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บทที ่4
การบัญชี

การบญัชมีคีวามสำคญัและจำเปนตอการดำเนนิธรุกจิในปจจบุนัเปนอยางมาก เนือ่งจากการบญัชเีปน
หลกัฐาน เปนการบนัทกึเกีย่วกบัการดำเนนิการของธรุกจิทีแ่สดงถงึประวตัทิางการเงนิตลอดจนทรพัยสนิ หนีส้นิ
ของกจิการตัง้แตเริม่ตนดำเนนิธรุกจิจนถงึการดำเนนิการปจจบุนั ดงันัน้ไมวาจะเปนธรุกจิขนาดเลก็หรอืธรุกจิ
ขนาดใหญก็ควรตองมีการจัดทำบัญชีเพื่อชวยใหกิจการนั้นๆ สามารถบริหารการเงินไดอยางเปนระบบ
ผบูรหิารทีม่วีสิยัทศันกวางไกลควรใหความสำคญัและรบัรถูงึคณุคาของการบนัทกึบญัชี

1. ความหมายของการบญัชี
การบัญชี หมายถึง กระบวนการในการบันทึกและรายงานขอมูลทางการเงินของกิจการซึ่งรวมถึง

การบนัทกึ การจดัประเภท การวเิคราะห การแปลความและการรายงานขอมลูทางการเงนิ

2. ประโยชนของการจดัทำบญัชี
ในการจดัทำขอมลูทางการบญัชมีปีระโยชนตอธรุกจิในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปน

2.1 ผปูระกอบการหรอืเจาของกจิการ
ยอมตองการทราบถงึฐานะทางการเงนิของกจิการทีต่นเองดำเนนิการอย ูซึง่กจ็ะสามารถทราบไดจาก

บัญชีเพราะบัญชีจะลงรายการรับ-จาย ทรัพยสิน หนี้สิน ยอดขาย กำไรหรือขาดทุน ทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลง
เพราะในรอบระยะเวลาบญัชหีนึง่ๆ ธรุกจิกจ็ะมกีารปดบญัชีเพือ่หายอดกำไรและขาดทนุเพือ่ทีว่าเจาของกจิการ
จะไดวางแผนนโยบายสำหรบัอนาคตของกจิการในอนาคตได เชน จะขยายกจิการ หาแหลงเงนิก ูการจดัซือ้
สินคาตางๆ หรือการตัดสินใจลมเลิกกิจการ เปนตน สิ่งตางๆ เหลานี้ลวนตองใชขอมูลในการบัญชีมาชวย
ในการตดัสนิใจทัง้สิน้

2.2 ผบูรหิาร
รายงานทางการเงินซึ่งจะทราบไดจากบัญชีจะชวยใหผูบริหารตัดสินใจไดวาจะปรับปรุงหรือขยาย

กจิการอยางไร จะวางแผนในการประกอบกจิการอยางไรจงึจะกาวหนาและมกีำไรสงูสดุ

2.3 เจาหนี้
ธรุกจิสวนใหญตองการเงนิทนุจากธนาคาร ฝายสนิเชือ่ของธนาคารจะเสนอความเหน็วาควรจะใหกู

ยมืหรอืไมโดยจะวเิคราะหจากงบการเงนิของกจิการ ปกตจิะดจูากรายงานทางบญัชทีีจ่ดัทำขึน้ พจิารณางบกำไร
ขาดทนุและงบดลุของกจิการนัน้ๆ กจิการทีไ่มสามารถใหขอมลูทางการบญัชไีดเปนทีน่าพอใจกจ็ะทำใหกจิการ
นัน้สญูเสยีเครดติจากเจาหนีไ้ด
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2.4 รฐับาล
หนวยงานตางๆ ของรฐัทีม่หีนาทีเ่กีย่วกบัการจดัเกบ็ภาษอีากร ไมวาจะเปนภาษเีงนิไดบคุคล-ธรรมดา

ภาษเีงนิไดนติบิคุคล ภาษมีลูคาเพิม่หรอืภาษศีลุกากร จะใชขอมลูทางการบญัชใีนการประเมนิเรยีกเกบ็ภาษี
อากร จงึไดมกีฎหมายกำหนดใหผปูระกอบการธรุกจิจดัทำบญัชขีึน้

2.5  บคุคลทัว่ไป
ขอมูลทางการบัญชี เชน งบดุล งบกำไรขาดทุน จะเปนเครื่องชวยในการตัดสินใจของบุคคล

ทัว่ๆ ไปวาควรจะลงทนุในกจิการตางๆ หรอืไม โดยเฉพาะเปนเครือ่งชวยตดัสนิใจในการซือ้หนุของบรษิทัตางๆ
ทัง้นีเ้พือ่ทีผ่ลูงทนุจะไดผลตอบแทนเปนทีน่าพอใจ

3. ระบบบญัช ี(Accounting System)
หมายถงึ ระบบการจำแนกประเภทของขอมลูจากบญัช ีสมดุบญัช ี เอกสาร แบบฟอรมตางๆ  วธิกีาร

ดำเนินงาน ตลอดจนการควบคุมทางการบัญชีและการนำเครื่องมือ อุปกรณตางๆ เขามาใชในการจัดทำ
รวบรวมขอมลูทีเ่กีย่วของกบัการดำเนนิงานของกจิการใหสามารถนำเสนอขอมลูทางบญัชใีหสำเรจ็สมบรูณและ
การประเมนิผลในการดำเนนิงานอยางถกูตอง เปนระบบทีด่ ีนอกจากนีย้งัชวยใหมกีารจดัทำรายงานเพือ่เสนอ
ผบูรหิาร สวนราชการทีเ่กีย่วของ รวมทัง้บคุคลภายนอกอกีดวย

3.1 สวนประกอบของระบบบญัชี
ระบบบญัชจีะประกอบไปดวยสวนสำคญัตางๆ ดงัตอไปนี้
3.1.1 เอกสารและบนัทกึทางการบญัช ีซึง่จะประกอบไปดวยสิง่ตางๆ ดงัตอไปนี้

1) แบบฟอรมตางๆ เชน ใบกำกับสินคา (Invoice) ใบสำคัญสั่งจาย (Vouchers) ใบเสร็จ
รับเงิน (Receipt) แบบฟอรมเหลานี้ใชในงานประจำวันของกิจการและเปนหลักฐานในการ
ลงบญัชี

2) สมุดรายการเบื้องตน เชน สมุดลงรายการเบื้องตน ไดแก สมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจาย
สมดุซือ้ เปนตน

3) บญัชแียกประเภท ซึง่ใชลงรายการทีผ่านมาจากสมดุรายการเบือ้งตน
4) รายงานหรอืงบตางๆ ทีเ่สนอตอฝายจดัการ ผถูอืหนุ เจาหนีแ้ละสวนราชการ เชน งบดลุ

งบกำไรขาดทนุ เปนตน

3.1.2 วิธีการตางๆ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชแบบฟอรม การลงรายการในสมุดรายวัน บัญชี
แยกประเภทและการทำรายงานตางๆ เปนตน

3.1.3 เครื่องจักรและเครื่องทุนแรงตางๆ เพื่อชวยประหยัดเวลาและลดขอผิดพลาด ไดแก
เครือ่งถายเอกสาร คอมพวิเตอร เครือ่งพมิพดดี เปนตน
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3.2 ประเภทของงานวางระบบบญัชี
อาจจะแบงได 3 ประเภท ดงันี้
3.2.1 การวางระบบบัญชีของกิจการใหมทั้งหมด ตามปกติมักจะเกิดขึ้นกับกิจการที่เพิ่งจะเริ่ม

ดำเนนิงานหรอืกจิการทีเ่ปดบรษิทัในเครอืขึน้มา รายงานการวางระบบบญัชจีะตองกลาวถงึสวนประกอบตางๆ
อยางละเอยีดและมคีมูอืแสดงวธิกีารปฏบิตัขิองระบบบญัชีและวธิกีารทางบญัชทีัง้หมด

3.2.2 การขยายระบบบญัชทีีใ่ชอยใูนปจจบุนัเพือ่ใหครอบคลมุถงึกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ใหม

3.2.3 การปรับปรุงระบบบัญชีและวิธีการบัญชีที่ใชอยูในปจจุบัน เปนการปรับปรุงงานเพียง
สวนใดสวนหนึ่งของระบบบัญชีที่เห็นวายังมีขอบกพรอง ไมรัดกุม เชน การเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมที่ใช
ในการจดัซือ้ เปนตน สวนใหญมกัจะทำเปนครัง้คราวเมือ่เหน็วาจำเปนหรอืเมือ่เหน็วามขีอบกพรองในรอบบญัชี
ทีใ่ชอยใูนปจจบุนั

3.3 ผวูางระบบบญัชี
สำหรบัผทูีจ่ะทำงานดานการวางระบบบญัชนีี ้จำเปนทีจ่ะตองมคีวามรใูนเรือ่งตางๆ เชน ระบบงาน

ประจำสำนกังาน การจดัสายงานแผนกบญัชใีนกจิการขนาดใหญและกจิการขนาดเลก็ หลกัการและวธิปีฏบิตัิ
เกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อที่จะทำใหรายการที่บันทึกไวนั้นพรอมที่จะตรวจสอบไดทันทีและมีวิธีการตรวจ
สอบอยางเหมาะสมเพือ่ปองกนัทรพัยสนิของกจิการรวมไปถงึการทจุรติ และขอผดิพลาดตางๆ ดวย ซึง่อาจ
จะสามารถกระทำไดโดยบคุคลดงัตอไปนี้

3.3.1 สำนกังานบญัชหีรอืผสูอบบญัชอีสิระ

3.3.2 หนวยงานภายในกจิการนัน้ๆ เชน แผนกบญัช ีแผนกตรวจสอบภายใน ซึง่มหีนาที ่ในเรือ่งนี้
โดยเฉพาะ

3.3.3 บรษิทัผขูายเครือ่งจกัรและเครือ่งทนุแรงทางการบญัชี
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3.4 ขัน้ตอนการวางระบบบญัชี
ซึง่จะประกอบไปดวย
3.4.1 วางแผนการสำรวจและวเิคราะห ในเรือ่งตางๆ ดงัตอไปนี้

1) ผังองคกรและนโยบายของบริษัท โดยจะตองทราบถึงการบริหารงานภายในองคกร
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนระดับพนักงาน หัวหนา ผูจัดการ ผูอำนวยการหรือคณะกรรมการ
ผบูรหิารกจิการ อกีทัง้ยงัควรตองทราบถงึนโยบายการบรหิารงาน อำนาจการอนมุตัดิวย

2) รายละเอียดของสินคาและบริการ เปนการสำรวจขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับตัวสินคา
ผลิตภัณฑ กระบวนการผลิตสินคาสำเร็จรูปหรือการใหบริการแกลูกคา การตั้งราคา การกำหนดตนทุน
การคำนวณหาสนิคาคงเหลอืของกจิการ

3) แยกประเภทของบญัช ีรายงานงบการเงนิ โดยกำหนดรปูแบบงานบญัชีตามประเภทของการ
ดำเนินงาน แนวทางการจัดทำรายงานตางๆ เพื่อเสนอตอผูบริหาร การจัดทำงบการเงินไมวาจะเปนงบดุล
งบกำไรขาดทนุหรอืงบกำไรสะสม

4) ผงัแสดงการเดนิทางของขอมลูเอกสาร เปนการพจิารณาดกูารเดนิทางของเอกสารตางๆ วา
มกีารเดนิทางไปยงัแหลงทีเ่กีย่วของไดอยางถกูตอง ครบถวน ตัง้แตเริม่ออกเอกสารจนถงึสิน้สดุกระบวนการ
ไมวาจะเปนใบสงของ ใบกำกบัภาษ ีใบเสรจ็รบัเงนิหรอืการออกเอกสารดวยเครือ่งคอมพวิเตอร

