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 เอกสารประกอบการสอนรายวชิาการบญัชชีัน้สงู 1 นี้ ไดแ้บ่งเนื้อหาการเรยีนการสอน
ไว ้12 หวัเรื่อง ประกอบดว้ย นโยบายการบญัช ีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัช ีและ
การแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน การบญัชีฝากขาย การบญัชีขายผ่อนช าระ การบญัชี
อสังหาริมทรัพย์ การบัญชีส าหรับสัญญาก่อสร้าง การบัญชีส าหรับสัญญาเช่า การบัญชี
ส านกังานใหญ่และสาขา การบญัชสี าหรบัเงนิตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงนิ การ
บญัชสี าหรบัการปรบัโครงสรา้งหน้ีทีม่ปีญัหา งบกระแสเงนิสด งบการเงนิระหว่างกาล การบญัชี
ส าหรบักิจการที่ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้
ศกึษาและผูส้นใจทัว่ไป 
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การรบัรูร้ายการก าไร/ขาดทุนจากการใหเ้ช่าสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า 
     การเงนิดา้นผูใ้หเ้ช่า.................................................................... 
มลูค่าปจัจุบนัของเงนิ 1 บาท เมือ่สิน้งวดที ่n (PVIF i,n)..................... 
มลูค่าปจัจุบนัของเงนิงวด 1 บาทต่องวด เป็นเวลา n งวด  

     (PVIFA i,n)................................................................................. 
ค านิยามศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้ง.................................................................. 
การรบัรูผ้ลต่างของอตัราแลกเปลีย่นในการแปลงค่ารายการทีเ่ป็น   
     เงนิตราต่างประเทศ.................................................................... 
ค านิยามศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้ง.................................................................. 
มลูค่าปจัจุบนัของเงนิ 1 บาท เมือ่สิน้งวดที ่n (PVIF i,n)..................... 
มลูค่าปจัจุบนัของเงนิงวด 1 บาทต่องวด  เป็นเวลา n งวด   

     (PVIFA i,n)................................................................................. 
 

 

16 

 

19 

30 

41 

87 

 

111 

169 

 

189 

202 

 

202 

247 

 

251 

277 

293 

 

294 

 

 

 

 



 (ฐ) 

แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 

 

รหสัวิชา  AC20304 

รายวิชา    การบญัชชีัน้สงู 1           3(2-2-5) 

  Advanced  Accounting 1 

  

ค าอธิบายรายวิชา 

ศกึษานโยบายการบญัช ีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบญัชแีละขอ้ผดิพลาด 
งบการเงนิระหว่างกาล การบญัชสี าหรบัรายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบ
การเงนิ การบญัชสี านกังานใหญ่และสาขาทัง้ในและต่างประเทศ สญัญาก่อสรา้ง ธุรกจิฝากขาย 
ธุรกิจขายผ่อนช าระ ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ ธุรกิจด้านการลงทุน และการบญัชี
ส าหรบัการปรบัโครงสรา้งหนี้ และงบกระแสเงนิสด 

 

วตัถปุระสงคท์ัว่ไป 

1.  เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบันโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลง 
ประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด การบญัชฝีากขาย การบญัชขีายผ่อนช าระ การบญัชี
อสงัหารมิทรพัย ์การบญัชสีญัญาก่อสรา้ง และการบญัชสีญัญาเช่าการเงนิ 

2.  เพื่อใหน้ักศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการบญัชสี านักงานใหญ่และสาขาทัง้
ในและต่างประเทศ  การบญัชสี าหรบัเงนิตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงนิ การบญัชี
ส าหรบัการปรบัโครงสรา้งหน้ีทีม่ปีญัหา งบกระแสเงนิสด งบการเงนิระหว่างกาล และการบญัชี
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

 3.  เพื่อใหน้ักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในคุณค่าแห่งวชิาชพี มคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ มี
วนิยั และมจีติส านึก และพฤตกิรรมทีค่ านึงถงึประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่าง
มคีุณธรรม 

4.  เพื่อใหน้กัศกึษามทีกัษะทางปญัญา โดยสามารถประยกุตค์วามรูท้างการบญัชแีละ 
ดา้นอื่นทีส่มัพนัธก์นั ใหท้กัษะทางวชิาชพีและดุลยพนิิจในการแก้ไขปญัหาในสถานการณ์ต่างๆ 
อยา่งสรา้งสรรค ์และสามารถตดิตาม ประเมนิผล และรายงานผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

5.  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ โดยสามารถปฏบิตังิานและ 
รบัผดิชอบงานอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการมมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ีสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่น
ไดเ้ป็นอยา่งด ี 
 

 

 



 (ฑ) 

6.  ปญัหาทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข และทกัษะการสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศโดยสามารถสื่อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้การพูดและการเขยีน รูจ้กัเลอืกใชร้ปูแบบ
การน าเสนอทีเ่หมาะสมกบัปญัหากบักลุ่มผูฟ้งัทีแ่ตกต่างกนั 

 

เน้ือหา 

บทท่ี  1 นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 
และการแก้ไขข้อผิดพลาด  

นโยบายการบญัช ี

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัช ี

การแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน 

บทสรปุ   
แบบฝึกหดัทา้ยบท 

เอกสารอา้งองิ 
 

4  ชัว่โมง 

บทท่ี  2 การบญัชีฝากขาย  
ความหมายของการขายและการฝากขาย 

ขอ้แตกต่างระหว่างการขายกบัการฝากขาย 

ขัน้ตอนการฝากขาย 

สญัญาการฝากขาย 

สทิธแิละหน้าทีข่องผูฝ้ากขายและผูร้บัฝากขาย 

ประโยชน์ของการฝากขาย 

วธิกีารบญัชดีา้นผูร้บัฝากขาย   

วธิกีารบญัชดีา้นผูฝ้ากขาย 

การขายสนิคา้ฝากขายไดบ้างส่วน 

การส่งคนืและการรบัคนืสนิคา้ฝากขาย 

บทสรปุ 

แบบฝึกหดัทา้ยบท 

เอกสารอา้งองิ 
 

4  ชัว่โมง 

บทท่ี  3 การบญัชีขายผอ่นช าระ 

ความหมายและลกัษณะของการขายผ่อนช าระ 
ความแตกต่างระหว่างการขายเชื่อกบัการขายผ่อนช าระ 
ประโยชน์ของการขายผ่อนช าระ 

8  ชัว่โมง 



 (ฒ) 

 วธิกีารบญัชเีกีย่วกบัการขายผ่อนช าระ 
การบนัทกึบญัชขีายผ่อนช าระ 
สนิคา้รบัแลกเปลีย่น 

การผดิสญัญาและการยดึคนืสนิคา้ 
การค านวณดอกเบีย้จากการขายผ่อนช าระ 
บทสรปุ 

แบบฝึกหดัทา้ยบท 

เอกสารอา้งองิ 

 

 

บทท่ี  4 การบญัชีอสงัหาริมทรพัย ์

ความหมายและประเภทของอสงัหารมิทรพัย ์

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

ลกัษณะของธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์

การบญัชขีองธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์

วธิกีารรบัรูเ้ป็นรายไดอ้สงัหารมิทรพัย์ 
บทสรปุ 

แบบฝึกหดัทา้ยบท 

เอกสารอา้งองิ 
 

4  ชัว่โมง 

บทท่ี  5 การบญัชีสญัญาก่อสร้าง  
ความหมายของสญัญาก่อสรา้ง 
ลกัษณะของสญัญาก่อสรา้ง 
การรวมและการแยกสญัญาก่อสรา้ง 
องคป์ระกอบของรายไดค้่าก่อสรา้งและตน้ทุนการก่อสรา้ง 
ประเภทของตน้ทุนการก่อสรา้ง 
วธิกีารบญัชเีกีย่วกบัการรบัรูร้ายไดค้่าก่อสรา้งและ 
     ตน้ทุนการก่อสรา้ง 
การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิ 

4  ชัว่โมง 

 บทสรปุ 

แบบฝึกหดัทา้ยบท 

เอกสารอา้งองิ 
 

 



 (ณ) 

บทท่ี  6 การบญัชีสญัญาเช่า 

ความหมายของสญัญาเช่า 
ลกัษณะของสญัญาเช่า 
ประโยชน์ของสญัญาเช่า 
ประเภทสญัญาเช่าการเงนิ 

หลกัเกณฑก์ารพจิารณาสญัญาเช่า 
วธิกีารบญัชสีญัญาเช่าการเงนิ 

วธิกีารบญัชสีญัญาเช่าด าเนินงาน 

การเปิดเผยขอ้มลูสญัญาเช่าในงบการเงนิ 

การขายและเช่ากลบัคนื 

บทสรปุ    
แบบฝึกหดัทา้ยบท 

เอกสารอา้งองิ 
 

8  ชัว่โมง 

 

บทท่ี  7 การบญัชีส านักงานใหญ่และสาขา 

ความหมายของส านกังานใหญ่และสาขา  
การบญัชสี านักงานใหญ่และสาขา 
วธิปีฏบิตัทิางบญัชสี าหรบัส านกังานใหญ่และสาขา 
การบนัทกึบญัชสีนิทรพัยถ์าวรของสาขา 
ค่าขนส่งสนิคา้จากส านกังานใหญ่ไปสาขา 
บทสรปุ 

แบบฝึกหดัทา้ยบท 

เอกสารอา้งองิ 

8  ชัว่โมง 

 

บทท่ี  8 อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบ
การเงิน 

8  ชัว่โมง 

 

 ค านิยามศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
การรายงานรายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศดว้ยสกุลเงนิทีใ่ชใ้น 

     การด าเนินงาน 

การแปลงค่างบการเงนิของหน่วยงานต่างประเทศ 

การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิ  

บทสรปุ 

แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 



 (ด) 

เอกสารอา้งองิ 

 

  บทท่ี  9      การบญัชีส าหรบัการปรบัโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา                       4  ชัว่โมง 

  ค านิยามศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 ลกัษณะของการปรบัโครงสรา้งหนี้ 
 วธิปีฏบิตัทิางบญัชสี าหรบัการปรบัโครงสรา้งหน้ีทีม่ปีญัหา 

  การเปิดเผยขอ้มลู 

  บทสรปุ 

  แบบฝึกหดัทา้ยบท 

  เอกสารอา้งองิ 
 

บทท่ี 10 

 

งบกระแสเงินสด 

ความหมายของงบกระแสเงนิสด 

วตัถุประสงคข์องงบกระแสเงนิสด 

ประโยชน์ของขอ้มลูกระแสเงนิสด 

องคป์ระกอบของงบประแสเงนิสด 

รายการทีม่ใิช่เงนิสด 

 

4  ชัว่โมง 

 รปูแบบการน าเสนองบกระแสเงนิสด 

การจดัท างบกระแสเงนิสด 

บทสรปุ 

แบบฝึกหดัทา้ยบท 

เอกสารอา้งองิ 

 

 

บทท่ี 11 งบการเงินระหว่างกาล 

ความหมายของงบการเงนิระหว่างกาล 

หลกัการบญัชเีกี่ยวกบัการจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 

การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิประจ าปี 

การรบัรูร้ายการและการวดัค่า 
ตวัอยา่งงบการเงนิระหว่างกาล 

บทสรปุ 

แบบฝึกหดัทา้ยบท 

เอกสารอา้งองิ 
 

4  ชัว่โมง 



 (ต) 

บทท่ี 12 การบญัชีส าหรบักิจการท่ีด าเนินธรุกิจเฉพาะด้านการลงทุน 

ลกัษณะและประเภทของกจิการลงทุน 

วธิกีารบญัชสี าหรบักจิการลงทุน  

วธิกีารบญัชสี าหรบักจิการทีม่สี่วนไดเ้สยีในสนิทรพัยส์ุทธเิป็น 

     หน่วยลงทุน  

การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้า่ย 

การน าเสนองบการเงนิ 

ตวัอยา่งวธิกีารบญัชสี าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชพี 

บทสรปุ   
แบบฝึกหดัทา้ยบท 

เอกสารอา้งองิ 
 

4 ชัว่โมง 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1.  บรรยาย/อภปิรายพรอ้มยกตวัอยา่ง 
2.  การคน้ควา้หาความรูจ้ากแหล่งขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

3.  ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองศูนยว์ทิยบรกิารและแหล่งความรูต่้าง ๆ 

4.  ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

  

ส่ือการเรียนการสอน 

1.  เอกสารประกอบการสอน วชิาการบญัชชีัน้สงู 1 

2.  ชุดการสอน PowerPoint ประจ ารายวชิา 
3.  แหล่งเวบ็ไซตท์ีเ่กีย่วขอ้งจากสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์

4.  แหล่งความรูจ้ากวารสารและหนงัสอืพมิพต่์าง ๆ 

การวดัผลและประเมินผล 

การวดัผล 

 1.  คะแนนระหว่างภาคเรยีน 

  1.1  แบบฝึกหดั    10  คะแนน 

  1.2  การเขา้ชัน้เรยีนและการมสี่วนรว่ม 10  คะแนน 

  1.3  สอบเกบ็คะแนนระหว่างภาค 40  คะแนน  60  คะแนน 

 2. คะแนนสอบปลายภาค      40  คะแนน 

  รวม       100  คะแนน 

 

 



 (ถ) 

การประเมินผล   
คะแนนระหว่าง      80 – 100 ไดเ้กรดระดบั A 

คะแนนระหว่าง      75 – 79 ไดเ้กรดระดบั B+ 

คะแนนระหว่าง      70 – 74 ไดเ้กรดระดบั B  

คะแนนระหว่าง      65 – 69 ไดเ้กรดระดบั C+  

คะแนนระหว่าง      60 – 64 ไดเ้กรดระดบั C  

คะแนนระหว่าง      55 – 59 ไดเ้กรดระดบั D+ 

คะแนนระหว่าง      50 – 54 ไดเ้กรดระดบั D  

คะแนนระหว่าง       0 – 49 ไดเ้กรดระดบั F 

 

 



1 

 

  บทที ่1  

  

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  1 

นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี  
และการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน 

 

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท  

 1.  นโยบายการบญัช ี

2.  การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัช ี

3.  การแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน 

 4.  บทสรปุ   
5.  แบบฝึกหดัทา้ยบท 

6.  เอกสารอา้งองิ 
 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 1.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายความหมาย เหตุผล และวธิปีฏบิตัทิางการบญัช ี

ของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชไีด ้

 2. ผูเ้รยีนสามารถอธบิายความหมาย เหตุผล และวธิปีฏบิตัทิางการบญัช ี

ของการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชไีด ้

 3.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายความหมาย เหตุผล และวธิปีฏบิตัทิางการบญัช ี

ของการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในงวดก่อนได ้

 4.  สามารถเปิดเผยรายการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลง 
ประมาณการทางบญัช ีและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในหมายเหตุประกอบงบการเงนิได ้

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1.  อธบิาย/อภปิรายพรอ้มยกตวัอยา่ง 
 2.  การคน้ควา้หาความรูจ้ากสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์

 3.  ศกึษาคน้ควา้หาความเพิม่เตมิในศูนยว์ทิยบรกิารและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ 

 4.  ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการ 
ทางบญัช ีและการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน  (วนัวสิา  เนื่องสมศร,ี  2557 : 1-26) 

 2.  ชุดการสอน Power Point ประจ าบท 

 3.  แหล่งเวบ็ไซตท์ีเ่กีย่วขอ้งจากสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์

 4.  มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่8 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง นโยบายการบญัช ี 
การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัช ีและขอ้ผดิพลาด 

  
การวดัผลและการประเมินผล 

 1.  สอบถามเพื่อประเมนิความเขา้ใจในเนื้อหา และท าแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน 

 2.  มอบหมายแบบฝึกหดัเป็นการบา้น 

 3.  ตรวจสอบการท าแบบฝึกหดัทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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บทท่ี  1  
นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

และการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน 

 

 การเปลี่ยนแปลงทางการบญัชี ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัช ีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัช ีและขอ้ผดิพลาด ซึง่ในเนื้อหาบทนี้จะกล่าวถงึความหมาย 
และวธิปีฏบิตัทิางการบญัช ีตลอดจนการเปิดเผยรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ โดย
อ้างอิงตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การ
เปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัช ีและขอ้ผดิพลาด 

  
นโยบายการบญัชี 

 

 1.  ความหมายของนโยบายการบญัชี 

 ตามมาตรฐานการบญัชีฉบับที่ 8 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การ
เปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัช ีและขอ้ผดิพลาด ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า นโยบายการบญัช ี
หมายถงึ  หลกัการ หลกัเกณฑ ์ประเพณีปฏบิตั ิกฎและวธิปีฏบิตัทิีเ่ฉพาะที่กจิการน ามาใช้ใน
การจดัท าและน าเสนองบการเงนิ เช่น เกณฑท์ี่ใช้ในการตรีาคาทุนของสนิค้าคงเหลอื วธิกีาร
รบัรูร้ายได ้และวธิกีารตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

  

2.  การเลือกใช้และการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชี 

เมือ่การก าหนดนโยบายการบญัชตีอ้งเป็นไปตามหลกัการ หลกัเกณฑ ์หรอืเป็นวธิ ี

ปฏบิตัเิฉพาะกจิการนัน้ๆ จงึตอ้งมกีารเลอืกใชแ้ละการปฏบิตัติามนโยบายการบญัช ีมดีงันี้ 
 

  2.1  เมือ่กจิการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิไปถอืปฏบิตัเิป็นการเฉพาะ 
กบัรายการเหตุการณ์อื่นหรอืสถานการณ์ทางบญัช ีนโยบายการบญัชหีรอืวธิปีฏบิตัทิางบญัชทีี่
น ามาใช้ปฏบิตัิกบัรายการดงักล่าวต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิส าหรบัเรือ่งนัน้ 

  2.2  ในกรณีไม่มมีาตรฐานการรายงานทางการเงนิโดยเฉพาะส าหรบัรายการ 
เหตุการณ์อื่นหรอืสถานการณ์ ฝ่ายบรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจในการเลอืกใช้นโยบายการบญัชทีี่
ส่งผลใหข้อ้มลูในงบการเงนิมลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 
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   2.2.1  มคีวามเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจเชงิเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิ 

   2.2.2  มคีวามน่าเชื่อถอื โดยท าใหง้บการเงนิของกจิการ 
    2.2.2.1  แสดงฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของ
กจิการอยา่งเทีย่งธรรม 

    2.2.2.2  สะทอ้นเน้ือหาเชงิเศรษฐกจิของรายการ เหตุการณ์อื่นและ
สถานการณ์โดยไมค่ านึงถงึรปูแบบทางกฎหมาย 

    2.2.2.3  มคีวามเป็นกลาง กล่าวคอืปราศจากความล าเอยีง 
    2.2.2.4  จดัท าขึน้ตามหลกัความระมดัระวงั และ 
    2.2.2.5  มคีวามครบถว้นในทุกส่วนทีม่สีาระส าคญั 

 

 3.  ความสม า่เสมอของนโยบายการบญัชี 

 กจิการตอ้งเลอืกใชแ้ละน านโยบายการบญัชมีาถอืปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอกบัรายการคา้
เหตุการณ์และสถานการณ์อื่นทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั เวน้แต่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ไดก้ าหนดหรอือนุญาตเป็นการเฉพาะใหใ้ชน้โยบายการบญัชทีีแ่ตกต่างกนัไดส้ าหรบัรายการแต่
ละประเภท ทัง้นี้เพื่อใหง้บการเงนิเปรยีบเทยีบกนัได ้ 

 

 4.  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 ขวญัสกุล  เต็งอ านวย,  (2553 : 8-3) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบญัช ี หมายถงึ การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชทีีใ่ชอ้ย่างหนึ่งในงวดบญัชหีนึ่ง
ไปใช้นโยบายการบญัชอีกีอย่างหนึ่งในอกีงวดบญัชหีนึ่ง เช่น งวดบญัชก่ีอนกจิการตรีาคาทุน
ของสนิค้าคงเหลอืด้วยวธิเีข้าก่อนออกก่อน แต่งวดบญัชปีจัจุบนั กจิการตรีาคาทุนของสนิค้า
คงเหลอืดว้ยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก การเปลีย่นแปลงวธิคีดิค่าเสื่อมราคาจากวธิเีสน้ตรงเป็นวธิี
ผลรวมจ านวนปี เป็นตน้ 

 

 5.  เหตผุลของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

ž  กจิการอาจตอ้งเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ีถา้การเปลีย่นแปลงนัน้เกดิจากเงือ่นไข 

ขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดงันี้ 
 

  5.1 เกดิจากการเปลีย่นแปลงของขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ถอืว่าเป็นการถูกบงัคบัจากภายนอกกจิการ (Mandatory Changes in Accounting Policy) 
เพื่อใหไ้ปตามขอ้ก าหนดใหม่ 
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  5.2 ผูบ้รหิารเปลีย่นเพื่อท าใหง้บการเงนิใหข้อ้มลูทีน่่าเชื่อถอื และเกีย่วขอ้งกบั 

การตดัสนิใจมากขึน้ ในส่วนผลกระทบของรายการ เหตุการณ์อื่นหรอืสถานการณ์ ทีม่ต่ีอฐานะ
การเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของกจิการ ถอืเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยสมคัรใจ
ของผูบ้รหิาร (Voluntary Changes in Accounting Policy)  

  

 6.  วิธีปฏิบติัเมื่อมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 เมือ่มเีหตุผลทีต่อ้งท าใหก้จิการตอ้งเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ีไมว่่าจะถูกบงัคบั
จากภายนอกกจิการ หรอืโดยสมคัรใจ จะมวีธิปีฏบิตัเิมือ่มกีารเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี
แบ่งได ้2 วธิ ีคอื (ปรบัปรงุจากขวญัสกุล  เตง็อ านวย,  2553 : 8-4 ถงึ 8-5) 

 

ž 6.1 วธิปีรบัยอ้นหลงั (Retrospective Approach) มลีกัษณะการรบัรูผ้ลกระทบ 

การเปลีย่นแปลงโดยน านโยบายการบญัชใีหมม่าถอืปฏบิตั ิซึง่กจิการตอ้งปรบังบการเงนิ 

ทีน่ ามาเปรยีบเทยีบกบัปีปจัจบุนัยอ้นหลงั โดยเสมอืนหน่ึงขอ้ผดิพลาดในงวดก่อนไมเ่คยเกดิขึน้ 

  6.2 วธิเีปลีย่นทนัทเีป็นต้นไป (Prospective Approach) หากกจิการไม่สามารถ
ระบผุลกระทบสะสมทีเ่กดิขึน้ ณ วนัตน้งวดบญัชปีจัจุบนัจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี
ของงวดก่อนๆ ได้ในทางปฏิบัติ กิจการต้องปรบัปรุงข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อแสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชโีดยใช้วธิเีปลี่ยนทนัทเีป็นต้นไป นับจากวนัแรกสุดที่สามารถ
ปฏบิตัไิด ้

 

  เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจและชดัเจนมากยิง่ขึน้เกี่ยวกบัการเปลีย่นแปลงนโยบายการ
บญัช ีจะขอยกตวัอย่างเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี ดงัแสดงในตวัอย่างที่ 1-1 

ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี  1-1 

 บรษิทั อุดรการค้าไทย จ ากดั ใช้วธิเีขา้ก่อนออกก่อนในการตรีาคาสนิค้าคงเหลอืมา
ตัง้แต่เริ่มกิจการในปี 25x1 ต่อมา ต้นปี 25x2 บริษัทตัดสินใจเปลี่ยนวิธีการตีราคาสินค้า
คงเหลอืเป็นวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั ขอ้มลูมลูค่าสนิคา้คงเหลอื ณ วนัสิน้งวด มดีงันี้ 
 

ปี วิธีเข้าก่อนออกก่อน (บาท) วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (บาท) 
25x1 800,000   680,000 

25x2 900,000   750,000 
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 งบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 มดีงันี้ 
 

บริษทั  อดุรการค้าไทย  จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x1 

           หน่วย : บาท 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน:-   

           เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  xx 

           ลกูหนี้การคา้  xx 

           สนิคา้คงเหลอื – เขา้ก่อนออกก่อน  800,000 

  

 จากขอ้มลูของบรษิทั อุดรการคา้ไทย จ ากดั สามารถแสดงรายการเปลีย่นแปลง
นโยบายการบญัชตีามขัน้ตอน แยกพจิารณาไดด้งันี้ 
 

 กรณีไม่มีผลกระทบทางภาษี: 

ž 1.  สนิคา้คงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 25x2 ตามวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัจะม ี

ยอดลดลงจ านวน  120,000 บาท = (800,000 – 680,000)  
ž 2.  บนัทกึรายการปรบัปรงุ ณ 1 มกราคม 25x2 

 

ž สมดุรายวนัทัว่ไป                                  

พ.ศ.  25x2 รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

เดอืน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
ม.ค. 1 ผลสะสมของการเปลีย่นแปลง-

วธิกีารตรีาคาสนิคา้คงเหลอื 

       สนิคา้คงเหลอืตน้งวด 

ปรบัปรงุสนิคา้คงเหลอืตามการ
เปลีย่นแปลงวธิกีารตรีาคาสนิคา้
คงเหลอื 

 120,000 -  

 

120,000 

 

 

- 
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กรณีมีผลกระทบทางภาษี: 

 1.  สนิคา้คงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 25x2 ตามวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัจะมยีอด 

ลดลงจ านวน  120,000 บาท = (800,000 – 680,000)  
 2.  บนัทกึรายการปรบัปรงุ ณ 1 มกราคม 25x2 

ž  

ž สมดุรายวนัทัว่ไป                                  

พ.ศ.  25x2 รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

เดอืน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
ม.ค. 1 ผลสะสมของการเปลีย่นแปลง-

วธิกีารตรีาคาสนิคา้คงเหลอื 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิได ้ 
          สนิคา้คงเหลอืตน้งวด 

ปรบัปรงุสนิคา้คงเหลอืตามการ
เปลีย่นแปลงวธิกีารตรีาคา 
สนิคา้คงเหลอื 

 96,000 

 

*24,000 

- 

 

- 

 

 

 

120,000 

 

 

 

- 

 

*120,000 x 20% = 24,000 

  

 จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถจดัท างบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน) ณ วนัที ่31

ธนัวาคม 25x2 และ 25x1 ไดด้งันี้ 
 

บริษทั  อดุรการค้าไทย  จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x2  และ  25x1 

                                                                                      หน่วย : บาท 

 25x2 25x1 

(หลงัปรบัปรงุ) 
สนิทรพัยห์มุนเวยีน:-   

           เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด xx xx 

           ลกูหนี้การคา้ xx xx 

           สนิคา้คงเหลอื – ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 750,000 680,000 



8 

 

  บทที ่1  

  

 จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถจดัท างบก าไรขาดทุนและก าไรสะสม  ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 25x2 และ 25x1 ไดด้งันี้ 
 

บริษทั  อดุรการค้าไทย  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุนและก าไรสะสม 

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x2  และ  25x1 

                 หน่วย : บาท 

 25x2 25x1 

(หลงัปรบัปรงุ) 
รายไดจ้ากการขาย 8,000,000 6,000,000 

หกั  ตน้ทุนขาย:   

       สนิคา้คงเหลอืตน้งวด 680,000 - 

       บวก  ซือ้สุทธ ิ 3,000,000 2,500,000 

       สนิคา้ทีม่ไีวเ้พื่อขาย 3,680,000 2,500,000 

       หกั  สนิคา้คงเหลอืปลายงวด 750,000   680,000 

       ตน้ทุนขาย 2,930,000 1,820,000 

ก าไรขัน้ตน้ 5,070,000 4,180,000 

หกั  ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิาร 1,270,000 1,000,000 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนการเงนิและภาษเีงนิได้ 3,800,000 3,180,000 

หกั  ตน้ทุนการเงนิ   640,000   600,000 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้ 3,160,000 2,580,000 

หกั  ภาษเีงนิได ้(20%)  632,000   516,000 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 2,528,000 2,064,000 

บวก  ก าไรสะสมตน้งวด 

        ก าไรสะสมตน้งวดก่อนปรบัปรุง 
 

*2,160,000 

 

- 

        หกั  ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงวธิตีรีาคาสนิคา้ 
              คงเหลอื 

   96,000             - 

        ก าไรสะสมตน้งวดหลงัการปรบัปรงุ 2,064,000             - 

ก าไรสะสมปลายงวด 4,592,000 2,064,000 

 

*สมมต ิก าไรสุทธปิระจ าปี 25x1 ก่อนการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี 
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หมายเหต ุ: ค าอธบิายการค านวณปี 25x1 

 1.  ปี 25x1 สนิคา้คงเหลอืปลายงวดสงูไป 120,000 บาท  

 3.  (ตน้ทุนขาย = สนิคา้ตน้งวด + ซือ้ – สนิคา้ปลายงวด)   

 2.  ก าไรสุทธปีิ 25x1 ทีค่วรจะเป็นคอื 2,064,000 บาท (2,160,000 – 96,000) :  
สมมตมิผีลกระทบทางภาษ ี 

 สามารถน ามาแสดงการผลกระทบจากเปลีย่นแปลงสนิคา้คงเหลอื ดงัแสดงในภาพที ่
1-1 ดงันี้ 
    

 

   

 
 

ภาพท่ี 1-1  ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสนิคา้คงเหลอื 

 

 7.  การเปิดเผยข้อมลูของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 การเปิดเผยขอ้มลูของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี เมื่อกจิการเริม่น ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิมาปฏบิตัิท าให้เกดิผลกระทบต่องวดบญัชปีจัจุบนัหรอืงวดบญัชก่ีอน 
หากกจิการไม่สามารถระบุจ านวนเงนิของการปรบัปรุงผลกระทบนัน้หากผลกระทบนัน้มผีลต่อ
งวดบญัชใีนอนาคต กจิการตอ้งเปิดเผยขอ้มลูทุกขอ้ดงัต่อไปนี้ 
ž    7.1  ชื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัทีน่ ามาถอืปฏบิตั ิ

     7.2  การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีป็นการปฏบิตัติามทีก่ าหนดไวใ้นวธิ ี

ปฏบิตัใินช่วงเปลีย่นแปลง 
ž 7.3  ลกัษณะของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี

ž 7.4  ค าอธบิายเกีย่วกบัขอ้ก าหนดในช่วงทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
ž 7.5  ขอ้ก าหนดในช่วงทีม่กีารเปลีย่นแปลง ซึง่อาจมผีลกระทบในงวดต่อไป 

ž 7.6  จ านวนเงนิของรายการปรบัปรงุทีม่ผีลกระทบต่อรายการแต่ละบรรทดัในงบ 

การเงนิที่ได้รบัผลกระทบ และก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานและก าไรต่อหุ้นปรบัลดหากกิจการต้อง
ปฏบิตัติามมาตรฐาน 

  7.7  จ านวนเงนิของรายการปรบังบการเงนิงวดก่อนแต่ละงวดทีน่ าเสนอ  
  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการ
เปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ีจะขอยกตวัอยา่งเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี

ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่1-2 ดงันี้ 

สนิคา้คงเหลอื 
ปลายงวดลดลง 

งลง
ต ่าลง

ตน้ทุนขาย
สงูขึน้

                    

       

ก าไรสทุธ ิ
ลดลง 

ก าไรสะสม 

ลดลง 
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ตวัอย่างท่ี  1-2 

 จากขอ้มลูตวัอยา่งที ่1-1 ของบรษิทั อุดรการคา้ไทย จ ากดั สามารถแสดงการเปิดเผย
ขอ้มลูของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ีไดด้งันี้ 
 

 

บริษทั  อดุรการค้าไทย  จ ากดั 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (บางส่วน) 
ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x2  และ  25x1 

 

 

4.  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

      ในปี 25x2 บรษิทัเปลี่ยนวธิคี านวณราคาทุนของสนิค้าคงเหลอืจากวธิเีขา้ก่อน-ออก
ก่อน เป็นวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก เนื่องจากเป็นการแสดงผลการด าเนินงานทีเ่หมาะสมกว่า ใน
การนี้ บรษิทัไดป้รบัปรงุผลของการเปลีย่นแปลงทางบญัชดีงักล่าวยอ้นหลงั เป็นผลใหก้ าไรสุทธิ
ส าหรบัปี 25x2 เพิม่ขึน้จ านวน 96,0000 บาท ก าไรสุทธขิองปี 25x1 ทีแ่สดงเปรยีบเทยีบไว ้ณ 
ทีน่ี้ลดลงจ านวน 96,000 บาท ส่วนก าไรสะสม ณ วนัตน้ปี 25x2 ลดลง จ านวน 96,000 บาท  
 

 

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

 

 1.  ความหมายของการประมาณการทางบญัชี 

 การประมาณการทางบญัช ีหมายถงึ ผลของการคาดคะเนเกีย่วกบัขอ้มลูทางการบญัช ี
หรอื รายการบญัช ีเนื่องจากความไม่แน่นอนในการด าเนินธุรกจิ โดยต้องอาศยัดุลยพนิิจของ
ผูบ้รหิาร ซึง่อยูบ่นพืน้ฐานของขอ้มลูล่าสุดทีน่่าเชื่อถอื  
 

 2.  ความหมายการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี  
 นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ และคณะ  (2554: 5-3) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี หมายถึง การทบทวนจ านวนที่ประมาณการไว้เดิมให้
แตกต่างไป เพื่อให้ประมาณการใหม่ใกล้เคียงกับความจรงิหรอืเหมาะสมมากขึ้น  ตัวอย่าง
เปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี เช่น การประมาณการหนี้สงสยัจะสูญหรอืค่าเผื่อหนี้สงสยั
จะสูญ การประมาณการผลขาดทุนจากสนิคา้เสื่อมสภาพหรอืลา้สมยั การประมาณการอายุการ
ใหป้ระโยชน์ หรอืรปูแบบการใชป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอืของสนิทรพัยท์ีเ่สื่อมค่าได ้เป็นตน้ 
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3.  เหตผุลของการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

ž  กจิการอาจตอ้งทบทวนการประมาณการทางบญัชทีีม่อียูเ่ดมิ และอาจมกีาร 
เปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัช ีอาจเนื่องมาจากสาเหตุดงัต่อไปนี้ 
 

  3.1 เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งมีผลท าให้
สถานการณ์ทีใ่ชเ้ป็นเกณฑก์ารประมาณการทางบญัชใีนอดตีไดเ้ปลีย่นแปลงไป 

  3.2  เนื่องจากการไดร้บัขอ้มลูใหมห่รอืประสบการณ์เพิม่เตมิจากเดมิ จงึท าให้ 
การประมาณการทางบญัชใีนอดตีเปลีย่นแปลงไป  

  

 4.  วิธีปฏิบติัเมื่อมีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

 วธิปีฏบิตั ิเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัช ีท าไดโ้ดยวธิเีปลีย่นทนัทเีป็น
ต้นไป โดยทีเ่ป็นการรบัรูผ้ลกระทบจากการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชใีนงวดปจัจุบนั
และงวดอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงไดท้นัท ี

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจและชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัช ีจะขอยกตวัอย่างเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางการบญัช ีดงัแสดงในตวัอยา่งที ่1-3 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี  1-3 

บรษิทั ราเชน จ ากดั ซือ้อุปกรณ์เมือ่วนัที ่1 มกราคม 25x1 ราคา 800,000 บาท คาด 

ว่าอายุการให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ 10 ปี ไม่มมีูลค่าคงเหลอื คดิค่าเสื่อมราคาวธิเีส้นตรง 
จนถึงปี 25x3 (ใช้งานไปแล้ว 3 ปี) ต่อมาในวนัที่ 1 มกราคม 25x4 (ปีที่ 4 ของการใช้งาน) 
บรษิทัคาดว่าอายกุารใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิเหลอืเพยีง 5 ปี 

 

 จากขอ้มูลขา้งต้น สามารถน ามาแสดงการค านวณ และบนัทกึรายการปรบัปรุงบญัชี
ไดด้งันี้ 
 

 1. การเปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของอุปกรณ์เป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางการบญัช ีประเภท “การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีโดยใช้วิธี
เปล่ียนทนัทีเป็นต้นไป”  
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 2.  บนัทกึรายการปรบัปรงุบญัชเีกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางบญัชตีามขอ้ 1. ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 25x4 ในสมดุรายวนัทัว่ไป ไดด้งันี้ 
 

การค านวณประกอบ 

ราคาทุนของอุปกรณ์ ณ วนัที ่1 ม.ค. 25x1 800,000 บาท 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสมปี 25x1 – ปี 25x3 จ านวน 3 ปี 240,000 บาท 

      
10

0 800,000
  =  80,000 บาท / ปี 

            

  

มลูค่าตามบญัชขีองอุปกรณ์โรงงาน ณ วนัที ่1 ม.ค. 25x4 560,000 บาท 

ดงันัน้ ค่าเสื่อมราคาปี 25x4 – ปี 25x8 จ านวน 5 ปี   

     
5

0560,000
  =  112,000 บาท / ปี 

            

  

สามารถบนัทกึรายการปรบัปรงุในสมดุรายวนัทัว่ไป ไดด้งันี้ 
 

สมดุรายวนัทัว่ไป                                  

พ.ศ.  25x4 รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

เดอืน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
ธ.ค. 31 ค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์  112,000 -   

       ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์      112,000 - 

  ปรบัปรงุค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์      

  

 5.  การเปิดเผยข้อมลูการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

 การเปิดเผยขอ้มลูการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัช ีเป็นการจดัท าหลงัจากไดม้ี
ปรบัปรงุรายการเปลีย่นแปลงประมาณดงักล่าว ประกอบดว้ย 

 

  5.1 กจิการตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะและจ านวนเงนิของการเปลีย่นแปลง
ประมาณการทางบญัชีที่มผีลกระทบต่องบการเงนิส าหรบังวดบญัชีปจัจุบนัหรอืคาดว่าจะมี
ผลกระทบต่องวดในอนาคต 

  5.2 หากกิจการไม่สามารถประมาณจ านวนเงนิของผลกระทบได้ กิจการต้อง
เปิดเผยขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิดงักล่าว  
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 เพื่อให้เกิดความเข้าใจและชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัช ีจะขอยกตวัอย่างเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการ
เปลีย่นแปลงประมาณการทางการบญัช ีดงัแสดงในตวัอยา่งที ่1-4 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 1-4 

 จากขอ้มลูตวัอย่างที่ 1-3 ของบรษิทั ราเชน จ ากดั สามารถแสดงการเปิดเผยขอ้มูล
การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชสี าหรบัอายกุารใชง้านของอุปกรณ์ใหม่ ดงันี้  
 

 

บริษทั  ราเชน  จ ากดั 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (บางส่วน) 
ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x4 

 

 

4.  การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

      การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชใีนปี 25x4 บรษิทัได้เปลี่ยนแปลงประมาณ
การอายกุารใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิของอุปกรณ์จากเดมิ 10 ปี เป็น 5 ปี การเปลีย่นแปลงนี้ 
มผีลท าใหค้่าเสื่อมราคาส าหรบัปีเพิม่ขึน้จ านวน 32,000 บาท (112,000 – 80,000) 
 

   
การแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน 

 

 1.  ความหมายของข้อผิดพลาดในงวดก่อน 

 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 (ปรับปรุง 2557) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
ขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน หมายถงึ การละเว้นการแสดงรายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิในงบการเงนิ
ของกจิการในงวดใดงวดหนึ่งหรอืหลายงวดก่อนๆ ก็ตาม อนัเกดิจากความล้มเหลวในการใช้
ขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืหรอืการใชข้อ้มลูทีน่่าเชื่อถอืในทางทีผ่ดิ ซึง่ขอ้มลูดงักล่าว มอียู่ในงบการเงนิ
ของงวดก่อนทีไ่ดร้บัการอนุมตัใิหอ้อก และ สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าสามารถ
หาขอ้มูลได้ และน ามาใช้ในการจดัท าและการน าเสนองบการเงนิขอ้ผดิพลาดดงักล่าว รวมถงึ
ผลกระทบจากการค านวณผดิพลาด ตวัอย่างขอ้ผดิพลาด เช่น ขอ้ผดิพลาดจากการใชน้โยบาย
การบญัช ีการมองขา้มหรอืการตคีวามขอ้เทจ็จรงิผดิพลาด และการทุจรติ 
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 2.  ข้อผิดพลาดท่ีมีสาระส าคญัในงวดก่อน 

ž ความมสีาระส าคญั คอื การแสดงข้อมูลผดิพลาดหรอืการไม่แสดงข้อมูลท าให้การ
ตดัสนิใจของผู้ใชง้บการเงนิเปลี่ยนไป ซึ่งขึน้อยู่กบัขนาดและลกัษณะของการละเว้นการแสดง
รายการหรอืการแสดงรายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิซึง่พจิารณาภายใต้สถานการณ์แวดลอ้ม ทัง้นี้
ปจัจยัทีใ่ชใ้นการพจิารณาอาจเป็นหรอืลกัษณะของรายการหรอืทัง้สองปจัจยักไ็ด ้ 
  

 3.  วิธีปฏิบติัในการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน 

 ขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน ไม่ว่าจะเกดิจากการมองขา้มหรอืตคีวามขอ้เทจ็จรงิผดิพลาด 
การทุจรติ จะต้องมีวธิปีฏิบตัิในการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน สามารถจดัท าได้ดงันี้ คือ 

(นิพนัธ ์ เหน็โชคชยัชนะ และคณะ,  2554 : 5-21 ถงึ 5-22) 

   

ž  3.1 กิจการต้องแก้ไขข้อผิดพลาดที่มีสาระส าคญัของงวดก่อน โดย วิธีปรบั
ย้อนหลงัในงบการเงนิฉบบัแรกทีไ่ดร้บัการอนุมตัใิหเ้ผยแพรห่ลงัจากทีพ่บขอ้ผดิพลาดโดย 

   3.1.1 ปรบังบการเงนิของงวดก่อนที่แสดงเป็นขอ้มูลเปรยีบเทยีบ เสมอืนว่า
ขอ้ผดิพลาดไดถู้กแกไ้ข หรอื 

   3.1.2  หากขอ้ผดิพลาดเป็นขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ในงวดบญัชก่ีอนงวดบญัชแีรก
สุดทีน่ ามาเปรยีบเทยีบ ต้องปรบัปรุงยอดยกมาต้นงวด สนิทรพัย ์หนี้สนิ และส่วนของเจา้ของ
ในงบทีน่ ามาเปรยีบเทยีบ 

   3.1.3  หากไมส่ามารถระบุผลกระทบจากขอ้ผดิพลาดได ้ใหป้รบัปรงุยอดยกมา 
ตน้งวดของสนิทรพัย ์หนี้สนิ และส่วนของเจา้ของ ส าหรบังวดบญัชแีรกสุดทีส่ามารถปฏบิตัไิด้ 
  3.2  หากไมส่ามารถระบุผลกระทบสะสม ณ ต้นงวดปจัจุบนัทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด
ทีม่ต่ีองบการเงนิของงวดบญัชก่ีอนๆ ได ้ตอ้งแกไ้ขขอ้ผดิพลาดโดยปรบัปรุงขอ้มลูทีน่ ามาแสดง
เปรยีบเทยีบดว้ยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นต้นไป นบัจากวนัแรกสุดทีส่ามารถท าไดใ้นทางปฏบิตั ิ

  

 เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจและชดัเจนมากยิง่ขึน้ เกีย่วกบัการวธิกีารบญัชใีนการแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน จงึขอยกตวัอยา่งเพื่ออธบิายและค านวณ ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่1-5 

ดงันี้ 
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ตวัอย่างท่ี  1-5 

 ในปี 25x2 บรษิทั เตชนิการคา้ จ ากดั พบว่ามบีางผลติภณัฑท์ีไ่ดท้ าการขาย 

ในปี 25x1 แลว้ แต่ยงับนัทกึเป็นสนิคา้คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 เป็นจ านวน 10,000 

บาท ขอ้มลูงบก าไรขาดทุนก่อนแกไ้ขขอ้ผดิพลาด มดีงันี้ 
 

บริษทั  เตชินการค้า  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x2  และ25x1 

              หน่วย : บาท 

 25x2 25x1 

รายไดจ้ากการขาย 580,000 400,000 

หกั  ตน้ทุนขาย (รวมสนิคา้คงเหลอืปี 25x1 จ านวน 10,000 บาท) 367,000 270,000 

ก าไรขัน้ตน้ 213,000 130,000 

หกั  ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิาร  50,000 50,000 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 163,000 80,000 

หกั  ภาษเีงนิได ้(20%)  32,600 16,000 

ก าไรสุทธ ิ 130,400 64,000 

บวก  ก าไรสะสมตน้งวด 96,000 32,000 

ก าไรสะสมปลายงวด 226,400 96,000 

 

ให้ท า 

 1.  แสดงการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในงวดก่อนโดยวธิกีารปรบัยอ้นหลงั 
 2.  บนัทกึรายการปรบัปรงุการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในงวดก่อนในสมดุรายวนัทัว่ไป : 

กรณมีผีลกระทบทางภาษี 
 3.  จดัท างบก าไรขาดทุน ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 และ 25x1  

(หลงัปรบัปรงุ) 
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1. การแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน โดยวธิกีารปรบัยอ้นหลงั ดงัแสดงในตารางที ่1-1  ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 1-1  แสดงการแก้ไขขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน โดยวธิกีารปรบัยอ้นหลงั 
  

ข้อมลู ข้อผิดพลาด ตวัเลขท่ีถกูต้อง 

ตน้ทุนขาย 25x1  สนิคา้คงเหลอืปลายงวดสงูไป 

ตน้ทุนขายต ่าไป แกไ้ขโดยบวกเพิม่
ตน้ทุนขาย  

270,000 + 10,000 
=280,000 บาท 

ตน้ทุนขาย 25x2  สนิคา้คงเหลอืตน้งวดสงูไป  
ตน้ทุนขายสงูไป แกไ้ขโดยหกั 

ตน้ทุนขาย  

367,000 – 10,000 

=357,000 บาท 

ก าไรสะสมปลายงวด 
25x1 หรอื ก าไรสะสม
ตน้งวด 25x2 

ตน้ทุนขาย 25x1 ต ่าไปก าไรสุทธ ิ25x1 

สงูไป แกไ้ขโดยปรบัลดก าไรสะสมดว้ย
ยอดสุทธจิากผลกระทบทางภาษ ี20% 
ก าไรสะสมสงูไป จ านวน 8,000 

(10,000 x 80%)   

96,000 – 8,000 

=88,000 บาท 

ทีม่า :  (ปรบัปรงุจาก สมนึก เอือ้จริะพงษ์พนัธ ์และสมเดช โรจน์คุรเีสถยีร,  2552 : 468) 

 

2.  บนัทกึรายการปรบัปรงุการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในงวดก่อนในสมุดรายวนัทัว่ไป 

 

ž สมดุรายวนัทัว่ไป                                  

พ.ศ.  25x2 รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

เดอืน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
ธ.ค. 31 ผลกระทบจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิได้ 
          สนิคา้คงเหลอืตน้งวด 

ปรบัปรงุก าไรสะสมตน้งวดจาก
ขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน 

 8,000 

2,000 

- 

- 

 

 

10,000 

 

 

- 

 

 



17 

 

  บทที ่1  

  

3.  จดัท างบก าไรขาดทุน ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 และ 25x1 (หลงัปรบัปรงุ) 
 

บริษทั  เตชินการค้า  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x2  และ25x1 

           หน่วย : บาท 

 25x2 25x1 

(หลงัปรบัปรุง) 
รายไดจ้ากการขาย 580,000 400,000 

หกั  ตน้ทุนขาย  357,000 280,000 

ก าไรขัน้ตน้ 223,000 120,000 

หกั  ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิาร  50,000 50,000 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 173,000 70,000 

หกั  ภาษเีงนิได ้(20%)  34,600 14,000 

ก าไรสุทธ ิ 138,400 56,000 

บวก ก าไรสะสมตน้งวด 

       ก าไรสะสมตน้งวดก่อนปรบัปรุง 
 

96,000 

 

32,000 

       หกั ผลกระทบจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด   8,000         - 

       ก าไรสะสมตน้งวดหลงัปรบัปรงุ  88,000 32,000 

ก าไรสะสมปลายงวด 226,400 88,000 

 

 4.  การเปิดเผยข้อมลูแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน 

 ตามลกัษณะการแก้ไขขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน อาจเกดิจากวธิกีารปรบัยอ้นหลงัหรอื
ปรบัเปลี่ยนทนัทเีป็นต้นไป จะมขี้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลที่กิจการต้องเปิดเผยไว้ทุกข้อ 
ดงัต่อไปนี้ 
 

ž 4.1  ลกัษณะของขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ในงบการเงนิงวดก่อน 

ž 4.2  ส าหรบังบการเงนิของงวดก่อนแต่ละงวดทีน่ าเสนอ กจิการตอ้งเปิดเผย 

จ านวนเงนิของรายการปรบัปรงุเท่าทีส่ามารถปฏบิตัไิด้ 
ž 4.3  จ านวนเงนิของรายการปรบัปรงุ ณ วนัตน้งวดของงวดแรกสุดทีน่ ามาแสดง 

เปรยีบเทยีบ 
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ž 4.4  กรณไีมส่ามารถปรบังบการเงนิยอ้นหลงัไดใ้หเ้ปิดเผยสถานการณ์ทีน่ าไปสู่ 
เงือ่นไขการเกดิขึน้ดงักล่าวและรายละเอยีดว่ากจิการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดเมือ่ใดและอยา่งไร 
งวดต่อไปไมต่อ้งเปิดเผยขอ้มลูเหล่านี้อกี 

 

ตวัอย่างท่ี  1-6 

 จากขอ้มลูตวัอยา่งที ่1-5 ของบรษิทั เตชนิการคา้ จ ากดั สามารถน ามาแสดง การเปิด 

เผยขอ้มลูการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน ไดด้งันี้ 
 

 

บริษทั  เตชินการค้า  จ ากดั 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (บางส่วน) 
ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x2 และ 25x1 

 

 

4.  การแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน 

 

            มสีนิค้าที่ได้จ าหน่ายแล้ว แต่ยงัน ามารวมเป็นสนิค้าคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
25x1 จ านวน 10,000 บาท งบการเงนิส าหรบัปี 25x1ไดถู้กปรบัปรุงใหม่เพื่อแก้ไขขอ้ผดิพลาด
นี้ โดยไมม่ผีลกระทบต่องบการเงนิปี 25x2 มดีงันี้ 
 หน่วย : บาท 

งบก าไรขาดทุน:  

           ตน้ทุนขายเพิม่ขึน้  (10,000)  

           ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิไดล้ดลง    2,000  

           ก าไรสุทธลิดลง  (8,000)  

งบแสดงฐานะการเงนิ:  

           สนิคา้คงเหลอืปลายงวดลดลง  (10,000)  

           สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดเ้พิม่ขึน้    2,000  

           สว่นของเจา้ของลดลง  (8,000)  
  

 

 จากการศกึษา เรื่อง นโยบายการบญัช ีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัช ีและ
การแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน สามารถน ามาสรปุดงัแสดงในภาพที ่1-2 ดงันี้ 
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ภาพท่ี 1-2  การเปลีย่นแปลงทางการบญัช ี

 

และจากการศกึษาวธิปีฏบิตัทิางการบญัชเีกี่ยวกบัการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี
การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัช ีและการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน สามารถน ามา
สรปุวธิปีฏบิตั ิดงัแสดงในตารางที ่1-2 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 1-2  สรปุวธิปีฏบิตัทิางการบญัชตีามประเภทของการเปลีย่นแปลงทางการบญัช ี

 

ประเภทของการเปล่ียนแปลง 

ทางการบญัชี 

วิธีปรบัย้อนหลงั วิธีเปล่ียนทนัที 

เป็นต้นไป 

1.  การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี   

     1.1  ระบุผลกระทบยอ้นหลงัได ้ √  

     1.2  ไมส่ามารถระบุผลกระทบยอ้นหลงัได ้  √ 

2.  การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัช ี  √ 

3.  การแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน   

     3.1  ระบุผลกระทบทีม่สีาระส าคญัของงวดก่อน √  

     3.2  ไมส่ามารถระบุผลกระทบได ้  √ 

ทีม่า : (ปรบัปรงุจาก ขวญัสกุล  เตง็อ านวย,  2553 : 8-25) 
 

 จากตารางที ่1-2 แสดงใหเ้หน็ว่า วธิปีฏบิตัทิางการบญัชตีามประเภทการเปลีย่นแปลง
นโยบายการบญัช ีและการแก้ไขขอ้ผดิพลาดในงวดก่อนจะมวีธิกีารปรบัยอ้นหลงั และวธิกีาร
ปรบัทนัทเีป็นต้นไป ส่วนการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบญัชมีวีธิกีารปรบัทนัทีเป็นต้น
ไป ไดอ้ยา่งเดยีว 

การเปลีย่นแปลงทางการ
บญัช ี

การเปลีย่นแปลงนโยบาย
การบญัช ี

การเปลีย่นแปลงประมาณ
การทางบญัช ี

การแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใน
งวดก่อน 
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บทสรปุ 

  

 การเปลี่ยนแปลงทางการทางบญัช ีสามารถจ าแนกออกได้ 3 ประเภท คือ การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน ส าหรบัการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ีและการแก้ไขขอ้ผดิพลาด
ในงวดก่อนมวีธิปีฏบิตัทิางการบญัช ี2 วธิ ีคอื วธิกีารปรบัยอ้นหลงั มลีกัษณะการรบัรูผ้ลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงโดยน านโยบายการบญัชใีหม่มาถอืปฏบิตัิ ซึ่งกิจการต้องปรบังบการเงนิที่
น ามาเปรยีบเทยีบกบัปีปจัจุบนัยอ้นหลงั โดยถอืเสมอืนว่ากจิการใช้นโยบายการบญัชใีหม่มา
ตัง้แต่แรก และวธิเีปลี่ยนทนัทเีป็นต้นไป ในกรณีที่ไม่สามารถระบุผลกระทบสะสมที่มต่ีองบ
การเงนิของงวดก่อนได ้การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชใีหใ้ชว้ธิเีปลีย่นทนัทเีป็นตน้ไป 
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

 

1.  การเปลีย่นแปลงทางบญัชมีกีีป่ระเภท อะไรบา้ง 
2.  นโยบายการบญัช ีและการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ีหมายถงึอะไร 
3.  เหตุผลของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี

4.  การประมาณการทางบญัช ีและการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัช ีหมายถงึอะไร  
5.  เหตุผลของการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัช ีอาจมสีาเหตุอะไรบา้ง 
6.  ขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน หมายถงึอะไร จงยกตวัอยา่งของขอ้ผดิพลาดประกอบ  
7.  จงขดีเครือ่งหมาย √ ลงในช่องว่างใหถู้กตอ้งเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัขิองการเปลีย่นแปลงทางการ 
     บญัช ี

 

ข้อ การเปล่ียนแปลง 

ทางการบญัชี 

วิธีปรบังบการเงิน
ย้อนหลงั 

วิธีเปล่ียนทนัที 

เป็นต้นไป 

7.1 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ีกรณีมี
ผลกระทบต่องบการเงนิงวดก่อน 

  

7.2 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ีกรณี
ไมส่ามารถระบุผลกระทบต่องบการเงนิ 

งวดก่อนเป็นจ านวนเงนิได้ 

  

7.3 การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัช ี

 

  

7.4 การแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน กรณี
ขอ้ผดิพลาดมสีาระส าคญัทีม่ผีลท าใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงของขนาดและลกัษณะ
ของขอ้มลูทางการเงนิ 

  

7.5 การแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในงวดก่อน กรณไีม่
สามารถระบุผลสะสมจากการแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาดในงบการเงนิงวดก่อนเป็น
จ านวนได ้
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8.  บรษิทั  สม้บางมด  จ ากดั  ใชว้ธิถีัว่เฉลีย่อย่างง่ายในการตรีาคาสนิค้าคงเหลอืมาตัง้แต่เริม่
กจิการในปี 25x6 ต่อมาต้นปี 25x7 บรษิทัตดัสนิใจเปลีย่นวธิกีารตรีาคาสนิคา้คงเหลอืเป็นวธิี
เขา้ก่อน-ออกก่อน ขอ้มลูมลูค่าสนิคา้คงเหลอื ณ วนัสิน้งวด มดีงันี้  
 

ปี วิธีถวัเฉล่ียอย่างง่าย วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน 

25x6 100,000  80,000 

25x7 110,000 120,000 

 

บริษทั ส้มบางมด  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุนและก าไรสะสม 

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี 31  ธนัวาคม  25x7  และ 25x6 

 

         หน่วย : บาท 

 25x7 25x6 

รายไดจ้ากการขาย 5,000,000 4,000,000 

หกั  ตน้ทุนขาย   

      สนิคา้คงเหลอืตน้งวด 100,000 0 

      บวก  ซือ้สุทธ ิ 1,200,000 1,000,000 

      สนิคา้ทีม่ไีวเ้พื่อขาย 1,300,000 1,000,000 

      หกั  สนิคา้คงเหลอืปลายงวด   120,000   100,000 

      ตน้ทุนขาย 1,180,000 900,000 

ก าไรขัน้ตน้ 3,820,000 3,100,000 

หกั  ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิาร   550,000   500,000 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได้ 3,270,000 2,600,000 

หกั ดอกเบีย้จา่ย   550,000   400,000 

ก าไรก่อนหกัภาษเีงนิได้ 2,720,000 2,200,000 

หกั  ภาษเีงนิได ้(20%)   544,000   440,000 

ก าไรสุทธ ิ 2,176,000 1,760,000 
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บริษทั ส้มบางมด  จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x6 

         หน่วย : บาท 

สนิทรพัย ์

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด      xx 

 ลกูหนี้การคา้         xx 

 สนิคา้คงเหลอื (ถวัเฉลีย่อยา่งงา่ย)        100,000 

 

ให้ท า   
1.  จากการตดัสนิใจเปลีย่นวธิกีารตรีาคาสนิคา้คงเหลอืจากวธิถีวัเฉลีย่อยา่งงา่ย  
     เป็นวธิเีขา้ก่อน-ออกก่อน เป็นการเปลีย่นแปลงทางบญัชปีระเภทใด  

2.  ปรบัปรงุรายการในสมดุรายวนัทัว่ไป (แสดงการค านวณประกอบ) 
3.  งบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน) (หลงัปรบัปรงุ) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x7 และ  
     25x6 

4.  งบก าไรขาดทุนและก าไรสะสม (หลงัปรบัปรงุ) ส าหรบัปี  สิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม   
    25x7 และ 25x6 

 

9.  บรษิทั  สม้สายน ้าผึง้  จ ากดั  ซือ้รถยนต์เมื่อต้นปี 25x5  ในราคา 1,000,000 บาท อายุการ
ใชง้านของรถยนต์ 5 ปี ไม่มมีลูค่าคงเหลอื  บรษิทัคดิค่าเสื่อมราคาของรถยนต์ตามวธิเีสน้ตรง 
ตัง้แต่ปี 25x5 ถงึ 25x6  ในต้นปี 25x7 บรษิทั ทบทวนวธิกีารคดิค่าเสื่อมราคาของรถยนต์ และ
เปลี่ยนมาใช้วธิกีิโลเมตรที่วิง่ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานจรงิ โดยมขี้อมูลระยะทางที่
รถยนตว์ิง่ไดต้ลอด 5 ปี ดงันี้ 
 

  ปี 25x5  ระยะทาง 30,000 กโิลเมตร 
  ปี 25x6  ระยะทาง 40,000 กโิลเมตร 

ปี 25x7  ระยะทาง 35,000 กโิลเมตร 
ปี 25x8  ระยะทาง 50,000 กโิลเมตร 

  ปี 25x9  ระยะทาง 45,000 กโิลเมตร 
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ให้ท า 

1. การเปลีย่นแปลงวธิกีารคดิค่าเสื่อมราคาของรถยนต ์เป็นการเปลีย่นแปลงทางบญัชี 
ประเภทใด 

2. บนัทกึการปรบัปรงุบญัชเีกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางบญัชตีามขอ้ 1. ณ วนัที ่31  

ธนัวาคม 25x7 ในสมดุรายวนัทัว่ไป (แสดงการค านวณประกอบ) 
 

10.  บรษิทั  น ้าหนึ่งการผลติ จ ากดั  ได้ประมาณการหนี้สงสยัจะสูญ 1% ของยอดขายเชื่อ 
ต่อมาในปี 25x4 บรษิทัได้ทบทวนอตัราร้อยละของยอดขายเชื่อที่ใช้ในการประมาณการหนี้
สงสยัจะสูญเป็น 2% เพราะประมาณการใหม่น่าจะใกล้เคียงความเป็นจรงิมากกว่าตาม
ประสบการณ์ในการเรยีกเกบ็หนี้ โดยมยีอดขายเชื่อในปี 25x4 จ านวน 200,000 บาท อตัรา
ภาษเีงนิได ้20% 

 

ให้ท า  

 1.  การเปลีย่นแปลงขา้งตน้ เป็นการเปลีย่นแปลงทางบญัชปีระเภทใด 

  2.  บนัทกึการปรบัปรงุบญัชเีกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางบญัชตีามขอ้ 1.  

 

11. ในปี 25x7 บรษิทั สม้เขยีวหวาน จ ากดั  พบว่าในปี 25x6 ไม่ไดล้งบญัชคี่ารบัรองลูกคา้ซึง่
เป็นค่าใชจ้่ายการขายและบรหิารจ านวน 5,000 บาท แต่ไดน้ ามาลงบญัชรีวมกบัค่าใชจ้่ายการ
ขายและบรหิาร ในปี 25x7 งบก าไรขาดทุนก่อนการแกไ้ข (บางส่วน) มดีงันี้ 
 

หน่วย : บาท 

 25x7 25x6 

ก าไรขัน้ตน้ 500,000 400,000 

หกั ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิาร (รวมลงบญัชคี่ารบัรองผดิ)     (305,000) (285,000) 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 195,000 115,000 

หกั ภาษเีงนิได ้20% (39,000) (23,000) 

ก าไรสุทธ ิ 156,000 92,000 

บวก ก าไรสะสมตน้งวด 142,000 50,000 

ก าไรสะสมปลายงวด 298,000 142,000 
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ให้ท า  
1.  จากขอ้มลูผดิพลาดของบรษิทัฯ เป็นการเปลีย่นแปลงทางบญัชปีระเภทใด 

2.  ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิารปี 25x6 ทีถู่กตอ้ง คอืจ านวนเท่าใด 

3.  ค่าใชจ้า่ยการขายและบรหิารปี 25x7 ทีถู่กตอ้ง คอืจ านวนเท่าใด  
4.  ก าไรสะสมต้นงวดของปี 25x7 (หรอืก าไรสะสมปลายงวด 25x6) ทีถู่กตอ้งคอื 

    จ านวนเท่าใด  
5.  บนัทกึรายการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในสมดุรายวนัทัว่ไป 

6.  งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) ส าหรบัปี 25x7 และ 25x6 (หลงัปรบัปรงุ) 
7.  หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (บางส่วน) ส าหรบัปี 25x7 และ 25x6 (หลงัปรบัปรุง) 
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 2.  ขอ้แตกต่างระหว่างการขายกบัการฝากขาย 

 3.  ขัน้ตอนการฝากขาย 

 4.  สญัญาการฝากขาย 

 5.  สทิธแิละหน้าทีข่องผูฝ้ากขายและผูร้บัฝากขาย 

 6.  ประโยชน์ของการฝากขาย 

 7.  วธิกีารบญัชดีา้นผูร้บัฝากขาย 

  7.1 การบนัทกึบญัชเีกีย่วกบัการรบัฝากขายแยกต่างหากจากการขายโดยปกต ิ

  7.2 การบนัทกึบญัชเีกีย่วกบัการรบัฝากขายรวมกบัการขายโดยปกต ิ

 8.  วธิกีารบญัชดีา้นผูฝ้ากขาย 

  8.1 การบนัทกึบญัชเีกีย่วกบัการฝากขายแยกต่างหากจากการขายโดยปกต ิ

  8.2 การบนัทกึบญัชเีกีย่วกบัการฝากขายรวมกบัการขายโดยปกต ิ

 9.  การส่งคนืและการรบัคนืสนิคา้ฝากขาย  

 10.  บทสรุป 

 11.  แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 12.  เอกสารอา้งองิ 
 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 1.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายความหมายของการขายและการฝากขายได ้

 2.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายถงึขอ้แตกต่างระหว่างการขายกบัการฝากขายได้ 
 3.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายขัน้ตอนการฝากขายได ้

 4.  ผูเ้รยีนสามารถเขา้ใจถงึสญัญาฝากขายได ้

 5.  ผูเ้รยีนเขา้ใจและอธบิายถงึสทิธแิละหน้าทีข่องผูร้บัฝากขายและผูฝ้ากขายได ้

 6.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายถงึประโยชน์ของการฝากขายได ้

 7.  ผูเ้รยีนสามารถจดัท าบญัชดีา้นผูร้บัฝากขายได ้

 8.  ผูเ้รยีนสามารถจดัท าบญัชดีา้นผูฝ้ากขายได ้
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วิธีสอนและกิจกรรม 

 1.  บรรยาย/อภปิรายพรอ้มยกตวัอยา่ง 
 2.  การคน้ควา้หาความรูจ้ากสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์

 3.  ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากศูนยว์ทิยบรกิารและแหล่งความรูต่้าง ๆ 

 4.  ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

  

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง การบญัชฝีากขาย (วนัวสิา  เนื่องสมศร,ี  2557 : 

28-80) 

 2.  ชุดการสอน PowerPoint ประจ าบทเรยีน 

 3.  แหล่งเวบ็ไซดท์ีเ่กีย่วขอ้งจากสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์

 4.  แหล่งความรูจ้ากวารสารและหนงัสอืพมิพต่์าง ๆ 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

 1.  สอบถามเพื่อประเมนิความเขา้ใจในเนื้อหา และท าแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน 

 2.  มอบหมายแบบฝึกหดัเป็นการบา้น 

 3.  ตรวจสอบการท าแบบฝึกหดัทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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บทท่ี  2  
การบญัชีฝากขาย 

 

 ส าหรบัการประกอบธุรกจิซือ้-ขายสนิคา้ หรอืธุรกจิผลติสนิคา้นัน้ สิง่ทีผู่้ประกอบการ
มกัประสบอยู่เสมอคอื ความเสีย่งจากการใหส้นิเชื่อแก่ลูกค้า ลูกคา้ไม่รูจ้กัสนิคา้เพราะอาจเป็น
สนิคา้ชนิดใหมท่ีพ่ึง่เขา้สู่ตลาด และการรบัภาระในต้นทุนทีสู่งเมื่อเทยีบกบัรายไดท้ีไ่ดร้บัอาจท า
ใหผ้ลการด าเนินงานในงวดนัน้ๆ ไม่เป็นทีน่่าพอใจ เพราะนัน่หมายความว่ากจิการอาจประสบ
ผลขาดทุนก็เป็นได้  ดัง้นัน้ การขายโดยการฝากขาย จงึเข้ามามบีทบาทต่อผู้ประกอบการ
เพื่อให้เลอืกปฏบิตัิ ซึ่งเป็นวิธกีารเพิม่ช่องทางการจ าหน่าย และเพื่อกระจายสินค้าให้ถึงมอื
ผูบ้รโิภค ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการบรรลุวตัถุประสงคไ์ด้  
 

ความหมายของการขายและการฝากขาย 

 

 1.  ความหมายของการขาย  
    ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ป.พ.พ.) มาตรา 453 บญัญตัไิวว้่า “ อนัการ
ซือ้ขายนัน้คอืสญัญาซึ่งบุคคลฝ่ายหน่ึงเรยีกว่า ผู้ขาย โอนกรรมสทิธิแ์ห่งทรพัยส์นิให้แก่บุคคล
อกีฝา่ยหน่ึงเรยีกว่า ผูซ้ือ้ และผูซ้ือ้ตกลงว่าจะใชร้าคาแห่งทรพัยส์นินัน้ใหแ้ก่ผูข้าย ” 
 การขาย (Sales) เป็นศลิปะ ซึง่ต้องรูจ้กัปรบัหลกัการใหเ้หมาะสมกบัสภาพของลูกคา้
แต่ละคน ทุกประเภท ทุกสถานที ่ทุกสถานการณ์   การใชศ้ลิปะการขายตอ้งมกีารฝึกฝนจนเกดิ
ความช านาญ 

  

 2.  ความหมายของการฝากขาย 
 ขวัญสกุล  เต็งอ านวย  (2553 : 1-1) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การฝากขาย 
(Consignments) หมายถึง การที่อีกฝ่ายหน่ึงซึ่งเป็นเจ้าของสินค้า เรียกว่า ผู้ฝากขาย
(Consignor) ส่งสนิคา้ไปอกีฝ่ายหน่ึง เรยีกว่า ผูร้บัฝาก (Consignee) เพื่อใหช้่วยท าหน้าทีเ่ป็น
ผูข้ายสนิค้าแทน  ทัง้น้ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของ รวมทัง้กรรมสทิธิใ์น
สนิคา้ยงัคงเป็นของผูฝ้ากขาย จนกระทัง่ผูร้บัฝากขายขายสนิคา้ได้ กรรมสทิธิใ์นสนิคา้จงึจะโอน
เป็นของผูซ้ือ้ และผูฝ้ากขายจงึจะบนัทกึรายการขายได้ 
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ข้อแตกต่างระหว่างการขายกบัการฝากขาย  

 จากความหมายของการขายกบัการฝากขาย มขีอ้แตกต่างอยู่หลายประการ ทัง้ด้าน
กรรมสิทธิใ์นสนิค้า การรบัรู้รายได้จากการขาย การบนัทกึบญัชีลูกหน้ี การบนัทกึบญัชแีละ
แสดงรายการสินค้าในงบแสดงฐานะการเงนิ การคืนสินค้าที่ขายไม่หมด ผลตอบแทน การ
รบัภาระค่าใชจ้า่ยและการช าระหนี้ ซึง่สามารถสรปุดงัแสดงในตารางที ่2-1 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี  2-1 สรปุขอ้แตกต่างระหว่างการขายกบัการฝากขาย 

 

ข้อแตกต่าง การขาย  การฝากขาย  
1. การโอนกรรมสทิธิ ์
ในสนิคา้ 

เมือ่ผูข้ายส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ 

ผู้ซื้อแล้ว กรรมสิทธิใ์นสินค้าถือเป็น
ของผู้ซื้อทันที เพราะเกิดการโอน
ความเสี่ยง/ผลตอบแทนในความเป็น
เจา้ของ 

เมือ่ผูร้บัฝากส่งมอบสนิคา้ให ้

ผูซ้ือ้แลว้ เพราะมกีารโอนความ
เสีย่ง/ผลตอบแทนในความเป็น
เจา้ของ 

2. การรบัรูร้ายได ้

 

ผูข้ายรบัรูร้ายไดเ้มือ่โอนผลตอบแทน
และความเสีย่งใหผู้ซ้ือ้ 

ผูข้ายยงัไม่รบัรูร้ายไดเ้มือ่ส่ง
สนิคา้ไปฝากขาย แต่รบัรูเ้มื่อ
ผูร้บัฝากส่งมอบสนิคา้ใหผู้ซ้ือ้
และรบัรายงานการขาย 

3. ลกูหนี้การคา้ ผูข้ายมบีญัชลีกูหนี้การคา้ ส าหรบั
กรณขีายเป็นเงนิเชื่อ 

ผูร้บัฝากขายเป็นแค่ตวัแทน
การขาย ไมใ่ช่ลกูหนี้การคา้
ของผูฝ้ากขาย 

4. การบนัทกึบญัชี
สนิคา้คงเหลอื 

ผูข้ายบนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืดว้ย 

ราคาทุนหรอืมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั
แลว้แต่มลูค่าใดจะต ่ากว่า 

ผูร้บัฝากขายบนัทกึเพยีง
ความทรงจ าเกีย่วกบัสนิคา้ที่
รบัฝากขาย 

5. การแสดงรายการ
สนิคา้คงเหลอืใน 

งบการเงนิ  

ผูข้ายแสดงรายการสนิคา้คงเหลอื
ปลายงวดเป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนใน
งบแสดงฐานะการเงนิ เมือ่มสีนิคา้
คงเหลอืปลายงวด 

ผูร้บัฝากไมต่อ้งแสดงรายการ
สนิคา้คงเหลอืของผูฝ้ากขาย
เป็นสนิคา้คงเหลอืของผูร้บั
ฝาก 

6. การส่งคนืสนิคา้ ผูข้ายจะไมร่บัคนืสนิคา้ เวน้แต่สนิคา้
จะช ารดุเสยีหายหรอืไมต่รงตามทีต่ก
ลงกนัในใบสัง่ซือ้ 

ผูร้บัฝากขายมสีทิธคินืสนิคา้
รบัฝากขายหากไมต่อ้งการจะ
เป็นตวัแทนอกีต่อไป 
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ตารางท่ี  2-1 (ต่อ) 
 

ข้อแตกต่าง การขาย  การฝากขาย  
7. ผลตอบแทน ส าหรบัผูข้าย คอื ก าไรจากการ

ขาย 

ส าหรบัผูร้บัฝากขาย คอื รายได้
ค่านายหน้า 

8. กรณทีีผู่ซ้ ือ้หรอืผูร้บั
ฝากขายไมส่ามารถ
ช าระหน้ีหรอืเป็นบุคคล
ลม้ละลาย 

ผูข้ายตอ้งปนัส่วนการช าระหน้ีจาก
ผูซ้ือ้รว่มกบัเจา้หนี้รายอื่น 

ผูฝ้ากขายมสีทิธเิรยีกคนืสนิคา้
ฝากขายพรอ้มกบัเงนิทีผู่ร้บัฝาก
ขายสนิคา้คนืไดท้นัท ี

ทีม่า : (ปรบัปรงุจาก ขวญัสกุล เตง็อ านวย,  2553 : 1-3) 

 

ขัน้ตอนของการฝากขาย 

 ส าหรบัการฝากขายที่มบีุคคลเกี่ยวขอ้งกนั 2 ฝ่ายตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ เพื่อให้การ
ฝากขายด าเนินไปตามขัน้ตอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ จงึแบ่งขัน้ตอนออกเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 
(ปรบัปรงุจาก รตัน์ชนก  พรมหมณ์ศริ,ิ  2556 : 42-43) 

  
1. ผูฝ้ากขายส่งสินค้าไปยงัผูร้บัฝากขาย โดยผูฝ้ากขายอาจตอ้งเสยีค่าขนส่ง ค่า 

บรรจหุบีห่อ ซึง่เป็นค่าใชจ้า่ยทีถ่อืเป็นราคาทุนของสนิคา้ฝากขายได ้เนื่องจากยงัอยู่ระหว่าง
กระบวนการท าใหส้นิคา้พรอ้มจะขาย 

 

 2.  ผูร้บัฝากขายได้รบัสินค้าจากผู้ฝากขาย อาจตอ้งเสยีค่าขนส่งสนิคา้เขา้รา้น ค่า
ตดิตัง้ ค่าบรรจหุบีห่อ ซึง่กถ็อืเป็นราคาทุนของสนิคา้ฝากขายได้เช่นเดยีวกนักบัผูฝ้ากขาย 

 

 3.  ผูร้บัฝากขายขายสินค้าให้แก่ลกูค้าหรือบคุคลท่ีสาม ซึง่จะขายไดเ้ป็นเงนิสด 

หรอืเป็นเงนิเชื่อกไ็ด ้โดยกรณขีายเป็นเงนิเชื่อควรมกีารท าสญัญาตกลงกนัใหช้ดัเจนว่าใครควร
จะเป็นผูร้บัผดิชอบในกรณทีีล่กูหนี้ไมส่ามารถช าระหนี้ได้ 
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 4.  ผูร้บัฝากขายน าส่งเงินพร้อมรายงานการขาย (Account Sales) ให้ผูฝ้าก 

ขาย เมื่อครบระยะเวลาก าหนดส่งเงนิตามที่ระบุไว้ในสญัญา โดยค านวณจากยอดขายหกั
ค่าใชจ้่ายทีผู่ร้บัฝากจ่ายแทนไป รวมถงึค่านายหน้า และเงนิทดรองล่วงหน้าทีไ่ดส้่งไปใหผู้ฝ้าก
ขาย 

 5.  ผู้ฝากขายรบัเงินพร้อมรายงานการขายจากผู้รบัฝากขาย โดยผู้ฝากขายจะ
น ามาบนัทกึบญัชเีพื่อเป็นการรบัรู้รายได้จากการขาย บนัทกึค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการฝากขาย 
จากนัน้บนัทกึตน้ทุนสนิคา้ฝากขาย แลว้ปิดบญัชเีพื่อหาผลก าไรขาดทุนจากการฝากขาย 

 

 จากขัน้ตอนการฝากขายขา้งต้น สามารถน ามาสรุปขัน้ตอนการฝากขาย ดงัแสดงใน
ภาพที ่2-1 ดงันี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2-1  แสดงขัน้ตอนการฝากขาย 

(ทีม่า : ปรบัปรงุจาก ขวญัสกุล  เตง็อ านวย,  2553 : 1-1) 

 

สญัญาการฝากขาย 

 เนื่องจากการฝากขายเป็นธุรกรรมทีเ่กดิขึน้ระหว่างบุคคล หรอืกจิการตัง้แต่ 2 กจิการ
ขึน้ไป ดงันัน้ การท าสญัญาเพื่อก าหนดขอ้ตกลงในการท าธุรกจิร่วมกนั จงึควรจดัท าไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ซึง่มกัระบุเงื่อนไขหรอืประเดน็ต่างๆ ต่อไปนี้  (ปรบัปรุงรตัน์ชนก  พราหมณ์ศริ,ิ  
2556 : 43) 

 

ผูฝ้ากขาย 

ลกูคา้ (บุคคลทีส่าม) ผูร้บัฝากขาย 

1.สง่สนิคา้ไปฝากขาย 

3.ขายสนิคา้ใหล้กูคา้ 

4.สง่เงนิพรอ้มรายงาน 

5. รบัเงนิพรอ้มรายงาน 

โอนกรรมสทิธิ ์
2. รบัสนิคา้ฝากขาย 
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1. ราคาขายปลีกท่ีก าหนดให้ขายของสินค้าฝากขาย ราคาขายปลกีทีก่ าหนดให ้

ขายของสนิคา้ฝากขาย รวมถงึระยะเวลาการใหเ้ครดติในกรณีผู้รบัฝากขาย ขายสนิคา้เป็นเงนิ
เชื่อ 

 

2. ค่าตอบแทนหรือค่านายหน้าท่ีผูร้บัฝากขายจะได้รบั ค่าตอบแทนหรอืค่านาย 

หน้าทีผู่ร้บัฝากขายจะไดร้บั ซึง่มกัก าหนดเป็นอตัรารอ้ยละของยอดขาย 

 

3. ประเภทและวงเงินค่าใช้จ่ายท่ีผูร้บัฝากสามารถเรียกเกบ็จากผูฝ้ากขายได้  
ประเภทและวงเงนิค่าใชจ้า่ยทีผู่ร้บัฝากสามารถเรยีกเกบ็จากผูฝ้ากขายได ้เช่น ค่าขนส่งเขา้  
ค่าโฆษณา ค่าบรรจุหบีห่อ ค่าตดิตัง้ หรอืค่าหบีห่อทีผู่ร้บัฝากขายส ารองจ่ายแทนผูฝ้ากขายไป
ก่อน เป็นตน้  
 

 4.  ก าหนดเง่ือนไขและระยะเวลาในการส่งเงินท่ีผูร้บัฝากขายจะต้องส่งรายงาน 

การขาย ก าหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการส่งเงนิที่ผูร้บัฝากขายจะต้องส่งรายงานการขาย
และการน าส่งเงนิค่าสนิคา้ที่ขายได้หกัดว้ยค่านายหน้า และค่าใชจ้่ายทีผู่ร้บัฝากขายส ารองจ่าย
ใหก่้อน 

 

 5.  การเกบ็รกัษาสินค้าท่ีฝากขาย การเกบ็รกัษาสนิคา้ทีฝ่ากขายผูร้บัฝากขายตอ้ง 
ดแูลสนิคา้อยา่งระมดัระวงั และเกบ็รกัษาแยกต่างหากจากสนิคา้ของตน 

 

 6.  เง่ือนไขในการส่งสินค้าท่ีรบัฝากขายคืน  เงือ่นไขในการส่งสนิคา้ทีร่บัฝากขาย 

คนือาจมกีารก าหนดระยะเวลาที่ผู้รบัฝากขายต้องส่งมอบคนืสนิค้าที่ยงัขายไม่หมด หากพ้น
ก าหนดนัน้จะถอืเป็นการขายตามปกต ิ

 

 7.  ความรบัผิดชอบในลกูหน้ีท่ีเกบ็เงินไม่ได้ ความรบัผดิชอบในลกูหนี้ทีเ่กบ็เงนิ 

ไมไ่ด ้โดยทัว่ไปมกัเป็นความรบัผดิชอบของผูร้บัฝากขายเนื่องจากเป็นผูอ้นุมตัริายการขายเป็น
เงนิเชื่อ 
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 ตวัอยา่งแบบฟอรม์สญัญาฝากขาย ดงัแสดงในภาพที ่2-2 ดงันี้ 
 

สญัญาขายฝาก 

ท าที.่................................ 
วนัที.่......เดอืน.........................พ.ศ.............. 

 

สญัญาฉบบันี้ท าขึน้ระหว่าง..............................................อยู่บา้นเลขที่........
หมู่ที.่........ต าบล/แขวง.................อ าเภอ/เขต.................จงัหวดั...................อายุ..........ปีซึ่ง
ต่อไปในสญัญาจะเรยีกว่า “ผูข้ายฝาก” ฝ่ายหน่ึงกบั..........................................................อยู่
บา้นเลขที.่.........หมูท่ี.่........ต าบล/แขวง...................อ าเภอ/เขต....................................จงัหวดั
.......................อายุ............ปี ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ซื้อฝาก” อีกฝ่ายหน่ึง 
ทัง้สองฝา่ยไดต้กลงท าสญัญากนั มขีอ้ความดงัน้ี 

 

ขอ้ ๑. ผูข้ายฝากตกลงขายฝากและผู้ซือ้ฝากตกลงรบัซื้อฝากที่ดนิโฉนดเลขที่
............................เลขที่ดนิ............หน้าส ารวจ..............ต าบล..................อ าเภอ...............
จงัหวดั..................พรอ้มทัง้สิง่ปลูกสรา้งบนทีด่นิดงักล่าว ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องผูข้ายฝากเป็น
จ านวนเงนิ..............................บาท (.......................................) และผูข้ายฝากไดร้บัเงนิจาก
ผูร้บัซือ้ฝากเป็นการเสรจ็แลว้ 

 

ข้อ ๒. ผู้ซื้อฝากตกลงให้ผู้ขายฝากไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากคืนได้ภายใน
ก าหนดเวลา........ปี นับแต่วนัจดทะเบยีนสญัญาขายฝากฉบบันี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดย
ก าหนดสนิไถ่กนัเป็นจ านวนเงนิ............................บาท (.................................) 
 

ขอ้ ๓. ค่าฤชาธรรมเนียมการขายฝากซึง่ผูซ้ือ้ฝากไดอ้อกไปเมือ่ท าสญัญาขาย
ฝากนัน้ ผูไ้ถ่ตอ้งใชใ้หแ้ก่ผูซ้ือ้ฝากพรอ้มกบัสนิไถ่ ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมการไถ่ทรพัยน์ัน้ผูไ้ถ่
เป็นผูอ้อก 

 

ข้อ ๔. ในการขายฝากนี้คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายได้ตกลงกันไม่ให้ผู้ซื้อฝากน า
ทรพัยส์นิทีข่ายฝากออกจ าหน่าย หากผูซ้ือ้ฝากฝา่ฝืนสญัญาน้ี ผูซ้ือ้ฝากต้องรบัผดิต่อผูข้ายฝาก
ในความเสยีหายอนัเกดิจากการฝา่ฝืนนัน้  
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ขอ้ ๕. ในกรณทีีผู่ข้ายฝากไดใ้ชส้ทิธไิถ่ทรพัยส์นิภายในเวลาทีก่ าหนด ผูซ้ือ้
ฝากตอ้งส่งคนืทรพัยส์นินัน้ตามสภาพทีเ่ป็นอยูใ่นเวลาไถ่ แต่หากปรากฏว่าทรพัยส์นินัน้ถูก
ท าลายหรอืท าใหเ้สื่อมเสยีไปเพราะความผดิของผูซ้ือ้ฝาก ผูซ้ือ้ฝากจะต้องใชค้่าสนิไหมทดแทน
แก่ผูข้ายฝาก 

สญัญาฉบบัน้ีท าขึน้เป็นสองฉบบัมขีอ้ความถูกตอ้งตรงกนัทุกประการ คู่สญัญา
ทัง้สองฝา่ยไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในสญัญาโดยตลอดแลว้ จงึไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั
ต่อหน้าพยาน และต่างยดึถอืไวฝ้า่ยละฉบบั 

 

ลงชื่อ.................................... ผูข้ายฝาก 

      (....................................) 
ลงชื่อ.................................... ผูซ้ือ้ฝาก 

      (....................................) 
ลงชื่อ.................................... พยาน 

      (....................................) 
ลงชื่อ.................................... พยาน 

      (....................................) 
 

ภาพท่ี 2-2  ตวัอยา่งสญัญาฝากขาย 

ทีม่า :  (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา,  2557) 
 

สิทธิและหน้าท่ีของผูฝ้ากขาย 

 ส าหรบัผู้ฝากขายที่เป็นเจา้ของสนิค้าฝากขาย เมื่อได้ส่งสนิค้าไปฝากขาย จงึต้องมี
การก าหนดสทิธแิละหน้าทีข่องผูฝ้ากขายเพื่อถอืปฏบิตัติามขอ้ตกลงในสญัญาฝากขาย โดยแยก
พจิารณาไดด้งันี้ (ปรบัปรงุจาก ขวญัสกุล  เตง็อ านวย,  2553 : 1-5) 

 

 1.  สิทธิของผูฝ้ากขาย 

 ผูฝ้ากขายมสีทิธทิีจ่ะเรยีกคนืสนิคา้ฝากขายทีย่งัขายไม่ได ้และสทิธทิีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิ
ค่าสนิคา้ทีข่ายไดพ้รอ้มรายงานการขาย หากผูฝ้ากยงัมไิดน้ าส่งตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา 
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 2.  หน้าท่ีของผูฝ้ากขาย 

 ผูฝ้ากขายมหีน้าทีท่ีต่้องปฏบิตัติามสญัญาหรอืขอ้ตกลงที่ท าไวต่้อผูร้บัฝากขาย  เช่น 
ใหค้่าตอบแทน จา่ยชดเชยค่าใชจ้า่ยทีผู่ร้บัฝากขายจ่ายแทนไปก่อน ฯลฯ หากไม่มสีญัญาใหถ้อื
ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยตวัแทน 

 

สิทธิและหน้าท่ีของผูร้บัฝากขาย 

 ส าหรบัผู้รบัฝากขายที่มไิดเ้ป็นเจา้ของสนิค้าฝากขาย เมื่อได้รบัสนิค้าจากผู้ฝากขาย 
จงึมกีารก าหนดสทิธแิละหน้าที่ของผู้รบัฝากขายเพื่อถอืปฏบิตัติามขอ้ตกลงในสญัญาฝากขาย 
โดยแยกพจิารณาไดด้งันี้ (ปรบัปรงุจาก ขวญัสกุล  เตง็อ านวย,  2553 : 1-6) 

 

 1.  สิทธิของผูร้บัฝากขาย สทิธทิีผู่ร้บัฝากขายควรจะไดร้บัจากการฝากขายแบ่ง 
ออกเป็น 4 ขอ้ ดงัต่อไปนี้ 

 

  1.1  สิทธิท่ีจะได้รบัค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเป็นสทิธทิี่ผูร้บัฝากขายจะไดร้บั
จากผูฝ้ากขายตามที่ตกลงกนัไวใ้นสญัญาฝากขาย ซึ่งมกัก าหนดอยู่ในรปูของค่านายหน้าทีค่ดิ
เป็นรอ้ยละของยอดขาย 

 

  1.2  สิทธิการเบิกชดเชยค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสินค้าฝากขาย ผูร้บัฝาก  
มสีทิธทิีจ่ะเบกิชดเชยเงนิส าหรบัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายแทนผูฝ้ากขายตามทีต่กลงกนัในสญัญา เช่น 
ค่าขนส่ง ค่าส่งเสรมิการขาย ค่าซ่อมแซม ค่าบรรจุหบีห่อ เป็นต้น ซึ่งเมื่อสิ้นงวดหรอืเมื่อครบ
ระยะเวลาการส่งเงนิและรายงานการขายให้กบัผู้ฝากขาย ผู้รบัฝากขายสามารถน าค่าใช้จ่าย
ส่วนดงักล่าวไปลดยอดเงนิเพื่อน าส่งใหผู้ฝ้ากขายได้ 
 

1.3 สิทธิในการพิจารณาให้เครดิตกบัลกูค้า โดยปกตเิมือ่มกีารขายเชื่อใหก้บั 

ลูกค้า ผู้ฝากขายจะต้องเป็นผู้รบัผดิชอบในหนี้สูญที่อาจเกิดขึ้น แต่บางครัง้ผู้ฝากขายอาจให้
สทิธผิูร้บัฝากขายพจิารณาระยะเวลาการให้เครดติกบัลูกค้าเองและรบัประกนัการเก็บเงนิจาก
หนี้ให้ก็ได้ โดยจะได้รบัค่าตอบแทนเพิม่ขึน้ เนื่องจากมคีวามเสี่ยงในการรบัภาระหนี้สูญจาก
ลกูหนี้เพิม่ขึน้  
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  1.4  สิทธิให้ค ารบัรองเก่ียวกบัคณุภาพของสินค้า ผูร้บัฝากขายมสีทิธจิะใหค้ า
รบัรองเกี่ยวกบัสนิคา้ฝากขายตามขอบเขตทีร่ะบุไวใ้นสญัญา และผูฝ้ากขายต้องมขีอ้ผูกพนัต่อ
ผูซ้ือ้ตามค ารบัรองนัน้ดว้ย 

 

2.  หน้าท่ีของผู้รบัฝากขาย  ผูร้บัฝากขายเมือ่ไดร้บัสนิคา้จากผูฝ้ากขายจะเป็นต้อง
ปฏบิตัติามหน้าทีข่องผูร้บัฝากขาย 3 ขอ้ ต่อไปนี้ 

 

  2.1  หน้าท่ีในการดูแลรกัษาสินค้ารบัฝากขาย  ผูร้บัฝากขายจะมหีน้าทีดู่แล
สนิค้าของผู้ฝากขายเสมอืนเป็นสนิค้าของตน  หากมคี าแนะน าพเิศษจากผู้ฝากขาย เรื่องการ
ดแูลสนิคา้ผูร้บัฝากขายกต็อ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั 

 

  2.2  หน้าท่ีในการเกบ็รกัษาสินค้าฝากขาย  ผูร้บัฝากขายมหีน้าทีจ่ดัเกบ็สนิคา้
รบัฝากขายออกต่างหากจากสนิคา้ทีผู่ร้บัฝากขายขายตามปกต ิทัง้นี้ เพื่อระบุไดว้่าสนิคา้ใดเป็น
สนิคา้รบัฝากขายและสนิคา้ใดเป็นของผูร้บัฝากขายเอง 
 

  2.3  หน้าท่ีในการขายสินค้าตามราคาท่ีตกลงกนัในสญัญา ผูร้บัฝากขาย 

มหีน้าทีข่ายสนิคา้รบัฝากขายในราคาตามตกลงกนัไวใ้นสญัญา ในกรณทีีเ่ป็นการขายเชื่อ  
ผูร้บัฝากขายจะตอ้งระมดัระวงัการใหเ้ครดติแก่ลกูคา้เสมอืนเป็นสนิค้าของตนเอง 
 

  2.4  หน้าท่ีในการจดัท ารายงานการขายเก่ียวกบัสินค้าฝากขาย ผูร้บัฝากขาย
มหีน้าที่ท ารายงานการขายเพื่อส่งเงนิให้กบัผู้ฝากขาย ตามระยะเวลาที่ตกลงกนัไว้ในสญัญา 
เช่น ทุกสิน้เดอืน หรอื ทุก 3 เดอืน เป็นตน้ 

 ผู้รบัขายต้องจดัท ารายงาน เรียกว่า “รายงานการขาย” ซึ่งมรีายละเอียดของ
รายงานการขายดงันี้ 
   1) ชื่อและทีอ่ยูข่องผูร้บัฝากขาย 

   2) วนัทีท่ีจ่ดัท ารายงาน 

   3) ลกัษณะและจ านวนของสนิคา้ฝากขาย 

   4) ชื่อและทีอ่ยูข่องผูฝ้ากขาย 

   5) รายละเอยีดเกีย่วกบัการขาย ค่าใชจ้า่ยต่างๆ ทีผู่ร้บัฝากขายไดจ้า่ยไป  
ค่านายหน้าทีผู่ร้บัฝากขายจะไดร้บั และเงนิล่วงหน้าทีผู่ร้บัฝากขายไดจ้า่ยแทนไป (ถา้ม)ี 
     6) จ านวนเงนิสุทธทิีผู่ฝ้ากขายตอ้งช าระ 
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   7) การช าระเงนิ 

   8) จ านวนสนิคา้รบัฝากขายคงเหลอื 

   9) ผูจ้ดัท ารายงาน 

 

ตวัอยา่งการจดัท ารายงานการขาย ดงัแสดงในภาพที ่2-3 ดงันี้ 
 

บริษทั เลือดมงักร  จ ากดั 

(1)… 211 หมู่ 3 ถ.ทหาร อ.เมือง จ.อดุรธานี 41000 

 (2)… วนัที ่ 31  มกราคม  25x1 

สนิคา้รบัฝากขาย : ตูเ้ยน็จ านวน 20 เครือ่ง …(3)     

รบัฝากขายจาก   : บรษิทั เลอืดเจา้พระยา จ ากดั 

                        201 ถ.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น  
                        43000 …(4) 

    

(5)…   หน่วย : บาท 

ขาย      

 ตูเ้ยน็จ านวน 20 เครือ่ง ราคาเครือ่งละ 5,000 บาท   100,000  

หกั ค่าใชจ้า่ย     

 ค่าขนส่งสนิคา้เขา้ 3,000    

 ค่าบรรจหุบีห่อ 2,000    

 ค่าโฆษณา 1,500    

 ค่านายหน้า 10,000  16,500  

จ านวนเงนิทีต่อ้งช าระ …(6)   83,500  

ช าระเงนิ ( √ )  เงนิสด  (    )  เชค็ เลขที.่............. (7)   83,500  

ยอดเงนิคงคา้ง          0  

สนิคา้รบัฝากขายคงเหลอื ...0... เครือ่ง ... (8)     

(9)… ลงชื่อ....................................... 
        (นายมงักร  เลอืดมงักร) 

   ผูจ้ดัท ารายงาน  
 

ภาพท่ี 2-3  ตวัอยา่งการจดัท ารายงานการขาย 

ทีม่า : (ปรบัปรงุจาก รตัน์ชนก  พราหมณ์ศริ,ิ  2556 : 54) 
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ประโยชน์ของการฝากขาย 

 การฝากขายมปีระโยชน์ทัง้ทางดา้นของผูฝ้ากขายและผูร้บัฝากขาย ซึง่จะแยกแสดงได้
ดงันี้ (ขวญัสกุล  เตง็อ านวย,  2553 : 1-4 ถงึ 1-5) 

 

 1. ด้านผู้ฝากขาย  ประโยชน์ดา้นผูฝ้ากขาย มดีงัต่อไปนี้  
 

  1.1  การฝากขายช่วยขยายตลาดของสินค้า  มกัเกดิขึน้ในกรณเีจา้ของสนิคา้ 
มสีนิคา้ใหมซ่ึง่ไมแ่น่ใจจะสามารถขายสนิคา้นัน้ไดเ้มือ่ออกสู่ตลาด หรอืเมือ่ตอ้งการท าการตลาด
ในพืน้ทีห่รอืกลุ่มลกูคา้เป้าหมายใหม่ เพราะการฝากขายเป็นลกัษณะการส่งสนิคา้ไปใหต้วัแทน
จ าหน่าย โดยตวัแทนไม่ต้องจ่ายเงนิเพื่อซื้อสนิค้าดงักล่าว จงึท าให้สามารถขยายตลาดของ
สนิคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ขึน้ 

 

  1.2 การฝากขายช่วยลดความเส่ียงจากการให้เครดิตทางการค้า ปจัจุบนั
พบว่าผูฝ้ากขายมกัใชว้ธิฝีากขายกบัลูกคา้รายใหม่แทนการใหส้นิเชื่อ เนื่องจากผูฝ้ากขายยงัคง
มกีรรมสทิธิใ์นสนิคา้ จงึมสีทิธเิรยีกคนืสนิคา้ทีเ่หลอือยูแ่ละเงนิค่าขายสนิคา้จากผูร้บัฝากไดท้นัท ี

 

  1.3  การฝากขายช่วยเลือกผูร้บัฝากขายได้อย่างเหมาะสม ในกรณผีูฝ้ากขาย 

ตอ้งการขยายตลาดลกูคา้เป้าหมายทีม่ลีกัษณะเฉพาะทีต่อ้งอาศยัตวัแทนทีม่คีวามช านาญ 

เป็นพเิศษ การฝากขายจะช่วยให้ผู้ฝากขายมเีกณฑใ์นการคดัเลอืกตวัแทนได้อย่างเหมาะสม 

อาจพจิารณาไดจ้ากการส่งเงนิและรายงานการขายตรงตามก าหนดไวใ้นสญัญาหรอืไม ่เป็นตน้ 

 

  1.4  การฝากขายช่วยในการควบคมุราคาขายปลีกให้กบัผูบ้ริโภค เนื่องจาก 

ผูฝ้ากขายต้องก าหนดราคาขายปลกีส าหรบัสนิคา้ที่ส่งไปฝากขายยงัผู้รบัฝากทุกราย เพื่อช่วย
ใหผู้ซ้ือ้สามารถตดัสนิใจซือ้ไดง้า่ยขึน้ไมว่่าจะซือ้จากผูร้บัฝากรายใดกต็าม ลกัษณะเช่นนี้ถอืเป็น
การควบคุมราคาขายปลกีของสนิคา้ใหผู้บ้รโิภค 
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 2.  ด้านผูร้บัฝากขาย ประโยชน์ดา้นผูร้บัฝากขายมดีงัต่อไปนี้ 
 

  2.1  การรบัฝากขายเป็นการเพ่ิมรายได้อ่ืนให้กบักิจการ เมือ่ผูร้บัฝาก  
ขายสนิคา้ได ้กจ็ะไดร้บัผลตอบแทนในรปูแบบของค่านายหน้า ซึง่มกัก าหนดเป็นรอ้ยละ 
ของยอดขาย และยงัมสีทิธทิีจ่ะเบกิชดเชยเงนิส าหรบัค่าใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยแทนผูฝ้ากขายตามที่ 
ตกลงกนัในสญัญาฝากขาย 

 

  2.2  การรบัฝากขายช่วยลดภาระหน้ีสินจากเครดิตทางการค้า เนื่องจากการ
รบัฝากขาย จะน าส่งเงนิเฉพาะสนิค้าที่ขายได้ ส าหรบัสนิค้าที่ยงัขายไม่ไดก้็อาจส่งคนืให้กบัผู้
ฝากขายหรอืรบัฝากขายต่อกเ็ป็นได ้

 

  2.3  การรบัฝากขายช่วยลดความเส่ียงจากการขายสินค้าไม่ได้หรือการ 

ล้าสมยัของสินค้า  เนื่องจากผู้รบัฝากขายสามารถส่งคนืสนิคา้ใหก้บัผูฝ้ากขายได ้ดงันัน้ หาก
สนิคา้ขายไมห่มดหรอืขายไมไ่ด ้เมือ่ครบระยะเวลาตามทีต่กลงกนัให้ส่งเงนิและรายงานการขาย 
ผูร้บัฝากขายกส็ามารถส่งคนืสนิคา้ใหก้บัผูฝ้ากขายได้ 
 

  2.4  การรบัฝากขายช่วยลดความเส่ียงเร่ืองเงินลงทุนจม เนื่องจากผูร้บัฝาก
ขายไมต่อ้งรบัภาระในจ านวนสนิคา้ทีข่ายไมไ่ด ้เพราะสามารถส่งคนืไปใหก้บัผูฝ้ากขายได ้ 
 

  2.5  การรบัฝากขายช่วยให้มีสินค้าในร้านหลากหลายมากข้ึนส าหรบั 

ผู้บริโภค การรบัฝากขายไม่จ าเป็นต้องจ่ายเงนิซือ้สนิคา้เพื่อขาย จงึท าให้ผูร้บัฝากขายไม่ต้อง
ใชเ้งนิลงทุนจ านวนมากในการซือ้สนิคา้ เช่น หา้งสรรพสนิคา้ ดงันัน้ ผูร้บัฝากจงึสามารถรบัฝาก
ขายสนิคา้หลายชนิดจากผูฝ้ากหลายรายได ้ 

 

  2.6  การรบัฝากขายช่วยลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาสินค้า 
เนื่องจาก ผูร้บัฝากไม่ต้องรบัภาระความเสี่ยงของต้นทุนสนิคา้ทีซ่ื้อมาเพื่อขาย เนื่องจากผูฝ้าก
ขายจะเป็นผูร้บัภาระในความเสีย่งดงักล่าว ถงึแมร้าคาสนิคา้จะมกีารเปลีย่นแปลงทีเ่พิม่ขึน้หรอื
ลดลงอยูเ่สมอกต็าม   
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  จากประโยชน์ของการฝากขายทีอ่ธบิายไวข้า้งต้น สามารถน ามาสรปุเปรยีบเทยีบ 
ดงัแสดงในตารางที ่2-2 ดงันี้ 
 

 ตารางท่ี  2-2  ประโยชน์ของการฝากขาย 

 

ด้านผูฝ้ากขาย ด้านผูร้บัฝากขาย 

1. ช่วยขยายตลาดของสนิคา้ 1. เพื่อเพิม่รายไดอ้ื่นใหก้บักจิการ 
2. ช่วยลดความเสีย่งจากการใหเ้ครดติ 2. เพื่อลดภาระหนี้สนิจากเครดติทางการคา้ 
3. ช่วยเลอืกผูร้บัฝากขายไดอ้ยา่งเหมาะสม 3. เพื่อช่วยใหล้ดความเสีย่งจากการ 

ขายสนิคา้ไมไ่ดห้รอืสนิคา้ลา้สมยั 

4. ช่วยในการควบคุมราคาขายปลกี 4. ช่วยลดความเสีย่งเรือ่งเงนิลงทุนจม 

 5. ช่วยใหม้สีนิคา้ในรา้นหลากหลายมากขึน้ 

 6. ช่วยลดความเสีย่งจากความผนัผวนของ
ราคาสนิคา้ 

 

วิธีการบญัชีเก่ียวกบัการฝากขาย 

 วธิกีารบญัชเีกีย่วกบัการฝากขายจะแยกพจิารณาเป็น 2 ดา้น คอื ดา้นผูร้บัฝากขาย 
และ ดา้นผูฝ้ากขาย ดงันี้  
 

1. วิธีการบญัชีด้านผูร้บัฝากขาย 

 ผู้รบัฝากขายไม่มกีรรมสทิธิใ์นสนิค้าที่ขาย ดงันัน้จงึไม่ต้องบนัทกึสนิค้ารบัฝากขาย
เป็นสนิทรพัยข์องตน และไม่ต้องบนัทกึหนี้สนิจนกว่าสนิค้านัน้จะขายได้ ซึ่งในทางปฏบิตัผิู้รบั
ฝากขายอาจต้องบนัทกึรบัสนิคา้เขา้ระบบสนิคา้คงเหลอื เพื่อความสะดวกในการจ าหน่ายหน้า
ร้าน และจะต้องบนัทึกความจ า (Memorandum) เกี่ยวกับสินค้าที่รบัฝากขาย เช่น ปรมิาณ 
ชนิด ราคาขาย และเงื่อนไขต่างๆ ตามทีต่กลงกนั ซึ่งอาจท าได้หลายวิธ ีเช่น บนัทกึรายการ
สนิคา้รบัฝากขายโดยลกัษณะบนัทกึความจ า บนัทกึความทรงจ าในสมดุรายวนัทัว่ไป เป็นตน้ 

 การบนัทกึบญัชขีองผูร้บัฝากขายจะเปิดบญัชใีหม่ขึน้มาเรยีกว่า “บญัชรีบัฝากขาย” 
เพื่อใช้บันทึกรายการต่างๆ ที่ติดต่อกับผู้ฝากขายเกี่ยวกับสินค้าที่รบัฝากขาย (รตัน์ชนก  
พราหมณ์ศริ,ิ  2556 : 44 – 46)    
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 ส าหรบัการบนัทกึบญัชเีกีย่วกบัการฝากขายดา้นผู้รบัฝากขาย สามารถบนัทกึบญัชไีด ้
2 วธิ ีคอื 

  1.  การบนัทกึบญัชเีกีย่วกบัการรบัฝากขายแยกต่างหากจากการขายโดยปกต ิ 
  2.  การบนัทกึบญัชเีกีย่วกบัการรบัฝากขายรวมกบัการขายโดยปกต ิ

  

 วิธีท่ี  1  การบนัทึกบญัชีด้านผูร้บัฝากขายแยกต่างหากจากการขายโดยปกติ 

 รายการคา้ทีเ่กดิขึน้ดา้นผูร้บัฝากขาย อาจแยกพจิารณาไดต้ามรายการต่างๆ ดงันี้ 
 

 1.  เม่ือได้รบัสินค้าจากผูฝ้ากขาย 

  เมื่อได้รบัสนิค้าจากผู้ฝากขาย ผู้รบัฝากขายจะบนัทกึบญัชแีบบบนัทึกความจ า 
โดยแสดงรายละเอยีดของสนิคา้ฝากขาย เช่น ประเภทของสนิค้า จ านวนหรอืปรมิาณ รบัฝาก
จากผูฝ้ากขายรายใด   
 

 2.  เม่ือจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ แทนผู้ฝากขาย  
  2.1  เมือ่จา่ยค่าใชจ้า่ยเป็นเงนิสด จะบนัทกึบญัชดีงันี้ 
 

    เดบติ  รบัฝากขาย-(ระบุชื่อผูฝ้ากขาย)  xx 

     เครดติ  เงนิสด      xx 

 

  2.2  เมือ่ค่าใชจ้า่ยนัน้ไดบ้นัทกึรวมอยูใ่นค่าใชจ้า่ยของกจิการผู้รบัฝากขายแลว้  

จะบนัทกึบญัชดีงันี้ 
 

    เดบติ  รบัฝากขาย-(ระบุชื่อผูฝ้ากขาย)  xx 

     เครดติ  ค่าใชจ้า่ย (ระบุชื่อบญัช)ี    xx  

 

 3.  เม่ือส่งเงินล่วงหน้าให้ผูฝ้ากขาย จะบนัทกึบญัชดีงันี้ 
 

     เดบติ  รบัฝากขาย-(ระบุชื่อผูฝ้ากขาย)           xx 
      เครดติ  เงนิสด                                                         xx   
    



43 

 

  บทที ่2  

  

 

 

 

 

 4.  เม่ือผูร้บัฝากขาย ขายสินค้าได้ จะบนัทกึบญัชดีงันี้ 
 

    เดบติ  เงนิสด     xx 

      เครดติ  รบัฝากขาย-(ระบุชื่อผูฝ้ากขาย)   xx 

    

