท าให้มี
ความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกล่าวคือ 
กิจการที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการ
ลงทุน 

การควบคุมผู้ได้รับการลงทุน  หมายถึง ผู้ลงทุนควบคุมผู้ได้รับการลงทุนเมื่อผู้ลงทุน 

เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการ
ลงทุนและมีความสามารถที่จะท าให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนนั้น
จากการมีอ านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน 

ตามที่มาตรฐานการรายงานการเงินก าหนดว่า เงินลงทุนในบริษัทย่อย หมายความว่า 
กิจการได้ไปลงทุนในกิจการอ่ืน กิจการมีอ านาจในการควบคุม มีความสามารถในการสั่งการใน
เรื่องส าคัญ เป็นกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกิจการผู้ถูกลงทุน 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วม
ค้า ได้ให้ความหมายของค าว่า บริษัทร่วม และอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญไว้ดังนี้  

บริษัทร่วม หมายถึง กิจการท่ีอยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญของผู้ลงทุน 

อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ หมายถึง อ านาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
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เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของ
กิจการที่ถูกลงทุนแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือ
ควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว 

 ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด เงินลงทุนในบริษัทร่วมหมายความว่า กิจการได้ไป
ลงทุนในกิจการอ่ืน ในจ านวนไม่มากพอที่จะท าให้กิจการสามารถควบคุมกิจการที่ไปลงทุนนั้นได้ 
กิจการจึงเพียงแค่เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการด าเนินงาน
ของกิจการที่ถูกลงทุนแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายของกิจการน้ัน  

ในเนื้อหาของบัญชีขั้นกลางนี้จะศึกษาเพียงการลงทุนในจ านวนไม่มากถึงขั้นที่จะเป็นเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมหรือเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งจะได้ศึกษาในการบัญชีชั้นสูงต่อไป  

การด้อยค่าของเงินลงทุน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตรา
สารทุน ก าหนดว่า การด้อยค่าของ ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด หลักทรัพย์เผื่อขายและเงิน
ลงทุนทั่วไปเท่านั้น ส่วนหลักทรัพย์เพื่อค้ามาตรฐานการบัญชีไม่ได้กล่าวไว้  เนื่องจากกิจการได้
ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเพียงระยะเวลาสั้นๆ เมื่อมีการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า ผลต่างนี้จะ
ถูกบันทึกในงบก าไรขาดทุนอยู่แล้ว ดังนั้นหลักทรัพย์เพื่อค้าจึงจะไม่น ามาพิจารณาการด้อยค่า 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การด้อยค่า ให้ความหมายของค า
นิยาม ดังนี้ 

2. สินทรัพย์จะเกิดการด้อยค่าก็ต่อเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นสูงกว่ามูลค่าที่ 
คาดว่าจะได้รับคืนย่อหน้าที่12 ถึง 14 ได้ระบุข้อบ่งชี้บางประการที่แสดงให้เห็นว่าผล
ขาดทุนจากการด้อยค่า อาจจะเกิดขึ้น ถ้ามีข้อบ่งชี้ กิจการต้องประมาณมูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์อย่างเป็น ทางการ ..... 

3. ณ วันสิ้นแต่ละรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ ที่ท าให ้

สินทรัพย์อาจ เกิดการด้อยค่าหรือไม่ หากกิจการพบว่ามีข้อบ่งชี้ดังกล่าว กิจการต้อง
ประมาณมูลค่าที่คาด ว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น 

มูลค่าตามบัญชี หมายถึง ราคาของสินทรัพย์ที่รับรู้หลังจากหักค่าเสื่อมราคา สะสม (หรือ 

ค่าตัดจ า หน่ายสะสม) และค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ าหน่ายของ 
สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรือมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย์นั้น แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
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มูลค่าจากการใช้ หมายถึง มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ 

จากการใช้สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 

ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด สามารถสรุปความหมายของค าต่างๆ ดังนี้ 
มูลค่าจากการใช้ คือ มูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์ที่เกิดจากการค านวณว่ากิจการจะได้รับ
ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นด้วยมูลค่าเท่าใด) 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน คือ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักด้วยค่าใช้จ่ายที่กิจการต้องเสียไป
เพื่อท าให้สินทรัพย์นั้นขายได้) 
การด้อยค่าของเงินลงทุน คือ มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนของกิจการผู้ถูกลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนนั้น โดยจะต้องว่ามีเหตุการณ์ที่ท าให้เงินลงทุนเกิดการด้อยค่า 
เหตุการณ์นั้นเรียกว่า “ข้อบ่งชี้ทั้งจากภายในและภายนอกกิจการ” มักจะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นไป
ในทางลบ ท าให้กิจการต้องค านวณหามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับมูลค่า
ตามบัญชี หาก มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนแสดงว่าเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า 
แสดงได้ดังนี้ 

1. เมื่อมีข้อบ่งชี้ทั้งจากภายในและภายนอกกิจการ 
2. กิจการต้องทดสอบการด้อยค่า ระหว่าง มูลค่าตามบัญชีกับ มูลค่าจากการใช้ มูลค่า

ใดมากกว่าจะเลือกมูลค่านั้นเพราะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า 

3. เมื่อเลือกทางเลือกที่ดีที่ได้แล้ว ทางเลือกนั้นจะมีความหมายเป็น “มูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน”หากมูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน เงินลงทุนจะเกิดการด้อยค่า 
กิจการจะต้องบันทึก”ขาดทุนจากการด้อยค่า” 
การด้อยค่าของตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตรา
สารทุน ก าหนดว่า  

32.  ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนดจะด้อยค่าเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ 
กิจการจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินต้นหรือดอกเบี้ยทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุไว้
ในสัญญาได้ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของตราสารหนี้ดังกล่าวคือ ผลต่าง
ระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากตรา
สารหนี้นั้น ซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงตามสัญญาเดิม 

33.  กิจการต้องบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ 



226 

ก าหนดในงบก าไรขาดทุนทันทีที่เงินลงทุนเกิดการด้อยค่าและต้องรับรู้รายได้
ดอกเบี้ยในเวลาต่อมาด้วยอัตราคิดลดที่ค านวณมูลค่าปัจจุบันของตราสารหนี้นั้น 

ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดจะด้อยค่าเมื่อมีข้อ
บ่งชี้ว่ากิจการไม่สามารถเรียกเก็บเงินต้นหรือดอกเบี้ยทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุไว้ในสัญญา 
การด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตรา
สารทุน 

 

35.  กิจการต้องบันทึกการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายทันทีท่ีมีหลักฐานสนับสนุนว่า 

หลักทรัพย์นั้นด้อยค่า โดยการกลับบัญชีส่วนต่ ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของหลักทรัพย์เผื่อขายที่แสดงอยู่ในส่วนของเจ้าของเป็นรายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่าทันทีที่เกิด เว้นแต่กิจการเคยบันทึกส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าไว้
ในส่วนของเจ้าของ กิจการต้องกลับบัญชีส่วนเกินทุนดังกล่าวในการบันทึกมูลค่าเงิน
ลงทุนก่อนที่จะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก าไรขาดทุน 

36. หลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์เผื่อขายเกิดการด้อยค่า มีดังต่อไปนี้ 
36.1 กิจการท่ีออกหลักทรัพย์ก าลังประสบปัญหาทางการเงิน 

36.2 กิจการท่ีออกหลักทรัพย์ผิดนัดช าระหนี้หรือผิดเงื่อนไขในสัญญา 

36.3 มีความเป็นไปได้สูงที่กิจการผู้ออกหลักทรัพย์จะล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการ 
36.4 หลักทรัพย์นั้นไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องอีกต่อไปเนื่องจากปัญหา 

 ทางการเงิน 

ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด เมื่อมีข้ อบ่งชี้หรือหลักฐานที่สนับสนุนว่าท าให้
หลักทรัพย์เผื่อขายเกิดการด้อยค่า กิจการต้องบันทึกการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายทันทีที่มี
หลักฐานสนับสนุนการด้อยค่า กิจการต้องปิดบัญชีก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นรายการขาดทุน
จากการด้อยค่าทันทีที่เกิด ซึ่งเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น กิจการผู้ถูกลงทุนก าลังจะล้มละลาย เป็น
ต้น 

เริ่มแรกเมื่อกิจการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ในวันสิ้นงวดกิจการต้องปรับมูลค่า
หลักทรัพย์เผื่อขายให้เป็นมูลค่ายุติธรรมตามปกติ หากการปรับมูลค่าท าให้เกิด 

1. ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น และในปีต่อมาหากมีข้อบ่งชี้ว่ากิจการต้องบันทึกการด้อยค่า
ของหลักทรัพย์เผื่อขาย กิจการต้องปิดบัญชีรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นที่แสดงในส่วนของผู้ถือ
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หุ้นให้หมดไปทันทีด้านเครดิต จากนั้นต้องลดบัญชีหลักทรัพย์เผื่อขายลงด้วยจ านวนเดียวกันด้าน
เครดิต เพื่อให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ในขณะเดียวกันจะเกิดขาดทุนจากการด้อยค่าทั้ง
จ านวนในด้านเดบิต ซึ่งจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดนั้นทันที 

2. แต่ถ้าหากเกิดก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น และในปีต่อมาหากมีข้อบ่งชี้ว่ากิจการต้องบันทึก
การด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย  

2.1 กิจการต้องปิดบัญชีก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นที่แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นให้หมดไปไป
ยังบัญชีหลักทรัพย์เผื่อขายก่อน ท าให้บัญชีหลักทรัพย์เผื่อขายมีจ านวนลดลง 

2.2 จากนั้นต้องลดบัญชีหลักทรัพย์เผื่อขายลงด้านเครดิตให้เหลือเท่ากับมูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืน ในขณะเดียวกันจะเกิดขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเดบิต ซึ่งจะแสดงเป็นค่าใช้จ่าย
ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดนั้นทันที 
ตัวอย่างที ่4-10 บริษัท แม่สะรอง จ ากัด ลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท บ้านห้วย จ ากัด (มหาชน) ในมูลค่า
ยุติธรรม 360,000 บาท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 มีความต้ังใจจะถือไว้เผื่อขาย วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 มีมูลค่ายุติธรรมของหุ้น จ านวน 300,000 บาท ได้พิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุน
เนื่องจากพบข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนอาจเกิดการด้อยค่า เนื่องจากบริษัท บ้านห้วย จ ากัด (มหาชน) 
ก าลังประสบปัญหาทางการเงินและเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล 

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท แม่สะรอง จ ากัด พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
เท่ากับ 160,000 บาท ซึ่งท าให้หลักทรัพย์เผื่อขายเกิดการด้อยค่า ในปี 2557 

ค าสั่ง บันทึกบัญชีรายการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย 

                                                  สมุดรายวันทั่วไป บริษัท แม่สะรอง จ ากัด 

วันเดือนปี รายการ เลขที ่ เดบิต เครดิต 

2556 

 

บัญชี 
    ม.ค.      1 หลักทรัพย์เผ่ือขาย  360,000    

                 เงินสด    360,000  

 ซื้อเงินลงทุน      

ธ.ค.     31 ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผ่ือขาย  60,000    

               หลักทรัพย์เผ่ือขาย    60,000  

 ปรับมูลค่าให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่าตามบัญชี                            360,000 

มูลค่ายุติธรรม                              300,000 
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ขาดทุน(ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น)  60,000 

2557 

      ธ.ค.     31 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

200,000 

                 ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นใน 

             หลักทรัพย์เผ่ือขาย 

   60,000 

               เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย    140,000 

  บันทึกการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผ่ือขาย     
 

เริ่มแรกหลักทรัพย์เผื่อขายมีจ านวน 360,000 บาท ในวันสิ้นงวดมูลค่ายุติธรรมเหลือเพียง 
300,000 บาท ท าให้เกิดขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 60,000 บาท ในปีต่อมากิจการต้องบันทึกการด้อย
ค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายทันทีเนื่องจากมีข้อบ่งชี้ ท าให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเหลือเพียง 
160,000 บาท กิจการต้องปิดบัญชีรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นที่แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นให้หมด
ไปทันทีจ านวน 60,000 บาท จากนั้นต้องลดบัญชีหลักทรัพย์เผื่อขายลง 140,000 บาท หลักทรัพย์
เผื่อขายจะเหลือ 160,000 บาท ในขณะเดียวกันจะเกิดขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวน 200,000 

บาท ซึ่งจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดนั้นทันที 
 

บริษัท แม่สะรอง จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 
ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

รายได้ 
ก าไรจากการขายหลักทรัพย์            xxx 

ค่าใช้จ่าย 

 ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์                       xxx 

 ขาดทุนจากการด้อยค่า                200,000 

บริษัท แม่สะรอง จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 255.. 

สินทรัพย์ 
                                                                           31 ธันวาคม 2556   31 ธันวาคม 2557 

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน 

หลักทรัพย์เผื่อขาย                              300,000    160,000 
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หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของ 
 ก าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผ่ือขาย                 (60,000)                - 
 

 

 

ตัวอย่างที่ 4-11 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556  บริษัท แม่สะรอง จ ากัด ลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท บ้าน
ห้วย จ ากัด (มหาชน) ในราคาตลาด 360,000 บาท มีความต้ังใจจะถือไว้เผื่อขาย วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 มูลค่ายุติธรรมของหุ้นเท่ากับ 370,000 บาท   

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้พิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนเนื่องจากพบข้อบ่งชี้ว่าเงิน
ลงทุนอาจเกิดการด้อยค่า บริษัท แม่สะรอง จ ากัด พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเท่ากับ 
160,000 บาท ซึ่งท าให้หลักทรัพย์เผื่อขายเกิดการด้อยค่า ในปี 2557 

                                                  สมุดรายวันทั่วไป บริษัท แม่สะรอง จ ากัด 

วันเดือนปี รายการ เลขที ่ เดบิต เครดิต 

2556 

 

บัญชี 
    ม.ค.      1 หลักทรัพย์เผ่ือขาย  360,000    

                 เงินสด    360,000  

 ซื้อเงินลงทุน      

ธ.ค.     31 หลักทรัพย์เผ่ือขาย  10,000    

               ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 

              ในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 

   10,000  

 ปรับมูลค่าให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม                           370,000 

มูลค่าตามบัญชี                         360,000 

ก าไร(ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น)  10,000 

     

2557       

ธ.ค.     31 ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 

 

10,000 

                 หลักทรัพย์เผ่ือขาย    10,000 

  ปิดบัญชีขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นเข้าบัญชีเงินลงทุน(ท าให้มูลค่าตามบัญชี= 360,000 บาท ) 
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ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

200,000 

   

 

             หลักทรัพย์เผ่ือขาย    200,000 

  บันทึกการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผ่ือขาย 

มูลค่ายุติธรรม                           360,000 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน          160,000 

ขาดทุนจากการด้อยค่า            200,000 

    

 

เริ่มแรกหลักทรัพย์เผื่อขายมีจ านวน 360,000 บาท ในวันสิ้นงวดมูลค่ายุติธรรมเป็น 
370,000 บาทท าให้เกิดก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น 10,000 บาท ในปีต่อมากิจการต้องบันทึกการด้อยค่า
ของหลักทรัพย์เผื่อขายเนื่องจากมีข้อบ่งชี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเหลือเพียง 160,000 บาท 
กิจการต้องปิดบัญชีรายการก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นที่แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นให้หมดไปจ านวน 
10,000 บาทไปยังบัญชีเงินลงทุน ท าให้บัญชีหลักทรัพย์เผื่อขายมีจ านวน 360,000 บาท จากนั้น
ต้องลดบัญชีหลักทรัพย์ลงให้เหลือ 160,000 บาท ในขณะเดียวกันจะเกิดขาดทุนจากการด้อยค่า
จ านวน 200,000 บาท ซึ่งจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดนั้นทันที  

 

บริษัท แม่สะรอง จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 
ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

รายได้ 
ก าไรจากการขายหลักทรัพย์            xxx 

ค่าใช้จ่าย 

 ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์                       xxx 

 ขาดทุนจากการด้อยค่า       200,000 

บริษัท แม่สะรอง จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 255.. 

สินทรัพย์ 
                                                                                31 ธันวาคม 2556   31 ธันวาคม 2557 

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน 

หลักทรัพย์เผื่อขาย     370,000  160,000 

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 
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ส่วนของเจ้าของ 
 ก าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผ่ือขาย       10,000           - 

 

 

 

การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตรา
สารทุนก าหนดว่า  
  40. กิจการต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีก 

   ประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
40.1    การโอนเปลี่ยนตราสารทุนในความต้องการของตลาดและตราสารหนี้ 

40.1.1  ส าหรับการโอนเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อค้าไปเป็นเงินลงทุนประเภท 

อ่ืน กิจการต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชี
และรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วัน
นั้นในงบก าไรขาดทุนทันที 

40.1.2  ส าหรับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนประเภทอ่ืนไปเป็นหลักทรัพย์เพื่อ 

ค้า กิจการต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชี
และรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้น
พร้อมทั้งกลับบัญชีทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่โอนเปลี่ยน
ในงบก าไรขาดทุนทันท ี

40.1.3  ส าหรับตราสารหนี้ท่ีโอนเปลี่ยนจากหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นตรา 
สารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด กิจการต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ 
วันที่โอนในการบันทึกบัญชีและปรับปรุงส่วนเกินทุนหรือส่วนต่ า
กว่าทุนที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนด้วย
ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอน 
ส่วนเกินทุนหรือส่วนต่ ากว่าทุนดังกล่าวยังคงแสดงเป็นรายการ
แยกต่างหากในส่วนของเจ้าของ และต้องตัดจ าหน่ายตลอดอายุที่
เหลืออยู่ของตราสารหนี้ในลักษณะเดียวกับการตัดจ าหน่าย
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ส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริงหรือวิธีอื่นท่ีให้ผลไม่แตกต่างกัน 

40.1.4  ส าหรับการโอนเปลี่ยนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดไปเป็น 

หลักทรัพย์เผื่อขาย กิจการต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนใน
การบันทึกบัญชีและรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่โอนเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
เจ้าของ 

ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด เมื่อกิจการต้องการลงทุนในรูปแบบใด กิจการต้องมีการ
วางแผนในการลงทุนนั่นก็คือ เงินลงทุนชั่วคราวหรือเงินลงทุนระยะยาวและจะลงทุนในตราสารหนี้
หรือตราสารทุน คือระบุชัดเจนว่าจะเป็นเงินลงทุนประเภทใด แต่เมื่อเวลาผ่านไปกิจการอาจมี
ความจ าเป็นต้องโอนเปลี่ยนประเภทของเงินลงทุน ซึ่งสามารถท าได้หากมีข้อมูลสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงนั้นและกิจการสามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใหม่ได้ 

การโอนเปลี่ยนเงินลงทุนเพื่อค้า 
 เมื่อกิจการต้องการโอนเปลี่ยนประเภทของเงินลงทุน กิจการต้องบันทึกบัญชีเงินลงทุนที่
กิจการต้องการเปลี่ยนออกไปด้านเครดิตและบันทึกบัญชีเงินลงทุนที่กิจการต้องการด้านเดบิต 
ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด กิจการต้องใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นมูลค่าของเงินลงทุนใหม่ และ
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมในการโอนเปลี่ยนให้บันทึกบัญชีเป็น ก าไรที่ยังไม่
เกิดขึ้นถือเป็นรายได้ หรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนทันที หากมี
รายการใดเกีย่วข้องกิจการต้องจ าหน่ายออกไปพร้อมกับเงินลงทุนนั้นด้วย เพื่อจะได้เหลือเพียงเงิน
ลงทุนตัวใหม่ที่กิจการต้องการ 
 

ตัวอย่างที่ 4-12 การโอนเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อค้า ไปเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 

2556 

ก.พ.    1  บริษัท แม่แตง จ ากัด ซื้อหุ้นทุนบริษัท สะเมิง จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นเงิน 200,500 บาท มีความต้ังใจจะถือไว้เพื่อค้า 

ธ.ค.   31 บริษัท แม่แตง จ ากัดยังคงถือหุ้น บริษัท สะเมิง จ ากัด วันนี้มูลค่ายุติธรรม ของ 
บริษัท สะเมิง จ ากัด (มหาชน) เท่ากับ 200,000 บาท 

2557 

ม.ค.    15 บริษัท แม่แตง จ ากัด ตกลงโอนเปลี่ยนเงินลงทุนจากเพื่อค้าเป็นถือหุ้นไว้เผื่อ 
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ขาย และในวันนี้มูลค่ายุติธรรม ของ บริษัท สะเมิง จ ากัด(มหาชน) จ านวน  
201,000 บาท 

ค าสั่ง บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ของบริษัท แม่แตง จ ากัด 

 

 

 

                                                สมุดรายวันทั่วไป บริษัท แม่แตง จ ากัด                       หน้า.. 
วันเดือนปี รายการ เลขที ่ เดบิต เครดิต 

2556 

 

บัญชี 
    ก.พ.      1 หลักทรัพย์เพื่อค้า   200,500     

                  เงินสด     200,500   

  บันทึกการลงทุนใน บมจ.สะเมิง           

ธ.ค.     31 ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้น   500    

                  หลักทรัพย์เพื่อค้า     500  

 ปรับเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่าตามบัญชี                             200,500 

มูลค่ายตุิธรรม                               200,000
ขาดทุน (ก าไรขาดทุนท่ียังไมเ่กิดขึ้น)      500 

     

2557       

ม.ค.    15 หลักทรัพย์เผ่ือขาย (ใหม่)  201,000    

                 ก าไรท่ียังไม่เกิดขึ้น     1,000  

                 หลักทรัพย์เพื่อค้า (เก่า)    200,000  

 โอนเปล่ียนหลักทรัพย์เพื่อค้าไปเป็นเผื่อขาย      

 

อธิบาย การโอนเปลี่ยนเงินลงทุนจากหลักทรัพย์เพื่อค้าไปเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ต้องบันทึกบัญชี
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ในวันที่ท าการโอนเปลี่ยน คือ วันที่ 15 มกราคม 2557 คือ 201,000 บาท ส่วน
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหลักทรัพย์เพื่อค้ากับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายคือ 
1,000 บาท ให้บันทึกบัญชีเป็นก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น เป็นบัญชีรายได้แสดงในงบก าไรขาดทุน 
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ตัวอย่างที ่4-13 การโอนเปลี่ยนจากหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า 
2556 

ต.ค.  10  บริษัท ฮอด จ ากัด ลงทุนซื้อหุ้น บริษัท ดอยเต่า จ ากัด( มหาชน) ซึ่งเป็นหุ้นใน
ความต้องการของตลาด เป็นเงิน 200,000 บาท มีความต้ังใจจะถือไว้เผื่อขาย 

ธ.ค.  31  หุ้น บริษัท ดอยเต่า จ ากัด( มหาชน) มีมูลค่ายุติธรรม 201,000 บาท  
2557 

ม.ค.   4    บรษิัท ฮอด จ ากัด ตกลงเปลี่ยนจากหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นเพื่อค้า ในวันนี้ หุ้น 
หุ้นของ บริษัท ดอยเต่า จ ากัด( มหาชน) มีมูลค่ายุติธรรม 202,000 บาท  

                                                  สมุดรายวันทั่วไป บริษัท ฮอด จ ากัด                       หน้า.. 
วันเดือนปี รายการ เลขที ่ เดบิต เครดิต 

2556 

 

บัญชี 
    ต.ค.     10 หลักทรัพย์เผ่ือขาย   200,000     

                  เงินสด     200,000   

  บันทึกการลงทุนในหุ้น            

ธ.ค.      31 หลักทรัพย์เผ่ือขาย   1,000     

                  ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นใน              
                หลักทรัพย์เผ่ือขาย 

    1,000   

  ปรับเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม                                   201,000 

มูลค่าตามบัญชี                                 200,000 

ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นใน              
หลักทรัพย์เผ่ือขาย                                 1,000 

       

ม.ค.       4 หลักทรัพย์เพื่อค้า (ใหม่)  202,000    

 ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น  1,000    
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ในหลักทรัพย์เผ่ือขาย (ปิด) 

              ก าไรท่ียังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า     2,000  

               หลักทรัพย์เผ่ือขาย (เก่า)    201,000  

 โอนเปล่ียนหลักทรัพย์เผ่ือขายไปเป็นเพื่อค้า      

อธิบาย การโอนเปลี่ยนเงินลงทุนจากหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า ต้องบันทึกบัญชี
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ในวันที่ท าการโอนเปลี่ยน คือ วันที่ 4 มกราคม 2557 คือ 202,000 บาท ส่วน
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหลักทรัพย์เพื่อค้ากับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายคือ 
2,000 บาท ให้บันทึกบัญชีเป็นก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้าเป็นรายได้แสดงในงบก าไร
ขาดทุน และบัญชีก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขายซึ่งเกิดจากการปรับมูลค่า
หลักทรัพย์เผื่อขาย กิจการต้องปิดบัญชีให้หมดไปด้วย เพราะหลักทรัพย์รายการใหม่ที่กิจการ
ต้องการคือ หลักทรัพย์เพื่อค้า 

ตัวอย่างที่ 4-14 จากหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด 

วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัท ดอยเต่า จ ากัด ลงทุนซื้อหุ้นกู้ จาก บริษัท แม่เอียบ จ ากัด 
(มหาชน) มูลค่า 400,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี บริษัท แม่เอียบ จ ากัด(มหาชน)  จ่าย
ดอกเบี้ยทุกวันที่ 31 ธันวาคม หุ้นกู้มีอายุ 4 ปี มีความต้ังใจที่จะถือไว้เผื่อขาย หุ้นกู้อยู่ในความ
ต้องการของตลาด กิจการซื้อหุ้นกู้ในราคา 421,384 บาท ท าให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเป็น 6% 

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีมูลค่า 410,000 บาท และวันที่ 31 ธันวาคม 
2555 บริษัท ดอยเต่า จ ากัด ตัดสินใจโอนหุ้นกู้บริษัท แม่เอียบ จ ากัด ที่เป็นเผื่อขายไปเป็นตราสาร
หน้ีที่จะถือจนครบก าหนด โดยหุ้นกู้มีมูลค่ายุติธรรมในวันนี้ เป็นจ านวนเงิน 401,000 บาท 

ให้ท า  1. ตารางแสดงการค านวณเกี่ยวกับดอกเบี้ยรับตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
          2.  บันทึกบัญชีรายการที่เกี่ยวข้องในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท ดอยเต่า จ ากัด ดังนี้ 

      1 มกราคม 2554 บันทึกการซื้อหุ้นกู ้
    31 ธันวาคม 2554-31 ธันวาคม 2555 –บันทึกรับดอกเบี้ยและตัดจ าหน่ายส่วนลด 

    31 ธันวาคม 2555–โอนเปลี่ยนเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
ก าหนด 

แสดงการค านวณดอกเบี้ยรับตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
วันที ่ เงินสดรับ 8 % 

(บาท) 
ดอกเบี้ยรับ 6 % 

(บาท) 
ส่วนเกนิมูลค่าตัด
จ าหนา่ย(บาท) 

มูลค่าตามบัญช ี

(บาท) 
1 ม.ค. 2554 -  - 421,384 
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31 ธ.ค. 2554 32,000 25,283 6,717 414,667 

31 ธ.ค. 2555 32,000 24,880 7,120 407,547 

31 ธ.ค. 2556 32,000 24,453 7,547 400,000 

  96,000 74,616 21,384 - 

                                                สมุดรายวันทั่วไป บริษัท ดอยเต่า จ ากัด                       หน้า.. 
วันเดือนปี รายการ เลขที ่ เดบิต เครดิต 

2554 

 

บัญชี 
    ม.ค.      1 หลักทรัพย์เผ่ือขาย   421,384    

                  เงินสด     421,384  

  บันทึกการลงทุนในหุ้นกู้ อายุ 3 ปี          

ธ.ค.     31 เงินสด   32,000    

                  หลักทรัพย์เผ่ือขาย     6,717  

                  ดอกเบี้ยรับ     25,283  

  บันทึกรับเงินสดและตัดส่วนเกินมูลค่า 

มูลค่าตามบัญชี 421,384 - 6,717 = 414,667 บาท 

         

 ก าไรขาดทุนที่ ยั ง ไม่ เกิดขึ้นจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์เผ่ือขาย 

 4,667    

                   หลักทรัพย์เผ่ือขาย    4,667  

 ปรับเงินลงทุนในเป็นมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่าตามบัญชี                             414,667 

มูลค่ายุติธรรม                               410,000 

ขาดทุน(ก าไรขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้น      
จากการลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย)          4,667 

     

2555       

ธ.ค.     31 เงินสด  32,000    

                  หลักทรัพย์เผ่ือขาย    7,120  

                  ดอกเบี้ยรับ    24,880  

  บันทึกรับเงินสดและตัดส่วนเกินมูลค่า      
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มูลค่าตามบัญชี 410,000 - 7,120 = 402,880 

 หลักทรัพย์เผ่ือขาย  4,667    

               ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์ 
               เผ่ือขาย 

   4,667  

  ปิดบัญชีก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น      

วันเดือนปี รายการ เลขที ่ เดบิต เครดิต 

2554  บัญชี     

  ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด(ใหม่)  401,000    

 ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 

(ส่วนของผู้ถือหุ้น) 
 6,547    

             หลักทรัพย์เผ่ือขาย(402,880+4,667)(เก่า)    407,547  

 โอนเปล่ียนหลักทรัพย์เผ่ือขายไปเป็นตราสารหนี้ที่
จะถือจนครบก าหนด 

     

2556       

ธ.ค.    31 เงินสด  32,000    

                 ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด    7,547  

                 ดอกเบี้ยรับ    24,453  

 บันทึกรับเงินสดและตัดส่วนเกินมูลค่า 

(410,000 - 7,547 = 402,453 บาท) 
     

 ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด  6,547    

                    ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นใน        
                   หลักทรัพย์เผ่ือขาย 

   6,547  

 ปิดบัญชีก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์ 
เผ่ือขาย เนื่องจากถึงวันครบก าหนดไถ่ถอน 

     

ม.ค.     1 เงินสด  400,000    

                   ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด    400,000  

 ไถ่ถอนตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนด      
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อธิบาย วันที่31 ธันวาคม 2555 กิจการใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันน้ีในการบันทึกบัญชีและปรับปรุง
บัญชีก าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย แสดงเป็นรายการในส่วนของเจ้าของ และ
ต้องตัดจ าหน่ายตลอดอายุที่เหลืออยู่ของตราสารหนี้คือ 1 ปี ในวันที่ 31 ธ.ค. 2556 

วันที่  31 ธันวาคม 2555  ขั้นตอนที่  1. รับดอกเบี้ยหุ้นกู้ และตัดจ าหน่ายส่วนเกิน 

    2.  โอนปิดบัญชีก าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้น 

    3. บันทึกโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 

วันที่   31 ธันวาคม 2556 ขั้นตอนที่  1. รับดอกเบี้ยหุ้นกู้ และตัดจ าหน่ายส่วนเกิน 

2. ตัดจ าหน่ายส่วนเกินจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน      
    ตามอายุของหุ้นกู้ที่เหลือโดยใช้วิธีเส้นตรง  

วันที่ 1 มกราคม 2557   ตราสารหนี้ครบก าหนดไถ่ถอน 

ตัวอย่างที่ 4-15 โอนเปลี่ยนจากตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนดเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 

วันที่ 1 มกราคม 2553 บริษัท สารภี จ ากัด ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้จาก บริษัท แม่อาย 
จ ากัด (มหาชน) เป็นหุ้นกู้ มูลค่า 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยระบุไว้ในใบหุ้น 8% ต่อปี บริษัท แม่
อาย จ ากัด (มหาชน)จ่ายดอกเบี้ยปีละครั้ง ทุกวันที่ 31 ธันวาคม หุ้นกู้มีอายุ 4 ปี บริษัท สารภี 
จ ากัด มีความต้ังใจที่จะถือไว้จนครบก าหนด เป็นหุ้นกู้ที่อยู่ในความต้องการของตลาด กิจการซื้อ
หุ้นกู้มาในราคา 187,320 บาท ท าให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในท้องตลาดเป็น 10% หุ้นกู้ครบ
ก าหนดไถ่ถอน วันที่ 1 มกราคม 2557 

 มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้  
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 210,000 บาท  
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 205,000 บาท  

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 201,000 บาท 

วันที่ 2 มกราคม 2556 บริษัท สารภี จ ากัดขายหุ้นของบริษัท แม่อาย จ ากัด (มหาชน)ใน  
ราคา 202,000 บาท 

 

ค าสั่ง  1.   ตารางแสดงการค านวณเกี่ยวกับดอกเบ้ียรับตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
           2.  บันทึกบัญชีรายการที่เกี่ยวข้องในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท สารภี จ ากัด ดังนี้ 

    2.1 วันที่ 1 มกราคม 2553 บันทึกการซื้อหุ้นกู ้
    2.2 วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 31 ธันวาคม 2554 – บันทึกรับดอกเบี้ยและตัดจ าหน่าย
ส่วนลดมูลค่า 
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    2.3 วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - โอนเปลี่ยนเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 

    2.4 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 – บันทึกรับดอกเบี้ยและตัดจ าหน่ายส่วนลดมูลค่าและ
ปรับหลักทรัพย์เผื่อขายให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

    2.5 วันที่ 2 มกราคม 2556  ขายหุ้นกู ้
 

 

แสดงการค านวณดอกเบี้ยรับตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

วันที ่ เงินสดรับ (8%) ดอกเบี้ยรับ 

(10%) 

ส่วนลดมูลค่าตดั
จ าหนา่ย 

มูลค่าตามบัญช ี

1 ม.ค. 2553 - - - 187,320 

31 ธ.ค. 2553 16,000 18,732 2,732 190,052 

31 ธ.ค. 2554 16,000 19,005 3,005 193,057 

31 ธ.ค. 2555 16,000 19,306 3,306 196,363 

31 ธ.ค. 2556 16,000 19,637 3,637 200,000 

 64,000 76,680 12,680 - 

 

 

                                            สมุดรายวันทั่วไป   บริษัท  สารภี   จ ากัด                               หน้า … 

วันเดือนปี รายการ เลขที ่ เดบิต เครดิต 

2553 

 

บัญชี 
    ม.ค.      1 ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด   187,320       

                  เงินสด       187,320   

  บันทึกการลงทุนในหุ้นกู้ อายุ 4 ปี           

ธ.ค.    31 เงินสด   16,000       

  ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด   2,732       

                  ดอกเบี้ยรับ       18,732   

  บันทึกรับเงินสดและตัดส่วนลดมูลค่า           

พ.ศ.2554             

ธ.ค.    31 เงินสด   16,000     
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  ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด   3,005     
  

                  ดอกเบี้ยรับ       19,005 
  

  บันทึกรับเงินสดและตัดส่วนลดมูลค่า         
  

 

 

วันเดือนปี รายการ เลขที ่ เดบิต เครดิต 

2554  บัญชี     

ธ.ค.    31 หลักทรัพย์เผ่ือขาย(ใหม่)   205,000     
  

             ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด(เก่า)    193,057 

              ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 

             (ส่วนของผู้ถือหุ้น) 
   11,943 

  โอนเปล่ียนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดเป็น
หลักทรัพย์เผ่ือขาย 

    

 พ.ศ.2555      

 ธ.ค.    31 เงินสด  16,000   

   หลักทรัพย์เผ่ือขาย   3,306     
  

                  ดอกเบี้ยรับ       19,306 
  

 บันทึกรับเงินสดและตัดส่วนลดมูลค่า 

(ท าให้มูลค่าตามบัญชี = 205,000 +3,306= 208,306) 
    

  ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผ่ือขาย  7,306   
 

                 หลักทรัพย์เผ่ือขาย    7,306 
 

 ปรับเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม     
 

 มูลค่าตามบัญชี                                 208,306 

มูลค่ายุติธรรม                                   201,000 

ขาดทุน(ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 

ในหลักทรัพย์เผ่ือขาย)                           7,306 

    

 

พ.ศ.2556           
  

ม.ค.      2 เงินสด   202,000     
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  ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผ่ือขาย  
(11,943-7,306) 

  4,637     

  

               หลักทรัพย์เผ่ือขาย       201,000 
  

              ก าไรจากการขายหลักทรัพย์    5,637 
 

  ขายหลักทรัพย์และปิดบัญชีที่เกี่ยวข้อง           

 

อธิบาย  

วันที่โอนเปลี่ยน 31 ธ.ค. 2555 จากตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดเป็นหลักทรัพย์เผื่อ
ขาย หมายความว่ากิจการมีความต้ังใจที่จะไม่ถือจนครบก าหนด คือจะขายก่อนที่จะครบก าหนด
นั่นเอง ซึ่งในวันโอนเปลี่ยนเกิดก าไร (ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย) = 11,943 
บาท และวันที่ 31 ธ.ค. การปรับมูลค่าเงินลงทุนท าให้มีผลขาดทุน (ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย) =7,306 บาท การลงทุนในหลักทรัพย์ที่ผ่านมา 2 ปีท าให้เกิดผลก าไร (ก าไร
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย) = 11,943- 7,306 = 4,637 บาท ให้ปิดบัญชีนี้ในวันที่
ขายคือวันที่ 1 มกราคม 2556 ได้เลย 

 

การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตรา
สารทุน ก าหนดว่า กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินได้เข้าใจในสิ่งที่กิจการต้องการน าเสนอ ดังต่อไปนี ้

1. นโยบายการบัญชี ที่เกี่ยวกับการก าหนดมูลค่าของเงินลงทุน ว่าหลักทรัพย์รายการใด
แสดงด้วยราคาทุน รายการใดแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม  

2. รายการที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจที่รวมอยู่ในงบก าไรขาดทุน เช่น ดอกเบี้ยรับ 
และเงินปันผล จ านวนรวมของรายการก าไรและรายการขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนแต่ละ
ประเภท จ านวนรวมของรายการก าไรและรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้าและ
เงินลงทุนทั่วไป เป็นต้น 

3. การต้องเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เกี่ยวกับตราสารหนี้ที่จะถือจน
ครบเมื่อมีการขายหรือการโอนเปลี่ยนประเภท  
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4. หากมีข้อมูลใดที่จะท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจสิ่งที่กิจการน าเสนอ กิจการต้องเปิดเผย
ข้อมูลนั้น  

5. เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วย
ราคาทุนเพราะเงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดไม่สามารถหามูลค่ายุติธรรมที่
น่าเชื่อถือได้ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องประมาณมูลค่ายุติธรรมขึ้นมาเองและแสดงวิธีการที่ใช้ประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดที่น ามาเปรียบเทียบกับราคาทุน 
เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจเหตุผลในการลงทุนของกิจการ 

6. กิจการต้องแสดงเงินลงทุนชั่วคราวเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ หลักทรัพย์เพื่อค้า 
หลักทรัพย์เผื่อขายตราสารหนี้ที่ครบก าหนดใน 1 ปี เงินลงทุนระยะยาวเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
ได้แก่ หลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่กิจการจะวาง
แผนการถือเงินลงทุนหรือเป็นไปตามเงื่อนไขของตราสารนั้น ส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่ วม บริษัท
ย่อยและเงินลงทุนทั่วไปจะแสดงเป็นเงินลงทุนระยะยาว ทั้งหมดนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 และกิจการต้องเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเกี่ยวกับสิ่งที่กิจการปฏิบัติ นั่นคือนโยบายการ
บัญชีโดยเริ่มจากการก าหนดมูลค่าของเงินลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน คือ ดอกเบี้ยรับ เงิน
ปันผลรับ เป็นต้นเมื่อกิจการขายหลักทรัพย์ออกไปจะเกิดก าไรหรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ 
หากกิจการโอนเปลี่ยนประเภทจะมีก าไรหรือขาดทุนจากการโอนเปลี่ยน ในวันสิ้นงวดกิจการต้อง
ปรับมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะเกิดก าไรหรือขาดทุนที่
ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้าหรือหลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดจะต้อง
แสดงด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

 ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะกับกิจการที่ไม่
มีส่วนได้เสียสาธารณะไม่ได้มีการก าหนดหลักปฏิบัติที่แตกต่างกัน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นกิจการใด 
ต้องปฏิบัติตามที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้
และตราสารทุนก าหนดทุกประการ 
 

ตัวอย่างที่ 4-16 การแสดงรายการเงินลงทุนและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ซีพี
ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  
(ที่มา : งบการเงินบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2556 ) 
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บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  1 มกราคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  1 มกราคม 

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2556  2555  2555  2556  2555  2555 

 

    (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่)      (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่)  
  (บาท) 
สินทรัพย์หมุนเวียน   

           เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 24,632,252,846   

 

23,084,975,812   

 

14,201,712,209   

 

15,642,314,092  

 

19,367,985,562  

 

10,804,492,327  

เงินลงทุนชั่วคราว 8 
1,050,000,000   

 

11,970,669,339   

 

9,893,328,680   

 

 -  

 

8,326,526,025  

 

5,437,163,051  

ลูกหนี้การค้า 6, 9 848,215,281   

 

541,203,760   

 

476,647,510   

 

119,443,847  

 

100,796,688  

 

170,569,581  

ลูกหนี้อื่น 6, 10 1,576,451,052   

 

1,347,564,613   

 

499,891,661   

 

1,980,311,300  

 

1,683,084,868  

 

645,975,606  

สินค้าคงเหลือ   6, 11 19,915,860,237   

 

9,148,331,073   

 

8,642,208,577   

 

9,219,368,431  

 

8,286,271,341  

 

7,901,008,700  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6, 12 5,939,798,244   

 

2,761,475,500   

 

2,690,265,324   

 

4,024,186,981  

 

2,533,245,940  

 

2,525,941,702  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  53,962,577,660   

 

48,854,220,097   

 

36,404,053,961   

 

30,985,624,651  

 

40,297,910,424  

 

27,485,150,967  
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

           เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13  -    

 

-   

 

-   

 

202,207,831,495  

 

6,523,828,965  

 

6,504,828,995  

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 6 24,000,000   

 

24,000,000   

 

18,000,000   

 

24,000,000  

 

24,000,000  

 

18,000,000  

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 8 
101,111,582  

 

2,191,111,582  

 

1,741,111,582  

 

100,700,000  

 

2,190,700,000  

 

1,740,700,000  

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 6  -    

 

-   

 

-   

 

1,600,000,000  

 

360,000,000  

 

290,000,000  

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  333,200,009   

 

-   

 

-   

 

-   

 

-   

 

-   

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  6, 14 71,272,531,129   

 

18,094,249,109   

 

14,993,990,443   

 

18,342,901,333  

 

13,710,636,703  

 

11,743,397,149  

ค่าความนิยม 15 125,514,461,060   

 

137,247,956   

 

137,247,956   

 

-   

 

-   

 

-   

สิทธิการเช่า  1,952,614,502   

 

325,356,762   

 

311,132,620   

 

381,943,527  

 

325,356,762  

 

311,132,620  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 16 33,545,826,599   

 

896,131,877   

 

683,836,216   

 

633,987,163  

 

583,398,416  

 

449,680,849  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 344,285,897   

 

369,208,363   

 

351,769,494   

 

54,538,987  

 

268,893,801  

 

236,320,373  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   6, 18 1,614,872,920   

 

1,276,147,657   

 

1,051,494,748   

 

1,797,633,339  

 

1,564,499,253  

 

1,359,275,152  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  234,702,903,698   

 

23,313,453,306   

 

19,288,583,059   

 

225,143,535,844  

 

25,551,313,900  

 

22,653,335,138  

รวมสินทรัพย์  288,665,481,358   

 

72,167,673,403   

 

55,692,637,020   

 

256,129,160,495  

 

65,849,224,324  

 

50,138,486,105  

 

2
4

4
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8 เงินลงทุนอื่น 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 
เงินลงทุนชั่วคราว     

เงินฝากสถาบันการเงินประเภทประจ า - 10,391  -  7,327 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,050 1,380 -  800 

กองทุนที่บริหารโดยสถาบันการเงิน - 200 -  200 

รวม 1,050  11,971  -  8,327 

        

เงินลงทุนระยะยาวอื่น        

ตั๋วสัญญาใช้เงิน -  1,300  -  1,300 

พันธบัตรรัฐบาล 1  501  1  501 

หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน 100  390  100  390 

รวม 101  2,191  101  2,191 

        

รวมทั้งสิ้น 1,151  14,162  101  10,518 

 

เงินลงทุนอื่นที่จะถือจนครบก าหนดมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 2.25 ถึงร้อยละ 5.90 (2555: ระหว่างร้อย
ละ 1.51 ถึงร้อยละ 5.90) และถึงก าหนดรับช าระภายใน 10 ปี (2555: ถึงก าหนดรับช าระภายใน 10 ปี) 
ยอดเงินลงทุนอื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 
สกุลเงินบาท 1,151  10,071  101  9,491 

สกุลเงินเรนมินบิ จีน -  3,064  -  - 

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ -  1,027  -  1,027 

รวม 1,151  14,162  101  10,518 
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รายการเคล่ือนไหวในระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 
 

 
งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 
เงินลงทุนชั่วคราว        

ณ วันท่ี 1 มกราคม 11,971  9,893  8,327  5,437 

เพิ่มขึ้น 5,450  13,166  3,300  12,346 

ลดลง (16,467)  (10,940)  (11,658)  (9,400) 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน 96  (148)  31  (56) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,050  11,971  -  8,327 

        

เงินลงทุนระยะยาวอื่น        

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2,191  1,741  2,191  1,741 

เพิ่มขึ้น -  800  -  800 

ลดลง (2,090)  (350)  (2,090)  (350) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 101  2,191  101  2,191 
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สรุป 

 วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของทุกธุรกิจคือ ผลก าไร ซึ่งผลก าไรหมายถึง รายได้ที่สูง
กว่าค่าใช้จ่าย เมื่อรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย หมายถึงเงินเข้ามากกว่าเงินออก เมื่อเป็นเช่นนี้ กิจการ
จะมีเงินเหลือ เงินที่เหลือนี้กิจการควรน าไปลงทุนในลักษณะที่มีความเสียงต่ าคือ ลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ รูปแบบการลงทุนมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับจ านวนเงินที่เหลือ ระยะเวลา ความจ าเป็น
ในการใช้เงิน เรียกว่า เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าทุกวันท าการของ
ตลาดหลักทรัพย์ ส่งผลให้กิจการต้องปรับมูลค่าของเงินลงทุนในวันสิ้นงวดเป็นมูลค่ายุติธรรมใน
ขณะนั้น ดังนี้ 
 แผนผังการปรับมูลค่าหลักทรัพย์ให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

1. เพื่อค้า   ซื้อ   BV* 

  สิ้นงวด ปี 2555 FV** เพิ่มขึ้น (ก าไรที่ยังไม่เกิด)                       รายได้ 

       งบก าไรขาดทุน 

     ลดลง (ขาดทุนที่ยังไม่เกิด)      ค่าใช้จ่าย 

  ต้นงวด ปี 2556 ยอดยกมา มี 
1. เพื่อค้าเป็น FV  

       2.  เผื่อขาย ซื้อ   BV 

 

  สิ้นงวด ปี 2555 FV     เพิ่มขึ้น (ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึน)    

         งบแสดงฐานะการเงิน (ส่วนของผู้ถือหุ้น) 
             ลดลง  (ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึน)    

  ต้นงวด ปี 2556 ยอดยกมา มี 
1. เผื่อขายเป็น FV  

2. ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 

           3. ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด ไม่ต้องปรับให้เป็น FV 

* BV คือ BOOK VALUE คือ มูลค่าตามบัญชี 
** FV คือ FAIR VALUE คือ มูลค่ายุติธรรม 

 



248 

 เมื่อกิจการไปลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุน สิ่งแรกที่ต้องปฏิบัติคือ กิจการจะต้องจัด
ประเภทของเงินลงทุนนั้นทันที ตามความต้ังใจของกิจการหรือวัตถุประสงค์ของกิจการ และความ
ต้องการผลตอบแทนในรูปของตราสารหน้ีหรือตราสารทุน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อค้า เผื่อขาย ตราสารหนี้
ที่จะถือจนครบก าหนด และเงินลงทุนทั่วไป เพื่อจะได้น าไปบันทึกบัญชีและปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งเงิน
ลงทุนแต่ละประเภทจะมีวิธีการที่แตกต่างกันตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด เริ่มต้ังแต่ การซื้อ
หลักทรัพย์ การขายหลักทรัพย์ทั้งจ านวน หารขายหลักทรัพย์เพียงบางส่วน การปรับมูลค่าเงิน
ลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมซึ่งท าได้ 2 แบบ คือการปรับโดยตรงไปที่บัญชีหลักทรัพย์หรือปรับผ่าน
บัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่า ซึ่งต่อมากิจการอาจขายหรือโอนเปลี่ยนประเภทของเงินลงทุนได้ตามที่
มาตรฐานการบัญชีอนุญาต และอาจมีเหตุการณ์ส าคัญหรือข้อบ่งชี้ว่า เงินลงทุนในหลักทรัพย์อาจ
เกิดการด้อยค่า กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าและบันทึกบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า เมื่อได้
ปฏิบัติจนครบทุกขั้นตอนแล้ว การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน กิจการ
ต้องก าหนดนโยบายตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด หากมีข้อมูลใดที่ต้องการให้ผู้ใช้งบการเงิน
ทราบ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลนั้นในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติมด้วย 
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แบบฝึกหัดบทที่ 4 

เงินลงทุน 

 

ข้อ 1 การปรับมูลค่าของเงินลงทุน กรณีมูลค่าของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ปรับไปที่บัญชีเงินลงทุน
โดยตรง โดยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในวันสิ้นงวดเป็น 11 บาท 

2557 

ส.ค.   1  หลักทรัพย์เพื่อค้า   10  

   เงินสด      10 

  ซื้อเงินลงทุน 

ธ.ค.  31  หลักทรัพย์เพื่อค้า   1 

ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า              1 

                ปรับเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม  

ให้เติมตัวเลขในงบการเงินให้สมบูรณ์ 
งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

รายได้อื่น 

 ก าไรจากการขายหลักทรัพย์                                                   
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า                              1 

ค่าใช้จ่ายอื่น 

 ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์                          
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า                                 
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งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า                                  11 

วันที่ 1 มกราคม 2558 ยอดยกมาของบัญชีที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 
บัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 11 บาท 

2558 

ม.ค.   15  เงินสด    15  

   หลักทรัพย์เพื่อค้า 11 

   ก าไรจากการขายหลักทรัพย์                 4 

  ขายหลักทรัพย์ในราคา 15 บาท 

ข้อ 2 การปรับมูลค่าเงินลงทุน กรณีมูลค่าของเงินลงทุนลดลง ปรับไปที่บัญชีเงินลงทุนโดยตรง
 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในวันสิ้นงวดเป็น 8 บาท 

2557 

ส.ค.   1  หลักทรัพย์เพื่อค้า     10  

   เงินสด        10 

  ซื้อเงินลงทุน 

ธ.ค.  31  ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า    2 

   หลักทรัพย์เพื่อค้า                   2 

            ปรับเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

ให้เติมตัวเลขในงบการเงินให้สมบูรณ์ 
งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

รายได้อื่น 

 ก าไรจากการขายหลักทรัพย์                                 -                    
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า                              -       

ค่าใช้จ่ายอื่น 

 ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์                     -     
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า                              2      2 
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งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

หลักทรัพย์เพื่อค้า      10 

วันที่ 1 มกราคม 2558 ยอดยกมาของบัญชีที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 
บัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 8 บาท 

2558 

ม.ค.   15      เงินสด                                                          15 

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า                                         

   ก าไรจากการขายหลักทรัพย์                                                       

                     ขายเงินลงทุนในราคา 15 บาท 

 

ข้อ 3 การปรับมูลค่าเงินลงทุนกรณีมูลค่าของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ปรับไปที่บัญชี “ค่าเผื่อการปรับ
มูลค่าเงินลงทุน”  มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในวันสิ้นงวดเป็น 11 บาท 

2554 

ส.ค.   1  หลักทรัพย์เพื่อค้า    10  

   เงินสด       10 

  ซื้อเงินลงทุน 

ธ.ค.  31  ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน    1 

   ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า                 1           
             ปรับเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

 

ให้เติมตัวเลขในงบการเงินให้สมบูรณ์ 
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     งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 
ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

รายได้อื่น 

 ก าไรจากการขายหลักทรัพย์                                                   
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า                              1 

ค่าใช้จ่ายอื่น 

 ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์                          
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า                                 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

หลักทรัพย์เพื่อค้า    10 

บวก  ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน 1                            11 

วันที่ 1 มกราคม 2557 ยอดยกมาของบัญชีที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 
บัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 10 บาท, บัญชีรายการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อ 

2558 

ม.ค.   15  เงินสด                          15  

   หลักทรัพย์เพื่อค้า   10 

                                     ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน   1 

   ก าไรจากการขายหลักทรัพย์                        4 

  ขายเงินลงทุนในราคา 15 บาท 
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ข้อ 4 การปรับมูลค่าเงินลงทุน กรณีมูลค่าของเงินลงทุนลดลง ปรับไปที่บัญชี “ค่าเผื่อการปรับ
มูลค่าเงินลงทุน”   มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ในวันสิ้นงวดเป็น 8 บาท 

2557 

ส.ค.   1  หลักทรัพย์เพื่อค้า    10  

   เงินสด      10 

  ซื้อเงินลงทุน 

ธ.ค.  31  ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นหลักทรัพย์เพื่อค้า    2 

   ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน                2 

           ปรับเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

ให้เติมตัวเลขในงบการเงินให้สมบูรณ์ 
งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

รายได้อื่น 

 ก าไรจากการขายหลักทรัพย์                                                     
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า                                  

ค่าใช้จ่ายอื่น 

 ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์                          
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า                                2 

 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

 เงินสด                                     xxx 

หลักทรัพย์เพื่อค้า      10 

           หัก  ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน                         2                           
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วันที่ 1 มกราคม 2555 ยอดยกมาของบัญชีที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 
บัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 10 บาท,บัญชีรายการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อ 

2558 

ม.ค.   15      เงินสด                                                          15 

                      รายการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า                                                2 

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า                                       

   ก าไรจากการขายหลักทรัพย์                                                       

                     ขายเงินลงทุนในราคา 15 บาท 

 

ข้อ 5 ใหค้ านวณราคาต่อหุ้นทุกครั้งที่มีการซื้อหลักทรัพย์และบันทึกรายการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท ฟ้าฮ่าม จ ากัด โดยต้ังใจจะถือไว้เพื่อค้า ดังต่อไปนี ้
2557 

ม.ีค.   2  ซื้อหุ้นสามัญ ใน บริษัท ช้างเผือก จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัท จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ านวน 1,000 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 100 
บาท ในราคาตลาดหุ้นละ 115 บาท เสียค่านายหน้าและค่าธรรมเนียม 500 บาท  

ม.ิย.   3 ขายหุ้นสามัญใน บริษัท ช้างเผือก จ ากัด (มหาชน) บางส่วน จ านวน 500 หุ้น ใน
ราคาตลาดหุ้นละ 120 บาท 

ก.ค. 30   ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ช้างเผือก จ ากัด (มหาชน) เพิ่มเติม อีก 1,000 หุ้น ในราคา
หุ้นละ 110 บาท เสียค่า นายหน้า 200 บาท 

ส.ค. 20   ขายหุ้น บริษัท ช้างเผือก จ ากัด (มหาชน) บางส่วน จ านวน 1,000 หุ้น ในราคา
ตลาดหุ้นละ 110 บาท 

 

ข้อ 6 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 บริษัท หนองหอย จ ากัด ลงทุนซื้อหุ้นสามัญ ในราคา 40,000 
บาท กิจการต้ังใจจะถือไว้เพื่อค้า  
ค าสั่ง  1. บันทึกรายการบัญชีเพื่อปรับมูลค่าเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  

 2. การปรับเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม สมมติเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
2.1 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนนี้เท่ากับ 41,000 บาท   ปรับไปที่บัญชีเงินลงทุนโดยตรง 
2.2 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนนี้เท่ากับ 37,000 บาท ปรับไปที่บัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่า
เงินลงทุน 
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ข้อ 7 บริษัท อุดรธานี จ ากัด ลงทุนซื้อหลักทรัพย์ในกิจการต่างๆ ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักทรัพย์เหล่านี้กิจการมีความต้ังใจจะถือไว้เพื่อค้า ดังนี้ 
2557 

ม.ค.   9  ซื้อหุ้นสามัญบริษัท หนองคาย จ ากัด (มหาชน) 2,000 หุ้น ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 
100 บาท จ่ายเงินสดหุ้นละ 104 บาท เสียค่านายหน้าและค่าธรรมเนียม 2,500 
บาท 

ม.ค. 10 ซื้อหุ้นสามัญบริษัท เลย จ ากัด (มหาชน) 4,000 หุ้น ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 100 
บาท จ่ายเงินสดหุ้นละ 102 บาท เสียค่านายหน้าและค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 
และ กิจการซื้อหุ้นหลังวันประกาศจ่ายเงินปันผล ท าให้ต้องจ่ายเงินปันผลค้างรับ
ในราคาหุ้นละ 1 บาท  

ม.ค. 15  ซื้อหุ้นกู้ 8% ของบริษัท ชัยภูมิ จ ากัด (มหาชน) ราคาที่ตราไว้มูลค่า 200,000 
บาท จ่ายเงินสดซื้ อในราคาตลาด 220,000 บาท เสียค่านายหน้าและ
ค่าธรรมเนียม 1,800 บาท หุ้นกู้จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง วันที่ 15 พ.ค. และวันที่ 
15 พ.ย. 

ม.ค. 20     ได้รับเงินปันผลจากบริษัท เลย จ ากัด(มหาชน) 
ม.ค. 31    ซื้อหุ้นสามัญ 9% จากบริษัท ร้อยเอ็ด จ ากัด (มหาชน) 1,500 หุ้น ราคาที่ตราไว้

หุ้นละ 100 บาท ซื้อในมูลค่ายุติธรรมหุ้นละ 95 บาท เสียค่านายหน้าและ
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 

ก.พ.  4  ขายหุ้น บริษัท หนองคาย จ ากัด (มหาชน) ทั้งหมด 2,000 หุ้น ในราคาตลาดหุ้น
ละ 110 บาท เสียค่าธรรมเนียม 900 บาท 

พ.ค. 15    ได้รับดอกเบี้ยหุ้นกู้จาก บริษัท ชัยภูมิ จ ากัด(มหาชน) 
ม.ิย. 10    ขายหุ้นสามัญในบริษัท เลย จ ากัด(มหาชน) ทั้งหมด 4,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 99 

บาท เสียค่าธรรมเนียม 1,200 บาท 

พ.ย. 15    ได้รับดอกเบี้ยหุ้นกู้จาก บริษัท ชัยภูมิ จ ากัด(มหาชน) 
ธ.ค.  31 ปรับปรุงรายการดอกเบี้ยค้างรับและปรับเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม โดยปรับ

ไปที่บัญชีเงินลงทุน ดังนี้ 
มูลค่ายุติธรรม  

บริษัท ชัยภูมิ จ ากัด(มหาชน)  210,000  บาท 

บริษัท ร้อยเอ็ด จ ากัด (มหาชน)  105,000 บาท 
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ค าสั่ง บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท  อุดรธานี จ ากัด 

 

ข้อ 8 บริษัท แม่สะเรียง จ ากัด มีรายละเอียดหลักทรัพย์เพื่อค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้ 
                 มูลค่ายุติธรรม   มูลค่าตามบัญชี  

หุ้นสามัญ บริษัท หางดง จ ากัด(มหาชน)    25,000  25,500  (1,000) 

หุ้นสามัญ บริษัท แม่อาย จ ากัด(มหาชน)   22,500  21,500   2,000 

 

2557   
ธ.ค.  31  ปรับเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

2558     
ม.ีค.  1 ขายหุ้นสามัญ บริษัท แม่อาย จ ากัด (มหาชน) ทั้งจ านวนในมูลค่ายุติธรรม 

25,000 บาท 

ก.ย.  5  ขายหุ้นสามัญ บริษัท หางดง จ ากัด (มหาชน) ทั้งจ านวนในราคา 26,000 บาท 

ต.ค. 2      ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท พร้าว จ ากัด(มหาชน) ในราคาตลาด 27,500 บาท  
ธ.ค. 31   เงินลงทุน บริษัท พร้าว จ ากัด(มหาชน)มีราคายุติธรรม 26,750 บาท 

ให้ท า บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ทั้ง 2 วิธี และแสดงรายการในงบการเงิน   
8.1การปรับเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม (ปรับไปท่ีบัญชีเงินลงทุน) 

บริษัท สันทราย จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 
ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

รายได้อื่น 

 ก าไรจากการขายหลักทรัพย์               7,000 

 ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า               
ค่าใช้จ่ายอื่น 

 ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์         
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นหลักทรัพย์เพื่อค้า      1,500 
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บริษัท สันทราย จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

สินทรัพย ์

สินทรัพย์หมุนเวียน 

 เงินสด         xxx  

หลักทรัพย์เพื่อค้า              53,500 

 ลูกหนี้การค้า        xxx 

 

บริษัท สันทราย จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 
ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

รายได้อื่น 

 ก าไรจากการขายหลักทรัพย์               7,000 

 ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า               
ค่าใช้จ่ายอื่น 

 ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์         
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นหลักทรัพย์เพื่อค้า      1,500 

 

 

 

บริษัท สันทราย จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

 เงินสด         xxx  

หลักทรัพย์เพื่อค้า              53,500 

 ลูกหนี้การค้า        xxx 
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8.2 การปรับเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม (ปรับผ่านบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน) 
 

บริษัท สันทราย จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 
ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

รายได้อื่น 

 ก าไรจากการขายหลักทรัพย์               7,000 

 ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า               
ค่าใช้จ่ายอื่น 

 ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์         
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นหลักทรัพย์เพื่อค้า      1,500 

 

บริษัท สันทราย จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

 เงินสด         xxx  

หลักทรัพย์เพื่อค้า  55,000 

 หัก  ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน              (1,500)                       53,500 

 

ข้อ 9 วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัท อยุธยา จ ากัด ลงทุนซื้อตราสารหนี้จาก บริษัท ชัยนาท จ ากัด
(มหาชน) มูลค่าที่ตราไว้ 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยปีละครั้ง ทุกวันที่ 31 
ธันวาคม หุ้นกู้มีอายุ 4 ปี มีความต้ังใจที่จะถือไว้จนครบก าหนด หุ้นกู้นี้เป็นหุ้นกู้ที่อยู่ในความ
ต้องการของตลาด กิจการซื้อหุ้นกู้มาในราคา 193,522 บาท ซึ่งท าให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเป็น  
9 % หุ้นกู้ครบก าหนดไถ่ถอน วันที่ 1 มกราคม 2558 

 วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้เท่ากับ 210,000 บาท 

ค าสั่ง  1. ตารางแสดงการค านวณเกี่ยวกับดอกเบี้ยรับตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
           2.  บันทึกบัญชีรายการที่เกี่ยวข้องในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท อยุธยา จ ากัด ดังนี้ 

      2.1 วันที่ 1 มกราคม 2554  บันทึกการซื้อหุ้นกู ้
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    2.2 วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 31 ธันวาคม 2557 - บันทึกรับดอกเบี้ยและตัดจ าหน่าย
ส่วนลดมูลค่า 

    2.3 วันที่ 1 มกราคม 2558 หุ้นกู้ครบก าหนดไถ่ถอน 

การค านวณมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน 

มูลค่าปัจจุบันของเงินต้น PVIF 4,9% : ( 200,000 x 0.70843 ) =  141,686 

มูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยรับ PVIFA 4,9%: ( 16,000 x 3.23972 )  =    51,836 

มูลค่าปัจจุบันของหุ้นกู้      =  193,522 

 

ข้อ 10 วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัท ไชยวาน จ ากัด ลงทุนซื้อหุ้นกู้ จาก บริษัท นายูง จ ากัด
(มหาชน) มูลค่าที่ตราไว้ 400,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 31 
ธันวาคม หุ้นกู้มีอายุ 4 ปี มีความต้ังใจที่จะถือไว้จนครบก าหนด หุ้นกู้นี้เป็นหุ้นกู้ที่อยู่ในความ
ต้องการของตลาด กิจการซื้อหุ้นกู้มาในราคา 438,879 บาท ท าให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเป็น 9 % 

 มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้  วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 430,000 บาท และ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 เท่ากับ 410,000 บาท 

 ขายหุ้นกู้บริษัท นายูง จ ากัด(มหาชน) ในวันที่ 1 มกราคม 2556 ในมูลค่ายุติธรรม 
400,000 บาท  
 

ค าสั่ง 1. ตารางแสดงการค านวณเกี่ยวกับดอกเบี้ยรับตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
          2.  บันทึกบัญชีรายการที่เกี่ยวข้องในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท อยุธยา จ ากัด ดังนี้ 

      2.1 วันที่ 1 มกราคม 2554  บันทึกการซื้อหุ้นกู ้
      2.2 วันที่  31 ธันวาคม 2554 - 31 ธันวาคม 2557 - บันทึกรับดอกเบี้ยและตัดจ าหน่าย
ส่วนลดมูลค่า 

      2.3 วันที่ 1 มกราคม 2558 หุ้นกู้ครบก าหนดไถ่ถอน 

การค านวณมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน 

มูลค่าปัจจุบันของเงินต้น PVIF 4,9% : ( 400,000 x 0.70843 ) =  283,372 

มูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยรับ PVIFA 4,9%: ( 48,000 x 3.23972 )  =  155,507 

มูลค่าปัจจุบันของหุ้นกู้      =  438,879 
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ข้อ 11 ให้บันทึกรายการของบริษัท หนองป่าครั่ง จ ากัด ดังต่อไปนี้ 
2557   
ต.ค.  12  บริษัท หนองป่าครั่ง จ ากัด ซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด จาก 

บริษัท  แม่โป่ง  จ ากัด (มหาชน) จ านวน 20,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 108 บาท 
โดยมีค่านายหน้า ในการซื้อ 1,000 บาท มีความต้ังใจจะถือไว้เผื่อขาย   

ธ.ค.  31  หุ้นของ บริษัท แม่โป่ง จ ากัด (มหาชน) มมีูลค่ายุติธรรมหุ้นละ 110 บาท 

2558  

ม.ีค.   1  บริษัท หนองป่าครั่ง จ ากัด ขายหุ้นของบริษัท แม่โป่ง จ ากัด (มหาชน) ทั้งหมดใน
ราคาหุ้นละ 120 บาท 

ค าสั่ง บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท หนองป่าครั่ง จ ากัด  

ข้อ 12  วันที่ 1 มกราคม 2554  บริษัท ไชยปราการ  จ ากัด ลงทุนซื้อหุ้นกู้ในบริษัท กัลยาณิวัฒนา 
จ ากัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หุ้นกู้มีราคาที่ตราไว้มูลค่า 500,000 
บาท มีอายุ 4 ปี  ครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 มกราคม 2558 อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี   มีความ
ต้ังใจจะถือไว้เผื่อขาย บริษัท กัลยาณิวัฒนา จ ากัด (มหาชน) จ่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 31 
ธันวาคม กิจการซื้อหุ้นมาราคา 536,297 บาท 

ในวันที่ 1 มกราคม 2554  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเป็น 4% ต่อป ี

 มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 540,000 บาท 

 มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 500,000 บาท 

 วันที่ 2 มกราคม 2556 บริษัท ไชยปราการ จ ากัดขายหุ้นกู้ทั้งหมดในมูลค่ายุติธรรม
510,000 บาท 

การปรับเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม (ปรับไปที่บัญชีเงินลงทุน) 
การค านวณมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน 

มูลค่าปัจจุบันของเงินต้น PVIF 4,4% : ( 500,000 x 0.85480 ) =  427,400 

มูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยรับ PVIFA 4,4%: ( 30,000 x 3.62990 )  =  108,897 

มูลค่าปัจจุบันของหุ้นกู้      =  536,297 

ค าสั่ง 1. ตารางแสดงการค านวณดอกเบี้ยรับตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
          2. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป   
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ข้อ 13 วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัท ศรีเชียงใหม่ จ ากัด ลงทุนซื้อหุ้นกู้จากบริษัท ท่าบ่อ จ ากัด
(มหาชน) มูลค่าที่ตราไว้ 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 31 
ธันวาคม   หุ้นกู้มีอายุ 4 ปี โดยมีความต้ังใจที่จะถือไว้เผื่อขาย หุ้นกู้นี้เป็นหุ้นที่อยู่ในความต้องการ
ของตลาด กิจการซื้อหุ้นกู้มาในราคา 290,639 บาท ซึ่งท าให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเป็น 11%  