5) รายละเอียดของการดำเนินงาน ไมวาจะเปนการจายคาใชจายตางๆ ในการดำเนินงาน
การใชทรพัยสนิ การจดัซือ้หรอืการคดิคาเสือ่มราคา รวมถงึประเภทของรายไดของกจิการวามอีะไรบาง

6) ขอมูลทางการตลาด การขาย การประชาสัมพันธ การวางแผนการตลาด การกำหนด
ขั้นตอนในการจำหนาย การจายคานายหนาหรือคาใชจายของพนักงานขาย แนวทางการประชาสัมพันธ
เปนตน

7) รายละเอยีดของการกยูมืเงนิ สญัญาการกยูมืเงนิ การตกลงเกีย่วกบัอตัราดอกเบีย้ วนัครบ
กำหนดการชำระดอกเบีย้หรอืคนืเงนิตน วงเงนิกยูมืหรอืเงนิเบกิเกนิบญัชี

3.4.2 การออกแบบและกำหนดระบบของบญัช ีในเรือ่งดงักลาวตอไปนี้
1) ผงับญัชแีละรหสับญัช ีเปนเครือ่งมอืทีจ่ะชวยใหผจูดัทำบญัชสีะดวกและงายตอการพจิารณา

รายการคาใหถกูตองและรดักมุยิง่ขึน้ หากสามารถทำคำอธบิายชือ่บญัชใีนแตละบญัชไีดกจ็ะทำใหผจูดัทำบญัชี
ดำเนนิการไดรวดเรว็ยิง่ขึน้

2) สมุดบัญชีตางๆ ที่ใชในการบันทึกบัญชี การกำหนดรูปแบบของสมุดบัญชีตางๆ จะตอง
สอดคลองกับกฎหมายบัญชี สวนรูปแบบหนาตาของสมุดบัญชีในทางปฏิบัติมักจะนิยมใชสมุดบัญชีรายวัน
เฉพาะ ในสวนของสมดุบญัชเีงนิสดจะชวยอำนวยความสะดวกในการทำบญัชใีหงายขึน้และไมผดิพลาด

3) เอกสารประกอบการบนัทกึบญัชี ในการออกแบบใบสำคญัจาย - รบัเงนิ เพือ่ชวยในการบนัทกึ
บัญชีใหถูกตอง ผูออกแบบตองทำใหสอดคลองกับนโยบายของกิจการและคำนึงถึงการตรวจสอบและ
ควบคมุภายในไดเปนอยางดี
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4) การจัดทำรายงาน ในการออกแบบรายงานเพื่อนำเสนอตอผูบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
จะตองทำใหสอดคลองกบันโยบายของกจิการและคำนงึถงึการตรวจสอบและควบคมุภายในไดเปนอยางดี

5) การรองรับระบบภาษีมูลคาเพิ่ม ในกรณีที่กิจการตองเขาสูระบบภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะหรืออยูนอกระบบภาษีมูลคาเพิ่มจะตองพิจารณาถึงเอกสารใบกำกับภาษี รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย
รายงานสนิคาและวตัถดุบิ

3.4.3 การวางแผนและการนำออกมาใช ดงัรายละเอยีดตอไปนี้
1) ทดลองการใชเอกสาร เสนทางของการเดนิเอกสาร เมือ่ไดออกแบบและกำหนดแนวทางการ

เดินของเอกสารขึ้นมาเรียบรอยแลวก็จะเปนการนำรูปแบบของเอกสารตางๆ ออกมาใชเพื่อพิจารณาดู
การเดนิของเอกสารวามปีญหาในจดุหรอืแหลงใดหรอืผปูฏบิตัไิดเขยีนหรอืใชเอกสารไดถกูตองตามวตัถปุระสงค
หรอืไม

2) การลงรายการตางๆ ในสมุดบัญชีหรือคอมพิวเตอร การนำเอกสารรายการตางๆ
มาบนัทกึในสมดุบญัชหีรอืคอมพวิเตอรจะตองจดัเตรยีมขอมลูเอกสารเพือ่บนัทกึลงในสมดุบญัชตีางๆ ไดอยาง
ถูกตอง

3) การทดลองออกแบบรายงาน ในการออกแบบรายงานแลวนำออกมาใชมักจะพบปญหาคือ
รายงานทีน่ำออกมาใชยงัไมสามารถใหขอมลูทีเ่พยีงพอแกผบูรหิาร ดงันัน้เมือ่มกีารทดลองออกแบบรายงานทาง
การเงนิ ผอูอกแบบจะตองใหฝายตางๆ ทีเ่กีย่วของ แนะนำหรอืระบคุวามตองการเพิม่เตมิ เพือ่จะไดนำรายงาน
ออกไปใชใหเกดิประโยชนไดอยางสงูสดุและมปีระสทิธภิาพมากขึน้

3.4.4 การตดิตามผลและปรบัปรงุแกไขระบบบญัช ีมรีายละเอยีดดงัตอไปนี้
1) การลดขั้นตอนที่ไมจำเปนออกไป หากพบวาขั้นตอนใดซ้ำซอนหรือไมมีความจำเปน

ทำใหเกดิความยงุยากเสยีเวลากใ็หตดัรายการหรอืขัน้ตอนนัน้ออกไป
2) ผลกระทบตอการปฏบิตังิาน ในการออกแบบระบบบญัชมีกัจะมผีลกระทบตอการทำงานใน

ระยะเริม่ตนเนือ่งจากผปูฏบิตัยิงัไมคนุเคยและเคยชนิ ดงันัน้ตองใชเวลาในการอธบิายและทำความเขาใจ

3.5 ขอควรพจิารณาในการวางระบบบญัชี

3.5.1 การออกแบบระบบบญัชจีะตองคำนงึถงึสภาพขององคกร ความเหมาะสมในการดำเนนิธรุกจิ
ประเภทของกจิการ รวมถงึตวัพนกังานดวย

3.5.2 การออกแบบระบบบัญชีจะตองงายและสะดวกตอการนำไปใช ไมสลับซับซอน ไมใชเวลา
ในการบนัทกึบญัชมีากเกนิไป

3.5.3 ตองคำนงึถงึความตองการของผบูรหิารทีจ่ะนำขอมลูทางบญัชไีปใชใหเกดิประโยชน ตอการ
บรหิารงานของกจิการ

3.5.4 จะตองใหสอดคลองกับการดำเนินงานของฝายตางๆ ที่มีในกิจการและใหเกิดความเขาใจ
ในการนำระบบบญัชอีอกมาใช
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3.5.5 การออกแบบระบบบญัชจีะตองระมดัระวงัในเรือ่งของการจะขยายกจิการในอนาคต หากมกีาร
เปลีย่นแปลงสงูขึน้จะตองสามารถรองรบัการดำเนนิงานของธรุกจิทีจ่ะเตบิโตขึน้ไดในอนาคต

3.5.6 จะตองคำนงึถงึนโยบายของฝายบรหิารทีไ่ดกำหนดอำนาจหนาที ่ความรบัผดิชอบไว ใหกบั
พนกังานในระดบัตางๆ ของกจิการเอาไวดวย

3.5.7 ตองคำนึงถึงระบบเอกสารและรายงานที่จะตองนำมาใชใหเกิดประโยชนในการบริหารงาน
ของฝายตางๆ ของกจิการ

4. การควบคมุภายใน
การควบคมุภายใน หมายถงึ กระบวนการปฏบิตังิานของบคุลากรทกุคนในองคกรตามอำนาจหนาทีค่วาม

รับผิดชอบเพื่อการดูแลรักษาทรัพยสินและขอมูล เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาสารสนเทศมีความถูกตอง
เพื่อสนับสนุนใหมีการปฏิบัติงานตามนโยบายและขอบังคับของกิจการ เพื่อสงเสริมใหมีการปฏิบัติงานใน
องคกรอยางมปีระสทิธภิาพ

4.1 สวนประกอบของการควบคมุภายใน ประกอบไปดวย
4.1.1 สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment) หมายถึง ปจจัยหลายๆ อยาง

ที่มีผลกระทบตอการควบคุมของกิจการ ซึ่งผลกระทบมีทั้งบวกและลบ สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการ
ควบคมุประกอบดวยปจจยัตางๆ ดงัตอไปนี้

1) ความซือ่สตัยและจรรยาบรรณของผบูรหิาร
2) ปรชัญาและรปูแบบในการทำงานของผบูรหิาร
3) บทบาทของคณะกรรมการบรษิทัและกรรมการตรวจสอบ
4) ความร ูความสามารถของบคุลากรทีเ่หมาะสมกบัหนาทีก่ารงาน
5) ผงัการจดัองคกรคอื ผงัแสดงการจดัแบงสวนงานในธรุกจิและกำหนดหนาที ่ความรบัผดิชอบ

ของพนกังานแตละคน
6) การมอบอำนาจหนาทีค่วามผดิชอบ
7) นโยบายและวธิบีรหิารงานดานบคุลากร
8) การตรวจสอบภายใน

4.1.2 การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) หมายถงึ การระบแุละวเิคราะหความเสีย่งทีจ่ะทำ
ใหเกดิขอผดิพลาดจนทำใหการดำเนนิงานไมมปีระสทิธภิาพและขอมลูทางการเงนิทีไ่ดบนัทกึไวมคีวามไมถกู
ตองและไมนาเชือ่ถอื ผบูรหิารตองพจิารณาวาความเสีย่งนัน้กอใหเกดิขอผดิพลาดในระดบัทีพ่อจะยอมรบัไดโดย
ไมกอใหเกดิความเสยีหายแกกจิการและความเสีย่งใดทีม่รีะดบัสงูเกนิกวาทีจ่ะยอมรบัได ซึง่จะตองหาทางปองกนั
ไมใหเกดิขึน้ สำหรบักระบวนการประเมนิความเสีย่งจะประกอบดวยขัน้ตอนดงัตอไปนี้

1) ระบปุจจยัตางๆ ทีเ่กดิจากความเสีย่งหรอืทีท่ำใหความเสีย่งมรีะดบัสงูขึน้
2) ประเมนิความสำคญัของความเสีย่งและโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้วามมีากนอยเพยีงใด
3) กำหนดกจิกรรมการควบคมุทีจ่ำเปนตองตอการบรหิารความเสีย่งทีก่จิการยอมรบัไมได
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4.1.3 กจิกรรมการควบคมุ (Control Activities) คอื นโยบายและวธิกีารทีฝ่ายบรหิารกำหนดขึน้เพือ่
ใหบรรลวุตัถปุระสงคในการควบคมุความเสีย่ง กจิกรรมการควบคมุประกอบไปดวยสิง่ตางๆ ดงัตอไปนี้

1) มกีารแบงแยกหนาทีอ่ยางเพยีงพอ
2) การมอบอำนาจในการอนมุตัริายการและกจิกรรมตางๆ อยางเหมาะสม
3) มเีอกสารและมบีนัทกึทางการบญัชอียางถกูตองและเหมาะสม
4) มีการควบคุมสินทรัพยและบันทึกทางการบัญชีใหปลอดภัยทั้งจากภัยธรรมชาติและ

การนำไปใชในทางทีไ่มถกูตอง
5) มกีารตรวจสอบทีเ่ปนอสิระ

4.1.4 ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ขอมูลสารสนเทศ
หมายถงึ ขอมลูเกีย่วกบัรายการหรอืเหตกุารณตางๆทีผ่านวธิกีารประมวลผลใหเปนขอมลูสารสนเทศทีส่ามารถ
นำไปใชในการตดัสนิใจของผบูรหิาร ซึง่ในการตดัสนิใจของ ผบูรหิารอาจจำเปนตองใชขอมลูจากภายในและ
ภายนอกเพือ่ใชประกอบกบัการตดัสนิใจ