 5.  เม่ือจ่ายค่าใช้จ่ายท่ีผูร้บัฝากขายต้องเป็นผูร้บัผิดชอบเอง จะบนัทกึบญัชดีงันี้ 
 

    เดบติ  ค่าใชจ้า่ย-(ระบุชื่อบญัช)ี   xx 

      เครดติ  เงนิสด      xx 

 

 6.  เม่ือกิจการรบัรู้รายได้ค่านายหน้า จะบนัทกึบญัชดีงันี้ 
 

    เดบติ  รบัฝากขาย-(ระบุชื่อผูฝ้ากขาย)   xx 

      เครดติ  รายไดค้่านายหน้า     xx 

   

 7.  เม่ือถึงก าหนดจดัท ารายงานการขายและน าส่งเงินตามข้อตกลงในสญัญา  
จะบนัทกึบญัชดีงันี้ 
 

    เดบติ  รบัฝากขาย-(ระบุชื่อผูฝ้ากขาย)  xx 

      เครดติ  เงนิสด / เงนิฝากธนาคาร    xx 

 

  

 เพื่อใหเ้ขา้ใจมากยิง่ขึน้เกี่ยวกบัวธิกีารบนัทกึบญัชดีา้นผู้รบัฝากขายมากยิง่ขึน้ จงึขอ
ยกตวัอยา่งรายการคา้ทีเ่กดิขึน้ ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่2-1 ดงันี้ 
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ตวัอย่างท่ี  2-1  
 บรษิทั อมัพร จ ากดั ส่งเครือ่งปรบัอากาศไปฝากขายยงับรษิทั พะยอม จ ากดั  
ระหว่างเดอืนมกราคม 25x1 โดยในสญัญาการฝากขายมขีอ้ตกลงรว่มกนั ดงันี้  
  1.  ก าหนดราคาขายปลกีเครือ่งละ 15,000 บาท 

  2.  ค่านายหน้าอตัรารอ้ยละ 10 ของยอดขาย 

  3.  ค่าใชจ้า่ยทีส่ามารถเบกิชดเชยกบัผูฝ้ากขายได ้คอื ค่าขนส่งสนิคา้เขา้  
ค่าตดิตัง้ และค่าโฆษณา 
  4.  ก าหนดส่งเงนิพรอ้มรายงานการขายในวนัสิน้เดอืน 

 รายการฝากขายทีเ่กดิขึน้ระหว่างเดอืนมกราคม 25x1 มดีงันี้ 
25x1 

ม.ค.  1  บรษิทั อมัพร จ ากดั ส่งเครือ่งปรบัอากาศจ านวน 10 เครือ่งไปฝากขายยงั 
   บรษิทั พะยอม จ ากดั โดยเครือ่งปรบัอากาศมรีาคาทุนเครือ่งละ 10,000 บาท และ 
   จา่ยค่าขนส่งเป็นเงนิสดจ านวน 2,500 บาท 

        8  บรษิทั พะยอม จ ากดั จ่ายเงนิสดค่าโฆษณาจ านวน 2,000 บาท 

       12  บรษิทั พะยอม จ ากดั จา่ยเงนิล่วงหน้าใหบ้รษิทั อมัพร จ ากดั  
   จ านวน 10,000 บาท 

        20  บรษิทั พะยอม จ ากดั ขายเครือ่งปรบัอากาศไดท้ัง้หมด 10 เครือ่งเป็นเงนิสด  
   โดยมคี่าแรงและค่าวสัดุในการตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศเครือ่งละ 500 บาท และ 
   จา่ยค่าขนส่งไปยงับา้นลกูคา้จ านวนทัง้สิน้ 2,000 บาท  
        31  บรษิทั พะยอม จ ากดั น าส่งรายงานการขายและจา่ยเชค็ใหผู้ฝ้ากขายหลงัหกั 

   ค่านายหน้า เงนิล่วงหน้า และค่าใชจ้า่ยตามขอ้ตกลงในสญัญาทีส่ามารถ 

   เบกิชดเชยได ้
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รายงานการขายของบรษิทั พะยอม จ ากดั ทีต่อ้งแนบไปพรอ้มกบัจ านวนเงนิทีต่อ้ง
น าส่งใหก้บัผูฝ้ากขาย สามารถแสดงการจดัท าไดด้งันี้ 

 

 

บริษทั พะยอม  จ ากดั 

54  หมู่ 3  ถ.ทหาร  อ.เมือง จ.อดุรธานี  41000 

 
  

   

  วนัที ่ 31  มกราคม  25x1 
 

สนิคา้รบัฝากขาย : เครือ่งปรบัอากาศจ านวน 10 เครือ่ง     

รบัฝากขายจาก   : บรษิทั อมัพร จ ากดั 

                        401 ถ.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น  
                        43000  

    

   หน่วย : บาท 

ขาย      

 เครือ่งปรบัอากาศจ านวน 10 เครือ่ง ราคาเครือ่งละ 2,500 บาท  150,000  

หกั ค่าใชจ้า่ย     

 ค่าโฆษณา 2,000    

 ค่าตดิตัง้ 5,000    

 ค่านายหน้า 15,000  22,000  

จ านวนเงนิทีต่อ้งช าระ    128,000  

หกั  เงนิล่วงหน้า   10,000  

จ านวนเงนิสุทธทิีต่อ้งช าระ   118,000  

ช าระเงนิ (   )  เงนิสด  (√ )  เชค็ เลขที.่.............    118,000  

ยอดเงนิคงคา้ง            0  

สนิคา้รบัฝากขายคงเหลอื ...0... เครือ่ง  
 

    

 

 

 

ลงชื่อ..........พะยอม..........   
 (นางสาวพะยอม  แสนรกั) 

       ผูจ้ดัท ารายงาน 
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บนัทกึรายการคา้ในสมดุรายวนัทัว่ไป  
สมดุรายวนัทัว่ไป                                  

พ.ศ.  25x1 รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

เดอืน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
ม.ค. 1 รบัฝากขายเครือ่งปรบัอากาศ 

จ านวน 10 เครือ่ง จาก 

บรษิทั อมัพร จ ากดั  

     

 8 รบัฝากขาย-บรษิทั อมัพร จ ากดั  2,000 -   

          เงนิสด    2,000 - 

  จา่ยค่าโฆษณาเป็นเงนิสด      

 12 รบัฝากขาย-บรษิทั อมัพร จ ากดั  10,000 -   

          เงนิสด    10,000 - 

  จา่ยเงนิล่วงหน้าใหผู้ฝ้ากขาย      

 20 เงนิสด  150,000 -   

           รบัฝากขาย-บรษิทั อมัพร จ ากดั    150,000 - 

  ขายสนิคา้ไดจ้ านวน 10 เครือ่ง 
เป็นเงนิสด 

     

  รบัฝากขาย-บรษิทั อมัพร จ ากดั  5,000 -   

          เงนิสด    5,000 - 

  จา่ยค่าตดิตัง้สนิคา้ฝากขาย      

  ค่าขนส่งออก  2,000 -   

          เงนิสด    2,000 - 

  จา่ยค่าขนส่งสนิคา้ใหล้กูคา้      

 31 รบัฝากขาย-บรษิทั อมัพร จ ากดั  15,000 -   

          รายไดค้่านายหน้า    15,000 - 

  บนัทกึรายไดค้่านายหน้าจากการ
รบัฝากขาย 

     

  รบัฝากขาย-บรษิทั อมัพร จ ากดั  118,000 -   

          เงนิฝากธนาคาร    118,000 - 

  จา่ยเชค็ค่าขายสนิคา้พรอ้มรายงาน
การขายใหผู้ฝ้ากขาย 
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รายการคา้ในสมดุรายวนัทัว่ไป เมือ่ผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภททัว่ไป 

บญัชรีบัฝากขาย จะสามารถแสดงไดด้งันี้ 

บญัชรีบัฝากขาย-บรษิทั อมัพร จ ากดั 

25x1 

ม.ค. 1 

 

รบัเครือ่งปรบัอากาศ 

จ านวน 10 เครือ่ง 

  25x1 

ม.ค. 20 

 

เงนิสด 

 

150,000 

 

- 

     8 เงนิสด 2,000 -     

    12 เงนิสด 10,000 -     

    20 เงนิสด 5,000      

    31 รายไดค้่านายหน้า 15,000 -     

 เงนิฝากธนาคาร 118,000 -     

  150,000 -   150,000 - 

 

หากผู้รบัฝากขายมกีารรบัฝากสนิค้าจากผู้ฝากขายหลายราย ควรใช้บญัชคีุมรบัฝาก
ขาย และมบีญัชรีบัฝากขายรายย่อย โดยยอดคงเหลอืในบญัชคีุมรบัฝากขายจะต้องเท่ากบัยอด
คงเหลอืในบญัชรีบัฝากขายรายยอ่ยรวมกนัทุกบญัช ี

 

 การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินของผูร้บัฝากขาย 

 ในกรณทีีผู่ร้บัฝากขายปิดงวดบญัชไีมต่รงกบัระยะเวลาช าระเงนิใหผู้ฝ้ากขาย บญัช ี

รบัฝากขายอาจมยีอดคงเหลอือยู ่ซึง่อาจมยีอดคงเหลอืดา้นเดบติหรอืดา้นเครดติ (ปรบัปรุงจาก
ขวญัสกุล  เตง็อ านวย,  2553 : 1-21) 

 

  1. กรณีมยีอดคงเหลอืด้านเครดติ แสดงว่าเงนิค่าขายสนิค้ามจี านวนมากกว่า
ค่าใชจ้่ายที่ผู้รบัฝากขายได้จ่ายแทนรวมทัง้ค่านายหน้า จงึเป็นภาระหนี้สนิที่ผู้รบัฝากขายต้อง
น าเงนิส่งผู้ฝากขาย บญัชีดงักล่าวจงึถูกแสดงรวมในหมวด หนี้สินหมุนเวยีน ภายใต้หวัข้อ 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 

  2.  กรณีมยีอดคงเหลอืด้านเดบติ แสดงว่าผู้รบัฝากขายได้จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ 
แทนผูฝ้ากขายไปมากกว่าค่าสนิคา้ทีข่ายได ้จงึมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิเบกิชดเชย บญัชดีงักล่าวจงึ
ถูกแสดงรวมในหมวด สนิทรพัยห์มนุเวยีน ภายใตห้วัขอ้ ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 
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บริษทั  พะยอม  จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ  วนัท่ี  31  มกราคม  25x1  และ  25x0 

  หน่วย : บาท 

 25x1 25x0 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน:   

           ลกูหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น xx xx 

หนี้สนิหมนุเวยีน:   

           เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น xx xx 

 

 การแสดงรายการในงบก าไรขาดทุน 

 ผูร้บัฝากขายจะมรีายไดค้่านายหน้า และค่าใชจ้า่ยทีต่อ้งผดิชอบเอง ซึง่แสดงรายการ
เป็นรายไดอ้ื่นในงบก าไรขาดทุน ดงันี้ 
 

บริษทั  พะยอม  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 
ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี  31  มกราคม  25x1   

  หน่วย : บาท 

ขาย  xx 

หกั  ตน้ทุนขาย       xx 

ก าไรขัน้ตน้  xx 

หกั  ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (ค่าขนส่งออก)   2,000 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนรายไดอ้ื่นและภาษเีงนิได้  xx 

         รายไดค้่านายหน้า  15,000 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้  xx 

หกั  ภาษเีงนิได ้20%        xx 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ        xx 
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 วิธีท่ี  2  การบนัทึกบญัชีด้านผูร้บัฝากขายรวมกบัการขายโดยปกติ 

 วธินีี้ไมต่อ้งเปิด “บญัชรีบัฝากขาย” เพื่อบนัทกึเกีย่วกบัรายการฝากขายเหมอืนวธิแีรก 
รายการคา้ทีเ่กดิขึน้ดา้นผูฝ้ากขาย อาจแยกพจิารณาไดต้ามรายการต่างๆ  ดงันี้ 
  

 1.  เม่ือได้รบัสินค้าจากผูฝ้ากขาย 

  เมือ่ไดร้บัสนิคา้จากผูฝ้ากขาย ผูร้บัฝากขายจะบนัทกึบญัชแีบบบนัทกึความจ า 
โดยแสดงรายละเอยีดของสนิคา้ฝากขาย เช่น ประเภทของสนิคา้ จ านวนหรอืปรมิาณรบัฝาก
จากผูฝ้ากขายรายใด  
 

 2.  เม่ือจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ แทนผูฝ้ากขาย  
  2.1  เมือ่จา่ยค่าใชจ้า่ยเป็นเงนิสด จะบนัทกึบญัชดีงันี้ 
 

    เดบติ  เจา้หนี้-(ระบุชื่อผูฝ้ากขาย)   xx 

     เครดติ  เงนิสด      xx 

 

  2.2  เมือ่ค่าใชจ้า่ยนัน้ไดบ้นัทกึรวมอยูใ่นค่าใชจ้า่ยของกจิการผูร้บัฝากขายแลว้  

     จะบนัทกึบญัชดีงันี้ 
 

    เดบติ  เจา้หนี้-(ระบุชื่อผูฝ้ากขาย)   xx 

     เครดติ  ค่าใชจ้า่ย-(ระบุชื่อบญัช)ี    xx  

 

 3.  เม่ือส่งเงินล่วงหน้าให้ผูฝ้ากขาย จะบนัทกึบญัชดีงันี้ 
 

    เดบติ  เจา้หนี้-(ระบุชื่อผูฝ้ากขาย)    xx 

      เครดติ  เงนิสด      xx   

 

 4.  เม่ือผูร้บัฝากขาย ขายสินค้าได้ จะบนัทกึบญัชดีงันี้ 
 

    เดบติ  เงนิสด     xx 

      เครดติ  เจา้หนี้-(ระบุชื่อผูฝ้ากขาย)    xx 
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  บนัทึกต้นทุนสินค้ารบัฝากขายโดยค านวณจากยอดขายหกัด้วยค่านายหน้า 

 

      เดบติ  ตน้ทุนขาย    xx 

      เครดติ  เจา้หนี้-(ระบุชื่อผูฝ้ากขาย)    xx 

 

 5.  เม่ือจ่ายค่าใช้จ่ายท่ีผูร้บัฝากขายต้องเป็นผูร้บัผิดชอบเอง จะบนัทกึบญัชดีงันี้ 
 

    เดบติ  ค่าใชจ้า่ย-(ระบุชื่อบญัช)ี   xx 

      เครดติ  เงนิสด      xx 

  

 6.  เม่ือถึงก าหนดจดัท ารายงานการขายและน าส่งเงินตามข้อตกลงในสญัญา  
จะบนัทกึบญัชดีงันี้ 
 

    เดบติ  เจา้หนี้-(ระบุชื่อผูฝ้ากขาย)   xx 

      เครดติ  เงนิสด / เงนิฝากธนาคาร    xx 

  
 

จากตวัอยา่งที ่ 2-1 แสดงการบนัทกึบญัชดีา้นผูร้บัฝากขายรวมกบัการขายโดยปกติใน
สมดุรายวนัทัว่ไป ไดด้งันี้  
 

สมดุรายวนัทัว่ไป                                  

พ.ศ.  25x1 รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

เดอืน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
ม.ค. 1 รบัฝากขายเครือ่งปรบัอากาศ 

จ านวน 10 เครือ่ง จาก 

บรษิทั อมัพร จ ากดั  

     

 8 เจา้หนี้-บรษิทั อมัพร จ ากดั  2,000 -   

          เงนิสด    2,000 - 

  จา่ยค่าโฆษณาเป็นเงนิสด      

 12 เจา้หนี้-บรษิทั อมัพร จ ากดั  10,000 -   

          เงนิสด    10,000 - 

  จา่ยเงนิล่วงหน้าใหผู้ฝ้ากขาย      
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สมดุรายวนัทัว่ไป                                  

พ.ศ.  25x1 รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

เดอืน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
 20 เงนิสด  150,000 -   

           เจา้หนี้-บรษิทั อมัพร จ ากดั    150,000 - 

  บนัทกึการขายสนิคา้      

  ตน้ทุนขาย  135,000 -   

         เจา้หนี้-บรษิทั อมัพร จ ากดั    135,000 - 

  บนัทกึตน้ทุนขายจากค่าขายหกั
รายไดค้่านายหน้า  
(150,000 – 15,000) 

     

  เจา้หนี้-บรษิทั อมัพร จ ากดั  5,000    

          เงนิสด    5,000 - 

  จา่ยค่าตดิตัง้สนิคา้ฝากขาย      

  ค่าขนส่งออก  2,000 -   

          เงนิสด    2,000 - 

  จา่ยค่าขนส่งสนิคา้ใหล้กูคา้      

 31 เจา้หนี้-บรษิทั อมัพร จ ากดั  118,000 -   

          เงนิฝากธนาคาร    118,000 - 

  จา่ยเชค็ค่าขายสนิคา้พรอ้มรายงาน
การขายใหผู้ฝ้ากขาย 

     

 

2.  วิธีการบญัชีด้านผูฝ้ากขาย 

 ผู้ฝากขายจะเปิด “บญัชฝีากขาย” เพื่อบนัทกึรายการเกี่ยวกบัสนิค้าที่ฝากขาย โดย
อาจเปิดบญัชฝีากขายแยกตามผูร้บัฝากขายแต่ละราย และมบีญัชคีุมยอดส าหรบับญัชฝีากขาย
รายยอ่ยทัง้หมดกไ็ด ้แต่ไมน่ าไปรวมกบัลกูหนี้การคา้ทีเ่กดิจากการขายตามปกตขิองกจิการ  
 ส าหรบัการบนัทกึบญัชเีกีย่วกบัการฝากขายดา้นผูฝ้ากขาย สามารถบนัทกึบญัชไีด ้

 2 วธิ ีแต่ละวธิเีมือ่พจิารณาการลงบญัชเีกีย่วกบัสนิคา้คงเหลอืกส็ามารถบนัทกึได ้2 ระบบ คอื 

 (ขวญัสกุล  เตง็อ านวย,  2553 : 1-12 ถงึ 1-13) 
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  1.  การบนัทกึบญัชเีกีย่วกบัการฝากขายแยกต่างหากจากการขายโดยปกต ิ

   1.1 ระบบการบนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืแบบสิน้งวด 

   1.2 ระบบการบนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืแบบต่อเนื่อง  
 

  2.  การบนัทกึบญัชเีกีย่วกบัการฝากขายรวมกบัการขายโดยปกต ิ

   2.1 ระบบการบนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืแบบสิน้งวด 

   2.2 ระบบการบนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืแบบต่อเนื่อง  
 

 วิธีท่ี  1 การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการฝากขายแยกต่างหากจากการขายโดยปกติ 

 การบนัทกึบญัชเีกี่ยวกบัการรบัฝากขายแยกต่างหากจากการขายโดยปกติ  สามารถ
แสดงการบนัทกึบญัชทีัง้ระบบการบนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืแบบสิน้งวด และระบบการบนัทกึ
บญัชสีนิคา้คงเหลอืแบบต่อเนื่อง ไดด้งันี้ 
 

  1.  เม่ือส่งสินค้าไปฝากขาย ผูฝ้ากขายจะบนัทกึสนิคา้ส่งไปฝากขายดว้ยราคาทุน  
(การบนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืแบบสิน้งวด จะบนัทกึเครดติบญัชสีนิคา้ส่งไปฝากขาย  ส่วนการ
บนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืแบบต่อเนื่องจะบนัทกึ เครดติบญัชสีนิคา้) ดงันี้  
 

   เดบติ  ฝากขาย-(ระบุชื่อผูร้บัฝากขาย)   xx 

    เครดติ  สนิคา้ส่งไปฝากขาย / สนิคา้    xx 

 

 2.  เม่ือจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีท าให้สินค้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซึง่ถอืเป็น
ราคาทุนของสนิคา้ เช่น ค่าขนส่ง ค่าบรรจหุบีห่อ ค่าตดิตัง้ เป็นตน้ จะบนัทกึบญัชดีงันี้  
 

   เดบติ  ฝากขาย-(ระบุชื่อผูร้บัฝากขาย)   xx 

    เครดติ  เงนิสด      xx 

 

 3.  เม่ือรบัเงินล่วงหน้าจากผู้รบัฝากขาย เงนิรบัล่วงหน้าเสมอืนเป็นหนี้สนิของ 
ผูฝ้ากขายจนกว่าจะไดร้บัรายงานการขายจากผูร้บัฝากขายและน าเงนิล่วงหน้ามาหกักบั 

จ านวนเงนิผูร้บัฝากตอ้งจ่ายใหผู้ฝ้ากขาย จงึจะโอนปิดบญัชเีงนิรบัล่วงหน้าจากผูฝ้ากขาย  
จะบนัทกึบญัชดีงันี้ 
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  เดบติ  เงนิสด      xx 

    เครดติ  เงนิรบัล่วงหน้าจากผูร้บัฝากขาย   xx  

  

 4.  รบัเงินพร้อมรายงานการขายเม่ือถึงก าหนดตามข้อตกลงในสญัญา  
จะบนัทกึบญัชดีงันี้ 
 

  เดบติ  เงนิสด / เงนิฝากธนาคาร   xx 

     เงนิรบัล่วงหน้าจากผูร้บัฝากขาย  xx 

     ค่าใชจ้า่ยต่างๆ-(ระบุชื่อบญัช)ี - ฝากขาย xx 

    เครดติ  ขายโดยการฝากขาย     xx 

 

 5.  บนัทึกต้นทุนสินค้าฝากขายและค่าใช้จ่ายในการฝากขาย โดยจะบนัทกึ 

ตน้ทุนของสนิคา้ฝากขาย และตดัจ าหน่ายค่าใชจ้า่ยทีร่วมเป็นราคาทุนเป็นค่าใชจ้่ายประจ างวด
ในสดัส่วนสนิคา้ทีข่ายได ้(ไมว่่าจะเกดิขึน้ดา้นผูฝ้ากขาย หรอืผูร้บัฝากขาย) โดยบนัทกึเขา้ 
“บญัชคี่าใชจ้า่ยในการฝากขาย” ดงันี้ 
 

  เดบติ  ตน้ทุนสนิคา้ฝากขาย    xx 

        ค่าใชจ้า่ยในการฝากขาย   xx 

    เครดติ  ฝากขาย-(ระบุชื่อผูร้บัฝากขาย)   xx 
 

 6.  ปิดบญัชีเก่ียวกบัการฝากขาย การปิดบญัช ีณ วนัสิ้นงวด รายการต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการฝากขายจะถูกปิดไปบญัชกี าไรหรอืขาดทุนจากการฝากขาย เพื่อใหท้ราบผล
การด าเนินงานของการฝากขายแยกต่างหากจากการขายโดยปกตขิองกจิการ จะบนัทกึบญัชี
ดงันี้ 

  เดบติ  ขายโดยการฝากขาย    xx         

    เครดติ  ตน้ทุนสนิคา้ฝากขาย     xx 

         ค่าใชจ้า่ยในการฝากขาย    xx 

         ค่าใชจ้า่ยต่างๆ (ระบชุื่อบญัช)ี    xx 

               ก าไรจากการฝากขาย    xx 
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 7.  ปิดบญัชีสินค้าส่งไปฝากขายเข้าบญัชีก าไรขาดทุน ไม่ว่าสนิคา้ฝากขายจะขาย
ได้หรอืไม่ก็ตาม (จะบนัทกึเฉพาะการบนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืแบบสิ้นงวด ส่วนการบนัทกึ
บญัชสีนิคา้คงเหลอืแบบต่อเนื่องไมต่อ้งบนัทกึ) การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

  เดบติ  สนิคา้ส่งไปฝากขาย    xx         

    เครดติ  ก าไรขาดทุน      xx 
 

 

ตวัอย่างท่ี  2-2 

 จากตวัอยา่งที ่2-1 สามารถแสดงการบนัทกึบญัชเีกีย่วกบัการฝากขายแยกต่างหาก
จากการขายโดยปกต ิทัง้ระบบการบนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืแบบสิน้งวด และระบบการบนัทกึ
บญัชสีนิคา้คงเหลอืแบบต่อเนื่อง ไดด้งันี้ 
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รายการ บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการฝากขายแยกต่างหากจากการขายโดยปกติ 

บนัทึกบญัชีสินค้าคงเหลือแบบส้ินงวด บนัทึกบญัชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ือง 

ม.ค. 1 ส่งสนิคา้ไป ฝากขาย-บรษิทั พะยอม จ ากดั  100,000  ฝากขาย-บรษิทั พะยอม จ ากดั  100,000  

ฝากขาย         สนิคา้ส่งไปฝากขาย  100,000         สนิคา้  100,000 

       

จา่ยค่าขนส่ง ฝากขาย-บรษิทั พะยอม จ ากดั 2,500  ฝากขาย-บรษิทั พะยอม จ ากดั 2,500  

         เงนิสด  2,500         เงนิสด  2,500 

       

ม.ค. 12 รบัเงนิ เงนิสด 10,000  เงนิสด 10,000  

ล่วงหน้า          เงนิรบัล่วงหน้าจากผูร้บัฝากขาย  10,000         เงนิรบัล่วงหน้าจากผูร้บัฝากขาย  10,000 

       

ม.ค.  31 รบัเชค็ เงนิฝากธนาคาร 118,000  เงนิฝากธนาคาร 118,000  

พรอ้มรายงาน ค่าโฆษณา-ฝากขาย 2,000  ค่าโฆษณา-ฝากขาย 2,000  

การขาย เงนิรบัล่วงหน้าจากผูร้บัฝากขาย 10,000  เงนิรบัล่วงหน้าจากผูร้บัฝากขาย 10,000  

             ค่าตดิตัง้-ฝากขาย 5,000  ค่าตดิตัง้-ฝากขาย 5,000  

 ค่านายหน้า-ฝากขาย 15,000  ค่านายหน้า-ฝากขาย 15,000  

         ขายโดยการฝากขาย 

 

 150,000         ขายโดยการฝากขาย  150,000 
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รายการ บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการฝากขายแยกจากการขายโดยปกติ 

บนัทึกบญัชีสินค้าคงเหลือแบบส้ินงวด บนัทึกบญัชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ือง 

ม.ค. 31 บนัทกึ ตน้ทุนสนิคา้ฝากขาย 100,000  ตน้ทุนสนิคา้ฝากขาย 100,000  

ตน้ทุนสนิคา้ฝากขาย ค่าใชจ้่ายในการฝากขาย        7,500*  ค่าใชจ้่ายในการฝากขาย        7,500  

และค่าใชจ้่ายในการ                    ฝากขาย-บรษิทั พะยอม จ ากดั  107,500           ฝากขาย-บรษิทั พะยอม จ ากดั  107,500 

ฝากขาย       

        ปิดบญัชขีาย ขายโดยการฝากขาย 150,000  ขายโดยการฝากขาย 150,000  

โดยการฝากขาย           ตน้ทุนสนิคา้ฝากขาย  100,000           ตน้ทุนสนิคา้ฝากขาย  100,000 

และค่าใชจ้่าย           ค่าใชจ้า่ยในการฝากขาย 

          ค่าโฆษณา 
 7,500 

2,000 

          ค่าใชจ้า่ยในการฝากขาย 

          ค่าโฆษณา                             
 7,500 

2,000 

           ค่านายหน้า-ฝากขาย  15,000           ค่านายหน้า-ฝากขาย  15,000 

           ก าไรจากการฝากขาย  25,500           ก าไรจากการฝากขาย  25,500 

       

         ปิดบญัช ี สนิคา้ส่งไปฝากขาย 100,000     

สนิคา้ส่งไปฝากขาย           ก าไรขาดทุน  100,000 -ไมบ่นัทกึบญัช-ี   

เขา้ก าไรขาดทุน       

                             

*ค่าขนส่งสนิคา้ 2,500 + ค่าตดิตัง้ 5,000 = 7,500
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ณ วนัสิน้งวด เมือ่ผ่านรายการคา้ของเดอืนมกราคม ไปยงับญัชแียกประเภททีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 
 

บญัชฝีากขาย-บรษิทั พะยอม จ ากดั 

25x1 

ม.ค. 1 

 

ส่งสนิคา้ไปฝากขาย 

 

100,000 

 

- 

25x1 

ม.ค. 31 

 

ตน้ทุนสนิคา้ฝากขาย 

 

100,000 

 

- 

      

     31 

เงนิสด-ค่าขนส่ง 
ค่าตดิตัง้-ผูร้บัฝาก 

2,500 

5,000 

- 

- 

 ค่าใชจ้่ายในการ    
       ฝากขาย 

7,500 - 

  107,500 -   107,500 - 

 

บญัชฝีากขาย-บรษิทั พะยอม กดั 

25x1 

ม.ค. 31 

 

ก าไรขาดทุน 

 

100,000 

 

- 

25x1 

ม.ค. 1 

 

สนิคา้ 
 

100,000 

 

- 

 

บญัชกี าไรขาดทุน 

25x1 

ม.ค. 31 

 

ตน้ทุนสนิคา้ฝากขาย 

 

100,000 

 

- 

25x1 

ม.ค. 31 

 

ขายโดยการฝากขาย 

 

150,000 

 

- 

      ค่าใชจ้่ายในการฝากขาย 

ค่าโฆษณา 
7,500 

2,000 

- 

- 

    

 รายไดค้่านายหน้า 15,000 -     

 ก าไรจากการฝากขาย 25,500 -     

  150,000 -   150,000 - 
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การแสดงรายการในงบก าไรขาดทุน โดยสมมตขิอ้มลูการขายปกตเิพิม่เตมิ เพื่อ
ประกอบการจดัท างบก าไรขาดทุน (บางส่วน) ดงันี้ 
  

 บริษทั  อมัพร  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 
ส าหรบัเดือน  ส้ินสดุวนัท่ี  31  มกราคม  25x1  

หน่วย : บาท 

 ขายโดย 

การฝากขาย 

ขายปกติ รวม 

ขาย 150,000 400,000 550,000 

หกั  ตน้ทุนขาย 100,000 240,000 340,000 

ก าไรขัน้ตน้ 50,000 160,000 210,000 

หกั  ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  24,500 68,000 92,500 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนรายไดอ้ื่นและภาษเีงนิได้ 25,500 92,000 117,500 

 

 วิธีท่ี  2 การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการฝากขายรวมกบัการขายโดยปกติ 

 การบนัทกึบญัชเีกี่ยวกบัการฝากขายรวมกบัการขายโดยปกต ิ กจิการฝากขายยงัคง
ตอ้งเปิด “บญัชฝีากขาย” เช่นเดมิ เพื่อบนัทกึต้นทุนสนิคา้ฝากขาย แต่ค่าใชจ้่ายโดยตรงในการ
ฝากขายที่ถอืเป็นราคาทุนของสนิค้าได ้จะใช้ชื่อค่าใชจ้่ายต่างๆ เหล่านัน้รวมไวก้บัค่าใชจ้่ายที่
เกดิจากการขายปกต ิแต่ควรบนัทกึความทรงจ าเกี่ยวกบัค่าใชจ้่ายทีถ่อืเป็นราคาทุนของสนิค้า
ไดใ้นบญัชฝีากแต่ละราย เนื่องจากเมื่อสิ้นงวดบญัชจีะต้องโอนค่าใชจ้่ายส่วนทีถ่อืเป็นราคาทุน
ของสนิค้าฝากขายที่ยงัขายไม่ได้ออกจากบญัชทีี่เกี่ยวขอ้งไปไวใ้นค่าใช้จ่ายในการฝากขายรอ
ตดับญัช ี(รตัน์ชนก  พราหมณ์ศริ,ิ  2556 : 66) สามารถแสดงการบนัทกึบญัชทีัง้ระบบการ
บนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืแบบสิน้งวด และระบบการบนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืแบบต่อเนื่อง ได้
ดงันี้ 

  1.  เม่ือส่งสินค้าไปฝากขาย ผูฝ้ากขายจะบนัทกึสนิคา้ส่งไปฝากขายเช่นเดยีวกบั 

วธิแียกจากการขายโดยปกต ิดงันี้  
 

   เดบติ  ฝากขาย-(ระบุชื่อผูร้บัฝากขาย)   xx 

    เครดติ  สนิคา้ส่งไปฝากขาย / สนิคา้    xx 
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 2. เม่ือจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีท าให้สินค้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งถอืเป็น
ราคาทุนของสนิคา้ เช่น ค่าขนส่ง ค่าบรรจหุบีห่อ ค่าตดิตัง้ เป็นตน้ จะบนัทกึบญัชดีงันี้  
 

  เดบติ  ค่าใชจ้า่ย-(ระบุชื่อบญัช)ี    xx 

    เครดติ  เงนิสด      xx 

 

 3.  เม่ือรบัเงินล่วงหน้าจากผูร้บัฝากขาย  ผูฝ้ากขายจะบนัทกึเช่นเดยีวกบั 

วธิแียกจากการขายโดยปกต ิดงันี้ 
  

  เดบติ  เงนิสด      xx 

    เครดติ  เงนิรบัล่วงหน้าจากผูร้บัฝากขาย   xx  

  

 4.  รบัเงินพร้อมรายงานการขายเม่ือถึงก าหนดตามข้อตกลงในสญัญา  
จะบนัทกึบญัชดีงันี้ 
 

  เดบติ  เงนิสด / เงนิฝากธนาคาร   xx 

     เงนิรบัล่วงหน้าจากผูร้บัฝากขาย  xx 

     ค่าใชจ้า่ยต่างๆ (ระบุชื่อบญัช)ี  xx 

    เครดติ  ขาย       xx 

 

 5.  บนัทึกต้นทุนสินค้าฝากขาย จะบนัทกึบญัชดีงันี้ 
 

  เดบติ  ตน้ทุนขาย     xx 

    เครดติ  ฝากขาย-(ระบุชื่อผูร้บัฝากขาย)   xx 

 

  (รายการนี้ส าหรบัระบบการบนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืแบบสิน้งวด ไมต่อ้งบนัทกึ
บญัช ีส่วนค่าใชจ้่ายทีถ่อืเป็นราคาทุนของสนิคา้ฝากขายไมต่อ้งบนัทกึทัง้ 2 ระบบ) 
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 6.  ปิดบญัชีสินค้าส่งไปฝากขายเข้าบญัชีก าไรขาดทุน (รายการนี้ส าหรบัการ
บนัทกึบญัชตีามวธิแีบบต่อเนื่อง ไมต่อ้งบนัทกึบญัช)ี การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

    เดบติ  สนิคา้ส่งไปฝากขาย    xx         

    เครดติ  ฝากขาย-(ระบุชื่อผูร้บัฝากขาย) (ส่วนทีข่ายได)้  xx 

         ก าไรขาดทุน (ส่วนทีย่งัขายไมไ่ด)้*   xx 
   

*หากสนิคา้ส่งไปฝากขายสามารถขายไดห้มดท าใหไ้มม่สีนิคา้ฝากขายเหลอื ยอด 

ปิดจะไม่มบีญัชกี าไรขาดทุนในผลต่างทีเ่กดิขึน้ เพราะสนิคา้ส่งไปฝากขายจะถูกปิดเขา้บญัชี
ฝากขายทัง้จ านวน 

 

 7.  ปรบัปรงุค่าใช้จ่ายในการฝากขายรอตดับญัชี  (ส าหรบัค่าใชจ้า่ยทีถ่อืเป็น 

ราคาทุนเฉพาะส่วนทีข่ายไมไ่ด)้ การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

    เดบติ  ค่าใชจ้า่ยในการฝากขายรอตดับญัช ี xx         

    เครดติ  ค่าใชจ้า่ย-(ระบุชื่อบญัช)ี     xx 
  

         

ตวัอย่างท่ี  2-3 

 จากตวัอย่างที่  2-1 สามารถแสดงการบนัทกึบญัชเีกี่ยวกบัการฝากขายรวมกบัการ
ขายโดยปกต ิทัง้ระบบการบนัทกึบญัชสีนิค้าคงเหลอืแบบสิ้นงวด และระบบการบนัทกึบญัชี
สนิคา้คงเหลอืแบบต่อเนื่อง ไดด้งันี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

  บทที ่2  

  

 

 

รายการ บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการฝากขายรวมกบัการขายโดยปกติ 

บนัทึกบญัชีสินค้าคงเหลือแบบส้ินงวด บนัทึกบญัชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ือง 

ม.ค. 1 ส่งสนิคา้ไป ฝากขาย-บรษิทั พะยอม จ ากดั  100,000  ฝากขาย-บรษิทั พะยอม จ ากดั  100,000  

ฝากขาย        สนิคา้ส่งไปฝากขาย  100,000         สนิคา้  100,000 

       

      จา่ยค่าขนส่ง ค่าขนส่งเขา้ 2,500  ค่าขนส่งเขา้ 2,500  

        เงนิสด  2,500         เงนิสด  2,500 

       

ม.ค. 12  รบัเงนิ เงนิสด 10,000  เงนิสด 10,000  

ล่วงหน้า       เงนิรบัล่วงหน้าจากผูร้บัฝากขาย  10,000       เงนิรบัล่วงหน้าจากผูร้บัฝากขาย  10,000 

       

       31  รบัเงนิ เงนิฝากธนาคาร 118,000  เงนิฝากธนาคาร 118,000  

พรอ้มรายงาน ค่าโฆษณา 2,000  ค่าโฆษณา 2,000  

การขาย เงนิรบัล่วงหน้าจากผูร้บัฝากขาย 10,000  เงนิรบัล่วงหน้าจากผูร้บัฝากขาย 10,000  

 ค่าตดิตัง้ 5,000  ค่าตดิตัง้ 5,000  

 ค่านายหน้า 15,000  ค่านายหน้า 15,000  

         ขาย  150,000         ขาย  150,000 
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รายการ บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการฝากขายรวมกบัการขายโดยปกติ 

บนัทึกบญัชีสินค้าคงเหลือแบบส้ินงวด บนัทึกบญัชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ือง 

ม.ค. 31 บนัทกึ    ตน้ทุนขาย  100,000  

ตน้ทุนสนิคา้ฝาก
ขาย  

-ไมบ่นัทกึบญัช-ี           ฝากขาย-บรษิทั พะยอม จ ากดั  100,000 

       

ปิดบญัชสีนิคา้ส่งไป สนิคา้ส่งไปฝากขาย 100,000     

ฝากขาย       ฝากขาย-บรษิทั พะยอม จ ากดั  100,000 -ไมบ่นัทกึบญัช-ี   
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การขายสินค้าฝากขายได้บางส่วน 

 เมือ่ผูร้บัฝากขายไดร้บัสนิคา้จากผูฝ้ากขายมาจ านวนหนึ่ง แต่ไมส่ามารถขายไดท้ัง้
จ านวนทีร่บัฝากขายมาจงึมคีวามจ าเป็นตอ้งศกึษาประเดน็การขายสนิคา้ฝากขายไดบ้างส่วน 
แยกพจิารณาเป็น 2 ดา้น คอื ดา้นผูร้บัฝากขาย และดา้นผูฝ้ากขาย ดงันี้ 
 

1.  การบนัทึกบญัชีด้านผู้รบัฝากขาย  

 

ตวัอย่างท่ี  2-4 

จากตวัอย่างที่ 2-1  สมมตบิรษิทั พะยอม จ ากดั ขายเครื่องปรบัอากาศได้เพยีง 8 

เครื่อง บรษิทั พะยอม จ ากดัในฐานะเป็นผูร้บัฝากขายมสีทิธหิกัค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ทีไ่ดจ้่ายไปจาก
เงนิงวดแรกทีไ่ดร้บัจากการขาย แสดงจดัท ารายงานการขายและบนัทกึบญัช ีไดด้งันี้ 

 

บริษทั พะยอม  จ ากดั 

54  หมู่ 3  ถ.ทหาร  อ.เมือง จ.อดุรธานี  41000 

  วนัที ่ 31  มกราคม  25x1 

สนิคา้รบัฝากขาย : เครื่องปรบัอากาศจ านวน 8 เครื่อง     

รบัฝากขายจาก   : บรษิทั อมัพร จ ากดั     

                        401 ถ.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 43000    

   หน่วย : บาท 

ขาย      

 เครื่องปรบัอากาศจ านวน 8 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท  120,000  

หกั ค่าใชจ้่าย     

 ค่าโฆษณา 2,000    

 ค่าตดิตัง้ 5,000    

 ค่านายหน้า 12,000  19,000  

จ านวนเงนิทีต่อ้งช าระ    101,000  

หกั  เงนิล่วงหน้า   10,000  

จ านวนเงนิสทุธทิีต่อ้งช าระ   91,000  

ช าระเงนิ (   )  เงนิสด  (√ )  เชค็ เลขที.่.............    91,000  

ยอดเงนิคงคา้ง           0  

สนิคา้รบัฝากขายคงเหลอื ...2... เครื่อง      

  ลงชื่อ..........พะยอม............. 
      (นางพะยอม  แสนรกั)       
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การบนัทกึรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป (กรณแียกต่างหากจากการขายโดยปกต)ิ 
สมดุรายวนัทัว่ไป 

พ.ศ.  25x1 รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

เดอืน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
ม.ค. 1 รบัฝากขายเครือ่งปรบัอากาศ 

จ านวน 10 เครือ่ง จาก 

บรษิทั อมัพร จ ากดั  

     

 8 รบัฝากขาย-บรษิทั อมัพร จ ากดั  2,000 -   

          เงนิสด    2,000 - 

  จา่ยค่าโฆษณาเป็นเงนิสด      

 12 รบัฝากขาย-บรษิทั อมัพร จ ากดั  10,000 -   

          เงนิสด    10,000 - 

  จา่ยเงนิล่วงหน้าใหผู้ฝ้ากขาย      

 20 เงนิสด  120,000 -   

           รบัฝากขาย-บรษิทั อมัพร จ ากดั    120,000 - 

  ขายสนิคา้ไดจ้ านวน 8 เครือ่ง 
เป็นเงนิสด 

     

  รบัฝากขาย-บรษิทั อมัพร จ ากดั  5,000 -   

          เงนิสด    5,000 - 

  จา่ยค่าตดิตัง้สนิคา้ฝากขาย      

  ค่าขนส่งออก  2,000 -   

          เงนิสด    2,000 - 

  จา่ยค่าขนส่งสนิคา้ใหล้กูคา้      

 31 รบัฝากขาย-บรษิทั อมัพร จ ากดั  12,000 -   

          รายไดค้่านายหน้า    12,000 - 

  บนัทกึรายไดค้่านายหน้าจากการ
รบัฝากขาย 

     

  รบัฝากขาย-บรษิทั อมัพร จ ากดั  91,000 -   

          เงนิฝากธนาคาร    91,000 - 

  จา่ยเชค็ค่าขายสนิคา้พรอ้มรายงาน
การขายใหผู้ฝ้ากขาย 
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จากรายการคา้ในสมดุรายวนัทัว่ไป เมือ่ผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภทบญัช ี

รบัฝากขาย จะสามารถแสดงไดด้งันี้ 
 

บญัชรีบัฝากขาย-บรษิทั อมัพร จ ากดั 

25x1 

ม.ค. 1 

 

รบัเครือ่งปรบัอากาศ 

จ านวน 10 เครือ่ง 

  25x1 

ม.ค. 20 

 

เงนิสด 

 

120,000 

 

- 

     8 เงนิสด 2,000 -     

    12 เงนิสด 10,000 -     

    20 เงนิสด 5,000      

    31 รายไดค้่านายหน้า 12,000 -     

 เงนิฝากธนาคาร 91,000 -     

  120,000 -   120,000 - 

 

2.  การบนัทึกบญัชีด้านผู้ฝากขาย  สามารถอธบิายและแสดงการบนัทกึบญัช ีดงั
แสดงในตวัอยา่งที ่2-5 ดงันี้  

  

ตวัอย่างท่ี 2-5 

 จากตวัอย่างที ่2-4 การบนัทกึบญัชดีา้นผูฝ้ากขายแยกจากการขายโดยปกตทิัง้ระบบ
การบนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืแบบสิน้งวด และระบบการบนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืแบบต่อเนื่อง 
สามารถแสดงการบนัทกึบญัชไีดด้งันี้ 
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รายการ บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการฝากขายแยกต่างหากจากการขายโดยปกติ 

บนัทึกบญัชีสินค้าคงเหลือแบบส้ินงวด บนัทึกบญัชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ือง 

ม.ค. 1 ส่งสนิคา้ ฝากขาย-บรษิทั พะยอม จ ากดั  100,000  ฝากขาย-บรษิทั พะยอม จ ากดั  100,000  

ไปฝากขาย        สนิคา้ส่งไปฝากขาย  100,000         สนิคา้  100,000 

       

      จา่ยค่าขนส่ง ฝากขาย-บรษิทั พะยอม จ ากดั 2,500  ฝากขาย-บรษิทั พะยอม จ ากดั 2,500  

        เงนิสด  2,500         เงนิสด  2,500 

       

ม.ค. 12  รบัเงนิ เงนิสด 10,000  เงนิสด 10,000  

ล่วงหน้าจาก       เงนิรบัล่วงหน้าจากผูร้บัฝากขาย  10,000     เงนิรบัล่วงหน้าจากผูร้บัฝากขาย  10,000 

ผูร้บัฝากขาย       

ม.ค. 31  รบัเงนิ เงนิฝากธนาคาร 91,000  เงนิฝากธนาคาร 91,000  

พรอ้มรายงาน ค่าโฆษณา-ฝากขาย 2,000  ค่าโฆษณา-ฝากขาย 2,000  

 เงนิรบัล่วงหน้าจากผูร้บัฝากขาย 10,000  เงนิรบัล่วงหน้าจากผูร้บัฝากขาย 10,000  

 ค่าตดิตัง้-ฝากขาย 5,000  ค่าตดิตัง้-ฝากขาย 5,000  

 ค่านายหน้า-ฝากขาย 12,000  ค่านายหน้า-ฝากขาย 12,000  

         ขายโดยการฝากขาย  120,000         ขายโดยการฝากขาย  120,000 
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รายการ บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการฝากขายแยกจากการขายโดยปกติ 

บนัทึกบญัชีสินค้าคงเหลือแบบส้ินงวด บนัทึกบญัชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ือง 

ม.ค. 31 บนัทกึ ตน้ทุนสนิคา้ฝากขาย 80,000  ตน้ทุนสนิคา้ฝากขาย 80,000  

ตน้ทุนสนิคา้ฝาก ค่าใชจ้่ายในการฝากขาย        6,000*  ค่าใชจ้่ายในการฝากขาย        6,000  

ขายและค่าใชจ้่าย 
ในการฝากขาย 

      ฝากขาย-บรษิทั พะยอม จ ากดั 

*7,500 x (8 / 10) = 6,000 

 86,000       ฝากขาย-บรษิทั พะยอม จ ากดั  86,000 

       

ปิดบญัชขีาย ขายโดยการฝากขาย 120,000  ขายโดยการฝากขาย 120,000  

โดยการฝากขาย        ตน้ทุนสนิคา้ฝากขาย  80,000        ตน้ทุนสนิคา้ฝากขาย  80,000 

และค่าใชจ้่าย        ค่าใชจ้า่ยในการฝากขาย 

       ค่าโฆษณา 
 6,000 

2,000 

       ค่าใชจ้า่ยในการฝากขาย 

       ค่าโฆษณา 
 6,000 

2,000 

        ค่านายหน้า-ฝากขาย  12,000        ค่านายหน้า-ฝากขาย  12,000 

        ก าไรจากการฝากขาย  20,000        ก าไรจากการฝากขาย  20,000 

       

ปิดบญัช ี สนิคา้ส่งไปฝากขาย 100,000     

สนิคา้ส่งไปฝากขาย         ก าไรขาดทุน  100,000 -ไมบ่นัทกึบญัช-ี   

เขา้ก าไรขาดทุน       
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ณ วนัสิน้งวด เมือ่ผ่านรายการคา้ของเดอืนมกราคม ไปยงับญัชแียกประเภททีเ่กี่ยวขอ้ง ดงันี้ 
 

บญัชฝีากขาย-บรษิทั พะยอม จ ากดั 

25x1 

ม.ค. 1 

 

ส่งสนิคา้ไปฝากขาย 

 

100,000 

 

- 

25x1 

ม.ค. 31 

 

ตน้ทุนสนิคา้ฝากขาย 

 

80,000 

 

- 

      

     31 

เงนิสด-ค่าขนส่ง 
ค่าตดิตัง้-ผูร้บัฝาก 

2,500 

5,000 

- 

- 

 ค่าใชจ้่ายในการ    
       ฝากขาย 

6,000 - 

     ยอดยกไป 21,500 - 

  107,500 -   107,500 - 

 

บญัชฝีากขาย-บรษิทั พะยอม กดั 

25x1 

ม.ค. 31 

 

ก าไรขาดทุน 

 

100,000 

 

- 

25x1 

ม.ค. 1 

 

สนิคา้ 
 

100,000 

 

- 

 

บญัชกี าไรขาดทุน 

25x1 

ม.ค. 31 

 

ตน้ทุนสนิคา้ฝากขาย 

 

80,000 

 

- 

25x1 

ม.ค. 31 

 

ขายโดยการฝากขาย 

 

120,000 

 

- 

      ค่าใชจ้่ายในการฝากขาย 

ค่าโฆษณา  

6,000 

2,000 

- 

- 

    

 รายไดค้่านายหน้า 12,000 -     

 ก าไรจากการฝากขาย 20,000 -     

  120,000 -   120,000 - 

 

 จากยอดคงเหลอืในบญัชฝีากขาย-บรษิทั พะยอม จ ากดั จ านวน 21,500 บาท จะต้อง
น าไปแสดงรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ เกีย่วกบัสนิคา้คงเหลอืในมอืผูฝ้ากขาย เพื่อ
แสดงยอดสุทธขิองสนิคา้คงเหลอืของกจิการ ดงันี้ 
  

 สนิคา้คงเหลอื: 

    สนิคา้คงเหลอื (สมมต)ิ   15,000 

   สนิคา้คงเหลอืในมอืผูร้บัฝากขาย  21,500  36,500 
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การแสดงรายการในงบก าไรขาดทุน สามารถจดัท าไดด้งันี้ 
  

 บริษทั  อมัพร  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 
ส าหรบัเดือน  ส้ินสดุวนัท่ี  31  มกราคม  25x1  

หน่วย : บาท 

 ขายโดย 

การฝากขาย 

ขายปกติ รวม 

ขาย 120,000 400,000 520,000 

หกั  ตน้ทุนขาย 80,000 240,000 320,000 

ก าไรขัน้ตน้ 40,000 160,000 200,000 

หกั  ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  20,000 68,000 88,000 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนรายไดอ้ื่นและภาษเีงนิได้ 20,000 92,000 112,000 

 

ตวัอย่างท่ี 2-6 

 จากตวัอย่างที ่ 2-4  การบนัทกึบญัชดีา้นผูฝ้ากขายรวมกบัการขายโดยปกตทิัง้ระบบ
การบนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืแบบสิน้งวด และระบบการบนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืแบบต่อเนื่อง 
สามารถแสดงการบนัทกึบญัชไีดด้งันี้ 
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รายการ บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการฝากขายรวมกบัการขายโดยปกติ 

บนัทึกบญัชีสินค้าคงเหลือแบบส้ินงวด บนัทึกบญัชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ือง 

ม.ค. 1  ส่งสนิคา้ไป ฝากขาย-บรษิทั พะยอม จ ากดั  100,000  ฝากขาย-บรษิทั พะยอม จ ากดั  100,000  

พรอ้มรายงาน       สนิคา้ส่งไปฝากขาย  100,000         สนิคา้  100,000 

       

         จา่ยค่าขนส่ง ค่าขนส่งเขา้ 2,500  ค่าขนส่งเขา้ 2,500  

      เงนิสด  2,500         เงนิสด  2,500 

       

ม.ค. 12  รบัเงนิ เงนิสด 10,000  เงนิสด 10,000  

ล่วงหน้าจากผูร้บั     เงนิรบัล่วงหน้าจากผูร้บัฝากขาย  10,000        เงนิรบัล่วงหน้าจากผูร้บัฝากขาย  10,000 

ฝากขาย       

ม.ค. 31  รบัเงนิ เงนิฝากธนาคาร 91,000  เงนิฝากธนาคาร 91,000  

พรอ้มรายงาน ค่าโฆษณา 2,000  ค่าโฆษณา 2,000  

การฝากขาย เงนิรบัล่วงหน้าจากผูร้บัฝากขาย 10,000  เงนิรบัล่วงหน้าจากผูร้บัฝากขาย 10,000  

 ค่าตดิตัง้ 5,000  ค่าตดิตัง้ 5,000  

 ค่านายหน้า 12,000  ค่านายหน้า 12,000  

         ขาย  120,000         ขาย  120,000 
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รายการ บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการฝากขายรวมกบัการขายโดยปกติ 

บนัทึกบญัชีสินค้าคงเหลือแบบส้ินงวด บนัทึกบญัชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ือง 

ม.ค. 31 บนัทกึ    ตน้ทุนขาย  80,000  

ตน้ทุนสนิคา้ฝาก  -ไมบ่นัทกึบญัช-ี            ฝากขาย-บรษิทั พะยอม จ ากดั  80,000 

ขาย       

ปิดบญัชสีนิคา้ส่ง สนิคา้ส่งไปฝากขาย 100,000     

ไปฝากขาย         ฝากขาย-บรษิทั พะยอม จ ากดั  80,000 -ไมบ่นัทกึบญัช-ี   

         ก าไรขาดทุน  20,000    

                

ปรบัปรงุค่าใชจ้่าย ค่าใชจ้่ายในการฝากขายรอตดับญัช ี 1,500  ค่าใชจ้่ายในการฝากขายรอตดับญัช ี 1,500  

ในการฝากขายรอ           ค่าขนส่งเขา้*  500          ค่าขนส่งเขา้  500 

ตดับญัช ี(ส่วนที ่          ค่าตดิตัง้**  1,000          ค่าตดิตัง้   1,000 

ขายไมไ่ด ้       

       

 

*ค่าขนส่งเขา้   = 2,500 x (2 /10) = 500 

**ค่าตดิตัง้  = 5,000 x (2 /10) = 1,000 
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การส่งคืนและการรบัคืนสินค้าฝากขาย 

 รายการส่งคนืสนิคา้จะเกดิขึน้กบัดา้นผูร้บัฝากขาย ส่วนการรบัคนืสนิคา้จะเกดิขึน้กบั
ดา้นผูฝ้ากขาย ดงันี้ (ขวญัสกุล  เตง็อ านวย,  2553 : 1-19) 
 

 1.  การบนัทึกบญัชีด้านผู้รบัฝากขาย 

  ผูร้บัฝากขายจะไมบ่นัทกึบญัช ีแต่จะใชก้ารบนัทกึความจ า เพื่อลดยอดสนิคา้ 
รบัฝากขายของตน และแสดงไวใ้นรายงานการขายพรอ้มกบัค่าใชจ้่ายทีผู่ร้บัฝากขาย 

ไดจ้า่ยไปเท่านัน้ 
 

 2.  การบนัทึกบญัชีด้านผู้ฝากขาย 

 1.  เมือ่รบัคนืสนิคา้ ผูฝ้ากขายบนัทกึกลบัรายการฝากขายเฉพาะส่วนของสนิคา้ที่ 
รบัคนืมาจากผูร้บัฝากขาย โดยเดบติสนิคา้คงเหลอื - กรณีบนัทกึบญัชสีนิคา้แบบต่อเนื่อง หรอื 
เดบติสนิคา้ส่งฝากขาย - กรณบีนัทกึบญัชสีนิคา้แบบต่อเนื่อง และ เครดติฝากขาย 

 2.  ตดัจ าหน่ายค่าใชจ้า่ยทีเ่คยรวมเป็นตน้ทุนสนิคา้ฝากขายไวใ้นบญัชฝีากขาย  
เพราะไมก่่อใหเ้กดิประโยชน์ในงวดนัน้แลว้เนื่องจากสนิคา้ฝากขายไม่ได ้การบนัทกึบญัชจีะเป็น
ดงันี้ 
 

   เดบติ ค่าใชจ้า่ยในการฝากขาย    xx 

     เครดติ ฝากขาย      xx 

 

ตวัอย่างท่ี  2-7 

 จากตวัอยา่งที ่2-1 สมมตเิมื่อวนัที ่28 มกราคม 25x1 ผูฝ้ากขายรบัคนืสนิคา้ฝากขาย
จ านวน 2 เครื่อง การบนัทกึบญัชทีางด้านผู้ฝากขายโดยบนัทกึแยกต่างหากจากการขายโดย
ปกต ิเกีย่วกบัการรบัคนืสนิคา้ฝากขาย แสดงการบนัทกึบญัชไีดด้งันี้  

 

วนัท่ี บนัทึกสินค้าแบบส้ินงวด บนัทึกสินค้าแบบต่อเน่ือง 

25x1       

ม.ค.  สนิคา้ส่งไปฝากขาย 20,000  สนิคา้ 20,000  

28 ค่าใชจ้่ายในการฝากขาย 1,500  ค่าใชจ้่ายในการฝากขาย  1,500  

        ฝากขาย  21,500        ฝากขาย  21,500 

 รบัคนืสนิคา้   รบัคนืสนิคา้   
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บทสรปุ 

 

 การฝากขายคือ การที่ผู้เป็นเจ้าของสินค้า เรียกว่า “ผู้ฝากขาย”ส่งสินค้าไปฝาก
ตวัแทน เรยีกว่า “ผูร้บัฝากขาย” จ าหน่ายสนิคา้ใหก้บัผูซ้ือ้หรอืบุคคลทีส่าม ซึง่มลีกัษณะส าคญั
ที่แตกต่างจากการขายโดยปกติ โดยเฉพาะการรบัรูร้ายได้ของผู้ฝากขายที่ต้องรบัรูร้ายได้ ณ 
จดุทีม่กีารโอนความเสีย่งและผลตอบแทนในสนิคา้นัน้ใหก้บัผูซ้ือ้ เพราะกรรมสทิธิใ์นสนิคา้ฝาก
ขายจะยงัคงเป็นของฝากขายอยู่  จนกว่าผูร้บัฝากขายจะขายสนิคา้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ได ้ และหากผูร้บั
ฝากขายยงั ขายสนิคา้ไมห่มด  กส็ามารถส่งคนืได ้ส าหรบัวธิกีารบนัทกึบญัชฝีากขาย พจิารณา
ได้ 2 วธิ ีคอื การบนัทกึบญัชแียกต่างหากจากการขายโดยปกติ และบนัทกึบญัชรีวมกบัการ
ขายโดยปกต ิทัง้ดา้นผูร้บัฝากขายและผูฝ้ากขาย รวมถงึระบบการบนัทกึบญัชสีนิคา้แบ่งออกได ้
2 แบบ คือ ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าแบบสิ้นงวด และระบบการบันทึกบัญชีสินค้า
แบบต่อเนื่อง   
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

 

1.  วนัที ่1 เมษายน 25x2  รา้นรุง่นภาพาณิชย ์ไดส้่งแคปหมไูปฝากขายยงัรา้นเหนือการคา้  
จ านวน 500 ถุง ราคาทุนถุงละ 80 บาท โดยมขีอ้ตกลงใหข้ายในราคาถุงละ 100 บาท คดิค่า
นายหน้ารอ้ยละ 5 ของยอดขาย และส่งเงนิรายงานการขายทุกวนัสิน้เดอืน  
 

 รายการฝากขายทีเ่กดิขึน้ระหว่างเดอืนเมษายน 25x2 มดีงันี้ 
25x2 

เม.ย.  3  รา้นเหนือการคา้ จา่ยค่าโฆษณาแทนผูฝ้ากขายจ านวน 1,000 บาท 

        5  รา้นเหนือการคา้ จ่ายค่าบรรจหุบีห่อใหมเ่ป็นเงนิจ านวน 500 บาท ซึง่สามารถเบกิ
จากผูฝ้ากขายได ้

    6--20  รา้นเหนือการคา้ ขายสนิคา้ไดท้ัง้หมด 500 ถุงเป็นเงนิสด และค่าขนส่งใหล้กูคา้ 
   จ านวน 200 บาท 

        30  รา้นเหนือการคา้ น าส่งเงนิและรายงานการขายใหผู้ฝ้ากขายโดยหกัค่านายหน้า  
   และค่าใชจ้า่ยทีส่ามารถเบกิชดเชยได ้

 

ให้ท า 

 1.  รายงานการขาย ณ วนัที ่30 เมษายน 25x2 

 2.  บนัทกึบญัชดีา้นผูร้บัฝากขาย แยกต่างหากจากการขายโดยปกต ิ

 3.  บนัทกึบญัชดีา้นผูฝ้ากขาย แยกต่างหากจากการขายโดยปกต ิตามระบบ 

สนิคา้คงเหลอืแบบสิน้งวด 

 4.  ผ่านรายการแยกประเภทประเภททัว่ไป บญัชฝีากขาย และบญัชรีบัฝากขาย 

 5.  งบก าไรขาดทุนของผูฝ้ากขาย ส าหรบัเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 เมษายน 25x2 

  

2.  บรษิทั ขวญัตา จ ากดั มรีายการคา้กบับรษิทั กะรตั จ ากดั ในเดอืนมถุินายน 25x3 ดงันี้ 
 

ม.ิย. 3 บรษิทั ขวญัตา จ ากดั ส่งเครือ่งป ัน่เอนกประสงคไ์ปฝากขายยงับรษิทั กะรตั จ ากดั  
 จ านวน 100 เครือ่ง ราคาทุนเครือ่งละ 2,000 บาท ตัง้ราคาขายเครือ่งละ 3,000 บาท  
 ใหค้่านายหน้า 10% ของยอดขาย 
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      5 บรษิทั ขวญัตา จ ากดั จา่ยค่าใบปลวิโฆษณาส าหรบัเครือ่งป ัน่เอนกประสงคท์ีส่่งไป 

 ฝากขาย จ านวน 2,000 บาทเป็นเงนิสด 

ม.ิย. 6  บรษิทั กะรตั จ ากดั น าเครื่องป ัน่เอนกประสงคท์ัง้หมด 100 เครื่องไปบรรจุหบีห่อใหม่ 
ให้สวยงามเครื่องละ 30 บาท โดยจ่ายเป็นเงนิสดและค่าใช้จ่ายส่วนนี้สามารถเรยีกคนื
จากผูฝ้ากขายได ้

    30 บรษิัท กะรตั จ ากดั สามารถขายสนิค้าได้ทัง้หมด จงึน าส่งเงนิสดค่าขายสนิค้าพรอ้ม
รายงานการขายหลงัหกัค่าใชจ้า่ยทีจ่า่ยแทนไป 

 

ให้ท า 

 1.  รายงานการขาย ณ วนัที ่30 มถุินายน 25x3 

 2.  บนัทกึรายการทีเ่กดิขึน้ในสมดุรายวนัทัว่ไปของผูร้บัฝากขาย โดยบนัทกึแยก
ต่างหากจากการขายปกตขิองกจิการ  
 3.  บนัทกึรายการทีเ่กดิขึน้ในสมดุรายวนัทัว่ไปของผูฝ้ากขาย โดยบนัทกึแยก
ต่างหากจากการขายปกตขิองกจิการ กรณีบนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืแบบสิน้งวด (Periodic 

Inventory System) 

 

3.  เมือ่วนัที ่1 มนีาคม 25x3 บรษิทั น้ององุน่ไพศาล จ ากดั ไดส้่งเครือ่งซกัผา้จ านวน 15 เครื่อง 
มาฝากขายรา้นน้องใหม ่ ราคาทุนเครือ่งละ 3,500 บาท  โดยตกลงว่าจะไดร้บัค่านายหน้า 10% 

ของยอดขายทัง้หมด และค่านายหน้าพเิศษอกี 5% ของยอดขายเชื่อ  เพื่อรา้นรบัฝากขายจะได้
รบัภาระความผิดชอบในเรื่องหนี้สินส าหรบัการติดตามทวงหนี้  และรบัชดใช้หนี้สนิแทนถ้า
ตดิตามทวงหนี้ไมไ่ด ้ส่วนราคาขายปลกีทีก่ าหนดใหข้ายคอื เครือ่งละ 5,000 บาท 

 รายการเกี่ยวกบัการรบัฝากขาย มดีงันี้ 
ม.ีค. 3 รา้นรบัฝากขายจ่ายค่าขนส่งเขา้รา้นเป็นเงนิสด 300 บาท 

      5 จา่ยเงนิทดรองล่วงหน้าเป็นเงนิสดเท่ากบั 30% ของราคาสนิคา้รบัฝากขายใหแ้ก่ 

 บรษิทัผูฝ้ากขาย 

 7-10  ขายเครือ่งซกัผา้ได ้10 เครือ่ง โดยขายเป็นเงนิสด 8 เครือ่ง ขายเป็นเงนิเชื่อ 

  2 เครือ่ง และจา่ยค่าใชจ้า่ยต่างๆ พรอ้มคดิค่านายหน้าดงันี้ 
- ค่าขนส่งสนิคา้ทีข่ายได ้600 บาท 

- คดิค่าโฆษณา 1,500 บาท 

- คดิค่านายหน้าจากการขาย 
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16-29  ขายเครือ่งซกัผา้ได ้ 5 เครือ่ง โดยเป็นเงนิสด 4 เครือ่ง และขายเป็นเงนิเชื่อ  
  1 เครือ่ง โดยในวนัน้ีไดจ้า่ยค่าขนส่งสนิคา้ทีข่ายได ้500 บาท และคดิค่านายหน้า 
  จากการขาย 

31  ส่งเชค็พรอ้มรายงานการขายไปใหบ้รษิทัผูฝ้ากขายทัง้สิน้หลงัหกัค่าใชจ้า่ย 

  เงนิทดรองจา่ย และค่านายหน้าแลว้ 

 

ให้ท า 

 1.  รายงานการขาย ณ วนัที ่31 มนีาคม 25x2 

 2.  บนัทกึรายการทีเ่กดิขึน้ในสมดุรายวนัทัว่ไปของผูร้บัฝากขาย บนัทกึแยกต่างหาก
จากการขายปกตขิองกจิการ  
 3.  บนัทกึรายการทีเ่กดิขึน้ในสมดุรายวนัทัว่ไปของผูฝ้ากขาย บนัทกึแยกต่างหาก
จากการขายปกตขิองกจิการ กรณบีนัทกึบญัชสีนิคา้แบบสิน้งวด (Periodic Inventory System) 

  

4.  บรษิทั ดอกออ้ จ ากดั ไดส้่งสนิคา้ไปฝากขายยงับรษิทั ไยไหม จ ากดั  ต่อไปนี้เป็นรายการที่
เกดิขึน้เกีย่วกบัการฝากขายส าหรบัเดอืนมกราคม 25x1 

 

ม.ค. 1   บรษิทั ดอกออ้ จ ากดั ซือ้สนิคา้จากผูข้ายจ านวน 2,000 ชิน้ ราคาทุนชิน้ละ 180 บาท 
ตัง้ราคาขายไว ้ชิน้ละ 400 บาท บรษิทั ดอกออ้ จ ากดั ส่งสนิคา้ดงักล่าวไปฝากขาย 

 ยงับรษิทั ไยไหม จ ากดั โดยตกลงคดิค่านายหน้า 30% ของยอดขาย  
 บรษิทั ดอกออ้ จ ากดั จา่ยค่าขนส่งสนิคา้ไปฝากขาย 1,000 บาท     

1-30  บรษิทั ไยไหม จ ากดั จา่ยค่าขนส่งสนิคา้เขา้แทน บรษิทั ดอกออ้ จ ากดั  
 อกี 2,000 บาท บรษิทั ไยไหม จ ากดั ขายสนิคา้ได ้1,600 ชิน้ โดยขายสดไดจ้ านวน 

600 ชิน้ ส่วนทีเ่หลอืขายเชื่อ บรษิทั ไยไหม จ ากดั จา่ยค่าขนส่งออกสนิคา้ไปยงัลกูคา้ 
600 บาท ไมอ่ยูใ่นเงือ่นไขทีจ่ะเบกิคนืจากบรษิทั ดอกออ้ จ ากดั  

    31    บรษิทั ไยไหม จ ากดั ส่งเงนิค่าขายสนิคา้ทีเ่กบ็เงนิไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย และ 
 ค่านายหน้าใหก้บับรษิทั ดอกออ้ จ ากดั พรอ้มรายงานว่ามสีนิคา้คงเหลอื 

 จ านวน 400 ชิน้ 
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ให้ท า  

 1.  กรณทีีผู่ฝ้ากขายบนัทกึการฝากขายแยกต่างหากจากการขายตามปกต ิดงันี้ 
   1.1  กรณทีีผู่ฝ้ากขายบนัทกึสนิคา้คงเหลอืแบบสิน้งวด 

   1.2  กรณทีีผู่ฝ้ากขายบนัทกึสนิคา้คงเหลอืแบบต่อเนื่อง 
 2.  กรณทีีผู่ฝ้ากขายบนัทกึการฝากขายรวมกบัการขายตามปกต ิดงันี้ 
   2.1  กรณทีีผู่ฝ้ากขายบนัทกึสนิคา้คงเหลอืแบบสิน้งวด 

   2.2  กรณทีีผู่ฝ้ากขายบนัทกึสนิคา้คงเหลอืแบบต่อเนื่อง 
 3.  งบก าไรขาดทุน ส าหรบัเดอืน สิน้สุดวนัที ่ 31  มกราคม  25x1 

 

5.  ต่อไปนี้เป็นรายการคา้เกี่ยวกบัการฝากขายบรษิทั รุ่งเรื่องไพศาล จ ากดั ส่งเครื่องท าน ้าอุ่น
ไปฝากขายยงัหา้งหุน้ส่วนจ ากดั มติรภกัด ีระหว่างเดอืนพฤศจกิายน 25x1 โดยในสญัญา 
การฝากขายมเีงือ่นไขในการฝากขายรว่มกนั คอื  
 1.  ราคาก าหนดขายปลกีในราคาเครือ่งละ 4,500 บาท 

 2.  ค่านายหน้าอตัรารอ้ยละ 10 ของยอดขาย 

 3.  ค่าใชจ้า่ยทีส่ามารถเบกิชดเชยกบัผูฝ้ากขายได ้คอื ค่าขนส่งสนิคา้เขา้  
ค่าตดิตัง้ ค่าบรรจหุบีห่อ และค่าโฆษณา 
 4.  ก าหนดส่งเงนิพรอ้มรายงานการขายในวนัสิน้เดอืน 
 

 รายการฝากขายทีเ่กดิขึน้ระหว่างเดอืนพฤศจกิายน 25x1 มดีงันี้ 
 

พ.ย.  1  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั มติรภกัด ีรบัสนิค้าฝากขายจากบรษิัท รุ่งเรื่องไพศาล จ ากัด 
จ านวน 20 เครือ่ง ราคาทุนเครือ่งละ 3,000 บาท และจา่ยค่าขนส่งเขา้รา้น 

     จ านวน 1,500 บาท 

        6  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั มติรภกัด ีส่งเงนิล่วงหน้าใหบ้รษิทั รุง่เรอืงไพศาล จ ากดั  
จ านวน 5,000 บาท 

       18  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั มติรภกัด ีขายสนิคา้ฝากขายไดท้ัง้หมด 15 เครือ่ง เป็นเงนิสด 

   โดยจา่ยค่าวสัดุในการตดิตัง้ จ านวน 6,000 บาท และค่าขนส่งไปยงับา้นลกูคา้ 
   จ านวน 1,000 บาท  
        30  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั มติรภกัด ีน าส่งรายงานการขายและจา่ยเงนิสดใหผู้ฝ้ากขายโดย 

   หกัค่านายหน้า และค่าใชจ้า่ยตามขอ้ตกลงในสญัญาทีส่ามารถเบกิชดเชยได้ 
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ให้ท า 

 1.  รายงานการขาย ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน  25x1 

 2.  บนัทกึรายการทีเ่กดิขึน้ในสมดุรายวนัทัว่ไปของผูร้บัฝากขาย  
   2.1  บนัทกึแยกต่างหากจากการขายปกตขิองกจิการ  
   2.2  บนัทกึรวมกบัการขายปกตขิองกจิการ 
 3.  แยกประเภททัว่ไปบญัชรีบัฝากขาย 

 

6.  (จากโจทยข์อ้ 5.)  ใหบ้นัทกึรายการทีเ่กดิขึน้ในสมุดรายวนัทัว่ไปของของผู้ฝากขาย 

ตามกรณต่ีอไปนี้ 
 

ให้ท า 

 1.  กรณทีีผู่ฝ้ากขายบนัทกึการฝากขายแยกต่างหากจากการขายตามปกต ิดงันี้ 
   1.1  กรณทีีผู่ฝ้ากขายบนัทกึสนิคา้คงเหลอืแบบสิน้งวด 

   1.2  กรณทีีผู่ฝ้ากขายบนัทกึสนิคา้คงเหลอืแบบต่อเนื่อง 
 

 2.  กรณทีีผู่ฝ้ากขายบนัทกึการฝากขายรวมกบัการขายตามปกต ิดงันี้ 
   2.1  กรณทีีผู่ฝ้ากขายบนัทกึสนิคา้คงเหลอืแบบสิน้งวด 

   2.2  กรณทีีผู่ฝ้ากขายบนัทกึสนิคา้คงเหลอืแบบต่อเนื่อง 
 

 3.  งบก าไรขาดทุนส าหรบัเดอืน สิน้สุดวนัที ่ 30  พฤศจกิายน  25x1  

    เมือ่กจิการบนัทกึบญัชตีามกรณทีี ่1.1  

 

7.  สมมตเิมือ่วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์25x1 ผูฝ้ากขายรบัคนืสนิคา้ฝากขายจ านวน 5 เครื่อง โดยมี
ตน้ทุนสนิคา้ฝากขายจ านวน 10,000 บาท ค่าใชจ้า่ยในการฝากขายจ านวน 1,500 บาท  
 

ให้ท า 

 บนัทกึบญัชทีางดา้นผูฝ้ากขายโดยบนัทกึแยกต่างหากจากการขายโดยปกต ิเกี่ยวกบั
การรบัคนืสนิคา้ฝากขาย ทัง้ระบบการบนัทกึบญัชสีนิคา้แบบสิน้งวด และระบบการบนัทกึบญัชี
สนิคา้แบบต่อเนื่อง 
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8.  บรษิทั อุดมทรพัย ์จ ากดั ส่งเครื่องปรบัอากาศไปฝากขายยงับรษิทั สมบูรณ์ จ ากดั ระหว่าง
เดอืนมกราคม 25x2 โดยในสญัญาการฝากขายมเีงือ่นไขในการฝากขายรว่มกนั คอื  
 1.  ราคาก าหนดขายปลกีในราคาเครือ่งละ 15,000 บาท 

 2.  ค่านายหน้าอตัรารอ้ยละ 20 ของยอดขาย 

 3.  ค่าใชจ้า่ยทีส่ามารถเบกิชดเชยกบัผูฝ้ากขายได ้คอื ค่าขนส่งสนิค้าเขา้  
ค่าตดิตัง้ ค่าบรรจหุบีห่อ และค่าโฆษณา 
 4.  ก าหนดส่งเงนิพรอ้มรายงานการขายในวนัสิน้เดอืน 
 

 รายการฝากขายทีเ่กดิขึน้ระหว่างเดอืนมกราคม 25x2 มดีงันี้ 
 

ม.ค.  1  ผูร้บัฝากขาย รบัสนิค้าฝากขายจากบรษิทั อุดมทรพัย ์จ ากดั จ านวน 10 เครื่อง 
ราคาทุนเครือ่งละ 10,000 บาท และจา่ยค่าขนส่งเขา้รา้นจ านวน 1,000 บาท 

        6  ผูร้บัฝากขายส่งเงนิล่วงหน้าใหบ้รษิทั อุดมทรพัย ์จ ากดั จ านวน 20,000 บาท 

      10  ผูร้บัฝากขายจา่ยค่าโฆษณาสนิคา้จ านวน 5,000 บาท 

       20  ผูร้บัฝากขาย ขายเครือ่งปรบัอากาศไดจ้ านวน 8 เครือ่งเป็นเงนิสด  
   โดยจา่ยค่าแรงและค่าวสัดุในการตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศจ านวน 4,500 บาท   
        31  ผูร้บัฝากขาย น าส่งรายงานการขายและจา่ยเงนิสดใหผู้ฝ้ากขายโดยหกั 

  ค่านายหน้า และค่าใชจ้า่ยตามขอ้ตกลงในสญัญาทีส่ามารถเบกิชดเชยได้ 
 

ให้ท า 

 1.  รายงานการขาย ณ วนัที ่31 มกราคม 25x2 

 2.  บนัทกึรายการทีเ่กดิขึน้ในสมดุรายวนัทัว่ไปของผูร้บัฝากขาย แยกต่างหากจาก
การขายปกตขิองกจิการ  
 3.  บนัทกึรายการทีเ่กดิขึน้ในสมดุรายวนัทัว่ไปของผูฝ้ากขาย แยกต่างหากจากการ
ขายปกตขิองกจิการ   
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  3 

การบญัชีขายผ่อนช าระ 

  

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท  

 1.  ความหมายและลกัษณะของการขายผ่อนช าระ 
 2.  ความแตกต่างระหว่างการขายเชื่อกบัการขายผ่อนช าระ 
 3.  ประโยชน์ของการขายผ่อนช าระ 
 4.  วธิกีารบญัชเีกีย่วกบัการขายผ่อนช าระ 
 5.  การบนัทกึบญัชขีายผ่อนช าระ 
 6.  สนิคา้รบัแลกเปลีย่น 

 7.  การผดิสญัญาและการยดึคนืสนิคา้ 
 8.  การค านวณดอกเบีย้จากการขายผ่อนช าระ 
 9.  บทสรปุ 

 10.  แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 11.  เอกสารอา้งองิ 
 

วตัถปุระสงค ์เชิงพฤติกรรม 

 1.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายความหมาย และบอกลกัษณะของการขายผ่อนช าระได ้

 2.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายถงึความแตกต่างระหว่างการขายเชื่อกบัการขายผ่อนช าระ
ได ้ 
 3.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายประโยชน์ของการขายผ่อนช าระ 
 4.  ผูเ้รยีนเขา้ใจวธิกีารบญัชเีกีย่วกบัการขายผ่อนช าระ และสามารถบนัทกึบญัชขีาย
ผ่อนช าระไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 5.  ผูเ้รยีนสามารถค านวณและบนัทกึบญัชสีนิคา้รบัแลกเปลีย่นได้ 
 6.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายถงึการผดิสญัญาและบนัทกึการยดึคนืสนิคา้จากการขาย
ผ่อนช าระได ้

 7.  ผูเ้รยีนสามารถค านวณดอกเบีย้จากการขายผ่อนช าระได้ 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1.  อธบิาย/อภปิรายพรอ้มยกตวัอยา่ง 
 2.  การคน้ควา้หาความรูจ้ากสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์

 3.  ศกึษาคน้ควา้หาความเพิม่เตมิในศูนยว์ทิยบรกิารและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ 

 4.  ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง การบญัชขีายผ่อนช าระ (วนัวสิา  เนื่องสมศร,ี  
2557 : 81-118) 

 2.  ชุดการสอน Power Point ประจ าบทเรยีน 

 3.  แหล่งเวบ็ไซตท์ีเ่กีย่วขอ้งจากสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์

  

การวดัผลและการประเมินผล 

 1.  สอบถามเพื่อประเมนิความเขา้ใจในเนื้อหา และท าแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน 

 2.  มอบหมายแบบฝึกหดัเป็นการบา้น 

 3.  ตรวจสอบการท าแบบฝึกหดัทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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บทท่ี  3  
การบญัชีขายผ่อนช าระ 

 

 การประกอบธุรกจิในปจัจุบนั ที่มกีารแข่งขนักนัสูงมาก กจิการจงึต้องมกีารก าหนด
นโยบายการขายที่หลากหลายขึ้นเพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างทัว่ถงึ โดยมกีารก าหนดให้
ขายเป็นเงนิสดและขายเป็นเงนิเชื่อ แต่นโยบายดงักล่าวกอ็าจยงัไม่ตรงตามความต้องการของผู้
ซื้อมากนัก เนื่องจากราคาสนิค้าอาจจะสูงเกนิไปหรอือาจจะไม่สูงมาก แต่เมื่อเทยีบกบัรายได้
ของลกูคา้กย็งัไมส่ามารถทีจ่ะซือ้เป็นเงนิสดหรอืเงนิเชื่อทัง้จ านวนได ้ ดงันัน้ การขายผ่อนช าระ 
จงึเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่กิจการน ามาใช้เพื่อก าหนดเป็นนโยบายการขาย ซึ่งถือว่าเป็นอีก
ทางเลอืกทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมากจากผูซ้ือ้ 

  
ความหมายและลกัษณะของการขายผอ่นช าระ 

 

 1.  ความหมายของการขายผอ่นช าระ 

 ขวญัสกุล  เตง็อ านวย  (2553 :  2-1) ไดใ้หค้วามหมายไว้ว่า การขายผ่อนช าระ 
(Installment Sales) หมายถงึ การขายทรพัยส์นิทีก่ าหนดใหจ้่ายช าระเป็นงวดๆ ตดิต่อกนัใน
ระยะเวลาหนึ่ง ตามปกติการขายผ่อนช าระมกัจะก าหนดให้มกีารจ่ายเงนิวางเริม่แรก (Down 

Payment) หรอืช าระเงนิค่างวดล่วงหน้าจ านวนหน่ึง ณ ขณะขาย 

 กล่าวโดยสรุป การขายผ่อนช าระ หมายถงึ การขายสนิทรพัยท์ีผู่้ขายก าหนดให้ผูซ้ื้อ
จา่ยช าระเป็นงวดๆ ตดิต่อกนัภายในช่วงระยะเวลาทีต่กลงกนั ซึง่มกัใหจ้่ายเงนิวางเริม่แรก เมื่อ
มกีารท าสญัญาเป็นจ านวนหนึ่ง หรอืช าระเงนิงวดล่วงหน้าจ านวนหนึ่ง ณ ขณะขาย ตวัอย่าง
ของสนิค้าขายผ่อนช าระ เช่น โทรศพัท์มอืถือ บ้าน คอนโดมเีนียม รถยนต์รถจกัรยานยนต ์
เครือ่งปรบัอากาศ ตูเ้ยน็ เครือ่งซกัผา้ และเครือ่งคอมพวิเตอร ์เป็นตน้ 

 

 2.  ลกัษณะของการขายผ่อนช าระ 

  ลกัษณะของการการขายผ่อนช าระอาจท าได้ในหลายรูปแบบ โดยปกตกิารขายผ่อน
ช าระมกัถอืว่ามกีารโอนกรรมสทิธิใ์นสนิคา้เมือ่มกีารท าสญัญาหรอืการส่งมอบ  
(วรศกัดิ ์ทุมมานนท ์และนฐัวุฒ ิ สุวรรณยัง่ยนื,  2557 : 111-112) 
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 อย่างไรก็ตาม หากผู้ขายต้องการมสีทิธใินการยดึสนิค้าคนืตามกฎหมายเมื่อผู้ซือ้ผดิ
นัดช าระหนี้ มกันิยมท าสญัญาขายผ่อนช าระในรปูแบบสญัญาเช่าซือ้ ซึง่จะมกีารโอนกรรมสทิธิ ์
เมือ่ผูซ้ือ้ช าระเงนิครบตามสญัญา 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา 572 ไดใ้หค้วามหมายของ “สญัญาเช่าซือ้” 
ไว้ว่า อนัว่าเช่าซื้อนัน้ คอืสญัญาซึ่งเจา้ของเอาทรพัยส์นิ ออกให้เช่า และให้ค ามัน่ว่าจะขาย
ทรพัยส์นินัน้ หรอืว่าจะใหท้รพัยส์นิ นัน้ตกเป็นสทิธแิก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขทีผู่้เช่าได้ใช้เงนิเป็น
จ านวนเท่านัน้เท่านี้คราว 

 สญัญาเช่าซือ้นัน้ถา้ไมท่ าเป็นหนงัสอื ท่านว่าเป็นโมฆะ 
 มาตรา 573 ผูเ้ช่าจะบอกเลกิสญัญาในเวลาใดเวลาหนึ่งกไ็ด้ ดว้ยส่งมอบทรพัยส์นิ
กลบัคนืใหแ้ก่เจา้ของโดยเสยีค่าใชจ้า่ยของตนเอง  

 มาตรา 574 ในกรณผีดินดัไมใ่ชเ้งนิสองคราวตดิ ๆ กนั หรอื กระท าผดิสญัญาในขอ้ 

ทีเ่ป็นส่วนส าคญัเจา้ของทรพัยส์นิจะบอกเลกิ สญัญาเสยีก็ได ้ถ้าเช่นนัน้บรรดาเงนิทีไ่ด้ใช้มา
แล้วแต่ก่อน ให้รบิ เป็นของเจ้าของทรพัย์สนิ และเจ้าของทรพัย์สนิชอบที่จะกลบัเข้าครอง
ทรพัยส์นินัน้ไดด้ว้ย 

 อนึ่ง ในกรณีกระท าผดิสญัญาเพราะผดินัดไม่ใช้เงนิซึ่งเป็นคราว  ที่สุดนัน้ท่านว่า
เจา้ของทรพัยส์นิชอบทีจ่ะรบิบรรดาเงนิทีไ่ด้ใชม้า แลว้แต่ก่อน และกลบัเขา้ครองทรพัยส์นิได ้
ต่อเมือ่ระยะเวลาใชเ้งนิ ไดพ้น้ก าหนดไปอกีงวดหนึ่ง  
 จากความหมายของสญัญาเช่าซื้อดงักล่าวข้างต้น จงึสรุปได้ว่า สญัญาเช่าซื้อ คือ 
สญัญาซึ่งเจ้าของเอาทรพัย์สินออกให้เช่า และสัญญาว่าจะขายทรพัย์สินนัน้ หรือว่าจะให้
ทรพัยส์นินัน้ตกเป็นสทิธแิก่ผูเ้ช่า เมื่อผูเ้ช่าช าระเงนิครบตามทีก่ าหนดในสญัญา หากไม่ท าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ใหถ้อืเป็นโมฆะ สญัญาเช่าซือ้จงึมกัระบุขอ้ต่อไปนี้ 
  1.  ชื่อและทีอ่ยูข่องคู่สญัญา 
  2.  รายละเอยีดสนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่าซือ้ 

  3.  ระยะเวลาทีใ่หเ้ช่าซือ้ 

  4.  อตัราดอกเบีย้ 

  5.  จ านวนเงนิทัง้สิน้ จ านวนเงนิวางเริม่แรก ค่าผ่อนช าระแต่ละงวด 

  6.  การผดิสญัญาและการยดึสนิคา้คนื ค่าใชจ้่ายทีผู่เ้ช่าซือ้ตอ้งรบัผดิชอบ 

  7.  การขอช าระหนี้ทัง้หมดก่อนวนัทีต่กลงกนัในสญัญา ฯลฯ 

 ในกรณทีีผู่เ้ช่าท าผดิสญัญา เช่น ไมน่ าส่งเงนิค่าเช่า เป็นเวลาสองงวดตดิต่อกนั 
เจา้ของสนิทรพัยม์สีทิธยิดึสนิทรพัยค์นืในงวดทีส่าม โดยไมต่อ้งคนืเงนิทีผู่เ้ช่าจา่ยมาแลว้ 
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ตวัอยา่ง สญัญาเช่าซือ้ทีด่นิและอาคาร ดงัแสดงในภาพที ่3-1 ดงันี้ 
 

สญัญาเช่าซ้ือท่ีดินและอาคาร*
 

 

“สญัญาเช่าซื้อ” คือ สญัญาซึ่งเจ้าของทรพัย์สินที่เรยีกว่า ผู้ให้เช่าซ้ือ เอา
ทรพัยส์นิออกใหเ้ช่า และใหค้ ามัน่ว่าจะขายทรพัยส์นินัน้หรอืใหท้รพัยส์นินัน้ตกเป็นสทิธแิก่  
ผู้เช่าซ้ือ โดยมเีงื่อนไขว่าเมื่อผูเ้ช่าซื้อได้ช าระราคาเป็นจ านวนเงนิครบถ้วนตามจ านวนครัง้ที่
ก าหนดไวใ้นสญัญา 

ข้อพึงสงัเกตและควรระมดัระวงั 
๑. สญัญาเช่าซื้อ ไม่ว่าจะเป็นการเช่าซือ้อสงัหารมิทรพัยห์รอืสงัหารมิทรพัยก์็

ตาม กฎหมายไดก้ าหนดแบบของสญัญาไว ้คอื ต้องท าเป็นหนังสอื หมายความว่า คู่สญัญาทัง้
สองฝา่ยตอ้งลงลายมอืชื่อในสญัญามฉิะนัน้ตกเป็นโมฆะ 

นอกจากน้ีสญัญาเช่าซื้อไม่ท าให้ผู้เช่าซื้อได้กรรมสิทธิใ์นทรพัย์สินที่เช่าซื้อ
จนกว่าผูเ้ช่าซือ้จะไดช้ าระเงนิครบตามจ านวนครัง้ทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา 

๒. กรณกีารช าระค่าเช่าซือ้ คู่สญัญาอาจก าหนดว่า ในกรณีผูเ้ช่าซือ้ส่งตวัแทน
ไปเรยีกเก็บค่าเช่าซื้อ ใหถ้อืว่าเป็นเพยีงการให้ความสะดวกแก่ผูใ้หเ้ช่าซื้อเท่านัน้มใิช่เป็นการ
เปลีย่นแปลงสถานทีช่ าระค่าเช่าซือ้ 

๓. ควรมกีารวงเลบ็จ านวนเงนิเป็นตวัหนงัสอืเพื่อความชดัเจนไวด้ว้ย 

๔. เพื่อความสะดวกและความชัดเจนในการช าระค่าเช่าซื้อ คู่ส ัญญาอาจ
ก าหนดตารางการช าระเงนิค่าเช่าซือ้ในแต่ละงวดไวใ้นสญัญาดว้ยกไ็ด ้เช่น 

 

อนัดบั งวด วนัทีช่ าระเงนิ จ านวนเงนิ 

    

 

รวมเป็นเงนิทีผู่เ้ช่าซือ้จะตอ้งช าระทัง้สิน้........................บาท 
(..........................................) 
                                                        

*จดัท าโดย นางสาวพชัรนิทร์ ค าเจรญิ นิติกร ๓ นางสาวสุมลรตัน์ นาคพานิช นิติกร ๓ 
นางสาวจรีะ พุ่มพวง นิตกิร ๓ ศนูยข์อ้มลูกฎหมายกลาง ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 



 

 

86 

 บทที ่3 
 

  

๕. อัตราค่าชดเชยตามสัญญาข้อ ๓. อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

๖. เพื่อป้องกนัการกระท าอนัมชิอบด้วยกฎหมายต่อทรพัยส์นิที่เช่าซื้อ ควรมี
การก าหนดดว้ยว่าผูเ้ช่าซือ้จะไมก่ระท าการหรอืยนิยอมใหก้ระท าการใดๆ ต่อทรพัยส์นิทีเ่ช่าซือ้
อนัเป็นการฝา่ฝืนต่อกฎหมายหรอืขดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 

๗. ในกรณีผู้ให้เช่าซื้อจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยให้สูงกว่าที่
ก าหนดไวใ้นสญัญา คู่สญัญาอาจก าหนดไวใ้นสญัญาว่า ผูใ้หเ้ช่าซือ้มสีทิธทิ าไดโ้ดยใหม้หีนังสอื
แจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบล่วงหน้า......วนั ก่อนมกีารเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยโดยไม่เกนิอตัรา
ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

๘. คู่สญัญาควรก าหนดว่าหากฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงยา้ยทีอ่ยูห่รอืยา้ยสถานทีท่ างาน 
จะต้องแจง้ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในเวลา.......วนั นับแต่วนัที่
ยา้ยสถานทีด่งักล่าว 

 

ภาพท่ี  3-1  ตวัอยา่งสญัญาเช่าซือ้  
ทีม่า :  (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา,  2557) 

 

ความแตกต่างระหว่างการขายเช่ือกบัการขายผอ่นช าระ 

 

 การขายเชื่อ (Credit Sales) พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติสถาน พ.ศ. 2542 ไดใ้ห้
ความหมายไวว้่า การขายเชื่อ หมายถงึ ขายโดยยอมเกบ็เงนิอนัเป็นมลูค่าในภายหลงั คอื การ
ทีผู่ข้ายยอมมอบสนิคา้ใหผู้ซ้ือ้ก่อนการช าระเงนิ โดยก าหนดใหผู้ซ้ื้อมาช าระเงนิในภายหลงัตาม
เวลาทีก่ าหนด ซึง่กรรมสทิธิใ์นสนิคา้จะตกเป็นของผูซ้ือ้ทนัทแีมว้่าจะไม่ช าระเงนิกต็าม และ
ตราบใดทีผู่ซ้ ือ้ยงัไม่ช าระเงนิใหก้บัผูข้าย ผูซ้ือ้ยอ่มไดช้ื่อว่าเป็นลกูหนี้ของการขาย แต่ผูข้ายยงั
ไมม่สีทิธเิรยีกใหผู้ซ้ือ้ช าระเงนิจนกว่าจะถงึก าหนดเวลาตามทีต่กลงกนั 

 จากความหมายการขายเชื่อ กับการขายผ่อนช าระที่ได้กล่าวมาแล้ว ถือ ว่ามีข้อ
แตกต่างอยู่บางประการ ทัง้ดา้นลกัษณะการรบัช าระเงนิจากลูกหนี้ ระยะเวลาการช าระหนี้ เงนิ
ลงทุนของผูข้าย กรรมสทิธิใ์นสนิคา้ สทิธใินการยดึคนืสนิคา้จากลูกหน้ีผดินัด ค่าใชจ้่ายหลงัการ
ขาย และผลตอบแทน การสรปุดงัแสดงในตารางที ่3-1 ดงันี้ 
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ตารางท่ี  3-1  ความแตกต่างระหว่างการขายเชื่อกบัการขายผ่อนช าระ 
 

ความแตกต่าง การขายเช่ือ 

 (Credit Sales) 

การขายผอ่นช าระ 

(Installment Sales) 

1. ลกัษณะการรบัช าระหนี้
จากลกูหนี้ 

ผูข้ายไดร้บัช าระเงนิในคราว
เดยีวเมือ่ครบตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

ไดร้บัเงนิวางเริม่แรก ทีเ่หลอืจะ
ทยอยรบัช าระเป็นงวดๆ ตาม
ระยะเวลาทีต่กลงกนั 

2. ระยะเวลาการรบัช าระหนี้ มกัก าหนดเป็นเงือ่นไขในการ
ช าระเงนิ เช่น 30 วนัถงึ 90

วนั 

ก าหนดเป็นงวดๆ ทีอ่าจอยูใ่นปี
บญัชเีดยีวกนัหรอืต่างปีบญัช ี

3. เงนิลงทุนของผูข้าย เงนิทุนจมในลกูหนี้ไมม่าก
เพราะมกี าหนดการช าระเรว็ 
และมกัไม่มกีารคดิดอกเบีย้ 

เงนิลงทุนจมในลกูหนี้มาก
เพราะมรีะยะเวลารบัช าระ 
ทีย่าวนาน มกัมกีารคดิดอกเบีย้ 

4. กรรมสทิธิใ์นสนิคา้ โอนกรรมสทิธิท์นัทเีมือ่ส่ง
มอบ 

ขึน้กบัรปูแบบการท าสญัญา 
โดยปกตจิะโอนกรรมสทิธิเ์มื่อ
ช าระครบถงึงวดสุดทา้ย 

5. สทิธใินการยดึคนืสนิคา้
จากลกูหนี้ผดินดัช าระหน้ี 

ผูข้ายตอ้งทวงถาม ฟ้องรอ้ง
บงัคบัคด ีแต่ไมส่ามารถยดึ
สนิคา้คนืได ้ 

หากเป็นสญัญาเช่าซือ้ ผูข้ายมี
สทิธิไ์มค่นืเงนิทีร่บัช าระมาแลว้ 
และสามารถยดึคนืสนิคา้ได ้

6. ค่าใชจ้่ายหลงัการขาย มจี านวนน้อยกว่าการขาย
ผ่อนช าระ เพราะระยะเวลา
เกบ็หนี้ส ัน้กว่า 

มจี านวนมากกว่า เพราะมี
ค่าใชจ้่ายในการเกบ็หนี้ ตดิตาม
หนี้ มคีวามเสีย่งหน้ีสญูมากกว่า 

7. ผลตอบแทน ก าไรจากการขาย ก าไรจากการขายและ 
รายไดด้อกเบีย้ 

ทีม่า : (ปรบัปรงุจาก ขวญัสกุล  เตง็อ านวย,  2553 : 2-3) 
 

ประโยชน์ของการขายผอ่นช าระ 

สนิค้าหลายชนิดที่ผู้ขายน ามาขายผ่อนช าระเช่น ที่ดนิ อาคาร เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน
ครวัเรอืน โทรศพัท ์เครือ่งคอมพวิเตอร ์รถยนต์ เครือ่งประดบั เครื่องเรอืน สนิคา้ฟุ่มเฟือย ฯลฯ 
เพราะการขายผ่อนช าระมปีระโยชน์ทัง้ต่อตวัผูข้ายและผู้ซือ้ดงันี้  
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 1.  ประโยชน์ทางด้านผูข้าย 

  1.1  ผู้ขายมทีางเลอืกให้กบัผู้ซือ้หรอืลูกคา้ในการตดัสนิใจซื้อไดม้ากขึน้ เพราะ
นอกจากจะเป็นซือ้เงนิสด เงนิเชื่อ แลว้ยงัสามารถซือ้เป็นเงนิผ่อนไดด้ว้ย 

  1.2  ผูข้ายขายสนิคา้ไดง้า่ยขึน้ เนื่องจากผูซ้ือ้ไม่จ าเป็นต้องจ่ายเงนิทัง้ก้อนเพื่อน า
สนิคา้มาใช ้จงึเป็นการเพิม่ยอดขาย ก าไร และอตัราการหมุนเวยีนของสนิคา้ใหก้บัผูข้ายไดเ้ป็น
อยา่งด ี

  1.3  ผู้ขายได้รายได้ดอกเบี้ยจากการผ่อนช าระ เพราะการขายผ่อนช าระมกัมี
ก าหนดระยะเวลาเป็นงวดทีม่ากกว่า 1 ปี จงึมกีารคดิดอกเบีย้เพิม่จากราคาสนิค้าเงนิสด ซึง่จะ
เป็นรายไดข้องผูข้ายเพิม่เตมินอกเหนือจากก าไรจากการขายตามปกต ิ 
 

 2.  ประโยชน์ทางด้านผูซ้ื้อ 

  2.1  ผู้ซือ้ไดส้นิทรพัยม์าใชป้ระโยชน์ก่อนโดยไม่ต้องใชเ้งนิลงทุนมากนักเพราะ
เป็นเพยีงการจ่ายเงนิวางเริม่แรก โดยมจี านวนไม่มากอาจคดิเป็นรอ้ยละของยอดขาย ท าให ้
สามารถน าเงนิสดไปบรหิารใหเ้กดิประโยชน์ดา้นอื่นได ้

  2.2  ผูซ้ือ้ไดส้นิทรพัยม์าใชก่้อนขณะทีไ่ม่ต้องจ่ายเงนิเพื่อซือ้สนิคา้ทัง้จ านวน ท า
ใหไ้มเ่กดิตน้ทุนเสยีโอกาสทางธุรกจิในบางกรณ ี

  2.3  ผูซ้ือ้มสีภาพคล่องทางการเงนิด ีเนื่องจากการผ่อนช าระเป็นงวดๆ เพราะการ
วางเงนิวางเริม่แรกบางส่วนกส็ามารถน าสนิทรพัยม์าใชไ้ด ้  
 

วิธีการบญัชีเก่ียวกบัการขายผอ่นช าระ 

 กจิการทีม่กีารขายผ่อนช าระสามารถเลอืกทีจ่ะบนัทกึบญัชเีกี่ยวกบัการรบัรูร้ายไดจ้าก
การขายผ่อนช าระ ไดจ้าก 2 วธิ ีคอื 

 

 1.  วธิกีารรบัรูร้ายไดก้ าไรขัน้ตน้เป็นรายไดท้ัง้จ านวนในงวดทีม่กีารขาย 

 2.  วธิกีารรบัรูร้ายไดก้ าไรขัน้ตน้เป็นรายไดต้ามสดัส่วนของเงนิทีเ่รยีกเกบ็ได้ 
 

 ซึง่ในเนื้อหาบทนี้จะอธบิายถงึการบนัทกึบญัชเีกี่ยวกบัการขายผ่อนช าระตามวธิกีาร
รบัรูร้ายไดก้ าไรขัน้ตน้เป็นรายไดต้ามสดัส่วนของเงนิทีเ่รยีกเกบ็ได ้โดยจะสอดคลอ้งกบัการรบัรู้
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รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตาม เกณฑค์งค้าง (Accrual Basis)  ซึง่เป็นนโยบายการบญัชทีีถู่กต้อง
ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ส่วนผูข้ายผ่อนช าระทีม่กีารคดิดอกเบีย้ กส็ามารถรบัรูร้ายได้
ทางการเงนิเป็นดอกเบีย้รบัในแต่ละงวดจนกว่าจะสิน้สุดสญัญา 

 ตามค าศพัทบ์ญัชขีองสมาคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย  ได้
ใหค้ าจ ากดัความของวธิกีารบญัชขีายผ่อนช าระไวด้งันี้ 
 “วธิกีารบญัชขีายผ่อนช าระ เป็นวธิีการบญัชทีี่บนัทกึรายได้จากการขายผ่อนช าระ
เฉพาะก าไรขัน้ตน้ทีค่ านวณตามส่วนของเงนิสดทีไ่ดร้บัช าระจากลกูหนี้ในแต่ละปี” 
 การรบัรูก้ าไรขัน้ต้นจากการขายผ่อนช าระตามจ านวนเงนิทีเ่รยีกเกบ็ไดน้ัน้ ถอืว่าเงนิ
ที่ได้รบัในแต่ละงวดบญัชี ประกอบด้วยต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้นที่ได้รบั  โดยก าหนดจาก
อตัราก าไรขัน้ต่อยอดขาย โดยสามารถค านวณไดจ้ากสตูร ดงันี้ 
   

    อตัราก าไรขัน้ตน้ = 100  xยอดขาย
ตน้ทนุขาย -ยอดขาย













 

 

ตวัอย่างท่ี  3-1  

 ในเดอืนธนัวาคม 25x5 บรษิทั น้องต้นอ้อ จ ากดั ขายสนิคา้ผ่อนช าระเป็นเงนิ 60,000 

บาท มรีาคาทุน 45,000 บาท ได้รบัเงนิวางเริม่แรก 5,000 บาท ทีเ่หลอืก าหนดใหลู้กคา้ผ่อน
ช าระ 20 เดอืน เดอืนละเท่าๆ กนั เริม่ตัง้แต่เดอืนมกราคม 25x6  
 

 ก าไรขัน้ตน้ทีถ่อืเป็นรายไดใ้นแต่ละปี แสดงไดด้งันี้ 
 

  อตัราก าไรขัน้ตน้ = 100  x
60,000

45,00060,000







 

  

      = 25% 

 

ปี จ านวนเงินท่ีเรียกเกบ็ได้ ก าไรขัน้ต้นท่ีถือเป็นรายได้ ต้นทุนสินค้าท่ีขาย 

25x5 5,000 5,000 x 25%   =  1,250 3,750 

25x6 2,750 x 12  = 33,000 33,000 x 25%  =  8,250 24,750 

25x7 2,750 x 8   = 22,000 22,000 x 25%  =  5,500 16,500 

รวม 60,000 15,000 45,000 
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 จากการค านวณจะเหน็ไดว้่า  การค านวณก าไรขัน้ต้นจากการขายผ่อนช าระทีถ่อืเป็น
รายไดใ้นแต่ละปี  จะน าอตัราก าไรขัน้ต้นต่อยอดขายคูณกบัจ านวนเงนิทีเ่รยีกเกบ็ได้ในแต่ละปี  
จ านวนเงนิทีเ่กบ็ไดส้่วนทีเ่หลอืกจ็ะเป็นตน้ทุนของสนิคา้ทีร่วมอยูใ่นเงนิทีเ่กบ็ได้ 
 จากตวัอย่างขา้งต้น ก าไรขัน้ต้นจากการขายผ่อนช าระทัง้สิน้เท่ากบั 15,000 บาท ใน
จ านวนนี้มสี่วนทีถ่อืเป็นรายได้ในปี 25x5 เป็นเงนิ 1,250 บาท ณ วนัสิน้ปี 25x5 จงึมกี าไร
ขัน้ต้นทีย่งัไม่ถอืเป็นรายไดจ้ านวน 13,750 บาท ซึง่เรยีกว่า ก าไรขัน้ต้นจากการขายผ่อนช าระ
รอตดับญัช ี(Deferred Gross Profit on Installment Sales) และจะต้องโอนไปเป็นรายไดใ้นปี 
25x6 และปี 25x7 ต่อไป 

 

การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการขายผอ่นช าระ 

 การบนัทกึบญัชเีกี่ยวกบัการขายผ่อนช าระตามวธิกีารบญัชขีายผ่อนช าระถอืว่าก าไร
จากการขายผ่อนช าระเกดิขึน้ตามส่วนของยอดขายทีเ่กบ็เงนิไดใ้นแต่ละปี  ดงันัน้ ในการบนัทกึ
จงึควรมบีญัชต่ีางๆ ดงันี้  (รตัน์ชนก  พราหมณ์ศริ,ิ  2556 : 5-6)  

 

 1.  บญัชีขาย บญัชีลูกหน้ี และบญัชีต้นทุนสินค้าขาย โดยระบุว่าเกดิจากการขาย
ผ่อนช าระ เพื่อแยกต่างหากจากการขายปกต ิ

 2.  บญัชีก าไรขัน้ต้นจากการขายผอ่นช าระรอตดับญัชี เพื่อบนัทกึก าไรขัน้ตน้จาก
การขายผ่อนช าระทีเ่กดิขึน้ในงวดทีม่กีารขาย  และจดัสรรไปเป็นรายไดด้ว้ยก าไรจากการขาย
ผ่อนช าระทีร่วมอยูใ่นยอดขายทีเ่กบ็เงนิได้ 
 3.  บญัชีก าไรขัน้ต้นจากการขายผอ่นช าระท่ีเกิดขึ้นแล้ว  เพื่อบนัทกึก าไรขัน้ต้น
จากการขายผ่อนช าระทีถ่อืเป็นรายได ้ ซึง่เป็นรายการปรบัปรงุ ณ วนัสิน้งวดบญัชี 
 

 การบนัทกึบญัชสีามารถบนัทกึได ้2 วธิ ีคอื วธิสีนิคา้คงเหลอืแบบต่อเนื่อง (Perpetual 

Inventory Method) และ วธิสีนิคา้คงเหลอืแบบสิน้งวด (Periodic Inventory Method) ซึง่เนื้อหา
บทน้ีจะอธบิายการบนัทกึบญัชวีธิสีนิคา้คงเหลอืแบบต่อเนื่องเท่านัน้ เนื่องจากเป็นวธิทีีน่ิยมใช้
ในการบนัทกึ แยกพจิารณาตามลกัษณะการขายผ่อนช าระได ้2 กรณ ีดงันี้ 
 

1.  การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการขายผอ่นช าระภายในปีเดียวกนั  

การขายผ่อนช าระภายในปีเดยีวกนั เป็นลกัษณะการขายผ่อนช าระทีม่กีารช าระเงนิงวด
ตดิต่อกนัจนครบตามที่ตกลงในสญัญาภายในปีทีเ่กดิการขายผ่อนช าระ ดงัแสดงในตวัอย่างที ่
3-2 ดงันี้ 
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ตวัอย่างท่ี  3-2  
 บรษิทั เกหลง จ ากดั ขายตู้เยน็ผ่อนช าระใหก้บัลูกค้ารายหนึ่ง โดยมรีาคาขายเงนิสด

จ านวน 10,000 บาท ราคาทุนจ านวน 8,000 บาท ในวนัท าสญัญาคอืวนัที ่1 กรกฎาคม 25x1 
ผู้ซื้อช าระเงนิวางเริม่แรกจ านวน 4,000 บาท ส่วนที่เหลอืท าสญัญาผ่อนช าระ 3 งวดงวดละ 
เท่ากนั ตกลงเริม่ช าระงวดแรกวนัที ่1 สงิหาคม 25x1 บรษิทัไมม่กีารคดิดอกเบีย้จากลกูคา้  

 รายการค้าข้างต้นสามารถน ามาบนัทกึรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปของผู้ขายผ่อน
ช าระดงันี้ (วธิสีนิคา้คงเหลอืแบบต่อเนื่อง : Perpetual Inventory Method)  
 

สมดุรายวนัทัว่ไป                                  

พ.ศ.  25x1 รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

เดอืน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
ก.ค. 1 เงนิสด  

ลกูหนี้ขายผ่อนช าระ  
     ขายผ่อนช าระ  
บนัทกึรายการขาย รบัเงนิวาง
เริม่แรกงวดแรก และลกูหนี้ 

 4,000 

6,000 

 

- 

- 

 

 

10,000 

 

 

- 

  ตน้ทุนขายผ่อนช าระ 
      สนิคา้คงเหลอื 

บนัทกึตน้ทุนสนิคา้ขายผ่อนช าระ 

 8,000 -  

8,000 

 

- 

ส.ค. 1 เงนิสด  2,000 -   

         ลกูหนี้ขายผ่อนช าระ    2,000 - 

  รบัช าระหนี้งวดที ่1      

ก.ย. 1 เงนิสด  2,000 -   

         ลกูหนี้ขายผ่อนช าระ    2,000 - 

  รบัช าระหนี้งวดที ่2      

ต.ค. 1 เงนิสด  2,000 -   

         ลกูหนี้ขายผ่อนช าระ    2,000 - 

  รบัช าระหนี้งวดที ่3      
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 บทที ่3 
 

  

สมดุรายวนัทัว่ไป                                  

พ.ศ.  25x1 รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

เดอืน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
ธ.ค. 31 ขายผ่อนช าระ 

     ตน้ทุนขายผ่อนช าระ 
     ก าไรขัน้ตน้จากการขาย- 

     ผ่อนช าระรอตดับญัช ี

บนัทกึก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อน
ช าระรอตดับญัช ี

 10,000 

 

- 

 

 

8,000 

2,000 

 

- 

- 

  ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระ-
รอตดับญัช ี

     ก าไรขัน้ตน้จากการขาย- 

     ผ่อนช าระทีเ่กดิขึน้แลว้ 

บนัทกึก าไรขัน้ตน้จากการขาย 

ผ่อนช าระรอตดับญัชเีป็นรายได ้

(4,000 + 6,000) x 20% 

 2,000 -  

 

2,000 

 

 

- 

  ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระ-
ทีเ่กดิขึน้แลว้ 

 2,000 -   

        ก าไรขาดทุน    2,000 - 

  ปิดก าไรขัน้ตน้จากการขาย 

ผ่อนช าระทีเ่กดิขึน้แลว้ 

     

 

การผ่านรายการไปบญัชแียกประเภททัว่ไปทีเ่กีย่วขอ้ง 

บญัชลีกูหนี้ขายผ่อนช าระ 
25x1 

ก.ค. 1 

 

ขายผ่อนช าระ 
 

6,000 

 

- 

25x1 

ส.ค. 1 

 

เงนิสด 

 

2,000 

 

- 

    ก.ย.1 เงนิสด 2,000 - 

    ต.ค.1 เงนิสด 2,000 - 

  6,000 -   6,000 - 

 



93 
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บญัชกี าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระรอตดับญัช ี

25x1 

ธ.ค. 31 

 

ก าไรขัน้ตน้จากการ
ขายผ่อนช าระที่
เกดิขึน้แลว้ 

 

2,000 

 

- 

25x1 

ธ.ค. 31 

 

ขายผ่อนช าระ 
 

2,000 

 

- 

  2,000 -   2,000 - 

 

บญัชกี าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระทีเ่กดิขึน้แลว้ 

25x1 

ธ.ค. 31 

 

ก าไรขาดทุน 

 

2,000 

 

- 

25x1 

ธ.ค. 31 

 

ก าไรขัน้ตน้จาก
การขายผ่อนช าระ
รอตดับญัช ี

 

2,000 

 

- 

  2,000 -   2,000 - 

 

การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน) ของบรษิทั เกหลง จ ากดั ท าไดด้งันี้ 
 

บริษทั เกหลง จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 และ 25x0  

หน่วย : บาท 

 25x1 25x0 

สนิทรพัย ์

สนิทรพัยห์มุนเวยีน: 

          ลกูหนี้ขายผ่อนช าระทีค่รบก าหนดภายในหนึ่งปี 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน: 

          ลกูหนี้ขายผ่อนช าระ 
หนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้     

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน: 

          ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระรอตดับญัช ี

      
 

 

 

xx 

 

xx 

 

 

xx 

 

 

xx 

 

xx 

 

 

xx 
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การแสดงรายการในงบก าไรขาดทุน (บางส่วน) ของบรษิทั เกหลง จ ากดั ท าไดด้งันี้ 
 

บริษทั  เกหลง  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 
ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x1 และ 25x0 

หน่วย : บาท 

 25x1 25x0 

รายไดจ้ากการขายผ่อนช าระ 
หกั ตน้ทุนขายผ่อนช าระ 
ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระ 
หกั  ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระรอตดับญัช ี

ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระทีเ่กดิขึน้แลว้ 

หกั  คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน (สมมต)ิ 
ก าไรสุทธ ิ

10,000 

8,000 

2,000 

      - 

2,000 

  400 

1,600 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

 

2.  การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการขายผอ่นช าระต่างปีบญัชีกนั 

การขายผ่อนช าระต่างปีบญัชกีนั เป็นลกัษณะการขายผ่อนช าระทีม่คีวามต่อเนื่องของ
ระยะเวลาทีก่ าหนดในการผ่อนช าระไมแ่ลว้เสรจ็ภายในปีเดยีวกนักบัการขายผ่อนช าระ ดงัแสดง
ในตวัอยา่งที ่3-3 ดงันี้ 
  

ตวัอย่างท่ี  3-3 

  จากขอ้มลูตวัอยา่งที ่3-1 สมมตบิรษิทั น้องตน้ออ้ จ ากดั เริม่ด าเนินงานเกีย่วกบั 

การขายเครือ่งเสยีงเมือ่ตน้เดอืนธนัวาคม 25x5 ซึง่ในระหว่างเดอืนธนัวาคม  บรษิทัไดซ้ือ้สนิคา้ 
เป็นเงนิเชื่อ 48,000 บาท โดยน ามาขายสนิค้าผ่อนช าระเป็นเงนิ 60,000 บาท มรีาคาทุน 
45,000 บาท ไดร้บัเงนิวางเริม่แรก 5,000 บาท ทีเ่หลอืก าหนดให้ลูกค้าผ่อนช าระ 20 เดอืน 
เดอืนละเท่าๆ กนั เริม่ตัง้แต่เดอืนมกราคม 25x6 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x5 บรษิทัตรวจนับ
สนิคา้คงเหลอืไดเ้ป็นเงนิ 3,000 บาท บรษิทัไมม่กีารคดิดอกเบีย้จากลกูคา้  
 

 รายการค้าข้างต้นสามารถน ามาบนัทกึรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปของผู้ขายผ่อน
ช าระไดด้งันี้ (วธิสีนิคา้คงเหลอืแบบต่อเนื่อง : Perpetual Inventory Method) 
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สมดุรายวนัทัว่ไป                                  

พ.ศ.  25x5 รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

เดอืน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
ธ.ค. 1 สนิคา้คงเหลอื 

      เจา้หนี้ 
ซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อ 48,000 บาท 

 48,000 -  

48,000 

 

- 

  เงนิสด  

ลกูหนี้ขายผ่อนช าระ  
     ขายผ่อนช าระ  
บนัทกึรายการขาย รบัเงนิวาง
เริม่แรกงวดแรก และลกูหนี้ 

 5,000 

55,000 

 

- 

- 

 

 

60,000 

 

 

- 

  ตน้ทุนขายผ่อนช าระ 
      สนิคา้คงเหลอื 

บนัทกึตน้ทุนสนิคา้ขายผ่อนช าระ 

 45,000 -  

45,000 

 

- 

 31 ขายผ่อนช าระ 
     ตน้ทุนขายผ่อนช าระ 
     ก าไรขัน้ตน้จากการขาย- 

     ผ่อนช าระรอตดับญัช ี

บนัทกึก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อน
ช าระรอตดับญัช ี

 60,000 

 

- 

 

 

45,000 

15,000 

 

- 

- 

  ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระ-
รอตดับญัช ี

     ก าไรขัน้ตน้จากการขาย- 

     ผ่อนช าระทีเ่กดิขึน้แลว้ 

บนัทกึก าไรขัน้ตน้จากการขาย 

ผ่อนช าระรอตดับญัชเีป็นรายได ้

(5,000 x 25%) = 1,250 

 1,250 -  

 

1,250 

 

 

- 

  ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระ-
ทีเ่กดิขึน้แลว้ 

 1,250 -   

         ก าไรขาดทุน    1,250 - 

  ปิดก าไรขัน้ตน้จากการขายเกดิขึน้แลว้      
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สมดุรายวนัทัว่ไป                                  

พ.ศ.  25x6 รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

เดอืน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
ม.ค.-
ธ.ค. 