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้  ในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 305,000 บาท และ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2555 เป็น 302,000 บาท ต่อมาในวันที่ 2 มกราคม 2556 ขายหุ้นกู้บริษัท ท่าบ่อ 
จ ากัด(มหาชน) ทั้งหมดไปในมูลค่ายุติธรรม 303,000 บาท  
ค าสั่ง    1. ตารางแสดงการค านวณเกี่ยวกับดอกเบี้ยรับตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
 2. บันทึกบัญชีรายการที่เกี่ยวข้องในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท ศรีเชียงใหม่ จ ากัดต้ังแต ่

2.1  วันที่ 1 มกราคม 2554  ซื้อหุ้นกู้ 

2.2  วันที่ 31 ธันวาคม 2554     

(1) บันทึกรับดอกเบี้ยและตัดจ าหน่ายส่วนลดมูลค่า  
                       (2) ปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

2.3  วันที่ 31 ธันวาคม 2555     

(1) บันทึกรับดอกเบี้ยและตัดจ าหน่ายส่วนลดมูลค่า  
                  (2) ปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

2.3 วันที่ 2 มกราคม 2556   ขายหุ้นในมูลค่ายุติธรรม 303,000 บาท  
การค านวณมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน 

มูลค่าปัจจุบันของเงินต้น PVIF 4,11% : ( 300,000 x 0.65873 )  =  197,619 

มูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยรับ PVIFA 4,11%: ( 30,000 x 3.10245 )  =    93,074 

มูลค่าปัจจุบันของหุ้นกู้       =  290,639 

ข้อ 14 บริษัท เขาค้อ จ ากัด ลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท น้ าหนาว จ ากัด (มหาชน) ในราคาตลาด 
720,000 บาท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556  มีความต้ังใจจะถือไว้เผื่อขาย  วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

มีมูลค่ายุติธรรมของหุ้นเท่ากับ 600,000 บาท  การพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุน พบข้อบ่งชี้
ว่าเงินลงทุนอาจเกิดการด้อยค่า เนื่องจากบริษัท บ้านห้วย จ ากัด (มหาชน)   ก าลังประสบปัญหา
การเปลี่ยนแปลงทางด้านการผลิตที่ทันสมัย 

 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท เขาค้อ จ ากัด พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเท่ากับ 
320,000 บาท ซึ่งท าให้หลักทรัพย์เผื่อขายเกิดการด้อยค่า ในปี 2557 

ค าสั่ง บันทึกบัญชีรายการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย 
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ข้อ 15 บริษัท เวียงคุก จ ากัด ลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท สระใคร จ ากัด (มหาชน) ในมูลค่ายุติธรรม 
720,000 บาท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556  มีความต้ังใจจะถือไว้เผื่อขาย  วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

มูลค่ายุติธรรมของหุ้น จ านวน 740,000 บาท  ได้พิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนพบข้อบ่งชี้ว่า
เงินลงทุนอาจเกิดการด้อยค่า  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท เวียงคุก จ ากัด พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเท่ากับ 
320,000 บาท ซึ่งท าให้หลักทรัพย์เผื่อขายเกิดการด้อยค่า ในปี 2557 

ค าสั่ง บันทึกบัญชีรายการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย 

ข้อ 16  

2557 

ก.ค. 1   บริษัท เซกา จ ากัด ซื้อหุ้นสามัญบริษัท บึงกาฬ จ ากัด(มหาชน) เป็นบริษัทจด 

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นเงิน 300,000 บาท มีความต้ังใจจะถือไว้เพื่อค้า 

ธ.ค. 31   หุ้นบริษัท บึงกาฬ จ ากัด(มหาชน) มีมูลค่ายุติธรรม 330,000 บาท 

2558 

ม.ค. 15  บริษัท เซกา จ ากัด ตกลงใจที่จะถือหุ้นไว้เผื่อขาย โดยในวันนี้หุ้นทุน ของ บริษัท  
บึงกาฬจ ากัด(มหาชน) มีมูลค่ายุติธรรม 332,000 บาท 

ค าสั่ง ให้บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปของ บริษัท เซกา จ ากัด 

 

ข้อ 17   
2557 

ต.ค.  20  บริษัท สกลนคร จ ากัด ลงทุนซื้อหุ้น บริษัท มหาสารคาม จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เป็นเงิน 450,000 บาท โดยต้ังใจจะถือไว้เผื่อขาย 

ธ.ค.  31  หุ้น บริษัท มหาสารคาม จ ากัด( มหาชน) มีมูลค่ายุติธรรม 480,000 บาท  
2558 

ม.ีค.   4    บริษัท ฮอด จ ากัด เปลี่ยนความต้ังใจ เปลี่ยนจากเผื่อขาย ไปเป็นเพื่อค้า ในวันนี้ 
หุ้น ของ บริษัท ดอยเต่า จ ากัด( มหาชน) มีมูลค่ายุติธรรม 465,000 บาท 

ค าสั่ง ให้บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปบริษัท สกลนคร จ ากัด 
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ข้อ 18   
จากโจทย์ข้อ 12. วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัท ศรีเชียงใหม่ จ ากัด ลงทุนซื้อหุ้นกู้จากบริษัท ท่าบ่อ 
จ ากัด(มหาชน) มูลค่าที่ตราไว้ 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 31 
ธันวาคม   หุ้นกู้มีอายุ 4 ปี มีความต้ังใจที่จะถือไว้เผื่อขาย หุ้นกู้นี้เป็นหุ้นที่อยู่ในความต้องการของ
ตลาด กิจการซื้อหุ้นกู้มาในราคา 290,639 บาท ซึ่งท าให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเป็น 11% ต 

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 305,000 บาท และ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2555 เป็น 302,000 บาท  

วันที่ 1 มกราคม 2557    ตราสารหนี้ครบก าหนดไถ่ถอน 

ค าสั่ง 

1. ตารางแสดงการค านวณเกี่ยวกับดอกเบี้ยรับตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
2. บันทึกบัญชีรายการที่เกี่ยวข้องในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท ศรีเชียงใหม่ จ ากัดต้ังแต ่

1 มกราคม 2554 ซื้อหุ้นกู้ 

31 ธันวาคม 2554 1. บันทึกรับดอกเบี้ยและตัดจ าหน่ายส่วนลดมูลค่า  
                        2. ปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

31 ธันวาคม 2555 1. บันทึกรับดอกเบี้ยและตัดจ าหน่ายส่วนลดมูลค่า  
                    2. ปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

3. โอนเปลี่ยนจากหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก าหนด 

31 ธันวาคม 2556 1. รับดอกเบีย้หุ้นกู้ และตัดจ าหน่ายส่วนลด 

2. ตัดจ าหน่ายส่วนเกินจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน  
ตามอายุของหุ้นกู้ที่เหลือโดยใช้วิธีเส้นตรง   

1 มกราคม 2557    ตราสารหนีค้รบก าหนดไถ่ถอน 

การค านวณมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน 

มูลค่าปัจจุบันของเงินต้น PVIF 4,11% : ( 300,000 x 0.65873 )   =  197,619 

มูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยรับ PVIFA 4,11%: ( 30,000 x 3.10245 ) =    93,074 

มูลค่าปัจจุบันของหุ้นกู้        =  290,639 
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ข้อ 19   

จากโจทย์ ข้อ 9. วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัท ไชยวาน จ ากัด ลงทุนซื้อหุ้นกู้ จาก บริษัท นายูง 
จ ากัด(มหาชน) มีความต้ังใจที่จะถือไว้จนครบก าหนด มูลค่าที่ตราไว้ 400,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 
12% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 31 ธันวาคม หุ้นกู้มีอายุ 4 ปี หุ้นกู้นี้เป็นหุ้นกู้ที่อยู่ในความ
ต้องการของตลาด กิจการซื้อหุ้นกู้มาในราคา 438,879 บาท ท าให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเป็น 9 % 

 มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 430,000 บาท และ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 เท่ากับ 410,000 บาท 

การค านวณมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน 

มูลค่าปัจจุบันของเงินต้นPVIF 4,9% : ( 400,000 x 0.70843 ) =  283,372 

มูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยรับ PVIFA 4,9%: ( 48,000 x 3.23972 )  =  155,507 

มูลค่าปัจจุบันของหุ้นกู้      =  438,879 

ค าสั่ง 
1.  ตารางแสดงการค านวณเกี่ยวกับดอกเบ้ียรับตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
2.  บันทึกบัญชีรายการที่เกี่ยวข้องในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท ไชยวาน จ ากัด ดังนี้ 

      1 มกราคม 2554  บันทึกการซื้อหุ้นกู ้
    31 ธันวาคม 2554  บันทึกรับดอกเบี้ยและตัดจ าหน่ายส่วนเกินมูลค่า 

    31 ธันวาคม 2555   1. บันทึกรับดอกเบี้ยและตัดจ าหน่ายส่วนเกินมูลค่า 

2. โอนเปลี่ยนเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 

      2 มกราคม 2556   ขายหุ้นกู้ไปในราคา 400,000 บาท 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 

สินค้าคงเหลือ 

 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

1. ความหมายและประเภทของสินค้าคงเหลือ 

2. การรับรู้และการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

3. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ 

4. การตรวจนับสินค้าคงเหลือเป็นจ านวนหน่วย 

5. การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นบาท 

6. การค านวณสินค้าคงเหลือโดยประมาณ 

7. การค านวณสินค้าคงเหลือวิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ า
กว่า 

8. การค านวณสินค้าคงเหลือวิธีอื่น 

9. การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ 

ประกอบงบการเงิน 

10. มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อศึกษาบทน้ีแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ทราบถึงความหมายและความส าคัญของสินค้าคงเหลือ  
2. เข้าใจและสามารถอธิบายวิธีการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ 
3. สามารถอธิบายถึงวิธีการตรวจนับและการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือได้ 

4. สามารถอธิบายถึงวิธีการตรวจนับและการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยประมาณได้ 

5. สามารถหาแนวทางแก้ปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือได้ 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. แนะน าเนื้อหารายวิชา 

2. แนะน าต ารา เอกสารอ่ืน เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาเพิ่มเติม 

3. แนะน ากิจกรรมการเรียนการสอนการวัดผลและการประเมิน 
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4. บรรยายโดยใช้หนังสือและยกตัวอย่างประกอบให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
บทเนื้อหาที่เรียนและนักศึกษามีส่วนร่วมในการซักถามแทรกระหว่างการบรรยาย 

5. ให้นักศึกษาศึกษาและท าแบบฝึกหัดทั้งในห้องเรียนและการบ้าน 

6. การจ าลองเหตุการณ์ทางธุรกิจ  โดยให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเลียนแบบเหตุการณ์จริง 
7. อาจารย์เฉลยแบบฝึกหัดรวมถึงการบ้าน   

สื่อการเรียนการสอน 

1. ต าราหลัก 

2. เอกสารประกอบการสอน บทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

3.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้าคงเหลือ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

3.3 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตจากการเข้าเรียนตรงเวลาและความสนใจในห้องเรียน 

2. สอบถามเพื่อประเมินความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนโดยสุ่มถามเป็นรายบุคคล 

3. เฉลยแบบฝึกหัดในชั่วโมงเรียนและให้สมาชิกในกลุ่มดูแลกันเองโดยการเปลี่ยนกัน
ตรวจและให้คะแนน 
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บทที่ 5 

สินค้าคงเหลือ 

 

สินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่กิจการต้องให้ความส าคัญไม่ว่าจะเป็นกิจการค้า
ปลีก กิจการค้าส่ง หรือกิจการผลิตสินค้า ซึ่งกิจการต้องลงทุนในสินค้าคงเหลือเป็นจ านวนมาก 
สินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ที่กิจการไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ แต่มีไว้เพื่อขาย สินค้าคงเหลือจะถูก
น าเสนอในงบก าไรขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย และยังถูกน าเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน
เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอีกด้วย กิจการต้องให้ความส าคัญกับสินค้าคงเหลือ โดยเริ่มต้ังแต่แรกที่
กิจการได้สินค้ามาจากการซื้อ การขายสินค้าออกไป การค านวณต้นทุนของสินค้า วิธีการในการ
จัดการเกี่ยวกับสินค้าที่ยังคงเหลืออยู่ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและสามารถวางแผนการลงทุนใน
สินค้าซึ่งมีเป็นจ านวนมากในกิจการหนึ่งๆ นั่นเอง 
 

ความหมายและประเภทของสินค้าคงเหลือ 

สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร (2552: 327) กล่าวว่า  
ธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า (Merchandising firm) ธุรกิจประเภทนี้มิได้ท าการผลิตสินค้าเอง แต่

จะซื้อมาจากบุคคลภายนอกและน ามาขาย เช่น ร้านขายเสื้อผ้าส าเร็จรูป ห้างสรรพสินค้า ร้านขาย
เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านขายของช า ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ ร้านขายหนังสือ เป็นต้น และ 

ธุรกิจผลิตสินค้า (Manufacturing firm) เป็นธุรกิจที่จะท าการผลิตสินค้าส าเร็จรูปเอง โดย
การซื้อวัตถุดิบมาเข้ากระบวนการผลิต จนได้เป็นสินค้าส าเร็จรูปออกจ าหน่ าย เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ 

จันทนา สาขากร และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2556: 6-1) กล่าวว่า กิจการซื้อขายสินค้าเป็น
ธุรกิจที่ซื้อสินค้าแล้วน ามาขาย มักเรียกว่า “ธุรกิจซื้อมาขายไป” (Trading Business) เช่น ธุรกิจ
ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ธุรกิจขายเครื่องอุปโภคบริโภค ธุรกิจขายเครื่องใช้ในครัวเรือน ธุรกิจขายเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป เป็นต้น กิจการที่ซื้อสินค้าและขายสินค้าโดยตรงแก่ผู้บริโภคเรียกว่า “ผู้ ค้าปลีก” 
(Retailers) ซึ่งเป็นการประกอบการค้าปลีก เช่น ร้านค้าปลีกทั่วไป ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ตรงกัน
ข้ามกับธุรกิจที่ซื้อสินค้าและขายสินค้าให้ผู้ค้าปลีกเรียกว่า “ผู้ค้าส่ง” (Wholesalers) ซึ่งเป็นการ
ประกอบการค้าส่ง เช่น บริษัทค้าส่งต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายให้กับธุรกิจผู้ผลิตสินค้า 
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จากความหมายของสินค้าคงเหลือ จะเห็นว่าธุรกิจซื้อ-ขายสินค้านี้จะเริ่มจากการซื้อสินค้า
มาแล้วน าสินค้ามาขายต่อซึ่งกิจการที่ท าเช่นนี้อาจเรียกตัวเองว่าเป็น “ผู้ค้าปลีก” (Retailers) คือ
ซื้อสินค้ามาแล้วน าสินค้ามาขายเป็นหน่วยย่อย เช่น ซื้อสบู่มาจ านวน 3 โหล หรือ 36 ก้อน เมื่อมีผู้
มาซื้อ 1 ก้อน ขาย 1 ก้อน เป็นต้น หรือ “ผู้ค้าส่ง” (Wholesalers) คือซื้อสินค้ามาแล้วน าสินค้ามา
ขายแต่จะไม่ขายเป็นหน่วยย่อย เช่น ซื้อสบู่มาจ านวน 3 โหล หรือ 36 ก้อน เมื่อมีผู้มาซื้อจะขาย
ครั้งละ 6 ก้อน หรือ 12 ก้อน เป็นต้น โดยที่ราคาขายสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
เปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด และในการซื้อขายนี้ ตัวกลางคือ สินค้า ซึ่งโดยทั่วไปจะมีความ
แตกต่างกัน อาจเป็นสินค้าที่มีไว้ใช้ สินค้าที่มีไว้รับประทาน สินค้าที่มีราคาแพง สินค้าที่มีราคาถูก 
สินค้าที่มีอายุสั้น สินค้าที่มีอายุยาว เป็นต้น ท าให้กิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะนี้ ต้องหา
วิธีการบันทึกบัญชีให้เหมาะสมกับสินค้าที่จะซื้อมาขาย โดยสินค้าที่ซื้อมา ถ้าถูกขายออกไปจะ
ส่งผลดีต่อกิจการคือก่อให้เกิดรายได้จากการขายสินค้าและส่งผลเป็นก าไรสุทธิในที่สุด ส่วนปัญหา
คือ สินค้าที่ยังไม่ถูกขายออกไป ซึ่งมีหลายชนิด หลายราคา ที่กิจการต้องให้ความส าคัญ สินค้าจึง
ถูกเรียกว่า “สินค้าคงเหลือ” 

บุญเสริม วิมุกตะนันท์ และคณะ (2557: 172) กล่าวว่า กิจการอุตสาหกรรมจะมีบัญชี
สินค้าคงเหลือ 3 ประเภท คือ วัตถุดิบ งานระหว่างท า และสินค้าส าเร็จรูป 

ความหมายของรายการย่อในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของ สินค้าคงเหลือ 
หมายถึง สินค้าส าเร็จรูป งานหรือสินค้าระหว่างท า วัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในการผลิตเพื่อขายหรือ
ให้บริการตามปกติของกิจการ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้าคงเหลือ ได้ให้ความหมายของ
สินค้าคงเหลือไว้ว่า หมายถึง สินทรัพย์ซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

1) ถือไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ 
2) อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นสินค้าส าเร็จรูปเพื่อขาย 

3) อยู่ในรูปวัตถุดิบหรือวัสดุที่มีไว้เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือให้บริการ 
จากความหมายข้างต้น 

สินค้าคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่กิจการมีไว้ขาย หรือ สินทรัพย์ที่อยู่ในกระบวนการ 
ผลิตเพื่อน ามาผลิตให้เสร็จเป็นสินค้าส าเร็จรูปแล้วน ามาขาย หรือสินทรัพย์ที่เป็นวัตถุดิบที่มีไว้ใช้
ในกระบวนการผลิต” อธิบายได้ ดังนี้ 

1. สินทรัพย์ที่กิจการมีไว้ขาย คือ สินค้าส าเร็จรูปหรือสินค้าคงเหลือ เช่น ปากกา ดินสอ  
ยางลบ เป็นต้น 
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2. สินทรัพย์ที่อยู่ในกระบวนการผลิตเพื่อผลิตให้เป็นสินค้าส าเร็จรูปแล้วน ามาขาย คือ 
สินค้าระหว่างผลิต หรืองานระหว่างท า หมายถึง วัตถุดิบที่ถูกส่งเข้ากระบวนการผลิต แต่ผลิตยังไม่
เสร็จ เช่น เสื้อที่ยังตัดไม่เสร็จ ตู้กับข้าวที่ยังไม่ได้ติดมือจับ เป็นต้น 

3. สินทรัพย์ที่เป็นวัตถุดิบที่มีไว้ใช้ในกระบวนการผลิต คือ วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบใน
การผลิต เช่น วัตถุดิบของการผลิตเสื้อส าเร็จรูปคือ ผ้า ด้าย กระดุม เป็นต้น 

เมื่อทราบความหมายของสินค้าคงเหลือและทราบว่าในแต่ละกิจการสินค้าคงเหลือมี
ความแตกต่างกันแล้ว จะต้องทราบว่าสินค้าคงเหลือมีความส าคัญต่อกิจการในลักษณะใดบ้าง 
การบริหารจัดการเรื่องจ านวนของสินค้า เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่กิจการต้องให้ความส าคัญ หากกิจการ
ขายสินค้าจนหมดท าให้กิจการขาดรายได้ จึงต้องพิจารณาจ านวนของสินค้าคงเหลือให้มีเพียงพอ
ต่อการขาย และกิจการจะได้สามารถวางแผนการจัดซื้อ การเก็บรักษาต่อไป 

 

 

 

               ภาพที่ 5.1 สินค้าคงเหลือส าหรับกิจการซื้อสินค้ามาเพื่อขาย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.2 สินค้าคงเหลือส าหรับกิจการอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

สินค้าคงเหลือ 

วัตถุดิบที่มีไว้ใช้ในกระบวนการผลิต 

งานระหว่างท า หมายถึง วัตถุดิบที่ถูกส่งเข้ากระบวนการ
ผลิต แต่ผลิตยังไม่เสร็จ 

สินค้าส าเร็จรูป 
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ความส าคัญของสินค้าคงเหลือ 

               ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก๋ไก๋   
                           งบก าไรขาดทุน 

       ส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

ขายสุทธิ                              350,000 

หัก ต้นทุนขาย : 
     สินค้าคงเหลือ(ต้นงวด)                 5,000 

     บวก ซื้อสินค้า           310,000 

             บวก ค่าขนส่งเข้า     500 

             หัก   ส่งคืนสินค้า      100 

             หัก   ส่วนลดรับ        300  310,100 

     สินค้าที่มีเพื่อขาย                      315,100 

     หัก  สินค้าคงเหลือ(ปลายงวด)  186,905 128,195  

ก าไรขั้นต้น        221,805 

 

ภาพท่ี 5.3 การแสดงบัญชีสินค้าคงเหลือในงบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน 

จากภาพที่ 5.3 งบก าไรขาดทุนจะแสดงบัญชีต้นทุนขาย ซึ่งหมายถึงค่าใช้จ่ายในการขาย
สินค้า รายการแรกที่เกี่ยวข้องคือ บัญชีสินค้าคงเหลือต้นงวดเป็นสินค้าที่ขายไม่หมดจากงวดที่แล้ว
จะถูกน ามาขายในงวดนี้ รายการที่สองคือ บัญชีซื้อสุทธิคือรายการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า
ทั้งหมดโดยน ามาบวกเข้ากับบัญชีสินค้าคงเหลือต้นงวดและรายการสุดท้ายบัญชีสินค้าคงเหลือ
ปลายงวดเป็นสินค้าที่ขายไม่หมดของงวดนี้จะน าไปขายต่อในงวดถัดไปจึงต้องน ามาหักออกจาก
บัญชีซื้อสุทธิท าให้กิจการทราบจ านวนของค่าใช้จ่ายในการขายสินค้า ส่วนในงบแสดงฐานะ
การเงิน จะแสดงบัญชีสินค้าคงเหลือปลายงวดที่ยังไม่ถูกขายออกไปเพราะเป็นสินทรัพย์ของ
กิจการที่ยังคงเหลืออยู่ซึ่งจะน าถูกไปขายในงวดถัดไป จะไม่แสดงบัญชีสินค้าคงเหลือต้นงวดและ
บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าเพราะถูกขายไปแล้ว จะเห็นได้ว่าหากเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องใดๆ 
จะกระทบท้ัง 2 งบการเงิน 

เป็นเรื่องปกติที่กิจการจะต้องมีสินค้าที่ยังคงเหลืออยู่ ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจง่ายจึงมักเรียก
บัญชีสินค้าว่า “สินค้าคงเหลือ” ดังนั้นกิจการซื้อสินค้ามาขาย เช่น ร้านขายของเบ็ดเตล็ด ไม่ว่าจะ
เป็น สบู่ ยาสีฟัน ไม้จิ้มฟัน จะเรียกว่า “สินค้าคงเหลือ” เพียงชื่อเดียวเท่านั้น หากเป็นกิจการผลิต
สินค้าเอง สินค้าที่มีไว้ขายจะถูกเรียกว่า “สินค้าส าเร็จรูป”กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีให้

                      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก๋ไก๋   
                     งบแสดงฐานะการเงิน 

                  วันท่ี  31 ธันวาคม 2557 

   สินทรัพย์หมุนเวียน 

        เงินสด                          278,797         
        ลูกหนี้การค้า                           87,650 

      สินค้าคงเหลือ (ปลายงวด) 186,905 

        วัสดุส านักงาน             1,300 

  รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน                554,652 
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เหมาะสมกับกิจการเอง ระหว่างวิธีการบันทึกบัญชีสินค้าอย่างต่อเนื่องหรือบันทึกบัญชีเมื่อถึงวัน
สิ้นงวดก็ได้ (กอบแก้ว รัตนอุบล, 2555: 4-4) 

 

การรับรู้และการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ต่อไปนี้จะเป็นวิธีการบันทึกบัญชีของสินค้า
คงเหลือ ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าและลักษณะของกิจการน้ันว่ามีความเหมาะสมอย่างไร  
 

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ 

1. วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลืออย่างต่อเนื่อง (Perpetual Inventory system) 
2. วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือเมื่อถึงวันสิ้นงวด (Periodic Inventory system) 

1. วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลืออย่างต่อเนื่อง (Perpetual Inventory system) สรุปเป็น
ขั้นตอนได้ ดังนี้ 

กิจกรรม ชื่อบัญชี การบันทึกบัญชี 

เมื่อซื้อสินค้า สินค้าคงเหลือ กิจการจะบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือซึ่งเป็นบัญชี
สินทรัพย์ทางด้านเดบิต 

 

เมื่อจ่ายค่าขนส่งเข้า สินค้าคงเหลือ กิจการจะบันทึกบัญชีรายการนี้เป็นการเพิ่มขึ้น
ของบัญชีสินค้าคงเหลือด้านเดบิต 

เมื่อส่งคืนสินค้าและ
ส่วนลด 

สินค้าคงเหลือ กิจการจะบันทึกบัญชีรายการนี้เป็นการลดลงของ
บัญชีสินค้าคงเหลือด้านเครดิต 

 

เมื่อได้รับส่วนลดรับ สินค้าคงเหลือ กิจการจะบันทึกบัญชีรายการนี้เป็นการลดลงของ
สินค้าคงเหลือด้านเครดิต 

เมื่อขายสินค้า ขายสินค้า กิจการจะบันทึกบัญชีรายได้จากการขายสินค้าใน
ราคาขายและบันทึกบัญชีการลดลงของสินค้า
คงเหลือด้านเครดิตพร้อมกับการบันทึกค่าใช้จ่าย
ชื่อบัญชีต้นทุนขายในราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
ด้านเดบิต 
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กิจกรรม ชื่อบัญชี การบันทึกบัญชี 
เมื่อรับคืนสินค้า (เมื่อ
กิ จการรับ คืนสิน ค้า
กลับมาด้วย) 

รับคืนสินค้าและ
ส่วนลด 

กิจการจะบันทึกบัญชีรายการรับคืนสินค้าใน
ราคาขายโดย 

1.กิจการคืนเงินสดในกรณีขายสดหรือบันทึกการ
ลดลงของลูกหนี้ในกรณีขายเชื่อและในราคาขาย 

2.บันทึกบัญชีการกลับมาของบัญชีสินค้าคงเหลือ
ด้านเดบิตพร้อมกับการบันทึกบัญชีด้านเครดิต
เป็นการลดลงของค่าใช้จ่ายชื่อบัญชีต้นทุนขายใน
ราคาทุน 

เมื่อรับคืนสินค้า (เมื่อ
กิ จ ก า ร ไม่ ไ ด้ รั บ คื น
สินค้ากลับมา กิจการ
แค่ลดราคาสินค้า)  

รับคืนและ
ส่วนลด 

กิจการจะบันทึกบัญชีรายการรับคืนสินค้าใน
ราคาขายโดยที่กิจการคืนเงินสดในกรณีขายสด
หรือบันทึกการลดลงของลูกหนี้ในกรณีขายเชื่อ 

 

การบันทึกบัญชีเช่นนี้เป็นการบันทึกบัญชีอย่างละเอียดและส่งผลให้กิจการทราบจ านวน
สินค้าคงเหลือได้ตลอดเวลา มีประโยชน์ต่อกิจการในเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าให้เพียงพอต่อการ
ขาย และเมื่อถึงวันสิ้นงวดกิจการต้องตรวจสอบจ านวนสินค้าคงเหลือที่มีอยู่จริงกับจ านวนสินค้า
คงเหลือที่ปรากฏในสมุดบัญชีของกิจการ กิจการควรท าการตรวจนับสินค้าคงเหลืออย่างน้อยงวด
ละหนึ่งครั้ง และกิจการต้องยึดตามจ านวนที่ตรวจนับได้จริงเท่านั้น (บุญเสริม วิมุกตะนันท์ และ
คณะ, 2556: 174) 
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2. วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือเมื่อถึงวันสิ้นงวด (Periodic Inventory system) สรุปเป็น
ขั้นตอนได้ ดังนี้ 

กิจกรรม ชื่อบัญชี การบันทึกบัญชี 

เมื่อซื้อสินค้า ซื้อสินค้า กิจการจะบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือซึ่ ง เป็นบัญชี
สินทรัพย์ทางด้านเดบิต 

เมื่ อจ่ ายค่าขนส่ ง
เข้า 

ค่าขนส่งเข้า กิจการจะบันทึกบัญชีรายการนี้เป็นการเพิ่มขึ้นของบัญชี
สินค้าคงเหลือด้านเดบิต 

เมื่อส่งคืนสินค้าและ
ส่วนลด 

ส่ ง คืนสิ น ค้ า
และส่วนลด 

กิจการจะบันทึกบัญชีรายการนี้เป็นการลดลงของบัญชี
สินค้าคงเหลือด้านเครดิต 

เมื่อได้รับส่วนลดรับ ส่วนลดรับ กิจการจะบันทึกบัญชีรายการนี้เป็นการลดลงของสินค้า
คงเหลือด้านเครดิต 

เมื่อขายสินค้า ขายสินค้า กิจการจะบันทึกบัญชีรายได้จากการขายสินค้าในราคา
ขายเท่านั้น 

เ มื่ อ รั บ คื น สิ น ค้ า 
(เมื่อกิจการรับคืน
สินค้ากลับมาด้วย) 

รั บ คื น แ ล ะ
ส่วนลด 

กิจการจะบันทึกบัญชีรายการรับคืนสินค้าในราคาขาย
โดยที่กิจการคืนเงินสดในกรณีขายสดหรือบันทึกการ
ลดลงของลูกหนี้ในกรณีขายเชื่อในราคาขาย 

เ มื่ อ รั บ คื น สิ น ค้ า 
(เมื่อกิจการไม่ได้รับ
คืนสิน ค้ากลับมา 
กิจการแค่ลดราคา
สินค้า)  

รั บ คื น แ ล ะ
ส่วนลด 

กิจการจะบันทึกบัญชีรายการรับคืนสินค้าในราคาขาย
โดยที่กิจการคืนเงินสดในกรณีขายสดหรือบันทึกการ
ลดลงของลูกหนี้ในกรณีขายเชื่อในราคาขาย ซึ่งจะเป็น
เช่นเดียวกับ การรับสินค้ากลับคืนมา นั่นเอง 

การบันทึกบัญชี วิธีนี้มีแนวคิดว่า เมื่อกิจการซื้อสินค้าให้บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายไว้ก่อน
ซึ่งหมายถึงบันทึกบัญชีไว้ในราคาทุน ซึ่งมีรายการที่เกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อสินค้าได้แก่ ค่าขนส่ง
เข้า ส่งคืนสินค้าและส่วนลดรับ จะบันทึกบัญชีตามชื่อของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามจริงได้เลย เมื่อ
ขายสินค้ากิจการต้องบันทึกบัญชีในราคาขายเพียงรายการเดียว หากมีการรับคืนสินค้าก็จะบันทึก
บัญชีรายการรับคืนสินค้ากลับมาในราคาขาย ท าให้กิจการไม่สามารถทราบจ านวนของสินค้าที่ถูก
ขายออกไปและจ านวนสินค้าคงเหลือปลายงวดที่ยังคงเหลืออยู่ ซึ่งรายการเหล่านี้มีความส าคัญ
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เพราะกิจการต้องน าสินค้าคงเหลือมาบันทึกบัญชีเป็นสินค้าที่ยังคงเหลืออยู่ของกิจการ เพราะใน
ระหว่างงวดกิจการไม่ได้บันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือในสมุดบัญชีแต่อย่างใด 

ดังนั้นเมื่อถึงวันสิ้นงวดกิจการจะต้องตรวจนับจ านวนและวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือปลาย
งวดเพื่อกิจการจะได้ท าการปิดบัญชีต่อไป โดยการค านวณนั้นสามารถปรับจากเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นมาเป็นสูตรเพื่อตรวจสอบกับการบันทึกการปิดบัญชี  ได้ดังนี้  
 

 

 

ที่มา : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร  (2552: 348) 
 

บัญชีต้นทุนขายที่จะค านวณจากสูตรต้นทุนขายจะค านวณหลังจากที่กิจการได้ตรวจนับ
และวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือปลายงวดแล้ว เริ่มต้นจากบัญชีสินค้าคงเหลือต้นงวดบวกด้วยบัญชีซื้อ
สินค้าและรายการท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อ ได้แก่ ค่าขนส่งเข้า ส่งคืนสินค้าและส่วนลดรับเป็นซื้อสุทธิ
และหักสินค้าคงเหลือปลายงวดออกเพราะยังไม่ถูกขายออกไป จากสูตรต้นทุนขายนี้ท าให้กิจการ
ทราบจ านวนของต้นทุนขายซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการขายสินค้าเพื่อจะน าไปค านวณขั้นตอนต่อไป
คือ ก าไรขั้นต้น 

กิจการต้องค านวณหารายการขายสุทธิและรายการก าไรขั้นต้นซึ่งรายการทั้ง 2 รายการนี้
จะต้องน าเสนอในงบก าไรขาดทุนเพียงแต่น ามาใช้ในการค านวณเพื่อต้องการทราบข้อมูลก่อนที่
จะลงมือจัดท างบการเงินจริงอีกครั้งหนึ่ง มีสูตรในการค านวณ ดังนี้ 

 

 

 

ที่มา : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร (2552: 377) 
 

 

 

 

 

 

 

ซื้อสุทธิ = ซื้อสินค้า + ค่าขนส่งเข้า – ส่งคืนสินค้า – ส่วนลดรับ 

ต้นทุนขาย = สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อสุทธิ – สินค้าคงเหลือปลายงวด 

ขายสุทธิ = ขายสินค้า – รับคืนสินค้า – ส่วนลดจ่าย 

ก าไรขั้นต้น = ขายสุทธิ – ต้นทุนขาย 
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ตารางที ่5.1 การเปรียบเทียบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือทั้ง 2 วิธี 
 

เหตุการณ์ การบันทึกบัญชีสินค้าอย่าง
ต่อเนื่อง 

(Perpetual Inventory System) 

การบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อถึงวัน
สิ้นงวด 

(Periodic Inventory System) 
ซื้อสินค้า12 ชิ้ น 
ชิ้นละ 2 บาท 

เดบิต สินค้าคงเหลือ      24 

      เครดิต  เงินสดหรือเจ้าหนี้    24 

เดบิต ซื้อสินค้า          24 

         เครดิต  เงินสดหรือเจ้าหนี้  24 

ขายสินค้า 10 ชิ้น 
ชิ้นละ 5 บาท 

เดบิต  เงินสด         50  

       เครดิต  ขายสินค้า              50 

เดบิต  ต้นทุนขาย      20  

       เครดิต สินค้าคงเหลือ         20 

(10 ชิ้น x 2 บาท)= 20 บาท 

เดบิต  เงินสด         50  

         เครดิต  ขายสินค้า            50 

ไม่ต้องบันทึกต้นทุนของสินค้าที่ขาย
ไปแล้ว  

ซื้อสินค้า12 ชิ้ น 
ชิ้นละ 2.50 บาท 

เดบิต สินค้าคงเหลือ      30 

       เครดิต  เงินสดหรือเจ้าหนี้   30 

เดบิต ซื้อสินค้า     30 

         เครดิต  เงินสดหรือเจ้าหนี้  30 

ขายสินค้า 10 ชิ้น 
ชิ้นละ 5 บาท 

เดบิต  เงินสด         50  

      เครดิต  ขายสินค้า             50 

เดบิต  ต้นทุนขาย      24  

      เครดิต สินค้าคงเหลือ          24 

(2ชิ้นx2 บาท)+(8ชิ้นx2.50บาท) 
= 4 +20 = 24 บาท  

เดบิต  เงินสด         50  

         เครดิต  ขายสินค้า             50 

ไม่ต้องบันทึกต้นทุนของสินค้าที่ขาย
ไปแล้ว  

เมื่อถึงวันสิ้นงวด บัญชีสินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าใน
บัญชีแยกประเภทจ านวน 10 บาท 

ประกอบด้วย 

4 ชิ้นๆ ละ 2.50 บาท =  10 บาท 

กิจการต้องตรวจนับจ านวนสินค้า
คงเหลือ  = 4 ชิ้ น  และท าการวัด
มูลค่าสินค้าคงเหลือตามวิธีเข้าก่อน
ออกก่อน =(4ชิ้น x 2.50 บาท) = 10 

บาท 

 บัญชี ต้นทุนขายแสดงมูลค่าใน
บัญชีแยกประเภทจ านวน 44 บาท 

(ขายครั้งแรก 20 +ขายครั้งที่สอง 
24 ) 

ต้นทุนขาย = สินค้าคงเหลือต้นงวด 
+ ซื้อสุทธิ – สินค้าคงเหลือปลายงวด 

ต้นทุนขาย = 0 + (24 + 30 ) – 10  

                 = 44 บาท  
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ตารางที ่5.2 สรุปการเปรียบเทียบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือทั้ง 2 วิธี 

การบันทึกบัญชีสินค้าอย่างต่อเนื่อง การบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อถึงวันสิ้นงวด 

1. การบันทึกบัญชีมีความละเอียด มีข้อมูล
ครบถ้วน 

1. การบันทึกบัญชีเป็นไปเพื่อความสะดวก
ท าให้ต้องรวบรวมรายการที่เกี่ยวข้องอีก
ครั้งหนึ่งในวันสิ้นงวด 

2. ต้องตรวจนับจ านวนสินค้าคงเหลือปลาย
งวดในวันสิ้นงวด พบว่ามีสินค้าคงเหลือที่ยัง
ไม่ได้ขาย = 4 ชิ้น ตรวจนับเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของจ านวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับ
จ านวนสินค้าที่ถูกบันทึกบัญชีไว้ 

2. ต้องตรวจนับจ านวนสินค้าคงเหลือปลาย
งวดในวันสิ้นงวด พบว่ามีสินค้าคงเหลือที่
ยังไม่ได้ขาย = 4 ชิ้น  

3. จากนั้นต้องวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 
คือการเปลี่ยนจากหน่วย (ชิ้น) เป็นบาท  

ชิ้นละ 2.5 บาท  

ดังนั้น 4 x 2.50 = 10 บาท 

3. จากนั้นต้องวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 
คือการเปลี่ยนจากหน่วย (ชิ้น) เป็นบาท  
ชิ้นละ 2.5 บาท  

ดังนั้น 4 x 2.50 = 10 บาท 

4. ได้บันทึกต้นทุนขายแล้วในขณะที่ขายท า
ให้ทราบจ านวนเงินของต้นทุนขายได้จาก
บัญชีแยกประเภท คือ 44 บาท 

4.  บัญชีต้นทุนขายต้องค านวณจาก 

สูตรต้นทุนขาย =  0 + (24 + 30 ) – 10  

                 = 44 บาท 

จากความแตกต่างระหว่างการบันทึกบัญชีทั้ง 2 แบบหากได้บันทึกบัญชีอย่างละเอียด
ตามวิธีการบันทึกบัญชีสินค้าอย่างต่อเนื่อง เมื่อถึงวันสิ้นงวดกิจการเพียงตรวจนับจ านวนสินค้า
คงเหลือให้ตรงกันระหว่างสมุดบัญชีกับจ านวนที่มีอยู่จริงเท่านั้น แต่ถ้าหากกิจการใช้วิธีการบันทึก
บัญชีสินค้าเมื่อถึงวันสิ้นงวด ในวันสิ้นงวด กิจการต้องตรวจนับสินค้าคงเหลือที่เป็นจ านวนหน่วย
และวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือคือท าจ านวนหน่วยให้เป็นบาท  แบ่งเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้ 

1. การตรวจนับสินค้าคงเหลือเป็นจ านวนหน่วย 

2. การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นบาท 
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การตรวจนับสินค้าคงเหลือเป็นจ านวนหน่วย  
 การตรวจนับสินค้าคงเหลือของกิจการ มีประเด็นที่ต้องพิจารณาในเรื่องของกรรมสิทธิ์ใน
ตัวสินค้าว่า กิจการต้องตรวจนับสินค้าคงเหลือนั้นรวมเป็นสินทรัพย์ของกิจการหรือไม่ ซึ่งหากตรวจ
นับไม่ครบหรือเกิดข้อผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่องบการเงินทั้งสองงบตามที่กล่าวมาแล้ว ดังนี้ 

1. สินค้าระหว่างทาง (Goods In Transit) คือสินค้าที่กิจการซื้อแล้วและยังอยู่ใน
ระหว่างการขนส่ง โดยที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในวันสิ้นงวดบัญชี ในการสั่งซื้อสินค้ามาเพื่อขาย
จะต้องมีการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายว่าผู้ใดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้น ซึ่งความ
รับผิดชอบในการขนส่งจะมีเรื่องของกรรมสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ (กอบแก้ว รัตนอุบล, 
2555: 4-7) 

1.1 ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งเอง หมายถึง ค่าขนส่งเข้า ดังนั้น ในวันสิ้นงวดและ
สินค้าก าลังเดินทางมายังกิจการของผู้ซื้อ ผู้ซื้อสินค้าต้องตรวจนับสินค้าคงเหลือด้วย ถือว่า
กรรมสิทธิ์ในสินค้าตกเป็นของผู้ซื้อสินค้า เช่น 

ผู้ซื้อ ( อุดรธานี)        สั่งซื้อสินค้า 5,000 บาท              ผู้ขาย ( กรุงเทพ) 
กิจการต้องตรวจนับสินค้าคงเหลือ ที่ก าลังเดินทางมาจ านวน 5,000 บาท นี้รวม
เป็นสินค้าคงเหลือของกิจการที่มีอยู่แล้วที่ อุดรธานี ด้วย 

1.2 ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง หมายถึง ค่าขนส่งออก ดังนั้น ในวันสิ้นงวดและ
สินค้าก าลังเดินทางมายังกิจการของผู้ซื้อ ผู้ซื้อไม่ต้องตรวจนับสินค้าคงเหลือด้วย ถือว่ากรรมสิทธิ์
ในสินค้ายังเป็นของผู้ขายสินค้า เช่น 

ผู้ซื้อ ( อุดรธานี)        สั่งซื้อสินค้า 5,000 บาท              ผู้ขาย ( กรุงเทพ) 
กิจการไม่ต้องตรวจนับสินค้าคงเหลือ ที่ก าลังเดินทางมาจ านวน 5,000 บาท น้ี
รวมเป็นสินค้าคงเหลือของกิจการที่มีอยู่แล้วที่ อุดรธานี 

2. สินค้าฝากขาย (Consigned Goods) กรณีนี้จะต้องมีการตกลงกันระหว่างผู้ฝากขาย 

สินค้าและผู้รับฝากขายสินค้า โดยที่สินค้ายังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฝากขายสินค้า ได้แก่ (กอบ
แก้ว รัตนอุบล, 2555: 4-8) 

2.1 ด้านผู้ฝากขาย ผู้ฝากขายจะเป็นเจ้าของสินค้าโดยตรงมีกรรมสิทธ์ในสินค้าทุก
ประการ ผู้ฝากขายเพียงแค่น าสินค้าไปฝากขาย ดังนั้น รายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าจะเป็น
ของผู้ฝากขาย เมื่อผู้ฝากขายตรวจนับสินค้าคงเหลือจะต้องตรวจตรวจนับสินค้าคงเหลือที่ถูกส่งไป
ฝากขายด้วย  
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2.2 ด้านผู้รับฝากขาย ผู้รับฝากขายมีหน้าที่ เพียงขายสินค้าและมีรายได้ค่า
นายหน้าจากการขายสินค้าเท่านั้น ไม่ต้องตรวจนับสินค้าคงเหลือรวมเป็นสินค้าคงเหลือของผู้รับ
ฝากขาย เช่น 

 

 

 

 

 

 

กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังคงเป็นของผู้ฝากขาย ดังนั้นในวันสิ้นงวด ผู้ฝากขายต้องนับรวม
สินค้าที่ส่งไปฝากขายด้วย เช่น สินค้าที่ส่งไปฝากขาย ถูกขายไปแล้ว 4,000 บาท ผู้ฝากขายต้อง
นับรวมสินค้าที่ส่งไปฝากขายด้วย = 5,000 – 4,000 = 1,000 บาท 

3. ข้อตกลงการขายเป็นกรณีพิเศษ  

3.1 สินค้าที่มีข้อตกลงการส่งคืนสินค้าได้หากผู้ซื้อไม่สามารถขายสินค้าได้ (กอบ
แก้ว รัตนอุบล, 2555: 4-8)) เมื่อผู้ขายสินค้าได้ตกลงกับผู้ซื้อว่า หากผู้ซื้อไม่สามารถขายสินค้าได้
ทั้งหมด ผู้ซื้อสามารถน าสินค้ามาคืนให้ผู้ขายได้ แบ่งเป็น 2 กรณ ี

3.1.1 หาก “ผู้ขายสามารถประมาณยอดสินค้าที่จะได้รับคืนได้อย่างน่าเชื่อถือ
หรือเมื่อพ้นก าหนดการส่งคืนสินค้าแล้ว” ผู้ขายสินค้าไม่ต้องตรวจนับสินค้าที่ถูกขายไปแล้ว ผู้ขาย
สามารถรับรู้รายได้จากการขายสินค้าได้เลย หมายความว่าเมื่อขายสินค้าสามารถบันทึกบัญชีได้
เลย 

3.1.2 หาก “ผู้ขายสินค้าไม่สามารถประมาณยอดสินค้าที่จะได้รับคืนได้อย่าง
น่าเชื่อถือหรือเมื่อพ้นก าหนดการส่งคืนสินค้าแล้ว” ผู้ขายสินค้าต้องตรวจนับสินค้าที่ถูกขายไปแล้ว
ด้วย หมายความว่าเมื่อขายสินค้ากิจการจะยังไม่บันทึกบัญชีขายสินค้าจนกระทั่งลูกค้าได้น า
สินค้ามาคืน กิจการจึงจะทราบจ านวนที่ถูกขายไป จึงบันทึกบัญชีการขายสินค้า 

3.2 สินค้าที่ได้ขายแล้ว แต่ผู้ซื้อยังไม่รับมอบสินค้า (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้าคงเหลือ ) ก าหนดว่า “โดยทั่วไปการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน
ของความเป็นเจ้าของเกิดขึ้นเมื่อกิจการโอนกรรมสิทธิ์หรือโอนการครอบครองสินค้าให้กับผู้ซื้อ 
กรณีนี้มักเกิดขึ้นกับธุรกิจค้าปลีก แต่ในบางกรณีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็น
เจ้าของสามารถเกิดขึ้น ณ เวลาท่ีต่างจากเวลาในการโอน กรรมสิทธิ์หรือโอนการครอบครองสินค้า
ให้กบัผูซ้ื้อ” ตามกรณีนี้ หากผู้ขายสินค้าได้ขายสินค้าแล้วแต่ผู้ซื้อยังไม่ได้น าสินค้าไป เช่น ผู้ซื้อซื้อ

ผู้ฝากขาย ส่งสินค้าไปฝากขาย  
5,000 บาท 

ผู้รับฝากขาย รับสินค้ามาฝากขาย  
5,000 บาท 

ผู้รับฝากขาย ขายสินค้าที่รับมา
ฝากขาย  4,000 บาท 
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สินค้าและช าระเงินแล้วแต่ขอฝากสินค้าไว้กับกิจการก่อน เป็นต้น จะมีลักษณะคล้ายกับว่า สินค้า
ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายอยู่ แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ขายไม่ต้องนับรวมสินค้าที่ถูกขายไป
แล้ว เนื่องจากการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนได้เกิดขึ้นแก่ผู้ซื้อแล้ว 

 

การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นบาท 

ในการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือจะต้องใช้ราคาทุนของสินค้าคงเหลือมาพิจารณา เนื่องจาก 

เป็นสินค้าที่ยังไม่ถูกขายออกไป จึงต้องใช้ราคาทุน กิจการต้องหาวิธีการต่างๆ ที่เหมาะกับลักษณะ
ของสินค้าที่กิจการซื้อมาขาย  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้าคงเหลือ ได้กล่าวถึง วิธีที่นิยม
ใช้ ได้แก่ วิธีราคาเจาะจง วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก และวิธีเข้าก่อนออกก่อน อธิบายได้ ดังนี้ 

1. วิธีราคาเจาะจง (Specific Identification Method) มาตรฐานการบัญชี ก าหนดว่า  
23  ต้นทุนตามวิธีราคาเจาะจงเป็นวิธีการบันทึกต้นทุนที่เจาะจงได้ในสินค้าคงเหลือ 

แต่ละรายการ วิธีนี้จึงเหมาะที่จะใช้ส าหรับสินค้าที่แยกไว้ส าหรับโครงการหนึ่ง
โครงการใดโดยเฉพาะ โดยไม่ค านึงว่าสินค้าคงเหลือดังกล่าวจะซื้อมาหรือผลิตขึ้น
เอง อย่างไรก็ดีการบันทึกต้นทุนตามวิธีราคาเจาะจงจะไม่เหมาะสมหากสินค้า
คงเหลือมีรายการจ านวนมาก  

ตามที่มาตรฐานก าหนด วิธีราคาเจาะจง นี้น ามาใช้กับกิจการท่ีมีสินค้าเฉพาะแล้วหรือ 

กิจการที่มีสินค้าคงเหลือที่จ าเป็นต้องระบุรายการของสินค้า รุ่นของสินค้าและราคาของสินค้า
คงเหลือได้อย่างถูกต้อง หากกิจการใช้วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้ความ
ละเอียดในการบันทึกข้อมูลวิธีราคาเจาะจงนี้เหมาะสมมาก แต่หากกิจการใช้วิธีการบันทึกบัญชี
สินค้าเมื่อถึงวันสิ้นงวด ซึ่งต้องใช้ความสะดวกในการบันทึกบัญชี เนื่องจากมีสินค้าเป็นจ านวนมาก
อาจไม่เหมาะที่จะใช้วิธีราคาเจาะจงนี้ 
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ตัวอย่างที ่5-1 บริษัท UD จ ากัด จ าหน่ายพัดลมไอเย็น เป็นพัดลมที่ใช้หลักการของน้ า ในรูปแบบ 
Evaporation ซึ่งจะสามารถลดอุณหภูมิได้ 2-8 องศา พัดลมไอเย็นจะมีความชื้นออกมาน้อยกว่า
พัดลมไอหมอก ท าให้ลดปัญหาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้ พัดลมไอเย็นใช้พลังงานน้อย
กว่าเครื่องปรับอากาศเกือบ 10 เท่า (ขึ้นกับขนาด) ต้องใช้ในห้องระบบเปิด คือต้องเปิดประตูหรือ
หน้าต่าง พัดลมไอเย็นเคลื่อนที่ได้สะดวก ซ่อมบ ารุงง่ายกว่าเครื่องปรับอากาศ 

 มีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือในเดือน ธันวาคม 2557 ดังนี้  
- รุ่น HT 105 มีไว้เพื่อขายจ านวน 20 เครื่อง ราคาทุนเครื่องละ 3,000 บาท ราคาขาย

เครื่องละ 4,500 บาท ขายไปในระหว่างเดือนธันวาคม 15 เครื่อง 
- รุ่น SS 100 มีไว้เพื่อขายจ านวน 15 เครื่อง ราคาทุนเครื่องละ 2,000 บาท ราคาขาย

เครื่องละ 2,500 บาท ขายไปในระหว่างเดือนธันวาคม 10 เครื่อง 
การค านวณหาต้นทุนของสินค้าคงเหลือปลายงวดและต้นทุนของสินค้าที่ขายไปแล้ว ดังนี้ 

สินค้า (รุ่น) จ านวนที่มีเพื่อขาย
(เครื่อง) 

ต้นทุนขายหรือต้นทุน
สินค้าที่ขายไปแล้วเครื่อง 

ต้นทุนสินค้า
คงเหลือ (เครื่อง) 

HT 105 20 15 5 

SS 100 15 10 5 

รวม 35 25 10 

 

สินค้า 
(รุ่น) 

จ านวนสินค้า
ที่มีเพื่อขาย
(เครื่อง) 

ราคาทุน 
(บาท) 

ต้นทุนขายหรือต้นทุน
สินค้าที่ขายไปแล้ว

(บาท) 

ต้นทุนสินค้า
คงเหลือ (บาท) 

HP 105 20 3,000 15 x 3,000= 45,000    5 x 3,000 = 15,000 

CN 100 15 2,000 10 x 2,000 = 20,000    5 x 2,000 = 10,000     
รวม                     = 65,000                 = 25,000 

 

สรุปว่า 

1. ต้นทุนสินค้าคงเหลือรวมทั้งสิ้น จ านวน 10 เครื่อง คิดเป็นเงิน = 25,000 บาท (ราคาทุน) 
2. ต้นทุนสินค้าที่ขายไปแล้ว (ต้นทุนขาย) จ านวน 25 เครื่อง คิดเป็นเงิน = 65,000 บาท (ราคาทุน) 
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2. วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน (First –in First – out  Method) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  
(ปรับปรุง 2557) ก าหนดว่า  

วิธีเข้าก่อนออกก่อนมีข้อสมมติว่า สินค้าคงเหลือรายการที่ซื้อมาหรือผลิตขึ้นก่อนจะขาย
ออกไปก่อน จึงเป็นผลให้รายการสินค้าคงเหลือที่เหลืออยู่ ณ วันสิ้นงวดเป็นสินค้าที่ซื้อมาหรือผลิต
ขึ้นในครั้งหลังสุด 

ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด วิธีเข้าก่อนออกก่อนคือ “การให้ราคาทุนกับสินค้าที่
ยังไม่ถูกขายออกไป โดยกิจการต้องขายสินค้าที่ซื้อเข้ามาก่อนและหลังตามล าดับ จะท าให้สินค้าที่
ยังคงเหลืออยู่เป็นสินค้าที่ถูกซื้อมาครั้งล่าสุด เป็นสินค้าที่ใหม่ที่สุด” วิธีนี้น ามาใช้กับกิจการที่
ต้องการให้สินค้าคงเหลือเป็นสินค้าใหม่ อาจเป็นสินค้าที่มีอายุสั้นหรือสินค้าที่เป็นอาหาร ซึ่งวิธีนี้
เป็นวิธีที่เป็นไปตามการไหลเวียนของสินค้ามากที่สุด คือ สินค้ารายการไหนที่ถูกซื้อมาก่อนก็จะถูก
น าไปขายก่อนท าให้สินค้าคงเหลือเป็นสินค้าที่ถูกซื้อมาครั้งหลังสุด มีความใหม่ที่สุด ท าให้มูลค่า
ของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าล่าสุด ส่งผลให้งบการเงินน าเสนอข้อมูลที่ใกล้เคียงมูลค่าจริง ณ 
ขณะนั้น 

3. วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average Method) มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้าคงเหลือ ก าหนดว่า  

ส าหรับวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ต้นทุนสินค้าคงเหลือแต่ละรายการจะก าหนดจาก 

การถัวเฉลี่ยต้นทุนของสินค้าที่คล้ายคลึงกัน ณ วันต้นงวดกับต้นทุนของสินค้าที่คล้ายคลึงกันที่ซื้อ
มาหรือผลิตขึ้นในระหว่างงวด ซึ่งวิธีการค านวณต้นทุนถัวเฉลี่ยอาจค านวณเป็นงวดๆ ไปหรือ
ค านวณทุกครั้งที่ได้รับสินค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของกิจการ”  

ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก คือ “การให้ราคาทุน
กับสินค้าที่ยังไม่ถูกขายออกไป โดยกิจการได้น าสินค้าที่ซื้อมาปนกันแล้ว ท าให้สินค้าที่ยังคง
เหลืออยู่ไม่ทราบว่าถูกซื้อมาในครั้งใด ต้องค านวณหาราคาทุนที่ เป็นราคากลาง โดยให้
ความส าคัญกับปริมาณที่ซื้อมาในแต่ละครั้งด้วย” ตามวิธีนี้น ามาใช้กับกิจการที่มีสินค้าเป็นจ านวน
มากและสินค้ามีลักษณะคล้ายกัน ราคาใกล้เคียงกัน มีการซื้อเข้ามาหลายครั้ง อาจไม่สามารถระบุ
ได้ว่าสินค้ารายการใดเป็นรายการที่ถูกซื้อมาในครั้งใด ไม่เหมาะกับกิจการที่ขายสินค้าราคาสูงและ
มีสินค้าจ านวนน้อย เพราะวิธีนี้มีหลักการว่าสินค้ามีหลายราคา มีจ านวนไม่เท่ากัน ต้องหาราคา
ใหม่ให้กับสินค้า ซึ่งราคาใหม่นี้คือ ราคาที่เป็นกลางๆ ราคาที่ถัวเฉลี่ยแล้ว จากจ านวนสินค้าที่ซื้อ
มาแต่ละครั้งก็ไม่ก็เท่ากันทั้งราคาทุนและปริมาณ 
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ตัวอย่างที่ 5-2 บริษัท บ่ายน้ี จ ากัด มีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ ดังนี้ ในวันต้นงวด คือ
วันที่ 1 มกราคม 2557 มีสินค้าคงเหลือยกมาจากสิ้นปี 2556 จ านวน 10,000 หน่วย ราคาทุน
หน่วยละ 40 บาท และมีรายการซื้อ-ขายระหว่างปี ดังนี้ 
พ.ศ. 
2557 

รายการซื้อ-ขาย ปริมาณ(หน่วย) ต้นทุนต่อหน่วย
(บาท) 

ต้นทุนรวม(บาท) 

 ยอดยกมา 10,000 40 400,000 

ม.ค. ซื้อครั้งที่   1 4,000 45 180,000 

 ขายครั้งที่ 1 4,000   

ก.ค. ซื้อครั้งที่   2 5,000 50 250,000 

 ขายครั้งที่ 2 9,000   

ต.ค. ซื้อครั้งที่   3 3,000 55 165,000 

 ขายครั้งที่ 3  6,000   

 

วันสิ้นงวด คือวันที่ 31 ธ.ค. 2557 กิจการตรวจนับสินค้าคงเหลือปลายงวดได้ = 3,000 หน่วย 

การค านวณมูลค่าสินค้าคงเหลือปลายงวด ตามวิธีต่างๆ ดังนี้ 
พิจารณาโจทย ์

- วิธีเข้าก่อน ออกก่อน กรณีกิจการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อถึงวันสิ้นงวด 

พ.ศ. 
2557 

รายการซื้อ-ขาย ปริมาณ(หน่วย) ต้นทุนต่อหน่วย
(บาท) 

ต้นทุนรวม(บาท) 

 ยอดยกมา 10,000 40 400,000 

ม.ค. ซื้อครั้งที่   1 4,000 45 180,000 

ก.ค. ซื้อครั้งที่   2 5,000 50 250,000 

ต.ค. ซื้อครั้งที่   3 3,000 55 165,000 

 

กิจการตรวจนับสินค้าคงเหลือปลายงวดได้จ านวน = 3,000 หน่วย การซื้อครั้งที่ 3 เป็น
การซื้อมาครั้งหลังสุดจ านวน 3,000 หน่วย ตามวิธีนี้ถือว่าสินค้ายังไม่ถูกขายออกไป เนื่องจากเป็น
สินค้าที่ซื้อเข้ามาใหม่ล่าสุด สรุปว่า 

1. ต้นทุนของสินค้าคงเหลือจ านวน  3,000 หน่วย x 55 บาท = 165,000 บาท 

2. ต้นทุนของสินค้าที่ขายไปแล้ว ค านวณได้ ดังนี้ 
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พ.ศ. 
2557 

รายการซื้อ-ขาย ปริมาณ(หน่วย) ต้นทุนต่อหน่วย
(บาท) 

ต้นทุนรวม(บาท) 

 ยอดยกมา 10,000 40 400,000 

ม.ค. ซื้อครั้งที่   1 4,000 45 180,000 

ก.ค. ซื้อครั้งที่   2 5,000 50 250,000 

ต.ค. ซื้อครั้งที่   3 3,000 55 165,000 

 รวมสินค้ามีเพื่อขาย      22,000  995,000 

ต้นทุนขาย = ต้นทุนสินค้าที่มีทั้งหมดเพื่อขาย (ต้นทุนรวม) – ต้นทุนสินค้าคงเหลือปลายงวด 

                = 995,000 - 165,000 = 830,000 บาท 

-  วิธีเข้าก่อน ออกก่อน กรณีกิจการบันทึกบัญชีสินค้าอย่างต่อเนื่อง กิจการที่ใช้วิธีการ
บันทึกบัญชีวิธีนี้ จะต้องบันทึกข้อมูลของสินค้าคงเหลือลงใน บัตรสินค้า (Stock card) ดังนี้ 

รหัสสินค้า........... 
บัตรบัญชีสนิค้า 

รายการสินค้า...................................รุ่น....................................ยี่ห้อ............................... 
พ.ศ.
2557 

รายการ รับ (ซื้อ) จ่าย (ขาย) คงเหลือ อธิบายช่อง
คงเหลือ 

ม.ค. 1 ยอดยกมา   10,000 x 40 = 400,000  

 

   
ซื้อสินค้า 4,000 x45 

=180,000 

 10,000x40 =   400,000 สินค้าเก่า 

    4,000 x 45 =  180,000 สินค้าซื้อ ม.ค. 
 ขายสินค้า  4,000 x 40 = 

160,000 

6,000 x 40 = 240,000 สินค้าเก่า 

    4,000 x 45 = 180,000 สินค้าซื้อ ม.ค. 
พ.ค. ซื้อสินค้า 5,000x50 = 

250,000 

 6,000 x 40 = 240,000 สินค้าเก่า 

    4,000 x 45 = 180,000 สินค้าซื้อ ม.ค. 
    5,000 x 50 = 250,000 สินค้าซื้อ พ.ค. 
พ.ค. ขายสินค้า  6,000 x 40 = 

240,000 

  

   3,000 x 45 = 

135,000 

1,000 x 45 =   45,000 สินค้าซื้อ ม.ค. 

    5,000 x 50 = 250,000 สินค้าซื้อ พ.ค. 
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พ.ศ.
2557 

รายการ รับ (ซื้อ) จ่าย (ขาย) คงเหลือ อธิบายช่อง
คงเหลือ 

ต.ค. ซื้อสินค้า 3,000x55= 

165,000 

 1,000 x 45 =   45,000 สินค้าซื้อ ม.ค. 

    5,000 x 50 = 250,000 สินค้าซื้อ พ.ค. 
    3,000 x 55= 165,000 สินค้าซื้อ ต.ค. 
 ขายสินค้า  1,000 x 45 =   

45,000 

  

   5,000 x 50 = 

250,000 

3,000 x 55= 165,000 สินค้าซื้อ ต.ค. 

ดัดแปลงจาก สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ และ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร (2552: 361) 
สรุป 

1. ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ 3,000 หน่วย x 55 บาท = 165,000 บาท (จากช่องคงเหลือ) 
2. ต้นทุนของสินค้าที่ขายไปแล้ว ค านวณได้จากช่องจ่ายหรือขาย ดังนี้ 

= (4,000 x 40) + (6,000 x 40) + (3,000 x 45) + (1,000 x 45) + (5,000 x 50)  
= 160,000 + 240,000 + 135,000 + 45,000 + 250,000   = 830,000 บาท 

วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก กรณีกิจการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อถึงวันสิ้นงวด  

ราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  
= ราคาทุนรวมทั้งหมดของสินค้า (สินค้าเก่าหรือยอดยกมา+สินค้าซื้อมาในระหว่างงวด) 
   จ านวนหน่วยทั้งหมดของสินค้าที่มีเพื่อขาย 

                    (ดัดแปลงจากสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร (2552: 347)) 
แทนค่า  = (10,000 x 40) + (4,000 x 45) + (5,000 x 50) + (3,000 x 55)       
                                      10,000 + 4,000 + 5,000 + 3,000   

                      = 400,000 + 180,000 +250,000 + 165,000 

                                               22,000 

                      =   995,000         =     45.23   บาทต่อหน่วย     
                            22,000 
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สรุป 

1. ต้นทุนสินค้าคงเหลือปลายงวดจ านวน 3,000 หน่วย x 45.23 บาท  
รวมเป็นเงิน 135,690 บาท  

2. ต้นทุนสินค้าที่ขายไปแล้วมีจ านวน  
= ต้นทุนรวมของสินค้าทั้งหมดที่มีเพื่อขาย – ต้นทุนสินค้าคงเหลือปลายงวด 

             = 995,000 - 135,690 = 859,310 บาท 

 ในการเลือกใช้วิธีการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือตามที่มาตรฐานการบัญชีอนุญาตนั้น เพื่อให้
กิจการน าวิธีที่เหมาะกับลักษณะของสินค้ามากที่สุดมาใช้ ซึ่งจะส่งผลต่อทั้งต้นทุนขายและก าไร
ขั้นต้นต่อไปอีกด้วย เป็นผลดีต่อกิจการเมื่อน าสินค้าคงเหลือมาแสดงในงบก าไรขาดทุนและงบ
แสดงฐานะการเงินซึ่งจะต้องน าข้อมูลจากงบการเงินนี้ไปใช้ในการวางแผนเรื่องสินค้าคงเหลือ
ต่อไป  นอกจากนี้แล้วการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือตามราคาทุน ยังมีวิธีที่ใช้กันทั่วไป ดังนี้ (บุญ
เสริม วมิุกตะนันท์ และคณะ, 2555: 183) วิธีเข้าหลัง –ออกก่อน เป็นต้น 

4. วิธีเข้าหลัง –ออกก่อน (Last In First Out)  

ในปัจจุบัน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) ไม่อนุญาตให้ใช้วิธีนี้แล้ว 
เนื่องจากว่าวิธีนี้ไม่เป็นไปตามการหมุนเวียนของสินค้า 

บุญเสริม วิมุกตะนันท์ และคณะ (2556: 187) กล่าวว่า “วิธีนี้ยึดข้อสมมติว่าสินค้าที่ซื้อ
หรือผลิตได้หลังสุดจะขายออกไปก่อน ดังนั้น ต้นทุนของสินค้าที่ซื้อมาหลังสุดจะน ามาคิดเป็น
ต้นทุนสินค้าขาย สินค้าคงเหลือปลายงวดเป็นสินค้าที่ซื้อหรือผลิตขึ้นในครั้งแรกๆ” 

ตามความหมายข้างต้น วิธีเข้าหลังออกก่อน มีวิธีคือ สินค้าที่ซื้อเข้ามาทีหลังจะถูกน าไป
ขายก่อน ท าให้สินค้าคงเหลือเป็นสินค้าที่ซื้อมาครั้งแรกๆ เป็นของเก่า วิธีนี้จะท าให้กิจการมีบัญชี
ต้นทุนขายด้วยมูลค่าที่เป็นปัจจุบัน เพราะสินค้าที่ถูกขายออกไปเป็นสินค้าใหม่ 
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ตัวอย่างที่ 5-3 บริษัท บ่ายน้ี จ ากัด มีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ ดังนี้ ในวันต้นงวด คือ
วันที่ 1 มกราคม 2557 มีสินค้าคงเหลือยกมาจากสิ้นปี 2556 จ านวน 10,000 หน่วย ราคาทุน
หน่วยละ 40 บาท  
พ.ศ. 
2557 

รายการซื้อ-ขาย ปริมาณ(หน่วย) ต้นทุนต่อหน่วย
(บาท) 

ต้นทุนรวม(บาท) 

 ยอดยกมา 10,000 40 400,000 

ม.ค. ซื้อครั้งที่   1 4,000 45 180,000 

 ขายครั้งที่ 1 4,000   

ก.ค. ซื้อครั้งที่   2 5,000 50 250,000 

 ขายครั้งที่ 2 9,000   

ต.ค. ซื้อครั้งที่   3 3,000 55 165,000 

 ขายครั้งที่ 3  6,000   

 

วันสิ้นงวด คือวันที่ 31 ธ.ค. 2557 กิจการตรวจนับสินค้าคงเหลือปลายงวดได้จ านวน = 3,000 
หน่วย 

พ.ศ. 
2557 

รายการซื้อ-ขาย ปริมาณ(หน่วย) ต้นทุนต่อหน่วย
(บาท) 

ต้นทุนรวม(บาท) 

 ยอดยกมา 10,000 40 400,000 

ม.ค. ซื้อครั้งที่   1 4,000 45 180,000 

ก.ค. ซื้อครั้งที่   2 5,000 50 250,000 

ต.ค. ซื้อครั้งที่   3 3,000 55 165,000 

 รวมสินค้ามีเพื่อขาย      22,000  995,000 

การค านวณมูลค่าสินค้าคงเหลือปลายงวด มดัีงนี้ 
- วิธีเข้าหลัง-ออกก่อน กรณีกิจการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อถึงวันสิ้นงวด 

กิจการตรวจนับสินค้าคงเหลือปลายงวดได้จ านวน = 3,000 หน่วย เป็นของยอดยกมาก
จ านวน 3,000 หน่วย ตามวิธีนี้ถือว่าสินค้ายังไม่ถูกขายออกไปเนื่องจากเป็นสินค้าที่ซื้อเข้ามาก่อน
ส่วนสินค้าที่ซื้อมาครั้งที่ 1 2 และ 3 ถือว่าได้ถูกขายไปแล้ว สรุปว่า 

1. ต้นทุนของสินค้าคงเหลือจ านวน  3,000 หน่วย x 40 บาท = 120,000 บาท 

2. ต้นทุนของสินค้าที่ขายไปแล้ว ค านวณได้ ดังนี้ 
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ต้นทุนขาย = ต้นทุนสินค้าที่มีทั้งหมดเพื่อขาย (ต้นทุนรวม) – ต้นทุนสินค้าคงเหลือปลายงวด 

                = 995,000 - 120,000 = 875,000 บาท 

-  วิธีเข้าหลัง ออกก่อน กรณีกิจการบันทึกบัญชีสินค้าอย่างต่อเนื่อง มีดังนี ้
รหัสสินค้า........... 
บัตรบัญชีสนิค้า 

รายการสินค้า...................................รุ่น....................................ยี่ห้อ............................... 
พ . ศ .
2557 

รายการ รับ (ซื้อ) จ่าย (ขาย) คงเหลือ อธิบายช่อง
คงเหลือ 

ม.ค. 1 ยอดยกมา   10,000 x 40 = 400,000  

 

   
ซื้อสินค้า 4,000 x45 

=180,000 

 10,000x40 =   400,000 สินค้าเก่า 

    4,000 x 45 =  180,000 สินค้าซื้อ ม.ค. 
 ขายสินค้า  4,000 x 

45=180,000 

10,000 x 40 = 400,000 สินค้าเก่า 

พ.ค. ซื้อสินค้า 5,000x50 = 

250,000 

 10,000 x 40 = 400,000 สินค้าเก่า 

    5,000 x 50 = 250,000 สินค้าซื้อ พ.ค. 
 ขายสินค้า  5,000 x 50 = 

250,000 

  

   4,000 x 40 = 

160,000 

6,000 x 40 = 240,000 สินค้าเก่า 

ต.ค. ซื้อสินค้า 3,000x55= 

165,000 

 3,000 x 55= 165,000 สินค้าซื้อ ต.ค. 