สวนการสื่อสาร หมายถึง การจัดระบบภายในกิจการเพื่อใหขอมูลที่ไดมีการประมวลผลอยาง
เหมาะสมและจัดสงไปยังผูรับอยางรวดเร็วและทันตอการตัดสินใจ ระบบขอมูลทางการเงิน การบัญชีและ
การสือ่สารของกจิการ ควรทำขึน้เพือ่ใหบรรลวุตัถปุระสงคดงัตอไปนี้

1) รายการตางๆ ทีบ่นัทกึจะตองเปนรายการทีเ่กดิขึน้จรงิ
2) รายการทีเ่กดิขึน้จรงิตองนำมาบนัทกึบญัชอียางครบถวนสมบรูณ
3) มกีารวดัมลูคาของรายการตางๆ อยางถกูตองแมนยำ
4) มกีารจดัประเภทรายการตางๆ อยางเหมาะสม
5) มกีารผานบญัชแีละสรปุยอดอยางถกูตอง
6) ขอมลูสารสนเทศจะตองตรงกบัความตองการของผใูชงาน

นอกจากนีก้จิการจะตองจดัระบบการสือ่สาร โดยใหรายงานทางการเงนิทีต่องใชภายในกจิการและ
งบการเงนิทีจ่ดัขึน้ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปไดมกีารสงไปถงึผใูชขอมลูจากรายงานเหลานัน้ประกอบการ
ตดัสนิใจไดอยางถกูตองและทนัตอเหตกุารณ

4.1.5 การตดิตามเพือ่ประเมนิผล (Monitoring) หมายถงึ กจิกรรมทีฝ่ายบรหิารกระทำเพือ่ใหแนใจ
วาระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไวนั้นไดมีการปฏิบัติตามอยางเครงครัดและในกรณีที่ สถานการณได
เปลีย่นแปลงไป ระบบดงักลาวไดมกีารปรบัปรงุแกไขอยางเหมาะสมแลว ซึง่การตดิตามเพือ่ประเมนิผลนีอ้าจ
ทำอยางตอเนือ่งหรอืเปนครัง้คราว แลวแตความจำเปนในแตละกรณ ีขอมลูทีผ่บูรหิารจะนำมาใชในการประเมนิ
ผล ไดแก รายงานภายในกจิการ ซึง่จะแสดงถงึจดุออนของการควบคมุ รายงานของผตูรวจสอบภายใน ผสูอบ
บญัชภีายนอกและสวนราชการทีท่ำหนาทีก่ำกบัดแูล ซึง่แจงใหทราบถงึขอบกพรองหรอืจดุออนของการควบคมุ
ภายในพรอมทัง้ขอเสนอแนะเกีย่วกบัวธิกีารแกไข
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4.2 ประโยชนของการควบคมุภายใน
4.2.1 การดำเนินงานของกิจการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีผลกำไรตามนโยบายหรือ

เปาหมายที่ผูบริหารกำหนดไว ทั้งนี้เนื่องจากกิจการจะมีมาตรการตางๆ ที่ใชในการตรวจสอบและสอบทาน
เปนประจำเพือ่ใหเกดิความมัน่ใจวาผปูฏบิตังิานไดปฏบิตัติามระบบทีก่ำหนดไวและบรรลวุตัถปุระสงค

4.2.2 สนิทรพัยของกจิการปลอดภยัจากการทจุรติ ผดิพลาด เนือ่งจากวธิกีารและมาตรการตางๆ
ทีผ่บูรหิารไดกำหนดไว

4.2.3 รายงานทางการเงนิทีเ่กดิขึน้ ทัง้รายงานทีใ่ชสำหรบัผปูฏบิตักิารและผบูรหิารตางๆ รวมถงึ
รายงานทีใ่ชเสนอตอบคุคลภายนอกมคีวามถกูตองและเชือ่ถอืได

4.3 ขอจำกดัของการควบคมุภายใน
4.3.1 กจิการไดรบัผลกระทบจากสถานการณบางอยาง ซึง่อยนูอกเหนอืการควบคมุของผบูรหิาร

4.3.2 ผบูรหิารของบรษิทัไมมคีวามซือ่สตัยและจรรยาบรรณในการปฏบิตัหินาที่

4.3.3 บุคลากรผูปฏิบัติไมมีความรู ความสามารถอยางเพียงพอและไมเขาใจวาวิธีการบางอยาง
มคีวามสำคญัตอการควบคมุเพยีงใด

4.3.4 คาใชจายในการจดัระบบการควบคมุอาจไมคมุกบัประโยชนทีไ่ดรบั ดงันัน้กจิการจงึยอมรบั
ความเสีย่งเอาไวเอง

4.4 การควบคมุภายในกบัระบบบญัชี
หากองคกรมกีารควบคมุทีด่ ีกจ็ะทำใหมรีะบบบญัชีทีด่ ีมปีระสทิธภิาพ ซึง่จะสงผลทำใหการดำเนนิ

ธรุกจิมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เกดิการประหยดัตอองคกร การบรหิารงานเปนไป อยางมปีระสทิธภิาพ
กจิการมคีวามมัน่คงทัง้ในดานมมุมอง ลกูคา เจาหนีแ้ละบคุลากร

5. การบญัชสีำหรบัผปูระกอบการ

5.1 ความหมายและประเภทของบญัชี
การบัญชี (Accounting) เปนการรวบรวมเอกสารตางๆ แลวทำการจดบันทึกขอมูลที่เดียวกัน

โดยการจำแนกรายการได 5 ประเภท ไดแก สนิทรพัย หนีส้นิ สวนของผถูอืหนุ รายได คาใชจายเพือ่สะดวก
ในการคนหา แลวทำการสรุปผลเพื่อจัดทำรายงานทางการเงิน เชน งบดุล งบกำไรขาดทุน ฯลฯ ในการ
จดัทำบญัช ีนกับญัชจีะตองใชหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป

หลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป  (Generally Accepted Accounting Principles-GAAP) คอื หลกัการ
บัญชีที่ทุกคนยอมรับนำไปปฏิบัติในการทำบัญชี เรียกวา "มาตรฐานการบัญชี" กำหนดโดยกบข. (คณะ
กรรมการการควบคมุการประกอบวชิาชพีและผสูอบบญัช ี-The Board of Supervision of Auditing Practices
- BSAP) และ สบช. (สมาคมนกับญัชรีบัอนญุาตแหงประเทศไทย - The Institute of Certified Accountants
and Auditions of Thailand ICAAT)  ซึง่วธิกีารบญัชทีีจ่ดัทำขึน้นี ้ เรยีกวา "การบญัชกีารเงนิ" (Financial
Accounting)
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ประเภทบญัชปีระกอบไปดวย
5.1.1 การบญัชกีารเงนิ (Financial Accounting) เปนระบบบญัชีทีแ่สดงฐานะทางการเงนิและผลการ

ดำเนนิงานของกจิการ เพือ่รายงานตอเจาของกจิการและบคุคลทีม่สีวนไดสวนเสยีและสนใจกจิการ (รายละเอยีด
ดงัหวัขอที ่5.2)

5.1.2 การบญัชตีนทนุ  (Cost Accounting) เปนระบบบญัชทีีใ่ชในการรวบรวมตนทนุตางๆ ตาม
สายการผลติสนิคาหรอืบรกิารแลวนำมาวเิคราะห จำแนกและสรปุผลเปนรายงานตางๆ เพือ่ใชในการวางแผน
ควบคมุและประเมนิผลของฝายบรหิาร (รายละเอยีดดหูวัขอที ่6 และ 7)

5.1.3 การบัญชีบริหารหรือการบัญชีเพื่อการจัดการ  (Accounting for Management) เปนการ
นำขอมลูทางบญัชมีาใชใหเปนประโยชนตอการตดัสนิใจวางแผนดำเนนิงานและควบคมุขอมลูทีน่ำมาใชจะถกู
แบงแยกอยางมีหลักเกณฑออกเปนหลายรูปแบบตามวัตถุประสงคตางๆ ในการใชประโยชน ในการบริหาร
(รายละเอยีดดหูวัขอที ่9)

บัญชีการเงิน

จดบันทึก

จําแนกประเภท

สรุป

งบกําไรขาดทุน งบดุล

สินทรัพย
หน้ีสิน

รายได
คาใชจาย

ทุน

รปูที ่4.1 แสดงลกัษณะการทำบญัชกีารเงนิ

บัญชีเพื่อการจัดการ

ขอมูลบัญชี

วิเคราะหแบงแยกตามหลักการตางๆ

รายงานรูปแบบตางๆ สําหรับผูบริหาร

รปูที ่4.2 แสดงลกัษณะการบญัชเีพือ่การจดัการ
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5.2 วงจรการบนัทกึบญัชี
รายการคา บันทึก สมุดรายวัน

ผานบัญชี

สมุดแยกประเภท

สรุปยอด

งบทดลองกอนปรับปรุง

ปรับปรุง

งบทดลองหลังปรับปรุง

ปดบัญชี

งบการเงิน

งบกําไรขาดทุน

งบดุล

งบกระแสเงินสด

5.2.1 รายการคา (Business Transaction) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนสิ่งที่มี
มูลคาเปนเงินคือ การเปลี่ยนสินทรัพยระหวางกิจการกับบุคคลภายนอก อันเปนผลทำใหสินทรัพย
ในกิจการเพิ่มขึ้นหรือลดลง กลาวคือมีการโอนสินทรัพยจากกิจการไปยังบุคคลนอก เชน การขายสินคา
การจายคาใชจายตางๆ การชำระหนี้หรือมีการโอนสินทรัพยจากบุคคลภายนอกเขามาในกิจการ การซื้อ
สนิทรพัย การรบัชำระหนี ้ในการนำรายการคามาบนัทกึบญัชนีัน้ จะอาศยัหลกัเกณฑในการบนัทกึบญัชจีาก
สมการบญัช ีดงันี้

สนิทรพัย = หนีส้นิ  +  สวนของเจาของ
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การจำแนกรายการคา ในการบนัทกึบญัช ีนกับญัชจีะจำแนกรายการคาออกเปน 5 ประเภท ไดแก

1) สนิทรพัย (Assets) หมายถงึ สิง่ทีม่มีลูคาเปนเงนิสด อาจจะมตีวัตนหรอืไมมกีไ็ด โดยจะอยใูนรปู
ของสินทรัพยและอสังหาริมทรัพย รวมถึงสิทธิเรียกรองใหชำระหนี้หรือคาใชจายสำหรับบริการที่เกิดขึ้นใน
รอบระยะเวลาบญัชตีอไป สนิทรพัยแบงได 2 ประเภท คอื

(1) สนิทรพัยหมนุเวยีน เชน
เงนิสด (Cash) หมายถงึ ธนบตัร เหรยีญกษาปณ เชค็ทีถ่งึกำหนด แคชเชยีรเชค็ ดราฟ เชค็

เดนิทาง เชค็ทีร่บัจากบคุคลภายนอกและธนาณตัทิีส่ัง่จายใหกจิการ รวมทัง้เงนิฝากธนาคาร
เงนิฝากธนาคาร  เชน เงนิฝากประจำอายไุมเกนิ 1 ป เงนิฝากออมทรพัยหรอืเงนิฝากกระแส