1 เงนิสด 

      ลกูหนี้ขายผ่อนช าระ 
รบัช าระเงนิค่างวด 

 2,750 -  

2,750 

 

- 

ธ.ค. 31 ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระ-
รอตดับญัช ี

     ก าไรขัน้ตน้จากการขาย- 

     ผ่อนช าระทีเ่กดิขึน้แลว้ 

บนัทกึก าไรขัน้ตน้จากการขาย 

ผ่อนช าระรอตดับญัชเีป็นรายได ้

(33,000 x 25%) = 8,250 

 8,250 -  

 

8,250 

 

 

- 

  ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระ-
ทีเ่กดิขึน้แลว้ 

 8,250 -   

         ก าไรขาดทุน    8,250 - 

  ปิดก าไรขัน้ตน้จากการขาย 

ผ่อนช าระทีเ่กดิขึน้แลว้ 

     

25x7        

ม.ค.-
ส.ค. 

1 เงนิสด 

      ลกูหนี้ขายผ่อนช าระ 
รบัช าระเงนิค่างวด 

 2,750 -  

2,750 

 

- 

ธ.ค. 31 ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระ-
รอตดับญัช ี

     ก าไรขัน้ตน้จากการขาย- 

     ผ่อนช าระทีเ่กดิขึน้แลว้ 

บนัทกึก าไรขัน้ตน้จากการขาย 

ผ่อนช าระรอตดับญัชเีป็นรายได ้

(22,000 x 25%) = 5,500 

 5,500 -  

 

5,500 

 

 

- 
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สมดุรายวนัทัว่ไป                                  

พ.ศ.  25x7 รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

เดอืน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
ธ.ค. 31 ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระ-

ทีเ่กดิขึน้แลว้ 

 5,500 -  

 

 

 

         ก าไรขาดทุน    5,500 - 

  ปิดก าไรขัน้ตน้จากการขาย 

ผ่อนช าระทีเ่กดิขึน้แลว้ 

     

 

การผ่านรายการไปบญัชแียกประเภททัว่ไปทีเ่กีย่วขอ้ง  ไดแ้ก่  
1. บญัชลีกูหนี้ขายผ่อนช าระ 
2. บญัชกี าไรขัน้ต้นจากการขายผ่อนช าระรอตดับญัช ีและ 
3. บญัชกี าไรขัน้ต้นจากการขายผ่อนช าระทีเ่กดิขึน้แลว้ 

 

บญัชลีกูหนี้ขายผ่อนช าระ 
25x5 

ธ.ค. 1 

 

ขายผ่อนช าระ 
 

55,000 

 

- 

25x1 

ธ.ค. 31 

 

ยอดยกไป 

 

55,000 

 

- 

25x6 

ม.ค. 1 

 

ยอดยกมา 
 

55,000 

 

 

- 

25x6 

ม.ค. - 
ธ.ค. 1 

 

เงนิสด   
 

2,750 

 

- 

      2,750 - 

     ธ.ค. 31 ยอดยกไป 22,000 - 

  55,000    55,000 - 

25x7 

ม.ค. 1 

 

ยอดยกมา 
 

22,000 

 

 

- 

25x7 

ม.ค. - 
ส.ค. 1 

 

เงนิสด   
 

2,750 

 

- 

      2,750 - 

  22,000 -   22,000 - 
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บญัชกี าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระรอตดับญัช ี

25x5 

ธ.ค. 31 

 

ก าไรขัน้ตน้จากการ
ขายผ่อนช าระที่
เกดิขึน้แลว้ 

 

1,250 

 

- 

25x5 

ธ.ค. 31 

 

ขายผ่อนช าระ 
 

15,000 

 

- 

 ยอดยกไป 13,750      

  15,000 -   15,000 - 

25x6 

ธ.ค. 31 

 

ก าไรขัน้ตน้จากการ
ขายผ่อนช าระที่
เกดิขึน้แลว้ 

 

8,250 

 

- 

25x6 

ม.ค. 1 

 

 

ยอดยกมา 
 

 

13,750 

 

- 

 ยอดยกไป 5,500 -     

  13,750 -   13,750 - 

25x7 

ธ.ค. 31 

 

ก าไรขัน้ตน้จากการ
ขายผ่อนช าระที่
เกดิขึน้แลว้ 

 

5,500 

 

- 

25x7 

ม.ค. 1 

 

 

ยอดยกมา 
 

 

5,500 

 

- 

  5,500 -   5,500 - 
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บญัชกี าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระทีเ่กดิขึน้แลว้ 

25x5 

ธ.ค. 31 

 

ก าไรขาดทุน 

 

1,250 

 

- 

25x5 

ธ.ค. 31 

 

ก าไรขัน้ตน้จาก
การขายผ่อนช าระ
รอตดับญัช ี

 

1,250 

 

- 

  1,250 -   1,250 - 

25x6 

ธ.ค. 31 

 

ก าไรขาดทุน 

 

8,250 

 

- 

25x6 

ธ.ค. 31 

 

ก าไรขัน้ตน้จาก
การขายผ่อนช าระ
รอตดับญัช ี

 

8,250 

 

- 

  8,250 -   8,250 - 

25x7 

ธ.ค. 31 

 

ก าไรขาดทุน 

 

5,500 

 

- 

25x7 

ธ.ค. 31 

 

ก าไรขัน้ตน้จาก
การขายผ่อนช าระ
รอตดับญัช ี

 

5,500 

 

- 

  5,500 -   5,500 - 

 

การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน) ของบรษิทั น้องตน้ออ้ จ ากดั ท าไดด้งันี้ 
 

บริษทั น้องต้นอ้อ จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x7,  25x6 และ 25x5  

    หน่วย : บาท 

 25x7 25x6 25x5 

สนิทรพัย ์

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน: 

          ลกูหนี้ขายผ่อนช าระ 
หนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้     

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน: 

          ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระรอตดับญัช ี

 

 

- 

 

 

- 

 

 

22,000 

 

 

5,500 

 

 

55,000 

 

 

13,750 
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การแสดงรายการในงบก าไรขาดทุน (บางส่วน) ของบรษิทั น้องตน้ออ้ จ ากดั ท าไดด้งันี้ 
 

 บริษทั  น้องต้นอ้อ  จ ากดั 

 งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 
 ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x7, 25x6  และ 25x5 

 

 หน่วย : บาท 

 25x7 25x6 25x5 

รายไดจ้ากการขายผ่อนช าระ 
หกั ตน้ทุนขายผ่อนช าระ 
ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระ 
หกั  ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระรอตดับญัช ี

ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระทีเ่กดิขึน้แลว้ 

หกั  ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน  

ก าไรสุทธ ิ

xx 

    xx 

xx 

      0 

5,500 

       - 

     xx 

xx 

     xx 

xx 

 5,500 

8,250 

       - 

     xx 

60,000 

45,000 

15,000 

13,750 

1,250 

        - 

 1,250 

 

สินค้ารบัแลกเปล่ียน  
 ปจัจุบนัผู้ขายผ่อนช าระบางรายมวีิธจีูงใจให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าโดยน าสินค้าเก่ามา
แลกเปลี่ยนกบัสนิค้าใหม่ โดยผู้ขายตรีาคาสนิค้าเก่าให้เป็นส่วนหนึ่งของการช าระราคาสนิค้า
ใหม ่ ซึง่ผูข้ายมกัตรีาคาสนิคา้เก่าใหส้งูกว่ามลูค่าทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัแลกเปลีย่น ส่วนทีเ่กนินี้ผูข้าย
จะบนัทกึไว้ในบญัช ีส่วนเกินของสินค้ารบัแลกเปล่ียน ซึ่งน าไปปรบัลดยอดขายผ่อนช าระ
ของสินค้าใหม่ ท าให้ก าไรขัน้ต้นจากการขายผ่อนช าระลดลง ผู้ขายที่มีการรับสินค้ารับ
แลกเปลี่ยน ต้องทราบมูลค่าที่แท้จริงของสินค้าเก่า เพื่อน าไปบันทึกในบัญชีสินค้ารับ
แลกเปลีย่น (Trade – in) (ขวญัสกุล  เตง็อ านวย,  2553 : 2-17) 

 หลกัการบนัทกึบญัชใีนกรณีที่มสีนิค้ารบัแลกเปลี่ยน โดยสรุป กิจการจะต้องทราบ
เรือ่งต่อไปนี้เพิม่เตมิจากการขายผ่อนช าระโดยปกต ิ
 

 1.  มลูค่าทีแ่ทจ้รงิหรอืมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัของสนิคา้รบัแลกเปลีย่น ในกรณีทีท่ราบ
ราคาตลาดของสนิคา้รบัแลกเปลีย่น ณ วนัทีร่บัแลกเปลีย่น 

 2.  ส่วนเกนิของสนิคา้รบัแลกเปลีย่นซึง่เป็นส่วนต่างระหว่างราคาสนิคา้รบัแลกเปลีย่น
ตามทีผู่ข้ายประเมนิราคาใหแ้ละมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของราคาสนิคา้รบัแลกเปลีย่น 
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ตวัอย่างท่ี  3-4 

 จากขอ้มลูตวัอย่างที ่3-3 ของบรษิทั น้องต้นอ้อ จ ากดั จากการขายทีม่เีงนิวางเริม่แรก 
5,000 บาท สมมตบิรษิทัยนิดใีห้ลูกคา้น าเครื่องเสยีงเก่ามาแลกเครื่องเสยีงใหม่ ซึง่บรษิทัฯ ตี
ราคาให้ 4,500 บาท ส่วนที่เหลอือกี 500 บาท ลูกคา้จะจ่ายเป็นเงนิสด ซึง่บรษิทัฯ คาดว่าจะ
เปลี่ยนล าโพงใหม่ในราคาประมาณ 1,300 บาท ก่อนจงึจะสามารถขายเครื่องเก่าได้ในราคา 
6,000 บาท อตัราก าไรขัน้ตน้โดยประมาณทีบ่รษิทัตอ้งการจากการขายเครือ่งเก่า คอื 20% 

 

ให้ท า  

 1.  ค านวณมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของสนิคา้รบัแลกเปลีย่น  
 2.  บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปในวนัทีท่ าสญัญา จนถงึวนัสิน้ปี 25x5 

 

1.  การค านวณมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของสนิคา้รบัแลกเปลีย่น สามารถแสดงการค านวณไดด้งันี้ 
 

ราคาสนิคา้เก่าทีบ่รษิทัคดิใหล้กูคา้   4,500 

หกั  มลูค่าทีแ่ทจ้รงิของสนิคา้รบัแลกเปลีย่น:    

      ราคาขายภายหลงัซ่อมแซมแลว้  6,000  

      หกั  ค่าซ่อมแซม 1,300   

            ก าไรขัน้ตน้ทีต่อ้งการ (6,000 x 20%) 1,200 2,500 3,500 

ส่วนเกนิของสนิคา้รบัแลกเปลีย่น   1,000 

 

ดงันัน้ อตัราก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระ จะค านวณไดด้งันี้ 
 

 หน่วย : บาท 

ขายผ่อนช าระเครือ่งเสยีงใหม่ 60,000 

หกั  ส่วนเกนิของสนิคา้รบัแลกเปลีย่น   1,000 

ขายผ่อนช าระสุทธ ิ 59,000 

หกั  ตน้ทุนขาย 45,000 

ก าไรขัน้ตน้ 14,000 

  

ดงันัน้ อตัราก าไรขัน้ตน้ (14,000 / 59,000) x 100 23.73% 
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2.  บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปในวนัทีท่ าสญัญา จนถงึสิน้ปี 25x5 
 

สมดุรายวนัทัว่ไป                                  

พ.ศ.  25x5 รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

เดอืน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
ธ.ค. 1 เงนิสด  500 -   

  ลกูหนี้ขายผ่อนช าระ 
สนิคา้รบัแลกเปลีย่น(มลูค่าแทจ้รงิ) 
ส่วนเกนิของสนิคา้รบัแลกเปลีย่น 

 55,000 

3,500 

1,000 

- 

- 

- 

 

 

 

 

           ขายผ่อนช าระ 
บนัทกึรายการขายผ่อนช าระ 
กรณมีสีนิคา้รบัแลกเปลีย่น 

   60,000 - 

  ตน้ทุนขายผ่อนช าระ 
      สนิคา้คงเหลอื 

บนัทกึตน้ทุนสนิคา้ขายผ่อนช าระ 

 45,000 -  

45,000 

 

- 

 31 ขายผ่อนช าระ 
     ตน้ทุนขายผ่อนช าระ 
     ส่วนเกนิสนิคา้รบัแลกเปลีย่น 

     ก าไรขัน้ตน้จากการขาย- 

     ผ่อนช าระรอตดับญัช ี

บนัทกึก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อน
ช าระรอตดับญัช ี

 60,000 

 

- 

 

 

45,000 

1,000 

14,000 

 

- 

- 

  ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระ-
รอตดับญัช ี

     ก าไรขัน้ตน้จากการขาย- 

     ผ่อนช าระทีเ่กดิขึน้แลว้ 

บนัทกึก าไรขัน้ตน้จากการขาย 

ผ่อนช าระรอตดับญัชเีป็นรายได ้

(4,000 x 23.73%) = 949.20 

 949 20  

 

949 

 

 

20 
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สมดุรายวนัทัว่ไป                                  

พ.ศ.  25x5 รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

เดอืน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
ธ.ค. 31 ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระ-

ทีเ่กดิขึน้แลว้ 

 949 20  

 

 

 

         ก าไรขาดทุน    949 20 

  ปิดก าไรขัน้ตน้จากการขาย 

ผ่อนช าระทีเ่กดิขึน้แลว้ 

     

 

การผิดสญัญาและการยึดคืนสินค้า  
 การผดิสญัญาและการยดึคืนสนิคา้ (Defaults and Repossessions) คอื เมื่อลูกหนี้
ขายผ่อนช าระผดินัดไม่ช าระหนี้ตดิต่อกนัตามเวลาที่กฎหมายก าหนดหรอืกระท าผดิสญัญาใน
ส่วนที่เป็นสาระส าคัญ ผู้ขายสามารถบอกเลิกสญัญาและมีสิทธิยึดเงนิที่ลูกหนี้จ่ายมาแล้ว 
รวมทัง้ยดึคนืสนิคา้ไดอ้กีดว้ย (ขวญัสกุล  เตง็อ านวย,  255-3 : 2-19) 

 หลกัในการค านวณก าไรหรอืขาดทุนจากการยดึคนืสนิคา้ สรปุไดด้งันี้ 
 1.  บนัทกึสนิคา้ยดึคนืไวใ้นบญัช ี“สนิทรพัยร์อการขาย” หรอื “สนิคา้ยดึคนื” ดว้ย 

มลูค่ายุตธิรรม (Fair Value) ซึ่งเป็นมูลค่าที่ผูซ้ ือ้และผู้ขายตกลงแลกเปลีย่นสนิคา้นัน้อย่างมี
ความรอบรูแ้ละเป็นอสิระต่อกนั หากสามารถประมาณไดอ้ย่างเหมาะสม โดยอาจเทยีบเคยีงกบั
ราคาตลาดของสนิคา้ยดึคนื ณ เวลานัน้ 

 2.  โอนปิดบญัชทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัลูกหนี้ขายผ่อนช าระซึง่ผดินัดช าระหนี้รายนัน้ อนั
ได้แก่ ยอดคงค้างของลูกหนี้ขายผ่อนช าระ และก าไรขัน้ต้นจากการขายผ่อนช าระรอตดับญัช ี
โดยยอดบญัชคีงคา้งก าไรขัน้ต้นจากการขายผ่อนช าระรอตดับญัชจีะค านวณไดจ้ากการน ายอด
ลกูหนี้คงคา้งคณูกบัอตัราก าไรขัน้ตน้ 

 3.  ผลต่างระหว่างมลูค่ายุตธิรรมของสนิคา้ยดึคนืในขอ้ 1. กบั มลูค่าตามบญัชสีุทธิ
ระหว่างลูกหนี้ขายผ่อนช าระและก าไรขัน้ต้นจากการขายผ่อนช าระรอตดับญัชี จะบนัทกึไว้ใน
บญัช ี“ก าไรขาดทุนจากการยดึคนืสนิคา้” แลว้แต่กรณ ี

 4.  กรณกีจิการไมส่ามารถประมาณมลูค่ายตุธิรรมของสนิคา้ยดึคนืไดอ้ยา่งเหมาะสม  
การบนัทกึบญัชแียกพจิาณาดงันี้ 
 



 

 

104 

 บทที ่3 
 

  

  4.1  หากสนิคา้นัน้ยงัมสีภาพทีด่สีามารถขายหรอืใชป้ระโยชน์ได ้ 
  บนัทกึบญัชสีนิคา้ยดึคนืเท่ากบัมลูค่าตามบญัช ี(ผลต่างระหว่างลกูหนี้ขายผ่อน 

ช าระและก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระรอตดับญัช)ี 

  4.2  หากสนิคา้ยดึคนืไมม่รีาคายดึคนื และไมอ่าจขายเป็นเศษซากได ้ 
  บนัทกึบญัชขีาดทุนจากการยดึคนืสนิคา้เท่ากบัมลูค่าของมลูค่าตามบญัช ี(ผลต่าง 

ระหว่างลกูหนี้ขายผ่อนช าระและก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระรอตดับญัช)ี 

 

ตวัอย่างท่ี 3-5 

 จากตวัอยา่งที ่3-3 ของบรษิทั น้องต้นอ้อ จ ากดัสมมตวิ่าลูกคา้คา้งค่างวดตดิต่อกนั 3 
งวด โดยคา้งตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 25x7 บรษิทัไดต้ดิตามทวงถามจนถงึทีสุ่ดแลว้แต่ยงัไม่ได้
รบัช าระหน้ี จงึยดึสนิคา้คนืในวนัที ่1 เมษายน 25x7สนิคา้ทีย่ดึมามมีลูค่ายตุธิรรม 18,000 บาท  
 

การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไป จะเป็นดงันี้ 
 

สมดุรายวนัทัว่ไป                                  

พ.ศ.  25x7 รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

เดอืน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
เม.ย. 1 สนิคา้ยดึคนื 

ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระ- 
รอตดับญัช ี

 18,000 

5,500 

- 

- 

  

        ลกูหนี้ขายผ่อนช าระ 
      ก าไรจากการยดึสนิคา้คนื 

   22,000 

1,500 

- 

- 

  บนัทกึการยดึสนิคา้คนื      

 

ตวัอย่างท่ี 3-6 

 จากตวัอยา่งที ่3-5 สมมตใิหล้กูคา้มยีอดคา้งจ านวน 22,000 บาท และสนิคา้ทีย่ดึมามี
สภาพด ีแต่ไมส่ามารถประมาณมลูค่ายตุธิรรมไดอ้ยา่งสมเหตุผล  
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การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไป จะเป็นดงันี้ 
 

สมดุรายวนัทัว่ไป                                  

พ.ศ.  25x7 รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

เดอืน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
เม.ย. 1 สนิคา้ยดึคนื 

ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระ- 
รอตดับญัช ี

 16,500 

5,500 

- 

- 

  

         ลกูหนี้ขายผ่อนช าระ    22,000 - 

  บนัทกึรายการสนิทรพัยเ์ท่ากบั
มลูค่าลกูหนี้คงคา้ง 

     

 

ตวัอย่างท่ี 3-6 

 จากตวัอยา่งที ่3-5 สมมตใิหล้กูคา้มยีอดคา้งจ านวน 22,000 บาท แต่สนิคา้ทีย่ดึมาไม่
สามารถใชป้ระโยชน์หรอืขายเป็นเศษซากได ้ 
 

การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไป จะเป็นดงันี้ 
 

สมดุรายวนัทัว่ไป                                  

พ.ศ.  25x7 รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

เดอืน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
เม.ย. 1 ขาดทุนจากการยดึคนืสนิคา้ 

ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระ- 
รอตดับญัช ี

 22,000 

5,500 

- 

- 

  

         ลกูหนี้ขายผ่อนช าระ    22,000 - 

  บนัทกึรายการสนิทรพัยท์ีย่ดึคนืซึง่
ไมส่ามารถใชป้ระโยชนหรอืขาย
เป็นเศษซากได ้

     

 

 การแสดงรายการก าไร (ขาดทุน) จากการยดึสนิค้าคนื จะแสดงปรบัก าไรขัน้ต้นจาก
การขายผ่อนช าระทีเ่กดิขึน้แลว้ในงบก าไรขาดทุน 
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การค านวณดอกเบีย้จากการขายผอ่นช าระ 

 เนื่องจากระยะเวลาการขายผ่อนช าระเป็นระยะเวลาทีย่าวนานและเงนิลงทุนของ 
ผูข้ายจมอยูเ่ป็นจ านวนมากกว่าการขายเชื่อ ผูข้ายจงึมกัคดิดอกเบีย้จากผูซ้ือ้ ดงันัน้ เงนิค่างวด
ทีผู่้ซื้อต้องจ่ายจงึประกอบด้วยจ านวนเงนิต้นและดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งเมื่อรวมเงนิวางเริม่แรกและ
เงนิงวดทัง้สิน้แลว้จะมยีอดมากกว่าการขายดว้ยเงนิสดหรอืเงนิเชื่อ เพราะผูข้ายไดร้วมดอกเบีย้
ไวใ้นเงนิค่างวดแต่ละงวดเรยีบรอ้ยแลว้   
 การค านวณค านวณดอกเบี้ยอาจท าได้หลายวธิ ีได้แก่ วธิกีารค านวณดอกเบี้ยจาก
ยอดเงนิตน้คา้งช าระ ซึง่แบ่งเป็นการช าระเงนิต้นเท่ากนัทุกงวด และการช าระเงนิค่างวดเท่ากนั
ทุกงวด วธิกีารค านวณดอกเบีย้จากเงนิต้นคงคา้งในแต่ละงวด แบ่งเป็นเงนิต้นทีช่ าระในแต่ละ
งวดเท่ากนั การคดิดอกเบีย้โดยใช้วธิผีลรวมตวัเลข และวธิกีารค านวณดอกเบี้ยจากเงนิต้นคง
คา้งตามระยะเวลาทีเ่หลอื  
 ส าหรบัเนื้อหาบทนี้จะขอยกตวัอย่างเพื่ออธบิายและแสดงการค านวณดอกเบี้ยจาก
การขายผ่อนช าระตามวธิกีารค านวณดอกเบีย้จากยอดเงนิตน้คา้งช าระ โดยการช าระเงนิค่างวด
เท่ากนั เท่านัน้ โดยมขีัน้ตอนการค านวณดงันี้  
 

 1.  ค านวณเงนิค่างวดทีล่กูหนี้ตอ้งผ่อนช าระซึง่จะเท่ากนัในแต่ละงวด 

 

เงนิค่างวด   =  

PVIFA n)(i,    บนัสะสมมลูคา่ปจัจ
วันต้นงวด ณ  ้างเงินต้นคงค

 

 

 2.  ค านวณดอกเบีย้แต่ละงวด 

 

ดอกเบีย้ส าหรบังวด = อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ x เงนิตน้คงคา้ง ณ วนัตน้งวด 

 

 3.  ค านวณเงนิตน้ทีร่บัช าระในแต่ละงวด 

 

เงนิตน้ทีร่บัช าระ = เงนิค่างวด – ดอกเบีย้ส าหรบังวด 
 

  

 4.  ค านวณเงนิตน้คงคา้ง ณ วนัสิน้งวด  
 

                   เงนิตน้คงคา้ง ณ วนัสิน้งวด = เงนิตน้คงคา้ง ณ วนัตน้งวด – เงนิตน้ทีร่บัช าระ 
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ตวัอย่างท่ี  3-7  
 จากตวัอย่างที ่3-2 ของบรษิทั  เกหลง จ ากดั สนิค้ามรีาคาขายเงนิสด 10,000 บาท 

ลกูคา้วางเงนิวางเริม่แรกจ านวน 4,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืจ านวน 6,000 บาท ใหผ้่อน 3 เดอืนๆ 
ละ 2,000 บาท สมมตใิหบ้รษิทั เกหลง จ ากดั คดิดอกเบีย้ในอตัรา 12% ต่อปี หรอื 1.00% ต่อ
เดอืน ดงันัน้ การค านวณค่างวดจะเป็นดงันี้  
 

เงนิค่างวด    =  

PVIFA n)(i,    บนัสะสมมลูค่าปจัจ
วันต้นงวด ณ  ้างเงินต้นคงค   

   

= 
*2.9410

6,000
 

  = 2,040.12 บาทต่อเดอืน 

*มลูค่าปจัจุบนัสะสม 2.9410 ได้มาจากการเปิดตารางปจัจยัดอกเบีย้มลูค่าปจัจุบนัของเงนิงวด 
(Present Value Interest Factor of Annuity : PVIFA(i, n))  

 

ตารางแสดงการค านวณเงนิค่างวดจากการขายผ่อนช าระ 
 

วนัครบ
ก าหนด 

(1) 

อตัรา
ดอกเบีย้ 

(2) 

เงิน 

ค่างวด 

(3) 

ดอกเบีย้ 

ส าหรบังวด 

(4) = (6) x 1% 

เงินต้น 

ท่ีรบัช าระ 

(5) = (3) - (4) 

เงินต้น
คงเหลือ 

(6) = (6) - (5) 

0     6,000.00 

1 1.00% 2,040.12 60.00 1,980.12 4,019.88 

2 1.00% 2,040.12 40.20 1,999.92 2,019.96 

3 1.00% 2,040.12 *20.16 2,019.96 0 

รวม  6,120.36 120.36 6,000.00  

*ปดัเศษ จากผลต่างระหว่างเงนิค่างวดกบัเงนิต้นทีร่บัช าระ  
 

จะสังเกตได้ว่า จ านวนเงินต้นคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดที่ 3 คืองวดสุดท้ายจะมียอด
คงเหลอืเท่ากบั 0 พอด ีโดยผู้ขายจะได้รบัเงนิค่างวดทัง้สิ้น 6,120.36 บาท โดยมยีอดเงนิต้น
ของลูกหนี้ผ่อนช าระจ านวน 6,000.00 บาท ผลต่างจงึเป็นรายได้ดอกเบี้ยรบัจากการขายผ่อน
ช าระ จ านวนเงนิ 120.36 บาท 



 

 

108 

 บทที ่3 
 

  

 รายการค้าข้างต้นสามารถน ามาบนัทกึรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปของผู้ขายผ่อน
ช าระ ดงันี้ (วธิสีนิคา้คงเหลอืแบบต่อเนื่อง : Perpetual Inventory Method)  

สมดุรายวนัทัว่ไป                                  

พ.ศ.  25x1 รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

เดอืน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
ก.ค. 1 เงนิสด  

ลกูหนี้ขายผ่อนช าระ  
     ขายผ่อนช าระ 
     ดอกเบีย้ขายผ่อนช าระรอตดับญัช ี 

บนัทกึรายการขาย รบัเงนิวาง
เริม่แรกงวดแรก และลกูหนี้ขาย
ผ่อนช าระ 

 4,000 

6,120 

 

- 

36 

 

 

10,000 

120 

 

 

- 

36 

  ตน้ทุนขายผ่อนช าระ 
      สนิคา้คงเหลอื 

บนัทกึตน้ทุนสนิคา้ขายผ่อนช าระ 

 8,000 -  

8,000 

 

- 

ส.ค. 1 เงนิสด  2,040 12   

         ลกูหนี้ขายผ่อนช าระ    2,040 12 

  รบัช าระหนี้งวดที ่1      

 

 

 ดอกเบีย้ขายผ่อนช าระรอตดับญัช ี

       ดอกเบีย้รบั 

 60 -  

60 

 

- 

  บนัทกึรบัรูด้อกเบีย้งวดที ่1      

ก.ย. 1 เงนิสด  2,040 12   

         ลกูหนี้ขายผ่อนช าระ    2,040 12 

  รบัช าระหนี้งวดที ่2      

  ดอกเบีย้ขายผ่อนช าระรอตดับญัช ี

       ดอกเบีย้รบั 

 40 20  

40 

 

20 

  บนัทกึรบัรูด้อกเบีย้งวดที ่2      

ต.ค. 1 เงนิสด  2,040 12   

          ลกูหนี้ขายผ่อนช าระ      

  รบัช าระหนี้งวดที ่3    2,040 12 
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สมดุรายวนัทัว่ไป                                  

พ.ศ.  25x1 รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

เดอืน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
ต.ค. 1 ดอกเบีย้ขายผ่อนช าระรอตดับญัช ี

       ดอกเบีย้รบั 

 20 16  

20 

 

16 

  บนัทกึรบัรูด้อกเบีย้งวดที ่3      

ธ.ค. 31 ขายผ่อนช าระ  10,000 -   

         ตน้ทุนขายผ่อนช าระ    8,000 - 

         ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อน-              
       ช าระรอตดับญัช ี

   2,000 - 

  ปิดบญัชกี าไรขัน้ตน้รอตดับญัช ี      

  ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระ-
รอตดับญัช ี

 2,000 -   

        ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อน- 

      ช าระทีเ่กดิขึน้แลว้ 

   2,000 - 

  ปิดก าไรขัน้ตน้จากการขาย 

ผ่อนช าระทีเ่กดิขึน้แลว้ 

     

  ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระ-
ทีเ่กดิขึน้แลว้ 

ดอกเบีย้รบั 

 2,000 

 

120 

- 

 

36 

  

        ก าไรขาดทุน    2,120 36 

  ปิดก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อน      

การผ่านรายการไปบญัชแียกประเภททัว่ไปทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิจากตวัอยา่งที ่3-2 

เฉพาะบญัชลีกูหนี้ขายผ่อนช าระ บญัชดีอกเบีย้ขายผ่อนช าระรอตดับญัช ีส่วนบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง
อื่นยงัเหมอืนเดมิ 

บญัชดีอกเบีย้ขายผ่อนช าระรอตดับญัช ี

25x1 

ส.ค. 1 

 

ดอกเบีย้รบั 

 

60.00 

 

 

25x1 

ก.ค. 1 

 

บญัชต่ีางๆ 

 

120.36 

 

 

ก.ย. 1 ดอกเบีย้รบั 40.20      

ต.ค. 1 ดอกเบีย้รบั 20.16      

  120.36    120.36  
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การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน) ของบรษิทั เกหลง จ ากดั ท าได้
ดงันี้ 

 

บริษทั เกหลง จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 และ 25x0  

  หน่วย : บาท 

 25x1 25x0 

สนิทรพัย ์

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน:- 

          ลกูหนี้ขายผ่อนช าระ (หมายเหตุ 3) 

หนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้     
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน:- 

          ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระรอตดับญัช ี

 

 

 

xx 

 

 

xx 

 

 

xx 

 

 

xx 

การแสดงรายการในงบก าไรขาดทุน (บางส่วน) ของบรษิทั เกหลง จ ากดั ท าไดด้งันี้ 
 

บริษทั  เกหลง  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 
ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x1 และ 25x0 

หน่วย : บาท 

 25x1 25x0 

รายไดจ้ากการขายผ่อนช าระ 
หกั ตน้ทุนขายผ่อนช าระ 
ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระ 
หกั  ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระรอตดับญัช ี

ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระทีเ่กดิขึน้แลว้ 

บวก  ดอกเบีย้รบัจาการขายผ่อนช าระ 
ก าไรก่อนหกัค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน 

หกั  ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน (สมมต)ิ 
ก าไรสุทธ ิ

10,000.00 

8,000.00 

2,000.00 

          -  

2,000.00 

  120.36 

2,120.36 

  400.00 

  960.18 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 
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การแสดงรายการในหมายเหตุประงบการเงนิ (บางส่วน) ของบรษิทั เกหลง จ ากดั ท าไดด้งันี้ 
 

บริษทั  เกหลง  จ ากดั 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (บางส่วน) 
ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x1 และ 25x0 

หน่วย : บาท 

 

3.  ลกูหน้ีขายผอ่นช าระ 

    ลกูหนี้ขายผ่อนช าระ 
    หกั  ดอกเบีย้ขายผ่อนช าระรอตดับญัช ี

           ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

     คงเหลอืลกูหนี้ขายผ่อนช าระ 

25x1 

 

xx 

(xx) 

(xx) 

xx 

25x0 

 

xx 

(xx) 

(xx) 

xx 

 

ตารางท่ี 3-2  มลูค่าปจัจบุนัของเงนิงวด 1 บาทต่องวด  เป็นเวลา n งวด  (PVIFA i,n) 
 

n 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 

1 0.9910 0.9804 0.9709 0.9615 0.9524 0.9434 0.9346 0.9259 0.9174 0.9091 0.8929 

2 1.9704 1.9416 1.9135 1.8861 1.8594 1.8334 1.8080 1.7833 1.7591 1.7355 1.6901 

3 2.9410 2.8839 2.8286 2.7751 2.7232 2.6730 2.6243 2.5771 2.5313 2.4869 2.4018 

4 3.8534 3.8077 3.7171 3.6299 3.5460 3.4651 3.3872 3.3121 3.2397 3.1699 3.0373 

5 4.8534 4.7135 4.5797 4.4518 4.3295 4.2124 4.1002 3.9927 3.8897 3.7908 3.6048 

6 5.7955 5.6014 5.4172 5.2421 5.0757 4.9173 4.7665 4.6229 4.4859 4.3553 4.1114 

7 6.7282 6.4720 6.2303 6.0021 5.7864 5.5824 5.3893 5.2064 5.0330 4.8684 4.5638 

8 7.6517 7.3255 7.0197 6.7327 6.4632 6.2098 5.9713 5.7466 5.5348 53349 4.9676 

9 8.5660 8.1622 7.7861 7.4353 7.1078 6.8017 6.5152 6.2469 5.9952 5.7590 5.3282 

10 9.4713 8.9826 8.5302 8.1109 7.7217 7.3601 7.0236 6.7101 6.4177 6.1446 5.6502 

ทีม่า : (เบญจมาศ  อภสิทิธิภ์ญิโญ,  2553 : 425) 
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บทสรปุ 

  

 การขายผ่อนช าระ หมายถงึ การขายสนิทรพัยท์ี่ผู้ขายก าหนดให้ผู้ซื้อจ่ายเป็นงวดๆ 
ตดิต่อกนัในช่วงระยะเวลาทีก่ าหนด และจะมกัก าหนดใหผู้ซ้ือ้จ่ายเงนิวางเริม่แรกเมื่อท าสญัญา 
การบญัชขีายผ่อนช าระสามารถเลือกทีจ่ะบนัทกึบญัชไีด้  2 วธิ ี คอื วธิกีารรบัรูร้ายได้ก าไร
ขัน้ตน้เป็นรายไดท้ัง้จ านวนในงวดทีม่กีารขาย และวธิกีารรบัรูร้ายไดก้ าไรขัน้ต้นเป็นรายไดต้าม
สดัส่วนของเงนิที่เรยีกเก็บได้  การบนัทกึบญัชสีามารถบนัทกึได ้2 วธิ ีคอื วธิสีนิคา้คงเหลอื
แบบต่อเนื่อง และวธิสีินค้าคงเหลอืแบบสิ้นงวด หากผู้ซื้อมกีารผดินัดช าระตดิต่อกนั 3 งวด 
ผูข้ายสามารถยดึคนืสนิคา้ดงักล่าวได ้นอกจากนี้การขายผ่อนช าระผูข้ายยงัยนิดทีีจ่ะใหผู้ซ้ือ้น า
สนิคา้เก่ามาแลกสนิคา้ใหมไ่ดอ้กีดว้ย  
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

 

1.  บรษิัท สมชายการค้า จ ากัด ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อวนัที่ 1 

กรกฎาคม 25x1  บรษิทัได้ขายเครื่องปรบัอากาศ 1 เครื่องในราคา 20,000 บาท ราคาทุน 
15,000 บาท โดยบรษิทัไดม้กีารเรยีกเกบ็เงนิวางเริม่แรกจากลูกคา้จ านวน 8,000 บาท ส่วนที่
เหลอืใหผ้่อนช าระ 3 เดอืน เดอืนละเท่าๆ กนั และเพื่อดงึดูดใจลูกคา้ บรษิทัจงึไม่ไดค้ดิดอกเบีย้
จากลกูคา้ 

 

ให้ท า    
 1.  บนัทกึรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป 

 2.  บญัชแียกประเภทลกูหนี้ขายผ่อนช าระ บญัชกี าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระรอ
ตดับญัช ีและบญัชกี าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระทีเ่กดิขึน้แลว้ 

 3.  งบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 

 4.  งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 

 

2.  บรษิทั ต้นตระกาล จ ากดั เริม่ด าเนินงานเกี่ยวกบัการขายผ่อนช าระเมื่อต้นเดอืนธนัวาคม 
25x6 ในระหว่างเดอืนธนัวาคม  บรษิทัซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อ 160,000 บาท ขายสนิคา้ผ่อนช าระ
เป็นเงนิ 250,000 บาท มรีาคาทุน 150,000 บาท ไดร้บัเงนิวางเริม่แรก 50,000 บาท ทีเ่หลอืจะ
รบัช าระทุกวนัตน้เดอืน เดอืนละ 8,000 บาท เริม่ช าระงวดแรกเดอืนมกราคม 25x7  ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม  25x7 บรษิัทตรวจนับสนิค้าคงเหลอืได้เป็นเงิน 10,000 บาท บรษิัทไม่มกีารคดิ
ดอกเบีย้จากลกูคา้  

 

ให้ท า    
1.  บนัทกึรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไปตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 25x6 จนถงึวนัที ่31 

ธนัวาคม 25x7 
2.  บญัชแียกประเภทลกูหนี้ขายผ่อนช าระ บญัชกี าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระรอ-

ตดับญัช ีและบญัชกี าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระทีเ่กดิขึน้แลว้ 

 3.  งบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x7 และ 25x6  
4.  งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x7 และ 25x6 

 



 

 

114 

 บทที ่3 
 

  

 

3.  บรษิัท จุฑาเทพยานยนต์ จ ากดั  ประกอบธุรกิจซื้อขายรถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง เมื่อวนัที่ 1 

มกราคม 25x1 บรษิทัไดข้ายรถยนตจ์ านวน 1 คนั ในราคา 600,000 บาท ไดร้บัเงนิวางเริม่แรก 
ณ วนัท าสญัญา 20% ของราคาขาย ส่วนที่เหลอืผ่อนช าระ 5 ปี  อตัราดอกเบี้ย 12% ต่อปี 
ก าหนดจา่ยเงนิค่างวดทุกวนัสิน้ปี  
 

ให้ท า 

1.  ค านวณเงนิทีล่กูคา้ตอ้งผ่อนช าระแต่ละปี 

2.  ตารางแสดงค่างวดของการขายผ่อนช าระ 
3.  บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไป ณ วนัทีท่ าสญัญา จนถงึสิน้ปี 25x5  

 

4.  เมื่อวนัที ่29 ธนัวาคม 25x5 บรษิทั ต้นตระกูลโฟโต้ จ ากดั จ าหน่ายกลอ้งถ่ายรปู  ซึง่มทีัง้
ขายสด ขายผ่อนช าระ และการขายเชื่อตามปกต ิบรษิทัมขีอ้มลูเกีย่วกบัการขายผ่อนช าระ ดงันี้ 
 

รายละเอียด หน่วย : บาท 

ขายผ่อนช าระ 
ตน้ทุนขายผ่อนช าระ 
ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระ 
อตัราก าไรขัน้ตน้ 

40,000 

30,000 

10,000 

25% 

การรบัช าระหนี้ 
       ผูซ้ือ้ช าระเงนิวางเริม่แรก 

       ทีเ่หลอืผ่อนช าระเป็นงวด 5 งวด ทุกวนัสิน้เดอืน 

       เริม่รบัช าระเงนิงวดตัง้แต่เดอืนมกราคม 25x6 เป็นตน้ไป 

 

5,000 

 

บรษิทัคดิดอกเบีย้จากลกูคา้รอ้ยละ 1 ต่อเดอืน   

 

ให้ท า   
 1.  ค านวณเงนิทีล่กูคา้ตอ้งผ่อนช าระแต่ละเดอืน 

 2.  ตารางแสดงค่างวดของการขายผ่อนช าระ 
 3.  บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไป วนัทีท่ าสญัญา และรบัช าระค่างวด  
 4.  ผ่านรายการไปบญัชแียกประเภทบญัชลีกูหนี้ขายผ่อนช าระ  

บญัชกี าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระรอตดับญัช ีบญัชกี าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระ 
ทีเ่กดิขึน้แลว้ และบญัชดีอกเบีย้ขายผ่อนช าระรอตดับญัช ี
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 5.  แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X6 และ 
25x5 และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ (บางส่วน) ส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x6 
และ 25x5 

  6. แสดงรายการในงบก าไรขาดทุน (บางส่วน) ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม  
25x6 และ 25x5 

 
5.  วนัที ่1 ตุลาคม  25x1 บรษิทั น าสมยัการผลติ จ ากดั ขายสนิคา้ โดยมขีอ้มลูเกีย่วกบั 

การขายผ่อนช าระ ดงันี้ 
 

รายละเอียด หน่วย : บาท 

ขายผ่อนช าระ 
ตน้ทุนขายผ่อนช าระ 
ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระ 
อตัราก าไรขัน้ตน้ 

60,000 

48,000 

12,000 

20% 

การรบัช าระหนี้: 
       ผูซ้ือ้ช าระเงนิวางเริม่แรก 10% ของราคาขาย 

       ทีเ่หลอืผ่อนช าระทุกวนัสิน้เดอืน จ านวน 9 งวด  
       โดยเริม่ผ่อนช าระงวดแรกในเดอืนทีข่าย 

 

 

บรษิทัคดิดอกเบีย้ 12% ต่อปี   

 

ให้ท า   
 1.  ค านวณเงนิทีล่กูคา้ตอ้งผ่อนช าระแต่ละเดอืน 

 2.  ตารางแสดงค่างวดของการขายผ่อนช าระ 
 3.  บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไป ณ วนัทีท่ าสญัญา และรบัช าระค่างวด  

  4.  ผ่านรายการไปบญัชแียกประเภทบญัชลีกูหนี้ขายผ่อนช าระ  
บญัชกี าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระรอตดับญัช ีบญัชกี าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระ 
ทีเ่กดิขึน้แลว้ และบญัชดีอกเบีย้ขายผ่อนช าระรอตดับญัช ี

  5.  แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1  
และ 25x2 และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ (บางส่วน)  

  6. แสดงรายการในงบก าไรขาดทุน (บางส่วน) ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม  
25x1 และ 25x2 
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6.  บรษิทั อุดรโนนสะอาด จ ากดั ขายสนิคา้เมื่อวนัที่ 1 สงิหาคม 25x2 ต่อไปนี้เป็นขอ้มูล
เกีย่วกบัการขายผ่อนช าระ  
 

รายละเอียด หน่วย : บาท 

ขายผ่อนช าระ 
ตน้ทุนขายผ่อนช าระ 
ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระ 
อตัราก าไรขัน้ตน้ 

40,000 

25,000 

15,000 

?% 

การรบัช าระหนี้: 
       ผูซ้ือ้ช าระเงนิวางเริม่แรก 20% ของราคาขาย 

       ทีเ่หลอืผ่อนช าระทุกวนัตน้เดอืน เริม่งวดแรกถดัจากเดอืนทีม่ ี

       การขาย จ านวน 4 งวด 

 

 

บรษิทัคดิดอกเบีย้จากลกูคา้รอ้ยละ 1 ต่อเดอืน   

 

ให้ท า   
 1.  ค านวณเงนิทีล่กูคา้ตอ้งผ่อนช าระแต่ละเดอืน 

 2.  ตารางแสดงค่างวดของการขายผ่อนช าระ 
 3.  บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไป ณ วนัทีท่ าสญัญา และรบัช าระค่างวด  

  4.  ผ่านรายการไปบญัชแียกประเภทบญัชลีกูหนี้ขายผ่อนช าระ  
บญัชกี าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระรอตดับญัช ีบญัชกี าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระ 
ทีเ่กดิขึน้แลว้ และบญัชดีอกเบีย้ขายผ่อนช าระรอตดับญัช ี

  5.  งบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x2  
   6.  งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 

 

7. (จากโจทยข์อ้ 4.) สมมตลิกูคา้ผดินดัช าระหน้ีตัง้แต่งวดที ่1 – 3 บรษิทัไดต้ดิตามทวงถาม
จนถงึทีสุ่ดแลว้แต่ยงัมไิดร้บัช าระหน้ี จงึยดึสนิคา้คนืจากลกูคา้ในวนัที ่31 มนีาคม 25x6 ซึง่
มลูค่ายตุธิรรมเท่ากบั 30,000 บาท บรษิทัมนีโยบายการรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้ตามเกณฑค์งคา้ง
คอืรบัรูเ้มือ่ถงึก าหนดช าระในแต่ละงวด และจะหยดุรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้เมือ่ลกูหนี้คา้งช าระ
ตัง้แต่ 3 งวดขึน้ไป 
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ให้ท า   

1.  บนัทกึรายการเกีย่วกบัการยดึสนิคา้คนืในสมดุรายวนัทัว่ไป  
2.  สมมตสินิคา้ทีย่ดึคนืมามสีภาพด ีแต่ไมส่ามารถประมาณมลูค่ายตุธิรรมได้ 

อยา่งสมเหตุสมผล ใหบ้นัทกึรายการเกีย่วกบัการยดึสนิคา้คนืในสมดุรายวนัทัว่ไป 

3.  สมมตสินิค้าที่ยดึคนืไม่สามารถใช้ประโยชน์หรอืขายเป็นเศษซากได้ ให้บนัทกึ
รายการเกีย่วกบัการยดึสนิคา้คนืในสมดุรายวนัทัว่ไป 

 

8.  (จากโจทยข์อ้ 4.) สมมตบิรษิทัยนิดใีห้ลูกค้าน ากลอ้งถ่ายรูปเก่ามาแลกเครื่องใหม่ และ
บรษิัทฯ ตีราคาให้ 8,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะต้องเปลี่ยนเลนส์กล้องโดยมคี่าใช้จ่ายประมาณ 
2,000 บาท แล้วจงึจะขายเครื่องเก่าได้ในราคา 9,000 บาท อตัราก าไรขัน้ต้นโดยประมาณที่
บรษิทัตอ้งการจากการขายเครือ่งเก่าคอื 20% 

 

ให้ท า  

1.  ค านวณมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของสนิคา้รบัแลกเปลีย่น  
2.  ตารางแสดงค่างวดจากการขายผ่อนช าระ 
3.  บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปในวนัทีท่ าสญัญา  

 

9.  เมื่อวนัที ่30 ธนัวาคม 25X1 บรษิทั เครื่องจกัรกล จ ากดั  ขายเครื่องจกัรในราคา 450,000 

บาท ราคาทุน 360,000 บาท ผูซ้ื้อไดน้ าเครื่องจกัรเก่ามาแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นเงนิวางเริม่แรก 
ทางบรษิทัตรีาคาเครื่องจกัรเก่าใหร้าคา 60,000 บาท ซึง่บรษิทัต้องจ่ายค่าซ่อมแซมเครื่องจกัร
เป็นเงนิจ านวน 8,000 บาท  แลว้คาดว่าหลงัซ่อมแซมแลว้จะขายไดใ้นราคา 80,000 บาท อตัรา
ก าไรขัน้ต้นโดยประมาณที่บรษิทัต้องการจากการขายเครื่องเก่าคอื 25% บรษิทัจะเกบ็เงนิค่า
งวดแรกในสิน้ปี 25x2  

 

ให้ท า  

ค านวณมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของสนิคา้รบัแลกเปลีย่น และบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไป
ในวนัทีท่ าสญัญา 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  4 

การบญัชีอสงัหาริมทรพัย ์

 

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท  

1. ความหมายและประเภทของอสงัหารมิทรพัย ์

2. ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

3. ลกัษณะของธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์

4. การบญัชขีองธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์

5. วธิกีารรบัรูร้ายไดอ้สงัหารมิทรพัย ์

 5.1  การรบัรูเ้ป็นรายไดท้ัง้จ านวน 

  5.2  การรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามอตัราส่วนงานทีท่ าเสรจ็ 

  5.3  การรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามเงนิค่างวดทีถ่งึก าหนดช าระ 
 6.  บทสรปุ 

 7.  แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 8.  เอกสารอา้งองิ 
 

วตัถปุระสงค ์เชิงพฤติกรรม 

1.   ผูเ้รยีนสามารถอธบิายความหมาย และจ าแนกประเภทของอสงัหารมิทรพัยไ์ด้ 
2. ผูเ้รยีนสามารถอธบิายและบนัทกึบญัชเีกี่ยวกบัตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

ได ้

 3.  ผูเ้รยีนเขา้ใจและสามารถอธบิายถงึลกัษณะของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยไ์ด้ 
4.  ผูเ้รยีนเขา้ใจและสามารถบนัทกึบญัชเีกี่ยวกบัการรบัรูร้ายไดอ้สงัหารมิทรพัยเ์ป็น 

รายไดท้ัง้จ านวนได ้

5.  ผูเ้รยีนเขา้ใจและสามารถบนัทกึบญัชเีกี่ยวกบัการรบัรูร้ายไดอ้สงัหารมิทรพัย์ตาม 

อตัราส่วนงานทีท่ าเสรจ็ได ้

 6.  ผูเ้รยีนเขา้ใจและสามารถบนัทกึบญัชเีกี่ยวกบัการรบัรูร้ายไดอ้สงัหารมิทรพัย์ตาม 

เงนิค่างวดทีถ่งึก าหนดช าระได ้
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1.  อธบิาย/อภปิรายพรอ้มยกตวัอยา่ง 
 2.  การคน้ควา้หาความรูจ้ากสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์

 3.  ศกึษาคน้ควา้หาความเพิม่เตมิในศูนยว์ทิยบรกิารและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ 

 4.  ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง การบญัชอีสงัหารมิทรพัย ์(วนัวสิา  เนื่องสมศร,ี  
2557 : 119-140) 

 2.  ชุดการสอน Power Point ประจ าบทเรยีน 

 3.  แหล่งเวบ็ไซตท์ีเ่กีย่วขอ้งจากสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์

 4.  ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบักจิการทีไ่มม่สี่วนไดเ้สยีสาธารณะ 
(TFRSs for NPAEs) เรือ่ง การรบัรูร้ายไดอ้สงัหารมิทรพัย ์

 

การวดัผลและการประเมินผล 

 1.  สอบถามเพื่อประเมนิความเขา้ใจในเนื้อหา และท าแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน 

 2.  มอบหมายแบบฝึกหดัเป็นการบา้น 

 3.  ตรวจสอบการท าแบบฝึกหดัทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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บทท่ี  4  
การบญัชีอสงัหาริมทรพัย ์

 

 ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ในปจัจุบนั ถอืเป็นธุรกจิที่ก าลงัได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก
ส าหรบันกัลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ ซึง่มอีตัราการขยายตวัอย่างต่อเนื่อง โดยมกีารขยายตวั
จากส่วนกลางไปสู่ส่วนภมูภิาคอยา่งรวดเรว็ อยา่งไรกต็าม นกัลงทุนตอ้งยอมรบัในความเสีย่ง 
ทีอ่าจจะเกดิขึน้อนัเน่ืองไมป่ฏบิตัติามสญัญาของอกีฝ่ายหน่ึง เนื่องจากธุรกจิอสงัหารมิทรพัยจ์ะ
แตกต่างจากการขายสนิค้าในลกัษณะอื่น เพราะมอีายุของโครงการเป็นเวลานาน หรอืหลาย
รอบระยะเวลาบญัชี ส าหรบัการพฒันาหรอืการก่อสรา้งโครงการอสงัหารมิทรพัย์ ดงันัน้ การ
รบัรูร้ายไดอ้สงัหารมิทรพัยจ์งึมคีวามส าคญัทีถ่อืเป็นสาระส าคญั โดยเนื้อหาบทนี้ไดอ้้างองิตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบักจิการที่ไม่มสี่วนได้เสยีสาธารณะ (Thai Financial 

Reporting Standards of Non-Publicly Accountable Entities : TFRSs for NPAEs)  

  
ความหมายและประเภทของอสงัหาริมทรพัย ์

 

 1.  ความหมายของอสงัหาริมทรพัย ์  

 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบักจิการทีไ่ม่มสี่วนไดเ้สยีสาธารณะ ไดใ้ห้
ความหมายไวว้่า อสงัหารมิทรพัย ์หมายถงึ ทีด่นิกบัทรพัยอ์นัตดิอยู่กบัทีด่นิ หรอืประกอบเป็น
อันเดียวกับที่ดินนั ้น รวมทัง้สิทธิทัง้หลายอันเกี่ยวกับสิทธิในที่ ดินด้วย สรุปได้ว่า
อสงัหารมิทรพัยเ์กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีด่นิเป็นส าคญั 

 

 2.  ประเภทของธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์

 ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นปจัจุบนัมกีารพฒันาหลากหลายรปูแบบ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม และตรงตามความต้องการของลูกค้าที่ เ ป็น
กลุ่มเป้าหมายของกิจการ แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินงานของธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ยงัคงมี
รปูแบบของอสงัหารมิทรพัย ์ทีเ่ป็นรปูแบบพืน้ฐานซึง่แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้3 ประเภท 
คอื (จรรยา  ยอดนิล,  2556 : 4-2) 
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   2.1  การขายท่ีดิน หมายถงึ การน าทีด่นิแปลงใหญ่มาแบ่งหรอืจดัสรรเป็นแปลง
ย่อยเพื่อขายให้แก่ผู้ซื้อทัว่ไป โดยต้องมกีารพฒันาระบบสาธารณูปโภค สร้างถนน และสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ตามสญัญา เพื่อใหท้ีด่นินัน้พรอ้มทีจ่ะขายซึง่ตอ้งเป็นไปตามสญัญาที่
กจิการใหไ้วก้บัผูซ้ือ้  
 

 2.2  การขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง หมายถงึ การขายทีด่นิพรอ้มทัง้มสีิง่ปลูก
สรา้งติดอยู่กบัที่ดนิด้วย เช่น หมู่บ้านจดัสรร ทาวน์เฮ้าส์ และโฮมออฟฟิส เป็นต้น โดยราคา
ขายเป็นราคาซึ่งรวมทัง้ที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสรา้ง ซึ่งสิง่ปลูกสรา้งนัน้ผู้ขายอาจจะเป็นผู้ท าการ
ปลกูสรา้งขึน้เอง หรอือาจจะใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งรบัช่วงการปลกูสรา้งกไ็ด ้ 
 

 2.3  การขายอาคารชุด หมายถงึ การขายหอ้งชุด อาคารชุดหรอืกลุ่มอาคารชุด
เพื่อเป็นทีอ่ยูอ่าศยั หรอืเพื่อประกอบธุรกจิ และอาคารส านักงานเพื่อขายใหก้บัหน่วยงานต่างๆ 
ซึง่อาจเป็นทัง้หน่วยงานภาครฐับาลหรอืหน่วยงานเอกชนกไ็ด้ 
 

ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

 ต้นทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ หมายถึง ต้นทุนในการจดัหาอสงัหารมิทรพัย ์
ต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อมในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ให้อยู่ในสถานที่และสภาพ
พร้อมขาย เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของอสงัหารมิทรพัย์ อาจจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคใหเ้พยีงพอและพรอ้มด าเนินงานได ้

 ตวัอย่าง ต้นทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ เช่น ค่าถมที่ ค่าออกแบบและควบคุม
โครงการ ค่าพฒันาระบบสาธารณูปโภค ค่าสรา้งถนน ค่าใชจ้า่ยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 

 การบนัทกึตน้ทุนพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์สามารถน ามาแสดงในตวัอยา่งที ่4-1 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 4-1  

 บรษิทั จดัสรรทีด่นิ จ ากดั ซือ้ทีด่นิ 10,000 ตารางวาๆ ละ 1,500 บาท มาเพื่อพฒันา
และจดัสรรขายเป็นแปลงย่อยๆ ในปี 25x1 ข้อมูลเกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายในการพฒันาโครงการ
จดัสรรทีด่นิทัง้หมด ประกอบดว้ย 
 

ค่าปรบัปรงุหน้าดนิในโครงการ 1,500,000 บาท 

ค่าออกแบบและควบคุมโครงการ 200,000 บาท 

ค่าพฒันาระบบสาธารณูปโภค และค่าสรา้งถนน 1,800,000 บาท 

                                      รวม 3,500,000 บาท 
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จากขอ้มลูขา้งตน้ การบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไป จะเป็นดงันี้ 
 

1.  บนัทกึตน้ทุนการพฒันาทีด่นิ ณ วนัซือ้ทีด่นิ  

  

เดบติ  ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย-์ทีด่นิ 15,000,000  

          เครดติ  เจา้หนี้ / เงนิสด  15,000,000 

(10,000 ตารางวา x 1,500 บาท)   

 

2.  บนัทกึค่าใชจ้า่ยในการพฒันาโครงการจดัสรรทีด่นิ 

 

เดบติ  ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย-์ 

         งานระหว่างก่อสรา้ง 
3,500,000  

         เครดติ  เจา้หนี้ / เงนิสด  3,500,000 

 

ลกัษณะของธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์

 การด าเนินงานของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยจ์ะมลีกัษณะเฉพาะทีแ่ตกต่างจากการด าเนิน
ธุรกิจทัว่ไปเพราะการขายอสงัหารมิทรพัย์แต่ละโครงการจะต้องเริม่ต้นจากการวางแผนการ
ก่อสรา้ง การวางแผนการขายตลอดจนแผนการโฆษณาประชาสมัพนัธ์  และสุดท้ายยงัต้องมี
การบรกิารหลงัขายให้กบัลูกค้า จากขัน้ตอนการด าเนินงานของธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ท าให้
ลกัษณะของธุรกจิมลีกัษณะเฉพาะ ดงันี้ (จรรยา  ยอดนิล,  2556 : 4-5) 

 1.  การด าเนินงานแต่ละโครงการของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยส์่วนมากมักจะต้องใช้
ระยะเวลาตัง้แต่เริม่ตน้จนกระทัง่สิน้สุดโครงการนานเกนิกว่ารอบระยะเวลาบญัช ี

 2.  ระหว่างการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขายจะเกดิการสะสมต้นทุนของโครงการ
อยา่งต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของแต่ละโครงการ 
 3.  การขายอสงัหารมิทรพัยส์่วนใหญ่เป็นการตกลงท าสญัญาจะซื้อจะขายกบัลูกคา้ใน
ขณะทีโ่ครงการอยู่ระหว่างการพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ี่ขายไม่แลว้เสรจ็ (สญัญาซือ้ขายจะต้อง
ท าในวนัทีม่กีารโอนกรรมสทิธิใ์หก้บัผูซ้ือ้) 
 4.  การรบัช าระเงนิจากการขายอสงัหารมิทรพัยส์ามารถท าไดห้ลายรปูแบบ เช่น การ
ช าระทัง้จ านวน การผ่อนช าระเป็นงวด หรอืช าระตามผลส าเรจ็ของการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์
ซึง่ส่วนใหญ่ระยะเวลาของการรบัช าระเงนิจะเกนิกว่ารอบระยะเวลาบญัช ี
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 6.  ทัง้ผู้ซือ้และผูข้ายต่างมคีวามเสี่ยงจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญาของอกีฝ่ายหน่ึง 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียได้ทัง้ด้านผู้ซื้อและผู้ขาย เช่น ผู้ขายไม่ สามารถส่งมอบ
อสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ผูซ้ื้อไดต้ามเวลาหรอืตามรายละเอยีดทีไ่ดต้กลงกนัไว ้หรอืการทีผู่ซ้ ื้อไม่
สามารถช าระเงนิใหผู้ข้ายไดต้ามเงือ่นไขทีต่กลงกนัไว้ 
 

 การบญัชีของธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์

 การด าเนินงานของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นลกัษณะของการด าเนินงานทีไ่ม่มสี่วนได้
เสยีสาธารณะ คอื ผู้มสี่วนได้เสยีจากการด าเนินธุรกจิมจี านวนไม่มาก ไม่มคีวามซบัซ้อนของ
ธุรกรรม ดงันัน้ สภาวชิาชพีบญัชจีงึก าหนดแนวทางรายงานทางการเงนิส าหรบักิจการที่ไม่มี
ส่วนไดเ้สยีสาธารณะใหม้รีายงานทางการเงนิทีม่คีุณภาพและก่อใหเ้กดิประโยชน์ ดงันี้ 
 1. ส่งเสรมิการน าเสนอข้อมูลที่มปีระโยชน์ต่อการตดัสนิเชงิเศรษฐกิจของผู้ใช้งบ
การเงนิ 

 2. สนับสนุนให้เกิดการจดัสรรทรพัยากรให้มปีระสิทธภิาพทัง้ระดบัจุลภาคและ
ระดบัมหภาค  

 3.  เพิม่ความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนใหง้่ายขึน้ และช่วยลดต้นทุนของ
เงนิทุน 

 4.  ส่งเสรมิใหเ้กดิความสม ่าเสมอและการเปรยีบเทยีบกนัไดข้องขอ้มลูทางการเงนิ ที่
ช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้ใช้งบการเงนิเกดิความเชื่อมัน่ ซึ่งน าไปสู่การเตบิโตของธุรกจิและ
ระบบเศรษฐกจิโดยรวม 

 

วิธีการรบัรู้รายได้อสงัหาริมทรพัย ์

 การรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยท์ัง้ 3 ประเภท คอื การขายทีด่นิ ขายทีด่นิ
พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง และการขายอาคารชุด กจิการสามารถเลอืกวธิกีารรบัรูร้ายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัยไ์ด ้3 วธิขี ึน้อยูก่บัเงือ่นไขการเกดิรายไดจ้ากการขายนัน้ คอื 

  

 1.  การรบัรู้เป็นรายได้ทัง้จ านวน  

 กจิการสามารถรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นรายได้ทัง้จ านวน เมื่อเขา้
เงือ่นไข เมือ่กจิการไดโ้อนความเสีย่งและผลประโยชน์ทีม่นียัส าคญัในสนิทรพัยใ์หแ้ก่ผูซ้ือ้แลว้ 

และตอ้งพจิารณาเนื้อหาทางเศรษฐกจิ มากกว่า รปูแบบตามกฎหมาย  
 กจิการต้องไม่รบัรูร้ายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์เมื่อกจิการยงัคงมคีวามเสี่ยง
และผลประโยชน์ทีม่นีัยส าคญัในสนิทรพัย ์เช่น มภีาระผูกพนัต่อผลงานทีอ่าจไม่เป็นทีพ่อใจต่อ
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ผูซ้ื้อ รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัยข์ึน้อยู่กบัรายได้ที่ผู้ซือ้ได้รบัจากการขาย ผูซ้ื้อมสีทิธิ
บอกเลกิการซือ้ตามเงือ่นไขในสญัญาซือ้ขาย และกจิการไมส่ามารถประมาณความน่าจะเป็นได ้

และการขายโดยมกีารท าสญัญาซือ้คนื เพื่อเป็นการดงึดดูใจผูซ้ือ้ 
 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับวิธีการรับรู้รายได้ธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัยเ์ป็นรายได้ทัง้จ านวน จงึขออธบิายเกี่ยวกบัการรบัรูร้ายได้ทัง้จ านวน ดงัแสดง
ในตวัอยา่งที ่4-2 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 4-2 

 จากตวัอย่างที่ 4-1 บรษิทั จดัสรรที่ดนิ จ ากดั ท าการพฒันาที่ดนิเสรจ็ทัง้หมดในปี 
25x1 โดยแบ่งออกเป็นแปลงยอ่ยๆ ได ้200 แปลง แปลงละ 50 ตารางวา น าทีด่นิออกขายไดใ้น
ปีที่ 1 จ านวน 120 แปลง และปีที ่2 จ านวน 80 แปลง ราคาขายแปลงละ 125,000 บาท 
ก าหนดใหล้กูคา้จา่ยเงนิดงันี้ 
 

เงนิทีล่กูคา้ตอ้งจา่ย ณ วนัทีจ่อง 10,000 บาท 

เงนิทีล่กูคา้ตอ้งจา่ย ณ วนัท าสญัญา 40,000 บาท 

ผ่อนช าระ 15 งวดๆ ละ 5,000 บาท 75,000 บาท 

                           รวมราคาขายต่อแปลง 125,000 บาท 

  

จากขอ้มลูขา้งตน้ การบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไปในปีที ่1 เป็นดงันี้ 
 

1.  บนัทกึการรบัเงนิจองซือ้ทีด่นิจากลกูคา้  
  

เดบติ  เงนิสด 1,200,000  

          เครดติ  เงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้  1,200,000 

(120 แปลง x 10,000 บาท)   

 

2.  บนัทกึรบัรูร้ายไดจ้ากการขายทีด่นิทัง้จ านวนในงวดทีม่กีารขาย 
 

เดบติ  เงนิสด (120 แปลง x 40,000 บาท) 4,800,000  

         ลกูคา้การคา้ (120 แปลง x 75,000 บาท) 9,000,000  

         เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 1,200,000  

         เครดติ  รายไดจ้ากการขาย 

                    (120 แปลง x 125,000 บาท) 
 15,000,000 
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3.  บนัทกึโอนตน้ทุนทีด่นิและค่าใชจ้า่ยในการพฒันาโครงการจดัสรรทีด่นิเขา้บญัชตีน้ทุนขาย    
      3.1 โอนตน้ทุนทีด่นิ 

 

เดบติ  ตน้ทุนขาย 9,000,000  

          เครดติ  ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย-์ทีด่นิ  9,000,000 

(120 แปลง x 75,000* บาท)   

   

      *1 แปลง มจี านวน 50 ตารางวา ราคาทุนตารางวาละ 1,500 บาท = (50 x 1,500) 

     

      3.2  โอนค่าใชจ้า่ยในการพฒันาโครงการจดัสรรทีด่นิ 

 

เดบติ  ตน้ทุนขาย 2,100,000  

          เครดติ  ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย-์ 

                     งานระหว่างก่อสรา้ง 
 2,100,000 

(3,500,000 x (120 / 200 )   

 

4.  บนัทกึรบัเงนิจากลกูหนี้ทีผ่่อนช าระค่างวด 

 

เดบติ  เงนิสด 9,000,000  

          เครดติ  ลกูหนี้การคา้  9,000,000 

 

 การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน 

 ขอ้มลูทีก่จิการตอ้งเปิดเผยในงบการเงนิ คอื ตอ้งบอกวธิกีารรบัรูเ้ป็นรายไดท้ัง้จ านวน 

 

 2.  การรบัรู้เป็นรายได้ตามอตัราส่วนงานท่ีท าเสรจ็  

 กจิการอาจเลอืกรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ตามอตัราส่วนของงานทีท่ า 
เสรจ็ ถา้รายการนัน้ๆ เขา้เงือ่นไขครบ 9 ขอ้ ดงันี้  
 

  2.1  การขายเกดิขึน้แลว้ (ในกรณกีารขายหอ้งชุดของอาคารชุด การท าสญัญาจะ
ซือ้จะขายตอ้งมจี านวนทีไ่ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของพืน้ทีท่ีเ่ปิดขายหรอืทีเ่ปิดจอง  
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  2.2  ผูซ้ือ้ไมม่สีทิธเิรยีกเงนิคนื ผูซ้ือ้ไดช้ าระเงนิวางเริม่แรกจนกระทัง่สิน้สุด
ระยะเวลาทีจ่ะเรยีกเงนิคนืหรอืบอกเลกิสญัญา 
  2.3  ผูซ้ือ้และผูข้ายตอ้งมคีวามเป็นอสิระต่อกนั หรอืเป็นการด าเนินธุรกจิตามปกต ิ

ผูซ้ือ้และผูข้ายมกีารตดิต่อทางการคา้ในสถานะทมีคีวามเป็นอสิระและไมม่คีวามเกีย่วพนั
ระหว่างกนั 

  2.4  เงนิวางเริม่แรกและเงนิค่างวดของผูซ้ือ้ทีช่ าระแลว้ตอ้งมจี านวนไม่น้อยกว่า 

รอ้ยละ 20 ของราคาขายตามสญัญา 
    2.5  ผูข้ายมคีวามสามารถเกบ็เงนิไดต้ามสญัญา โดยพจิารจากเกณฑต่์อไปนี้ 
   2.5.1 เงนิทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้แต่ละสญัญาไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 20 ของราคาขาย
ตามสญัญา 
   2.5.2 ฐานะเครดติของผูซ้ือ้ 

   2.5.3 การทีผู่ข้ายจะขายอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ออกไปไดใ้หมใ่นราคาทีไ่มต่ ่ากว่า
ราคาเดมิ 

   2.5.4 ประสบการณ์การเกบ็เงนิของผูข้ายในการเกบ็เงนิจากลกูหนี้ของ
โครงการก่อนๆ ซึง่มลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

  2.6  งานพฒันาและงานก่อสรา้งของผูข้ายไดผ้่านขัน้ตอนเบือ้งตน้แลว้ไมน้่อยกว่า 

รอ้ยละ 10 ของงานก่อสรา้งตามโครงการทีเ่สนอขาย 

  2.7  ผูข้ายมคีวามสามารถทางการเงนิด ีโดยปกตจิะพจิารณาจากความสามารถใน
การจดัหาแหล่งเงนิทุน หรอืหลกัประกนั เพื่อใชใ้นการด าเนินงานปรบัปรุงทีด่นิ งานก่อสรา้ง 
อาคารและสิง่อ านวยความสะดวกใหเ้สรจ็ตามทีร่ะบุในสญัญา และผูข้ายสามารถปฏบิตัติาม
เงือ่นไขอื่นๆ ตามสญัญา 
  2.8  การก่อสรา้งไดก้า้วหน้าไปดว้ยด ีโดยใชห้ลกัเกณฑใ์นการพจิารณา ไดแ้ก่ 

   2.8.1 เงนิทุนทีไ่ดจ้่ายไปในการพฒันาตามแผนงาน 

   2.8.2 งานพฒันาทีด่นิไดเ้ริม่แลว้ 

   2.8.3 การมแีผนวศิวกรรมและความผกูพนัของงานเกี่ยวกบัอสงัหารมิทรพัยท์ี่
ขาย 

  2.9  ผูข้ายสามารถประเมนิเงนิรบัจากการขายรวมและต้นทุนทัง้หมดทีต่้องใชใ้น
การก่อสรา้งไดอ้ยา่งมหีลกัเกณฑ ์ทัง้นี้ตน้ทุนทีป่ระมาณการไวจ้ าเป็นตอ้งปรบัปรงุอยา่งน้อย 

ปีละครัง้ หรอืเมือ่ผูข้ายประมาณไดว้่าจะมกีารเปลีย่นแปลงในจ านวนตน้ทุนอยา่งมสีาระส าคญั 
  

 จากวิธกีารก าหนดอตัราส่วนของงานที่ท าเสรจ็มหีลายวธิี ได้แก่ วิธีอตัราส่วนของ
ต้นทุนการก่อสรา้งที่เกดิขึน้ของงานทีท่ าเสรจ็จนถงึปจัจุบนักบัประมาณการต้นทุนการก่อสรา้ง
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ทัง้สิน้ ทัง้นี้ไม่รวมต้นทุนที่ดนิ  วธิกีารส ารวจเนื้องานที่ไดท้ าแลว้  และวธิกีารส ารวจอตัราส่วน
ของงานก่อสรา้งทัง้หมดตามสญัญาโดยพจิารณาจากการส ารวจทางกายภาพ  
 ในเนื้อหาบทนี้จะอธิบายตามวิธีอัตราส่วนของต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจนถึง
ปจัจุบนักบัประมาณการต้นทุนการก่อสร้างทัง้สิ้น เพราะเป็นวธิทีี่นิยมน ามาปฏบิตัิ สามารถ
ค านวณไดจ้ากสตูรดงันี้ 
 

  

   อตัราส่วนงานทีท่ าเสรจ็   =     100 x น้ างทัง้ส้ิ้ นงานกอ่สรประมาณต นท
ปจัจ บนัวันส้ินงวดกดิขึน้ถงึต นท นทีเ่    

 

 

 เพื่อใหเ้ขา้ใจและชดัเจนมากยิง่ขึน้เกีย่วกบัการรบัรูร้ายไดต้ามอตัราส่วนงานทีท่ าเสรจ็ 
จงึขออธบิายโดยใชต้วัอยา่งที ่4-3 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี  4-3 

 บรษิทั  ยดูแีลนด ์จ ากดั  ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอาคารชุด  
ยดู ี1 ขอ้มลูของโครงการประกอบดว้ย ราคาขาย 15 ลา้นบาท เริม่สรา้งเมื่อต้นปี 25x1 คาดว่า
จะสรา้งเสรจ็ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 ณ วนัท าสญัญาไดป้ระมาณต้นทุนค่าก่อสรา้งไว้
ทัง้สิน้ 10 ลา้นบาท ขอ้มลูการก่อสรา้งมดีงันี้ 
 

หน่วย : บาท 

 ปี  25x1 ปี  25x2 

ตน้ทุนค่าก่อสรา้งทีเ่กดิขึน้จนถงึปจัจบุนั 6,000,000 10,000,000 

ตน้ทุนทีป่ระมาณว่าจะจา่ยอกีจนงานเสรจ็ 4,000,000 - 

ค่างวดทีอ่อกบลิเรยีกเกบ็เงนิ 8,000,000 7,000,000 

เงนิสดทีไ่ดร้บัจากการเกบ็ค่างวดในแต่ละปี 9,000,000 6,000,000 

 

 จากขอ้มลูขา้งต้น สามารถแสดงการค านวณรายได ้ก าไรขัน้ต้นตามวธิอีตัราส่วนงาน
ทีท่ าเสรจ็ และการบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไป ไดด้งันี้ 
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                                                                                              หน่วย : บาท 

รายการ ปี 25x1 ปี 25x2 

ราคาตามสญัญาก่อสรา้ง (1) 15,000,000 15,000,000 

ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จนถงึสิน้งวดปจัจบุนั (2) 6,000,000 10,000,000 

บวก ตน้ทุนทีป่ระมาณว่าจะจา่ยอกีจนงานเสรจ็ 4,000,000              - 

ประมาณตน้ทุนงานก่อสรา้งทัง้สิน้ (3) 10,000,000 10,000,000 

อตัราส่วนงานทีท่ าเสรจ็  (4) = (2) / (3) 60% 100% 

รายไดท้ีร่บัรูต้ามอตัราส่วนงานทีท่ าเสรจ็ (1) x (4) 9,000,000 15,000,000 

หกั  รายไดท้ีร่บัรูแ้ลว้ในปีก่อนๆ             - 9,000,000 

รายไดท้ีร่บัรูใ้นปีปจัจบุนั 9,000,000 6,000,000 

หกั  ตน้ทุนค่าก่อสรา้งในปีปจัจบุนั 6,000,000 4,000,000 

ก าไรขัน้ตน้ทีร่บัรูใ้นปีปจัจบุนั 3,000,000 2,000,000 

 

การบนัทกึบญัชเีกีย่วกบังานก่อสรา้งตามสญัญา ปีที ่1 เป็นดงันี้ 
 

1.  บนัทกึตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์  

  

เดบติ  ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 6,000,000  

          เครดติ  เงนิสด / เจา้หนี้ / สนิคา้  6,000,000 

 

2.  บนัทกึรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยต์ามวธิอีตัราส่วนของงานทีท่ าเสรจ็ 

 

เดบติ  มลูค่างานทีท่ าเสรจ็ยงัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็เงนิ 8,000,000  

         เครดติ  รายไดจ้ากการขาย  8,000,000 

 

3.  บนัทกึโอนตน้ทุนขายของโครงการ  
 

เดบติ  ตน้ทุนขาย 6,000,000  

          เครดติ  ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์  6,000,000 
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4.   โอนมลูค่างานทีท่ าเสรจ็ยงัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็เงนิเขา้บญัชลีกูหนี้การคา้ 
 

เดบติ  ลกูหนี้การคา้ 8,000,000  

          เครดติ มลูค่างานทีท่ าเสรจ็ยงัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็เงนิ   8,000,000 

 

5.  บนัทกึรบัเงนิจากลกูหนี้ทีผ่่อนช าระค่างวด 

 

เดบติ  เงนิสด 9,000,000  

          เครดติ  ลกูหนี้การคา้  9,000,000 

  

หมายเหตุ : ส าหรบัการบนัทกึบญัชใีนปีที ่2 จะเหมอืนกบัปีที ่1 ทุกรายการยกเวน้จ านวนเงนิ 

 

 การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ข้อมูลที่กิจการต้อง
เปิดเผยในงบการเงนิ มดีงันี้ 

1. วธิกีารรบัรูร้ายได ้

2. ในกรณีที่ใช้วิธีรบัรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ท าเสร็จให้เปิดเผยวิธีการ
ก าหนดอตัราของงานทีเ่สรจ็ดว้ย 

 

เพื่อเป็นการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิ ส าหรบัการรบัรูร้ายได้ 
ตามอตัราส่วนงานทีท่ าเสรจ็ ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่4-4 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 4-4 

 กิจการสามารถแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน) งบก าไรขาดทุน 
(บางส่วน) และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ (บางส่วน) ไดด้งันี้ 
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บริษทั ยดีูจดัสรร จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x2  และ 25x1 

 

  หน่วย : บาท 

 หมายเหต ุ 25x2 25x1 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน:    

          ลกูหนี้การคา้   7,000,000 
          มลูค่างานทีท่ าเสรจ็ยงัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็เงนิ   - 

 

บริษทั ยดีูจดัสรร จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 
ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x2  และ 25x1 

 

   หน่วย : บาท 

 หมายเหต ุ 25x2 25x1 

รายไดจ้ากการขาย 4 6,000,000 9,000,000 
หกั  ตน้ทุนขาย  4,000,000 6,000,000 
ก าไรขัน้ตน้  2,000,000 3,000,000 

 

บริษทั ยดีูจดัสรร จ ากดั 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (บางส่วน) 
ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x2  และ 25x1 

 

4.  การรบัรู้รายได้อสงัหาริมทรพัย ์

      กจิการใช้วธิอีตัราส่วนของต้นทุนการก่อสรา้งทีเ่กดิขึน้จนถงึปจัจุบนักบัประมาณการต้นทุน
การก่อสรา้งทัง้สิน้ โดยใชส้ตูรดงันี้ 
 

    อตัราส่วนงานทีท่ าเสรจ็   =    100  xน้ างทัง้ส้ิ้ นงานกอ่สรประมาณต นท
ปจัจ บนัวันส้ินงวดกดิขึน้ถงึต นท นทีเ่
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 3.  การรบัรู้เป็นรายได้ตามเงินค่างวดท่ีถึงก าหนดช าระ 

 กจิการอาจเลอืกรบัรูร้ายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ตามเงนิค่างวดทีถ่งึก าหนด
ช าระ ถ้ารายการนัน้ๆ เขา้เงื่อนไขครบ 9 ขอ้ เช่นเดยีวกนักบัการรบัรูร้ายไดต้ามอตัราส่วนของ
งานทีท่ าเสรจ็ตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

 

 ส่วนวธิกีารรบัรูร้ายไดต้ามเงนิค่างวดทีถ่งึก าหนดช าระ จะใชว้ธิกีารรบัรูต้ามอตัราส่วน
ก าไรขัน้ตน้ สามารถค านวณไดจ้ากสตูร ดงันี้ 
  

    อตัราก าไรขัน้ตน้   =    100  xยอดขาย
ตน้ทนุ - ยอดขาย

 

  

  

 เพื่อใหเ้ขา้ใจและชดัเจนมากยิง่ขึน้เกี่ยวกบัการรบัรูร้ายไดต้ามเงนิค่างวดทีถ่งึก าหนด
ช าระ จงึขออธบิายและค านวณประกอบ ดงัแสดงในตวัอยา่งที่ 4-5 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 4-5 

 บรษิทั อุดรเมอืงไทย จ ากดั ประกอบธุรกจิบา้นจดัสรร โดยมขีอ้มลูของโครงการบา้น
จดัสรร ดงันี้ 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ณ วนัเปิดโครงการ วนัที ่1 มกราคม 25x1   

มลูค่าขายโครงการ 100 หน่วย มลูค่ารวม 200 

ตน้ทุนโครงการ ประกอบดว้ย:  

ทีด่นิ 

ค่าก่อสรา้ง 
ดอกเบีย้ (จนถงึวนัก่อสรา้งเสรจ็) 
ค่าใชจ้า่ยอื่นเกีย่วขอ้งกบัโครงการ 

20 

80 

12 

   8 

              รวมตน้ทุนโครงการ 120 

ก าไรขัน้ตน้  80 

ค่างวดทีถ่งึก าหนดช าระในปี 25x1 50 

ตน้ทุนพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 5 
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 จากขอ้มูลขา้งต้น สามารถแสดงการค านวณอตัราก าไรขัน้ต้นตามวธิีการรบัรู้รายได้
ตามเงนิค่างวดทีถ่งึก าหนดช าระ และการบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไป ไดด้งันี้ 
 

    อตัราก าไรขัน้ตน้  = 100  xยอดขาย
ตน้ทนุ - ยอดขาย

 

 

        = 100  x
120

120 - 200
 

        =   40% 

 

การบนัทกึบญัชเีกีย่วกบังานก่อสรา้งตามสญัญา ปีที ่1 เป็นดงันี้ 
 

1.  บนัทกึตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์  

  

เดบติ  ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย-์ 5  

          เครดติ  เงนิสด / เจา้หนี้ / สนิคา้  5 

 

2.  บนัทกึรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยต์ามเงนิค่างวดทีถ่งึก าหนดช าระ 
 

เดบติ  ลกูหนี้ 50  

         เครดติ  รายไดจ้ากการขาย  50 

 

3.  บนัทกึตน้ทุนจากการขายอสงัหารมิทรพัย ์

 

เดบติ  ตน้ทุนขาย 30  

          เครดติ  ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

  (50 x อตัราตน้ทุนขาย 60%)                    
 30 

       

 การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิ ขอ้มลูที่กจิการต้องเปิดเผยใน
งบการเงนิ มลีกัษณะ เช่นเดยีวกนักบัการรบัรูร้ายไดเ้ป็นรายไดท้ัง้จ านวน แต่ต้องแสดงวธิกีาร
รบัรูร้ายไดต้ามเงนิค่างวดทีถ่งึก าหนดช าระ 
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บทสรปุ 

 

 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบักิจการที่ไม่มสี่วนได้เสียสาธารณะ 
(TFRSs for NPAEs) อสงัหารมิทรพัย ์หมายถงึ ทีด่นิกบัทรพัย์อนัตดิอยู่กบัทีด่นิ หรอืประกอบ
เป็นอันเดียวกับที่ดินนัน้ รวมทัง้สิทธิทัง้หลายอันเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินด้วย แบ่งออกเป็น 3 
ประเภท คือ การขายที่ดิน การขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และการขายอาคารชุด โดยมี
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารรบัรูร้ายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์สามารถเลอืกรบัรู้ได้ 3 วธิ ีคอื  
วิธีรบัรู้รายได้ทัง้จ านวน โดยกิจการต้องโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่มีนัยส าคัญใน
สนิทรพัย์ไปให้แก่ผู้ซื้อแล้ว วิธีรบัรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ท าเสร็จ และวธิีรบัรู้เป็น
รายไดต้ามเงนิค่างวดที่ถงึก าหนดช าระ ซึ่ง 2 วธินีี้จะเลอืกรบัรูร้ายได้ก็ต่อเมื่อรายการขายนัน้
ต้องเขา้เงื่อนไข 9 ขอ้ ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบักจิการที่ไม่มี
ส่วนไดเ้สยีสาธารณะ    
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

 

1.  ในปี 25x1 บรษิทั ทรพัยใ์นดนิ จ ากดั ซือ้ทีด่นิมา 8,000 ตารางวาๆ ละ 1,000 บาท เพื่อ
พฒันาและจดัสรรขายเป็นแปลงยอ่ย ขอ้มลูเกีย่วกบัค่าใชจ้่ายในการพฒันาโครงการจดัสรรที่ดนิ
ทัง้หมด มดีงันี้ 
 

ค่าถมทีด่นิในโครงการ 500,000 บาท 

ค่าออกแบบและควบคุมโครงการ 400,000 บาท 

ค่าพฒันาระบบสาธารณูปโภค และค่าสรา้งถนน 

ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์

600,000 

  100,000 

บาท 

บาท 

                                      รวม 3,600,000 บาท 

   

ให้ท า 

 1.  บนัทกึตน้ทุนการพฒันาทีด่นิ ณ วนัซือ้ทีด่นิ 

 2.  บนัทกึค่าใชจ้า่ยในการพฒันาโครงการจดัสรรทีด่นิ 

 

2.  (จากขอ้มลูขอ้ 1.) ของบรษิทั ทรพัยใ์นดนิ จ ากดั สมมตไิดด้ าเนินการพฒันาทีด่ินเพื่อขาย 
แล้วเสรจ็ในปี 25x2 และขายที่ดินได้ 5,000 ตารางวา ราคาตารางวาละ 2,500 บาท โดย
ก าหนดใหล้กูคา้จา่ยเงนิ ดงันี้ 
 

เงนิทีล่กูคา้ตอ้งจา่ย ณ วนัทีจ่อง 500,000 บาท 

เงนิทีล่กูคา้ตอ้งจา่ย ณ วนัท าสญัญา 2,500,000 บาท 

ผ่อนช าระ 19 งวดๆ ละ 500,000 บาท  9,500,000 บาท 

                           รวมราคาขายต่อตารางวา 12,500,000 บาท 

 

ให้ท า  
 1.  บนัทกึการรบัเงนิจองซือ้ทีด่นิจากลกูคา้ 
 2.  บนัทกึรบัรูร้ายไดจ้ากการขายทีด่นิทัง้จ านวนในงวดทีม่กีารขาย 

 3.  บนัทกึโอนตน้ทุนทีด่นิและค่าใชจ้า่ยในการพฒันาโครงการจดัสรรทีด่นิ 

      เขา้บญัชตีน้ทุนขาย 

 4.  บนัทกึรบัเงนิจากลกูหนี้ทีผ่่อนช าระค่างวด 
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3. เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 25x7 บรษิทั พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์จ ากดั ไดท้ าโครงการพฒันา
อสงัหารมิทรพัยโ์ดยการจดัสรรทีด่นิเปล่าออกจ าหน่าย รายละเอยีดของโครงการมดีงันี้ 
 

 1.  ตน้ทุนซือ้ทีด่นิ 6,000 ตารางวาๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงนิ 6,000,000 บาท 

 2.  น าทีด่นิเปล่ามาท าการพฒันา จดัสรร แบ่งแปลง ท าถนน และพฒันาสาธารณูปโภค
ของโครงการเสยีค่าใชจ้า่ยดงันี้ 

ค่าออกแบบและควบคุมงาน 500,000 บาท 

ค่าสาธารณูปโภคทัง้โครงการ 2,000,000 บาท 

ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ 1,000,000 บาท 

ค่าใชจ้า่ยอื่น 500,000  บาท 

                           รวม 4,000,000 บาท 

 3.  ทีด่นิจ านวน 100 แปลง ไดน้ าออกขายทัง้หมด 100 แปลง แปลงละ 60 ตารางวา 
ตารางวาละ 3,000 บาท ยอดขายเป็นดงันี้ 
  ปีที ่1  ขายได ้60 แปลง 
  ปีที ่2  ขายได ้40 แปลง 

4. เงือ่นไขการช าระเงนิมดีงันี้ 
ณ วนัทีจ่อง 5,000 บาท 

ณ วนัทีท่ าสญัญา 15,000 บาท 

ผ่อนช าระ 20 งวด งวดละ 5,000 บาท 100,000 บาท 

โอนกรรมสทิธิ ์ 60,000  บาท 

                           รวมราคาขายต่อแปลง 180,000 บาท 

 

ให้ท า 

 บนัทกึรายการต่อไปนี้ในสมุดรายวนัทัว่ไปทัง้ 2 ปี 

 1.  บนัทกึตน้ทุนการพฒันาทีด่นิ ณ วนัซือ้ทีด่นิ 

 2.  บนัทกึค่าใชจ้่ายในการพฒันาโครงการจดัสรรทีด่นิ 

 3.  บนัทกึการรบัเงนิจองซือ้ทีด่นิจากลกูคา้ 
 4.  บนัทกึรบัรูร้ายไดจ้ากการขายทีด่นิทัง้จ านวนในงวดทีม่กีารขาย 

 5.  บนัทกึโอนตน้ทุนทีด่นิและค่าใชจ้า่ยในการพฒันาโครงการจดัสรรทีด่นิ 

      เขา้บญัชตีน้ทุนขาย 

 6.  บนัทกึรบัเงนิจากลกูหนี้ทีผ่่อนช าระค่างวด 
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4. บรษิทั พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์จ ากดั ไดท้ าสญัญาก่อสรา้งอาคารใหก้บัสถานศกึษาแห่งหนึ่ง
มรีาคาขายตามสญัญาจ านวน 12,000,000 บาท ตน้ทุนทัง้สิน้ 8,500,000 บาท มรีายละเอยีด
เพิม่เตมิ ดงันี้ 

                                                                                                หน่วย : บาท 

 ปี 25x1 ปี  25x2 

ตน้ทุนค่าก่อสรา้งทีเ่กดิขึน้จนถงึปจัจบุนั 4,000,000 8,500,000 

ตน้ทุนทีป่ระมาณว่าจะจ่ายอกีจนงานเสรจ็ 1,500,000 - 

ค่างวดทีอ่อกบลิเรยีกเกบ็เงนิ 6,000,000 6,000,000 

เงนิสดทีไ่ดร้บัจากการเกบ็ค่างวดในแต่ละปี 5,000,000 7,000,000 

 

ให้ท า 

            1.  ค านวณรายได ้และก าไรขัน้ตน้ตามวธิกีารรบัรูร้ายไดต้ามอตัราส่วนงานทีท่ าเสรจ็ 

              2.  บนัทกึรายการทีเ่กดิขึน้ในสมุดรายวนัทัว่ไปในปี 25x1 และ ปี 25x2 

 

5.  ณ วนัที ่1 ตุลาคม 25x5  บรษิทั ศรสีุขแกรนด ์จ ากดั ลงทุนซือ้ทีด่นิแปลงหนึ่งในต่างจงัหวดั 
ซึ่งมเีนื้อที่ 100 ไร่ ในราคาไร่ละ 1 ล้านบาท และน ามาแบ่งเป็นแปลงย่อยๆ แปลงละ 100 

ตารางวา จ านวน 400 แปลง ประกาศขายในราคาแปลงละ 500,000 บาท โดยทีบ่รษิทัระบุไวใ้น
สญัญาว่าจะจดัท าถนน ท่อระบายน ้า ตดิตัง้ระบบน ้า ประปา ระบบไฟฟ้า ภายในช่วงระยะเวลา 
2 ปี ก่อนจะโอนทีด่นิใหผู้้ซือ้ ผูซ้ื้อจะต้องจ่ายเงนิตอนท าสญัญาแปลงละ 100,000 บาท และ
ช าระส่วนทีเ่หลอืเดอืนละเท่าๆ กนั ภายใน 40 เดอืน ในระหว่างปีมผีูม้าท าสญัญาทีด่นิจ านวน 
300 แปลง และไดร้บัช าระเงนิเตม็จ านวน 

 

ให้ท า 

 1.  กจิการมวีธิกีารรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยอ์ยา่งไร และรบัรูจ้ านวน 

   เท่าใด 

 2.  บนัทกึรายการทีเ่กดิขึน้ในสมดุรายวนัทัว่ไป  
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6. ณ วนัที่ 1 มกราคม 25x1 บรษิทั อุดรไทยแลนด์ จ ากดั ได้ท าสญัญาก่อสรา้งสะพานกบั
หน่วยงานองค์การบรหิารส่วนต าบลแห่งหนึ่ง ราคาขายตามสญัญาก่อสรา้งก าหนดไว้จ านวน 
8,000,000 บาท ตน้ทุนทัง้สิน้ 6,000,000 บาท โดยมรีายละเอยีดเพิม่เตมิ ดงันี้ 
 

                                                                                                หน่วย : บาท 

 ปี 25x1 ปี 25x2 ปี  25x3 

ตน้ทุนค่าก่อสรา้งทีเ่กดิขึน้จนถงึปจัจบุนั 2,000,000 5,000,000 6,000,000 

ตน้ทุนทีป่ระมาณว่าจะจ่ายอกีจนงานเสรจ็ 500,000 - - 

ค่างวดทีอ่อกบลิเรยีกเกบ็เงนิ 3,000,000 3,000,000 2,000,000 

เงนิสดทีไ่ดร้บัจากการเกบ็ค่างวดในแต่ละปี 2,500,000 3,200,000 2,300,000 

 

ให้ท า 

           1.  ค านวณรายได ้และก าไรขัน้ตน้ตามวธิกีารรบัรูร้ายไดต้ามอตัราส่วนงานทีท่ าเสรจ็ 

              2.  บนัทกึรายการทีเ่กดิขึน้ในสมดุรายวนัทัว่ไปในปี 25x1, ปี 25x2 และ ปี 25x3 

 

7.  ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูการประกอบธุรกจิของบรษิทั รกัอุดร จ ากดั ซึง่ประกอบธุรกจิจดัสรรทีด่นิ
เพื่อขาย  
 

หน่วย : บาท 

ณ วนัเปิดจอง วนัที ่1 มกราคม 25X1   

มลูค่าขายของทีด่นิ 50 แปลง มลูค่ารวม 25,000,000 

ตน้ทุนทีด่นิ  10,000,000 

ก าไรขัน้ตน้ 15,000,000 

ค่างวดทีถ่งึก าหนดช าระในปี 25x1 5,000,000 

ตน้ทุนพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 8,000,000 

 

ให้ท า 

 1.  ค านวณอตัราก าไรขัน้ตน้ตามวธิกีารรบัรูร้ายไดต้ามเงนิค่างวดทีถ่งึก าหนดช าระ  
 2.  การบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไป  
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8. บรษิทั ทรพัยใ์นดนิ จ ากดั ไดท้ าโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยโ์ดยการจดัสรรที่ดนิเปล่า
เพื่อจ าหน่าย เมือ่วนัที ่1 มกราคม 25x7 รายละเอยีดของโครงการมดีงันี้ 
 

 1.  บรษิทัซือ้ทีด่นิ 4,000 ตารางวาๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงนิ 8,000,000 บาท 

 2. บรษิัทน าที่ดินเปล่ามาท าการพัฒนา จดัสรร แบ่งแปลง ท าถนน และพัฒนา
สาธารณูปโภคของโครงการเสยีค่าใชจ้า่ยดงันี้ 

ค่าออกแบบ 800,000 บาท 

ค่าสาธารณูปโภคทัง้โครงการ 2,500,000 บาท 

ค่าส่งเสรมิการขาย 400,000 บาท 

ค่าธรรมเนียม และค่านายหน้า 600,000  บาท 

                           รวม 4,300,000 บาท 

3.  บรษิทัไดน้ าทีด่นิมาจดัสรรจ านวน 50 แปลง ไดน้ าออกขายทัง้หมด 50 แปลง  
แปลงละ 80 ตารางวา ตารางวาละ 3,500 บาท ยอดขายเป็นดงันี้ 
         ปีที ่1  ขายได ้30 แปลง 
         ปีที ่2  ขายได ้20 แปลง 

4.  เงือ่นไขการช าระเงนิมดีงันี้ 
ณ วนัทีจ่อง 8,000 บาท 

ณ วนัทีท่ าสญัญา 22,000 บาท 

ผ่อนช าระ 30 งวด งวดละ 6,000 บาท 180,000 บาท 

โอนกรรมสทิธิ ์ 70,000  บาท 

                           รวมราคาขายต่อแปลง 280,000 บาท 

 

ให้ท า 

 บนัทกึรายการต่อไปนี้ในสมุดรายวนัทัว่ไปทัง้ 2 ปี 

  1.  บนัทกึตน้ทุนการพฒันาทีด่นิ ณ วนัซือ้ทีด่นิ 

  2.  บนัทกึค่าใชจ้่ายในการพฒันาโครงการจดัสรรทีด่นิ 

  3.  บนัทกึการรบัเงนิจองซือ้ทีด่นิจากลกูคา้ 
  4.  บนัทกึรบัรูร้ายไดจ้ากการขายทีด่นิทัง้จ านวนในงวดทีม่กีารขาย 

  5.  บนัทกึโอนตน้ทุนทีด่นิและค่าใชจ้า่ยในการพฒันาโครงการจดัสรรทีด่นิ 

          เขา้บญัชตีน้ทุนขาย 

  6.  บนัทกึรบัเงนิจากลกูหนี้ทีผ่่อนช าระค่างวด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  5 

การบญัชีสญัญาก่อสร้าง 

 

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท  

 1.  ความหมายของสญัญาก่อสรา้ง 
 2.  ลกัษณะของสญัญาก่อสรา้ง 
 3.  การรวมและการแยกสญัญาก่อสรา้ง 
 4.  องคป์ระกอบของรายไดค้่าก่อสรา้งและตน้ทุนการก่อสรา้ง 
 5.  ประเภทของตน้ทุนการก่อสรา้ง 
 6.  วธิกีารบญัชเีกีย่วกบัการรบัรูร้ายไดค้่าก่อสรา้งและตน้ทุนการก่อสรา้ง 
 7.  การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิ 

 8.  บทสรปุ 

 9.  แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 10.  เอกสารอา้งองิ 
 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 1.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายความหมายของสญัญาก่อสรา้งได ้

 2.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายถงึลกัษณะของสญัญาก่อสรา้งได้ 
 3.  ผูเ้รยีนทราบและเขา้ใจเงือ่นไขของการรวมและการแยกสญัญาก่อสรา้งได้ 
 4.  ผูเ้รยีนบอกองคป์ระกอบของรายไดค้่าก่อสรา้งและตน้ทุนการก่อสรา้งได้ 
 5.  ผูเ้รยีนสามารถจ าแนกตน้ทุนแต่ละประเภทของตน้ทุนการก่อสรา้งได ้

 6.  ผู้เรยีนมคีวามรู้ความเข้าใจ สามารถค านวณ และบนัทกึบญัชเีกี่ยวกบัการรบัรู้
รายไดค้่าก่อสรา้งและตน้ทุนการก่อสรา้ง  
 7.  ผูเ้รยีนสามารถเปิดเผยขอ้มลูการรบัรูร้ายไดใ้นแต่ละวธิใีนงบการเงนิได้ 
  

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1.  อธบิาย/อภปิรายพรอ้มยกตวัอยา่ง 
 2.  การคน้ควา้หาความรูจ้ากสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์