    6,000 x 40 = 240,000 สินค้าเก่า 

 ขายสินค้า  3,000 x 55= 

165,000 

  

   3,000 x 40= 

120,000 

3,000 x 40= 120,000 สินค้าเก่า 

สรุป 

1. ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ 3,000 หน่วย x 40 บาท = 120,000 บาท (จากช่องคงเหลือ) 
2. ต้นทุนของสินค้าที่ขายไปแล้ว ค านวณได้จากช่องจ่ายหรือขาย ดังนี้ 

= (4,000 x 45) + (5,000 x 50) + (4,000 x 40) + (3,000 x 55) + (3,000 x 40)  
= 180,000 + 250,000 + +160,000+ 165,000+120,000   = 875,000 บาท 
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วิธีเข้าหลัง-ออกก่อน มีข้อดีคือ สินค้าคงเหลือปลายงวดเป็นสินค้าเก่าต้ังแต่วันต้นงวด 
ดังนั้นต้นทุนขายของกิจการคือสินค้าที่ขายไปแล้วเป็นสินค้าใหม่ เมื่อต้นทุนขายคือค่าใช้จ่ายของ
กิจการ การที่กิจการมีค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันในขณะนั้น ส่งผลให้งบการเงิน
แสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินใกล้เคียงความจริง 

 

การค านวณหาสินค้าคงเหลือโดยประมาณ 

ในการจัดเก็บสินค้ากิจการอาจต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ท าให้กิจการไม่สามารถตรวจนับ
จ านวนสินค้าคงเหลือได้ซึ่งปัญหาอาจเป็นภัยธรรมชาติท าให้สินค้าสูญหายหรือสินค้าถูกขโมย 
หากเป็นเช่นนี้นักบัญชีจึงหาวิธีการอ่ืนเพื่อตรวจนับจ านวนและวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือปลาย
งวด แต่วิธีการนี้ไม่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดจึงเป็นวิธีการค านวณต้นทุนของสินค้า
คงเหลือโดยประมาณมี 2 วิธี คือ (กอบแก้ว รัตนอุบล, 2555: 5-1) 

1. วิธีราคาขายปลีก (Retail Inventory Method) 
2. วิธีก าไรขั้นต้น (Gross Profit Method) 

วิธีราคาขายปลีก (Retail Inventory Method) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้าคงเหลือ ก าหนดว่า  
22 วิธีราคาขายปลีกมักจะใช้กับอุตสาหกรรมค้าปลีก เพื่อวัดมูลค่าต้นทุนสินค้า 

คงเหลือประเภทที่มีก าไรใกล้เคียงกันและมีการเปลี่ยนแปลงชนิดสินค้าเป็น
จ านวนมากอย่างรวดเร็วซึ่งในทางปฏิบัติ ไม่อาจใช้วิธีต้นทุนอ่ืนได้ต้นทุนของ
สินค้าคงเหลือนี้สามารถค านวณหาได้โดยใช้มูลค่าขายของสินค้าหักด้วยอัตรา
ร้อยละของก าไรขั้นต้นทีเ่หมาะสม อัตราก าไรขั้นต้นนี้ ต้องค านึงถึงสินค้าคงเหลือ 

ท่ีมีการลดราคาให้ต่ าลงกว่าราคาขายเดิม โดยปกติมักจะใช้อัตราร้อยละถัวเฉลี่ย
ของแผนกขายปลีกแต่ละแผนก 

ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนดไว้ ในการตรวจนับและวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
โดยประมาณส าหรับกิจการท่ีขายปลีก กิจการท่ีจะน าวิธีนี้มาใช้ได้จะต้อง 

1. ต้องเป็นสินค้าคงเหลือประเภทท่ีมีก าไรใกล้เคียงกัน 

2. ต้องเป็นสินค้าคงเหลือที่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของสินค้าเป็นจ านวนมากอย่าง
รวดเร็ว เพราะการขายปลีกคือการหมุนเวียนของสินค้าเข้าๆ ออกๆ อย่างรวดเร็ว 

3. กิจการไม่สามารถใช้วิธีการตรวจนับและวัดมูลค่าด้วยวิธีอ่ืนตามที่มาตรฐานการบัญชี
ก าหนดได้ 



291 

 

วิธีราคาขายปลีก หมายความว่า กิจการต้องการค านวณหามูลค่าของสินค้าคงเหลือ
ปลายงวดในราคาทุน แต่ไม่สามารถใช้วิธีตามปกติได้ จึงต้องน าวิธีราคาขายปลีกนี้มาใช้ โดยการ
ค านวณสินค้าที่มีเพื่อขายในราคาขายปลีกหักด้วยสินค้าที่ขายในราคาขายปลีกจะได้สินค้า
คงเหลือปลายงวดในราคาขายปลีก ซึ่งต้องค านวณก่อนว่า อัตราส่วนต้นทุนต่อราคาขายเป็น
เท่าใด เพื่อน ามาค านวณสินค้าคงเหลือปลายงวดในราคาทุน 

ข้อมูลที่ใช้ในการค านวณหาต้นทุนของสินค้าคงเหลือด้วยวิธีราคาขายปลีกนี้ ได้แก่ (กอบ
แก้ว รัตนอุบล, 2555: 5-2) 

1. ราคาทุนและราคาขายของสินค้าคงเหลือต้นงวด 

2. ราคาทุนและราคาขายของสินค้าที่ซื้อในงวดปัจจุบัน 

3. มูลค่าการเปลี่ยนแปลงของราคาขายปลีกจากราคาที่ก าหนดไว้เดิม 

4. อัตราส่วนต้นทุนต่อราคาขาย 

5. บัญชีขายสินค้าทั้งสิ้นส าหรับงวดปัจจุบัน 

การค านวณหาต้นทุนของสินค้าคงเหลือตามวิธีราคาขายปลีก แสดงได้ดังนี้ 
  สินค้าคงเหลือต้นงวดในราคาขายปลีก    xxx 

 บวก สินค้าที่ซื้อในงวดปัจจุบันในราคาขายปลีก    xxx 

  สินค้าที่มีเพื่อขายในราคาขายปลีก    xxx 

 หัก บัญชีขายสินค้าส าหรับงวดปัจจุบัน    xxx 

  สินค้าคงเหลือปลายงวดในราคาขายปลีก    xxx 

 คูณ อัตราส่วนต้นทุนต่อราคาขาย (Cost-To-Retail Ratio)  xxx 

  สินค้าคงเหลือในราคาทุน      xxx 

การค านวณหาอัตราส่วนต้นทุนต่อราคาขาย (กอบแก้ว รัตนอุบล, 2555: 5-2) 
1. วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน 

2. วิธีราคาทุนถัวเฉลี่ย 

หมายความว่าในราคาขายสินค้า จะประกอบด้วย ราคาทุนและราคาขาย หากทราบราคา
ทุนก็สามารถค านวณหาราคาขายได้ หรือหากทราบราคาขายก็สามารถค านวณราคาทุนได้ เช่นกัน 

1. วิธีเข้าก่อน – ออกก่อน (FIFO)  
=             ราคาของสินค้าที่ซื้อในราคาทุน 

 สินค้าที่ซื้อในราคาขายปลีก + การเปลี่ยนแปลงในราคาขายปลีก 
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2. วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย (Average Cost) 
=                สินค้าที่มีเพื่อขายในราคาทุน 

       สินค้าที่มีเพื่อขายในราคาขายปลีก + การเปลี่ยนแปลงในราคาขาย 

 

ตัวอย่างที่ 5-4 การค านวณหาต้นทุนของสินค้าคงเหลือปลายงวดในราคาทุนตามวิธีราคาขาย
ปลีกโดยกิจการใช้วิธีการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย ในกรณีที่ราคาขายของ
สินค้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด โดยมีข้อมูลดังนี้ 

   จ านวน (หน่วย)          ราคาทุนต่อหน่วย(บาท)   ต้นทุนรวม(บาท) 
สินค้าคงเหลือต้นงวด          50,000    10.50                525,000 

ซื้อ  ครั้งที่ 1          25,000    11.00    275,000 

      ครั้งที่ 2          60,000               11.50               690,000 

      ครั้งที่ 3          35,000   12.00    420,000 

      ครั้งที่ 4        110,000               12.75            1,402,500 

   รวมสินค้าที่มีเพื่อขาย         280,000               3,312,500 

กิจการขายสินค้าในระหว่างปีได้จ านวน 3,600,000 บาท โดยก าหนดราคาขายของสินค้า
ราคาไว้หน่วยละ 20 บาท  
การค านวณหาต้นทุนสินค้าคงเหลือด้วยวิธีราคาขายปลีก ดังนี้ 
สินค้าที่มีเพื่อขายในราคาขายปลีก ประกอบด้วย     

สินค้าคงเหลือต้นงวดในราคาขายปลีก (50,000 x 20)         1,000,000 

บวก สินค้าที่ซื้อในงวดปัจจุบันในราคาขายปลีก (230,000 x 20) 4,600,000  5,600,000 

หัก ขายสินค้า                     3,600,000 

 สินค้าคงเหลือปลายงวดในราคาขายปลีก                  2,000,000 

คูณ อัตราส่วนต้นทุนต่อราคาขาย ( 33,125/ 56,000)                   59.15% 

 สินค้าคงเหลือปลายงวดในราคาทุน                  1,183,000 

 

 

ซื้อ 

230,000 

หน่วย 
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การค านวณอัตราส่วนต้นทุนต่อกับราคาขาย  

=     สินค้าที่มีเพื่อขายในราคาทุน 

       สินค้าที่มีเพื่อขายในราคาขายปลีก + การเปลี่ยนแปลงในราคาขาย 

  =           3,312,500       =  59.15 % 

                         5,600,000 

 หมายความว่า ราคาขาย 100 ต้นทุน 59.15 นั่นเอง 

การเปลี่ยนแปลงในราคาขายปลีกจากราคาที่ตั้งไว้เดิม 

การขายปลีกคือการขายสินค้าเป็นหน่วยย่อย เช่น 1 ชิ้น 2 ชิ้น เป็นต้น แล้วแต่ความต้องการ
ของลูกค้า กิจการซื้อสินค้ามาใน “ราคาทุน” กิจการต้องก าหนดราคาขาย เรียกว่า “ราคาขายปลีก” 
ซึ่งในระหว่างงวดราคาขายปลีกอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในขณะนั้น 
อาจเป็นเพราะการแข่งขันสูงกิจการต้องจัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย เป็นต้น เมื่อ
เป็นเช่นนี้จึงต้องศึกษาความหมายของศัพท์ที่ใช้ในการก าหนดและการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีก
มีดังต่อไปนี ้(กอบแก้ว รัตนอุบล, 2555: 5-4) 

1. ราคาเดิม (Original Sales Price) คือ การเพิ่มราคาขึ้นจาก “ราคาทุน” เป็น “ราคา
เดิม” เป็นราคาขายที่ต้ังขึ้นเป็นครั้งแรก 

2. ส่วนเพิ่ม (Mark on หรือ Markup) คือ การเพิ่มราคาขึ้นจาก “ราคาเดิม” ไปเป็น 
“ราคาใหม่” ท าให้ “ราคาเดิม” เพิ่มขึ้น 

3. ส่วนเพิ่มขึ้น (Additional Markup) คือ การเพิ่มราคาขึ้นจาก “ราคาใหม่” ไปเป็นราคา
ที่สูงขึ้น เพื่อก าหนดราคาขายใหม่ให้สูงขึ้น 

4. การยกเลิกส่วนเพิ่ม (Markup Cancellation) คือ การยกเลิกการเพิ่มราคาขึ้นจาก 
“ราคาใหม่” (Additional Markup) อาจยกเลิกทั้งหมดหรือยกเลิกเพียงบางส่วน เพื่อให้ “ราคาใหม่” 
ลดลง 

5. ส่วนเพิ่มสุทธิ (Net Markup) คือ การสรุปการเพิ่มราคาขึ้นจากเดิมและการยกเลิกการ
ขึ้นราคา ว่าในการขึ้นราคาทั้งหมดเป็นจ านวนเท่าใด 

6. ส่วนลบ (Markdown) คือ การลดราคาลงจาก “ราคาเดิม” ไปเป็น “ราคาใหม่” ท าให้ 
“ราคาเดิม” ลดลง 
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7. การยกเลิกส่วนลบ (Markdown Cancellation) คือ การยกเลิกการลดราคาลงจาก 
“ราคาใหม่” (Additional Markup) อาจยกเลิกทั้งหมดหรือยกเลิกเพียงบางส่วน เพื่อให้ “ราคาใหม่” 
ลดลง เพื่อปรับให้ราคาขายเพิ่มขึ้น 

8. ส่วนลบสุทธิ (Net Markdown) คือ การสรุปการลดราคาลงจากเดิมและการยกเลิก
การลดราคาว่า ในการลดราคาทั้งหมดเป็นจ านวนเท่าใด 

ตัวอย่างที่ 5-5 ต่อไปนี้เป็นข้อมูลในการต้ังราคาขายปลีกของบริษัท เซฟไรด์ จ ากัด ดังนี้ 
560 

550 

540   ราคาเดิม 

530 

520 

510 

500 

 

 บริษัท เซฟไรด์ จ ากัด ขายอุปกรณ์กีฬาส าหรับปั่นจักรยาน ซึ่งมีทั้ง เสื้อ กางเกง สนับเข่า 
สนับศอก หมวก เป็นต้น ขอยกตัวอย่าง สนับศอก สวมใส่เพื่อป้องกันการกระแทก ซื้อมาราคาคู่ละ 
450 บาท ต้ังราคาขายครั้งแรกคือ 540 บาท เรียกว่า “ราคาเดิม” การปั่นจักรยานก าลังเป็นที่นิยม
ท าให้ขายดีมาก กิจการจึงขึ้นราคาอีกคู่ละ 20 บาท ซึ่งท าให้เกิดส่วนเพิ่มราคาต้นทุน (Mark on 

หรือ Markup) คือ การเพิ่มราคาขึ้นจาก “ราคาเดิม” ไปเป็น “ราคาใหม่” ท าให้ “ราคาเดิม” เพิ่มขึ้น
เป็น 560 บาท และ 20 บาท นี้คือ “ส่วนเพิ่ม” นั่นเอง เนื่องจากในช่วงเวลาเช่นนี้มีการแข่งขันสูง 
กิจการจึงต้องลดราคาขายให้ต่ าลงเหลือคู่ละ 550 บาท ท าให้เกิดการยกเลิก “ส่วนเพิ่ม” จ านวน  
10 บาท และต่อมารัฐบาลยังไม่สามารถจัดการเลือกต้ังได้ท าให้เศรษฐกิจซบเซา กิจการจึงต้องลด
ราคาขายให้เหลือคู่ละ 500 บาท ท าให้เกิดการยกเลิก “ส่วนเพิ่ม” จ านวน  10 บาท และเกิด “ส่วน
ลบ” 40 บาท เมื่อรัฐบาลประกาศว่าจะมีการเลือกต้ัง ท าให้เศรษฐกิจกระเต้ืองเล็กน้อย กิจการจึง
เพิ่มราคาขายขึ้นเป็นคู่ละ 510 บาท ท าให้เกิดการยกเลิก “ส่วนลบ” จ านวน 10 บาท สรุปว่า 
กิจการมี “ส่วนเพิ่มสุทธิ” จ านวน 0บาท และ “ส่วนลบสุทธิ” จ านวน 30 บาท 

   
 

 

ส่วนเพิ่ม 20 

ส่วนลด 40 
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ตัวอย่างที ่5-6 บริษัท เป็นคนดี จ ากัด ใช้วิธีการตรวจนับและตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยวิธีเข้าก่อน
ออกก่อน ซึ่งกิจการมีข้อมูลที่เกี่ยวช้องกับราคาขายปลีกคือการเพิ่มราคาขายปลีก การลดราคา
ขายปลีก กิจการจึงใช้วิธีราคาขายปลีกเพื่อค านวณหาสินค้าคงเหลือปลายงวด โดยมีข้อมูลในปี 
2557 ดังนี้ 

                                                                        ราคาทุน(บาท)     ราคาขายปลีก(บาท) 
สินค้าคงเหลือต้นงวด           1,100           1,800 

ซื้อสุทธิ                      12,580                17,800 

ส่วนเพิ่ม (Additional Markup)                  450 

การยกเลิกส่วนเพิ่ม (Markup Cancellation)                    50 

ส่วนลบ (Markdown)                           1,200 

การยกเลิกส่วนลบ (Markdown Cancellation)     200 

ขายสินค้า                 17,000 

 

การค านวณการพิจารณาส่วนเพิ่มสุทธิและส่วนลบสุทธิ 
                   
       ราคาทุน (บาท) ราคาขายปลีก (บาท) 
ซื้อสุทธิ (ก่อนพิจารณาส่วนเพิ่มสุทธิและส่วนลบสุทธิ)          12,580       17,800 

บวก ส่วนเพิ่มสุทธิ 
บวก  ส่วนเพิ่ม      450 

 หัก    ยกเลิกส่วนเพิ่ม                   50                                                400 

   หัก  ส่วนลบสุทธิ 
  ส่วนลบราคาขาย  1,200 

  หัก  ยกเลิกส่วนลบ                 200                                              1,000 

                  12,580        17,200 
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ค านวณราคาทุนของสินค้าคงเหลือปลายงวดด้วยวิธีราคาขายปลีก 

                 ราคาทุน (บาท) ราคาขายปลีก (บาท) 
สินค้าคงเหลือต้นงวด                      1,100         1,800 

บวก ซื้อสุทธิ (หลังพิจารณาส่วนเพิ่มสุทธิและส่วนลบสุทธิ)    12,580       17,200 

สินค้าที่มีเพื่อขาย        13,680       19,000 

หัก  ขายสินค้า                 17,000 

สินค้าคงเหลือปลายงวดตามราคาขายปลีก                  2,000 

 

อธิบายการค านวณอัตราส่วนต้นทุนต่อราคาขาย 

- กิจการใชว้ิธีการตรวจนับและตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยวิธีเข้าก่อนออกก่อน  
=     ราคาของสินค้าที่ซื้อในราคาทุน 

 สินค้าที่ซื้อในราคาขายปลีก + การเปลี่ยนแปลงในราคาขายปลีก 

            = 12,580 x 100 = 73.13 % 

   17,200 

      ดังนั้น สินค้าคงเหลือปลายงวดในราคาทุนวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน = 2,000 x 73.13 %  
                                          = 1,463 บาท 

- หากกิจการตรวจนับและตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย จะค านวณดังนี้ 
=     สินค้าที่มีเพื่อขายในราคาทุน 

       สินค้าที่มีเพื่อขายในราคาขายปลีก + การเปลี่ยนแปลงในราคาขาย 

  =   13,680 x 100 = 72 % 

        19,000 

     ดังนั้น สินค้าคงเหลือปลายงวดในราทุนตามวิธีถัวเฉลี่ย = 2,000 x 72 % = 1,440 บาท 

ในกรณีที่กิจการต้องการค านวณหาสินค้าคงเหลือปลายงวดตามราคาทุนที่ค านวณจากวิธี
ราคาขายปลีกน้ีค าตอบที่ได้จะเป็นเพียงการประมาณไม่สามารถน าไปบันทึกบัญชีได้  ข้อดีของวิธี
นี้คือเป็นค านวณจากข้อมูลในงวดปัจจุบันซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะของปีนี้ ซึ่งให้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับ
ปัจจุบันมากท่ีสุด 
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วิธีก าไรขั้นต้น (Gross Profit Method) 

กรณีที่กิจการไม่สามารถตรวจนับและวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือได้จากวิธีปกติที่มาตรฐาน
การบัญชีก าหนดไว้ ท าให้กิจการไม่สามารถค านวณหามูลค่าที่แท้จริงของสินค้าคงเหลือได้ วิธี
ก าไรขั้นต้นนี้เป็นวิธีการค านวณโดยประมาณ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่กิจการจะได้ค าตอบเพื่อไปใช้ใน
การตัดสินใจ ณ ขณะนั้น เช่น เกิดน้ าท่วม สินค้าเสียหาย กิจการต้องการทราบความเสียหายใน
เบื้องต้น เป็นต้น กิจการไม่สามารถน าค าตอบจากวิธีนี้ไปแสดงเป็นจ านวนเงินของสินค้าคงเหลือ
ในงบการเงินได้ 

ก าไรขั้นต้น (ศัพท์บัญชี: 54) คือ “ส่วนของรายได้จากการขายสุทธิที่สูงกว่าต้นทุนขาย” 
หรือขายสุทธิหักด้วยต้นทุนขาย สมมติว่า สินค้าราคาทุน 50 บาท ราคาขาย 80 บาท ก าไรขั้นต้น    
30 บาท ดังนี้ 

ขายสุทธิ   80 

            หัก ต้นทุนขาย   50 

ก าไรขั้นต้น   30 

กิจการต้องค านวณอัตราก าไรขั้นต้นส าหรับสินค้าแต่ละชนิดและอัตราก าไรขั้นต้นถัวเฉลี่ย
ส าหรับสินค้าทุกชนิดในกิจการ เพื่อที่กิจการจะได้ทราบว่า กิจการจะมีก าไรขั้นต้นถัวเฉลี่ยส าหรับ
สินค้าทุกชนิดอยู่ที่เท่าใด  วิธีนี้กิจการจะต้องมีข้อมูลของงวดที่แล้วเพื่อค านวณอัตราก าไรขั้นต้น
ของงวดที่แล้วจากนั้นจึงน ามาค านวณเพื่อหาค าตอบของงวดนี้  สามารถค านวณได้ 2 แบบ คือ 
อัตราก าไรขั้นต้นเทียบกับราคาขายและอัตราก าไรขั้นต้นเทียบกับราคาทุน สามารถค านวณได้ 
ดังนี้ (กอบแก้ว รัตนอุบล, 2555: 5-8) 

- อัตราก าไรขั้นต้นเทียบกับราคาขาย =   ก าไรขั้นต้น  x 100 =   30  x  100 = 37.5 % 

                                         ราคาขาย                  80 
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ถ้าสมมติให ้

 

 

 

จากสูตรในการค านวณ ได้ค าตอบ = 37.5 %  ดังนั้น 

สรุปว่า 

 

 

 

 

ค านวณต่อว่า ราคาขาย 100 – ก าไรขั้นต้น 37.50 = ต้นทุนขาย 62.50 นั่นเอง 
- อัตราก าไรขั้นต้นเทียบกับราคาทุน =   ก าไรขั้นต้น  x  100 =     30  x   100 = 60 %   

                       ราคาทุน                   50 

 

 

 

 

ถ้าสมมติให ้

 

 

 

 

 

 

ราคาขาย 80 

ต้นทุนขาย 50 

ก าไรขั้นต้น 30 

ราคาขายเป็น 100 

ก าไรขั้นต้น ? 

ต้นทุนขาย ? 

ราคาขายเป็น 100 

ก าไรขั้นต้น 37.50  

ต้นทุนขาย ? 

ราคาขาย 80 

ก าไรขั้นต้น 30 

ราคาขาย ? 

ก าไรขั้นต้น ? 

ต้นทุนขาย เป็น 100 

ต้นทุนขาย 50 
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จากสูตรในการค านวณ ได้ค าตอบ = 60 % ดังนั้น 

สรุปว่า 

 

 

 

 

ค านวณต่อว่า ต้นทุนขาย 100 + ก าไรขั้นต้น 60 = ราคาขาย 160 นั่นเอง 
ดังนั้นในการค านวณอัตราก าไรขั้นต้นจะต้องระบุให้ชัดเวนว่าเป็น “อัตราก าไรขั้นต้นเทียบ

กับราคาขาย” หรือ “อัตราก าไรขั้นต้นเทียบกับราคาทุน” 
 

ตัวอย่างที ่5-7  บริษัท ทองค าอุทิศ จ ากัด มีอัตราก าไรขั้นต้นของสินค้าทุกชนิดถัวเฉลี่ยเทียบกับ
ราคาขาย 30 %  
หมายความว่า 

ขายสุทธิ      100        

-ต้นทุนขาย   ………                

 ก าไรขั้นต้น       30  

 สามารถค านวณ ต้นทุนขายได้ = 100 – 30 = 70  

หากกิจการมีบัญชีขายสุทธิ 80,000 บาท  สามารถค านวณไดดั้งนี้  
 ต้นทุนขาย = 80,000 x 70 % = 56,000 บาท หมายความว่า ขายสุทธิคือ 100 % มี
ต้นทุนขาย คือ 70 % ที่เหลือ 30 % คือ ก าไรขั้นต้น ดังนั้น ถ้ามีขายสุทธิ 80,000 บาท ถ้าอยาก
ทราบต้นทุนขาย ให้น า 70 % x 80,000 จะได้ ต้นทุนขาย = 56,000 บาท นั่นเอง และการค านวณ
ก าไรขั้นต้นก็เช่นเดียวกัน = 80,000 x 30 % = 24,000 บาท 

 สรุป 

                                 จ านวนทีเ่กิดขึ้นจริง 
ขายสุทธิ      100    80,000     

หัก ต้นทุนขาย        70    56,000            

 ก าไรขั้นต้น        30                24,000 

 

ราคาขาย เป็น ? 

ก าไรขั้นต้น 60  

ต้นทุนขาย เป็น 100 
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ตัวอย่างที่ 5-8 บริษัท ประชาสันติ จ ากัด ต้องการค านวณหาสินค้าคงเหลือปลายงวด
โดยประมาณ กิจการน าอัตราก าไรขั้นต้นของปีที่แล้วคือปี 2556 มาพิจารณาร่วมด้วย มีข้อมูลดังนี้ 

รายการ ปี 2556 ป ี2557 

ขายสินค้า (บาท) 30,000 42,000 

ต้นทุนขาย (บาท) 30,000  

ก าไรขั้นต้น (บาท) 6,000  

สินค้าต้นงวด (บาท)  12,000 

ซื้อสุทธิ (บาท)  28,000 

ให้ค านวณหามูลค่าสินค้าคงเหลือปลายงวด ปี 2557 โดยใช้วิธีอัตราก าไรขั้นต้นเทียบจากยอดขาย 

อัตราก าไรขั้นต้นเทียบจากยอดขายสินค้าปี 2556  = ก าไรขั้นต้น x100  
               ขายสินค้า 

       =    6,000 x 100    = 20% 

                 30,000 

การค านวณสินค้าคงเหลือในปี 2557  

ต้นทุนขาย = สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อสุทธิ – สินค้าคงเหลือปลายงวด 

42,000 x 80 % = 12,000 +28,000 - สินค้าคงเหลือปลายงวด 

33,600 = 40,000 - สินค้าคงเหลือปลายงวด 

สินค้าคงเหลือปลายงวด = 40,000 – 33,600 = 6,400 บาท 

หรือ การค านวณสินค้าคงเหลือในปี 2557  

 สินค้าคงเหลือต้นงวด                12,000 

บวก ซื้อสุทธิ                  28,000 

 สินค้าที่มีเพื่อขาย                40,000 

หัก ต้นทุนขาย 

    ขายสินค้า    42,000 

   คูณ อัตราก าไรขั้นต้น(ปี 2556)        20 % 

    ก าไรขั้นต้น       8,400 

    ต้นทุนขาย (42,000 - 8,400)             33,600 

   สินค้าคงเหลือปลายงวด                 6,400 

สินค้าคงเหลือปลายงวดโดยประมาณปี 2557 เท่ากับ 6,400 บาท 

ขายสุทธิ    100 

-ต้นทุนขาย  80 

ก าไรขั้นต้น  20 
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การท่ีจะน าวิธีอัตราก าไรขั้นต้นนี้มาใช้  ต้องระมัดระวังว่าเป็นการน าอัตราก าไรขั้นต้นของ
งวดที่แล้วมาใช้เพื่อหาค าตอบของสินค้าคงเหลือในปีปัจจุบัน ถ้าอัตราก าไรขั้นต้นในงวดที่แล้วมี
การเปลี่ยนแปลงมากจะส่งผลให้สินค้าคงเหลือปลายงวดของปีนี้คลาดเคลื่อนมาก มูลค่าสินค้า
คงเหลือปลายงวดที่ค านวณได้จะไม่ใกล้เคียงความจริงเท่าใดนัก ไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป แต่เป็นวิธีที่นิยมน ามาใช้เพราะค านวณได้ไม่ซับซ้อน 

 จากที่กล่าวมาแล้ว หากเป็นการด าเนินงานตามปกติ กิจการต้องตรวจนับและตีราคา
สินค้าคงเหลือปลายงวดเพื่อน าไปบันทึกบัญชีหรือเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง โดยใช้วิธีการตามที่
มาตรฐานการบัญชีได้ก าหนดไว้คือ 1. วิธีราคาเจาะจง 2. วิธีถัวเฉลี่ย 3. วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน  เมื่อ
ได้ค าตอบแล้วกิจการสามารถจ านวนเงินไปบันทึกบัญชีได้ แต่ถ้าหากมีข้อผิดพลาดหรือเกิดปัญหา
ใดๆ ขึ้นท าให้มีข้อมูลไม่ครบหรือเกิดความเสียหายกับสินค้าคงเหลือ กิจการสามารถใช้วิธีการ
ตรวจนับและวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยประมาณได้ คือ 1. วิธีราคาขายปลีก และ 2. วิธีก าไร
ขั้นต้น ซึ่งเป็นค าตอบที่ไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชีนัก แต่ก็สามารถน ามาใช้ได้ 

 

การค านวณสินค้าคงเหลือวิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า  
(Lower of Cost or Net Realizable Value (NRV) Method)  
 สินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ของกิจการซึ่งหากสามารถขายได้ตามปกติ ก็ไม่มีความจ าเป็น
อะไรที่ต้องพิจารณา แต่ถ้าหากกิจการขายสินค้าที่ล้าสมัยได้ สินค้าที่อายุสั้นหรือสินค้าที่ช ารุด 
หมายความว่า ท าให้ไม่สามารถขายสินค้านั้นได้ตามปกติ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 
2557) เรื่อง สินค้าคงเหลือ ก าหนดว่า  

28 ต้นทุนของสินค้าคงเหลืออาจจะไม่ได้รับคืนถ้าสินค้าคงเหลือเหล่านั้นเกิดความ 

เสียหาย หรือเกิด ความล้าสมัยบางส่วนหรือทั้งหมดหรือราคาขายลดลง ต้นทุน
ของสินค้าคงเหลืออาจจะไม่ได้รับคืนหากประมาณการต้นทุนในการท าต่อให้เสร็จ
หรือประมาณการต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อท าให้สินค้าขายได้เพิ่มขึ้น การตีราคาสินค้า
คงเหลือลดลงจากราคาทุนให้ เท่ากับมูลค่าสุทธิที่ จะได้รับสอดคล้องกับ
แนวความคิดที่ว่าสินทรัพย์ไม่ควรแสดงมูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับจากการขายหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้” 

 ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนดไว้หากเกิดปัญหาดังกล่าวกับสินค้าคงเหลือ ผลก็คือจะ
ท าให้สินค้าขายไม่ได้ เกิดเป็นผลขาดทุน แต่อย่างน้อยหากกิจการสามารถขายสินค้าได้เพื่อให้เกิด
ความเสียหายน้อยที่สุดกิจการก็ต้องท า (มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ) เมื่อถึงวันสิ้นงวดกิจการต้อง
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คาดการณ์ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการขายสินค้าไม่ได้หรือขายได้น้อย ดังนั้นก่อนที่จะเกิดผล
ขาดทุนจริงกิจการควรคาดการณ์ระหว่างราคาทุนของสินค้าคงเหลือกับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้ว
เลือกจ านวนที่ต่ ากว่า เพราะว่า มาตรฐานการบัญชีก าหนดว่า “สินทรัพย์ไม่ควรแสดงมูลค่าตาม
บัญชีทีสู่งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการขายหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้” 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้าคงเหลือ ได้ให้ความหมายของ  
มลูค่าสุทธิที่จะได้รับ หมายถึง ราคาโดยประมาณที่คาดว่าจะขายได้ตามลักษณะการ 

ประกอบธุรกิจตามปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้น
ให้เสร็จและต้นทุนทีจ่ าเปน็ต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้ 

ดังนั้น มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ หมายถึง  ราคาที่คาดว่าจะขายสินค้านั้นได้ตามปกติหัก
ด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้านั้นขายได้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้าคงเหลือ ก าหนดว่า  
34 เมื่อมีการขายสินค้าคงเหลือออกไป มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือนั้นต้อง 

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่มีการรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้อง มูลค่าที่ลดลงของสินค้า
คงเหลือเนื่องจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับและ
ผลขาดทุนทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ปรับ
มูลค่าสินค้าคงเหลือให้ลดลงหรือมีผลขาดทุนเกิดขึ้น จ านวนที่เกิดจากการกลับ
รายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับต้องรับรู้โดยน าไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวด
บัญชี ท่ีมีการกลับรายการดังกล่าว 

 ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด เมื่อกิจการได้คาดการณ์ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น โดย
เปรียบเทียบระหว่าง “ราคาทุน” กับ “มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ” แล้วกิจการต้องเลือกรายการที่ต่ ากว่า 
ซึ่งวิธีการเลือกมี 2 วิธี คือ (กอบแก้ว รัตนอุบล, 2555: 5-11) 

วิธีที่ 1. การเปรียบเทียบสินค้าจากยอดรวมของสินค้าทุกชนิด คือน ารวมยอดของราคา
ทุนและรวมยอดของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับมาเปรียบเทียบกันแล้วเลือกยอดรวมที่ต่ ากว่า หากมี
ผลต่างให้น าไปบันทึกบัญชี 
 วิธีที่ 2. การเปรียบเทียบสินค้าทีละรายการ คือการเปรียบเทียบสินค้าทีละชนิดระหว่าง
ราคาทุนและมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วเลือกยอดรวมที่ต่ ากว่า จากนั้นจึงรวมยอดของสินค้าทุกชนิด
ที่ถูกเลือกแล้วเข้าด้วยกัน หากมีผลต่างให้น าไปบันทึกบัญชี 
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 หากกิจการเลือกใช้วิธีใดระหว่างวิธีที่ 1 กับวิธีที่ 2 ก็ให้ปฏิบัติโดยสม่ าเสมอตลอดไป 

เมื่อสินค้าคงเหลือต้องถูกปรับลดให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กิจการต้องแสดงบัญชีสินค้า
คงเหลือด้วยราคาทุนตามปกติแต่ให้มีบัญชีอีกหนึ่งบัญชีเพื่อท าให้ สินค้าคงเหลือลดลง ดังนี้  
               เดบิต  ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง               ** 
                       เครดิต  ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง                 ** 
 บัญชีขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง เป็นบัญชีค่าใช้จ่ายแสดงในงบก าไรขาดทุน 

 บัญชีค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง เป็นบัญชีปรับบัญชีสินค้าให้บัญชีสินค้ามีจ านวนเงินลดลง
เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 

ตัวอย่างที่ 5-9 บริษัท มนุษยธรรม จ ากัด มีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 ดังนี้ 

ชนดิของสินค้า ไส้กรอก
ไก ่

ไส้กรอก
หม ู

ไส้กรอก
รมควัน 

เบคอน ไส้กรอก
อีสาน 

ราคาทุน (บาท) 70 90 100 120 96 

ราคาที่คาดว่าจะขายได้ (บาท) 76 106 118 136 110 

ต้นทุนท าต่อจนเสร็จและจ าหน่าย 7 15 19 15 13 

 

การค านวณสินค้าคงเหลือปลายงวดวิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับท่ีต่ ากว่า ทั้ง 2 วิธี ได้ดังนี้ 
1 2 3 4 5 6 

ชนิดของสินค้า ร า ค า
ทุน 

(บาท) 

ราคาที่คาดว่า
จะขายได้ 
(บาท) 

ต้นทุนท าต่ อ
จนเส ร็จและ
จ าหน่าย(บาท) 

มูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับ 

(บาท) 
(ช่อง 3 – ช่อง 4) 

ราคาทุ นห รือ
มูลค่าสุทธิที่จะ
ได้ รับที่ต่ ากว่า
(บาท) 

ไส้กรอกไก ่ 70 76 7 69 69 

ไส้กรอกหมู 90 106 15 91 90 

ไส้กรอกรมควัน 100 118 19 99 99 

เบคอน 120 136 15 121 120 

ไส้กรอกอีสาน 96 110 13 97 96 

    รวม 476   477 474 

ดัดแปลงจาก บุญเสริม วิมุกตะนันท์ และคณะ (2557:198) 
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 เมื่อกิจการได้คาดการณ์ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระหว่าง “ราคาทุน” กับ 
“มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ” แล้วกิจการต้องเลือกรายการที่ต่ ากว่า ซึ่งวิธีการเลือกมี 2 วิธี คือ 

วิธีที่ 1. การเปรียบเทียบสินค้าจากยอดรวม คือน าช่องที่ 2 ไปเปรียบเทียบกับช่องที่ 5 จะ
ได้ราคาทุน = 476 บาท และ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ = 477 บาท ซึ่งการเปรียบเทียบจะท าในครั้ง
เดียวโดยพิจารณาจ านวนเงินจากยอดรวมได้เลย ต้องเลือก ราคาที่ต่ ากว่า คือ ราคาทุน = 476 

บาท  ไม่ต้องบันทึกบัญชีเพราะไม่มีผลต่างเกิดขึ้น กิจการต้องใช้ราคาทุนของสินค้าคงเหลืออยู่แล้ว 

การแสดงรายการในงบการเงิน มีดังนี้  
งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2557 

 รายได้ 

 ค่าใช้จ่าย 

  ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง    - 
งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) ณ 31 ธ.ค. 2557 

 สินทรัพย์หมุนเวียน 

      สินค้าคงเหลือ (ราคาทุน)    476 

     หัก  ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง       - 
      สินค้า-สุทธิ     476 

วิธีที่ 2. การเปรียบเทียบสินค้าทีละรายการ คือน าช่องที่ 2 ไปเปรียบเทียบกับช่องที่ 6 จะ
ได้ราคาทุน = 476 บาท และ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ = 474 บาท ต้องเลือก ราคาที่ต่ ากว่า คือ มูลค่า
สุทธิที่จะได้รับ = 474 บาท ซึ่งการเปรียบเทียบทีละรายการ เช่น ไส้กรอกไก่ ราคาทุนคือ 70 บาท 
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับคือ 69 บาท จะต้องเลือกตัวที่ต่ ากว่า คือ 69 บาท พิจารณาเช่นนี้จนครบทุก
รายการกอ่นแล้วจึงรวมสินค้าทุกชนิด  

การบันทึกบัญชีในวันสิ้นงวด มีดังนี้ 
เดบิต  ขาดทุนจากการรตีราคาสินค้าลดลง 2  

 เครดิต ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง   2 

การแสดงรายการในงบการเงิน มีดังนี้ 
งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2557 

 รายได้ 

 ค่าใช้จ่าย 

  ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง    2 
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งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) ณ 31 ธ.ค. 2557 

 สินทรัพย์หมุนเวียน 

      สินค้าคงเหลือ (ราคาทุน)    476 

     หัก  ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง       2 

      สินค้า-สุทธิ     474 

 การแสดงรายการในงบการเงินนั้นสินค้าคงเหลือจะต้องแสดงด้วยราคาทุน บัญชีค่าเผื่อ
มูลค่าสินค้าลดลงเป็นบัญชีปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือจะน าไปแสดงเป็นรายการหักจากสินค้า
คงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนบัญชีขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลงจะแสดงเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในงบก าไรขาดทุน  
 ยังมีกิจการที่มีสินค้าคงเหลือที่มีความแตกต่างกันในราคาขายแต่ราคาทุนเท่ากัน เช่น 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การตรวจนับและวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือของกิจการประเภทนี้ สามารถใช้วิธี
สัดส่วนของราคาขาย  เนื่องจากธุรกิจประเภทนี้ ได้แก่ ที่ดิน จะมีราคาขายที่แตกต่างกัน เพราะมี
ความแตกต่างในเรื่องของขนาด ท าเลที่ต้ัง ในขณะที่กิจการซื้อที่ดินมาขายในราคาทุนซึ่งราคาทุนมี
ราคาเท่ากัน ธุกิจประเภทนี้จึงต้องค านวณหาราคาทุนใหม่ที่ได้สัดส่วนเดียวกับราคาขาย ดังนี้ 
 

การค านวณสินค้าคงเหลือวิธีอื่น 

วิธีสัดส่วนของราคาทุนที่เท่ากับราคาขาย  

 วิธีการนี้จะน ามาใช้กับกิจการสินค้ามีลักษณะแตกต่างกันแต่ซื้อมาในราคาทุนที่เท่ากัน 
กิจการจึงก าหนดราคาขายที่แตกต่างกัน มีวิธีการว่า กิจการต้องค านวณราคาขายใหม่โดยใช้ราคา
ทุนเป็นตัวก าหนด จะไม่ใช้ราคาทุนเดิมมาใช้ เพื่อความเหมาะสมของราคาขายและราคาทุน 

 

ตัวอย่างที่ 5-10 บริษัท ยูดีแลนด์ จ ากัด ซื้อที่ดินไว้เพื่อน ามาจัดสรรเป็นที่ดินจัดสรรเพื่อขาย
จ านวน 5 ไร่ ราคาซื้อ 5 ล้านบาท และแบ่งที่ดินออกเป็นแปลงและตั้งราคาขายไว้ ดังนี้  
 ชุดที่ 1 จ านวน 10 แปลง ราคาขายแปลงละ   500,000  บาท 

 ชุดที่ 2 จ านวน 10 แปลง ราคาขายแปลงละ   300,000 บาท 

 ในระหว่างงวด กิจการขายที่ดิน กลุ่มที่ 1 ได้ 8 แปลง   กลุ่มที่ 2 ขายได้ 7 แปลง  
การค านวณราคาทุนต่อแปลง ต้นทุนสินค้าที่ขาย และสินค้าคงเหลือ ได้ดังนี้ 
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ชุดที ่ จ านวน
แปลง 

ราคาขาย
ต่อแปลง 

ราคาขาย
รวม 

สัดส่วน
ราคา
ขาย 

ต้นทนุ 

ในการซื้อ 

ต้นทนุ 

ในการซื้อ
จัดสรร 

ต้นทนุ 

ในการซื้อต่อ
แปลง 

1 10 500,000 5,000,000 5/8 5,000,000 3,125,000 312,500 

2 10 300,000 3,000,000 3/8 5,000,000 1,875,000 187,500 

   8,000,000   5,000,000  

ดัดแปลงจาก บุญเสริม วิมุกตะนันท์ และคณะ (2557:203) 
 

ชุดที่ ขาย 

(แปลง) 
ต้นทุนขาย 

(บาท) 
คงเหลือ 

(แปลง) 
ต้นทุนสินค้าคงเหลือ 

(บาท) 

1 8 312,500  x  8  = 2,500,000 2 312,500 x  2   = 625,000 

2 7 187,500 x  7  =  1,312,500 3 187,500  x  3  = 562,500 

  3,812,500  1,187,500 

สรุปว่า 
1. ต้นทุนสินค้าคงเหลือปลายงวด 1,187,500 บาท 

2. ต้นทุนสินค้าที่ขายไปแล้วมีจ านวน 3,812,500 บาท 

 

การแสดงรายการในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้าคงเหลือ ก าหนดให้กิจการต้อง
เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในงบการเงิน 

36 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ในบการเงิน 

36.1 นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงวิธีที่ใช้ค านวณ 

 ต้นทุน 

36.2 มูลค่าตามบัญชีรวมของสินค้าคงเหลือและมูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือ 

 แต่ละ ประเภทจ าแนกตามความเหมาะสมของแต่ละกิจการ 
36.3 มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ 
 ขาย 
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36.4 มูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดบัญชีนั้น 

36.5 มูลค่าของสินค้าคงเหลือที่ปรับลดลงที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้นตาม  

 ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 34 

36.6 มูลค่าการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ซึ่งกิจการรับรู้โดยน าไปหัก 

จากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีตามข้อก าหนดใน
ย่อหน้าที่ 34 

36.7 สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ท าให้มีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้า 

 คงเหลือตามย่อหน้าที่ 34 และ 

36.8 มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือที่ใช้เป็นหลักประกันหนี้สิน  

 ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด สินค้าคงเหลือเป็นรายการที่ถูกน าเสนอเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน  ตามที่
มาตรฐานการบัญชีก าหนด ตามปกติแล้วสินค้าคงเหลือต้องแสดงในราคาทุน แต่หากกิจการอยู่ใน
สภาวะที่ไม่แน่นอนสินค้าคงเหลือจะแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ
ต่ ากว่า โดยกิจการซื้อขายสินค้าจะแสดงรายการ “สินค้าคงเหลือ” เพียงรายการเดียว แต่กิจการที่
ผลิตสินค้าเพื่อขายจะต้องแสดงรายการ “สินค้าคงเหลือ” เป็น 3 รายการ ได้แก่ วัตถุดิบ งาน
ระหว่างท าและสินค้าส าเร็จรูป  การเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน กิจการต้องเปิดเผย
นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมทั้งรายการทุกรายการที่กิจการได้ปฏิบัติ
ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจมากขึ้น 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ มีข้อก าหนดที่
แตกต่างจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้าคงเหลือ คือ 

- ผลขาดทุนที่เกิดจากการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ และผล
ก าไรที่เกิดจากการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสุทธิที่
จะได้รับให้แสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย 

ซึ่งมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้าคงเหลือ ได้ก าหนดว่า 

- ผลขาดทุนนั้นให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น ส่วนผลก าไรให้น าไปหักจากมูลค่า
สินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 
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สรุป 

 สินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่กิจการมีไว้เพื่อขาย กิจการต้องใช้วิธีการบันทึก
บัญชีที่เหมาะสมกับลักษณะของกิจการและลักษณะของสินค้าด้วยได้แก่ การบันทึกบัญชีสินค้า
เมื่อถึงวันสิ้นงวดและการบันทึกบัญชีสินค้าอย่างต่อเนื่อง และไม่ว่าจะบันทึกบัญชีด้วยวิธีใดเมื่อ
ถึงงวันสิ้นงวด กิจการต้องตรวจนับสินค้าคงเหลือปลายงวดเพื่อตรวจสอบจ านวนที่มีอยู่จริง การ
ตรวจนับและการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือปลายงวดโดยใช้ราคาทุนมีวิธีปฏิบัติตามที่มาตรฐานการ
บัญชีก าหนด วิธีราคาเจาะจง วิธีเข้าก่อน ออกก่อน และวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก กิจการจะใช้ 3 วิธีนี้
ในกรณีนี้ที่กิจการสามารถขายสินค้าได้ตามปกติ แต่ถ้าหากกิจการอยู่ในสภาวะที่มีความเสี่ยงที่
อาจเกิดจากสินค้าใกล้หมดอายุ สินค้าเกิดความเสียหายหรือสินค้าล้าสมัย กิจการต้องวัดมูลค่า
ของสินค้าคงเหลือโดยใช้ราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า นอกจากนี้
แล้ว กิจการที่สินค้าคงเหลือมีลักษณะเฉพาะเช่น ธรุกิจอสังหาริมทรัพย์ สามารถใช้วิธีสัดส่วนของ
ราคาทุนที่เท่ากับราคาขาย ส่วนวิธีอ่ืนๆ ที่มาตรฐานการบัญชีไม่ได้ก าหนดไว้ แต่มีข้อดีหากน ามา
ปฏิบัติได้แก่ วิธีเข้าหลัง-ออกก่อน เป็นต้น หากกิจการประสบเหตุสุดวิสัยท าให้ข้อมูลที่มีอยู่ไม่
สามารถค านวณสินค้าคงเหลือปลายงวดได้ กิจการต้องใช้วิธีการโดยประมาณ ได้แก่ วิธีราคาขาย
ปลีกและวิธีอัตราก าไรขั้นต้น  
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะกล่าวถึงวิธี
ปฏิบัติที่แตกต่างจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้าคงเหลือ คือ  
ผลขาดทุนที่เกิดจากการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ และผลก าไรที่เกิด
จากการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับให้
แสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย 
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แบบฝึกหัด บทท่ี 5 
 

ค าถามปรนัย 

จากข้อมูลต่อไปนี้ ตอบค าถามข้อ 1.ถึงข้อ 5. 

สินค้าคงเหลือ (1 ม.ค.2557)   35,000 สินค้าคงเหลือ (31 ธ.ค.2557)   12,000 

ซื้อสินค้า   180,000 ขายสินค้า   315,000 

ค่าขนส่งเข้า       1,500 ส่งคืนและส่วนลด      4,000 

รับคืนและส่วนลด                  3,000 ส่วนลดรับ       2,000 

ส่วนลดจ่าย       5,000 

 

ข้อ 1.  ซื้อสุทธิ คือข้อใด 

ก.  173,500 บาท ข.  174,500 บาท ค.  175,500 บาท 

ง.   176,500 บาท จ.  177,500 บาท 

ข้อ 2.  ต้นทุนขาย คือข้อใด 

ก. 195,500 บาท ข.196,500 บาท  ค. 197,500 บาท  
ง. 198,500 บาท  จ. 199,500 บาท 

ข้อ 3.  ขายสุทธิ คือข้อใด 

ก. 305,000 บาท ข. 306,000 บาท ค. 307,000 บาท  

ง. 308,000 บาท  จ. 309,000 บาท 

ข้อ 4. ก าไรขั้นต้น คือข้อใด 

ก. 107,500 บาท ข. 108,500 บาท ค. 109,500 บาท  

ง. 110,500 บาท  จ. 111,500 บาท 
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จากข้อมูลต่อไปนี้ให้ตอบค าถามข้อ. 5  ถึงข้อ 9. 
บริษัท  ดาวบนฟ้า  จ ากัด  ขายเครื่องประดับราคาถูก  ข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม 2557 มีดังน้ี 

2557 

ธ.ค.  1      ยอดยกมา  100  อันๆ ละ   5  บาท 

         8    ขายสินค้า   50  อันๆ ละ 10  บาท 

       10    ซื้อสินค้า   300  อันๆ ละ   6 บาท 

       18     ขายสินค้า  200  อันๆ ละ 10  บาท 

       20     ซื้อสินค้า    400  อันๆ ละ   7 บาท 

       28  ขายสินค้า   400  อันๆ ละ 10  บาท 

ข้อ  5.  ค านวณหาจ านวนสินค้าคงเหลือ   
ก.     150  อัน ข.  200  อัน ค.  250  อัน ง.  100  อัน จ.     50  อัน 

ข้อ  6.  ค านวณหามูลค่าสินค้าคงเหลือ  ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

ก.     957  บาท ข.  900  บาท ค.  1,050  บาท ง.  750  บาท จ.     956  บาท 

ข้อ  7.  ค านวณหามูลค่าต้นทุนขาย  ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

ก.     5,100  บาท  ข.  2,800  บาท ค.  4,144  บาท ง.  1,800  บาท   จ.  4,200  บาท 

ข้อ  8.  ค านวณหามูลค่าสินค้าคงเหลือตามวิธีเข้าก่อน  ออกก่อน กิจการบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวด 

ก.  900  บาท    ข.  1,750  บาท ค.  1,050  บาท ง.  2,650  บาท   จ.  2,800  บาท 

ข้อ  9.  ค านวณหามูลค่าต้นทุนขาย  ตามวิธีเข้าก่อน  ออกก่อน   
ก.     5,100  บาท  ข.  2,800  บาท            ค.  4,200  บาท  ง.  1,800  บาท    จ. 4,050  บาท 

ข้อ  10.  ข้อใดคือวิธีการค านวณหาสินค้าคงเหลือโดยประมาณ ที่ไม่สามารถน ามาบันมึกบัญชีได้   
ก.  วิธีเข้าก่อน ออกก่อน  ข.  วิธีสัดส่วนของราคาขาย 

ค.  วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ง.  วิธีอัตราก าไรขั้นต้น  จ.     วิธีราคาทุนเจาะจง 
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ค าถามอัตนัย 

ข้อ 1. ให้ค านวณหาต้นทุนของสินค้าคงเหลือปลายงวดในราคาทุนตามวิธีราคาขายปลีกโดย
กิจการใช้วิธีการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย ในกรณีที่ราคาขายของสินค้าไม่
มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด โดยมีข้อมูลดังนี้    

    จ านวน (หน่วย)     ราคาทุนต่อหน่วย(บาท)     ต้นทุนรวม(บาท) 
สินค้าคงเหลือต้นงวด           200,000    13.50                2,700,000 

ซื้อ  ครั้งที่ 1           100,000    13.00     1,300,000 

      ครั้งที่ 2           240,000               12.50                3,000,000 

      ครั้งที่ 3           140,000    12.75                1,785,000 

      ครั้งที่ 4           440,000               13.75                6,050,000 

สินค้าที่มีเพื่อขาย         1,120,000                 14,835,000 

ในระหว่างปีกิจการขายสินค้าจ านวน 10,000,000 บาท ราคาขายของสินค้าราคาหน่วย
ละ 20 บาท  
 

ข้อ 2. ต่อไปนี้เป็นข้อมูลในการต้ังราคาขายปลีกของ บริษัท เดินป่า จ ากัด ในการต้ังราคาขายปลีก 
การเพิ่มราคา การลดราคา ดังนี้ 

บริษัท เดินป่า จ ากัด ขายอุปกรณ์ส าหรับเดินป่าเพื่อคนรักธรรมชาติ ซึ่งมีทั้ง ไฟฉาย เป้  
เต๊นท์ ถุงนอนเป็นต้น เป็นต้น ขอยกตัวอย่าง ถุงนอน (Sleeping Bag) ที่เบา ไม่เทอะทะ ดูแลง่าย 
ซื้อมาราคา 450 บาท ต้ังราคาขายครั้งแรกคือ 540 บาท เรียกว่า “ราคาเดิม” ขายดีมาก กิจการจึง
ขึ้นราคาอีก 30 บาท ซึ่งท าให้เกิดส่วนเพิ่มราคาต้นทุน (Mark on หรือ Markup) คือ การเพิ่มราคา
ขึ้นจาก “ราคาเดิม” ไปเป็น “ราคาใหม่” ท าให้ “ราคาเดิม” เพิ่มขึ้นเป็น 570 บาท และ 30 บาท น้ี
คือ “ส่วนเพิ่ม” นั่นเอง ต่อมาเนื่องจากเกิดการแข่งขันสูง กิจการจึงต้องลดราคาขายให้ต่ าลงเหลือ 
550 บาท ท าให้เกิดการยกเลิก “ส่วนเพิ่ม” จ านวน  20 บาท และต่อมาอากาศร้อนมาก กิจการจึง
ต้องลดราคาขายให้เหลือ 490 บาท ท าให้เกิดการยกเลิก “ส่วนเพิ่ม” จ านวน  10 บาท และเกิด 
“ส่วนลบ” 50 บาท เมื่ออากาศเริ่มเย็นลงกิจการจึงเพิ่มราคาขายขึ้นเป็น 510 บาท ท าให้เกิดการ
ยกเลิก “ส่วนลบ” จ านวน 20 บาท  
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        570 

560 

550 

540   ราคาเดิม 

530 

520 

510 

500 

490  

สรุปว่า กิจการมี “ส่วนเพิ่มสุทธิ” จ านวน ………….. บาท และ  
     “ส่วนลบสุทธิ”   จ านวน ………….  บาท 

 

ข้อ 3. บริษัท ยุติธรรม จ ากัด ซึ่งกิจการมีข้อมูลที่เกี่ยวช้องกับราคาขายปลีกคือการเพิ่มราคาขาย
ปลีก การลดราคาขายปลีก กิจการจึงใช้วิธีราคาขายปลีกเพื่อค านวณหาสินค้าคงเหลือปลายงวด
ในปี 2557 โดยมีข้อมูลในปี 2557 ดังนี้ 

                                                                        ราคาทุน(บาท)     ราคาขายปลีก(บาท) 
สินค้าคงเหลือต้นงวด        1,650      2,700 

ซื้อสุทธิ                     18,870    26,700 

ส่วนเพิ่มขึ้น (Additional Markup)             675 

การยกเลิกส่วนเพิ่ม (Markup Cancellation)               75 

ส่วนลด (Markdown)                      1,800 

การยกเลิกส่วนลด (Markdown Cancellation)           300 

ขายสินค้า           25,500 

ให้ท า ค านวณหาสินค้าคงเหลือปลายงวดในปี 2557 โดยสมมติว่า กิจการใช้วิธีใช้วิธีการตรวจนับ
และตีราคาสินค้าคงเหลือด้วย 

1. วิธีเข้าก่อนออกก่อน 

2. วิธีถัวเฉลี่ย 
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ข้อ 4. บริษัท คนไทยรักกัน จ ากัด ต้องการค านวณหาสินค้าคงเหลือปลายงวดโดยประมาณโดย
กิจการน าอัตราก าไรขั้นต้นของปีที่แล้ว คือปี 2556 มาพิจารณาร่วมด้วย มีข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ
ขายสินค้า ดังนี้ 

รายการ ปี 2556 ปี 2557 

ขายสินค้า (บาท) 45,000 63,000 

ต้นทุนขาย (บาท) 36,000  

ก าไรขั้นต้น (บาท) 9,000  

สินค้าต้นงวด (บาท)  18,000 

ซื้อสุทธิ (บาท)  42,000 

  ให้ค านวณหามูลค่าสินค้าคงเหลือปลายงวด ปี 2557 โดยใช้วิธีอัตราก าไรขั้นต้นเทียบจาก
ยอดขาย 

ข้อ 5. วิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า  
(Lower of Cost or Net Realizable Value (NRV) Method)  
บริษัท คนเท่ากัน จ ากัด  มีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 ดังนี้ 

ชนิดของสินค้า มะม่วงสุก มะละกอ สัปปะรด ทุเรียน มังคุด 

ราคาทุน (บาท) 35 45 50 60 45 

ราคาที่คาดว่าจะขายได้ (บาท) 45 55 65 75 55 

ต้นทุนท าต่อจนเสร็จและจ าหน่าย 12 10 16 8 11 

การค านวณสินค้าคงเหลือปลายงวดวิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับท่ีต่ ากว่า ทั้ง 2 วิธี ได้ดังนี้ 
1 2 3 4 5 6 

ชนดิของ
สินค้า 

ราคาทุน 

(บาท) 
ราคาที่คาดว่า
จะขายได ้

(บาท) 

ต้นทนุท าต่อ
จนเสร็จและ
จ าหนา่ย(บาท) 

มูลค่าสุทธิที่
จะได้รับ 

(บาท) 

ราคาทุนหรือมูลค่า
สุทธทิี่จะได้รับที่ต่ า

กว่า(บาท) 
มะม่วงสุก 35 45 12 33 33 

มะละกอ 45 55 10 45 45 

สัปปะรด 50 65 16 49 49 

ทุเรียน 60 75 8 67 60 

มังคดุ 45 55 11 44 44 

รวม 235   238 231 
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เมื่อกิจการได้คาดการณ์ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระหว่าง “ราคาทุน” กับ “มูลค่า
สุทธิที่จะได้รับ” แล้วกิจการต้องเลือกรายการที่ต่ ากว่า ซึ่งวิธีการเลือกมี 2 วิธี คือ 

วิธีที่ 1. การเปรียบเทียบสินค้าจากยอดรวม คือน าช่องที่ 1 ไปเปรียบเทียบกับช่องที่ 5 จะได้ 

ราคาทุน = ……… บาท และ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ = ………….. บาท ซึ่งการ
เปรียบเทียบจะท าในครั้งเดียวโดยพิจารณาจ านวนเงินจากยอดรวมได้เลย ต้องเลือก ราคา
ที่ต่ ากว่า คือ ราคาทุน = ……. บาท  ไม่ต้องบันทึกบัญชีเพราะไม่มีผลต่างเกิดขึ้น กิจการ
ต้องใช้ราคาทุนของสินค้าคงเหลืออยู่แล้ว การแสดงรายการในงบการเงิน มีดังนี้  

งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2557 

 รายได้ 

 ค่าใช้จ่าย 

  ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง    ….. 
งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) ณ 31 ธ.ค. 2557 

 สินทรัพย์หมุนเวียน 

      สินค้าคงเหลือ (ราคาทุน)    …….. 
     หัก  ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง          - 
      สินค้า-สุทธิ     …….. 

วิธีที่ 2. การเปรียบเทียบสินค้าทีละรายการ คือน าช่องที่ 1 ไปเปรียบเทียบกับช่องที่ 6จะได้ 

ราคาทุน = ………… บาท และ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ = ………. บาท ต้องเลือก ราคาที่
ต่ ากว่า คือ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ = ………… บาท ซึ่งการเปรียบเทียบทีละรายการ เช่น 
มะม่วงสุก ราคาทุนคือ 35 บาท มูลค่าสุทธิที่จะได้รับคือ 33 บาท จะต้องเลือกตัวที่ต่ ากว่า 
คือ …………… บาท พิจารณาเช่นนี้จนครบทุกรายการก่อนแล้วจึงรวมสินค้าทุกชนิด  
การบันทึกบัญชีในวันสิ้นงวด มีดังนี้ 
เดบิต  ……………………………………………….. ………….  

 เครดิต ………………………………………………..        ………… 

การแสดงรายการในงบการเงิน มีดังนี้ 
งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2557 

 รายได้ 

 ค่าใช้จ่าย 

  ………………………………………….    ………… 
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งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) ณ 31 ธ.ค. 2557 

 สินทรัพย์หมุนเวียน 

      สินค้าคงเหลือ ……………………………… ……….. 
     หัก  ………………………………………..     …….. 
      สินค้า-สุทธิ     ……….. 
 