รายวนั
หลักทรัพยในความตองการของตลาดหรือเงินทุนชั่วคราว (Marketable Security หรือ

Temporary Investment) หมายถงึ กจิการนำเงนิสดนัน้ไปลงทนุซือ้หนุของบรษิทัตางๆ หรอืพนัธบตัรรฐับาล
หรอืลงทนุในหนุกแูละไมวาจะเปนการซือ้หนุในบรษิทัหรอืซือ้พนัธบตัรรฐับาลซึง่กจิการจะสามารถขายไดทนัที
ทีต่องการเงนิ ราคาหลกัทรพัยทีจ่ะแสดงทีจ่ะปรากฏในบญัช ีจะประกอบดวย ราคาซือ้ รวมคานายหนาและ
คาใชจายอืน่ๆ ทีจ่ำเปนในการซือ้

เงนิใหกยูมืแกบรษิทัในเครอืและบรษิทัรวม (Loans from subsidiaries and associated com-
panies) หมายถงึ เงนิทีก่จิการใหบรษิทัในเครอื หรอืบรษิทัรวม "กยูมื" และตองชำระคนืใหเสรจ็ภายใน 1 ปนบั
จากวนัทีป่รากฏในงบดลุ

ลกูหนีก้ารคา (Trade Accounts Receivable) หมายถงึ ลกูหนีท้ีเ่กดิจากการขายสนิคาหรอื
บรกิารใหแกลกูคาในการดำเนนิงานตามปกตขิองธรุกจิ ซึง่เรยีกวา ลกูหนีก้ารคา (Trade Accounts Receiv-
able) แตหากเกดิจากสาเหตอุืน่ โดยมากจะเรยีกวา ลกูหนีอ้ืน่ๆ (Other Accounts Receivable) ในการแสดง
ลกูหนีใ้นงบดลุ เราจะนำเอา "คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญู" ซึง่เปนการกนัลกูหนีจ้ำนวนหนึง่ทีค่าดวาจะเกบ็เงนิไมได
มาหกัออก

ตัว๋เงนิรบั (Notes Receivable) คอื เอกสารทีเ่กดิจากการคาสามารถเปลีย่นเปน ตวัเงนิสด
เมือ่ครบเวลาทีก่ำหนด ในกรณทีีก่จิการไดรบัตัว๋เงนิและกจิการเปนผมูกีรรมสทิธิไ์ดรบัเงนิตามตัว๋ ตัว๋เงนินีเ้รยีก
วา "ตัว๋เงนิรบั" ตัว๋เงนิรบัทีก่จิการไดมาจากการขายสนิคาเปนเงนิเชือ่หรอืการใหบรกิารจะกำหนดระยะเวลาให
ชำระเงนิตามตัว๋ไวไมเกนิ 1 ป

สนิคาคงเหลอื (Inventory) หมายถงึ สนิคาสำเรจ็รปูคงเหลอืทีม่ไีวเพือ่ขายวตัถดุบิ งานระหวาง
ทำ ทัง้นี ้ขึน้อยกูบัวาเปนกจิการทีซ่ือ้สนิคาสำเรจ็รปูมาขายหรอืกจิการทีผ่ลติสนิคาเพือ่ขาย

คาใชจายจายลวงหนา (Prepaid Expenses) หมายถึง คาใชจายที่จายลวงหนาสำหรับคา
บรกิารทีจ่ะไดรบัในอนาคตอนัใกล เชน คาโฆษณาจายลวงหนา คาเชาจายลวงหนา คาเบีย้ประกนัจายลวงหนา

รายไดคางรบั (Accrued Revenue) หมายถงึ รายไดทีเ่กดิขึน้ในงวดบญัชปีจจบุนั แตกจิการ
ยงัไมไดรบัชำระหนีซ้ึง่จะไดรบัในงวดบญัชตีอไป เชน รายไดคาโฆษณาคางรบั รายไดคาเชาคางรบั
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(2) ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ (Property Plant and Equipment) หรอืเรยีกอกีชือ่วา "สนิทรพัยถาวร"
(Fixed Assets) หมายถงึ สนิทรพัยทีก่จิการมไีวเพือ่ประโยชนในการดำเนนิงานและระยะเวลาทีใ่ชสนิทรพัยเพือ่
การดำเนนิงานมกัจะเกนิ 1 ป การจดัประโยชนของสนิทรพัยเหลานี ้คำนวณจากราคาทนุทีซ่ือ้มา คอื ราคา
ตามใบกำกบัสนิคา บวก คาขนสงและคาตดิตัง้หกัดวยสวนลดเงนิสด เชน ทีด่นิ อาคาร อปุกรณ เครือ่งจกัร
เครือ่งมอืเครือ่งใช ฯลฯ สนิทรพัยถาวรแบงไดเปน 2 ประเภท คอื

ประเภทที ่1 สนิทรพัยทีม่ตีวัตน  (Tangible Fixes Assets) คอื สนิทรพัยทีใ่ชในการดำเนนิงานกจิการ
โดยทัว่ๆ ไป เชน ทีด่นิ อาคาร เครือ่งจกัร รถยนต เครือ่งใชสำนกังาน เครือ่งตกแตง เปนตน สนิทรพัยเหลานี้
ยกเวนทีด่นิจะมอีายกุารใชงานจำกดั โดยจะมกีารคดิคาเสือ่มราคา (Depreciation)  เปนคาใชจายประจำงวด
รวมทัง้ทรพัยากรธรรมชาต ิเชน ปาไม บอน้ำมนั เหมอืงแร เปนตน ซึง่จำเปนจะตองคดิคาหมดเปลอืงหรอืมลูคา
เสือ่มนัน้ คาหมดเปลอืงจากการใชทรพัยากรธรรมชาตนิี ้ถอืเปน คาใชจายของกจิการ

ประเภทที ่2 สนิทรพัยทีไ่มมตีวัตน  (Intangible Fixes Assets) หมายถงึ สนิทรพัยทีไ่มมรีปูรางตวัตนแต
กอใหเกิดประโยชนในการดำเนินงานของกิจการ เชน ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา สัมปทานและสิทธิบัตร
สนิทรพัยไมมตีวัตนมอีายกุารใชงานนานเกนิกวา 1 รอบระยะเวลาบญัชี มลีกัษณะเปนสทิธิเ์รยีกรองหรอืความ
ไดเปรยีบทีบ่รษิทัมอีย ูเชน

คาความนิยม (Goodwill) เกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีกำไรหรือรายไดมากกวาอัตราผลตอบแทนตาม
ปกตขิองธรุกจิประเภทเดยีวกนั ในการบนัทกึคาความนยิมจะทำเมือ่มกีารซือ้ขายกจิการทีร่าคาซือ้มากกวาราคา
สนิทรพัยทีก่จิการมอียขูณะนัน้

นมิติรสทิธิ ์(Patents) เปนสทิธใินแบบหรอืการคดิคนสิง่ผลติใหม ทีส่งวนสทิธิว์าใครจะลอกเลยีน
แบบไมได เปนสทิธิท์ีจ่ะผลติหรอืขายแตเพยีงผเูดยีว

เครือ่งหมายการคา (Trademarks) ไดแก ชือ่หรอืสญัลกัษณทีใ่ชระบลุกัษณะของสนิคาของบรษิทั
สมัปทานบตัร (Franchise) เปนสทิธทิีร่ฐับาลใหแกเอกชนหรอืธรุกจิทีจ่ะดำเนนิการไดแตเพยีง

ผเูดยีว
ลิขสิทธิ์ (Copyrights) เปนลิขสิทธิ์พิเศษที่รัฐบาลใหแกผูผลิตวรรณกรรมและศิลปกรรม

เชน บทประพนัธเพลง ดนตร ีเปนตน
คาใชจายในการจดัตัง้บรษิทั (Organization Cost) หมายถงึ คาใชจายทีเ่สยีไปในตอนเริม่แรก

ทีต่ัง้บรษิทั เชน คาธรรมเนยีม คาเอกสาร คำรองและคาจดัพมิพ เปนตน
คาใชจายในการวจิยัและพฒันา (Research and Development Cost) ไดแก คาใชจายสำหรบั

คนควาพฒันาผลติภณัฑใหม ปรบัปรงุวธิกีารผลติ การหาตลาดหรอืแหลงวตัถดุบิ
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2) หนีส้นิ (Liabilities) หมายถงึ สทิธิเ์รยีกรองหรอืพนัธะผกูพนัทีบ่คุคลภายนอกมตีอกจิการ ซึง่เกดิ
จากขอผกูพนัอนัเนือ่งมาจากรายการคาในอดตี และมผีลทีก่จิการจะตองชดใชดวยเงนิสด สนิคาหรอืบรกิารใน
อนาคต โดยจำแนกประเภทของหนีส้นิไดดงันี้

(1) หนีส้นิหมนุเวยีน (Current Liabilities) หมายถงึ ภาระผกูพนัทีก่จิการตองชำระคนื ภายใน 1 ป
หนีส้นิหมนุเวยีนสามารถแยกออกไดดงันี้

เงนิเบกิเกนิบญัช ีคอืขอตกลงระหวางธนาคารกบัลกูคา โดยลกูคาจะสามารถสัง่จายเชค็ไดโดย
ไมตองมเีงนิในบญัช ีโดยธนาคารจะคดิดอกเบีย้จากยอดเงนิเบกิเกนิบญัชี

เจาหนี ้(Account Payable) เปนหนีท้ีเ่กดิจากการซือ้สนิคาหรอืบรกิาร โดยปกตจิะตองชำระ
ภายใน 1 ป ในบางครัง้เราจะเรยีกวา เจาหนีก้ารคา

ตัว๋เงนิจาย (Notes Payable) เปนหนีส้นิหรอืขอผกูพนัทีเ่กดิขึน้โดยการรบัรองตัว๋เงนิ
เงนิทีเ่ปนหนีพ้นกังานหรอืลกูจางหรอืผถูอืหนุ ไมวาจะเปนรปูตัว๋เงนิหรอืเงนิคงคลงัหรอืหนีส้นิ

อืน่ ๆ
คาใชจายคางจาย (Accrued Expenser) คอื คาใชจายทีก่จิการไดรบัประโยชนในงวดบญัชี

นั้นแตยังไมไดจายเงินสำหรับคาบริการนั้น เชน คาจางคางจาย ภาษีเงินไดคางจายดอกเบี้ยคางจายและ
เงนิปนผลคางจาย

รายไดรับลวงหนา  (Deferred Credit) คือ เงินที่ลูกคาไดจายลวงหนาใหกับกิจการ เชน
คาเชารับลวงหนา เงินมัดจำสินคาหรือบริการ เงินจำนวนดังกลาวจะแปลงสภาพเปนรายไดของธุรกิจในงวด
บญัชนีัน้ ตามสวนทีเ่กดิขึน้ตามความเปนจรงิ สำหรบังวดบญัชี

ภาษขีาย (Sales Tax) คอื ภาษมีลูคาเพิม่ทีก่จิการเรยีกเกบ็จากการขายสนิคาแลวยงัไมนำสง
กรมสรรพกร ณ วนัสิน้งวดบญัชี

(2) หนีส้นิระยะยาว (Long-Term Liabilities) คอื หนีส้นิทีม่อีายคุรบกำหนดเกนิกวา 1 ป โดยปกตกิาร
เกดิหนีส้นิระยะยาวสวนใหญเกดิจากการซือ้สนิทรพัยถาวร ซึง่หนีส้นิ ระยะยาวปกตจิะมดีอกเบีย้ เชน หนีจ้ำนอง
พนัธบตัร ตัว๋เงนิจายระยะยาว เปนตน