 3.  ศกึษาคน้ควา้หาความเพิม่เตมิในศูนยว์ทิยบรกิารและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ 

 4.  ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง การบญัชสีญัญาก่อสรา้ง (วนัวสิา  เนื่องสมศร,ี  
2557 : 141-164) 

 2.  ชุดการสอน Power Point ประจ าบทเรยีน 

 3.  แหล่งเวบ็ไซตท์ีเ่กีย่วขอ้งจากสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์

 4.  มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่11 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง สญัญาก่อสรา้ง 
 

การวดัผลและการประเมินผล 

 1.  สอบถามเพื่อประเมนิความเขา้ใจในเนื้อหา และท าแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน 

 2.  มอบหมายแบบฝึกหดัเป็นการบา้น 

 3.  ตรวจสอบการท าแบบฝึกหดัทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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บทท่ี  5  
สญัญาก่อสรา้ง 

 

 การประกอบธุรกิจในปจัจุบนัอีกประเภทหนึ่งก็คือ การรบัเหมาก่อสร้าง ซึ่งการที่
เจา้ของธุรกจิคอื ฝา่ยผูร้บังานจะมรีายไดเ้กดิขึน้อาจใชร้ะยะเวลาหลายปีต่อเนื่องกนั ทัง้นี้เพราะ
การก่อสรา้งส่วนใหญ่มกัมรีะยะเวลามากกว่า 1 ปี ซึง่ขึน้อยู่กบัประเภทของสนิทรพัยท์ีก่่อสรา้ง 
ดงันัน้ เพื่อท าขอ้ตกลงระหว่างผู้ว่าจา้งกบัผู้รบัเหมาก่อสรา้ง จงึต้องท า “สญัญาก่อสรา้ง” ขึ้น
เพื่อใชใ้นการด าเนินงานก่อสรา้งแต่ละครัง้ โดยอ้างอิงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 11 (ปรบัปรุง 
2557) เรือ่ง สญัญาก่อสรา้ง 
  
ความหมายสญัญาก่อสร้าง 
  

 ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 11 (ปรบัปรุง 2557) เรื่องสญัญาก่อสร้าง ได้ให้
ความหมายไว้ว่า สญัญาก่อสร้าง หมายถึง สญัญาที่ท าขึ้นโดยเฉพาะเพื่อก่อสร้างสนิทรพัย์
รายการเดยีว เช่น สะพาน ตกึ เขื่อน ท่อส่งน ้ามนั ถนน เรอื หรอือุโมงค์ เป็นต้น หรอืก่อสรา้ง
สินทรพัย์หลายรายการซึ่งสมัพนัธ์กันอย่างใกล้ชิด หรือต้องพึ่งพากันในด้านการออกแบบ 
เทคโนโลยแีละหน้าที่ หรอืวตัถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ขัน้สุดทา้ย เช่น สญัญาก่อสรา้งโรง
กลัน่น ้ามนั และสญัญาก่อสรา้งโรงงานและอุปกรณ์หลายรายการซึง่มคีวามสมัพนัธก์นั 

 นอกจากนี้ สญัญาก่อสรา้งยงัรวมถงึ สญัญาต่อไปนี้ 
 1.  สญัญาการให้บรกิารที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการก่อสรา้งสนิทรพัย ์เช่น สญัญา
ว่าจา้งผูจ้ดัการโครงการ หรอืสถาปนิก และ 
 2.  สญัญาการซ่อมบ ารุงหรอืการรื้อถอนสนิทรพัยแ์ละสญัญาฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม
ภายหลงัการรือ้ถอนสนิทรพัย ์

  

ลกัษณะของสญัญาก่อสร้าง 

 สญัญาก่อสร้างแต่ละลกัษณะแตกต่างกันตามประเภทของงานก่อสร้างและความ
ตอ้งการของผูว้่าจา้ง สญัญาแต่ละลกัษณะมขีอ้ดแีละขอ้เสยีต่างกนั สญัญาก่อสรา้งทีน่ิยมทัว่ไป
แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื สญัญาราคาคงที ่และสญัญาต้นทุนบวกส่วนเพิม่ ซึง่มรีายละเอยีด
ดงันี้ (จรรยา  ยอดนิล,  2556 : 5-7 ถงึ 5-8) 
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1. สญัญาราคาคงท่ี 

สญัญาราคาคงที ่หมายถงึ  สญัญาก่อสรา้งซึง่มกีารตกลงดา้ยราคาคงที ่หรอืดว้ย 

อตัราคงทีต่่อหน่วยของผลผลติซึง่ระบุไวใ้นสญัญา ในบางกรณีราคาหรอือตัราทีต่กลงกนัขึน้อยู่
กบัการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสญัญา เพื่อให้เข้าใจในลกัษณะของ
สญัญาราคาคงทีม่ากยิง่ขึน้ จงึขอยกตวัอยา่งสญัญาราคาคงที ่ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่5-1 ดงันี้  
  
ตวัอย่างท่ี 5-1 

 สัญญาก่อสร้างถนน มีข้อตกลงในสัญญาคือ ราคาตามสัญญาก าหนดไว้อัตรา
กิโลเมตรละ 500,000 บาท ดงันัน้ ถ้ามกีารก่อสร้างถนนได้ในระยะทาง 5 กิโลเมตร ราคา
ก่อสรา้งรวมจะเท่ากบั 2,500,000 บาท  

 

2. สญัญาต้นทุนบวกส่วนเพ่ิม 

สญัญาตน้ทุนบวกส่วนเพิม่ หมายถงึ สญัญาก่อสรา้งซึง่กจิการจะไดร้บัคนืตน้ทุนตาม 

ที่ตกลงกนับวกส่วนเพิม่ซึ่งส่วนเพิม่นัน้ก าหนดเป็นอตัราร้อยละของต้นทุนดงักล่าวหรอืเป็น
จ านวนคงที ่เพื่อใหเ้ขา้ใจในลกัษณะของสญัญาตน้ทุนบวกส่วนเพิม่มากยิง่ขึน้ จงึขอยกตวัอย่าง
สญัญา ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่5-2 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 5-2 

 กิจการรบัเหมาก่อสร้าง ก าหนดส่วนบวกเพิม่ที่ต้องการคอื ร้อยละ 15 ของต้นทุน
ก่อสรา้ง ดงันัน้ ถ้าต้นทุนก่อสรา้งเกดิขึน้จ านวน 5,000,000 บาท ราคาก่อสรา้งรวมจะเท่ากบั 
5,750,000 บาท  
 

การรวมและการแยกสญัญาก่อสร้าง 

 การท าสญัญาก่อสรา้งในแต่ละครัง้อาจเป็นสญัญาทีท่ าขึน้เพื่อก่อสรา้งสนิทรพัยห์ลาย
รายการ ดงันัน้จงึมแีนวปฏบิตัเิพื่อระบุถงึการรวมและแยกสญัญาก่อสรา้ง มดีงันี้  
 

1.  เมือ่กจิการท าสญัญาเพื่อก่อสรา้งสนิทรพัยห์ลายรายการ การก่อสรา้งสนิทรพัย์ 
แต่ละรายการต้องถอืเสมอืนว่าได้มกีารท าสญัญาก่อสรา้งแยกจากกนั หากเป็นไปตามเงื่อนไข
ทุกขอ้ต่อไปนี้ 
  1.1  สนิทรพัยแ์ต่ละรายการมขีอ้เสนอทีแ่ยกจากกนั 

1.2  สนิทรพัยแ์ต่ละรายการมกีารต่อรองแยกจากกนั นอกจากนัน้ กจิการผูร้บังาน 

ก่อสรา้งและลกูคา้สามารถยอมรบัหรอืปฏเิสธสญัญาส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยแ์ต่ละรายการ 
  1.3  ตน้ทุนและรายไดข้องสนิทรพัยแ์ต่ละรายการสามารถระบุได ้
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 2.  กิจการต้องปฏิบตัิต่อกลุ่มสญัญาก่อสร้างเสมอืนว่าเป็นสญัญาเดยีว ไม่ว่ากลุ่ม
สญัญานัน้จะท ากบัลกูคา้เพยีงรายเดยีวหรอืหลายราย หากเป็นไปตามเงือ่นไขทุกขอ้ต่อไปนี้ 
  2.1  สญัญาหลายสญัญามกีารต่อรองรว่มกนัในลกัษณะของสญัญาชุดเดยีวกนั 

  2.2  สญัญาทุกสญัญามคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมากจนท าใหส้ญัญาแต่ละสญัญาเป็น
ส่วนหน่ึงของโครงการเดยีวซึง่มอีตัราก าไรรว่มกนั 

  2.3  การปฏบิตัติามสญัญาทุกสญัญาเกดิขึน้ในเวลาเดยีวกนั หรอืเกดิขึน้เป็นล าดบั 

ต่อเนื่องกนั 

 

 3.  สญัญาก่อสรา้งอาจให้สทิธเิลอืกแก่ลูกค้าหรอือาจมกีารแก้ไขเพื่อให้ลูกค้าว่าจา้ง
กจิการใหก่้อสรา้งสนิทรพัยเ์พิม่เตมิได้ สนิทรพัยท์ี่ก่อสรา้งเพิม่เตมินี้ กจิการต้องปฏบิตัเิสมอืน
ว่าเป็นสญัญาก่อสรา้งแยกต่างหาก เมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี้ 
  3.1  สนิทรพัยท์ี่ก่อสรา้งเพิม่เตมิแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัจากสนิทรพัยท์ี่ระบุใน
สญัญาเดมิ ไมว่่าจะเป็นในดา้นการออกแบบ เทคโนโลย ีหรอืการใชป้ระโยชน์ 

  3.2  การต่อรองราคาของสินทรพัย์ที่ก่อสร้างเพิ่มเติมไม่ได้ค านึงถึงราคาตาม
สญัญาเดมิ 

 

องคป์ระกอบของรายได้ค่าก่อสร้างและต้นทนุการก่อสร้าง 

 

1.  องคป์ระกอบของรายได้ค่าก่อสร้าง 

ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่11 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง สญัญาก่อสรา้ง ยอ่หน้า 
ที ่11 ก าหนดองคป์ระกอบของรายไดค้่าก่อสรา้ง ดงันี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  เพื่อความเขา้ใจจงึไดอ้ธบิายองคป์ระกอบของรายไดค้่าก่อสรา้งเพิม่เตมิดงันี้  
 

11. รายไดค้่าก่อสรา้งตอ้งประกอบดว้ย   

 11.1 จ านวนรายไดเ้มือ่เริม่แรกตามทีต่กลงไวใ้นสญัญา และ 
11.2 จ านวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงสญัญาอนัเกดิจากการดดัแปลง 

งาน การเรยีกรอ้งค่าชดเชย หรอืการจา่ยเงนิเพื่อจงูใจ หากเป็นไปตามเงือ่นไขทุกขอ้ต่อไปนี้ 
   11.2.1 อยู่ในขอบเขตของการมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะก่อให้เกิด
รายได ้

   11.2.2 สามารถวดัมลูค่าไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื 
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  1.1  จ านวนรายไดเ้ริม่แรกตามทีต่กลงไวใ้นสญัญา หมายถงึ จ านวนรายไดท้ีร่ะบุ
ไวใ้นสญัญาเริม่แรก การวดัมลูค่ารายไดค้่าก่อสรา้งดว้ยมลูค่ายตุธิรรมจะถูกกระทบจากความไม่
แน่นอนต่างๆ กจิการจงึตอ้งทบทวนประมาณการรายไดค้่าก่อสรา้ง ซึง่จ านวนรายไดค้่าก่อสรา้ง
ในแต่ละงวดอาจเพิม่ขึน้หรอืลดลง ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
   1.1.1  กจิการและลูกคา้อาจตกลงดดัแปลงหรอืตกลงเกี่ยวกบัค่าเสยีหายทีท่ า
ใหร้ายไดค้่าก่อสรา้งในงวดต่อมาเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากทีเ่คยตกลงไวเ้มือ่เริม่ท าสญัญา 
   1.1.2  จ านวนรายไดท้ีต่กลงไวต้ามสญัญาราคาคงทีอ่าจเพิม่ขึน้เนื่องจากการ
เพิม่ขึน้ของตน้ทุน ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญา 
   1.1.3  จ านวนรายได้ค่าก่อสรา้งอาจลดลงเนื่องจากค่าปรบัที่เกดิจากความ
ล่าช้าซึ่งเป็นความผดิของกิจการผู้รบัเหมาก่อสร้างที่ไม่สามารถปฏบิตัิงานให้แล้วเสรจ็ตาม
สญัญา 
   1.1.4  สญัญาราคาคงทีก่ าหนดจากราคาคงทีต่่อหน่วยของผลผลติซึ่งท าให้
รายไดค้่าก่อสรา้งเพิม่ขึน้เมือ่จ านวนหน่วยของผลผลติเพิม่ขึน้ 

  

  1.2  การดดัแปลงงาน การดดัแปลงงานตามค าสัง่ของลูกคา้จะท าใหข้อบเขตงาน
ตามสญัญาเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจท าให้รายได้ค่าก่อสรา้งเพิม่ขึน้หรอืลดลง เช่น การเปลี่ยน
แบบ การเปลีย่นวสัดุก่อสรา้ง หรอืการเปลีย่นแปลงระยะเวลาการก่อสรา้ง กจิการจะรวมรายได้
จากการดดัแปลงงานตามสัญญาเป็นรายได้ค่าก่อสร้างได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อ
ต่อไปนี้ 
   1.2.1  มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ลูกค้าจะอนุมตักิารดดัแปลงงานและ
จ านวนรายไดท้ีเ่กดิจากการดดัแปลงนัน้ 

   1.2.2  สามารถวดัมลูค่าของจ านวนรายไดไ้ดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื 

 

  1.3  ค่าชดเชย  หมายถงึ  จ านวนทีก่จิการผูร้บัเหมาก่อสรา้งจะเรยีกเกบ็จากลูกคา้
หรอืบุคคลที่สามเพื่อเรยีกคนืต้นทุนที่ไม่ได้รวมอยู่ในราคาตามสญัญา เช่น ค่าชดเชยอาจเกดิ
จากลูกค้าท าให้การก่อสร้างล่าช้า ความผดิพลาดในการก าหนดรายละเอยีดที่ใช้ หรอืในการ
ออกแบบ หรอืเกิดจากการดดัแปลงงานที่ย ังมขี้อโต้แย้งกันอยู่ กิจการจะรวมค่าชดเชยเป็น
รายไดค้่าก่อสรา้งไดก้ต่็อเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขทุกขอ้ต่อไปนี้ 
   1.3.1  มกีารเจรจาถงึขัน้ตกลงซึง่ท าใหม้คีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีลู่กคา้จะ
รบัผดิชอบต่อการเรยีกรอ้งนัน้ และ 
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   1.3.2  มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่ลูกคา้จะยอมรบัจ านวนเงนินัน้และเป็น
จ านวนเงนิทีส่ามารถวดัมลูค่าไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื 

 

  1.4  จ านวนทีจ่่ายใหเ้พื่อจงูใจ หมายถงึ จ านวนเพิม่เตมิทีก่จิการไดร้บัหากผลงาน
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรอืสูงกว่า  เช่น สญัญาอาจระบุให้มกีารจ่ายเงนิจูงใจแก่
กิจการผู้รบัเหมาก่อสร้างหากงานก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนสญัญา กิจการจะรวมเงนิจูงใจเป็น
รายไดค้่าก่อสรา้งไดก้ต่็อเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขทุกขอ้ต่อไปนี้  
   1.4.1  งานก่อสรา้งแลว้เสรจ็จนถงึขัน้ทีม่คีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีผ่ลงาน 

จะเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนดไวห้รอืกว่า และ 
   1.4.2  สามารถวดัมลูค่าของจ านวนเงนิทีจ่า่ยใหเ้พื่อจงูใจไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื 

 

 2.  องคป์ระกอบของต้นทุนการก่อสร้าง 

 ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่11 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง สญัญาก่อสรา้ง ยอ่หน้า 
ที ่16 ก าหนดองคป์ระกอบของตน้ทุนการก่อสรา้ง ดงันี้ 
 

 

 

 

 

  

 

  

 องคป์ระกอบของตน้ทุนงานก่อสรา้งอธบิายความหมายเพิม่เตมิไดด้งันี้  

 

  2.1  ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบังานก่อสรา้งตามสญัญา รวมถงึรายการต่อไปนี้ 
   2.1.1  ตน้ทุนค่าแรงงานและค่าควบคุมงานทีเ่กดิขึน้ ณ สถานทีก่่อสรา้ง 
   2.1.2  ตน้ทุนวสัดุทีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง 
   2.1.3  ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง 
   2.1.4  ต้นทุนในการยา้ยอาคาร เครื่องจกัร และวสัดุไปหรอืกลบัจากสถานที่
ก่อสรา้ง 
   2.1.5  ตน้ทุนในการเช่าอาคารและอุปกรณ์ 

16. ตน้ทุนการก่อสรา้งตอ้งประกอบดว้ยรายการทุกขอ้ต่อไปนี้ 
 16.1 ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบังานก่อสรา้งตามสญัญา 
 16.2 ต้นทุนที่เกี่ยวขอ้งกบัการก่อสร้างโดยทัว่ไปซึ่งสามารถปนัส่วนให้กบังาน
ก่อสรา้งตามสญัญา และ 
 16.3 ตน้ทุนอื่นทีส่ามารถเรยีกเกบ็จากผูว้่าจา้งไดภ้ายใตเ้งือ่นไขของสญัญาก่อสรา้ง 
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   2.1.6  ต้นทุนการออกแบบและการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นเทคนิคซึง่เกี่ยวขอ้ง
โดยตรงกบัสญัญาก่อสรา้ง 
   2.1.7  ประมาณการต้นทุนในการแก้ไขและประกนัผลงานซึ่งรวมถงึต้นทุนใน
การรบัประกนัทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ และ 
   2.1.8  ค่าชดเชยทีบุ่คคลทีส่ามเรยีกรอ้ง 

   รายได้ที่กิจการได้รบัจากผลพลอยได้ซึ่งไม่รวมอยู่ในรายได้ค่าก่อสร้างอาจ
น าไปลดต้นทุนข้างต้นได้ เช่น รายได้จากการขายวสัดุเหลอืใช้จากการก่อสรา้ง และจากการ
จ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์เมือ่สิน้สุดสญัญาก่อสรา้ง 
 

  2.2 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกบัการก่อสร้างโดยทัว่ไปซึ่งสามารถปนัส่วนให้กบังาน
ก่อสรา้งตามสญัญา รวมถงึรายการต่อไปนี้  
   2.2.1 ค่าประกนัภยั 

   2.2.2 ตน้ทุนการออกแบบและการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นเทคนิคซึง่ไม่เกี่ยวขอ้ง
โดยตรงกบังานก่อสรา้งตามสญัญา และ 
   2.2.3 ค่าโสหุย้การก่อสรา้ง 
 

  2.3 ตน้ทุนอื่นทีส่ามารถเรยีกเกบ็จากผูว้่าจา้งไดภ้ายใต้เงื่อนไขของสญัญาก่อสรา้ง 
อาจรวมถึงต้นทุนการบรหิารทัว่ไป และต้นทุนในการพฒันา ซึ่งเป็นจ านวนที่กิจการสามารถ
เรยีกเกบ็ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 
  

ประเภทของต้นทนุการก่อสร้าง 

 เนื่องจากวกีารก าหนดอัตราส่วนของงานที่ท าเสร็จวีหนึ่ง คอืการใช้อัตราส่วนของ
ต้นทุนการก่อสรา้งที่เกดิขึน้จรงิจนถงึปจัจุบนักบัต้นทุนประมาณการจนงานก่อสรา้งเสรจ็ตาม
สญัญา การจดัประเภทต้นทุนการก่อสรา้งจ าแนกได ้2 ลกัษณะ ดงันี้ (นิพนัธ ์ เหน็โชคชยัชนะ 
และคณะ,  2554 : 20-9) 

  

 1.  ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจบุนั หมายถงึ ต้นทุนที่เกดิขึน้ก่อนการไดม้าซึ่ง
สญัญาก่อสรา้ง (เช่น ค่าใชจ้า่ยในการออกแบบ ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีส่ามารถระบุไดอ้ย่างชดัเจนกบั
สญัญาก่อสร้าง ซึ่งกิจการคาดว่าจะมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้สญัญานัน้มา ) และ
ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากการไดส้ญัญาก่อสรา้ง 
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 2.  ต้นทุนประมาณการจนงานก่อสร้างเสรจ็ตามสญัญา หมายถงึ ต้นทุนการ
ก่อสรา้งทัง้สิ้นที่คาดว่าจะต้องใช้ในการก่อสร้างงานให้เสรจ็ตามก าหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ใน
สญัญาก่อสร้าง กิจการจงึควรมรีะบบบญัชแีละการประมาณการที่สมเหตุสมผล ทัง้นี้เพื่อให้
ต้นทุนประมาณการจนงานก่อสรา้งเสรจ็ตามสญัญาใกล้เคยีงกบัต้นทุนทีเ่กดิขึน้จรงิตามสญัญา 

ค านวณไดด้งันี้ 
  

       ตน้ทุนประมาณการจนงาน   =   ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิจนถงึปจัจบุนั + ตน้ทุนจา่ยเพิม่      
       ก่อสรา้งเสรจ็ตามสญัญา           เพื่อใหง้านก่อสรา้งเสรจ็ตามสญัญา 
 

 

วิธีการบญัชีเก่ียวกบัการรบัรู้รายได้ค่าก่อสร้างและต้นทนุการก่อสร้าง 

 เมือ่กจิการสามารถประมาณผลของงานก่อสรา้งตามสญัญาไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื กิจการ
ต้องรบัรูร้ายได้ค่าก่อสรา้งและต้นทุนการก่อสรา้งที่เกี่ยวขอ้งกบัสญัญาก่อสรา้งเป็นรายไดแ้ละ
ค่าใช้จ่ายตามล าดบั โดยอ้างอิงกบัขัน้ความส าเร็จของงานก่อสร้าง ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน กจิการต้องรบัรูผ้ลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากงานก่อสรา้งตามสญัญาเป็นค่าใช้จ่าย
ทนัท ี

 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่ายโดยอ้างองิกบัขัน้ความส าเรจ็ของงานก่อสรา้งตามสญัญา 
เรยีกว่า วธิอีตัราส่วนงานทีท่ าเสรจ็ ซึง่สามารถก าหนดไดต้ามวธิใีดวธิหีนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
  

 1.  อตัราส่วนของต้นทุนการก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นของงานท่ีท าเสรจ็จนถึงปัจจุบนั
กบัประมาณการต้นทุนการก่อสร้างทัง้ส้ิน ค านวณไดด้งันี้ 
 

 อตัราส่วนงานทีท่ าเสรจ็   =   น ้างทัง้ส้ิ้ นการกอ่สรประมาณต นท
จ บนั้ วจนถงึปจัเกดิขึน้แล้่อสร างที่ต นท นการก

 

 

  จากอตัราส่วนของงานที่ท าเสรจ็สามารถน ามาค านวณเพื่อหารายได้ค่าก่อสร้าง 
และก าไรทีร่บัรูใ้นปีปจัจบุนั ดงัน้ี 

 

 รายไดค้่าก่อสรา้งทีร่บัรูใ้นปีปจัจบุนั   =   

   (อตัราส่วนของงานทีท่ าเสรจ็ x ราคาก่อสรา้งตามสญัญา) – รายไดท้ีร่บัรู ้
   แลว้ในปีก่อน 



150 

 

  บทที ่5 
 

  

 

 

 ก าไรทีร่บัรูแ้ลว้ในปีปจัจบุนั = 

   (อตัราส่วนของงานทีท่ าเสรจ็ x ก าไรขัน้ตน้โดยประมาณ) – ก าไรทีร่บัรูแ้ลว้ 

    ในปีก่อน 

 

  เพื่อให้มคีวามเขา้ใจและชดัเจนมากยิง่ขึน้ เกี่ยวกบัการรบัรูร้ายได้ตามอตัราส่วน
ของต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นของงานที่ท าเสรจ็จนถึงปจัจุบนักับประมาณการต้นทุนการ
ก่อสรา้งทัง้สิน้ จงึขอยกตวัอยา่งเพื่ออธบิาย ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่5-3 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 5-3  

 บรษิทั  ยูดรีบัเหมา  จ ากดั  ท าธุรกจิการรบัเหมาก่อสรา้งโดยได้ท าสญัญาก่อสร้าง
อาคาร ขอ้มูลของสญัญาก่อสรา้งประกอบด้วย ราคาตามสญัญาก่อสรา้งจ านวน 25 ลา้นบาท 
เริม่สรา้งเมื่อต้นปี 25x1 คาดว่าจะสรา้งเสรจ็ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 ณ วนัท าสญัญาได้
ประมาณตน้ทุนค่าก่อสรา้งไวท้ัง้สิน้จ านวน 10 ลา้นบาท ขอ้มลูการก่อสรา้งมดีงันี้ 
 

หน่วย : บาท 

 ปี  25x1 ปี  25x2 รวม 

ตน้ทุนค่าก่อสรา้งทีเ่กดิขึน้จนถงึปจัจบุนั 6,000,000 10,000,000 10,000,000 

ตน้ทุนทีป่ระมาณว่าจะจา่ยอกีจนงานเสรจ็ 4,000,000 - 4,000,000 

ค่างวดทีอ่อกบลิเรยีกเกบ็เงนิ 12,000,000 13,000,000 25,000,000 

เงนิสดทีไ่ดร้บัจากการเกบ็ค่างวดในแต่ละปี 10,000,000 15,000,000 25,000,000 

 

 การค านวณอัตราส่วนของงานที่ท าเสร็จ รายได้ และก าไรขัน้ต้นจากงานก่อสร้าง  
แสดงตามขัน้ตอนไดด้งันี้  

  1.  ประมาณตน้ทุนทัง้สิน้ และก าไรขัน้ตน้ 

  2.  ค านวณอตัราส่วนงานทีท่ าเสรจ็ 

  3.  ค านวณรายไดท้ีจ่ะรบัรูใ้นงวดปจัจบุนั 

  4.  ค านวณก าไรขัน้ตน้ทีจ่ะรบัรูใ้นงวดปจัจบุนั  
 

 จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถน ามาค านวณเพื่อหารายไดค้่าก่อสรา้ง และก าไรทีร่บัรู้ 
ในปีปจัจบุนั ดงัน้ี 
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หน่วย : บาท 

รายการ ปี 25x1 ปี 25x2 

1.  ประมาณต้นทุนทัง้ส้ิน และก าไรขัน้ต้น   

ราคาตามสญัญาก่อสรา้ง (1) 25,000,000 25,000,000 

หกั  ประมาณตน้ทุนการก่อสรา้งทัง้สิน้   

      ตน้ทุนค่าก่อสรา้งทีเ่กดิขึน้จนถงึปจัจบุนั (2) 6,000,000 10,000,000 

      บวก ตน้ทุนทีป่ระมาณว่าจะจา่ยอกีจนงานเสรจ็ 4,000,000               - 

      ประมาณตน้ทุนการก่อสรา้งทัง้สิน้ (3) 10,000,000 10,000,000 

ก าไรขัน้ตน้ (4) = (1) – (3) 15,000,000 15,000,000 

2.  ค านวณอตัราส่วนงานท่ีท าเสรจ็   

ตน้ทุนค่าก่อสรา้งทีเ่กดิขึน้จนถงึปจัจบุนั (2) 6,000,000 10,000,000 

หาร ประมาณตน้ทุนการก่อสรา้งทัง้สิน้ (3) 10,000,000 10,000,000 

อตัราส่วนงานทีท่ าเสรจ็ (5) = (2) / (3) 60% 100% 

3.  ค านวณรายได้ท่ีจะรบัรู้ในงวดปัจจบุนั   

ราคาตามสญัญาก่อสรา้ง (1) 25,000,000 25,000,000 

คณู  อตัราส่วนงานทีท่ าเสรจ็ (5)         60%        100% 

รายไดท้ีร่บัรูต้ามอตัราส่วนงานทีท่ าเสรจ็ (1) x (5) 15,000,000 25,000,000 

หกั  รายไดท้ีร่บัรูแ้ลว้ในปีก่อน              - 15,000,000 

รายไดท้ีร่บัรูใ้นปีปจัจบุนั 15,000,000 10,000,000 

4.  ค านวณก าไรขัน้ต้นท่ีจะรบัรู้ในงวดปัจจบุนั   

ก าไรขัน้ตน้ (4) 15,000,000 15,000,000 

คณู อตัราส่วนงานทีท่ าเสรจ็ (5)         60%        100% 

ก าไรขัน้ตน้ทีร่บัรูต้ามอตัราส่วนงานทีท่ าเสรจ็ (4) x (5) 9,000,000 15,000,000 

หกั  ก าไรขัน้ตน้ทีร่บัรูแ้ลว้ในปีก่อน              - 9,000,000 

ก าไรขัน้ตน้ทีร่บัรูใ้นปีปจัจบุนั 9,000,000 6,000,000 

 

 จากการค านวณขา้งตน้ การบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไป เป็นดงันี้ 
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สมดุรายวนัทัว่ไป                                  

พ.ศ.  25x1 รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

เดอืน วนั บาท  บาท  

ม.ค.- 
ธ.ค. 

1 งานระหว่างก่อสรา้ง 
     วตัถุดบิ ค่าแรง ค่าใชจ้า่ย 

โอนค่าใชจ้่ายต่างๆ เขา้งานระหว่าง
ก่อสรา้ง 

 6,000,000 -  

6,000,000 

 

- 

  ลกูหนี้สญัญาก่อสรา้ง 
     ค่าก่อสรา้งเรยีกเกบ็ตามสญัญา 
ส่งบลิเรยีกเกบ็เงนิค่าก่อสรา้ง 

 12,000,000 -  

12,000,000 

 

- 

  เงนิสด 

     ลกูหนี้สญัญาก่อสรา้ง 
 10,000,000 -  

10,000,000 

 

- 

  รบัเงนิสดจากผูว้่าจา้งตามสญัญา
ก่อสรา้ง 

     

ธ.ค. 31 งานระหว่างก่อสรา้ง 
ตน้ทุนการก่อสรา้ง 
     รายไดค้่าก่อสรา้ง 
บนัทกึรายไดแ้ละก าไรขัน้ต้น  
ณ วนัสิน้งวด 

 9,000,000 

6,000,000 

- 

- 

 

 

15,000,000 

 

 

 

- 

25x2

ม.ค.
ธ.ค. 

 

1 

 

งานระหว่างก่อสรา้ง 
     วตัถุดบิ ค่าแรง ค่าใชจ้า่ย 

โอนค่าใชจ้่ายต่างๆ เขา้งานระหว่าง
ก่อสรา้ง 

  

4,000,000 

 

- 

 

 

4,000,000 

 

 

- 

  ลกูหนี้สญัญาก่อสรา้ง 
     ค่าก่อสรา้งเรยีกเกบ็ตามสญัญา 
ส่งบลิเรยีกเกบ็เงนิค่าก่อสรา้ง 

 13,000,000 -  

13,000,000 

 

- 

  เงนิสด 

     ลกูหนี้สญัญาก่อสรา้ง 
 15,000,000 -  

15,000,000 

 

- 

  รบัเงนิสดจากผูว้่าจา้งตามสญัญา
ก่อสรา้ง 
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สมดุรายวนัทัว่ไป                                  

พ.ศ.  25x1 รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

เดอืน วนั บาท  บาท  

 ธ.ค. 31 งานระหว่างก่อสรา้ง 
ตน้ทุนการก่อสรา้ง 
     รายไดค้่าก่อสรา้ง 
บนัทกึรายไดแ้ละก าไรขัน้ต้น  
ณ วนัสิน้งวด 

 6,000,000 

4,000,000 

- 

- 

 

 

10,000,000 

 

 

- 

  ค่าก่อสรา้งเรยีกเกบ็ตามสญัญา 
     งานระหว่างก่อสรา้ง 
บนัทกึงานก่อสรา้งเสรจ็และส่งมอบ 

 25,000,000 -  

25,000,000 

 

- 

 

การผ่านรายการไปบญัชแียกประเภททัว่ไปทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

บญัชลีกูหนี้สญัญาก่อสรา้ง 
25x1 

ม.ค. 1 

 

ค่าก่อสรา้งเรยีกเกบ็
ตามสญัญา 

 

12,000,000 

 

- 

25x1 

ม.ค. 1 

 

เงนิสด 

 

10,000,000 

 

- 

               - - ธ.ค.31 ยอดยกไป 2,000,000 - 

  12,000,000 -   12,000,000 - 

25x2    25x2    

ม.ค.1 ยอดยกมา 2,000,000 - ธ.ค.31 เงนิสด 15,000,000 - 

 ค่าก่อสรา้งเรยีกเกบ็
ตามสญัญา 

 

13,000,000 

 

- 

   

             - 

 

  15,000,000 -   15,000,000 - 
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บญัชงีานระหว่างก่อสรา้ง 
25x1 

ม.ค. 1 

 

วตัถุดบิ ค่าแรง 
ค่าใชจ้่าย 

 

6,000,000 

 

- 

25x1 

ธ.ค.31 

 

ยอดยกไป 

 

15,000,000 

 

- 

 รายไดค้่าก่อสรา้ง 9,000,000 -                - - 

  15,000,000 -   15,000,000 - 

25x2    25x2    

ม.ค.1 ยอดยกมา 15,000,000 - ธ.ค.31 ค่าก่อสรา้งเรยีก
เกบ็ตามสญัญา 

25,000,000 - 

 วตัถุดบิ ค่าแรง 
ค่าใชจ้่าย 

4,000,000 -     

 รายไดค้่าก่อสรา้ง 6,000,000 -                - - 

  25,000,000 -   25,000,000 - 

 

บญัชคี่าก่อสรา้งเรยีกเกบ็ตามสญัญา 
25x1 

ธ.ค.31 

 

ยอดยกไป 

 

12,000,000 

 

- 

25x1 

ม.ค.1 

 

ลกูหนี้ค่าก่อสรา้ง 
 

12,000,000 

 

- 

25x2    25x2    

ธ.ค.31 งานระหว่างก่อสรา้ง 25,000,000 - ม.ค.1 ยอดยกมา 12,000,000 - 

               - -  ลกูหนี้ค่าก่อสรา้ง 13,000,000 - 

  25,000,000 -   25,000,000 - 

 

บญัชตีน้ทุนการก่อสรา้ง 
25x1 

ม.ค. 1 

 

รายไดค้่าก่อสรา้ง 
 

6,000,000 

 

- 

25x1 

ธ.ค.31 

 

ก าไรขาดทุน 

 

6,000,000 

 

- 

25x2    25x2    

ม.ค.1 รายไดค้่าก่อสรา้ง 4,000,000 - ธ.ค.31 ก าไรขาดทุน 4,000,000 - 
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บญัชรีายไดค้่าก่อสรา้ง 
25x1 

ธ.ค. 31 

 

ก าไรขาดทุน 

 

15,000,000 

 

- 

25x1 

ม.ค.1 

 

งานระหว่าง
ก่อสรา้ง 

 

 

9,000,000 

 

 

- 

               - -  ตน้ทุนการก่อสรา้ง 6,000,000 - 

  15,000,000 -   15,000,000 - 

25x2    25x2    

ธ.ค. 31 ก าไรขาดทุน 10,000,000 - ม.ค.1 งานระหว่าง
ก่อสรา้ง 

6,000,000 - 

               - -  ตน้ทุนการก่อสรา้ง 4,000,000 - 

  10,000,000 -   10,000,000 - 

 

การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน) ของบรษิทั ยดูรีบัเหมา จ ากดั  

ท าไดด้งันี้ 
 

บริษทั ยดีูรบัเหมา จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x2 และ 25x1  

หน่วย : บาท 

 25x2 25x1 

สินทรพัย ์

สนิทรพัยห์มุนเวยีน: 

          ลกูหนี้สญัญาก่อสรา้ง 
          รายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช าระ 
          (งานระหว่างก่อสรา้ง > ค่าก่อสรา้งเรยีกเกบ็) 

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น     
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน: 

          เงนิรบัล่วงหน้าส่วนทีเ่กนิงานระหว่างก่อสรา้ง 
          (งานระหว่างก่อสรา้ง < ค่าก่อสรา้งเรยีกเกบ็) 
      
 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

2,000,000 

3,000,000 

 

 

 

- 
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การแสดงรายการในงบก าไรขาดทุน (บางส่วน) ของบรษิทั ยดูรีบัเหมา จ ากดั ท าได้
ดงันี้ 
 

บริษทั  ยดีูรบัเหมา  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 
ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x2 และ 25x1 

หน่วย : บาท 

 25x2 25x1 

รายไดค้่าก่อสรา้ง 
หกั ตน้ทุนการก่อสรา้ง 
ก าไรขัน้ตน้  

10,000,000 

4,000,000 

6,000,000 

15,000,000 

6,000,000 

9,000,000 

 

 2.  การส ารวจเน้ืองานท่ีได้ท าแล้ว 

 การค านวณอตัราส่วนของงานทีท่ าเสรจ็ตามวธินีี้ เป็นการประเมนิผลงานทีท่ าเสรจ็ว่า
เป็นอตัราส่วนเท่าใดของงานทัง้หมด โดยวศิวกรหรอืสถาปนิกทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบงานดงักล่าว 
จากนัน้ จะน าเอาอตัราส่วนทีไ่ดไ้ปคณูกบัราคาก่อสรา้งตามสญัญา ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเป็นรายได้ 
ค่าก่อสร้างที่จะรบัรู้ เมื่อน ารายได้ที่รบัรู้แล้วปีก่อนมาหกัออกก็จะได้รายได้ที่ต้องรับรู้ในปี
ปจัจุบนั เช่นเดียวกับวิธีอัตราส่วนของต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นของงานที่ท าเสร็จจนถึง
ปจัจบุนักบัประมาณการตน้ทุนการก่อสรา้งทัง้สิน้ ดงัน้ี 

 

 รายไดค้่าก่อสรา้งทีร่บัรูใ้นปีปจัจบุนั =  

    (อตัราส่วนของงานทีท่ าเสรจ็ x ราคาก่อสรา้งตามสญัญา) – รายไดท้ีร่บัรู ้
    แลว้ในปีก่อน 

 

 

 เพื่อให้เข้าใจและชดัเจนมากยิง่ขึ้น เกี่ยวกับการรบัรู้รายได้ค่าก่อสร้างตามวธิีการ
ส ารวจเน้ืองานทีไ่ดท้ าแลว้ จงึขอยกตวัอยา่งเพื่อประกอบการอธบิาย  ดงัแสดงในตวัอย่างที ่5-4 

ดงันี้ 
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ตวัอย่างท่ี 5-4 

 จากขอ้มลูตวัอย่างที่ 5-3 สมมตวิ่าหากผูบ้รหิารก าหนดอตัราส่วนของงานทีท่ าเสรจ็
ของงานก่อสรา้ง โดยใชว้ธิกีารส ารวจเนื้องานทีไ่ดท้ าแลว้ และจากการส ารวจประมาณว่างานจะ
แลว้เสรจ็ดว้ยวศิวกรทีม่หีน้าทรีบัผดิชอบ คาดว่าในปีที ่1 เท่ากบั 25% และปีที ่2 เท่ากบั 100%  

 จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถค านวณรายไดก่้อสรา้งทีร่บัรูใ้นแต่ละปี ดงันี้ 
 

             หน่วย : บาท 

ปีท่ี 1  กจิการรบัรูร้ายไดจ้ านวน 25% ของ 25,000,000  6,250,000 

  

ปีท่ี 2  กจิการรบัรูร้ายไดจ้ านวน 100% ของ 25,000,000  25,000,000 

         หกั  รายไดท้ีร่บัรูแ้ลว้ปีก่อน  6,250,000 

         รายไดก่้อสรา้งทีร่บัรูใ้นปีที ่2 18,750,000 

 

 ส าหรบัการบนัทกึบญัชจีะแสดงการบนัทกึเช่นเดยีวกบัการรบัรูร้ายได้ตามอตัราส่วน
ของต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นของงานที่ท าเสรจ็จนถึงปจัจุบนักับประมาณการต้นทุนการ
ก่อสรา้งทัง้สิน้ จะแตกต่างกนัเพยีงจ านวนเงนิของรายได้ทีร่บัรูใ้นแต่ละปี รวมถงึการจดัท างบ
การเงนิ (บางส่วน) กท็ าเช่นเดยีวกนั 

 

 3.  การส ารวจอตัราส่วนของงานก่อสร้างท่ีท าเสรจ็กบังานก่อสร้างทัง้หมด 

 การค านวณอัตราส่วนของงานที่ท าเสร็จตามวธินีี้ จะอ้างอิงงานที่ท าเสรจ็เป็นหลกั 
โดยเปรยีบเทยีบว่าผลงานทีท่ าเสรจ็ไปแลว้นัน้คดิเป็นอตัราส่วนเท่าใดของงานทัง้หมด  เช่น  
  ก. งานก่อสรา้งสะพานความยาวทัง้หมดคอื 3 กโิลเมตร ถ้างานก่อสรา้งทีท่ าได้
ตอนนี้คอื 1 กโิลเมตร  อตัราส่วนของงานก่อสรา้งทีท่ าเสรจ็กบังานก่อสรา้งทัง้หมดจะเท่ากบั
รอ้ยละ 33.33 (1 กม. / 3 กม. ) 
  ข. งานก่อสรา้งอาคารเรยีนแห่งหนึ่งมจี านวนทัง้หมด 10 ชัน้ ถ้างานก่อสรา้งทีท่ า
ไดต้อนน้ีคอื 4 ชัน้  อตัราส่วนของงานก่อสรา้งทีท่ าเสรจ็กบังานก่อสรา้งทัง้หมดจะเท่ากบัรอ้ยละ 
40 (4 ชัน้/ 10 ชัน้ ) 

 

 เพื่อให้เขา้ใจและชดัเจนมากยิง่ขึน้เกี่ยวกบัการรบัรู้รายได้ตามการส ารวจอตัราส่วน
ของงานก่อสรา้งที่ท าเสรจ็กบังานก่อสรา้งทัง้หมด จงึขอยกตวัอย่างเพื่ออธบิายดงัแสดงใน
ตวัอยา่งที ่5-5 ดงันี้ 
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ตวัอย่างท่ี 5-5 

 บรษิทั รุ่งเจรญิรบัเหมา จ ากดั รบัเหมาก่อสรา้งอาคารเรยีนแห่งหนึ่งมจี านวนทัง้หมด 
10 ชัน้ มลูค่าตามสญัญาคอืจ านวน 20,000,000 บาท ถา้งานก่อสรา้งทีท่ าไดต้อนน้ีคอื 4 ชัน้  
  

 จากข้อมูลข้างต้น สามารถค านวณรายได้ที่รบัรู้รายได้ค่าก่อสร้างจากการส ารวจ
อตัราส่วนของงานก่อสรา้งทีท่ าเสรจ็กบังานก่อสรา้งทัง้หมดไดด้งันี้ 

1. ค านวณอตัราส่วนของงานก่อสรา้งทีท่ าเสรจ็กบังานก่อสรา้งทัง้หมด จะเป็นดงันี้ 
=   4 ชัน้ / 10 ชัน้ คดิเป็นรอ้ยละ 40 

2.  ค านวณรายไดค้่าก่อสรา้งทีต่อ้งรบัรู ้จะเป็นดงันี้ 
=   40% ของ 20,000,000  

=  8,000,000 บาท  
 

การเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน 

 ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่11 (ปรบัปรงุ 2557) เรื่อง สญัญาก่อสรา้ง ยอ่หน้าที ่39 

40 และ 42 ไดก้ าหนดขอ้มลูทีต่อ้งเปิดเผย ดงันี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.  กจิการตอ้งเปิดเผยขอ้มลูทุกขอ้ต่อไปนี้ 
 39.1  จ านวนรายไดค้่าก่อสรา้งทีร่บัรูเ้ป็นรายไดใ้นระหว่างงวด 

 39.2  วธิทีีใ่ชใ้นการก าหนดรายไดค้่าก่อสรา้งทีร่บัรูเ้ป็นรายไดใ้นระหว่างงวด และ 
 39.3  วธิทีีใ่ชใ้นการก าหนดขัน้ความส าเรจ็ของงงานระหว่างก่อสรา้ง 
40.  กจิการตอ้งเปิดเผยขอ้มลูทุกขอ้ต่อไปนี้เกีย่วกบัสญัญางานก่อสรา้งระหว่างท าทีม่อียู ่ณ 
วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 40.1  จ านวนรวมของตน้ทุนทีเ่กดิขึน้และก าไรทีร่บัรู ้(หกัดว้ยขาดทุนทีร่บัรู)้ 
จนถงึปจัจบุนั 

 40.2  จ านวนเงนิรบัล่วงหน้า และ 
 40.3  จ านวนเงนิประกนัผลงาน 

42.  กจิการตอ้งแสดงรายการทุกขอ้ต่อไปนี้ 
 42.1  จ านวนเงนิทัง้สิน้ทีก่จิการมสีทิธเิรยีกรอ้งจากลกูคา้ส าหรบัเหมาก่อสรา้งทุก
สญัญา เป็นสนิทรพัยข์องกจิการ และ 
 42.2  จ านวนเงนิทัง้สิน้ทีก่จิการมสีทิธเิรยีกรอ้งจากลกูคา้ส าหรบัเหมาก่อสรา้งทุก
สญัญา เป็นหน้ีสนิของกจิการ  
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ตวัอยา่งการเปิดเผยขอ้มลูตามยอ่หน้าที ่42 ทีก่จิการตอ้งแสดงรายการทุกขอ้ต่อไปนี้ 
1.  จ านวนเงนิทัง้สิน้ทีก่จิการมสีทิธเิรยีกรอ้งจากลกูคา้ส าหรบัเหมาก่อสรา้งทุกสญัญา 

เป็นสนิทรพัยข์องกจิการ 
 

          งานระหว่างก่อสรา้ง > ค่าก่อสรา้งทีเ่รยีกเกบ็ตามสญัญา = สนิทรพัย ์

 

2.  จ านวนเงนิทัง้สิน้ทีก่จิการมสีทิธเิรยีกรอ้งจากลกูคา้ส าหรบัเหมาก่อสรา้งทุกสญัญา 
เป็นสนิทรพัยข์องกจิการ 

 

         งานระหว่างก่อสรา้ง < ค่าก่อสรา้งทีเ่รยีกเกบ็ตามสญัญา = หนี้สนิ 

 

 

บทสรปุ 

  

 สญัญาก่อสร้าง หมายถึง สญัญาที่ท าขึ้นโดยเฉพาะเพื่อก่อสร้างสินทรพัย์รายการ
เดยีว หรอืก่อสรา้งสนิทรพัยห์ลายรายการซึง่สมัพนัธก์นัอย่างใกลช้ดิ หรอืต้องพึง่พากนัในดา้น
การออกแบบ เทคโนโลยแีละหน้าที่ หรอืวตัถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ขัน้สุดท้าย  ลกัษณะ
ของสญัญาก่อสรา้งม ี2 ลกัษณะคอื สญัญาราคาคงที ่และ สญัญาต้นทุนบวกส่วนเพิม่ การรบัรู้
รายได้ค่าก่อสรา้งประกอบดว้ย จ านวนรายไดเ้มื่อเริม่แรกตามที่ตกลงไวใ้นสญัญา และจ านวน
เงนิที่เกี่ยวขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงสญัญาอนัเกดิจากการดดัแปลงงาน การเรยีกรอ้งค่าชดเชย 
หรอืการจ่ายเงนิเพื่อจูงใจ ส่วนต้นทุนการก่อสรา้งประกอบด้วย ต้นทุนที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบั
งานก่อสรา้งตามสญัญา ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกบัการก่อสรา้งโดยทัว่ไปซึ่งสามารถปนัส่วนให้กบั
งานก่อสรา้งตามสญัญา และต้นทุนอื่นที่สามารถเรยีกเก็บจากผู้ว่าจ้างได้ภายใต้เงื่อนไขของ
สญัญาก่อสรา้ง สามารถน ามาแบ่งประเภทของต้นทุนการก่อสรา้งได ้2 ประเภท คอื ต้นทุนที่
เกดิขึน้จรงิจนถงึปจัจุบนั และ ต้นทุนประมาณการจนงานก่อสรา้งเสรจ็ตามสญัญา กจิการรบัรู้
รายได้ค่าก่อสรา้งตามอตัราส่วนงานที่ท าเสรจ็ไดจ้ากวธิใีดวธิหีนึ่งดงันี้ วธิอีตัราส่วนของต้นทุน
การก่อสรา้งที่เกดิขึน้ของงานทีท่ าเสรจ็จนถงึปจัจุบนักบัประมาณการต้นทุนการก่อสรา้งทัง้สิ้น 
วธิกีารส ารวจเน้ืองานทีไ่ดท้ าแลว้ หรอื วธิกีารส ารวจอตัราส่วนของงานก่อสรา้งทีท่ าเสรจ็กบังาน
ก่อสรา้งทัง้หมดตามสญัญา 
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

 

1.  สญัญาก่อสรา้งหมายถงึอะไร แบ่งออกไดก้ีล่กัษณะอะไรบา้ง 
2.  เงือ่นไขในการรวมและแยกสญัญาก่อสรา้งไดแ้ก่อะไรบา้ง 
3.  รายไดค้่าก่อสรา้งประกอบดว้ยอะไรบา้ง อธบิาย 

4.  ตน้ทุนการก่อสรา้งประกอบดว้ยอะไรบา้ง อธบิาย  
5.  การรบัรูร้ายไดค้่าก่อสรา้งและตน้ทุนการก่อสรา้งโดยอา้งองิกบัขัน้ความส าเรจ็ของงาน 

     ก่อสรา้งตามสญัญาเรยีกว่าอะไร  
6.  ขัน้ความส าเรจ็ของงานก่อสรา้งสามารถค านวณไดห้ลายวธิ ีไดแ้ก่อะไรบา้ง 
7.  การเปิดเผยขอ้มลูของสญัญาก่อสรา้งกจิการตอ้งแสดงรายการอะไรบา้ง ยกตวัอยา่ง 
     ประกอบ 

8.  บรษิัท ทองตันรบัเหมา จ ากดั ท าสญัญาก่อสร้างเขื่อนแบบสญัญาคงที่ เป็นจ านวนเงนิ 
5,000,000 บาท บรษิทัประมาณต้นทุนการก่อสรา้งเมื่อเริม่แรกไว้จ านวน 3,200,000 บาท 
สญัญามรีะยะเวลา 3 ปี และคาดว่าจะมตี้นทุนทีต่้องจ่ายเพิม่จนกระทัง่งานแลว้เสรจ็ตามสญัญา
เพิม่อกีจ านวน 800,000 บาท 

 

ให้ท า   
 1.  ค านวณตน้ทุนการก่อสรา้งโดยประมาณทัง้สิน้ 

2.  ค านวณอตัราส่วนของงานทีท่ าเสรจ็ โดยใชว้ธิอีตัราส่วนของต้นทุนการก่อสรา้งที่
เกดิขึน้ของงานทีท่ าเสรจ็จนถงึปจัจบุนักบัประมาณการตน้ทุนการก่อสรา้งทัง้สิน้ 

 

9.  เมื่อวนัที ่1 มกราคม 25x1 บรษิทั  ภูมพิฒัน์รบัเหมา จ ากดั ท าสญัญาก่อสรา้งสะพานกบั
บรษิทัแห่งหนึ่ง ขอ้มลูของสญัญาประกอบดว้ย ราคาตามสญัญาก่อสรา้ง 10 ลา้นบาท คาดว่าจะ
สรา้งเสรจ็ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 25x3 ณ วนัท าสญัญาไดป้ระมาณต้นทุนค่าก่อสรา้งไวท้ัง้สิน้ 

6 ลา้นบาท ขอ้มลูการก่อสรา้งปี 25x1 มดีงันี้ 
หน่วย : บาท 

ตน้ทุนค่าก่อสรา้งทีเ่กดิขึน้จนถงึปจัจบุนั  4,000,000 

ตน้ทุนทีป่ระมาณว่าจะจา่ยอกีจนงานเสรจ็  2,000,000 

ค่างวดทีอ่อกบลิเรยีกเกบ็เงนิ  6,000,000 

เงนิสดทีไ่ดร้บัจากการเกบ็ค่างวดในแต่ละปี  5,000,000 
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ให้ท า   
 1.  ค านวณตน้ทุนการก่อสรา้งโดยประมาณทัง้สิน้ 

2.  ค านวณอตัราส่วนของงานทีท่ าเสรจ็ โดยใชว้ธิอีตัราส่วนของต้นทุนการก่อสรา้งที่
เกดิขึน้ของงานทีท่ าเสรจ็จนถงึปจัจบุนักบัประมาณการตน้ทุนการก่อสรา้งทัง้สิน้ 

3.  ค านวณรายไดท้ีต่อ้งรบัรูใ้นปี 25x1 จากอตัราส่วนของงานทีท่ าเสรจ็ตามขอ้ 2. 

 

10.  บรษิทั  น ้าหนาวก่อสรา้ง จ ากดั รบัเหมาก่อสรา้งอาคารชุด มลูค่าก่อสรา้งตามสญัญาเป็น
จ านวน 15,000,000 บาท ระยะเวลาสญัญา 3 ปี วศิวกรไดป้ระเมนิผลงานทีก่่อสรา้งเสรจ็ในปีที ่
1 ปีที ่2 และ ปีที ่3 เท่ากบั 20% 30% และ 50% 

 

ให้ท า 

ค านวณรายไดท้ีต่อ้งรบัรูใ้นแต่ละปี โดยใชว้ธิกีารส ารวจเน้ืองานทีไ่ดท้ าแลว้ 

 

11.  บรษิทั  แขง็แรงก่อสรา้ง จ ากดั รบัเหมาก่อสรา้งถนน มลูค่าก่อสรา้งตามสญัญาเป็นจ านวน 
3,000,000 บาท ระยะเวลาสญัญา 2 ปี วศิวกรไดป้ระเมนิผลงานทีก่่อสรา้งเสรจ็ในปีที ่1 ปีที ่2 

เท่ากบั 60% และ 40% 

 

ให้ท า 

ค านวณรายไดท้ีต่อ้งรบัรูใ้นแต่ละปี โดยใชว้ธิกีารส ารวจเน้ืองานทีไ่ดท้ าแลว้ 

 

12.  ณ วนัที ่1 มกราคม 25x1 บรษิทั โนนสะอาดก่อสรา้ง จ ากดั รบัเหมาก่อสรา้งอาคารเรยีน 
5 ชัน้ มูลค่าก่อสรา้งตามสญัญาเป็นจ านวน 4,000,000 บาท ระยะเวลาสญัญา 2 ปี สิ้นปี 1 

บรษิทัสรา้งเสรจ็จ านวน 3 ชัน้ และในปีที ่2 สรา้งเสรจ็จ านวน 2 ชัน้ 

 

ให้ท า 

 1.  ค านวณอตัราส่วนของงานทีท่ าเสรจ็ในแต่ละปี โดยใชว้ธิกีารส ารวจอตัราส่วน 

ของงานก่อสรา้งทีท่ าเสรจ็กบังานก่อสรา้งทัง้หมดตามสญัญาโดยพจิารณาจากการส ารวจ 

ทางกายภาพ 

 2.  ค านวณรายไดท้ีต่อ้งรบัรูใ้นแต่ละปี ตามอตัราส่วนของงานทีท่ าเสรจ็ในขอ้ 1. 
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13.  บรษิทั สามพีน้่องรบัเหมา จ ากดั รบัเหมาก่อสรา้งอาคารเรยีนถนนระยะทาง 20 กโิลเมตร
วนัเริม่ท าสญัญาคอื วนัที ่1 มกราคม 25x1 มลูค่าก่อสรา้งตามสญัญาจ านวน 6,000,000 บาท 
ระยะเวลาก่อสรา้ง 2 ปี สิ้นปี 1 บรษิทัสรา้งเสรจ็จ านวน 15 กโิลเมตร และระยะทางอกี 5 

กโิลเมตร สรา้งเสรจ็ในปีที ่2  

 

ให้ท า 

 1.  ค านวณอตัราส่วนของงานทีท่ าเสรจ็ในแต่ละปี โดยใชว้ธิกีารส ารวจอตัราส่วนของ
งานก่อสร้างที่ท าเสร็จกับงานก่อสร้างทัง้หมดตามสัญญาโดยพิจารณาจากการส ารวจทาง
กายภาพ 

 2.  ค านวณรายไดท้ีต่อ้งรบัรูใ้นแต่ละปี ตามอตัราส่วนของงานทีท่ าเสรจ็ในขอ้ 1. 

 

14.  บรษิทั กลการรบัเหมา จ ากดั ไดร้บัว่าจา้งใหท้ าการก่อสรา้งหอพกันักศกึษา โดยสญัญา
ก่อสรา้งมรีาคา 10,000,000 บาท เริม่ก่อสรา้งตัง้แต่เดอืน ตุลาคม 25x4 คาดว่าจะแลว้เสรจ็ใน
เดอืน มนีาคม 25x5  ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบังานก่อสรา้งมดีงันี้ 
 

 ปี 25x4 ปี 25x5 รวม  

ตน้ทุนก่อสรา้งทีเ่กดิขึน้จนถงึสิน้ปี 2,100,000 7,000,000 7,000,000  

ตน้ทุนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายเพิม่ 3,400,000 - 3,400,000  

ค่าก่อสรา้งทีอ่อกบลิเรยีกเกบ็แต่ละปี 5,000,000 5,000,000 10,000,000  

เงนิสดทีไ่ดร้บัช าระจากผูว้่าจา้ง 4,000,000 6,000,000 10,000,000  

 

ให้ท า 

 1.  ค านวณตน้ทุนการก่อสรา้ง และก าไรขัน้ตน้ก่อสรา้งโดยประมาณ 

 2.  ค านวณอตัราส่วนงานทีท่ าเสรจ็ โดยใชว้ธิอีตัราส่วนของตน้ทุนการก่อสรา้ง 
ทีเ่กดิขึน้ของงานทีท่ าเสรจ็จนถงึปจัจบุนักบัประมาณการตน้ทุนการก่อสรา้งทัง้สิน้ 

 3.  ค านวณรายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ทีจ่ะรบัรูใ้นงวดปจัจบุนั  
             4.  บนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไปในปีที ่1 และในปีที ่2 

 5.  ผ่านแยกประเภทบญัชลีกูหนี้สญัญาก่อสรา้ง บญัชงีานระหว่างก่อสรา้ง  
บญัชคี่าก่อสรา้งทีเ่รยีกเกบ็ตามสญัญา บญัชรีายไดค้่าก่อสรา้ง และบญัชตีน้ทุนงานก่อสรา้ง 
 6.  งบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x5 และ 25x4 

 7.  งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x5 และ 25x4 
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15. บรษิทั อุตสาหกรรมก่อสรา้ง จ ากดัไดร้บัว่าจา้งใหท้ าการก่อสรา้งอาคาร ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง
กบังานก่อสรา้งมดีงันี้ 

1.  มลูค่าก่อสรา้งตามสญัญามจี านวน 6,000,000 บาท 

2.  บรษิทัด าเนินการก่อสรา้งในเดอืนมกราคม 25x1 ระยะเวลาก่อสรา้งตามสญัญา 3 ปี 
ซึง่จะก่อสรา้งแลว้เสรจ็ในเดอืนธนัวาคม 25x3 

 3.  บรษิทัประมาณตน้ทุนการก่อสรา้งในปีปจัจบุนัไวเ้ท่ากบั 5,000,000 บาท  
 

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก่อสรา้งและเงนิเรยีกเกบ็ตามสญัญาก่อสรา้งจากผูว้่าจา้งในแต่
ละปี มดีงันี้ 
 

 ปี 25x1 ปี 25x2 ปี 25x3 

ตน้ทุนก่อสรา้งทีเ่กดิขึน้ในปีปจัจบุนั 1,000,000 1,500,000 2,500,000 

ตน้ทุนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายเพิม่ 4,000,000 2,500,000 - 

ค่าก่อสรา้งทีอ่อกบลิเรยีกเกบ็แต่ละปี 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

เงนิสดทีไ่ดร้บัช าระจากผูว้่าจา้ง 1,600,000 2,400,000 2,000,000 

 

ให้ท า 

 1.  ค านวณตน้ทุนการก่อสรา้ง และก าไรขัน้ตน้ก่อสรา้งโดยประมาณ 

 2.  ค านวณอตัราส่วนงานทีท่ าเสรจ็ โดยใชว้ธิอีตัราส่วนของตน้ทุนการก่อสรา้ง 
ทีเ่กดิขึน้ของงานทีท่ าเสรจ็จนถงึปจัจบุนักบัประมาณการตน้ทุนการก่อสรา้งทัง้สิน้ 

 3.  ค านวณรายไดท้ีจ่ะรบัรูใ้นงวดปจัจบุนั 

 4.  ค านวณก าไรขัน้ตน้ทีจ่ะรบัรูใ้นงวดปจัจบุนั  
             5.  บนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไปทีเ่กีย่วขอ้ง 
 6.  ผ่านแยกประเภทบญัชลีกูหนี้สญัญาก่อสรา้ง บญัชงีานระหว่างก่อสรา้ง บญัชี 
ค่าก่อสรา้งทีเ่รยีกเกบ็ตามสญัญา บญัชรีายไดค้่าก่อสรา้ง และบญัชตีน้ทุนงานก่อสรา้ง 
 7.  งบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x3, 25x2 และ 25x1 

 8.  งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x3, 25x2 และ 
25x1 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  6 

การบญัชีสญัญาเช่า 

 

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท  

 1.  ความหมายของสญัญาเช่า 
 2.  ลกัษณะของสญัญาเช่า 
 3.  ประโยชน์ของสญัญาเช่า 
 4.  ประเภทสญัญาเช่าการเงนิ 

 5.  หลกัเกณฑก์ารพจิารณาสญัญาเช่า 
 6.  วธิกีารบญัชสีญัญาเช่าการเงนิ 

 7.  วธิกีารบญัชสีญัญาเช่าด าเนินงาน 

 8.  การเปิดเผยขอ้มลูสญัญาเช่าในงบการเงนิ 

 9.  การขายและเช่ากลบัคนื 

            10.  บทสรุป    

            11.  แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 12.  เอกสารอา้งองิ 
 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 1.  ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความหมายของสญัญาเช่า 
 2.  ผูเ้รยีนเขา้ใจและสามารถอธบิายลกัษณะของสญัญาเช่าได้ 
 3.  ผูเ้รยีนเขา้ใจและสามารถอธบิายประโยชน์ของสญัญาเช่าได ้

 4.  ผูเ้รยีนสามารถค านวณและจ าแนกสญัญาเช่าาามหลกัเกณฑก์ารพจิารณาสัญญา
เช่าแา่ละประเภทได ้

 5.  ผู้เรยีนสามารถบนัทกึบญัชสีญัญาเช่าการเงนิทัง้ดา้นผู้เช่าและผู้ให้เช่าได้อย่าง
ถูกาอ้ง 
 6.  ผูเ้รยีนสามารถบนัทกึบญัชสีญัญาเช่าด าเนินงานทัง้ดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าไดอ้ย่าง
ถูกาอ้ง 
 7.  ผูเ้รยีนสามารถแสดงรายการและเปิดเผยขอ้มลูสญัญาเช่าในงบการเงนิได้ 
 8.  ผูเ้รยีนสามารถค านวณและบนัทกึรายการขายและเช่ากลบัคนืได ้
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1.  อธบิาย/อภปิรายพรอ้มยกาวัอยา่ง 
 2.  การคน้ควา้หาความรูจ้ากสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์

 3.  ศกึษาคน้ควา้หาความเพิม่เามิในศูนยว์ทิยบรกิารและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ 

 4.  ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง การบญัชสีญัญาเช่า (วนัวสิา  เนื่องสมศร,ี  2557 : 

165-208) 

 2.  ชุดการสอน Power Point ประจ าบทเรยีน 

 3.  แหล่งเวบ็ไซาท์ีเ่กีย่วขอ้งจากสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์

 4.  มาารฐานการบญัชฉีบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง สญัญาเช่า 
 

การวดัผลและการประเมินผล 

 1.  สอบถามเพื่อประเมนิความเขา้ใจในเนื้อหา และท าแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน 

 2.  มอบหมายแบบฝึกหดัเป็นการบา้น 

 3.  ารวจสอบการท าแบบฝึกหดัทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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บทท่ี  6  
การบญัชีสญัญาเช่า 

   

 การประกอบธุรกิจอาจใช้เงนิทุนจ านวนมากในการซื้อสินทรพัย์ไม่หมุนเวียนเพื่อ
น ามาใชใ้นกจิการ เช่น ทีด่นิ อาคาร เครือ่งจกัร อุปกรณ์ และเครือ่งใชา่้างๆ เป็นาน้ ดงันัน้  
การเช่า (Leases) จงึเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งทีก่จิการจะน ามาใชป้ฏบิาัแิทนการซือ้ เพราะการเช่า
ใช้เงนิทุนน้อย และไม่จ าเป็นา้องจ่ายเงนิทุนจ านวนมากเพื่อเช่าในคราวเดียวแา่ยงัสามารถ
ทยอยจ่ายเป็นงวดาามอายุสญัญาเช่าที่ได้ากลงกนัไว้ในสญัญาเช่า นอกจากนี้ ยงัสามารถลด
ความเสี่ยงา่อความล้าสมยัของสนิทรพัย์ดงักล่าวเมื่ออาจมกีารเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี
สงัคม และการเมอืงได้อกีดว้ย ซึง่สญัญาเช่าจะมบีุคคลเกี่ยวขอ้งกนั 2 ฝ่าย คอืฝ่ายผูเ้ช่า และ
ฝ่ายผู้ให้เช่า และมกีารจ าแนกประเภทได้ 2 ประเภท คอืสญัญาเช่าการเงนิ และสญัญาเช่า-

ด าเนินงาน โดยในเนื้อหาบทนี้จะไดอ้้างถงึมาารฐานการบญัชฉีบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง 
สญัญาเช่า 
 

ความหมายของสญัญาเช่า 

สญัญาเช่า (Lease Contract) หมายถงึ สญัญาหรอืขอ้ตกลงทีผู่ใ้หเ้ช่าใหส้ทิธแิก่ผูเ้ช่า
ในการใช้สนิทรพัย์ช่วงเวลาที่ตกลงกันเพื่อแลกเปลี่ยนกบัค่าตอบแทน ซึ่งได้รบัช าระในงวด
เดยีวหรอืหลายงวด 

 ส่วนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 537 ได้มกีารบญัญตัิเรื่องการเช่า
ทรพัยส์นิไวด้งันี้ 
 “อนัว่าสญัญาเช่าทรพัยส์นินัน้ คอืสญัญาซึง่บุคคลหนึ่ง เรยีกว่า ผูใ้หเ้ช่า (Lessor)  
ตกลงใหบุ้คคลอกีคนหน่ึงเรยีกว่า ผูเ้ช่า (Lessee) ไดใ้ชห้รอืไดร้บัประโยชน์ในทรพัยส์นิอย่างใด
อยา่งหนึ่งชัว่ระยะเวลาอนัจ ากดั และผูเ้ช่าตกลงจะใหค้่าเช่าเพื่อการนัน้” 
 

ลกัษณะของสญัญาเช่า 

 สญัญาเช่า เป็นการท าความากลงกนัในเงื่อนไขา่างๆ เกี่ยวกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่าระหว่าง
ผูเ้ช่ากบัผูใ้หเ้ช่าทรพัย์สนิ ซึง่ลกัษณะของสญัญาเช่าโดยทัว่ไป ม ี7 ขอ้ดงันี้ (จรรยา  ยอดนิล,  
2556 : 3-6) 
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  บทที ่6  

  

 1.  สญัญาเช่า เป็นสญัญาทีา่กลงกนัระหว่างผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า โดยผูเ้ช่ามสีทิธใินการ
ใชท้รพัยส์นิของผูใ้หเ้ช่าาลอดอายุของสญัญาเช่า ผูเ้ช่าากลงจ่ายค่าเช่าหรอืค่าาอบแทนใหก้บั
ผู้ให้เช่าาามที่ากลงกนั เพื่อแลกเปลี่ยนกบัประโยชน์ที่จะได้รบัจากการใช้ทรพัยส์นินัน้  โดย
สญัญาเช่าจะมทีัง้ระบุเงือ่นไขใหบ้อกเลกิไดแ้ละบอกเลกิไมไ่ด ้ 
 2.  ค่าเช่าหรอืค่าาอบแทนทีผู่เ้ช่าจ่ายใหก้บัผูใ้หเ้ช่าอาจจะมกีารจ่ายในงวดเดยีว หรอื
อาจแบ่งจา่ยเป็นหลายงวดกไ็ด ้

 3.  สญัญาเช่ามทีัง้ประเภททีส่ามารถยกเลกิสญัญาก่อนก าหนดได ้และประเภททีไ่ม่
สามารถยกเลกิสญัญาก่อนก าหนดได ้โดยาอ้งมกีารระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในสญัญา 
 4.  กรณีทีผู่เ้ช่าผดินัดช าระหนี้ ผูใ้หเ้ช่าสามารถเรยีกรอ้งใหผู้เ้ช่าช าระหนี้ส่วนที่คา้ง
ช าระรวมทัง้ค่าใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้จากการาดิาามทวงถามหนี้ ในกรณทีีผู่เ้ช่าไม่สามารถช าระหนี้
ดงักล่าวไดผู้ใ้หเ้ช่าสามารถยดึทรพัยท์ีเ่ช่าคนืได ้และถ้าหากมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการขาย
ทรพัยส์นิทีย่ดึคนืมานัน้มจี านวนน้อยกว่าจ านวนหนี้ที่ค้างช าระ ผู้เช่าจะา้องจ่ายช าระหนี้สนิที่
เป็นผลา่างดว้ย  
 5.  เมือ่สิน้สุดสญัญาเช่าอาจมกีารระบุเงื่อนไขใหผู้เ้ช่าสามารถเลอืกทีจ่ะา่อสญัญาเช่า 
หรอืเลอืกทีซ่ือ้ทรพัยส์นิทีเ่ช่าไดา้ามราคาทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา 
 6.  สญัญาเช่าาามความหมายนี้รวมถงึสญัญาเช่าทรพัยส์นิที่เมื่อครบก าหนดของ
สญัญาเช่าผูเ้ช่ามสีทิธทิีจ่ะไดร้บักรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีเ่ช่าเมื่อผูเ้ช่าปฏบิาัาิามเงื่อนไขทีา่กลง
กนัไวใ้นสญัญา 
 7.  มลูค่าคงเหลอืทีไ่ดร้บัประกนั ทางดา้นผูเ้ช่า หมายถงึ ส่วนของมลูค่าคงเหลอืที่ 
ผู้เช่าหรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัผู้เช่ารบัประกนัที่จะจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า (จ านวนที่รบัประกนัคอื 
จ านวนเงนิสูงสุดที่จะา้องจ่ายไม่ว่าในกรณีใดก็าาม) ส่วนทางด้านผู้ให้เช่า หมายถงึ ส่วนของ
มลูค่าคงเหลอืทีผู่เ้ช่าหรอืบุคคลทีส่ามรบัประกนัทีจ่ะจา่ยใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า 
  

ประโยชน์ของการเช่า 

 การเช่าจะมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบับุคคล 2 ฝ่ายระหว่างผูเ้ช่ากบัผูใ้หเ้ช่า ซึง่ผู้เช่าจะไม่ใช่
เจา้ของทรพัยส์นิทีใ่หเ้ช่า และไมจ่ าเป็นาอ้งจา่ยเงนิทุนเป็นจ านวนมากเพื่อใหไ้ดท้รพัยส์นินัน้มา
การเช่าจะมปีระโยชน์ทัง้ฝ่ายผู้เช่าและฝ่ายผูใ้ห้เช่า สามารถน ามาสรุปดงัแสดงในาารางที่ 6-1 

ดงันี้ 
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  บทที ่6 
 

  

ตารางท่ี  6-1  สรปุประโยชน์ของการเช่า 
  

ฝ่ายผูใ้ห้เช่า ฝ่ายผูเ้ช่า 

1. ไดร้บัค่าตอบแทนทีอ่ยู่รปูของ 
รายไดค้่าเช่า และรายไดด้อกเบีย้ทีเ่กดิจาก
สญัญาเช่า 

1. ช่วยใหก้ารด าเนินธุรกจิของผูเ้ช่ามสีภาพ
คล่องมากยิง่ขึน้ โดยเงนิทุนไมจ่มอยูก่บั
เครือ่งจกัร หรอือุปกรณ์มากเกนิไป 

2. กรณผีูใ้หเ้ช่าเป็นผูผ้ลติหรอืผูข้าย จะช่วยให้
ขายสนิทรพัยไ์ดม้ากขึน้ เนื่องจากการเช่าจะท า
ใหผู้เ้ช่าสามารถตดัสนิใจไดง้า่ยขึน้ 

2. ลดความเสีย่งเกีย่วกบัการลา้สมยัของ
เทคโนโลย ีเนื่องจากสญัญาอาจมกีารระบุถงึ
การแลกเปลีย่นเพื่อใหท้นัสมยัได ้

3. ผูใ้หเ้ช่าจะไดป้ระโยชน์จากการทีม่ลูค่า
คงเหลอืหรอืราคาซากของสนิทรพัยใ์หเ้ช่าเมือ่
สิน้สุดสญัญามจี านวนสงูกว่าราคาตามบญัช ีณ 
ขณะนัน้ 

3. ไมเ่สีย่งต่อภาวะเงนิเฟ้อ ทีอ่าจเกดิการ
เปลีย่นแปลงในอตัราดอกเบีย้ เพราะการจา่ย
ค่าเช่าของผูเ้ช่าเป็นจ านวนเงนิทีก่ าหนดไว้
คงทีแ่น่นอนตลอดระยะเวลาการเช่า 

4. กรรมสทิธิใ์นสนิทรพัยท์ีเ่ช่ายงัคงเป็นของ
ผูใ้หเ้ช่าตลอดอายสุญัญาเช่า  

4. สญัญาเช่ามคีวามยดืหยุ่นมากกว่าสญัญา
กู้ยมืเงนิ เนื่องจากโครงสรา้งของการจ่ายค่า
เช่าหรือค่าตอบแทนมักจะถูกก าหนดตาม
ระยะเวลาที่สนิทรพัย์นัน้จะก่อให้เกิดรายได้
แก่กจิการ 

5. ลดภาระภาษมีลูค่าเพิม่ ส าหรบัดา้นผูใ้หเ้ช่า 
เนื่องจากผูใ้หเ้ช่าสามารถขอคนืภาษซีือ้ไดเ้ตม็
จ านวนตามมลูค่าทรพัยส์นิ แต่ภาษขีายทีเ่รยีก
เกบ็จากผูเ้ช่าคดิตามจ านวนค่าเช่าในแต่ละงวด 

5. ลดภาระทางภาษีอากร เพราะสามารถน า
ค่าเช่ามาเป็นรายจ่ายทางภาษอีากรไดต้ามที่
ก ฎ ห ม า ย ก า ห น ด  ร ว ม ถึ ง ล ด ภ า ร ะ
ภาษีมูลค่าเพิม่ที่สามารถทยอยจ่ายภาษีซื้อ
ตามเงนิค่าเช่าทีช่ าระแต่ละงวด 

ทีม่า :  (ปรบัปรงุจากขวญัสกุล  เาง็อ านวย,  2553 : 3-4 ถงึ 3-5) 

 

ประเภทของสญัญาเช่า 

 สญัญาเช่าเป็นขอ้ากลงระหว่างผูเ้ช่าทรพัยส์นิและใหเ้ช่าทรพัย์สนิ ซึง่เมื่อพจิารณาจาก
ลกัษณะทัว่ไปรายละเอยีดและเงือ่นไขของสญัญาแลว้ ประเภทสญัญาเช่าจ าแนกเป็น 2 ประเภท 
คอื สญัญาเช่าการเงนิ และสญัญาเช่าด าเนินงาน (จรรยา ยอดนิล,  2556 : 3-6) 
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  บทที ่6  

  

 1.  สญัญาเช่าการเงิน (Financial  Lease) หมายถงึ สญัญาเช่าทีท่ าใหเ้กดิการโอน 

ความเสีย่งและผลาอบแทนทัง้หมดหรอืเกอืบทัง้หมดทีผู่เ้ป็นเจา้ของพงึไดร้บัจากสนิทรพัยใ์หแ้ก่
ผูเ้ช่า ไมว่่าในทีสุ่ดการโอนกรรมสทิธิจ์ะเกดิขึน้หรอืไม่ 
 

 2.  สญัญาเช่าด าเนินงาน (Operating Lease) หมายถงึ สญัญาเช่าทีม่ใิช่สญัญาเช่า
การเงนิคือ สญัญาเช่าที่ไม่ท าให้เกิดการโอนความเสี่ยงและผลาอบแทนทัง้หมดหรอืเกือบ
ทัง้หมดที่ผู้เป็นเจ้าของพงึได้รบัจากสนิทรพัย์ให้แก่ผู้เช่า ไม่ว่าในที่สุดการโอนกรรมสิทธิจ์ะ
เกดิขึน้หรอืไม ่

 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาสญัญาเช่า 

การจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าการเงนิหรอืสญัญาเช่าด าเนินงาน กจิการา้อง
พจิารณาถึงเนื้อหาของรายการมากว่ารูปแบบาามสญัญา าากปกาิกิจการา้องจดัประเภท
สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหากสัญญานั ้นท าให้เกิดสถานการณ์อย่างน้อยหนึ่ ง
สถานการณ์ ดงันี้  
 

 1.  สญัญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรพัยใ์ห้แก่ผู้เช่าเม่ือส้ินสุดระยะเวลา
ของสญัญาเช่า  

 

 2.  ผูเ้ช่ามีสิทธิเลือกซ้ือสินทรพัยด้์วยราคาท่ีต า่กว่ามลูค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสิทธิ 

เลือกซ้ือเกิดขึ้นโดยราคาตามสิทธิเลือกซ้ือนั้นมีจ านวนต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สินทรพัย์มากเพียงพอท่ีจะท าให้เกิดความแน่ใจอย่างสมเหตุสมผล ณ วนัเร่ิมต้นของ
สญัญาเช่าว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกซ้ือสินทรพัยนั์น้  เช่น สทิธเิลอืกที่ซื้อสนทรพัยท์ี่เช่าที่
ราคาประมาณไม่เกนิรอ้ย 5 ของราคายุตธิรรมโดยประมาณของสนิทรพัย ์ถอืไดว้่าเป็นราคาที่
ต ่ากว่าราคายตุธิรรมมากเพยีงพออยา่งสมเหตุสมผล 

 เพื่อให้เข้าใจในหลกัเกณฑ์การพจิารณาสญัญาเช่าตามสถานการณ์ดงักล่าวขา้งต้น  
จงึขอยกตวัอยา่งประกอบการพจิารณา ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่6-1 ดงันี้ 
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  บทที ่6 
 

  

ตวัอย่างท่ี 6-1  

 ผูเ้ช่าท าสญัญาเช่าอุปกรณ์จากผู้ให้เช่า มูลค่ายุตธิรรมอุปกรณ์ ณ วนัเริม่สญัญาเช่า
เท่ากบั 100,000 บาท คาดว่ามลูค่ายุตธิรรม ณ วนัสิน้สุดสญัญาเช่าเท่ากบั 15,000 บาท และ
ใหส้ทิธผิูเ้ช่าซือ้อุปกรณ์ไดเ้มือ่สิน้สุดสญัญาเช่าในราคา 500 บาท  
 จากการพจิารณาถงึสทิธใินการเลอืกซือ้อุปกรณ์มคีวามสมเหตุสมผลถอืว่าเขา้เงื่อนไข
เป็น สญัญาเช่าการเงิน เนื่องจากมสีทิธเิลอืกซือ้ในราคาทีต่ ่ากว่ามูลค่ายุตธิรรม ณ วนัสิน้สุด
สญัญาเป็นอยา่งมาก ((500 x 100) /15,000 = 3.33%) 

 

 3.  ระยะเวลาของสญัญาเช่าครอบคลมุอายกุารใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ส่วนใหญ่ของสินทรพัย ์แม้ว่าจะไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิเกิดขึ้น เช่น ระยะเวลาของสญัญา
เช่าครอบคลุมระยะเวลาประมาณอย่างน้อยรอ้ยละ 80 ของอายุการให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ
ของสนิทรพัยน์ัน้ 

 เพื่อให้เข้าใจในหลกัเกณฑ์การพจิารณาสญัญาเช่าตามสถานการณ์ดงักล่าวขา้งต้น  
จงึขอยกตวัอยา่งประกอบการพจิารณา ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่6-2 ดงันี้  
 

ตวัอย่างท่ี 6-2 

 ผูเ้ช่าท าสญัญาเช่าเครือ่งจกัรจากผูใ้หเ้ช่า ก าหนดอายุสญัญาเช่าเท่ากบั 4 ปี โดยอายุ
การใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิเท่ากบั 5 ปี และไมไ่ดก้ าหนดการโอนกรรมสทิธิ ์ 
 จากการพจิารณาระยะเวลาสญัญาเช่าครอบคลุมอายุการใช้ประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ
อย่างมาก ซึง่พจิารณาจากอายุการใชป้ระโยชน์ทีเ่หลอืแค่ 1 ปีคาดว่าคงจะไม่มผีูเ้ช่ารายอื่นมา
เช่าต่อ และมรีะยะเวลาของสญัญาเช่าครอบคลุมระยะเวลาประมาณอย่างน้อยรอ้ยละ 80 ของ
อายุการใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิ ((4 / 5 x 100 = 80) จงึถอืว่าเขา้เงื่อนไขเป็น สญัญาเช่า
การเงิน แมว้่าจะไมม่กีารโอนกรรมสทิธิ ์
 

 4.  ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่า มูลค่าปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต า่ท่ีต้องจ่ายมี
จ านวนเท่ากบัหรือเกือบเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท่ี์เช่า เช่น มูลค่าปจัจุบนัของ
จ านวนเงนิขัน้ต ่ามจี านวนประมาณอย่างน้อยรอ้ย 90 ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย ์จ านวน
เงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจา่ย แยกพจิารณาความหมายได ้2 ดา้น คอื  
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  ก. ดา้นผูเ้ช่า หมายถงึ จ านวนเงนิทีผู่เ้ช่าจ่ายตลอดอายุสญัญาเช่า รวมกบัจ านวน
เงนิใดๆ ทีผู่เ้ช่าหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูเ้ช่าประกนัว่าตอ้งจา่ยใหก้บัผูใ้หเ้ช่าตามทีป่ระกนั  

  ข. ดา้นผูใ้หเ้ช่า หมายถงึ จ านวนเงนิทีผู่เ้ช่าจา่ยตลอดอายสุญัญาเช่า รวมกบัมลูค่า 
คงเหลอืทีไ่ดร้บัประกนัจากผูเ้ช่า หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูเ้ช่า หรอืบุคคลทีส่ามทีไ่ม่เกี่ยวขอ้ง
กบัผูใ้หเ้ช่าและมฐีานะการเงนิทีส่ามารถใหก้ารประกนัแก่ผูใ้หเ้ช่าได้ 
  มลูค่าปจัจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่าที่ต้องจ่าย หมายถงึ การค านวณมูลค่าปจัจุบนั
ของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทัง้หมดที่ต้องจ่ายตามสญัญา โดยใช้อตัราคดิลด (Discount Rate) ที่
เหมาะสม (ขวญัสกุล  เตง็อ านวย,  2553 :  3-9) 

   เพื่อให้เข้าใจในหลักเกณฑ์การพิจารณาสัญญาเช่าตามสถานการณ์ดังกล่าว
ขา้งตน้  จงึขอยกตวัอยา่งประกอบการพจิารณา ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่6-3  ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 6-3 

 บรษิทั ใจด ีจ ากดั ใหบ้รษิทั น ้าหนึ่งการคา้ จ ากดัเช่าเครือ่งจกัร ขอ้ตกลงในสญัญาเช่า 
มดีงันี้ 
 1.  ผูเ้ช่าท าสญัญาเช่าเครือ่งจกัรจากผูใ้หเ้ช่าโดยก าหนดอายสุญัญาเช่าเท่ากบั 4 ปี  
อายกุารใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิเท่ากบั 6 ปี  
 2.  ผูเ้ช่าตกลงจา่ยค่าเช่ารายปีๆ ละ 50,000 บาท จ านวน 4 ปี เริม่ตัง้แต่ 31 ธนัวาคม 
25x1 เป็นตน้ไป 

 3. ขอ้มลูเกีย่วกบัมลูค่าคงเหลอืทีร่บัประกนัและไมไ่ดร้บัประกนัจากผูเ้ช่ามดีงันี้ 
  3.1  ผูเ้ช่ารบัประกนัมลูค่าคงเหลอืของเครือ่งจกัรจ านวน 10,000 บาท 

  3.2  มลูค่าคงเหลอืของเครือ่งจกัรทีไ่มไ่ดร้บัการประกนัจากผูเ้ช่า         
                     มจี านวน 5,000 บาท 

 4.  มลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งจกัร ณ วนัทีท่ าสญัญาเช่าเท่ากบั 168,740 บาท 

 5.  อตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่าเท่ากบัรอ้ยละ 10% ต่อปี 

 6.  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x4 ซึง่เป็นวนัสิน้สุดสญัญาเช่า มลูค่ายตุธิรรมของ 
มลูค่าคงเหลอืของเครือ่งจกัรมจี านวน 10,000 บาท 

  7.  ผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่ามนีโยบายค านวณค่าเสื่อมราคาโดยวธิเีสน้ารง  
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 จากการพจิารณา ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญาเช่า มลูค่าปจัจบุนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่า 
ทีต่อ้งจา่ยมจี านวนเท่ากบัหรอืเกอืบเท่ากบัมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ช่า สามารถค านวณ 

ไดด้งันี้  
 

จ านวนเงิน ตาราง ปัจจยั
ดอกเบีย้ 

มลูค่าปัจจบุนั 
(บาท) 

ค่าเช่าปีละ 50,000 บาท PVIFA 10%, 4 ปี  3.1699* 158,495 

มลูค่าคงเหลอืทีไ่ดร้บัประกนั 
จ านวน 10,000 บาท 

 

PVIF 10%, 4 ปี 

 

0.6830** 

 

   6,830 

รวม 165,325 

 

หมายเหตุ : ปจัจยัดอกเบีย้ 3.1699* ไดม้าจากการเปิดตาราง PVIFA อตัราดอกเบีย้ 10%, งวด 
4 ปี ตามตารางที ่6-6  และปจัจยัดอกเบีย้ 0.6830** ไดม้าจากการเปิดตาราง PVIF อตัรา
ดอกเบีย้ 10%, งวด 4 ปี  

 

 ดงันัน้ สญัญาเช่านี้ ถอืเป็นสญัญาเช่าการเงิน เนื่องจากพจิารณา ณ วนัเริม่ต้นของ
สญัญาเช่า มลูค่าปจัจบุนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่้องจ่ายจ านวน 165,325 บาท มจี านวนเท่ากบั
หรอืเกอืบเท่ากบัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ช่าจ านวน 168,740 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 97.98 

((165,325 / 168,740) x 100 = 97.98) 

 

 5.  สินทรพัย์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะจนกระทัง่มีผู้เช่าเพียงผู้เดียวท่ีสามารถใช้
สินทรพัยนั์น้ โดยไม่จ าเป็นต้องน าสินทรพัยด์งักล่าวท่ีส าคญั หมายถงึ ผู้เช่าเขา้ไปมสี่วน
รว่มในการก าหนดลกัษณะและส่วนประกอบของสนิทรพัยท์ีเ่ช่า เช่น ธุรกจิการบนิ ขนส่งทางเรอื
และทางบก ธุรกจิสื่อสิง่พมิพห์รอื สญัญาเช่าเขือ่น เป็นตน้  

 

 จากหลกัเกณฑก์ารพจิาณาสญัญาเช่าการเงนิจากสถานการณ์ทัง้ 5 ขอ้ สามารถน ามา
สรปุดงัแสดงในภาพที ่6-1 ดงันี้ 
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สญัญาเช่า
การเงิน 

สญัญาเช่า
ด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  6-1  หลกัเกณฑก์ารพจิารณาสญัญาเช่าการเงนิ 

ทีม่า : (ปรบัปรงุจากจรรยา  ยอดนิล,  2556 : 3-8) 

  
 จากภาพที ่ 6-1 แสดงถงึหลกัเกณฑก์ารพจิารณาสญัญาเช่าการเงนิตามสถานการณ์
อยู ่5 ขอ้ ซึง่ถา้พจิารณาแลว้ใหเ้หน็ว่าเขา้สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งกใ็หถ้อืว่าเป็นสญัญา
เช่าการเงินได ้แต่ถา้ไมเ่ขา้สถานการณ์ใดเลย แสดงว่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน นัน่เอง 
 

 สถานการณ์ทีน่ ามาเป็นหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาสญัญาเช่าดงักล่าวขา้งต้นแลว้ ยงั
ได้ระบุข้อบ่งชี้ถึงสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งหรอืหลายสถานการณ์ รวมกนัที่อาจท าให้
สามารถจดัสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าการเงนิได ้ม ี3 ขอ้ ดงัต่อไปนี้ 

 

  6. หากผู้เช่ายกเลิกสญัญาได้ และผู้เช่าเป็นผู้รบัผิดชอบผลเสียหายท่ีเกิดกบั
ผูใ้ห้เช่าเน่ืองจากการยกเลิกนัน้ 

 

การโอนความเป็น
เจา้ของ 

สทิธเิลอืกซือ้ในราคา
ต ่ากว่ามลูค่ายุตธิรรม 

อายุสญัญาเช่า 
เกอืบเท่าอายุสนิทรพัย ์

มลูค่าปจัจุบนัเกอืบ
เท่ามลูค่ายาุธิรรม 

สนิทรพัย ์
มลีกัษณะเฉพาะ 

ใช ่ใช ่

ใช ่ ใช ่

ใช ่

หากไมใ่ช่เงือ่นไขใด 
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  7. ผู้เช่าเป็นผู้ท่ีได้รบัผลก าไรหรือผลขาดทุนจากการผนัผวนของมูลค่า
ยุติธรรมของมูลค่าคงเหลือ (ตวัอย่างเช่น ในรปูแบบของการให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผู้เช่า
เท่ากบัส่วนใหญ่ของจ านวนเงินท่ีได้รบัจากการขายมูลค่าคงเหลือของสินทรพัยท่ี์เช่า ณ 
วนัส้ินสดุสญัญาเช่า) และ 

 

  8. ผู้เช่าสามารถต่อสญัญาเช่าครัง้ท่ีสองด้วยการจ่ายค่าเช่าท่ีมีจ านวนต ่า
กว่าค่าเช่าในตลาดอย่างมีนัยส าคญั  

 

จากสถานการณ์เพิม่เามิเพื่อการพจิารณาของสญัญาเช่า สามารถน ามาสรปุ 

ดงัแสดงในภาพที ่6-2 ดงันี้ 
 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6-2 หลกัเกณฑก์ารพจิารณาสญัญาเช่าการเงนิเพิม่เตมิ 

 

 จากภาพที ่6-2  แสดงใหเ้หน็ว่า ถา้มสีถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งหรอืรวมกนัในขอ้
ทีร่ะบุของสญัญาถอืว่าเป็นสญัญาเช่าการเงิน  แต่ถา้ไมเ่ขา้สถานการณ์ใดเลยกถ็อืเป็นสญัญา
เช่าด าเนินงาน 

สญัญาเช่า
การเงิน 

ผูเ้ช่าสามารถต่อสญัญาเช่าครัง้ทีส่องดว้ยการ 

จ่ายค่าเช่าทีม่จี านวนต ่ากว่าค่าเช่าในตลาด 

สญัญาเช่าการเงนิ

ผูเ้ช่าเป็นผูท้ีไ่ดร้บัผลก าไรหรอืผลขาดทุนจากการ
ผนัผวนของมลูค่ายตุธิรรมของมลูค่าคงเหลอื 

ผูเ้ช่ายกเลกิสญัญาเช่า และรบัผดิชอบผลเสยีหาย
ทีเ่กดิขึน้กบัผูใ้หเ้ช่า        ใช่ 

       ใช่ 

       ใช่ 

+ 

 + 

หรอื 

หรอื 
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วิธีการบญัชีสญัญาเช่าการเงิน 

 สญัญาเช่าการเงนิ ถือเสมอืนว่ารายการเช่าที่เกิดขึ้นเป็นการให้สนิทรพัย์ไปใช้อย่าง
ถาวรเนื่องจากผู้ให้เช่ามกีารโอนความเสี่ยงและผู้ตอบแทนส่วนใหญ่หรอืทัง้หมดไปยงัผู้เช่า 
พจิารณาจากวธิกีารบญัชสีญัญาเช่าการเงนิ จะแยกพจิารณาออกเป็น 2 ด้าน คอื ด้านผู้เช่า 
และดา้นผูใ้หเ้ช่า ดงันี้  
 

  1.  วิธีการบญัชีสญัญาเช่าการเงินด้านผูเ้ช่า 

 แนวปฏบิตัสิ าหรบัการบญัชสีญัญาเช่าการเงนิดา้นผูเ้ช่า มดีงันี้ (ปรบัปรุงจาก วรศกัดิ ์ 
ทุมมานนท ์และณฐัวุฒ ิ สุวรรณยัง่ยนื,  2557 : 50-53) 

 

  1.1  การรบัรู้เร่ิมแรก 

  การรบัรู้รายการเริ่มแรก ณ วนัที่ส ัญญาเช่าเริม่มีผล ผู้เช่าต้องรบัรู้ส ัญญาเช่า
การเงนิเป็นสินทรพัย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงนิของผู้เช่าด้วยจ านวนเงินเท่ากบั
มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์ท่ีเช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขัน้ต ่าท่ีต้องจ่าย
แล้วแต่อย่างใดจะต า่กว่า ซึง่พจิารณา ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญาเช่า อตัราคดิลดในการค านวณ
มูลค่าปจัจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายคือ อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสญัญาเช่าหาก
สามารถก าหนดได้ในทางปฏบิตัิ หากไม่สามารถก าหนดได้ ให้ใช้อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืส่วน
เพิม่ของผูเ้ช่าเป็นอตัราคดิลด ต้นทุนทางตรงเริม่แรกของผูเ้ช่าต้องรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน
สนิทรพัยท์ีร่บัรู ้
  การบนัทึกรายการ ณ วนัเร่ิมสญัญา การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

  เดบติ  สนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า   xx 

        ดอกเบีย้จา่ยรอตดับญัช ี  xx 

     เครดติ  เจา้หนี้ตามสญัญาเช่า     xx 

 

 1.2  การวดัมลูค่าภายหลงัการรบัรู้เร่ิมแรก  
 การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการเริม่แรก จ านวนเงนิขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายต้องน ามา
แยกเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงนิ (ดอกเบี้ยจ่าย) และส่วนที่จะน าไปลดหนี้สินที่ยงัไม่ได้ช าระ 
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ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิตอ้งปนัส่วนใหก้บังวดต่างๆ ตลอดอายสุญัญาเช่า เพื่อท าใหอ้ตัราดอกเบีย้
แต่ละงวดเป็นอตัราคงทีส่ าหรบัยอดคงเหลอืของหนี้สนิทีเ่หลอือยู่แต่ละงวด ส าหรบัค่าเช่าทีอ่าจ
เกดิขึน้ใหบ้นัทกึเป็นค่าใชจ้า่ยในงวดทีเ่กดิรายการ 

  และนอกจากนี้ส าหรบัสนิทรพัย์ที่เช่าก็ต้องมกีารเสื่อมสภาพ จงึต้องมกีารคดิค่า
เสื่อมราคาของสนิทรพัย์ดงักล่าวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนในแต่ละงวดบญัช ีโดย
นโยบายการคดิค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยท์ีเ่ช่าต้องสอดคลอ้งกบัวธิกีารคดิค่าเสื่อมราคาซึง่กจิการ
เป็นเจา้ของ และค านวณตามเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ หากไม่มคีวาม
แน่นอนว่าผูเ้ช่าจะเป็นเจา้ของสนิทรพัย ์ให้ตดัค่าเส่ือมราคาให้หมดภายในอายุสญัญาเช่า 
หรือ อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แล้วแต่อายุใดจะต ่ากว่า แต่ถ้าระบุการโอน
กรรมสทิธิ ์ใหใ้ชอ้ายกุารใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิในการค านวณตดัค่าเสื่อมราคา 

  การบนัทกึรายการต่างๆ แยกพจิารณาตามล าดบั ไดด้งันี้ 
  ก.  บนัทึกลดหน้ีสินตามสญัญาเช่า (เมื่อจ่ายช าระเงนิในแต่ละงวด) การบนัทกึ

บญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

   เดบติ  เจา้หนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ (เงนิค่างวด)  xx 

     เครดติ  เงนิสด/เงนิฝากธนาคาร      xx 

 

  ข.  บนัทึกค่าใช้จ่ายทางการเงิน หรือ ดอกเบีย้จ่าย (เมือ่จา่ยช าระเงนิใน 

แต่ละงวด) การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

   เดบติ  ดอกเบีย้จา่ย     xx 

     เครดติ  ดอกเบีย้จา่ยรอตดับญัช ี     xx 

 

  ค.  บนัทึกรายการปรบัปรุงค่าเส่ือมราคาสินทรพัย์ (เมื่อสิ้นงวด) การบนัทกึ
บญัชจีะเป็นดงันี้ 

   เดบติ  ค่าเสื่อมราคา     xx 

     เครดติ  ค่าเสื่อมราคาสะสม      xx 
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  ง.  บนัทึกรายการส่งมอบสินทรพัยท่ี์เช่าให้กบัผู้ให้เช่า เม่ือสญัญาเช่ามิได้มี
การระบกุารโอนกรรมสิทธ์ิ (เมือ่สิน้งวด) การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 

 

   เดบติ  หนี้สนิตามสญัญาการเงนิ   xx 

            ค่าเสื่อมราคาสะสม   xx 

   เครดติ  สนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิ    xx 
  
 2.  วิธีการบญัชีสญัญาเช่าการเงินด้านผูใ้ห้เช่า 

 แนวปฏบิตัสิ าหรบัการบญัชสีญัญาเช่าการเงนิดา้นผูใ้หเ้ช่า มดีงันี้ 
 

  2.1  การรบัรู้เร่ิมแรก 

  ผูใ้หเ้ช่าตอ้งรบัรูส้นิทรพัยภ์ายใต้สญัญาการเช่าการเงนิเป็นลูกหนี้ในงบแสดงฐานะ
การเงนิดว้ยจ านวนทีเ่ท่ากบัเงนิลงทุนสุทธใินสญัญาเช่า 
  เงนิลงทุนสุทธใินสญัญาเช่า หมายถงึ  เงนิลงทุนขัน้ตน้ตามสญัญาเช่าคดิลดดว้ย 

อตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า 
  การบนัทกึรายการ ณ วนัเริม่สญัญา แยกพจิารณาตามประเภทของสญัญาเช่า

การเงนิดา้นผูใ้หเ้ช่า ดงันี้ 
 

  กรณีผู้ให้เช่าเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่าย (เจ้าของสินทรพัย)์ การบนัทกึ
บญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

   เดบติ  ลกูหนี้ตามสญัญาเช่า   xx 

     เครดติ  ขาย       xx 

                      รายไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ี  xx 

 

 

   เดบติ  ตน้ทุนขาย    xx 

     เครดติ  สนิคา้คงเหลอื      xx 
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  กรณี ผูใ้ห้เช่ามิได้เป็นเจ้าของสินทรพัย ์การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

  เดบติ  ลกูหนี้ตามสญัญาเช่า   xx 

   เครดติ  สนิทรพัยใ์หเ้ช่า- ระบ ุ     xx 

                     รายไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ี  xx 

  

  2.2  การวดัมลูค่าภายหลงัการรบัรู้เร่ิมแรก 

  การรบัรูร้ายไดท้างการเงนิตอ้งขึน้อยูก่บัรปูแบบทีส่ะทอ้นถงึอตัราผลตอบแทนคงที่
ในแต่ละงวดของเงนิลงทุนสุทธขิองผูใ้หเ้ช่า  

  การบนัทกึรายการภายหลงัการรบัรูเ้ริม่แรก แยกพจิารณาตามประเภทของสญัญา
เช่าการเงนิดา้นผูใ้หเ้ช่า ดงันี้ 
  ก. บนัทึกการรบัช าระเงินค่าเช่าในแต่ละงวด (เมือ่รบัช าระเงนิในแต่ละงวด)  
การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

   เดบติ  เงนิสด/เงนิฝากธนาคาร   xx 

     เครดติ  ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ    xx 

   

  ข.  บนัทึกโอนรายได้ดอกเบี้ยรอตัดบญัชีเป็นรายได้ดอกเบี้ยตลอดอายุ
สญัญาเช่า (เมือ่รบัช าระเงนิในแต่ละงวด) การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

   เดบติ  รายไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ี xx 

     เครดติ  ดอกเบีย้รบั      xx 

   

  ค. เม่ือส้ินสดุสญัญาเช่าบนัทึกการรบัคืนสินทรพัยใ์ห้เช่า โดยรบัรู้ผลขาดทุน 

จากการให้เช่าสินทรพัยส์ าหรบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท่ี์ไม่ได้รบัประกนั การบนัทกึ
บญัชจีะเป็นดงันี้ 
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     เดบติ  ขาดทุนจากการใหเ้ช่าสนิทรพัย ์ xx 

       สนิทรพัยใ์หเ้ช่า-ระบ ุ  xx 

     เครดติ  ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ    xx 

  

 เพื่อใหเ้ขา้ใจและชดัเจนมากยิง่ขึน้ในวธิกีารบญัชเีกีย่วกบัสญัญาเช่าการเงนิทัง้ดา้น 

ผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า จงึขออธบิายดงัแสดงในตวัอยา่งที ่6-4 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 6-4 

 จากตวัอย่างที ่6-3 บรษิทั ใจด ีจ ากดั ใหบ้รษิทั น ้าหนึ่งการคา้ จ ากดั เช่าเครื่องจกัร 
ขอ้ตกลงในสญัญาเช่า มดีงันี้ 
 1.  ผูเ้ช่าท าสญัญาเช่าเครือ่งจกัรจากผูใ้หเ้ช่าโดยก าหนดอายสุญัญาเช่าเท่ากบั 4 ปี  
อายกุารใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิเท่ากบั 6 ปี  
 2.  ผูเ้ช่าตกลงจา่ยค่าเช่ารายปีๆ ละ 50,000 บาท จ านวน 4 ปี เริม่ตัง้แต่ 31 ธนัวาคม 
25x1 เป็นตน้ไป 

 3. ขอ้มลูเกีย่วกบัมลูค่าคงเหลอืทีร่บัประกนัและไมไ่ดร้บัประกนัจากผูเ้ช่ามดีงันี้ 
  3.1  ผูเ้ช่ารบัประกนัมลูค่าคงเหลอืของเครือ่งจกัรจ านวน 10,000 บาท 

  3.2  มลูค่าคงเหลอืของเครือ่งจกัรทีไ่มไ่ดร้บัการประกนัจากผูเ้ช่า         
                     มจี านวน 5,000 บาท 

 4.  มลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งจกัร ณ วนัทีท่ าสญัญาเช่าเท่ากบั 168,740 บาท 

 5.  อตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่าเท่ากบัรอ้ยละ 10% ต่อปี 

 6.  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x4 ซึง่เป็นวนัสิน้สุดสญัญาเช่า มลูค่ายตุธิรรมของ 
มลูค่าคงเหลอืของอุปกรณ์มจี านวน 10,000 บาท 

  7.  ผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่ามนีโยบายค านวณค่าเสื่อมราคาโดยวธิเีสน้ารง  

 

 จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถแสดงวธิกีารบญัชทีัง้ดา้นผูเ้ช่า และดา้นผูใ้หเ้ช่า ไดด้งันี้ 
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วิธีการบญัชีสญัญาเช่าการเงินด้านผูเ้ช่า 

 ผู้เช่าต้องจดัประเภทของสญัญาเช่า ณ วนัเริม่ต้นของสญัญาเช่า โดยพจิารณาจาก
สถานการณ์ 4 ขอ้ ดงันี้ 
 1. สญัญาเช่าไม่มีการโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ให้แก่ผู้เช่าเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาของสญัญาเช่า – ไมเ่ขา้เงือ่นไขเป็นสญัญาเช่าการเงนิ 

 2.  ผูเ้ช่าไมม่สีทิธเิลอืกซือ้สนิทรพัย ์– ไมเ่ขา้เงือ่นไขเป็นสญัญาเช่าการเงนิ 

 3.  ระยะเวลาของสญัญาเช่าไม่ครอบคลุมอายุการใชป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิส่วนใหญ่
ของสินทรพัย์ เพราะจากการพิจารณาอายุของสญัญาเช่ามเีพียง 4 ปี ขณะที่อายุการใช้
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิก าหนดไว ้6 ปี ซึง่ยงัไมส่มเหตุสมผล – ไมเ่ขา้เงือ่นไขสญัญาเช่าการเงนิ 

 4.  ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญาเช่า มลูค่าปจัจบุนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่้องจ่ายมจี านวน
เท่ากบัหรอืเกอืบเท่ากบัมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ช่า  
 การค านวณมลูค่าปจัจบุนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่าย สามารถค านวณไดด้งันี้ 
 

จ านวนเงิน ตาราง ปัจจยั
ดอกเบีย้ 

มลูค่าปัจจบุนั 
(บาท) 

ค่าเช่าปีละ 50,000 บาท PVIFA 10%, 4 ปี  3.1699* 158,495 

มลูค่าคงเหลอืทีไ่ดร้บัประกนั 
จ านวน 10,000 บาท 

 

PVIF 10%, 4 ปี 

 

0.6830** 

 

   6,830 

รวม 165,325 

 

 จากการพจิารณา ณ วนัเริม่ต้นของสญัญาเช่า มูลค่าปจัจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่าที่
ต้องจ่ายจากการค านวณไดข้า้งต้นจ านวน 165,325 บาท มจี านวนเกอืบเท่ากบัมลูค่ายุตธิรรม
ของสนิทรพัยท์ีเ่ช่าจ านวน 168,740 บาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 97.98 ของมลูค่ายุตธิรรม – จึงเข้า
เง่ือนไขเป็นสญัญาเช่าการเงิน 
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วธิกีารค านวณดอกเบีย้จ่ายยอดคงเหลอืหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 

 

งวด 

อตัรา
ดอกเบีย้ 

(1) 

เงิน 

ค่างวด 

(2) 

ดอกเบีย้จ่าย 

(3)=(5) x (1) 

หน้ีสินตาม 

สญัญาเช่าท่ีลดลง 

(4) = (2) – (3) 

หน้ีสินตาม 

สญัญาเช่าคงเหลือ 

(5) = (5) – (4) 

0     165,325.00 

1 10% 50,000 16,532.50 33,467.50 131,857.50 

2 10% 50,000 13,185.75 36,814.25 95,043.25 

3 10% 50,000 9,504.33 40,495.68 54,547.57 

4 10% 50,000 5,452.42 44,547.57 10,000.00 

   10,000  10,000.00 - 

รวม  210,000 44,675.00 165,325.00  

 

*ปดัเศษจาก 5,454.76 บาท เป็น 5,454.42 บาท  

 

ค านวณค่าเสื่อมราคาต่อปีของสนิทรพัยส์ญัญาเช่าการเงนิ มดีงันี้ 
 

  ค่าเสื่อมราคาต่อปี  =   ำกว่า)ศรษฐกจิ(ต่โยชน์เชิงเุ การใหป้ระช่าหรอือายอาย สัญญาเ
นุับการประกัลือท่ีได้รมูลค่าคงเห-สินทรพัย์ราคาท นของ     

 

 = 
4

10,000165,325
 

        =  
4

155,325
 

 = 38,831.25 บาท / ปี 
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การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไป  จะเป็นดงันี้ 

 

สมดุรายวนัทัว่ไป                                  

พ.ศ.  25x1 รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

เดอืน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
ม.ค. 1 สนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิ 

ดอกเบีย้จา่ยรอตดับญัช ี

      หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 

บนัทกึการรบัรูเ้ริม่แรก  

 165,325 

44,675 

- 

- 

 

 

210,000 

 

 

- 

 

ธ.ค. 31 หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 

       เงนิสด 

บนัทกึการจา่ยช าระเงนิงวดแรก 

 50,000 -  

50,000 

 

- 

  ดอกเบีย้จา่ย  16,532 50   

         ดอกเบีย้จา่ยรอตดับญัช ี    16,532 50 

  บนัทกึตน้ทุนทางการเงนิงวดแรก      

  ค่าเสื่อมราคา  38,831 25   

         ค่าเสื่อมราคาสะสม 

ปรบัปรงุค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์
ตามสญัญาเช่า 

   38,831 25 

ธ.ค. 31 หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 

       เงนิสด 

บนัทกึการจา่ยช าระเงนิงวดที ่2 

 50,000 -  

50,000 

 

- 

  ดอกเบีย้จา่ย  13,185 75   

         ดอกเบีย้จา่ยรอตดับญัช ี    13,185 75 

  บนัทกึตน้ทุนทางการเงนิงวดที ่2      

  ค่าเสื่อมราคา  38,831 25   

         ค่าเสื่อมราคาสะสม 

ปรบัปรงุค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์
ตามสญัญาเช่า 

   38,831 25 
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สมดุรายวนัทัว่ไป                                  

พ.ศ.  25x3 รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

เดอืน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
ธ.ค. 31 หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 

       เงนิสด 

บนัทกึการจา่ยช าระเงนิงวดที ่3 

 50,000 -  

50,000 

 

- 

  ดอกเบีย้จา่ย  9,504 33   

         ดอกเบีย้จา่ยรอตดับญัช ี    9,504 33 

  บนัทกึตน้ทุนทางการเงนิงวดที ่3      

  ค่าเสื่อมราคา  38,831 25   

         ค่าเสื่อมราคาสะสม 

ปรบัปรงุค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์
ตามสญัญาเช่า 

   38,831 25 

25x8 

ธ.ค. 
31 หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 

       เงนิสด 

บนัทกึการจา่ยช าระเงนิงวดที ่4 

 50,000 -  

50,000 

 

- 

  ดอกเบีย้จา่ย  5,454 42   

         ดอกเบีย้จา่ยรอตดับญัช ี    5,454 42 

  บนัทกึตน้ทุนทางการเงนิงวดที ่4      

  ค่าเสื่อมราคา  38,831 25   

         ค่าเสื่อมราคาสะสม 

ปรบัปรงุค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์
ตามสญัญาเช่า 

   38,831 25 

  หนี้สติามสญัญาเช่าการเงนิ        
ค่าเสื่อมราคาสะสม 

       สนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า-    
       การเงนิ 

บนัทกึรายการส่งมอบสนิทรพัย ์

ใหผู้ใ้หเ้ช่าเมือ่สิน้สุดสญัญา 

 10,000 

155,325 

- 

- 

 

 

165,325 

 

 

- 
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การแสดงรายการในงบการเงนิ  มดีงันี้ 
 

บริษทั  น ้าหน่ึงการค้า จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 
ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x4, 25x3, 25x2 และ 25x1 

 

หน่วย : บาท 

 25x4 25x3 25x2 25x1 

ดอกเบีย้จา่ย 5,452.42 9,504.33 13,185.75 16,532.50 

ค่าเสื่อมราคา 38,831.25 38,831.25 38,831.25 38,831.25 

 

บริษทั  น ้าหน่ึงการค้า จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x3, 25x2 และ 25x1 

 

หน่วย : บาท 

 25x4 25x3 25x2 25x1 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน:    

 สนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิ (สทุธ)ิ          10,000 48,831.25 87,662.50 *126,493.75 

หนี้สนิหมุนเวยีน:    

 หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ                      10,000 54,547.57 95,043.25 131,857.50 

 

*สนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิ หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม (165,325 – 38,831.25) = 

126,493.75 
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วิธีการบญัชีสญัญาเช่าการเงินด้านผูใ้ห้เช่า 

การค านวณเงนิลงทุนสุทธาิามสญัญาเช่า 
 

จ านวนเงิน ตาราง ปัจจยั
ดอกเบีย้ 

มลูค่าปัจจบุนั 
(บาท) 

ค่าเช่าปีละ 50,000 บาท PVIFA 10%, 4 ปี  3.1699* 158,495 

มลูค่าคงเหลอืทีไ่ดร้บัประกนั 
จ านวน 10,000 บาท 

 

PVIF 10%, 4 ปี 

 

0.6830** 

 

   6,830 

มลูค่าคงเหลอืไมไ่ดร้บั 

การประกนั 5,000 บาท 

 

PVIF 10%, 4 ปี 

 

0.6830** 

 

3,415 

รวม   168,740 

 

วธิกีารค านวณดอกเบีย้รบัและเงนิลงทุนในสญัญาเช่าสุทธ ิ

 

งวด 

อตัรา
ดอกเบีย้ 

(1) 

ค่าเช่ารบั 

(2) 

ดอกเบีย้รบั 

(3)=(5) x (1) 

เงินลงทุน 

ในสญัญาเช่า 

(4) = (2) - (3) 

เงินลงทุนใน 

สญัญาเช่าคงเหลือ 

(5) = (5) - (4) 

0     168,740.00 

1 10% 50,000 16,874.00 33,126.00 135,614.00 

2 10% 50,000 13,561.40 36,438.60 99,175.40 

3 10% 50,000 9,917.54 40,082.46 59,092.94 

4 10% 50,000 5,907.06 44,092.94 15,000.00 

   15,000  15,000.00 - 

รวม  215,000 46,260.00 168,740.00  

 

*ปดัเศษจาก 5,909.29 บาท เป็น 5,907.06 บาท  
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บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไป (กรณมีไิดเ้ป็นเจา้ของสนิทรพัย์) เป็นดงันี้ 
 

สมดุรายวนัทัว่ไป                                  

พ.ศ.  25x1 รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

เดอืน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
ม.ค. 1 ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 

       เครือ่งจกัร 
       รายไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ี

บนัทกึการรบัรูเ้ริม่แรก ณ วนัท า
สญัญา 

 215,000 -  

168,740 

46,260 

 

- 

- 

ธ.ค. 31 เงนิสด  50,000 -   

         ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ    50,000 - 

  บนัทกึรบัช าระเงนิงวดแรก      

  รายไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ี  16,874 -   

         ดอกเบีย้รบั 

บนัทกึรบัรรูายไดด้อกเบีย้งวดแรก 

   16,874 - 

25x2 

 ธ.ค. 
 