ข้อ 6. บริษัท  อุดรจัดสรร จ ากัด ซื้อที่ดินไว้เพื่อน ามาจัดสรรเป็นที่ดินจัดสรรเป็นแปลงจ านวน 10 
ไร่  ราคาซื้อ 15 ล้านบาท และแบ่งที่ดินออกเป็นแปลงย่อยๆ และตั้งราคาขายไว้ ดังนี้  
 ชุดที่ 1 จ านวน 5 แปลง ราคาขายแปลงละ   2,500,000  บาท 

 ชุดที่ 2 จ านวน 5 แปลง ราคาขายแปลงละ   1,500,000 บาท 

 ในระหว่างงวด กิจการขายที่ดิน กลุ่มที่ 1 ได้ 3 แปลง   กลุ่มที่ 2 ขายได้ 1 แปลง  
การค านวณราคาทนุต่อแปลง ต้นทุนสินค้าที่ขาย และสินค้าคงเหลือ  ได้ดังนี้ 
ชุด
ที ่

จ านวน
แปลง 

ราคาขาย
ต่อแปลง 

ราคาขาย
รวม 

สัดส่วน
ราคา
ขาย 

ต้นทุน 

ในการซื้อ 

ต้นทุน 

ในการซื้อ
จัดสรร 

ต้นทุน 

ในการซื้อ
ต่อแปลง 

1 5 2,500,000 12,500,000 125/200 15,000,000 9,375,000 1,875,000 

2 5 1,500,000 7,500,000 75/200 15,000,000 5,625,000 1,125,000 

   20,000,000   15,000,000  

 

ชุดที่ ขาย 

(แปลง) 
ต้นทุนขาย 

(บาท) 
คงเหลือ 

(แปลง) 
ต้นทุนสินค้าคงเหลือ 

(บาท) 

1 3 1,875,000x  3  = 5,625,000 2 1,875,000x  2   = 3,750,000 

2 1 1,125,000x  1  =  1,125,000 4 1,125,000x  4  = 4,500,000 

  6,750,000  8,250,000 

สรุปว่า 

1. ต้นทุนสินค้าคงเหลือปลายงวด …………………………………..บาท 

2. ต้นทุนสินค้าที่ขายไปแล้วมีจ านวน  …………………………….. บาท  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมายของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
2. ราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
3. การจัดหาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
4. การรับรู้และการวัดมูลค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
5. ค่าเสื่อมราคา 

6. การระบุรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการใช้งานสินทรัพย์แล้ว 

7. การวัดมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ภายหลังการใช้งานแล้ว 

8. การทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ 

9. การตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี 
10. การแสดงรายการในงบแสดงฐานะและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบ 

การเงิน 

11. มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อศึกษาบทน้ีแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ทราบถึงความหมายและความส าคัญของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
2. สามารถก าหนดราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ได้  
3. สามารถอธิบายได้ว่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
4. สามารถอธิบายวิธีการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ได้ 
5. สามารถระบุวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่เหมาะสมกับสินทรัพย์แต่ละประเภทได้ 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. แนะน าเนื้อหารายวิชา 

2. แนะน าต ารา เอกสารอ่ืน เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาเพิ่มเติม 

3. แนะน ากิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 
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4. บรรยายโดยใช้หนังสือและยกตัวอย่างประกอบ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์บทเนื้อหาที่เรียนและนักศึกษามีส่วนร่วมในการซักถามแทรกระหว่างการบรรยาย 

5. ให้นักศึกษาท าการศึกษาและท าแบบฝึกหัดทั้งในห้องเรียนและเป็นการบ้าน 

6. การจ าลองเหตุการณ์ทางธุรกิจ โดยให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเลียนแบบเหตุการณ์จริง 
7. อาจารย์เฉลยแบบฝึกหัดรวมถึงการบ้าน   

สื่อการเรียนการสอน 

1. ต าราหลัก เอกสารประกอบการสอน และบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน 

3. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
4. กรอบแนวคิดทางการบัญชีส าหรับการรายงานทางการเงิน 

การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตจากการเข้าเรียนตรงเวลาและความสนใจในห้องเรียน 

2. สอบถามเพื่อประเมินความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเป็นรายกลุ่ม 

3. เฉลยแบบฝึกหัดในห้องและให้สมาชิกในกลุ่มดูแลกันเองหากมีนักศึกษาที่ท าผิด โดย
การแก้ไขให้ถูกต้อง 

4. การตอบค าถามท้ายบท 
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บทที่ 6 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์

 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (Property Plant and Equipment) เป็นสินทรัพย์ที่กิจการมีไว้ใช้
ประโยชน์เป็นเวลานานกว่าหนึ่งปีและเป็นสินทรัพย์ที่ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนมาก เช่น ใช้ใน
การด าเนินงานตามปกติของกิจการ การผลิตสินค้าเพื่อขาย การให้บริการแก่ลูกค้า เป็นต้น  เมื่อ
กิจการได้น าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มาใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกิจการ ส่งผลให้ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์นั้นเสื่อมค่าลงเนื่องจากการใช้งาน หมายถึงว่ากิจการต้องค านวณมูลค่าที่เสื่อมค่าลง
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์นั้นออกมาเป็นจ านวนเงินให้ได้ โดยมีการคิดค านวณอย่างเป็นระบบ
และเหมาะสมกับสินทรัพย์แต่ละประเภทอีกด้วย สุดท้ายกิจการต้องน าเสนอรายการที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องตามที่มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินก าหนดและเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินได้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจอีกด้วย 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ได้ให้ความหมายของ
สินทรัพย์ไว้ดังนี้ 

สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผล 

ของเหตุการณ์ในอดีตซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต 

 

ความหมายของสินทรัพย์ 

จากความหมายของสินทรัพย์ตามที่กรอบแนวคิดฯ ก าหนด หมายความว่า 

สินทรัพย์ คือ “สิ่งของที่กิจการมีไว้ใช้ในการด าเนินธุรกิจเพื่อจะได้รับประโยชน์ในอนาคต
อย่างเต็มที่จากสิ่งของนั้น” และทุกกิจการจะต้องมีสินทรัพย์ไว้ใช้ในการด าเนินงาน  ซึ่งสินทรัพย์ที่
มไีว้ใช้ในการด าเนินงานส่วนใหญ่ก็คือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนที่กิจการ
มีไว้เพื่อจะได้รับประโยชน์จากการใช้  ซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบ
ระยะเวลา” ประโยชน์ที่กิจการได้รับจากสินทรัพย์ ได้แก่ 
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1. ประโยชน์ที่ได้รับจากการน าสินทรัพย์มาผลิตสินค้า เช่น บริษัท เพรสซิเดนท์เบเกอรี 
จ ากัด (มหาชน) มีเครื่องจักรที่น ามาผลิตขนมปัง เพื่อจ าหน่าย 

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการน าสินทรัพย์มาใช้ในการจ าหน่ายสินค้า เช่น ร้านสะดวกซื้อ  
7-11 น าตู้นึ่งซาลาเปามานึ่งซาลาเปา เป็นต้น 

รายการที่ขีดเส้นใต้ ได้แก่ ตู้นึ่งซาลาเปา คือ สินทรัพย์ที่กิจการมีไว้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
แก่กิจการ สินทรัพย์ที่กิจการมีไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับกิจการส่วนใหญ่คือ ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ซึ่งจะให้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลารายงาน ก็คือ ให้ประโยชน์มากกว่า 12 
เดือน (ตามที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน ระบุว่า 
รอบระยะเวลาด าเนินงานมีระยะเวลา 12 เดือน) เมื่อกิจการได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์แล้ว 

กิจการต้องค านวณออกมาเป็นจ านวนเงินว่ามูลค่าของประโยชน์ที่ได้รับมีจ านวนเท่าใด ประโยชน์
ที่กิจการได้รับนี้จะเรียกว่า“ค่าเสื่อมราคา” เป็นบัญชีค่าใช้จ่ายของกิจการ เมื่อกิจการได้รับ
ประโยชน์จากสินทรัพย์ส่งผลให้มูลค่าของสินทรัพย์ลดลง กิจการต้องค านวณว่า ประโยชน์ที่
กิจการได้รับน้ีเป็นจ านวนเงินเท่าใด เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องว่า สินทรัพย์มีมูลค่าลดลงเนื่องจาก
การถูกใช้งานและกิจการได้รับประโยชน์จากการใช้งานนั้น  

ความหมายของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้ให้

ความหมายของค าว่า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่มีตัวตน ซึ่งเข้าเงื่อนไขทุกข้อ 
ต่อไปนี ้

1) กิจการมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต ในการจ าหน่ายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้เช่า
หรือเพื่อใช้ในการบริหารงาน 

2) กิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลา 

จากค านิยามของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์นี้  ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด 
หมายความว่า  

ก) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กิจการมีไว้เพื่อ 

1. ใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าเพื่อขาย เช่น เครื่องจักรในโรงงานผลิตน้ าตาล 
เครื่องจักร คือสินทรัพย์ที่น ามาใช้ในการผลิตน้ าตาล น้ าตาลเป็นสินค้าส าเร็จรูปเพื่อน าไปขาย 

2. ใช้ประโยชน์ในการจ าหน่ายสินค้าหรือให้บริการ เช่น ร้านสะดวกซื้อ 7-11 มี
เครื่องรับเงินสดไว้ใช้ในการด าเนินงาน เครื่องรับเงินสด คือสินทรัพย์และร้านเสริมสวยมีเครื่องอบ
ไอน้ าไว้คอยให้บริการแก่ลูกค้า เครื่องอบไอน้ าคือสินทรัพย์ของกิจการ เป็นต้น 
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3. ใช้ประโยชน์ในการให้เช่า เช่น อพาร์ทเม้นท์มีห้องพักรายวันให้เช่าเป็นห้องๆ 
อพาร์ทเม้นท์คือสินทรัพย์ของกิจการ 

4. ใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน เช่น รถยนต์ประจ าต าแหน่งของผู้จัดการธนาคาร
เพื่อไปติดต่อลูกค้า รถยนต์เป็นสินทรัพย์ของกิจการ 

ข) กิจการคาดว่าจะได้ใช้ประโยชน์จากการใช้งานที่ดิน อาคารและอุปกรณ์นี้มากกว่า
หนึ่งรอบระยะเวลา 

ธารินี พงศ์สุพัฒน์ (2555: 7-1) กล่าวว่า สินทรัพย์ที่มีความคงทนหรือสินทรัพย์ถาวร หรือ  
Fixed Assets คุณสมบัติที่ส าคัญของสินทรัพย์ถาวรมีดังนี้ 

1. มีไว้ใช้ในการด าเนินงานและไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะน าออกขาย 

2. มีอายุการใช้งานยาวนานและต้องคิดค่าเสื่อมราคา ที่ดินเป็นสินทรัพย์ถาวรประเภท
เดียวที่ไม่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา 

3. จับต้องได้ ซึ่งจะท าให้แตกต่างจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ตามความหมายข้างต้น สินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี จะต้อง
เป็นสินทรัพย์ที่มีลักษณะคงทน มีตัวตนและจับต้องได้ กิจการมีไว้เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินงาน
เท่านั้น สินทรัพย์เหล่านี้ต้องคิดค่าเสื่อมราคายกเว้นที่ดิน 

ราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ก าหนดว่า  

7 กิจการต้องรับรู้ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ เมื่อเป็นไป 

 ตามเงื่อนไขทุกข้อ ต่อไปนี้ 
7.1  มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

 จากรายการน้ัน 

7.2  กิจการสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างสมเหตุสมผลน่าเชื่อถือ 

ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนดไว้ หมายความว่า เมื่อกิจการได้พิจารณาว่ารายการที่
เกิดขึ้นเมื่อเป็นไปตามค านิยามแล้ว รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์นั้น จะต้องถูกน ามาบันทึก
บัญชีเป็นสินทรัพย์ของกิจการ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อคือ  

1. กิจการมั่นใจว่ากิจการต้องได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นในอนาคตตาม
วัตถุประสงค์ที่กิจการต้องการ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

2. กิจการสามารถระบุของราคาทุนสินทรัพย์นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ก าหนดว่า  
การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ   

15 กิจการต้องวัดมูลค่าของรายการท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ที่เข้าเงื่อนไขการรับรู้ 
รายการเป็นสินทรัพย์โดยใช้ราคาทุน 

ส่วนประกอบของราคาทุน 

16  ราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้วย 

16.1  ราคาซื้อรวมอากรขาเข้าและภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้หลังหักส่วนลด 

การค้าและจ านวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย 

16.2  ต้นทุนทางตรงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้น 

อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่าย 

บริหาร 
16.3  ต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นส าหรับการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะ 

สถานที่ต้ังของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการที่เกิดขึ้นเมื่อ
กิจการได้สินทรัพย์นั้นมาหรือเป็นผลจากการใช้สินทรัพย์นั้นในช่วงเวลา
หนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆที่มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้า
คงเหลือในระหว่างรอบระยะเวลานั้น 

17 ตัวอย่างของต้นทุนทางตรงอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
17.1  ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน (ตามที่ก าหนดในมาตรฐาน 

การบัญชีฉบับที่  19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน) ที่ เกิดขึ้นโดยการ
ก่อสร้างหรือการได้มาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

17.2  ต้นทุนการเตรียมสถานที่ 
17.3 ต้นทุนการขนส่งเริ่มแรกและการเก็บรักษา 

17.4  ต้นทุนการติดต้ังและการประกอบ 

17.5 ต้นทุนในการทดสอบว่าสินทรัพย์นั้นสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

หรือไม่หลังหักมูลค่าสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการขายรายการต่างๆที่
ผลิตได้ในการเตรียมความพร้อมของสินทรัพย์เพื่อให้อยู่ในสถานที่และ
สภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ (เช่น สินค้าตัวอย่างที่ผลิตขึ้นในช่วงการ
ทดสอบอุปกรณ์) และ  

17.6  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 
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 ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด ราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จะถูกน าไป
บันทึกบัญชีค านวณจากราคาซื้อรวมอากรขาเข้าและภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้หลังหักส่วนลดการค้า
และจ านวนที่ได้รับคืนจากผู้ขายและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้สินทรัพย์มาเพื่อให้
สินทรัพย์น้ันสามารถน ามาใช้งานได้ตามที่กิจการได้ก าหนดไว้ และอีกรายการหนึ่งในกรณีที่
กิจการได้เช่าสินทรัพย์นั้นจะต้องรวมรายการนี้เข้าไปในราคาทุนของสินทรัพย์ด้วย คือค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากการรื้อถอนซากเก่า การขนซากเก่าไปทิ้ง การบูรณะให้เป็นเหมือนเดิม แต่ถ้าหากเป็น
สินทรัพย์ของกิจการเอง ไม่ต้องน ารายการนี้มารวมค านวณในราคาทุน 

ตัวอย่างของต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการไดม้าซึ่งสินทรัพย์ ได้แก่ 
1. ต้นทุนในการเตรียมสถานที่ เช่น การก่ออิฐท าฐานเพื่อวางเครื่องจักร 
2. ต้นทุนในการขนส่งเริ่มแรกและการเก็บรักษา เช่น กิจการสั่งเครื่องจักรมาจาก

ต่างประเทศจะต้องมีค่าขนส่งเริ่มแรกและเมื่อเครื่องจักรเดินทางมาถึงก่อนจะท าการติดต้ัง อาจมี
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา 

3. ต้นทุนในการติดต้ังและการประกอบ เช่น เครื่องปรับอากาศจะต้องมีการติดต้ังและ
ทดสอบก่อนใช้งานจริง 

4. ต้นทุนเริ่มแรกในการใช้งานสินทรัพย์ คือการทดสอบว่าสินทรัพย์นั้นสามารถใช้งานได้
ตามปกติหรือไม่ เช่น การซื้อวัตถุดิบมาทดสอบกับเครื่องจักรว่าสามารถใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่
ต้องการได้ รายจ่ายที่เกิดจากการซื้อวัตถุดิบ สามารถน ามารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์นั้น 

5. ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ หมายถึง การให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า ให้รายละเอียดเพิ่มเติม 
ในการน าสินทรัพย์มาใช้งานเพื่อจะได้ใช้งานสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวอย่างที่ 6-1 วันที่ 15 มีนาคม 2557 กิจการต้องปรับปรุงสถานที่เพื่อติดต้ังเครื่องปรับอากาศ
ขนาดใหญ่ เสียค่าใช้จ่าย 100,000 บาท วันที่ 1 เมษายน 2557 กิจการซื้อเครื่องปรับอากาศมาใน
ราคาทุน 800,000 บาท ได้รับส่วนลดการค้า 5 % กิจการจ่ายค่าติดต้ัง 16,000 บาท  กิจการได้ท า
การทดสอบเครื่องปรับอากาศก่อนใช้งานจริงจ านวน 4,000 บาท  จากนั้นกิจการได้อบรมพนักงาน
เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องปรับอากาศมีค่าใช้จ่าย 3,000 บาท 
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การค านวณราคาทุนของเครื่องปรับอากาศ 

ราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ     800,000 

หัก  ส่วนลดการค้า 5% (800,000 x 5%)     40,000 

คงเหลือ        760,000 

บวก  ค่าปรับปรุงสถานที่     100,000 

   ค่าติดต้ัง            16,000 

   ค่าใช้จ่ายในการทดสอบก่อนใช้งานจริง            4,000 

รวมราคาทุนของเครื่องปรับอากาศ               880,000 

ราคาทุนของอุปกรณ์ค านวณได้  เท่ากับ 880,000 บาท โดยไม่น าค่าใช้จ่ายใน
การอบรมพนักงานเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องปรับอากาศ 3,000 บาท มารวม 

การบันทึกบัญชี ดังนี้ 
                                       สมุดรายวันทั่วไป    

พ.ศ. 2556 รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

เม.ย.      1 อุปกรณ์ส านักงาน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
            เงินสด/เจ้าหนี้ 
บันทึกราคาทุนของสินทรัพย์และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 880,000 

3,000 

 

  

 

883,000 

 

 

การจัดหาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 เมื่อกิจการมีความจ าเป็นต้องจัดหาสินทรัพย์มาเพื่อใช้ในการด าเนินงาน การพิจารณา
อย่างละเอียด การลงทุนในสินทรัพย์เป็นเรื่องส าคัญ ท าให้กิจการได้สินทรัพย์มาใช้งานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์อย่างแท้จริง ดังนั้น กิจการอาจได้สินทรัพย์มาจากการซื้อ การแลกเปลี่ยน การสร้าง
สินทรัพย์ขึ้นใช้เองหรืออาจได้สินทรัพย์มาจากการรับบริจาค สามารถแบ่งเป็นข้อๆ ดังนี้ 

1. การซื้อสินทรัพย์ หากกิจการซื้อสินทรัพย์มาเพียงชนิดเดียวและสามารถระบุราคา
ซื้อได้อย่างชัดเจน กิจการก็จะสามารถก าหนดราคาทุนของสินทรัพย์ได้ทันที และรายการใดบ้างที่
จะต้องน ามารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ มาตรฐานการบัญชีได้ก าหนดไว้แล้วในหัวข้อ “ราคา
ทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์” แต่ถ้าหากกิจการซื้อสินทรัพย์มาในราคาซื้อที่รวมกัน สินทรัพย์
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ต่างๆอาจมีราคาทุนไม่เท่ากัน อายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน เป็นต้น กิจการต้องแยกรายการ
สินทรัพย์ต่างๆออกจากกันและระบุมูลค่าของสินทรัพย์แต่ละรายการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อจะได้
ทราบราคาทุนที่แท้จริง และรายการบางรายการไม่น ามาค านวณค่าเสื่อมราคา เป็นต้น 

เมื่อกิจการซื้อสินทรัพย์มารวมกัน เช่น ซื้ออาคารพร้อมอุปกรณ์ในอาคาร การจะแยกรายการ
สินทรัพย์ต่างๆ ออกจากกัน สามารถท าโดยการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์แต่ละชนิด
หากสามารถประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารและอุปกรณ์ได้ครบทุกชนิด ให้ค านวณจากต้นทุน
ของสินทรัพย์ท าให้เป็นสัดส่วนเดียวกันกับมูลค่ายุติธรรมนั้น แต่ถ้าหากกิจการไม่สามารถประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของอาคารและอุปกรณ์ได้ครบท้ังหมด ให้น ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่หาได้เป็น
หลักก่อน ส่วนที่เหลือคือราคาทุนของสินทรัพย์ที่ไม่สามารถประเมินราคายุติธรรมได้ โดย ท่ี 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้ให้ค านิยามของ
ค าว่า “มูลค่ายุติธรรม” ดังนี้ 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สิน
ในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า 

จากความหมายของ มูลค่ายุติธรรม หมายความว่า มูลค่าของสินทรัพย์ที่กิจการสามารถ
ขายออกไปได้ โดยมูลค่าน้ันเกิดขึ้นร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ณ วันที่มีการซื้อขายสินทรัพย์ 
ตัวอย่างที่ 6-2 วันที่ 1 เมษายน 2556 กิจการซื้ออาคารพร้อมที่ดินในราคารวม 2,000,000 บาท 
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคาร 720,000 บาท และมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน 1,680,000 บาท  
การค านวณต้นทุนของอาคารและที่ดินเพื่อให้เป็นสัดส่วนเดียวกันกับมูลค่ายุติธรรม ท าได้ ดังนี้ 
 

สินทรัพย์ มูลค่ายุติธรรมรวมของที่ดินและ
อาคาร ( บาท ) 

คิดเทียบกับ 100 

อาคาร 720,000 720,000 x 100     = 30 % 

            2,400,000 

ที่ดิน 1,680,000 1,680,000x 100   = 70 % 

             2,400,000 

รวม 2,400,000 100 % 

 

จากการค านวณในตาราง หมายความว่าอาคารคิดเป็น 30% ของมูลค่ายุติธรรมรวมและ
ที่ดินคิดเป็น 70% ของมูลค่ายุติธรรมรวม  
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ดังนั้น การค านวณหาราคาทุนของอาคารและที่ดินคิดเป็นสัดส่วนเดียวกับมูลค่ายุติธรรม
ได้ ดังนี้ 

สินทรัพย์ ราคาทุนของที่ดินและอาคาร ( บาท ) 

อาคาร         2,000,000 x 30 % =    600,000 

ที่ดิน         2,000,000 x 70 % = 1,400,000 

รวม                                      =  2,000,000 

การบันทึกบัญชี เป็นดังนี้                             
                                     สมุดรายวันทั่วไป                                                    หน้า  10  

พ.ศ.  2556 

 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

เม.ย.       1 อาคาร 
ที่ดิน 

            เงินสด/เจ้าหนี้ 
บันทึกราคาทุนของอาคารและที่ดิน 

 600,000 

1,400,000 

 

  

 

2,000,000 

 

แต่ถ้าหาก  กิจการสามารถประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน 1,680,000 บาท ได้เพียงชนิด
เดียว กิจการต้องน ามูลค่ายุติธรรมของที่ดินมาหักออกจากราคาทุนรวมที่ซื้อมา ส่วนที่เหลือจะเป็น
ราคาทุนของอาคาร ดังนี้ 
 ราคาทุนรวมอาคารและที่ดิน = 2,000,000 บาท 

มูลค่ายุติธรรมของที่ดิน        = 1,680,000 บาท 

มูลค่ายุติธรรมของอาคาร     = 2,000,000  - 1,680,000    =   320,000 บาท 

การบันทึกบัญชี เป็นดังนี้                             
                                     สมุดรายวันทั่วไป                                                  หน้า  10   

พ.ศ.  2556 

 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

เม.ย.       1 อาคาร 
ที่ดิน 

            เงินสด/เจ้าหนี้ 
บันทึกราคาทุนของอาคารและที่ดิน 

 320,000 

1,680,000 

 

  

 

2,000,000 
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2. การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ก าหนดว่า 
24. กิจการอาจได้รับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการแลกเปลี่ยนกับรายการ 

สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินหรือแลกเปลี่ยนกับทั้งรายการสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินและ
เป็นตัวเงิน ข้อพิจารณาที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นข้อพิจารณาส าหรับกรณีแลกเปลี่ยน
สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินกับสินทรัพย์ที่ เป็นตัวเงินอ่ืน อย่างไรก็ตาม กิจการ
สามารถประยุกต์ใช้ข้อพิจารณาดังกล่าวกับการแลกเปลี่ยนทุกกรณีที่กล่าวไว้ได้ 
กิจการต้องวัดมูลค่าต้นทุนของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ ได้รับจากการ
แลกเปลี่ยนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
24.1 รายการแลกเปลี่ยนขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์ 
24.2 กิจการไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งของสินทรัพย์ที่ได้มาและสินทรัพย์ที่ 

น าไปแลกได้อย่างน่าเชื่อถือกิจการต้องวัดมูลค่ารายการสินทรัพย์ที่ได้มา
ตามแนวทางนี้ ถึงแม้ว่ากิจการจะไม่สามารถตัดรายการสินทรัพย์ที่น าไป
แลกเปลี่ยนได้ในทันที หากสินทรัพย์ที่ได้มาไม่ได้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม 
กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์นั้นโดยใช้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่
น าไปแลกเปลี่ยน 

ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนดไว้ หมายความว่า เมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนของที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ ในการแลกเปลี่ยนจะต้องใช้มูลค่ายุติธรรมในการบันทึกบัญชี  ยกเว้นกรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังนี้ 

1. การแลกเปลี่ยนขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์หรือ 

2. กิจการไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งของสินทรัพย์ที่ได้มาและของสินทรัพย์ที่
น าไปแลกได้อย่างน่าเชื่อถือ 

หลักเกณฑ์ในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 
1. การแลกเปลี่ยนใช้มูลค่ายุติธรรม 

1.1 กิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่น าไปแลกเปลี่ยนได้อย่าง
น่าเชื่อถือ กิจการต้องบันทึกบัญชีจ านวนเงินของสินทรัพย์ที่ได้มาเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่น าไปแลกเปลี่ยน อาจเกิดก าไรหรือขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน แล้วแต่กรณี พิจารณา
ได้ 3 แบบ ดังนี้ 
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1.1.1 กรณีไม่มีเงินสดในการแลกเปลี่ยน กิจการต้องบันทึกบัญชีจ านวนเงิน
ของสินทรัพย์ที่ได้มาเท่ากับจ านวนมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่น าไปแลก 

1.1.2 กรณีที่กิจการได้รับเงินสดจากการแลกเปลี่ยนหาก กิจการต้องน าเงินสด
ที่ได้รับมาหักออกจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่น าไปแลก 

1.1.3 กรณีที่กิจการต้องจ่ายเงินสดจากการแลกเปลี่ยนกิจการต้องน าเงินสดมา
บวกเข้ากับ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์ี่น าไปแลก 

1.2 กิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่น าไปแลกเปลี่ยนได้ และมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มามีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกว่า กิจการต้องบันทึกบัญชีจ านวนเงิน
ของสินทรัพย์ที่ได้มาเท่ากับจ านวนมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มา อาจเกิดก าไรหรือขาดทุน
จากการแลกเปลี่ยน แล้วแต่กรณี พิจารณาได้ 3 แบบ ดังนี้ 

1.2.1 กรณีไม่มีเงินสดในการแลกเปลี่ยน กิจการต้องบันทึกบัญชีจ านวนเงิน
ของสินทรัพย์ที่ได้มาเท่ากับจ านวนมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มา 

1.2.2 กรณีที่กิจการได้รับเงินสดจากการแลกเปลี่ยนหาก กิจการต้องน าเงินสด
ที่ได้รับมาหักออกจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มา 

1.2.3 กรณีที่กิจการต้องจ่ายเงินสดจากการแลกเปลี่ยนกิจการต้องน าเงินสดมา
บวกเข้ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มา 

 

2. การแลกเปลี่ยนไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ หรือขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์ 
ในการแลกเปลี่ยนเมื่อไม่สามารถหามูลค่ายุติธรรมได้ ถือว่าการแลกเปลี่ยนขาด

เนื้อหาเชิงพาณิชย์ พิจารณา ดังนี้ 
2.1 กระแสเงินสดที่ได้รับจากสินทรัพย์ไม่แตกต่างจากลักษณะของสินทรัพย์ที่

น าไปแลกเปลี่ยน หรือ 

2.2 การแลกเปลี่ยนไม่เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าในส่วนของ
การด าเนินงาน 

ตามกรณีที่ 2 น้ีกิจการต้องบันทึกบัญชีจ านวนเงินของสินทรัพย์ที่ได้มาเท่ากับมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีน าไปแลกเปลี่ยน 
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ตัวอย่างที่ 6-3 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ร้านอุดรเฟอร์นิเจอร์น าสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขายตามปกติ
มาแลกเปลี่ยนกับสินค้าของร้านบ้านห้วยสโตร์ โดยที่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่
น าไปแลกเปลี่ยนได้อย่างน่าเชื่อถือ จัดได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ ข้อมูล
ของทั้งสองกิจการ มีดังนี้ 
 

ข้อมูลการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 
ชื่อร้านค้า ราคาทุน(บาท) มูลค่ายุติธรรม (บาท) 

ร้านอุดรเฟอร์นิเจอร์ (เครื่องตกแต่ง) 50,000 60,000 

ร้ า นบ้ า นห้ ว ยส โ ต ร์  (  เ ค รื่ อ ง ใ ช้
ส านักงาน) 

54,000 62,000 

 

กรณีไม่มีเงินสดเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน 

ชื่อร้านค้า สินทรัพย์ท่ีได้มา มูลค่าของ
สินทรัพย์ท่ีได้มา

(บาท) 

ก าไรหรือขาดทุน 

จากการแลกเปลี่ยน(บาท) 

ร้านอุดรเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ส านักงาน 60,000 60,000- 50,000=10,000 

ร้านบ้านห้วยสโตร์ เครื่องตกแต่ง 62,000 62,000-54,000 =  8,000 

 

 

                          สมุดรายวันทั่วไป   ร้านอุดรเฟอร์นิเจอร ์                             หน้า 5 

พ.ศ.2557 

 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ก.พ.      1 เครื่องใช้ส านักงาน 

           สินค้าคงเหลือ 

           ก าไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 
น าสินค้าไปแลกเครื่องใช้ส านักงาน 

 60,000 

 

  

50,000 

10,000 
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                                สมุดรายวันทั่วไป  ร้านบ้านห้วยสโตร์                            หน้า 5 

พ.ศ.2557 

 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ก.พ.      1 เครื่องตกแต่ง 
           สินค้าคงเหลือ 

           ก าไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 
น าสินค้าไปแลกเครื่องตกแต่ง 

 62,000 

 

  

54,000 

8,000 

 

 

กรณีมีเงินสดเกี่ยวข้อง คือ ร้านอุดรเฟอร์นิเจอร์ จ่ายเงินสดจ านวน 2,000 บาท 
ให้ร้านบ้านห้วยสโตร์ 
ชื่อร้านคา้ สินทรัพย์

ที่ได้มา 
มูลค่าของ
สินทรัพยท์ี่
ได้มา(บาท) 

เงินสดจ านวน 
2,000 บาท 

มูลค่าของ
สินทรัพยท์ี่
ได้มา(บาท) 

ก าไรหรือ
(ขาดทนุ) 
จากการ

แลกเปลี่ยน(บาท) 
ร้านอุดร
เฟอร์นิเจอร ์

เครื่องใช้
ส านักงาน 

60,000 

(ก่อนจา่ยเงินสด) 
60,000+ 2,000  

= 62,000 

62,000 

(หลังจา่ยเงินสด) 
60,000 - 50,000 

=10,000 

ร้านบ้าน
ห้วยสโตร์ 

เครื่อง
ตกแตง่ 

62,000 

(ก่อนรับเงินสด) 
62,000 - 2,000  

= 60,000 

60,000 

(หลังรับเงินสด) 
62,000 - 54,000  

=  8,000 

 

                                       สมุดรายวันทั่วไป   ร้านอุดรเฟอร์นิเจอร ์
พ.ศ.2557 

 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ก.พ.      1 เครื่องใช้ส านักงาน(60,000 + 2,000) 
           สินค้าคงเหลือ 

            เงินสด 

            ก าไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 
น าสินค้าไปแลกเครื่องใช้ส านักงาน 

 62,000 

 

  

50,000 

2,000 

10,000 
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     สมุดรายวันทั่วไป  ร้านบ้านห้วยสโตร ์                                  หน้า 5 

พ.ศ.2557 

 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ก.พ.      1 เครื่องตกแต่ง (62,000 - 2,000) 
เงินสด 

            สินค้าคงเหลือ 

            ก าไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 
น าสินค้าไปแลกเครื่องตกแต่ง 

 60,000 

2,000 

 

  

 

54,000 

8,000 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 6-4 วันที่ 1 ก.พ. 2557 ร้านอุดรเฟอร์นิเจอร์ น าเครื่องตกแต่งที่มีราคาทุน 160,000 

บาท เครื่องตกแต่งถูกใช้งานมาแล้วท าให้มีบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม 120,000 บาท ไปแลกเปลี่ยน
กับเครื่องใช้ส านักงานของร้านบ้านห้วยสโตร์ การแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์และ
สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีน าไปแลกได้อย่างน่าเชื่อถือ 

วิเคราะห์โจทย์  ราคาทุนของสินทรัพย์ที่น าไปแลก ( เครื่องตกแต่ง)  160,000  บาท 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องตกแต่ง   120,000  บาท 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่เกิดการแลกเปลี่ยน    40,000  บาท 

กรณีที่ 1  ไม่มีเงินสดเก่ียวข้องในการแลกเปลี่ยน 

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องตกแต่ง = 44,000 บาท มูลค่ายุติธรรมเครื่องใช้ส านักงาน= 44,000 บาท  
                                       สมุดรายวันทั่วไป   ร้านอุดรเฟอร์นิเจอร ์                           หน้า 5 

พ.ศ.2557 

 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ก.พ.      1 เครื่องใช้ส านักงาน 

ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องตกแต่ง 
           เครื่องตกแต่ง 
           ก าไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 
น าเครื่องตกแต่งไปแลกเครื่องใช้ส านักงาน 

 44,000 

120,000 

 

 

  

 

160,000 

4,000 
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กรณีที่ 2 ไม่มีเงินสดเก่ียวข้องในการแลกเปลี่ยน 

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องตกแต่ง=38,000 บาท มูลค่ายุติธรรมของเครื่องใช้ส านักงาน=38,000

บาท  
                                       สมุดรายวันทั่วไป   ร้านอุดรเฟอร์นิเจอร ์

พ.ศ.2557 

 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ก.พ.      1 เครื่องใช้ส านักงาน 

ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องตกแต่ง 
ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 
             เครื่องตกแต่ง 
น าเครื่องตกแต่งไปแลกเครื่องใช้ส านักงาน 

 38,000 

120,000 

2,000 

 

 

  

 

 

160,000 

 

 

 

กรณีที่ 3 มีเงินสดเกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยน คือ ร้านอุดรเฟอร์นิเจอร์ จ่ายเงินสดเพิ่ม 2,000 

บาท 

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องตกแต่ง = 44,000 บาท มูลค่ายุติธรรมของเครื่องใช้ส านักงาน= 46,000 

บาท  
                                       สมุดรายวันทั่วไป   ร้านอุดรเฟอร์นิเจอร ์

พ.ศ.2557 

 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ก.พ.      1 เครื่องใช้ส านักงาน (44,000 + 2,000) 
ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องตกแต่ง 
           เครื่องตกแต่ง 
           เงินสด 

           ก าไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 
น าเครื่องตกแต่งไปแลกเครื่องใช้ส านักงาน 

โดยกิจการจ่ายเงินสดเพิ่มด้วย 

 46,000 

120,000 

 

 

  

 

160,000 

2,000 

4,000 
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กรณีที่ 4 มีเงินสดเกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยน ร้านบ้านห้วยสโตร์ จ่ายเงินสดให้กิจการ 2,000 

บาท 

มูลค่ายุติธรรมเครื่องตกแต่ง = 44,000 บาท มูลค่ายุติธรรมเครื่องใช้ส านักงาน= 42,000 บาท  
                                          สมุดรายวันทั่วไป   ร้านอุดรเฟอร์นิเจอร์ 

พ.ศ.2557 

 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ก.พ.      1 เครื่องใช้ส านักงาน (22,000 - 1,000) 
ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องตกแต่ง 
เงินสด 

            เครื่องตกแต่ง 
            ก าไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 
แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ ได้รับเงินสด 

 42,000 

120,000 

2,000 

 

 

  

 

 

160,000 

4,000 

 

 

ตัวอย่างที่ 6-5 วันที่ 1 ก.พ. 2557 ร้านยูดีเฟอร์นิเจอร์ มีเครื่องจักรราคาทุน 400,000 บาท มีบัญชี
ค่าเสื่อมราคาสะสม 240,000 บาท กิจการน าไปแลกเปลี่ยนกับเครื่องจักรใหม่ของบริษัท คนอุดร 
จ ากัด การแลกเปลี่ยนขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์เนื่องจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากสินทรัพย์ไม่
แตกต่างจากลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ที่น าไปแลกเปลี่ยน 

วิเคราะห์โจทย์ ราคาทุนของสินทรัพย์ที่น าไปแลก ( เครื่องจักร)  400,000  บาท 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักรจนถึง 1 ก.พ. 2557 240,000  บาท 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่เกิดการแลกเปลี่ยน 1 ก.พ. 2557 160,000  บาท 

เมื่อการแลกเปลี่ยนขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์  การพิจารณาจะเป็นดังนี้ 
 มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา       = มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่น าไปแลกเปลี่ยน 

                                                          = 160,000 บาท 

                                         สมุดรายวันทั่วไป   ร้านยูดีเฟอร์นิเจอร์             หน้า  5 

พ.ศ.2557 

 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ก.พ.       1 เครื่องจักร (ใหม่) 
ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร(เก่า) 
            เครื่องจักร(เก่า) 
น าเครื่องจักรเก่าไปแลกเครื่องจักรใหม่ 

 160,000 

240,000 

 

 

  

 

400,000 
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3. การสร้างสินทรัพย์ใช้เอง 
การสร้างสินทรัพย์ขึ้นมาใช้เอง หมายความว่า กิจการได้ด าเนินการในการก่อสร้าง

สินทรัพย์นั้นเอง ได้แก่ อาคารคลังสินค้า โรงเรือนขนาดใหญ่ อาคารส านักงาน เป็นต้น ดังนั้นราคา
ทุนของสินทรัพย์จึงเกิดจาก รายจ่ายทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างค านวณไปจนกระทั่งสินทรัพย์
สร้างเสร็จสามารถน ามาใช้งานได้ตามที่กิจการต้องการรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง 
เริ่มต้ังแต่ การขออนุญาตก่อนการก่อสร้าง ค่าเขียนแบบ ค่าสถาปนิก ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่าง
การก่อสร้าง ค่าวัสดุในการก่อสร้างทั้งหมด ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง  
รวมด้วยดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (อธิบายในบทที่ 7 เรื่อง 
ต้นทุนการกู้ยืม)  

 

ตัวอย่างที่ 6-6 บริษัท หาดทรายแก้ว จ ากัด กู้เงินจากธนาคารจ านวน 2,000,000 บาท อัตรา
ดอกเบี้ย 6% ต่อปี เพื่อน ามาก่อสร้างอาคารคลังสินค้า ก่อสร้างอาคารเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2557  
กิจการน าเงินที่กู้มาจ่ายค่าธรรมเนียมขออนุญาตก่อนปลูกสร้าง 300,000 บาท ซื้อวัสดุในการ
ก่อสร้าง 600,000 บาท จ่ายค่าแรงงานคนงาน 500,000 บาท จ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการก่อสร้าง 
300,000 บาท จ่ายค่าควบคุมงานก่อสร้าง 100,000 บาท อาคารก่อสร้างเสร็จและใช้งานได้ใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2557  

 

ค านวณราคาทุนของอาคารคลังสินค้า 
 ค่าธรรมเนียมขออนุญาตก่อนปลูกสร้าง     300,000 บาท 

 วัสดุในการก่อสร้าง       600,000 บาท 

ค่าแรงงานคนงาน       500,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการก่อสร้าง      300,000 บาท 

ค่าควบคุมงานก่อสร้าง       100,000 บาท 

ดอกเบี้ยจ่าย (2,000,000 x 6 % x 10/12)    100,000 บาท 

รวมราคาทุนของอาคารคลังสินค้า            1,900,000  บาท 

 

 

 

 



335 

4. การได้สินทรัพย์มาจากการรับบริจาค 

เมื่อกิจการได้รับสินทรัพย์มาจากการบริจาค ไม่ว่าจะได้มาจากผู้ใด หน่วยงานใด 
หลักการคือให้บันทึกบัญชีมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ในขณะนั้น 
ถือเป็นรายได้ของกิจการ การบันทึกบัญชีดา้นเครดิต ใช้ชื่อบัญชีว่า “รายได้จากการรับบริจาค”  
(กอบแก้ว รัตนอุบล, 2555: 9-10)  

ตัวอย่างที่ 6-7 วันที่ 13 มกราคม 2557 บริษัท อุดรน่าอยู่ จ ากัด เป็นบริษัทเก่าแก่ของคนในพื้นที่
จังหวัดอุดรธานี บริษัทมีความจ าเป็นต้องการเปิดสาขาใหม่ในบริเวณรอบนอกตัวอ าเภอเมืองของ
จังหวัด ซึ่งอยู่ห่างจากที่ต้ังของบริษัท 15 กิโลเมตร จึงมีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งของบริษัทได้บริจาค
รถยนต์กระบะ เพื่อน ามาใช้ในการเดินทางประกอบการด าเนินงาน มูลค่ายุติธรรมของรถยนต์
เท่ากับ 200,000 บาท และผู้ถือหุ้นท่านนั้นได้ออกค่าโอนรถยนต์ให้ด้วยจ านวน 2,000 บาท บันทึก
บัญชี ดังนี้ 

                           สมุดรายวันทั่วไป   บริษัท อุดรน่าอยู่ จ ากัด                     หน้า  5 

พ.ศ.2557 

 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ม.ค.     13 ยานพาหนะ 

            รายได้จากการรับบริจาค 

รับบริจาครถยนต์ 

 200,000 

 

 

  

200,000 

 

 

การรับรู้และการวัดมูลค่าของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด กิจการจะบันทึกบัญชีรายการใดเป็นสินทรัพย์จะต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไข 2 ข้อ คือ กิจการต้องมั่นใจว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นและ
สินทรัพย์ต้องมีมูลค่าที่สามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ  
 จากหัวข้อการจัดหาสินทรัพย์ เมื่อกิจการได้สินทรัพย์มาไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด กิจการต้อง
พิจารณารายจ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วน ามาบันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์พร้อมทั้งจ านวนเงิน รายจ่ายใดที่
ไม่เกี่ยวข้องหากน ามารวมค านวณจะท าให้ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่ถูกต้อง เมื่อน ามาใช้งานจริง
จะส่งผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน ซึ่งจะกล่าวต่อไปในเรื่องของค่า
เสื่อมราคา จัดเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการซึ่งค านวณจากการใช้งานสินทรัพย์จริง 
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ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้ให้

ความหมายของค าต่างๆ ดังนี้ 
มูลค่าตามบัญชี หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้หลังจากหักค่าเสื่อมราคาสะสม และ 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์ 
ราคาทุน หมายถึง จ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีกิจการจ่ายไป หรือมูลค่า 

ยุติธรรมของสิ่งตอบแทนอ่ืนที่กิจการมอบให้เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ณ 
เวลาที่ได้สินทรัพย์นั้นมา หรือ ณ เวลาที่ก่อสร้างสินทรัพย์นั้น หรือหาก
เป็นไปได้ให้รวมถึงจ านวนที่แบ่งมาเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่รับรู้เมื่อ
เริ่มแรกตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืน 
เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ ์

ค่าเสื่อมราคา หมายถึง การปันส่วนจ านวนท่ีคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่างมีระบบ 

ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น 

มูลค่าคงเหลือ หมายถึง จ านวนเงินที่กิจการคาดว่าจะได้รับในปัจจุบันจากการจ าหน่าย 

สินทรัพย์หลังจากหักต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการจ าหน่ายสินทรัพย์
นั้นหากสินทรัพย์นั้นมีอายุและสภาพที่คาดว่าจะเป็น ณ วันสิ้นสุดอายุ
การให้ประโยชน ์

อายุการให้ประโยชน์ หมายถึง กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
1) ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะมีสินทรัพย์ไว้ใช้ 
2) จ านวนผลผลิตหรือจ านวนหน่วยในลักษณะที่คล้ายคลึงกันซึ่งกิจการ
คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์นั้น 

ตามความหมายข้างต้นท าให้ การค านวณค่าเสื่อมราคานั้น ต้องใช้ข้อมูลจาก (บุญเสริม วิ
มุกตะนันท์ และคณะ, 2556: 244) 

1. ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ราคาทุนของสินทรัพย์ประกอบด้วย ราคาที่ซื้อ
มาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้สินทรัพย์นั้นมาเพื่อให้สินทรัพย์สามารถน ามาใช้ได้
ตามที่กิจการต้องการ 

2. อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ คือ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์จากการใช้งานสินทรัพย์นั้น 
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3. มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์คือ จ านวนเงินที่คาดว่าจะได้รับหลังจากที่น าสินทรัพย์
ที่ไม่ใช้แล้วไปขาย 

ค่าเสื่อมราคา (depreciation Account) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่กิจการน า
สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์มากกว่า 12 เดือน มาใช้ในการด าเนินงานและสินทรัพย์ที่ถูกใช้
งานแล้วมูลค่าตามบัญชีจะลดลง ท าให้กิจการต้องค านวณออกมาเป็นจ านวนเงินว่าประโยชน์ที่
กิจการได้รับจากการใช้งานสินทรัพย์มีมูลค่าเท่าใด  

ค่าเสื่อมราคาสะสม (Accumulated depreciation Account) เป็นบัญชีปรับมูลค่า
สินทรัพย์นั้นๆ (Valuation account) เพื่อให้สินทรัพย์นั้นๆแสดงมูลค่าที่ใกล้เคียงสภาพที่แท้จริง 
เมื่อถึงวันสิ้นงวดจะมียอดคงเหลือยกไปในงวดถัดไปและจะมียอดเพิ่มขึ้นเนื่องจากการใช้งาน
สินทรัพย์ไปจนกระทั่งครบอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ การให้เลขที่บัญชีของค่าเสื่อมราคา 
เช่น บัญชียานพาหนะ เลขที่บัญชี 105 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ เลขที่บัญชี 105.1  

อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กิจการมีไว้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการ อาจระบุเป็นปี เป็น
ชั่วโมงหรือเป็นก าลังการผลิตก็ได้ แบ่งประเภทตามอายุการให้ประโยชน์ที่กิจการได้รับ ดังนี้ 

1. อายุการให้ประโยชน์จ ากัด คือ อาคารและอุปกรณ์ส านักงาน กิจการที่มีอาคารและ
อุปกรณ์ไว้ใช้ในการด าเนินงาน ซึ่งการใช้งานสินทรัพย์ประเภทนี้จะท าให้สินทรัพย์มีการ
เสื่อมสภาพ ดังนั้น อาคารและอุปกรณ์จึงเป็นสินทรัพย์ที่ต้องน ามาค านวณค่าเสื่อมราคา 

2. อายุการให้ประโยชน์ไม่จ ากัด คือ ที่ ดิน กิจการมีที่ดินไว้ใช้ในการด าเนินงาน เช่น มี
ที่ดินให้เช่า ซึ่งไม่ได้ท าให้ที่ดินเสื่อมสภาพแต่อย่างใด ดังนั้น ที่ดินจึงเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ต้องค านวณ
ค่าเสื่อมราคา 

เมื่อค านวณค่าเสื่อมราคาได้จะต้องน าผลลัพธ์นี้ไปบันทึกบัญชีในวันสิ้นงวด ตามจ านวน
ระยะเวลาที่ใช้งานสินทรัพย์นั้นจริง ดังนี้ 

สมุดรายวันทั่วไป                                 หน้า....30 

พ.ศ.  
25xx 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

วันสิ้นงวด 

 

ค่าเสื่อมราคา-ระบุชื่อสินทรัพย์ 
       ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบุชื่อสินทรัพย์ 
บันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามระยะเวลา
ที่ใช้งานจริงตั้งแต่วันต้นงวดถึงวันสิ้นงวด 

5xx 

1xx 

xx   

xx 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ก าหนดว่า  
48 กิจการต้องรับรู้ค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดในก าไรขาดทุน ยกเว้นกรณีที ่

ต้องน าค่าเสื่อมราคาดังกล่าวไปรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์รายการอ่ืน 

50 กิจการต้องปันส่วนจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่างมีระบบตลอด 

อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 
ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด ค่าเสื่อมราคาเป็นบัญชีค่าใช้จ่าย แสดงในงบก าไร

ขาดทุน ค่าเสื่อมราคาสะสมเป็น บัญชีปรับมูลค่าสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์แสดงมูลค่าที่แท้จริง
หลังจากถูกใช้งานแล้ว แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ในการค านวณค่าเสื่อมราคาจะต้องมีวิธีการ
ค านวณอย่างเป็นระบบ เพื่อความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 
ระยะเวลาในการค านวณค่าเสื่อมราคา 

 การนับระยะเวลาในการใช้สินทรัพย์เพื่อน าไปค านวณค่าเสื่อมราคา กิจการต้องใช้
ระยะเวลาจริงในการใช้งาน นับต้ังแต่เริ่มใช้งานจนถึงวันที่ค านวณค่าเสื่อมราคาคือวันสิ้นงวด แต่
ในทางปฏิบัติแล้วเป็นการยากที่สินทรัพย์จะพร้อมใช้งานได้ในวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
เป็นจ านวน 3 เดือน เนื่องจากอาจเป็นวันที่ 13 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม เป็นต้น ดังนั้นจะมี
วิธีการนับอย่างไรบ้าง เพื่อให้สะดวก สามารถปฏิบัติได้ดังนี้ คือ ค านวณจากระยะเวลาที่ใช้งาน
จริงในงวดนั้น เพียงแต่ต้องก าหนดระยะเวลาให้ชัดเจนเพื่อความสะดวก ได้แก่ 

1. จ านวนเป็นปี เช่น วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 = 1 ป ี

2. จ านวนเป็นวัน คือ นับทุกวันที่ได้ใช้งานสินทรัพย์ 
3. จ านวนเศษของเดือน หมายความว่า  

3.1 หากซื้อสินทรัพย์ก่อนวันที่ 15 ของเดือน ให้ค านวณค่าเสื่อมราคาเป็นเวลา 1 

เดือน 

3.2 หากซื้อสินทรัพย์หลังวันที่ 15 ของเดือน ให้ค านวณค่าเสื่อมราคาเป็นเวลา ครึ่ง 
เดือน เช่น กิจการซื้อเครื่องปรับอากาศมาใช้ในวันที่ 13 มกราคม 2558 กิจการปิดบัญชีวันที่ 31 

มนีาคม สามารถนับจ านวนการใช้งานได้ 3 เดือน เป็นต้น 

4. จ านวนเป็นเดือน  

4.1 หากซื้อสินทรัพย์ก่อนวันที่ 15 ของเดือน ให้ค านวณค่าเสื่อมราคาเป็นเวลา 1 

เดือน 
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4.2 หากซื้อสินทรัพย์หลังวันที่ 15 ของเดือน ไม่ให้ค านวณค่าเสื่อมราคาเช่น กิจการ
ซื้อเครื่องปรับอากาศมาใช้ในวันที่ 13 มกราคม 2558 กิจการปิดบัญชีวันที่ 31 มีนาคม สามารถนับ
จ านวนการใช้งานได้ 3 เดือน เป็นต้น 

วิธีการค านวณค่าเสื่อมราคา การค านวณจะเริ่มต้ังแต่สินทรัพย์สามารถน ามาใช้งานได้
ตามความประสงค์จนกระทั่งกิจการได้บันทึกบัญชีตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชีไป เช่น 
สินทรัพย์สูญหาย ช ารุดเสียหาย หรือ ขาย เป็นต้น หากไม่เป็นไปตามนี้กิจการต้องค านวณค่าเสื่อม
ราคาตามปกติ 

มีผู้คิดค้นวิธีการไว้หลายวิธี แต่ละวิธีมีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยจะกล่าวถึงวิธีที่นิยมใช้ 
ได้แก ่(บุญเสริม วิมุกตะนันท์และคณะ 2556: 244) 

1. วิธีเส้นตรง 
2. วิธีคิดตามจ านวนที่ใช้งานจริง 
3. วิธียอดลดลง 
4. วิธีคิดรวมกันเป็นกลุ่ม 

การค านวณค่าเสื่อมราคา 
1. วิธีเส้นตรง (Straight Line)  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ก าหนดว่า 

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคามีหลายวิธี เช่น วิธีเส้นตรง ...วิธีเส้นตรงมีผลท าให้ค่าเสื่อมราคามีจ านวน
คงที่ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หากมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์นั้นไม่เปลี่ยนแปลง 

อ านาจ รัตนสุวรรณ และ อรรถพล ตริตานนท์. (2556: 62) การค านวณค่าเสื่อมราคามี
หลายวิธี แต่ที่จะน ามากล่าวในเบื้องต้นนี้ คือ วิธีการค านวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรง ซึ่ง
ค านวณได้ ดังนี้ 

ค่าเสื่อมราคาต่อปี = (ราคาทุน – มูลค่าซาก) / อายุการใช้งาน 

ตามความหมายข้างต้น วิธีเส้นตรงมีความหมายว่า กิจการได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์
เท่ากันทุกรอบระยะเวลาซึ่งอาจเป็นไปได้ยาก แต่สามารถกระจายประโยชน์ที่ได้รับได้อย่างลงตัว 
จึงนิยมใช้วิธีเส้นตรงกันอย่างกว้างขวาง และตามที่พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527 มาตรา 4 
ก าหนดว่า  
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การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินให้ค านวณหักตามระยะเวลาที่ได้
ทรัพย์สินนั้นมาในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที่รอบระยะเวลาใดไม่เต็มสิบสองเดือนให้เฉลี่ย
ตามส่วนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ท้ังนี้ ไม่เกินอัตราร้อยละของมูลค่าต้นทุนตามประเภทของ
ทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ (1) อาคารถาวร ร้อยละ 5(2) ทรัพย์สินอย่างอ่ืน ซึ่งโดยสภาพของทรัพย์สินนั้น
สึกหรอหรือเสื่อมราคาได้นอกจากที่ดินและสินค้า ร้อยละ 20 

ตามที่พระราชกฤษฎีกา ก าหนดมีความหมายเป็นวิธีเส้นตรงเช่นกัน 

วิธีการค านวณค่าเสื่อมราคานั้น กิจการสามารถน ามาใช้ให้เหมาะกับการใช้งานสินทรัพย์
และสภาพของสินทรัพย์ คือวิธีเส้นตรง ซึ่งมีสูตรในการค านวณ ดังนี้  

1. ค่าเสื่อมราคาต่อปี = (ราคาทุน – มูลค่าคงเหลือ) /  อายุการให้ประโยชน ์

2. ค่าเสื่อมราคาต่อปี = (ราคาทุน – มูลค่าคงเหลือ) x อัตราค่าเสื่อมราคา  
 

ตัวอย่างที่ 6-8 บริษัท  Bag Spa  จ ากัด ซื้ออุปกรณ์ในการท าความสะอาดกระเป๋ามูลค่า 40,000 
บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2557 อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี  หลังจากนั้นจะมีมูลค่าคงเหลือ 
2,000 บาท ปิดบัญชีทุกวันที่ 31 ธ.ค. 

อธิบาย  กิจการใช้งานสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี คือ อุปกรณ์ กิจการต้อง
ค านวณ 

ค่าเสื่อมราคา จากสูตร ค่าเสื่อมราคาต่อปี= ราคาทุน – มูลค่าคงเหลือ 

                      อายุการให้ประโยชน์ 
แทนค่า     = 40,000 –2,000   = 7,600 บาท 

                  5        
สมุดรายวันทั่วไป                               หน้า....30 

พ.ศ.  
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค. 31 

 

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ 
       ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ 
บันทึกค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ที่ใช้งานมาแล้ว
เป็นเวลา 1 ปี (1 ม.ค.- 31 ธ.ค.) 

511 

105.1 

7,600   

7,600 
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การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปมาบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

บัญชี  ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์             เลขที่บัญชี  105.1 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     ธ.ค.31 

 

ค่าเส่ือมราคา-อุปกรณ์ รว.30 7,600 

 

- 

 

 

 

บัญชี  ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์         เลขที่บัญชี  511 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.31 

 

ค่าเส่ือมราคาสะสม-

อุปกรณ์ 

รว.30 7,600 - 

 

     

 

 

ตัวอย่างที่ 6-9 บริษัท  Bag Spa  จ ากัด ซื้ออุปกรณ์ในการท าความสะอาดกระเป๋ามูลค่า 40,000 

บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2557 อัตราค่าเสื่อมราคา 20% ต่อปี หลังจากนั้นจะมีมูลค่าคงเหลือ 2,000 

บาท ปิดบัญชีทุกวันที่ 31 ธ.ค. 
อธิบาย  กิจการใช้งานสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 1   ปี คือ อุปกรณ์ กิจการต้อง
ค านวณ 

จากสูตร  ค่าเสื่อมราคาต่อปี = (ราคาทุน – มูลค่าคงเหลือ) * อัตราค่าเสื่อมราคา  
แทนค่า    = (40,000 –2,000) x 20 / 100    

=         7,600   บาท 

                                    สมุดรายวันทั่วไป บริษัท  Bag Spa  จ ากัด                              หน้า....30 

พ.ศ.  
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.  31 

 

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ 
       ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ 
บันทึกค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ที่ ใช้งาน
มาแล้วเป็นเวลา 1 ปี (1 ม.ค.- 31 ธ.ค.) 

511 

105.1 

7,600   

7,600 

 

7,600 

7,600 
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การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปมาบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

 

บัญชี  ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์      เลขที่บัญชี 105.1 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     ธ.ค. 31 

 

ค่ า เ ส่ื อ ม ร า ค า -

เครื่องจักร 
 

รว.30 7,600 

 

- 

 

     

บัญชี  ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์                  เลขที่บัญชี 511 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค. 31 

 

ค่ า เ ส่ื อ ม ร า ค า
สะสม-เครื่องจักร 

รว.30 7,600 - 

 

     

 

จากตัวอย่างที ่6-8 และ 6-9 จะเห็นว่าเมื่อกิจการค านวณค่าเสื่อมราคาจากสูตรได้แล้วนั้น 
กิจการต้องน าจ านวนเงิน 7,600 บาท ไปบันทึกบัญชีในวันสิ้นงวด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อ
บันทึกค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากการใช้งานจริง 

 

บริษัท  Bag Spa  จ ากัด  
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หน่วย : บาท 

รายได้           xxx 

ค่าใช้จ่าย 

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์     7,600 

 

 

7,600 

7,600 
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บริษัท  Bag Spa  จ ากัด  
งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 อุปกรณ์     40,000 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์    7,600 

อุปกรณ์-สุทธิ      32,400 

อธิบาย  อุปกรณ์จัดเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของกิจการ เนื่องจากมีอายุการให้ประโยชน์
มากกว่า 1 ปี กิจการต้องค านวณหาค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ โดยใช้วิธีเส้นตรง  = 7,600 บาทต่อ
ปี ดังนั้น ความหมายของรายงานในงบก าไรขาดทุน คือ ค่าเสื่อมราคาเป็นบัญชีค่าใช้จ่าย ส่วนใน
งบแสดงฐานะการเงิน คือ อุปกรณ์ ถูกแสดงในราคาทุน หัก ด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม หมายความ
ว่า กิจการได้รับประโยชน์จากการใช้งานอุปกรณ์มาแล้ว 1 ปี = 7,600 บาท ส่งผลให้บัญชีอุปกรณ์
สุทธิหรือ สภาพที่แท้จริงของอุปกรณ์หลังจากถูกใช้งานมาแล้ว 1 ปี มีมูลค่าเท่ากับ 32,400 บาท 

บัญชีค่าเสื่อมราคาเป็นบัญชีค่าใช้จ่าย = 7,600 บาท ท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุน และบัญชี
ค่าเสื่อมราคาสะสม) = 7,600 บาท เป็นบัญชีสินทรัพย์ แต่เป็นสินทรัพย์ที่ถูกบันทึกบัญชีด้าน
เครดิต  แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เพื่อให้สินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคานั้นแสดงมูลค่าที่แท้จริง
จากการถูกใช้งานแล้ว แสดงในงบการเงินปีแรกดังนี้ 
แสดงในงบการเงิน ปีที่สองดังนี้ 

สมุดรายวันทั่วไป                                     หน้า....30 

พ.ศ.  
2558 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค. 31 

 

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ 
       ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ 
บันทึกค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ที่ใช้งาน
มาแล้วเป็นเวลา 1   ปี (1 ม.ค.- 31 ธ.ค.) 

511 

105.1 

7,600   

7,600 
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อธิบาย  ค่าเสื่อมราคาเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายในปีที่ 2 ในงบก าไรขาดทุนจะถูกแสดง = 7,600 บาท 
ส่วนในงบแสดงฐานะการเงิน คือ อุปกรณ์ ถูกแสดงในราคาทุน หัก ด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม 
แปลว่า กิจการได้รับประโยชน์จากการใช้งานอุปกรณ์มาแล้ว 2 ปี = 15,200 บาท ส่งผลให้บัญชี
อุปกรณ์สุทธิหรือ สภาพที่แท้จริงของอุปกรณ์หลังจากถูกใช้งานมาแล้ว 1 ปี มีมูลค่าเท่ากับ 24,800 

บาท 

บัญชีค่าเสื่อมราคาจะเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการไปทุกปี ปีละ 7,600 บาทไปจนครบ 5 ปี
ส่วนบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมจะถูกสะสมท าให้มูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 7,600 บาท จนครบ 5 ปี 
จะสะสมจนมีมูลค่าเท่ากับ 38,000 บาท ท าให้อุปกรณ์เหลือมูลค่าเท่ากับ 2,000 บาท ซึ่งจะมี
เท่ากับมูลค่าคงเหลือของอุปกรณ์นั่นเอง 

การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปมาบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

บัญชี  ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์      เลขที่บัญชี 105.1 

พ.ศ. 
2558 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2558 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     ม.ค. 1 

ธ.ค. 31 

 

ยอดยกมา 

ค่าเส่ือมราคา-เครื่องจักร 
 

 

รว.30 

7,600 

7,600 

 

- 

- 

 

 

     บัญชี  ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์             เลขที่บัญชี 511 

พ.ศ. 
2558 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2558 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.31 

 

ค่าเส่ือมราคาสะสม-

เครื่องจักร 
 

รว.30 7,600 - 

 

     

 

 

 

 

 

15,200 

7,600 
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บริษัท  Bag Spa จ ากัด  
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

หน่วย : บาท 

รายได้          xxx 

ค่าใช้จ่าย 

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์     7,600 

 

 

บริษัท  Bag Spa  จ ากัด  
งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

สินทรัพย์ 
หน่วย : บาท 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 อุปกรณ์     40,000 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์  15,200 

อุปกรณ์-สุทธิ      24,800 

 

2. วิธีคิดตามจ านวนท่ีใช้งานจริง (Activity-method) วิธีนี้ คือ การค านวณค่าเสื่อม 

ราคาตามการใช้งานที่เกิดขึ้นจริง ส่งผลให้ในแต่ละงวดจะมีบัญชีค่าเสื่อมราคาไม่เท่ากัน น าไปใช้
ได้กับกิจการที่ใช้งานเครื่องจักรเป็นชั่วโมงการผลิต หรือกิจการที่ใช้เครื่องจักรผลิตเป็นจ านวน
หน่วย เช่น การผลิตสินค้าส าเร็จรูปต้องใช้เครื่องจักรในการผลิต กิจการใช้งานเครื่องจักรในการ
ผลิต 100 ชั่วโมง จะใช้ 100 ชั่วโมง เพื่อมาค านวณค่าเสื่อมราคา หรือ กิจการใช้งานเครื่องจักรใน
การผลิต 100 หน่วย จะใช้ 100 หน่วย เพื่อมาค านวณค่าเสื่อมราคา เป็นต้น  
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ตัวอย่างที่ 6-10 บริษัท หาดราไวย์ จ ากัด ซื้อเครื่องจักรราคาทุน 600,000 บาท มูลค่าคงเหลือ 
100,000 บาท เครือ่งจักรผลิตสินค้าได้ทั้งหมด 100,000 หน่วย ในปีน้ีใช้ผลิตได้ 8,000 หน่วย 

ค านวณค่าเสื่อมราคาต่อหน่วยการผลิตทั้งหมด = ราคาทุนของสินทรัพย์ – มูลค่าคงเหลือ 

            อายุการให้ประโยชนท้ั์งหมด 

   แทนค่า   = 600,000 – 100,000   =  5 บาทต่อหน่วยการผลิต 

                      100,000 
ค านวณค่าเสื่อมราคาที่ใช้จริง = 8,000 หน่วย x 5 บาท = 40,000 บาท 

 

3. วิธียอดลดลง เป็นวิธีคิดค่าเสื่อมราคาโดยคิดในปีแรกสูงปีต่อๆ มาจะน้อย วิธีนี้มี 
แนวคิดว่า สินทรัพย์เมื่อได้มาใหม่จะมีประสิทธิภาพสูง การใช้งานจะสูงไปด้วยเมื่อเวลาผ่านไปการ
ใช้งานจะน้อยลงตามล าดับ ค่าเสื่อมราคาก็จะน้อย เป็นที่มาของชื่อ “ยอดลดลง” วิธีนี้แบ่งได้เป็น 2 

ประเภท คือ 

3.1 วิธีผลรวมจ านวนปี (Sum-of-the-Year’s-Digits Method) วิธีนี้มีแนวคิดว่า 
สินทรัพย์จะให้ประโยชน์ในปีแรกสูง ประโยชน์จะน้อยลงในปีถัดมา เนื่องจากในปีแรกกิจการจะใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างเต็มที่ ในปีต่อมาการใช้งานน้อยลง ประโยชน์จะลดลง การค านวณ
จะต้องค านวณผลรวมจ านวนปีของอายุการให้ประโยชน์ โดยใช้สูตร  
            ผลรวมจ านวนปี = รวมอายุการให้ประโยชน์ทั้งหมด  

        (เริ่มจาก 1 ไปจนครบอายุการให้ประโยชน์) 
      ค่าเสื่อมราคาต่อปี  =  ราคาทุนของสินทรัพย์ – มูลค่าคงเหลือ  x อายุการให้ประโยชน์ที่เหลือ 

                                                                                  ผลรวมจ านวนปี 

 

ตัวอย่างที่ 6-11 บริษัท หาดจอมมณี จ ากัด ซื้อเครื่องจักรราคาทุน 700,000 บาท มูลค่าคงเหลือ 
50,000 บาท เครื่องจักรผลิตสินค้าได้ทั้งหมด 4 ปี 

ผลรวมของอายุการให้ประโยชน์ = 4+ 3 + 2 + 1   = 10 

      ค่าเสื่อมราคาต่อปี  = ราคาทุนของสินทรัพย์ – มูลค่าคงเหลือ  x อายุการให้ประโยชน์ที่เหลือ 

                                                                                 ผลรวมจ านวนปี 
      ค่าเสื่อมราคาปีแรก   = 700,000 – 50,000  x      4        = 260,000  บาท 

                                                     10 
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ค านวณเป็นตาราง ดังนี้ 
 1 2 3 4 5 6 

ป ี ราคาทุนของ
สินทรัพย์ – 

มูลค่าคงเหลือ
(บาท) 

อายุการ
ให้

ประโยชน์ 
(บาท) 

อัตราค่า
เสื่อม
ราคา 
(บาท) 

ค่าเสื่อม
ราคา 
(บาท) 

ค่าเสื่อม
ราคา
สะสม 

(บาท) 

มูลค่า
ตามบัญชี 
(บาท) 

1 700,000-50,000 4 4/10 260,000 260,000 440,000 

2 700,000-50,000 3 3/10 195,000 455,000 245,000 

3 700,000-50,000 2 2/10 130,000 585,000 115,000 

4 700,000-50,000 1 1/10 65,000 650,000 50,000 

 

อธิบายประกอบการค านวณ 

การค านวณในตาราง น าผลลัพธ์จากช่องที่ 1 คูณช่องที่ 3 จะได้ค่าเสื่อมราคาช่องที่ 4 การ
ค านวณค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาสะสมจะเพิ่มขึ้นทุกปี เท่ากับค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นจริง
ในแต่ละปี 

3.2  วิธียอดลดลงเป็นสองเท่า (Double-Declining Balance) วิธีนี้มีแนวคิดว่า 
สินทรัพย์จะให้ประโยชน์ในปีแรกๆเป็นสองเท่า และในปีต่อๆไปจะให้ประโยขน์น้อยลง  โดยคิด
สองเท่าจากวิธีเส้นตรง แต่จะไม่น ามูลค่าคงเหลือมาค านวณ เนื่องจากมูลค่าตามบัญชีในปี
สุดท้ายจะมีมูลค่าใกล้เคียงมูลค่าคงเหลือ (บุญเสริม วิมุกตะนันท์ และคณะ, 2556: 248) 

ตัวอย่างที่ 6-12 บริษัท หาดราไวย์ จ ากัด ซื้อเครื่องจักรราคาทุน 700,000 บาท มูลค่าคงเหลือ 
50,000 บาท เครือ่งจักรผลิตสินค้าได้ทั้งหมด 4 ปี  (อัตราค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง = 25 % ) 

 อัตราค่าเสื่อมราคาเป็นสองเท่าของวิธีเส้นตรง = 25 x 2 = 50 % 

 ค่าเสื่อมราคาต่อปี = มูลค่าตามบัญชี x อัตราค่าเสื่อมราคาเป็นสองเท่าของวิธีเส้นตรง 
ค านวณเป็นตาราง ดังนี้ 
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 1 2 3 4 5 

ป ี มูลค่าตามบัญชี 
ยกมาต้นปี 
(บาท) 

อัตราค่า
เสื่อมราคา 
(บาท) 

ค่าเสื่อม
ราคา 
(บาท) 

ค่าเสื่อม
ราคาสะสม 

(บาท) 

มูลค่าตาม
บัญชี 
(บาท) 

1 700,000 50 % 350,000 350,000 350,000 

2 350,000 50 % 175,000 525,000 175,000 

3 175,000 50 % 87,500 612,500 87,500 

4 87,500 50 % 43,750 656,250 43,750 

 

อธิบายประกอบการค านวณ 

- การค านวณในตาราง น าช่องที่ 1 คูณช่องที่ 2 จะได้ค่าเสื่อมราคาช่องที่ 3 

- การค านวณค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาสะสมจะเพิ่มขึ้นทุกปี เท่ากับค่าเสื่อม
ราคาที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปี 

- ช่องที่ 5 มูลค่าตามบัญชี = ราคาทุน – ค่าเสื่อมราคาสะสม 

 4.วิธีคิดค่าเสื่อมราคาเป็นกลุ่ม  วิธีนี้เหมาะสมส าหรับสินทรัพย์ซึ่งมีจ านวนมากอยู่กันเป็น 

กลุ่ม วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเป็นกลุ่ม มีดังนี้ (นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะและศิลปพร ศรีจั่นเพชร 
2554: 8-36) 

4.1 วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเป็นกลุ่มส าหรับสินทรัพย์ท่ีมีลักษณะเหมือนกัน  
(Group Rate Method) สินทรัพย์ที่มีลักษณะการใช้งานเหมือนกันอาจมีอายุการให้ประโยชน์ไม่
เท่ากัน หรืออาจจัดหามาไม่พร้อมกัน วิธีนี้กิจการจะค านวณอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ทุก
รายการที่มีลักษณะเหมือนกันเรียกว่า “ค่าเสื่อมราคาโดยเฉลี่ย”แล้วน ามาคูณกับผลรวมของราคา
ทุนของสินทรัพย์ทั้งกลุ่ม และเมื่อหมดประโยชน์กิจการจะตัดออกจากบัญชีโดยไม่บันทึกรายการ
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่าย มีสูตร ดังนี้ 
 

ค่าเสื่อมราคาต่อปี = อัตราค่าเสื่อมราคาโดยเฉลี่ย x ผลรวมราคาทุนของสินทรัพย์ทั้งกลุ่ม 

  กิจการค านวณอัตราค่าเสื่อมราคาโดยเฉลี่ย    = 25%  
 ค่าเสื่อมราคาต่อปี =  982,500 x 25% = 245,625 บาท  
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ตัวอย่างที ่6-13  บริษัท รวยจริง จ ากัด ซื้ออุปกรณ์ เอ บี ซี  มีลักษณะการใช้งานเหมือนกัน แต่
อายุการใช้งานไม่เท่ากัน ดังนี้ 
อุปกรณ ์ อายุการใช้งาน ราคาทุน