(3) หนีส้นิอืน่ๆ (Other Liabilities) คอื หนีส้นิทีไ่มอาจระบใุหอยใูนขอ 1 และขอ 2 ขางตน อาจเปน
หนีท้ีไ่มสามารถระบรุะยะเวลาการชำระไดวาเปนระยะสัน้หรอืยาวและอาจเปนหนี ้ทีไ่มแนนอนวาจะเกดิขึน้หรอื
ไม เชน หนีท้ีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต เปนตน
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3) สวนของเจาของ (Ownership Equity) หมายถงึ กรรมสทิธิใ์นสนิทรพัยสวนทีเ่ปนของ เจาของกจิการ
ประกอบไปดวย

(1) ทนุทีเ่จาของไดนำมาลงทนุไว เชน เงนิลงทนุ ทนุหนุสามญั ทนุหนุบรุมิสทิธิ ์เปนตน
(2) กำไรทีเ่กดิขึน้ยงัไมไดแบงคนืเจาของ เชน กำไรสะสม

สวนของเจาของมลีกัษณะแตกตางกนัออกไปขึน้อยกูบัลกัษณะของธรุกจิ ไดแก
(1) ถาธรุกจิประกอบการในรปูของบรษิทัจำกดั เงนิลงทนุจะเปนหนุสามญัหรอืหนุบรุมิสทิธิ ์ซึง่จะแยก

เปน 2 สวน คือ มูลคาหุนขั้นต่ำที่กำหนดไวตามกฎหมายและสวนเกินจากมูลคาหุนสวนที่เปนกำไรสะสม
ของบรษิทั คอื ยอดรวมของกำไรสทุธแิตละป ยอดนีจ้ะลดลงเมือ่มผีลขาดทนุหรอืเมือ่จายเงนิปนผล

(2) ถาธุรกิจประกอบการในรูปของบุคคลคนเดียว เงินลงทุนจะมีบัญชีเดียว คือ บัญชีทุน ซึ่งจะ
รวมบญัชกีำไรสะสมและบญัชเีงนิถอนไวในบญัชเีดยีวกนั

(3) ถาธรุกจิประกอบการในรปูของหางหนุสวน จะแยกบญัชตีนทนุของหนุสวนแตละคนไวคนละบญัชี
และมบีญัชกีระแสทนุไวลงรายการเปลีย่นแปลงของเงนิทนุแตละคน

4) รายไดของกจิการ (Income or Revenues) หมายถงึ ผลตอบแทนจากการทีก่จิการไดรบัจากการ
ประกอบการโดยปกตขิองกจิการ อนัเนือ่งมาจากการจำหนายสนิคาหรอืใหบรกิาร รวมถงึการลงทนุในหลกัทรพัย
ซึง่เปนผลทำใหสนิทรพัยและสวนของเจาของเพิม่ขึน้หรอืหนีส้นิลดลง รายไดจะบนัทกึเมือ่ไดสงมอบสนิคา หรอื
บริการใหแกลูกคาเรียบรอยแลว ไมคำนึงถึงการรับชำระเงิน [จะรับแลวหรือคางชำระอยูก็ตาม] เรียก
"เกณฑคงคาง (Accrual Basis)" รายไดแบงออกเปน 2 ประเภท คอื

(1) รายไดจากการขายหรอืรายไดจากการดำเนนิงาน หมายถงึ รายไดจากการขายสนิคาหรอืบรกิาร
ซึง่เปนรายไดทีเ่กดิจากการดำเนนิการปกติ

(2) รายไดอืน่ๆ หมายถงึ รายไดทีไ่มเกีย่วของกบัการดำเนนิงานปกตไิดแก ดอกเบีย้รบั กำไรจาก
การขายสนิทรพัยถาวร เงนิปนผลรบั เปนตน

5) คาใชจายของกจิการ (Expenses) หมายถงึ สนิทรพัยของกจิการทีล่ดลงหรอืหนีส้นิทีเ่พิม่ขึน้อนั
เนือ่งมาจากการผลติ การจดัหาสนิคาและคาใชจายตางๆ เพือ่การจำหนายสนิคาและบรกิาร คาใชจายจะบนัทกึ
เมือ่ไดรบัสนิคาหรอืบรกิารและไดนำไปใชหมดแลว ไมคำนงึถงึการจายชำระเงนิ [จายชำระแลวหรอืคางอยกูต็าม]
แบงเปน

(1) คาใชจายในการดำเนนิงาน หมายถงึ คาใชจายทีก่อใหเกดิรายไดจากการดำเนนิงานตามปกตขิอง
กจิการ ไดแก คาพาหนะ คาน้ำมนั คาไฟฟา คาโทรศพัท เปนตน

(2) คาใชจายอื่นๆ หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ไมเกี่ยวของกับการดำเนินงานตาม
ปกตขิองกจิการ เชน ดอกเบีย้จาย ขาดทนุจากการขายสนิทรพัยถาวร เปนตน
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5.2.2 สมดุรายวนั (Journal) เปนสมดุขัน้ตนทีใ่ชจดบนัทกึรายการคาทีเ่กดิขึน้เปนลำดบัแรก โดยการ
นำรายการคาทีเ่กดิขึน้มาลงไวในทีเ่ดยีวกนั เรยีงตามลำดบัของวนัทีเ่กดิรายการคากอนทีจ่ะนำไปบนัทกึในสมดุ
บญัชแียกประเภททัว่ไป สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คอื

1) สมดุรายวนัเฉพาะ (Special journal) เปนสมดุรายวนัทีล่งรายการคาของเรือ่งใดเรือ่งหนึง่โดยเฉพาะ
และรายการคานัน้มกัจะเกดิขึน้บอยครัง้ สมดุรายวนัเฉพาะทีใ่ชกนัอยทูัว่ไป ไดแก

(1) สมดุรายวนัซือ้ เปนสมดุจดบนัทกึรายการคาทีเ่กีย่วกบัการซือ้สนิคาเปนเงนิเชือ่
(2) สมดุรายวนัขาย เปนสมดุจดบนัทกึรายการคาทีเ่กีย่วกบัการขายสนิคาทีเ่ปนเงนิเชือ่
(3) สมดุรายวนัรบัเงนิ เปนสมดุจดบนัทกึรายการคาทีเ่กีย่วกบัการรบัเงนิ
(4) สมดุรายวนัจายเงนิ เปนสมดุจดบนัทกึรายการคาทีเ่กีย่วกบัการจายเงนิ

2) สมุดรายวันทั่วไป (General journal) เปนสมุดจดบันทึกรายการคาและคำอธิบายดังตัวอยาง
ขางลางนี้

สมดุรายวนัทัว่ไป
วนั เดอืน ป รายการ เลขที ่บ/ช เดบติ เครดติ

31 ธ.ค. 25xx คาเสือ่มราคา
คาเสือ่มราคาสะสม-รถยนต 50,000

บนัทกึคาเสือ่มราคารถยนต 50,000

5.2.3 สมดุแยกประเภทบญัชทีัว่ไป เปนสมดุบญัชีทีม่ไีวสำหรบับนัทกึรายการคา โดยแยกบนัทกึบญัชี
ไวเปนประเภทๆ ใชจดบนัทกึขอมลูทางการเงนิหรอืรายการคาโดย

- จดบนัทกึรายการคาทีเ่หมอืนกนัไวทีเ่ดยีวกนั
- กำหนดชือ่บญัชจีำแนกประเภททัง้ 5 ประเภทคอื สนิทรพัย หนีส้นิ ทนุ รายได คาใชจายและสรปุยอด

คงเหลอืเพือ่ใชทำงบการเงนิ
สำหรบัรายละเอยีดตางๆ ของสมดุแยกประเภทบญัชีทัว่ไป สามารถอธบิายไดดงันี้

1) ลกัษณะของบญัชแียกประเภท ซึง่มอีย ู2 รปูแบบ คอื
(1) บญัชแียกประเภทรปูตวัท ี(T)

เดบิต เครดิต
ชื่อบัญชี

วัน เดือน ป รายการ หนาบัญชี จํานวนเงิน วัน เดือน ป รายการ หนาบัญชี จํานวนเงิน
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                          สนิทรพัย     +      คาใชจาย    =      หนีส้นิ      +   สวนของเจาของ  +    รายได

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต

เพิ่ม + + + + +

ลด - - - - -

คงเหลือ * * * * *

(2) บญัชแียกประเภทชนดิแบงเปนชอง

ชื่อบัญชี

วัน เดือน ป รายการ หนาบัญชี จํานวนเงินเดบิต ยอดคงเหลือจํานวนเงินเครดิต

2) การบนัทกึรายการคาในสมดุบญัชแียกประเภททัว่ไป ในการนำรายการคาทีเ่กดิขึน้มาบนัทกึลง
ในสมุดบัญชีนั้น จะอาศัยหลักเกณฑในการบันทึกบัญชี โดยอาศัยการวิเคราะหรายการคาวารายการคานั้น
มผีลทำใหบญัชปีระเภทตางๆ เพิม่ขึน้หรอืลดลง เราสามารถสรปุไดงายๆ ดงันี้

(1) สินทรัพย โดยปกติจะอยูดานเดบิตหรืออยูทางดานซายมือ ถาหากมีการเพิ่มขึ้นก็จะนำ
ไปลงทางดานซายมอื (เดบติ) แตถาลดลงกจ็ะใหลงทางดานขวามอืหรอืดานเครดติ

(2) คาใชจาย โดยปกติจะอยูดานเดบิตหรือดานซายมือ ถาเพิ่มขึ้นก็จะนำไปลงทางดาน
ซายมอื (เดบติ) แตถาลดลงกจ็ะใหลงทางดานขวามอืหรอืดานเครดติ

(3) หนี้สิน โดยปกติจะอยูดานเครดิตหรือดานขวามือ ถาเพิ่มขึ้นก็จะนำไปลงทางดานขวามือ
(เครดติ) แตถาลดลงกจ็ะใหลงทางดานซายมอืหรอืดานเดบติ

(4) สวนของเจาของ โดยปกตจิะอยดูานเครดติหรอืดานขวามอื ถาเพิม่ขึน้กจ็ะนำไปลงทางดาน
ขวามอื (เครดติ) แตถาลดลงกจ็ะใหลงทางดานซายมอืหรอืดานเดบติ

(5) รายได โดยปกติจะอยูดานเครดิตหรือดานขวามือ ถาเพิ่มขึ้นก็จะนำไปลงทางดานขวามือ
(เครดติ) แตถาลดลงกจ็ะใหลงทางดานซายมอืหรอืดานเดบติ
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หลักการบันทึกรายการคาที่เกิดขึ้นจะตองมีการนำไปบันทึกลงในบัญชี 2 ดานเสมอ คือทั้งดาน
เดบิตและดานเครดิต โดยใหจำนวนเงินที่บันทึกในบัญชีดานเดบิตเทากับจำนวนเงินดานเครดิต (Dr = Cr)
เราจึงเรียกการบันทึกบัญชีนี้วา "ระบบบัญชีคู" (Double entry bookkeeping) ซึ่งเปนหลักการบันทึกบัญชี
ทีเ่ปนทีย่อมรบัและใชกนัทัว่ไปในปจจบุนั
ตวัอยาง แบบฟอรมของการบนัทกึในระบบบญัชีคู

ตวัอยาง
บรษิทั เจาพระยา จำกดั  ตัง้ขึน้เมือ่ 1 มกราคม  25x1 ทำธรุกจิขายสนิคาและบรกิาร มขีอมลูการเงนิเกดิขึน้
ถงึ 31  ธนัวาคม 25x1   มดีงันี้

1. จดทะเบียนหุนสามัญ 1,000 หุน มูลคาตราไวหุนละ 100 บาท ออกจำหนายใหแกผูถือหุน
1,000 หนุ ในราคาตามมลูคาไดรบัเงนิไวแลว

2.  ซือ้เครือ่งมอืเครือ่งใชเปนเงนิสด 20,000 บาท
3. มีรายไดจากการขายสินคาตลอดป 120,000 บาท ไดรับชำระเงิน 100,000 บาท ที่เหลืออีก

20,000 บาท  ลกูคายงัไมไดชำระเงนิ
4.  จายเงนิเดอืนใหพนกังาน 40,000 บาท
5.  จายคาสาธารณปูโภค 20,000 บาท
6.  คาเสือ่มราคาคดิตามวธิเีสนตรงปละ  4,000  บาท

เดบิต สนิทรพัย เครดิต เดบิต หนีส้นิ เครดิต

เดบิต สวนของเจาของ เครดิต เดบิต รายได เครดิต

เดบิต คาใชจาย เครดิต
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5.2.4 งบทดลอง (Trial Balance) เปนงบที่จัดทำขึ้นเพื่อพิสูจนวาการบันทึกบัญชีนั้นเปนไปตาม
หลักการบัญชีคูหรือไม โดยปกติมักจะนิยมทำงบทดลองกอนการทำงบการเงิน เพราะงบทดลองจะชวยใน
การทำงบการเงนิไดงายขึน้

ตวัอยาง

บรษิทั.........................
งบทดลอง

วันที่...............เดือน.........................พ .ศ. .................