31 

 

เงนิสด 

  

50,000 

 

- 

  

         ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ    50,000 - 

  บนัทกึรบัช าระเงนิงวดที ่2      

  รายไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ี  13,561 40   

         ดอกเบีย้รบั 

บนัทกึรบัรรูายไดด้อกเบีย้งวดที ่2 

   13,561 40 

25x3 

 ธ.ค. 

 

31 

 

เงนิสด 

  

50,000 

 

- 

  

.         ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ    50,000 - 

  บนัทกึรบัช าระเงนิงวดที ่3      

  รายไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ี  9,917 54   

         ดอกเบีย้รบั 

บนัทกึรบัรรูายไดด้อกเบีย้งวดที ่3 

   9,917 54 
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สมดุรายวนัทัว่ไป                                  

พ.ศ.  25x4 รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

เดอืน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
ธ.ค. 31 เงนิสด  50,000 -   

         ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ    50,000 - 

  บนัทกึรบัช าระเงนิงวดที ่4      

  รายไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ี  5,907 06   

         ดอกเบีย้รบั 

บนัทกึรบัรรูายไดด้อกเบีย้งวดที ่4 

   5,907 06 

 

 

 

 

 เครือ่งจกัร (มลูค่ายตุธิรรม) 
ขาดทุนจากการใหเ้ช่าเครือ่งจกัร 
       ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 

บนัทกึรบัมอบเครือ่งจกัรเมื่อสิน้สุด
สญัญา 

 10,000 

5,000 

- 

- 

 

 

15,000 

 

 

- 

 

ณ วนัสิน้สุดสญัญาเช่า สญัญาเช่าไม่ไดม้กีารระบุการโอนกรรมสทิธิ ์หรอืใหส้ทิธเิลอืก
ซื้อแก่ผู้เช่า ผู้ให้เช่าจงึรบัคนืเครื่องจกัร โดยบนัทกึบญัชเีครื่องจกัรด้วยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนั
สิน้สุดสญัญาเช่า และลงบญัชลีา้งรายการลูกหนี้สญัญาเช่าการเงิน และเนื่องจากมลูค่ายุตธิรรม
ของเครื่องจกัร ณ วนัสิ้นสุดสญัญาคอื 10,000 บาท เท่ากบัมูลค่าคงเหลอืที่ผูเ้ช่าได้รบัประกนั
ให้กบัผู้เช่า ผูเ้ช่าจงึไม่ต้องจ่ายเงนิชดเชยให้กบัผู้ให้เช่า แต่ผู้ใหเ้ช่าจะขาดทุนจากการใหเ้ช่า
เครือ่งจกัรเท่ากบั 5,000 บาท เท่ากบัมลูค่าคงเหลอืทีไ่มไ่ดร้บัประกนั แต่หากมลูค่ายุตธิรรมของ
เครือ่งจกัรต ่ากว่ามลูค่าคงเหลอืทีไ่ดร้บัประกนั ผูใ้หเ้ช่าจะไดร้บัเงนิชดเชยจากผูเ้ช่า 

 

การรบัรูร้ายการก าไร/ขาดทุนจากการใหเ้ช่าสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิดา้นผูเ้ช่า 
และการรบัเงนิชดเชยจากผูเ้ช่าในกรณต่ีางๆ ณ วนัสิน้สุดสญัญา ดงัแสดงในตารางที ่6-4 ดงันี้ 
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ตารางท่ี  6-2  การรบัรูร้ายการก าไร/ขาดทุนจากการใหเ้ช่าสนิทรพัยา์ามสญัญาเช่าการเงนิ  
        ดา้นผูใ้หเ้ช่า 
 

ณ วนัส้ินสดุสญัญาเช่า รบัรู้ก าไร/ขาดทุน รบัเงินชดเชย 

มลูค่า
ยตุธิรรม 

= มลูค่าคงเหลอืทีไ่ด ้

รบัประกนั 

ขาดทุนจากมลูค่าคงเหลอื
ทีไ่มไ่ดร้บัประกนั 

ไมไ่ดร้บั 

มลูค่า
ยตุธิรรม 

= มลูค่าคงเหลอืทีไ่ด ้

รบัประกนั + มลูค่า
คงเหลอืทีไ่มไ่ด้
รบัประกนั 

ไมข่าดทุน ไมไ่ดร้บั 

มลูค่า
ยตุธิรรม 

> มลูค่าคงเหลอืทีไ่ด ้

รบัประกนั 

ขาดทุนจากมลูค่าคงเหลอื
ทีไ่มไ่ดร้บัประกนั 

ไมไ่ดร้บั 

มลูค่า
ยตุธิรรม 

> มลูค่าคงเหลอืทีไ่ด ้

รบัประกนั + มลูค่า
คงเหลอืทีไ่มไ่ด้
รบัประกนั 

ก าไรจากมลูค่ายตุธิรรม 

ทีส่งูกว่าผลรวมของ  
มลูค่าคงเหลอืทีไ่ด ้

รบัประกนัและมลูค่า
คงเหลอืทีไ่มไ่ดร้บัประกนั 

ไมไ่ดร้บั 

มลูค่า
ยตุธิรรม 

< มลูค่าคงเหลอืทีไ่ดร้บั
ประกนั 

ขาดทุนเท่ากบั 

มลูค่าคงเหลอื 

ทีไ่มไ่ดร้บัประกนั 

 

ไดร้บัชดเชย
เท่ากบัผลต่างของ
มลูค่ายตุธิรรมกบั
มลูค่าคงเหลอื 

ทีไ่ดร้บัประกนั 

มลูค่า
ยตุธิรรม 

< มลูค่าคงเหลอืทีไ่ด ้

รบัประกนั + มลูค่า
คงเหลอืทีไ่มไ่ด้
รบัประกนั 

ขาดทุนเท่ากบัมลูค่า
คงเหลอืทีไ่มไ่ดร้บัประกนั 

 

ไดร้บัชดเชย
เท่ากบัผลต่างของ
มลูค่ายตุธิรรมกบั
มลูค่าคงเหลอื 

ทีไ่ดร้บัประกนั 

ทีม่า :  (สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ,์  2557) 
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การแสดงรายการในงบการเงนิ  
 

บริษทั  ใจดี จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) 
ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x4, 25x3, 25x2 และ 25x1 

หน่วย : บาท 

 25x4 25x3 25x2 25x1 

ดอกเบีย้รบั 5,907.06 9,917.54 13,561.40 16,874 

 

บริษทั  ใจดี จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x4, 25x3, 25x2 และ 25x1 

หน่วย : บาท 

                                  25x4 25x3 25x2 25x1 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน:    

 ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ (สุทธ)ิ       15,000 59,092.94 99,175.40 *135,614 

 

*หมายเหตุ : ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ (สุทธ)ิ เท่ากบั ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ หกั  
       รายไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ี(168,740 - 33,126) = 135,614 

 

วิธีการบญัชีสญัญาเช่าด าเนินงาน 

 การบนัทกึบญัชสี าหรบัสญัญาเช่าระยะยาวที่เป็นสญัญาเช่าด าเนินงานนัน้มวีธิกีาร
ปฏบิาัทิางบญัชทีี่ไม่สลบัซบัซ้อนเหมอืนกบัการบนัทกึบญัชกีรณีที่เป็นสญัญาเช่าการเงนิ จะ
แยกพจิารณาออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผูเ้ช่า และ ดา้นผูใ้หเ้ช่า ดงันี้ 
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 1.  วิธีการบญัชีสญัญาเช่าด าเนินงานด้านผูเ้ช่า 

 ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง สญัญาเช่า ไดก้ าหนด 

แนวปฏบิตัสิ าหรบัการบัญชสีญัญาเช่าด าเนินงานด้านผู้เช่าในย่อหน้าที่ 33 คอื ผู้เช่าต้องรบัรู้
จ านวนเงนิที่จ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายตามวธิเีส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 
นอกจากว่าจะมเีกณฑอ์ื่นที่เป็นระบบซึ่งสะท้อนถงึระยะเวลาที่ผู้ให้เช่าได้รบัประโยชน์ที่ลดลง
จากสนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่าทีด่กีว่า  การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

   เดบติ  ค่าเช่า     xx 

     เครดติ  เงนิสด      xx 

   บนัทกึการจา่ยช าระเงนิในแต่ละงวด (ตามยอดเงนิค่างวด) 
 

 2.  วิธีการบญัชีสญัญาเช่าด าเนินงานด้านผูใ้ห้เช่า 

 ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง สญัญาเช่า ไดก้ าหนด 

แนวปฏบิตัสิ าหรบัการบญัชสีญัญาเช่าด าเนินงานดา้นผูใ้หเ้ช่า ดงันี้ 
  2.1 ผูใ้หเ้ช่าตอ้งแสดงสนิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานในงบแสดงฐานะ
การเงนิตามลกัษณะของสนิทรพัย ์

  2.2  ผูใ้หเ้ช่าตอ้งรบัรูร้ายไดค้่าเช่าจากสญัญาเช่าด าเนินงานดว้ยวธิเีสน้ตรงตลอด
อายสุญัญาเช่าเวน้แต่จะมเีกณฑอ์ื่นทีเ่ป็นระบบซึง่สะทอ้นถงึระยะเวลาทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัประโยชน์
ทีล่ดลงจากสนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่าทีด่กีว่า  การบนัทกึบญัช ีท าไดด้งันี้ 
 

    เดบติ  เงนิสด    xx 

      เครดติ  รายไดค้่าเช่า    xx 

    บนัทกึการรบัช าระเงนิในแต่ละงวด (ตามยอดเงนิค่างวด) 
 

  2.3  ผูใ้หเ้ช่าตอ้งรบัรูต้น้ทุน (ซึง่รวมถงึค่าเสื่อมราคา) ทีเ่กดิขึน้เนื่องจากการไดร้บั
รายได้ค่าเช่าเป็นค่าใช้จ่าย และรบัรู้รายได้ค่าเช่า (ไม่รวมเงนิรบัจากการให้บรกิาร เช่น การ
ประกนัภยัและการบ ารุงรกัษา) ตามเกณฑเ์ส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่าแมว้่าการรบัเงนิจะไม่
เป็นไปตามเกณฑด์งักล่าว เว้นแต่จะมเีกณฑอ์ื่นที่เป็นระบบซึ่งสะท้อนถงึระยะเวลาที่ผู้ให้เช่า
ไดร้บัประโยชน์ทีล่ดลงจากสนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่าทีด่กีว่า 
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  2.4  า้นทุนทางารงเริม่แรกผูใ้หเ้ช่าทีเ่กดิขึน้ในการา่อรองหรอืการท าสญัญาเช่า
ด าเนินงาจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของมลูค่าาามบญัชขีองสนิทรพัยใ์หเ้ช่า และจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่าย
าลอดอายสุญัญาเช่าาามเกณฑเ์ช่นเดยีวกบัการรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาเช่า 
  2.5  ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยท์ี่ใหเ้ช่าา้องบนัทกึโดยใช้เกณฑท์ี่สอดคลอ้งกบั
นโยบายการคดิค่าเสื่อมราคาาามปกาขิองสนิทรพัยท์ีค่ลา้ยคลงึของผู้ใหเ้ช่า และค่าเสื่อมราคา
า้องค านวณาามเกณฑท์ีก่ าหนดไว้ในมาารฐานการบญัช ีฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง 
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ (เมื่อมปีระกาศใช้) และมาารฐานการบญัช ีฉบบัที่ 38 (ปรบัปรุง 
2557) เรือ่ง สนิทรพัยไ์มม่าีวัาน (เมือ่มกีารประกาศใช)้ 
  

การเปิดเผยข้อมลูสญัญาเช่าในงบการเงิน 

 การเปิดเผยขอ้มลูสญัญาเช่าในงบการเงนิ จะแบ่งออกเป็น 2  ประเภท คอื 

 

 1.  สญัญาเช่าการเงิน  
 การเปิดเผยขอ้มลูสญัญาเช่าการเงนิ แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คอื ดา้นผูเ้ช่า และดา้นผูใ้ห้
เช่า ดงันี้ 
  1.1  ด้านผูเ้ช่า 

  ขอ้มลูทีผู่เ้ช่าาอ้งเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัสญัญาเช่าการเงนิ มดีงันี้ 
   1.1.1 มลูค่าาามบญัชสีุทธ ิณ วนัสิน้รอบระยะเวลา โดยแยกเป็นสนิทรพัยแ์า่ละ
ประเภท 

   1.1.2  กระทบยอด ระหว่างจ านวนเงนิขัน้า ่าทีา่้องจ่ายทัง้สิน้กบัมลูค่าปจัจุบนั
ของจ านวนเงนิขัน้า ่าทีา่อ้งจา่ยทัง้สิน้ โดยเปิดเผยส าหรบัระยะเวลาแา่ละช่วงา่อไปนี้ 
    1.1.2.1  ระยะเวลาทีไ่มเ่กนิหน่ึงปี 

    1.1.2.2  ระยะเวลาทีเ่กนิหน่ึงปีแา่ไมเ่กนิหา้ปี 

    1.1.2.3  ระยะเวลาทีเ่กนิหา้ปี 

   1.1.3  ค่าเช่าทีอ่าจเกดิขึน้ทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ้า่ยในงวด 

   1.1.4  จ านวนเงนิขัน้า ่าทัง้สิน้ทีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคาจากการใหเ้ช่าช่วงที่
บอกเลกิไมไ่ด ้ณ วนัสิน้งวด 
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  1.2  ด้านผูใ้ห้เช่า 

  ขอ้มลูทีต่อ้งเปิดเผยทางดา้นผูใ้หเ้ช่าส าหรบัสญัญาเช่าการเงนิ มดีงันี้ 
 1.2.1 การกระทบยอด ณ วนัสิน้งวด ระหว่าง ผลรวมของเงนิลงทุนขัน้าน้ทัง้สิน้ 

าามสัญญาเช่ากับมูลค่าปจัจุบันของจ านวนเงินขัน้า ่ าที่ลูกหนี้า้องจ่ายาามสัญญาเช่ า
นอกจากนัน้ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กจิการา้องเปิดเผยผลรวมของเงนิลงทุนขัน้า้น
าามสญัญาเช่าและมูลค่าปจัจุบนัของจ านวนเงนิขัน้า ่าที่ลูกหน้ีา้องจ่ายาามสญัญาเช่าส าหรบั
ระยะเวลาแา่ละช่วงา่อไปนี้ 

1.2.1.1  ระยะเวลาทีไ่มเ่กนิหนึ่งปี 

1.2.1.2  ระยะเวลาทีเ่กนิหนึ่งปีแา่ไมเ่กนิหา้ปี 

1.2.1.3  ระยะเวลาทีเ่กนิกว่าหา้ปี 

 1.2.2  รายไดท้างการเงนิรอการรบัรู ้
 1.2.3  มลูค่าคงเหลอืทีไ่มไ่ดร้บัการประกนั ซึง่รวมอยูใ่นผลประโยชน์ของผูใ้หเ้ช่า 
 1.2.4 ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูของจ านวนเงนิขัน้า ่าทีล่กูหนี้าอ้งจา่ยาามสญัญาเช่า 

ทีค่าดว่าจะเกบ็ไมไ่ด้ 
 1.2.5  ค่าเช่าทีอ่าจเกดิขึน้ทีร่บัรูเ้ป็นรายไดส้ าหรบังวด 

 1.2.6  ค าอธบิายโดยทัว่ไปของขอ้ากลงทีส่ าคญัาามสญัญาเช่าของผูใ้หเ้ช่า 
 

 2.  สญัญาเช่าด าเนินงาน 

 การเปิดเผยขอ้มลูสญัญาเช่าด าเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คอื 
 

  2.1  ด้านผูเ้ช่า 

  ขอ้มลูทีต่อ้งเปิดเผยทางดา้นผูใ้หเ้ช่าส าหรบัสญัญาเช่าด าเนินงาน มดีงันี้ 
    2.1.1 จ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจา่ยในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงาน
ทีบ่อกเลกิไมไ่ด ้ส าหรบัระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้ 
 2.1.1.1  ระยะเวลาทีไ่มเ่กนิหนึ่งปี 

 2.1.1.2  ระยะเวลาทีเ่กนิหนึ่งปีแา่ไมเ่กนิหา้ปี 

 2.1.1.3  ระยะเวลาทีเ่กนิกว่าหา้ปี 

 2.1.2 จ านวนเงนิขัน้า ่าทัง้สิน้ทีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคาจากการเช่าช่วงทีย่อก
เลกิไมไ่ด ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
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 2.1.3  จ านวนเงนิทีา่อ้งจ่ายาามสญัญาเช่าช่วงทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายส าหรบังวด 
ซึง่แยกแสดงจ านวนเงนิขัน้า ่าทีา่อ้งจา่ย ค่าเช่าทีอ่าจเกดิขึน้ และค่าเช่าช่วง 
 2.1.4  ค าอธบิายโดยทัว่ไปของขอ้ากลงส าคญั ทีผู่เ้ช่าาอ้งปฏบิาัาิามสญัญา
เช่า ซึง่รวมถงึรายการา่อไปนี้ 
  2.1.4.1  เกณฑใ์นการก าหนดจ านวนทีา่อ้งจ่ายส าหรบัค่าเช่าทีอ่าจเกดิขึน้ 

  2.1.4.2 เงือ่นไขของการา่ออายสุญัญาหรอืเงือ่นไขของสทิธเิลอืกซือ้ และ
ขอ้ก าหนดใหป้รบัราคาหรอืปรบัอาัรา 
  2.1.4.3  ขอ้จ ากดัทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเช่า เช่น ขอ้จ ากดัเกีย่วกบัเงนิปนัผล 
การก่อหนี้เพิม่เามิ และการท าสญัญาเช่าอื่นเพิม่เามิ 

    

  2.2  ด้านผูใ้ห้เช่า 

  ขอ้มลูทีต่อ้งเปิดเผยทางดา้นผูใ้หเ้ช่าส าหรบัสญัญาเช่าด าเนินงาน มดีงันี้ 
   2.2.1  จ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจา่ยในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงาน
ทีบ่อกเลกิไมไ่ด ้โดยแสดงจ านวนเงนิรวมส าหรบัระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้ 
 2.2.1.1  ระยะเวลาทีไ่มเ่กนิหนึ่งปี 

 2.2.1.2  ระยะเวลาทีเ่กนิหนึ่งปีแา่ไมเ่กนิหา้ปี 

 2.2.1.3  ระยะเวลาทีเ่กนิกว่าหา้ปี 

   2.2.2  ค่าเช่าทีอ่าจเกดิขึน้ทีร่บัรูเ้ป็นรายไดส้ าหรบังวด 

   2.2.3  ค าอธบิายโดยทัว่ไปของขอ้ตกลงทีส่ าคญัตามสญัญาเช่าส าหรบัผูใ้หเ้ช่า 
 

การขายและเช่ากลบัคืน 

 

 1.  ความหมายการขายและเช่ากลบัคืน 

ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2557) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การขายและ
เช่ากลบัคนื หมายถงึ การทีผู่ข้ายขายสนิทรพัยแ์ลว้และผูข้ายท าสญัญาเช่าสนิทรพัยน์ัน้กลบัคนื
มา จ านวนเงนิที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าและราคาขายจงึมกัมคีวามสมัพนัธ์กนั เนื่องจากได้มี
การต่อรองราคารวมกนั 
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 2.  วิธีการบญัชีส าหรบัการขายและเช่ากลบัคืน 

 วิธีการบัญชีส าหรับการขายและเช่ากลับคืนขึ้นอยู่กับประเภทของสัญญาเช่าที่
เกีย่วขอ้ง คอื  

 

  2.1  กรณีท่ีการขายและเช่ากลบัคืนก่อให้เกิดสญัญาเช่าการเงิน 

  หากสิง่ตอบแทนจากการขายที่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยจ์ะต้องไม่รบัรู้
เป็นรายได้ของผู้ขายที่เป็นผู้เช่าโดยทนัท ีแต่ต้องบันทกึรบัรู้เป็นรายการรอตดับญัช ีและตดั
จ าหน่ายไปตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

  2.2  กรณีท่ีการขายและเช่ากลบัคืนก่อให้เกิดสญัญาเช่าด าเนินงาน 

   2.2.1  หากราคาขายมจี านวนเทยีบเท่ากบัมลูค่ายุตธิรรมอย่างเหน็ไดช้ดั ผูข้าย
ตอ้งรบัรูผ้ลก าไรหรอืผลขาดทุนจากการขายทนัท ี

   2.2.2  หากราคาขายมจี านวนต ่ากว่ามลูค่ายตุธิรรม ผูข้ายตอ้งรบัรูผ้ลก าไรหรอื 

ผลขาดทุนจากการขายในงบก าไรขาดทุนทนัท ีเวน้แต่ผูข้ายจะไดร้บัชดเชยผลขาดทุนทีเ่กดิขึน้
โดยการจ่ายค่าเช่าในอนาคตที่ต ่ากว่าราคาตลาด ในกรณีนี้ผูข้ายต้องบนัทกึผลขาดทุนจากการ
ขายเป็นรายการรอการตดับญัชแีละตดัจ าหน่ายตามสดัส่วนของจ านวนค่าเช่าทีจ่่ายในแต่ละงวด
ตามระยะเวลาทีผู่ข้ายทีเ่ป็นผูเ้ช่าคาดว่าจะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยท์ีเ่ช่า  
   2.2.3  หากราคาขายมจี านวนสงูกว่ามลูค่ายตุธิรรม ผูข้ายตอ้งรบัรูจ้ านวนที่ 
สูงกว่ามูลค่ายุตธิรรมเป็นรายการรอการตดับญัชแีละตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้
ประโยชน์สนิทรพัยท์ีเ่ช่า 
   2.2.4  หากมลูค่ายุตธิรรม ณ เวลาขายและเช่ากลบัคนืต ่ากว่ามลูค่าตามบญัชี
ของสนิทรพัย ์กจิการต้องรบัรูผ้ลต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชแีละมูลค่ายุตธิรรมเป็นผลขาดทุน
ทนัท ี

 

 3.  การเปิดเผยข้อมลูรายการขายและเช่ากลบัคืน 

 ผูเ้ช่าและผู้ใหเ้ช่าตามสญัญาขายและเช่ากลบัคนืต้องเปิดเผยขอ้มลูเช่นเดยีวกบัผูเ้ช่า
และผู้ใหเ้ช่าตามสญัญาเช่าตามทีร่ะบุในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง 
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สญัญาเช่า รวมถงึการเปิดเผยขอ้ก าหนดที่มสีาระส าคญัในสญัญาเช่าทีม่ลีกัษณะเฉพาะ หรอืที่
ไมธ่รรมดา หรอืเงือ่นไขของการขายและเช่ากลบัคนื 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจและชดัเจนมากยิง่ขึ้นเกี่ยวกับวธิีการบญัชกีารขายและเช่า
กลบัคนื จงึขอยกตวัอยา่งเพื่ออธบิายเกีย่วกบัการขายและเช่ากลบัคนื ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่6-5 

 

ตวัอย่างท่ี 6-5 

 บรษิทั การค้าไทย จ ากดั ขายเครื่องจกัรให้กบับรษิทั ไทยอุตสาหกรรม จ ากดั โดย
บรษิทั การคา้ไทย จ ากดั ซึ่งเป็นผู้ขายไดด้ าเนินการเช่าเครื่องจกัรกลบัคนืทนัทภีายใต้สญัญา
เช่าการเงนิ และมรีายละเอยีดสญัญา ดงันี้ 
 1.  วนัทีท่ าสญัญาขาย 1 มกราคม 25x1 ราคาตามบญัชขีองเครือ่งจกัรเท่ากบั 82,000 

บาท และมลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งจกัรเท่ากบั 100,000 บาท 

 2.  ผูเ้ช่าท าสญัญาเช่าเครือ่งจากผูใ้หเ้ช่าโดยก าหนดอายสุญัญาเช่าเท่ากบั 3 ปี  
อายกุารใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิเท่ากบั 4 ปี  
 3.  ผูเ้ช่าตกลงจา่ยค่าเช่ารายปีๆ ละ 40,211 บาท จ านวน 3 ปี เริม่ตัง้แต่ 31 ธนัวาคม 
25X1 เป็นตน้ไป 

 4.  อตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่าเท่ากบัรอ้ยละ 10% ต่อปี 

   5.  ผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่ามนีโยบายค านวณค่าเสื่อมราคาโดยวธิเีสน้ารง 
 

  จากข้อมูลข้างา้น สามารถน ามาจดัประเภทของสัญญาเช่า าามหลักเกณฑ์การ
พจิารณาสญัญาเช่า ไดด้งันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สญัญาเช่าขา้งต้นนี้ จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน เนื่องจาก ณ วนัเริม่ต้นของ
สญัญาเช่า มูลค่าปจัจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่าที่ผู้เช่าต้องจ่ายมจี านวนเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม
ของสนิทรพัย ์ณ วนัทีท่ าสญัญาเช่า  

จากเงนิงวดที่ต้องจ่ายปีละ 40,211 บาท เป็นเวลา 3 ปี คดิลด 10% ณ วนัต้นปี 
ค านวณจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีผู่้เช่าต้องจ่ายเท่ากบั 40,211 x 2.4869* = 100,000 บาท ซึง่มี
จ านวนเท่ากบัมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย ์ณ วนัทีท่ าสญัญาเช่า คอื จ านวน 100,000 บาท 

 

*เปิดตาราง PVIFA ณ อตัราดอกเบีย้ 10% งวด 3 ปี  
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วิธีการบญัชีการขายและเช่ากลบัคืน - ด้านผูเ้ช่า 

 

ตารางค านวณดอกเบีย้จา่ยยอดคงเหลอืหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 

 

งวด 

อาัรา
ดอกเบีย้ 

(1) 

เงนิค่างวด 

(2) 

ดอกเบีย้จา่ย 

(3)=(5) x (1) 

หนี้สนิาาม 

สญัญาเช่าทีล่ดลง 
(4) = (1) - (2) 

หนี้สนิาาม 

สญัญาเช่าคงเหลอื 

(5) = (5) - (4) 

0     100,000.00 

1 10% 40,211 10,000.00 30,211.00 69,789.00 

2 10% 40,211 6,978.90 33,232.10 36,556.90 

3 10% 40,211 *3,654.10 36,556.90 - 

รวม  120,633 20,633.00 100,000  

 

*ปดัเศษจาก 3,655.69 บาท เป็น 3,654.10 บาท  

 

การค านวณค่าเสื่อมราคาต่อปี เป็นดงันี้ 
 

   ค่าเสื่อมราคาต่อปี   =   ำกว่า)ศรษฐกจิ(ต่โยชน์เชิงเุ การใหป้ระชา่หรอือายอาย สัญญาเ
นุับการประกัลือท่ีได้รมูลค่าคงเห-สินทรพัย์ราคาท นของ     

 

      =  
3

0100,000
 

       = 33,333  บาท / ปี 
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การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไป เป็นดงันี้ 

 

สมดุรายวนัทัว่ไป                                  

พ.ศ.  25x1 รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

เดอืน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
ม.ค. 1 เงนิสด 

       เครือ่งจกัร 
       ก าไรรอการรบัรูจ้ากการขาย- 

       และเช่ากลบัคนื 

บนัทกึรายการ ณ วนัท าสญัญา 

 100,000 -  

82,000 

18,000 

 

- 

- 

  สนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิ 

ดอกเบีย้จา่ยรอตดับญัช ี

      หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 

บนัทกึการรบัรูเ้ริม่แรก  

 100,000 

20,633 

- 

- 

 

 

120,633 

 

 

- 

 

ธ.ค. 31 หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 

       เงนิสด 

บนัทกึการจา่ยช าระเงนิงวดแรก 

 40,211 -  

40,211 

 

- 

  ดอกเบีย้จา่ย  10,000 -   

         ดอกเบีย้จา่ยรอตดับญัช ี    10,000 - 

  บนัทกึตน้ทุนทางการเงนิงวดแรก      

  ค่าเสื่อมราคา  33,333 -   

         ค่าเสื่อมราคาสะสม 

ปรบัปรงุค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์
ตามสญัญาเช่า 

   33,333 - 

  ก าไรรอการรบัรูจ้ากการขาย- 

และเช่ากลบัคนื 

        ค่าเสื่อมราคา 
บนัทกึการตดัจ าหน่ายก าไรรอการ
รบัรู ้(18,000 / 3)  

 6,000 -  

 

6,000 

 

 

- 
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สมดุรายวนัทัว่ไป                                  

พ.ศ.  25x2 รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

เดอืน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
ธ.ค. 31 หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 

       เงนิสด 

บนัทกึการจา่ยช าระเงนิงวดที ่2 

 40,211 -  

40,211 

 

- 

  ดอกเบีย้จา่ย  6,978 90   

         ดอกเบีย้จา่ยรอตดับญัช ี    6,978 90 

  บนัทกึตน้ทุนทางการเงนิงวดที ่2      

  ค่าเสื่อมราคา  33,333 -   

         ค่าเสื่อมราคาสะสม 

ปรบัปรงุค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์
ตามสญัญาเช่า 

   33,333 - 

  ก าไรรอการรบัรูจ้ากการขาย- 

และเช่ากลบัคนื 

        ค่าเสื่อมราคา 
บนัทกึการตดัจ าหน่ายก าไรรอ 

การรบัรู ้(18,000 / 3)  

 6,000 -  

 

6,000 

 

 

- 

25x3 

ธ.ค. 
 

31 

 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 

       เงนิสด 

บนัทกึการจา่ยช าระเงนิงวดแรก 

  

40,211 

 

- 

 

 

40,211 

 

 

- 

  ดอกเบีย้จา่ย  3,654 10   

         ดอกเบีย้จา่ยรอตดับญัช ี    3,654 10 

  บนัทกึตน้ทุนทางการเงนิงวดแรก      

  ค่าเสื่อมราคา  33,334 -   

         ค่าเสื่อมราคาสะสม 

ปรบัปรงุค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์
ตามสญัญาเช่า 

   33,334 - 
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สมดุรายวนัทัว่ไป                                  

พ.ศ.  25x3 รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

เดอืน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
ธ.ค. 31 ก าไรรอการรบัรูจ้ากการขาย- 

และเช่ากลบัคนื 

        ค่าเสื่อมราคา 
บนัทกึการตดัจ าหน่ายก าไรรอการ
รบัรู ้(18,000 / 3)  

 6,000 -  

 

6,000 

 

 

- 

  ค่าเสื่อมราคาสะสม  100,000 -   

         สนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า    100,000 - 

  บนัทกึการโอนปิดเครือ่งจกัรทีเ่ช่า
กลบัคนืใหผู้ใ้หเ้ช่า 

     

 

วิธีการบญัชีการขายและเช่ากลบัคืน - ด้านผูใ้ห้เช่า  

 

วธิกีารค านวณดอกเบีย้รบัและเงนิลงทุนในสญัญาเช่าสุทธ ิ

 

งวด 

อตัรา
ดอกเบีย้ 

(1) 

เงินค่า
งวด 

(2) 

ดอกเบีย้รบั 

(3)=(5) x (1) 

เงินลงทุนใน 

สญัญาเช่าท่ีลดลง 

(4) = (1) - (2) 

เงินลงทุนใน 

สญัญาเช่าคงเหลือ 

(5) = (5) - (4) 

0     100,000.00 

1 10% 40,211 10,000.00 30,211.00 69,789.00 

2 10% 40,211 6,978.90 33,232.10 36,556.90 

3 10% 40,211 *3,654.10 36,556.90 - 

รวม  120,633 20,633.00 100,000  

 

*ปดัเศษจาก 3,655.69 บาท เป็น 3,654.10 บาท  
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การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไป เป็นดงันี้ 

 

สมดุรายวนัทัว่ไป                                  

พ.ศ.  25x1 รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

เดอืน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
ม.ค. 1 ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 

       เงนิสด 

       รายไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ี

บนัทกึการรบัรูเ้ริม่แรก ณ วนัท า
สญัญา 

 120,633 -  

100,000 

20,633 

 

- 

- 

ธ.ค. 31 เงนิสด  40,211 -   

         ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ    40,211 - 

  บนัทกึรบัช าระเงนิงวดแรก      

  รายไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ี  10,000 -   

         ดอกเบีย้รบั 

บนัทกึรบัรรูายไดด้อกเบีย้งวดแรก 

   10,000 - 

25x2 

ธ.ค. 
 

31 

 

เงนิสด 

       ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ 

บนัทกึการรบัช าระเงนิงวดที ่2 

  

40,211 

 

- 

 

 

40,211 

 

 

- 

  รายไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ี  6,978 90   

         ดอกเบีย้รบั 

บนัทกึรบัรรูายไดด้อกเบีย้งวดที ่2 

   6,978 90 

ธ.ค. 31 เงนิสด  40,211 -   

         ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ    40,211 - 

  บนัทกึรบัช าระเงนิงวดที ่3      

  รายไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ี  3,654 10   

         ดอกเบีย้รบั 

บนัทกึรบัรรูายไดด้อกเบีย้งวดที ่3 

   3,654 10 
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ตารางท่ี 6-3  มลูค่าปจัจบุนัของเงนิ 1 บาท เมือ่สิน้งวดที ่n (PVIF i,n) 
  

n 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 

1 .9901 .9804 .9709 .9615 .9524 .9434 .9346 .9259 .9174 .9091 .8929 

2 .9803 .9612 .9426 .9246 .9070 .8900 .8734 .8573 .8417 .8264 .7972 

3 .9706 .9423 .9151 .8890 .8638 .8369 .8163 .7938 .7722 .7513 .7118 

4 .9610 .9238 .8885 .8548 .8227 .7921 .7629 .7350 .7084 .6830 .6355 

5 .9515 .9057 .8626 .8219 .7835 .7473 .7130 .6806 .6499 .6206 .5674 

6 .9420 .8880 .8375 .7903 .7462 .7050 .6663 .6302 .5963 .5645 .5066 

7 .9327 .8706 .8131 .7599 .7107 .6651 .6227 .5835 .5470 .5132 .4523 

8 .9235 .8535 .7894 .7307 .6768 .6274 .5820 .5403 .5019 .4665 .4039 

9 .9143 .8368 .7664 .7026 .6446 .5919 .5439 .5002 .4604 .4241 .3606 

10 .9053 .8203 .7441 .6756 .6139 .5584 .5083 .4632 .4224 .3855 .3220 

ทีม่า : (เบญจมาศ  อภสิทิธิภ์ญิโญ,  2553 : 426) 

 

ตารางท่ี 6-4  มลูค่าปจัจบุนัของเงนิงวด 1 บาทา่องวด  เป็นเวลา n งวด  (PVIFA i,n) 
 

n 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 

1 0.9910 0.9804 0.9709 0.9615 0.9524 0.9434 0.9346 0.9259 0.9174 0.9091 0.8929 

2 1.9704 1.9416 1.9135 1.8861 1.8594 1.8334 1.8080 1.7833 1.7591 1.7355 1.6901 

3 2.9410 2.8839 2.8286 2.7751 2.7232 2.6730 2.6243 2.5771 2.5313 2.4869 2.4018 

4 3.8534 3.8077 3.7171 3.6299 3.5460 3.4651 3.3872 3.3121 3.2397 3.1699 3.0373 

5 4.8534 4.7135 4.5797 4.4518 4.3295 4.2124 4.1002 3.9927 3.8897 3.7908 3.6048 

6 5.7955 5.6014 5.4172 5.2421 5.0757 4.9173 4.7665 4.6229 4.4859 4.3553 4.1114 

7 6.7282 6.4720 6.2303 6.0021 5.7864 5.5824 5.3893 5.2064 5.0330 4.8684 4.5638 

8 7.6517 7.3255 7.0197 6.7327 6.4632 6.2098 5.9713 5.7466 5.5348 53349 4.9676 

9 8.5660 8.1622 7.7861 7.4353 7.1078 6.8017 6.5152 6.2469 5.9952 5.7590 5.3282 

10 9.4713 8.9826 8.5302 8.1109 7.7217 7.3601 7.0236 6.7101 6.4177 6.1446 5.6502 

ทีม่า : (เบญจมาศ  อภสิทิธิภ์ญิโญ,  2553 : 425) 
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บทสรปุ 

 

สญัญาเช่า ถือเป็นสญัญาหรอืข้อตกลงที่ผู้ให้เช่าให้สทิธแิก่ผู้เช่าในการใช้สนิทรพัย์
ช่วงเวลาที่ตกลงกนัเพื่อแลกเปลี่ยนกบัค่าตอบแทน ซึ่งได้รบัช าระในงวดเดยีวหรอืหลายงวด 
แบ่งออกเป็น สญัญาเช่าการเงนิ และ สญัญาเช่าด าเนินงาน โดยสญัญาเช่าจะถูกจดัประเภท  
ณ วนัเริม่ต้นของสญัญาเช่าที่ท าให้เกดิสถานการณ์อย่างน้อยหนึ่งสถานการณ์ คอื มกีารโอน
ความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยใ์ห้แก่ผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสญัญาเช่า หรอืผู้เช่ามสีทิธิ
เลอืกซื้อสนิทรพัยใ์นราคาที่ต ่ากว่ามูลค่ายุตธิรรม ณ วนัทีส่ทิธเิลอืกซื้อเกดิขึน้ หรอืระยะเวลา
ของสญัญาเช่าครอบคลุมอายกุารใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิส่วนใหญ่ของสนิทรพัย ์หรอื ณ  วนั
เริม่ต้นของสญัญาเช่า มูลค่าปจัจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีผู่เ้ช่าต้องจ่ายมจี านนวนเท่ากบัหรอื
เกือบเท่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือสินทรัพย์ที่เช่ามีลักษณะเฉพาะเจาะจง
จนกระทัง่มผีูเ้ช่าเพยีงผูเ้ดยีวทีส่ามารถใชส้นิทรพัยน์ัน้ ซึง่หากสญัญาเช่าท าใหเ้กดิสถานการณ์ 
แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่ ง  ให้จ ัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ถ้ามิได้เกิด
สถานการณ์ใด ให้จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน ประเภทสญัญาเช่าการเงนิ ผูเ้ช่าต้อง
รบัรู้สนิทรพัย์และหนี้สนิ ผู้ให้เช่าต้องรบัรู้ลูกหนี้และรายได้ทางการเงนิตลอดอายุสญัญาเช่า 
นอกจากนี้หากผูใ้หเ้ช่าเป็นผูผ้ลติหรอืผูแ้ทนจ าหน่าย ตอ้งรบัรูก้ าไรจากการขายอกีทางหนึ่งดว้ย  
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

 

1.  บรษิทั การนัา ีจ ากดั ท าสญัญาเช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร จากบรษิทั แคนนอน จ ากดั   
ณ วนัที ่1 มกราคม 25x1 ในสญัญามขีอ้ากลง ดงันี้ 

 1.  สญัญาเช่าก าหนดไมม่กีารโอนความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยท์ีเ่ช่า 
 2.  สญัญาเช่ามรีะยะเวลา 4 ปี ไมส่ามารถบอกเลกิสญัญาได้ 
 3.  เครือ่งถ่ายเอกสารมมีลูค่ายาุธิรรม ณ วนัทีท่ าสญัญาเช่าเท่ากบั 200,000 บาท 

และเครือ่งถ่ายเอกสารมอีายุทีใ่หป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิ 4 ปี 

 4.  ก าหนดใหจ้่ายค่าเช่าเป็นงวดๆ ละ 50,000 บาท ทุกวนัสิน้ปี เริม่าัง้แา่  
31 ธนัวาคม 25x1  

 5.  อาัราดอกเบีย้ทีผู่ใ้หเ้ช่าใชใ้นสญัญา 8% า่อปี 

 6.  ผูเ้ช่ารบัประกนัมลูค่าคงเหลอืของเครือ่งถ่ายเอกสาร ณ วนัสิน้สุดสญัญาเช่า 
วนัที ่31 ธนัวาคม 25x3 จ านวน 5,000 บาท 

 7.  ผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าใชว้ธิกีารคดิค่าเสื่อมราคาาามวธิเีสน้ารง 
 

ให้ท า 

 1.  สญัญาเช่านี้จดัเป็นสญัญาเช่าประเภทใด จงระบุเหาุผล 

 2.  ใหค้ านวณาารางดอกเบีย้จา่ยและยอดคงเหลอืหนี้สนิาามสญัญาเช่าการเงนิ 

 3.  บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปทางดา้นผูเ้ช่า ณ วนัเริม่าน้สญัญา 
 4.  บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปเกีย่วกบัการจา่ยค่าเช่า และรายการ 
ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยท์ีเ่ช่าในปีที ่1 และปีที ่2  

 

2.  ณ วนัที ่1 มกราคม 25x1 บรษิทั การช่าง จ ากดั ากลงเช่าอุปกรณ์จาก บรษิทั ยดู ีจ ากดั 
โดยก าหนดอายุการเช่า 3 ปี ผูเ้ช่าา้องจ่ายค่าเช่าเป็นงวดๆ ละ 20,000 บาท ทุกวนัสิน้ปี เริม่
จ่ายงวดแรก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 อาัราดอกเบี้ย 6% า่อปี สญัญาเช่านี้ไม่มกีารโอน
กรรมสทิธิใ์หแ้ก่ผูเ้ช่า และมลูค่ายาุธิรรม ณ วนัทีท่ าสญัญาเช่าของอุปกรณ์เท่ากบั 53,460 บาท 
 

ให้ท า 

 1.  สญัญาเช่านี้จดัเป็นสญัญาเช่าประเภทใด จงระบุเหาุผล 

 2.  ค านวณาารางดอกเบีย้จ่ายและยอดคงเหลอืหนี้สนิาามสญัญาเช่าการเงนิ 

 3.  บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปทางดา้นผูเ้ช่า ณ วนัเริม่าน้สญัญา การจา่ย 

ค่าเช่า และรายการค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยท์ีเ่ช่าาลอดอายสุญัญาเช่า  
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3.  ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัสญัญาเช่า โดยมขีอ้ตกลงในสญัญาดงันี้ 
 

 1.  สญัญาเช่าไมไ่ดร้ะบุการโอนกรรมสทิธิส์นิทรพัยท์ีเ่ช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่า และไมไ่ดใ้หส้ทิธ ิ

เลอืกซือ้เมือ่สิน้สุดสญัญา 
 2.  สญัญาเช่ามอีาย ุ4 ปี เริม่ตน้วนัที ่1 มกราคม 25x1 ผูเ้ช่าจ่ายค่าเช่าเครือ่งจกัร 
ปีละ 60,000 บาท เริม่งวดแรกวนัที ่1 มกราคม 25x2 งวดสุดทา้ยช าระวนัที ่1 มกราคม 25x5 

 3.  อายกุารใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิของเครือ่งจกัรคอื 5 ปี 

 4.  มลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งจกัร ณ วนัท าสญัญาเท่ากบั 187,322 บาท 

 5.  ผูเ้ช่ารบัประกนัมลูค่าคงเหลอืของเครือ่งจกัร ณ วนัสิน้สุดสญัญาคอื 8,000 บาท 
และผูใ้หเ้ช่าคาดว่าจะมมีลูค่าคงเหลอืทีไ่มไ่ดร้บัการประกนัจากผูเ้ช่า คอื 1,000 บาท 

 6.  อตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่าคอื 12% ต่อปี 

 7.  ณ วนัที ่1 มกราคม 25x5 ซึง่เป็นวนัสิน้สุดสญัญา เครือ่งจกัรมมีลูค่ายตุธิรรม
เท่ากบั 8,000 บาท 

 8.  ผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่ามนีโยบายค านวณค่าเสื่อมราคาโดยวธิเีสน้ตรง 
 

ให้ท า 

 1.  สญัญาเช่านี้จดัเป็นสญัญาเช่าประเภทใด จงระบุเหาุผล 

 2.  ค านวณาารางดอกเบีย้จ่ายและยอดคงเหลอืหนี้สนิาามสญัญาเช่าการเงนิ 

 3.  บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปทางดา้นผูเ้ช่า ณ วนัเริม่าน้สญัญาจนถงึ 
วนัที ่1 มกราคม 25x3 

 4.  ค านวณาารางดอกเบีย้รบัและยอดคงเหลอืเงนิลงทุนสุทธใินสนิทรพัย์ 
 5.  บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปทางดา้นผู้ใหเ้ช่า ณ วนัเริม่าน้สญัญาจนถงึ 
วนัที ่1 มกราคม 25x3  

 

4.  ขอ้มลูเกีย่วกบัสญัญาเช่าของบรษิทั สงิโตการผลติ จ ากดั มดีงันี้ 
 1.  ผูเ้ช่าท าสญัญาเช่าเครือ่งจกัรจากผูใ้หเ้ช่าโดยก าหนดอายสุญัญาเช่าเท่ากบั 3 ปี 
อายกุารใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิเท่ากบั 4 ปี  
 2.  ผูเ้ช่าตกลงจา่ยค่าเช่ารายปีๆ ละ 80,000 บาท จ านวน 3 ปี เริม่ตัง้แต่ วนัที ่31 

ธนัวาคม 25x1 เป็นตน้ไป 



206 

 

  บทที ่6  

  

 3.  ขอ้มลูเกีย่วกบัมลูค่าคงเหลอืทีร่บัประกนัและไมไ่ดร้บัประกนัจากผูเ้ช่ามดีงันี้ 
  3.1  ผูเ้ช่ารบัประกนัมลูค่าคงเหลอืของเครือ่งจกัรจ านวน 8,000 บาท 

  3.2  มลูค่าคงเหลอืของเครือ่งจกัรทีไ่มไ่ดร้บัการประกนัจากผูเ้ช่ามจี านวน 

     2,000 บาท 

 4.  มลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งจกัร ณ วนัทีท่ าสญัญาเช่าเท่ากบั 206,465 บาท 

 5.  อตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่าเท่ากบัรอ้ยละ 10% ต่อปี 

 6.  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x3 ซึง่เป็นวนัสิน้สุดสญัญาเช่า มลูค่ายตุธิรรมของ 
มลูค่าคงเหลอืของเครือ่งจกัรมจี านวน 10,000 บาท 

 7.  ผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่ามนีโยบายค านวณค่าเสื่อมราคาโดยวธิเีสน้ารง 

 

ให้ท า 

 1.  สญัญาเช่านี้จดัเป็นสญัญาเช่าประเภทใด จงระบุเหาุผล 

 2.  ค านวณาารางดอกเบีย้จา่ยและยอดคงเหลอืหนี้สนิาามสญัญาเช่าการเงนิ 

 3.  บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปทางดา้นผูเ้ช่า ณ วนัเริม่าน้สญัญาจนถงึ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 25x3 

 4.  ค านวณาารางดอกเบีย้รบัและยอดคงเหลอืเงนิลงทุนสุทธใินสนิทรพัย์ 
 5.  บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปทางดา้นผูใ้หเ้ช่า ณ วนัเริม่าน้สญัญาจนถงึ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 25x3  

 

5.  บรษิทั ศรมีงคล จ ากดั ใหบ้รษิทั อนิธริาช จ ากดั เช่าเครือ่งจกัรเพื่อใชใ้นการผลติ ขอ้ตกลง
ในสญัญาเช่า มดีงันี้ 
 

1.  ผูเ้ช่าท าสญัญาเช่าเครือ่งจกัร ณ วนัที ่1 มกราคม 25x1 เป็นเวลา 3 ปี โดยคาดว่า
เครือ่งจกัรจะมอีายกุารใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิ 4 ปี และผูเ้ช่าจะส่งคนืเครือ่งจกัรใหผู้ใ้หเ้ช่า
เมือ่สิน้สุดอายสุญัญาเช่า 

2.  มลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งจกัร ณ วนัทีท่ าสญัญาเช่าเท่ากบั 136,365 บาท 

3.  ผูใ้หเ้ช่าจะไดร้บัค่าเช่า 3 งวด โดยไดร้บัช าระเงนิจ านวน 50,000 บาทต่อปี เริม่
ตัง้แต่ 31 ธนัวาคม 25x1 เป็นตน้ไป 

4.  ผูเ้ช่ารบัประกนัมลูค่าคงเหลอืจ านวน 10,000 บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x3 และ
คาดว่ามลูค่าคงเหลอืทีไ่มไ่ดร้บัการประกนัมจี านวน 6,000 บาท 
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5.  อตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่าเท่ากบัรอ้ยละ 10 ซึง่เป็นอตัราดอกเบีย้ 

ทีผู่ใ้หเ้ช่าใชใ้นสญัญาเช่า 
6.  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x3 เป็นวนัสิน้สุดสญัญาเช่า เครือ่งจกัรมมีลูค่าคงเหลอื 

จ านวน 12,000 บาท 

7.  ผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่ามนีโยบายการค านวณค่าเสื่อมราคาวธิเีสน้ตรง 
 

ให้ท า 

 1.  สญัญาเช่านี้จดัเป็นสญัญาเช่าประเภทใด จงระบุเหาุผล 

 2.  ค านวณาารางดอกเบีย้จา่ยและยอดคงเหลอืหนี้สนิาามสญัญาเช่าการเงนิ 

 3.  บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปทางดา้นผูเ้ช่า ณ วนัเริม่าน้สญัญาจนถงึ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 25x3 

 4.  ค านวณาารางดอกเบีย้รบัและยอดคงเหลอืเงนิลงทุนสุทธใินสนิทรพัย ์

 5.  บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปทางดา้นผูใ้หเ้ช่า ณ วนัเริม่าน้สญัญาจนถงึ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 25x3  

 

6.  บรษิทั การคา้ไทย จ ากดั ขายเครื่องจกัรใหก้บับรษิทั ไทยอุตสาหกรรม จ ากดั โดยบรษิทั 
การค้าไทย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ขายได้ด าเนินการเช่าเครื่องจกัรกลบัคืนทนัทีภายใต้สญัญาเช่า
การเงนิ และมรีายละเอยีดสญัญา ดงันี้ 
 1.  วนัทีท่ าสญัญาขาย 1 มกราคม 25x1  ราคาตามบญัชขีองเครือ่งจกัรเท่ากบั 
100,000 บาท และมลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งจกัรเท่ากบั 120,000 บาท 

 2.  ผูเ้ช่าท าสญัญาเช่าเครือ่งจากผูใ้หเ้ช่าโดยก าหนดอายสุญัญาเช่าเท่ากบั 4 ปี  
อายกุารใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิเท่ากบั 5 ปี  
 3.  ผูเ้ช่าตกลงจา่ยค่าเช่ารายปีๆ ละ 36,231 บาท จ านวน 4 ปี เริม่ตัง้แต่ 31 ธนัวาคม 
25x1 เป็นตน้ไป 

 4.  อตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่าเท่ากบัรอ้ยละ 8% ต่อปี 

   5.  ผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่ามนีโยบายค านวณค่าเสื่อมราคาโดยวธิเีสน้ารง 
 

ให้ท า 

 บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปส าหรบัปี 25x1 ทัง้ทางดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  7 

การบญัชีส านักงานใหญ่และสาขา 

 

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท 

 1.  ความหมายของส านกังานใหญ่และสาขา  
 2.  การบญัชสี านกังานใหญ่และสาขา 
 3.  วธิปีฏบิตัทิางบญัชสี าหรบัส านกังานใหญ่และสาขา 
  3.1 การแจง้ราคาสนิคา้ส่งไปสาขา 
    กรณทีี ่1 วธิกีารบญัชเีมือ่ส านกังานใหญ่ส่งสนิคา้ไปสาขาในราคาทุน 

    กรณทีี ่2 วธิกีารบญัชเีมือ่ส านกังานใหญ่ส่งสนิคา้ไปสาขาสงูกว่าทุน 

 4.  การบนัทกึบญัชสีนิทรพัยถ์าวรของสาขา 
 5.  ค่าขนส่งสนิคา้จากส านกังานใหญ่ไปสาขา 
 6.  บทสรปุ 

           7.  แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 8.  เอกสารอา้งองิ 

 

วตัถปุระสงค ์เชิงพฤติกรรม 

 1.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายความหมายของส านกังานใหญ่และสาขาได ้

 2.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายเกีย่วกบัการบญัชสี านกังานใหญ่และสาขาได ้

 3.  ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจและสามารถบนัทกึบญัชสี าหรบัส านกังานใหญ่และสาขาได้ 
 4.  ผูเ้รยีนสามารถบนัทกึบญัชสีนิทรพัยถ์าวรของสาขาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 5.  ผูเ้รยีนสามารถบนัทกึค่าขนส่งสนิคา้จากส านกังานใหญ่ไปสาขาได ้

  

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1.  อธบิาย/อภปิรายพรอ้มยกตวัอยา่ง 
 2.  การคน้ควา้หาความรูจ้ากสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์

 3.  ศกึษาคน้ควา้หาความเพิม่เตมิในศูนยว์ทิยบรกิารและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ 

 4.  ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง การบญัชสี านกังานใหญ่และสาขา  
(วนัวสิา  เนื่องสมศร,ี  2557 : 209-244) 

 2.  ชุดการสอน Power Point ประจ าบทเรยีน 

 3.  แหล่งเวบ็ไซตท์ีเ่กีย่วขอ้งจากสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์

 

การวดัผลและการประเมินผล 

 1.  สอบถามเพื่อประเมนิความเขา้ใจในเนื้อหา และท าแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน 

 2.  มอบหมายแบบฝึกหดัเป็นการบา้น 

 3.  ตรวจสอบการท าแบบฝึกหดัทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 

 

  บทที ่7  

  

บทท่ี  7  
การบญัชีส านักงานใหญ่และสาขา 

  

  การแข่งขนัทางเศรษฐกจิทวคีวามรุนแรงยิง่ขึน้ เนื่องจากมเีทคโนโลยทีี่พฒันาอย่าง
ต่อเนื่อง และผูบ้รโิภคมจี านวนมากขึน้ การตดิต่อสื่อสารท าไดส้ะดวก รวดเรว็ ขอบเขตสื่อสาร
กวา้งไกลทัว่ทัง้โลก การด าเนินธุรกจิในปจัจบุนัทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อแสวงหาก าไรย่อมต้องการที่
จะเพิม่ยอดขายสนิค้าใหสู้งขึน้ โดยพยายามหาวธิขียายกจิการและขยายตลาดสนิคา้ให้มคีวาม
หลากหลาย เพื่อจะท าใหไ้ดก้ าไรเพิม่มากยิง่ขึน้ การฝากขายสนิคา้ตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ในบท
ที ่2 ทีถ่อืเป็นช่องทางหนึ่งทีท่ าใหก้จิการขายสนิคา้ไดม้ากขึน้ แต่นัน่กย็งัไม่เพยีงพอหรอืท าให้
เกิดมัน่คงเท่าที่ควรส าหรบัการเพิ่มยอดขายในปจัจุบนั ดงันัน้ เพื่อสร้างความมัน่คงให้กับ
กจิการจงึจ าเป็นต้องมกีารก าหนดตวัแทน หรอืจดัตัง้หน่วยงานย่อยที่อยู่ในรูปของสาขาเพื่อ
ด าเนินการขายสนิคา้ แต่ทัง้นี้ตอ้งอยูใ่นความควบคุมของส านกังานใหญ่ 
  
ความหมายของส านักงานใหญ่และสาขา 

  

 ขวญัสกุล  เตง็อ านวย (2553 : 5-1) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า 
 ส านกังานใหญ่ (Hand office)  หมายถงึ  กจิการทีม่กีารเปิดสาขา มอี านาจการ
ควบคุมสงูสุดในการด าเนินงาน 

 สาขา (Branch)  หมายถงึ  หน่วยงานหนึ่งของกจิการ ซึง่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ
ส านกังานใหญ่  
 

การบญัชีส านักงานใหญ่และสาขา   

 การปฏบิตัทิางการบญัชสี าหรบัส านกังานใหญ่และสาขา จะสรปุได ้3 วธิ ีดงันี้ 
(ขวญัสกุล  เตง็อ านวย,  2553 : 5-5 ถงึ 5-6) 

 

 1.  ส านักงานใหญ่เป็นผู้บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัสาขา  ในกรณีเช่นนี้สาขาเพยีงแต่
รวบรวมเอกสารหลกัฐานทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงานของสาขาและจดัท าสรุปเอกสารนัน้ จากนัน้
สาขาจะน าส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ ทีร่วบรมในช่วงระยะเวลาหนึ่งมายงัส านักงานใหญ่ เพื่อให้
ส านกังานใหญ่ด าเนินการบนัทกึบญัชเีกี่ยวกบัสาขาต่อไป ส านักงานใหญ่มกัจะบนัทกึบญัชโีดย
ใช้วธินีี้ในกรณีที่มรีายการค้าเกี่ยวกบัสาขาไม่มากนักหรอืในกรณีที่มสีาขาเพยีงไม่กี่แห่ง การ
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จดัท าบญัชีที่สาขาอาจจะเป็นการสิ้นเปลอืงค่าใช้จ่ายของกิจการ ซึ่งไม่คุ้มกบัประโยชน์ที่จะ
ไดร้บั 

 

 2.  ส านักงานใหญ่และสาขาเป็นผู้บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัสาขาในสมุดบญัชีของ
แต่ละฝ่าย  โดยสาขาจะต้องมกีารบนัทึกรายการค้าในสมุดบัญชีของสาขาก่อนที่จะน าส่ง
เอกสารหลกัฐานไปยงัส านักงานใหญ่ เพื่อด าเนินการบนัทกึบญัชเีช่นเดยีวกบัสาขา การปฏบิตัิ
ทางบญัชเีช่นนี้จะท าให้ส านักงานใหญ่ทราบผลการด าเนินงานของสาขา โดยไม่จ าเป็นต้องรอ
รายงานจากสาขา นอกจากนี้ส านักงานใหญ่ยงัสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการบันทกึ
รายการทีเ่กี่ยวกบัสาขาไดง้่ายขึน้อกีดว้ย อย่างไรกต็าม วธินีี้กจิการอาจจะเสยีค่าใชจ้่ายในการ
บนัทกึบญัชสีงูกว่าวธิอีื่น จงึไมเ่ป็นทีน่ิยมมากนกั  

 

 3.  สาขาเป็นผู้บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัสาขา ในกรณีเช่นนี้ สาขาจะมกีารบนัทกึ
รายการค้าที่เกี่ยวกบัสาขาในสมุดบญัชีของสาขาเองตามระบบบญัชคีู่ โดยสาขาจะต้องมกีาร
จดัท างบการเงนิของสาขา และจะต้องน าส่งงบทดลองและงบการเงนิดงักล่าวใหส้ านักงานใหญ่ 
ณ วนัสิ้นงวด ซึ่งส านักงานใหญ่ จะบนัทกึรบัรู้ก าไรขาดทุนของสาขา และน างบการเงนิของ
สาขามาจดัท างบการเงนิรวมของกิจการต่อไป งบการเงนิรวมจะเป็นงบการเงนิที่แสดงฐานะ
การเงนิและผลการด าเนินงานโดยรวมของกจิการ เพื่อน าเสนอต่อบุคคลภายนอก   

 จากวธิกีารปฏบิตัทิางการบญัชสี าหรบัส านกังานใหญ่และสาขาทีก่ล่าวมาทัง้ 3 วธิ ีใน 

เนื้อหาบทนี้จะขออธบิายโดยใช้วธิสีาขาเป็นผู้บนัทกึบญัชเีกี่ยวกบัสาขา เนื่องจากไม่ต้องเสีย
ค่าใชจ้า่ยในการบนัทกึบญัชจี านวนมาก และเป็นวธิทีีน่ิยมปฏบิตั ิ 
 

วิธีปฏิบติัทางบญัชีส าหรบัส านักงานใหญ่และสาขา 

 วธิปีฏบิตัทิางบญัชสี าหรบัส านกังานใหญ่และสาขา แยกอธบิายรายละเอยีดตามหวัขอ้
ต่อไปนี้ 
 

 1.  การแจ้งราคาสินค้าส่งไปสาขา 

 สนิค้าทีส่ านักงานใหญ่ส่งไปให้สาขาขาย ส านักงานใหญ่จะแจง้ราคาสนิค้าในราคาใด
ขึน้อยู่กบันโยบายของกจิการแต่ละแห่งว่า ราคาใดเป็นราคาทีเ่หมาะสมทีก่จิการควรจะเลอืกใช้
ทีสุ่ด ราคาสนิคา้ทีส่ านกังานใหญ่ก าหนดใหส้าขาทราบอาจเป็นราคาใดราคาหนึ่งดงัต่อไปนี้  
(ดุษฎ ี สงวนชาต ิและวรศกัดิ ์ ทุมมานนท,์  2552 : 4-5 ถงึ 4-6) 
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  1.1  ราคาต้นทุน (Cost) 

  วธินีี้เป็นวธิทีีง่า่ยทีสุ่ด นิยมใชก้นัอย่างแพร่หลาย และไม่ยุ่งยากในการบนัทกึบญัช ี
โดยถอืว่าก าไรที่เกดิขึน้ที่สาเป็นผลการด าเนินงานของสาขาทัง้สิ้น ดงันัน้ในกรณีที่ส านักงาน
ใหญ่เป็นผูผ้ลติสนิคา้ การใชว้ธินีี้อาจไมเ่หมาะสมนกั 

 

  1.2  ราคาต้นทุนบวกส่วนเพ่ิม (Cost Plus)  

  วธินีี้มกัใชเ้มือ่ส านกังานใหญ่ไมต่อ้งการใหส้าขาทราบตน้ทุนแทจ้รงิของสนิคา้จงึส่ง
สนิค้าให้สาขาในราคาสูงกว่าทุน แต่ก็ยงัมใิช่ราคาขาย ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าที่สาขารบัจาก
ส านักงานใหญ่สูงกว่าที่ควรจะเป็น ฉะนัน้ ก าไรขาดทุนที่สาขาแจ้งมาจงึต้องปรบัปรุงให้เป็น
ก าไรขาดทุนทีแ่ทจ้รงิเสยีก่อน จงึจะน ามารวมกบัก าไรขาดทุนของส านกังานใหญ่ได้ 
   

  1.3  ราคาขายปลีก (Retail sales price) 

  วธิีนี้สามารถควบคุมสนิคี่ส่งไปให้สาขาได้อย่างรดักุม เพราะมูลค่าของสินค้าที่
ส่งไปให้สาขาและมูลค่าของสนิค้าที่สาขารบัจากส านักงานใหญ่ต้องเป็นมูลค่าที่เท่ากนั ถ้าไม่
เท่ากนัแสดงว่ามกีารผดิพลาดหรอืสูญหายเกิดขึ้น ฉะนัน้ ก าไรขาดทุนที่สาขาแจ้งมาจงึต้อง
ปรบัปรุงให้เป็นก าไรขาดทุนที่แท้จรงิเสยีก่อน จงึจะน ามารวมกบัก าไรขาดทุนของส านักงาน
ใหญ่ได ้

  

 ดงันัน้ จากวธิกีารบญัชสี าหรบัส านักงานใหญ่และสาขา เกี่ยวกบัการแจง้ราคาสนิค้า
ส่งไปสาขา สามารถน ามาแบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี ไดแ้ก่ วธิกีารบญัชเีมื่อส านักงานใหญ่ส่งสนิคา้ให้
สาขาในราคาทุน และวธิกีารบญัชเีมือ่ส านกังานใหญ่ส่งสนิคา้ใหส้าขาในราคาทุน 

 

 กรณีท่ี 1 วิธีการบญัชีเม่ือส านักงานใหญ่ส่งสินค้าให้สาขาในราคาทุน 

 ต่อไปนี้เป็นรปูแบบการบนัทกึบญัชใีนสมุดบญัชขีองส านักงานใหญ่ และในสมุดบญัชี
ของสาขา ส าหรบัรายการคา้ทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั และรายการคา้ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลภายนอก 
สามารถแสดงแต่ละรายการดงันี้ 
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  1.  ส านักงานใหญ่ส่งเงินสดหรอืสินทรพัยใ์ห้สาขา การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขา 
เดบติ  สาขา 
         เครดติ  เงนิสดหรอืสนิทรพัย ์

เดบติ  เงนิสดหรอืสนิทรพัย ์

         เครดติ  ส านกังานใหญ่ 
 

  2.  ส านักงานใหญ่ส่งสินค้าให้สาขา  การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขา 
กรณใีชร้ะบบสนิคา้คงเหลอืแบบสิน้งวด 

เดบติ  สาขา 
         เครดติ  สนิคา้ส่งใหส้าขา 

 

เดบติ  สนิคา้รบัจากส านกังานใหญ่ 
         เครดติ  ส านกังานใหญ่ 

กรณใีชร้ะบบสนิคา้คงเหลอืแบบต่อเนื่อง 
เดบติ  สาขา 
         เครดติ  สนิคา้ 

 

เดบติ  สนิคา้ 
         เครดติ  ส านกังานใหญ่ 

 

  3.  ส านักงานใหญ่จ่ายค่าใช้จ่ายแทนสาขา การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขา 
เดบติ  สาขา 
         เครดติ  เงนิสด 

เดบติ  ค่าใชจ้า่ย 

         เครดติ  ส านกังานใหญ่ 
 

  4.  สาขาจ่ายค่าใช้จ่ายแทนส านักงานใหญ่ การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขา 
เดบติ  ค่าใชจ้า่ย 

         เครดติ  สาขา 
เดบติ  ส านกังานใหญ่ 
         เครดติ  เงนิสด 
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  5.  สาขาเกบ็เงินจากลกูหน้ีการค้าของส านักงานใหญ่ การบนัทกึบญัชจีะเป็น 

ดงันี้ 
 

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขา 
เดบติ  สาขา 
         เครดติ  ลกูหนี้การคา้ 

เดบติ  เงนิสด 

         เครดติ  ส านกังานใหญ่ 
 

  6.  ส านักงานใหญ่จ่ายช าระหน้ีให้เจ้าหน้ีสาขา การบนัทกึบญัชจีะเป็น 

ดงันี้ 
 

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขา 
เดบติ  สาขา 
         เครดติ  เงนิสด 

เดบติ  เจา้หนี้ 
         เครดติ  ส านกังานใหญ่ 

 

  7.  สาขาซ้ือสินค้าจากบคุคลภายนอก การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขา 

ไมบ่นัทกึบญัช ี
เดบติ  ซือ้สนิคา้ 
         เครดติ  เงนิสด / เจา้หนี้ 

 

  8.  สาขาขายสินค้าให้ลกูค้า การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขา 

ไมบ่นัทกึบญัช ี
เดบติ  เงนิสด / ลกูหนี้ 
         เครดติ  ขายสนิคา้ 

  

  9.  สาขาเกบ็เงินจากลกูหน้ีเอง การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขา 

ไมบ่นัทกึบญัช ี
เดบติ  เงนิสด  
         เครดติ  ลกูหนี้ 
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  10.  สาขาจ่ายช าระหน้ีเอง การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขา 

ไมบ่นัทกึบญัช ี
เดบติ  เจา้หนี้ 
         เครดติ  เงนิสด 

 

  11.  สาขาจ่ายค่าใช้จ่ายเอง การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขา 

ไมบ่นัทกึบญัช ี
เดบติ  ค่าใชจ้า่ย  
         เครดติ  เงนิสด 

 

  12.  สาขาปิดบญัชีสินค้ารบัจากส านักงานใหญ่ บญัชีซ้ือ และบญัชีค่าใช้จ่าย 

และปิดบญัชีท่ีส านักงานใหญ่ การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขา 
เดบติ  ก าไรขาดทุน  
         เครดติ  สนิคา้คงเหลอืตน้งวด 

                   ซือ้ 

                    ค่าใชจ้า่ย 

                    ค่าเสื่อมราคา 

เดบติ  ก าไรขาดทุน  
         เครดติ  สนิคา้รบัจากส านกังานใหญ่ 
                   ซือ้ 

                   ค่าใชจ้า่ย 

                   ค่าเสื่อมราคา 
 

  13.  ส านักงานใหญ่และสาขาปิดบญัชีขาย สินค้าคงเหลือปลายงวด การ 
บนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขา 
เดบติ  ขาย 

         สนิคา้คงเหลอืปลายงวด 

         สนิคา้ส่งไปสาขา 
         เครดติ  ก าไรขาดทุน 

เดบติ  ขาย 

         สนิคา้คงเหลอืปลายงวด  
         เครดติ  ก าไรขาดทุน 
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  14.  รายการปิดบญัชีก าไรขาดทุนท่ีสาขาโอนให้ส านักงานใหญ่  การบนัทกึ 

บญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขา 
กรณเีกดิผลก าไร 
เดบติ  สาขา 
         เครดติ  ก าไรขาดทุนจากสาขา 

 

เดบติ  ก าไรขาดทุน 

         เครดติ  ส านกังานใหญ่ 
กรณเีกดิผลขาดทุน 

เดบติ  ก าไรขาดทุนจากสาขา 
         เครดติ  สาขา 

 

เดบติ  ส านกังานใหญ่ 
         เครดติ  ก าไรขาดทุน 

 

 15.  รายการปิดบญัชีก าไรขาดทุนท่ีส านักงานใหญ่เข้าบญัชีก าไรสะสม  การ
บนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขา 
เดบติ  ก าไรขาดทุน 

         ก าไรขาดทุนจากสาขา 
         เครดติ  ก าไรสะสม 

ไมบ่นัทกึบญัช ี

 

 เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึการบนัทกึบญัชตีามวธิกีารบญัชเีมือ่ส านกังานใหญ่ส่งสนิคา้ใหส้าขาใน
ราคาทุนมากยิง่ขึน้ จงึไดแ้สดงรายละเอยีดการบนัทกึบญัชปีระกอบตามตวัอยา่งที ่7-1 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี  7-1 

 เมือ่วนัที ่1 มกราคม 25x2  บรษิทั อญัชนัการคา้ จ ากดั เริม่ตัง้สาขาทีจ่งัหวดัอุดรธานี 
โดยส่งสนิค้าไปสาขาและแจ้งในราคาต้นทุน ส านักงานใหญ่เป็นผู้ส่งสนิค้าทัง้หมดไปให้สาขา
ขาย ก าหนดให้สาขาขายได้ทัง้ขายเงนิสดและขายเงนิเชื่อ และให้สาขาท าบญัช ีพรอ้มทัง้ท า
รายงานส่งให้ส านักงานใหญ่ บรษิทั อญัชนัการค้า จ ากดั ใชร้ะบบบญัชสีนิค้าคงเหลอืแบบสิ้น
งวด และคดิค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 10% ต่อปี โดยใชว้ธิเีสน้ตรง 
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 ยอดคงเหลอืในบญัชต่ีางๆ ของส านกังานใหญ่ เมือ่วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

 เดบติ  เครดติ 

เงนิสด 200,000  

ลกูหนี้การคา้ 80,000  

สนิคา้คงเหลอื 20,000  

เครือ่งใชส้ านกังาน 300,000  

ค่าเสื่อมราคาสะสม  30,000 

เจา้หนี้การคา้  70,000 

ทุนเรอืนหุน้-หุน้สามญั     400,000 

ก าไรสะสม          - 100,000 

 600,000 600,000 

 รายการคา้ทีเ่กดิขึน้ในปี 25x2 มดีงันี้ 
 

 1.  ส านกังานใหญ่ส่งเงนิสดไปใหส้าขาจ านวน 50,000 บาท เพื่อด าเนินงานในสาขา
 2.  สาขาซือ้เครือ่งใชส้ านกังาน 20,000 บาท เป็นเงนิสด 

 3.  ส านกังานใหญ่ซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อ 250,000 บาท 

 4.  ส านกังานใหญ่ส่งสนิคา้ไปใหส้าขา 90,000 บาท 

 5.  ส านกังานใหญ่จ่ายเงนิช าระค่าสนิคา้ใหเ้จา้หนี้การคา้ 200,000 บาท 

 6.  ส านกังานใหญ่และสาขาขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อจ านวน 400,000 บาท และ จ านวน 

  150,000 บาท ตามล าดบั 

 7.  ส านกังานใหญ่และสาขาเกบ็เงนิจากลกูหนี้การคา้จ านวน 300,000 บาท และ  
  100,000 บาท ตามล าดบั 

 8.  ส านกังานใหญ่และสาขาขายสนิคา้เป็นเงนิสดจ านวน 200,000 บาท และจ านวน  
  40,000 บาทตามล าดบั 

 9.  ส านกังานใหญ่และสาขาจา่ยค่าใชจ้า่ยเป็นเงนิสดจ านวน 100,000 บาท และ  
  จ านวน 20,000 ตามล าดบั 

 10.  สาขาส่งเงนิสดใหส้ านกังานใหญ่จ านวน 60,000 บาท 

 

 จากขอ้มลูขา้งต้น การบนัทกึบญัชใีนสมุดรายวนัทัว่ไป ของส านักงานใหญ่ และสาขา 
จะเป็นดงันี้ 
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รายการที ่ สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขา 
1 เดบติ  สาขา            50,000 

     เครดติ  เงนิสด             50,000 

เดบติ  เงนิสด              50,000 

     เครดติ  ส านกังานใหญ่       50,000 
 

2 

ไมบ่นัทกึบญัช ี

เดบติ  เครือ่งใชส้ านกังาน 20,000 

     เครดติ  เงนิสด                20,000 
 

3 เดบติ  ซือ้            250,000 

     เครดติ  เจา้หนี้            250,000 
 

ไมบ่นัทกึบญัช ี

4 เดบติ  สาขา           90,000 

     เครดติ  สนิคา้ส่งใหส้าขา  90,000 

เดบติ  สนิคา้รบัจาก-     90,000 

         ส านกังานใหญ่ 
      เครดติ  ส านกังานใหญ่      90,000 

5 เดบติ  เจา้หนี้        200,000 

     เครดติ  เงนิสด            200,000 
 

ไมบ่นัทกึบญัช ี

6 เดบติ  ลกูหนี้        400,000 

     เครดติ  ขาย               400,000 
 

เดบติ  ลกูหนี้            150,000 

     เครดติ  ขาย                  150,000 

7 เดบติ  เงนิสด        300,000 

     เครดติ  ลกูหนี้            300,000 
 

เดบติ  เงนิสด            100,000 

     เครดติ  ลกูหนี้                 100,000 

8 เดบติ  เงนิสด        200,000 

     เครดติ  ขาย              200,000 
 

เดบติ  เงนิสด             40,000 

     เครดติ  ขาย                    40,000 

9 เดบติ  ค่าใชจ้า่ย     100,000 

     เครดติ  เงนิสด           100,000 
 

เดบติ  ค่าใชจ้า่ย          20,000 

     เครดติ  เงนิสด                 20,000 

10 เดบติ  เงนิสด          60,000 

     เครดติ  สาขา              60,000 
 

เดบติ  ส านกังานใหญ่    60,000 

     เครดติ  เงนิสด                  60,000 

11

ปรบัปรงุ 
เดบติ  ค่าเสื่อมราคา  30,000 

เครดติ ค่าเสื่อมราคาสะสม    30,000 
 

เดบติ  ค่าเสื่อมราคา       2,000 

เครดติ ค่าเสื่อมราคาสะสม          2,000 
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บริษทั  อญัชนัการค้า  จ ากดั 

งบทดลองหลงัปรบัปรงุ 

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x2 

หน่วย : บาท 

ชื่อบญัช ี
ส านกังานใหญ่ สาขา 

เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ 

เงนิสด 410,000  90,000  

ลกูหนี้การคา้ 180,000  50,000  

สนิคา้คงเหลอื 20,000  -  

สาขา 80,000  -  

เครือ่งใชส้ านกังาน 300,000  20,000  

ค่าเสื่อมราคาสะสม  60,000  2,000 

เจา้หนี้การคา้  120,000  - 

ส านกังานใหญ่  -  80,000 

ทุนเรอืนหุน้-หุน้สามญั  400,000     - 

ก าไรสะสม  100,000  - 

ขาย  600,000  190,000 

ซือ้ 250,000   - 

สนิคา้รบัจากส านกังานใหญ่ -  90,000  

สนิคา้ส่งไปสาขา  90,000  - 

ค่าใชจ้า่ย 100,000  20,000  

ค่าเสื่อมราคา 30,000  2,000  

 1,370,000 1,370,000 272,000 272,000 

 

 หลงัจากจดัท างบทดลองหลงัปรบัปรุงเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว ขัน้ตอนต่อไปคอื  ต้องท า
การปิดบญัชใีนสมุดรายวนัทัว่ไป ซึ่งสมมตวิ่า บรษิทัมกีารตรวจนับสนิค้าคงเหลอืปลายงวดที่
ส านักงานใหญ่ มจี านวน 40,000 บาท และทีส่าขามจี านวน 20,000 บาท ดงันัน้ การปิดบญัชี
ของส านกังานใหญ่และสาขา จะเป็นดงันี้ 
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รายการ
ที ่

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขา 

12 เดบติ  ก าไรขาดทุน  400,000 

เครดติ  สนิคา้คงเหลอืตน้งวด   20,000 

          ซือ้                        250,000 

          ค่าใชจ้า่ย                100,000 

          ค่าเสื่อมราคา             30,000 

ปิดบญัชสีนิคา้คงเหลอืตน้งวด บญัชซีือ้ 
บญัชคี่าใชจ้า่ย และบญัชคี่าเสื่อมราคา 
เขา้บญัชกี าไรขาดทุน 

เดบติ  ก าไรขาดทุน   112,000 

เครดติ  สนิคา้รบัจาก- 

           ส านกังานใหญ่             90,000    

          ค่าใชจ้า่ย                    20,000 

          ค่าเสื่อมราคา                 2,000 

ปิดบญัชสีนิคา้รบัจากส านกังานใหญ่ 
บญัชซีือ้ บญัชคี่าใชจ้่าย และบญัช ี

ค่าเสื่อมราคาเขา้บญัชกี าไรขาดทุน 

13 เดบติ  ขาย               600,000 

         สนิคา้คงเหลอื- 

          ปลายงวด         40,000 

         สนิคา้ส่งไปสาขา 90,000 

เครดติ  ก าไรขาดทุน           730,000 

ปิดบญัชีขาย สนิค้าคงเหลือปลายงวด 
และบัญชีสินค่าส่งไปสาขาเข้าบัญชี
ก าไรขาดทุน 

เดบติ  ขาย            190,000 

         สนิคา้คงเหลอื- 

         ปลายงวด      20,000 

เครดติ  ก าไรขาดทุน             210,000 

 

ปิดบัญชีขาย สินค้าคงเหลือปลายงวด 
และบญัชสีนิค่าส่งไปสาขาเขา้บญัชกี าไร
ขาดทุน 

14 เดบติ  สาขา              98,000 

เครดติ ก าไรขาดทุนจากสาขา   98,000 

ปิดบญัชกี าไรขาดทุนจากสาขา 

เดบติ  ก าไรขาดทนุ    98,000 

เครดติ  ส านกังานใหญ่            98,000 

โอนปิดบญัชกี าไรเขา้บญัชสี านกังานใหญ่ 
15 เดบติ ก าไรขาดทุน   330,000 

        ก าไรขาดทุน- 

        จากสาขา       98,000 

เครดติ  ก าไรสะสม             428,000 

ปิดบญัชกี าไรขาดทุนเขา้บญัช ี

ก าไรสะสม   

ไมบ่นัทกึ 

 หลงัจากปิดบญัชแีลว้ ขัน้ตอนต่อไปก็คอื ทัง้ส านักงานใหญ่และสาขาจะต้องจดัท างบ
การเงนิของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนงบการเงนิรวมของส านักงานใหญ่และสาขา เพื่อแสดงถงึ
ฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของหน่วยงานของตน  
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 ในทางปฏบิตัเิพื่อให้สะดวกต่อการจดัท างบการเงนิ ส านักงานใหญ่จะใช้กระดาษท า
การช่วยในการจดัท างบการเงนิโดยรวม ซึง่อาจท างบก าไรขาดทุน งบก าไรสะสม และงบแสดง
ฐานะการเงนิ โดยใชก้ระดาษท าการเดยีวกนั ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ในการปรบัปรุงรายการ และตดั
รายการระหว่างกนัออก เนื่องจากงบการเงนิโดยรวมจะต้องเสนอขอ้มลูโดยถอืว่าทัง้ส านักงาน
ใหญ่และสาขาเป็นหน่วยงานบญัชเีดยีวกนั   

 ขัน้ตอนโดยทัว่ไปในการจดัท ากระดาษท าการ 
 โดยทัว่ไปในการจดัท ากระดาษท าการ จะมขีัน้ตอนในการปฏบิตั ิดงันี้  
(ดุษฎ ี สงวนชาต ิและวรศกัดิ ์ ทุมมานนท,์  2552 : 16)  

 

 1.  น างบทดลองหลงัปรบัปรงุของส านกังานใหญ่และสาขาทุกแห่งมาแสดงในกระดาษ
ท าการ โดยแยกประเภทรายการในรปูแบบของการจดัท างบก าไรขาดทุน งบก าไรสะสม และงบ
แสดงฐานะการเงนิ ตามล าดบั 

 2.  จดัท ารายการปรบัปรงุและตดับญัช ีโดยมลี าดบัการท างานดงันี้ 
  2.1  พจิารณาดูว่า บญัชสี านักงานใหญ่ในงบทดลองของสาขากบับญัชสีาขาในงบ
ทดลองของส านักงานใหญ่มยีอดดุลตรงกนัหรอืไม่ ถ้ามยีอดดุลไม่ตรงกนัแสดงว่าการบนัทกึ
รายการของส านกังานใหญ่หรอืสาขายงัไมถู่กตอ้ง จ าเป็นจะตอ้งท าการปรบัปรงุ  
  2.2  ตดับญัชทีีแ่สดงถงึรายการระหว่างกนัออก ทัง้นี้เพื่อแสดงว่าทัง้ส านักงาน
ใหญ่และสาขาเป็นหน่วยงานเดยีวกนั รายการระหว่างกนัจะไม่มผีลต่องบการเงนิโดยรวม เช่น 
บญัชสีาขาและบญัชสี านกังานใหญ่ บญัชสีนิคา้ส่งไปสาขาและบญัชสีนิคา้รบัจากส านักงานใหญ่ 
เป็นตน้ บญัชรีะหว่างกนัจะไมแ่สดงในงบการเงนิรวม 

  2.3  ตดัรายการก าไรระหว่างกนัทีส่ านักงานใหญ่คดิจากสาขา ซึง่จะมผีลกระทบ
ต่อก าไรของบรษิทั และอาจท าใหส้นิทรพัยข์องบรษิทัมรีาคาไมถู่กตอ้ง 
 3.  รวมยอดบญัชเีดยีวกนัแสดงไวใ้นช่องงบการเงนิโดยรวม เพื่อใชใ้นการจดัท างบ
การเงนิของทัง้บรษิทั 

  

 เพื่อให้เข้าใจและชดัเจนมากยิง่ขึ้น เกี่ยวกบัการจดัท ากระดาษท าการตามขัน้ตอน
ขา้งตน้ จงึขอยกตวัอยา่งการจดัท า ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่7-1 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 7-2  

 จากขอ้มลูตวัอย่างที ่7-1 สามารถน ามาจดัท ากระดาษท าการตามขัน้ตอนขา้งต้น ได้
ดงันี้ 
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บริษทั  อญัชนัการค้า  จ ากดั 

กระดาษท าการ 

ส าหรบัปี  ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x2 

หน่วย : บาท 

ชือ่บญัช ี

ส านกังานใหญ่ สาขา รายการปรบัปรุงและ
ตดับญัช ี

งบการเงนิรวม 

เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ 

งบก าไรขาดทุน         

ขาย  600,000  190,000    790,000 

สนิคา้คงเหลอืตน้งวด 20,000      20,000  

ซื้อ 250,000      250,000  

สนิคา้รบัจาก-

ส านกังานใหญ่ 

  90,000   2)90,000   

สนิคา้คงเหลอื 

ปลายงวด 

 40,000  20,000    60,000 

สนิคา้ส่งไปสาขา  90,000   2)90,000    

ค่าใชจ้่าย 100,000  20,000    120,000  

ค่าเสือ่มราคา 30,000  2,000    32,000  

ก าไรสุทธ ิ 330,000  98,000    428,000  

 730,000 730,000 210,000 210,000   850,000 850,000 

งบก าไรสะสม         

ก าไรสะสมตน้งวด  100,000      100,000 

ก าไรสุทธ ิ  330,000  98,000    428,000 

ก าไรสะสมปลายงวด       528,000  

       528,000 528,000 

งบแสดงฐานะ-

การเงิน 

        

เงนิสด 410,000  90,000    500,000  

ลกูหนี้การคา้ 180,000  50,000    230,000  

สนิคา้คงเหลอื 40,000  20,000    60,000  

สาขา 80,000     1)80,000   

เครือ่งใชส้ านกังาน 300,000  20,000    320,000  

ค่าเสือ่มราคาสะสม  60,000  2,000    62,000 

เจา้หนี้การคา้  120,000      120,000 

ส านกังานใหญ่    80,000 1)80,000    

ทุนเรอืนหุน้-หุน้สามญั  400,000           400,000 

ก าไรสะสมปลายงวด        528,000 

 1,010,000 1,010,000 180,000 180,000 170,000 170,000 1,110,000 1,110,000 
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 รายการปรบัปรงุและตดับญัช ี

  1)  ตดับญัชสีาขา กบับญัชสี านกังานใหญ่ 
  2)  ตดับญัชสีนิคา้ส่งไปสาขา กบับญัชสีนิคา้รบัจากส านกังานใหญ่ 
 

 หลงัจากไดก้ระดาษท าการงบการเงนิรวมแลว้ ส านักงานใหญ่กจ็ะน าไปจดังบการเงนิ
ของบรษิทัต่อไป ซึง่สามารถแสดงการจดัท า ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่7-3 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 7-3 

บริษทั  อญัชนัการค้า  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x2 

หน่วย : บาท 

ขาย   790,000 

หกั  ตน้ทุนขาย:   

 สนิคา้คงเหลอืตน้งวด 20,000  

 บวก  ซือ้ 250,000  

 สนิคา้ทีม่ไีวเ้พื่อขาย 270,000  

 หกั  สนิคา้คงเหลอืปลายงวด 60,000  

 ตน้ทุนขาย  210,000 

ก าไรขัน้ตน้  580,000 

หกั  ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร   

 ค่าใชจ้า่ย 120,000  

 ค่าเสื่อมราคา 32,000 152,000 

ก าไรสุทธ ิ   428,000 

 

บริษทั  อญัชนัการค้า  จ ากดั 

งบก าไรสะสม 

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x2 

หน่วย : บาท 

ก าไรสะสมตน้งวด  100,000 

บวก  ก าไรสุทธ ิ  428,000 

ก าไรสะสมปลายงวด  528,000 
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บริษทั  เสริมบารมี  จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x2   

   หน่วย : บาท 

สนิทรพัย ์

สนิทรพัยห์มุนเวยีน:    

 เงนิสด   500,000 

 ลกูหนี้การคา้    230,000 

 สนิคา้คงเหลอื   60,000 

            รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน   790,000 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน:    

 อาคาร และอุปกรณ์   320,000 

 หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม   62,000 

          รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน   258,000 

รวมสนิทรพัย ์   1,048,000 

หนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้    

หนี้สนิหมนุเวยีน:    

 เจา้หนี้การคา้   120,000 

          รวมหน้ีสนิหมนุเวยีน   120,000 

รวมหน้ีสนิ   120,000 

ส่วนของผูถ้อืหุน้:    

 ทุนเรอืนหุน้   400,000 

 ก าไรสะสม   528,000 

            รวมส่วนของผูถ้อืหุน้   928,000 

รวมหน้ีสนิและส่วนของผูถ้อืหุน้   1,048,000 

 

 กรณีท่ี 2 วิธีการบญัชีเม่ือส านักงานใหญ่ส่งสินค้าให้สาขาในราคาสงูกว่าทุน 

 ต่อไปนี้จะกล่าวถึง การคดิราคาสนิค้าในราคาต้นทุนบวกส่วนเพิม่ และการคดิราคา
สนิค้าในราคาขายปลกี ซึ่งทัง้สองวธิมีวีธิกีารทางบญัชเีหมอืนกนั เนื่องจากเป็นการคดิราคา
สนิคา้เอากบัสาขาในราคาสูงกว่าทุนเช่นกนั โดยการบนัทกึบญัชปีฏบิตัเิช่นเดยีวกนักบัวธิกีาร
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เมือ่ส านกังานใหญ่ส่งสนิคา้ใหส้าขาในราคาทุน ยกเวน้รายการ ส านักงานใหญ่ส่งสนิคา้ใหส้าขา 
และรายการปรบัปรงุก าไรขาดทุนทีส่าขา แสดงการบนัทกึบญัชทีีแ่ตกต่างทัง้สองรายการ ดงันี้ 
   

  1.  ส านักงานใหญ่ส่งสินค้าให้สาขา  กรณีจะเปิดบญัช ี“ส ารองก าไรในสนิคา้ที่
สาขา” เพื่อบนัทกึส่วนทีส่งูกว่าราคาทุน ซึง่การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขา 
กรณใีชร้ะบบสนิคา้คงเหลอืแบบสิน้งวด 

เดบติ  สาขา (ราคาสงูกว่าทุน) 
         เครดติ สนิคา้ส่งใหส้าขา (ราคาทุน) 
                  ส ารองก าไรในสนิคา้ทีส่าขา 

 

เดบติ  สนิคา้รบัจากส านกังานใหญ่ 
         เครดติ  ส านกังานใหญ่ (ราคาสงูกว่าทุน) 
 

กรณใีชร้ะบบสนิคา้คงเหลอืแบบต่อเนื่อง 
เดบติ  สาขา (ราคาสงูกว่าทุน) 
         เครดติ สนิคา้ (ราคาทุน) 
                  ส ารองก าไรในสนิคา้ทีส่าขา 

 

เดบติ  สนิคา้ 
         เครดติ  ส านกังานใหญ่ (ราคาสงูกว่าทุน) 
 

 

  2.  รายการปรบัปรงุก าไรขาดทุนท่ีสาขา   
  เนื่องจากการส่งสนิคา้ใหส้าขาในราคาสงูกว่าทุนมผีลท าใหก้ าไรทีส่าขารายงานมา 

นัน้ต ่ากว่าความเป็นจรงิ ส านักงานใหญ่จงึต้องปรบัปรุงก าไรที่สาขาโอนบญัชสี ารองก าไรใน
สนิคา้ทีส่าขาไปเป็นก าไรตามส่วนของสนิคา้สาขาไดข้ายไปแลว้ การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขา 
เดบติ  ส ารองก าไรในสนิคา้ทีส่าขา 
         เครดติ  ก าไรขาดทุนจากสาขา ไมบ่นัทกึบญัช ี

 

 เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึการบนัทกึบญัชตีามวธิกีารบญัชเีมือ่ส านกังานใหญ่ส่งสนิคา้ใหส้าขาใน
ราคาสงูกว่าทุนมากยิง่ขึน้ จงึไดแ้สดงรายละเอยีดการบนัทกึบัญชปีระกอบ ดงัแสดงในตวัอย่าง
ที ่7-4 ดงันี้ 
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ตวัอย่างท่ี  7-4 

 จากขอ้มลูตวัอยา่งที ่7-1 สมมตบิรษิทั อญัชนัการคา้ จ ากดั ซึง่เป็นส านักงานใหญ่ ส่ง
สนิคา้ใหส้าขาโนนสะอาด ในราคาสูงกว่าทุน 10% และสนิคา้คงเหลอืที่สาขาตรวจนับจะตรีาคา
ได ้22,000 บาท โดยใหร้ายการอื่นยงัเหมอืนเดมิ  
 จากขอ้มูลขา้งต้น การบนัทกึบญัชขีองส านักงานใหญ่และสาขาจะบนัทกึเหมอืนเดมิ
กบักรณีส่งสนิคา้ใหส้าขาในราคาทุน ยกเวน้ รายการที่ 4 คอื ส านักงานใหญ่ส่งสนิค้าให้สาขา 
รายการที ่12, 13, 14  และ 15 ซึง่เป็นรายการปิดบญัช ีสามารถแสดงการบนัทกึบญัชไีดด้งันี้ 
 

รายการ
ที ่

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขา 

4 เดบติ  สาขา            99,000 

     เครดติ  สนิคา้ส่งใหส้าขา    90,000 

              ส ารองก าไรในสนิคา้- 
               ทีส่าขา                 9,000 

เดบติ  สนิคา้รบัจาก-   99,000 

         ส านกังานใหญ่ 
     เครดติ  ส านกังานใหญ่        99,000 

12 เดบติ  ก าไรขาดทุน  400,000 

     เครดติ  สนิคา้คงเหลอื- 

               ตน้งวด               20,000 

                ซือ้                  250,000 

               ค่าใชจ้า่ย           100,000 

               ค่าเสื่อมราคา        30,000 

ปิดบญัชสีนิคา้คงเหลอืตน้งวด บญัชซีือ้ 
บญัชคี่าใชจ้า่ย และบญัชคี่าเสื่อมราคา 
เขา้บญัชกี าไรขาดทุน 

เดบติ  ก าไรขาดทุน   121,000 

     เครดติ สนิคา้รบัจาก- 

               ส านกังานใหญ่         99,000 

               ค่าใชจ้า่ย               20,000 

               ค่าเสื่อมราคา            2,000 

 

ปิดบญัชสีนิคา้รบัจากส านกังานใหญ่ 
บญัชซีือ้ บญัชคี่าใชจ้่าย และบญัช ี

ค่าเสื่อมราคาเขา้บญัชกี าไรขาดทุน 

13 เดบติ  ขาย               600,000 

         สนิคา้คงเหลอื- 

         ปลายงวด         40,000 

         สนิคา้ส่งไปสาขา 90,000 

     เครดติ  ก าไรขาดทุน      730,000 

ปิดบญัชีขาย สนิค้าคงเหลือปลายงวด 
และบัญชีสินค่าส่งไปสาขาเข้าบัญชี
ก าไรขาดทุน 

เดบติ  ขาย            190,000 

         สนิคา้คงเหลอื-                         
         ปลายงวด        22,000 

     เครดติ ก าไรขาดทุน         212,000 

 

ปิดบัญชีขาย สินค้าคงเหลือปลายงวด 
เขา้บญัชกี าไรขาดทุน 
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รายการ
ที ่

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขา 

14 เดบติ  สาขา              91,000 

    เครดติ ก าไรขาดทุนจากสาขา 91,000 

ปิดบญัชกี าไรขาดทุนจากสาขา 

เดบติ  ก าไรขาดทุน    91,000 

     เครดติ  ส านกังานใหญ่      91,000 

โอนปิดบญัชกี าไรเขา้บญัชสี านกังาน
ใหญ่ 

 เดบติ  ส ารองก าไรสนิคา้ทีส่าขา             
                               7,000* 

    เครดติ  ก าไรขาดทุนจากสาขา  7,000 

ปรบัปรงุก าไรขาดทุนจากสาขา 

ไมบ่นัทกึบญัช ี

15 เดบติ ก าไรขาดทุน   330,000 

        ก าไรขาดทุนจากสาขา  
                            98,000 

    เครดติ  ก าไรสะสม            428,000 

ปิดบญัชกี าไรขาดทุนเขา้บญัชกี าไรสะสม   

ไมบ่นัทกึบญัช ี

 

หมายเหตุ: *การค านวณส ารองก าไรในสนิค้าที่สาขาเข้าเป็นก าไรขาดทุนจากสาขา คดิจาก
สนิคา้รบัจากส านกังานใหญ่ทีข่ายได ้

 สนิคา้ทีข่ายได ้  =  สนิคา้คงเหลอืตน้งวด + สนิคา้รบัจากส านกังานใหญ่  -  
                                       สนิคา้คงเหลอืปลายงวด 

       =  0 + 99,000 – 22,000 

       =  77,000 บาท 

 ก าไรทีป่รบัเพิม่  =  77,000 x 10 / 110 

       =  7,000 บาท 
 

 การจดัท ากระดาษท าการกรณีส่งสนิค้าในราคาสูงกว่าทุนดงัจะกล่าวต่อไปนี้  จะมี
รายการปรบัปรงุตดับญัชใีนกระดาษท าการ ดงันี้ 
 1.  รายการปรบัปรงุต่างๆ (ถา้ม)ี 
 2.  รายการตดับญัชรีะหว่างกนั ไดแ้ก่ 

  2.2  บญัชสีาขา กบับญัชสี านกังานใหญ่ 
  2.1  บญัชสีนิคา้ส่งไปสาขา         ตดักบับญัชสีนิคา้รบัจากส านกังานใหญ่ 
                     บญัชสี ารองก าไรในสนิคา้ทีส่าขา 
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  2.3  บญัชกี าไรในสนิคา้คงเหลอืตน้งวดทีส่าขา (ถา้ม)ี 
  2.4  บญัชกี าไรในสนิคา้คงเหลอืปลายงวดทีส่าขา (ถา้ม)ี 
 

ตวัอย่างท่ี  7-5 

  จากขอ้มลูตวัอยา่งที ่ 7-2 สามารถน ามาจดัท ากระดาษท าการตามขัน้ตอน ไดด้งันี้ 
 

บริษทั  อญัชนัการค้า  จ ากดั 

กระดาษท าการ 

ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x2 

หน่วย : บาท 

ชือ่บญัช ี

ส านกังานใหญ่ สาขา รายการปรบัปรุงและ
ตดับญัช ี

งบการเงนิรวม 

เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ 

งบก าไรขาดทุน         

ขาย  600,000  190,000    790,000 

สนิคา้คงเหลอืตน้งวด 20,000      20,000  

ซื้อ 250,000      250,000  

สนิคา้รบัจาก-

ส านกังานใหญ่ 

  99,000   2)99,000   

สินค้าคงเหลือปลาย
งวด 

 40,000  22,000 3)2,000   60,000 

สนิคา้ส่งไปสาขา  90,000   2)90,000    

ค่าใชจ้่าย 100,000  20,000    120,000  

ค่าเสือ่มราคา 30,000  2,000    32,000  

ก าไรสุทธ ิ 330,000  91,000    428,000  

 730,000 730,000 212,000 212,000   850,000 850,000 

งบก าไรสะสม         

ก าไรสะสมตน้งวด  100,000      100,000 

ก าไรสุทธ ิ  330,000  91,000    428,000 

ก าไรสะสมปลายงวด       528,000  

       528,000 528,000 

งบแสดงฐานะ-

การเงิน 

        

เงนิสด 410,000  90,000    500,000  

ลกูหนี้การคา้ 180,000  50,000    230,000  

สนิคา้คงเหลอื 40,000  22,000   3)2,000 60,000  

สาขา 89,000     1)89,000   

เครือ่งใชส้ านกังาน 300,000  20,000    320,000  

ค่าเสือ่มราคาสะสม  60,000  2,000    62,000 
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ส ารองก าไรสินค้าที่
สาขา 

 9,000   2)9,000    

เจา้หนี้การคา้  120,000      120,000 

ส านกังานใหญ่    89,000 1)89,000    

ทุนเรอืนหุน้-หุน้สามญั  400,000           400,000 

ก าไรสะสมปลายงวด        528,000 

 1,019,000 1,019,000 182,000 182,000 190,000 190,000 1,110,000 1,110,000 

  

 รายการปรบัปรงุและตดับญัช ี  

               1)  ตดับญัชสีาขา กบับญัชสี านกังานใหญ่ 
  2)  ตดับญัชสีนิคา้ส่งไปสาขา บญัชสี ารองก าไรในสนิคา้ทีส่าขา กบับญัชสีนิคา้รบั
จากส านกังานใหญ่ 
  3)  ตดัก าไรในสนิคา้คงเหลอืปลายงวดทีส่งูกว่าราคาสาขา  
 

 หลงัจากไดก้ระดาษท าการงบการเงนิรวมแลว้ ส านักงานใหญ่กจ็ะน าไปจดังบการเงนิ
ของบรษิทัต่อไป เช่นเดยีวกบักรณสี่งสนิคา้ใหส้าขาในราคาทุนตามทีก่ล่าวมาแลว้ในตวัอยา่ง 
ที ่7-3  

 

การบนัทึกบญัชีสินทรพัยถ์าวรของสาขา 

 การบนัทกึบญัชทีี่เกี่ยวกบัสนิทรพัย์ถาวรของสาขาโดยทัว่ไปจะถูกบนัทกึไว้ที่สมุด
บญัชขีองส านักงานใหญ่เมื่อส านักงานใหญ่ค านวณค่าเสื่อมราคาประจ าปี และปนัส่วนใหส้าขา
รบัผดิชอบจ านวนเท่าใดจงึโอนค่าเสื่อมราคาส่วนนัน้ใหส้าขา แต่ในทางปฏบิตัเิรามกัพบว่าสาขา
เป็นผูบ้นัทกึบญัชสีนิทรพัยถ์าวรในสมดุของตน หรอืสาขาอาจซือ้สนิทรพัยถ์าวรเอง แลว้แจง้ให้
ส านกังานใหญ่ทราบกไ็ด ้จงึมแีนวทางการบนัทกึบญัชแียกเป็นแต่ละกรณดีงันี้  
(สุรชยั เอมอกัษร,  2554 : 4-33) 

  

 1.  ส านักงานใหญ่ซ้ือสินทรพัยถ์าวรให้สาขา แต่บนัทึกบญัชีสินทรพัยถ์าวรท่ี
ส านักงานใหญ่ 