(บาท) 
มูลค่าคงเหลือ

(บาท) 
ราคาทุนหลังหักมูลค่า

คงเหลือ(บาท) 

เอ 2 ปี 375,000 22,500 352,500 

บี 3 ปี 450,000 30,000 420,000 

ซ ี 4 ปี 225,000 15,000 210,000 

    982,500 

   

 4.2 วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเป็นกลุ่มส าหรับสินทรัพย์ท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน       
(Composite Rate Method) สินทรัพย์ที่มีลักษณะการใช้งานแตกต่างกันอาจมีอายุการให้
ประโยชน์ไม่เท่ากัน หรืออาจจัดหามาไม่พร้อมกัน แต่เพื่อความสะดวกในการค านวณค่าเสื่อม
ราคาเช่น สื่อการสอนในห้องเรียนห้องหนึ่ง เป็นต้น วิธีนี้ กิจการจะค านวณอัตราค่าเสื่อมราคาโดย
เฉลี่ยคูณกับผลรวมของราคาทุนของสินทรัพย์ทั้งกลุ่ม ดังนี้ 

อัตราค่าเสื่อมราคาโดยเฉลี่ย  =  ผลรวมของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์แต่ละชิ้น 

       ผลรวมของราคาทุนของสินทรัพย์ทั้งกลุ่ม 

 ค่าเสื่อมราคาต่อปี = อัตราค่าเสื่อมราคาโดยเฉลี่ย x ผลรวมราคาทุนของสินทรัพย์ทั้งกลุ่ม 

 

ตัวอย่างที ่6-14  บริษัท รวยมาก จ ากัด ซื้ออุปกรณ์ในวันต้นงวด ได้แก่ เอ บี และ ซี ที่มีลักษณะ
แตกต่างกันดังนี้ 
อุปกรณ ์ อายุการ

ใช้งาน 

ราคาทุน 

(บาท) 
มูลค่า
คงเหลือ 

(บาท) 

ราคาทุนหลังหัก
มูลค่าคงเหลือ

(บาท) 

ค่าเสื่อมราคา 
ใช้วิธีเส้นตรง) 

 (บาท) 

เอ 2 ปี 375,000 22,500 352,500 176,250 

บี 3 ปี 450,000 30,000 420,000 139,999 

ซ ี 4 ปี 225,000 15,000 210,000              52,500 

  1,050,000 67,500 982,500 368,749 
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 อัตราค่าเสื่อมราคาโดยเฉลี่ย =    368,749    =  35% 

       1,050,000  

 อายุการใช้งานโดยเฉลี่ย       =    982,500    =  2.66 ปี 

          368,749 

 ค่าเสื่อมราคาต่อปี               =   1,050,000  x 35% =  245,000 บาท 

หมายความว่า กิจการบันทึกบัญชีคิดค่าเสื่อมราคาปีละ 367,500 บาท เป็นเวลา 2.66 ปี  
 

การระบุรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการใช้งานสินทรัพย์แล้ว  
เมื่อกิจการได้สินทรัพย์มาไว้ใช้ในการด าเนินงาน ไม่ว่าจะได้มาจากการซื้อ สร้างขึ้นเอง 

การแลกเปลี่ยนหรือได้รับจากการบริจาค เมื่อกิจการได้น าสินทรัพย์มาใช้และได้ประโยชน์จากการ
ใช้สินทรัพย์นั้นแล้ว กิจการอาจมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นกับสินทรัพย์นั้น เช่น การซ่อมแซมตามปกติ การ
ต่อเติมเพื่อให้สินทรัพย์สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นต้น ดังนั้น
เมื่อมีรายจ่ายเกิดขึ้นกับกิจการ กิจการต้องท าการพิจารณารายจ่ายนั้นว่าท าให้สินทรัพย์สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิม หรือว่าสินทรัพย์สามารถใช้งานได้ดีขึ้นกว่าเดิม หมายความว่า
กิจการต้องสามารถระบุรายจ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากการน าสินทรัพย์มาใช้งานแล้ว ว่าเป็นรายจ่าย
ประเภทใด 

รายจ่ายท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากที่ใช้งานท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด กิจการต้องสามารถระบุรายจ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากการ

น าสินทรัพย์มาใช้งานแล้ว ดังนี้ 
1. รายจ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditure) หมายถึง รายจ่ายที่ให้ประโยชน์ต่อกิจการ

ต่อไปในอนาคต รายจ่ายประเภทนี้ถือเป็น “สินทรัพย์” ของกิจการ เช่น กิจการจ่ายเงินเพื่อต่อเติม
หลังคาอาคารส านักงาน เพื่อกันแดดและกันฝน 8,000 บาท ดังนั้น จ านวนเงิน 8,000 บาท กิจการ
ต้องบันทึกบัญชีเดบิต อาคาร จ านวนเงิน 8,000 บาท เป็นต้น ซึ่งรายการนี้จะส่งผลให้ราคาทุนของ
รถบรรทุกเพิ่มขึ้นเพราะการต่อเติมนี้ท าให้อาคารส านักงานมีประโยชน์ใช้สอยเพิ่มขึ้น รายจ่ายฝ่าย
ทุนได้แก่ การเพิ่มเติม การปรับปรุงและท าให้ดีขึ้น การทดแทนของเดิมและการซ่อมแซมครั้งใหญ่ 
ดังนี้ ดังนี้ (บุญเสริม วิมุกตะนันท์ และคณะ, 2556: 234) 

1.1 การเพิ่มเติม (Addition) หมายถึง การท าให้สินทรัพย์ที่มีอยู่เดิมเพิ่มขึ้น ขนาด
ใหญ่ขึ้น ท าให้ประโยชน์ใช้ในการใช้งานเพิ่มขึ้น รายจ่ายในการเพิ่มเติมนี้จะต้องพิจารณาเป็น
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สินทรัพย์ เช่น การต่อเติมอาคารเพื่อเป็นห้องเก็บสินค้าคงเหลือ การท ากันสาดเพื่อป้องกันฝน เป็น
ต้น 

1.2 การปรับปรุงและท าให้ดีขึ้น (Improvements and Betterments) หมายถึง 
การท าให้สินทรัพย์ที่มีอยู่ มีประโยชน์ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น ท าให้คุณภาพดีขึ้นกว่าเดิม ส่งผลให้
รายจ่ายในการปรับปรุงและท าให้ดีขึ้นนี้กิจการต้องบันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์ของกิจการ เช่น การ
ปรับปรุงระบบป้องกันไฟไหม้ของอาคารให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม เช่น การเปลี่ยนท่อประปา
จากท่อใหญ่เป็นท่อเล็ก 

1.3 การทดแทนของเดิม (Replacements) หมายถึง เมื่อสินทรัพย์ช ารุด กิจการมี
ความจ าเป็นต้องน าสินทรัพย์ใหม่มาเปลี่ยนแทนของเดิม ดังนี้ 

1.3.1 การน าสินทรัพย์ชิ้นใหม่ทดแทนสินทรัพย์ชิ้นเก่า 

1.3.2 การน ามาทดแทนเฉพาะส่วนบางส่วนของสินทรัพย์ ซึ่งในการทดแทน
เฉพาะบางส่วนของสินทรัพย์จะยังท าให้สินทรัพย์คงอยู่ในสภาพเดิม แต่มีประโยชน์ใช้สอยเพิ่ม
มากขึ้น เช่น การเปลี่ยนชิ้นส่วนส าคัญบางชิ้นของรถบรรทุกการเปลี่ยนอะไหล่ในเครื่องถ่ายเอกสาร 
การเปลี่ยนหลังคาใหม่แทนหลังคาเก่า เป็นต้น 

1.4 การซ่อมแซม (Repairs) หมายถึง การดูแลรักษาสินทรัพย์เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ และเมื่อเกิดรายจ่ายที่เกิดข้ึน พิจารณาได้ ดังนี้ 

1.4.1 การดูแลรักษาสินทรัพย์เป็นประจ า โดยรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นเพียงวัสดุใน
การซ่อมแซมเพียง เล็กน้อย รายจ่ายนี้ จะถือเป็นค่าใช้จ่ ายของกิจการ เช่น  การล้าง
เครื่องปรับอากาศเป็นประจ า การเปลี่ยนน้ ามันเครื่องรถบรรทุก เป็นต้น 

1.4.2 การซ่อมแซมสินทรัพย์ครั้งใหญ่เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ดีมากขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนการซ่อมแซมครั้งใหญ่ ท าให้การใช้งานของสินทรัพย์ยืดระยะเวลา
ออกไปได้อีก กิจการต้องบันทึกบัญชีรายจ่ายที่เกิดจากการซ่อมแซมนี้เป็นสินทรัพย์ 

2. รายจ่ายฝ่ายรายได้ ( Revenue Expenditure ) หมายถึง รายจ่ายที่ให้ประโยชน์ต่อ 

กิจการ ณ ขณะนั้นหรือในงวดเวลานั้น รายจ่ายประเภทนี้จะถือเป็น “ค่าใช้จ่าย”เช่น กิจการ
จ่ายเงินเพื่อเติมน้ ามันรถบรรทุก 3,000 บาท ดังนั้น กิจการต้องบันทึกบัญชีเดบิต ค่าเชื้อเพลิง
จ านวนเงิน 3,000 บาท การเติมน้ ามันท าให้รถบรรทุกสามารถใช้งานได้ตามปกติถือเป็นค่าใช้จ่าย
ของกิจการ เป็นต้น ซึ่งรายการนี้ไม่เกี่ยวข้องกับราคาทุนของรถบรรทุกแต่อย่างใด 
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ตัวอย่างที่ 6-15 วันที่ 1 ก.พ. 2557 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยูดีเฟอร์นิเจอร์ มีรถยนต์ไว้ใช้ส่งสินค้า
จ านวน 5 คัน กิจการได้เปลี่ยนน้ ามันเครื่องรถยนต์ โดยทั่วไปควรเปลี่ยนน้ ามันเครื่องทุกๆ 10,000 

กิโลเมตร กิจการเลือกใช้น้ ามันเครื่องสังเคราะห์ ซึ่งจะช่วยท าให้มีการปกป้องเครื่องยนต์ได้ดี 

เนื่องจากเป็นรถยนต์ที่ใช้ในเขตอ าเภอเมือง มีการจราจรหนาแน่น ดังนั้น การเปลี่ยนน้ ามันเครื่อง
จัดเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง ท าให้รถยนต์สามารถใช้งานได้ตามปกติ  กิจการจ่ายเงินในการ
เปลี่ยนน้ ามันเครื่องทั้งสิ้น 7,500 บาท  

                               สมุดรายวันทั่วไป  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยูดีเฟอร์นิเจอร์            หน้า 5 

พ.ศ.2557 

 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ก.พ.      1 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 
            เงินสด 

บันทึกการเปลี่ยนน้ ามันเครื่องของรถ
ส่งของจ านวน 5 คัน (1,500 x 5 คัน ) 

 7,500 

 

 

-  

7,500 

 

 

- 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ก าหนดว่า 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง 
12 ภายใต้เกณฑ์การรับรู้รายการตามย่อหน้าที่ 7 กิจการต้องไม่รับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้น 

ในการซ่อมบ ารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ าเป็นส่วนหนึ่งของ
มูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์นั้น แต่กิจการต้องรับรู้
ต้นทุนดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนในการซ่อมบ ารุงที่เกิดขึ้น
เป็นประจ ามีองค์ประกอบหลักเป็นต้นทุนค่าแรงงาน ค่าวัสดุสิ้นเปลือง และอาจ
รวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่ชิ้นเล็ก รายจ่ายดังกล่าวมักมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น “ค่า
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา”รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

13 กิจการอาจจ าเป็นต้องเปลี่ยนแทนส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและ 

อุปกรณ์บางรายการตามระยะเวลาที่ก าหนด ตัวอย่างเช่น กิจการจ าเป็นต้องก่อ
อิฐบุรอบในเตาเผาใหม่หลังจากใช้งานไประยะหนึ่งหรืออาจจ าเป็นต้องเปลี่ยน
แทนเครื่องตกแต่งภายในเครื่องบิน เช่น เก้าอ้ีและห้องครัวหลายครั้งตลอดอายุ
ของล าตัวเครื่องบิน กิจการอาจได้รับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บาง
รายการมาเพื่อลดความถี่ของการเปลี่ยนแทนที่จะเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแทน
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ผนังภายในอาคาร หรือ การเปลี่ยนไปใช้ผนังชนิดที่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแทน
เกิดขึ้นอีก ภายใต้หลักการรับรู้รายการในย่อหน้าที่ 7 กิจการต้องงรับรู้ต้นทุนใน
การเปลี่ยนแทนส่วนประกอบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของ
รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและเป็นไปตาม
เกณฑ์การรับรู้รายการ กิจการต้องตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยน
แทนตามหลักการของการตัดรายการที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

จากย่อหน้าที่ 12 ของมาตรฐานการบัญชีข้างต้น หมายความว่า เมื่อมีรายจ่ายเกิดขึ้นจาก
การซ่อมบ ารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ าซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาให้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สามารถน ามาใช้งานได้ตามปกติ ไม่ได้เป็นการเพิ่ม
ประโยชน์หรือเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่อย่างใด เพราะรายจ่ายเหล่านี้
เกิดจากต้นทุนค่าแรงงานในการก่อสร้าง วัสดุในการก่อสร้าง และอาจรวมถึงส่วนประกอบของ
สินทรัพย์ที่เปลี่ยนแล้วสินทรัพย์ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ ให้กิจการบันทึกบัญชีรายจ่ายที่
เกิดขึ้นน้ีเป็นค่าใช้จ่ายตามปกติของกิจการ 

จากย่อหน้าที่ 13 ของมาตรฐานการบัญชีข้างต้น หมายความว่า เมื่อกิจการมีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนส่วนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกไปและน าชิ้นส่วนใหม่มาแทนที่
ของเดิม กิจการต้องบันทึกปิดบัญชีรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ต้องการจะเปลี่ยนออกและ
บันทึกบัญชีรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จะน ามาเปลี่ยนแทนของเดิมเข้ามาใหม่และรายการ
ส่วนประกอบใหม่นี้กิจการต้องบันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์ตามชนิดของที่สินทรัพย์นั้นๆ เนื่องจาก
การเปลี่ยนในลักษณะนี้ส่งผลให้สินทรัพย์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นหรือมีประสิทธิภาพในการ
ใช้งานมากขึ้นกว่าเดิม 

 ขั้นตอนการค านวณและการบันทึกบัญชีการเปลี่ยนส่วนประกอบใหม่มาแทน
ส่วนประกอบใหม่ มีดังนี้ 

1. ค านวณมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และส่วนประกอบของสินทรัพย์ ณ วันที่
แลกเปลี่ยน 

2. ค านวณบัญชีขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ สาเหตุจากส่วนประกอบของ
สินทรัพย์ที่ถูกเปลี่ยน ยังไม่หมดอายุการให้ประโยชน์ 

3. ปิดบัญชีส่วนประกอบของสินทรัพย์ที่ถูกเปลี่ยน และค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์
ที่ถูกเปลี่ยนส่วนประกอบ 
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4. บันทึกส่วนประกอบใหม่ของสินทรัพย์ใหม่เป็นสินทรัพย์ของกิจการโดยบันทึกตาม
ชนิดของสินทรัพย์นั้น 

ตัวอย่างที่ 6-16 วันที่ 1 ม.ค. 2557 บริษัท อุดรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ได้เปลี่ยนอะไหล่ของเครื่องใช้
ส านักงาน หลังจากใช้งานมาแล้ว 5 ปี เครื่องใช้ส านักงานมีราคาทุน 160,000 บาท  อายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 8 ปี ราคาทุนของอะไหล่ที่เปลี่ยนเท่ากับ 48,000 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสม
จนถึงวันที่เปลี่ยนเท่ากับ 30,000 บาท อะไหล่ชิ้นใหม่ที่น ามาเปลี่ยนแทนราคาทุน 60,000 บาท 
กิจการคาดว่าอายุการให้ประโยชน์นับจากวันที่เปลี่ยนอะไหล่ประมาณ 5 ปี โดยบัญชีเครื่องใช้
ส านักงานและอะไหล่ถูกบันทึกไว้ในบัญชีเดียวกัน 

การค านวณหาราคาทุนของเครื่องใช้ส านักงานภายหลังเปลี่ยนอะไหล่ใหม่แล้ว 

 ราคาทุนของเครื่องใช้ส านักงาน ก่อนเปลี่ยนอะไหล่   160,000  บาท 

 หัก ราคาทุนของอะไหล่เก่าที่ถูกถอดออก      48,000  บาท 

 ราคาทุนของเครื่องใช้ส านักงานหลังจากถอดอะไหล่เก่าออก 112,000  บาท 

บวก ราคาทุนของอะไหล่ใหม่ที่ใส่แทนอะไหล่เก่า     60,000  บาท 

ราคาทุนของเครื่องใช้ส านักงาน หลังเปลี่ยนอะไหล่   172,000  บาท 

การค านวณค่าเสื่อมราคาก่อนเปลี่ยนอะไหล่และภายหลังจากเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ 
1. ค่าเสื่อมราคาต่อปีของเครื่องใช้ส านักงาน ก่อนเปลี่ยนอะไหล่ = 160,000 บาท /8 ปี= 

20,000 บาท 

2. ค่าเสื่อมราคาสะสมของเครื่องใช้ส านักงาน เป็นเวลา 5 ปี   = 20,000 บาท x 5 ปี  = 

100,000 บาท 

3. ค่าเสื่อมราคาต่อปีของอะไหล่เก่าที่อยู่ในเครื่องใช้ส านักงาน  = 48,000 บาท / 8 ปี = 

6,000 บาท 

4. ค่าเสื่อมราคาสะสมของอะไหล่เก่าที่อยู่ในเครื่องใช้ส านักงาน  เป็นเวลา 5 ปี = 6,000 
บาท x 5 ปี   = 30,000 บาท 

5. ค่าเสื่อมราคาสะสมของเครื่องใช้ส านักงานหลังเปลี่ยนอะไหล่ = 100,000  -30,000  = 
70,000 บาท 

(เหตุผลที่ต้องน าค่าเสื่อมราคาสะสมของอะไหล่เก่าจ านวน = 30,000 บาท มาหักออกจากค่าเสื่อม
ราคาสะสมทั้งหมดคือ 100,000 บาทนั้น เพราะว่า เครื่องใช้ส านักงานถูกใช้งานมาแล้ว มูลค่าตาม
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บัญชีจะมีเหลือแค่ 70,000 บาท การถอดอะไหล่เก่าออกท าให้ต้องหักค่าเสื่อมราคาสะสมของ
อะไหล่ที่ถูกใช้งานมาแล้วหักออกไปด้วยเช่นกัน) 

6. ค่าเสื่อมราคาต่อปีของเครื่องใช้ส านักงาน  หลังเปลี่ยนอะไหล่  
                 = 172,000 – 70,000 บาท   = 102,000 =   20,400  บาท 

            5 ปี                          5 ปี     

(การค านวณหาค่าเสื่อมราคาภายหลังเปลี่ยนอะไหล่แล้วจะต้องน าราคาทุนของเครื่องใช้ส านักงาน 
ณ ขณะนี้คือ 172,000 บาท หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมเพราะว่ากิจการได้ใช้งานเครื่องใช้
ส านักงานนี้มาแล้ว 5 ปี จึงจะเหลือเป็นมูลค่าของสินทรัพย์ล่าสุดจากนั้นหาร 5 ปี เพราะว่า
หลังจากเปลี่ยนอะไหล่แล้ว เครื่องใช้ส านักงานสามารถใช้งานต่อไปได้อีก 5 ปี ดังนั้นจากนี้ต่อไป
จนครบ 5 ปี กิจการจะมีค่าเสื่อมราคาปีละ 20,400 บาท) การบันทึกบัญชี มีดังนี้ 

 

                                     สมุดรายวันทั่วไป   ร้านอุดรเฟอร์นิเจอร ์
พ.ศ.  
2557 

  เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ม.ค.   1 

 

 

 

 

 

 

 

ธ.ค. 31 

ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องใช้ส านักงาน 

ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 
            เครื่องใช้ส านักงาน 

บันทึกการจ าหน่าย(ถอด)อะไหล่เก่าของ
เครื่องใช้ส านักงานออก 

เครื่องใช้ส านักงาน 

          เงินสด 

บันทึกการใส่อะไหล่ใหม่ 
ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้ส านักงาน 

       ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องใช้ส านักงาน 

บันทึกค่าเสื่อมราคาประจ าปี 

 30,000 

18,000 

 

 

 

60,000 

 

 

20,400 

 

  

 

48,000 

 

 

 

60,000 

 

 

20,400 
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การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท   
                                                     บัญชี  เครื่องใช้ส านักงาน                                เลขที่  106 

วันที่ 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต วันที่ 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค. 1 

 

ยอดยกมา 

เงินสด 

172,000 

 

รว.1 

 

160,000 

60,000 

- 

- 

 

ม.ค.1 

 

 

ค่าเส่ือมราคาสะสม 

ข าดทุ น จ า กก า ร
จ าหน่ายสินทรัพย์ 

รว.1 

รว.1 

 

30,000 

18,000 

- 

- 

 

                                    บัญชี  ค่าเสื่อมราคาสะสม -เครื่องใช้ส านักงาน                 เลขที่  106.1 

วันที่ 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต วันที่ 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค. 1 

 

เครื่องใช้
ส านักงาน 

รว.1 

 

30,000 

 

- 

 

ม.ค.1 

 

ยอดยกมา 

 

70,000 

 100,000 

 

 

- 

 

 

การวัดมูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายหลังการใช้งานสินทรัพย์แล้ว 

 เมื่อกิจการได้จัดหาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มาใช้งานตามวัตถุประสงค์ของกิจการแล้ว 
มูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงนี้อาจท าให้มูลค่าของ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นหรือลดลง และยังส่งผลต่องบการเงินของกิจการในเรื่องของการ
แสดงมูลค่าที่เป็นปัจจุบันหรือไม่ หากกิจการท าการเปลี่ยนแปลงมูลค่า งบการเงินจะแสดงมูลค่า
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เป็นปัจจุบัน แต่ถ้าหากกิจการไม่ท าการเปลี่ยนแปลงมูลค่า  งบ
การเงินจะแสดงมูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่เป็นปัจจุบัน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ฉบับปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ก าหนดว่า 

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการแล้ว  
29 กิจการสามารถเลือกใช้นโยบายบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  
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30 หรือวิธีการตีราคาใหม่ตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 31 ทั้งนี้กิจการต้องใช้
นโยบายบัญชีเดียวกันส าหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ทุกรายการที่จัดอยู่ใน
ประเภทเดียวกัน 

วิธีราคาทุน 

30 ภายหลังจากการรับรู้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ กิจการต้อง 
แสดงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์นั้นด้วยราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสม 
และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์ 

วิธีการตีราคาใหม่ 
31 ภายหลังจากการรับรู้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ หากที่ดิน  

อาคารและอุปกรณ์นั้นสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้อง
แสดงรายการดังกล่าวด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งคือมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคา
ใหม่ หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เกิดขึ้นใน
ภายหลัง กิจการต้องตีราคาใหม่อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ามูลค่าตามบัญชี
จะไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงานอย่างมี
สาระส าคัญ 

 ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด เมื่อกิจการน าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มาใช้ในการ
ด าเนินงานแล้วในเวลาต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จากราคา
ทุนเดิมไปเป็นมูลค่ายุติธรรม ณ ขณะนั้น กิจการสามารถเลือกวิธีปฏิบัติได้ 2 วิธี คือ  

1. การไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หากกิจการเลือกปฏิบัติ
ตามวิธีนี้กิจการต้องแสดงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคา
สะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

2. การตีราคาใหม่ให้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้าหากกิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรม
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ได้อย่างน่าเชื่อถือ หากกิจการเลือกปฏิบัติตามวิธีนี้กิจการต้องแสดง
รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยราคาที่ตีใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าสะสม กิจการต้องตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทุกรายการที่ถูกจัดประเภทไว้เป็น
รายการเดียวกัน เช่น เครื่องตกแต่งและติดต้ัง สินทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกจัดอยู่ในหมวดนี้จะต้องน ามา
ตีราคาใหม่ทุกรายการ เพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากสินทรัพย์มีประโยชน์ใกล้เคียงกัน การ
ตีราคาใหม่จะต้องมีความสม่ าเสมอในการตีราคา ดังนี้ 
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2.1 หากมูลค่ายุติธรรมไม่แตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาก กิจการสามารถตีราคาได้ตามปกติ ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนดคือ 3-5 ปี หมายความ
ว่า ให้ตีราคา 3 ปี ติดกันแล้วหยุด หรือ ตีราคา 5 ปีแล้วหยุดได้ เป็นต้น 

2.2 หากมูลค่ายุติธรรมแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาก กิจการต้องตีราคาใหม่ทุกปี 

วิธีการตีราคา 
การตีราคาใหม่ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มาตรฐานการบัญชีให้เลือกปฏิบัติหนึ่งวิธี ดังนี้ 

1. วิธีค านวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพื่อจะได้น าไป
บันทึกบัญชีการเปลี่ยนแปลงของทั้งราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ 
ผลลัพธ์คือราคาทุนของสินทรัพย์เกิดการเปลี่ยนแปลง ค่าเสื่อมราคาสะสมเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีเป็นราคาที่ตีใหม่คือมูลค่ายุติธรรม (ค านวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลง
เป็น %) 

2. วิธีปิดบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมทั้งหมด ส่งผลให้บัญชีสินทรัพย์ลดลง จากนั้นจึงตี
ราคาสินทรัพย์ใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรม วิธีนี้ใช้กับสินทรัพย์ที่เป็นอาคาร (ปิดบัญชีค่าเสื่อมราคา
สะสมทั้งหมดก่อนตีราคาใหม่) 

การบันทึกบัญชีการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ 
1. การตีราคาเพิ่มขึ้น เป็นการบันทึกบัญชีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นด้านเดบิต และเครดิตบัญชี 

“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”  
2. การตีราคาลดลง บันทึกบัญชีสินทรัพย์ลดลงด้านเครดิต และเดบิตบัญชี “ขาดทุนจาก

การตีราคาสินทรัพย์” และจะบันทึกบัญชีเฉพาะจ านวนที่ลดลงเท่านั้น บัญชี “ขาดทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย์” จะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

บัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ในหัวข้อ 
ส่วนของเจ้าของ หากบัญชีนี้เกิดขึ้นกับรายการที่ดิน ที่ดินไม่มีวันหมดอายุจนกว่ากิจการจะ
จ าหน่ายที่ดินออกไปจึงจะปิดบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์นี้ตามไปด้วย แต่ถ้าหาก
บัญชีนี้เกิดขึ้นกับอาคารและอุปกรณ์ต้องตัดบัญชีนี้ให้หมดตามอายุการให้ประโยชน์ที่เหลือของ
รายการอาคารและ อุปกรณ์นั้น โดยโอนปิดเข้าบัญชีก าไรสะสม ซึ่งบัญชีก าไรสะสมแสดงในส่วน
ของเจ้าของ และมูลค่าของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ที่ทยอยโอนปิดไปบัญชี
ก าไรสะสมในแต่ละงวดจะมีจ านวนเท่ากับผลต่างของค่าเสื่อมราคาก่อนตีราคากับค่าเสื่อมราคา
หลังตีราคาใหม่ 
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การตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นในครั้งแรก 

การตีราคาสนิทรัพย์เพิ่มขึน้ในครั้งแรก 

กรณีที่ 1. 

ตีราคาครั้งแรก    เดบิต สินทรัพย์                                    10 

                                     เครดิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์   10 

ตีราคาครั้งที่สอง  เดบิต สินทรัพย์                                   7 

                                     เครดิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์     7 

การตีราคาสนิทรัพย์เพิ่มขึน้ในครั้งแรก 

กรณีที่ 2. 

ตีราคาครั้งแรก    เดบิต สินทรัพย์                                    10                              
                                     เครดิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์     10 

ตีราคาครั้งที่สอง   เดบิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์       8 

                                       เครดิต สินทรัพย์                                          8 

  ในครั้งที่สองของการตีราคานั้น ตีราคาลดลงน้อยกว่าที่เคยตีราคาเพิ่มขึ้น  ต้องน าบัญชีส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย์มาชดเชยผลขาดทุนในงวดนี้ก่อน ซึ่งบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จะมียอดคงเหลือ
ยกไปงวดหน้า 2 บาท 

กรณีที่ 3. 

ตีราคาครั้งแรก    เดบิต สินทรัพย์                                            10                              
                                     เครดิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์        10 

ตีราคาครั้งที่สอง    เดบิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์       10 

                                       เครดิต สินทรัพย์                                          10 

  ในครั้งที่สองของการตรีาคานั้น ตีราคาลดลงเท่ากับท่ีเคยตีราคาเพิ่มขึ้น ต้องน าบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์มาชดเชยผลขาดทุนงวดนี้ก่อน ซึ่งบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จะถูกน ามาชดเชยจนหมด  
กรณีที่ 4. 

ตีราคาครั้งแรก    เดบิต สินทรัพย์                                            10                              
                                     เครดิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์        10 

ตีราคาครั้งที่สอง    เดบิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์       10 

                               เดบิต ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์               5 

                                       เครดิต สินทรัพย์                                          15 

  ในครั้งที่สองของการตีราคานั้น ตีราคาลดลงมากกว่าที่เคยตีราคาเพิ่มขึ้น  ต้องน าบัญชีส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย์มาชดเชยผลขาดทุนในงวดนี้ก่อน ซึ่งบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จะถูกน ามาชดเชย
จนหมดและที่เหลือจะถูกบันทึกบัญชีเป็นขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

ภาพท่ี 6.1 การตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นในครั้งแรก 
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การตีราคาสินทรัพย์ลดลงในครั้งแรก 

การตีราคาสนิทรัพย์ลดลงในครั้งแรก 

กรณีที่ 1. 

ตีราคาครั้งแรก    เดบิต ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์            10 

                                     เครดิต  สินทรัพย์                                           10 

ตีราคาครั้งที่สอง  เดบิต ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์            7 

                                     เครดิต สินทรัพย์                                             7 

กรณีที่ 2. 

ตีราคาครั้งแรก    เดบิต ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์        8                              
                                     เครดิต สินทรัพย์                                        8 

ตีราคาครั้งที่สอง  เดบิต สินทรัพย์                                       8 

                                       เครดิต ก าไรจากการตีราคาสินทรัพย์            8 

  ในครั้งที่สองของการตีราคานั้น ตีราคาเพิ่มขึ้นเท่ากับที่เคยตีราคาลดลงในงวดที่แล้ว 

กรณีที ่3. 

ตีราคาครั้งแรก    เดบิต ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์            8                         
                                     เครดิต สินทรัพย์                                                8 

ตีราคาครั้งที่สอง  เดบิต สินทรัพย์                                             10 

                                       เครดิต ก าไรจากการตีราคาสินทรัพย์                    8 

                                      เครดิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์           2 

ในครั้งที่สองของการตีราคานั้น ตีราคาเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เคยตีราคาลดลงในงวดที่แล้ว  ส่วนท่ีเพิ่มในงวด
นี้ให้ถือเป็นก าไรเท่ากับที่เคยขาดทุนในงวดที่แล้วก่อน ที่เกินมาให้บันทึกบัญชีเป็นส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย์ 
กรณีที ่4. 

ตีราคาครั้งแรก    เดบิต ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์            8                          
                                     เครดิต สินทรัพย์                                        8 

ตีราคาครั้งที่สอง  เดบิต สินทรัพย์                                           7 

                                       เครดิต ก าไรจากการตีราคาสินทรัพย์            7 

ในครั้งที่สองของการตีราคานั้น ตีราคาเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่เคยตีราคาลดลงในงวดที่แล้ว  ส่วนท่ีเพิ่มในงวด
นี้ให้ถือเป็นก าไรเท่ากับที่เคยขาดทุนในงวดที่แล้วก่อน  

 

ภาพท่ี 6.2 การตีราคาสินทรัพย์ลดลงในครั้งแรก 
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การตีราคาใหม่รายการที่ดิน   

ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด ถ้ามีการตีราคาเพิ่มขึ้นในปีแรก กิจการจะต้องรับรู้ในงบ
แสดงฐานะการเงินด้วยจ านวนเงินเท่ากับมูลค่าตามบัญชีส่วนที่เพิ่มขึ้น หากมีการตีราคาลดลง 
กิจการต้องบันทึกบัญชีขาดทุนจากการตีราคาลดลงแสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
การบันทึกรายการตีราคาใหม่ในงวดต่อๆ ไป กิจการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามภาพที่ 6.1 และ 
ภาพที่ 6.2 

ตัวอย่างที่ 6-17 แสดงให้เห็นหลักการบัญชีของการตีราคาใหม่ 3 ปี และแสดงให้เห็นทั้งการตีรา
ราเพิ่มขึ้น กับการตีราคาลดลงในปีแรก ส่วนปีท่ี 2 กิจการตีราคาเพิ่มขึ้น และปีที่ 3 กิจการตีราคา
ลดลง   
สมมติว่ากิจการซื้อที่ดินไว้แล้ว 10,000 บาท  
1 การตีราคาจาก 10,000  

เพิ่มขึน้ 1,000 เป็น 11,000 

การตีราคาจาก 10,000  

ลดลง  100 เหลือ 9,900 

 เดบิต ที่ดิน                        1,000 

         เครดิต ส่วนเกินทุนจาก 

                   การตีราคาสินทรัพย์  1,000 

เดบิต  ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์          100 

         เครดิต ที่ดิน                                           100 

2 การตีราคาจาก 11,000  

เพิ่มขึน้  200  เป็น  11,200 

การตีราคาจาก 9,900  
เพิ่มขึน้ 300 เป็น 10,200  

 เดบิต ที่ดิน                       200 

         เครดิต  ส่วนเกินทุนจาก 

                    การตีราคาสินทรัพย์    200 

เดบิต ที่ดิน          300 

      เครดิต ก าไรจากการตีราคาสินทรัพย์      100 

      เครดิตส่วนเกินทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์  200 

3 การตีราคาจาก 11,200  

ลดลง 1,200 เหลอื 10,000 

ถ้าการตีราคาจาก 10,200  

ลดลง  200 เหลือ 10,000 

 เดบิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์1,200 

          เครดิต  ที่ดิน                                    1,200 

เดบิต  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์  200 

     เครดิต  ที่ดิน                                              200 

3.1 ถ้าการตีราคาจาก 11,200 

ลดลง 1,300 เหลอื 9,900 

ถ้าการตีราคาจาก 10,200  

ลดลง  300 เหลือ 9,900 

 เดบิตส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 1,200 

เดบิตขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์             100 

     เครดิต  ที่ดิน                                         1,300 

เดบิต  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์    200 

เดบิต  ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์          100 

          เครดิต  ที่ดิน                                         300 

ดัดแปลงจาก : บุญเสริม วิมุกตะนันท์ และคณะ (2556: 258) 
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ตัวอย่างที่ 6-18 ที่ดินราคาทุน 500,000 บาท ซื้อมาในวันที่ 1 มกราคม 2551 กิจการเลือกวิธี
ปฏิบัติคือใช้วิธีการตีราคาใหม่โดยเริ่มตีราคาที่ดินใหม่ในปี 2551 ที่ดินมีมูลค่ายุติธรรมในปีต่างๆ 
ดังนี้ 

พ.ศ. มูลค่ายุติธรรม (บาท) ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่าตามบัญชี (บาท) 
2551 450,000 ลดลง  50,000 

2552 650,000 เพิ่มขึ้น 200,000 

2553 550,000 ลดลง 100,000 

2554 475,000 ลดลง 75,000 

การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป มีดังนี้ 
                                                      สมุดรายวันทั่วไป                                                 หน้า .... 
พ.ศ.  
2551 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ม.ค.  1 ที่ดิน  500,000  

             เงินสด   500,000 

 ซื้อที่ดิน    

ธ.ค. 31 ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์  50,000  

             ที่ดิน   50,000 

 ตีราคาที่ดินลดลงท าให้มูลค่าตามบัญชี = 450,000    

2552     

ธ.ค. 31 ที่ดิน  200,000  

             ก าไรจากการตีราคาสินทรัพย์   50,000 

             ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์   150,000 

 ตีราคาที่ดินเพิม่ขึ้นท าให้มูลคา่ตามบัญชี=650,000    

2553     

ธ.ค. 31 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์  100,000  

             ที่ดิน   100,000 

 ตีราคาที่ดินลดลงท าให้มูลค่าตามบัญชี = 550,000    

2554     

ธ.ค. 31 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์  50,000  

 ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์  25,000  

             ที่ดิน   75,000 

 ตีราคาที่ดินลดลงท าให้มูลค่าตามบัญชี = 475,000    
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การตีราคาที่ดิน ไม่มีบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม สามารถน ามูลค่าตามบัญชีมาเปรียบเทียบ
กับมูลค่ายุติธรรม แล้วน าผลต่างที่เกิดขึ้นไปบันทึกบัญชีได้เลย 

 

การตีราคาใหม่รายการอาคารและอุปกรณ์  

อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัด กิจการต้องค านวณค่า
เสื่อมราคา การตีราคาอาคารและอุปกรณ์มักจะท าเมื่อกิจการได้ใช้งานอาคารและอุปกรณ์มาแล้ว
ระยะเวลาหนึ่ง กิจการต้องบันทึกค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากการใช้งานอาคารและอุปกรณ์ตามปกติ
ก่อน จากนั้นจึงท าการตีราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยการเปรียบเทียบระหว่าง มูลค่าตามบัญชีกับ
มูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีวิธีการค านวณ 2 วิธี ดังกล่าวไว้ตอนต้นแล้ว 

ตัวอย่างที่ 6-19 กิจการซื้อเครื่องจักรในวันที่ 1 มกราคม 2555 ราคาทุน 150,000 บาท อายุการ
ให้ประโยชน์ 5 ปี ไม่มีมูลค่าคงเหลือ กิจการคิดค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2557  กิจการเลือกตีราคาสินทรัพย์ใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เครื่องจักรมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 
75,000 บาท 

 ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรต่อปี  = 150,000 / 5 ปี = 30,000  บาท 

  วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ค่าเสื่อมราคาสะสม = 30,000 x 3 ปี  = 90,000  บาท 

ค านวณมูลค่าตามบัญชีของเครื่องจักร 
ราคาทุนของเครื่องจักร                 150,000 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 3 ปี            90,000 

มูลค่าตามบัญชี 31 ธันวาคม 2557 60,000 

 ค านวณการเปลี่ยนแปลงระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม 31 ธันวาคม 2557   75,000 

หัก มูลค่าตามบัญชี 31 ธันวาคม 2557  60,000 

การตีราคาเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้น                         15,000 
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วิธีที่ 1 วิธีค านวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพื่อจะได้น าไปบันทึก
บัญชีการเปลี่ยนแปลงของทั้งราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ ผลลัพธ์คือ
ราคาทุนของสินทรัพย์เกิดการเปลี่ยนแปลง ค่าเสื่อมราคาสะสมเกิดการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้
มูลค่าตามบัญชีเป็นราคาที่ตีใหม่คือมูลค่ายุติธรรม (ค านวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็น %) 
ค านวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของเครื่องจักร 
อัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ =                   มูลค่าการเปลี่ยนแปลง x 100 

                   มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่มีการตีราคาใหม่ 
     = 15,000 x 100  = 25 % 

           60,000 

 

ค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ 
ก่อนตีราคาใหม ่ การตีราคาเพิ่มขึ้น หลังการตีราคาใหม ่

ราคาทุนของเครื่องจกัร                 150,000 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม 3 ปี            90,000 

มูลค่าตามบัญชี 31 ธันวาคม 2557 60,000 

37,500 (150,000 x 25%) 
22,500 (90,000 x 25%) 
15,000 (60,000 x 25%) 

150,000+37,500  =187,500 

  90,000+22,500  = 112,500 

  60,000+15,000   =  75,000 

การค านวณมูลค่าตามบัญชีของเครื่องจักรภายหลังการตีราคาใหม่ ดังนี้ 
มูลค่าของเครื่องจักรที่ตีราคาใหม่    =             187,500  บาท 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องจักร   =   112,500 บาท 

มูลค่าตามบัญชีภายหลังการตีราคาใหม่                             =     75,000  บาท 

 

การบันทึกบัญชี มีดังนี้ 
                                                    สมุดรายวันทั่วไป                               หน้า  30 

พ.ศ.  2557 

 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ธ.ค.       31 เครื่องจักร 
            ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร 
            ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 
บันทึกการตีราคาเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 25 % 

 37,500   

22,500 

15,000 
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วิธีที่ 2 วิธีปิดบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมทั้งหมด ส่งผลให้บัญชีสินทรัพย์ลดลง จากนั้นจึงตีราคา
สินทรัพย์ใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรม วิธีนี้ใช้กับสินทรัพย์ที่เป็นอาคาร (ปิดบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม
ทั้งหมดก่อนตีราคาใหม่) 
ค านวณมูลค่าตามบัญชีของเครื่องจักร 

ราคาทุนของเครื่องจักร                 150,000 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 3 ปี            90,000 

มูลค่าตามบัญชี 31 ธันวาคม 2557 60,000 

ปิดบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมทั้งหมด ส่งผลให้บัญชีสินทรัพย์ลดลง ดังนี้ 
1. ราคาทุนของเครื่องจักร                      150,000 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 3 ปี                   90,000    ปิดบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม 

มูลค่าตามบัญชี 31 ธันวาคม 2557        60,000 

2. การปิดบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมส่งผลให้ มูลค่าตามบัญชี 31 ธันวาคม 2557= 

60,000 

3. มูลค่าตามบัญชี 31 ธันวาคม 2557 ก่อนตีราคา    60,000 

บวก การตีราคาเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้น               15,000 

มูลค่าตามบัญชี 31 ธันวาคม 2557 หลังตีราคา     75,000 

กิจการต้องปรับมูลค่าตามบัญชีให้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 15,000 บาท ท าให้มูลค่าของเครื่องจักร
ภายหลังการตีราคาใหม่มีจ านวนเงินเท่ากับมูลค่ายุติธรรม 75,000 บาท 

                                              สมุดรายวันทั่วไป                                         หน้า  30 

พ.ศ.2557 

 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ธ.ค.     31 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร             
            เครื่องจักร 
โอนปิดบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร
ไปบัญชีเครื่องจักร 
เครื่องจักร 
            ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 
บันทึกการตีราคาเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 

 90,000 

 

 

 

15,000 

  

90,000 

 

 

 

15,000 
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วิธีปฏิบัติ หลังการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ 
หลังจากตีราคาสินทรัพย์ใหม่ ต้องปฏิบัติโดยไม่สลับขั้นตอน ดังนี้ 
1. การค านวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ หลังจากกิจการตีราคาสินทรัพย์

ใหม่ในวันสิ้นงวด สินทรัพย์จะถูกน ามาใช้งานตามปกติ กิจการต้องค านวณค่าเสื่อมราคาจากมูล
ค่าที่ตีใหม่ 

2. ตัดจ าหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปบัญชีก าไรสะสม 

แสดงได้ ดังนี้ 
1. การค านวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ 
ใช้วิธีที่ 1 ในการตีราคาสินทรัพย์ (ค านวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็น %) 

ค่าเสื่อมราคาต่อปี = (ราคาทุนของสินทรัพย์หลังตีราคาใหม่- ค่าเสื่อมราคาสะสม)– มูลค่าคงเหลือ 

                อายุการให้ประโยชน์ที่เหลือ 

ใช้วิธีที่ 2 ในการตีราคาสินทรัพย์ (ปิดบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมทั้งหมดก่อนตีราคาใหม่) 
ค่าเสื่อมราคาต่อปี = ราคาทุนของสินทรัพย์หลังตีราคาใหม่– มูลค่าคงเหลือ 

    อายุการให้ประโยชน์ที่เหลือ 

2. ตัดจ าหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์  มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 
2.1 สินทรัพย์ที่เป็นที่ดิน บัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ไม่ต้องตัดบัญชี

เนื่องจากที่ดินไม่หมดอายุจนกว่าจะบริจาคหรือขายท่ีดินจึงปิดบัญชีพร้อมกันไป 

2.2 สินทรัพย์ที่เป็นอาคารและอุปกรณ์ บัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์  
โดยตัดบัญชีเข้าบัญชีก าไรสะสมค านวณได้โดย 

2.2.1 ทยอยตัดบัญชีให้หมดเท่ากับอายุของอาคารและอุปกรณ์ 
2.2.2 ตัดบัญชีตามอายุของอาคารและอุปกรณ์ หรือ ตัดบัญชีด้วยจ านวนที่เป็น

ผลต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาต่อปีก่อนตีราคากับค่าเสื่อมราคาต่อปีหลังตีราคาใหม่ 
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ตัวอย่างที่ 6-20 จากตัวอย่างท่ี 6-17 หลังจากตีราคาสินทรัพย์ใหม่แล้วในวันสิ้นงวด สินทรัพย์จะ
ถูกน ามาใช้งานตามปกติ กิจการต้องค านวณค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าที่ตีใหม่ 
การค านวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่  
วิธีที่ 1 ในการตีราคาเครื่องจักร (ค านวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็น %) 
ค่าเสื่อมราคาต่อปี = (ราคาทุนของสินทรัพย์หลังตีราคาใหม่- ค่าเสื่อมราคาสะสม)– มูลค่าคงเหลือ 

                อายุการให้ประโยชน์ที่เหลือ 

ค่าเสื่อมราคาต่อปี = (187,500   – 112,500 ) – 0 = 37,500 บาท 

                             2 ปี 

กิจการบันทึกรายการที่ตีใหม่โดยใช้วิธีที่ 2 ในการตีราคาเครื่องจักร (ปิดบัญชีค่าเสื่อมราคา
สะสมทั้งหมดก่อนตีราคาใหม่) 

ค่าเสื่อมราคาต่อปี =  (75,000  – 0) / 2 ปี= 37,500 บาท 

การตัดจ าหน่าย ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 
1. บัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือ 15,000 บาท อายุการให้
ประโยชน์ที่เหลือ คือ 2 ปี = 15,000 / 2 ปี = 7,500 บาท 

2. ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรต่อปีก่อนตีราคา = 150,000 / 5 ปี = 30,000  บาท 

ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรต่อปีหลังตีราคา    = 37,500  บาท 

ผลต่าง       =    7,500  บาท 

การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 
                                                สมุดรายวันทั่วไป    

พ.ศ.2558 

 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ธ.ค.     31 ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร             
           ค่ า เ สื่ อม ร าคาสะสม -เ ค รื่ อ ง จั ก ร            
บันทึกค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรหลังตีราคาใหม่ 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 
          ก าไรสะสม             

ตัดจ าหน่ายส่วนเกินทุนฯเข้าก าไรสะสม 

 37,500  

  

 

7,500 

  

37,500  

 

 

     

7,500 
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ตัวอย่างที่ 6-21 บริษัท หาดกะตะ จ ากัด ซื้ออุปกรณ์มาเพื่อมาใช้ในการด าเนินงาน เมื่อวันที่ 1 
มกราคม 2556 ราคาทุน 300,000 บาท ไม่มีมูลค่าคงเหลือ อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี 
ค านวณค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีเส้นตรง บริษัท เลือกปฏิบัติโดยใช้วิธีตีราคาสินทรัพย์ใหม่ ซึ่งผู้
ประเมินราคาอิสระ ประเมินราคาอุปกรณ์ใหม่ทุกปี เริ่มวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่ายุติธรรม มี
ดังนี้ 
 31 ธันวาคม 2557  มูลค่ายุติธรรม    225,000 บาท 

 31 ธันวาคม 2558  มูลค่ายุติธรรม   105,000 บาท 

 31 ธันวาคม 2559  มูลค่ายุติธรรม     60,000 บาท 

ให้ท า 

1. บันทึกบัญชีรายการท่ีเกี่ยวข้องในสมุดรายวันทั่วไป  
2. กิจการใชว้ิธีที่ 2 ในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ 
การค านวณค่าเสื่อมราคาต่อปี = (300,000 – 0) / 5 ปี = 60,000 บาท 

                                                   สมุดรายวันทั่วไป                                       หน้า    … 

พ.ศ. รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

2556   บัญชี   

 

    

ม.ค.      1 อุปกรณ์   300,000     

              เงินสด     300,000   

 บันทึกการซื้ออุปกรณ์      

ธ.ค.    31 ค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์   60,000    

           ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์    60,000  

 บันทึกค่าเสื่อมราคาประจ าปี      

2557       

ธ.ค.    31 ค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์   60,000    

           ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์    60,000  

 บันทึกค่าเสื่อมราคาประจ าปี      
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                                              สมุดรายวันทั่วไป                                      หน้า    …   
พ.ศ. รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

2557 บัญชี 
ธ.ค.    31 ราคาทุนก่อนตีราคาครัง้ที่ 1       300,000       

  หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม 2 ปี      120,000 (1 ม.ค. 2556 – 31 ธ.ค. 2557)   

 มูลค่าตามบัญชี 31ธ.ค. 57       180,000      

 มูลค่ายตุิธรรม 31ธ.ค. 57 :FV      225,000      

 มูลค่าตามบัญชี 31ธ.ค. 57:BV    180,000      

 การเปล่ียนแปลงทีเ่พิ่มขึ้น              45,000      

 ค่าเส่ือมราคาสะสม – อุปกรณ์  120,000    

           อุปกรณ์     120,000  

 ปิดบัญชีคา่เส่ือมราคาสะสมอุปกรณ์ 2 ปี      

 อุปกรณ์    45,000    

          ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์    45,000  

 บันทึกการตีราคาอุปกรณ์เพิม่ขึ้น      

 (หลังจากตีราคาแล้ว เหลือเวลาอกี 3 ปี )      

 ค านวณค่าเส่ือมราคาต่อปีหลังตรีาคา =  225,000 / 3 ปี = 75,000 บาท  

2558       

ธ.ค.    31 ค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์    75,000    

            ค่าเสื่อมราคาสะสม–อุปกรณ์    75,000  

 บันทึกค่าเสื่อมราคาประจ าปี      
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                                             สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า    ..... 
พ.ศ. รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

2558   บัญชี       

ธ.ค.    31 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย์  15,000     

             ก าไรสะสม    15,000   

 ตัดส่วนเกินทุนฯ( 45,000 /3 ปี=15,000 บาท)      

 ราคาทุนก่อนตีราคาครัง้ที่ 2       225,000      

 หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม1 ปี         75,000 (1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558)  

 มูลค่าตามบัญชี 31ธ.ค. 58        150,000      

 มูลค่ายตุิธรรม 31ธ.ค. 58 : FV     105,000      

 มูลค่าตามบัญชี 31ธ.ค. 58: BV   150,000      

 การเปล่ียนแปลงทีล่ดลง                45,000      

 ค่าเส่ือมราคาสะสม – อุปกรณ์  75,000    

             อุปกรณ์     75,000  

 ปิดบัญชีคา่เส่ือมราคาสะสมอุปกรณ์  1 ปี      

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย์ 
 (เกิดขึ้น 45,000- ตัดจ าหน่าย 15,000 ) 

 30,000    

 ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์  15,000     

              อุปกรณ์     45,000  

 ตีราคาอุปกรณ์ลดลงใช้ส่วนเกินทุนฯมา
ชดเชย 

     

 ปีน้ีขาดทุน 45,000 บาท ให้น าส่วนเกินทุนฯท่ีมี 30,000 บาทมาชดเชย ท าให้ผลขาดทุน
น้อยลงเหลือเพียง 15,000 บาท ส่งผลให้ ส่วนเกินทุนฯ หมดพอด ี

 หลังจากตีราคาแล้ว เหลือเวลาอกี 2 ปี)ค่าเส่ือมราคาต่อปี หลังตีราคา 
105,000 / 2 ปี= ปีละ 52,500บาท 
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                         สมุดรายวันทั่วไป                                        หน้า    ..... 
พ.ศ. รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

2559   บัญชี       

ธ.ค.    31 ค่าเส่ือมราคา – อุปกรณ์   52,500    

            ค่าเส่ือมราคาสะสม – อุปกรณ์     52,500  

 บันทึกค่าเส่ือมราคาประจ าป ี      

 ราคาทุนก่อนตีราคาครัง้ที่ 3      105,000      

 หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม1 ปี         52,500 (1 ม.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559)  

 มูลค่าตามบัญชี 31ธ.ค. 59         52,500      

 มูลค่ายตุิธรรม 31ธ.ค. 59 : FV      60,000      

 มูลค่าตามบัญชี 31ธ.ค. 59: BV     52,500      

 การเปล่ียนแปลงทีเ่พิ่มขึ้น                7,500      

 ค่าเส่ือมราคาสะสม – อุปกรณ์   52,500    

                 อุปกรณ์     52,500  

 ปิดบัญชีคา่เส่ือมราคาสะสม 1 ปี       

 อุปกรณ์   7,500    

                ก าไรจากการตีราคาสินทรัพย์    7,500  

 ตีราคาอุปกรณ์เพิม่ขึ้น เนื่องจากปี 2558       

 (เกดิผลขาดทุนปีนี้จงึต้องน าผลขาดทุนมาชดเชยก าไรจงึไม่เกิดส่วนเกินทุนฯ 

 และหลังจากตีราคาแล้ว เหลือเวลาอีก 1 ปี ) 
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                                               สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า    ..... 
พ.ศ. รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

2560   บัญชี   

 

    

ธ.ค.    31 ค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์   60,000    

            ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์    60,000  

 บันทึกค่าเสื่อมราคา       

 (60,000 / 1 ปี =  ปีละ 60,000 บาท)      

2561       

ม.ค.     1 ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์  60,000    

               อุปกรณ์     60,000  

 ตัดบัญชีอุปกรณ์เนื่องจากหมดอายุ      

 

การทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ก าหนดว่า  
51 กิจการต้องทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์อย่าง 

น้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และหากคาดว่ามูลค่าคงเหลือและอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่างไปจากที่ได้ประมาณไว้ กิจการต้องถือว่าการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ซึ่งต้อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี 
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด เมื่อกิจการได้ใช้งานสินทรัพย์แล้ว มีการค านวณค่า
เสื่อมราคาแล้ว กิจการต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ อย่างน้อย
ที่สุดปีละครั้ง โดยการทบทวนว่าสินทรัพย์ยังสามารถให้ประโยชน์เท่ากับอายุการให้ประโยช์ที่เหลือ
หรือไม่ เพื่อความถูกต้องของการน ามาใช้งานและสภาพที่แท้จริงของสินทรัพย์ สาเหตุที่ต้อง
ทบทวน เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือความซบเซาของเศรษฐกิจ เป็นต้น 
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ตัวอย่างที ่ 6-22 บริษัท หาดไตรตรัง จ ากัด ซื้อเครื่องจักรในราคา 765,000 บาท ในวันที่ 1 
มกราคม 2555 อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี มูลค่าคงเหลือ 15,000 บาท เมื่อถึงวันที่ 1 
มกราคม 2557 กิจการประเมินคุณสมบัติของเครื่องจักรว่ายังคงใช้งานเครื่องจักรต่อไปได้อีก 4 ปี 
ส่งผลให้มูลค่าคงเหลือลดลงเหลือ 7,500 บาท เนื่องจากกิจการมีเครื่องจักรจ านวนหลายเครื่อง 
เปลี่ยนกันใช้งานท าให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพที่ดี 

ให้ท า ค านวณค่าเสื่อมราคาประจ าปี ภายหลังการทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
ของเครื่องจักร 
การค านวณค่าเสื่อมราคาต่อปีก่อนการทบทวน 

 ค่าเสื่อมราคาต่อปี = (765,000 – 15,000) / 5 ปี = 150,000 บาท 

ราคาทุน  1 ม.ค. 2557       765,000 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม 2 ปี   (1 ม.ค. 2555 – 1  ม.ค. 2557)  300,000 

มูลค่าตามบัญชี วันที่ 1 ม.ค. 2557     465,000 

ค่าเสื่อมราคาภายหลังการทบทวนต้ังแต่วันที่ 1 ม.ค. 2557  

= มูลค่าตามบัญชีหลังการทบทวน – มูลค่าคงเหลือใหม่ 
                    อายุการให้ประโยชน์คงเหลือ 

= (465,000 – 7,500) / 4 ปี    = 114,375 บาท 

การตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ก าหนดว่า  
 67 กิจการต้องตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออก 

จากบัญชีเมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ 
67.1  กิจการจ าหน่ายสินทรัพย์ หรือ 

67.2 กิจการคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้
สินทรัพย์หรือจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 
ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด กิจการต้องตัดหรือเครดิตรายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
1. กิจการจ าหน่ายสินทรัพย์ หมายความว่า การตัดบัญชีสินทรัพย์นั้นออกไปจากบัญชี 

ค าว่า“จ าหน่าย” หมายถึง การขายสินทรัพย์ สินทรัพย์สูญหาย การบริจาค การเลิกน าสินทรัพย์นั้น
มาใช้งาน และการน าสินทรัพย์ไปแลกเปลี่ยน  
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2. เมื่อกิจการสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงในอนาคตจากการงานใช้
สินทรัพย ์

วิธีปฏิบัติเมื่อกิจการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ 
ไม่ว่ากิจการจะตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยสาเหตุใดก็ตาม กิจการต้องปิดบัญชี

ค่าเสื่อมราคาสะสม 

1. ค านวณค่าเสื่อมราคา ต้ังแต่วันที่ค านวณครั้งล่าสุดจนถึงวันที่จ าหน่ายสินทรัพย์ออก
จากบัญชี จะท าให้ได้ค่าเสื่อมราคาสะสมล่าสุด จากนั้นให้ค านวณค่าเสื่อมราคาสะสมที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดก่อนปิดบัญชี 

2. บันทึกตัดรายการสินทรัพย์ออกจากบัญชีในราคาทุนของสินทรัพย์พร้อมทั้งปิดบัญชี
ค่าเสื่อมราคาสะสมทั้งหมดที่ค านวณได้จากข้อ 1. 

การตัดจ าหน่ายสินทรัพย์เนื่องจากเลิกใช้งาน   

หากกิจการมีความจ าเป็นต้องการเลิกใช้งานสินทรัพย์ กิจการต้องตัดรายการสินทรัพย์นั้น
ออกจากบัญชี อาจเกิดจาก การช ารุดของสินทรัพย์ หมายความว่า กิจการต้องเลิกใช้งานสินทรัพย์
ทั้งๆ ที่สินทรัพย์ยังไม่หมดอายุการให้ประโยชน์ ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่กิจการคือ “ผล
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์” หรือ การที่สินทรัพย์สูญหายจากการถูกโจรกรรม ส่งผลให้เกิด
ความเสียหายแก่กิจการคือ “ผลขาดทุนจากการถูกโจรกรรม”  
(บุญเสริม วิมุกตะนันท์ และคณะ, 2556: 278) 
ตัวอย่างที่ 6-23 วันที่ 1 มกราคม 2553 บริษัท ห้าแยกวุ่นวาย จ ากัด ซื้ออุปกรณ์ส านักงาน 
90,000 บาท มูลค่าคงเหลือ 15,000 บาท อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี ปิดบัญชีวันที่ 31 

ธันวาคมกิจการคิดค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง วันที่ 1 สิงหาคม 2556 อุปกรณ์ส านักงาน ช ารุด
เสียหายจนใช้การไม่ได้ กิจการประเมินแล้วและตัดสินใจจ าหน่ายออกจากบัญชี  

ค่าเสื่อมราคาต่อปี = ( 90,000 – 15,000 ) / 5 ปี = 15,000 บาท  
ค านวณค่าเสื่อมราคาของปี 2557 ต้ังแต่วันที่ 1 ม.ค. 2553 ถึงวันที่ 1 ส.ค. 2556 ดังนั้น 
ระยะเวลา 7 เดือน    = 15,000 x  (7 / 12 )  =   8,750 บาท 

ระยะเวลาในการใช้งานอุปกรณ์ส านักงาน คือ 3 ปี 7 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 ม.ค. 2553 ถึง
วันที่ 1 ส.ค. 2556   ท าให้ค่าเสื่อมราคาสะสมจนถึงวันที่ช ารุดเสียหาย 3 ปี 7 เดือน  

= (15,000 x 3 ปี) + (15,000 x  (7 / 12 )  ) 
                         = 53,750 บาท 
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มูลค่าตามบัญชีของอุปกรณ์ส านักงาน วันที่ 1 ส.ค.2557 = 90,000 – 53,750 = 36,250 บาท 

ดังนั้น ผลขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ส านักงาน         = 36,250  บาท 

                                                   สมุดรายวันทั่วไป                                    หน้า..... 
พ.ศ.2553 

 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ม.ค.      1 

 

 

ธ.ค.    31 

 

 

2554 

ธ.ค.    31 

 

 

2555 

ธ.ค.    31 

 

 

2556 

ส.ค.      1 

อุปกรณ์ส านักงาน 

          เงินสด 

ซื้ออุปกรณ์ส านักงานเป็นเงินสด 

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน 

          ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านักงาน 

บันทึกค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ประจ าป ี

 

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน 

          ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านักงาน 

บันทึกค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ประจ าป ี

 

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน 

          ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านักงาน 

บันทึกค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ประจ าป ี

 

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน 

          ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านักงาน 

บันทึกค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 7 เดือน 

ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านักงาน 

ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ 
            อุปกรณ์ส านักงาน 

จ าหน่ายอุปกรณ์ส านักงานเนื่องจากช ารุด 

 90,000 

 

 

15,000 

 

 

 

15,000 

 

 

 

15,000 

 

 

 

8,750  

 

 

68,750 

21,250   

  

90,000 

 

 

15,000 

 

 

 

15,000 

 

 

 

15,000 

 

 

 

8,750  

 

 

 

90,000 
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การขายสินทรัพย์ 

เมื่อกิจการมีความจ าเป็นที่จะต้องขายสินทรัพย์ที่มีไว้ใช้ในการด าเนินงาน กิจการต้อง
ปฏิบัติ ดังนี้ กิจการต้องค านวณค่าเสื่อมราคาสะสมต้ังแต่วันที่เริ่มใช้งานสินทรัพย์จนถึงวันที่ขาย
สินทรัพย์ เพื่อกิจการจะได้ทราบก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) ก าหนดว่า 

71 ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่าง 
ระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์นั้น 

ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด เมื่อกิจการตัดจ าหน่ายรายการสินทรัพย์นั้นออกไป โดย
การขายสินทรัพย์ จะต้องเกิดผลต่างระหว่างราคาขายสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์ อาจส่งผลให้เกิดก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์หรือขาดทุนจากการจ าหน่าย
สินทรัพย ์

ตัวอย่างที่ 6-24 วันที่ 1 มกราคม 2553 กิจการซื้ออุปกรณ์ส านักงาน 180,000 บาท มูลค่า
คงเหลือ 30,000 บาท อายุการให้ประโยชน์ประมาณ 5 ปี ค านวณค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง กิจการ
ปิดบัญชีวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ในวันที่ 1 เมษายน 2557 กิจการขายอุปกรณ์ส านักงาน  
มูลค่ายุติธรรมของอุปกรณ์ส านักงานเท่ากับ 51,000 บาท  

กิจการขายสินทรัพย์ หลังจากใช้อุปกรณ์ส านักงานมาแล้ว 4 ปี 3 เดือน 

กิจการต้องค านวณค่าเสื่อมราคาของปี 2557 ระยะเวลา 3 เดือน ( 1 ม.ค.- 1 เม.ย.)  
ค่าเสื่อมราคาต่อปี = (180,000 – 30,000 )/  5 ปี = 30,000 บาท 

ค่าเสื่อมราคา  3 เดือน  = 30,000 x 3 = 7,500 บาท 

          12 

ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ใช้อุปกรณ์ส านักงานมาแล้ว 4 ปี 3 เดือน = (30,000 x 4 ปี) + 7,500  
    = 127,500  บาท 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ขายอุปกรณ์ส านักงาน         = 180,000 – 127,500  = 52,500  บาท 

ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์                 = 52,500  -  51,000 =  1,500  บาท 
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                                 สมุดรายวันทั่วไป                                                 หน้า .... 
พ.ศ.2557 

 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

เม.ย.     1 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน 

      ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านักงาน 

บันทึกค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 3 เดือน 

เงินสด 

ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านักงาน 

ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 
            อุปกรณ์ส านักงาน 

การจ าหน่ายอุปกรณ์ส านักงานเกิดผลขาดทุน 

 7,500  

 

 

51,000 

127,500 

1,500   

 

  

 7,500  

 

 

 

 

180,000 

 

 

 

การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน สามารถน าเสนอในงบแสดงฐานะ
การเงินได้ดังนี้ 

บริษัท อุดรธานีซิต้ี จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

                                                              หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        

อุปกรณ์ส านักงาน     100,000 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านักงาน    20,000 

มูลค่าตามบัญชี หรือ อุปกรณ์ส านักงาน-สุทธิ    80,000 

ที่ดิน                xx 
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บริษัท อุดรธานีซิต้ี จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

                                                              หน่วย : บาท 

รายได้ 

ค่าใช้จ่าย        

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน      20,000 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ได้ก าหนด
ถึงเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ได้แก่  

1. เกณฑ์ในการวัดมูลค่าที่ใช้ก าหนดมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของ
สินทรัพย ์

2. วิธีการในการค านวณค่าเสื่อมราคา 

3. อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรืออัตราค่าเสื่อมราคาที่ใช้ 
4. รายการกระทบยอดของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ระหว่างวันต้นงวดถึงวันสิ้นงวด 

5. การเลือกวิธีการค านวณค่าเสื่อมราคา 

6. ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ 
7. การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ก าหนดว่า  
134.  กิจการต้องวัดมูลคา่ภายหลังการรับรู้รายการ โดยใช้วิธีราคาทุน โดยแสดง 

รายการที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์นั้น ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่า
เผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี) 

ตามที่มาตรฐานการการรายงานทางการเงินก าหนดไว้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ไม่ได้ก าหนดทางเลือกที่จะแสดงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ได้ 2 วิธี  กล่าวคือไม่ให้มีการตี
ราคาสินทรัพย์ใหม่ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
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สรุป 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มีลักษณะเป็นสินทรัพย์ที่คงทน ถาวร ในอดีตเรียกว่า สินทรัพย์
ถาวรแต่ในปัจจุบันจัดเปน็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ประกอบไป
ด้วยรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการได้มาเรียกว่า รายจ่ายโดยตรง เพื่อท าให้สินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งานได้ตามที่กิจการต้องการ อาจได้มาจากการซื้อ การสร้างขึ้นเอง การแลกเปลี่ยน หรือ
การรับบริจาคหลักจากที่เริ่มใช้งานสินทรัพย์ กิจการต้องค านวณค่าเสื่อมราคา และน าไปบันทึก
บัญชีในวันสิ้นงวด กิจการต้องเลือกวิธีการค านวณค่าเสื่อมราคาให้เหมาะกับสินทรัพย์และการใช้
งาน อีกทั้งยังต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือด้วย 

เมื่อกิจการได้ใช้งานสินทรัพย์ไปแล้วระยะหนึ่งหากมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นกับสินทรัพย์ กิจการ
จะต้องพิจารณาว่ารายจ่ายน้ันเป็นที่จะท าให้ประโยชน์ของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นกว่าเดิม ถ้าเพิ่มก็จะถือ
ว่ารายจ่ายนั้นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ เรียกว่า “รายจ่ายฝ่ายทุน” เช่น การเพิ่มเติม การเปลี่ยน
แทน การปรับปรุงและท าให้ดีขึ้น เป็นต้น แต่ถ้ารายจ่ายนั้นท าให้สินทรัพย์ให้ประโยชน์เท่าเดิม 
รายจ่ายนั้นจัดเป็นค่าใช้จ่าย เรียกว่า “รายจ่ายฝ่ายรายได”้ เช่น ค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ เป็นต้น  

มาตรฐานการบัญชีได้ให้ทางเลือกว่า กิจการสามารถที่จะตีราคาสินทรัพย์ใหม่คือท าให้
มูลค่าของสินทรัพย์เปลี่ยนแปลงเท่ากับมูลค่ายุติธรรม หรือให้ราคาของสินทรัพย์คงเป็นราคาทุน
ตามเดิม 