ชือ่บญัชี เลขทีบ่ญัชี เดบิต เครดติ

7. คาภาษเีงนิได  168,000  บาท  ยงัไมไดชำระเงนิ
1) Dr  เพิม่สนิทรพัย - เงนิสด 100,000

Cr  เพิม่สวนเจาของ - ทนุหนุสามญั 100,000
2) Dr  เพิม่สนิทรพัย - เครือ่งมอืเครือ่งใช 20,000

Cr  ลดสนิทรพัย - เงนิสด 20,000
3) Dr  เพิม่สนิทรพัย - เงนิสด 100,000

เพิม่สนิทรพัย - ลกูหนี้ 20,000
Cr  เพิม่รายได 120,000

4) Dr  เพิม่คาใชจาย - เงนิเดอืน 40,000
Cr  ลดสนิทรพัย - เงนิสด 40,000

5) Dr  เพิม่คาใชจาย - คาสาธารณปูโภค 20,000
Cr  ลดสนิทรพัย - เงนิสด 20,000

6) Dr  เพิม่คาใชจาย - คาเสือ่มราคา 4,000
Cr  ลดสนิทรพัย - คาเสือ่มราคาสะสม(บญัชปีรบัลดสนิทรพัย) 4,000

7) Dr  เพิม่คาใชจาย - ภาษเีงนิได 16,800
Cr  เพิม่หนีส้นิ - ภาษเีงนิไดคางจาย 16,800
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5.2.5 การปรบัปรงุรายการเมือ่สิน้งวดบญัชี คอื การปรบัปรงุบญัชีใหมยีอดทีถ่กูตอง โดยจะบนัทกึรายการ
ปรับปรุงในสมุดรายวันกอน แลวผานรายการนั้นไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังจากไดมี
การปรบัปรงุรายการทีค่วรจะตองปรบัปรงุทกุรายการแลว กจ็ะนำยอดคงเหลอืมาจดัทำงบทดลองใหมอกีครัง้
เพื่อพิสูจนความถูกตอง เรียกวา "งบทดลองหลังการปรับปรุง" หลังจากนั้นก็นำไปจัดทำงบกำไรขาดทุน
และนำสนิทรพัย หนีส้นิและสวนของเจาของ ทีไ่ดรบัการปรบัปรงุจนถกูตองแลวมาจดัทำงบดลุตอไป

5.2.6 คาเสือ่มราคา (Depreciation) หลกัการจบัครูายไดกบัคาใชจาย กำหนดใหกจิการปนสวนตนทนุ
ของสินทรัพยที่มีการเสื่อมสภาพเปนคาใชจายอยางมีระบบในแตละรอบเวลาบัญชี ตลอดอายุการใชงานที่ได
ประมาณไว เรยีกวา คาเสือ่มราคา (Depreciation)

1) การคำนวณคาเสือ่มราคา สำหรบัวธิกีารคำนวณคาเสือ่มราคาทีน่ยิมใชมดีงันี้
(1) การคิดคาเสื่อมราคาในอัตราเปลี่ยนแปลงตามชั่วโมงการทำงานหรือตามจำนวนผลผลิต

(Services Hours or Productive Output Method)
(2) การคดิคาเสือ่มราคาในอตัราคงที ่ตามวธิเีสนตรง (Straight-line Method)
(3) การคดิคาเสือ่มราคาในอตัราลดลง (Decreasing Charge Method)

วธิผีลรวมจำนวนป (Sum-of-the-year-digits Method)
วธิอีตัราคงทีข่องราคาตามบญัชีทีล่ดลง (The Constant Percentage of Declining book
value Method)
วธิยีอดลดลงทวคีณู (Double-declining Balance Method)

ตวัอยาง
กจิการซือ้เครือ่งจกัรมาใชงาน เมือ่วนัที ่1 มกราคม 25xx ราคาทนุ 500,000 บาท ประมาณอายใุชงาน

5 ป และผลติสนิคาไดทัง้สิน้ 100,000 หนวย ราคาซาก 20,000 บาท ถาในปแรกเครือ่งจกัรสามารถผลติได
30,000 หนวย  ปที ่2 ผลติได 25,000 หนวย การคดิคาเสือ่มราคาในแตละปจะเปน  ดงันี้
(1) การคดิคาเสือ่มราคาในอตัราเปลีย่นแปลงตามชัว่โมงทำงานหรอืตามจำนวนผลผลติ

คาเสื่อมราคาตอหนวยผลผลิต = (ราคาทนุ - ราคาซาก) / จำนวนหนวยทีจ่ะผลติสนิคาได
= (500,000 - 20,000) / 100,000
= 4.8  บาท

คาเสือ่มราคาเครือ่งจกัร = จำนวนหนวยทีผ่ลติไดในปนัน้ x คาเสือ่มราคาตอหนวยผลผลติ
คาเสือ่มราคาเครือ่งจกัรปที ่1 = 30,000 x 4.8 = 144,000  บาท
คาเสือ่มราคาเครือ่งจกัรปที ่2 = 25,000 x 4.8 = 120,000  บาท

(2)  การคดิคาเสือ่มราคาในอตัราคงทีต่ามวธิเีสนตรง
คาเสือ่มราคาแตละป = (ราคาทนุ - ราคาซาก) หาร จำนวนอายกุารใชงาน

= (500,000 - 20,000) / 5
= 96,000 บาท

หรอื อตัรารอยละของคาเสือ่มราคาตอป = 100% หาร อายกุารใชงาน
=  100% / 5
=  20% ของมลูคาสนิทรพัยสทุธิ
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(3)  การคดิคาเสือ่มราคาในอตัราลดลง
วธิผีลรวมจำนวนป

เมื่อเครื่องจักรมีอายุการใชงาน 5 ป สวนที่ใชเปนฐานการคิดคาเสื่อมราคา เทากับ 15 มาจาก
5 + 4 + 3 + 2 + 1 หรอื อาจใชสตูร จะไดเทากบั 15 สวนเทากนั
คาเสือ่มราคาตอป = ผลประโยชนทีจ่ะไดรบัจากการใชสนิทรพัยในแตละป x (ราคาทนุ -ราคาซาก)

ผลรวมของอายกุารใชงานคงเหลอืทกุงวด
คาเสือ่มราคาปที1่ = 5/15 x (500,000 - 20,000) = 160,000 บาท
คาเสือ่มราคาปที2่ = 4/15x (500,000 - 20,000) = 128,000 บาท

วธิอีตัราคงทีข่องราคาตามบญัชทีีล่ดลง
n = อายกุารใชงานของสนิทรพัย
C = ราคาทนุของสนิทรพัย
S = ราคาซากของสนิทรพัย

อตัราคาเสือ่มราคา = 100 (1-0.525) = 47.5%
คาเสือ่มราคาปที1่ = 47.5% ของ 500,000 = 237,500 บาท
คาเสือ่มราคาปที2่ = 47.5% x (500,000-237,500) = 124,687.5
คาเสือ่มราคาปที3่ = 47.5% x (500,000-362,187.5) = 65,461
คาเสือ่มราคาปที4่ = 47.5% x (500,000-427,648.5) = 34,367
คาเสือ่มราคาปที5่ = 47.5% x (500,000-426,015) = 18,043

วิธียอดลดลงทวีคูณ
วธิคีำนวณคาเสือ่มราคายอดลดลงทวคีณู จะใชอตัราคาเสือ่มราคาสองเทาของอตัราเสนตรง คณู ราคา

ตามบญัชขีองสนิทรพัย ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีวธินีีจ้ะไมคำนงึถงึราคาซากโดยถอืวาราคาซากจะเหลอื
เทากบัราคาสทุธติามบญัช ีณ วนัสิน้อายกุารใชงาน

อตัราคาเสือ่มราคาตามวธิเีสนตรง = 100/อายกุารใชงาน
= 100/5
= 20%

สองเทาของอตัราคาเสือ่มราคาตามวธิเีสนตรง    = 40%
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สามารถแสดงคาเสื่อมราคาแตละป คาเสื่อมราคาสะสม และราคาสุทธิตามบัญชีของสินทรัพยได
ตามตาราง ดงันี้

ตารางคาเสือ่มราคา - ตามวธิยีอดลดลงทวคีณู

ป การคำนวณ คาเสือ่มราคา คาเสือ่มราคาสะสม ราคาสทุธติามบญัชี
ตนปที ่1 500,000
สิน้ปที ่1 40% ของ 500,000 200,000 200,000 300,000
สิน้ปที ่2 40% ของ 300,000 120,000  320,000 180,000
สิน้ปที ่3 40% ของ 180,000 72,000 392,000 108,000
สิน้ปที ่4 40% ของ 108,000 43,200 435,200 64,800
สิน้ปที ่5 40% ของ   64,800 25,920  461,120 38,880

2) การบนัทกึบญัชคีาเสือ่มราคา นกับญัชีจะบนัทกึในวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีพรอมกบั รายการ
ปรบัปรงุตางๆ ถารอบระยะเวลาบญัชหีนึง่ป วนัทีบ่นัทกึรายการคาเสือ่มราคากค็อื วนัที ่31 ธนัวาคม เมือ่คำนวณ
คาเสือ่มราคาไดวาเปนจำนวนเงนิเทาไรแลวจะบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไป เชน ถาคำนวณคาเสือ่มราคา
รถยนตได เปนเงนิปละ 50,000

สมดุรายวนัทัว่ไป

วนั เดอืน ป รายการ เลขที ่บ/ช เดบติ เครดติ
25xx
31 ธ.ค. คาเสือ่มราคา

คาเสือ่มราคาสะสม-รถยนต 50,000
บนัทกึคาเสือ่มราคารถยนต 50,000
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5.2.7 รายการปดบญัช ี(Closing Entries) หมายถงึ การปดโอนยอดบญัชรีายไดและบญัชคีาใชจายตางๆ
เมือ่วนัสิน้งวดบญัชไีปยงับญัชกีำไรขาดทนุ ซึง่บญัชีกำไรขาดทนุจะเปดขึน้ ณ วนัสิน้งวดเปนการชัว่คราวเพือ่
รบัโอนรายไดและคาใชจายมา เพือ่นำมาเปรยีบเทยีบกนั

5.2.8 งบการเงนิ ซึง่จะประกอบไปดวย
1) งบดลุ (Balance Sheet) เปนรายงานทีแ่สดงฐานะการเงนิของกจิการ ณ วนัใดวนัหนึง่ โดยแสดง

ใหทราบวากจิการมสีนิทรพัยอะไรบาง มสีวนของหนีส้นิอะไรบาง จำนวนเทาใดและเปนสวนของเจาของกจิการ
เปนจำนวนเทาใด ในการแสดงงบดลุนัน้จะทำได 2 แบบ คอื

(1) การแสดงงบดุลแบบบัญชี (Account Form) จะแสดงสวนที่เปนสินทรัพยไวทางดาน
ซายมอื แสดงหนีส้นิและสวนของเจาของไวทางดานขวามอื

ตวัอยาง
บรษิทั..........................