  1.1   ส านักงานใหญ่ซ้ือสินทรพัยใ์ห้สาขา การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขา 
เดบติ  สนิทรพัย ์

         เครดติ  เงนิสด 
ไมบ่นัทกึบญัช ี
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  1.2   ส านักงานใหญ่ค านวณค่าเส่ือมราคาประจ าปี การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขา 
เดบติ  ค่าเสื่อมราคา 
         เครดติ  ค่าเสื่อมราคาสะสม 

ไมบ่นัทกึบญัช ี

   

  1.3   โอนค่าเส่ือมราคาให้สาขา การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขา 
เดบติ  สาขา 
         เครดติ  ค่าเสื่อมราคา 

เดบติ  ค่าเสื่อมราคา 
         เครดติ  ส านกังานใหญ่ 

 

 2.  สาขาเป็นผูซ้ื้อสินทรพัยใ์ช้เอง แต่บนัทึกบญัชีสินทรพัยถ์าวรท่ี 

ส านักงานใหญ่ 

 

  2.1   สาขาซ้ือสินทรพัยใ์ช้เอง และแจ้งให้ส านักงานใหญ่ทราบ การบนัทกึ 

บญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขา 
เดบติ  สนิทรพัย ์

         เครดติ  สาขา 
เดบติ  ส านกังานใหญ่ 
         เครดติ  เงนิสด 

 

  2.2   ส านักงานใหญ่ค านวณค่าเส่ือมราคาประจ าปี การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขา 
เดบติ  ค่าเสื่อมราคา 
         เครดติ  ค่าเสื่อมราคาสะสม 

ไมบ่นัทกึบญัช ี
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  2.3   โอนค่าเส่ือมราคาให้สาขา การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขา 
เดบติ  สาขา 
         เครดติ  ค่าเสื่อมราคา 

เดบติ  ค่าเสื่อมราคา 
         เครดติ  ส านกังานใหญ่ 

 

 3.  ส านักงานใหญ่เป็นผูซ้ื้อและโอนสินทรพัยถ์าวรไปให้สาขา และสาขาบนัทึก 

บญัชีสินทรพัยถ์าวรเอง 

 

  3.1   ส านักงานใหญ่ซ้ือสินทรพัยใ์ห้สาขา การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขา 
เดบติ  สนิทรพัย ์

         เครดติ  เงนิสด 
ไมบ่นัทกึ 

 

  3.2   ส านักงานใหญ่โอนสินทรพัยใ์ห้สาขา การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขา 
เดบติ  สาขา 
         เครดติ  สนิทรพัย ์

เดบติ  สนิทรพัย ์

         เครดติ  ส านกังานใหญ่ 
  

  3.3   สาขาค านวณค่าเส่ือมราคาสินทรพัยท่ี์สาขา การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขา 

ไมบ่นัทกึ 
เดบติ  ค่าเสื่อมราคา 
         เครดติ  ค่าเสื่อมราคาสะสม 

 

ค่าขนส่งสินค้าจากส านักงานใหญ่ไปสาขา 

 ในการส่งสนิคา้จากส านกังานใหญ่ไปยงัสาขา ค่าขนส่งถอืว่าเป็นตน้ทุนของสนิคา้ที่
สาขาดว้ย เหตุผลเดยีวกบัค่าขนส่งทีเ่กดิขึน้เพื่อใหส้นิคา้นัน้ไปอยูใ่นสถานทีท่ีพ่รอ้มจะขายได ้ 
ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่7-6 ดงันี้ 
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ตวัอย่างท่ี  7-6 

 ส านักงานใหญ่ส่งสนิค้า 20,000 บาท ไปใหส้าขา โดยแจง้ราคาต้นทุนส่วนบวกเพิม่ 
20% และส านกังานใหญ่ไดจ้า่ยค่าขนส่งเขา้จ านวน 1,000 บาท  
 จากขอ้มลูขา้งตน้ การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
  

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขา 
เดบติ  สาขา              25,000 

   เครดติ  สนิคา้ส่งไปสาขา         20,000 

             ส ารองก าไรสนิคา้ทีส่าขา 4,000 

             เงนิสด                       1,000 

บนัทกึการส่งสนิคา้ไปใหส้าขา 

เดบติ  สนิคา้รบัจากส านกังานใหญ่ 24,000 

         ค่าขนส่งเขา้                    1,000 

     เครดติ  ส านกังานใหญ่                25,000 

บนัทกึการรบัสนิคา้จากส านกังานใหญ่         

 

 ถ้าหากวนัสิ้นงวดบญัชี สาขามสีินค้าคงเหลืออยู่ครึ่งหนึ่ง ต้นทุนขายของสาขาจะ
เท่ากบั 12,500 บาท และสนิคา้คงเหลอืปลายงวดจะแสดงราคา 12,500 บาท ดว้ย (ราคาต้นทุน 
12,000 บาท บวกส ารองก าไรสนิคา้ที่สาขา และค่าขนส่ง 500 บาท) จากตวัอย่างนี้ หากสาขา
จ่ายค่าขนส่งจ านวน 1,000 บาทเอง กพ็จิารณาเช่นเดยีวกนั เพยีงแต่ไม่ไดล้งบญัชสี านักงาน
ใหญ่ส าหรบัส่วนของค่าขนส่งเท่านัน้ 

 ต่อมาถา้สนิคา้ทีค่งเหลอือยูน่ี้ไดถู้กส่งกลบัคนืส านกังานใหญ่ ซึง่อาจเนื่องจากสนิคา้ 
ช ารุดเสยีหายหรอืส านักงานใหญ่ต้องการสนิค้า เนื่องจากขาดสนิค้าในคลงัสนิค้า ราคาต้นทุน
ของสนิคา้ทีส่ านกังานใหญ่จะต้องไม่รวมค่าขนส่งทัง้ในการส่งสนิคา้ไปใหส้าขาและการส่งสนิคา้
คนืจากสาขา  
 

ตวัอย่างท่ี 7-7 

 จากขอ้มลูตวัอยา่งที ่7-6  ทีม่สีนิคา้คงเหลอืจ านวน 12,500 บาท นัน้ สาขาไดส้่งกลบั
คนืส านกังานใหญ่ โดยตอ้งจา่ยค่าขนส่งเพิม่อกี 500 บาท 
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 จากขอ้มลูขา้งตน้ การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
  

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขา 
เดบติ สนิคา้ส่งไปสาขา         10,000 

        ส ารองก าไรสนิคา้ทีส่าขา 2,000 

        ค่าขนส่งทีโ่อน             1,000 

     เครดติ สาขา                      13,000 

บนัทกึรบัคนืสนิคา้จากสาขา 

เดบติ ส านกังานใหญ่            13,000 

     เครดติ สนิคา้รบัจากส านกังานใหญ่ 12,000 

              ค่าขนส่งจากส านกังานใหญ่      500   

              เงนิสด                               500 

บนัทกึการส่งคนืสนิคา้ใหส้ านกังานใหญ่         
 

 บญัชคี่าขนส่งทีโ่อนน้ีถอืว่าเป็นค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร ทัง้นี้เพราะเกดิขึน้เน่ืองจาก 

การจดัการเกี่ยวกบัสนิค้าผดิพลาด ค่าขนส่งดงักล่าว อาจเกิดขึ้นได้อีกในการโอนสนิค้าจาก
สาขาหนึ่งไปยงัอกีสาขาหนึ่ง การโอนสนิคา้ระหว่างสาขาท าใหเ้กดิค่าใชจ้่ายในการส่งสนิคา้สูง
กว่าการส่งสนิคา้โดยตรงจากส านักงานใหญ่ไปยงัสาขาแห่งนัน้ ค่าใชจ้า่ยส่วนทีสู่งกว่านี้กไ็ม่ควร
ถอืรวมเป็นราคาต้นทุนของสนิคา้ทีร่บัโอนสนิคา้ เพราะในแง่สาขาทีร่บัโอนสนิคา้ ค่าขนส่งทีจ่ะ
รบัผดิชอบกค็วรเป็นเฉพาะค่าขนส่งทีจ่ะเกดิขึน้จากการขนส่งสนิคา้จากส านักงานใหญ่ไปสาขา
นัน้โดยตรงเท่านัน้ ดงันัน้หากว่าส านักงานใหญ่เป็นผู้ส ัง่ให้มกีารโอนสนิค้า ค่าขนส่งที่เพิม่ขึน้
ควรถอืเป็นค่าใชจ้า่ยของส านกังานใหญ่ในงวดทีเ่กดิค่าใชจ้่ายนัน้ ซึง่อธบิายดงัแสดงในตวัอย่าง
ที ่7-8 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี  7-8 

 ส านักงานใหญ่ส่งสนิค้าให้สาขาอุดรธานีจ านวน 40,000 บาท โดยจ่ายค่าขนส่ง
จ านวน 2,000 บาท ต่อมาสาขาหนองคายต้องการสนิคา้ ส านักงานใหญ่จงึสัง่ใหส้าขาอุดรธานี
ส่งสนิค้าจ านวนดงักล่าวให้สาขาหนองคาย โดยสาขาอุดรธานีต้องจ่ายค่าขนส่งในการนี้ 500 

บาท ซึ่งหากว่าส านักงานใหญ่ส่งสนิค้าจ านวนนี้โดยตรงไปให้สาขาหนองคายจะเสยีค่าขนส่ง
เพยีง 1,000 บาทเท่านัน้ 

 จากข้อมูลข้างต้น ในการโอนสินค้าระหว่างกนันี้ จะมคี่าขนส่งที่เสียไปในการโอน
สนิคา้เท่ากบั 1,500 บาท (2,000 + 500 – 1,000) ซึง่ไม่นับว่าเป็นค่าขนส่งทีจ่ะรวมเป็นต้นทุน
ของสนิค้า ค่าขนส่งจ านวนนี้ ส านักงานใหญ่จะต้องถอืเป็นค่าใช้จ่ายของส านักงานใหญ่ การ
บนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
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 1.  การบนัทกึการส่งสนิคา้ไปสาขาอุดรธานี จะเป็นดงันี้ 
 

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ สมดุบญัชขีองสาขาอุดรธานี 
เดบติ  สาขาอุดรธานี       42,000 

     เครดติ  สนิคา้ส่งไปสาขาอุดรธานี 

                                           40,000 

                เงนิสด                    2,000 

บนัทกึการส่งสนิคา้ไปใหส้าขา 

เดบติ  สนิคา้รบัจากส านกังานใหญ่ 40,000 

         ค่าขนส่งจากส านกังานใหญ่   2,000 

     เครดติ  ส านกังานใหญ่               42,000 

บนัทกึการรบัสนิคา้จากส านกังานใหญ่         

 

 2.  การบนัทกึการโอนสนิคา้ จะเป็นดงันี้ 
  2.1  การบนัทกึการโอนสนิคา้จากสาขาอุดรธานีใหส้าขาหนองคาย 

 

สมดุบญัชขีองสาขาอุดรธานี สมดุบญัชขีองสาขาหนองคาย 

เดบติ ส านกังานใหญ่     42,500 

เครดติ สนิคา้รบัจากส านกังานใหญ่               
                                           40,000 

          ค่าขนส่งจากส านกังานใหญ่ 2,000     

          เงนิสด                             500 

บนัทกึการโอนสนิคา้ใหส้าขาหนองคาย         

เดบติ  สนิคา้รบัจากส านกังานใหญ่ 40,000 

          ค่าขนส่งจากส านกังานใหญ่   1,000 

     เครดติ  ส านกังานใหญ่               41,000 

บนัทกึการรบัสนิคา้จากส านกังานใหญ่         

 

  2.2  การบนัทกึการโอนสนิคา้จากสาขาอุดรธานีใหส้าขาหนองคาย  
 

สมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่ 

เดบติ  สาขาหนองคาย                                         41,000                                      

         ค่าขนส่งทีโ่อน                                            1,500 

         สนิคา้ส่งไปสาขาทีอุ่ดรธานี                            40,000 

         เครดติ  สาขาอุดรธานี                                                          42,500 

                   สนิคา้ส่งไปสาขาหนองคาย                                           40,000 

บนัทกึการโอนสนิคา้จากสาขาอุดรธานีไปยงัสาขาหนองคาย 
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 ขอ้สงัเกตจากตวัอย่างขา้งต้น หากส านักงานใหญ่มสีาขาหลายแห่ง การส่งสนิคา้หรอื
สินทรัพย์ต่างๆ ในระหว่างสาขา ไม่ควรให้สาขามีบัญชีระหว่างกัน แต่ควรลงผ่านบัญชี
ส านกังานของสาขาแต่ละแห่ง และในสมดุบญัชขีองส านักงานใหญ่เองกจ็ะมบีญัชทีีเ่กี่ยวขอ้งกบั
สาขาแต่ละแห่งแยกจากกนั เช่น บญัชสีาขาอุดรธานี บญัชสีาขาหนองคาย บญัชสีนิค้าส่งไป
สาขาอุดรธานี บญัชสีนิคา้ส่งไปสาขาหนองคาย เป็นตน้ 

 

บทสรปุ 

 

 การบญัชสี านกังานใหญ่และสาขาเกดิขึน้เมื่อกจิการต้องการแสวงหาก าไรใหสู้งขึน้ จงึ
ต้องพยายามหาวธิขียายกิจการและขยายตลาดสนิค้าให้มคีวามหลากหลาย เพื่อจะท าให้ได้
ก าไรเพิม่มากยิง่ขึน้ โดยการบญัชสี านักงานใหญ่และสาขามแีนวทางการปฏบิตัอิยู่ 3 วธิ ีคอื  
วธิสี านกังานใหญ่เป็นผูบ้นัทกึบญัชเีกี่ยวกบัสาขา วธิสี านักงานใหญ่และสาขาเป็นผูบ้นัทกึบญัชี
เกี่ยวกบัสาขาในสมุดบญัชขีองแต่ละฝ่าย และ วธิสีาขาเป็นผูบ้นัทกึบญัชเีกี่ยวกบัสาขา ส่วน
วธิกีารบญัชสี าหรบัส านักงานใหญ่และสาขา มกีารแจง้ราคาสนิคา้ส่งไปสาขา 3 ราคาดว้ยกนั 
คอื ราคาต้นทุน ราคาต้นทุนบวกส่วนเพิม่ และราคาขายปลกี ซึ่งวธิกีารบนัทกึบญัชกีรณีส่ง
สนิค้าไปสาขาในราคาทุนกับการส่งสินค้าไปสาขาในราคาสูงกว่าทุน จะมคีวามแตกต่างกัน
เฉพาะรายการที่ส านักงานใหญ่ส่งสนิค้าไปสาขาซึ่งต้องมกีารเปิดบญัชสี ารองก าไรในสนิค้าที่
สาขา และขัน้ตอนของการปิดบญัชเีท่านัน้ ส่วนรายการอื่นๆ จะไม่แตกต่าง ตลอดจนการจดัท า
งบการเงินรวมทัง้สองวิธีจะจดัท าเหมือนกัน แต่ทัง้นี้อาจต้องพิจารณาถึงรายการตัดบญัชี
ระหว่างกนัเพิม่เตมิ  
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

 

1.  บรษิัท ทองกวาวการค้า จ ากดั เป็นส านักงานใหญ่ที่ตัง้อยู่ที่กรุงเทพ และมีสาขาที่ตัง้อยู่
จงัหวดับงึกาฬ  รายการคา้ทีเ่กดิขึน้กบัสาขาทีจ่งัหวดับงึกาฬในปี 25x2 มดีงันี้  
 1.  ส านกังานใหญ่ส่งสนิคา้ไปใหส้าขาในราคาทุนจ านวน 20,000 บาท 

 2.  สาขาซือ้สนิคา้จากบรษิทั รุง่อรณุ จ ากดัเป็นเงนิสด 5,000 บาท 

 3.  สาขาขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อจ านวน 30,000 บาท 

 4.  สาขาซือ้อุปกรณ์เป็นเงนิเชื่อ 6,000 บาท 

 5.  สาขาจา่ยค่าใชจ้า่ยจ านวน 2,500 บาท 

 6.  สาขารบัช าระหนี้ค่าสนิคา้ทีข่ายจ านวน 20,000 บาท 

 7.  ส่งคนืสนิคา้ทีร่บัจากส านกังานใหญ่ในรายการที ่1 จ านวน 1,000 บาท 

 8.  ส านกังานใหญ่จา่ยช าระหนี้ใหเ้จา้หนี้แทนสาขาค่าอุปกรณ์ทัง้จ านวน 

 9.  สาขาจา่ยค่าใชจ้า่ยแทนส านกังานใหญ่เป็นเงนิจ านวน 1,000 บาท 

 10.  สาขาส่งเงนิสดใหส้ านกังานใหญ่จ านวน 10,000 บาท 

 11.  สาขาปิดบญัช ีณ วนัสิน้งวด โดยสาขามสีนิคา้คงเหลอืต้นงวด 2,000 บาท และ
สนิคา้คงเหลอืปลายงวดจ านวน 3,000 บาท 

 12.  ปิดบญัชกี าไรขาดทุนของสาขา 
 

ให้ท า 

 1.  การบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไป ของส านกังานใหญ่ และสาขา  
 2.  จดัท างบทดลองหลงัปรบัปรงุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 

  

2.  เมื่อวนัที ่1 มกราคม 25x1 บรษิทั มะลพิาณิชย ์จ ากดั เริม่ตัง้สาขาทีจ่งัหวดัขอนแก่น โดย
ส่งสนิค้าไปสาขาในราคาต้นทุน ก าหนดให้สาขาขายได้ทัง้ขายเงนิสดและขายเงนิเชื่อ และให้
สาขาท าบญัช ีพรอ้มทัง้ท ารายงานส่งใหส้ านักงานใหญ่ โดยส านักงานใหญ่ใช้ระบบบญัชสีนิค้า
คงเหลอืแบบสิน้งวด และคดิค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 10% ต่อปี ตามวธิเีสน้ตรง 
  

 ต่อไปนี้เป็นรายการคา้ทีเ่กดิขึน้ในปี 25x1  

 1.  ส านกังานใหญ่ส่งเงนิสดไปใหส้าขาจ านวน 60,000 บาท 

 2.  ส านกังานใหญ่ซือ้เครือ่งใชส้ านกังาน 30,000 บาท เป็นเงนิสด 

 3.  ส านกังานใหญ่ซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อ 400,000 บาท 
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 4.  ส านกังานใหญ่ส่งสนิคา้ไปใหส้าขา 120,000 บาท 

 5.  ส านกังานใหญ่และสาขาขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อจ านวน 500,000 บาท และ จ านวน 

  100,000 บาท ตามล าดบั 

 6.  ส านกังานใหญ่จา่ยเงนิช าระค่าสนิคา้ใหเ้จา้หนี้การคา้ 300,000 บาท 

 7.  ส านกังานใหญ่และสาขาเกบ็เงนิจากลกูหนี้การคา้จ านวน 350,000 บาท และ  
  จ านวน 80,000 บาท ตามล าดบั 

 8.  ส านกังานใหญ่และสาขาขายสนิคา้เป็นเงนิสดจ านวน 50,000 บาท และจ านวน  
  10,000 บาทตามล าดบั 

 9.  รายละเอยีดค่าใชจ้า่ยของส านกังานใหญ่และสาขา มดีงันี้  

ส านกังานใหญ่: หน่วย : บาท 

 ค่าสาธารณูปโภค 40,000 

 ค่าเบีย้ประกนั 20,000 

 ค่าซ่อมแซม 25,000 

                 รวม 85,000 

สาขา:   

 ค่าสาธารณูปโภค 15,000 

 ค่ารบัรองลกูคา้ 5,000 

                รวม 20,000 
  

 10.  สาขาส่งเงนิสดใหส้ านกังานใหญ่จ านวน 80,000 บาท 

 11.  ณ วนัสิน้งวด ส านกังานใหญ่และสาขามสีนิคา้คงเหลอืปลายงวดจ านวน  
    40,000 บาท และจ านวน 15,000 บาทตามล าดบั 

 12.  ปิดบญัช ีณ วนัสิน้งวด 

 

ให้ท า 

 1.  การบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไป ของส านกังานใหญ่ และสาขา  
 2.  จดัท างบทดลองหลงัปรบัปรงุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 
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3.  ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูงบทดลองหลงัปรบัปรุง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 ของบรษิทั เฟ่ืองฟ้า 
จ ากดั 

บริษทั  เฟ่ืองฟ้า  จ ากดั 

งบทดลองหลงัปรบัปรงุ 

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x1 

หน่วย : บาท 

ชื่อบญัช ี
ส านกังานใหญ่ สาขา 

เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ 

เงนิสด 180,000  60,000  

ลกูหนี้การคา้ 68,000  25,000  

สนิคา้คงเหลอื 8,000  -  

สาขา 70,000  -  

อุปกรณ์ส านกังาน 40,000  10,000  

ค่าเสื่อมราคาสะสม  4,000  1,000 

เจา้หนี้การคา้  80,000  - 

ส านกังานใหญ่  -  70,000 

ทุนเรอืนหุน้  100,000     - 

ก าไรสะสม  40,000  - 

ขาย  250,000  150,000 

ซือ้ 150,000   - 

สนิคา้รบัจากส านกังานใหญ่ -  100,000  

สนิคา้ส่งไปสาขา  100,000  - 

เงนิเดอืน 45,000  20,000  

ค่าสาธารณูปโภค 9,000  5,000  

ค่าเสื่อมราคา 4,000  1,000  

 574,000 574,000 221,000 221,000 

 

ให้ท า 

 ปิดบญัชใีนสมุดรายวนัทัว่ไปของส านักงานใหญ่และสาขา ก าหนดให้สนิค้าคงเหลอื
ปลายงวดส านกังานใหญ่ มจี านวน 12,000 บาท และสาขามจี านวน 4,500 บาท 



240 

 

  บทที ่7 
 

  

4.  จากขอ้มลูขอ้ที ่3. ของบรษิทั เฟ่ืองฟ้า จ ากดั  
 

ให้ท า 

 1.  กระดาษท าการ ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x1  

 2.  งบก าไรขาดทุน ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 

 3.  งบก าไรสะสม ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 

 4.  งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 

 

5.  บรษิทั มาตรฐานการคา้ จ ากดั เริม่ตัง้สาขาทีจ่งัหวดัเลย โดยส่งสนิคา้ไปสาขาและแจง้ใน
ราคาทุน  ส านกังานใหญ่ใชร้ะบบบญัชสีนิคา้คงเหลอืแบบสิน้งวด และคดิค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์
ไมห่มุนเวยีน 10% ต่อปี โดยใชว้ธิเีสน้ตรง 
  

 ยอดคงเหลอืในบญัชต่ีางๆ ของส านกังานใหญ่ เมือ่วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

เงนิสด 150,000  

ลกูหนี้การคา้ 40,000  

สนิคา้คงเหลอื 10,000  

อาคาร 250,000  

ค่าเสื่อมราคาสะสม  25,000 

เจา้หนี้การคา้  60,000 

ทุนเรอืนหุน้-หุน้สามญั     300,000 

ก าไรสะสม          -  65,000 

 450,000 450,000 

  

 รายการคา้ทีเ่กดิขึน้ในปี 25x2 มดีงันี้ 
 

 1.  ส านกังานใหญ่ส่งสนิคา้ไปใหส้าขาในราคาทุนจ านวน 80,000 บาท 

 2.  ส านกังานใหญ่ส่งเงนิสดไปใหส้าขาจ านวน 40,000 บาท 

 3.  สาขาซือ้เครือ่งใชส้ านกังาน 10,000 บาท เป็นเงนิเชื่อ 

 4.  ส านกังานใหญ่จา่ยช าระหนี้ค่าเครือ่งใชส้ านกังานแทนสาขาในรายการที ่3  

 5.  ส านกังานใหญ่ซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อ 100,000 บาท 
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 6.  ส านกังานใหญ่และสาขาขายสนิคา้เป็นเงนิสดจ านวน 50,000 บาท และ จ านวน 

      10,000 บาท ตามล าดบั 

 7.  ส านกังานใหญ่จ่ายเงนิช าระค่าสนิคา้ใหเ้จา้หนี้การคา้ 50,000 บาท 

 8.  ส านกังานใหญ่และสาขาขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อจ านวน 100,000 บาท และจ านวน  
  20,000 บาทตามล าดบั 

 9.  ส านกังานใหญ่เกบ็เงนิจากลกูหนี้การคา้จ านวน 80,000 บาท  
 10.  ส านกังานใหญ่เกบ็เงนิจากลกูหนี้แทนสาขาจ านวน 15,000 บาท 

 11.  ส านกังานใหญ่และสาขาจ่ายค่าใชจ้่ายเป็นเงนิสดจ านวน 54,000 บาท และ  
    จ านวน 16,000 ตามล าดบั 

 12.  สาขาส่งเงนิสดใหส้ านกังานใหญ่จ านวน 20,000 บาท 

 13.  ณ วนัสิน้งวด ส านกังานใหญ่และสาขามสีนิคา้คงเหลอืปลายงวดจ านวน  
    10,000 บาท และจ านวน 4,000 บาทตามล าดบั 

 14.  ปิดบญัช ีณ วนัสิน้งวด 

 

ให้ท า  

 1.  การบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไป ของส านกังานใหญ่ และสาขา 
 2.  งบทดลองหลงัปรบัปรงุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x2  
 3.  กระดาษท าการ ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2  

 4.  งบก าไรขาดทุน ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 

 5.  งบก าไรสะสม ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 

 6.  งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 

  

6.  จากขอ้มลูขอ้ที ่5 ของบรษิทั มาตรฐานการคา้ จ ากดั สมมตสิ านักงานใหญ่ส่งสนิคา้ใหส้าขา
ในราคาสูงกว่าทุน 10% และสนิคา้คงเหลอืที่สาขาตรวจนับจะตรีาคาได้ 4,400 บาท โดยให้
รายการอื่นยงัเหมอืนเดมิ  
 

ให้ท า 

 1.  บนัทกึรายการบญัชสี านกังานใหญ่ส่งสนิคา้ใหส้าขา ในสมดุบญัชขีอง 
  ส านกังานใหญ่และสาขา  
 2.  บนัทกึรายการปิดบญัชใีนสมดุบญัชขีองส านกังานใหญ่และสาขา  
 3.  กระดาษท าการ ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 
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7.  เมื่อวนัที ่1 มกราคม 25x1 บรษิทั ขา้วกลอ้งพาณิชย ์จ ากดั มสีาขาทีจ่งัหวดัมหาสารคาม 
โดยส่งสนิค้าไปสาขาในราคาสูงกว่าทุน 20% ซึง่สนิคา้ส่งไปใหส้าขามรีาคาทุน 100,000 บาท
ส านกังานใหญ่ใชร้ะบบบญัชสีนิคา้คงเหลอืแบบสิน้งวด  
 

ให้ท า 

 บนัทกึรายการส่งสนิคา้ไปสาขา ในสมดุบญัชสี านกังานใหญ่และสาขา 
 

8.  ส านักงานใหญ่ส่งสนิคา้ 120,000 บาท ไปใหส้าขา โดยแจง้ราคาต้นทุนส่วนบวกเพิม่ 10% 

และส านกังานใหญ่ไดจ้า่ยค่าขนส่งเขา้จ านวน 2,000 บาท  
 

ให้ท า 

 บนัทกึรายการส่งสนิคา้ไปสาขา ในสมดุบญัชสี านกังานใหญ่และสาขา 
 

9.  ต่อไปนี้เป็นรายการคา้ทีเ่กดิขึน้กบัสาขาน ้าโสม ซึง่ไดร้บัสนิคา้จากบรษิทั พรเพญ็ จ ากดั ซึง่
เป็นส านกังานใหญ่ทีต่ ัง้อยูท่ีเ่ชยีงใหม่ 
 1.  ส านักงานใหญ่ส่งสนิคา้ไปให้สาขาในราคาสูงกว่าทุน 10% จากราคาจ านวน 
50,000 บาท 

 2.  สาขาขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อจ านวน 40,000 บาท 

 3.  สาขาซือ้เครือ่งใชส้ านกังานเป็นเงนิสด 5,000 บาท 

 4.  สาขาจา่ยค่าใชจ้า่ยจ านวน 1,000 บาท 

 5.  สาขารบัช าระหนี้ค่าสนิคา้ทีข่ายจ านวน 25,000 บาท 

 6.  สาขาซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อจ านวน 10,000 บาท 

 7.  สาขาจา่ยช าระหนี้ใหเ้จา้หนี้ทัง้จ านวน 

 8.  สาขาส่งเงนิสดใหส้ านกังานจ านวน 20,000 บาท 

 9.  สาขาขายสนิคา้เป็นเงนิสดจ านวน 6,000 บาท 

 10.  สาขาส่งเงนิสดใหส้ านกังานใหญ่จ านวน 10,000 บาท 

 11.  สาขาปิดบญัช ีณ วนัสิน้งวด โดยสาขามสีนิคา้คงเหลอืตน้งวด 1,000 บาท และ 
    สนิคา้คงเหลอืปลายงวดจ านวน 2,500 บาท 

 12.  ปิดบญัชกี าไรขาดทุนของสาขา 
 

ให้ท า   การบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไปของส านกังานใหญ่ และสาขา  
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10.  ส านักงานใหญ่ส่งสนิคา้ 60,000 บาท ไปใหส้าขา โดยแจง้ราคาทุน และส านักงานใหญ่ได้
จา่ยค่าขนส่งเขา้จ านวน 1,000 บาท สาขาตรวจนับสนิคา้คงเหลอืมจี านวน 5,000 บาท สาขาจงึ
ไดส้่งกลบัคนืส านกังานใหญ่ โดยตอ้งจา่ยค่าขนส่งเพิม่อกี 200 บาท 

 

ให้ท า 

 1.  บนัทกึรายการส่งสนิคา้ไปสาขา ในสมดุบญัชสี านกังานใหญ่และสาขา 
 2.  บนัทกึรายการส่งสนิคา้คนืส านกังานใหญ่ ในสมดุบญัชสี านกังานใหญ่และสาขา 

 

11.  บรษิทั ขา้วตู จ ากดั ซึง่ตัง้อยูก่รงุเทพ ส่งสนิคา้ใหส้าขานครพนมจ านวน 80,000 บาท โดย
จ่ายค่าขนส่งจ านวน 3,000 บาท ต่อมาสาขาสกลนครต้องการสนิค้า ส านักงานใหญ่จงึสัง่ให้
สาขานครพนมส่งสนิคา้จ านวนดงักล่าวใหส้าขาสกลนคร โดยสาขานครพนมต้องจ่ายค่าขนส่งใน
การนี้ 1,000 บาท ซึง่หากว่าส านกังานใหญ่สิง่สนิคา้จ านวนนี้ไปใหส้าขาสกลนครโดยตรงจะเสยี
ค่าขนส่งเพยีง 1,600 บาทเท่านัน้ 

  

ให้ท า 

 1.  การบนัทกึการส่งสนิคา้ไปสาขานครพนม ในสมดุบญัชสี านกังานใหญ่และ 
  สาขานครพนม 

 2.  การบนัทกึการโอนสนิคา้จากสาขานครพนมใหส้าขาสกลนคร ในสมดุบญัชี 
  ส านกังานใหญ่ สาขานครพนม และสาขาสกลนคร 
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เอกสารอ้างอิง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  8 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงิน 

 

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท  

 1.  ค ำนิยำมศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้ง  
 2.  กำรรำยงำนรำยกำรทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศดว้ยสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำน
  2.1  กำรรบัรูร้ำยกำรเริม่แรก 

  2.2  กำรรำยงำน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนในงวดถดัมำ 
  2.3  กำรรบัรูผ้ลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่น 

  2.4  วธิกีำรบญัชสี ำหรบัรำยกำรทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ 

  2.5  กำรซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อเกง็ก ำไร    

 3.  กำรแปลงค่ำงบกำรเงนิของหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

 4.  กำรเปิดเผยขอ้มลูในงบกำรเงนิ 

            5.  บทสรปุ   
            6.  แบบฝึกหดัทำ้ยบท 

 7.  เอกสำรอำ้งองิ 
 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 1. ผูเ้รยีนสำมำรถอธบิำยควำมหมำยของค ำนิยำมทีเ่กีย่วขอ้งได ้

 2. ผู้เรยีนมคีวำมเขำ้ใจและสำมำรถรำยงำนรำยกำรที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศด้วย
สกุลเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน เกี่ยวกบักำรรบัรู้รำยกำรเริม่แรก กำรรำยงำน ณ วนัสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำนในงวดถัดมำ กำรรบัรู้ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยน วิธีกำรบญัชีส ำหรบั
รำยกำรทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และกำรซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อเกง็ก ำไร  ได้
อยำ่งถูกตอ้ง  
 3. ผูเ้รยีนสำมำรถแสดงรำยกำรเปิดเผยขอ้มลูในงบกำรเงนิได ้

 4. ผู้เรยีนมคีวำมเข้ำใจและสำมำรถแสดงกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิของหน่วยงำน
ต่ำงประเทศไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1.  อธบิำย/อภปิรำยพรอ้มยกตวัอยำ่ง 
 2.  กำรคน้ควำ้หำควำมรูจ้ำกสำรสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์

 3.  ศกึษำคน้ควำ้หำควำมเพิม่เตมิในศูนยว์ทิยบรกิำรและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ 

 4.  ท ำแบบฝึกหดัทำ้ยบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสำรประกอบกำรสอน เรือ่ง ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำแลกเปลีย่น
เงนิตรำต่ำงประเทศ (วนัวสิำ  เนื่องสมศร,ี  2557 : 245-273) 

 2.  ชุดกำรสอน Power Point ประจ ำบทเรยีน 

 3.  แหล่งเวบ็ไซตท์ีเ่กีย่วขอ้งจำกสำรสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์

 4.  มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง ผลกระทบจำกกำร
เปลีย่นแปลงอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

 1.  สอบถำมเพื่อประเมนิควำมเขำ้ใจในเนื้อหำ และท ำแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน 

 2.  มอบหมำยแบบฝึกหดัเป็นกำรบำ้น 

 3.  ตรวจสอบกำรท ำแบบฝึกหดัทีไ่ดร้บัมอบหมำย 
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บทท่ี 8 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงิน 

 

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ด ำเนินกจิกรรมเศรษฐกิจระบบเปิดมกีำรค้ำติดต่อกนักบั
ต่ำงประเทศมำตัง้แต่สมยักรุงสุโขทยัจนถึงปจัจุบนั โดยเฉพำะปจัจุบนัประเทศไทยที่จดัเป็น
ประเทศสมำชกิในขอ้ตกลงเขตกำรค้ำเสรอีำเซยีนด้วย จงึท ำให้กำรค้ำของไทยอำจต้องมกีำร
น ำเขำ้สนิค้ำ ส่งออกสนิค้ำ หรอืแมก้ระทัง่กำรกู้ยมืเงนิระหว่ำงประเทศ ดงันัน้ กำรศกึษำเรื่อง
อตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ และกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิจงึมคีวำมส ำคญัเป็นอย่ำงมำก 
เพื่อใหท้รำบถงึกำรรบัรูร้ำยกำรเริม่แรก กำรรำยงำน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนในงวดถดั
มำ กำรรับรู้ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยน กำรบันทึกบัญชีส ำหรับรำยกำรที่เป็ นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ กำรซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อเกง็ก ำไร ตลอดจนถงึกำรแปลงค่ำงบ
กำรเงนิ โดยอ้ำงองิมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง ผลกระทบจำกกำร
เปลีย่นแปลงอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 

    

ค านิยามศพัทท่ี์เก่ียวข้อง 

 กำรศกึษำเรือ่ง ผลกระทบจำกกำรอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ และกำรแปลง
ค่ำงบกำรเงนิ เพื่อใหเ้กดิควำมเขำ้ใจในศพัทเ์ฉพำะในเรื่องดงักล่ำวจงึนิยำมค ำศพัทท์ีเ่กี่ยวขอ้ง
สรปุดงัแสดงในตำรำงที ่8-1 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี  8-1  ค ำนิยำมศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ค าศพัท ์ ความหมาย 

อตัรำปิด อตัรำแลกเปลีย่นทนัท ีณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่น ผลต่ำงทีเ่กดิขึน้จำกกำรแปลงค่ำจ ำนวนหน่วยของเงนิ 

สกุลหนึ่งไปเป็นอกีสกุลหนึ่งดว้ยอตัรำแลกเปลีย่นทีแ่ตกต่ำงไป 

อตัรำแลกเปลีย่น อตัรำทีใ่ชแ้ลกเปลีย่นระหว่ำงเงนิตรำสองสกุล 

มลูค่ำยตุธิรรม รำคำที่จะได้ร ับจำกกำรขำยสินทรัพย์ หรือจะจ่ำยเพื่อโอน
หนี้สนิในรำยกำรทีเ่กดิขึน้ในสภำพปกตริะหว่ำงผูร้่วมตลำด ณ 
วนัทีว่ดัมลูค่ำ 
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ตารางท่ี 8-1  (ต่อ) 
 

ค าศพัท ์ ความหมาย 

เงนิตรำต่ำงประเทศ เงนิตรำสกุลอื่น นอกเหนือจำกสกุลเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน
ของกจิกำร 

หน่วยงำนต่ำงประเทศ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม กำรร่วมกำรงำน หรอืสำขำของกจิกำร 
ทีเ่สนองบกำรเงนิ โดยมกีจิกรรมหรอืกำรประกอบกจิกรรมใน
ประเทศอื่น หรอืในสกุลเงนิอื่น นอกจำกประเทศหรอืสกุลเงนิ
ของกจิกำรทีเ่สนองบกำรเงนิ 

สกุลเงนิทีใ่ช ้

ในกำรด ำเนินงำน 

สกุลเงนิที่ใช้ในสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจหลกัซึ่งกิจกำร
ด ำเนินงำนอยู ่

กลุ่มกจิกำร บรษิทัใหญ่และบรษิทัยอ่ยทัง้หดของบรษิทัใหญ่ 

รำยกำรทีเ่ป็นตวัเงนิ หน่วยของสกุลเงนิที่ถอืไว้ และสนิทรพัย์และหนี้สนิที่จะได้รบั 
หรือที่จะต้องช ำระเป็นจ ำนวนเงินที่ก ำหนดไว้แน่นอน หรือ
จ ำนวนเงนิทีส่ำมำรถทรำบได ้ในจ ำนวนหน่วยของสกุลเงนิ 

เงนิลงทุนในหน่วยงำน 

ต่ำงประเทศ 

ส่วนได้เสียในสินทรพัย์สุทธิของหน่วยงำนต่ำงประเทศของ
กจิกำรทีเ่สนองบกำรเงนิ 

สกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนอ 

งบกำรเงนิ 

สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรเสนองบกำรเงนิ 

อตัรำแลกเปลีย่นทนัท ี อตัรำแลกเปลีย่นส ำหรบักำรส่งมอบทนัท ี

ทีม่ำ :  (สภำวชิำชพีบญัช ีในพระบรมรำชปูถมัภ์,  2557) 

 

 ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงอัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ ได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำร
รำยงำนรำยกำรทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศดว้ยสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำน ในเรื่อง กำรรบัรู้
รำยกำรเริม่แรก กำรรำยงำน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนในงวดถดัมำ กำรรบัรูผ้ลต่ำงของ
อตัรำแลกเปลีย่น และกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ ไวด้งัต่อไปนี้ 
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การรายงานรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศด้วยสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงาน 

 กิจกำรที่ด ำเนินธุรกิจระหว่ำงประเทศ หรอืเรยีกได้ว่ำมรีำยกำรค้ำกับต่ำงประเทศ 
(Foreign Transactions) มไิดม้ปีญัหำเรื่องอตัรำแลกเปลีย่นเสมอไปหำกกจิกำรทีด่ ำเนินธุรกจิ
ระหว่ำงประเทศก ำหนดใหม้กีำรรบัช ำระเงนิ หรอืกำรจ่ำยช ำระเงนิเป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศ 
เรยีกได้ว่ำมรีำยกำรค้ำที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ ปญัหำเรื่องอัตรำแลกเปลี่ยนจะเกิดทนัท ี
ปญัหำดงักล่ำวก็คือ “ก ำไรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน” นัน่เอง (รตัน์ชนก  พรำหมณ์ศิริ,  
2556 : 190)  

  

 1.  การรบัรู้รายการเร่ิมแรก 

 รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ หมำยถึง รำยกำรที่ก ำหนดไว้เป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศหรอืจะตอ้งจำ่ยช ำระเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ รวมถงึรำยกำรทีเ่กดิขึน้เมือ่กจิกำร 
  1.1 ซือ้หรอืขำยสนิคำ้หรอืบรกิำร ซึง่ก ำหนดรำคำเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ 

  1.2 กู้ยมืหรอืให้กู้ยมืเงนิด้วยจ ำนวนเงนิที่จะต้องช ำระ หรอืได้รบัช ำระคนืเป็น
เงนิตรำต่ำงประเทศ หรอื 

  1.3 ไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย ์หรอืก่อหรอืช ำระหนี้สนิ ซึ่งก ำหนดค่ำเป็น
เงนิตรำต่ำงประเทศ 

 รำยกำรทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศตอ้งบนัทกึรำยกำรบัรูม้ลูค่ำเริม่แรกเป็นสกุลเงนิทีใ่ช้
ในกำรด ำเนินงำน โดยกำรแปลงจ ำนวนเงนิตรำต่ำงประเทศดว้ยอตัรำแลกเปลีย่นทนัทขีองสกุล
เงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนกบัสกุลเงนิต่ำงประเทศ ณ วนัทีเ่กดิรำยกำร 
 วนัที่เกิดรำยกำร คอื วนัที่รำยกำรเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรรบัรู้รำยกำรครัง้แรกตำม
มำตรฐำนกำรบญัชใีนทำงปฏบิตั ิ 
 

 2.  การรายงาน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานในงวดถดัมา 

 กำรรำยงำน ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนในงวดถัดมำ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำนในงวดถดัมำ ตอ้งรำยงำนดงันี้ 
  2.1 รำยกำรทีเ่ป็นตวัเงนิซึง่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศใหแ้ปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำปิด 

  2.2 รำยกำรที่ไม่เป็นตวัเงนิที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ ซึ่งบนัทกึไว้ด้วยรำคำ
ทุนเดมิใหแ้ปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรำยกำร และ 
  2.3 รำยกำรที่ไม่เป็นตวัเงนิที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ ซึ่งบนัทกึไว้ด้วยรำคำ
ยตุธิรรมใหแ้ปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีว่ดัมลูค่ำยตุธิรรมนัน้ 
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  รำยกำรที่เป็นตวัเงนิ (Monetary Items) คอื สทิธทิี่จะได้รบั (หรอืภำระที่จะส่ง
มอบ) จ ำนวนเงนิที่ก ำหนดได้แน่นอนหรอืจ ำนวนเงนิที่ทรำบได้ในจ ำนวนหน่วยของสกุลเงนิ  
ตวัอย่ำงรำยกำรที่เป็นตวัเงนิ เช่น  ลูกหนี้ หรอืเจำ้หนี้  เงนิให้กู้ยมืหรอืเงนิกู้ยมื ประมำณกำร
หนี้สนิทีต่อ้งช ำระดว้ยเงนิสด และเงนิสดปนัผลซึง่บนัทกึเป็นหน้ีสนิ 

  รำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ (Non-monetary Items) คอื กำรไม่มสีทิธทิีจ่ะไดร้บั (หรอื
ภำระที่จะส่งมอบ) จ ำนวนเงนิที่สำมำรถก ำหนดไว้แน่นอน หรอืจ ำนวนเงนิที่สำมำรถทรำบได้
จ ำนวนหน่วยของสกุลเงนิ กล่ำวอกีนัยหนึ่ง คอื รำยกำรอื่นทัง้หมดนอกเหนือจำกรำยกำรทีเ่ป็น
ตวัเงนิ ตวัอย่ำงเช่น สนิค้ำคงเหลอื เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์รำยกำรที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
สนิทรพัยท์ี่ไม่มตีวัตน เงนิจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรบัสนิค้ำหรอืบรกิำร (ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ) รวมถงึ
รำยกำรรำยไดแ้ละค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ในงวด (นิพนัธ ์ เหน็โชคชยัชนะและคณะ,  2554 : 21-2) 

 

 3.  การรบัรู้ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน 

 ส ำหรบัผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จำกกำรช ำระเงนิของรำยกำรทีเ่ป็น 

ตวัเงนิหรอืจำกกำรแปลงค่ำรำยกำรที่เป็นตวัเงนิของกจิกำรด้วยอตัรำแลกเปลีย่น ซึ่งแตกต่ำง
ไปจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเดมิทีใ่ชใ้นกำรบนัทกึรำยกำรครัง้แรกในระหว่ำงงวด หรอืทีไ่ดร้ำยงำน
ไว้ในงบกำรเงินของงวดบัญชีก่อน ให้รบัรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนในงวดบัญชีนัน้ โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 กรณ ีดงันี้ (นิพนัธ ์ เหน็โชคชยัชนะและคณะ,  2554 : 21-4 ถงึ 21-5) 

 

  3.1 กรณีส ำหรบัรำยกำรทีเ่ป็นตวัเงนิ ซึง่กำรจ่ำยช ำระเงนิหรอืรบัช ำระเงนิเกดิขึน้
ภำยในงวดเดยีวกบักำรเกดิรำยกำร ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลี่ยนทีเ่กดิขึน้จะรบัรูเ้ป็นก ำไรหรอื
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศในงวดนัน้ เช่น รำยกำรซือ้สนิคำ้เป็นเงนิเชื่อ
จำกต่ำงประเทศ ในวนัที่รบัรูร้ำยกำรซื้อจะบนัทกึยอดซื้อและยอดเจ้ำหนี้กำรค้ำ โดยใช้อตัรำ
แลกเปลีย่นทนัท ีณ วนัทีซ่ื้อ และต่อมำมกีำรจ่ำยช ำระหนี้เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศในงวดบญัชี
เดยีวกนัโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่นทนัท ีณ วนัทีจ่ำ่ยช ำระหนี้ 
  3.2 กรณีส ำหรบัรำยกำรที่เป็นตวัเงนิ ซึ่งยงัไม่มกีำรช ำระเงนิ ณ วนัสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน และกิจกำรต้องแปลงค่ำ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนโดยใช้อตัรำปิด 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้ จะรบัรูเ้ป็นก ำไรหรอืขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำ
ต่ำงประเทศในงวดนัน้ เช่น รำยกำรขำยสนิคำ้เงนิเชื่อไปต่ำงประเทศ ซึง่ยงัไม่ไดร้บัช ำระเงนิ ณ 
วนัสิน้รอบรำยงำน ในวนัทีร่บัรูร้ำยกำรขำยกจิกำรจะบนัทกึยอดขำยและยอดลูกหนี้กำรคำ้ โดย
ใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนทนัท ีณ วนัทีซ่ื้อ และในวนัสิ้นงวดมกีำรแปลงค่ำลูกหนี้กำรคำ้ต่ำงประเทศ
โดยใชอ้ตัรำรบัซือ้ของธนำคำร 
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  3.3  กรณสี ำหรบัรำยกำรทีเ่ป็นตวัเงนิ ซึง่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนงวดก่อน 
กิจกำรได้แปลงค่ำโดยใช้อตัรำปิด ซึ่งมกีำรช ำระเงนิหรอืรบัช ำระเงนิ เกิดขึ้นในงวดปจัจุบนั 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จะรบัรูเ้ป็นก ำไรหรอืขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำ
ต่ำงประเทศในงวดปจัจบุนั เช่น รำยกำรลกูหน้ีจำกกำรขำยสนิคำ้เป็นเงนิเชื่อไปต่ำงประเทศ ซึง่
ยงัไม่ได้รบัช ำระเงนิ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนงวดก่อน ที่มกีำรแปลงค่ำลูกหนี้กำรค้ำ
ต่ำงประเทศโดยใชอ้ตัรำรบัซือ้ของธนำคำร และต่อมำมกีำรรบัช ำระหนี้เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ
ในงวดปจัจบุนัโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่นทนัท ีณ วนัทีร่บัช ำระหน้ี 

  3.4  กรณสี ำหรบัรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิทีไ่ม่มกีำรก ำหนดมลูค่ำตำมบญัชใีหม่ ซึง่
รบัรูร้ำยกำรเริม่แรกโดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยนทนัท ีณ วนัที่เกดิรำยกำร แปลงค่ำ ณ วนัสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน โดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ก ำหนดมูลค่ำใหม่ กรณีนี้จะไม่เกดิผลต่ำง
ของอตัรำแลกเปลี่ยน เช่น เครื่องจกัรที่ซื้อจำกต่ำงประเทศ ในวนัที่รบัรู้รำยกำรสนิทรพัย์จะ
บนัทกึโดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยนทนัท ีณ วนัที่ซื้อและในวนัสิ้นงวดก็ยงัคงแปลงค่ำโดยใช้อตัรำ
แลกเปลีย่นทนัท ีณ วนัทีซ่ือ้ 

  3.5  กรณีส ำหรบัรำยกำรที่ไม่เป็นตวัเงนิทีม่กีำรก ำหนดมลูค่ำตำมบญัชใีหม่ ซึ่ง
รบัรูร้ำยกำรเริม่แรกโดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยนทนัท ีณ วนัที่เกดิรำยกำร และแปลงค่ำ ณ วนัสิ้น
รอบระยะเวลำรำยงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีม่กีำรก ำหนดมลูค่ำตำมบญัชใีหม่ ผลต่ำง
ของอตัรำแลกเปลี่ยนที่เกดิขึน้จะรบัรูเ้ป็นก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรปรบัมูลค่ำในงวดนัน้ ไม่ใช่
ก ำไรหรอืขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 

  จำกกำรอธบิำยถึงกำรรบัรูผ้ลต่ำงของอตัรำแลกเปลี่ยนในกำรแปลงค่ำรำยกำรที่
เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศขำ้งตน้ สำมำรถน ำมำสรปุดงัแสดงในตำรำงที ่8-1 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี  8-1  กำรรบัรูผ้ลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นในกำรแปลงค่ำรำยกำรทีเ่ป็นเงนิตรำ 
                   ต่ำงประเทศ 

 

กรณี วนัท่ีเกิดรายการ วนัช าระเงิน วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 

ก าไรขาดทุน 

จากอตัรา
แลกเปล่ียน 

 

1 

รายการท่ีเป็นตวัเงิน 

ใชอ้ตัรำแลกเปลีย่นทนัท ี

 

ใชอ้ตัรำแลก 

เปลีย่นทนัท ี

 

- 

 

เกดิ 

2 ใชอ้ตัรำแลกเปลีย่นทนัท ี - ใชอ้ตัรำปิด เกดิ 
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ตารางท่ี  8-1  (ต่อ) 
 

กรณี วนัท่ีเกิดรายการ วนัช าระเงิน วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 

ก าไรขาดทุน
จากอตัรา
แลกเปล่ียน 

3 - ใชอ้ตัรำแลก 

เปลีย่นทนัท ี

ใชอ้ตัรำปิด เกดิ 

 

4 

รายการท่ีไม่เป็นตวัเงิน 

ใชอ้ตัรำแลกเปลีย่นทนัท ี

 

- 

 

ใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น 
ณ วนัทีเ่กดิรำยกำร 

 

ไมเ่กดิ 

5 ใชอ้ตัรำแลกเปลีย่นทนัท ี - ใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น 
ณ วนัทีก่ ำหนด
มลูค่ำใหม่ 

เ กิ ด ก ำ ไ รห รือ
ขำดทุนจำกกำร
ปรบัมลูค่ำ 

ทีม่ำ : (นิพนัธ ์ เหน็โชคชยัชนะและคณะ,  2554 : 21-6) 

 

 4.  วิธีการบญัชีส าหรบัรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 วธิกีำรบญัชสี ำหรบัรำยกำรทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ ทีพ่บส่วนใหญ่สรปุไดด้งันี้ 
(ขวญัสกุล  เตง็อ ำนวย,  2555 : 9-6 ถงึ 9-8) 

 

  4.1  การซ้ือสินค้าหรือบริการ ซ่ึงก าหนดราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ 

  กำรซื้อสินค้ำหรือบริกำร ซึ่งก ำหนดค่ำเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ มีแนวปฏิบัติ
ทำงกำรบญัช ีดงันี้ 
   4.1.1  กำรบนัทกึ ณ วนัทีซ่ือ้ ผูซ้ือ้แปลงค่ำเงนิตรำต่ำงประเทศตำมทีต่กลงกนั 
โดยใชอ้ตัรำขำย ณ วนัทีเ่กดิรำยกำร 
   4.1.2  ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน หำกผูซ้ือ้มเีจำ้หนี้เงนิตรำต่ำงประเทศ
คงเหลอือยู่ และจะช ำระเงนิในงวดถดัไป จะต้องปรบัปรุงโดยใช้อตัรำปิด ซึ่งเป็นอตัรำขำย ณ 
วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน  

   4.1.3  ณ วนัทีจ่ำ่ยช ำระหนี้ ผูซ้ือ้จะตอ้งจำ่ย โดยใชอ้ตัรำขำย ณ วนัทีจ่่ำยช ำระ
หนี้ 
  กำรบนัทกึบญัชใีนรำยกำรที ่4.1.2 และ 4.1.3  จะม ี“ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำ
แลกเปลีย่น” 
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ตวัอย่างท่ี 8-1   

 เมื่อวนัที ่1 พฤศจกิำยน  25x7 บรษิทั เพรำะรกั จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัในประเทศไทย 
ซือ้สนิค้ำจำกบรษิทั อนิเตอร ์จ ำกดั  ในประเทศสหรฐัอเมรกิำ เป็นเงนิ 1,000 ดอลลำรส์หรฐั  
บรษิทั เพรำะรกั จ ำกดั ส่งเงนิไปช ำระวนัที ่15 ธนัวำคม 25x7 

 อตัรำแลกเปลีย่น 1 ดอลลำรส์หรฐั ต่อเงนิบำท มดีงันี้ 
 

วนั / เดือน / ปี 
อตัราแลกเปล่ียนทนัที (บาท) 
อตัราซ้ือ อตัราขาย 

1 พฤศจกิำยน  25x7 33.00 32.60 

15 ธนัวำคม  25x7 33.25 32.40 

31 ธนัวำคม  25x7 34.00 32.70 

 

จำกขอ้มลูขำ้งตน้ กำรบนัทกึบญัชเีกีย่วกบักำรซือ้สนิคำ้ในสมดุรำยวนัทัว่ไป มดีงันี้ 
25X7 

พ.ย. 1  บนัทกึกำรซือ้สนิคำ้เป็นเงนิเชื่อ US$ 1,000 อตัรำแลกเปลีย่น  US$ 1 = ฿ 32.60 

 

 เดบติ ซือ้สนิคำ้ (1,000 x 32.60)   32,600 

  เครดติ เจำ้หนี้ – อนิเตอร ์     32,600 

 

ธ.ค. 15  บนัทกึกำรช ำระหนี้  US$ 1,000 อตัรำแลกเปลีย่น  US$ 1 = ฿  32.40 

 

เดบติ เจำ้หนี้ – อนิเตอร ์    32,600 

  เครดติ เงนิสด (1,000 x 32.40)     32,400 

   ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น        200 

 

ตวัอย่างท่ี  8-2   

 วนัที่ 1 ตุลำคม 25x7 บรษิทั ไทยเดมิ จ ำกดั ซื้อสนิค้ำจำกบรษิทั  มำเลเซยี จ ำกดั 
เป็นเงนิเชื่อ ในรำคำ 1,000 รงิกติ  บรษิทั ไทยเดมิ จ ำกดั ส่งเงนิไปช ำระหนี้ให้ในวนัที่ 31 

มกรำคม 25x8  บรษิทั ไทยเดมิ จ ำกดั ปิดบญัชทีุกวนัที ่31 ธนัวำคมของทุกปี 

 

 



254 

 

  บทที ่8  

  

 

 

 

 อตัรำแลกเปลีย่น 1 รงิกติต่อเงนิบำท มดีงันี้ 
 

วนั / เดือน / ปี 
อตัราแลกเปล่ียนทนัที (บาท) 
อตัราซ้ือ อตัราขาย 

1 ตุลำคม  25x7 10.50 10.00 

31 ธนัวำคม  25x7 11.25 11.00 

31 มกรำคม  25x8 10.00 10.50 

จำกขอ้มลูขำ้งตน้ กำรบนัทกึบญัชใีนสมดุรำยวนัทัว่ไป มดีงันี้ 
25x7 

ต.ค.  1  บนัทกึกำรซือ้สนิคำ้เป็นเงนิเชื่อ  

 

 เดบติ ซือ้สนิคำ้ (1,000 x 10)    10,000 

   เครดติ  เจำ้หนี้ – มำเลเซยี      10,000 

 

ธ.ค. 31  ปรบัปรุงบญัช ี 
 

 เดบติ  ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น (1,000 x (10-11))   1,000 

   เครดติ  เจำ้หนี้ – มำเลเซยี       1,000 
 

25x8 

ม.ค. 31  บนัทกึกำรจ่ำยช ำระหน้ี 

 

 เดบติ เจำ้หนี้ – มำเลเซยี    11,000 

   เครดติ  เงนิสด (1,000 x 10.50)     10,500  

              ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น          500 

 

  4.2  การขายสินค้าหรือบริการ ซ่ึงก าหนดราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ 

  กำรขำยสนิค้ำหรอืบรกิำร ซึ่งก ำหนดค่ำเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ มแีนวปฏิบตัิ
ทำงกำรบญัช ีดงันี้ 
   4.2.1  กำรบนัทกึ ณ วนัทีข่ำย ผูข้ำยแปลงค่ำเงนิตรำต่ำงประเทศตำมทีต่กลง
กนั โดยใชอ้ตัรำซือ้ ณ วนัทีเ่กดิรำยกำร 
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   4.2.2  ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน หำกผูข้ำยมลีูกหนี้เง ินตรำต่ำงประเทศ
คงเหลอือยู่ และจะไดช้ ำระเงนิในงวดถดัไป จะต้องปรบัปรุงโดยใชอ้ตัรำปิด ซึง่เป็นอตัรำซือ้ ณ 
วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน  

   4.2.3  ณ วนัทีร่บัช ำระหนี้ ผู้ขำยจะต้องรบัช ำระโดยใช้อตัรำซื้อ ณ วนัที่รบั
ช ำระหนี้ 
  กำรบนัทกึบญัชใีนรำยกำรที ่4.2.2 และ 4.2.3  จะม ี“ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำ
แลกเปลีย่น” 
 

ตวัอย่างท่ี 8-3 

วนัที ่1 กนัยำยน 25x7 บรษิทั ไทยนิยม จ ำกดั ขำยสนิคำ้ใหบ้รษิทั อำโก๊ะจงั จ ำกดั 
เป็นเงนิ 1,000 เยน  ก ำหนดช ำระเงนิ 15 พฤศจกิำยน  25X7  บรษิทั ไทยนิยม จ ำกดั ปิดบญัชี
ทุกวนัสิน้ปี 31 ธนัวำคมของทุกปี 

 

 อตัรำแลกเปลีย่น 1 เยน ต่อเงนิบำท มดีงันี้ 

วนั / เดือน / ปี 
อตัราแลกเปล่ียนทนัที (บาท) 
อตัราซ้ือ อตัราขาย 

1 กนัยำยน  25x7 30.00 31.00 

15  พฤศจกิำยน  25x7 31.66 32.00 

31 ธนัวำคม  25x8 31.00 30.00 

 จำกขอ้มลูขำ้งตน้ กำรบนัทกึบญัชใีนสมดุรำยวนัทัว่ไป มดีงันี้ 
25x7 

ก.ย. 1   บนัทกึกำรขำยสนิคำ้ 
 

 เดบติ ลกูหนี้ – อำโก๊ะจงั (1,000 x 30)   30,000 

  เครดติ ขำยสนิคำ้      30,000 

 

พ.ย 15   บนัทกึกำรรบัช ำระหน้ี 

 

 เดบติ เงนิสด (1,000 x 31.66)    31,660 

เครดติ ลกูหนี้ – อำโก๊ะจงั     30,000 

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น      1,660 
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ตวัอย่างท่ี  8-4 

 วนัที ่1 กนัยำยน 25x7 บรษิทั ไทยนิยม จ ำกดั ขำยสนิคำ้ใหบ้รษิทั อำโก๊ะจงั จ ำกดั  
เป็นเงนิ 1,000 เยน  ก ำหนดช ำระเงนิวนัที ่15 มกรำคม 25x8  บรษิทั ไทยนิยม จ ำกดั ปิดบญัชี
ทุกวนัสิน้ปี 31 ธนัวำคมของทุกปี 

 อตัรำแลกเปลีย่น 1 เยน ต่อเงนิบำท มดีงันี้ 
 

วนั / เดือน / ปี 
อตัราแลกเปล่ียนทนัที (บาท) 
อตัราซ้ือ อตัราขาย 

1 กนัยำยน  25x7 30.00 30.25 

31 ธนัวำคม  25x7 29.00 30.00 

15  มกรำคม  25x8 31.60 31.00 

 

 จำกขอ้มลูขำ้งตน้ กำรบนัทกึบญัชใีนสมดุรำยวนัทัว่ไป มดีงันี้ 
25x7  

ก.ย. 1   บนัทกึกำรขำยสนิคำ้ 
 

 เดบติ ลกูหนี้ – อำโก๊ะจงั (1,000 x 30)   30,000 

   เครดติ  ขำยสนิคำ้      30,000 

 

ธ.ค. 31  ปรบัปรงุบญัช ี

 

 เดบติ ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น              1,000 

   เครดติ  ลกูหนี้ – อำโก๊ะจงั (1,000 x (29-30)     1,000 

 

25x8 

ม.ค. 15  บนัทกึกำรรบัช ำระหนี้ 
 

 เดบติ เงนิสด (1,000 x 31.60)    31,600 

   เครดติ  ลกูหนี้ – อำโก๊ะจงั     29,000 

              ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น     2,600 
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  4.3  การกู้ยืมเงินด้วยจ านวนเงินท่ีจะต้องช าระคืนเป็นเงินตราต่างประเทศ 

  กำรกู้ยมืเงนิจำกต่ำงประเทศมกัเกดิจำกกจิกำรซื้อสนิค้ำจำกต่ำงประเทศเป็นเงนิ
เชื่อ เมือ่ถงึก ำหนดช ำระกจิกำรจะขอออกเป็นตัว๋สญัญำใชเ้งนิเรยีกว่ำ “ตัว๋เงนิจ่ำย” เพื่อเป็นกำร
ช ำระหนี้ หรอือำจกูย้มืเงนิจำกธนำคำรเพื่อใหจ้ำ่ยเงนิแทนไปก่อน ซึ่ ง ส ำม ำ รถอ ธิบ ำยแนว
ปฏบิตัทิำงกำรบญัช ีดงัแสดงในตวัอยำ่งที ่8-5 ดงันี้ 
ตวัอย่างท่ี  8-5 

 วนัที ่1 กนัยำยน 25x7 บรษิทั ไทยอุดร จ ำกดั ไดท้ ำกำรกูย้มืเงนิจำกธนำคำรเหนือจงั 
เป็นเงนิ 1,000 เยน  เพื่อเป็นกำรช ำระหนี้ค่ำสนิค้ำโดยกำรออกตัว๋เงนิจ่ำย อตัรำดอกเบีย้ 5% 

ต่อปี ระยะเวลำ 1 เดอืน บรษิทั ไทยอุดร จ ำกดั ปิดบญัชทีุกวนัสิน้ปี 31 ธนัวำคมของทุกปี  

 อตัรำแลกเปลีย่น 1 เยน ต่อเงนิบำท มดีงันี้ 
 

วนั / เดือน / ปี 
อตัราแลกเปล่ียนทนัที (บาท) 
อตัราซ้ือ อตัราขาย 

1 กนัยำยน  25x7 30.00 30.25 

1 ตุลำคม  25x7 29.00 30.00 

  

 จำกขอ้มลูขำ้งตน้ กำรบนัทกึบญัชใีนสมดุรำยวนัทัว่ไป มดีงันี้ 
25x7  

ก.ย. 1  บนัทกึกำรซือ้สนิคำ้เป็นเงนิเชื่อ 

 

 เดบติ ซือ้สนิคำ้ (1,000 x 30.25)   30,250 

   เครดติ  เจำ้หนี้กำรคำ้      30,250 

 

       บนัทกึกำรช ำระหน้ีค่ำสนิคำ้โดยออกเป็นตัว๋เงนิจ่ำย ระยะเวลำ 1 เดอืน อตัรำดอกเบีย้  
 5% ต่อปี 

 

 เดบติ เจำ้หนี้กำรคำ้                30,250 

   เครดติ  ตัว๋เงนิจำ่ย        30,250 
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ต.ค. 1  บนัทกึกำรจำ่ยช ำระหนี้ตำมตัว๋เมือ่ถงึก ำหนด 

 

  เดบติ   ตัว๋เงนิจำ่ย     30,250 

     ดอกเบีย้จำ่ย (30,250 x  5% x 1/12)     126.04 

     เครดติ  เงนิสด      *30,126.04 

                ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น         250 

 

หมำยเหตุ:  * เงนิตน้ (1,000 x 30)   =  30,000.00   

    บวก ดอกเบีย้ตัว๋    =     126.04 

    รวมเงนิสดจ่ำย   = 30,126.04 

 

  4.4  การให้กู้ยืมเงินด้วยจ านวนเงินท่ีได้รบัช าระคืนเป็นเงินตราต่างประเทศ 

  กำรให้กู้ยมืเงนิตรำต่ำงประเทศมกัเกิดจำกกำรที่กิจกำรขำยสินค้ำเป็นเงนิตรำ
ต่ำงประเทศ แลว้ผูซ้ือ้ไดอ้อกเป็นตัว๋สญัญำใชเ้งนิใหแ้ก่กจิกำรเรยีกว่ำ “ตัว๋เงนิรบั” เพื่อเป็นกำร
ช ำระหนี้ หรอืในกรณีที่กิจกำรให้บรษิัทที่อยู่ในต่ำงประเทศกู้ยมืเงนิ ซึ่งสำมำรถอธบิำยแนว
ปฏบิตัทิำงกำรบญัช ีดงัแสดงในตวัอยำ่งที ่8-6 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี  8-6 

 วนัที ่1 กนัยำยน 25x7 บรษิทั ไทยอุดร จ ำกดั ไดร้บัตัว๋สญัญำใชเ้งนิจำกขำยสนิค้ำ
ใหก้บับรษิทั มมิจีงั จ ำกดัทีอ่ยู่ในประเทศญี่ปุ่นจ ำนวนเงนิ 1,000 เยน อตัรำดอกเบีย้ 5% ต่อปี 
ระยะเวลำ 1 เดอืน บรษิทั ไทยอุดร จ ำกดั ปิดบญัชทีุกวนัสิน้ปี 31 ธนัวำคมของทุกปี 

  

 อตัรำแลกเปลีย่น 1 เยน ต่อเงนิบำท มดีงันี้ 
 

วนั / เดือน / ปี 
อตัราแลกเปล่ียนทนัที (บาท) 
อตัราซ้ือ อตัราขาย 

1 กนัยำยน  25x7 30.00 30.25 

1 ตุลำคม  25x7 29.00 30.00 

 

 จำกขอ้มลูขำ้งตน้ กำรบนัทกึบญัชใีนสมดุรำยวนัทัว่ไป มดีงันี้ 
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25x7  

ก.ย. 1  บนัทกึขำยสนิคำ้โดยไดร้บัช ำระเป็นตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 

 

 เดบติ ตัว๋เงนิรบั (1,000 x 30)   30,000 

   เครดติ  ขำยสนิคำ้     30,000 

 

ต.ค. 1  บนัทกึกำรรบัช ำระหนี้ตำมตัว๋เมือ่ถงึก ำหนด 

 

 เดบติ เงนิสด      *29,120.80 

    ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น      1,000  

   เครดติ  ตัว๋เงนิรบั      30,000 

     ดอกเบีย้รบั         120.80 

         

หมำยเหตุ:  * เงนิตน้ (1,000 x 29)   =  29,000.00   

    บวก ดอกเบีย้ตัว๋    =     120.83 

    รวมเงนิสดรบั   = 29,120.83 

 

  4.5  การซ้ือสินทรพัย ์ซ่ึงก าหนดค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ 

  กำรซือ้สนิทรพัย ์ซึง่ก ำหนดค่ำเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ มแีนวปฏบิตัทิำงกำร
บนัทกึบญัช ีดงันี้ 
   4.5.1  กำรบนัทกึ ณ วนัทีซ่ือ้ ผูซ้ือ้แปลงค่ำเงนิตรำต่ำงประเทศตำมทีต่กลงกนั 
โดยใชอ้ตัรำขำย ณ วนัทีเ่กดิรำยกำร 
   4.5.2  ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน หำกผูซ้ือ้มเีจำ้หนี้เงนิตรำต่ำงประเทศ
คงเหลอือยู ่และจะช ำระเงนิในงวดถดัไป จะตอ้งปรบัปรุงโดยใชอ้ตัรำปิด ซึง่เป็นอตัรำขำย ณ 
วนัทีเ่กดิรำยกำร  
   4.5.3  ณ วนัทีจ่ำ่ยช ำระหนี้ ผูซ้ือ้จะตอ้งจ่ำยโดยใช้อตัรำขำย ณ วนัทีจ่ำ่ยช ำระ
หนี้ 
  กำรบนัทกึบญัชใีนรำยกำรที ่4.5.2 จะไม่ม ี“ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปลีย่น”  
 เนื่องจำก ณ วนัทีซ่ือ้ กบั ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนใหอ้ตัรำแลกเปลีย่นเหมอืนกนั แต่ 
รำยกำรที ่4.5.3  จะม ี“ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปลีย่น”  
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ตวัอย่างท่ี  8-7   

 วนัที่ 1 ตุลำคม 25x7 บรษิัท ไทยเดมิ จ ำกดั ซื้อเครื่องจกัรจำก บรษิัท มำเลเซยี 
จ ำกดั เป็นเงนิเชื่อ ในรำคำ 1,000 รงิกติ  บรษิทั ไทยเดมิ จ ำกดั ส่งเงนิไปช ำระหนี้ใหใ้นวนัที ่
31 มกรำคม 25x8  บรษิทั ไทยเดมิ จ ำกดั ปิดบญัชทีุกวนัที ่31 ธนัวำคมของทุกปี 

 

 อตัรำแลกเปลีย่น 1 รงิกติ ต่อเงนิบำท มดีงันี้ 
 

วนั / เดือน / ปี 
อตัราแลกเปล่ียนทนัที (บาท) 
อตัราซ้ือ อตัราขาย 

1 ตุลำคม  25x7 10.50 10.00 

31 ธนัวำคม  25x7 11.25 11.00 

31 มกรำคม  25x8 10.00 10.50 
 

จำกขอ้มลูขำ้งตน้ กำรบนัทกึบญัชใีนสมดุรำยวนัทัว่ไป มดีงันี้ 
25x7 

ต.ค.  1  บนัทกึกำรซือ้สนิคำ้เป็นเงนิเชื่อ  

 

 เดบติ เครือ่งจกัร (1,000 x 10)    10,000 

   เครดติ  เจำ้หนี้ – มำเลเซยี              10,000 

25x8 

ม.ค. 31  บนัทกึกำรจำ่ยช ำระหนี้ 
 

 เดบติ เจำ้หนี้ – มำเลเซยี    10,000 

   ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น       500 

   เครดติ  เงนิสด (1,000 x 10.50)     10,500  

     

 5.  การซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือเกง็ก าไร 

 กจิกำรในประเทศไทยทีม่กีำรตดิต่อซือ้ขำยกบักจิกำรในต่ำงประเทศ และมรีำยกำรที่
เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ สำมำรถหลกีเลี่ยงรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนได้
โดยกำรท ำธุรกรรมเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง ซึ่งได้แก่ กำรท ำสัญญำซื้อหรือขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อเกง็ก ำไร  
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 สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ หมำยถึง กำรท ำสัญญำซื้อขำย
แลกเปลี่ยนเงินตรำจำกสกุลหนึ่งเป็นอีกสกุลหนึ่งไว้ล่วงหน้ำ โดยกำรก ำหนดจ ำนวนเงิน 
ระยะเวลำล่วงหน้ำและอตัรำแลกเปลีย่นทีแ่น่นอน  กำรซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อ
เกง็ก ำไร มแีนวปฏบิตัทิำงกำรบญัชดีงันี้ 

 

  5.1  ณ วนัท่ีเกิดรายการ  ใหบ้นัทกึกำรซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ โดย
ใช้อตัรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำตำมที่ก ำหนดในสญัญำ โดยไม่ต้องบนัทกึผลต่ำงระหว่ำงอตัรำ
แลกเปลีย่นล่วงหน้ำและอตัรำแลกเปลีย่นจรงิ ณ วนันัน้ 

 5.2  ณ วนัส้ินงวดบญัชี   ใหป้รบัปรุงรำยกำรซือ้เงนิตรำต่ำงประเทศ โดยใชอ้ตัรำ
แลกเปลี่ยนล่วงหน้ำ ณ วันสิ้นงวดนัน้  และผลต่ำงบันทึกเป็น “ก ำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำ
แลกเปลีย่น” 
 5.3  ณ วนัท่ีถึงก าหนดในสญัญา ใหบ้นัทกึรำยกำรขำยเงนิตรำต่ำงประเทศ โดย
ใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น  ณ  วนันัน้ ผลต่ำงบนัทกึเป็น “ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปลีย่น”  
 

ตวัอย่างท่ี  8-8 

วนัที ่1 ธนัวำคม 25x7 บรษิทั ไทยแสนด ีจ ำกดั ไดท้ ำสญัญำซือ้เงนิดอลลำรส์หรฐั ใน
อตัรำแลกเปลีย่นล่วงหน้ำ (Forward Rate) 60 วนั เป็นจ ำนวนเงนิ US$  3,000 เพื่อเกง็ก ำไร 
 

อตัรำแลกเปลีย่น 1 ดอลลำรต่์อเงนิบำท มดีงันี้ 
                     1 ธ.ค. 25x7     31 ธ.ค. 25x7      30 ม.ค. 25x8 

อตัรำแลกเปลีย่นทนัท ี   36.4  36.7  36.6 
อตัรำแลกเปลีย่นล่วงหน้ำ 30 วนั   36.5  36.9  36.2 
อตัรำแลกเปลีย่นล่วงหน้ำ 60 วนั   36.8  36.8  36.7 
 

 จำกขอ้มลูขำ้งตน้ กำรบนัทกึบญัชใีนสมดุรำยวนัทัว่ไป มดีงันี้ 
25x7 

ธ.ค. 1  บนัทกึเงนิดอลลำรส์หรฐัล่วงหน้ำเป็นจ ำนวน US$ 3,000 ดว้ยอตัรำล่วงหน้ำ 60 วนั ณ  
          วนัท ำสญัญำ 
 

 เดบติ  ลกูหนี้-เงนิตรำต่ำงประเทศ (3,000 x 36.80)  110,400 

  เครดติ  เจำ้หนี้-สญัญำล่วงหน้ำ     110,400 
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(เจำ้หนี้-สญัญำล่วงหน้ำ จะไมเ่ปลีย่นแปลง เนื่องจำกเป็นสญัญำซือ้เงนิตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ เมื่อครบก ำหนด บรษิัท ไทยแสนด ีจ ำกดั ต้องน ำเงนิบำทจ ำนวน 110,400 

บำท ไปซือ้เงนิดอลลำร)์ 
 

ธ.ค. 31  ปรบัปรงุใหบ้ญัชลีกูหนี้-เงนิตรำต่ำงประเทศ ปรำกฏในอตัรำแลกเปลีย่นล่วงหน้ำ ณ  
 วนัสิน้งวดนัน้ โดยใชอ้ตัรำล่วงหน้ำ 30 วนั 

 

 เดบติ  ลกูหนี้-เงนิตรำต่ำงประเทศ (3,000 x (36.80 – 36.90)  300 

  เครดติ  ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น    300 

 รบัรูม้ลูค่ำยตุธิรรมของสญัญำซือ้เงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำทีเ่ปลีย่นไปเหลอื 30 วนั  
 

25x8 

ม.ค. 30  จำ่ยช ำระค่ำซือ้เงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำในอตัรำทีต่กลงกนัในสญัญำ 
  

 เดบติ  เจำ้หนี้-สญัญำล่วงหน้ำ    110,400 

  เครดติ  เงนิสด       110,400 

 

 บนัทกึกำรขำยเงนิตรำต่ำงประเทศ ดว้ยอตัรำแลกเปลีย่นทนัท ีณ วนัทีข่ำย 

  

 เดบติ  เงนิสด (3,000 x 36.60)    109,800 

          ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น              900 

  เครดติ  ลกูหนี้-เงนิตรำต่ำงประเทศ    110,700 

 

 

การแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ 

 กรณีที่กิจกำรมสีำขำหรอืบรษิัทย่อยอยู่ในต่ำงประเทศ เมื่อสิ้นงวดบญัชสีำขำหรอื
บรษิทัย่อยจะต้องส่งงบกำรเงนิไปยงัส ำนักงำนใหญ่ โดยงบกำรเงนิที่ส่งมำนัน้มกัจะใช้สกุลเงนิ
ด ำเนินงำนตำมสกุลเงนิในประเทศนัน้ ดงันัน้ ส ำนักงำนใหญ่จงึต้องมกีำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ
เพื่อจดัท ำเป็นสกุลเงนิบำท 

 ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2557) กล่ำวถงึกำรแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิ
ทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิไวด้งันี้ 
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 1.  การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ ซ่ึงมีสกลุเงินท่ี
ใช้ในการด าเนินงานท่ีมิใช่สกลุเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรนุแรง ใหเ้ป็นสกุลเงนิที่
ใชน้ ำเสนองบกำรเงนิซึง่เป็นสกุลเงนิทีแ่ตกต่ำงออกไป ใหใ้ชว้ธิดีงัต่อไปนี้ 
  1.1  สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิแต่ละงวด (นัน่คอื 
รวมถงึงบแสดงฐำนะกำรเงนิทีน่ ำมำแสดงเปรยีบเทยีบ) ใหแ้ปลงค่ำด้วยอตัรำปิด ณ วนัทีข่อง
แต่ละงบแสดงฐำนะกำรเงนินัน้ 

  1.2  รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในแต่ละงบกำรเงนิซึ่งแสดงก ำไรหรอืขำดทุนและก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (รวมถงึงบทีน่ ำมำแสดงเปรยีบเทยีบ) ใหแ้ปลงค่ำดว้ยอตัรำแลกเปลีย่น ณ 
วนัทีเ่กดิรำยกำร และ 

  1.3  ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดใหร้บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

    

 2.  การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการซ่ึงมีสกลุเงินท่ี
ใช้ในการด าเนินงานซ่ึงเป็นสกลุเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรนุแรง ใหเ้ป็นสกุลเงนิ
ทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิซึง่เป็นสกุลเงนิทีแ่ตกต่ำงออกไป ใหใ้ชว้ธิดีงัต่อไปนี้ 
  2.1  ทุกรำยกำร (นัน่คอื สนิทรพัย ์หนี้สนิ รำยกำรทีเ่ป็นส่วนของเจำ้ของ รำยได้
และค่ำใชจ้ำ่ย ซึง่รวมถงึขอ้มลูเปรยีบเทยีบ) ใหแ้ปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด ณ วนัทีข่องงบแสดงฐำนะ
กำรเงนิล่ำสุด เวน้แต่ 

  2.2  เมือ่รำยกำรนัน้ไดม้กีำรแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีไ่ม่ใช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ ี
ภำวะเงนิเฟ้อรุนแรง จ ำนวนเงนิทีน่ ำมำแสดงเปรยีบเทยีบใหร้ำยงำนดว้ยจ ำนวนซึง่แสดงเป็นปี
ปจัจบุนัในงบกำรเงนิของปีก่อนหน้ำ (นัน่คอื ไมม่กีำรปรบัปรงุผลของกำรเปลีย่นแปลงของระดบั
รำคำหรอือตัรำแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้ในภำยหลงั) 

 เพื่อใหเ้ขำ้ใจถงึแนวปฏบิตัทิำงบญัชสี ำหรบักำรแปลงค่ำงบกำรเงนิของหน่วยงำน 

ต่ำงประเทศ สำมำรถอธบิำย ดงัแสดงในตวัอยำ่งที ่8-9 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี  8-9 

 วนัที ่1 มกรำคม  25x1  บรษิทั ยกัษ์ใหญ่ จ ำกดั  ซึง่ตัง้อยู่ในประเทศไทยไดซ้ือ้หุน้ 

ของบรษิทั ไลอ้อน จ ำกดั ซึง่ด ำเนินกจิกำรในประเทศสงิคโปร ์เป็นเงนิ 10,000 SGD คดิเป็น 
80% ของหุ้นทัง้หมด ท ำให้บรษิทั ไลอ้อน จ ำกดั เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ยกัษ์ใหญ่ จ ำกดั 
โดยบรษิทั ไลอ้อน จ ำกัด ไดบ้นัทกึรำยกำรทำงกำรเงนิโดยใชส้กุลเงนิดอลลำรส์งิคโปร ์ซึง่เป็น
สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีำวะเงนิเฟ้อรนุแรง  
 อตัรำแลกเปลีย่นของเงนิบำทต่อ 1 ดอลลำรส์งิคโปร ์ตลอดปี 25x1 เป็นดงันี้ 
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วนัท่ี อตัราแลกเปล่ียน (บาท : 1 SGD) 

1  มกรำคม  25x1  (ณ วนัซือ้หุน้) 23.50 

1  ธนัวำคม  25x1  (ณ วนัจำ่ยเงนิปนัผล) 24.50 

31  ธนัวำคม  25x1  (ณ วนัสิน้งวดบญัช)ี 22.00 

อตัรำถวัเฉลีย่ส ำหรบัปี 25x1 23.00 

   

บริษทั  ไลอ้อน  จ ากดั 

งบทดลอง 

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25X1 

              หน่วย: ดอลลำรส์งิคโปร ์
ช่ือบญัชี เดบิต เครดิต 

เงนิสด 3,000  

ลกูหนี้ 2,500  

สนิคำ้คงเหลอื 1,500  

ทีด่นิ 32,000  

อำคำร 20,000  

เครือ่งจกัร 10,000  

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  3,000 

เจำ้หนี้กำรคำ้  4,000 

เงนิกูจ้ ำนอง  15,000 

ทุนเรอืนหุน้-หุน้สำมญั  35,000 

ก ำไรสะสมตน้งวด  - 

ขำย  45,000 

ตน้ทุนขำย 12,000  

ค่ำเสื่อมรำคำ 2,000  

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 8,000  

ค่ำใชจ้่ำยอื่น 6,000  

ภำษเีงนิได ้ 1,400  

เงนิปนัผลจำ่ย   3,600              - 

 102,000 102,000 
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 จำกข้อมูลข้ำงต้น สำมำรถน ำมำแสดงกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิให้เป็นเงนิบำท โดย
รำยละเอยีดสนิทรพัย ์และหนี้สนิ ใหแ้ปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยใหแ้ปลงค่ำ
ดว้ยอตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรำยกำร ส ำหรบัเงนิปนัผลจ่ำยใหแ้ปลงค่ำดว้ยอตัรำ ณ วนัที่
จำ่ยเงนิปนัผล ดงันี้ 

บริษทั  ไลอ้อน  จ ากดั 

กระดาษท าการแปลงค่างบการเงิน 

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25X1 

รำยกำร 
ดอลลำรส์งิคโปร ์ อตัรำ 

แลกเปลีย่น 

บำท 

เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ 

เงนิสด 3,000  22(C) 66,000  

ลกูหนี้ 2,500  22(C) 55,000  

สนิคำ้คงเหลอื 1,500  22(C) 33,000  

ทีด่นิ 32,000  22(C) 704,000  

อำคำร 20,000  22(C) 440,000  

เครือ่งจกัร 10,000  22(C) 220,000  

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  3,000 22(C)  66,000 

เจำ้หนี้กำรคำ้  4,000 22(C)  88,000 

เงนิกูจ้ ำนอง  15,000 22(C)  330,000 

ทุนเรอืนหุน้-หุน้สำมญั  35,000 23.5(H)  822,500 

ก ำไรสะสมตน้งวด  -   * 

ขำย  45,000 23(A)  1,035,000 

ตน้ทุนขำย 12,000  23(A) 276,000  

ค่ำเสื่อมรำคำ 2,000  23(A) 46,000  

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 8,000  23(A) 184,000  

ค่ำใชจ้่ำยอื่น 6,000  23(A) 138,000  

ภำษเีงนิได ้ 1,400  23(A) 32,200  

เงนิปนัผลจำ่ย   3,600          - 24.5(H) 88,200  

 102,000 102,000  2,282,400 2,341,500 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรแปลงค่ำ    **59,100  

    2,341,500 2,341,500 
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หมำยเหตุ:   
 *ยอดก ำไรสะสมตน้งวดเป็นยอดทีย่กมำจำกปลำยงวดทีแ่ลว้ จำกตวัอย่ำงที ่8-9  เป็น
กำรด ำเนินงำนในปีแรกจงึยงัไม่ปรำกฏยอดยกมำ ส ำหรบัก ำไรสะสมต้นงวดปี 25x2 จะใชย้อด
ปลำยงวดปี 25x1 คอื ก ำไรสะสมต้นงวด + ก ำไรสุทธปิระจ ำงวด – ขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำ - 
เงนิปนัผลจำ่ย (0 + 358,800 – 59,100 – 88,200) = 211,500 บำท 

 **ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำทีม่ยีอดดุลดำ้นเดบติ หมำยถงึ กจิกำรมผีลขำดทุนจำกกำร
แปลงค่ำ ซึง่จะปรำกฏอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนแสดงเป็นค่ำใชจ้ำ่ยของกจิกำร 
 (C) : Current rate หมำยถงึ อตัรำปิด 

 (A) : Average rate หมำยถงึ อตัรำแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ 

 (H) : Historical rate  หมำยถงึ อตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรำยกำร 
 

การเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน 

 กำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงนิสรุปขอ้มูลที่กิจกำรต้องเปิดเผย ไว้ดงันี้ (สมศกัดิ ์ 
ประถมศรเีมฆ,  2558 : 416) 

 

 1.  จ ำนวนผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทีร่บัรูเ้ป็นก ำไรหรอืขำดทุนสุทธสิ ำหรบังวด
บญัชนีัน้ 

 2.  ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นสุทธทิีจ่ดัเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของเจำ้ของ 
และกำรกระทบยอดของจ ำนวนเงนิของผลต่ำงดงักล่ำว ณ วนัตน้งวดบญัชวีนัสิน้งวดบญัช ีและ 
 3.  จ ำนวนผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้ในงวดบญัชทีีร่วมอยูใ่นรำคำตำม
บญัชขีองสนิทรพัย ์ 
 4.  เมือ่สกุลเงนิทีใ่ชร้ำยงำนต่ำงไปจำกสกุลเงนิของประเทศทีต่ ัง้สถำนทีป่ระกอบ
กจิกำรของกจิกำรทีเ่สนองบกำรเงนิ ตอ้งเปิดเผยเหตุผลของกำรใชส้กุลเงนิที่แตกต่ำงออกไป 
และหำกมกีำรเปลีย่นแปลงสกุลเงนิทีใ่ชร้ำยงำนกใ็หเ้ปิดเผยเหตุผลดว้ย 
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บทสรปุ  

 

 อตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ  หมำยถงึ อตัรำทีใ่ชแ้ลกเปลีย่นระหว่ำงเงนิตรำ
สองสกุลโดยมลีกัษณะกำรเปรยีบเทยีบสกุลเงนิบำทกบัอกีสกุลหนึ่งทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ 
อตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศมทีัง้อตัรำซือ้และอตัรำขำย ซึง่กำรรำยงำนรำยกำรที่เป็น
เงนิตรำต่ำงประเทศด้วยสกุลเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน จะเริม่ตัง้แต่กำรรบัรู้รำยกำรเริม่แรก 
กำรรำยงำน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนในงวดถดัมำ กำรรบัรูผ้ลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่น 
และกำรบนัทกึบญัชสี ำหรบัรำยกำรทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ  กำรซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำเพื่อเก็งก ำไร กำรแปลงค่ำงบกำรเงนิของหน่วยงำนต่ำงประเทศ ซึ่งอตัรำแลกเปลี่ยน
เงนิตรำที่ใช้กบัรำยกำรค้ำที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศที่ปรำกฏในงบกำรเงนิมอียู่ 3 อตัรำ คอื  
อตัรำปิด อตัรำแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ และอตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรำยกำร 
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

 

1.  อตัรำแลกเปลีย่น  หมำยถงึอะไร 
2.  เงนิตรำต่ำงประเทศ  หมำยถงึอะไร 
3.  ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่น  หมำยถงึอะไร 
4.  หน่วยงำนต่ำงประเทศ  หมำยถงึอะไร 
5.  เงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงำนต่ำงประเทศ  หมำยถงึอะไร 
6.  สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำน  หมำยถงึอะไร 
7.  จงอธบิำยถงึกำรรบัรูผ้ลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นในกำรแปลงค่ำรำยกำรทีเ่ป็นเงนิตรำ 
     ต่ำงประเทศส ำหรบัรำยกำรทีเ่ป็นตวัเงนิ 

8.  จงอธบิำยถงึกำรรบัรูผ้ลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นในกำรแปลงค่ำรำยกำรทีเ่ป็นเงนิตรำ 
     ต่ำงประเทศส ำหรบัรำยกำรทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ 

9.  บรษิทั อุดรฝำย จ ำกดั มรีำยกำรคำ้ทีเ่กดิขึน้กบัประเทศจนี ระหว่ำงวนัที ่1 สงิหำคม 25x1  

     ถงึวนัที ่1 มกรำคม 25x2 ดงันี้ 

วนัท่ี รายการ 

อตัราแลกเปล่ียน  
บาท / 1 CNY 

อตัรำซือ้ อตัรำขำย 

1 ส.ค. 25x1 ซือ้วตัถุดบิเป็นเงนิเชื่อจำกประเทศจนี 20,000 CNY 5.00 5.50 

1 ก.ย. 25x1 ซือ้อุปกรณ์โรงงำนเป็นเงนิเชื่อจำกประเทศจนี 
10,000 CNY 

5.50 5.25 

1 ต.ค. 25x1 ขำยสนิคำ้เป็นเงนิเชื่อใหป้ระเทศจนี 15,000 CNY 5.00 4.50 

1 พ.ย. 25x1 จำ่ยช ำระหนี้ค่ำอุปกรณ์โรงงำนทีซ่ือ้วตัถุดบิเมือ่วนัที ่
1 ก.ย. 10,000 $US  

4.50 5.00 

1 ธ.ค. 25x1 รบัช ำระหนี้ค่ำสนิคำ้ทีข่ำยเมือ่วนัที ่1 พ.ย. 25x1 

จ ำนวน 15,000 บำท 

4.75 5.25 

31 ธ.ค. 25x1 วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 4.50 5.00 

1 ม.ค. 25x1 จำ่ยช ำระหนี้ค่ำวตัถุดบิทีซ่ือ้เมื่อวนัที ่1 ส.ค. 25x1 

ทัง้จ ำนวน  

5.25 5.45 

 

ให้ท า 

 บนัทกึรำยกำรคำ้ทีเ่กดิขึน้ขำ้งตน้ในสมดุรำยวนัทัว่ไป 
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10.  บรษิทั ไทยสำมคัค ีจ ำกดั ใชส้กุลเงนิในกำรน ำเสนองบกำรเงนิ เป็นเงนิบำท มรีำยกำรคำ้
กบัต่ำงประเทศ ดงันี้ 
 

วนัท่ี รายการ 

อตัราแลกเปล่ียน  
บาท/1 $US 

อตัรำซือ้ อตัรำขำย 

1   ต.ค. 25X1 ซือ้สนิคำ้เป็นเงนิเชื่อจำกต่ำงประเทศ 1,000$US 32 33 

1   พ.ย. 25X1 ขำยสนิคำ้เป็นเงนิเชื่อไปยงัต่ำงประเทศ 800$US  33.5 32 

15 พ.ย. 25X1 ขำยสนิคำ้เป็นเงนิเชื่อไปยงัต่ำงประเทศ 500$US 32.5 33 

1   ธ.ค. 25X1 รบัช ำระหนี้ค่ำสนิคำ้ 800 $US 31 32 

31  ธ.ค. 25X1 วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน (ปรบัปรงุบญัช)ี 34 33.5 

1   ม.ค. 25x2 ซือ้รถยนตเ์ป็นเงนิเชื่อจำกประเทศ 40,000$US 32 33 

1  ก.พ. 25X2 จำ่ยช ำระหนี้ค่ำสนิคำ้ 1,000$US  32 31 

15 ก.พ. 25X2 รบัช ำระหนี้จำกกำรขำยสนิคำ้ 500$US 31.5 32 

 

ให้ท า   
 บนัทกึรำยกำรคำ้ในสมดุรำยวนัทัว่ไปตัง้แต่วนัที ่1 ต.ค. x1 ถงึ วนัที ่15 ก.พ. x2 

 

11.  วนัที ่1 ตุลำคม 25x1 บรษิทั ไทยโนนสะอำด จ ำกดั ไดท้ ำกำรกูย้มืเงนิจำกธนำคำรออสกำ้ 
เป็นเงนิ $ 2,000 เพื่อเป็นกำรช ำระหน้ีค่ำสนิคำ้โดยกำรออกตัว๋เงนิสญัญำใชเ้งนิ อตัรำดอกเบีย้ 
10% ต่อปี ระยะเวลำ 2 เดอืน บรษิทั ไทยโนนสะอำด จ ำกดั ปิดบญัชทีุกวนัสิน้ปี 31 ธนัวำคม
ของทุกปี  
 

 อตัรำแลกเปลีย่น 1 ดอลลำรต่์อเงนิบำท มดีงันี้ 

วนั / เดือน / ปี 
อตัราแลกเปล่ียนทนัที (บาท) 
อตัราซ้ือ อตัราขาย 

1 ตุลำคม  25x1 33.00 33.50 

1 ธนัวำคม  25x1 34.00 34.25 

 

ให้ท า 

 บนัทกึรำยกำรคำ้ทีเ่กีย่วขอ้งในสมดุรำยวนัทัว่ไป 
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12.  วนัที ่1 สงิหำคม 25x2 บรษิทั ไทยบุ่งแก้ว จ ำกดั ไดร้บัตัว๋สญัญำใชเ้งนิจำกขำยสนิค้ำ
ใหก้บับรษิทั โจโฉ จ ำกดั ทีอ่ยู่ในฮ่องกงจ ำนวนเงนิ 12,000 ดอลลำรฮ์่องกง อตัรำดอกเบีย้ 8% 

ต่อปี ระยะเวลำ 30 วนั (ก ำหนดให ้1 ปี ม ี360 วนั) บรษิทั ไทยบุ่งแก้ว จ ำกดั ปิดบญัชทีุกวนั
สิน้ปี 31 ธนัวำคมของทุกปี  
 

 อตัรำแลกเปลีย่น 1 ดอลลำรฮ์่องกงต่อเงนิบำท มดีงันี้ 
 

วนั / เดือน / ปี 
อตัราแลกเปล่ียนทนัที (บาท) 
อตัราซ้ือ อตัราขาย 

1 สงิหำคม  25x2 4.00 4.25 

31 สงิหำคม  25x2 4.25 5.00 

 

ให้ท า 

 บนัทกึรำยกำรคำ้ทีเ่กีย่วขอ้งในสมดุรำยวนัทัว่ไป 

 

13.  วนัที ่1 ธนัวำคม 25x1 บรษิทั ไทยแสนด ีจ ำกดั ไดท้ ำสญัญำซือ้เงนิดอลลำรส์หรฐั ในอตัรำ
แลกเปลีย่นล่วงหน้ำ (Forward Rate) 60 วนั เป็นจ ำนวนเงนิ US$  4,000 เพื่อเกง็ก ำไร 

 

อตัรำแลกเปลีย่น 1 ดอลลำรต่์อเงนิบำท มดีงันี้ 
 

                     1 ธ.ค. 25x1     31 ธ.ค. 25x1      30 ม.ค. 25x2 

อตัรำแลกเปลีย่นทนัท ี         34.0       35.0  34.6 
อตัรำแลกเปลีย่นล่วงหน้ำ 30 วนั         33.5       35.4  34.5 

อตัรำแลกเปลีย่นล่วงหน้ำ 60 วนั         34.5       34.8  35.0 

 

ให้ท า 

 บนัทกึรำยกำรคำ้ทีเ่กีย่วขอ้งในสมดุรำยวนัทัว่ไป 
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14.  วนัที่ 1 ธนัวำคม 25x1 บรษิทั ไทยบ้ำนทม จ ำกดั ได้ท ำสญัญำซื้อเงนิเยน ในอตัรำ
แลกเปลีย่นล่วงหน้ำ (Forward Rate) 60 วนั เป็นจ ำนวนเงนิ 5,000 เยน เพื่อเกง็ก ำไร 

 

อตัรำแลกเปลีย่น 1 เยนต่อเงนิบำท มดีงันี้ 
 

                     1 ธ.ค. 25x1     31 ธ.ค. 25x1      30 ม.ค. 25x2 

อตัรำแลกเปลีย่นทนัท ี        22.0       22.4  23.6 
อตัรำแลกเปลีย่นล่วงหน้ำ 30 วนั        22.5       23.0  23.5 

อตัรำแลกเปลีย่นล่วงหน้ำ 60 วนั        23.5       23.5  23.0 

 

ให้ท า 

 บนัทกึรำยกำรคำ้ทีเ่กีย่วขอ้งในสมดุรำยวนัทัว่ไป 

 

14.  วนัที ่1 มกรำคม  25x1  บรษิทั ไทยโคกกลำง จ ำกดั  ซึง่ตัง้อยู่ในประเทศไทยไดซ้ือ้หุน้ 

ของบรษิทั หลวิเตอรห์ลำย จ ำกดั ซึง่ด ำเนินกจิกำรในฮ่องกง เป็นเงนิ 10,000 HKD คดิเป็น 
70% ของหุน้ทัง้หมด ท ำใหบ้รษิทั หลวิเตอรห์ลำย จ ำกดั เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ไทยโคก
กลำง จ ำกดั โดยบรษิัท หลวิเตอรห์ลำย จ ำกดั ได้บนัทกึรำยกำรทำงกำรเงนิโดยใช้สกุลเงนิ
ดอลลำรฮ์่องกง ซึ่งเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนที่มใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิที่มภีำวะเงนิ
เฟ้อรนุแรง  
  

 อตัรำแลกเปลีย่นของเงนิบำทต่อ 1 ดอลลำรฮ์่องกงตลอดปี 25x1 เป็นดงันี้ 
 

วนัท่ี อตัราแลกเปล่ียนทนัที (บาท) 
1  มกรำคม  25x1  (ณ วนัซือ้หุน้) 4.25 

1  ธนัวำคม  25x1  (ณ วนัจำ่ยเงนิปนัผล) 4.00 

31  ธนัวำคม  25x1  (ณ วนัสิน้งวดบญัช)ี 4.30 

อตัรำถวัเฉลีย่ส ำหรบัปี 25x1 4.35 
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 ขอ้มลูงบทดลองของบรษิทั หลวิเตอรห์ลำย จ ำกดั มดีงันี้ 
 

บริษทั  หลิวเตอรห์ลาย  จ ากดั 

งบทดลอง 

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x1 

 

                                              หน่วย :  ดอลลำรฮ์่องกง   
ช่ือบญัชี เดบิต เครดิต 

เงนิสด 10,000  

ลกูหนี้ 12,500  

สนิคำ้คงเหลอื 11,500  

ตัว๋เงนิรบั 6,000  

ทีด่นิ 50,000  

อุปกรณ์โรงงำน 25,000  

เครือ่งจกัร 20,000  

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  8,000 

เจำ้หนี้กำรคำ้  14,000 

ตัว๋เงนิจำ่ย  6,000 

เงนิกูร้ะยะยำว  25,000 

ทุนเรอืนหุน้  80,000 

ก ำไรสะสมตน้ปี  - 

ขำย  62,000 

ตน้ทุนขำย 35,000  

ค่ำเสื่อมรำคำ 4,000  

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 7,000  

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 6,000  

ภำษเีงนิได ้ 3,000  

เงนิปนัผลจำ่ย    5,000          - 

รวม 195,000 195,000 

ให้ท า 

 กระดำษท ำกำรเพื่อแสดงกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิส ำหรบักจิกำรในต่ำงประเทศ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  9 

การบญัชีส าหรบัการปรบัโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 

 

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท 

 1.  ค ำนิยำมศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 2.  ลกัษณะของกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ 
 3.  วธิปีฏบิตัทิำงบญัชสี ำหรบักำรปรบัโครงสรำ้งหน้ีทีม่ปีญัหำ 
  3.1  กำรโอนสนิทรพัยเ์พื่อช ำระหนี้ทัง้หมด 

  3.2  กำรโอนส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจำ้ของเพื่อช ำระหนี้ทัง้หมด 

  3.3  กำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขกำรช ำระหนี้ 
  3.4  กำรเปิดเผยขอ้มลู 

 4.  บทสรปุ 

           5.  แบบฝึกหดัทำ้ยบท 

 6.  เอกสำรอำ้งองิ 

 

วตัถปุระสงค ์เชิงพฤติกรรม 

 1.  ผูเ้รยีนสำมำรถอธบิำยค ำนิยำมศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งได ้

 2.  ผูเ้รยีนสำมำรถอธบิำยถงึลกัษณะกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ทีม่ปีญัหำและไม่มปีญัหำ
ได ้

 3.  ผูเ้รยีนมคีวำมเขำ้ใจเกี่ยวกบัวธิปีฏบิตัทิำงบญัช ีและสำมำรถบนัทกึบญัชสี ำหรบั
กำรปรบัโครงสรำ้งหน้ีทีม่ปีญัหำส ำหรบัลกูหน้ีและเจำ้หน้ีได ้กรณีกำรโอนสนิทรพัยเ์พื่อช ำระหนี้
ทัง้หมด กำรโอนส่วนได้เสยีในส่วนของเจำ้ของเพื่อช ำระหนี้ทัง้หมด กำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
กำรช ำระหนี้ และกำรเปิดเผยขอ้มลูได้อยำ่งถูกตอ้ง 
   

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1.  อธบิำย/อภปิรำยพรอ้มยกตวัอยำ่ง 
 2.  กำรคน้ควำ้หำควำมรูจ้ำกสำรสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์

 3.  ศกึษำคน้ควำ้หำควำมเพิม่เตมิในศูนยว์ทิยบรกิำรและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ 

 4.  ท ำแบบฝึกหดัทำ้ยบท 
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ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสำรประกอบกำรสอน เรือ่ง กำรบญัชสี ำหรบักำรปรบัโครงสรำ้งหน้ีทีม่ปีญัหำ 
(วนัวสิำ  เนื่องสมศร,ี  2557 : 275-298) 

 2.  ชุดกำรสอน Power Point ประจ ำบทเรยีน 

 3.  แหล่งเวบ็ไซตท์ีเ่กีย่วขอ้งจำกสำรสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์

 4.  มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่104 (ปรบัปรงุ 2545)  เรือ่ง  กำรบญัชสี ำหรบักำรปรบั
โครงสรำ้งหน้ีทีม่ปีญัหำ 
  

การวดัผลและการประเมินผล 

 1.  สอบถำมเพื่อประเมนิควำมเขำ้ใจในเนื้อหำ และท ำแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน 

 2.  มอบหมำยแบบฝึกหดัเป็นกำรบำ้น 

 3.  ตรวจสอบกำรท ำแบบฝึกหดัทีไ่ดร้บัมอบหมำย 
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บทท่ี  9  
การบญัชีส าหรบัการปรบัโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 

  

 นับตัง้แต่วกิฤตเิศรษฐกจิปี 2540 ซึง่เป็นวกิฤตเิศรษฐกจิทีรุ่นแรงที่สุดของประเทศ-

ไทย จนกระทัง่ถึงปจัจุบนั บรษิทัหลำยๆ บรษิทัไม่สำมำรถด ำเนินกจิกำรอยู่ได้ด้วยภำวะที่มี
ยอดรำยไดล้ดลง ภำระหนี้สนิทัง้ระยะสัน้และระยะยำวจ ำนวนมำกไม่สำมำรถจะช ำระหนี้ไดห้รอื
ทีบ่รษิทัไม่สำมำรถเกบ็เงนิจำกลูกหนี้ได้ ท ำใหเ้กดิภำวะหน้ีเสยีหรอืหน้ีทีม่ปีญัหำส่งผลกระทบ
ต่อฝ่ำยทีเ่ป็นเจำ้หน้ีและฝ่ำยทีเ่ป็นลูกหนี้ จำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำว จงึไดม้กีำรปรบัโครงสรำ้งหนี้
ขึ้นเพื่อเป็นกำรลดหรอืชะลอกำรช ำระหนี้เพื่อช่วยให้ลูกหนี้ปรบัปรุงสถำนะทำงกำรเงนิและ
สำมำรถช ำระหนี้ได้ในที่สุด ซึ่งกำรปรบัโครงสร้ำงหนี้ เป็นกำรยอมของเจ้ำหนี้ที่จะผ่อนปรน
เงื่อนไขกำรช ำระหนี้ใหแ้ก่ลูกหนี้   โดยอ้ำงองิมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่104 (ปรบัปรุง 2545) 

เรือ่ง กำรบญัชสี ำหรบักำรปรบัโครงสรำ้งหน้ีทีม่ปีญัหำ ทีจ่ะไดก้ล่ำวต่อไป  
 

ค ำนิยำมศพัทท่ี์เก่ียวข้อง 

 กำรศึกษำเรื่อง กำรบญัชสี ำหรบักำรปรบัโครงสร้ำงหน้ีที่มปีญัหำ เพื่อให้เกิดควำม
เขำ้ใจในศพัทเ์ฉพำะในเรือ่งดงักล่ำวจงึนิยามค าศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้ง ดงัแสดงในตารางที ่9-1 ดงันี้ 
  

ตารางท่ี  9-1  ค ำนิยำมศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ค าศพัท ์ ความหมาย 

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ ที่มี
ปญัหำ 

กำรที่เจำ้หนี้ยนิยอมผ่อนปรนเงื่อนไขกำรช ำระหนี้ให้ลูกหนี้ที่
ประสบปญัหำทำงกำรเงนิ ซึ่งตำมปกตจิะไม่พจิำรณำยนิยอม
ให้ กำรยนิยอมนัน้อำจเกิดขึ้นจำกเหตุผลทำงเศรษฐกิจหรอื
ทำงกฎหมำย  

หนี้ สทิธติามสญัญาทีจ่ะไดร้บัเงนิหรอืภาระผกูพนัตามสญัญาที่
จะตอ้งจา่ยเงนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ครบก าหนดตามทีไ่ดต้กลง
กนัไวล้่วงหน้า 

ควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ ระดบัควำมน่ำจะเป็นทีเ่หตุกำรณ์ในอนำคตจะเกดิขึน้ค่อนขำ้ง
แน่นอนและยนืยนัว่ำรำยกำรทีไ่ดบ้นัทกึไวเ้กดิขึน้จรงิ 
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ตารางท่ี  9-1  (ต่อ) 
 

ค าศพัท ์ ความหมาย 

รำคำตำมบญัชขีองลกูหนี้ เงนิลงทุนในลกูหนี้หกัดว้ยค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู หรอืบญัชปีรบั
มลูค่ำอื่นๆ 