หากสินทรัพย์ช ารุด สูญหาย หรือกิจการมีความจ าเป็นต้องตัดรายการสินทรัพย์ออกจาก
บัญชี กิจการต้องปิดบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมให้หมดไปด้วย ส่งผลให้เกิดผลขาดทุนจากการ
จ าหน่ายสินทรัพย์ออกไป แต่ถ้าหากกิจการขายสินทรัพย์ อาจเกิดผลก าไรจากการจ าหน่าย
สินทรัพย์ และกิจการต้องเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่
มาตรฐานการบัญชีก าหนด  
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แบบฝึกหัด บทท่ี 6 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

ข้อ 1. วันที่ 1 เมษายน 2557 กิจการต้องปรับปรุงสถานที่เพื่อติดต้ังเครื่องจักรเสียค่าใช้จ่าย 
50,000 บาท วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 กิจการซื้อเครื่องจักรมาในราคาทุน 800,000 บาท ได้รับ
ส่วนลดการค้า 5 % ภาษีที่ขอคืนไม่ได้ 3,000 บาท กิจการจ่ายค่าติดต้ังและทดสอบ 16,000 บาท 
กิจการจ่ายค่าวิศวกรในวิชาชีพ 4,000 บาท  
ค าสั่ง ใหค้ านวณราคาทุนของเครื่องจักรและบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 

ข้อ 2. วันที่ 1 เมษายน 2556 กิจการซื้ออาคารพร้อมอุปกรณ์ในราคารวม 8,000,000 บาท การ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอุปกรณ์ 2,880,000 บาท และมูลค่ายุติธรรมของอาคาร 6,720,000 

บาท  
ค าสั่ง  ให้ค านวณต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์เพื่อให้เป็นสัดส่วนเดียวกันกับมูลค่ายุติธรรมและ
บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป  

ข้อ 3. วันที่ 1 ก.พ. 2557 บริษัท กุมภวาปีเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด  น าเครื่องตกแต่งมีราคาทุน 320,000 

บาท เครื่องตกแต่งถูกใช้งานมาแล้วท าให้มีบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม 240,000 บาท ไปแลกเปลี่ยน
กับเครื่องใช้ส านักงานของห้างหุ้นส่วนจ ากัดหนองคาย การแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์
และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่น าไปแลกได้อย่างน่าเชื่อถือ 

ค าสั่ง บันทึกบัญชีในสมุรายวันทั่วไปของบริษัท กุมภวาปีเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด  ตามกรณี ดังนี้ 
วิเคราะห์โจทย์  ราคาทุนของสินทรัพย์ที่น าไปแลก ( เครื่องตกแต่ง)  320,000  บาท 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องตกแต่ง   240,000  บาท 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่เกิดการแลกเปลี่ยน    80,000  บาท 

กรณีที่ 1  ไม่มีเงินสดเก่ียวข้องในการแลกเปลี่ยน 

มูลค่ายุติธรรมเครื่องตกแต่ง = 88,000 บาท มูลค่ายุติธรรมของเครื่องใช้ส านักงาน= 88,000 บาท  
กรณีที่ 2 ไม่มีเงินสดเก่ียวข้องในการแลกเปลี่ยน 

มูลค่ายุติธรรมเครื่องตกแต่ง = 76,000 บาท มูลค่ายุติธรรมของเครื่องใช้ส านักงาน= 76,000 บาท                                        
กรณีที่ 3 มีเงินสดเกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยน คือ ร้านอุดรเฟอร์นิเจอร์ จ่ายเงินสดเพิ่ม 4,000 

บาท 
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มูลค่ายุติธรรมเครื่องตกแต่ง = 88,000 บาท มูลค่ายุติธรรมของเครื่องใช้ส านักงาน= 92,000 บาท  
ข้อ 4. วันที่ 1 ก.พ. 2557 บริษัท บ้านเหล่า จ ากัด มีเครื่องถ่ายเอกสารราคาทุน 2,000,000 บาท มี
บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม 1,200,000 บาท กิจการน าไปแลกเปลี่ยนกับเครื่องถ่ายเอกสารใหม่ของ
บริษัท ศรีเชียงใหม่ จ ากัด การแลกเปลี่ยนขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์เนื่องจากกระแสเงินสดที่
ได้รับจากสินทรัพย์ไม่แตกต่างจากลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ที่น าไปแลกเปลี่ยน 

ค าสั่ง ค านวณหามูลค่าตามบัญชี ณ วันที่เกิดการแลกเปลี่ยนและบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป  

ข้อ 5. บริษัท ศิริมงคล จ ากัด กู้เงินจากธนาคารจ านวน 2,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี 
เพื่อน ามาก่อสร้างอาคารคลังสินค้า ก่อสร้างอาคารเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2557  
 กิจการน าเงินที่กู้มาจ่ายค่าธรรมเนียมขออนุญาตก่อนปลูกสร้าง 20,000 บาท ซื้อวัสดุใน
การก่อสร้าง 900,000 บาท จ่ายค่าแรงงานคนงาน 600,000 บาท จ่ายค่าสถาปนิก 30,000 บาท 
จ่ายค่าควบคุมงานก่อสร้าง 200,000 บาท จ่ายค่าประชาสัมพันธ์ตึกใหม่ของกิจการ 5,000 บาท 
อาคารก่อสร้างเสร็จและใช้งานได้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ค าสั่ง ค านวณราคาทุนของอาคารคลังสินค้า วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ข้อ 6. บริษัท บ้านเชียง จ ากัด ซื้อเครื่องจักรราคาทุน 3,000,000 บาท มูลค่าคงเหลือ 500,000 
บาท เครือ่งจักรผลิตสินค้าได้ทั้งหมด 500,000 ชั่วโมง ในป ี2557 นี้ใช้ผลิตได้ 40,000 ชั่วโมง 
ค าสั่ง ค านวณค่าเสื่อมราคาที่ใช้ในการผลิตในงวดนี้ 

ข้อ 7. เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 บริษัท ผ้าหมี่ขิด จ ากัด  ซื้อแบตเตอรรีรถบรรทุกใหม่ ราคา 
225,000 บาท โดยแบตเตอรรีเก่ามีราคาทุน 195,000 บาท รถบรรทุกนี้ ซื้อมาเมื่อวันที่  1 สิงหาคม 
2555 ราคาทุน 1,800,000 บาท อายุการใช้งาน 10 ปี    เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรรีแล้วประมาณว่าจะ
ใช้งานได้อีก 6 ปี  ( ปิดบัญชีทุกวันที่ 31 ธันวาคม) โดยบัญชีเครื่องใช้ส านักงานและอะไหล่ถูก
บันทึกไว้ในบัญชีเดียวกัน 

ค าสั่ง 
1. ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสภาพให้ถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนหรือรายจ่ายฝ่ายรายได้   

2. ค านวณราคาทุนภายหลังเปลี่ยนแบตเตอรรีและบันทึกรายการดังกล่าวในสมุดรายวัน
ทั่วไป  
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ข้อ 8. ที่ดินราคาทุน 750,000 บาท ซื้อมาในวันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการเลือกวิธีปฏิบัติคือใช้
วิธีการตีราคาใหม่โดยเริ่มตีราคาที่ดินใหม่ในปี 2551 ที่ดินมีมูลค่ายุติธรรมในปีต่างๆ ดังนี้ 

พ.ศ. มูลค่ายุติธรรม 

(บาท) 
ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่าตามบัญชี 

(บาท) 
2554 675,000 ลดลง  75,000 

2555 975,000 เพิ่มขึ้น 300,000 

2556 825,000 ลดลง 150,000 

2557 712,500 ลดลง 112,500 

ค าสั่ง ให้บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปในการตีราคาที่ดิน 

ข้อ 9. บริษัท  ชีวิตดี จ ากัด ซื้อเครื่องจักรในวันที่ 1 มกราคม 2555 ราคาทุน 750,000 บาท อายุ
การให้ประโยชน์ 5 ปี ไม่มีมูลค่าคงเหลือ กิจการคิดค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2557  กิจการเลือกตีราคาสินทรัพย์ใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เครื่องจักรมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 
375,000 บาท 

ค าสั่ง กิจการเลือกตีราคาสินทรัพย์ใหม่ ให้ค านวณประกอบและบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 
ทั้ง 2 วิธี ดังนี้ 

วิธีที่ 1 วิธีค านวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพื่อจะได้น าไปบันทึก
บัญชีการเปลี่ยนแปลงของทั้งราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ ผลลัพธ์คือ
ราคาทุนของสินทรัพย์เกิดการเปลี่ยนแปลง ค่าเสื่อมราคาสะสมเกิดการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้
มูลค่าตามบัญชีเป็นราคาที่ตีใหม่คือมูลค่ายุติธรรม (ค านวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็น %) 
วิธีที่ 2 วิธีปิดบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมทั้งหมด ส่งผลให้บัญชีสินทรัพย์ลดลง จากนั้นจึงตีราคา
สินทรัพย์ใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรม วิธีนี้ใช้กับสินทรัพย์ที่เป็นอาคาร 

ข้อ 10. บริษัท นายูง จ ากัด ซื้ออุปกรณ์มาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 ราคาทุน 400,000 บาทเป็น
เช็ค ไม่มีมูลค่าคงเหลือ และมีอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี กิจการคิดค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง บริษัท 
บันทึกบัญชีโดยใช้แนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ โดยประเมินราคาอุปกรณ์ใหม่ทุกปี เริ่มวันที่ 31 

ธันวาคม 2556 มูลค่ายุติธรรมที่ได้จากการประเมิน มีดังนี้ 
 วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลค่ายุติธรรม  300,000 บาท 

 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่ายุติธรรม  240,000 บาท 

 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่ายุติธรรม  165,000 บาท 
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กิจการใช้วิธีที่ 2 วิธีปิดบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมทั้งหมด ส่งผลให้บัญชีสินทรัพย์ลดลง จากนั้นจึง
ตีราคาสินทรัพย์ใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรม วิธีนี้ใช้กับสินทรัพย์ที่เป็นอาคาร 

ค าสั่ง  บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ดังนี้ 
2.1 บันทึกบัญชีการซื้ออุปกรณ์ในวันที่ 1 มกราคม 2556  

2.2 บันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์และตีราคา ในวันที่ 31 ธันวาคม 2556, 31 

ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2558 

ข้อ 11. บริษัท มะนาวหวาน จ ากัด ซื้ออุปกรณ์ส านักงาน 450,000 บาท ในวันที่ 1 มกราคม 2553 

มูลค่าคงเหลือ 75,000 บาท อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี ปิดบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 
กิจการคิดค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง  อุปกรณ์ส านักงาน ถูกขโมยในวันที่ 1 สิงหาคม 2557  
ค าสั่ง  ให้บันทึกบัญชีการตัดจ าหน่ายอุปกรณ์ส านักงาน ในวันที่  1 สิงหาคม 2557 และบันทึก
บัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 

ข้อ 12. วันที่ 1 มกราคม 2553 กิจการซื้ออุปกรณ์ส านักงาน 900,000 บาท มูลค่าคงเหลือ 
150,000 บาท อายุการให้ประโยชน์ประมาณ 5 ปี ค านวณค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง กิจการปิด
บัญชีวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 กิจการขายอุปกรณ์ส านักงาน  มูลค่า
ยุติธรรมของอุปกรณ์ส านักงานเท่ากับ 255,000 บาท 

ค าสั่ง บันทึกบัญชีการขายสินทรัพย์ในวันที่  1 พฤษภาคม 2557 และบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน
ทั่วไป 

ข้อ 13. บริษัท บ้านแฮด จ ากัด ซื้อโกดังมูลค่า 3,000,000 บาท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 

ประมาณอายุการใช้งาน 6 ปี มูลค่าคงเหลือ 300,000 บาท ต่อมาวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 บริษัท
ตกลงขาย โกดังในราคามูลค่ายุติธรรม 1,070,000  บาท  บริษัท ปิดบัญชีทุกวันที่ 31 ธันวาคม 

ค าสั่ง  
1. ค านวณค่าเสื่อมราคาต่อปี  
2. ค่าเสื่อมราคาสะสมก่อนขายโกดัง 
3. บันทึกบัญชีในวันที่ขายโกดัง 
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ข้อ 14. ซื้อสินทรัพย์วันที่ 1 พ.ย. 2557 จะเริ่มนับต้ังแต่วันที่ 2 พ.ย. 2557 จนถึงวันที่ 31ธ.ค.2557  
ดังนี้ 
จ านวนวันที่ใช้งานในเดือนพฤศจิกายน  ( 30-1 )     =     29   วัน 

จ านวนวันที่ใช้งานในเดือนธันวาคม                      =  ........  วัน 

จ านวนวันที่คิดค่าเสื่อมราคาในงวดบัญชีแรกที่ใช้งาน    =  .......... วัน 

ข้อ 15. วันที่ 1 มกราคม 2557 ซื้อเครื่องจักรราคาทุน 65,000 บาท มูลค่าคงเหลือ 5,000 บาท 
อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 ปี กิจการปิดบัญชีทุกวันที่ 31 ธันวาคม การคิดค่าเสื่อมราคา
วิธีเส้นตรง ดังนี้ ค่าเสื่อมราคาต่อปี = 65,000 – 5,000    =  20,000         บาท 

                   3 

ทุกวันสิ้นงวดของกิจการจะต้องบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคา โดย 

2557 

ธ.ค.    31 เดบิต ค่าเสื่อมราคา – เครื่องจักร   20,000 

   เครดิต  ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องจักร   20,000 

  บันทึกค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรประจ าปี 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 255... 
                                                              31 ธ.ค. 2557   31 ธ.ค. 2558  31 ธ.ค. 2559    

รายได้ 

ค่าใช้จ่าย                 
   ค่าเสื่อมราคา- เครื่องจักร       ............... ...............   ............... 

งบแสดงฐานะการเงิน 

31 ธันวาคม 255... 
                      31 ธ.ค. 2557   31 ธ.ค. 2558   31 ธ.ค. 2559      

เครื่องจักร           65,000       65,000      65,000               
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร      ...............      ...............        ..............  
เครื่องจักร-สุทธิ                 ..............          ...............    ...............          
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่7 
ต้นทุนการกู้ยืม 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

1. ความหมายของต้นทุนการกู้ยืมและสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข 

2. ต้นทุนที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

3. การเริ่มต้นการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 
4. การหยุดพักการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ 
5. การพิจารณาวัตถุประสงค์ในการกู้เงิน 

6. การสิ้นสุดการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ 
7. การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อศึกษาบทน้ีแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ทราบถึงความหมายและความส าคัญของต้นทุนการกู้ยืม 

2. เข้าใจและสามารถอธิบายเกณฑ์ในการอนุญาตให้น าต้นทุนการกู้ยืมมารวมเป็นส่วน
หนึ่งของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขได้ 

3. สามารถอธิบายได้ว่าเมื่อใดจะหยุดพักการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของ
สินทรัพย ์

4. สามารถอธิบายได้ว่าเมื่อใดจะสิ้นสุดการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของ
สินทรัพย ์

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. แนะน าเนื้อหารายวิชา 

2. แนะน าต ารา เอกสารอ่ืน เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาเพิ่มเติม 

3. แนะน ากิจกรรมการเรียนการสอนการวัดผลและการประเมินผล 
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4. บรรยายโดยใช้หนังสือและยกตัวอย่างประกอบ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์บทเนื้อหาที่เรียนและนักศึกษามีส่วนร่วมในการซักถามแทรกระหว่างการบรรยาย 

5. ให้นักศึกษาศึกษาและท าแบบฝึกหัดทั้งในห้องเรียนและการบ้าน 

6. การจ าลองเหตุการณ์ทางธุรกิจ โดยให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเลียนแบบเหตุการณ์จริง 
7. อาจารย์เฉลยแบบฝึกหัดรวมถึงการบ้าน   

สื่อการเรียนการสอน 

1. ต าราหลัก 

2. เอกสารประกอบการสอน บทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืมและมาตรฐาน

การบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตจากการเข้าเรียนตรงเวลาและความสนใจในห้องเรียน 

2. สอบถามเพื่อประเมินความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเป็นรายกลุ่ม 

3. เฉลยแบบฝึกหัดในห้องและให้สมาชิกในกลุ่มดูแลกันเองหากมีนักศึกษาที่ท าผิด  โดย
การแก้ไขให้ถูกต้อง 

4. การตอบค าถามท้ายบท 
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บทที่ 7 
ต้นทุนการกูย้ืม 

 

 เมื่อกิจการมีความจ าเป็นต้องใช้เงิน ไม่ว่าจะน าเงินมาเพื่อใช้ในการด าเนินงาน น าเงินมา
ลงทุนในสินทรัพย์ กิจการอาจเลือกวิธีการกู้ยืมเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเงินมาลงทุนใน
สินทรัพย์ ต้องใช้เงินจ านวนมาก ซึ่งในการกู้ยืมเงินท าให้เกิดดอกเบี้ยจ่าย บัญชีดอกเบี้ยจ่าย
จัดเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายตามปกติของกิจการ บันทึกบัญชีโดย 

เดบิต ดอกเบี้ยจ่าย   xx 

เครดิต  เงินสด หรือ ดอกเบี้ยค้างจ่าย  xx 

แต่ถ้าหากกิจการกู้เงินมาเพื่อใช้ในการลงทุนในสินทรัพย์นั้นๆ และเมื่อกิจการค านวณ
ราคาทุนของสินทรัพย์นั้นๆ ซึ่งมีดอกเบี้ยจ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย กิจการจะน าบัญชีดอกเบี้ยจ่ายที่
เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์นั้นๆ จะสามารถท าได้หรือไม่ 
 

ความหมายของต้นทุนการกู้ยืมและสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม ได้ให้ค านิยามและ
ข้อก าหนด ดังนี้ 

ต้นทุนการกู้ยืม หมายถึง ดอกเบี้ยและต้นทุนอ่ืนที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวเนื่องจากการกู้ยืมของ 
กิจการ  

สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข หมายถึง สินทรัพย์ที่จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการ 
เตรียมพร้อม เพื่อให้สามารถน าสินทรัพย์นั้นมาใช้ได้ตามประสงค์หรือ 

น าไปขาย  

8 กิจการต้องรวมต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการ
ผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น และกิจการต้อง
รับรู้ต้นทุน การกู้ยืมอื่นเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ต้นทุนนั้นเกิดขึ้น” 
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มาตรฐานการบัญชีก าหนดว่า ต้นทุนการกู้ยืม หมายถึง “ดอกเบี้ยและต้นทุนอ่ืนที่เกิดขึ้นที่
เกี่ยวเนื่องจากการกู้ยืมของกิจการ”  ซึ่ง “ดอกเบี้ยและต้นทุนอ่ืนที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวเนื่องจากการกู้ยืม
ของกิจการ” ตามปกติจะต้องบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ แต่ถ้าหาก “ดอกเบี้ยและต้นทุน
อ่ืนที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวเนื่องจากการกู้ยืมของกิจการ” เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ไม่ว่า
จะได้มาโดย ก่อสร้างขึ้นเอง หรือผลิตขึ้นเอง จะต้องน า “ดอกเบี้ยและต้นทุนอ่ืนที่เกิดขึ้นที่
เกี่ยวเนื่องจากการกู้ยืมของกิจการ” มารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข 
จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

ต้นทุนการกู้ยืม หมายถึง ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืม ที่กิจการ
ได้ท าการกู้ยืมมาเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข 

สินทรัพย์ท่ีเข้าเงื่อนไข หมายถึง สินทรัพย์ที่กิจการมีไว้ใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อขายหรือ
สินทรัพย์ที่จะน าไปขาย โดยที่การได้มาซึ่งสินทรัพย์นี้ใช้เวลานานในการสร้าง การผลิต จนกระทั่ง
สินทรัพย์นั้นสามารถน ามาใช้งานได้ตามความประสงค์  

ตัวอย่างของสินทรัพย์ท่ีเข้าเงื่อนไข 

สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด มีดังนี้ 
- “สินค้าคงเหลือ” ที่กิจการมีไว้เพื่อขาย 

- “โรงงานผลิต” ที่กิจการมีไว้เพื่อใช้ในการผลิต 

- “โรงผลิตพลังงาน” ที่กิจการมีไว้เพื่อใช้ในการผลิตพลังงาน 

- “สินทรัพย์ไม่มีตัวตน” ที่กิจการมีไว้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการ 
- “อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน”  ที่กิจการมีไว้เพื่อมีรายได้ค่าเช่า 

สินทรัพย์ที่ไม่เข้าเงื่อนไข ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด ได้แก ่

- “สินทรัพย์ทางการเงิน”( Financial asset) คือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสินทรัพย์ที่มีค่าที่
ได้มาจากการเรียกร้องตามสัญญา เช่น เงินฝากธนาคาร พันธบัตรและหุ้น สินทรัพย์ทางการเงิน
มักจะมีสภาพคล่องมากกว่าสินทรัพย์มีตัวตน เช่น อสังหาริมทรัพย์และอาจจะมีการซื้อขายใน
ตลาดการเงิน 

- “สินค้าคงเหลือที่ผลิตในช่วงระยะเวลาสั้นๆ” สินค้าคงเหลือที่กิจการมีไว้เพื่อขาย ซึ่ง
เกิดจากการผลิตในช่วงสั้นๆ 
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- “สินทรัพย์ที่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายทันทีเมื่อได้มา” 
หมายความว่าเป็นสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเองหรือผลิตเองและเสร็จแล้วพร้อมใช้งานได้ตาม
ประสงค์หรือเอาไปขายได้ 

ต้นทุนที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม ก าหนดว่า  

10. ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ 
เข้าเงื่อนไข ต้องเป็นต้นทุนที่สามารถหลีกเลี่ยงได้หากกิจการไม่ก่อรายจ่ายขึ้นเพื่อให้
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ดังนั้นเมื่อกิจการกู้ยืมเงินมาโดยเฉพาะเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิน ทรัพย์นั้นเป็นต้นทุน
ที่สามารถระบุได้ในทันท ี

กอบแก้ว รัตนอุบล (2555: 9-20) ต้นทุนการกู้ยืมที่หลีกเลี่ยงได้ชัดเจนตัวหนึ่งก็คือ ต้นทุน
การกู้ยืมที่เกิดจากเงินที่กู้มาโดยเฉพาะเพื่อการจัดหาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข เนื่องจากหากไม่สร้าง
สินทรัพย์ก็จะไม่มีการกู้ยืมเงินจ านวนนี้ และเงินจ านวนนี้ก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของ
สินทรัพย ์

ธารีนี พงศ์สุพัฒน์ (2555: 7-13) ดอกเบี้ยที่จะรวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ ต้องเป็น
ดอกเบี้ยที่หลีกเลี่ยงได้ (Avoidable costs) หมายถึง ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นระหว่างงวดที่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ หากรายจ่ายส าหรับสินทรัพย์ไม่เกิดขึ้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งดอกเบี้ยที่จะรวมเป็น
ต้นทุนต้องเป็นดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้า
เงื่อนไข 

ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนดและค ากล่าวข้างต้น เมื่อกิจการกู้เงินมาเพื่อจัดหา
สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขโดยเฉพาะ และกิจการได้พิจารณาแล้วว่า “ต้นทุนการกู้ยืม” สามารถน ามา
รวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขได้ ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วหากกิจการไม่กู้ยืม จะไม่เกิด 
“ต้นทุนการกู้ยืม”  มีความหมายว่า กิจการสามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้เกิด “ต้นทุนการกู้ยืม”  นี้ได้ 
ดังนั้น การหลีกเลี่ยงนี้เป็นความหมายของ “ต้นทุนที่อาจหลีกเลี่ยงได้” แต่หากกิจการมีความ
จ าเป็นต้องกู้ยืมก็จะต้องเกิด “ต้นทุนการกู้ยืม” ท าให้ “ต้นทุนการกู้ยืม”มีความหมายเช่นเดียวกับ 
“ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้” หาก “ต้นทุนการกู้ยืม” เกิดขึ้นจ านวน 1,000 บาท “ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้” 
จะมีจ านวน 1,000 บาท แต่ถ้าเป็นเงินกู้วัตถุประสงค์ทั่วไปจะไม่สามารถพิจารณาในลักษณะเช่นนี้
ได้ เพราะวัตถุประสงค์เพื่อน าเงินที่กู้มาไปใช้ตามวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ของกิจการ  
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ในกรณีที่กิจการกู้เงินมาโดยกู้มาเพื่อใช้ในหลายๆ วัตถุประสงค์โดยไม่ได้เจาะจงว่าจะกู้มา
เพื่อสิ่งใด หากมีความจ าเป็นในกรณีใดกิจการสามารถน าเงินที่กู้มานี้มาใช้ได้ด้วยเช่นกัน ฉะนั้นใน
กรณีนี้ ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจะน ามาพิจารณาเป็น “ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้” ได้หรือไม่ ท าให้
กิจการต้องใช้ดุลยพินิจว่า เงินกู้ที่กิจการกู้ยืมมาเป็นเงินที่กู้มาเพื่อใช้ในการก่อสร้างสินทรัพย์ที่เข้า
เงื่อนไขเพียงอย่างเดียว หรือเป็นเงินที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ แต่กิจการได้น ามาใช้ในการ
ก่อสร้างสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขด้วย 

เมื่อได้จัดการสร้างหรือผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขเสร็จพร้อมใช้งานแล้ว ต้นทุนที่เกิดขึ้นที่
จะถือว่าเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ซึ่งจะต้องมีมูลค่าไม่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืน โดยกิจการต้องลดมูลค่าตามบัญชีลงหากมูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน  

มาตรฐานการบัญชีก าหนดว่า เมื่อกิจการกู้ยืม กิจการต้องก าหนดจ านวนของต้นทุนการ
กู้ยืมที่จะน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขโดยก าหนดจากต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้น
จริงในระหว่างงวดนั้น 

การเร่ิมต้นการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 

กิจการต้องพิจารณาว่า การรวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข 
จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อ ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด และจะต้องรวมต้นทุนการ
กู้ยืมตั้งแต่วันแรกที่เข้าเกณฑ์ดังนี้ 

1.  เมื่อรายจ่ายที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขได้เกิดขึ้นแล้ว หมายความถึง 
การค านวณรายจ่ายที่ใช้ไปในการจัดหาสินทรัพย์โดยจากการน ามูลค่าตามบัญชีตอนต้นงวด บวก
ด้วยมูลค่าตามบัญชีปลายงวด มาหารด้วยสอง แล้วเรียกว่า “รายจ่ายโดยประมาณที่เชื่อถือได้” 
(บุญเสริม วิมุกตะนันท์ และคณะ, 2556 :282) ที่ต้องค านวณเช่นนี้ เนื่องจากว่า กิจการท าการ
จัดหาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขต่อเนื่องหลายๆ งวด มูลค่าตามบัญชีในงวดแรกๆ เป็นมูลค่าที่ได้รวม
ต้นทุนการกู้ยืมไว้แล้ว นั่นเอง จึงต้องน า “รายจ่ายโดยประมาณที่เชื่อถือได้” มาคูณกับอัตราการ
ต้ังขึ้นเป็นทุน (หรืออัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย)  

2.  เมื่อ“ต้นทุนการกู้ยืม” ได้เกิดขึ้น  
3.  สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขจะต้องอยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะ

ใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะน าไปขาย โดยสามารถน าต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นต้ังแต่ก่อนที่จะ
เริ่มก่อสร้าง และในขณะที่ก่อสร้าง จนกว่าสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขจะสร้างเสร็จสามารถน ามาใช้งาน
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ได้ตามวัตถุประสงค์หรือน าไปขาย ตัวอย่างของ การบริหารจัดการก่อนที่จะเริ่มก่อสร้าง เช่น การ
ขออนุญาตก่อนการก่อสร้างจากเทศบาล เป็นต้น  

การหยุดพักการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม ก าหนดว่า 

20. การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องหยุดพักในระหว่างที่การ 
 ด าเนินการพัฒนาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขหยุดชะงักลงเป็นเวลาต่อเนื่อง 
21. หากการด าเนินการที่จ าเป็นเพื่อเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตาม 

ประสงค์หรือ พร้อมที่จะขายหยุดชะงักลงเป็นเวลาต่อเนื่อง ต้นทุนการกู้ยืมดังกล่าวที่
เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นที่ เป็นต้นทุนเพื่อด าเนินการบางส่วนให้สินทรัพย์เสร็จสมบูรณ์
ไม่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของ สินทรัพย์แต่หากงานทางด้านเทคนิคและการ
บริหารที่ส าคัญยังคงด าเนินอยู่ กิจการสามารถรวม  ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลานั้นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ในกรณีที่เกิดการล่าช้า ชั่วคราวโดยเฉพาะ
การล่าช้านั้นเป็นสิ่งจ าเป็นของกระบวนการที่จะท าให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพ  พร้อมที่
จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย กิจการสามารถรวมต้นทุนการกู้ยืมในช่วงที่
เกิด การล่าช้านั้นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ ตัวอย่างเช่น ต้นทุนการกู้ยืมจะรวม
เป็นราคาทุนของ สินทรัพย์ได้ในช่วงเวลาที่รอให้ระดับน้ าลดเพื่อท าการก่อสร้าง
สะพาน หากว่าระดับน้ าที่ขึ้นสูงถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามปกติระหว่างการก่อสร้าง
ของภูมิภาคแถบนั้น  

ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนดนั้นเมื่อการด าเนินการพัฒนาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขได้
หยุดชะงักลง กิจการต้องพิจารณา ดังนี้ 

1. การด าเนินการพัฒนาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขหยุดชะงักลงเป็นเวลาต่อเนื่อง   เช่น 
เศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องจากการรัฐประหาร เป็นต้น เช่นนี้แล้วจะไม่น าต้นทุนการกู้ยืมมารวมเป็น
ราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข เพราะไม่สามารถทราบได้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเมื่อใด 

2. แต่ถ้าหากการด าเนินการพัฒนาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขยังด าเนินการอยู่เพียงแค่ชะงัก
ลงชั่วคราว ซึ่งอาจเกิดจากธรรมชาติเพียงช่วงเวลาหนึ่ง เช่น พายุฤดูร้อนในช่วงหน้าร้อนเป็นเวลา 
1-2 วัน เป็นต้น ท าให้คนงานไม่สามารถท างานได้ กิจการสามารถรวมต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลานั้นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขได้ 
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การด าเนินการที่จ าเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์
หรือพร้อมที่จะขาย จะไม่รวมถึงสินทรัพย์ที่ไม่ได้มีการผลิตหรือการพัฒนาสินทรัพย์นั้นให้ดีขึ้น เช่น 
ที่ดินที่ซื้อมาเพื่อก่อสร้างอาคาร แต่ยังไม่ได้มีการด าเนินการใดๆ กับที่ดินเลย กิจการไม่สามารถ
น ามาต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจากการกู้เงินมาเพื่อซื้อที่ดิน มารวมเป็นราคาทุนของที่ดินได้ 
การค านวณจะต้องระบุให้ชัดเจนว่า กิจการได้กู้เงินมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด ดังนี้ 

1. เงินที่กู้มาโดยเฉพาะ 

2. เงินที่กู้มาโดยวัตถุประสงค์ทั่วไป 

3. เงินที่กู้มาโดยเฉพาะและ เงินที่กู้มาโดยวัตถุประสงค์ทั่วไป 

การพิจารณาวัตถุประสงค์ในการกู้เงิน 

เงินท่ีกู้มาโดยเฉพาะในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ท่ีเข้าเงื่อนไข 

ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด เมื่อมีความชัดเจนว่าเงินที่กู้มา กิจการได้น ามาใช้ในการ
จัดหา เช่น ก่อสร้าง ผลิต สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขเพียงอย่างเดียว ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นสามารถ
น ามารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขได้ทั้งจ านวน ถ้าหากกิจการน าเงินกู้นั้นไปลงทุน
ชั่วคราวจนกระทั่งได้รับผลตอบแทน กิจการสามารถน าผลตอบแทนนั้นไปหักออกจากต้นทุนการ
กู้ยืมที่จะน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขได้ ดังนั้น 

เงินที่กู้มาโดยเฉพาะคือ เงินที่กูม้าเพื่อน ามาจัดการเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข เมื่อเกิด 
“ต้นทุนการกู้ยืม” กิจการสามารถน ามารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้  

เงินท่ีกู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปแต่กิจการได้น ามาใช้ในการจัดหาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข 

ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด ถ้าหากเงินที่กู้มานั้นกิจการมีวัตถุประสงค์ทั่วไปในการ
ใช้แต่กิจการได้น ามาใช้ในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขด้วย กิจการจะน าต้นทุนการกู้ยืมมา
รวมเป็นต้นทุนสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขได้ กิจการต้องน าต้นทุนการกู้ยืมมาโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขเท่านั้นซึ่งจ านวนของต้นทุนการกู้ยืมที่จะน ามารวมค านวณเป็น
ต้นทุนของสินทรัพย์ที่ เข้าเงื่อนไข จะต้องไม่เกินต้นทุนการกู้ยืมทั้งหมดที่ เกิดขึ้นจากเงินกู้
วัตถุประสงค์ทั่วไปนั้น ดังนั้น 

เงินที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปแต่กิจการได้น ามาใช้ในการจัดหาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข 
คือเงินทีกู่้มาโดยวัตถุประสงค์ทั่วไป ซึ่งกิจการได้น าเงินกู้นี้มาใช้ด าเนินงานในกิจการ แต่กิจการน า
เงินจ านวนนี้มาใช้ในการจัดหาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข โดยทีก่ิจการต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
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1. กิจการต้องก าหนดจ านวนของต้นทุนการกู้ยืมที่ได้รับอนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของ
สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขจากต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริง 

2. ในกรณีที่กิจการกู้ยืมเงินจากหลายแหล่ง กิจการต้องค านวณหาอัตราการต้ังขึ้นเป็น
ทุน หรืออัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยในการกู้ยืมเงินวัตถุประสงค์ทั่วไป โดยใช้วิธีอัตราถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก ต้องไม่น าต้นทุนการกู้ยืมของของเงินที่กู้มาโดยเฉพาะมารวมค านวณ 

3. ค านวณหารายจ่ายโดยประมาณที่เชื่อถือได้ 

4. น าข้อ 2. มาคูณกับ ข้อ 3. 

5. ผลลัพธ์คือ “ต้นทุนการกู้ยืม” ที่เกิดจาก “เงินที่กู้มาโดยวัตถุประสงค์ทั่วไป” 
6. โดยที่จ านวนต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขในที่ค านวณ

ได้จะต้องไม่เกินจ านวนต้นทุนการกู้ยืมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในงวดนั้น 

เงินท่ีกู้มาโดยเฉพาะและเงินท่ีกู้มาโดยวัตถุประสงค์ทั่วไป 

เงินที่กิจการกู้มานั้นอาจเป็นเงินที่กู้มาโดยเฉพาะหรือเงินที่กู้มาโดยวัตถุประสงค์ทั่วไป คือ 
มีทั้ง 2 วัตถุประสงค์ในขณะเดียวกัน หมายความว่า ในการจัดหาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข กิจการ
จะต้องใช้เงินที่กู้มาโดยเฉพาะ แต่หากเงินที่กู้มาโดยเฉพาะไม่พอหรือได้ใช้จนหมดแล้ว กิจการจึง
ต้องน าเงินที่กู้มาโดยวัตถุประสงค์ทั่วไปมาใช้ในการจัดหาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขด้วย แต่กิจการ
ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

1. กิจการต้องก าหนดจ านวนของต้นทุนการกู้ยืมที่ได้รับอนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของ
สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขจากต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริง 

2. ในกรณีที่กิจการกู้ยืมเงินจากหลายแหล่ง กิจการต้องค านวณหาอัตราการต้ังขึ้นเป็น
ทุน หรืออัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยในการกู้ยืมเงินวัตถุประสงค์ทั่วไป โดยใช้วิธีอัตราถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก ต้องไม่น าต้นทุนการกู้ยืมของของเงินที่กู้มาโดยเฉพาะมารวมค านวณ 

3. ค านวณหารายจ่ายโดยประมาณที่เชื่อถือได้  
4. น าเงินที่กู้มาโดยเฉพาะมาหักออกจากรายจ่ายโดยประมาณที่เชื่อถือได้ จะท าให้ได้ 

รายจ่ายของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขที่ใช้จากเงินที่กู้มาโดยวัตถุประสงค์ทั่วไป 

5. น าข้อ 2. มาคูณกับ ข้อ 4.  ผลลัพธ์คือ “ต้นทุนการกู้ยืม” ที่เกิดจาก “เงินที่กู้มาโดย
วัตถุประสงค์ทั่วไป” 
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6. น า “ต้นทุนการกู้ยืม” ที่เกิดจาก “เงินที่กู้มาโดยเฉพาะ” มารวมกับ ต้นทุนการกู้ยืม” ท่ี
เกิดจาก “เงินที่กู้มาโดยวัตถุประสงค์ทั่วไป” 

7. โดยที่จ านวนต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขในที่ค านวณ
ได้จะต้องไม่เกินจ านวนต้นทุนการกู้ยืมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในงวดนั้น 

การสิ้นสุดการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม ก าหนดว่า 

22. การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องสิ้นสุดลงเมื่อการด าเนินการ 
ส่วนใหญ่ที่จ าเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้
ตามประสงค์หรือ พร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง  

ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด กิจการต้องสิ้นสุดการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุน
ของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข เมื่อ 

1. การก่อสร้างหรือการผลิตท าให้สินทรัพย์มีความพร้อมที่จะใช้งานได้ตามความประสงค์ 

ของกิจการหรือพร้อมที่จะน าไปขายได้แล้ว กิจการต้องไม่น าต้นทุนการกู้ยืมมารวมเป็นราคาทุน
ของสินทรัพย์ 

2. งานก่อสร้างหรือการผลิตในส่วนที่ส าคัญของสินทรัพย์ได้เสร็จสิ้นแล้วถึงแม้ว่างานด้านอ่ืน 

ยังคงท าต่อไปแต่เป็นงานเพียงเล็กน้อยมาตรฐานการบัญชีก าหนดว่า ถือว่าการก่อสร่างหรือการ
ผลิตได้เสร็จสิ้นแล้ว เช่น ลูกค้าให้กิจการตกแต่งสินทรัพย์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดย
ที่งานส่วนใหญ่ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ให้ถือว่า สินทรัพย์นั้นได้เสร็จสิ้นแล้ว กรณีนี้จะไม่น าต้นทุนการ
กู้ยืมมารวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข 

3. สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขที่ก่อสร้างเสร็จพร้อมใช้งานเพียงบางส่วน ในขณะที่สินทรัพย์ส่วน 

อ่ืนยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ในกรณีนี้กิจการต้องไม่น าต้นทุนการกู้ยืมมารวมเป็นราคาทุนของ
สินทรัพย์ส่วนที่สร้างเสร็จแล้ว ส่วนที่ยังสร้างไม่เสร็จ จะน าต้นทุนการกู้ยืมมารวมต่อไป  เช่น การ
ก่อสร้างอาคารพาณิชย์จ านวน 10 ห้อง กิจการก าลังก่อสร้าง แต่เศรษฐกิจชะลอตัว ท าให้กิจการ
หยุดพักการก่อสร้างไว้ก่อนจ านวน 6 หลัง สร้างเพียง 4 หลัง หากมีผู้มาจองเพิ่มกิจการจะท าการ
ก่อสร้างต่อไป  ซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะใช้เวลาในการหยุดพักนานเท่าใด ดังนั้น ต้นทุนการ
กู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของอาคารพาณิชย์ได้นั้น อนุญาตเพียง 4 ห้องเท่านั้น จนกว่า
เศรษฐกิจจะดีขึ้นหรือมีผู้มาจอง กิจการจึงเริ่มก่อสร้างอีก 6 ห้องที่เหลือ ณ ขณะนั้นจึงค่อยรวม
ต้นทุนการกูย้ืมเป็นส่วนหนึ่งของราคาอาคารพาณิชย์ได้ เป็นต้น  
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การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้  
มาตรฐานการบัญชีก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล 2 รายการ ดังนี้ 

1. จ านวนเงินของต้นทุนการกู้ยืมที่น ามารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขใน
ระหว่างงวด 

2. อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยหรืออัตราการต้ังขึ้นเป็นทุนของสินทรัพย์ ที่น ามาใช้ในการ
ค านวณหาต้นทุนการกู้ยืมที่สามารถน ามารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขได้ 

ตัวอย่างที่ 7-1 กิจการก่อสร้างตลาดสดในปี 2557 ใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี มีรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปีนี้
ดังนี้ 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557  จ านวนเงิน   2,400,000 บาท 

วันที่ 1 เมษายน    2557  จ านวนเงิน   5,200,000 บาท 

วันที่ 1 กันยายน   2557  จ านวนเงิน   4,800,000 บาท 

วันที่ 1 ตุลาคม     2557              จ านวนเงิน   7,400,000 บาท 

    รวม             19,800,000 บาท 

ให้ค านวณรายจ่ายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของปี 2557 

การค านวณรายจ่ายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของปี 2557 เป็นดังนี ้
 วันที่จ่ายเงิน                                                รายจ่ายถัวเฉลี่ย 

   วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 2,400,000 x 11/12  2,200,000 
   วันที่ 1 เมษายน     2557 5,200,000 x 9/12  3,900,000 

    วันที่ 1 กันยายน   2557 4,800,000 x  8/12  3,200,000 

    วันที่ 1 ตุลาคม     2557 7,400,000 x  3/12  1,850,000 

   รายจ่ายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก           11,150,000 

กิจการน าเงินสดมาจ่ายแบ่งเป็น 4 จ านวน เนื่องจากในการด าเนินงานก่อสร้างการน าเงิน
มาใช้ไม่สามารถน ามาใช้ได้ในคราวเดียว น ามาใช้ได้โดยการทยอยน ามาใช้ ซึ่งกิจการต้องให้
ความส าคัญกับระยะเวลาในการจ่ายจริงจึงต้องค านวณโดยใช้ระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ท า
ให้จ านวนเงิน 11,150,000 บาท มีความหมายว่าถูกใช้ไปในระยะเวลา 1 ปี  

หากกิจการกู้เงินมาในอัตราดอกเบี้ย 8 % ต่อปี การค านวณต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้
น าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข มีดังนี้  = 11,150,000 x 8 % = 892,000 บาท 
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ตัวอย่างที่ 7-2 บริษัท ห้าแยก จ ากัด ได้ท าการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า(เป็นสินทรัพย์ที่เข้า
เงื่อนไข)เริ่มสร้างในปี 2556 คาดว่าจะใช้เวลา 3 ปี จึงแล้วเสร็จ ซึ่งมีรายจ่ายในการก่อสร้างอาคาร
เกิดขึ้นในปี 2556 จ านวน 5,250,000 บาท และในปี 2556 นี้ ต้นทุนการกู้ยืมที่น ามารวมเป็น
ต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขจ านวน 150,000 บาท ในปี 2557 กิจการเกิดรายจ่ายเพิ่มเติมใน
การสร้างอาคารนี้อีก 4,200,000 บาท การค านวณรายจ่ายโดยประมาณที่เชื่อถือในการก่อสร้าง
สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขได้ ดังนี้ 
 ยอดรายจ่ายยกมาวันที่ 1 มกราคม 2557   5,400,000  บาท (5,250,000+150,000) 
 เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2557   4,200,000  บาท 

 ยอดรายจ่าย 31 ธันวาคม 2557   9,600,000  บาท 

 รายจ่ายโดยประมาณที่เชื่อถือได้   =  5,400,000 + 9,600,000 บาท 

                              2 

                  =  7,500,000  บาท 

หมายความว่า กิจการเริ่มก่อสร้างในต้ังแต่ปี 2556 ต่อเนื่องมาปี 2557 ซึ่งในการก่อสร้างปี 2556 

ใช้เงินในการก่อสร้างจ านวน 5,400,000  บาท ซึ่งรวมต้นทุนการกู้ยืมของปี 2556 แล้ว เมื่อการ
ก่อสร้างด าเนินมาถึงปี 2557 จ านวน 5,400,000  บาท จึงเป็นยอดต้นงวด การก่อสร้างในปี 2557 

เองและสรุปยอดรายจ่ายเมื่อสิ้นปี 2557 การค านวณหารายจ่ายที่ใช้ในปี 2557 จึงต้องน ายอดต้น
งวด บวกกับยอดปลายงวดและหารด้วย 2 จะได้ รายจ่ายโดยประมาณที่เชื่อถือได้ 
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ตัวอย่างที่ 7-3 บริษัท บ้านห้วย จ ากัด กู้ยืมเงิน 3,000,000 บาท จากธนาคารไทยกรุง เพื่อ
ก่อสร้างโกดังสินค้า จึงจัดเป็นเงินที่กู้มาโดยเฉพาะและโกดังจัดเป็นสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข 
ธนาคารคิดดอกเบี้ย 6% ต่อปี สัญญาก่อสร้างเริ่ม 1 เมษายน 2557 สร้างเสร็จวันที่ 31 ธันวาคม 
2557 กิจการได้รับเงินกู้ 3 งวด ดังนี้ 
         งวดที ่          วันที่กู้    จ านวนเงินกู้ที่น ามาใช้ (บาท) 
 1   1 เมษายน 2557   750,000 

 2   1 มิถุนายน 2557          1,350,000 

 3   1 กรกฎาคม 2557  600,000 

 4   1  ธันวาคม 2557  300,000 

 กิจการน าเงินสดส่วนที่เหลือไปลงทุนซื้อหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์  ได้รับผลตอบแทน  

75,000 บาท 

ให้ค านวณต้นทุนการกู้ยืมที่อนุาาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ณ วันที่ 1  ธคคค  
2557 

การค านวณต้นทุนการกู้ยืมที่อนุาาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ณ วันที่ 1  ธคคค  
2557 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

        งวดที่   วันที่กู้   เงินกู้                   ดอกเบี้ยจ่าย 

 1 1 เม.ย. 57    750,000 (750,000 x 6% x 9/12)   =  33,750 

 2 1  มิ.ย. 57 1,350,000 (1,350,000x 6% x 7/12) =  47,250 

 3 1  ก.ค. 57    600,000 (600,000x 6% x 6/12)   =  18,000 

 4 1  ธ.ค. 57    300,000 (300,000x 6% x1 /12)    =    1,500 

  รวม             3,000,000               100,500 

ต้นทุนการกู้ยืมที่ค านวณจากเงินที่กู้มาโดยเฉพาะ                    =  100,500  บาท 

หัก  ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดลักทรัพย์                     =   75,000  บาท 

ต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2557 =   22,500  บาท 
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ตัวอย่างที ่7-4 บริษัท หมากแข้ง จ ากัด กู้ยืมเงินจาก 3 ธนาคาร ในปี 2557 ดังนี้ 
1. เงินกู้ธนาคารกสิกร 6,000,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 10%ต่อปี กู้เมื่อ 1 ก.พ. 57 

2. เงินกูธ้นาคารศรีกรุง 4,000,000 บาท ระยะเวลา 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี กู้เมื่อ 1 เม.ย. 57 

3. เงินกูธ้นาคารศรีไทย 2,000,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 9% ต่อปี กู้เมื่อ 1 ก.ย. 57 

 บริษัท ได้น าเงินกู้จาก 3 ธนาคาร มาใช้ในวัตถุประสงค์ทั่วไป และกิจการได้น าเงินที่กู้ยืมน้ี
มาใช้ในการก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งจัดเป็นสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขของกิจการ 
 บริษัท มีราคาตามบัญชีของโรงงาน มีดังนี้ 
 ยอดรายจ่าย 1 มกราคม 2556      0  บาท 

 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด     6,000,000 บาท 

 ยอดรายจ่าย 31 ธันวาคม 2556    6,000,000 บาท 

 ยอดรายจ่ายยกมา 1 มกราคม 2557    6,000,000  บาท 

 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด     3,000,000 บาท 

 ยอดรายจ่าย 31 ธันวาคม 2557    9,000,000 บาท 

ให้ค านวณต้นทุนการกู้ยืม ที่อนุาาตให้รวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข 31 ธคคค 
2557 โดย 

1. ให้ค านวณอัตราการต้ังขึ้นเป็นทุนหรือ อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย 

2. รายจ่ายโดยประมาณที่เชื่อถือได้ 

-ค านวณอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน หรือ อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย 

เงินต้น    ดอกเบี้ยจ่าย (บาท) 
1. เงินกู้จากธนาคารกสิกร  6,000,000 บาท           (6,000,000 x 10% x 11/12 ) = 550,000  

2. เงินกู้จากธนาคารศรีกรุง 4,000,000 บาท           (4,000,000 x   8% x  9/12 )  = 240,000  

3. เงินกู้จากธนาคารศรีไทย 2,000,000 บาท           (2,000,000 x   9% x  4/12 )  =   60,000 

                              รวม    12,000,000 บาท                              850,000 

               อัตราการต้ังขึ้นเป็นทุน หรือ อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย = 850,000 x100  = 7.08 % 

              12,000,000 
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- รายจ่ายโดยประมาณที่เชื่อถือได้   = มูลค่าตามบัญชีต้นงวด   +  มูลค่าตามบัญชีปลายงวด 

           2 

         =  6,000,000  +   9,000,000     = 7,500,000   บาท 

                      2   
ดังนั้น ต้นทุนการกู้ยืม ที่ค านวณจากรายจ่ายโดยประมาณที่เชื่อถือได้ =  7,500,000   x 7.08 % 

   = 531,000 บาท 

 ต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขในที่นี้คือ โรงงาน 
จ านวน 531,000 บาท อนุญาตให้น ามารวมเป็นราคาทุนได้ เพราะไม่เกินจ านวนต้นทุนการกู้ยืมที่
เกิดขึ้นจริงจ านวน 850,000 บาท 

ตัวอย่างที ่7-5 บริษัท บ้านตาด จ ากัด กู้ยืมเงินจาก 3 ธนาคาร ในปี 2557 ดังนี้ 
1. เงินกู้ธนาคารกสิกร 6,000,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี กู้เมื่อ 1 ก.พ. 57 

2. เงินกูธ้นาคารศรีกรุง 4,000,000 บาท ระยะเวลา 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี กู้เมื่อ 1 เม.ย. 57 

3. เงินกูธ้นาคารศรีไทย 2,000,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 9% ต่อปี กู้เมื่อ 1 ก.ย. 57 

 โดยเงินกู้จาก 3 ธนาคาร นั้น  
จ านวนที่ 1. กู้มาเพื่อใช้ในการก่อสร้างสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ในที่นี้คือโรงงานขนาดใหญ่ 

และกิจการได้น าเงินกู้นี้ไปลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า ได้รับผลตอบแทน 200,000 บาท  
จ านวนที่ 2 และจ านวนที่ 3 กู้มาใช้ในวัตถุประสงค์ทั่วไป  
กิจการ มีราคาตามบัญชีของโรงงาน มีดังนี้ 

 ยอดรายจ่าย 1 มกราคม 2556      0  บาท 

 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด     6,000,000 บาท 

 ยอดรายจ่าย 31 ธันวาคม 2556    6,000,000 บาท 

 ยอดรายจ่ายยกมา 1 มกราคม 2557    6,000,000  บาท 

 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด     3,000,000 บาท 

 ยอดรายจ่าย 31 ธันวาคม 2557    9,000,000 บาท 
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ให้ค านวณ ดังน้ี 

1. ให้ค านวณอัตราการต้ังขึ้นเป็นทุนเฉพาะเงินกู้วัตถุประสงค์ทั่วไป 

2. รายจ่ายโดยประมาณที่เชื่อถือได้ที่เกิดจากเงินกู้ยืมวัตถุประสงค์ทั่วไป 

3. ต้นทุนการกู้ยืม ที่อนุญาตให้รวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข 31 ธ.ค. 2557 

- ค านวณดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นท้ังหมดจากเงินกู้จากทั้ง 3 ธนาคาร มีดังนี้ 

  เงินต้น  (บาท)   ดอกเบี้ยจ่าย (บาท) 
1. เงินกู้จากธนาคารกสิกร  6,000,000            (6,000,000 x 10% x 11/12 ) =  550,000  

2. เงินกู้จากธนาคารศรีกรุง 4,000,000             (4,000,000 x   8% x  9/12 )  = 240,000  

3. เงินกู้จากธนาคารศรีไทย 2,000,000            (2,000,000 x   9% x  4/12 )  =   60,000 

รวม    12,000,000                     850,000 

อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน หรือ อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย เฉพาะเงินกู้วัตถุประสงค์ทั่วไป 

เงินต้น  (บาท)               ดอกเบี้ยจ่าย (บาท) 
1. เงินกู้จากธนาคารศรีกรุง  4,000,000        (4,000,000 x   8% x  9/12 )  = 240,000  

2. เงินกู้จากธนาคารศรีไทย  2,000,000        (2,000,000 x   9% x  4/12 )  =   60,000 

       รวม      6,000,000                      300,000 

               อัตราการต้ังขึ้นเป็นทุน หรือ อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย = 300,000 x100  = 5 % 

              6,000,000 

- รายจ่ายโดยประมาณที่เชื่อถือได้   =มูลค่าตามบัญชีต้นงวด   +  มูลค่าตามบัญชีปลายงวด 

           2 

        = 6,000,000  +   9,000,000 = 7,500,000   บาท 

                     2 

รายจ่ายโดยประมาณที่เชื่อถือได้                     7,500,000   บาท 

หัก เงินกู้ยืมวัตถุประสงค์เฉพาะ                       6,000,000  บาท 

รายจ่ายโดยประมาณที่เชื่อที่ถือได้ที่น าเงินกู้ยืมวัตถุประสงค์ทั่วไปมาใช้   1,500,000 บาท 

คูณ  อัตราการต้ังขึ้นเป็นทุน                5 % 

ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดจากเงินกู้วัตถุประสงค์ทั่วไป              75,000  บาท 
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ต้นทุนการกู้ยืม ที่อนุาาตให้รวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ท่ีเข้าเงื่อนไข 31 ธคคค 2557 

ต้นทุนการกูย้ืมจากเงินกู้วัตถุประสงค์เฉพาะ(6,000,000 x 10% x 11/12)-200,000=350,000บาท 

ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดจากเงินกู้วัตถุประสงค์ทั่วไป              =75,000 บาท 

ต้นทุนการกู้ยืม ที่อนุญาตให้รวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข 31 ธ.ค. 2557 = 275,000 

บาท 

ต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขในที่นี้คือ โรงงาน 
จ านวน 275,000 บาท อนุญาตให้น ามารวมเป็นราคาทุนได้ เพราะไม่เกินจ านวนต้นทุนการกู้ยืมที่
เกิดขึ้นจริงจ านวน 850,000 บาท 

สรุป 

หากกิจการท าการก่อสร้างสินทรัพย์เอง จะเกิดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ดังนี้ 
- วัตถุดิบ 

- ค่าแรงงาน 

- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น ค่าขออนุญาตก่อสร้าง ค่าน้ าค่าไฟฟ้า เป็นต้น 

- ต้นทุนการกู้ยืม  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม ก าหนดว่า “กิจการ

ต้องรวมต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้า
เงื่อนไขเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น และกิจการจะต้องรับรู้ต้นทุนการกู้ยืมอ่ืนเป็น
ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ต้นทุนนั้นเกิดขึ้น”เน้นเฉพาะต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดจากการก่อสร้างหรือการ
ผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขเท่านั้นจึงจะถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้” 

ในการค านวณต้นทุนการกู้ยืม แต่ละงวดบัญชีนั้นจะเป็นผลคูณของรายจ่ายโดยประมาณ
ที่เชื่อถือได้ กับอัตราการต้ังขึ้นเป็นทุน(อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย) โดยค าตอบที่ได้จะอนุญาตให้น ามา
รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขได้จะต้องไม่เกินจ าวนของต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด และการค านวณรายจ่ายโดยประมาณที่เชื่อถือได้ ก็คือรายการจ่ายเงินไปในการก่อสร้าง
ของกิจการ  กิจการค านวณ โดยการบวกยอดรายจ่ายต้นงวดกับรายจ่ายปลายงวดเข้าด้วยกันและ
หารด้วยสอง 

หากการก่อสร้างเกิดการชะงักชั่วคราวซึ่งอาจเกิดจากภัยธรรมชาติ กิจการไม่ต้องหยุดคิด
ต้นทุนการกู้ยืม แต่ถ้าหากการก่อสร้างต้องหยุดพักในระยะหนึ่งจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจซึ่ง
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กิจการไม่ทราบได้ว่านานเท่าใด เช่นนี้จะหยุดคิดต้นทุนการกู้ยืมที่จะน ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของ
สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข จนกว่าจะสามารถกลับมาก่อสร้างได้ตามปกติ  

ส่วนสินทรัพย์ที่สร้างเสร็จและสามารถใช้งานได้แล้วให้หยุดคิดต้นทุนการกู้ยืมแต่ถ้ายังมี
สินทรัพย์ส่วนใหญ่ที่สร้างเสร็จมีเพียงบางส่วนที่ไม่เป็นสาระส าคัญกิจการจะต้องหยุดรวมต้นทุน
การกู้ยืมแต่จะถือเป็นดอกเบี้ยจ่ายตามปกติของกิจการ 
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แบบฝึกหัด บทท่ี 7 
ต้นทุนการกู้ยืม 

 

ข้อ 1. กิจการก่อสร้างอาคารจอดรถให้เช่าจ านวน 7 ชั้น ในป ี2557 ใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี มีรายจ่าย
ที่เกิดขึ้นในปีนี้ดังนี้ กิจการกู้เงินมาในอัตรา 8 % ต่อป ี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557  จ านวนเงิน  3,600,000 บาท 

วันที่ 1 เมษายน    2557  จ านวนเงิน  7,800,000 บาท 

วันที่ 1 กันยายน   2557  จ านวนเงิน  7,200,000 บาท 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 จ านวนเงิน            11,100,000 บาท 

     รวม             29,700,000 บาท 

ให้ค านวณรายจ่ายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของปี 2557 

ข้อ 2. บริษัท อุดรแลนด์ จ ากัด ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ต่อไปนี้เป็นการด าเนินงาน
ในช่วงปี 2557 

1 มี.ค. 2557  บริษัท อุดรแลนด์ จ ากัด ท าสัญญาซื้อที่ดิน ก าหนดจ่ายเงินวันที่ 15 พ.ค. 2557 

10 ม.ีค. 2557  ธนาคารอนุมัติเงินกู้จ านวน 3,000,000 บาท ให้บริษัท อุดรแลนด์ จ ากัด โดย
กิจการ 

ได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้ตามจ านวนที่ธนาคารอนุมัติ 

15 พ.ค. 2557  บริษัท อุดรแลนด์ จ ากัด เบิกเงินที่กู้ที่ฝากธนาคารไว้เพื่อน าเงินไปซื้อที่ดิน 
4,000,000 บาท 

10 ม.ิย. 2557  บริษัท อุดรแลนด์ จ ากัด ท าการรื้อถอนต้นไม้และซากเก่าต่างๆ บนที่ดินเพื่อถม
ดินให้เท่ากัน 

20 มิ.ย. 2557  บริษัท อุดรแลนด์ จ ากัด ถมดินเสร็จแต่ยังไม่ได้ท าการปรับพื้นที่ให้เรียบ 

ค าถาม 

1.1 บริษัท อุดรแลนด์ จ ากัด จะน าต้นทุนการกู้ยืมมารวมเป็นราคาทุนของที่ดิน โดยเริ่ม
นับจากวันที่เท่าใดถึงวันที่เท่าใด และเพราะเหตุใด 
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1.2 ถ้าหากบริษัท อุดรแลนด์ จ ากัด จากวันที่ 20 มิ.ย. 2557 ยังไม่ได้ปรับพื้นที่ให้เรียบ
เนื่องจากการรัฐประหาร  จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557 จึงหยุดพักโครงการไว้ก่อน จนกว่าเหตุการณ์
ทางการเมืองจะดีขึ้น ถามว่า บริษัท อุดรแลนด์ จ ากัด จะน าต้นทุนการกู้ยืมมารวมเป็นราคาทุน
ของที่ดิน โดยเริ่มนับจากวันที่เท่าใดถึงวันที่เท่าใด และเพราะเหตุใด 

1.3 ถ้าหากบริษัท อุดรแลนด์ จ ากัด จากวันที่ 20 มิ.ย. 2557 ได้ปรับพื้นที่ให้เรียบเสร็จ
เรียบร้อยพร้อมก่อสร้างตัวอาคาร จนถึงวันที่ 31 ส.ค. 2557 ในวันที่ 1 ก.ย. 2557 ได้เริ่มก่อสร้าง
อาคาร ถามว่า บริษัท อุดรแลนด์ จ ากัด จะน าต้นทุนการกู้ยืมมารวมเป็นราคาทุนของที่ดิน โดยเริ่ม
นับจากวันที่เท่าใดถึงวันที่เท่าใด และเพราะเหตุใด 

ข้อ 3. บริษัท เอสบาร์ จ ากัด ได้ท าการก่อสร้างโรงเรือนร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ (เป็นสินทรัพย์ที่เข้า
เงื่อนไข) เริ่มสร้างในปี 2556 คาดว่าจะใช้เวลา 2 ปี จึงแล้วเสร็จ ซึ่งมีรายจ่ายในการก่อสร้างอาคาร
เกิดขึ้นในปี 2556 จ านวน 7,875,000 บาท และในปี 2556 นี้ ต้นทุนการกู้ยืมที่น ามารวมเป็น
ต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขจ านวน 225,000 บาท  ในปี 2557 กิจการเกิดรายจ่ายเพิ่มเติมใน
การสร้างอาคารนี้อีก 6,300,000 บาท ใหก้ารค านวณรายจ่ายโดยประมาณที่เชื่อถือได้ 

ข้อ 4ค บริษัท บ้านจั่นโฮม จ ากัด ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ต่อไปนี้เป็นการด าเนินการ
ระหว่างปี 2557  

1 ม.ค. 2557  บริษัท บ้านจั่นโฮม จ ากัด เริ่มการก่อสร้างหอพักให้เช่า 

31 ต.ค. 2557  การก่อสร้างหอพักให้เช่าแล้วเสร็จพร้อมให้เช่า  
1 พ.ย. 2557 บริษัท บ้านจั่นโฮม จ ากัด ปรับปรุงตกแต่งหอพักอีกเล็กน้อยเพื่อให้เสร็จ 

สมบูรณ ์

ค าถาม บริษัท บ้านจั่นโฮม จ ากัด สามารถรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของ
สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขจนถึงวันที่เท่าใด เพราะเหตุใด 

ข้อ 5ค บริษัท บ้านแฮด จ ากัด กู้ยืมเงินมาจาก 3 แหล่งเงินทุน ดังนี้ 
1. เงินกู้ธนาคารกรุงเทพ จ านวน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 9% ต่อปี กู้มาวันที ่1 ก.ค. 2557 

2. เงินกู้ธนาคารกรุงศรี   จ านวน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 8%   ต่อปี กู้มาวันที ่1 ต.ค. 2557 

เงินกูจ้าก 2 แหล่ง กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป  
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บริษัท นาข่า จ ากัด ก าลังก่อสร้างอาคารจอดรถให้เช่า มีราคาตามบัญชีของอาคารจอดรถให้เช่า
ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข  ดังนี้ 
 ยอดต้นงวด 1 มกราคม 2557      400,000  บาท 

 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด       800,000 บาท 

 ยอดปลายงวด     1,200,000 บาท 

ให้ท า ค านวณต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของอาคารจอดรถให้เช่า ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 

ข้อ 6. บริษัท บ้านนาข่า จ ากัด กู้ยืมเงิน 6,000,000 บาท จากธนาคารไทยกรุง เพื่อก่อสร้างโกดัง
สินค้า จึงจัดเป็นเงินที่กู้มาโดยเฉพาะและโกดังจัดเป็นสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ธนาคารคิด
ดอกเบี้ย 6% ต่อปี สัญญาก่อสร้างเริ่ม 1 มีนาคม 2557 สร้างเสร็จวันที่ 31 ธันวาคม 2557 กิจการ
ได้รับเงินกู้ 4 งวด ดังนี้ 
         งวดที ่          วันที่กู้    จ านวนเงินกู้ที่น ามาใช้ (บาท) 
 1   1 มีนาคม 2557   1,500,000 

 2   1 มิถุนายน 2557              2,700,000 

 3   1 สิงหาคม 2557  1,200,000 

 4   1  พฤศจิกายน 2557     600,000 

 กิจการน าเงินสดส่วนที่เหลือไปลงทุนซื้อหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์  ได้รับผลตอบแทน  

150,000 บาท 

ให้ค านวณต้นทุนการกู้ยืมที่อนุาาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ณ วันที่ 1  ธคคค  
2557 

การค านวณต้นทุนการกู้ยืมที่อนุาาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ณ วันที่ 1  ธคคค  
2557 

 

 

 

 



407 

 

ข้อ 7. บริษัท จินตคณิต จ ากัด กู้ยืมเงินจาก 3 ธนาคาร ในปี 2557 ดังนี้ 
1. เงินกู้ธนาคารกสิกร 12,000,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี กู้เมื่อ 1 มี.ค. 
57 

2. เงินกูธ้นาคารศรีกรุง 8,000,000 บาท ระยะเวลา 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี กู้เมื่อ 1 พ.ค. 57 

3. เงินกูธ้นาคารศรีไทย 4,000,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 9% ต่อปี กู้เมื่อ 1 ต.ค. 57 

 บริษัท ได้น าเงินกู้จาก 3 ธนาคาร มาใช้ในวัตถุประสงค์ทั่วไป และกิจการได้น าเงินที่กู้ยืมน้ี
มาใช้ในการก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งจัดเป็นสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขของกิจการ 
 บริษัท มีราคาตามบัญชีของโรงงาน มีดังนี้ 
 ยอดรายจ่าย 1 มกราคม 2556      0  บาท 

 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด     12,000,000 บาท 

 ยอดรายจ่าย 31 ธันวาคม 2556    12,000,000 บาท 

 ยอดรายจ่ายยกมา 1 มกราคม 2557    12,000,000  บาท 

 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด        6,000,000 บาท 

 ยอดรายจ่าย 31 ธันวาคม 2557    18,000,000 บาท 

ให้ค านวณต้นทุนการกู้ยืม ที่อนุาาตให้รวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข 31 ธคคค 
2557 โดย 

1. ให้ค านวณอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนหรือ อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย 

2. รายจ่ายโดยประมาณที่เชื่อถือได้ 

ข้อ 8.  บริษัท บ้านแฮด จ ากัด กู้ยืมเงินจาก 3 ธนาคาร ในปี 2557 ดังนี้ 
1. เงินกู้ธนาคารกสิกร 9,000,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี กู้เมื่อ 1 พ.ค. 57 

2. เงินกูธ้นาคารศรีกรุง 6,000,000 บาท ระยะเวลา 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี กู้เมื่อ 1 ก.ค. 57 

3. เงินกูธ้นาคารศรีไทย 3,000,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 9% ต่อปี กู้เมื่อ 1 ต.ค. 57 

 โดยเงินกู้จาก 3 ธนาคาร นั้น  
จ านวนที่ 1. กู้มาเพื่อใช้ในการก่อสร้างสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ในที่นี้คือโรงงานขนาดใหญ่ 

และกิจการได้น าเงินกู้นี้ไปลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า ได้รับผลตอบแทน 200,000 บาท  
จ านวนที่ 2 และจ านวนที่ 3 กู้มาใช้ในวัตถุประสงค์ทั่วไป  
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กิจการ มีราคาตามบัญชีของโรงงาน มีดังนี้ 
 ยอดรายจ่าย 1 มกราคม 2556      0  บาท 

 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด     9,000,000 บาท 

 ยอดรายจ่าย 31 ธันวาคม 2556    9,000,000 บาท 

 ยอดรายจ่ายยกมา 1 มกราคม 2557    9,000,000  บาท 

 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด     4,500,000 บาท 

 ยอดรายจ่าย 31 ธันวาคม 2557              13,500,000 บาท 

ให้ค านวณ ดังน้ี 

1. ให้ค านวณอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนเฉพาะเงินกู้วัตถุประสงค์ท่ัวไป 

2. รายจ่ายโดยประมาณที่เชื่อถือได้ที่เกิดจากเงินกู้ยืมวัตถุประสงค์ทั่วไป 

3. ต้นทุนการกู้ยืม ที่อนุาาตให้รวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข 31 
ธคคค 2557 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 8 

เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ 

2. ต้นทุนของทรัพยากรธรรมชาติ 

3. การจ าหน่ายทรัพยากรธรรมชาติ 

4. ความหมายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

5. การรับรู้และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

6. การตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

7. ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

8. การวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหลังจากรับรู้รายการ 
9. การด้อยค่าและการกลับรายการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

10. การเลิกใช้และการจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

11. การแสดงรายการในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อศึกษาบทน้ีแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและน าไปบันทึกบัญชีได้ 

2. อธิบายความหมาย ลักษณะและประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

3. สามารถระบุได้ว่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้อย่างชัดเจน 

4. สามารถบันทึกรับรู้รายการและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ 
5. สามารถบันทึกบัญชีการเลิกใช้และการตัดจ าหน่ายรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนออก

จากบัญชีได้ 

6. สามารถบันทึกบัญชีการด้อยค่าและการกลับรายการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ได้ 
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. แนะน าเนื้อหารายวิชา 

2. แนะน าต ารา เอกสารอ่ืน เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาเพิ่มเติม 

3. แนะน ากิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 

4. บรรยายโดยใช้หนังสือและยกตัวอย่างประกอบ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์เนื้อหาที่เรียนและนักศึกษามีส่วนร่วมในการซักถามแทรกระหว่างการบรรยาย 

5. ให้นักศึกษาศึกษาและท าแบบฝึกหัดทั้งในห้องเรียนและเป็นการบ้าน 

6. การจ าลองเหตุการณ์ทางธุรกิจ  โดยให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเลียนแบบเหตุการณ์จริง 

7. อาจารย์เฉลยแบบฝึกหัดรวมถึงการบ้าน   

สื่อการเรียนการสอน 

1. ต าราหลัก 

2. เอกสารประกอบการสอน บทความต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

3. กรณีศึกษาจากเวปไซด์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  

4. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตจากการเข้าเรียนตรงเวลาและความสนใจในห้องเรียน 

2. สอบถามเพื่อประเมินความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเป็นรายกลุ่ม 

3. เฉลยแบบฝึกหัดในห้องและให้สมาชิกในกลุ่มดูแลกันเองหากมีนักศึกษาที่ท าผิด โดย
การแก้ไขให้ถูกต้อง 

4. การตอบค าถามท้ายบท 
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บทที่ 8 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสินทรพัย์ไม่มีตัวตน 

 

จากบทที่ 6 เมื่อกิจการน าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มาใช้งานแล้ว กิจการต้องค านวณค่า
เสื่อมราคาไปจนกระทั่งหมดอายุการให้ประโยชน์ จากนั้นกิจการจะจัดหาสินทรัพย์ใหม่มาใช้แทน
สินทรัพย์ที่ใช้ประโยชน์จนหมดแล้ว หรือในขณะที่กิจการใช้งานสินทรัพย์ เกิดช ารุดเสียหาย 
สามารถน าไปซ่อมแซมเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เรียกได้ว่าเป็นสินทรัพย์ที่สามารถหามาทดแทนได้  

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์แก่มนุษย์ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้
แล้วไม่หมดเปลือง ได้แก่ พลังงานจากลม ที่สามารถน ามาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้และ
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วหมดเปลือง ได้แก ่แร่ธาตุ ป่าไม้ น้ ามัน เป็นต้น มนุษย์เราต้องใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อย่างประหยัด เนื่องจากการหามาทดแทนอาจใช้เวลานานมากหรือไม่
สามารถหามาทดแทนได้  ดังนั้นในการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้จะมีวิธีในทางการบัญชีอย่างไร 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) 
บุญเสริม วิมุกตะนันท์ และคณะ 2556: 297 กล่าวว่า ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสินทรัพย์

หมดเปลือง (Wasting assets) มีลักษณะส าคัญคือ เป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนอยู่ในดินเกิดขึ้นเองโดย
ธรรมชาติและใช้ประโยชน์ได้เป็นเวลานาน สินทรัพย์เหล่านี้จะหมดไปหรือสูญหายไปโดยไม่  อาจ
จัดหาสินทรัพย์มาแทนที่ได้หรือการแทนที่ของสินทรัพย์ประเภทนี้ เกิดขึ้นเองแต่ต้องใช้เวลานาน
มาก ได้แก่ เหมืองแร่ น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ ป่าไม้ ฯลฯ ต้นทุนส่วนที่ใช้ไปหรือหมดไปเพราะการใช้
เรียกว่า “ค่าหมดเปลืองหรือค่าสูญสิ้น” (depletion)  

ดุษฎี สงวนชาติ และคณะ (2554: 151) กล่าวว่า ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับ
การจัดประเภทให้เป็นสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานนานประเภทหนึ่ง สินทรัพย์ที่จัดว่าเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติได้แก่ ป่าไม้ เหมืองแร่ และบ่อน้ ามัน เป็นต้น สินทรัพย์เหล่านี้อาจเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ เช่น เหมืองแร่ บ่อน้ ามัน หรืออาจเกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์ก็ได้ แต่เป็นการ
กระท าจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ เช่น ป่าไม้  
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ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) 
จากค าที่กล่าวข้างต้นท าให้ทราบว่า ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่สามารถทดแทนได้ หรือ

สินทรัพย์ที่ทดแทนไม่ได้ วิธีปฏิบัติทางบัญชีจะมีลักษณะเช่นเดียวกัน ได้แก่ การค านวณต้นทุนของ
สินทรัพย์ การค านวณประโยชน์ที่ได้รับจากสินทรัพย์นั้น การน าเสนอสินทรัพย์ในงบการเงิน เป็น
ต้น  ประโยชน์ที่ได้รับจากอาคารและอุปกรณ์ เรียกว่า “ค่าเสื่อมราคา” เนื่องจากสามารถทดแทน
ใหม่ได้ หากเป็นทรัพยากรธรรมชาติเรียกว่า “ค่าหมดเปลือง” เนื่องจากไม่สามารถทดแทนใหม่ได้ 

 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นในสินทรัพย์ที่มีตัวตน 
ซึ่งทรัพยากรธรรมชาตินี้จะเกิดประโยชน์เมื่อถูกค้นพบ และประโยชน์นี้ไม่สามารถทดแทนได้ใน
เวลาอันสั้น เช่น เหมืองแร่ น้ ามันดิบ ทรายแม่น้ า เป็นต้น  
 

ต้นทุนของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ทรัพยากรธรรมชาติถือเป็นสินทรัพย์ของกิจการ ซึ่งประกอบด้วยต้นทุน 4 ประเภท 
ดังต่อไปนี้ (บุญเสริม วิมุกตะนันท์ และคณะ, 2556: 297) 

1. ต้นทุนในการได้สินทรัพย์มา (acquisition costs) คือ จ านวนเงินที่กิจการต้องจ่าย
ไป เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์นั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับว่ากิจการได้ค้นพบว่ามีทรัพยากรธรรมชาติใน
สินทรัพย์นั้นหรือไม่และมีจ านวนเท่าใด กิจการอาจต้องท าการขุด การเจาะ ส าหรับทรัพยากรที่ยัง
ค้นไม่พบ โดยทั่วไปต้นทุนในการได้มานี้จะบันทึกไว้ใน “บัญชีทรัพย์สินที่ยังไม่พัฒนา” 
(undeveloped property) 

2. รายจ่ายหรือต้นทุนในการส ารวจ (exploration costs) เมื่อกิจการมีกรรมสิทธิ์ใน
การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์แล้ว กิจการต้องด าเนินการส ารวจปริมาณทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
ในสินทรัพย์ว่ามีปริมาณเท่าใด  

3. รายจ่ายหรือต้นทุนในการพัฒนา (Development costs) เป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากที่ได้ค้นพบทรัพยากรธรรมชาติในสินทรัพย์มีตัวตนแล้ว หากกิจการตัดสินใจที่จะ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติต่อไปในเชิงพาณิชย์ จะเกิดรายจ่าย 2 ประเภทคือ (1) ต้นทุน
เกี่ยวกับอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ที่มีตัวตน (tangible equipment) และ (2) ต้นทุนในการพัฒนาที่ไม่มี
ตัวตน (intangible equipment) ซึ่งรายจ่ายหรือต้นทุนในการพัฒนาที่ไม่มีตัวตนถือรวมเป็นส่วน
หนึ่งของต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติ และตัดจ าหน่ายต้นทุนเป็นค่าหมดเปลืองของทรัพยากร 
รายจ่ายเหล่านี้ได้แก่ ค่าขุดเจาะดิน ค่าวางท่อเพื่อล าเลียงทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 

4. ต้นทุนค่าปรับคืนสู่สภาพเดิม (restoration costs) ธุรกิจบางประเภท เมื่อได้
ด าเนินการแล้ว หากส่งผลให้สินทรัพย์มีตัวตนเปลี่ยนแปลงไป เช่น กิจการมีความจ าเป็นต้องขุด 



414 

ต้องเจาะพื้นดิน เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หลังจากที่ได้รับทรัพยากรธรรมชาติจนครบ
ตามที่ได้ส ารวจแล้ว ต้องปรับให้คืนสู่สภาพเดิม เพราะเกิดความเสียหายต่อสินทรัพย์มีตัวตนและ
สภาพแวดล้อม หมายความว่ากิจการต้องประมาณการรายจ่ายในการปรับคืนสู่สภาพเดิมของ
สินทรัพย์มีตัวตนนี้และบันทึกรายการนี้รวมเป็นต้นทุนของทรัพยากรธรรมชาติของกิจการด้วย 

การจ าหน่ายทรัพยากรธรรมชาติ 
เมื่อกิจการสามารถค านวณต้นทุนของทรัพยากรธรรมชาติได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปกิจการ

ต้องค านวณต้นทุนค่าหมดเปลืองต่อหน่วยที่กิจการค้นพบจากการส ารวจทั้งหมดเอาไว้ หลังจาก
น้ันในแต่ละงวดเมือ่กิจการได้น าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้หรือมาขายตามจ านวนจริงท่ีน ามาได้จริง 
กิจการต้องบันทึกค่าหมดเปลืองในงวดนั้น และถือเป็นค่าใช้จ่ายของงวดนั้น 

ค่าหมดเปลืองต่อหน่วย   =              ต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด – มูลค่าคงเหลือ 

                                                     จ านวนหน่วยของทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดที่มี 
(ดัดแปลงจาก บุญเสริม วิมุกตะนันท์ และคณะ, 2556: 299) 

 

ตัวอย่างที่ 8-1 บริษัท เหมืองแร่ จ ากัด ได้รับสัมปทานแร่ธาตุจ านวน 1,000 ไร่ บริษัทต้องจ่ายค่า
สัมปทาน 800,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการส ารวจแร่ธาตุ 1,600,000 บาท ค่าอุปกรณ์ขุดเจาะ 
13,600,000 บาท (Tangible equipment) ค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะและล าเลียงแร่ธาตุ 2,000,000  
บาท (Intangible equipment) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับคืนสู่สภาพเดิม 800,000 บาท 
บริษัทคาดว่าจะได้แร่ธาตุประมาณ 500,000 กิโลกรัม 

ค านวณต้นทุนของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ค่าสัมปทาน              800,000  บาท 

 ค่าใช้จ่ายในการส ารวจแร่ธาตุ                    1,600,000  บาท   
 ค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะและล าเลียงแร่ธาตุ           2,000,000  บาท 

 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับคืนสู่สภาพเดิม      800,000 บาท 

   รวม                                                 5,200,000  บาท 

(ไม่น า ค่าอุปกรณ์ขุดเจาะ 13,600,000 บาท มารวมเป็นต้นทุนของทรัพยากรธรรมชาติ 
เนื่องจากราบการน้ีเป็นสินทรัพย์มีตัวตนของกิจการ) 

ค่าหมดเปลืองต่อหน่วย   =              ต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด – มูลค่าคงเหลือ 

                                                     จ านวนหน่วยของทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดที่มี 
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ค่าหมดเปลืองต่อหน่วย =              5,200,000  -  0                       =   10.40 บาทต่อกิโลกรัม 

                  500,000 กิโลกรัม 

           ค่าหมดเปลืองต่อหน่วย 10.40 บาทต่อแร่ธาตุ 1 กิโลกรัม กิจการจะต้องขุดแร่ธาตุขึ้นมา
เรื่อยๆจนครบตามที่ได้ส ารวจไว้คือ ประมาณ 500,000 กิโลกรัม 

 สมมติปีนี้ พ.ศ. 2557 บริษัทขุดแร่ธาตุขึ้นมา 80,000 กิโลกรัม  
 ในปีน้ีค่าหมดเปลืองจะเป็น 80,000 บาท x 10.40 บาทต่อกิโลกรัม = 832,000 บาท  
 การบันทึกบัญชีเป็นดังนี้ 
2557       

ธ.ค. 31 ค่าหมดเปลือง   832,000 -   

         ค่าหมดเปลืองสะสม      

  บันทึกแร่ธาตุที่ขุดได้ในปีน้ี           832,000 - 

 

 ในงบก าไรขาดทุน บัญชีค่าหมดเปลืองซึ่งเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายจะต้องโอนไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของต้นทุนในการผลิต เฉพาะส่วนที่น าไปขายหรือผลิตต่อ ส่วนที่ยังไม่ขายหรือยังไม่ผลิตถือเป็น
สินค้าคงเหลือแสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียน ดังนี้ 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน)  
       ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 แร่ธาตุ หรือ ทรัพยากรธรรมชาติ    5,200,000 

 หัก   ค่าหมดเปลืองสะสม       832,000  4,368,000 

  

 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ให้ค านิยาม 
ดังนี้ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่มีลักษณะ 

      ทางกายภาพ 

มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง จ านวนเงินโดยประมาณที่กิจการจะได้รับ  
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ณ เวลาปัจจุบันจากการจ าหน่ายสินทรัพย์หลั งจากหัก ต้นทุน 

โดยประมาณที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการจ าหน่าย หากสินทรัพย์มีอายุ
และสภาพที่คาดว่าจะเป็น ณ วัน สิ้นอายุการให้ประโยชน์ 

การตัดจ าหน่าย หมายถึง การปันส่วนจ านวนที่คิดค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

อย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น 

ความหมายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ตามความหมายที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด อธิบายได้ ดังนี้ 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่สามารถระบุมูลค่าได้ แต่สามารถระบุชนิดของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้และเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่างเฉพาะขึ้นอยู่กับว่าจะให้รูปร่างเป็นอย่างไร 
โดยที่กิจการมีสินทรัพย์ไว้ใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อขายหรือใช้ในการจ าหน่ายสินค้าหรือใช้ในการ
ให้บริการ  
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีลักษณะ ดังนี้ 

1. สามารถระบุได้   
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนต้องสามารถระบุได้ว่าเป็นสินทรัพย์รายการใดและแยกออกจากค่า
ความนิยมอย่างชัดเจน  

2. การควบคุม  
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนต้องอยู่ในความควบคุมของกิจการ มักเกิดจากสิทธิตามกฎหมายเช่น 
เมื่อกิจการได้รับลิขสิทธิ์ให้ผลิตและจ าหน่ายสินค้าประเภทต่างๆได้ จะต้องมีหนังสืออนุญาตจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์ให้สามารถผลิตสินค้าประเภทนั้นๆออกจ าหน่ายได้  

3. ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนต้องต้องก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต เมื่อสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนอยู่ในความควบคุมของกิจการ กิจการสามารถได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างเต็มที่  เช่น 
การได้เปรียบคู่แข่งขันหรือกรณีที่กิจการน าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ในกิจการท าให้เกิดการ
ประหยัดแก่กิจการ 

หากรายการใดไม่เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้องรับรู้รายจ่ายท่ี
เกิดขึ้นน้ันเป็นค่าใช้จ่ายทันที  
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การรับรู้และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ก าหนดว่า 

18  ในการรับรู้รายการใดรายการหนึ่งเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้องสามารถ
แสดงให้เห็นวา่รายการนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้  
18.1  เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

18.2  เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ  
ข้อก าหนดนี้ให้ถือปฏิบัติกับต้นทุนเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเมื่อซื้อหรือสร้างสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้น  

ภายในกิจการเอง และต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลังเพื่อเพิ่ม หรือเปลี่ยนแทนบางส่วน หรือ 

บ ารุงรักษาสินทรัพย์นั้น 

21  กิจการรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ก็ต่อเมื่อเข้าเกณฑ์ทุกข้อต่อไปนี้  
21.1  มีความเปน็ไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน 

อนาคตที่จะเกิดจากสินทรัพย์นั้น และ  

21.2  ราคาทุนของสินทรัพย์สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ 

24  กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน 

 ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด กิจการต้องบันทึกบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็น
สินทรัพย์ของกิจการทันทีที่กิจการพิจารณาคุณสมบัติว่าเป็นไปตามค านิยามแล้ว พร้อมกันนี้ต้อง
เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการคือ กิจการต้องได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนี้และมี
ราคาทุนที่สามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ 

 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ก าหนดว่า 

25  โดยทั่วไปราคาทีกิ่จการจ่ายเพื่อให้ได้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาแบบแยกต่างหากจะ 

สะท้อนถึงความคาดหวังเกี่ยวกับความน่าจะเป็นที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอน เกี่ยวกับเวลาหรือจ านวนที่จะ
ได้รับ ดังนั้น จึงถือได้ว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก เข้าเกณฑ์การ
รับรู้ตามย่อหน้าที ่21.1 เสมอ  

26  นอกจากน้ีราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก ถือว่าสามารถวัด
มูลค่าได้อย่าง น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่สิ่งตอบแทนของการจ่ายซื้อ
อยู่ในรูปของเงินสดหรือ สินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินอืน่ 
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ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีที่ได้มาแยกต่างหาก เป็นรายจ่าย
ที่เกิดขึ้นจากการจัดหาของกิจการถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก 

เมื่อกิจการมั่นใจในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตและสามารถวัด 

มูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องบันทึกบัญชีเฉพาะสินทรัพย์ที่ได้มาแยกต่างหากเป็นสินทรัพย์
ของกิจการ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นเองในกิจการ ไม่สามารถน ามาบันทึกบัญชีได้ 
เนื่องจากไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ  

ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีได้มาแยกต่างหาก 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ก าหนดว่า 

 27  ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก ประกอบด้วย  

27.1 ราคาซื้อรวมภาษีน าเข้าและภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้หักด้วยส่วนลดการค้า 

ต่างๆ และจ านวนทีไ่ด้รับคืนจากผู้ขาย และ  

27.2  ต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกีย่วกับการจัดเตรียมสินทรัพย์เพื่อให้พร้อมที่จะใช้ 
ประโยชน์ได้ตามความประสงค์ 

 ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กิจการจัดหามาได้จากภายนอก
หรือได้มาต่างหากจะถูกน ามาบันทึกบัญชีในราคาทุน โดยราคาทุนประกอบไปด้วย ราคาซื้อรวม
ภาษีน าเข้าและภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้หักด้วยส่วนลดการค้าต่างๆและจ านวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย
และต้นทุนทางตรงอื่นๆเพื่อใหส้ินทรัพย์พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้ตามที่กิจการต้องการ  
 ซึ่งต้นทุนทางตรงประกอบไปด้วย ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน ค่าธรรมเนียมทาง
วิชาชีพ ต้นทุนการทดสอบก่อนน าสินทรัพย์มาใช้งานจริง รายจ่ายอ่ืนนอกจากนี้จะไม่น ามารวม
เป็นราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และกิจการจะหยุดรวมรายจ่ายเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 
เมื่อสินทรัพย์พร้อมใช้งานตามที่กิจการต้องการ ถึงแม้ว่าสินทรัพย์พร้อมแล้วแต่กิจการยังไม่น า
สินทรัพย์มาใช้ก็ตาม ให้หยุดรวมราคาทุน 

 

การตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Amortization) 

 สินทรัพย์มีตัวตนเมื่อกิจการน ามาใช้ประโยชน์จะต้องค านวณออกมาเป็นค่าเสื่อมราคาซึ่ง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนก็เช่นเดียวกัน ต้องค านวณออกมาเป็นค่าตัดจ าหน่าย ส าหรับสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้อย่างแน่นอนตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ได้ประมาณไว้ 
โดยการทยอยตัดจ าหน่ายอย่างเป็นระบบ เริ่มต้ังแต่ได้มาจนน ามาใช้ประโยชน์ มาตรฐานบัญชี 
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ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ก าหนดว่า “หากไม่สามารถก าหนดรูปแบบ
ได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องใช้วิธีเส้นตรงในการตัดจ าหน่าย”  
การตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกบัญชีโดย 

สมุดรายวันทั่วไป                                 หน้า....30 

พ.ศ.  
25xx 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

วันสิ้นงวด 

 

ค่าตัดจ าหน่าย -ระบุชื่อสินทรัพย์ 
       ค่าตัดจ าหน่ายสะสม -ระบุชื่อสินทรัพย์ 
บันทึกค่าตัดจ าหน่ายตามระยะเวลาที่ได้รับ
ประโยชน์ 

5xx 

1xx 

xx   

xx 

 

 

ประเภทของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน  
 

สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง สิทธิที่รัฐบาลออกให้กับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถ
ประดิษฐ์ คิดค้น สิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิ่งที่เกิดจากการประดิษฐ์ ให้ผู้นั้นมีสิทธิในการผลิต
ออกมาเป็นสินค้ามาเพื่อจ าหน่ายได้แต่เพียงผู้เดียว ตามที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา (2555) ได้ให้
ความหมายไว้ สิทธิบัตร ยังหมายถึง “กรรมวิธีในการผลิต การรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ 
,ยารักษาโรค, วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น ” 

เครื่องหมายการค้า หมายถึง “สัญลักษณ์ของสินค้าหรือบริการนั้น” 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา (2555)  ไ ด้ก าหนดว่ า เครื่ องหมายที่ ให้ความ คุ้มครองตาม 
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี ้

1. เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) คือเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้า
เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ ใช้เครื่องหมายน้ันแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอ่ืน เช่น 
บรีส  มาม่า กระทิงแดง เป็นต้น 

2. เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับ
บริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมาย บริการของ
บุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น 
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3. เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรอง
ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับ สินค้าและบริการของบุคคลอ่ืน เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของ
สินค้า หรือบริการนั้น เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางร า ฮาลาล (Halal) เป็นต้น 

     4. เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้
โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่ม เดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอ่ืนใด
ของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด เป็นต้น  

ลิขสิทธิ์ หมายถึง “สิทธิความคุ้มครองท่ีรัฐบาลให้กับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจาก
สติปัญญาของผู้นั้น” และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา (2555) ได้ก าหนดว่า ผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจด
ทะเบียน กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ 9 ประเภทตามที่กฎหมายก าหนด 
ได้แก ่

1. งานวรรณกรรม  ( หนังสือ  จุลสาร  สิ่งพิมพ ์ ค าปราศรัย  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ) 

2. งานนาฏกรรม  ( ท่าร า  ท่าเต้น ฯลฯ )  
3. งานศิลปกรรม  (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ์ภาพถ่าย ศิลปะประยุกต์ ฯลฯ) 
4. งานดนตรีกรรม ( ท านอง  ท านองและเนื้อร้อง ฯลฯ ) 
5. งานสิ่งบันทึกเสียง ( เทป  ซีดี )  
6. งานโสตทัศนวัสดุ  ( วีซีดี  ดีวีดี  ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง ) 
7. งานภาพยนตร์  
8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ  

9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ 

 

นอกจากนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญา (2555) ยังได้ให้ความหมายของสินทรัพย์ไม่มี 
ตัวตน ดังนี้ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ
ภายนอกของผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การออกแบบแก้วน้ าให้มีรูปร่างเหมือนรองเท้า 
เป็นต้น ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม คือเป็นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ ยังไม่มีใช้แพร่หลายในประเทศหรือยังไม่ได้เปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดใน
เอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร หรือไม่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย  คือ  องค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ่น และรวมถึง งาน
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีอยู่ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
     1.  ภูมิปัญญาฯ ประเภทองค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ่น เช่น การผลิตอาหารและ
เครื่องด่ืม การผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ และการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากไม้ หิน โลหะ แก้ว เซรามิค ดินเผา เครื่องหนัง และอื่นๆ 

     2.  ภูมิปัญญาฯ ประเภทงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น เรื่องเล่าพื้นบ้าน กวีนิพนธ์
พื้นบ้าน ปริศนา พื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้าน การฟ้อนร าพื้นบ้าน ละครพื้นบ้าน จิตกรรม
พื้นบ้าน ประติมากรรมพื้นบ้าน หัตถกรรมพื้นบ้าน เครื่องแต่งกายพื้นบ้าน และสิ่งทอพื้นบ้าน 

  

 นอกจากที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ( 2555) ก าหนดยังมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอีก ดังนี้ 
 สิทธิที่จะใช้ชื่อและด าเนินธุรกิจ (Franchises) คือ การได้รับสิทธิใดๆจากเจ้าของสิทธิ
นั้นอาจเป็นสูตรเฉพาะในการผลิตสินค้า หรือการเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้า เป็นต้น  
 กอบแก้ว รัตนอุบล 2555:11-4 กล่าวว่า อีกรูปแบบหนึ่งของแฟรนไชส์ที่เกิดขึ้นก็คือ การที่
รัฐบาลตกลงให้สิทธิแก่กิจการเพื่อด าเนินงานเกี่ยวกับสินทรัพย์ของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการเข้าไป
ใช้ประโยชน์ ผลิต ก่อสร้าง ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า สัมปทาน (Licenses, Permits) เช่น สัมปทาน
ป่าไม้ 

สิทธิการเช่า (leaseholds right) (บุญเสริม วิมุกตะนันท์ และคณะ, 2556: 308) 
 สิทธิการเช่า คือ สิทธิที่จะได้รับเพื่อที่จะได้เช่าสินทรัพย์นั้น จะต้องท าเป็นสัญญาโดยตก
ลงกับผู้ให้เช่า และผู้เช่าต้องจ่ายเงินส าหรับสิทธินี้ด้วย จ านวนเงินจะครอบคลุมตามระยะเวลาใน
การท าสัญญา ถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทหนึ่ง คือต้องจ่ายเงินก่อนถึงจะได้เช่า กิจการ
ต้องตัดจ าหน่ายให้หมดตามสัญญาที่ได้ท าไว้ เมื่อเป็นเช่นนี้ การตัดจ าหน่ายสิทธิการเช่าจึงต้องตัด
จ าหน่ายเข้าบัญชีค่าเช่า เพราะสิทธิการเช่านี้เกิดขึ้นเพราะกิจการต้องการเช่า 

ตัวอย่างที่ 8-3 บริษัท ละเอียดอ่อน จ ากัด ได้เช่าบริเวณที่จัดแบ่งเป็นล็อคในบริเวณตลาดรังษิณี 
ท าสัญญากับผู้ให้เช่า 5 ปี เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ในวันท าสัญญาได้จ่ายเงินให้ผู้ให้เช่า
จ านวนเงิน 3,000,000 บาท และจะต้องจ่ายค่าเช่าอีกทุกเดือนๆ ละ 5,000 บาท 
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การบันทึกบัญชีเป็นดังนี้ 
2553       

ม.ค. 1 สิทธิการเช่า  3,000,000 -   

         เงินสด    3,000,000 - 

 ท าสัญญาเช่า 5 ปี       

 

ในแต่ละเดือน เมื่อมีการจ่ายเงินค่าเช่า บริษัทต้องบันทึกดังนี้ 
2553       

ม.ค.-ธ.ค. ค่าเช่า  5,000 -   

         เงินสด    5,000 - 

 จ่ายค่าเช่าประจ าเดือน      

 

ในตอนสิ้นงวดต้องตัดจ าหน่ายสิทธิในการเช่าเป็นค่าใช้จ่าย บันทึกดังนี้ 
2553       

ธ.ค. 31 ค่าเช่า  600,000 -   

         สิทธิการเช่า    600,000 - 

 ตัดจ าหน่ ายสิทธิการ เช่ ามา เป็น
ค่าใช้จ่าย (3,000,000 / 5 ปี) 

     

สรุปว่าบัญชีค่าเช่า พ.ศ. 2553 จะเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น (600,000 + 60,000) = 660,000 บาท  
กิจการต้องบันทึกบัญชีแบบนี้ทุกปีไปจนครบตามสัญญาเช่า คือ 5 ปี  
 

ค่าความนิยม (Goodwill) หมายถึง ความล้ าเลิศที่กิจการสร้างขึ้นมาได้เองเหนือกิจการ
อ่ืน เมื่อเทียบกับกิจการอ่ืนที่ด าเนินงานแบบเดียวกันและมีขนาดไม่ต่างกัน ส่งผลให้เกิดรายได้ต่อ
กิจการ เช่น ความมีประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการของร้านสะดวกซื้อ 7-11 ส่งผลให้กิจการ
สามารถขยายกิจการออกไปได้อย่างไม่สิ้นสุด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอ่ืนๆที่ส่งผลให้เกิดค่า
ความนิยมขึ้นภายในกิจการ ได้แก่ ความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารจนเกิดความ
น่าเชื่อถือ ความมีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้ามีคุณภาพ ความเชี่ยวชาญในอาชีพ เป็นต้น 
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ที่กล่าวมาข้างต้นถือเป็นค่าความนิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ก าหนดไว้ว่ากิจการต้องไม่รับรู้ค่าความนิยมที่
เกิดขึ้นภายในเป็นสินทรัพย์ของกิจการ เนื่องจากค่าความนิยมเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุมูลค่า
ได้ยาก เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่มีรูปร่าง สิ่งส าคัญคือไม่สามารถแยกออกจากกิจการนั้นได้เลย 
ไม่สามารถน าค่าความนิยมมาบันทึกบัญชีได้ แต่ถ้าหากกิจการนั้นได้ขายกิจการออกไปให้ผู้อ่ืน ใน
ราคาขายกิจการนั้นจะรวมค่าความนิยมอยู่ในนั้นด้วย การท าเช่นนี้จะท าให้ค่าความนิยมมีมูลค่า
ขึ้นมาต่างหาก ในบัญชีชั้นกลางจะยังไม่กล่าวถึงบัญชีค่าความนิยมอย่างละเอียด สามารถศึกษา
เพิ่มเติมได้ในบัญชีชั้นสูง 

ตัวอย่างที่ 8-2 นายพีระ กิตติคุณ ได้ซื้อกิจการร้านอาหารที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี 
ชื่อร้านแม่หยาง ซึ่งเปิดกิจการมาต้ังแต่ พ.ศ. 2520 ซึ่งมีมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินรวม 5 ล้าน
บาท แต่นายพีระต้องจ่ายเงินซื้อกิจการนี้ 8 ล้านบาท เมื่อนายพีระ บันทึกบัญชีในสมุดบัญชี จะ
เกิดบัญชีค่าความนิยม 3 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ต้นทุนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (computer software costs) (บุญเสริม วิมุกตะนันท์ และคณะ, 
2556: 319) 
 ต้นทุนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบไปด้วยต้นทุนการออกแบบการวางระบบ 
(design) การให้รหัส (code) การทดสอบ (testing) อาจพิจารณาให้เป็นสินทรัพย์ถาวรไม่มีตัวตน
ได้ถ้ามีมูลค่าสูงอายุใช้งานเกินกว่า 1 ปี 
 สามารถแบ่งการผลิตซอฟท์แวร์ออกเป็นขั้นตอน ได้ ดังนี้  

1. ขั้นเริ่มต้น ในระยะแรกนี้เป็นการค้นคว้าเพื่อหาค าตอบว่าสามารถผลิตเพื่อขายได้
หรือไม่ให้ถือเป็น ค่าใช้จ่าย ในการวิจัย 

2. ขั้นน าผลการวิจัยมาพัฒนา รายจ่ายในขั้นตอนนี้ มีความก้าวหน้ากว่าการวิจัย
กิจการสามารถน าผลการวิจัยมาพัฒนาต่อเป็นการผลิตสินค้าเพื่อน าไปขายได้ รายจ่ายในขั้นตอน
นี้ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในบัญชีต้นทุนซอฟต์แวร์รอตัดจ าหน่าย และจะตัด
จ าหน่ายเมื่อมีการขายออกไป 

3. เมื่อกิจการผลิตซอฟท์แวร์เป็นสินค้าเพื่อขาย จะต้องเข้าสู่กระบวนการผลิตตามปกติ 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต จะถูกบันทึกเป็นต้นทุนสินค้า 

4. การน าสินค้าคือ แผ่นซีดีที่มีซอฟท์แวร์บรรจุอยู่ข้างในไปขาย เป็นการขายสินค้า
ตามปกติของกิจการ เพียงแต่ต้องเพิ่มขั้นตอนในการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ดังนี้ 
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4.1 จ าหน่ายบัญชีต้นทุนซอฟต์แวร์รอตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยเปรียบเทียบวิธีการ
ตัดจ่าย 2 วิธี คือ วิธีบัญชีตามเกณฑ์รายได้ (revenue method หรือวิธีเส้นตรงจากยอดที่ลดลง 
(straight-line method) แล้วแต่วิธีใดจะมีจ านวนสูงกว่า บันทึกบัญชี ดังนี้ 
 เดบิต  ต้นทุนซอฟต์แวร์ตัดจ าหน่าย   xxx 

           เครดิต  ต้นทุนซอฟต์แวร์ตัดจ าหน่ายสะสม   xxx 

 

การค านวณต้นทุนซอฟต์แวร์ตัดจ าหน่าย 

ก. วิธีตามเกณฑ์รายได้ (revenue method)  
 

   ต้นทุนซอฟท์แวร์ตัดจ าหน่าย =   รายได้งวดปัจจุบัน  x   ต้นทุนซอฟท์แวร์รอตัดจ าหน่ายคงเหลือ 

                                 รายได้งวดปัจจุบัน + รายได้ที่คาดว่าจะขายได้   
(ดัดแปลงจาก:  บุญเสริม วิมุกตะนันท์ และคณะ 2556: 321) 

ข. วิธีเส้นตรง (straight-line method)  
เมื่อค านวณตัวเลขจากทั้ง 2 วิธีแล้ว ให้เลือกจ านวนที่สูงกว่าเพื่อน าไปบันทึกบัญชีเป็น

รายการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เนื่องจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีความไม่แน่นอนในเรื่อง
ของอายุการให้ประโยชน์ หากกิจการสามารถตัดจ าหน่ายได้เป็นจ านวนมากจะท าให้บัญชี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเหลือจ านวนไม่มากในช่วงปีสุดท้าย 

ตัวอย่างที ่8-3  
ปี 2555 บริษัท  ลาดกระบัง จ ากัด เริ่มวิจัยเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ มีรายจ่าย 8 ล้านบาท แต่

ยังไม่สามารถผลิตเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อน ามาผลิตเป็นสินค้าได้ ต่อมาปี 2556 บริษัทได้น า
งานวิจัยนี้มาพัฒนาต่อ จนกระทั่งมีความแน่นอนแล้วว่าสามารถน ามาผลิตเป็นสินค้าและน าไป
ขายได้ ซึ่งต้นทุนในการพัฒนาต่อมีจ านวน 4 ล้านบาท และได้ประมาณอายุการขายโปรแกรม
ส าเร็จรูปดังกล่าวเป็นเวลา 4 ปี โดยคาดว่าจะมีรายได้โดยประมาณทั้งหมดเท่ากับ 20 ล้านบาท 
ส าหรับในปี   2557  2558  2559 และ  2560  

บริษัทมีการคาดการณ์รายได้จากการขายและประมาณรายได้ท่ีคาดว่าจะขายได้ทั้งหมด
ตามที่คาดไว้ ดังต่อไปนี้ 
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ให้ท า   ค านวณต้นทุนซอฟท์แวร์ตัดจ าหน่ายวิธีตามเกณฑ์รายได้และวิธีเส้นตรงและบันทึกบัญชี
รายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในสมุดรายวันทั่วไป 

ป ี วิธีตามเกณฑ์รายได้ วิธีเส้นตรง เลือกจ านวนที่สูงกว่า 
ปี   2557 4,000,000 / ( 4,000,000 + 

16,000,000) 
x4,000,000 

= 800,000 

4,000,000 /  

4 ปี 

=1,000,000 

1,000,000 

ปี   2558 8,000,000 / ( 8,000,000 + 
8,000,000 ) 

x( 4,000,000 – 1,000,000)    
= 1,500,000 

( 4,000,000 – 
1,000,000)/  

3 ปี 

=1,000,000 

1,500,000 

ปี   2559 6,000,000 / ( 6,000,000 + 
2,000,000 ) 

x( 4,000,000 – 1,000,000-

1,500,000 ) 
=1,125,000 

(4,000,000 –
1,000,000-

1,500,000) /  
2 ปี = 750,000 

1,125,000 

ปี 2560 ไม่ต้องค านวณ  ไม่ต้องค านวณ 375,000* 

 

 

 ปี   2557 

 ( ล้านบาท ) 
ปี   2558 

( ล้านบาท ) 
ปี   2559 

( ล้านบาท ) 
ปี   2560 

( ล้านบาท ) 
รายได้จากการขาย
(การคาดการณ์) 

4 ( จริง ) 8 ( จริง ) 6( จริง ) 2  ( จริง ) 

รายได้ที่คาดว่าจะ
ขายได้ทั้งหมดใน
อนาคต 

16 ( ประมาณ ) 8( ประมาณ ) 2( ประมาณ ) 0( ประมาณ ) 

รวม 20 16 8 2 
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อธิบาย วิธีตามเกณฑ์รายได้ 

ต้นทุนซอฟท์แวร์ตัดจ าหน่าย =   รายได้งวดปัจจุบัน     x   ต้นทุนซอฟท์แวร์รอตัดจ าหน่ายคงเหลือ 

                                 รายได้งวดปัจจุบัน + รายได้ที่คาดว่าจะขายได้   
     ปี 2557 แทนค่า           =        4,000,000          x 4,000,000                    = 800,000 บาท 

                                                4,000,000 + 16,000,000  

     ปี 2558  แทนค่า           =        8,000,000     x (4,000,000-1,000,000)      = 800,000 บาท 

                                             8,000,000 + 8,000,000  

 ต้นทุนซอฟท์แวร์รอตัดจ าหน่ายคงเหลือ ในปี 2558 คือ 4,000,000-1,000,000 

 หมายถึง ต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หักด้วย มูลค่าตัดจ าหน่ายของปี 2557  
 ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงกว่า ที่ถูกเลือกในในปี 2557 มาบันทึกบัญชี 
    *ปี 2560 ค านวณโดยไม่ต้องใช้วิธีเส้นตรงหรือวิธีรายได้ ดังนี้มูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน- 
ซอฟท์แวร์ คือ 4,000,000 บาทตัดจ าหน่ายไป 3 ปีแล้ว รวม  1,000,000+ 1,500,000+ 
1,125,000 = 3,625,000 ดังนั้น ปี 2560 คือปีสุดท้าย = 4,000,000 - 3,625,000 = 375,000 บาท 

2. บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปต้ังแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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พ.ศ. 
255525 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ธ.ค.  31 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา  8,000,000    

            เงินสด / เจ้าหนี้    8,000,000  

 จ่ายค่าใช้จ่ายในการวิจัยระบบซอฟท์แวร์      

2556       

ม.ค.-ธ.ค. ต้นทุนซอฟท์แวร์รอตัดจ าหน่าย  4,000,000    

           เงินสด / เจ้าหนี้    4,000,000  

 บันทึกสินทรัพย์ไม่มีตัวตน      

2557       

ธ.ค.  31 ต้นทุนซอฟท์แวร์ตัดจ าหน่าย  1,000,000    

            ต้นทุนซอฟท์แวร์ตัดจ าหน่ายสะสม    1,000,000  

 ตัดจ าหน่ายต้นทุนซอฟท์แวร์รอตัดจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย 

     

2558       

ธ.ค.  31 ต้นทุนซอฟท์แวร์ตัดจ าหน่าย  1,500,000    

            ต้นทุนซอฟท์แวร์ตัดจ าหน่ายสะสม    1,500,000  

 ตัดจ าหน่ายต้นทุนซอฟท์แวร์รอตัดจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย 

     

2559       

ธ.ค.  31 ต้นทุนซอฟท์แวร์ตัดจ าหน่าย  1,125,000    

            ต้นทุนซอฟท์แวร์ตัดจ าหน่ายสะสม    1,125,000  

 ตัดจ าหน่ายต้นทุนซอฟท์แวร์รอตัดจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย 

     

2560       

ธ.ค.  31 ต้นทุนซอฟท์แวร์ตัดจ าหน่าย  375,000    

            ต้นทุนซอฟท์แวร์ตัดจ าหน่ายสะสม    375,000  

 ตัดจ าหน่ายต้นทุนซอฟท์แวร์รอตัดจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย 
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การแสดงรายการในงบการเงิน 

        บริษัท ลาดกระบัง จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

                                                                  วันที่ 31 ธันวาคม 25… 

                                                     2557           2558     2559          2560 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ต้นทุนซอฟท์แวร์รอตัดจ าหน่าย           3,000,000      1,500,000     375,000               - 

        บริษัท ลาดกระบัง จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

                                                           ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25… 

                                                     2557      2558          2559  2560 

รายได้ 

ค่าใช้จ่าย 

              ต้นทุนซอฟต์แวร์ตัดจ าหน่าย            1,000,000   1,500,000  1,125,000    375,000 

 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ก าหนดว่า 

ขั้นตอนการวิจัย 

54  กิจการต้องไม่รับรู้รายจ่ายที่เกิดจากการวิจัย (หรือเกิดในขั้นตอนการวิจัยของ 

โครงการ ภายใน) เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อรายจ่าย
นั้นเกิดขึ้น 

55  ในขัน้ตอนการวิจัยของโครงการภายในกิจการไม่สามารถที่จะแสดงให้เห็นว่า 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นได้เกิดขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
แก่กิจการ ดังนั้น กิจการต้องรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในทันที  

ขั้นตอนการพัฒนา  
57  กิจการต้องรับรู้รายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนา (หรือเกิดในขั้นตอนการพัฒนาของ 

โครงการภายใน) เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ก็ต่อเมื่อกิจการสามารถแสดงว่า
เป็นไปตามข้อก าหนดทุกข้อต่อไปนี ้  
57.1  มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่กิจการจะท าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้เสร็จ 

สมบูรณ์เพื่อน ามาใช้ประโยชน์หรือขายได้  
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57.2  กิจการมีความต้ังใจที่จะท าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์และ
น ามาใช้ประโยชน์หรือขาย  

57.3  กิจการมีความสามารถที่จะน าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมาใช้ประโยชน์หรือ 

ขาย  

57.4  กิจการสามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะก่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเหนืออ่ืนใดกิจการต้องสามารถแสดงให้
เห็นว่าสินทรัพย์ไม่มี ตัวตนหรือสิ่งที่จะเกิดจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมี
ตลาดรองรับอยู่จริง หรือหากกิจการน าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปใช้เป็นการ
ภายใน กิจการต้องสามารถแสดงให้เห็นถึง ประโยชน์ที่จะได้รับจาก
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น  

57.5  กิจการมีทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอ่ืนพร้อมเพียง
พอที่จะน ามาใช้ เพื่อท าให้การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และน าสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์ หรือน ามาขายได ้ 

57.6  กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน ที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ  

 ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด เมื่อมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา 
กิจการต้องปฏิบัติดังนี้ 

1. รายจ่ายในการวิจัย ให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย เพราะขั้นตอนในการวิจัยมีความหมายว่า 
เป็นการค้นคว้าหาค าตอบ โดยค าตอบที่ได้รับจากการวิจัยยังไม่เกิดประโยชน์แก่กิจการ จึงต้องถือ
ว่ารายจ่ายในการวิจัยเป็นเพียงค่าใช้จ่าย เช่น งานวิจัยผลิตสบู่จากสมุนไพร งายวิจัยนี้เพียงแค่ได้
ค าตอบว่า สามารถผลิตสบู่จากสมุนไพรได้ แต่จะท าแล้วน ามาใช้ได้หรือน าไปขายได้หรือไม่นั้นยัง
ไม่ทราบ เป็นต้น 

2. รายจ่ายในการพัฒนา ถือเป็นสินทรัพย์ จะต้องเข้าเงื่อนไขทั้ง 7 ข้อตามที่
มาตรฐานการบัญชีก าหนด เพราะขั้นตอนในการพัฒนามีความหมายว่า มีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่ที่รายจ่ายน้ันจะก่อให้เกิด ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งนี้เพราะขั้นตอนการพัฒนาของ
โครงการเป็นขั้นตอนที่ก้าวหน้ามากกว่าขั้นตอนการวิจัย เกิดประโยชน์ต่อกิจการอย่างแน่นอน จึง
ต้องถือว่ารายจ่ายในการวิจัยเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น การน างานวิจัยผลิตสบู่จากสมุนไพร มา
พัฒนาต่อ เพื่อน าปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือน าไปขายก่อให้เกิดรายได้กับกิจการ ท าให้รายจ่ายใน
การพัฒนานี้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกิจการ 
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และถ้าหากกิจการไม่สามารถแยกขั้นตอนการวิจัยออกจากขั้นตอนการพัฒนา กิจการต้อง
ถือว่ารายจ่ายดังกล่าวเป็นรายจ่ายท่ีเกิดในขัน้ตอนการวิจัย 

ธารินี พงศ์สุพัฒน์ (2555 : 9-19) ได้พิจารณารายจ่ายที่เกิดขึ้นกับกิจการ ดังนี้ 
ชนิดของรายจ่าย วิธีปฏิบัติทางการบัญชี 

1. ก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น พื้นที่ 200,000 

ตารางเมตร ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่ในโครงการ
ค้นคว้าวิจัยระยะยาวทั้งปัจจุบันและอนาคต 

1. ถือเป็นสินทรัพย์ถาวรและคิดค่าเสื่อมราคา
เป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา 

2.ซื้ออุปกรณ์ในการวิจัยและพัฒนาส าหรับใช้
ในโครงการปัจจุบันเท่านั้น 

2. ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา 

 

3. ซื้อเครื่องมือที่จะใช้ในโครงการวิจัยและ
พัฒนาปัจจุบันและอนาคต 

 3. ถือเป็นสินทรัพย์ถาวรและคิดค่าเสื่อมราคา
เป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา 

 

ตัวอย่างที่ 8-4 บริษัท มหาศาล จ ากัด ได้รับรายงานจากแผนกวิจัยและพัฒนาในการคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ใน พ.ศ. 2556 ว่าสามารถผลิตผลิตภัณฑ์เกิดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คณะ
ผู้บริหารมั่นใจว่าในพ.ศ. 2557 จะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์นี้ออกขายได้  
โดยหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาได้รายงานข้อมูลที่เป็นรายจ่ายทั้งหมด ดังนี้ 

รายจ่ายท่ีเกิดขึ้นใน พ.ศ. 2556 (บาท) 
เงินเดือนผู้บริหาร 1,000,000 

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา 3,000,000 

วัตถุดิบใช้ไปในการวิจัย 500,000 

เงินเดือนพนักงานแผนกวิจัยและพัฒนา 800,000 

จดทะเบียนสิทธิบัตร 400,000 
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การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 

2556       

ม.ค.-ธ.ค. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  1,000,000    

 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา  4,300,000    

 สิทธิบัตร  400,000    

         เงินสด    5,700,000 - 

 บันทึกรายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา      

 

 อธิบายเพิ่ม ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา 4,300,000 บาท ประกอบไปด้วย 

1. ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา  3,000,000 บาท 

2. วัตถุดิบใช้ไปในการวิจัย    500,000 บาท 

3. เงินเดือนพนักงานแผนกวิจัยและพัฒนา    800,000 บาท 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ก าหนดว่า  
อายุการให้ประโยชน์  
88  กิจการต้องประเมินอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนว่าเป็นรายการที่ทราบได้  

แน่นอนหรือไม่ และถ้าสามารถทราบได้แน่นอน อายุการให้ประโยชน์จะก าหนดจาก 

ระยะเวลาหรือจ านวนการผลิตหรือหน่วยวัดอ่ืนๆที่คล้ายคลึงกัน กิจการต้องพิจารณาว่า 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอนก็ต่อเมื่อจากการวิเคราะห์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องแล้วไม่พบข้อจ ากัดที่สามารถคาดได้เกี่ยวกับระยะเวลาที่สินทรัพย์
ดังกล่าวจะสามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดสุทธิที่กิจการจะได้รับ 

ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะมี 2 ลักษณะ คือ มีอายุการให้ 

ประโยชน์แน่นอนกับไม่ทราบอายุการให้ประโยชน์ที่แน่นอน 

1. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน หมายความว่าเป็น
สินทรัพย์ที่กฎหมายจะเป็นผู้ก าหนดอายุและมีระยะเวลานาน ได้แก่ สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์มีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่ขอรับสิทธิบัตร เป็นต้น 

2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไมท่ราบได้แน่นอน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบได้แน่นอน หมายความว่าเป็น
สินทรัพย์ที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดอายุไว้ แต่โดยสภาพแวดล้อมแล้ว สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนี้อาจมี
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อายุเพียงแค่ช่วงหนึ่ง กิจการต้องตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนี้ออกไปภายในระยะเวลาที่
เหลืออยู่ ได้แก่ เครื่องหมายการค้า จะมีอายุคุ้มครอง 10 ปี เมื่อครบก าหนดแล้วสามารถต่ออายุได้
อีกครั้งละ 10 ปี 

ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทใด อาจหมดประโยชน์ก่อนครบอายุ กิจการ
ต้องตัดจ าหน่ายให้หมดไปตามประโยชน์ที่ได้รับจริง ไม่ต้องรอให้หมดอายุตามที่กฎหมายก าหนด
และกิจการต้องประเมินอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการพิจารณาจาก
สภาพแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

 

การวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายหลังการรับรู้รายการ 
มาตรฐานการบัญชีก าหนดว่า หลังจากที่ได้บันทึกบัญชีสินทรัพย์แล้ว สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ต้องแสดงราคาด้วย ราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม หรือ
หากกิจการเลือกทางเลือกที่แสดงด้วยวิธีการตีราคาใหม่หลังจากที่กิจการรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อ
เริ่มแรกแล้ว สินทรัพย์ไม่มีตัวตนต้องแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ ราคาที่ตีใหม่หมายถึง มูลค่ายุติธรรม 
ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าตัดจ าหน่ายสะสมที่ค านวณจากมูลค่ายุติธรรมนั้นและผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมในการตีราคาใหม่ 

หากกิจการเลือกตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ และมูลค่ายุติธรรมมีความผันผวนมาก 
ท าให้มูลค่ายุติธรรมแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมากกิจการต้องตีราคาใหม่อีกครั้งและตี
ราคาใหม่ทุกปี แต่ถ้าหากมูลค่ายุติธรรมมีความผันผวนไม่มาก มูลค่ายุติธรรมไม่แตกต่างจาก
มูลค่าตามบัญชีกิจการไม่จ าเป็นต้องตีราคาใหม่ทุกปีหรือไม่จ าเป็นต้องตีราคาบ่อยๆ 

การตีราคาของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสามารถท าได้ 2 วิธี เช่นเดียวกับที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ 

วิธีที่ 1 วิธีค านวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพื่อจะได้น าไปบันทึก
บัญชีการเปลี่ยนแปลงของทั้งราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าตัดจ าหน่ายสะสมของสินทรัพย์ ผลลัพธ์คือ
ราคาทุนของสินทรัพย์เกิดการเปลี่ยนแปลง ค่าตัดจ าหน่ายสะสมเกิดการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้
มูลค่าตามบัญชีเป็นราคาที่ตีใหม่คือมูลค่ายุติธรรม (ค านวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็น %) 

วิธีที่ 2 วิธีปิดบัญชีค่าตัดจ าหน่ายสะสมทั้งหมด ส่งผลให้บัญชีสินทรัพย์ลดลง จากนั้นจึง
ตีราคาสินทรัพย์ใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรม (ปิดบัญชีค่าตัดจ าหน่ายสะสมทั้งหมดก่อนตีราคาใหม่) 

บัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ในหัวข้อ
ส่วนของเจ้าของ กิจการต้องโอนปิดบัญชีนี้เข้าบัญชีก าไรสะสม ซึ่งบัญชีก าไรสะสมแสดงในส่วน
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ของเจ้าของ และมูลค่าของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ที่ทยอยโอนปิดไปบัญชี
ก าไรสะสมในแต่ละงวดจะมีจ านวนเท่ากับผลต่างของค่าตัดจ าหน่ายก่อนตีราคากับค่าตัดจ าหน่าย
หลังตีราคาใหม่ 

ตัวอย่างที่ 8-5 บริษัท มนุษยธรรม จ ากัด ได้บันทึกต้นทุนในการพัฒนาซึ่งเข้าเงื่อนไขการรับรู้เป็น
ต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สิทธิบัตร จ านวน 1,500,000 บาท ในวันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัท 
มนุษยธรรม จ ากัด และได้ประมาณอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี   
 บริษัท เลือกวิธีการตีราคาใหม่ส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  โดยในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

มูลค่ายุติธรรมของสิทธิบัตรดังกล่าวเป็นจ านวน 1,080,000 บาท  
ค าสั่ง  บันทึกบัญชีการตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สิทธิบัตร ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

ค านวณค่าตัดจ าหน่ายต่อปี = (1,500,000 -0) / 5 ปี = 300,000 บาท 

            ค่าตัดจ าหน่ายสะสม 2 ปี = 300,000 x 2 ปี = 600,000 บาท 

ค านวณมูลค่าตามบัญชีของ สิทธิบัตร 
ราคาทุนของสิทธิบัตร                       1,500,000 

หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม 2 ปี               600,000 ( 300,000 x 2 ปี) 
มูลค่าตามบัญชี 31 ธันวาคม 2557      900,000 

ค านวณการเปลี่ยนแปลงระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม 31 ธันวาคม 2557   1,080,000 

หัก มูลค่าตามบัญชี 31 ธันวาคม 2557      900,000 

การตีราคาลิขสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้น                                     180,000 

วิธีที่ 1 วิธีค านวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพื่อจะได้น าไปบันทึกบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของทั้งราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าตัดจ าหน่ายสะสมของสินทรัพย์ ผลลัพธ์คือราคา
ทุนของสินทรัพย์เกิดการเปลี่ยนแปลง ค่าตัดจ าหน่ายสะสมเกิดการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้มูลค่า
ตามบัญชีเป็นราคาที่ตีใหม่คือมูลค่ายุติธรรม (ค านวณหาอัตราการเปลีย่นแปลงเป็น %) 
ค านวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของสิทธิบัตร 
อัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ =                   มูลค่าการเปลี่ยนแปลง x 100 

                   มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่มีการตีราคาใหม่ 
     = 180,000 x 100  = 20 % 

        900,000 
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                                                 สมุดรายวันทั่วไป                                                    หน้า.... 
พ.ศ.  2556 รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

 ม.ค.  1 สิทธิบัตร  1,500,000    

           เงินสด     1,500,000  

  บันทึกต้นทุนของสิทธิบัตร      

ธ.ค. 31 ค่าตัดจ าหน่าย - สิทธิบัตร   300,000    

          ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  - สิทธิบัตร    300,000  

  บันทึกการตัดจ าหน่ายสิทธิบัตร      

พ.ศ. 2557       

ธ.ค. 31 ค่าตัดจ าหน่าย-สิทธิบัตร  300,000    

           ค่าตัดจ าหน่ายสะสม-สิทธิบัตร    300,000  

  บันทึกการตัดจ าหน่ายสิทธิบัตรปีท่ี 2       

  สิทธิบัตร(1,500,000 x 20%)  300,000    

  

      ค่าตัดจ าหน่ายสะสม-สิทธิบัตร 
       (600,000 x 20%)    120,000  

  

     ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 

     สินทรัพย์    180,000  

  ตีราคาสิทธิบัตรเพิ่มขึ้น      
 

การค านวณมูลค่าตามบัญชีของสิทธิบัตรภายหลังการตีราคาใหม่ ดังนี้ 
มูลค่าของสิทธิบัตรที่ตีราคาใหม่    =             1,800,000 บาท 

หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  – สิทธิบัตร   =       720,000 บาท 

มูลค่าตามบัญชีภายหลังการตีราคาใหม่                             =     1,080,000 บาท 
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วิธีที่ 2 วิธีปิดบัญชีค่าตัดจ าหน่ายสะสมทั้งหมด ส่งผลให้บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง จากนั้น
จึงตีราคาสินทรัพย์ใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรม (ปิดบัญชีค่าตัดจ าหน่ายสะสมทั้งหมดก่อนตีราคา
ใหม่) 

ค านวณมูลค่าตามบัญชีของสิทธิบัตร 
ราคาทุนของสิทธิบัตร                         1,500,000 

หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  2 ปี               600,000 

มูลค่าตามบัญชี 31 ธันวาคม 2557       900,000 

ปิดบัญชค่ีาตัดจ าหน่ายสะสมทั้งหมด ส่งผลให้บัญชีสินทรัพย์ลดลง ดังนี้ 
ราคาทุนของสิทธิบัตร                                   1,500,000 

หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  2 ปี                   600,000    ปิดบัญชีค่าตัดจ าหน่ายสะสม   
มูลค่าตามบัญชี 31 ธันวาคม 2557                    900,000 

การปิดบัญชค่ีาตัดจ าหน่ายสะสมส่งผลให้ มูลค่าตามบัญชี 31 ธันวาคม 2557= 900,000 

มูลค่าตามบัญชี 31 ธันวาคม 2557 ก่อนตีราคา         900,000 

บวก  การตีราคาสิทธิบัตรที่เพิ่มขึ้น                          180,000 

มูลค่าตามบัญชี 31 ธันวาคม 2557 หลังตีราคา      1,080,000 

กิจการต้องปรับมูลค่าตามบัญชีให้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 180,000 บาท ท าให้มูลค่าของสิทธิบัตร
ภายหลังการตีราคาใหม่มีจ านวนเงินเท่ากับมูลค่ายุติธรรม 1,080,000 บาท 

การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป มีดังนี้ 
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                                                   สมุดรายวันทั่วไป    

พ.ศ.  2556 รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

เดือน วัน   บัญชี         

 ม.ค.  1 สิทธิบัตร  1,500,000    

               เงินสด     1,500,000  

  บันทึกต้นทุนของสิทธิบัตร      

ธ.ค. 31 ค่าตัดจ าหน่าย - สิทธิบัตร  300,000    

                ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  - สิทธิบัตร    300,000  

  บันทึกการตัดจ าหน่ายสิทธิบัตร      

2557        

ธ.ค. 31 ค่าตัดจ าหน่าย - สิทธิบัตร   300,000    

                ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  - สิทธิบัตร    300,000  

  บันทึกการตัดจ าหน่ายสิทธิบัตร ปีที่ 2       

  ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  - สิทธิบัตร   600,000    

                  สิทธิบัตร    600,000  

  ปิดบัญชีค่าตัดจ าหน่ายสะสม 2   ปี      

  สิทธิบัตร  180,000    

  

            ส่วนเกินทุนจากการตีราคา      
             สินทรัพย์    180,000  

  ตีราคาสิทธิบัตรเพิ่มขึ้น      

 

การทบทวนระยะเวลาในการตัดจ าหน่ายและวิธีการตัดจ าหน่าย 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ก าหนดว่า  
104  กิจการต้องทบทวนวิธีการตัดจ าหน่ายและระยะเวลาการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่

มีตัวตน ที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนทุกงวดปี บัญชีเป็นอย่างน้อย 
กิจการต้องเปลี่ยนแปลง ระยะเวลาในการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหาก
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อายุการให้ประโยชน์ที่คาดไว้ของ สินทรัพย์นั้นแตกต่างจากที่เคยประมาณไว้ใน
อดีต ในท านองเดียวกัน กิจการต้อง เปลี่ยนแปลงวิธีการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบที่เปลี่ยนไป หากลักษณะของรูปแบบการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงไป กิจการต้องถือว่าการ
เปลี่ยนแปลงทั้งสองประเภทเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  ตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด กิจการจึงต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนที่ไม่ได้ตัดจ าหน่ายทุกงวดบัญชี หากพบว่าไม่มี
สถานการณ์ใดที่สนับสนุนว่าอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้นไม่ทราบแน่นอน กิจการต้อง
บันทึกการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้นจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนมาเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้
แน่นอน  
 

การด้อยค่าและการกลับรายการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 สินทรัพย์ไม่มี ตัวตน เป็นสินทรัพย์ที่ ให้ประโยชน์ต่อกิจการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
เช่นเดียวกับสินทรัพย์มีตัวตน เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางลบ วิธีการปฏิบัติจึงไม่ต่างกับ
สินทรัพย์มีตัวตน ว่าหากพบข้อบ่งชี้จากแหล่งภายในและแหล่งภายนอก กิจการต้องทดสอบการ
ด้อยค่า โดยการประมาณมูลค่าจากการใช้และมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายในการขาย แล้วเลือก
ทางเลือกที่ ดีที่สุด เป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนแล้วจึงน ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนไป
เปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หากมูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืน แปลว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่าแล้ว กิจการต้องค านวณหาผลต่างแล้วน าไปบันทึกบัญชี
เช่นเดียวกันเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบแล้ว อานเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงกันข้ามคือเป็น
การเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก ส่งผลให้ กิจการต้องกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า มี
ความหมายว่าสินทรัพย์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น แต่ถึงจะเป็นไปในทางที่ดีอย่างไร มาตรฐานการบัญชีก็ไม่
อนุญาตให้การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ภายหลังจากท่ีเคยด้อยค่ามีมูลค่าสูงกว่าที่ควรจะเป็น  
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ตัวอย่างที่ 8-6 บริษัท  คนดีมีความสุข จ ากัด  ได้จดทะเบียนขอรับสิทธิบัตรในพ.ศ. 2555 ต่อมา 
พ.ศ. 2557 สิทธิบัตร มีมูลค่าตามบัญชี 3,000,000 บาท เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก
ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ขายได้น้อยลงจากเดิมไปมาก บริษัทจึงทดสอบการด้อยค่า โดยมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนเท่ากบั 2,000,000 บาท  
 

 มูลค่าตามบัญชีของสิทธิบัตร    3,000,000 บาท 

 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเท่ากับ    2,000,000 บาท  
 สิทธิบัตรเกิดการด้อยค่า                            1,000,000 บาท 

 สรุปว่า สิทธิบัตรเกิดการด้อยค่าจะต้องน า ผลต่าง 1,000,000 บาทไปบันทึกบัญชี ในวัน
สิ้นงวด ดังนี้ 
 เดบิต  ขาดทุนจากการด้อยค่า   1,000,000 

  เครดิต ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม   1,000,000 

 บันทึกการด้อยค่าของสิทธิบัตร 
 จากการบันทึกบัญชีจะส่งผลให้ มูลค่าตามบัญชีขอองสิทธิบัตรเหลือเพียง 2,000,000 

บาท เท่านั้น หากปีต่อไป พ.ศ. 2558 เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น กิจการต้องกลับ
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าออกไป จะส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นเท่ากับ
มูลค่ายุติธรรมของพ.ศ. 2558 น้ัน 

การเลิกใช้และจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ก าหนดว่า 

112 กิจการต้องตัดบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนออกจากบัญชี เมื่อ 

 112.1 กิจการจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หรือ 

 112.2 กิจการคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการน าสินทรัพย์
นั้นมาใช้ประโยชน์หรือจ าหน่าย 

 ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด กิจการต้องตัดบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนออกจากบัญชี
เมื่อ กิจการจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หรือเมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคต และถ้ามีผลต่างเกิดขึ้นให้บันทึกเป็นก าไรถือเป็นรายได้หรือขาดทุนจากการจ าหน่าย
สินทรัพย์ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนด้วย 

 

วิเคราะห์โจทย์   
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การแสดงรายการในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ก าหนดว่า 

118  กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ ในงบการเงินส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
แต่ละ ประเภท โดยแบ่งแยกระหว่างสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในกับ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประเภทอ่ืน 

 ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด กิจการต้องแยกแสดงระหว่างสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่
เกิดขึ้นภายในกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทอ่ืนออกจากกันอย่างชัดเจน โดยแสดงสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม 
หากกิจการใช้วิธีการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ กิจการต้องแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่หักค่าตัดจ าหน่าย
สะสม ณ วันที่ตีราคาใหม่และหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม  
 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินทุกรายการที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้งบการเงิน ดังนี้  

- การพิจารณารายจ่ายในการวิจัยและพัฒนาเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

- ข้อมูลเกี่ยวกับอายุการได้รับประโยชน์ วิธีการที่ใช้ในการตัดจ าหน่าย  
- ขาดทุนจากการด้อยค่า การกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า 

- รายการกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นงวดและวันสิ้นงวด  
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตีราคาใหม่ 
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ตัวอย่างที่ 8-7 งบการเงินของบริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ที่มา : งบการเงินของบริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  1 มกราคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  1 มกราคม 

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2556  2555  2555  2556  2555  2555 

 

   
 (ปรับปรุงใหม่)   

 (ปรับปรุงใหม่)     
 (ปรับปรุงใหม่)   

 (ปรับปรุงใหม่)  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

           ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 6, 14 
71,272,531,129   

 

18,094,249,109   

 

14,993,990,443   

 

18,342,901,333  

 

13,710,636,703  

 

11,743,397,149  

ค่าความนิยม 15 
125,514,461,060   

 

137,247,956   

 

137,247,956   

 

-   

 

-   

 

-   

สิทธิการเช่า  
1,952,614,502   

 

325,356,762   

 

311,132,620   

 

381,943,527  

 

325,356,762  

 

311,132,620  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 16 
33,545,826,599   

 

896,131,877   

 

683,836,216   

 

633,987,163  

 

583,398,416  

 

449,680,849  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 17 
344,285,897   

 

369,208,363   

 

351,769,494   

 

54,538,987  

 

268,893,801  

 

236,320,373  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   6, 18 
1,614,872,920   

 

1,276,147,657   

 

1,051,494,748   

 

1,797,633,339  

 

1,564,499,253  

 

1,359,275,152  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
234,702,903,698   

 

23,313,453,306   

 

19,288,583,059   

 

225,143,535,844  

 

25,551,313,900  

 

22,653,335,138  

  

           

 

4
4

0
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สรุป  

 ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในสินทรัพย์มีตัวตน เมื่อกิจการน ามาใช้หรือ
น าไปขายจะท าให้หมดสิ้นไป ต้องใช้เวลานานในการทดแทน ส าหรับวิธีปฏิบัติทางบัญชี ถือว่าเป็น
สินทรัพย์ของกิจการ อาจเรียกว่า “ทรัพยากรธรรมชาติ” จนกว่ากิจการจะได้รับประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติจนหมด จึงจะกลับมาเป็น สินทรัพย์ของกิจการตามปกติ หรือกิจการอาจได้มา
โดยการเช่าสินทรัพย์บริเวณนั้น จึงมีวิธีการเช่นเดียวกับการได้รับประโยชน์จากที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ เพียงแต่ การทดแทนท าได้ยาก จึงเรียกสิ่งที่ถูกใช้ไปว่า “ค่าหมดเปลือง” 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นสิ่งที่กิจการมีไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์ เป็นสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นเอง
จากองค์กรโดยการจัดต้ังแผนกวิจัยและพัฒนา คิดค้นวิธีการที่จะท าให้เกิดการประหยัดภายใน
องค์กร การลดต้นทุนในการผลิต การใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้า หรือจะ
เป็นการคิดค้นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ หรือการน าผลิตภัณฑ์ชนิดเก่ามาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น เป็นต้น สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขครบทั้ง 3 ข้อ คือ สามารถระบุได้ อยู่
ในการควบคุมของกิจการและมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต สินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท คือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน และ สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หมายความว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะมีอายุการให้
ประโยชน์ในลักษณะใดขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของกฎหมายด้วย บางประเภทกฎหมายก าหนดอายุให้
อย่างชัดเจน บางประเภทกฎหมายอนุญาตให้ต่ออายุได้  
 เมื่อกิจการได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้องตัดจ าหน่ายตามอายุการให้
ประโยชน์ ในเวลาต่อมา กิจการสามารถเลือกปฏิบัติตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด คือ การใช้
ราคาทุนเดิมหรือการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ หากกิจการเลือกตีราคาสินทรัพย์ใหม่จะมีวิธีปฏิบัติได้ 2 
วิธี คือ หาอัตราการเปลี่ยนแปลงและปิดบัญชีค่าตัดจ าหน่ายสะสมให้หมดไป เมื่อกิจการได้รับ
ประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแล้ว กิจการต้องตัดจ าหน่ายออกจากบัญชีไป เช่นเดียวกัน เมื่อ
เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางลบต่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้องทดสอบการด้อยค่า หากเกิดการ
ด้อยค่า ต้องบันทึกบัญชี หรือในภายหลังสถานการณ์ดีขึ้นกิจการต้องกลับรายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่า  
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แบบฝึกหัดบทที่ 8 

ทรัพยากรธรรมชาติและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

ข้อ 1. วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท หมูในอวย จ ากัด ได้น าผลิตภัณฑ์มาพัฒนาซึ่งเข้าเงื่อนไข
การรับรู้เป็นต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ สิทธิบัตร จ านวนเงิน 585,000 บาท และได้
ประมาณอายุของสิทธิบัตร 6 ปี 
 บริษัทเลือกตีราคาใหม่ให้กับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่า
ยุติธรรมของ สิทธิบัตรเป็น 600,000 บาท  
ค าสั่ง  ให้บันทึกบัญชีต้ังแต่วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2557 โดยในวันที่ 
31 ธันวาคม 2557 ให้แสดงวิธีการตีราคาใหม่ทั้ง 2 วิธี 
 

ข้อ 2. จาก ข้อ 1. ให้ค านวณค่าตัดจ าหน่ายในปีต่อมา คือวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัท หมู
ในอวย จ ากัด  
 

ข้อ 3. ปี 25x1 บริษัท  หมากแข้งไอที  จ ากัด  เริ่มวิจัยเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ มีรายจ่าย 12 ล้านบาท       
แต่ยังไม่สามารถผลิตเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อน ามาผลิตเป็นสินค้าได้  ต่อมาปี 25x2 บริษัทได้
น างานวิจัยนี้มาพัฒนาต่อ จนกระทั่งมีความแน่นอนแล้วว่าสามารถน ามาผลิตเป็นสินค้าและน าไป
ขายได้ ซึ่งต้นทุนในการพัฒนาต่อมีจ านวน 6 ล้านบาท และได้ประมาณอายุการขายโปรแกรม
ส าเร็จรูปดังกล่าวเป็นเวลา 4 ปี โดยคาดว่าจะมีรายได้โดยประมาณทั้งหมดเท่ากับ 30 ล้านบาท 
ส าหรับในปี   25x3,  25x4,  25x5 และ  25x6 บริษัทมีการคาดการณ์รายได้จากการขายและ
ประมาณรายได้ที่คาดว่าจะขายได้ทั้งหมดตามที่คาดไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 ปี   25x3 

( ล้านบาท ) 
ปี   25x4 

( ล้านบาท ) 
ปี   25x5 

( ล้านบาท ) 
ปี   25x6 

( ล้านบาท ) 
รายได้จากการขาย 6 ( จริง ) 12 ( จริง ) 9( จรงิ ) 3 ( จริง ) 
รายได้ที่คาดวา่จะขายได้
ทั้งหมดในอนาคต 

24 ( ประมาณ ) 12( ประมาณ ) 3( ประมาณ ) 0( ประมาณ ) 

รวม 30 24 12 3 
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ค าสั่ง 3.1. ให้ค านวณต้นทุนซอฟท์แวร์ตัดจ าหน่ายวิธีตามเกณฑ์รายได้และวิธีเส้นตรง 

ป ี วิธีตามเกณฑ์รายได้ วิธีเส้นตรง เลือกจ านวนที่สูง
กว่า 

ปี   25x3 1,200,000 

 

 

1,500,000 1,500,000 

ปี   25x4 2,250,000 

 

 

1,500,000 2,250,000 

 

ปี   25x5 1,687,500 1,125,000 1,687,500 

 

ปี 25x6 ไม่ต้องค านว 

 

ณ  

ไม่ต้องค านวณ 562,500* 

 

3.2. ให้บันทึกบัญชีต้ังแต่วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 25x6 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 

เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมายของการด้อยค่า 

2. การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
3. ความหมายของการด้อยค่า 

4. ข้อบ่งชี้ที่ท าให้สินทรัพย์เกิดการด้อยค่า 

5. การทดสอบการด้อยค่า 

6. การบันทึกบัญชีการด้อยค่า 

7. การกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้อยค่า 

8. การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อศึกษาบทน้ีแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายของการด้อยค่าได้ 
2.  สามารถอธิบายว่าข้อบ่งชี้จากแหล่งภายในและแหล่งภายนอกที่ท าให้สินทรัพย์เกิด

การด้อยค่ามีอะไรบ้าง 
3. สามารถทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ได้ 

4. สามารถบันทึกบัญชีการด้อยค่าได้ 
5. อธิบายความหมายของการกลับรายการการด้อยค่าได้ว่ามีวิธีปฏิบัติอย่างไร 
6. สามารถบันทึกบัญชีการกลับรายการด้อยค่าได้ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. แนะน าเนื้อหารายวิชา 

2. แนะน ากิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 

3. บรรยายโดยใช้หนังสือและยกตัวอย่างประกอบ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ 
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วิเคราะห์เนื้อหาที่เรียนโดยให้ยกตัวอย่างสินทรัพย์ในมหาวิทยาลัยที่อาจเกิดการด้อย
ค่าและมีข้อบ่งชื้อคือสิ่งใดและนักศึกษามีส่วนร่วมในการซักถามแทรกระหว่างการ
บรรยาย 

4. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในห้องเรียนและเฉลย 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. ต าราหลัก และเอกสารประกอบการสอน  
2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 ( ปรับปรุง 2557 ) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตจากการเข้าเรียนตรงเวลาและความสนใจในห้องเรียน 

2. สอบถามเพื่อประเมินความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนโดยสุ่มถามเป็นรายบุคคล 

3. แจกกระดาษแล้วให้นักศึกษาเขียนสรุปสิ่งที่เรียนในวันนี้ 
4. เฉลยแบบฝึกหัดในชั่วโมงเรียนและให้สมาชิกในกลุ่มดูแลกันเองโดยการ 
      เปลี่ยนกันตรวจและให้คะแนน 
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บทที่ 9 
การด้อยค่าของสินทรัพย ์

 

เมื่อกิจการได้จัดหาสินทรัพย์มาไว้ใช้ในการด าเนินงานแล้ว สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอาจ
ส่งผลต่อสินทรัพย์ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่มีความทันสมัยมากขึ้นทุกวัน ท าให้
สินทรัพย์ที่กิจการมีใช้ในการด าเนินงานอาจเกิดความล้าสมัย เกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าไป
ในทางลบ  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ก าหนดว่า  
กิจการจะไม่แสดงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ

สินทรัพย์นั้นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จะสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หากมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์สูงกว่าจ านวนเงินที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการใช้หรือขายสินทรัพย์นั้น ในกรณี
ดังกล่าวถือว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก าหนดให้ กิจการต้องรับรู้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังได้ก าหนดถึงการกลับรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่าและการเปิดเผยข้อมูล 

การด้อยค่าให้ถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้ เงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนใน
บริษัทร่วม การร่วมค้า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และเงินลงทุนในตราสารหนี้
และตราสารทุนประเภทเผื่อขายและตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนด จะเห็นว่ามีสินทรัพย์เพียง 
ไม่กี่รายการเท่านั้นที่สามารถเกิดการด้อยค่าได้ เนื่องจากว่ามาตรฐานการบัญชีในแต่ละเรื่องได้
ก าหนดไว้แล้วว่า เมื่อสินทรัพย์นั้นๆมีมูลค่าลดลง กิจการต้องปฏิบัติอย่างไร 

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2554: 8-16) กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกิจและกฎหมาย ตลอดจนการช ารุด
เสียหายของสินทรัพย์ อาจท าให้สินทรัพย์เกิดการด้อยค่า (Impairment of Assets) เนื่องจาก
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์นั้นลดลงหรือหมดไป” 

ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนดและความหมายข้างต้น หากมูลค่าของสินทรัพย์ลดลง
กว่าที่ควรจะเป็น กิจการต้องไม่แสดงมูลค่าที่ลดลงนี้ หากมูลค่าของสินทรัพย์ที่ลดลงนี้สูงกว่ามูล
ค่าที่ควรจะเป็นและมูลค่าที่กิจการอาจขายสินทรัพย์นั้นได้ กิจการต้องบันทึกบัญชีเป็นผลขาดทุน
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จากการด้อยค่า เมื่อสินทรัพย์มีมูลค่าลดลงเรียกว่า “การด้อยค่าของสินทรัพย์ ซึ่งอาจเกิด
จากหลายสาเหตุ แม้กระทั่งสินทรัพย์ช ารุด กิจการไม่สามารถใช้งานสินทรัพย์ได้เต็มที่  ก็มี
ความหมายว่า สินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่าขึ้นแล้วแต่ข้อมูลเพียงเท่านี้อาจเป็นข้อมูลที่จะน ามา
สนับสนุนการด้อยค่าที่น้อยเกินไป ควรต้องมีหลักฐานอย่างอื่นเพื่อมาประกอบการด้อยค่าด้วย 

ความหมายของการด้อยค่า 
การด้อยค่า หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงไป

ในทางลบ และเปลี่ยนแปลงลงอย่างมีสาระส าคัญ ในการลดลงนี้จะต้องมีข้อมูลมาสนับสนุนว่า
สินทรัพย์เกิดการด้อยค่าคือข้อบ่งชี้ ต้องท าการทดสอบการด้อยค่าและบันทึกบัญชีการด้อยค่า 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ได้ก าหนด 
ค านิยามต่างๆ ดังนี้ 

มูลค่าตามบัญชี หมายถึง ราคาของสินทรัพย์ที่รับรู้หลังจากหักค่าเสื่อมราคา สะสม (หรือ 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม) และค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่าย เพื่อโอนหนี้สิน 

ในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติ ระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า (ดู
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมี
การประกาศใช้))  

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า หมายถึง จ านวนมูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ 

ได้รับคืนของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 

มลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ าหน่ายของสินทรัพย์  
หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้น 
แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

มูลค่าจากการใช้ หมายถึง มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ 

จากการใช้สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 

ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด สรุปความหมายของค านิยามต่างๆ ดังนี้ 
มูลค่าตามบัญชี หมายถึง ราคาทุนของสินทรัพย์หักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการ

ด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ที่กิจการสามารถขายออกไปได้ โดยมูลค่า

นั้นเกิดขึ้นร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ณ วันที่มีการซื้อขายสินทรัพย์ 
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มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่กิดขึ้นจากการ
จ าหน่ายสินทรัพย์ หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรือ มูลค่าจากการใช้ (มูลค่าจากการ
ได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น) แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย เมื่อ มูลค่ายุติธรรม หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ที่
กิจการสามารถขายออกไปได้ โดยมูลค่านั้นเกิดขึ้นร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ณ วันที่มีการซื้อ
ขายสินทรัพย ์ซึ่งในการขายสินทรัพย์อาจเกิดค่าใช้จ่ายในการขายเพื่อให้สินทรัพย์สามารถถูกขาย
ออกไปได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินทรัพย์ เป็นต้น 

มูลค่าจากการใช้ หมายถึง มูลค่าในปัจจุบันของเงินสดที่จะได้รับในอนาคตที่กิจการคาด
ว่าจะได้รับจากการใช้งานสินทรัพย์ การประมาณมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ปฏิบัติได้ดังนี้ 

1. ประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง 
และจากการจ าหน่ายสินทรัพย์  

2. ใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด  
 

ข้อบ่งชี้ที่ท าให้สินทรัพย์เกิดการด้อยค่า 
เมื่อมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงเป็นอย่างมากไม่ได้แปลว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า จะต้องมี

ข้อมูลในหลายๆด้านมาสนับสนุนว่ามีสิ่งใดบ้างที่ท าให้สินทรัพย์นั้นด้อยค่า สิ่งนั้นคือ “ข้อบ่งชี้” 
เมื่อถึงวันสิ้นงวดรายการต่างๆในงบการเงินควรแสดงมูลค่าที่ใกล้เคียงความจริง สินทรัพย์ก็
เช่นเดียวกัน กิจการต้องพิจารณาว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่าหรือไม่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรุง 2557) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ก าหนดให้ “กิจการต้องพิจารณาถึงข้อบ่งชี้ต่อไปนี้
เป็นอย่างน้อย” ได้แก่ แหล่งข้อมูลภายนอกและ แหล่งข้อมูลภายใน 

แหล่งข้อมูลภายนอก 

1. มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงอย่างมาก ลดลงมากกว่าจ านวนที่กิจการคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์จากการใช้งาน 

2. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ส่งผลในทางลบต่อ
กิจการ 

3. อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดหรืออัตราผลตอบแทนอ่ืนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราคิดลดที่
น ามาใช้ในการค านวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ และส่งผลให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์ลดลงเป็นอย่างมาก 

4. มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของกิจการสูงกว่ามูลค่าตลาดของกิจการ 
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แหล่งข้อมูลภายใน 

1. มีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะการใช้งานหรือคาดว่าจะใช้งาน
สินทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบทางลบต่อกิจการในระหว่างงวดหรือในอนาคตอันใกล้อย่างมาก รวมไป
ถึงแผนที่จะยกเลิกหรือปรับโครงสร้างการด าเนินงาน หรือแผนที่จะจ าหน่ายสินทรัพย์ก่อนก าหนด 

2. มีข้อมูลที่เป็นหลักฐานที่เกิดภายในกิจการซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลการปฏิบัติงานเชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์ได้ลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้  ตัวอย่างของหลักฐานที่เกิดขึ้นภายในกิจการ 
คือ 

2.1 กระแสเงินสดจ่ายหรือที่ต้องจ่ายในการจัดหาสินทรัพย์ การบ ารุงรักษาสินทรัพย์ 
เพื่อให้สินทรัพย์นั้นใช้งานได้มีจ านวนสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้อย่างมาก 

2.2 กระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับจริงหรือก าไรจากการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจากการใช้
งานสินทรัพย์ มีจ านวนลดลงจากงบประมาณที่ได้ต้ังไว้อย่างมาก 

2.3 การน าผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันรวมกับผลการด าเนินงานที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคตตามงบประมาณที่ต้ังไว้ อาจท าให้เกิดผลขาดทุนหรือการไหลออกของกระแส
เงินสดเนื่องจากการใช้สินทรัพย์ 

เมื่อพบว่ามีข้อบ่งชี้ที่สามารถระบุว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า กิจการจะค านวณหามูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ แต่ถ้าหากไม่พบข้อบ่งชี้ก็หมายความว่า สินทรัพย์ของกิจการไม่
ด้อยค่า สิ่งที่ส าคัญข้อบ่งชี้ต้องเป็นข้อบ่งชี้ที่มีผลกระทบในช่วงเวลาหนึ่งเป็นเวลานาน แต่ถ้าข้อ
บ่งชี้นี้มีผลในระยะเวลาไม่นาน จะถือว่าไม่มีข้อบ่งชี้ 

 

การทดสอบการด้อยค่า 
เมื่อสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า กิจการอาจขายสินทรัพย์นั้นออกไปหรือจะเก็บสินทรัพย์ไว้ใช้

ต่อ ซึ่งรายการใดให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากิจการจะเลือกทางเลือกนั้น ท าให้กิจการต้องเลือก
ระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายกับมูลค่าจากการใช้  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ก าหนดว่า 

9   ณ วันสิน้แต่ละรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ที่ท าให ้

สินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่าหรือไม่ หากกิจการพบว่ามีข้อบ่งชี้ดังกล่าว กิจการ
ต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น 
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 ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด เมื่อถึงวันสิ้นงวด กิจการต้องพิจารณาข้อบ่งชี้ที่ท าให้
สินทรัพย์นั้นด้อยค่า เมื่อพบว่ามีข้อบ่งชี้ กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าระหว่างมูลค่าจากการใช้
กับมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ แล้วเลือกมูลค่าที่สูงกว่าเป็นมูล
ค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน จากนั้นจะน ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมาเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชี 
ดังนี้ 

1. หากมูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายความว่าสินทรัพย์เกิด
การด้อยค่า จะต้องน าผลต่างที่เกิดขึ้นไปบันทึกบัญชีในวันสิ้นงวด 

2. หากมูลค่าตามบัญชีน้อยกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายความว่าสินทรัพย์ไม่
เกิดการด้อยค่า ไม่มีผลต่างเกิดขึ้น ไม่ต้องบันทึกบัญชี 

 

การบันทึกบัญชีการด้อยค่า 
การบันทึกบัญชี ในวันสิ้นงวด มีดังนี้ 
                                                      สมุดรายวันทั่วไป    
พ.ศ.  25xx 

 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

วันสิ้นงวด ขาดทุนจากการด้อยค่า 

       ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม 

บันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 xx 

 

  

xx 

 

 

ตัวอย่างที่ 9-1 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เครื่องจักรมีราคาทุน 750,000 บาท และค่าเสื่อมราคา
สะสม 250,000 บาท มูลค่าตามบัญชี 500,000 บาท กิจการมีข้อมูลที่สรุปได้ว่าเป็นข้อบ่งชี้ที่ท าให้
เครื่องจักรเกิดการด้อยค่า กิจการค านวณมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของเครื่องจักรได้
เท่ากับ 375,000 บาท และมูลค่าจากการใช้เท่ากับ 400,000 บาท  
ให้วิเคราะห์ว่าเครื่องจักรเกิดการด้อยค่าหรือไม่ หากเครื่องจักรด้อยค่าต้องท าอย่างไร 
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วิเคราะห์โจทย ์

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน
การขายของสินทรัพย์ (บาท) 

มูลค่าจากการใช้ 
(บาท) 

ทางเลือกที่ดี
ที่สุด (บาท) 

มูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน (บาท) 

375,000 400,000 400,000 400,000 

 

 

การเปรียบเทียบระหว่าง มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กับ มูลค่าตามบัญชี 
มูลค่าตามบัญชี 750,000 – 250,000 = 500,000  บาท 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน   400,000  บาท 

ผลต่าง   100,000 บาท 

สรุปว่า หากมูลค่าตามบัญชี สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน แสดงว่าสินทรัพย์เกิดการด้อย
ค่า จะต้องน าผลต่างที่เกิดขึ้นไปบันทึกบัญชี 100,000 บาท 

บันทึกบัญชีโดย 

                                               สมุดรายวันทั่วไป    
พ.ศ.  2557 

 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ธ.ค.     31 ขาดทุนจากการด้อยค่า 

       ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม 

บันทึกการด้อยค่าของเครื่องจักร 

 100,000 

 

 

  

100,000 

 

 

ตัวอย่างที่ 9-2 วันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัท ประชาธิปไตย จ ากัด ซื้อเครื่องจักรราคา 2,500,000 

บาท อายุการให้ประโยชน์ 10 ปี ไม่มีมูลค่าคงเหลือ คิดค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง วันที่ 31 ธันวาคม 
2557 ผู้บริหารของกิจการพบว่ามีข้อบ่งชี้ที่ส่งผลให้เครื่องจักรน้ีเกิดการด้อยค่า  

สินทรัพย์มีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเท่ากับ 1,800,000 บาท และมูลค่าจากการ
ใช้เท่ากับ 1,700,000 บาท  กิจการต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดคือมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ
ขาย 1,800,000 บาท เป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน  

ให้วิเคราะห์ว่าเครื่องจักรเกิดการด้อยค่าหรือไม่ หากเครื่องจักรด้อยค่าต้องท าอย่างไร โดย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 นี้ เครื่องจักรมีมูลค่าตามบัญชี 2,000,000 บาท  



453 

วิเคราะห์โจทย์ 

ค่าเสื่อมราคาต่อปี = (2,500,000 – 0) / 10 ปี      = 250,000 บาท  
ค่าเสื่อมราคาสะสม 2 ปี (1 ม.ค.56 - 31 ธ.ค. 57)= 250,000 x 2 ปี = 500,000 บาท 

มูลค่าตามบัญชีของเครื่องจักร = 2,500,000 - 500,000 = 2,000,000 บาท 

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน
การขายของสินทรัพย์ (บาท) 

มูลค่าจากการ
ใช้ (บาท) 

ทางเลือกที่ดี
ที่สุด (บาท) 

มูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน (บาท) 

1,800,000 1,700,000 1,800,000 1,800,000 

 

 

การเปรียบเทียบระหว่าง มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กับ มูลค่าตามบัญชี 

มูลค่าตามบัญชี                                         2,000,000   บาท 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน                                         1,800,000   บาท 

ผลต่าง                                             200,000   บาท 

สรุปว่า หากมูลค่าตามบัญชี สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน แสดงว่าสินทรัพย์เกิดการด้อย
ค่าจะต้องน าผลต่างที่เกิดขึ้นไปบันทึกบัญชี 200,000 บาท 

 

ปี 2557 เกิดการด้อยค่า = 200,000 บาท ต้องบันทึกบัญชี 
จากนั้น ปี 2558 เครื่องจักรจะถูกน ามาใช้งานต่อ กิจการต้องค านวณค่าเสื่อมราคาตามปกติ ดังนี้ 
ค่าเสื่อมราคาต่อปี (หลังบันทึกการด้อยค่า) = มูลค่าตามบัญชี – มูลค่าคงเหลือ 

                                                                  อายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ 
     = 1,800,000 – 0    = 225,000  บาท 

               8  ปี (1 ม.ค. 2558 เป็นต้นไป) 
ต้ังแต่ พ.ศ. 2558 กิจการจะบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาปีละ 225,000 บาท 
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การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป มีดังนี้ 
                                                    สมุดรายวันทั่วไป                                            หน้า ........ 
พ.ศ.2556 

 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ธ.ค. 31 

 

 

พ.ศ.2557 

ธ.ค. 31 

 

 

 

 

 

พ.ศ.2558 

ธ.ค. 31 

 

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร 
       ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร 
บันทึกค่าเสื่อมราคา  

 

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร 
       ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร 
บันทึกค่าเสื่อมราคา  

ขาดทุนจากการด้อยค่า 

       ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม 

บันทึกการด้อยค่าของเครื่องจักร 
 

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร 
       ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร 
บันทึกค่าเสื่อมราคาหลังจากบันทึกการ
ด้อยค่า (1,800,000/ 8 ปี= 225,000 บาท) 

 250,000 

 

 

 

250,000 

 

 

200,000 

 

 

 

225,000 

 

 

 

  

250,000 

 

 

 

250,000 

 

 

200,000 

 

 

 

225,000 

 

บริษัท ประชาธิปไตย จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

                                                    ส าหรับงวด 1 ปีสิ้นสุด  ….. 
     31 ธันวาคม 2556    31 ธันวาคม 2557   31 ธันวาคม 2558 

รายได้ 

ค่าใช้จ่าย 

 ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร    250,000                 250,000       225,000 

 ขาดทุนจากการด้อยค่า          -                       200,000                             - 
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บริษัท ประชาธิปไตย จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

                                               31 ธันวาคม 2556     31 ธันวาคม 2557      31 ธันวาคม 2558 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เครื่องจักร         2,500,000               2,500,000            2,500,000  

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องจักร      250,000      500,000            725,000  

          2,250,000   2,000,000      1,775,000 

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม     -                        200,000          200,000 

เครื่องจักร-สุทธิ          2,250,000              1,800,000       1,575,000 

 

การกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้อยค่า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ก าหนดว่า 

110  ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุน 

จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่กิจการได้รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไป
หรือลดลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ ดังกล่าว กิจการต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสินทรัพย์นั้น  

111  กิจการต้องประเมินว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความ 

นิยมที่กิจการรับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลงหรือไม่ โดยพิจารณาถึงข้อบ่งชี้ ต่อไปนี้
เปน็อย่างน้อย  

แหล่งข้อมูลจากภายนอก  

แหล่งข้อมูลภายใน  

ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนดข้างต้น เมื่อกิจการได้บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์แล้ว ณ วันสิ้นงวด กิจการต้องประเมินสถานการณ์ว่ามีข้อบ่งชี้ที่ท าให้สินทรัพย์เกิด
การด้อยค่านั้นได้ลดลงหรือหมดไปหรือไม่อย่างไร โดยข้อบ่งชี้ที่ว่านี้อาจเป็นข้อบ่งชี้จากแหล่ง
ภายในหรือจากแหล่งภายนอกก็ได้ กิจการต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์
ใหม่  
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ข้อบ่งชี้จากแหล่งภายใน ได้แก่  
1. การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบในทางบวกต่อกิจการ ในลักษณะของการใช้งาน

สินทรัพย ์

2. มีหลักฐานเป็นการภายในว่าผลการปฏิบัติงานของสินทรัพย์ดีขึ้นหรือจะดีขึ้นกว่าเดิม
ที่คาดไว้ 

ข้อบ่งชี้จากแหล่งภายนอก ได้แก่  
1. มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่า มูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมาก 

2. การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบในทางบวกต่อกิจการ ในลักษณะของสภาพแวดล้อม 
การตลาด หรือเศรษฐกิจ 

3. อัตราดอกเบี้ยในตลาดหรืออัตราผลตอบแทนอ่ืนจากการลงทุนลดลงจนอาจส่งผล
กระทบต่ออัตราคิดลดที่ใช้ในการค านวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ และท าให้มูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนของสินทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้นอย่างมาก 

การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบในทางบวกนี้ ควรเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและ
สามารถคงอยู่ได้ในช่วงระยะเวลายาว ซึ่งไม่ได้เกิดจากความเปลี่ยนแปลงชั่วคราวของการตลาด 
หรือเศรษฐกิจ เป็นต้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ก าหนดว่า 

114  กิจการต้องกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความ 

นิยม ที่กิจการรับรู้ในงวดก่อนหากประมาณการที่ใช้ก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนได้เปลี่ยนแปลงไป ภายหลังจากที่กิจการได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อย
ค่าครั้งล่าสุดแล้ว ในกรณีนี้ กิจการต้องบันทึกเพิ่มมูลค่าตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ (เว้นแต่จะเป็นไปตามย่อหน้าที่ 117) การ
เพิ่มขึ้นนี้ คือ การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า นั่นเอง  

117  มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการ 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรเป็น (สุทธิจากค่า
ตัดจ าหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา) หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์นั้นในงวดก่อนๆ 
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121  หลังจากที่กิจการได้กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า กิจการต้องปรับปรุง 
การคิด ค่าเสื่อมราคาหรือ ค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ในงวดอนาคต เพื่อปัน
ส่วนมูลค่าตามบัญชีที่ปรับใหม่ของสินทรัพย์ หักด้วยมูลค่าคงเหลืออย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ 

ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด เมื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางบวกมากขึ้นกิจการ
ต้องกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ที่กิจการรับรู้ในงวดที่แล้ว กิจการต้องบันทึก
เพิ่มมูลค่าตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ ท าได้โดยกลับรายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่า และในการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะต้องกลับรายการด้วย
จ านวนที่เคยด้อยค่าซึ่งจ านวนนั้นต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรเป็น (พิจารณาที่มูลค่าสุทธิ
จากค่าตัดจ าหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา) หากกิจการไม่เคยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงวดก่อน 
เช่น ปี 2557 เคยด้อยค่าจาก 100 เหลือ 40 ต่อมาการด้อยค่าหมดไปกลายเป็น 50 กิจการต้อง
กลับรายการด้อยค่า 40 ออก และบันทึกบัญชีสินทรัพย์ได้แค่ 40 เพราะกิจการเคยด้อยค่ามาก่อน 
ค าว่า มูลค่าที่ควรจะเป็น หมายถึง มูลค่าที่สูงสุดของสินทรัพย์ ซึ่งหากสินทรัพย์เคยด้อยค่า 
สินทรัพย์ไม่ควรจะมีมูลค่ากลับมาได้สูงมากเกินกว่าที่เคยด้อยค่า 

หลังจากที่กิจการได้กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า กิจการต้องค านวณค่าเสื่อม
ราคาหรือค่าตัดจ าหน่ายตามปกติด้วยมูลค่าตามบัญชีที่ปรับใหม่ของสินทรัพย์ หักด้วยมูลค่า
คงเหลือหารด้วยอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ 

ตัวอย่างที ่9-3 บริษัท คนเท่ากัน จ ากัด ซื้อที่ดินราคาทุน 600,000 บาท ในพ.ศ.2550 ต่อมา พ.ศ. 
2555 มีข้อบ่งชี้จากแหล่งภายนอกและแหล่งภายในว่าที่ดินอาจเกิดการด้อยค่า เนื่องจากการ
เปลี่ยนรัฐบาล กิจการจึงได้การประมาณมูลค่าจากการใช้ 400,000 บาท มูลค่ายุติธรรมหักการ
ขายเท่ากับ 450,000 บาท  

 ต่อมา พ.ศ. 2557 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไปในทางที่ดีขึ้น หมายถึงว่าข้อบ่งชี้
ว่าการด้อยค่าที่เคยมีได้ลดลง โดยมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนมีจ านวน 650,000 บาท  
การวิเคราะห์การด้อยค่า 
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มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน
การขายของสินทรัพย์ (บาท) 

มูลค่าจากการ
ใช้ (บาท) 

ทางเลือกที่ดี
ที่สุด (บาท) 

มูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน (บาท) 

450,000 400,000 450,000 450,000 

 

การเปรียบเทียบระหว่าง มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กับ มูลค่าตามบัญชี 
มูลค่าตามบัญชี                                            600,000  บาท 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน                                            450,000 บาท 

ผลต่าง                                            150,000   บาท 

สรุปว่า หากมูลค่าตามบัญชี สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน แสดงว่าสินทรัพย์เกิดการด้อย
ค่า จะต้องน าผลต่างที่เกิดขึ้นไปบันทึกบัญชี 150,000 บาท 

 

การบันทึกบัญชีการด้อยค่าและการกลับรายการด้อยค่า พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
                                        สมุดรายวันท่ัวไป 

2555       

ธ.ค. 31 ขาดทุนจากการด้อยค่า  150,000 -   

           ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม    150,000 - 

 บันทึกการด้อยค่าเป็น 450,000 บาท      

2557       

ธ.ค. 31 ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม  150,000 -   

            ก าไรจากการกลับบัญชีรายการ    150,000 - 

           ขาดทุนจากการด้อยค่า      

 กลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้อยค่า      

มาตรฐานการบัญชีก าหนดว่า การกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า มูลค่าตามบัญชีที่
เพิ่มขึ้นจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรเป็น หมายถึงที่ดินมีมูลค่าสูงสุดได้เพียง 600,000 

บาท เท่านั้น ถ้าหากกิจการไม่เคยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อนใน พ.ศ. 2555 กิจการ
สามารถบันทึกเพิ่มมูลค่าของที่ดินให้เป็น 650,000 บาทได้ นั่นเอง 
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บริษัท คนเท่ากัน จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

                                        ส าหรับงวด 1 ปีสิ้นสุด ………………  
                                                       31 ธันวาคม 2555       31 ธันวาคม 2557    

รายได้ 

 ก าไรจากการกลับบัญชี 
            ขาดทุนจากการด้อยค่า                          -                  150,000 

ค่าใช้จ่าย 

 ขาดทุนจากการด้อยค่า      150,000  -                  

บริษัท คนเท่ากัน จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

                                                          31 ธันวาคม 2555      31 ธันวาคม 2557 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ที่ดิน        600,000                           600,000 

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม     150,000    - 

มูลค่าตามบัญชี-ที่ดิน      450,000          600,000 

ตัวอย่างที่ 9-4 บริษัท ยุติธรรมดี จ ากัด ซื้อที่ดินไว้ใน พ.ศ. 2540 ในราคาทุน 4,000,000 บาท 
ต่อมา พ.ศ. 2552 ได้มีการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้นเป็น 4,800,000 บาท ในพ.ศ. 2556 มีข้อมูล
สนับสนุนว่าเป็นข้อบ่งชี้ว่าที่ดินนี้อาจเกิดการด้อยค่า ผู้บริหารของกิจการจึงได้มีการประเมินการ
ด้อยค่าของที่ดินนี้ โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากที่ดินเท่ากับ 3,600,000 บาท ต่อมาในพ.ศ. 
2559 มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าการด้อยค่าที่เคยมีได้หมดไป โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมี
จ านวน 4,400,000 บาท  

วิเคราะห์ 

พ.ศ. 2540  ที่ดินในราคาทุน 4,000,000 บาท 

พ.ศ. 2552  ตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอีก 800,000 บาท     ที่ดินเพิ่มขึ้นเป็น 4,800,000 บาท 

พ.ศ. 2556  มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากที่ดินเท่ากับ 3,600,000 บาท 

      ที่ดินเกิดการด้อยค่า 400,000 บาท 

พ.ศ. 2559  การด้อยค่าหมดไป 400,000 บาท ที่ดินเหลือ  4,400,000 บาท 
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การบันทึกบัญชีการด้อยค่าและการกลับรายการการด้อยค่า เป็นดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป 

2552       

ธ.ค. 31 ที่ดิน  800,000 -   

        ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์    800,000 - 

 ตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 4,000,000      

 เป็น 4,800,000 บาท      

2556       

ธ.ค. 31 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์  800,000 -   

             ที่ดิน    800,000  

 กลับบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคา     - 

 สินทรัพย์เพราะเกิดการด้อยค่าท าให้ที่ดิน 

= 4,000,000 บาท 

     

 ขาดทุนจากการด้อยค่า  400,000 -   

            ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม    400,000 - 

 บันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์      

2559       

ธ.ค. 31 ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม  400,000 -   

              ก าไรจากการกลับบัญชี    400,000 - 

               ขาดทุนจากการด้อยค่า      

 กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า      

 ที่ดิน  400,000 -   

            ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์    400,000 - 

 การด้อยค่าหมดไปท าให้ที่ดินมีมูลค่าเพิ่มขึ้น      
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บริษัท ยุติธรรมดี จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

                                        ส าหรับงวด 1 ปีสิ้นสุด ………………  
                                                       31 ธันวาคม 2552   31 ธันวาคม 2556   31 ธันวาคม 2559 

รายได้ 

              ก าไรจากการกลับบัญชี 
              ขาดทุนจากการด้อยค่า       -   -  400,000     

ค่าใช้จ่าย 

 ขาดทุนจากการด้อยค่า      -           400,000                   - 

บริษัท ยุติธรรมดี จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

                                                      31 ธันวาคม 2552     31 ธนัวาคม 2556   31 ธันวาคม 2559 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ที่ดิน                 4,800,000      4,000,000             4,400,000 

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม          -          400,000                   -      

มูลค่าตามบัญชี-ที่ดิน   4,800,000       3,600,000           4,400,000 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์   800,000  -  400,000 

 

การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยข้อมูลหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ก าหนดว่า 

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มของสินทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่ใช้ในการ
ด าเนินงานของกิจการ ดังต่อไปนี้ จ านวนผลขาดทุนจากการด้อยค่า จ านวนผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าที่กลับรายการ จ านวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ที่รับรู้ไปยังก าไร 
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ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในระหว่างงวด จ านวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่กลับรายการของสินทรัพย์ที่
ตีราคาใหม่ที่รับรู้ไปยังก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในระหว่างงวด เหตุการณ์ที่ท าให้เกิดการด้อยค่า 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ และข้อมูลอื่นที่ต้องเปิดเผยตามประเภทของสินทรัพย์ที่จะ
ท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจในสถานการณ์ที่กิจการต้องบันทึกบัญชีผลขาดทุนจากการด้อยค่า การ
กลับรายการและเหตุผลในการประมาณการรายการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

ตัวอย่าง 9-5 การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

(ที่มา: งบการเงินของ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุด 31 

ธันวาคม 2556) 
(ฐ) การด้อยค่า 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทจะถูกพิจารณาว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่า
หรือไม่ทุกวันที่รายงาน ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ บริษัทจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปีใน
ช่วงเวลาเดียวกัน   

การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าจะกระท าทุกครั้งที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือ
มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าบันทึกในก าไรหรือขาดทุน  

เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกโดยตรงใน
ส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า  ยอดขาดทุนที่เคยบันทึกใน
ส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในก าไรหรือขาดทุน โดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าว  ยอดขาดทุนที่บันทึกในก าไรหรือขาดทุนคือ ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่า
ยุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์สุทธิจากขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่ง
เคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนแล้ว 

การค านวมมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบก าหนดที่บันทึกโดยวิธี
ราคาทุนตัดจ าหน่าย    ค านวณโดยการหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับ
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ในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงส าหรับลูกหนี้ระยะสั้นไม่มีการคิดลด มูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินส าหรับหลักทรัพย์เผื่อขายค านวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่า
ยุติธรรม มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหมายถึง มูลค่าจาก
การใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า 
โดยมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์จะพิจารณาจากประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต
คิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนหักภาษีเงินได้เพื่อสะท้อนถึงมูลค่าที่อาจ
ประเมินได้ตามสถานการณ์ตลาดปัจจุบันตามเวลาและความเสี่ยงที่ มีต่อสินทรัพย์ ส าหรับ
สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นอิสระจากสินทรัพย์อ่ืน การพิจารณา
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจะพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นมีความ
เกี่ยวข้องด้วย 

การกลับรายการด้อยค่า 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะ

ได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคย
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายและตรา
สารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกบันทึกในก าไรหรือขาดทุน ส่วน
สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูก
รับรู้โดยตรงในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุก
วันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ
หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน  ขาดทุนจาก
การด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ าหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อย
ค่ามาก่อน 
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สรุป 

 ในบทที่ 6 ได้กล่าวถึงเนื้อหาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในกรณีที่กิจการสามารถเลือก
ปฏิบัติในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ได้ ในการตีราคาสินทรัพย์อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบเพิ่มขึ้น
หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบลดลง ซึ่งอาจเกิดการผันผวน มาตรฐานการบัญชีได้ก าหนดว่า หาก
เป็นการตีราคาตามปกติให้ตีราคา 3-5 ปี ติดกันเป็นอย่างน้อย แต่ถ้าหากเกิดความผันผวนมากให้
ตีราคาใหม่ทุกปี และถ้าหากความผันผวนเป็นไปในทางลบ ซึ่งส่งผลไม่ดีต่อกิจการนัก กิจการจะมี
ข้อมูลมาสนับสนุนการด้อยค่านี้ได้จากทั้งแหล่งภายในกิจการและแหล่งภายนอกกิจการ เรียกว่า 
เป็นข้อบ่งชี้ เพียงแค่ข้อบ่งชี้ไม่เพียงพอ กิจการต้องทดสอบการด้อยค่า โดยการประมาณมูลค่าจาก
การใช้และมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายในการขาย แล้วเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด เป็นมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนแล้วจึงน ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนไปเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ 
หากมูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน แปลว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่าแล้ว กิจการ
ต้องค านวณหาผลต่างแล้วน าไปบันทึกบัญชี 
 เช่นเดียวกันเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบแล้ว อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงกัน
ข้ามคือเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก ส่งผลให้ กิจการต้องกลับรายการขาดทุนจากการด้อย
ค่า มีความหมายว่าสินทรัพย์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น แต่ถึงจะเป็นไปในทางที่ดีอย่างไร มาตรฐานการบัญชี
ก็ไม่อนุญาตให้การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ภายหลังจากท่ีเคยด้อยค่ามีมูลค่าสูงกว่าที่ควรจะเป็น  
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แบบฝึกหัดบทที่ 9 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

ข้อ 1. ตามกรณีต่อไปนี้  ให้พิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยสมมติว่ามีข้อบ่งชี้ ณ วันสิ้น
งวดว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า 

 

กรณี
ที ่

มูลค่า
ยุติธรรมหัก
ต้นทุนใน
การขาย 

มูลค่าจาก 

การใช ้

มูลค่า
ตามบัญช ี

ทางเลือกที่ดี
ที่สุด 

(มูลค่าทีค่าด
ว่าจะได้รับ

คืน) 

ค าอธิบาย 

หากด้อยค่าต้องท าอยา่งไรหากไม่ด้อยคา่
ต้องท าอย่างไร 

1 1,900 2,100 2,000 2,100 ไม่ 
 

ด้อยค่า ไม่บันทึกบัญชี 
2 1,900 1,960 2,000 1,960 ด้อยค่า 4 

 

0 บาทอยค่าสะสม 40 

3 1,940 1,850 2,000 1,940 ด้อยค่า 60 บาท  

เดบิต ขาดทุนจากการด้อยค่า 60 

  เครดิต ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม 60 

4 1,940 2,200 2,000 2,200 ไม่ด้อยค่า ไม่บันทึกบัญชี 
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ข้อ 2. วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อุปกรณ์มีราคาทุน 6,000,000 บาท และค่าเสื่อมราคาสะสม 
2,000,000 บาท มูลค่าตามบัญชี 4,000,000 บาท กิจการมีข้อมูลที่สรุปได้ว่าเป็นข้อบ่งชี้ที่ท าให้
อุปกรณ์เกิดการด้อยค่า  กิจการค านวณมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของอุปกรณ์ได้เท่ากับ 
3,000,000 บาท  และมูลค่าจากการใช้เท่ากับ 3,200,000 บาท  
ค าสั่ง ให้วิเคราะห์ว่าอุปกรณ์เกิดการด้อยค่าหรือไม่ หากอุปกรณ์ด้อยค่าต้องท าอย่างไร ต้อง
บันทึกบัญชีหรือไม่อย่างไร และให้บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

วิเคราะห์โจทย ์

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน
การขายของสินทรัพย์ (บาท) 

มูลค่าจากการใช้ 
(บาท) 

ทางเลือกที่ดี
ที่สุด (บาท) 

มูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน (บาท) 

3,000,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 

 

การเปรียบเทียบระหว่าง มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กับ มูลค่าตามบัญชี 

มูลค่าตามบัญชี 6,00,000 – 2,000,000 =  4,000,000  บาท 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 3,200,000บาท 

ผลต่าง   800,000 บาท 

สรุปว่า หากมูลค่าตามบัญชี สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน แสดงว่าสินทรัพย์เกิดการด้อย
ค่าจะต้องน าผลต่างที่เกิดขึ้นไปบันทึกบัญชี 800,000                 บาท 

 

ข้อ 3. วันที่ 1 มกราคม 2557 บริษัท ชัยสมรภูมิ จ ากัด ซื้อรถบรรทุกราคา 7,500,000 บาท อายุ
การให้ประโยชน์ 10 ปี ไม่มีมูลค่าคงเหลือ คิดค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ผู้บริหารของกิจการพบว่ามีข้อบ่งชี้ที่ส่งผลให้รถบรรทุกนี้เกิดการด้อยค่า  

สินทรัพย์มีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเท่ากับ 5,400,000 บาท และมูลค่าจากการ
ใช้เท่ากับ 5,100,000 บาท  กิจการต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดคือมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ
ขาย 5,400,000 บาท เป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน  
ค าสั่ง ให้วิเคราะห์ว่ารถบรรทุกเกิดการด้อยค่าหรือไม่ หากรถบรรทุกด้อยค่าต้องท าอย่างไร โดย ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 น้ี รถบรรทุกมีมูลค่าตามบัญชี 6,000,000 บาท  
ให้บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ต้ังแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
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และจัดท างบการเงินแสดงเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้อง 
วิเคราะห์โจทย์ 

ค่าเสื่อมราคาต่อปี = (7,500,000 – 0) / 10 ปี      = 750,000 บาท  
ค่าเสื่อมราคาสะสม 2 ปี (1 ม.ค.57 - 31 ธ.ค. 58)=750,000 x 2 ปี = 1,500,000 บาท 

มูลค่าตามบัญชีของรถบรรทุก = 7,500,000 – 1,500,000 = 6,000,000 บาท 

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน
การขายของสินทรัพย์ (บาท) 

มูลค่าจากการใช้
(บาท) 

ทางเลือกที่ดี
ที่สุด (บาท) 

มูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน (บาท) 

5,400,000 5,100,000 5,400,000 5,400,000 

 

การเปรียบเทียบระหว่าง มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กับ มูลค่าตามบัญชี 

มูลค่าตามบัญชี                                         6,000,000   บาท 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน                                         5,400,000   บาท 

ผลต่าง                                             600,000   บาท 

สรุปว่า หากมูลค่าตามบัญชี สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน แสดงว่าสินทรัพย์เกิดการด้อย
ค่าจะต้องน าผลต่างที่เกิดขึ้นไปบันทึกบัญชี 600,000            บาท 

 

ข้อ 4. บริษัท ตรงไปตรงมา จ ากัด ซื้อที่ดินราคาทุน 4,200,000 บาท ในพ.ศ.2551 ต่อมา พ.ศ. 
2556 มีข้อบ่งชี้จากแหล่งภายนอกและแหล่งภายในว่าที่ดินอาจเกิดการด้อยค่า เนื่องจากการ
เปลี่ยนรัฐบาล กิจการจึงได้การประมาณมูลค่าจากการใช้ 2,800,000 บาท มูลค่ายุติธรรมหักการ
ขายเท่ากับ 3,150,000 บาท  

 ต่อมา พ.ศ. 2558 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไปในทางที่ดีขึ้น หมายถึงว่าข้อบ่งชี้
ว่าการด้อยค่าที่เคยมีได้ลดลง โดยมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนมีจ านวน 4,550,000 บาท  
ค าสั่ง ให้วิเคราะห์ว่าเกิดการด้อยค่าหรือไม่ และบันทึกบัญชีการด้อยค่าและการกลับรายการด้อย
ค่า ในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  
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การวิเคราะห์การด้อยค่า 

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน
การขายของสินทรัพย์ (บาท) 

มูลค่าจากการใช้ 
(บาท) 

ทางเลือกที่ดี
ที่สุด (บาท) 

มูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน (บาท) 

3,150,000 2,800,000 3,150,000 3,150,000 

 

การเปรียบเทียบระหว่าง มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กับ มูลค่าตามบัญชี 

มูลค่าตามบัญชี                                            4,200,000  บาท 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน                                            3,150,000 บาท 

ผลต่าง                                             1,050,000   บาท 

สรุปว่า หากมูลค่าตามบัญชี สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน แสดงว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า 

จะต้องน าผลต่างที่เกิดขึ้นไปบันทึกบัญชี 1,050,000                      บาท 

 

ข้อ 5. บริษัท เป็นคนดี จ ากัด ซื้อที่ดินไว้ใน พ.ศ. 2541 ในราคาทุน 6,000,000 บาท ต่อมา พ.ศ. 
2553 ได้มีการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้นเป็น 7,200,000 บาท  

ในพ.ศ. 2557 มีข้อมูลสนับสนุนว่าเป็นข้อบ่งชี้ว่าที่ดินนี้อาจเกิดการด้อยค่า ผู้บริหารของ
กิจการจึงได้มีการประเมินการด้อยค่าของที่ดินนี้ โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากที่ดินเท่ากับ 
5,400,000 บาท ต่อมาในพ.ศ. 2560 มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าการด้อยค่าที่เคยมีได้หมดไป โดย
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมีจ านวน 6,600,000 บาท  
วิเคราะห์ 
พ.ศ. 2541 ที่ดินในราคาทุน 6,000,000 บาท 

พ.ศ. 2553  ตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอีก 1,200,000 บาท     ที่ดินเพิ่มขึ้นเป็น 7,200,000 บาท 

พ.ศ. 2557  มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากที่ดินเท่ากับ 5,400,000 บาท 

      ที่ดินเกิดการด้อยค่า 600,000 บาท 

พ.ศ. 2560  การด้อยค่าหมดไป 600,000 บาท ที่ดินเหลือ  6,600,000 บาท 

ค าสั่ง ให้บันทึกบัญชีการด้อยค่าและการกลับรายการการด้อยค่า และจัดท างบการเงินเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับการด้อยค่า 
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ข้อ 6. บริษัท เป็นเด็กก็ไม่โกง จ ากัด ได้ซื้อที่ดินมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ในราคา 2,700,000 
บาท โดยจ่ายเป็นเช็ค บริษัท เป็นเด็กก็ไม่โกง จ ากัด ปฏิบัติตามแนวทางที่สามารถเลือกปฏิบัติ
ได้ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ด้วยราคาที่ตีใหม่  มีข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินดังนี้ 

31 ธันวาคม 2556  ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินราคาที่ดิน 2,250,000  บาท  
31 ธันวาคม 2557  ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินราคาที่ดิน 3,330,000  บาท 

               31 ธันวาคม 2558  มีข้อบ่งชี้ว่าที่ดินเกิดการด้อยค่า และกิจการประมาณมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนใหม่โดยผู้ประเมินราคาอิสระเท่ากับ 1,530,000 บาท 

               31 ธันวาคม 2559  สถานการณ์ดีขึ้น กิจการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนใหม่
โดยผู้ประเมินราคาอิสระเท่ากับ 4,050,000 บาท 

ค าสั่ง  ให้บันทึกบัญชีลงในสมุดรายวันทั่วไป ของบริษัท  เป็นเด็กก็ไม่โกง จ ากัด ต้ังแต่วันที่  
1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที่ ๑๘๖ (พ.ศ. ๒๕๓๔) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าดว้ยการจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลกูหนี้ 
--------------------------------------------- 

                อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓ และมาตรา ๖๕ ทวิ (๙) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 

                ข้อ ๑   ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘๑ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ด้วยการจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหน้ี 

               “ข้อ ๒  การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้กระท าได้ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้” 
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖๑ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ใช้บังคับ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป) 
                ข้อ ๓   หน้ีสูญที่จะจ าหน่ายจากบัญชีลูกหน้ีต้องเป็นหน้ีที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
                      (๑) ต้องเป็นหนี้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการ หรือหนี้ที่ได้รวมเป็น
เงินได้ในการค านวณก าไรสุทธิ ทั้งนี้ ไม่รวมหนี้ที่ผู้เป็น หรือเคยเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นลูกหนี้ ไม่
ว่าหน้ีนั้นจะเกิดขึ้นก่อนหรือในขณะท่ีผู้นั้นเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ 
                      (๒) ต้องเป็นหน้ีที่ยังไม่ขาดอายุความและมีหลักฐานโดยชัดแจ้งที่สามารถฟ้องลูกหน้ีได้ 
                ข้อ ๔   การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหน้ี ในกรณีหนี้ของลูกหน้ีแต่ละรายมีจ านวนเกิน ๕๐๐,๐๐๐ 
บาทขึ้นไป ต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
                      (๑) ให้ติดตามทวงถามให้ช าระหนี้ตามสมควรแก่กรณี โดยมีหลักฐานการติดตามทวงถามอย่าง
ชัดแจ้งและไม่ได้รับช าระหนี้ โดยปรากฏว่า 

                            (ก) ลูกหนี้ถึงแก่ความตาย เป็นคนสาบสูญ หรือมีหลักฐานว่าหายสาบสูญไป และไม่มี
ทรัพย์สินใด ๆ จะช าระหนี้ได้ 
                            (ข) ลูกหนี้เลิกกิจการ และมีหนี้ของเจ้าหน้ีรายอื่นมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้
อยู่ในล าดับก่อนเป็นจ านวนมากกว่าทรัพย์สินของลูกหน้ี 

                      (๒) ได้ด าเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีแพ่งหรือได้ยื่นค าขอเฉล่ียหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่น
ฟ้องในคดีแพ่ง และในกรณีน้ัน ๆ ได้มีค าบังคับหรือค าสั่งของศาลแล้วแต่ลูกหน้ีไม่มีทรัพย์สินใด ๆ จะช าระหนี้ได้ 
หรือ 

                      (๓) ได้ด าเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีล้มละลายหรือได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้
รายอื่นฟ้องในคดีล้มละลาย และในกรณีน้ัน ๆ ได้มีการประนอมหนี้กับลูกหนี้โดยศาลมีค าส่ังเห็นชอบด้วยกบัการ
ประนอมหน้ีนั้น หรือลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายและได้มีการแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ครั้งแรก
แล้ว 
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                ข้อ ๕   การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายมีจ านวนไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
                      (๑) ได้ด าเนินการตามข้อ ๔ (๑) แล้ว 

                      (๒) ได้ด าเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีแพ่งและศาลได้มีค าส่ังรับค าฟ้องนั้นแล้วหรือได้ยื่นค าขอเฉล่ีย
หน้ีในคดีที่ลูกหน้ีถูกเจ้าหน้ีรายอื่นฟ้องในคดีแพ่งและศาลได้มีค าส่ังรับค าขอนั้นแล้ว หรือ 

                      (๓) ได้ด าเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีล้มละลายและศาลได้มีค าส่ังรับค าฟ้องนั้นแล้วหรือได้ยื่นค า
ขอรับช าระหนี้ในคดีที่ถูกเจ้าหน้ีรายอื่นฟ้องในคดีล้มละลาย และศาลได้มีค าส่ังรับค าขอรับช าระหนี้น้ันแล้ว 

                      ในกรณีตาม (๒) หรือ (๓) กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้
เป็นเจ้าหนี้ต้องมีค าส่ังอนุมัติให้จ าหน่ายหนี้นั้นเป็นหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันส้ินรอบ
ระยะเวลาบัญชีนั้น 

                ข้อ ๖   การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของธนาคาร หรือบริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ในกรณีหนี้ของลูกหน้ีแต่ละรายมีจ านวนไม่เกิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระท าได้โดยไม่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๔ หรือข้อ ๕ ถ้าปรากฏว่าได้มีหลักฐาน
การติดตามทวงถามให้ช าระหนี้ตามสมควรแก่กรณีแล้วแต่ไม่ได้รับช าระหนี้ และหากจะฟ้องลูกหนี้จะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายไม่คุ้มกับหน้ีที่จะได้รับช าระ 

                      ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับส าหรับการจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลอื่นที่มิใช่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนดังกล่าว ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายมีจ านวนไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาทด้วย 

                “ข้อ ๖ ทวิ   การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน ในส่วนของหนี้ที่
เจ้าหนี้ดังกล่าวได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสถาบันการเงินที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด ให้กระท าได้โดยไม่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๔ ข้อ ๕ หรือ 

ข้อ ๖ 

                      “สถาบันการเงิน” หมายความว่า 

                      (๑) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

                      (๒) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
                      (๓) นิติบุคคลอื่นที่อธิบดีประกาศก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตร”ี 
(แก้ไขเพิ่มเตมิโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐๖ (พ.ศ. ๒๕๕๗) ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
                “ข้อ ๖ ตรี   การจ าหน่ายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีในส่วนท่ีได้ปลดหนี้หรือประนอมหนี้ให้ลูกหนี้ตาม
แผนฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ท่ีศาลได้มีค าส่ังเห็นชอบตามกฎหมายว่าดว้ยล้มละลาย ให้กระท าได้โดยไม่ต้อง
ด าเนินการตามหลักเกณฑใ์นข้อ ๔ ข้อ ๕ หรือข้อ ๖” 
(แก้ไขเพิ่มเตมิโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ใช้บงัคับ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๑ เป็นต้นไป) 
                “ข้อ ๖ จัตวา   การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหน้ีของเจ้าหน้ีอื่น ในส่วนของหนี้ที่เจ้าหนี้ดังกล่าวได้
ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ในระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ อันเนื่องมาจาก
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การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของเจ้าหนี้อื่น ซึ่งได้ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยน าหลักเกณฑ์การปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีของสถาบันการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดมาใช้โดยอนุโลม ให้กระท าได้โดยไม่
ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๔ ข้อ ๕ หรือข้อ ๖ 

                      “สถาบันการเงิน” หมายความว่า 

                      (๑) สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

                      (๒) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

                      (๓) บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 

                      (๔) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
                      (๕) นิติบุคคลอื่นที่อธิบดีประกาศก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
                      “เจ้าหนี้อื่น” หมายความว่า เจ้าหนี้ที่มิใช่สถาบันการเงินซึ่งได้ด าเนินการเจรจาร่วมกับสถาบัน
การเงินในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ และได้ท าความตกลงเป็นหนังสือร่วมกับเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบัน
การเงิน 

                      “ลูกหนี้” หมายความว่า ลูกหนี้ของเจ้าหนี้อื่น ซึ่งเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินด้วยและให้
หมายความรวมถึงผู้ค้ าประกันของลูกหนี้ด้วย” 
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐๖ (พ.ศ. ๒๕๕๗) ณ วันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
                “ข้อ ๖ เบญจ   การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสถาบันการเงินในส่วนของหนี้ที่เป็นลูกหนี้
จัดชั้นสูญและลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญที่ได้กันเงินส ารองครบร้อยละ ๑๐๐ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประกาศก าหนด ส าหรับหนี้ในส่วนที่ได้กันเงินส ารองไว้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ส้ินสุดในหรือหลัง
วันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นไป ให้กระท าได้โดยไม่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๔ ข้อ ๕ หรือ
ข้อ ๖ 

                      การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหน้ีของสถาบันการเงินในส่วนของหนี้ที่เป็นลูกหนี้จัดชั้นสูญและ
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญที่ได้กันเงินส ารองครบร้อยละ ๑๐๐ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
ก าหนด ส าหรับหนี้ในส่วนที่ได้กันเงินส ารองไว้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ส้ินสุดในหรือหลังวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๓๔ จนถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่ส้ินสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ โดย 

                      (๑) ในส่วนของหนี้ท่ีได้กันเงินส ารองไว้และได้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิหรือขาดทุน
สุทธิไปแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ให้จ าหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ได้โดยไม่ต้องด าเนินการตามหลัง
เกณฑ์ในข้อ ๔ ข้อ ๕ หรือข้อ ๖ 

                      (๒) ในส่วนของหนี้ที่ได้กันเงินส ารองไว้แต่ไม่อาจถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิหรือ
ขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นได้ การจ าหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
ในข้อ ๔ ข้อ ๕ หรือข้อ ๖ 

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ใช้บังคับส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดในหรือ
หลังวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นไป) 
                      “สถาบันการเงิน” หมายความว่า 

                            (๑) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ 
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                            (๒) บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
                            (๓) บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของหุ้น
ทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ การถือหุ้นโดยอ้อมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศก าหนด 

                            (๔) นิติบุคคลอื่นท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี” 
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒๕ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ใช้บังคับส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดในหรือ
หลังวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นไป) 
                    “ข้อ ๖ ฉ การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินในส่วนของหนี้ที่
เจ้าหน้ีดังกล่าวได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ท่ีประสบธรณีพิบัติภัยในระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘ ถึงวันท่ี ๓๑ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ
สถาบันการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด ให้กระท าได้โดยไม่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ ๔ ข้อ ๕ หรือข้อ ๖ 

                                            “สถาบันการเงิน” หมายความว่า 

                                              (๑)  ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ 
                                                    (๒) บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
                                              (๓) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
                                              (๔) นิติบุคคลอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
                                            “ลูกหนี้ที่ประสบธรณีพิบัติภัย” หมายความว่า ลูกหนี้ซึ่งได้รับความเสียหายจาก
ธรณีพิบัติภัย เมื่อวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ในท้องที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล ที่ได้ลงทะเบียนกับศูนย์หรือหน่วยงานช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยของทางราชการ 
และให้หมายความรวมถึงผู้ค้ าประกันของลูกหนี้น้ันด้วย 

                      ข้อ ๖  สัตต การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้อื่น ในส่วนของหนี้ที่เจ้าหนี้ดังกล่าว
ได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ท่ีประสบธรณีพิบัติภัยในระหว่างวนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๔๙ อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของเจ้าหนี้อื่น ซึ่งด าเนินการโดยน าหลักเกณฑ์การปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีของสถาบันการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดมาใช้โดยอนุโลม ให้กระท าได้โดยไม่
ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๔  ข้อ ๕ หรือข้อ ๖  

                    “เจ้าหน้ีอื่น” หมายความว่า เจ้าหน้ีที่มิใช่สถาบันการเงิน ซึ่งได้ด าเนินการเจรจาร่วมกับเจ้าหน้ีที่เป็น
สถาบันการเงินในการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบธรณีพิบัติภัยและได้ท าความตกลงเป็นหนังสือ
ร่วมกับเจ้าหน้ีที่เป็นสถาบันการเงิน 

                       “ลูกหนี้ที่ประสบธรณีพิบัติภัย” หมายความว่า ลูกหนี้ซึ่งได้รับความเสียหายจากธรณีพิบัติภัย 
เมื่อวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ในท้องที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง 
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และจังหวัดสตูล ที่ได้ลงทะเบียนกับศูนย์หรือหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยของทางราชการ และให้หมายความ
รวมถึงผู้ค้ าประกันของลูกหนี้น้ันด้วย 

             “สถาบันการเงิน” หมายความว่า 

              (๑) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ 
              (๒) ธนาคารออมสินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน 

              (๓) บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 

                (๔) บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบัน
การเงิน 

                (๕) บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  
             (๖) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
               (๗) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นส าหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริม
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม 

             (๘) นิติบุคคลอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี” 
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖๑ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ใช้บังคับ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป) 
                “ข้อ ๖  อัฏฐ การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหน้ีของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน ในส่วนของหนี้ที่
เจ้าหน้ีดังกล่าวได้ปลดหนี้ให้แก่เกษตรกร ให้กระท าได้โดยไม่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๔ ข้อ ๕ หรือ
ข้อ ๖ ทั้งนี้ ส าหรับการปลดหนี้ท่ีได้กระท าตั้งแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 

                 “เกษตรกร” หมายความว่า เกษตรกรตามที่กฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เข้า
กระบวนการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก าหนด 

                 “คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
                 “สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร” 
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ใช้บังคับ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป) 
                “ข้อ ๖  นว การจ าหน่ายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีของเจ้าหน้ี ซึ่งเป็นผู้ขายสินคา้ หรือผู้ฝากขายสินค้า
กับลูกหนี้ และสินค้านั้นได้ถูกเพลิงไหม้หรือได้รับความเสียหายจากหรือเนื่องมาจากการเกิดเพลิงไหม้จนไม่
สามารถน าไปขายต่อได้ โดยเจา้หน้ียังไม่ได้รับช าระเงินค่าสินคา้ และเจ้าหน้ีได้ปลดหนีใ้ห้แก่ลูกหนี้ภายหลังจาก
สินค้าถูกเพลิงไหม้หรือได้มีการท าลายสินคา้นั้น ให้กระท าได้โดยไม่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑใ์นข้อ ๔ ข้อ ๕ 
หรือข้อ ๖ ทั้งนี้ เจ้าหน้ีดงักล่าวจะต้องน ารายได้ที่ได้จากการขายสินค้าหรือการฝากขายสินค้านั้นไปรวมค านวณ
เป็นรายไดใ้นการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว 

                                     “ลูกหนี”้ หมายความว่า ลูกหนี้ซึง่เป็นผู้ซื้อสินคา้หรือผู้รับฝากขายสินค้าที่มีสถาน
ประกอบการขายสินคา้นั้นตั้งอยูใ่นบริเวณทีเ่กิดเพลิงไหม้อันเนื่องมาจากการชมุนุมทางการเมืองระหว่างวันท่ี ๑ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓” 
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(แก้ไขเพิ่มเตมิโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘๔ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ใช้บังคับ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป) 
                “ข้อ ๖  ทศ การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ท่ีประสบอุทกภัยของเจา้หน้ีซึง่เป็นสถาบันการเงิน 
ในส่วนของหนี้ท่ีเจา้หน้ีดังกล่าวได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ท่ีประสบอทุกภัย อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้าง
หน้ีตามหลักเกณฑก์ารปรับปรุงโครงสร้างหน้ีลูกหนี้ท่ีประสบอุทกภัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 
และได้ท าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตัง้แตว่ันท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถงึวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๕ ทั้งนี้ เฉพาะการปลดหนีใ้ห้แก่ลูกหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีนั้น ที่ได้กระท าในระหว่างวันท่ี ๒๕ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถงึวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้กระท าได้โดยไม่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑใ์น
ข้อ ๔ ข้อ ๕ หรือข้อ ๖ 

                                     “สถาบนัการเงิน” หมายความวา่ 

                                    (๑) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

                                    (๒) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย ์

                                       (๓) บริษัทท่ีประกอบธุรกิจบตัรเครดติที่มิใช่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน 

                                     (๔) บริษัทท่ีประกอบธุรกจิสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับที่มใิช่สถาบันการเงินตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

                                    (๕) นิติบุคคลอื่นที่อธบิดีประกาศก าหนดโดยอนุมัติรฐัมนตร ี
                                    “ลูกหนี้ท่ีประสบอุทกภัย” หมายความวา่ ลูกหนี้ท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ซึ่ง
เป็นไปตามหลักเกณฑก์ารปรับปรุงโครงสร้างหน้ีลูกหนี้ท่ีประสบอทุกภัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
ก าหนด และให้หมายความรวมถงึผู้ค้ าประกันของลูกหนี้ท่ีประสบอุทกภัยด้วย” 
                “ข้อ ๖  เอกาทศ เอกาทศ การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ท่ีประสบอุทกภัยของเจา้หน้ีอื่น ใน
ส่วนของหนี้ท่ีเจ้าหน้ีดงักล่าวได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ท่ีประสบอุทกภัย อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี
ของเจ้าหน้ีอื่นซึง่ได้ด าเนินการปรบัปรุงโครงสร้างหน้ีโดยน าหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสรา้งหน้ีลูกหน้ีที่ประสบ
อุทกภัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดมาใช้โดยอนุโลม และได้ท าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี
ตั้งแตว่ันท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ เฉพาะการปลดหน้ีให้แก่ลูกหนี้
ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้น้ัน ที่ได้กระท าในระหว่างวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี ๓๑ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้กระท าได้โดยไม่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑใ์นข้อ ๔ ข้อ ๕ หรือข้อ ๖ 

                                     “สถาบันการเงิน” หมายความว่า 

                                    (๑) สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

                                    (๒) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

                                    (๓) บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 

                                    (๔) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
                                    (๕) บริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน 
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                                    (๖) บริษัทท่ีประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับที่มิใช่สถาบันการเงินตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

                                    (๗) นิติบุคคลอื่นที่อธิบดีประกาศก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
                                     “เจ้าหน้ีอื่น” หมายความว่า เจ้าหน้ีที่มิใช่สถาบันการเงิน ซึ่งได้ด าเนินการเจรจาร่วมกับ
สถาบันการเงินในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย และได้ท าความตกลงเป็นหนังสือ
ร่วมกับเจ้าหน้ีซึ่งเป็นสถาบันการเงิน 

                                    “ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย” หมายความว่า ลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ซึ่ง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
ก าหนด 

 “ลูกหนี้ท่ีประสบอุทกภัยของเจ้าหนี้อื่น” หมายความว่า ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยของเจ้าหนี้อื่น ซึ่งเป็น
ลูกหนี้ท่ีประสบอุทกภัยของสถาบันการเงินด้วย และให้หมายความรวมถึงผู้ค้ าประกนัของลูกหน้ีที่ประสบอุทกภัย
ของเจ้าหน้ีอื่นด้วย” 
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙๘ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ใช้บังคับ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป) 
                “ข้อ ๗ หนี้ของลูกหนี้รายใดที่ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงนี้ครบถ้วนแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้จ าหน่ายเป็นหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีและถือเป็นรายจ่าย
ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น เว้นแต่กรณีตามข้อ ๕ (๒) และ (๓) ให้ถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ศาลได้
มีค าส่ังรับค าฟ้อง ค าขอเฉล่ียหนี้ หรือค าขอรับช าระหนี้ กรณีตามข้อ ๖ ตรี ให้ถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลา
บัญชีที่ศาลได้มีค า ส่ังเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกรณีตามข้อ ๖ นว ให้ถือเป็นรายจ่ายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เจ้าหน้ีซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าหรือผู้ฝากขายสินค้าได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับ
ฝากขายสินค้า แล้วแต่กรณี” 
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘๔ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ใช้บังคับ วันท่ี ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป) 
                ข้อ ๘  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ส้ินสุดลงในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นต้นไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

วีระพงษ์ รามางกูร 

รัฐมนตรีชว่ยว่าการฯ รักษาการแทน 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลัง 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการก าหนด 
หลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขของการจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชลูีกหนี้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใน
การค านวณก าไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นติิบุคคลตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๙) แห่งประมวลรัษฎากร ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ส้ินสุดลงในหรือหลังวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นต้นไป ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึง
จ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี ้ (ร.จ. เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๙๔ วันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๔)  
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ภาคผนวก ข 

ตารางมูลคา่ปัจจุบัน 
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ตารางแสดงมูลค่าปัจจุบัน และมูลค่าในอนาคต 

ที่มา (http://www.principlesofaccounting.com/ART/fv.pv.tables/pvof1.htm) 
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