งบดลุ
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25xx

สนิทรพัย หนีส้นิและสวนของเจาของ
สินทรัพยหมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน

เงนิสด xxx เจาหนี้ xxx
ลูกหนี้ xxx
วสัดสุิน้เปลอืง xxx
สินคาคงเหลือ xxx

รวมสินทรัพยหมุนเวียน xxxxx
ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ หนี้สินระยะยาว

ที่ดิน xxx เงินกูยืมระยะยาว xxx
อาคาร xxx รวมทั้งสิ้น xxxx
รถยนต xxx สวนของเจาของ
เครื่องตกแตง xxx ทุน xxx
เครื่องใชสำนักงาน xxx กำไรสุทธิ xxx

รวมทีด่นิ อาคารและอปุกรณ xxxxx รวมสวนของเจาของ xxxx
รวมสินทรัพย xxxxxxx รวมหนี้สินและสวนของเจาของ xxxxxxx
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(2) การแสดงงบดลุแบบรายงาน (Report Form) จะแสดงสวนทีเ่ปนสนิทรพัยไวดานบน แสดงสวน
ทีเ่ปนหนีส้นิและสวนของเจาของไวดานลาง
ตวัอยาง

บรษิทั..........................
งบดลุ

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25xx
(บาท)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงนิสด xxx
ลูกหนี้ xxx
วสัดสุิน้เปลอืง xxx
สินคาคงเหลือ xxx

รวมสินทรัพยหมุนเวียน xxxxx
ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ

ที่ดิน xxx
อาคาร xxx
รถยนต xxx
เครื่องตกแตง xxx
เครื่องใชสำนักงาน xxxxx

รวมทีด่นิ อาคารและอปุกรณ xxxxxxx
รวมสินทรัพย

หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้ xxx

หนี้สินระยะยาว
เงินกูยืมระยะยาว xxx

รวมหนี้สิน xxxxx

สวนของเจาของ
ทุน xxx
กำไรสุทธิ xxx

รวมสวนของเจาของ xxxxx
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ xxxxxxx
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2) งบกำไรขาดทนุ เปนรายงานทางการเงนิทีจ่ดัทำขึน้เพือ่แสดงใหทราบวา ในระยะเวลาหนึง่กจิการมี
รายไดรวมทัง้สิน้เทาใด งบกำไรขาดทนุจะเปนงบทีแ่สดงใหเหน็ถงึความสามารถในการหากำไรของกจิการวา
เปนอยางไร ซึง่ผลูงทนุ ผบูรหิาร เจาหนี ้จะใหความสนใจเพราะสามารถนำไปใชประกอบในการตดัสนิใจได
ตวัอยาง

บรษิทั..........................
งบกำไรขาดทนุ

สำหรบัป สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 25xx
ขาย 1,800,000
หัก รับคืนและสวนลด 55,800
ขายสทุธิ 1,744,200
ตนทุนขาย
สินคาคงเหลือตนงวด 456,000
ซื้อสินคา 1,129,500
คาขนสงเขา 3,600

1,133,100
หัก สงคืนและสวนลด 36,600 1,096,500
สินคามีไวเพื่อขาย 1,552,500
หัก สินคาคงเหลือปลายงวด 478,500
ตนทุนขาย 1,074,000
กำไรขั้นตน 670,200
หัก คาใชจายดำเนนิงาน :-
คาใชจายในการขาย 330,000
คาใชจายบริหารและทั่วไป 129,000
รวมคาใชจายดำเนินงาน 459,000
กำไรจากการดำเนินงาน 211,200
บวก รายไดอื่นๆ
คาเชารบั 3,600
ดอกเบี้ยและเงินปนผลรับ 14,400
กำไรจากการขายสินทรัพยถาวร 36,000 54,000
หัก คาใชจายอืน่ :-
ดอกเบีย้จาย 13,500
ขาดทนุจากการขายเงนิลงทนุ 10,500 24,000 30,000
กำไรกอนหักภาษี 241,200
หัก ภาษเีงนิได 30% 72,360
กำไรสุทธิ 168,840
กำไรตอหนุ (หนุสามญัออกจำหนาย 20,000 หนุ) 8.44*
รายการพิเศษตอหุน (1.05)**
กำไรสุทธิตอหุน 7.39
* กำไรตอหนุ = 168,840 / 20,000 =8.44
** รายการพเิศษตอหนุ = 21,000 / 20,000 = 1.05
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6. การบรหิารตนทนุ (Costing)
ตนทุนมีความสำคัญ ชวยใหสามารถวิเคราะหทางเลือกปฏิบัติตางๆ ไดถูกตอง ขอมูลเกี่ยวกับตนทุน

จะชวยฝายบรหิารเกีย่วกบัการวางแผน การควบคมุและการตดัสนิใจ ดงันัน้ฝายบรหิารควรจะ สนใจและทำความ
เขาใจเกีย่วกบัตนทนุในดานตางๆ เพือ่ใหสามารถบรหิารงานไดประสบผลสำเรจ็อยางมปีระสทิธภิาพ

6.1 ความหมายของตนทนุ
ตนทนุ หมายถงึ ขอมลูทางบญัชเีพือ่ใชในการวางแผนและควบคมุการดำเนนิงาน ในดานการวางแผน

ขอมูลตนทุนที่จะชวยในการทำงบประมาณและประมาณตนทุนการผลิต กำหนดราคาขาย ประมาณการผล
กำไรได และใชในการตัดสินใจการลงทุนและการขยายงาน สวนในดานการควบคุมจะใชเปรียบเทียบผล
การดำเนนิงานกบังบประมาณตนทนุทีก่ำหนดไวเพือ่ชวยใหฝายบรหิารรบัรถูงึ การปฏบิตัทิีไ่มมปีระสทิธภิาพ
เมือ่สิน้รอบระยะเวลาบญัชี

หรอือกีความหมายหนึง่ ตนทนุ หมายถงึ มลูคาของทรพัยากรทีใ่ชในการผลติหรอืการใหบรกิารเปนสวน
ทีเ่รยีกวา มลูคาของปจจยัเขา (Input Value) ของระบบ ตนทนุจงึเปนเงนิสดหรอืคาใชจายในรปูแบบอืน่ทีจ่าย
ไปเพื่อจะใหไดมาซึ่งบริการหรือผลผลิต สวนในทางธุรกิจ ตนทุน คือ คาใชจาย ในสวนที่จายไปเพื่อใหได
ผลตอบแทนหรอืรายได ตนทนุจงึเปนสวนสำคญัในการตดัสนิใจทางธรุกจิ

ในกจิการประเภทบรกิาร ตนทนุอาจจะหมายถงึ จำนวนคาใชจายทีเ่กดิขึน้ในการใหบรกิารแกลกูคา เชน
ตนทนุบรกิารซอมรถ ตนทนุกจ็ะประกอบไปดวย คาอะไหลรถยนต คาน้ำมนั คาแรงงาน สำหรบัทำการซอม
เปนตน

กจิการประเภทจำหนายสนิคา ตนทนุจะหมายถงึ มลูคาของสนิคาสำเรจ็รปูทีซ่ือ้มาบวกคาขนสงในการ
จดัซือ้สนิคา

กจิการประเภทอตุสาหกรรม ตนทนุกจ็ะหมายถงึ จำนวนเงนิทีจ่ายไปเพือ่ใชในการผลติสนิคาทกุขัน้ตอน
ตัง้แตการแปรสภาพวตัถดุบิจนเปลีย่นสภาพเปนสนิคาสำเรจ็รปู

6.2 การจดัแบงประเภทตนทนุ
ในการจดัแบงประเภทตนทนุ สามารถแบงออกไดดงันี้
6.2.1 การจดัแบงตนทนุตามหนาทีก่ารผลติ ตนทนุตามหนาทีก่ารผลติ สามารถแบงไดดงันี้

1) วตัถทุางตรง (Direct Materials) หมายถงึ วตัถดุบิทีเ่ปนสวนประกอบทีส่ำคญัของสนิคาสำเรจ็
รปูสามารถวดัจำนวนไดงายและสงัเกตเุหน็ไดชดัวาเปนสวนประกอบของสนิคา เชน โรงงานเยบ็เสือ้ผาสำเรจ็
รปู วตัถทุางตรงกค็อืผา สวน ดาย กระดมุ กาว จะถอืเปนวตัถทุางออมเพราะวดัจำนวนการใชไดไมแนนอน

2) คาแรงทางตรงหรอืแรงงานทางตรง (Direct Labour) หมายถงึ แรงงานทีเ่กดิขึน้โดยตรงใน
การนำวตัถดุบิมาแปรสภาพใหเปนสนิคาสำเรจ็รปู สามารถระบไุดวาคาแรงนัน้เกดิจากการผลติสนิคาชนดิใด
จำนวนเทาใดและคำนวณเปนตนทนุตอหนวยของสนิคาผลติไดงาย เชน คาแรงคนงานทีค่มุเครือ่งจกัร เปนตน

3) คาใชจายในการผลติ (Manufacturing Overhead) หมายถงึ ตนทนุทีเ่กดิขึน้ในการผลติทัง้
หมด ยกเวนวตัถทุางตรงและแรงงานทางตรง เชน วตัถทุางออม คาแรงทางออม คาน้ำประปา คาไฟฟาและ
แสงสวาง คาเสือ่มราคาเครือ่งจกัรคาเชาโรงงาน คาประกนัภยัโรงงาน ฯลฯ เปนตน
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6.2.2 การจดัแบงตนทนุตามพฤตกิรรมตนทนุ ในการนำตนทนุไปใชประโยชนในการควบคมุวางแผน
งานพฤติกรรมของตนทุนเปนสวนประกอบสำคัญที่ใชในการตัดสินใจในการควบคุมและวางแผนงานเพราะ
จะเปนแนวทางทีจ่ะชีใ้หเหน็วาตนทนุนัน้มคีวามสมัพนัธกบัระดบัของกจิกรรมอยางไร ซึง่พฤตกิรรมของตนทนุ
สามารถแยกไดดงันี้

1) ตนทนุผนัแปร (Variable Cost) หมายถงึ ตนทนุทีเ่ปลีย่นแปลงไปเปนอตัราสวนโดยตรงกบั
การเปลีย่นแปลงระดบักจิกรรมหรอืหนวยผลติ เชน ถาทำการผลติจำนวนมาก ตนทนุประเภทนี ้กจ็ะเกดิมาก
หรอืถาทำการผลตินอยตนทนุประเภทนีก้จ็ะเกดิขึน้นอย

ตวัอยาง ในการผลติเกาอี ้1 ตวั มตีนทนุผนัแปรตอหนวยเทากบั 100 บาท ถาผลติเกาอี ้50 ตวั ตนทนุ
ผนัแปรรวมจะเทากบั 100 x 50 เทากบั 5,000 บาท แตถาผลติเกาอี ้100 ตวั ตนทนุผลติผนัแปรรวมเทากบั
100 x 100 เทากบั 10,000 บาท เปนตน

ตนทุนผันแปรในการผลิต ไดแก วัตถุทางตรง คาแรงทางตรง คาใชจายในการผลิตผันแปร เปนตน
สวนตนทนุผนัแปรในการขายและบรหิาร เชน คาน้ำประปา คาไฟฟา คานายหนาพนกังานขาย เปนตน