เงนิลงทุนในลกูหนี้ จ ำนวนหนี้ทีเ่จำ้หนี้มสีทิธเิรยีกเกบ็จำกลูกหนี้เมื่อทวงถำมหรอื
เมื่อครบก ำหนดเฉพำะที่ได้บนัทกึไว้ในบญัช ีบวกหรอืหกัด้วย
รำยกำรที่บันทึกในบัญชีของดอกเบี้ยค้ำงรับ ส่วนลดหรือ
ส่วนเกนิมลูค่ำที่ยงัตดัจ ำหน่ำยไม่หมด ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิที่
เกี่ยวขอ้ง ค่ำใช้จ่ำยโดยตรงเพื่อกำรได้มำ และกำรลดมูลค่ำที่
น ำมำปรบัจ ำนวนหน้ีโดยตรง  

มลูค่ำยตุธิรรม จ านวนเงนิทีผู่ซ้ ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปลีย่นสนิทรพัยก์นัโดยที่
ทัง้สองฝา่ยมคีวามรอบรูแ้ละเตม็ใจ ในการแลกเปลีย่นและ
สามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอสิระในลกัษณะของผูท้ี่มี
ความเกีย่วขอ้งกนั 

ทีม่ำ : (สภำวชิำชพี ในพระบรมรำชปูถมัภ,์  2557) 

 

ลกัษณะของการปรบัโครงสร้างหน้ี  

 ตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่104 (ปรบัปรุง 2545) เรื่อง กำรปรบัโครงสรำ้งนี้ที่มี
ปญัหำ กล่ำวไวว้่ำ กำรปรบัโครงสรำ้งหน้ีทุกชนิดไม่ถอืว่ำเป็นกำรปรบัโครงสรำ้งหน้ีทีม่ปีญัหำ 
แม้ว่ำลูกหน้ีก ำลงัเผชญิกบัปญัหำทำงกำรเงนิก็ตำม ซึ่งสำมำรถจ ำแนกลกัษณะของกำรปรบั
โครงสรำ้งหนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื 

  

 1.  การปรบัโครงสร้างหน้ีท่ีไม่มีปัญหา  ลกัษณะกำรปรบัโครงสรำ้งแบบนี้จะไม่ท ำ
ให้เจำ้หนี้มผีลขำดทุนจำกกำรช ำระหนี้แต่อย่ำงใด และลูกหนี้ก็ไม่ไดป้ระโยชน์เพิม่ขึน้จำกกำร
ช ำระหนี้  ไดแ้ก่ 

  1.1  เจำ้หนี้ยอมช ำระหนี้ทัง้หมดจำกลูกหนี้โดยกำรรบัโอนเงนิสด สนิทรพัยอ์ื่น 
หรอืส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจำ้ของซึง่มมีลูค่ำยุตธิรรมไม่น้อยกว่ำเงนิลงทุนในลูกหนี้ทีบ่นัทกึใน
บญัชเีจำ้หนี้ 
  1.2   ลูกหนี้ช ำระหนี้ทัง้หมดใหเ้จำ้หนี้โดยกำรโอนเงนิสด สนิทรพัยอ์ื่น หรอื
ส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจำ้ของซึง่มมีลูค่ำยตุธิรรมไมน้่อยกว่ำจ ำนวนหน้ีทีบ่นัทกึในบญัชลีกูหนี้ 
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  1.3  เจำ้หนี้ลดอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิใหแ้ก่ลกูหนี้ เนื่องจำกอตัรำดอกเบีย้ในตลำด
หรอืระดบัควำมเสี่ยงในลูกหนี้นัน้ลดเพื่อรกัษำควำมสมัพนัธก์บัลูกหนี้ ซึ่งลูกหนี้สำมำรถกู้เงนิ
จำกแหล่งอื่นไดท้นัตำมอตัรำดอกเบีย้ในตลำดขณะนัน้ 

  1.4  ลกูหนี้ออกตรำสำรหนี้ใหม่โดยทีต่รำสำรหนี้นัน้อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด
เพื่อแลกเปลี่ยนกบัหนี้สนิเดมิ โดยตรำสำรหนี้ที่ออกใหม่มอีตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิเท่ำกบัหรอื
ใกลเ้คยีงกบัอตัรำดอกเบีย้ในตลำด 

 

 2.  การปรบัโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา  ลกัษณะกำรปรบัโครงสรำ้งแบบนี้จะท ำให้
เจำ้หนี้มผีลขำดทุนจำกกำรช ำระหนี้ และลูกหนี้ก็ได้ประโยชน์เพิม่ขึน้จำกกำรช ำระหนี้ ซึง่อำจ
อยูใ่นรปูของก ำไรจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ ตำมปกตหิน้ีทีม่ปีญัหำทีต่้องปรบัโครงสรำ้งมกัเกดิ
จำกกำรกู้ยมื กำรซือ้ตรำสำรหนี้ หรอืกำรซือ้ขำยสนิค้ำ หรอืบรกิำรเป็นเงนิเชื่อ เช่น หนี้ทีเ่กดิ
จำกกำรคำ้ ตัว๋เงนิ หุน้กู ้รวมถงึดอกเบีย้คำ้งช ำระ 
 

วิธีปฏิบติัทางบญัชีส าหรบัการปรบัโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา   

 วธิปีฏบิตัิทำงบญัชสี ำหรบักำรปรบัโครงสรำ้งหน้ีที่มปีญัหำ สำมำรถจ ำแนกได ้3 วธิี
ดงันี้ 
 

 1.  การโอนสินทรพัยเ์พ่ือช าระหน้ีทัง้หมด 

 วธิปีฏบิตัิทำงบญัชเีกี่ยวกบักำรโอนสนิทรพัยเ์พื่อช ำระหนี้ทัง้หมด คอื กำรที่ลูกหนี้
โอนอสงัหำรมิทรพัย ์สนิทรพัยอ์ื่น หรอืโอนหนี้ที่จะได้รบัจำกบุคคลที่สำมเพื่อช ำระหนี้ทัง้หมด
ให้แก่เจำ้หนี้ แบ่งพจิำรณำออกเป็น 2 ฝ่ำย คอื กำรบญัชสี ำหรบัลูกหน้ี และกำรบญัชสี ำหรบั
เจำ้หนี้ ดงันี้ 
 

  1.1  การบญัชีส าหรบัลกูหน้ี  

  หำกลูกหนี้โอนอสงัหำรมิทรพัย์ สนิทรพัยอ์ื่น หรอืโอนหนี้ที่จะได้รบัจำกบุคคลที่
สำมเพื่อช ำระหนี้ทัง้หมดใหแ้ก่เจำ้หนี้ วธิปีฏบิตัทิำงบญัชสี ำหรบัลกูหนี้ มดีงันี้ 
   1.1.1 เปรยีบเทยีบรำคำตำมบญัชกีบัมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อน ผลต่ำง
จะเป็น “ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรโอนสนิทรพัย์” รำคำตำมบญัชขีองสนิทรพัยท์ี่โอน ต้องไม่
รวมถึงส่วนเกินหรอืส่วนลดที่ยงัตดัจ ำหน่ำยไม่หมด ต้นทุนกำรได้มำ ต้นทุนอื่นที่มลีกัษณะ
คล้ำยคลงึกนั ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำ และบญัชปีรบัมูลค่ำอื่นที่เกี่ยวข้อง
สำมำรถแสดงกำรเปรยีบเทยีบไดด้งันี้ 
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       รำคำตำมบญัช ี< มลูค่ำยตุธิรรม       =         ก ำไรจำกกำรโอนสนิทรพัย ์

                                                                    เพื่อกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ 
 

 

มลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อน < รำคำตำมบญัชขีองหนี้ 
= ก ำไรจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ 

 

 รำคำตำมบญัช ี> มลูค่ำยตุธิรรม =   ขำดทุนจำกกำรโอนสนิทรพัย ์

                                                                   เพื่อกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ 
 

 

       

 

 

  1.1.2  เปรยีบเทยีบมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนกบัรำคำตำมบญัชขีองหนี้ 
ผลต่ำงจะเป็น “ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้” รำคำตำมบญัชขีองหนี้ ต้องรวมถงึ
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย ส่วนเกินหรือส่วนลดที่ยงัตัดจ ำหน่ำยไม่หมด ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิ และ
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรออกตรำสำร สำมำรถแสดงกำรเปรยีบเทยีบไดด้งันี้ 
 

มลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อน > รำคำตำมบญัชขีองหนี้ 
= ขำดทุนจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ 

 

 

 

 
 

วธิกีำรบนัทกึบญัชสี ำหรบัลกูหนี้ จะเป็นดงันี้ 
 

สมดุบญัชขีองลกูหนี้ 
เดบติ  ขำดทุนจำกโอนสนิทรพัยเ์พื่อกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้  
         ตัว๋เงนิจำ่ย 

         ดอกเบีย้คำ้งจำ่ย             
         เครดติ  สนิทรพัย ์(รำคำตำมบญัช)ี 
                    ก ำไรจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ 
โอนสนิทรพัยใ์หเ้จำ้หนี้เพื่อเป็นกำรช ำระหน้ีทัง้หมด 
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มลูค่ำยตุธิรรมของส่วนไดเ้สยี < เงนิลงทุนในลกูหนี้ (สุทธจิำกค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู) 
= ขำดทุนจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ 

  1.2  การบญัชีส าหรบัเจ้าหน้ี  

  หำกลูกหนี้โอนอสงัหำรมิทรพัย์ สนิทรพัยอ์ื่น หรอืโอนหนี้ที่จะได้รบัจำกบุคคลที่
สำมเพื่อช ำระหนี้ทัง้หมดใหแ้ก่เจำ้หนี้ วธิปีฏบิตัทิำงบญัชสี ำหรบัเจำ้หนี้ มดีงันี้ 
   1.2.1  บนัทกึสนิทรพัยท์ี่รบัโอนด้วยมูลค่ำยุตธิรรม ถ้ำจะขำยต้องหกัด้วย
ประมำณกำรค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำย   

   1.2.2  เปรยีบเทยีบมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ี่โอนกบัเงนิลงทุนในลูกหนี้ 
ผลต่ำงจะเป็น “ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้” แสดงกำรเปรยีบเทยีบไดด้งันี้ 
 

มลูค่ำยตุธิรรมของส่วนไดเ้สยี > เงนิลงทุนในลกูหนี้ (สุทธจิำกค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู) 
= ก ำไรจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ 

 

 

 

 

    

กำรบนัทกึบญัชสี ำหรบัเจำ้หนี้ จะเป็นดงันี้ 
 

สมดุบญัชขีองเจำ้หนี้ 
เดบติ  สนิทรพัย ์(รำคำมลูค่ำยตุธิรรม) 
         ขำดทุนจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ 
          เครดติ  ตัว๋เงนิรบั 

                    ดอกเบีย้คำ้งรบั 

รบัโอนสนิทรพัยจ์ำกลกูหนี้เพื่อเป็นกำรช ำระหนี้ทัง้หมด 

 

 เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ และสำมำรถบนัทกึบญัชเีกี่ยวกบักำรปรบัโครงสร้ำงหนี้ที่มี
ปญัหำโดยวธิกีำรโอนสนิทรพัยเ์พื่อช ำระหน้ีทัง้หมด จงึขอยกตวัอย่ำงเพื่ออธบิำยและค ำนวณ
ประกอบ ดงัแสดงในตวัอยำ่งที ่9-1 ดงันี้ 
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มลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัย ์< รำคำตำมบญัชขีองหนี้ = ก ำไรจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ 
         8  ลำ้นบำท           <   12 ลำ้นบำท      =   4  ลำ้นบำท    

ตวัอย่างท่ี  9-1 

 บรษิทั รุ่งเรื่องทรพัย์ จ ำกดั ตกลงรบัโอนอำคำรจำก บรษิทั ตึกพำณิชย์ จ ำกดั เพื่อ
เป็นกำรช ำระหนี้ตัว๋เงนิจ ำนวน 10 ลำ้นบำท ดอกเบีย้คงคำ้ง 2 ลำ้นบำท ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ
0.02 ลำ้นบำท โดยอำคำรมรีำคำตำมบญัช ี10 ลำ้นบำท แต่มมีลูค่ำยตุธิรรมเพยีง 8 ลำ้นบำท  

 

 การบญัชีส าหรบัลกูหน้ี 

 1.  เปรยีบเทยีบรำคำตำมบญัชกีบัมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อน ผลต่ำงจะเป็น 
“ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรโอนสนิทรพัย”์ แสดงกำรเปรยีบเทยีบไดด้งันี้ 
 

 รำคำตำมบญัช ี> มลูค่ำยตุธิรรม =   ขำดทุนจำกกำรโอนสนิทรพัย ์

            10 ลำ้นบำท   >  8 ลำ้นบำท           =        2 ลำ้นบำท 

 

  

 2.  เปรยีบเทยีบมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนกบัรำคำตำมบญัชขีองหนี้ ผลต่ำง
จะเป็น “ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้” แสดงกำรเปรยีบเทยีบไดด้งันี้ 
 

 

 

 

 

 3.  กำรบนัทกึบญัชสี ำหรบัลกูหนี้ จะเป็นดงันี้  (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 

สมดุบญัชขีองลกูหนี้ 
เดบติ  ขำดทุนจำกโอนอำคำรเพื่อกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้              2 

         ตัว๋เงนิจำ่ย                                                           10 

         ดอกเบีย้คำ้งจำ่ย                                                     2 

         เครดติ  อำคำร (รำคำตำมบญัช)ี                                                    8 

                    ก ำไรจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้                                          4             

โอนสนิทรพัยใ์หเ้จำ้หนี้เพื่อเป็นกำรช ำระหน้ีทัง้หมด 
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  บทที ่9 
 

  

  มลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัย ์< เงนิลงทุนในลกูหนี้  = ขำดทุนจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ 
           8 ลำ้นบำท            <   11.98 ลำ้นบำท     =   3.98  ลำ้นบำท    
   

 การบญัชีส าหรบัเจ้าหน้ี 

 1.  เปรยีบเทยีบมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนกบัเงนิลงทุนในลูกหนี้ ผลต่ำงจะ
เป็น “ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้” แสดงกำรเปรยีบเทยีบไดด้งันี้ 
 

 

 

 

 

 2.  กำรบนัทกึบญัชสี ำหรบัเจำ้หนี้ จะเป็นดงันี้ (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 

สมดุบญัชขีองเจำ้หนี้ 
เดบติ  อำคำร (รำคำมลูค่ำยตุธิรรม)                                   8 

         ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู                                           0.02 

         ขำดทุนจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้                            3.98 

          เครดติ  ตัว๋เงนิรบั                                                                    10 

                    ดอกเบีย้คำ้งรบั                                                              2 

รบัโอนสนิทรพัยจ์ำกลกูหนี้เพื่อเป็นกำรช ำระหนี้ทัง้หมด 

  

 2.  การโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของเพ่ือช าระหน้ีทัง้หมด 

 วธิปีฏบิตัทิำงบญัชเีกีย่วกบักำรโอนส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจำ้ของเพื่อช ำระหนี้ทัง้หมด 
คอื กำรที่ลูกหนี้ออกหุ้นทุนหรอืโอนส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้ำของให้แก่เจ้ำหนี้ เพื่อช ำระหนี้
ทัง้หมด หรอืบำงส่วนให้แก่เจำ้หนี้ แบ่งพจิำรณำออกเป็น 2 ฝ่ำย คอื กำรบญัชสี ำหรบัลูกหน้ี 
และกำรบญัชสี ำหรบัเจำ้หนี้ ดงันี้ 
 

  2.1  การบญัชีส าหรบัลกูหน้ี  

  หำกลกูหนี้ออกหุน้ทุนหรอืโอนส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจำ้ของใหแ้ก่เจำ้หนี้เพื่อช ำระ
หนี้ทัง้หมด หรอืบำงส่วนใหแ้ก่เจำ้หนี้ วธิปีฏบิตัทิำงบญัชสี ำหรบัลกูหนี้ มดีงันี้ 
   2.1.1  บนัทกึส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจำ้ของดว้ยมลูค่ำยตุธิรรม 

   2.1.2  เปรยีบเทยีบมลูค่ำยุตธิรรมของส่วนได้เสยี กบัรำคำตำมบญัชขีองหนี้ 
ผลต่ำงจะเป็น “ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้” แสดงกำรเปรยีบเทยีบไดด้งันี้ 
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  บทที ่9  

  

 

มลูค่ำยตุธิรรมของส่วนไดเ้สยี < เงนิลงทุนในลกูหนี้ (สุทธจิำกค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู) 
= ขำดทุนจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ 

 

มลูค่ำยตุธิรรมของส่วนไดเ้สยี < รำคำตำมบญัชขีองหนี้ 
= ก ำไรจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ 

 

มลูค่ำยตุธิรรมของส่วนไดเ้สยี > รำคำตำมบญัชขีองหนี้ 
= ขำดทุนจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ 

 

 

 

 

 

 กำรบนัทกึบญัชสี ำหรบัลกูหนี้ จะเป็นดงันี้ 
  

สมดุบญัชขีองลกูหนี้ 
เดบติ  ตัว๋เงนิจำ่ย 

         ดอกเบีย้คำ้งจำ่ย             
         เครดติ  หุน้สำมญั (รำคำตำมบญัช)ี 
                   ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้ (ถำ้ม)ี 
                    ก ำไรจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ 
บนัทกึกำรโอนส่วนไดเ้สยีของเจำ้ของใหเ้จำ้หนี้เพื่อเป็นกำรช ำระหน้ีทัง้หมด 

 

 2.2  การบญัชีส าหรบัเจ้าหน้ี  

  หำกลกูหนี้ออกหุน้ทุนหรอืโอนส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจำ้ของใหแ้ก่เจำ้หนี้เพื่อช ำระ
หนี้ทัง้หมด หรอืบำงส่วนใหแ้ก่เจำ้หนี้ วธิปีฏบิตัทิำงบญัชสี ำหรบัเจำ้หนี้ จะเป็นดงันี้ 
   2.2.1  บนัทกึส่วนไดเ้สยีทีร่บัโอนดว้ยมลูค่ำยตุธิรรม   

   2.2.2  เปรยีบเทยีบมลูค่ำยตุธิรรมของส่วนไดเ้สยีกบัเงนิลงทุนในลูกหนี้ ผลต่ำง
จะเป็น “ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้” แสดงกำรเปรยีบเทยีบไดด้งันี้ 
 

มลูค่ำยตุธิรรมของส่วนไดเ้สยี > เงนิลงทุนในลกูหนี้ (สุทธจิำกค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู) 
= ก ำไรจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ 
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มลูค่ำยตุธิรรมของส่วนไดเ้สยี < รำคำตำมบญัชขีองหนี้ = ก ำไรจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ 
          11 ลำ้นบำท           <   12 ลำ้นบำท        =   1  ลำ้นบำท    

 กำรบนัทกึบญัชสี ำหรบัเจำ้หนี้ จะเป็นดงันี้ 
สมดุบญัชขีองเจำ้หนี้ 

เดบติ  เงนิลงทุน (มลูค่ำยตุธิรรม) 
         ขำดทุนจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ 
          เครดติ  ตัว๋เงนิรบั 

                    ดอกเบีย้คำ้งรบั 

บนัทกึกำรรบัโอนส่วนไดเ้สยีจำกลกูหนี้เพื่อเป็นกำรช ำระหนี้ทัง้หมด 

 

 เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ และสำมำรถบันทกึบญัชเีกี่ยวกบักำรปรบัโครงสร้ำงหนี้ที่มี
ปญัหำโดยวธิกีำรโอนส่วนไดเ้สยีเพื่อช ำระหนี้ทัง้หมด จงึขอยกตวัอย่ำงเพื่ออธบิำยและค ำนวณ
ประกอบ ดงัแสดงในตวัอยำ่งที ่9-2 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี  9-2 

 บรษิทั รุง่เรือ่งทรพัย ์จ ำกดั ตกลงรบัโอนหุน้สำมญัจำก บรษิทั ตกึพำณิชย ์จ ำกดั เพื่อ
เป็นกำรช ำระหนี้ตัว๋เงนิจ ำนวน 10 ลำ้นบำท ดอกเบีย้คงคำ้ง 2 ลำ้นบำท ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 
0.02 ล้ำนบำท โดยหุ้นสำมญัมรีำคำตำมมูลค่ำ 10 ลำ้นบำท แต่มมีลูค่ำยุตธิรรม (รำคำตลำด) 
11 ลำ้นบำท 
 

 การบญัชีส าหรบัลกูหน้ี 

 1.  เปรยีบเทยีบมูลค่ำยุตธิรรมของส่วนได้เสยีกบัรำคำตำมบญัชขีองหนี้ ผลต่ำงจะ
เป็น “ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้” แสดงกำรเปรยีบเทยีบไดด้งันี้ 
 

 

 

 2.  บนัทกึบญัชสี ำหรบัลกูหนี้ จะเป็นดงันี้ (หน่วย : ลำ้นบำท) 
สมดุบญัชขีองลกูหนี้ 

เดบติ  ตัว๋เงนิจำ่ย                                                         10 

         ดอกเบีย้คำ้งจำ่ย                                                   2            
         เครดติ  หุน้สำมญั (รำคำตำมบญัช)ี                                               10 

                   ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้ (ถำ้ม)ี                                                    1 

                    ก ำไรจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้                                               1 

บนัทกึกำรโอนส่วนไดเ้สยีของเจำ้ของใหเ้จำ้หนี้เพื่อเป็นกำรช ำระหน้ีทัง้หมด 
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  มลูค่ำยตุธิรรมของส่วนไดเ้สยี < เงนิลงทุนในลกูหนี้ = ขำดทุนจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ 
            11 ลำ้นบำท           <   11.98 ลำ้นบำท   =   0.98  ลำ้นบำท    
   

 การบญัชีส าหรบัเจ้าหน้ี 

 1.  เปรยีบเทยีบมลูค่ำยุตธิรรมของส่วนไดเ้สยีกบัเงนิลงทุนในลูกหนี้ ผลต่ำงจะเป็น 
“ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้” แสดงกำรเปรยีบเทยีบไดด้งันี้ 
 

 
 

 

 

 2.  กำรบนัทกึบญัชสี ำหรบัเจำ้หนี้ จะเป็นดงันี้ (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 

สมดุบญัชขีองเจำ้หนี้ 
เดบติ  เงนิลงทุน                                                      11 

         ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู                                         0.02 

         ขำดทุนจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้                           0.98 

          เครดติ  ตัว๋เงนิรบั                                                                10         

                    ดอกเบีย้คำ้งรบั                                                          2 

บนัทกึกำรรบัโอนส่วนไดเ้สยีจำกลกูหนี้เพื่อเป็นกำรช ำระหนี้ทัง้หมด 

  

 3.  การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี 

 วิธีปฏิบัติทำงบัญชีเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรช ำระหนี้  ในลักษณะใด
ลกัษณะหนึ่ง หรอืหลำยลกัษณะ ไดแ้ก่ กำรลดอตัรำดอกเบีย้ส ำหรบัอำยทุีเ่หลอือยูข่องหนี้เดมิ 

กำรขยำยระยะเวลำช ำระหนี้ออกไป กำรลดยอดเงนิต้นหรือเงินที่จะต้องช ำระคืนเมื่อครบ
ก ำหนดตำมทีร่ะบุในตรำสำรหนี้หรอืในสญัญำ และกำรลดจ ำนวนดอกเบีย้คำ้งช ำระ  
 วธิปีฏบิตัทิำงบญัชกีำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขกำรช ำระหนี้ โดยแบ่งพจิำรณำออกเป็น  
2 ฝำ่ย คอื กำรบญัชสี ำหรบัลกูหน้ี และกำรบญัชสี ำหรบัเจำ้หน้ี ดงัน้ี 

 

  3.1  การบญัชีส าหรบัลกูหน้ี 

  ลกูหนี้ตอ้งบนัทกึผลกระทบจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้นับตัง้แต่วนัทีป่รบัโครงสรำ้ง
หนี้จนถงึวนัครบก ำหนดของหนี้ตำมเงื่อนไขใหม่ อย่ำงไรกต็ำม รำคำตำมบญัชขีองหนี้ ณ วนัที่
ปรบัโครงสรำ้งหนี้จะไม่เปลีย่นแปลง นอกจำกรำคำตำมบญัชขีองหนี้จะสูงกว่ำจ ำนวนเงนิทีต่้อง
จำ่ยในอนำคตตำมเงือ่นไขใหม ่ วธิปีฏบิตัทิำงบญัชสี ำหรบัลกูหนี้ จะเป็นดงันี้ 
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รำคำตำมบญัชขีองหนี้ > จ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยในอนำคตตำมเงือ่นไขใหม่ 
                                 = รำคำตำมบญัชจีะเปลีย่นแปลง 
 

  เปรยีบเทยีบรำคำตำมบญัชขีองหนี้ กบัจ ำนวนเงนิทีต่อ้งจำ่ยในอนำคตตำมเงื่อนไข
ใหม ่แสดงกำรเปรยีบเทยีบไดด้งันี้ 
 

 รำคำตำมบญัชขีองหนี้ < จ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยในอนำคตตำมเงือ่นไขใหม่* 
= รำคำตำมบญัชจีะไมเ่ปลีย่นแปลง 

 

   

 

 
 

หมำยเหตุ:  *จ ำนวนเงนิทีต่อ้งจำ่ยในอนำคตตำมเงือ่นไขใหม่ รวมถงึ เงนิต้น ดอกเบีย้ ดอกเบีย้
คำ้งจำ่ยโดยไมค่ดิลดใหเ้ป็นมลูค่ำปจัจบุนั 

    

  กรณีรำคำตำมบญัชขีองหนี้ < จ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยในอนำคตตำมเงื่อนไขใหม่  
แสดงใหเ้หน็วธิปีฏบิตัทิำงบญัช ีดงันี้  
   1.  ลกูหนี้จำ่ยเงนิมำกกว่ำเดมิจะท ำใหม้ดีอกเบีย้จำ่ยเพิม่ขึน้ 

   2.  บนัทกึดอกเบีย้จำ่ยโดยใชอ้ตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ (Effective Rate) 

   3.  อตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ คอื อตัรำส่วนลดที่ท ำใหมู้ลค่ำปจัจุบนั (Present 

Value: PV) ของจ ำนวนเงนิทีต่อ้งจำ่ยในอนำคต = รำคำตำมบญัชขีองหนี้ 
 

 เพื่อให้เข้ำใจมำกยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีที่มีปญัหำ โดยใช้วิธี
เปลีย่นแปลงเงือ่นไขกำรช ำระหนี้ กรณรีำคำตำมบญัชขีองหนี้ < จ ำนวนเงนิทีต่้องจ่ำยในอนำคต
ตำมเงือ่นไขใหม ่จงึขออธบิำยและค ำนวณประกอบ ดงัแสดงในตวัอยำ่งที ่9-3 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี  9-3 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 25x1 บรษิทั มงักรไฟ จ ำกดั (เจำ้หนี้) ยนิยอมใหบ้รษิทั เสอื
หมอบ จ ำกดั (ลกูหนี้) มกีำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ ดงันี้ 
 1. ลดเงนิตน้จำก 800,000 บำท เหลอื 700,000 บำท 

 2. ยกหนี้ดอกเบีย้คงคำ้งจ ำนวน 5,000 บำท 

 3. ยดืระยะเวลำช ำระหนี้จำกวนัที ่31 ธนัวำคม 25x1 เป็นวนัที ่31 ธนัวำคม 25x5 

 4. ลดอตัรำดอกเบีย้จำก 10% เป็น 6%  
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 ณ วนัทีป่รบัโครงสรำ้งหนี้อตัรำต้นทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักของบรษิทั มงักรไฟ จ ำกดั 

เท่ำกบั 4%  และอตัรำดอกเบีย้ในตลำดเท่ำกบั 5% 

 

การบญัชีส าหรบัลกูหน้ี 

กำรค ำนวณเพื่อพจิำรณำบนัทกึบญัช ีณ วนัทีป่รบัโครงสรำ้งหนี้              
                               หน่วย: บำท 

 จ ำนวนเงนิทีต่อ้งจำ่ยในอนำคตตำมเงือ่นไขใหม่ 
   เงนิตน้        700,000 

   ดอกเบีย้ (700,000 x 6% x 4ปี)     168,000     868,000 

 รำคำตำมบญัชขีองหนี้ก่อนปรบัโครงสรำ้งหนี้ 
   (เงนิตน้ + ดอกเบีย้คงคำ้ง)                           805,000 

 ดอกเบีย้ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่            63,000 

  

 หำกรำคำตำมบญัชขีองหนี้ต ่ำกว่ำจ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยในอนำคตตำมเงื่อนไขใหม ่
แสดงว่ำมกีำรจ่ำยดอกเบี้ย ลูกหนี้ต้องค ำนวณหำอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิ เพื่อน ำไปค ำนวณ
ดอกเบีย้จำ่ย 

   กำรหำอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิเพื่อบนัทึกดอกเบี้ยจ่ำยในงวดต่อๆไป โดยตำรำง
มลูค่ำปจัจบุนั 

    

 (4 ปี, 2%) (4 ปี, 2.5%) 

มลูค่ำปจัจบุนัของจ ำนวนเงนิงวดรำยปี 3.8077 3.7620 

มลูค่ำปจัจบุนัของเงนิ 1 บำท 0.9238 0.9060 

2%   :  (0.9238 X 700,000) +  (3.8077 X 42,000) = 806,583 บำท 

2.5% :  (0.9060 X 700,000) +  (3.7620 X 42,000) = 792,204 บำท 

 

กำรหำอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิโดยประมำณ: 

 = (806,583 - 805,000)  x  (2.5% - 2%) = 0.055 

               (806,583 - 792,204)   

อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิโดยประมำณตำมสญัญำปรบัโครงสรำ้งหนี้ 
 = 2% + 0.055 

 = 2.055% 
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วธิกีำรค ำนวณดอกเบีย้ตำมอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
 

วนัท่ี เงินสดจ่าย 

ดอกเบีย้ 

ท่ีแท้จริง 

จ านวนท่ีน ามาลด
ราคาตามบญัชี

ของหน้ี 

ราคาตามบญัชี 

ของหน้ี 

31 ธ.ค. 25x1    805,000 

31 ธ.ค. 25x2 *42,000 **16,542.75 ***25,457.25 779,542.75 

31 ธ.ค. 25x3 42,000 16,019.60 25,980.40 753,562.35 

31 ธ.ค. 25x4 42,000 15,485.71 26,514.29 727,048.06 

31 ธ.ค. 25x5 42,000 14,951.94 27,048.06 ****700,000.00 

รวม 168,000    

 

หมำยเหตุ : *700,000 x 6% = 42,000 

  **805,000 x 2.055% = 16,542.75 

  ***42,000 - 16,542.75 = 25,457.25 

  ****ปดัเศษ 

 

กำรบนัทกึบญัชสี ำหรบัลกูหนี้ จะเป็นดงันี้ 
 

สมดุบญัชสี ำหรบัลกูหนี้ 
25x1   

ธ.ค. 1  เดบติ  เจำ้หนี้ 800,000  

                   ดอกเบีย้คำ้งจำ่ย 5,000  

                   เครดติ  เจำ้หนี้ตำมสญัญำปรบัโครงสรำ้งหนี้  805,000 

          บนัทกึกำรจำ่ยช ำระหนี้ใหเ้จำ้หนี้ตำมสญัญำปรบัโครงสรำ้งหนี้ 
25x2   

ธ.ค. 31 เดบติ เจำ้หนี้ตำมสญัญำปรบัโครงสรำ้งหนี้ 25,457.25  

                  ดอกเบีย้จำ่ย 16,542.75  

                  เครดติ  เงนิสด  42,000 

           บนัทกึกำรจ่ำยดอกเบีย้หลกัจำกวนัทีป่รบัโครงสรำ้งหนี้สิน้ปีที ่1 
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สมดุบญัชสี ำหรบัลกูหนี้ (ต่อ) 
25x3   

ธ.ค. 31 เดบติ เจำ้หนี้ตำมสญัญำปรบัโครงสรำ้งหนี้ 25,980.40  

                  ดอกเบีย้จำ่ย 16,019.60  

                  เครดติ  เงนิสด  42,000 

           บนัทกึกำรจ่ำยดอกเบีย้หลกัจำกวนัทีป่รบัโครงสรำ้งหนี้สิน้ปีที ่2 

25x4   

ธ.ค. 31 เดบติ เจำ้หนี้ตำมสญัญำปรบัโครงสรำ้งหนี้ 26,514.29  

                  ดอกเบีย้จำ่ย 15,485.71  

                  เครดติ  เงนิสด  42,000 

           บนัทกึกำรจ่ำยดอกเบีย้หลกัจำกวนัทีป่รบัโครงสรำ้งหนี้สิน้ปีที ่3 

25x5   

ธ.ค. 31 เดบติ เจำ้หนี้ตำมสญัญำปรบัโครงสรำ้งหนี้ 27,048.06  

                  ดอกเบีย้จำ่ย 14,951.94  

                  เครดติ  เงนิสด  42,000 

           บนัทกึกำรจ่ำยดอกเบีย้หลกัจำกวนัทีป่รบัโครงสรำ้งหนี้สิน้ปีที ่4 

          เดบติ เจำ้หนี้ตำมสญัญำปรบัโครงสรำ้งหนี้ 700,000  

                 เครดติ  เงนิสด 

         บนัทกึกำรช ำระหนี้ใหเ้จำ้หนี้ตำมสญัญำปรบัโครงสรำ้งหนี้ 
 700,000 

 

 

  3.2  การบญัชีส าหรบัเจ้าหน้ี 

  กรณีกำรค ำนวณเพื่อพจิำรณำบนัทกึบญัช ีณ วนัปรบัโครงสรำ้งหนี้ โดยใช้อตัรำ
ตน้ทุนเงนิทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัของเงนิทุนของกจิกำร 
 

  เนื่องจำกอตัรำต้นทุนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของเงนิทุนของกจิกำร (4%) ต ่ำกว่ำ
อตัรำดอกเบี้ยตำมเงื่อนไขใหม่ (6%) ในกำรหำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของหนี้ให้เจำ้หนี้ใช้
อตัรำดอกเบี้ยที่ก ำหนดตำมเงื่อนไขใหม่ เป็นอตัรำคิดลดเพื่อมใิห้เป็นกำรลดขำดทุนบำงส่วน
จำกกำรปรบัโครงสร้ำงหน้ีในงวดปจัจุบนั และชดเชยด้วยจ ำนวนดอกเบี้ยที่ต ่ำลดลงในงวด
อนำคต 
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มลูค่ำปจัจบุนัของกระแสเงนิสดตำมเงือ่นไขใหม ่ อตัรำส่วนลด 6%, 4 ปี 

        เงนิตน้ (700,000 x 0.7921)        =                554,470    

        ดอกเบีย้ (42,000 x 3.4651)       =                145,534   *700,000 

จ ำนวนหน้ีตำมบญัชก่ีอนปรบัโครงสรำ้งหนี้ 
(เงนิตน้ 800,000 + ดอกเบีย้คงคำ้ง 5,000) 

 

805,000 

ผลขำดทุนจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ 105,000 

 

หมำยเหตุ: *ปดัเป็นจ ำนวนเตม็  
 

กำรบนัทึกบญัชีส ำหรบัเจ้ำหน้ี จะเป็นดงันี้   (หน่วย : บาท) 
 

สมดุบญัชสี าหรบัเจา้หนี้ 
25x1   

ธ.ค.31    เดบติ  ลกูหนี้ตำมสญัญำปรบัโครงสรำ้งหนี้ 700,000  

                    ขำดทุนจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ 105,000  

                    เครดติ  ลกูหนี้  800,000 

                              ดอกเบีย้คำ้งรบั  5,000 

           บนัทกึบญัชปีรบัโครงสรำ้งหน้ีทีม่ปีญัหำ   

25x2   

ธ.ค.31    เดบติ  เงนิสด 42,000  

                   เครดติ  ดอกเบีย้รบั  42,000 

           บนัทกึการรบัช าระหนี้และดอกเบีย้รบั ตามเงือ่นไขใหมใ่นปีที ่1 

25x3   

ธ.ค. 31           เดบติ  เงนิสด 42,000  

                   เครดติ  ดอกเบีย้รบั  42,000 

           บนัทกึการรบัช าระหนี้และดอกเบีย้รบั ตามเงือ่นไขใหมใ่นปีที ่2 

25x4   

ธ.ค. 31  เดบติ  เงนิสด 42,000  

                   เครดติ  ดอกเบีย้รบั  42,000 

           บนัทกึการรบัช าระหนี้และดอกเบีย้รบั ตามเงือ่นไขใหมใ่นปีที ่3 
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สมดุบญัชสี าหรบัเจา้หนี้ (ต่อ) 
25x5    

ธ.ค. 31 เดบติ  เงนิสด 42,000  

          เครดติ  ดอกเบีย้รบั  42,000 

 บนัทกึการรบัช าระหน้ีและดอกเบีย้รบั ตามเงือ่นไขใหมใ่นปีที ่4  

 เดบติ เงนิสด 700,000  

         เครดติ  ลกูหนี้ตามสญัญาปรบัโครงสรา้งหนี้  700,000 

 บนัทกึรบัช าระหน้ีจากลกูหนี้ตามสญัญาปรบัโครงสรา้งหนี้  

 

กำรเปิดเผยข้อมลู 

               การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการปรบัโครงสรา้งหนี้ทีม่ปีญัหาทีเ่กดิขึน้ในแต่ละงวดบญัชทีีม่ ี
การปรบัโครงสรา้งหนี้ไว้ในงบการเงนิหรอืในหมายเหตุงบประกอบงบการเงนิ โดยแบ่งพจิารณา
ส าหรบัลกูหนี้และเจา้หนี้ ดงัต่อไปนี้ 
 

               1.  กำรเปิดเผยข้อมลูส ำหรบัลกูหน้ี 

—        1.1  รายละเอยีดเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขทีส่ าคญัหรอืลกัษณะส าคญัของ 
ขอ้ตกลงส าหรบัการปรบัโครงสรา้งหนี้แต่ละรายการ 
—       1.2  ก าไรรวมของการปรบัโครงสรา้งหนี้และภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง 
—       1.3  จ านวนต่อหุน้ของก าไรรวมจากการปรบัโครงสรา้งหลงัหกัภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง 
—       1.4  จ านวนรวมของก าไรหรอืขาดทุนสุทธขิองการโอนสนิทรพัยท์ีม่กีารรบัรูใ้น 

ระหว่างงวด 

—       1.5  ส าหรบังวดหลงัจากทีม่กีารปรบัโครงสรา้ง ควรเปิดเผยจ านวนการช าระหนี้ที ่
อาจเกดิขึน้ซึง่รวมอยูใ่นมลูค่าตามบญัชขีองเจา้หนี้ทีม่กีารปรบัโครงสรา้ง 
  
               2.  กำรเปิดเผยข้อมลูส ำหรบัเจ้ำหน้ี 

—       2.1  อตัราคดิลดทีใ่ช ้(ถา้เกีย่วขอ้ง) ในการค านวณจ านวนทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืจาก 

ลกูหนี้ และถา้ใชอ้ตัราตน้ทุนของเงนิทุนตอ้งเปิดเผยเหตุผล และองคป์ระกอบของตน้ทุนดงักล่าว 

—       2.2  จ านวนรายของลกูหนี้ทีม่กีารปรบัโครงสรา้งและยอดรวมเทยีบกบัลกูหนี้ทัง้หมด 

—       2.3  ประเภทส าคญัของสนิทรพัยแ์ละมลูค่ายตุธิรรมในกรณีทีเ่จา้หนี้ไดร้บัสนิทรพัย ์

หรอืส่วนไดเ้สยีเพื่อรบัช าระหนี้เตม็จ านวน 
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—       2.4  จ านวนรวมเงนิลงทุนในลกูหนี้ทัง้หมด ณ วนัที ่ในงบดุล และก าไรหรอืขาดทุนที่ 
เกดิจากการปรบัโครงสรา้งหนี้ในงวด 

—       2.5  จ านวนเงนิของขอ้ผกูพนัทีจ่ะใหเ้พิม่แก่ลกูหนี้ (ถา้ม)ี 
 

ตำรำงท่ี  9-2  มลูค่าปจัจบุนัของเงนิ 1 บาท เมือ่สิน้งวดที ่n (PVIF i,n) 
  

n 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 

1 .9901 .9804 .9709 .9615 .9524 .9434 .9346 .9259 .9174 .9091 .8929 

2 .9803 .9612 .9426 .9246 .9070 .8900 .8734 .8573 .8417 .8264 .7972 

3 .9706 .9423 .9151 .8890 .8638 .8369 .8163 .7938 .7722 .7513 .7118 

4 .9610 .9238 .8885 .8548 .8227 .7921 .7629 .7350 .7084 .6830 .6355 

5 .9515 .9057 .8626 .8219 .7835 .7473 .7130 .6806 .6499 .6206 .5674 

6 .9420 .8880 .8375 .7903 .7462 .7050 .6663 .6302 .5963 .5645 .5066 

7 .9327 .8706 .8131 .7599 .7107 .6651 .6227 .5835 .5470 .5132 .4523 

8 .9235 .8535 .7894 .7307 .6768 .6274 .5820 .5403 .5019 .4665 .4039 

9 .9143 .8368 .7664 .7026 .6446 .5919 .5439 .5002 .4604 .4241 .3606 

10 .9053 .8203 .7441 .6756 .6139 .5584 .5083 .4632 .4224 .3855 .3220 

 

ทีม่ำ : (เบญจมำศ  อภสิทิธิภ์ญิโญ,  2553 : 426) 
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ตารางท่ี  9-3  มลูค่ำปจัจบุนัของเงนิงวด 1 บำทต่องวด  เป็นเวลำ n งวด  (PVIFA i,n) 
 

n 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 

1 0.9910 0.9804 0.9709 0.9615 0.9524 0.9434 0.9346 0.9259 0.9174 0.9091 0.8929 

2 1.9704 1.9416 1.9135 1.8861 1.8594 1.8334 1.8080 1.7833 1.7591 1.7355 1.6901 

3 2.9410 2.8839 2.8286 2.7751 2.7232 2.6730 2.6243 2.5771 2.5313 2.4869 2.4018 

4 3.8534 3.8077 3.7171 3.6299 3.5460 3.4651 3.3872 3.3121 3.2397 3.1699 3.0373 

5 4.8534 4.7135 4.5797 4.4518 4.3295 4.2124 4.1002 3.9927 3.8897 3.7908 3.6048 

6 5.7955 5.6014 5.4172 5.2421 5.0757 4.9173 4.7665 4.6229 4.4859 4.3553 4.1114 

7 6.7282 6.4720 6.2303 6.0021 5.7864 5.5824 5.3893 5.2064 5.0330 4.8684 4.5638 

8 7.6517 7.3255 7.0197 6.7327 6.4632 6.2098 5.9713 5.7466 5.5348 53349 4.9676 

9 8.5660 8.1622 7.7861 7.4353 7.1078 6.8017 6.5152 6.2469 5.9952 5.7590 5.3282 

10 9.4713 8.9826 8.5302 8.1109 7.7217 7.3601 7.0236 6.7101 6.4177 6.1446 5.6502 
 

 

ทีม่ำ : (เบญจมำศ  อภสิทิธิภ์ญิโญ,  2553 : 425) 

 

บทสรปุ 

 

 กำรปรบัโครงสรำ้งหน้ีทีม่ปีญัหำ หมำยถงึ กำรทีเ่จำ้หน้ียนิยอมผ่อนปรนเงื่อนไขกำร
ช ำระหน้ีใหล้กูหน้ีทีป่ระสบปญัหำทำงกำรเงนิ ซึง่ตำมปกตจิะไม่พจิำรณำยนิยอมให ้กำรยนิยอม
นัน้อำจเกดิขึน้จำกเหตุผลทำงเศรษฐกจิหรือทำงกฎหมำย วธิปีฏบิตัทิำงบญัชสี ำหรบักำรปรบั
โครงสรำ้งหน้ีทีม่ปีญัหำเกี่ยวกบัลูกหน้ีและเจำ้หน้ีอำจท ำไดโ้ดยกำรโอนสนิทรพัยเ์พื่อช ำระหน้ี
ทัง้หมด กำรโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของเพื่อช ำระหนี้ทัง้หมด และกำรเปลี่ยนแปลง
เงือ่นไขกำรช ำระหนี้  
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

 

1.  บรษิทั อุดมทรพัย ์จ ำกดั ตกลงรบัโอนทีด่นิจำก บรษิทั จดัสรรทีด่นิ จ ำกดั เพื่อเป็นกำรช ำระ
หนี้ตัว๋เงนิจ ำนวน 500,000 บำท ดอกเบีย้คงคำ้ง 50,000 บำท รวม 550,000 บำท โดยทีด่นิมี
รำคำตำมบญัช ี450,000 บำท แต่มมีลูค่ำยตุธิรรม 300,000 บำท 

 

ให้ท า 

1.  เปรยีบเทยีบรำคำตำมบญัชขีองสนิทรพัยก์บัมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อน 

2.  เปรยีบเทยีบมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนกบัรำคำตำมบญัชขีองหนี้  
3.  บนัทกึรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งในสมดุรำยวนัทัว่ไปส ำหรบัลกูหนี้และเจำ้หนี้ 

 

2.  บรษิทั พูนทรพัยก์ำรผลติ จ ำกดั ตกลงรบัเครื่องจกัรของบรษิทั จกัรกล จ ำกดั เพื่อเป็นกำร
ช ำระหนี้ตัว๋เงนิอำย ุ5 ปี ทัง้จ ำนวน  

1. เงนิตน้จ ำนวน 600,000 บำท 

2. ดอกเบีย้คงคำ้ง 60,000 บำท 

3. ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 100,000 บำท 

4. เครือ่งจกัรมรีำคำตำมบญัช ี400,000 บำท 

5. เครือ่งจกัรมมีลูค่ำยตุธิรรม 500,000 บำท 

 

ให้ท า  
1.  เปรยีบเทยีบรำคำตำมบญัชขีองสนิทรพัยก์บัมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อน 

2.  เปรยีบเทยีบมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนกบัรำคำตำมบญัชขีองหนี้ (สุทธจิำก
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู) 

3.  บนัทกึรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งในสมดุรำยวนัทัว่ไปส ำหรบัลกูหนี้และเจำ้หนี้ 
 

3.  บรษิทั สุขสมบูรณ์ จ ำกดั ตกลงรบัโอนหุน้สำมญัจำก บรษิทั พูนผลกำรคำ้ จ ำกดั เพื่อเป็น
กำรช ำระหนี้ตัว๋เงนิจ ำนวน 100 ลำ้นบำท ดอกเบีย้คงคำ้ง 10 ลำ้นบำท รวม 110 ลำ้นบำท โดย
หุน้สำมญัมรีำคำตำมมลูค่ำ 90 ลำ้นบำท แต่มมีลูค่ำยตุธิรรม (รำคำตลำด) 100 ลำ้นบำท 
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ให้ท า 

 1.  เปรยีบเทยีบมลูค่ำยตุธิรรมของส่วนไดเ้สยีกบัรำคำตำมบญัชขีองหนี้ (ดำ้นลกูหนี้)  
และเงนิลงทุนในลกูหนี้-สุทธจิำกค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (ดำ้นเจำ้หนี้) 

  2.  บนัทกึรำยกำรทีเ่กี่ยวขอ้งในสมดุรำยวนัทัว่ไปส ำหรบัลกูหนี้และเจำ้หนี้ 
 

4.  บรษิทั ยนืยำว จ ำกดั ตกลงรบัโอนหุน้สำมญัจ ำนวน 50,000 หุน้ ของบรษิทั รกัออกฤทธิ ์
จ ำกดั เพื่อเป็นกำรช ำระหนี้ตัว๋เงนิอำย ุ5 ปี ทัง้จ ำนวน  

1. เงนิตน้จ ำนวน 600,000 บำท 

2. ดอกเบีย้คงคำ้ง 60,000 บำท 

3. ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 100,000 บำท 

4. หุน้สำมญัมรีำคำตำมมลูค่ำหุน้ละ 10 บำท 

5. หุน้สำมญัมรีำคำตลำด 520,000 บำท (50,000 หุน้) 
 

ให้ท า  
1.  เปรยีบเทยีบมลูค่ำยตุธิรรมของส่วนไดเ้สยีกบัรำคำตำมบญัชขีองหนี้ (ดำ้นลกูหนี้)  

และเงนิลงทุนในลกูหนี้-สุทธจิำกค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  (ดำ้นเจำ้หนี้) 
2.  บนัทกึรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งในสมดุรำยวนัทัว่ไปทำงดำ้นลกูหนี้และเจำ้หนี้ 

 

5.  บรษิทั โชตชิ่วง จ ำกดั (เจำ้หนี้) ยนิยอมใหบ้รษิทั ผูก้ลำ้ จ ำกดั (ลกูหนี้) มกีำรปรบั 

โครงสรำ้งหนี้ ดงันี้ 
 1. ลดเงนิตน้ จำก 100 ลำ้นบำท เหลอื 60 ลำ้นบำท 

 2. ยกดอกเบีย้คำ้งจำ่ย 5 ลำ้นบำทให ้

 3. ยดืระยะเวลำช ำระหนี้ออกไปอกี 2 ปี 

 4. ลดอตัรำดอกเบีย้จำก 10% เป็น 8%  
 

ให้ท า 

 1.  ปรบัรำคำตำมบญัชขีองหนี้ใหเ้ท่ำกบัจ ำนวนเงนิทีต่้องจำ่ยในอนำคต 

 2.  บนัทกึรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งในสมดุรำยวนัทัว่ไป 
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6.  บรษิทั ไมเ้มอืงหนำว จ ำกดั ตกลงรบัทีด่นิของบรษิทั ยดูอุีตสำหกรรม จ ำกดั เพื่อเป็นกำร
ช ำระหนี้ทัง้จ ำนวน  

1. เงนิตน้จ ำนวน 200,000 บำท 

2. ดอกเบีย้คงคำ้ง 20,000 บำท 

3. ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 10,000 บำท 

4. ทีด่นิมรีำคำตำมบญัช ี180,000 บำท 

5. ทีด่นิมมีลูค่ำยตุธิรรม 150,000 บำท 

 

ให้ท า  
1.  เปรยีบเทยีบรำคำตำมบญัชขีองสนิทรพัยก์บัมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อน 

2.  เปรยีบเทยีบมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนกบัรำคำตำมบญัชขีองหนี้ (สุทธจิำก
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู) 

3.  บนัทกึรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งในสมดุรำยวนัทัว่ไปส ำหรบัลกูหนี้และเจำ้หนี้ 
 

7.  บรษิทั อุดรรตัตกิำล จ ำกดั ตกลงรบัโอนหุน้สำมญัจ ำนวน 40,000 หุน้ ของบรษิทั กรงุเทพ
ไทย จ ำกดั เพื่อเป็นกำรช ำระหน้ีตัว๋เงนิทัง้จ ำนวน  

1. เงนิตน้จ ำนวน 400,000 บำท 

2. ดอกเบีย้คงคำ้ง 50,000 บำท 

3. ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 40,000 บำท 

4. หุน้สำมญัมรีำคำตำมมลูค่ำหุน้ละ 10 บำท 

5. หุน้สำมญัมรีำคำตลำด 420,000 บำท (40,000 หุน้) 
 

ให้ท า  
1.  เปรยีบเทยีบมลูค่ำยตุธิรรมของส่วนไดเ้สยีกบัรำคำตำมบญัชขีองหนี้ (ดำ้นลกูหนี้)  

และเงนิลงทุนในลกูหนี้ (ดำ้นเจำ้หนี้) 
2.  บนัทกึรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งในสมดุรำยวนัทัว่ไปทำงดำ้นลกูหนี้และเจำ้หนี้ 
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เอกสารอ้างอิง 

 

สภำวชิำชพีบญัช ีในพระบรมชปูถมัภ.์  (2545).  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 104 (ปรบัปรงุ  
 2545)  เร่ือง การปรบัโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา.  กรงุเทพฯ.    
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  10 

งบกระแสเงินสด 

 

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท  

 1.  ความหมายของงบกระแสเงนิสด 

2.  วตัถุประสงคข์องงบกระแสเงนิสด 

3.  ประโยชน์ของขอ้มลูกระแสเงนิสด 

4.  องคป์ระกอบของงบประแสเงนิสด 

5.  รายการทีม่ใิช่เงนิสด 

6.  รปูแบบการน าเสนองบกระแสเงนิสด 

7.  การจดัท างบกระแสเงนิสด 

8.  บทสรปุ 

9.  แบบฝึกหดัทา้ยบท 

10.  เอกสารอา้งองิ 
 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 1.  ผูเ้รยีนเขา้ใจความหมายของงบกระแสเงนิสด 

2.  ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจวตัถุประสงคข์องงบกระแสเงนิสด 

3.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายถงึประโยชน์ของขอ้มลูกระแสเงนิสดได ้

4.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายองคป์ระกอบของงบกระแสเงนิสดได ้

5.  ผูเ้รยีนสามารถบอกและอธบิายเกีย่วกบัรายการทีม่ใิช่เงนิสดได ้

6.  ผูเ้รยีนสามารถจดัท าและน าเสนองบกระแสเงนิสดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1.  บรรยาย/อภปิรายพรอ้มยกตวัอยา่ง 
2.  การคน้ควา้หาความรูจ้ากสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์

3.  ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองศูนยว์ทิยบรกิารและแหล่งความรูต่้าง ๆ 

4.  ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง งบกระแสเงนิสด (วนัวสิา  เนื่องสมศร,ี  2557 : 

299-326) 

 2.  ชุดการสอน PowerPoint ประจ าบทเรยีน 

 3.  แหล่งเวบ็ไซตท์ีเ่กีย่วขอ้งจากสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์

 4.  แหล่งความรูจ้ากวารสารและหนงัสอืพมิพต่์าง ๆ 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

 1.  สอบถามเพื่อประเมนิความเขา้ใจในเนื้อหา และท าแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน 

 2.  มอบหมายแบบฝึกหดัเป็นการบา้น 

 3.  ตรวจสอบการท าแบบฝึกหดัทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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บทท่ี 10 

งบกระแสเงินสด 

 

 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ส าหรบักิจการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ ก าหนดประเภทของงบการเงนิที่ต้องน าเสนอ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิ 
งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของ และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส่วนงบกระแสเงนิสดจดัเป็นงบการเงนิเสรมิที่กจิการจะท าหรอืไม่ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของ
กิจการที่จะเห็นว่ามปีระโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงนิ เช่น ผู้บรหิารหรอืเจ้าของกิจการ ผู้ถือหุ้น   
เป็นต้น ทัง้นี้เพื่อตอบค าถามเกี่ยวกบัการรบัเงนิสดและการใช้จ่ายเงนิสดของกิจการในรอบ
ระยะเวลาบญัชทีี่ผ่านมา และช่วยให้ทราบถงึความเสี่ยงในการด าเนินงานของกจิการ โดยใน
เนื้อหาบทนี้จะไดอ้้างถงึมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง งบกระแสเงนิสด ที่
ไดก้ล่าวถงึความหมาย ประโยชน์ และองคป์ระกอบของงบกระแสเงนิสด  
 

ความหมายของงบกระแสเงินสด 

 

เงนิสด (Cash) หมายถงึ เงนิสดในมอืและเงนิฝากธนาคารทีต่อ้งจา่ยคนืเมือ่ทวงถาม 

รายการเทยีบเท่าเงนิสด (Cash Equivalent) หมายถงึ เงนิลงทุนระยะสัน้ที่มสีภาพ
คล่องสูง  ซึง่พรอ้มทีจ่ะเปลีย่นเป็นเงนิสดในจ านวนทีท่ราบได ้และมคีวามเสีย่งทีไ่ม่มนีัยส าคญั
ต่อการเปลีย่นแปลงมลูค่า 

กระแสเงนิสด (Cash Flows) หมายถึง  การเข้าและออกของเงนิสดและรายการ
เทยีบเท่าเงนิสด 

งบกระแสเงนิสด (Statement of Cash Flows) หมายถึง งบการเงนิที่แสดงการ
เปลี่ยนแปลงของเงนิสดโดยแสดงการเข้า (ได้มา) และออก (ใช้ไป) ของเงนิสดและรายการ
เทยีบเท่าเงนิสดของกจิการระหว่างงวดเวลาหนึ่ง อนัเนื่องมาจาก 3 กจิกรรม ไดแ้ก่ กจิกรรม
ด าเนินงาน กจิกรรมลงทุน และกจิกรรมจดัหาเงนิ 

 

วตัถปุระสงคข์องงบกระแสเงินสด 

 ขอ้มูลเกี่ยวกบักระแสเงนิสดของกจิการมีวตัถุประสงค์ต่อผู้ใช้งบการเงนิเพื่อให้ทราบ 
ดงันี้ (ไพบลูย ์ ผจงวงศ,์  2554 : 264) 
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 1.  แหล่งทีม่าและใชไ้ปของเงนิสดในรอบระยะเวลาบญัชทีีผ่่านมา 
 2.  กจิการจะมกีระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่ะน ามาใชใ้นการด าเนินงานหรอืไม่ 
 3.  กจิการจะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ตามภาระผกูพนัทีเ่กดิขึน้หรอืไม่ 
 4.  กจิการควรทีจ่ะกูเ้งนิมาเพื่อลงทุนมากน้อยเพยีงใด 

 5.  กจิการมคีวามสามารถทีจ่ะจา่ยเงนิปนัผลตามปกตหิรอืไม ่

 6.  ท าไมก าไรสุทธถิงึแตกต่างกบักระแสเงนิสดสุทธ ิ

 

ประโยชน์ของข้อมลูกระแสเงินสด 

งบกระแสเงนิสดใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์แก่หลายฝ่าย เพื่อใชใ้นการประเมนิเพื่อทราบ
ถงึสถานการณ์ต่างในอนาคต สามารถประโยชน์ของขอ้มลูกระแสเงนิสด ดงันี้  

 

 1.  เพื่อท าให้ผู้ใช้งบการเงนิสามารถประเมนิการเปลี่ยนแปลงในสนิทรพัยส์ุทธขิอง
กจิการ โครงสร้างทางการเงนิของกจิการ (รวมถงึสภาพคล่อง และความสามารถในการช าระ
หนี้) และความสามารถของกจิการในการจดัการเกี่ยวกบัจ านวนเงนิ และจงัหวะเวลาของกระแส
เงนิสดเพื่อปรบัใหไ้ดเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงสถานการณ์และโอกาส 

 2.  เพื่อประโยชน์ในการประเมนิความสามารถของกจิการในการก่อใหเ้กดิเงนิสดหรอื
รายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 3.  เพื่อท าให้ผู้ใช้งบการเงนิสามารถน าไปสร้างแบบจ าลองเพื่อประเมนิผลและ
เปรยีบเทยีบมลูค่าปจัจบุนัของกระแสเงนิสดในอนาคตของกจิการทีแ่ตกต่างกนั 

 4.  เพื่อเพิม่ความสามารถในการเปรยีบเทยีบกนัไดข้องผลการด าเนินงานทีร่ายงาน
โดยกิจการที่แตกต่างกนัได้ เนื่องจากได้ตดัผลกระทบที่เกิดจากการใช้วธิปีฏิบตัิทางบญัชีที่
แตกต่างกนัส าหรบัรายการและเหตุการณ์ทีเ่หมอืนกนัออกไปแลว้ 

 

องคป์ระกอบของงบกระแสเงินสด 

 งบกระแสเงนิสดเป็นงบที่แสดงให้ทราบถงึแหล่งได้มาและใช้ไปของเงนิสดในระหว่าง
งวดเวลาหนึ่ง ซึง่จ าแนกกจิกรรมที่เกี่ยวกบัการจดัท างบกระแสเงนิสดเป็น 3 กจิกรรม ได้แก่ 
กจิกรรมด าเนินงาน กจิกรรมลงทุน และกจิกรรมจดัหาเงนิ 
 

 1.  กิจกรรมด าเนินงาน  
 กจิกรรมด าเนินงาน (Operating Activities) หมายถงึ กจิกรรมหลกัทีก่่อใหเ้กดิรายได้

ของกจิการ และกจิกรรมอื่นทีม่ใิช่กจิกรรมลงทุนหรอืกจิกรรมจดัหาเงนิ ดงันัน้ โดยทัว่ไปจะเป็น
ผลมาจากรายการต่างๆ และเหตุการณ์อื่นทีเ่กดิขึน้ในการค านวณก าไรหรอืขาดทุนของกจิการ 
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 ตวัอยา่งแหล่งไดม้าของกระแสเงนิสด จากกจิกรรมด าเนินงาน เช่น 

  1.  เงนิสดรบัจากการขายสนิคา้และการใหบ้รกิาร 
  2.  เงนิสดรบัจากรายไดค้่าสทิธ ิค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า และรายไดอ้ื่น 

  3.  เงนิสดรบัจากค่าสนิไหมทดแทน จากการประกนัภยั 

  4.  เงนิสดรบัจากสญัญาทีถ่อืไวเ้พื่อซือ้ขายหรอืเพื่อคา้ 
  5.  เงนิสดรบัจากรายไดด้อกเบีย้ เงนิปนัผลรบั (อาจจดัประเภทเป็นกจิกรรมลงทุน 

   หรอืกจิกรรมจดัหาเงนิในแต่ละรอบระยะเวลาหนึ่งอยา่งสม ่าเสมอ) 
 ตวัอยา่งแหล่งใชไ้ปของกระแสเงนิสด จากกจิกรรมด าเนินงาน ไดแ้ก่ 

  1.  เงนิสดจา่ยเพื่อซือ้สนิคา้หรอืจา่ยค่าบรกิาร 
  2.  เงนิสดจา่ยค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ของกจิการ 
  3.  เงนิสดจา่ยใหแ้ก่พนกังานและจา่ยแทนพนกังาน 

  4.  เงนิสดจา่ยค่าประกนั 

  5.  เงนิสดจา่ยค่าภาษเีงนิได ้

  6.  เงนิสดจา่ยค่าดอกเบีย้ (อาจจดัประเภทเป็นกจิกรรมลงทุนหรอืกจิกรรมจดัหา- 
      เงนิในแต่ละรอบระยะเวลาหนึ่งอยา่งสม ่าเสมอ) 
  

 2. กิจกรรมลงทุน  
 กจิกรรมลงทุน (Investing Activities) หมายถงึ การได้มาและการจ าหน่ายสนิทรพัย์
ไมห่มนุเวยีน และเงนิลงทุนอื่น ซึง่ไมร่วมอยูใ่นรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 ตวัอยา่งแหล่งไดม้าของกระแสเงนิสด จากกจิกรรมลงทุน ไดแ้ก่ 

  1.  เงนิสดรบัจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

  2.  เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน และสนิทรพัยร์ะยะยาวอื่น 

  3.  เงนิสดรบัจากการขายหลกัทรพัยห์รอืเงนิลงทุน เช่น พนัธบตัรรฐับาล เป็นตน้  
  4.  เงนิสดรบัจากการขายตราสารทุนหรอืตราสารหนี้ของกจิการอื่น และส่วน 

   ไดเ้สยีในการรว่มคา้  
 

 ตวัอยา่งแหล่งใชไ้ปของกระแสเงนิสด จากกจิกรรมลงทุน ไดแ้ก่ 

  1.  เงนิสดจา่ยจากการซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

  2.  เงนิสดจา่ยจากการซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน และสนิทรพัยร์ะยะยาวอื่น 

  3.  เงนิสดจา่ยจากการซือ้หลกัทรพัยห์รอืเงนิลงทุน เช่น พนัธบตัรรฐับาล เป็นตน้ 

  4.  เงนิสดจา่ยจากการซือ้ตราสารทุนหรอืตราสารหนี้ของกจิการอื่น และส่วน 

      ไดเ้สยีในการรว่มคา้ 
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 3.  กิจกรรมจดัหาเงิน  
 กิจกรรมจดัหาเงนิ (Financing Activities) หมายถึง กิจกรรมที่มผีลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในขนาดและองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของและส่วนของการกู้ยมืของกจิการ 
ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ในการคาดคะเนสทิธเิรยีกรอ้งในกระแสเงนิสดในอนาคตจากผูใ้หเ้งนิทุนแก่
กจิการ   
 ตวัอยา่งแหล่งไดม้าของกระแสเงนิสด จากกจิกรรมจดัหาเงนิ ไดแ้ก่ 

  1.  เงนิสดรบัจากการออกหุน้ทุนหรอืตราสารทุนอื่น 

  2.  เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู ้การกูย้มืเงนิ การจ านอง 
  3.  เงนิสดรบัจากการกูย้มืระยะสัน้และระยะยาวอื่น 

 

 ตวัอยา่งแหล่งใชไ้ปของกระแสเงนิสด จากกจิกรรมจดัหาเงนิ ไดแ้ก่ 

  1.  เงนิสดจา่ยซือ้หุน้ทุนคนื  
  2.  เงนิสดจา่ยไถ่ถอนหุน้กู้ 
  3.  เงนิสดจา่ยช าระหนี้เงนิกูย้มื 

  4.  เงนิสดจา่ยเงนิปนัผล 

  5.  เงนิสดจา่ยเพื่อลดจ านวนคงเหลอืของหนี้สนิซึง่เกีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่าการเงนิ 

 

รายการท่ีมิใช่เงินสด 

 รายการลงทุนและรายการจดัหาเงนิที่มไิด้มกีารใชเ้งนิสดหรอืรายการเทยีบเท่าเงนิสด
ต้องไม่น ามารวมในงบกระแสเงนิสด รายการดงักล่าวต้องเปิดเผยไวใ้นส่วนอื่นของงบการเงนิ
เพื่อใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีเ่กีย่วกบักจิกรรมลงทุน และกจิกรรมจดัหาเงนิเหล่านัน้ 

 กจิกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงนิหลายกจิกรรมไม่มผีลกระทบโดยตรงต่อกระแส
เงนิสดปจัจุบนั แม้ว่ากิจกรรมดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อโครงสร้างทุนและสินทรพัย์ของกิจ 
ดังนั ้นการไม่น ารายการที่มิใช่เงินสดมารวมในงบกระแสเงินสดเป็นการสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องงบกระแสเงนิสด เนื่องจากรายการเหล่านัน้ไมเ่กีย่วขอ้งกบักระแสเงนิสด 

ในรอบระยะเวลาบญัชปีจัจบุนั  
 

 ตวัอยา่งรายการทีม่ใิช่เงนิสด ไดแ้ก่ 

  1.  การซือ้สนิทรพัย ์ทัง้โดยการก่อหนี้สนิโดยตรงหรอืการท าสญัญาเช่าทีเ่ป็น 

   สญัญาเช่าการเงนิ 

  2.  การซือ้กจิการโดยการออกหุน้ทุน และ 
  3.  การแปลงหนี้เป็นทุน 
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รปูแบบการน าเสนองบกระแสเงินสด 

 การจดัท างบกระแสเงนิสด เป็นการน าเสนอกระแสเงนิสดในระหว่างรอบระยะเวลาหนึ่ง 
โดยจ าแนกเป็นกระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กจิกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงนิ 
เพื่อให้ไดก้ระแสเงนิสดสุทธขิองแต่ละกจิกรรม จากนัน้น ากระแสเงนิสดสุทธขิองแต่ละกจิกรรม
มารวมกนัค านวณกระแสเงนิสดสุทธเิพิม่ขึน้หรอืลดลงของกจิการ แล้วบวกด้วยเงนิสดยกมา 
เพื่อแสดงยอดเงนิสดปลายงวด   

 รปูแบบการน าเสนองบกระแสเงนิสด สามารถแสดงไดด้งันี้  

 

ช่ือกิจการ......................................... 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัระยะเวลา.......................................................... 
        หน่วย : บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน   

 แหล่งไดม้า:-   

 ……………………………………… xx  

 แหล่งใชไ้ป:-   

 ……………………………………… (xx)  

กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน  xx 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน   

 แหล่งไดม้า:-   

 ……………………………………… xx  

 แหล่งใชไ้ป:-   

 ……………………………………… (xx)  

กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมลงทุน  xx 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ   

 แหล่งไดม้า:-   

 ……………………………………… xx  

 แหล่งใชไ้ป:-   

 ……………………………………… (xx)  

กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ  xx 
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เงนิสดสุทธเิพิม่ขึน้ (ลดลง) xx 

บวก เงนิสดยกมา (ตน้งวด)  xx 

เงนิสดปลายงวด  xx 

 

การจดัท างบกระแสเงินสด 

 จากรปูแบบการน าเสนองบกระแสเงนิสดทีต่้องประกอบดว้ย 3 กจิกรรม คอื กจิกรรม
ด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงนิ ซึ่งแต่ละกิจกรรมจ าเป็นต้องค านวณหา
กระแสเงนิสดสุทธเิพื่อน าไปค านวณหายอดเงนิสดปลายงวดต่อไป  

 

 1.  การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

 กจิการตอ้งแสดงกระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน  โดยใชว้ธิใีดวธิหีนึ่งดงัต่อไปนี้  
คอื วธิทีางตรง และวธิทีางออ้ม แต่ทัง้นี้จากการแสดงกระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงานตาม
วธิทีางอ้อมถอืว่าเป็นวธิทีี่นิยมน ามาปฏบิตัมิากกว่าวธิทีางตรง (ไพบูลย ์ ผจงวงศ์,  2554 : 

267-268) 

 

  1.1  วิธีทางตรง   
  การจดัท างบกระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน ดว้ยวธิทีางอ้อม เป็นการแสดง 
ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเงินสดรบัและเงินสดจ่ายตามลักษณะของรายการหลักที่ส าคัญในการ
ด าเนินงานของกจิการ เช่น เงนิสดรบัจากลกูคา้ในการขายสนิคา้ เงนิสดจ่ายแก่เจา้หนี้ในการซือ้
สนิคา้ เงนิสดรบัจากรายไดต่้างๆ  เงนิสดจา่ยค่าใชจ้า่ยต่างๆ ในการด าเนินงาน เป็นตน้ 

   การค านวณเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงานโดยวธิทีางตรง ท าไดด้งันี้ 
   1.1.1  ปรบัรายไดจ้ากการขายใหเ้ป็นเงนิสดรบัจากลกูคา้ ดงันี้ 

ขาย xx 

บวก  ลกูหนี้การคา้ลดลง xx 

หกั    ลกูหนี้การคา้เพิม่ขึน้ xx 

รวมเงนิสดรบัจากลกูคา้ xx 

    

   1.1.2  ปรบัตน้ทุนขายใหเ้ป็นเงนิสดจา่ยซือ้สนิคา้ ดงันี้ 
ตน้ทุนขาย xx 

บวก  สนิคา้คงเหลอืปลายงวดเพิม่ขึน้ xx 

        เจา้หนี้การคา้ลดลง xx 
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หกั    สนิคา้คงเหลอืปลายงวดลดลง xx 

        เจา้หนี้การคา้เพิม่ขึน้ xx 

รวมเงนิสดจา่ยซือ้สนิคา้ xx 

 

   1.2.3  ปรบัรายไดอ้ื่นทีม่ผีลกระทบต่อเงนิสด ใหเ้ป็นเงนิสดรบัจากรายไดต่้างๆ  
ดงันี้ 

รายไดอ้ื่น xx 

บวก  รายไดค้า้งรบัลดลง xx 

        รายไดร้บัล่วงหน้าเพิม่ขึน้ xx 

หกั    รายไดค้า้งรบัเพิม่ขึน้ xx 

        รายไดร้บัล่วงหน้าลดลง xx 

รวมเงนิสดรบัจากรายไดต่้างๆ xx 

 

   1.2.4  ปรบัค่าใชจ้่ายอื่นทีม่ผีลกระทบต่อเงนิสด ใหเ้ป็นเงนิสดจ่ายค่าใชจ้่าย
ต่างๆ  ดงันี้ 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน xx 

บวก  ค่าใชจ้า่ยคา้งจ่ายลดลง xx 

        ค่าใชจ้า่ยจ่ายล่วงหน้าเพิม่ขึน้ xx 

หกั    ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ยเพิม่ขึน้ xx 

        ค่าใชจ้า่ยจ่ายล่วงหน้าลดลง 
หกั   ค่าเสื่อมราคา หนี้สงสยัจะสญู ค่าตดัจ าหน่าย 

xx 

xx 

รวมเงนิสดจา่ยค่าใชจ้า่ยต่างๆ xx 

 

   1.2.5  ปรบัภาษเีงนิไดท้ีม่ผีลกระทบต่อเงนิสด 

ภาษเีงนิได ้ xx 

บวก  ภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายลดลง xx 

        ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชลีดลง xx 

หกั    ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ยเพิม่ขึน้ xx 

        ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชเีพิม่ขึน้ xx 

ภาษเีงนิได ้ xx 

  



308 

 

  บทที ่10  

  

สามารถน ามาจดัท าใหอ้ยูใ่นรปูแบบของงบกระแสเงนิสด (บางส่วน) ไดด้งันี้ 
 

ช่ือกิจการ………………………. 
งบกระแสเงินสด (บางส่วน) 

ส าหรบัระยะเวลา....................................... 
หน่วย : บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน:  

           เงนิสดรบัจากลกูคา้ xx 

           เงนิสดจา่ยซือ้สนิคา้ (xx) 

           เงนิสดรบัจากรายไดต่้างๆ xx 

           เงนิสดจา่ยค่าใชจ้า่ยต่างๆ 

           ภาษเีงนิได ้

(xx) 

(xx) 

กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน xx  

 

  1.2  วิธีทางอ้อม 

  การจดัท างบกระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน ด้วยวธิทีางอ้อมจะแสดงด้วย
ยอดก าไรสุทธหิรอืขาดทุนปรบัปรุงด้วยผลกระทบของรายการที่ไม่กระทบกบัเงนิสด รายการ
คา้งรบั หรอืค้างจ่ายของเงนิสดรบัหรอืเงนิสดจ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานในอดตีหรอืใน
อนาคต และรายการรายได้หรอืค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบักระแสเงนิสดจากการลงทุนหรอืจดัหา
เงิน  สามารถแสดงถึงการปรบัปรุงรายการต่างๆ เพื่อค านวณกระแสเงนิสดจากกิจกรรม
ด าเนินงานในรปูแบบของงบกระแสเงนิสด (บางส่วน) ไดด้งันี้ 
 

ช่ือกิจการ………………………. 
งบกระแสเงินสด (บางส่วน) 

ส าหรบัระยะเวลา....................................... 
หน่วย : บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน:  

ก าไรสุทธ ิ xx 

รายการปรบัปรุงก าไรสุทธใิหเ้ป็นตามเกณฑเ์งนิสด:  

บวก  ค่าใชจ้า่ยทีไ่มไ่ดจ้า่ยเป็นเงนิสด เช่น ค่าเสื่อมราคา หนี้สงสยัจะสญู เป็นตน้ xx 
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บวก (หกั)  การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยห์มนุเวยีนทีม่ผีลกระทบต่อรายไดแ้ลค่าใชจ้่าย  
- สนิทรพัยห์มุนเวยีนเพิม่ขึน้ (xx) 

- สนิทรพัยห์มุนเวยีนลดลง xx 

บวก (หกั)  การเปลีย่นแปลงในหนี้สนิหมนุเวยีนทีม่ผีลกระทบต่อรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย      
- หนี้สนิหมนุเวยีนเพิม่ขึน้ xx 

- หนี้สนิหมนุเวยีนลดลง (xx) 

บวก (หกั)  รายการก าไรขาดทุนทีเ่กดิจากการลงทุนและจ าหน่ายสนิทรพัย์ 
               ไมห่มนุเวยีน 

 

- ก าไรจากการลงทุนและจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน (xx) 

- ขาดทุนจากการลงทุนและจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน xx 

บวก (หกั)  การตดับญัชสี่วนเกนิและส่วนต ่ามลูค่าหุน้กู้  

- การตดับญัชสี่วนเกนิมลูค่าหุน้กู้ (xx) 

- การตดับญัชสี่วนต ่ามลูค่าหุน้กู้ xx 

บวก (หกั)  การเปลีย่นแปลงภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  

- ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชเีพิม่ขึน้ xx 

- ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชลีดลง (xx) 

กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน xx 

 

 2.  การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

 กจิการตอ้งแยกแสดงเงนิสดรบัและเงนิสดจา่ยตามลกัษณะรายการทีส่ าคญัทีเ่กดิจาก
กจิกรรมลงทุนทีอ่ยูใ่นรปูแบบของงบกระแสเงนิสด (บางส่วน) ไดด้งันี้ 

หน่วย : บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน:  

บวก (หกั)  การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนและเงนิลงทุนอื่น  

- การเปลีย่นแปลงทีเ่พิม่ขึน้ (xx) 

- การเปลีย่นแปลงทีล่ดลง xx 

บวก (หกั)  การเปลีย่นแปลงในตราสารทุนหรอืตราสารหนี้ของกจิการอื่น และ 
              ส่วนไดเ้สยีในการรว่มคา้ 

 

- การเปลีย่นแปลงทีเ่พิม่ขึน้ (xx) 

- การเปลีย่นแปลงทีล่ดลง xx 

กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมลงทุน xx 
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 3.  การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 กจิการต้องแยกแสดงเงนิสดรบัและเงนิสดจ่ายตามลกัษณะรายการทีส่ าคญัทีเ่กดิจาก
กจิกรรมจดัหาเงนิทีอ่ยูใ่นรปูแบบของงบกระแสเงนิสด (บางส่วน) ไดด้งันี้ 

หน่วย : บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ:  

บวก (หกั)  การเปลีย่นแปลงในขนาดและองคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของ  

- การเปลีย่นแปลงทีเ่พิม่ขึน้ xx 

- การเปลีย่นแปลงทีล่ดลง (xx) 

บวก (หกั)  การเปลีย่นแปลงในการกู้ยมืของกจิการ  

- การเปลีย่นแปลงทีเ่พิม่ขึน้ xx 

- การเปลีย่นแปลงทีล่ดลง (xx) 

(หกั)  จา่ยเงนิปนัผล (xx) 

กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ xx 

 

 4.  ขัน้ตอนการจดัท างบกระแสเงินสด สามารถท าไดด้งันี้ (ปรบัปรงุจาก  
สมนึก  เอือ้จริะพงษ์พนัธ,์  2552 : 437) 

  4.1 ค านวณหายอดการเปลีย่นแปลงของแต่ละบญัชทีีอ่ยูใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 

  4.2 ค านวณหายอดกระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน ตามวธิทีางตรงหรอื
ทางออ้ม 

  4.3 ค านวณหายอดกระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

  4.4 ค านวณหายอดกระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

  4.5 ค านวณหาเงนิสดสุทธเิพิม่ขึน้หรอืลดลง (รวมกระแสเงนิสดสุทธขิอง 3 

กจิกรรม) 
  4.6 น าเงนิสดคงเหลอืตน้งวด บวกกบักระแสเงนิสดสุทธทิีไ่ดค้ านวณไดใ้นขัน้ตอน
ที ่5 เพื่อแสดงยอดเงนิสดคงเหลอืปลายงวด 

  จากขัน้ตอนการจดัท างบกระแสเงนิสดขา้งตน้ เพื่อใหเ้ขา้ใจและชดัเจนมากยิง่ขึน้ 
จงึขอยกตวัอยา่งเพื่ออธบิายและแสดงขัน้ตอนในการจดัท า ดงัแสดงในตวัอยา่งที ่10-1 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 10-1 

 ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูงบแสดงฐานะการเงนิเปรยีบเทยีบของบรษิทั เสรมิบารม ีจ ากดั และ
งบก าไรขาดทุนส าหรบัปี  สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 
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บริษทั  เสริมบารมี  จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x2  และ 25x1 

   หน่วย : บาท 

  25x2  25x1 

สนิทรพัย ์    

สนิทรพัยห์มุนเวยีน:    

 เงนิสด 25,000  20,000 

 ลกูหนี้การคา้ (สุทธ)ิ 32,000  35,000 

 สนิคา้คงเหลอื 8,000  10,000 

 ค่าใชจ้่ายจา่ยล่วงหน้า   9,000    5,000 

            รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 74,000  70,000 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน:    

 เงนิลงทุนระยะยาว 85,000  90,000 

 ทีด่นิ  280,000  200,000 

 อาคาร และอุปกรณ์ 60,000  64,000 

 หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (4,000)  (2,000) 

          รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 421,000  352,000 

รวมสนิทรพัย ์ 495,000  422,000 

หนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้    

หนี้สนิหมนุเวยีน:    

 เจา้หนี้การคา้ 54,000  60,000 

 ค่าเช่าคา้งจ่าย 10,000  6,000 

 ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 11,000  10,000 

          รวมหน้ีสนิหมนุเวยีน 75,000  76,000 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน:    

 เงนิกูร้ะยะยาว 80,000  65,000 

 ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  34,000   35,000 

          รวมหนี้สนิไมห่มุนเวยีน 114,000  100,000 

รวมหน้ีสนิ 189,000  176,000 
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บริษทั  เสริมบารมี  จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x2  และ 25x1 

   หน่วย : บาท 

  25x2  25x1 

ส่วนของผูถ้อืหุน้:    

 ทุนเรอืนหุน้ 224,000  200,000 

 ก าไรสะสม  82,000   46,000 

            รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 306,000  246,000 

รวมหน้ีสนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 495,000  422,000 

 

บริษทั  เสริมบารมี  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x2   

   หน่วย : บาท 

ขาย   450,000 

หกั  ตน้ทุนขาย   270,000 

ก าไรขัน้ตน้   180,000 

หกั  ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร    60,000 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนรายไดอ้ื่นและภาษเีงนิได้   120,000 

ก าไรจากการขายเงนิลงทุนระยะยาว     3,000 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้   123,000 

หกั  ภาษเีงนิได ้20%    24,600 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ   98,400 

 

รายะเอยีดเพิม่เตมิ: 

 1.  ขายเงนิลงทุนเป็นเงนิสดจ านวน 8,000 บาท โดยมรีาคาทุนจ านวน 5,000 บาท  
 2.  บรษิทัฯ จา่ยเงนิปนัผลในระหว่างงวดจ านวน 62,400 บาท 
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 จากขอ้มลูขา้งต้น สามารถน ามาแสดงการจดัท างบกระแสเงนิสดตามวธิทีางตรง และ
วธิทีางออ้มไดด้งันี้ ค านวณหายอดการเปลี่ยนแปลงของแต่ละบัญชีที่อยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงนิ 
      

บริษทั  เสริมบารมี  จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x2  และ 25x1 

     หน่วย : บาท 

  25x2  25x1 เพ่ิม +/ ลด - 

สนิทรพัย ์      

สนิทรพัยห์มุนเวยีน:      

 เงนิสด 25,000  20,000  +5,000 

 ลกูหนี้การคา้ (สุทธ)ิ 32,000  35,000  -3,000 

 สนิคา้คงเหลอื 8,000  10,000  -2,000 

 ค่าใชจ้่ายจา่ยล่วงหน้า   9,000    5,000  +4,000 

           รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 74,000  70,000   

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน:      

 เงนิลงทุนระยะยาว 85,000  90,000  -5,000 

 ทีด่นิ  280,000  200,000  +80,000 

 อาคาร และอุปกรณ์ 60,000  64,000  -4,000 

 หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (4,000)  (2,000)  +2,000 

          รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 421,000  352,000   

รวมสนิทรพัย ์ 495,000  422,000   

หนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้      

หนี้สนิหมนุเวยีน:      

 เจา้หนี้การคา้ 54,000  60,000  -6,000 

 ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 10,000  6,000  +4,000 

 ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 11,000  10,000  +1,000 

         รวมหน้ีสนิหมุนเวยีน 75,000  76,000   
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บริษทั  เสริมบารมี  จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x2  และ 25x1 

     หน่วย : บาท 

  25x2  25x1 เพ่ิม +/ ลด - 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน:     

 เงนิกูร้ะยะยาว 80,000  65,000  +15,000 

 ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  34,000   35,000  -1,000 

         รวมหน้ีสนิไมห่มุนเวยีน 114,000  100,000   

รวมหน้ีสนิ 189,000  176,000   

ส่วนของผูถ้อืหุน้:  

 ทุนเรอืนหุน้ 224,000  200,000  +24,000 

 ก าไรสะสม  82,000   46,000  +36,000 

         รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 306,000  246,000   

รวมหน้ีสนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 495,000  422,000   

 

 จากข้อมูลการค านวณยอดการเปลี่ยนแปลงของแต่ละบญัชีที่อยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงนิของบรษิทั  เสรมิบารม ี จ ากดั สามารถน ามาจดัท างบกระแสเงนิสดตามวธิทีางตรง ได้
ดงัต่อไปนี้ 
 

บริษทั  เสริมบารมี  จ ากดั 

งบกระแสเงินสด (วิธีทางตรง) 
ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x2   

   หน่วย : บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน:    

 เงนิสดรบัจากลกูคา้ (1) 453,000   

 เงนิสดจ่ายซือ้สนิคา้ (2) (274,000)   

 เงนิสดจ่ายแก่ค่าใชจ้่ายต่างๆ (3) (58,000)   

 ภาษเีงนิได ้(4) (24,600)   

กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน   96,400 
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กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน: 

 ขายเงนิลงทุนระยะยาว 8,000   

 ทีด่นิเพิม่ขึน้ (80,000)   

 อาคาร และอุปกรณ์ลดลง 4,000   

กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมลงทุน:   (68,000) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ:    

 เงนิกูร้ะยะยาวเพิม่ขึน้ 15,000   

 ทุนเรอืนหุน้เพิม่ขึน้ 24,000   

 จา่ยเงนิปนัผล (62,400)   

กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ:   (23,400) 

เงนิสดสุทธเิพิม่ขึน้ (ลดลง)   5,000 

บวก  เงนิสดตน้งวด   20,000 

เงนิสดปลายงวด   25,000 

 

ค านวณประกอบ:  

 1.  ปรบัรายไดจ้ากการขายใหเ้ป็นเงนิสดรบัจากลกูคา้ ดงันี้ 
ขาย 450,000 

บวก  ลกูหนี้การคา้ลดลง   3,000 

รวมเงนิสดรบัจากลกูคา้ 453,000 
  

 2.  ปรบัตน้ทุนขายใหเ้ป็นเงนิสดจ่ายซือ้สนิคา้ ดงันี้ 
ตน้ทุนขาย 270,000 

บวก  เจา้หนี้การคา้ลดลง 6,000 

หกั    สนิคา้คงเหลอืปลายงวดลดลง (2,000) 

รวมเงนิสดจา่ยซือ้สนิคา้ 274,000 
  

 3.  ปรบัค่าใชจ้่ายอื่นทีม่ผีลกระทบต่อเงนิสดใหเ้ป็นเงนิสดจา่ยแก่ค่าใชจ้า่ยต่างๆ   
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 60,000 

บวก  ค่าใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้าเพิม่ขึน้ 4,000 

หกั    ค่าเช่าคา้งจา่ยเพิม่ขึน้ (4,000) 

        ค่าเสื่อมราคา (2,000) 

รวมเงนิสดจา่ยแก่ค่าใชจ้า่ยต่างๆ 58,000 
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 4.  ปรบัภาษเีงนิไดท้ีม่ผีลกระทบต่อเงนิสด 

ภาษเีงนิได ้ 24,600 

บวก  ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชลีดลง 1,000 

หกั    ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ยเพิม่ขึน้ (1,000) 

ภาษเีงนิได ้ 24,600 

 

 การแสดงการจดัท างบกระแสเงนิสดตามวธิทีางออ้ม จากขอ้มลูของบรษิทั  เสรมิ
บารม ี จ ากดั สามารถน ามาจดัท า ไดด้งัต่อไปนี้ 
 

บริษทั  เสริมบารมี  จ ากดั 

งบกระแสเงินสด (วิธีทางอ้อม) 
ส าหรบัปี  ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x2  

           หน่วย : บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน:    

 ก าไรสุทธ ิ 98,400   

 ค่าเสื่อมราคา 2,000   

 ลกูหนี้การคา้ลดลง 3,000   

 สนิคา้คงเหลอืลดลง 2,000   

 ค่าใชจ้่ายจา่ยล่วงหน้าเพิม่ขึน้ (4,000)   

 เจา้หนี้การคา้ลดลง (6,000)   

 ค่าเช่าคา้งจ่ายเพิม่ขึน้ 4,000   

 ภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายเพิม่ขึน้ 1,000   

 ก าไรจากการขายเงนิลงทุนระยะยาว (3,000)   

 ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชลีดลง (1,000)   

กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน   96,400 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน:    

 ขายเงนิลงทุนระยะยาว 8,000   

 ทีด่นิเพิม่ขึน้ (80,000)   

 อาคาร และอุปกรณ์ลดลง 4,000   

กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมลงทุน:   (68,000) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ:    
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 เงนิกูร้ะยะยาวเพิม่ขึน้ 15,000   

 ทุนเรอืนหุน้เพิม่ขึน้ 24,000   

 จา่ยเงนิปนัผล (62,400)   

กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ:   (23,400) 

เงนิสดสุทธเิพิม่ขึน้ (ลดลง)   5,000 

บวก  เงนิสดตน้งวด   20,000 

เงนิสดปลายงวด   25,000 

 

บทสรปุ 
 

งบกระแสเงนิสด หมายถงึ งบการเงนิทีแ่สดงการเปลีย่นแปลงของเงนิสดโดยแสดง 
การเข้า (ได้มา) และออก (ใช้ไป) ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดของกจิการระหว่าง
งวดเวลาหนึ่ง อนัเนื่องมาจาก 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และ
กจิกรรมจดัหาเงนิ ซึง่ทัง้ 3 กจิกรรมตอ้งแสดงกระแสเงนิสดทีไ่ดใ้นแต่ละกจิกรรม โดยการแสดง
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงานกิจการสามารถค านวณได้จากวธิใีดวธิหีนึ่งจาก 2 วธิ ี
ไดแ้ก่ วธิทีางตรง และวธิทีางออ้ม   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



318 

 

  บทที ่10  

  

แบบฝึกหดัท้ายบท 

 

1.  จากรายการต่อไปนี้จงระบุว่าเป็นแหล่งไดม้าหรอืใชไ้ปของเงนิสด จากกจิกรรมด าเนินงาน 
กจิกรรมลงทุน หรอืกจิกรรมจดัหาเงนิ  

    

1. ขายสนิคา้ 9. ซือ้สนิคา้มาจ าหน่ายเพิม่เตมิ 

2. จา่ยเงนิเดอืนพนกังาน 10. ขายทีด่นิ 

3. ซือ้เครือ่งตกแต่ง 11. น าหุน้ออกจ าหน่ายในราคาตามมลูค่า 
4. ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์ 12. ค่าโฆษณาคา้งจ่ายลดลง 
5. ลกูหนี้การคา้ลดลง 13. ซือ้เงนิลงทุนระยะยาวเพิม่เตมิ 

6. เงนิกูย้มืระยะยาวเพิม่ขึน้ 14. จา่ยค่าพาหนะ 
7. ค่าเช่าจา่ยล่วงหน้าลดลง 15. ค่าเสื่อมราคา 
8. จา่ยเงนิปนัผล 16. ไถ่ถอนหุน้กู ้

 

2.  ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูเกี่ยวกบัการด าเนินงาน (บางส่วน) ของบรษิทั ทรพัยม์ณีการคา้ จ ากดั 
ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 (หน่วย : บาท) 
  

 ส าหรบังวด  ส้ินงวด  ต้นงวด 

ลกูหนี้ (สุทธ)ิ   38,000  42,000 

สนิคา้คงเหลอื   3,500  2,500 

ค่าเบีย้ประกนัจา่ยล่วงหน้า   4,000  6,000 

เจา้หนี้การคา้   50,000  54,000 

เงนิเดอืนคา้งจา่ย   12,000  15,000 

ขายสนิคา้ 280,000     

ตน้ทุนขาย 182,000     

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  
     (รวมค่าเสื่อมราคา 4,000 บาท) 

52,000     

 

ให้ท า  
 แสดงการค านวณหากระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน โดยใชว้ธิทีางตรง 
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3.  ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูของบรษิทั พงษ์พนัธก์ารคา้ จ ากดั มยีอดคงเหลอืบางบญัชเีกีย่วกบั
สนิทรพัยห์มุนเวยีนและหนี้สนิหมุนเวยีน ส าหรบัปี 25x1 ดงันี้ 
                    หน่วย : บาท 

  ส้ินปี  ต้นปี 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน:    

 เงนิสด 8,000  10,000 

 ลกูหนี้การคา้ (สุทธ)ิ 20,000  24,000 

 สนิคา้คงเหลอื 6,000  4,000 

 ค่าใชจ้่ายจา่ยล่วงหน้า 10,000   7,000 

          รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 44,000  45,000 

หนี้สนิหมนุเวยีน:    

 เจา้หนี้การคา้ 35,000  40,000 

 ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 8,000  5,000 

 ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 19,000  13,000 

          รวมหน้ีสนิหมนุเวยีน 62,000  58,000 

 

 ในระหว่างปี 25x1 กจิการมบีญัชภีาษเีงนิไดร้อตดับญัชจี านวน 4,000 บาท และเมือ่
สิน้ปี 25x1 มกี าไรสุทธจิ านวน 52,000 บาท ซึง่ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานไดร้วมค่าเสื่อมราคา
จ านวน 2,500 บาท 

 

ให้ท า 

 1.  ค านวณเงนิสดรบัจากลกูคา้  
 2.  ค านวณเงนิสดจ่ายซือ้สนิคา้ 
 3.  ค านวณเงนิสดจ่ายค่าใชจ้า่ยต่างๆในการด าเนินงาน 

 4.  แสดงกระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน โดยใชว้ธิทีางตรง 
 5.  แสดงกระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน โดยใชว้ธิทีางออ้ม 
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4.  บรษิทั เพชรเอกอุตสาหกรรม จ ากดั มขีอ้มลูส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 ดงันี้ 
(หน่วย : บาท) 
  

 ส าหรบังวด  ส้ินงวด  ต้นงวด 

ลกูหนี้ (สุทธ)ิ   20,000  24,000 

สนิคา้คงเหลอื   4,000  6,800 

ค่าเช่าจา่ยล่วงหน้า   12,000  8,000 

ทีด่นิ   400,000  420,000 

เงนิลงทุนระยะยาว   150,000  160,000 

เจา้หนี้การคา้   30,000  28,000 

เงนิเดอืนคา้งจา่ย   9,000  12,000 

หุน้สามญั   320,000  300,000 

หุน้กู ้   50,000  60,000 

ขายสนิคา้ 600,000     

ตน้ทุนขาย 360,000     

เงนิเดอืน 30,000     

ค่าสาธารณูปโภค 14,500     

ค่าเสื่อมราคา 8,000     

ขาดทุนจากการทีด่นิ 6,000     

จา่ยเงนิปนัผล 45,000     

ค่าภาษเีงนิได ้ 26,000     

 

ให้ท า  
  1.  แสดงการค านวณหากระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน โดยใชว้ธิทีางตรง 

 2.  แสดงการค านวณหากระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน โดยใชว้ธิทีางออ้ม 
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5. ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูของบรษิทั  ยดูอีรทยั จ ากดั 
 

บริษทั ยดีูอรทยั จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x5 และ 25x4  
 

 25x5 

(บาท) 
25x4 

(บาท) 
เพ่ิม/ลด 

จ านวน 

สนิทรพัย ์

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 

      เงนิสด 

      ลกูหนี้การคา้(สุทธ)ิ 
      สนิคา้คงเหลอื 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 

     เงนิลงทุนระยะยาว 

     ทีด่นิ 

     อุปกรณ์ส านกังาน 

     ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านกังาน 

รวมสนิทรพัย ์

หนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 

หนี้สนิหมนุเวยีน 

     เจา้หนี้การคา้ 
     ตัว๋เงนิจา่ย 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 

     เงนิกูจ้ านอง 
รวมหน้ีสนิ 

     ทุนเรอืนหุน้ 

     ก าไรสะสม 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 

รวมหน้ีสนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 

 

 

548,400 

200,000 

2,000 

 

205,000 

100,000 

204,000 

(120,400) 
1,139,000 

 

 

210,000 

113,000 

 

100,000 

423,000 

292,000 

424,000 

716,000 

1,139,000 

 

 

500,000 

180,000 

20,000 
 

105,000 

100,000 

204,000 

(100,000) 
1,009,000 

 

 

160,000 

113,000 

 

130,000 

403,000 

282,000 

324,000 

606,000 

1,009,000 

 

 

……..………… 

………..……… 

……..………… 

 

……..………… 

………..……… 

……..………… 

……..………… 

 

 

 

……..………… 

………..……… 

 

……..………… 

 

……..………… 

……..………… 

. 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิ: 

1. บรษิทัฯ มกี าไรสุทธ ิจ านวน  131,600 บาท 

2. บรษิทัฯ จ่ายเงนิสดปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ จ านวน 31,600 บาท 

 

ให้ท า  

1. ค านวณการเปลีย่นแปลงงบแสดงฐานะการเงนิในตารางใหถู้กตอ้ง         
 2. จดัท างบกระแสเงนิสดส าหรบัระยะเวลา 1 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x5  
ส าหรบักจิกรรมด าเนินงานใหใ้ชว้ธิทีางออ้ม         
 

6.  ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูงบแสดงฐานะการเงนิเปรยีบเทยีบของบรษิทั สามทหารเสอืการคา้ จ ากดั 
และงบก าไรขาดทุนส าหรบัปี  สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 และ 25x1 
 

บริษทั  สามทหารเสือการค้า  จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x2  และ 25x1 

   หน่วย : บาท 

  25x2  25x1 

สนิทรพัย ์    

สนิทรพัยห์มุนเวยีน:    

 เงนิสด 45,000  38,000 

 ลกูหนี้การคา้ (สุทธ)ิ 60,000  62,000 

 สนิคา้คงเหลอื 10,000  8,000 

 ค่าใชจ้่ายจา่ยล่วงหน้า  15,000   10,000 

            รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 130,000  118,000 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน:    

 เงนิลงทุนระยะยาว 120,000  135,000 

 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 480,000  500,000 

 หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (20,000)  (12,000) 

          รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 580,000  623,000 

รวมสนิทรพัย ์ 710,000  741,000 
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บริษทั  สามทหารเสือการค้า  จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x2  และ 25x1 

   หน่วย : บาท 

  25x2  25x1 

หนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้    

หนี้สนิหมนุเวยีน:    

 เจา้หนี้การคา้ 55,000  42,000 

 ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 25,000  30,000 

 ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 14,000  12,000 

          รวมหน้ีสนิหมนุเวยีน 94,000  84,000 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน:    

 เงนิกูจ้ านอง 125,000  140,000 

 ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  25,000  28,000 

          รวมหนี้สนิไมห่มุนเวยีน 150,000  168,000 

รวมหน้ีสนิ 244,000  252,000 

ส่วนของผูถ้อืหุน้:    

 หุน้สามญั 380,000  400,000 

 ก าไรสะสม  86,000   89,000 

            รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 466,000  489,000 

รวมหน้ีสนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 710,000  741,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



324 

 

  บทที ่10  

  

บริษทั  สามทหารเสือการค้า  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x2   

   หน่วย : บาท 

ขาย   500,000 

หกั  ตน้ทุนขาย   325,000 

ก าไรขัน้ตน้   175,000 

หกั  ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร    

       เงนิเดอืน 40,000   

       ค่าสาธารณูปโภค 9,000   

       ค่าเบีย้ประกนั 10,000   

       ค่าเสื่อมราคา 8,000   

       ค่ารบัรอง 6,000  73,000 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนรายไดอ้ื่นและภาษเีงนิได ้   102,000 

       ขาดทุนจากการขายเงนิลงทุน    3,000 

       ก าไรจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์     8,000 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้   107,000 

หกั  ภาษเีงนิได ้20%    21,400 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ   85,600 

 

รายะเอยีดเพิม่เตมิ: 

 1.  ขายทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ราคา 28,000 บาท มรีาคาทุนจ านวน 20,000 บาท 

 2.  เงนิลงทุนทีถ่อืไวร้าคาทุน 15,000 บาท ถูกขายเป็นเงนิสดในราคา 12,000 บาท  

 

ให้ท า   
 1.  บรษิทัฯ มกีารประกาศจ่ายเงนิปนัผลหรอืไม ่ถา้มกีารประกาศจา่ยเงนิปนัผล 

  จะเป็นจ านวนเงนิเท่าไร  

 2.  แสดงการจดัท างบกระแสเงนิสดส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2  

  โดยใชว้ธิทีางตรง 

 3.  แสดงการจดัท างบกระแสเงนิสดส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2  

  โดยใชว้ธิทีางออ้ม 
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7. บรษิทั เลอืดมงักรการคา้ จ ากดั มขีอ้มลูการจดัท างบแสดงฐานะการเงนิเปรยีบเทยีบ ดงันี้ 
 

บริษทั เลือดมงักรการค้า จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x2 และ 25x1  
 25x2 25x1 

สนิทรพัย ์

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 

        เงนิสด 

        ลกูหนี้การคา้(สุทธ)ิ 
        สนิคา้คงเหลอื 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 

       เงนิลงทุนระยะยาว 

       อาคาร 
       ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร 
รวมสนิทรพัย ์

หนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 

หนี้สนิหมนุเวยีน 

       เจา้หนี้การคา้ 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 

       เงนิกูร้ะยะยาว 

รวมหน้ีสนิ 

       ทุนเรอืนหุน้ 

       ก าไรสะสม 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 

รวมหน้ีสนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 

 

 

49,000 

68,000 

5,000 

 

180,000 

300,000 

(45,000) 
557,000 

 

 

20,000 

 

80,000 
100,000 

300,000 

157,000 

457,000 

557,000 

 

 

20,000 
54,000 

9,000 

 

168,000 

320,000 

(30,000) 
541,000 

 

 

42,000 

 

94,000 

136,000 

300,000 

105,000 

405,000 

541,000 

. 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ : บรษิทัฯ มกี าไรสุทธ ิจ านวน 150,000 บาท 

 

ให้ท า          
 จดัท างบกระแสเงนิสดส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 โดยวธิทีางออ้ม  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  11 

งบการเงินระหว่างกาล 

 

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท  

 1.  ความหมายของงบการเงนิระหว่างกาล 

2.  หลกัการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 

3.  การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิประจ าปี 

4.  การรบัรูร้ายการและการวดัค่า 

5.  บทสรปุ 

6.  แบบฝึกหดัทา้ยบท 

7.  เอกสารอา้งองิ 

 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 1.  ผูเ้รยีนเขา้ใจและสามารถอธบิายความหมายของงบการเงนิระหว่างกาลได ้

2.  ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 

3.  ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในขอ้มลูทีก่จิการควรเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงนิระหว่างกาลได ้

4.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายหลกัเกณฑใ์นการรบัรูร้ายการวดัค่ารายการทีน่ าเสนอใน 

งบการเงนิระหว่างกาลได ้

 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1.  บรรยาย/อภปิรายพรอ้มยกตวัอยา่ง 

2.  การคน้ควา้หาความรูจ้ากสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์

3.  ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองศูนยว์ทิยบรกิารและแหล่งความรูต่้าง ๆ 

4.  ท ำแบบฝึกหดัทำ้ยบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง งบการเงนิระหว่างกาล (วนัวสิา  เนื่องสมศร,ี  
2557 : 327-364) 

 2.  ชุดการสอน PowerPoint ประจ าบทเรยีน 
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 3.  แหล่งเวบ็ไซตท์ีเ่กีย่วขอ้งจากสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์

 4.  มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง งบการเงนิระหว่างกาล 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

 1.  สอบถามเพื่อประเมนิความเขา้ใจในเนื้อหา และท าแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน 

 2.  มอบหมายแบบฝึกหดัเป็นการบา้น 

 3.  ตรวจสอบการท าแบบฝึกหดัทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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บทท่ี 11 

งบการเงินระหว่างกาล 

 

 งบการเงนิระหว่างกาลจะช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงนิ ไดแ้ก่ ผูล้งทุน เจา้หนี้ และผูใ้ชง้บอื่น
เข้าใจถึงฐานะการเงนิ สภาพคล่อง และความสามารถในการด าเนินกิจการได้อย่างทนัเวลา  
เพราะเป็นการน าเสนองบการเงนิทีส่ ัน้กว่างวดเตม็ปีบญัช ีเช่น งวดระยะเวลา 3 เดอืน 6 เดอืน 
โดยเนื้อหาบทนี้ไดอ้้างองิตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง งบการเงนิ
ระหว่างกาล ดงันี้ 
 

ความหมายของงบการเงินระหว่างกาล 

  มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2557) ไดใ้ห้ความหมายไว้ว่า งบการเงนิ
ระหว่างกาล หมายถงึ งบการเงนิทีเ่ป็นงบการเงนิแบบสมบูรณ์หรอืงบการเงนิแบบย่ออย่างใด
อยา่งหนึ่ง ส าหรบังวดบญัชทีีส่ ัน้กว่างวดเตม็ปีบญัช ี

  ตามมาตรฐานการบญัชีฉบับนี้ไม่ได้บงัคับว่ากิจการประเภทใดที่ควรเผยแพร่งบ
การเงนิระหว่างกาล ควรเผยแพร่บ่อยเพยีงใด หรอืควรเผยแพร่ใหเ้สรจ็ภายในระยะเวลาเท่าใด
หลงัสิ้นสุดงวดระหว่างกาล อย่างไรก็ตาม รฐับาล หน่วยงานก ากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ละหน่วยงานกบักบัดูแลด้านบญัชอีื่น มกัจะก าหนดให้กจิการทีอ่อกตราสาร
หนี้หรอืตราสารทุนเสนอขายต่อสาธารณชน ต้องจดัท างบการเงนิระหว่างกาล โดยสนับสนุนให้
กจิการทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยป์ฏบิตัดิงันี้ 
 1. จดัท างบการเงนิระหว่างกาลอยา่งน้อย ณ วนัสิน้งวดครึง่ปีแรกของรอบบญัช ีและ 
 2. จดัท างบการเงนิระหว่างกาลใหพ้รอ้มใชภ้ายใน 60 วนันบัจากวนัสิน้งวด 

ระหว่างกาลนัน้ 

 

หลกัการบญัชีเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินระหว่างกาล 

 กจิการผู้จดัท างบการเงนิระหว่างกาลจะต้องจดัท ารายงานทางการเงนิ ตามหลกัการ
บญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบการเงนิระหว่างกาล มรีายละเอยีดเกีย่วกบัการจดัท าดงันี้ 
  

 1.  ส่วนประกอบของงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงนิระหว่างกาลสามารถแยกพจิารณาได ้2 แบบ ดงันี้  
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  1.1  ส่วนประกอบขัน้ต า่ของงบการเงินระหว่างกาล มดีงันี้ 
  1.1.1  งบแสดงฐานะการเงนิแบบยอ่ 

  1.1.2  งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นแบบยอ่ทีแ่สดงแบบงบ 

เดยีวหรอืแบบสองงบ 

   1.1.3  งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของแบบยอ่ 

   1.1.4  งบกระแสเงนิสดแบบยอ่ 

   1.1.5  หมายเหตุประกอบงบการเงนิทีก่ าหนด 

 

  1.2  ส่วนประกอบแบบสมบรูณ์ของงบการเงินระหว่างกาล มดีงันี้ 
   1.2.1  งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัสิน้งวด 

   1.2.2  งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวด 

   1.2.3  งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของส าหรบังวด 

   1.2.4  งบกระแสเงนิสดส าหรบังวด 

   1.2.5  หมายเหตุประกอบงบการเงนิ ซึง่ประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชทีี่
ส าคญัและขอ้มลูทีเ่ป็นค าอธบิายอื่น 

   1.2.6  งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัต้นงวดของงวดก่อน เมื่อกจิการได้น า
นโยบายการบญัชใีหม่มาถอืปฏบิตัยิอ้นหลงั หรอืปรบัยอ้นหลงัรายการในงบการเงนิ หรอืเมื่อ
กจิการมกีารจดัประเภทรายการใหมใ่นงบการเงนิ  
  

2.  รปูแบบและเน้ือหาของงบการเงินระหว่างกาล 

 เมือ่กจิการตอ้งการจดัท างบการเงนิระหว่างกาลทีต่อ้งค านึงถงึรปูแบบและเนื้อหาใน 2 

แบบ คอืงบการเงนิระหว่างกาลแบบสมบูรณ์ หรอืงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ กจิการต้องมี
การก าหนดรปูแบบและเนื้อหาของงบการเงนิระหว่างกาล ดงันี้ 
 

  2.1  หากกจิการเผยแพร่งบการเงนิระหว่างกาลแบบสมบูรณ์ กจิการต้องก าหนด
รปูแบบและเนื้อหาของงบการเงนิใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดทีร่ะบุไวใ้นมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่
1 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง การน าเสนองบการเงนิ เกีย่วกบัการแสดงงบการเงนิแบบสมบรูณ์ 

  2.2  หากกจิการเผยแพร่งบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ กจิการต้องแสดงหวัข้อ
เรื่องและยอดรวมย่อในลกัษณะเดียวกบัที่แสดงในงบการเงนิประจ าปีล่าสุดและต้องเปิดเผย
ข้อมูลที่ส าคญัตามที่มาตรฐานการบญัชีก าหนด กิจการต้องแสดงรายการแต่ละบรรทดัหรอื
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เปิดเผยขอ้มูลเพิม่เตมิหากการไม่แสดงหรอืการไม่เปิดเผยขอ้มูลเพิม่เตมินัน้ท าให้งบการเงนิ
ระหว่างกาลแบบยอ่บดิเบอืนไปจากความเป็นจรงิ 
  2.3  กจิการตอ้งแสดงส่วนประกอบของก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานและก าไรต่อหุน้ปรบ
ลดในงบก าไรขาดทุนส าหรบังวดระหว่างกาล ไมว่่าจะเป็นงบก าไรขาดทุนแบบสมบูรณ์หรอืแบบ
ย่อ เมื่อกจิการอยู่ในขอบเขตขอมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่33 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง ก าไรต่อ
หุน้ (เมือ่มกีารประกาศใช)้ 
 

 3.  งวดท่ีต้องน าเสนองบการเงินระหว่างกาล 

 การรายงานระหว่างกาลต้องรวมงบการเงนิระหว่างกาล (แบบสมบูรณ์หรอืแบบย่อ) 
ส าหรบังวดต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
 

  3.1  งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัสิน้งวดระหว่างกาลปจัจุบนั และงบแสดงฐานะ
การเงนิเปรยีบเทยีบ ณ วนัสิน้งวดปีบญัชลี่าสุดทีผ่่านมา (แสดงไตรมาสปจัจุบนัเทยีบกบังบปี
ก่อน) 
  3.2  งบก าไรขาทุนและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวดระหว่างกาลปจัจุบนั
จนถงึวนัสิ้นงวดระหว่างกาลเปรยีบเทยีบกบังบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัช่วงเวลากนัของ
งวดทีผ่่านมา  
  3.3  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของที่แสดงยอดตัง้แต่ต้นปีปจัจุบนั
จนถงึสิ้นงวดระหว่างกาลเปรยีบเทยีบงบการเงนิดงักล่าวส าหรบัช่วงเวลาเดยีวกนัของงวดที่
ผ่านมา (เช่น ถา้เป็นไตรมาส 3 ตอ้งแสดงยอดสะสม 3 ไตรมาส เทยีบกบังวดเวลาเดยีวกนัของ
ปีก่อน) 
  3.4  งบกระแสเงนิสดที่แสดงยอดตัง้แต่ต้นปีบญัชจีนถึงวนัสิ้นงวดระหว่างกาล
เปรยีบเทยีบกบังบกระแสเงนิสดส าหรบัช่วงเวลาเดยีวกนัของงวดทีผ่่านมา (เช่นถ้าเป็นไตรมาส 
3 ตอ้งแสดงยอดสะสม 3 ไตรมาส เทยีบกบังวดเวลาเดยีวกนัของปีก่อน)  
 

 4.  การเปิดเผยข้อมลูตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 หากงบการเงนิระหว่างกาลได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีกิจการต้องเปิดเผย
ขอ้เทจ็จรงิดงักล่าว งบการเงนิระหว่างกาลต้องไม่รายงานว่าจดัท าตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิหากไมไ่ดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดทัง้หมดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
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 5.  ความมีสาระส าคญั 

ในการพจิารณาว่าขอ้มลูแต่ละรายการนัน้ ควรรบัรู ้วดัมลูค่า จดัประเภท และเปิดเผย 

อย่างไร ในงบการเงนิระหว่างกาล กิจการต้องประเมนิความมสีาระส าคญัของรายการโดย
สมัพนัธ์กบัขอ้มูลที่รวมอยู่ในงบการเงนิระหว่างกาล กจิการอาจใช้การประมาณการในการวดั
มลูค่า มากกว่าทีใ่ชใ้นการวดัมลูค่าในงบการเงนิประจ าปี  

 

การเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินประจ าปี 

 หากการประมาณการจ านวนเงนิทีไ่ดร้ายงานไวใ้นงบการเงนิระหว่างกาลของงวดก่อน
มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งเป็นนยัส าคญัในงวดระหว่างกาลงวดสุดทา้ยของรอบปีบญัช ีโดยกจิการ
จะไม่ได้น าเสนองบการเงนิระหว่างกาลงวดสุดท้ายนี้แยกต่างหาก กิจการต้องเปิดเผยขอ้มูล
เกีย่วกบัลกัษณะและจ านวนของการเปลีย่นแปลงประมาณการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ
ของงบการเงนิประจ าปีส าหรบัรอบปีบญัชนีัน้  
 ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินระหว่างกาล ตามข้อก าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 
  1. การเปลี่ยนแปลงประมาณการในงวดระหว่างกาลงวดสุดท้ายที่ต้องเปิดเผย 
ได้แก่การปรบัลดมูลค่าสนิค้าคงเหลอื การปรบัโครงสรา้ง หรอืผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ได้
เคยรายงานไวใ้นงวดระหว่างกาลงวดก่อนของรอบปีบญัชเีดยีวกนั  
  2.  การรบัรูแ้ละการกลบับญัชรีายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ทางการเงนิ ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน หรอืสนิทรพัยอ์ื่น 

  3.  การกลบับญัชปีระมาณการหนี้สนิทีเ่กดิจากตน้ทุนการปรบัโครงสรา้ง 
  4.  การไดม้าและการจ าหน่ายไปซึง่ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

  5.  ภาระผกูพนัทีจ่ะซือ้ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

  6.  การช าระค่าเสยีหายทีเ่กดิจากการฟ้องรอ้ง 
  7.  การแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทีส่ าคญัส าหรบัขอ้มลูทีเ่คยน าเสนอในงวดก่อน 

  8.  การเปลีย่นแปลงในสภาพเศรษฐกจิหรอืธุรกจิทีส่่งผลต่อมลูค่ายตุธิรรมของ 
สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีแ่สดงดว้ยมลูค่ายตุธิรรมหรอืราคาทุนตดัจ าหน่าย 

  9.  การผดินัดช าระหนี้หรอืการผดิเงื่อนไขตามสญัญาเงนิกู้ทีย่งัไม่มกีารแกไขใหด้ี
ขึน้ ณ วนัทีก่่อนหรอืในวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

  10.  รายการกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

  11.  การโอนระหว่างล าดบัขัน้ของมลูค่ายตุธิรรมทีใ่ชใ้นการวดัมลูค่ายตุธิรรมของ 
เครือ่งมอืทางการเงนิ 
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  12.  การเปลีย่นแปลงการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิอนัเนื่องมาจากการ
เปลีย่นในวตัถุประสงค ์หรอืเปลีย่นการใชส้นิทรพัยเ์หล่านัน้ 

  13.  การเปลีย่นแปลงในหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ หรอืสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ 

 

 กจิการต้องเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล หาก
ขอ้มูลดงักล่าวไม่เปิดเผยไวท้ี่อื่นโดยต้องแสดงรายการตามเกณฑย์อดสะสมจากต้นปีบญัชถีงึ
ปจัจบุนั 

  1.  ขอ้เทจ็จรงิทีว่่ากจิการไดใ้ชน้โยบายการบญัชแีละวธิกีารค านวณในงบการเงนิ 

ระหว่างกาลเช่นเดยีวกบัทีใ่ชใ้นงบการเงนิประจ าปี 

  2.  การด าเนินงานในงวดระหว่างกาลทีม่ลีกัษณะเป็นวฏัจกัรหรอืฤดกูาล 

  3.  ผลกระทบของรายการไมป่กตต่ิอสนิทรพัย ์หนี้สนิ ส่วนของเจา้ของ ก าไรสุทธ ิ 
หรอืกระแสเงนิสด 

  4.  การเปลี่ยนแปลงประมารการของจ านวนเงนิที่เคยรายงานไว้ในงวดระหว่าง
กาลก่อนของรอบปีบญัชเีดยีวกนั 

  5.  จ านวนเงนิปนัผลจา่ย แยกแสดงตามประเภทของหุน้สามญัและหุน้ประเภทอื่น 

  6.  ขอ้มลูตามส่วนงาน เช่น รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก รายไดร้ะหว่างส่วนงาน  
  7.  การซือ้คนื การช าระคนื และการออกตราสารหนี้และตราสารทุน เป็นตน้ 

 หากงบการเงนิระหว่ากาลได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ กิจการต้อง
เปิดเผยขอ้เทจ็จรงิดงักล่าว งบการเงนิระหว่างกาลต้องไม่รายงานว่าจดัท าตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิหากไมไ่ดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดทัง้หมดของมาตรฐานการรายงานการเงนิ 

 

การรบัรู้รายการและการวดัมลูค่า 

 การรบัรู้รายการเป็นกระบวนการรวมรายการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงบแสดงฐานะ
การเงนิ หรอืงบก าไรขาดทุน และการวดัมูลค่าเป็นการก าหนดจ านวนที่เป็นตวัเงนิเพื่อรบัรู้
องคป์ระกอบงบการเงนิไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื งบการเงนิระหว่างกาลแยกพจิารณาเป็น 3 ขอ้ ดงันี้ 
 

1. การใช้นโยบายการบญัชีเดียวกนักบังบการเงินประจ าปี 

กจิการตอ้งใชน้โยบายการบญัชเีดยีวกนัส าหรบังบการเงนิระหว่างกาลและงบการเงนิ 

ประจ าปี เว้นแต่นโยบายการบญัชทีี่เปลี่ยนแปลงภายหลงัวนัที่ในงบการเงนิประจ าปีล่าสุดนัน้ 
จะใชใ้นงบการเงนิประจ าปีถดัไป อยา่งไรกต็าม ความถี่ในการรายงานของกจิการ (ไม่ว่ากจิการ
จะน าเสนองบการเงนิเป็น รายปี ทุกงวดครึ่งปี หรอืทุกไตรมาส) ต้องไม่มผีลกระทบต่อการ
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วดัผลการด าเนินงานประจ าปี เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว การวดัมูลค่าเพื่อจดัท างบ
การเงนิระหว่างกาลตอ้งจดัท าตามเกณฑย์อดสะสมจากต้นปีบญัชถีงึปจัจุบนั (ตวัอย่างเช่น งวด
ครึง่ปีบรษิทัมกี าไร 100 บาท ในขณะทีไ่ตรมาสแรก บรษิทัรายงานก าไร 20 บาท แสดงว่าใน
ไตรมาสสองบรษิทัจะตอ้งรายงานก าไร 80 บาท) (สมศกัดิ ์ประถมศรเีมฆ,  2557 : 293-294) 

ตวัอยา่งการรบัรูร้ายการและการวดัมลูค่าของงบการเงนิระหว่างกาล มดีงันี้ 
1.  หลกัเกณฑใ์นการรบัรูแ้ละวดัมลูค่าผลขาดทุนจากการปรบัลดมลูค่าสนิคา้ 

คงเหลอื ผลขาดทุนจากการปรบัโครงสรา้ง หรอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยใ์นงวด
ระหว่างกาล 

2.  รายจา่ยทีไ่มเ่ป็นสนิทรพัยต์ามค านิยาม ณ วนัสิน้งวดระหว่างกาล ตอ้งไม่ 
บนัทกึเป็นรายการรอการตดับญัชใีนงบแสดงฐานะการเงนิ ดว้ยเหตุผลทีว่่ากจิการต้องรอขอ้มลู
เพิม่เตมิในอนาคตก่อนทีจ่ะก าหนดได้ว่ารายจ่ายดงักล่าวจะเป็นสนิทรพัยต์ามค านิยามหรอืไม ่
หรอืดว้ยเหตุผลทีว่่าจ านวนก าไรสุทธขิองงวดระหว่างกาลแต่ละงวดในรอบปีบญัชเีดยีวกนัจะได้
ไมแ่ตกต่างกนัเกนิไป 

3.  กจิการตอ้งรบัรูค้่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัภาษเีงนิไดใ้นงวดระหว่างกาลแต่ละงวดดว้ย 

ประมาณการทีด่ทีีสุ่ดโดยอตัราทีใ่ช่ในการค านวณต้องเป็นอตัราภาษเีงนิไดถ้ัว่เฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก
ทัง้ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของรอบปีบญัชนีัน้ กจิการอาจปรบัปรุงจ านวนภาษเีงนิได้คา้งจ่ายในงวด
ระหว่างกาลต่อมาของรอบปีบญัชเีดยีวกนัหากการประมาณการของอตัราภาษีเงนิได้ประจ าปี
เปลีย่นแปลงไป 

 

 2.  ประเดน็ส าคญัในการวดัค่า 

 กจิการต้องใช้เกณฑค์งค้างอย่างเคร่งครดั โดยกจิการต้องไม่รบัรูร้ายได้ที่ได้รบัเป็น
ครัง้คราว รายได้ที่เป็นวฎัจกัร หรอืรายได้ตามฤดูกาลในระหว่างปีบญัช ีหากรายได้นัน้ยงัไม่
เกดิขึน้แต่คาดว่าจะเกดิ ในทางกลบักนั กจิการต้องไม่บนัทกึรายไดด้งักล่าวเป็นรายการรอการ
ตดับญัชหีากรายได้นัน้เกิดแล้วและต้องรบัรูใ้นระหว่างงวด ดงันัน้  ณ วนัสิ้นงวดระหว่างกาล 
กจิการต้องไม่บนัทกึรายได้ที่ยงัไม่เกดิเป็นรายได้ค้างรบั  และต้องไม่บนัทกึรายได้ที่เกิดแล้ว
เป็นรายไดร้อการตดับญัชหีากมาตรฐานการบญัช ีไมอ่นุญาตใหท้ าได ้ณ วนัสิน้งวดปีบญัช ี

 ตวัอย่างรายได้ที่ยงัไม่เกดิ ซึ่งกจิการไม่สามารถบนัทกึเป็นรายได้ไว้ล่วงหน้าได้ แต่
กจิการจะตอ้งรบัรูร้ายการดงักล่าวเป็นรายไดท้ัง้จ านวนเมือ่เกดิขึน้ ไดแ้ก่ 

1.  รายไดจ้ากเงนิปนัผล 

2.  รายไดค้่าสทิธ ิ

3.  เงนิอุดหนุนจากรฐับาล  
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ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้อยา่งไมส่ม ่าเสมอในระหว่างปีบญัชขีองกจิการ ตอ้งคาดการณ์หรอืรอ 

การรบัรูเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท ารายงานในงวดระหว่างกาล ก็ต่อเมื่อเป็นการเหมาะสมที่
กจิการจะคาดการณ์หรอืรอการรบัรูต้น้ทุนดงักล่าว ณ วนัสิน้งวดปีบญัช ี

 

3.  การใช้การประมาณการ 

กจิการตอ้งใชว้ธิวีดัมลูค่าทีท่ าใหม้ัน่ใจว่า ขอ้มลูทีแ่สดงในงบการเงนิระหว่างกาล 

สามารถเชื่อถือได้ รวมทัง้เปิดเผยข้อมูลทางการเงนิทัง้หมดที่มสีาระส าคญัอย่างเหมาะสม
เพื่อใหผู้ใ้ชง้บการเงนิเขา้ใจฐานะการเงนิหรอืผลการด าเนินงานของกจิการ กจิการอาจอาศยัการ
ประมาณการที่สมเหตุสมผลเพื่อวดัมูลค่ารายการบางรายการในงบการเงนิประจ าปีและงบ
การเงนิระหว่างกาล ซึ่งตามปกตกิจิการจ าเป็นต้องใช้การประมาณการในการจดัท างบการเงนิ
ระหว่างกาลมากกว่าทีต่อ้งใชใ้นการจดัท างบการเงนิประจ าปี 

  

ตวัอย่างงบการเงินระหว่างกาล 

 

  ต่อไปนี้เป็นตวัอยา่งงบการเงนิของบรษิทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย  
ส าหรบังวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 (ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย,์  2557) 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชี 
 

เสนอ  ผูถื้อหุ้นบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 

ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดง
ฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 และงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุน
เฉพาะกจิการ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกิจการ ส าหรบั
งวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557 งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของ
ผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้นเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสด
รวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 และ
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ ของบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั
ยอ่ย และของเฉพาะบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการ
จดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง 
งบการเงนิระหว่างกาล ส่วนส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผู้รบัผดิชอบในการให้ขอ้สรุป
เกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของส านักงานการตรวจเงนิ
แผ่นดนิ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน 
รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ ” 
การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้ว ิธ ีการสอบถามบุคลากรซึ่งส ่วนใหญ่เป็น
ผู้รบัผิดชอบด้านการเงนิและบญัชีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การ
สอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าให้ส านักงานการ
ตรวจเงนิแผ่นดนิไมส่ามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึง่อาจพบไดจ้าก
การตรวจสอบ  ดงันัน้ ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิจงึไมแ่สดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิ
ระหว่างกาลทีส่อบทาน 
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ข้อสรปุ 

ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง งบการเงนิระหว่าง
กาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

 

 

 

 

(นางสรินิทร ์  พนัธเ์กษม) 
 ผูต้รวจเงนิแผ่นดนิ 1 รกัษาราชการแทน 

รองผูว้่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

 

 

 

 

(นางสาวสุนนัท ์  วงศเ์มฆ) 
ผูอ้ านวยการส านกัตรวจสอบการเงนิที ่7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

วนัที่ 11 พฤศจกิายน 2557 
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 2,190,881,059,266 2,092,487,017,233 1,869,653,515,893 1,863,550,619,951

ตน้ทุนขายและการให้บริการ 23 2,011,020,289,544 1,926,333,429,183 1,813,262,068,953 1,819,944,839,352

ก าไรขั้นต้น 179,860,769,722 166,153,588,050 56,391,446,940 43,605,780,599

รายไดอ่ื้น 22 15,575,751,282 10,193,586,598 40,909,166,644 43,808,769,928

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 5,898,456,300 5,112,230,966 8,481,854,450 5,617,512,249

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 201,334,977,304 181,459,405,614 105,782,468,034 93,032,062,776

ค่าใชจ่้ายในการขาย 23 8,817,592,802 7,562,762,027 7,861,611,099 6,615,594,413

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 23 30,409,217,404 25,596,427,301 33,759,766,666 17,550,656,960

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 8.11 490,507,098 614,919,856 145,858,243 138,965,395

ค่าใชจ่้ายในการส ารวจปิโตรเลียม 6,698,224,285 3,537,618,771 -                             -                               

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนส าหรับปิโตรเลียม 20,938,972,149 20,060,342,520 -                             -                               

ก าไรจากการด าเนินงาน 133,980,463,566 124,087,335,139 64,015,232,026 68,726,846,008

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13,041,638,353 21,216,499,831 -                             -                               

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 147,022,101,919 145,303,834,970 64,015,232,026 68,726,846,008

ตน้ทุนทางการเงิน 16,384,988,418 15,115,391,369 9,849,222,410 9,912,979,164

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 130,637,113,501 130,188,443,601 54,166,009,616 58,813,866,844

ภาษีเงินได้ 33,031,743,462 34,332,667,720 4,211,766,475 1,451,818,770

ก าไรส าหรับงวด 97,605,370,039 95,855,775,881 49,954,243,141 57,362,048,074

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 82,443,939,706 78,292,987,146 49,954,243,141 57,362,048,074

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 15,161,430,333 17,562,788,735 -                             -                               

97,605,370,039 95,855,775,881 49,954,243,141 57,362,048,074

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 21 28.82 27.36 17.49                          20.08                            

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หน่วย : บาท

2557 2556 2557 2556

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ก าไรส าหรับงวด 97,605,370,039 95,855,775,881 49,954,243,141 57,362,048,074

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน :
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 2,011,632,824 (61,779,740) 1,964,340,086 (132,473,336)

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่า
     เงินลงทุนเผ่ือขาย (393,018,638) 26,494,667 (392,868,017) 26,494,667

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
     คณิตศาสตร์ประกนัภยั (466,425,183) -                             (450,554,156) -                             

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัผลขาดทุนจากการประมาณการ
     ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 96,333,841 -                             90,110,831 -                             

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (6,585,285,602) 6,928,905,235 -                            -                             

ส่วนแบ่งก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 55,391,085 496,176,096 -                            -                             

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี (5,281,371,673) 7,389,796,258 1,211,028,744 (105,978,669)

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 92,323,998,366 103,245,572,139 51,165,271,885 57,256,069,405

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 80,305,856,138 83,311,458,617 51,165,271,885 57,256,069,405

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 12,018,142,228 19,934,113,522 -                            -                             

92,323,998,366 103,245,572,139 51,165,271,885 57,256,069,405

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557
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หน่วย : บาท

ส่วนเกินทุน (ขาดทุน)

ส่วนแบ่งก าไร จากการเปลีย่นแปลง รวมองค์ประกอบอืน่
ทุนที่ออก ส่วนเกิน ส ารอง ส ารองเพือ่กองทุน เงนิลงทุน การแปลงค่า (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ สัดส่วนการถือหุ้น ของส่วนของ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ประกันวนิาศภยั ยังไม่ได้จัดสรร เผือ่ขาย งบการเงนิ ในบริษทัร่วม ในบริษทัย่อย ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ ที่ไม่มีอ านาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,075,397,000 572,851,045,126 4,454,171,995 (14,734,233,628) 6,430,738,082 (26,788,315,996) (30,637,639,547) 603,920,176,520 125,975,905,667 729,896,082,187

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3.3 -                      -                      -                       -                     3,486,826,902 -                       (697,839,418) -                        -                            (697,839,418) 2,788,987,484 -                            2,788,987,484

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,075,397,000 576,337,872,028 4,454,171,995 (15,432,073,046) 6,430,738,082 (26,788,315,996) (31,335,478,965) 606,709,164,004 125,975,905,667 732,685,069,671

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับงวด
ดอกเบ้ียจ่ายส าหรับหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน -                      -                      -                       -                     (142,514,982) -                       -                         -                        -                            -                         (142,514,982) (75,777,014) (218,291,996)

เงินปันผลจ่าย -                      -                      -                       -                     (37,126,628,588) -                       -                         -                        -                            -                         (37,126,628,588) -                            (37,126,628,588)

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                      -                      -                       -                     -                           -                       -                         -                        -                            -                         -                            (8,994,484,703) (8,994,484,703)

ส่วนเกินทุน(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลงสดัส่วน
  การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย -                      -                      -                       -                     -                           -                       -                         -                        4,632,289,807 4,632,289,807 4,632,289,807 (4,628,325,841) 3,963,966

การจ าหน่ายเงินลงทุนของบริษทัร่วม -                      -                      -                       -                     168,841,236 -                       -                         (168,841,236) -                            (168,841,236) -                            -                            -                         

ก าไรส าหรับงวด -                      -                      -                       -                     78,292,987,146 -                       -                         -                        -                            -                         78,292,987,146 17,562,788,735 95,855,775,881

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                      -                      -                       -                     -                           (39,202,817) 4,561,498,192 496,176,096 -                            5,018,471,471 5,018,471,471 2,371,324,787 7,389,796,258

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน  2556 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,075,397,000 617,530,556,840 4,414,969,178 (10,870,574,854) 6,758,072,942 (22,156,026,189) (21,853,558,923) 657,383,768,858 132,211,431,631 789,595,200,489

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,056,666,504 630,373,765,260 4,187,827,888 372,183,689 8,182,030,807 (22,157,188,659) (9,415,146,275) 682,646,659,430 140,531,547,628 823,178,207,058

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3.3 -                      -                      -                       -                     2,111,175,822 -                       (686,319,718) (244,039,554) -                            (930,359,272) 1,180,816,550 -                            1,180,816,550

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,056,666,504 632,484,941,082 4,187,827,888 (314,136,029) 7,937,991,253 (22,157,188,659) (10,345,505,547) 683,827,475,980 140,531,547,628 824,359,023,608

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับงวด
การเพ่ิมหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 25 -                      -                      -                       -                     -                           -                       -                         -                        -                            -                         -                            32,207,342,156 32,207,342,156

ดอกเบ้ียจ่ายส าหรับหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน -                      -                      -                       -                     (115,130,185) -                       -                         -                        -                            -                         (115,130,185) (61,216,172) (176,346,357)

เงินปันผลจ่าย 26 -                      -                      -                       -                     (39,985,247,452) -                       -                         -                        -                            -                         (39,985,247,452) -                            (39,985,247,452)

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                      -                      -                       -                     -                           -                       -                         -                        -                            -                         -                            (8,852,244,279) (8,852,244,279)

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้
   ในบริษทัยอ่ย -                      -                      -                       -                     -                           -                       -                         -                        -                            -                         -                            16,744,441 16,744,441

ก าไรส าหรับงวด -                      -                      -                       -                     82,443,939,706 -                       -                         -                        -                            -                         82,443,939,706 15,161,430,333 97,605,370,039

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                      -                      -                       -                     (428,427,791) 1,620,990,026 (3,444,406,960) 113,761,157 -                            (1,709,655,777) (2,138,083,568) (3,143,288,105) (5,281,371,673)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2557 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,056,666,504 674,400,075,360 5,808,817,914 (3,758,542,989) 8,051,752,410 (22,157,188,659) (12,055,161,324) 724,032,954,481 175,860,316,002 899,893,270,483

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

ก าไรสะสม ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2557

งบการเงนิรวม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่
องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น
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  บทที ่11 
 

  

หน่วย : บาท

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ ส ารอง ส ารองเพือ่กองทุน รวม

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ประกนัวนิาศภัย ยงัไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผือ่ขาย ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,075,397,000 330,987,598,930 4,584,444,552 397,278,814,423

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3.3 -                         -                         -                         -                       1,281,660,463 -                               1,281,660,463

ยอดคงเหลอืทีป่รับปรุงแล้ว 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,075,397,000 332,269,259,393 4,584,444,552 398,560,474,886

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับงวด
เงินปันผลจ่าย -                         -                         -                         -                       (37,126,628,588) -                               (37,126,628,588)

ก าไรส าหรับงวด -                         -                         -                         -                       57,362,048,074 -                               57,362,048,074

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                         -                         -                         -                       -                            (105,978,669) (105,978,669)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน  2556 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,075,397,000 352,504,678,879 4,478,465,883 418,689,915,703

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,056,666,504 357,867,941,447 4,284,213,349 423,840,195,241

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3.3 -                         -                         -                         -                       754,478,144 -                               754,478,144

ยอดคงเหลอืทีป่รับปรุงแล้ว 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,056,666,504 358,622,419,591 4,284,213,349 424,594,673,385

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับงวด
เงินปันผลจ่าย 26 -                         -                         -                         -                       (39,985,247,452) -                               (39,985,247,452)

ก าไรส าหรับงวด -                         -                         -                         -                       49,954,243,141 -                               49,954,243,141

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                         -                         -                         -                       (360,443,325) 1,571,472,069 1,211,028,744

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,056,666,504 368,230,971,955 5,855,685,418 435,774,697,818

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

ก าไรสะสม

บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่
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  บทที ่11 
 

  

หน่วย : บาท

2557 2556 2557 2556

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 82,443,939,706 78,292,987,146 49,954,243,141 57,362,048,074

รายการปรับปรุงกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

 จากกิจกรรมด าเนินงาน :
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 76,413,181,719 53,963,538,576 11,688,451,583 11,085,358,028

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ -                           (29,484,328) -                         (41,103,680)

(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 6,640,424 166,763,476 61,940,657 (9,587,272)

ก าไรท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือสดัส่วน
  ในโครงการ KKD (1,029,359,513) -                         -                         -                           

(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน (1,032,959,090) 41,032,686 (1,374,980,663) (1,262,520,114)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (13,041,638,353) (21,216,499,831) -                         -                           

ก าไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 15,161,430,333 17,562,788,735 -                         -                           

ส ารองผลประโยชน์ของพนกังาน 621,220,378 617,247,112 250,162,939 185,234,409

(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 757,641,240 2,365,051,232 (1,958,393,538) 1,750,010,975

(โอนกลบั)หน้ีสงสยัจะสูญ (52,465,830) (10,187,658) 16,302,035,091 (9,421,358)

ค่าใชจ่้ายในการส ารวจตดัจ าหน่าย 5,037,677,340 1,487,144,010 -                         -                           

โอนกลบัค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (16,518,850) (11,530,007) (3,868,363) (31,175,145)

โอนกลบัส ารองพสัดุส้ินเปลืองเส่ือมสภาพ (621,323) (3,519,705) -                         (3,519,705)

เงินปันผลรับ (217,108,487) (405,988,475) (28,303,996,780) (33,372,827,844)

ภาษีเงินได้ 33,031,743,462 34,332,667,720 4,211,766,475 1,451,818,770

ดอกเบ้ียรับ (2,030,754,188) (2,125,718,050) (3,195,177,622) (3,226,795,041)

ดอกเบ้ียจ่าย 15,796,004,054 13,662,641,628 9,350,483,607 9,420,620,216

อ่ืน ๆ 45,563,864 234,801,748 6,017,953 (40,131,460)

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 211,893,616,886 178,923,736,015 56,988,684,480 43,258,008,853

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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  บทที ่11 
 

  

หน่วย : บาท

2557 2556 2557 2556

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้ 40,615,974,779 19,756,319,707 34,510,248,700 30,247,944,629

ลูกหน้ีอ่ืนและเงินให้กูย้มืระยะสั้น 1,382,097,948 4,302,293,804 3,484,297,422 1,779,904,413

สินคา้คงเหลือ 3,514,459,409 (953,833,940) 8,194,857,328 (1,356,144,451)

พสัดุคงเหลือ (611,390,878) (1,324,489,785) (243,132,547) (159,271,291)

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 769,247,019 3,188,825,474 880,748,899 1,597,227,441

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซ 13,675,178 777,032,742 (14,008) 895,811,783

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (489,800,974) (2,429,832,543) 1,078,901,066 (1,541,169,362)

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้ (43,907,639,001) (36,369,512,190) (53,314,411,562) (53,332,797,666)

เจา้หน้ีอ่ืน (6,120,852,755) (231,124,385) (2,881,437,019) (318,610,756)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,303,604,420) (1,238,620,621) (1,170,929,736) (253,706,336)

เงินมดัจ าถงัก๊าซ 444,658,040 594,196,460 444,658,040 594,196,460

เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว (22,832,618) (171,231,669) -                         -                           

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (3,029,841,410) (791,113,973) (221,181,827) (592,404,535)

(9,745,849,683) (14,891,090,919) (9,237,395,244) (22,439,019,671)

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 202,147,767,203 164,032,645,096 47,751,289,236 20,818,989,182

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (45,511,556,946) (41,583,436,782) (1,983,495,167) (1,832,718,288)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 156,636,210,257 122,449,208,314 45,767,794,069 18,986,270,894

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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  บทที ่11 
 

  

หน่วย : บาท

2557 2556 2557 2556

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
เงินจ่ายส าหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (78,602,706,696) (84,934,515,646) (21,575,936,865) (14,880,330,929)

เงินจ่ายส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,595,493,139) (652,393,632) (77,926,288) (195,102,429)

เงินจ่ายส าหรับพฒันาสินทรัพยเ์หมือง (930,298,353) (2,288,937,823) -                         -                           

เงินจ่ายส าหรับค่าเช่าท่ีดินและอาคารตามสญัญาระยะยาว -                           (17,452,498) (1,100,000) (17,452,498)

เงินจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (26,338,164,775)       (225,717,154)          (1,611,590,820)       (205,960,518)           

เงินจ่ายส าหรับเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -                           (236,105,762)          (40,000,000)            (1,693,202,630)        

เงินจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                           (829,652,691)          -                         (79,000,000)             

เงินจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน -                           (138,377,125)          -                         -                           

เงินสดจ่ายส าหรับเงินให้กูย้มืระยะสั้น -                           (302,703,791)          (2,134,321,600)       (918,756,800)           

เงินสดจ่ายส าหรับเงินให้กูย้มืระยะยาว (5,781,791)                -                         (1,408,466,295)       (1,439,047,058)        

เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือสดัส่วน
  ในโครงการ KKD 12,575,689,193 -                         -                         -                           

เงินรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15,413,956 42,635,221 1,404,284 12,106,078

เงินรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 2,695,883,697 4,644,846,807 2,685,431,952 4,644,846,807

รับคืนเงินให้กูย้มืระยะสั้น -                           -                         4,656,963,900 -                           

รับคืนเงินให้กูย้มืระยะยาว 51,951,196 74,153,757 1,720,817,196 1,973,915,757

เงินสดรับจากการยกเลิกสญัญาเช่าในสถานีบริการน ้ามนั 15,050,444 13,435,957 15,050,444 13,435,957

เงินรับค่างวดตามสญัญาเช่าการเงิน 243,006,697 74,466,000 74,466,000 74,466,000

เงินลงทุนชัว่คราว(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 942,857,475 (1,304,220,435) 1,365,740,377 (1,333,489,630)

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 1,706,121,797 1,863,971,151 2,547,345,668 2,744,897,988

เงินปันผลรับ 11,533,785,910 15,759,277,032 27,201,951,547 33,004,577,844

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (81,692,684,389) (68,457,290,632) 13,419,829,500 21,705,903,939

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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  บทที ่11 
 

  

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้น -                           28,986,592,450 833,188,756 22,126,356,497

เงินสดรับจากการออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 32,258,960,933 -                         -                         -                           

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาว 21,100,953,525 34,369,400,498 -                         19,134,584,000

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้น -                           (31,897,386,800) -                         (26,275,000,000)

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (35,206,711,624) (13,499,377,676) (15,404,241,547) (3,509,080,343)

เงินจ่ายค่างวดตามสญัญาเช่าการเงิน (452,865,499) (310,345,017) (411,313,911) (421,767,924)

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 2,622,152,176 (3,332,790,918) -                         -                           

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (14,125,917,454) (14,214,658,835) (9,048,478,158) (9,421,511,982)

เงินปันผลจ่าย (31,700,917,695) (31,570,837,379) (22,848,673,216) (22,841,054,896)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (25,504,345,638) (31,469,403,677) (46,879,518,076) (21,207,474,648)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (355,141,346) 1,348,342,539 (355,176) (76,410,419)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,016,655,790) 1,265,890,837 -                         -                           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 48,067,383,094 25,136,747,381 12,307,750,317 19,408,289,766

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 157,683,491,128 136,924,059,497 63,926,767,557 47,641,480,500

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 4 205,750,874,222 162,060,806,878 76,234,517,874 67,049,770,266

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 

ส าหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่
สอบทานแล้ว) 

 

หมายเหตุ หวัข้อเร่ือง 

1 ขอ้มลูทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 

3 นโยบายการบญัช ี

4 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

5 ลกูหนี้การคา้ 

6 ลกูหนี้อื่น  
7 เงนิใหกู้ย้มื 

8 รายการระหว่างบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

9 เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย กจิการทีค่วบคุมรว่มกนั และบรษิทัรว่ม 

10 เงนิลงทุนเผื่อขาย 

11 เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 

12 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

13 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

14 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

15 สนิทรพัยเ์หมอืง 

16 ค่าความนิยม 

17 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ก๊าซ 

18 เงนิกูย้มืระยะยาว 

19 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

20 ประมาณการหนี้สนิค่ารือ้ถอนอุปกรณ์การผลติ 

21 ก าไรต่อหุน้ 

22 รายไดอ้ื่น 

23 ค่าใชจ้่ายจ าแนกตามลกัษณะ 

24 ส่วนงานด าเนินงาน 

25 หุน้กูด้อ้ยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน 

26 เงนิปนัผลจา่ย 
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27 การซือ้ธุรกจิ 

28 การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการถอืสดัส่วนในโครงการ Canada Oil 

Sands KKD 

29 การด าเนินการกรณศีาลปกครองกลางมคี าสัง่คุม้ครองชัว่คราว
โครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

30 การด าเนินการกรณีระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตใินทะเลรัว่ 

31 ภาระผกูพนัและหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ 

32 เหตุการณ์อื่น ๆ 

33 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 

ส าหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่
สอบทานแล้ว) 

 

1. ข้อมลูทัว่ไป 
 

บรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (บรษิัทฯ) จดทะเบยีนจดัตัง้เป็นบรษิัทมหาชนจ ากดัใน
ประเทศไทย และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มทีี่อยู่
ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนคอื 

 

ส านักงานใหญ่ของบรษิทัฯ ตัง้อยู่เลขที่ 555 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร 
กรงุเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

ธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ เป็นการด าเนินธุรกจิด้านปิโตรเลยีม โดยบรษิทัฯ ลงทุนในบรษิัทย่อย กจิการที่
ควบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเลียมขัน้ต้นและก๊าซ
ธรรมชาต ิปิโตรเลยีมขัน้ปลาย ธุรกจิถ่านหนิ รวมถงึธุรกจิอื่น ๆ ตามรายละเอยีดในหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิขอ้ 24 เรื่อง สว่นงานด าเนินงาน 
 

2. เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหว่างกาล 
 

2.1 จดุมุง่หมายของงบการเงนิระหว่างกาล 
 

งบการเงนิระหว่างกาลนี้จดัท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิม่เติมจากงบการเงนิประจ าปีที่ได้
น าเสนอครัง้ล่าสุด ดงันัน้งบการเงนิระหว่างกาลจงึมุ่งเน้นการให้ขอ้มูลเกี่ยวกบักจิกรรม 
เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม ่ๆ เพื่อไมใ่หข้อ้มลูทีน่ าเสนอซ ้าซอ้นกบัขอ้มลูทีไ่ดร้ายงาน
ไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงนิควรใชง้บการเงนิระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกบังบการเงนิประจ าปีทีไ่ด้
น าเสนอครัง้ล่าสุด 
 

2.2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 
 

งบการเงนิระหว่างกาลนี้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 (ปรบัปรงุ 2555) เรือ่ง 
งบการเงนิระหว่างกาล และตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปของประเทศไทยภายใต้
พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึง่หมายถงึมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อก
ภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการ
บญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ีกฎระเบยีบและประกาศคณะกรรมการก ากบั
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หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กี่ยวขอ้งภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และน าเสนองบการเงนิระหว่างกาล ประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงนิ งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้
ถอืหุน้ และงบกระแสเงนิสด ในรปูแบบเช่นเดยีวกบังบการเงนิประจ าปี ส่วนหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิแสดงแบบยอ่  
 

งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากงบการเงนิฉบบัภาษาไทย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนั
หรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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3. นโยบายการบญัชี 
 
 

3.1 นโยบายการบญัช ี
 

ในการจดัท างบการเงนิระหว่างกาล กลุ่มบรษิัทได้ใช้นโยบายการบญัชแีละวธิกีาร
ค านวณเช่นเดยีวกบัที่ใช้ในงบการเงนิ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 ยกเว้น 
การเปลี่ยนนโยบายการบัญชีและการถือปฏิบัติตามนโยบายการบญัชดีงัต่อไปนี้ที่
น ามาใช้ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2557 

 

3.1.1 ผลประโยชน์ของพนกังาน 
 

กลุ่มบรษิัทรบัรู้ผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั 
(Actuarial Gain/Loss) ของผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
และรบัรูจ้ านวนสะสมในบญัชกี าไรสะสมในส่วนของผู้ถอืหุน้ แทนการรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่าย
ในงบก าไรขาดทุนทนัท ีเพื่อใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการบญัชีระหว่าง
ประเทศ การเปลี่ยนนโยบายการบญัชดีงักล่าวไม่มผีลกระทบที่เป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีน่ าเสนอ 

 

3.1.2 การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ 
 
 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2557 กลุ่มบรษิทัถอืปฏบิตัติามการตคีวามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ ฉบบัที ่4 เรื่อง การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรอืไม่ ซึ่ง
ก าหนดใหม้กีารพจิารณาว่าขอ้ตกลงเป็นหรอืประกอบด้วยสญัญาเช่าหรอืไม่โดยอ้างองิ
จากเนื้อหาของข้อตกลง ผลกระทบต่อการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบันี้แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3.3 เรื่อง การ
ประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ของบรษิทัฯ กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั
และบรษิทัร่วมในประเทศ 

 

3.1.3 โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 
  

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2557 กลุ่มบรษิทัถอืปฏบิตัติามการตคีวามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ ฉบบัที ่13 เรือ่ง โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ ซึง่ก าหนดใหก้รณีทีข่ายสนิคา้
หรอืใหบ้รกิารพรอ้มกบัใหส้ทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ กจิการตอ้งปนัส่วนสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจาก
ลูกค้าให้แต่ละองค์ประกอบของรายการโดยใช้มูลค่ายุติธรรม การถอืปฏบิตัติามการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส าค ัญ
ต่องบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีน่ าเสนอ 
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3.1.4 ภาษเีงนิได ้
 

 กลุ่มบรษิทัหกักลบสนิทรพัยภ์าษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษีเงนิได้รอการตดั
บญัชใีนการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงนิแทนการแสดงแยกจากกนั ทัง้นี้ กลุ่ม
บรษิทัไดจ้ดัประเภทรายการระหว่างสนิทรพัยภ์าษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษี
เงนิไดร้อการตดับญัชใีหมส่ าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กับการแสดงรายการในงบการเงนิส าหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 
กนัยายน 2557 

 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคต มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

มีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 
2559  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 เรือ่ง สญัญาประกนัภยั 
   

ผู้บรหิารของกลุ่มบรษิัทได้ประเมนิและเห็นว่า มาตรฐานการรายงานทางการ เงนิ ซึ่ง
จะมผีลบงัคบัใช้ส าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 
มกราคม 2559 ดงักล่าวขา้งต้น จะไม่มผีลกระทบทีเ่ป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการในปีทีเ่ริม่ใช้  
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3. นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

3.3 การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ของบรษิทัฯ กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั
และบรษิทัรว่มในประเทศ 

 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2557 กลุ ่มบรษิทัได้ท าการประเมนิว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่  โดยพิจารณา การปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้สินทรัพย์ที่
เฉพาะเจาะจง และการให้สทิธใินการใช้สนิทรพัยน์ั ้น พบว่ามสีญัญาที่ เขา้ข่ายตามการ
ตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 การเปลีย่นแปลงดงักล่าวถอืเป็นการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี บริษัทฯ กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วมใน
ประเทศจงึท าการปรบัปรุงงบการเงนิยอ้นหลงั และน างบการเงนิที่ได้ปรบัปรุงรายการ
แล้วมาจดัท างบการเงนิรวม โดยผลกระทบที่มตี่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการของบรษิทัฯ สรปุไดด้งันี้ 
 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

 เพิม่ขึน้ (ลดลง) เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2556 

  

 สนิทรพัยร์วม 10,251.58 7,523.33 

 หนี้สนิรวม 7,462.59 6,241.67 

 สว่นของผูถ้อืหุน้  2,788.99 1,281.66 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556   

 สนิทรพัยร์วม 4,431.71 7,077.18 

 หนี้สนิรวม 3,250.89 6,322.70 

 สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,180.82 754.48 

งบก าไรขาดทุน/งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ส าหรบังวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2556 

 รายไดร้วม (33.77) (7.38) 

 ตน้ทุนขาย และค่าใชจ้่ายรวม (27.19) (1.07) 

 ภาษเีงนิได ้ (1.03) (1.27) 

 ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (69.63) (69.64) 
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 ก าไรส าหรบังวด (75.18) (74.68) 

 ก าไรเบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวด - สทุธจิากภาษ ี 2.60 - 

 ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด (72.58) (74.68) 

งบก าไรขาดทุน/งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ส าหรบังวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2556 

 รายไดร้วม (836.79) (21.83) 

 ตน้ทุนขาย และค่าใชจ้่ายรวม (77.27) (11.81) 

 ภาษเีงนิได ้ 2.04 (2.01) 

 ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (206.13) (206.14) 

 ก าไรส าหรบังวด (967.69) (214.15) 

 ก าไรเบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวด - สทุธจิากภาษ ี (236.42) - 

 ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด (1,204.11) (214.15) 

 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 และวนัที ่31 ธนัวาคม 
2556 มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 ก.ย. 2557 31 ธ.ค. 2556 30 ก.ย. 2557 31 ธ.ค. 2556 

เงนิสด  3,519.65 4,741.83 247.69 320.98 

เงนิฝากธนาคาร 

ประเภทจา่ยคนืเมือ่ทวงถาม 132,569.39 124,089.08 40,572.83 60,103.26 

เงนิฝากประจ า 50,032.64 26,946.49 18,877.88 3,502.53 

ตัว๋เงนิคลงั 19,334.69 1,423.70 16,536.12 - 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 294.50 482.39 - - 

รวม 205,750.87 157,683.49 76,234.52 63,926.77 

 

เงนิฝากธนาคารประเภทจา่ยคนืเมือ่ทวงถาม เงนิฝากประจ า ตัว๋เงนิคลงั และตัว๋สญัญา
ใชเ้งนิ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 มอีตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 0.001 - 3.75 ต่อปี 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 : อตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 0.03 - 4.57 ต่อปี)  

 
 



359 

 

  บทที ่11 
 

  

5. ลกูหน้ีการค้า  
ลกูหนี้การคา้ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 มรีายละเอยีดดงันี้ 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 ก.ย. 2557 31 ธ.ค. 2556 30 ก.ย. 2557 31 ธ.ค. 2556 

ลกูหนี้การคา้ - กจิการอื่น 147,405.95 187,771.90 100,216.54 120,453.55 

ตัว๋เงนิรบั 364.04 489.98 364.04 489.98 

 147,769.99 188,261.88 100,580.58 120,943.53 

หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (1,746.81) (1,743.86) (618.99) (606.78) 

ลกูหนี้การคา้ - กจิการอื่น 146,023.18 186,518.02 99,961.59 120,336.75 

     

ลกูหนี้การคา้ - กจิการที่
เกีย่วขอ้งกนั 90,782.96 91,496.08 105,402.47 120,606.11 

หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (292.25) (301.88) (292.25) (301.88) 

ลกูหนี้การคา้ - กจิการที่
เกีย่วขอ้งกนั 

  (หมายเหตุฯ 8.1) 90,490.71 91,194.20 105,110.22 120,304.23 

รวม 236,513.89 277,712.22 205,071.81 240,640.98 

 

โดยแยกตามอายุหนี้ไดด้งันี้ 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 ก.ย. 2557 31 ธ.ค. 2556 30 ก.ย. 2557 31 ธ.ค. 2556 

ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 226,695.09 264,262.78 195,143.00 218,097.63 

ครบก าหนดช าระ     

  -  ไม่เกนิ 3 เดอืน 3,914.03 10,055.55 2,826.15 16,405.46 

  -  เกนิ 3 - 6 เดอืน 1,530.46 895.46 1,144.67 861.96 

  -  เกนิ 6 - 12 เดอืน 1,009.93 322.81 786.12 229.37 

  -  เกนิ 12 เดอืน 5,403.44 4,221.36 6,083.11 5,955.22 

 238,552.95 279,757.96 205,983.05 241,549.64 

หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (2,039.06) (2,045.74) (911.24) (908.66) 

รวม 236,513.89 277,712.22 205,071.81 240,640.98 
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ลูกหนี้การคา้ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 ได้รวมลูกหนี้ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิในงบการเงนิรวม
จ านวน 20,901.07 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 : 28,604.71 ลา้นบาท) และในงบการเงนิ
เฉพาะกจิการจ านวน 20,732.39 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 : 28,363.91 ลา้นบาท) 

 

6. ลกูหน้ีอ่ืน 

 

ลกูหนี้อื่น ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 ก.ย. 2557 31 ธ.ค. 2556 30 ก.ย. 2557 31 ธ.ค. 2556 

ลกูหนี้อื่น 13,018.16 13,383.35 4,114.27 5,649.81 

หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (241.89) (286.90) (239.05) (284.05) 

ลกูหนี้อื่น 12,776.27 13,096.45 3,875.22 5,365.76 

เงนิชดเชยกองทุนน ้ามนั 

 เชือ้เพลงิคา้งรบั 11,782.54 13,301.40 11,782.54 13,301.40 

เงนิจ่ายล่วงหน้า  2,495.81 3,060.59 627.54 296.94 

ดอกเบีย้คา้งรบัและเงนิคา้งรบั 4,480.29 3,003.42 549.11 189.50 

ลกูหนี้อื่น - กจิการอื่น 31,534.91 32,461.86 16,834.41 19,153.60 

ลกูหนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 (หมายเหตุฯ 8.2) 1,133.18 946.43 1,884.51 1,116.83 

รวม 32,668.09 33,408.29 18,718.92 20,270.43 

 

เงนิชดเชยกองทุนน ้ามนัเชื้อเพลงิค้างรบั ประกอบด้วย เงนิชดเชยส าหรบัน ้ามนัเชื้อเพลงิ
และก๊าซหุงต้มทีผ่ลติในประเทศ น ้ามนัเชื้อเพลงิและก๊าซหุงต้มทีน่ าเขา้มาจากต่างประเทศ 
และรบัคนืส าหรบัน ้ามนัเชื้อเพลงิที่จ าหน่ายไปต่างประเทศ หรอืจ าหน่ายให้แก่เรอืเพื่อใช้
เป็นเชือ้เพลงิเดนิทางไปต่างประเทศ รวมถงึเงนิชดเชยราคาก๊าซธรรมชาตสิ าหรบัยานยนต ์
โดยจะไดร้บัเงนิชดเชยและรบัคนืตามอตัราทีค่ณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังานก าหนด 

 

7. เงินให้กู้ยืม 

 

7.1 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 มี
รายละเอยีดดงันี้ 
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  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 ก.ย. 2557 31 ธ.ค. 2556 30 ก.ย. 2557 31 ธ.ค. 2556 

ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ ถงึ
ก าหนดภายใน 1 ปี - กจิการที่
เกีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุฯ 8.2) 32.30 30.98 32.30 30.98 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ - กจิการอื่น 328.70 344.83 0.42 52.36 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ - กจิการที ่
 เกีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุฯ 8.2) - - 7,033.77 9,678.33 

รวม 361.00 375.81 7,066.49 9,761.67 

 

เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้ - กจิการอื่นของบรษิทัฯ เป็นเงนิใหกู้้ยมืตามโครงการกรุงเทพฯ ฟ้า
ใส ซึง่เป็นการใหเ้งนิกู้ยมืแก่ผูป้ระกอบการขนส่งเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการตดิตัง้ 
เปลีย่น หรอืดดัแปลงเครื่องยนต์ทีใ่ช ้NGV เป็นเชือ้เพลงิ รวมถงึการซือ้ยานยนต์ใหม่ทีใ่ช้
เครื่องยนต์ NGV ซึ่งเป็นการสนับสนุนการใช้ NGV เป็นพลงังานทดแทน โดยอตัรา
ดอกเบีย้เงนิใหกู้้ยมื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 เท่ากบัรอ้ยละ 0.50 ต่อปี (ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2556 : อตัราดอกเบีย้เงนิใหกู้้ยมื เท่ากบัรอ้ยละ 0.50 ต่อปี) 
 

8. รายการระหว่างบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

รายการระหว่างบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีาระส าคญั มรีายละเอยีดสรปุไดด้งันี้ 
8.1 ลูกหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 และวนัที ่31 ธนัวาคม 

2556 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 ก.ย. 2557 31 ธ.ค. 2556 30 ก.ย. 2557 31 ธ.ค. 2556 

บรษิทัย่อย - - 11,932.50 38,826.54 

กจิการทีค่วบคุมรว่มกนั - - 3,242.97 3,361.84 

บรษิทัร่วม 85,584.76 85,966.59 85,158.73 73,148.24 

บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,198.20 5,529.49 5,068.27 5,269.49 

รวม 90,782.96 91,496.08 105,402.47 120,606.11 

หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  (292.25) (301.88) (292.25) (301.88) 
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ลกูหนี้การคา้ - กจิการที ่
 เกีย่วขอ้งกนั (หมาย

เหตุฯ 5) 90,490.71 91,194.20 105,110.22 120,304.23 

 

โดยแยกตามอายหุนี้ไดด้งันี้ 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 ก.ย. 2557 31 ธ.ค. 2556 30 ก.ย. 2557 

31 ธ.ค. 
2556 

ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 89,872.63 90,463.66 101,410.75 108,295.88 

ครบก าหนดช าระ     

  -  ไม่เกนิ 3 เดอืน 176.65 280.66 221.32 8,493.43 

  -  เกนิ 3 - 6 เดอืน 5.25 24.16 4.25 6.54 

  -  เกนิ 6 - 12 เดอืน 6.81 49.26 4.23 44.12 

  -  เกนิ 12 เดอืน 721.62 678.34 3,761.92 3,766.14 

รวม 90,782.96 91,496.08 105,402.47 120,606.11 

หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (292.25) (301.88) (292.25) (301.88) 

ลกูหนี้การคา้ - กจิการที ่
 เกีย่วขอ้งกนั 90,490.71 91,194.20 105,110.22 120,304.23 

 

 การจดัท าหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล ของบรษิทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) 

และบรษิัทย่อย จะขอยกมาเฉพาะประเด็นที่ 1 และประเด็น 2 เท่านัน้ เนื่องจากมปีระเด็นที่
น่าสนใจจ านวนมากที่ไม่อาจกล่าวได้หมดในที่นี้   ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย.์  (2557 : เวบ็ไซต)์ 
 

บทสรปุ 

 

งบการเงินระหว่างกาล หมายถึง งบการเงนิที่เป็นงบการเงินแบบสมบูรณ์หรอืงบ
การเงนิแบบยอ่อยา่งใดอยา่งหนึ่ง ส าหรบังวดบญัชทีีส่ ัน้กว่างวดเตม็ปีบญัช ีเช่น งวดระยะเวลา 
3 เดอืน หรอื 6 เดอืน เป็นต้น หลกัการบญัชเีกี่ยวกบัการจดัท างบการเงนิระหว่างกาล  การ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิประจ าปี การรบัรูร้ายการและการวดัค่า เป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัช ีฉบบัที ่34 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง งบการเงนิระหว่างกาล 
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

 

1.  งบการเงนิระหว่างกาล หมายถงึอะไร 

2.  ส่วนประกอบขัน้ต ่าของงบการเงนิระหว่างกาลมกีีป่ระเภท อะไรบา้ง 

3.  รปูแบบและเนื้อหาของงบการเงนิระหว่างกาล ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

4.  จงอธบิายงวดทีต่อ้งน าเสนองบการเงนิระหว่างกาลอยา่งละเอยีด 

5.  ก าหนดรายงานระหว่างกาลตอ้งรวมงบการเงนิระหว่างกาล (แบบสมบรูณ์หรอืแบบยอ่)  
    ส าหรบังวดต่างๆ มอีะไรบา้ง 
6.  การเปิดเผยขอ้มลูตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

7.  ขอ้มลูทีต่อ้งเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิระหว่างกาล ตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการรายงาน 

     ทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 

8.  ประเดน็ส าคญัในการวดัค่าและรายการงบการเงนิระหว่างกาล คอือะไร 
9.  จงยกตวัอยา่งการรบัรูร้ายการและการวดัมลูค่าของงบการเงนิระหว่างกาล 

10.  จงตวัอยา่งรายไดท้ีย่งัไมเ่กดิ ซึง่กจิการไมส่ามารถบนัทกึเป็นรายไดไ้วล้่วงหน้าได ้ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  12 

การบญัชีส าหรบักิจการท่ีด าเนินธรุกิจเฉพาะด้านการลงทุน 

 

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท  

 1.   ลกัษณะและประเภทของกจิการลงทุน 

2.  วธิกีารบญัชสี าหรบักจิการลงทุน  

3.  วธิกีารบญัชสี าหรบักจิการทีม่สี่วนไดเ้สยีในสนิทรพัยส์ุทธเิป็นหน่วยลงทุน  

4.  การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้า่ย 

5.  การน าเสนองบการเงนิ 

6.  ตวัอยา่งวธิกีารบญัชสี าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชพี 

 7.  บทสรปุ   
8.  แบบฝึกหดัทา้ยบท 

9.  เอกสารอา้งองิ 
 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 1.  ผูเ้รยีนเขา้ใจลกัษณะ และสามารถอธบิายประเภทของกจิการลงทุนได้ 
 2.  ผูเ้รยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และสามารถบนัทกึบญัชสี าหรบักจิการลงทุนได ้

 3.  ผูเ้รยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และสามารถปฏบิตัติามหลกัการบญัชสี าหรบักจิการที่
มสี่วนไดเ้สยีในสนิทรพัยส์ุทธเิป็นหน่วยลงทุน 

 4.  ผูเ้รยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ในหลกัเกณฑก์ารรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่ายส าหรบั
กจิการลงทุน 

 5.  ผูเ้รยีนสามารถน าเสนองบการเงนิส าหรบักจิการลงทุนได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1.  อธบิาย/อภปิรายพรอ้มยกตวัอยา่ง 
 2.  การคน้ควา้หาความรูจ้ากสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์

 3.  ศกึษาคน้ควา้หาความเพิม่เตมิในศูนยว์ทิยบรกิารและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ 

 4.  ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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ส่ือการเรียนการสอน 

1.  เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง การบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้น 

การลงทุน (วนัวสิา  เนื่องสมศร,ี  2557 : 365-388) 

 2.  ชุดการสอน Power Point ประจ าบทเรยีน 

 3.  แหล่งเวบ็ไซตท์ีเ่กีย่วขอ้งจากสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์

 4.  มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่106 เรื่อง การบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะ
ดา้นการลงทุน 

  
การวดัผลและการประเมินผล 

 1.  สอบถามเพื่อประเมนิความเขา้ใจในเนื้อหา และท าแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน 

 2.  มอบหมายแบบฝึกหดัเป็นการบา้น 

 3.  ตรวจสอบการท าแบบฝึกหดัทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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บทท่ี  12  
การบญัชีส าหรบักิจการท่ีด าเนินธรุกิจเฉพาะด้านการลงทุน 

 

  การด าเนินธุรกจิของกจิการมหีลายรปูแบบ ในเนื้อหาบทนี้จะอธบิายเกี่ยวกบั กจิการ
ลงทุน ซึ่งหมายถงึ กจิการทุกประเภทที่ด าเนินธุรกจิเฉพาะด้านการลงทุน มวีตัถุประสงค์ที่จะ
ก าหนดวธิปีฏบิตัทิางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลู เช่น กองทุนรวม กองทุนส ารองเลีย้งชพี และ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ โดยอ้างองิตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 106 เรื่อง การ
บญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน ซึง่มสีาระส าคญัดงันี้ 
  
ลกัษณะและประเภทของกิจการลงทนุ 

  ในปจัจุบนัรูปแบบและลกัษณะของการลงทุนมมีากมายหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น
การลงทุนในตราสารทุน การลงทุนในตราสารหนี้ หรอืพนัธบตัรรฐับาล ซึ่งส าหรบักิจการที่
ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน จะลกัษณะและประเภทของกิจการลงทุน ดงันี้   (รุจริตัน์  
ปาลพีฒัน์สกุล,  2558 : 37-38 )    
 

 1.  ลกัษณะของกิจการลงทุน 

 ลกัษณะโดยทัว่ไปของกจิการลงทุนคอื เป็นกจิการทีร่วบรวมเอาเงนิทุนส่วนของผูเ้ป็น
เจ้าของไว้ด้วยกนั และน าส่วนของเงนิทุนที่ได้จากผู้เป็นเจ้าของนัน้มาบรหิารโดยผู้ประกอบ
วชิาชพีดา้นการใหบ้รกิารจดัการ 
 

 2.  ประเภทของกิจการลงทุน 

 กจิการลงทุนแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภท ดงันี้ 
  

  2.1  กองทุนเปิด (Funds) กองทุนประเภทนี้จะขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ซึ่งอาจเป็นการขายให้แก่ผู้ต้องการลงทุน และกองทุนเปิดจะท าการรบัซื้อหน่วยลงทุน
จากผูถ้อืหน่วยลงทุนตามราคาที่เหมาะสม โดยใชม้ลูค่า “สนิทรพัยส์ุทธ”ิ ต่อหน่วย โดยค านวณ
ไดจ้ากสตูร ดงันี้ 
 

   มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย  =   มลูค่าสนิทรพัยท์ัง้สิน้ – มลูค่าหนี้สนิทัง้สิน้ 

        จ านวนหน่วยลงทุนทีถ่อืโดยบุคคลภายนอก 
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  2.2  กองทุนปิด (The Fund closed) กองทุนประเภทนี้จะไม่มกีารรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนทีถ่อืโดยบุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนปิด
อาจน าเงนิปนัผลทีไ่ดร้บัจากกองทุนไปลงทุนเพิม่เตมิในหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนในกองทุนปิด 
อาจมกีารซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์

 

  2.3  กองทุนรวม  (FUND) กองทุนรวมมลีกัษณะคล้ายกบักองทุนเปิด โดย
ออกจ าหน่ายหน่วยลงทุนในจ านวนทีก่ าหนดไว ้ซึ่งผูล้งทุนจะไดร้บัใบรบัรองสทิธใินกองทุนซึ่ง
จะถูกขายหรอืไถ่ถอนคนืโดยกจิการผูอ้อกเท่านัน้ กองทุนรวมต่างจากกองทุนเปิดและกองทุน
ปิด คอื ไม่ท าการซื้อขายเพื่อปรบัพอร์ตการลงทุนบ่อย มกี าหนดวนัที่ครบก าหนดไว้แน่นอน 
และเงนิลงทุนของกองทุนเป็นตราสารหนี้ 
  

  2.4  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Fund) กองทุนประเภทนี้เป็นกองทุนสวสัดกิารแบบ
สมัครใจ เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ลูกจ้าง เมื่อลูกจ้างตาย ลาออก หรือเกษียณอายุ มี
วตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิการออมเงนิภาคเอกชน โดยลกูจา้งและนายจา้ง 
 

  2.5  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (Fund Officials) กองทุนประเภทนี้
คล้ายกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ แตกต่างกันเพียงเป็นการออกเงินของข้าราชการ  โดยมี
คณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการเป็นผูม้หีน้าทีก่ ากบัดแูล 

    

วิธีการบญัชีส าหรบักิจการลงทนุ 

 วธิกีารบญัชสี าหรบักจิการทีด่ ำเนินธุรกจิเฉพำะดำ้นกำรลงทุน แยกพจิารณาได ้ 2 

รายการ ดงันี้ 
  

 1.  การรบัรู้เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรก   
 ณ วนัทีก่จิการลงทุนมสีทิธใินเงนิลงทุน  กจิการลงทุนต้องรบัรูเ้งนิลงทุนเป็นสนิทรพัย์
ด้วยจ านวนเงนิต้นทุนของเงนิลงทุน  ซึ่งต้นทุนของเงนิลงทุน ประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงนิ
ลงทุน ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม ค่าภาษอีากรและตน้ทุนในการจดัท ารายการ   

 หากกิจการลงทุนได้เงนิลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนมาด้วยการออกส่วนได้เสยีของ
กจิการลงทุนหรอืตราสารอื่นที่มรีาคาตลาด ต้นทุนในการได้มาซึ่งเงนิลงทุนคอื มูลค่ายุตธิรรม
ของส่วนได้เสยีหรอืตราสารทีอ่อกไม่ใช่ราคาตามมลูค่าทีต่ราไว้ หากกจิการลงทุนไดเ้งนิลงทุน
ทัง้หมดหรอืบางส่วนมาด้วยการแลกเปลี่ยนกบัสนิทรพัยท์ี่น าไปแลกเปลี่ยนกบัสนิทรพัยอ์ื่นๆ 
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ตน้ทุนในการไดม้าซึง่เงนิลงทุน ตอ้งก าหนดจากมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีน่ าไปแลก เวน้แต่
จะมหีลกัฐานชดัเจนว่ามลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทุนทีไ่ดม้านัน้เป็นราคาทีเ่หมาะสมกว่า 
 กรณทีีเ่งนิลงทุนทีไ่ดม้าจากการซือ้ตามประเพณีปกต ิกจิการลงทุนต้องรบัรูเ้งนิลงทุน
เป็นสนิทรพัย ์ณ วนัทีซ่ือ้และรบัรายไดจ้ากเงนิลงทุนตามเกณฑส์ทิธ ิ แต่ส าหรบัเงนิลงทุนทีไ่ม่
ได้มาจากการซื้อตามประเพณีปกติ เช่น การซื้อเงนิลงทุนที่เสนอขายกับบุคคลในวงจ ากัด 
กจิการลงทุนต้องรบัรูเ้งนิลงทนเป็นสนิทรพัย ์ ณ วนัที่กจิการลงทุนมสีทิธเิรยีกรอ้งให้ไดม้าซึ่ง
เงนิลงทุนหรอืตอ้งจา่ยรายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุน ในกรณทีีก่จิการลงทุนไม่อาจก าหนดได้
แน่นอนว่าวนัที่มสีทิธเิรยีกร้องนัน้เป็นวนัใด กิจการลงทุนต้องใช้ผลการวนิิจฉัยจากที่ปรกึษา
ทางกฎหมาย  
 

 2.  วิธีวดัค่าเงินลงทุน 

 กจิการลงทุนต้องวดัค่าเงนิลงทุนด้วยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที่ในงบการเงนิและวนัที่
กจิการลงทุนมสีทิธไิด้รบัหรอืเกดิภาระผูกพนัที่ต้องจ่ายทรพัยากรเพื่อแลกกบัส่วนได้เสยีของ
กจิการลงทุน โดยที่มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนอาจสามารถวดัได้ดงันี้ (วรศกัดิ ์ ทุมมานนท์, 
และนฐัวุฒ ิ สุวรรณยัง่ยนื,  2557 : 419) 

  

 ส าหรบัเงนิลงทุนที่ตลาดซื้อขายคล่องรองรบัเพยีงตลาดเดียว กิจการต้องใช้ราคา
ตามล าดบัต่อไปนี้ 
  1. ราคาซือ้ขายครัง้ล่าสุดของวนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน  

  2. ราคาซื้อขายครัง้ล่าสุดของวนัก่อนวนัที่วดัค่าเงนิลงทุน หากสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจหรอืภาวะตลาดไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระส าคญัระหว่างวนัที่มกีารซื้อขายครัง้
ล่าสุดกบัวนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 

  3. รำคำเสนอซือ้ครัง้ล่ำสุดของวนัทีว่ดัค่ำเงนิลงทุน 

 

 ส ำหรบัเงนิลงทุนที่มตีลำดซื้อขำยคล่องรองรบัมำกกว่ำ 1 ตลำด กจิกำรต้องใช้รำคำ
ตำมล ำดบัต่อไปนี้ 
  1. รำคำซือ้ขำยครัง้ล่ำสุดในตลำดหลกัของวนัทีว่ดัค่ำเงนิลงทุน 

  2. รำคำซื้อขำยครัง้ล่ำสุดในตลำดหลักของวันก่อนวันที่ว ัดค่ำเงินลงทุน หำก
สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกจิหรอืภำวะตลำดไม่เปลี่ยนแปลงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัระหว่ำงวนัที่มี
กำรซือ้ขำยครัง้ล่ำสุดกบัวนัทีว่ดัค่ำเงนิลงทุน 
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  3. รำคำซื้อขำยครัง้ล่ำสุดในตลำดซึ่งมกีำรกระจำยกำรขำยของเงนิลงทุนสูงรอง
จำกตลำดหลกั รำคำซื้อขำยดงักล่ำวต้องเป็นรำคำของวนัที่วดัค่ำเงนิลงทุนหรอืรำคำก่อนวนัที่
ว ัดค่ำเงินลงทุนหำกสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจหรือภำวะตลำดไม่เปลี่ยนแปลงอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัระหว่ำงวนัทีม่กีำรซือ้ขำยครัง้ล่ำสุดกบัวนัทีว่ดัค่ำเงนิลงทุน 

 

 ส ำหรบัตลำดเงนิลงทุนที่ไม่มตีลำดซื้อขำยคล่องรองรบั ก ำหนดให้กจิกำรใช้รำคำที่
เป็นตวัแทนทีด่ทีีสุ่ดของมลูค่ำยตุธิรรมรำคำใดรำคำหนึ่งต่อไปนี้ 
  1. รำคำเสนอซือ้ครัง้ล่ำสุด 

  2. รำคำที่ก ำหนดจำกค่ำเฉลี่ยเลขคณิตระหว่ำงรำคำเสนอซื้อครัง้ล่ำสุดกบัรำคำ
เสนอขำยครัง้ล่ำสุด 

  3. รำคำที่ก ำหนดโดยฝ่ำยบรหิำรซึ่งอยู่ระหว่ำงรำคำเสนอซื้อครัง้ล่ำสุดกบัรำคำ
เสนอขำยครัง้ล่ำสุดโดยทีฝ่่ำยบรหิำรต้องไม่ใชร้ำคำเสนอขำยครัง้ล่ำสุดเพยีงอย่ำงเดยีงในกำร
ก ำหนดมลูค่ำของเงนิลงทุน 

 

 มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่106 ระบุใหก้จิกำรลงทุนตอ้งวดัค่ำเงนิลงทุนตำมวธิกีำร
ขำ้งตน้ และตอ้งรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำซึง่เป็นผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน
กบัมลูค่ำยตุธิรรมเป็นผลก ำไรหรอืขำดทุนสุทธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ทนัท ี
ณ วนัทีว่ดัมลูค่ำ  
 หำกกจิกำรลงทุนในตรำสำรทุนของกจิกำรอื่น จนท ำใหม้อีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญั
ต่อกจิกำรทีไ่ปลงทุนและกจิกำรลงทุนไดใ้ชอ้ทิธพิลนัน้ กจิกำรลงทุนต้องจดัประเภทตรำสำรทุน
ดงักล่ำวเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดทีร่ะบุไวใ้นมำตรฐำนกำรบญัช ี
ฉบบัที ่28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ในท ำนองเดยีวกนั หำกกจิกำรลงทุนสำมำรถควบคุม
กจิกำรที่ไปลงทุนและได้ใช้อ ำนำจควบคุมกจิกำรนัน้ กจิกำรลงทุนต้องจัดประเภทตรำสำรทุน
ดงักล่ำวเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดในมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่ 27 
เรือ่ง งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 

 วธิกีำรวดัค่ำเงนิลงทุน สำมำรถแยกพจิำรณำได ้4 รำยกำร ดงันี้ 
 

  2.1  เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์ (Real property Investment) กจิกำรลงทุน
ตอ้งแสดงเงนิลงทุนในอสงัหำรมิทรพัยใ์นงบแสดงฐำนะกำรเงนิดว้ยมลูค่ำยตุธิรรมโดยไมค่ดิค่ำ
เสื่อมรำคำและรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำ ซึง่เป็นผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน
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กบัมลูค่ำยตุธิรรมเป็นรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนสุทธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้ในงบก ำไรขำดทุนทนัท ีณ 
วนัทีว่ดัมลูค่ำ 

  

2.2  สินทรพัยท์างการเงิน (Financial Asset) กจิกำรลงทุนตอ้งปฏบิตักิบั 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิตำมขอ้ก ำหนดทีร่ะบุไวใ้นมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่39 เรื่อง กำรรบัรูแ้ละ
กำรวดัค่ำเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ (เมือ่มกีำรประกำศใช้) อย่ำงไรกต็ำม กจิกำรลงทุนต้องวดัมลูค่ำ
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรบญัชดีงักล่ำว ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัชหีรอืวนัที่
กจิกำรลงทุนมสีทิธไิด้รบัหรอืเกดิภำระผูกพนัที่ต้องจ่ำยทรพัยำกรเพื่อแลกกบัส่วนได้เสยีของ
กจิกำรลงทุน โดยรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำซึง่เป็นผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน
กบัมลูค่ำยตุธิรรมเป็นรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนสุทธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้ในงบก ำไรขำดทุนทนัท ี

 

 2.3  การด้อยค่าของเงินลงทุน  (Impairment of Investment) มลูค่ำยตุธิรรม 

ของเงนิลงทุนทุกชนิดตอ้งสะทอ้นถงึมลูค่ำทีแ่ทจ้รงิซึง่รวมผลกระทบจำกกำรดว้ยค่ำ กิจกำร
ลงทุนตอ้งปรบัมลูค่ำของเงนิลงทุนทนัททีีเ่กดิกำรดอ้ยค่ำโดยน ำขอ้ก ำหนดทีร่ะบุอยูใ่นมำตรฐำน
กำรบญัช ีเรือ่ง กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย ์และมำตรฐำนกำรบญัช ีเรือ่ง กำรบญัชสี ำหรบัเงนิ
ลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน มำประยกุตใ์ช้ 
 

  2.4  การจ าหน่ายเงินลงทุน  (The divestment) ณ วนัที่จ ำหน่ำยเงนิลงทุน 
กิจกำรลงทุนต้องตัดบญัชีเงนิลงทุนและต้องรบัรู้รำยกำรก ำไรหรอืรำยกำรขำดทุนจำกกำร
จ ำหน่ำยเงนิลงทุนในงบก ำไรขำดทุนทนัท ีนอกจำกนัน้ กจิกำรลงทุนต้องหยุดรบัรูร้ำยได้จำก
เงนิลงทุน ณ วนัทีก่จิกำรลงทุนหมดสทิธทิีจ่ะไดร้บัรำยไดจ้ำกเงนิลงทุนนัน้  
  หำกกจิกำรลงทุนจ ำหน่ำยเงนิลงทุนเพยีงบำงส่วน รำคำตำมบญัชต่ีอหน่วยทีใ่ชใ้น
กำรบนัทกึต้นทุนของเงนิลงทุนชนิดเดยีวกนัต้องค ำนวณโดยใช้วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก ยกเว้น
เงนิลงทุนนัน้ เป็นเงนิลงทุนในอสงัหำรมิทรพัยซ์ึง่กจิกำรลงทุนตอ้งใชว้ธิรีำคำทุนเฉพำะเจำะจง 
 

วิธีการบญัชีส าหรบักิจการท่ีมีส่วนได้เสียในสินทรพัยส์ทุธิเป็นหน่วยลงทนุ 

 กำรบญัชสี ำหรบักจิกำรทีม่สี่วนไดเ้สยีในสนิทรพัยส์ุทธเิป็นหน่วยลงทุน แยกพจิำรณำ
ได ้5 ประเดน็ ดงันี้ 
 

 

 



372 

 

  บทที ่12 
 

  

 1.  การค านวณมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย 

 กรณีที่กิจกำรลงทุนมสี่วนได้เสียเป็นหน่วยลงทุน กิจกำรลงทุนต้องค ำนวณมูลค่ำ
สนิทรพัย์สุทธิต่อหน่วยโดยใช้มูลค่ำสินทรพัย์ทัง้สิ้นหกัด้วยมูลค่ำหนี้สินทัง้สิ้นแล้วหำรด้วย
จ ำนวนหน่วยลงทุนที่ถอืโดยบุคคลภำยนอก โดยที่กจิกำรลงทุนต้องวดัมูลค่ำสนิทรพัยส์ุทธ ิณ 
วนัทีม่กีำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอื ณ วนัทีใ่นงบกำรเงนิ 

 

 2.  การบญัชีส าหรบัส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน ประกอบด้วยทุนที่ได้รบัจำกผู้ถือหน่วยลงทุนและทุนที่
กจิกำรลงทุนสะสมจำกกำรด ำเนินงำน ทุนทีไ่ดร้บัจำกผูถ้อืหน่วยลงทุน ประกอบดว้ยทุนทีไ่ดร้บั
ตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ ส่วนเกนิทุนหรอืส่วนต ่ำกว่ำทุน และทุนประเภทอื่น เช่น ค่ำปรบัจำกผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีผ่ดิเงือ่นไขกำรซือ้หน่วยลงทุน ทุนทีก่จิกำรสะสมจำกกำรด ำเนินงำนหรอื 

ก ำไรสะสม ประกอบดว้ยก ำไรทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินงำนทัง้ทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไม่เกดิขึน้ บญัชปีรบั
สมดุล และกำรแบ่งปนัส่วนทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 

 3.  กิจการลงทุนท่ีมีหน่วยลงทุนหลายประเภท  
 กจิกำรลงทุนต้องแยกค ำนวณมูลค่ำสนิทรพัยต่์อหน่วยส ำหรบัแต่ละกองทุน โดยกำร
แยกทุนทีไ่ด้รบัจำกผูถ้อืหน่วยลงทุน ส่วนเกนิทุน ส่วนต ่ำกว่ำทุน ก ำไรสะสม และรำยอื่น ตำม
ประเภทของหน่วยลงทุน กจิกำรลงทุนต้องแยกค ำนวณรำยได้และค่ำใชจ้่ำยของหน่วยลงทุนแต่
ละประเภทหำกสำมำรถระบุไดก้จิกำรลงทุนต้องปนัส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยตำมอตัรำส่วนของ
มลูค่ำสนิทรพัยส์ุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละประเภทกบัมลูค่ำสนิทรพัยส์ุทธทิัง้สิน้ก่อนกำรปนัส่วน
รำยกำรดงักล่ำว เว้นแต่อตัรำส่วนดงักล่ำวมมีูลค่ำเป็นศูนยซ์ึ่งกิจกำรลงทุนต้องใช้อตัรำส่วน
ล่ำสุดก่อนทีจ่ะมมีลูค่ำเป็นศูนยใ์นกำรปนัส่วน ทัง้น้ีกจิกำรลงทุนต้องไม่ปนัส่วนค่ำใชจ้่ำยทีจ่ะท ำ
ใหม้ลูค่ำสนิทรพัยส์ุทธขิองหน่วยลงทุนประเภทนัน้ตดิลบ  

 

4.  บญัชีปรบัสมดลุ 

กรณทีีก่ำรขำยหรอืซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดจะท ำใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเกดิ 

ควำมไม่เท่ำเทยีมกนั กจิกำรลงทุนต้องบนัทกึบญัชปีรบัสมดุลเพื่อท ำใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนมสี่วน
ในสนิทรพัยส์ุทธขิองกจิกำรลงทุนหรอืไดร้บัส่วนแบ่งจำกกจิกำรลงทุนอย่ำงเท่ำเทยีมกนัไม่ว่ำผู้
ถอืหน่วยลงทุนนัน้จะลงทุนหรอืเลกิลงทุนในกจิกำรลงทุน ณ เวลำใด บญัชปีรบัสมดุลถอืเป็น
ส่วนหน่ึงของก ำไรสะสม 
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5.  การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

กจิกำรลงทุนตอ้งบนัทกึลดก ำไรสะสม ณ วนัทีก่จิกำรประกำศจำ่ยปนัผลหำกปนัผล 

นัน้จะจ่ำยเป็นเงนิสด ในกรณีที่กิจกำรลงทุนจะจ่ำยปนัผลเป็นหน่วยลงทุน กจิกำรลงทุนต้อง
บนัทกึลดก ำไรสะสมด้วยมูลค่ำสนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วยตำมจ ำนวนหน่วยปนัผลที่ให้ ณ วนัที่ที่
ก ำหนดไว้ในนโยบำยกำรจ่ำยหน่วยปนัผลซึ่งมกัเป็นวันที่หลังจำกที่กิจกำรลงทุนปิดสมุด
ทะเบยีน นอกจำกนี้กิจกำรลงทุนต้องบนัทกึเพิ่มมูลค่ำที่ตรำไว้ของหน่วยลงทุนส่วนเกินทุน 
บญัชปีรบัสมดุลและบญัชอีื่นทีเ่กี่ยวขอ้งตำมสดัส่วนทีค่วรบนัทกึเสมอืนว่ำกำรออกหน่วยปนัผล
นัน้เป็นกำรขำย 

 

การรบัรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

กำรประกอบธุรกจิทุกประเภทจ ำเป็นตอ้งเขำ้ใจในประเดน็ของกำรรบัรูร้ำยได ้เพรำะ 
จะแสดงใหเ้หน็ว่ำกจิกำรควรรบัรูร้ำยไดเ้มื่อใด หรอืเมื่อใดกจิกำรควรบนัทกึบญัชรีำยได ้รวมถงึ
ส่วนที่เป็นค่ำใช้จ่ำยด้วย ส ำหรบักิจกำรลงทุนต้องรบัรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ดงันี้  (สมศกัดิ ์ 
ประถมศรเีมฆ,  2558 : 421-422) 

 

 1.  การรบัรู้รายได้จากเงินลงทุน 

 กิจกำรลงทุนต้องรับรู้รำยได้จำกเงินลงทุนตำมเกณฑ์สิทธิ และต้องรับรู้กำร
เปลีย่นแปลงมลูค่ำเงนิลงทุน (ซึ่งหมำยถงึ ผลต่ำงระหว่ำงมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนกบัรำคำ
ตำมบญัช)ี ทนัทใีนงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ ทัง้นี้รำยไดจ้ำกเงนิลงทุนทีต่้องรบัรูต้ำมเกณฑส์ทิธิ
สำมำรถจ ำแนกไดด้งันี้ 
 

  1.1  เงินปันผล (Interest Income) กิจกำรต้องรบัรู้เงนิปนัผลทัง้จ ำนวนเป็น
รำยได ้ณ วนัทีก่จิกำรลงทุนทรำบแน่นอนว่ำกจิกำรลงทุนมสีทิธใินเงนิปนัผล ซึง่ปกตจิะเป็นวนั
หลงัจำกวนัทีปิ่ดสมดุทะเบยีน 

 

  1.2  ใบส าคญัแสดงสิทธิ (Warrants) กจิกำรไม่สำมำรถรบัรูใ้บส ำคญัแสดงสทิธิ
ที่ได้รบัจำกเงนิลงทุนเป็นรำยได้ แต่ต้องเฉลี่ยต้นทุนของเงนิลงทุนเริม่ต้นเป็นส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิโดยอำจปนัส่วนรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนเดมิใหก้บัเงนิลงทุนใน
ใบส ำคญัแสดงสทิธโิดยใชส้ดัส่วนของมลูค่ำยตุธิรรมของเงนิลงทุนและใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ(สทิธิ
ซือ้หุน้) หรอืโดยใช้วธิปีระมำณจำกมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนหรอืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ (สทิธิ
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ซื้อหุ้น) ที่หำได้ง่ำยกว่ำ แล้วน ำมูลค่ำยุตธิรรมที่ประมำณได้ไปหกัจำกรำคำตำมบญัชขีองเงนิ
ลงทุนทีม่อียูเ่ดมิ 

 

  1.3  ดอกเบี้ยรบั (Dividend) กรณีที่เป็นเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ กิจกำรลงทุน
ต้องค ำนวณดอกเบี้ยรบัเป็นรำยวนั และตดัจ ำหน่ำยส่วนเกนิหรอืส่วนลดของตรำสำรหนี้เป็น
รำยได้ดอกเบีย้ทุกวนัโดยวธิอีตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิ หรอืวธิอีื่นทีใ่หผ้ลไม่แตกต่ำงจำกวธิอีตัรำ
ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิอยำ่งมสีำระส ำคญั (อำจเป็นวธิเีสน้ตรง)  
 

 2.  การรบัรู้ค่าใช้จ่าย 

 กจิกำรลงทุนตอ้งรบัรูค้่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ทุกวนัหรอืรบัรู ้ณ วนัทีใ่นรำยงำนทำงกำรเงนิ
หรอืวนัทีก่จิกำรลงทุนมสีทิธไิด้รบัหรอืเกดิภำระผูกพนัทีต่้องจ่ำยทรพัยำกรเพื่อแลกกบัส่วนได้
เสยีของกจิกำรลงทุน 

 

การน าเสนองบการเงิน 

ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่106  เรือ่ง การบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิ 

เฉพาะดา้นการลงทุน ยอ่หน้าที ่71 ก าหนดส่วนประกอบของงบการเงนิไวด้งันี้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นอกจำกขอ้มลูทีน่ ำเสนอในงบกำรเงนิแลว้ โดยทัว่ไปกจิกำรลงทุนต้องจดัท ำรำยงำน
กำรวเิครำะห์ของฝ่ำยบรหิำร ซึ่งอธบิำยถงึผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคญั สถำนะทำงกำรเงนิและ
ควำมไม่แน่นอนทีก่จิกำรลงทุนก ำลงัเผชญิอยู่ ซึง่รำยงำนต้องประกอบดว้ยรำยกำรต่อไปนี้เป็น
อยำ่งน้อย 

71.  งบกำรเงนิทีส่มบรูณ์ของกจิกำรลงทุนตอ้งประกอบดว้ยรำยกำรทุกขอ้ต่อไปนี้ 
 71.1  งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

 71.2  งบประกอบรำยละเอยีดเงนิลงทุน 

 71.3  งบก ำไรขำดทุน 

 71.4  งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ุทธ ิ

 71.5  งบกระแสเงนิสด 

 71.6  ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 71.7  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 



375 

 

  บทที ่12 
 

  

  1. ปจัจัยส ำคัญและผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของกิจกำรลงทุนซึ่งรวมถึง
นโยบำยกำรลงทุนทีอ่ำจส่งผลต่อสถำนะทำงกำรเงนิของกจิกำรลงทุน นโยบำยกำรแบ่งปนัส่วน
ทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะแวดล้อมในกำรด ำเนินธุรกจิ และกำร
ตอบสนองของกจิกำรลงทุนต่อกำรเปลีย่นแปลงนัน้ 

  2.  แหล่งเงนิทุนของกจิกำรลงทุน นโยบำยดำ้นโครงสรำ้งเงนิทุน และนโยบำยดำ้น
กำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
  3.  จดุเด่นและทรพัยำกรของกจิกำรลงทุน 

 

ตวัอย่างวิธีการบญัชีส าหรบักองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

 

เพื่อใหเ้ขำ้ใจมำกยิง่ขึน้เกีย่วกบักำรปฏบิตัทิำงบญัชสี ำหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิ 

เฉพาะดา้นการลงทุน จงึขอยกตวัอยา่ง “กองทุนส ารองเลีย้งชพี” เพื่ออธบิายและแสดงถงึวธิกีาร
ทางบญัช ีดงัต่อไปนี้ (รจุริตัน์  ปาลพีฒัน์สกุล,  2557 : 23-34 )   
 

 1.  การจดัตัง้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

  เมื่อนายจ้าง (กิจการ) และลูกจ้าง (พนักงาน) มคีวามสมคัรใจร่วมกันที่จะจดัตัง้
กองทุนส ารองเลีย้งชพี นายจา้งจะตอ้งยืน่ขอจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน 

 กองทุนทีน่ าไปจดทะเบยีนมฐีานะเป็นนิตบิุคคลแยกต่างหากจากกจิการของนายจา้ง 
นายจ้างต้องแยกบญัชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงนิหรอืทรพัย์สินของกิจการออกจากบัญชี
กองทุน  
 

 2.  แหล่งท่ีมาของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

  มอียู ่2 แหล่งทีส่ าคญั คอื 

  2.1 เงนิสะสม คอื เงนิที่ลูกจา้งจ่ายจากเงนิเดอืน อตัราขัน้ต ่ารอ้ยละ 3 แต่ไม่เกนิ
รอ้ยละ 15 ของค่าจา้ง 
  2.2 เงนิสมทบ คือ เงินที่นายจ้างจ่ายสมทบในอัตราที่ไม่ต ่ากว่าเงนิสะสมของ
ลกูจา้ง แต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของค่าจา้ง  
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 3.  การบริหารกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

  ภายหลงัจากการจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีแล้ว กฎหมายก าหนดให้
นายจา้งและลูกจา้งร่วมกนัแต่งตัง้ คณะกรรมการบรหิารกองทุน ท าหน้าที่บรหิารกองทุนแทน
สมาชกิ ควบคุมดแูลกจิการทัว่ไปของกองทุน  
 

 3.  สิทธิประโยชน์ท่ีได้รบัจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

  ตาม พระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลีย้งชพี พ.ศ.2530 ใหส้ทิธปิระโยชน์แก่นายจา้ง
และลกูจา้ง ดงันี้ 
  3.1  เงนิสมทบของนายจา้งทีจ่่ายเขา้กองทุนถอืเป็นค่าใชจ้่ายในการค านวณก าไร
สุทธเิพื่อเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 

  3.2  เงนิสะสมของลกูจา้ง สามารถน าไปหกัลดหยอ่นภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาได้ 
  3.3  ลกูจา้งจะไดร้บัผลประโยชน์จากกองทุน เมือ่ออกจากงาน 

 

 4.  วิธีการบญัชีเก่ียวกบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

  ทุกสิ้นเดอืนนายจา้งต้องค านวณเงนิสะสมของลูกจา้งแต่ละรายที่จะต้องหกั เพื่ อหา
ยอดรวมของเงนิสะสมทัง้สิ้น และนายจา้งจ่ายสมทบในจ านวนที่เท่ากนัหรอืมากกว่า เขา้บญัชี
กองทุนส ารองเลีย้งชพี  
 

 5.  การบนัทึกบญัชีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

  จะครอบคลุมถงึกจิกรรมต่างๆ ที่กองทุนส ารองเลี้ยงชพีรบัผดิชอบดูแลตามขัน้ตอน 
ดงันี้ 
 

  5.1  การหกัเงินเดือนพนักงาน หรือลูกจ้างเข้าบญัชีกองทุนฯ ตวัอย่าง กจิการ
จ่ายเงนิเดอืน 1,000,000 บาท หกัภาษี ณ ที่จ่ายรอ้ยละ 5 พนักงานจ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุน
ส ารองเลีย้งชพีรอ้ยละ 5 การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้  
 

เดบติ  เงนิเดอืน 

         เครดติ  เงนิฝากธนาคาร 
                   เงนิสะสมกองทุนส ารองเลีย้งชพีคา้งน าส่ง 
                   ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ยคา้งน าส่ง 

1,000,000  

900,000 

50,000 

50,000 
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  5.2  นายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ  ตวัอย่าง นายจา้งน าส่งเงนิสมทบแก่
ลกูจา้งรอ้ยละ 5 การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

เดบติ  เงนิเดอืน 

         เครดติ  เงนิฝากธนาคาร 
50,000  

50,000 

   

 5.3  กองทุนส ารองเล้ียงชีพน าเงินสะสมหรือเงินสมทบไปหาผลประโยชน์ตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายว่าด้วยกองทุนฯ ตวัอย่าง นายจา้งน าเงนิสะสมและเงนิสมทบ เขา้
กองทุนส ารองเลีย้งชพี การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

สมดุบญัชขีองกจิการ 
เดบติ  เงนิสะสมกองทุนส ารองเลีย้งชพีคา้งน าส่ง 
         เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีคา้งน าส่ง 
         เครดติ  เงนิฝากธนาคาร 

50,000 

50,000 

 

 

 

100,000 

 

 

สมดุบญัชขีองกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

เดบติ  เงนิฝากธนาคาร 
         เครดติ  เงนิสะสมกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

                   เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

100,000  

50,000 

50,000 

 

  5.4  การจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างเม่ือเสียชีวิต เกษียณอายุ หรือออกจากงาน 

การบนัทกึบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 

สมดุบญัชขีองกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

เดบติ  เงนิสะสมกองทุนส ารองเลีย้งชพีคา้งน าส่ง 
         เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีคา้งน าส่ง 
         เครดติ  เงนิฝากธนาคาร 

2,000 

2,000 

 

 

 

4,000 

 

 6.  การแสดงรายการในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 

 การแสดงรายการในงบการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรบักองทุนส ารองเลี้ยงชพี
แยกพจิารณาได ้ 2  ดา้น คอื 
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  6.1  ด้านนายจ้าง 
   6.1.1  บญัชเีงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

   6.1.2  บญัชเีงนิสะสมกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
 

  6.2  ด้านกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

   6.2.1  แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ 

   6.2.2  แสดงรายการในงบก าไรขาดทุน  

 

 เพื่อใหเ้หน็รปูแบบของงบกำรเงนิทีส่มบรูณ์ของกจิกำรลงทุน จงึขอยกตวัอย่ำงรปูแบบ
งบกำรเงนิ (บำงส่วน) ของกองทุนรวม ดงัแสดงในตวัอยำ่งที ่12-1 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 12-1 

 

  ต่อไปนี้เป็นตวัอย่างงบการเงนิ ของกองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์
ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2558 (หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสกิรไทย,  
2558) 
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล์
งบดลุ
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2558

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท
สินทรพัย์

เงนิลงทุนตามราคายุตธิรรม 
(ราคาทุน ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2558 : 3,266 ลา้นบาท
และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 3,462 ลา้นบาท) 6, 7 3,802,000,000 4,017,764,935

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 285,012,840 77,419,998

ลูกหนี้ค่าเช่า 11 7,141,965 7,131,247

ลูกหนี้อื่น 11 270,070 834,131

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 1,988,106 3,987,257

สนิทรพัย์อื่น 1,346,913 1,522,583

รวมสินทรพัย์ 4,097,759,894 4,108,660,151

หน้ีสิน

เจา้หนี้อื่น 11 13,410,019 15,753,472

เงนิมดัจ ารบัจากลูกคา้ 11 91,272,963 91,756,910

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ที่จ่ายคา้งช าระ 1,966,822 1,860,337

หนี้สนิอื่น 4,618,180 2,273,981

รวมหน้ีสิน 111,267,984 111,644,700

สินทรพัยส์ทุธิ 3,986,491,910 3,997,015,451

สินทรพัยส์ทุธิประกอบด้วย
ทุนที่ไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 8 3,300,000,000 3,300,000,000

ก าไรสะสม 8 686,491,910 697,015,451

สนิทรพัย์สุทธ ิ(เท่ากบั 12.0802 บาทต่อหน่วย ในปี พ.ศ. 2558

(พ.ศ. 2557 : 12.1121 บาทต่อหน่วย) ค านวณจากหน่วยลงทุน
ที่จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด จ านวน 330,000,000 หน่วย) 3,986,491,910 3,997,015,451

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 25 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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  บทที ่12 
 

  

กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2558

พื้นท่ีเฉพาะส่วน ราคาทนุ ราคายติุธรรม ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทนุ ท่ีกองทนุรวมฯ เช่า บาท บาท มลูค่ายติุธรรม

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหต ุ6)

สทิธกิารเชา่ในโครงการ
1. โครงการเมเจอร์ ซนีเีพลก็ซ ์รชัโยธนิ

ทีต่ ัง้ 1839 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร

- สทิธกิารเชา่ทีด่นิโครงการ 5-1-2 ไร่ 370,000,000

- สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ 58,661 ตารางเมตร 1,005,324,000

- สทิธกิารเชา่ทีด่นิและอาคารจอดรถยนตร์วมถงึ
   งานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000

- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600

- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซึง่สทิธิ 19,602,546

- ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 45,615,922

1,636,120,068 2,109,000,000 55.47

2 โครงการเมเจอร์ ซนีเีพลก็ซ ์รงัสติ
ทีต่ ัง้ 439 หมู ่2 ถนนพหลโยธนิ ต. ประชาธปิตัย์

อ. ธญับุร ีปทุมธานี 10-0-7.8 ไร่
- สทิธกิารเชา่ทีด่นิและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890,000

- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 124,323,300

- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซึง่สทิธิ 13,377,198

- ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 18,668,569

650,259,067 623,000,000 16.39

3 โครงการศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซซูกู ิอเวนวิ รชัโยธนิ
ทีต่ ัง้ 234 และ 234/1 - 3 ถนนรชัดาภเิษก แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร
- สทิธกิารเชา่ทีด่นิโครงการ   9 ไร่ 162,000,000

- สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115,000

- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 96,710,000

- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซึง่สทิธิ 8,861,150

- ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 8,187,305

979,873,455 1,070,000,000 28.14

รวมเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 3,266,252,590 3,802,000,000 100.00

เงินลงทนุในหลกัทรพัย์ -                -                -            

รวมเงินลงทนุ 3,266,252,590 3,802,000,000 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 25 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้  
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  บทที ่12 
 

  

กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557

พื้นท่ีเฉพาะส่วน ราคาทนุ ราคายติุธรรม ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทนุ ท่ีกองทนุรวมฯ เช่า บาท บาท มลูค่ายติุธรรม

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหต ุ6)

สทิธกิารเชา่ในโครงการ
1. โครงการเมเจอร์ ซนีเีพลก็ซ ์รชัโยธนิ

ทีต่ ัง้ 1839 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร

- สทิธกิารเชา่ทีด่นิโครงการ 5-1-2 ไร่ 370,000,000

- สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ 58,661 ตารางเมตร 1,005,324,000

- สทิธกิารเชา่ทีด่นิและอาคารจอดรถยนตร์วมถงึ
   งานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000

- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600

- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซึง่สทิธิ 19,602,546

- ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 43,683,627

1,634,187,773 2,146,000,000 53.41

2 โครงการเมเจอร์ ซนีเีพลก็ซ ์รงัสติ
ทีต่ ัง้ 439 หมู ่2 ถนนพหลโยธนิ ต. ประชาธปิตัย์

อ. ธญับุร ีปทุมธานี 10-0-7.8 ไร่
- สทิธกิารเชา่ทีด่นิและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890,000

- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 124,323,300

- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซึง่สทิธิ 13,377,198

- ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 18,157,879

649,748,377 663,000,000 16.50

3 โครงการศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซซูกู ิอเวนวิ รชัโยธนิ
ทีต่ ัง้ 234 และ 234/1 - 3 ถนนรชัดาภเิษก แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร
- สทิธกิารเชา่ทีด่นิโครงการ   9 ไร่ 162,000,000

- สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115,000

- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 96,710,000

- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซึง่สทิธิ 8,861,150

- ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 7,870,799

979,556,949 1,010,000,000 25.14

รวมเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 3,263,493,099 3,819,000,000 95.05

วนัครบอายุ
เงินลงทนุในหลกัทรพัย์

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 23 เมษายน พ.ศ. 2558 198,125,999 198,764,935

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 198,125,999 198,764,935 4.95

รวมเงินลงทนุ 3,461,619,098 4,017,764,935 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 25 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้  
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล์
งบก าไรขาดทนุ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
รายได้จากการลงทนุ

รายไดค้่าเชา่และบรกิาร 11 118,407,952 117,238,813 234,612,503 230,763,061

รายไดด้อกเบีย้ 741,041 1,194,440 2,037,747 2,341,089

รายไดอ้ืน่ 2,584,336 1,186,878 6,365,454 1,713,460

รวมรายได้   121,733,329 119,620,131 243,015,704 234,817,610

ค่าใช้จา่ย

ตน้ทุนการใหเ้ชา่และบรกิาร 13,159,636 13,512,224 25,343,191 25,175,660

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ 10, 11 1,803,704 1,804,036 3,592,295 3,587,585

ค่าธรรมเนยีมการดแูลผลประโยชน์ 10, 11 212,201 212,240 422,623 422,069

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 10, 11 636,602 636,719 1,267,869 1,266,207

ค่าธรรมเนยีมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 10, 11 10,017,467 11,177,712 20,336,758 22,199,809

ค่าธรรมเนยีมวชิาชพี 246,698 224,383 553,207 446,301

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชตีดัจ่าย 1,005,098 1,005,098 1,999,151 1,999,151

ค่าใชจ่้ายในการด าเนนิโครงการ 2,569,891 1,842,862 4,838,832 4,997,404

ค่าใชจ่้ายในการประกนัภยั 365,496 565,058 992,075 1,371,320

ค่าใชจ่้ายอืน่ 1,181,165 789,831 2,173,753 1,295,403

รวมค่าใช้จา่ย 31,197,958 31,770,163 61,519,754 62,760,909

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 90,535,371 87,849,968 181,495,950 172,056,701

รายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ

ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 6, 7 11,275,247 906,382 (19,759,491) (11,054,070)

รวมรายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ 11,275,247 906,382 (19,759,491) (11,054,070)

การเพ่ิมขึ้นในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 101,810,618 88,756,350 161,736,459 161,002,631

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 25 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ส าหรบังวดสามเดือน ส าหรบังวดหกเดือน
ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล์
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2558

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท

การเพ่ิมขึ้นในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานในระหว่างงวด
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 181,495,950 172,056,701

รายการขาดทุนสุทธทิี่ยงัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (19,759,491) (11,054,070)

การเพ่ิมขึ้นสทุธิของสินทรพัยส์ทุธิท่ีเกิดจากการด าเนินงาน 161,736,459 161,002,631

จ่ายเงนิปนัผล 9 (172,260,000) (159,390,000)

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของสินทรพัยส์ทุธิในระหว่างงวด (10,523,541) 1,612,631

สนิทรพัย์สุทธติน้งวด 3,997,015,451 3,982,790,299

สินทรพัยส์ทุธิปลายงวด 3,986,491,910 3,984,402,930

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 25 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล์
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2558

 30 มิถนุายน  30 มิถนุายน
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัย์สุทธจิากการด าเนนิงาน 161,736,459 161,002,631

รายการปรบักระทบการเพิม่ขึน้สุทธใินสนิทรพัย์สุทธจิากการด าเนนิงาน
ใหเ้ป็นเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนนิงาน :
ส่วนลดรบัจากเงนิลงทุน (1,216,883) (482,000)

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชตีดัจ่าย 1,999,151 1,999,000

การซื้อเงนิลงทุน (2,759,491)    (264,516,000) 

การขายเงนิลงทุน 200,000,000 259,945,000

ลูกหนี้ค่าเช่า (เพิม่ขึน้) ลดลง (10,718) 1,492,000

ลูกหนี้อื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง 564,061 (2,427,000)

สนิทรพัย์อื่นลดลง 263,923 323,000

เจา้หนี้อื่นลดลง (2,343,453) (2,805,000)

เงนิมดัจ ารบัจากลูกคา้เพิม่ขึน้ (ลดลง) (483,947) 4,238,000

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ที่จ่ายคา้งจ่ายเพิม่ขึน้ (ลดลง) 106,485 (35,000)

รายไดด้อกเบี้ย (1,124,206) (2,341,000)

เงนิสดรบัจากดอกเบี้ย 1,017,771 3,740,000

หนี้สนิอื่นเพิม่ขึน้ (ลดลง) 2,344,199 (2,102,000)

รายการก าไรสุทธทิี่ยงัไมเ่กดิขึน้จากการวดัค่าเงนิลงทุน 19,759,491 11,054,000

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน 379,852,842 169,085,631

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
จ่ายเงนิปนัผล 9 (172,260,000) (159,390,000)

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (172,260,000) (159,390,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้นสทุธิ 207,592,842 9,695,631

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 77,419,998 255,486,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 285,012,840 265,181,631

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 25 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล์

ข้อมลูและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2558

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

บาท บาท บาท บาท บาท บาท
ข้อมลูผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธติน้งวด 12.1121 12.0690 12.0071 11.8965 11.2865 11.7474

รายไดจ้ากกจิกรรมลงทุน 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.5500 0.5214 0.5073 0.5120 0.5350 0.4865

ก าไร(ขาดทุน)สุทธจิากการลงทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้ (0.0599) (0.0335) (0.0107) 0.0640 0.2396 (0.0409)

หกั จ่ายเงนิปนัผล (0.5220) (0.4830) (0.4950) (0.4900) (0.2500) (0.4650)

รายได(้ค่าใชจ่้าย)จากกจิกรรมลงทุนทัง้สิน้ (0.0319) 0.0049 0.0016 0.0860 0.5246 (0.0194)

มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธปิลายงวด 12.0802 12.0739 12.0087 11.9825 11.8111 11.7280

อตัราส่วนของการเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน
ต่อมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด (ร้อยละ) 4.06 4.05 4.13 4.82 6.62 3.79

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัและข้อมลูประกอบเพ่ิมเติมท่ีส าคญั
มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธปิลายงวด (พนับาท) 3,986,492 3,984,403 3,962,895 3,954,233 3,897,686 2,697,456

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่

ระหวา่งงวด (รอ้ยละ) 1.55 1.58 1.50 1.53 1.41 1.86

อตัราส่วนรายไดจ้ากเงนิลงทุนต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่

ระหวา่งงวด (รอ้ยละ) 6.10 5.91 5.72 5.81 5.99 6.00

อตัราส่วนของจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของการซือ้ขาย

เงนิลงทุนระหวา่งงวดต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่

ระหวา่งงวด (รอ้ยละ)* 5.09 13.19 5.60 4.09 6.14 0.02

มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (พนับาท) 3,981,598 3,976,378 3,964,555 3,946,014 3,858,394 2,700,568

* มลูค่าการซือ้ขายเงนิลงทุนระหวา่งงวดไม่ไดร้วมเงนิฝากธนาคาร เงนิลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งนิและการซือ้ขายเงนิลงทุนโดยมสีญัญาขายคนื หรอืซือ้คนื

และค านวณโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัตามระยะเวลาทีม่อียูใ่นระหวา่งงวด

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 9 ถงึ 25 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูเพ่ิมเติม
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บทสรปุ 

 

 กจิการที่ด าเนินธุรกจิเฉพาะด้านการลงทุน มวีตัถุประสงค์ที่จะก าหนดวธิปีฏบิตัทิาง
บญัชีและการเปิดเผยข้อมูล เช่น กองทุนรวม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพและกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ ซึง่การรบัรูเ้งนิลงทุนเริม่แรก ณ วนัทีก่จิการลงทุนมสีทิธใินเงนิลงทุน กจิการ
ลงทุนต้องรบัรูเ้งนิลงทุนเป็นสนิทรพัยด์ว้ยจ านวนต้นทุนของเงนิลงทุน ส่วนวธิวีดัค่าเงนิลงทุน
แยกพจิารณาส าหรบัเงนิลงทุนทีต่ลาดซือ้ขายคล่องรองรบัเพยีงตลาดเดยีว ส าหรบัเงนิลงทุนที่
ตลาดซื้อขายคล่องรองรบัมากกว่า 1 ตลาด และส าหรบัเงนิลงทุนที่ตลาดไม่มซีื้อขายคล่อง
รองรบั  
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

 

1.  จงยกตวัอยา่งกจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน 

2.  วธิกีารวดัค่าเงนิลงทุนส าหรบัเงนิลงทุนทีม่ตีลาดซือ้ขายคล่องรองรบัเพยีงตลาดเดยีว  
     กจิการตอ้งใชร้าคาตามล าดบัอยา่งไร 
3.  วธิกีารวดัค่าเงนิลงทุนส าหรบัเงนิลงทุนทีม่ตีลาดซือ้ขายคล่องรองรบัมากกว่าหนึ่งตลาด  
     กจิการตอ้งใชร้าคาตามล าดบัอยา่งไร 
4.  จงอธบิายวธิกีารวดัค่าเงนิลงทุนส าหรบัเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ 
5.  จงอธบิายวธิกีารวดัค่าเงนิลงทุนส าหรบัการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน 

6.  จงอธบิายวธิกีารวดัค่าเงนิลงทุนส าหรบัการจ าหน่ายเงนิลงทุน 

7.  จงอธบิายวธิกีารวดัค่าเงนิลงทุนส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิ 

8.  จงอธบิายการบญัชสี าหรบัส่วนของหน่วยผูถ้อืหน่วยลงทุน 

9.  จงอธบิายถงึการค านวณมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 

10.  จงอธบิายการรบัรูร้ายไดจ้ากเงนิลงทุน และค่าใชจ้า่ย 

11.  งบการเงนิทีส่มบรูณ์ของกจิการลงทุนตอ้งประกอบดว้ยอะไรบา้ง  
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