รปูที ่4.3 แสดงลกัษณะการเปลีย่นแปลงของตนทนุผนัแปร

2) ตนทุนคงที่ (Fixed Cost) หมายถึง ตนทุนที่มีลักษณะคงที่ไมเปลี่ยนแปลงไปตาม
ระดบัการผลติหรอืระดบักจิกรรม เชน โรงงานผลติอาหารสำเรจ็รปู ตองจายคาเชาโรงงานตอเดอืน เดอืนละ
50,000 บาท ไมวาทางโรงงานจะผลติสนิคาจำนวนมากเทาใดกต็าม โรงงานกต็องจายคาเชา เปนจำนวนเงนิ
50,000 บาท ทุกเดือน เปนตน ตนทุนคงที่ในการผลิต ไดแก เงินเดือนผูจัดการโรงงาน เงินเดือนพนักงาน
ที่จายโดยกำหนดเปนเงินเดือน คาเสื่อมราคาเครื่องจักร ฯลฯ เปนตน สวนตนทุนคงที่ในการขายและ
บรหิาร ไดแก คาเสือ่มราคาเครือ่งใชสำนกังาน เงนิเดอืนพนกังานขาย ฯลฯ เปนตน

สรุป ตนทุนคงที่จะมีลักษณะยอดรวมไมเปลี่ยนแปลงไปตามระดับกิจกรรมหรือจำนวนหนวยผลิต
แตตนทนุผนัแปรจะเปลีย่นแปลงไปตามระดบักจิกรรมหรอืจำนวนหนวยผลติ

จำนวนเงนิ (บาท)
ตนทนุผนัแปรรวม
(Total variable cost)

ระดบักจิกรรม, จำนวนหนวยผลติO
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รปูที ่4.4 แสดงลกัษณะการเปลีย่นแปลงของตนทนุคงที่

3) ตนทนุกึง่ผนัแปร (Semi Variable Cost) เปนการเพิม่ขึน้ของตนทนุผนัแปรในอตัราของการ
เพิม่ทีไ่มคงที ่ซึง่อาจจะเพิม่ในอตัราทีเ่พิม่ขึน้หรอืเพิม่ในอตัราทีล่ดลง

รปูที ่4.5 แสดงลกัษณะการเปลีย่นแปลงของตนทนุกึง่ผนัแปร

สรปุพฤตกิรรมของตนทนุ

ตนทุน ยอดรวม ตอหนวย
ผันแปร ตนทุนผันแปรรวมจะเปลี่ยนแปลงตามปริมาณ ตนทุนผันแปรตอหนวยจะเทาเดิม

การขาย
- ถาผลติเพิม่  ตนทนุรวมเพิม่
- ถาผลติลด   ตนทนุรวมลด

คงที่ ตนทุนคงที่รวมจะไมเปลี่ยนแปลงตามปริมาณ ตนทุนคงที่ตอหนวยจะเปลี่ยนแปลงตาม
การผลติหรอืปรมิาณการขาย (ในชวงการผลติหนึง่) ปริมาณการผลิตหรือปริมาณการขาย

- ถาผลติเพิม่  ตนทนุตอหนวยลด
- ถาผลติลด   ตนทนุตอหนวยเพิม่

จำนวนเงนิ (บาท)

ตนทนุคงทีร่วม (Total fixed cost)

ระดบักจิกรรม, จำนวนหนวยผลติO

ตนทนุกึง่ผนัแปร

ระดบักจิกรรม, จำนวนหนวยผลติ

จำนวนเงนิ (บาท)

O

ตนทนุกึง่ผนัแปร

ระดบักจิกรรม, จำนวนหนวยผลติ

จำนวนเงนิ (บาท)

O
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6.2.3 การจดัแบงตนทนุตามความสมัพนัธของตนทนุกบัเหตแุหงตนทนุ

6.2.4 การจดัแบงตนทนุตามงวดเวลาทีก่อประโยชน มรีายละเอยีดดงันี้
1) ตนทนุผลติภณัฑ (Product Cost) หมายถงึ ตนทนุทีเ่กีย่วของกบัการผลติสนิคาโดยตรง ประกอบ

ไปดวย วตัถดุบิทางตรง แรงงานทางตรงและคาใชจายในการผลติ
2) ตนทนุสำหรบังวด (Period Cost) หมายถงึ ตนทนุผลติภณัฑในสวนทีถ่กูขายออกไประหวางงวด

เรยีกวาตนทนุขายกบัคาใชจายในการดำเนนิงาน ไดแก คาใชจายในการขายและบรหิาร ทีเ่กดิขึน้ในงวดบญัชี
นัน้ๆ

6.2.5 การจดัแบงตนทนุเพือ่การควบคมุ จะใชลกัษณะความสมัพนัธตนทนุกบัความรบัผดิชอบของฝาย
บริหารเพื่อวัดความสามารถหรือประเมินผลของฝายบริหารและเพื่อประโยชนในการตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏบิตัติางๆ รวมถงึการควบคมุของฝายบรหิารดวย ตนทนุแบงออกไดเปน

1) ตนทนุทีค่วบคมุได (Controllable cost) หมายถงึ ตนทนุทีเ่กดิขึน้ ซึง่ผจูดัการหรอืหวัหนาแผนก
หรือศูนยมีอำนาจในการตัดสินใจการเกิดขึ้นของตนทุนนั้น สามารถควบคุมใหเกิดขึ้นมากหรือนอยได เชน
วตัถดุบิ คาแรงทางตรง เปนตน

2) ตนทนุทีค่วบคมุไมได (Uncontrollable cost) หมายถงึ ตนทนุทีเ่กดิขึน้ ซึง่ผจูดัการหรอืหวัหนา
แผนกหรือศูนยไมมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลตอตนทุนนั้น ตนทุนเหลานี้จะอยูในอำนาจการตัดสินใจและ
สัง่การของผบูรหิารระดบัสงูหรอืเปนตนทนุทีไ่ดรบัการปนสวนมาจากสวนกลางหรอืแผนกอืน่

6.2.6 การจดัแบงตนทนุเพือ่การตดัสนิใจ สำหรบัประเภทของตนทนุทีใ่ชในการตดัสนิใจประกอบไปดวย
1) ตนทนุทีเ่กีย่วกบัการตดัสนิใจ (Relevant cost) ซึง่ประกอบไปดวย

(1) ตนทนุทีแ่ตกตาง (Differential cost)
(2) ตนทนุทีห่ลกีเลีย่งได (Avoidable cost)
(3) ตนทนุของโอกาสทีเ่สยีไป (Opportunity cost)
(4) ตนทุนเสียโอกาส หมายถึงผลประโยชนที่กิจการหมดโอกาสที่จะไดรับทางเลือกหนึ่ง

ซึง่กจิการไมไดเลอืกเพราะตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกอกีทางหนึง่แลว
2) ตนทนุทีไ่มเกีย่วกบัการตดัสนิใจ (Irrelevant cost) เชน

(1) ตนทนุจม (Sunk cost) หมายถงึ ตนทนุทีเ่กดิขึน้แลวจากการตดัสนิใจในอดตีและเปนตน
ทนุทีไ่มมผีลกระทบตอการตดัสนิใจในปจจบุนั เพราะไมวาจะตดัสนิใจอยางไรในปจจบุนักไ็มสามารถเปลีย่นแปลง
ตนทนุเหลานีไ้ด

(2) ตนทนุทีห่ลกีเลีย่งไมได (Unavoidable cost)

6.2.7 การจดัแบงตนทนุตามเวลาทีต่นทนุปรากฏ จะประกอบไปดวย
1) ตนทนุจรงิ
2) ตนทนุมาตรฐาน
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7. การคำนวณตนทนุการผลติ
ซึง่จะประกอบไปดวยวธิกีารดงัตอไปนี้

7.1 การวเิคราะหจดุคมุทนุ
จดุคมุทนุ (Break - event point) เปนสิง่ทีก่ำหนดวากจิการจะผลติและขายปรมิาณเทาไรจงึจะมกีำไร

ตามทีต่องการ
จดุคมุทนุ คอื จดุทีป่รมิาณขายหรอืยอดขาย ณ ระดบัทีไ่มทำใหมกีำไรหรอืขาดทนุหรอืจดุทีย่อดขาย

เทากบัตนทนุรวมหรอืจดุทีก่ำไรเทากบัศนูย

การวเิคราะหจดุคมุทนุเปนการวเิคราะหทีช่ีถ้งึความสมัพนัธระหวางปรมิาณตนทนุและกำไร กลาวคอื
หากปจจยัใดปจจยัหนึง่เปลีย่นแปลงไปกจ็ะทำใหจดุคมุทนุเปลีย่นแปลงไปดวย ผบูรหิารอาจจะใชจดุคมุทนุเปน
พืน้ฐานในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการกำหนดราคาขาย กำหนดปรมิาณขายและกำหนดผลกำไร

การวเิคราะหจดุคมุทนุ ซึง่ใชในการกำหนดกำไรของธรุกจิจะตองอาศยัปจจยัสำคญั 5 ประการ คอื
1) ราคาขายตอหนวย
2) ตนทนุผนัแปรตอหนวย
3) จำนวนสนิคาทีข่าย
4) ตนทนุคงทีร่วม
5) จำนวนรวมของสนิคาแตละชนดิทีข่าย

วธิวีเิคราะหจดุคมุทนุสามารถทำได 3 วธิ ีคอื

(1)วธิกีารใชสมการ เปนการนำหลกัของงบกำไรขาดทนุมาแสดงในรปูสมการดงัตอไปนี้
ยอดขาย = ตนทนุคงที ่+ ตนทนุผนัแปร + กำไร
โดยกำหนดให P = ราคาขายตอหนวย

Q = จำนวนหนวยทีข่าย
V = ตนทนุผนัแปรตอหนวย
F = ตนทนุคงทีร่วม
I = กำไร
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จุดคุมทุน =
200,000

50 - 30
= หนวย10,000

ตวัอยาง
บรษิทั ABC จำกดั ผลติสนิคาชนดิหนึง่ออกจำหนาย โดยมขีอมลูเกีย่วกบัการขายและการผลติ ดงันี้

ยอดขายรวม 500,000 บาท
ราคาขายตอหนวย 50 บาท
ปรมิาณขายรวม 10,000 หนวย
ตนทนุผนัแปรรวม 300,000 บาท
ตนทนุผนัแปรตอหนวย 30 บาท
ตนทนุคงทีร่วม 200,000 บาท

แทนคาในสมการ จะไดดงันี้
จากสตูร PQ = VQ + F + I

50Q = 30Q + 200,000 + 0
50Q - 30Q = 200,000
20Q = 200,000
Q = 200,000 / 20 =10,000 หนวย

ดงันัน้ ปรมิาณขาย ณ จดุคมุทนุ = 10,000 หนวย
ยอดขาย ณ จดุคมุทนุ = ปรมิาณขาย ณ จดุคมุทนุ x ราคาขายตอหนวย

=   10,000 x 50 = 500,000 บาท
(2) วิธีกำไรผันแปร วิธีการนี้จะใชสูตรมาคำนวณ (ตัวอยางจะใชขอมูลจากวิธีที่ 1 คือ

ขอมลูของ บรษิทั ABC จำกดั)
สตูรที ่1

แทนคา กจ็ะได

ดงันัน้ ปรมิาณขาย ณ จดุคมุทนุ = 10,000 หนวย
ยอดขาย ณ จดุคมุทนุ = 10,000 x 50 = 500,000 บาท
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จุดคุมทุน =
ตนทุนคงที่รวม

        อัตรากําไรผันแปร (%)
= บาท........

สตูรที ่2

*** อตัรากำไรผนัแปร (%) มาจาก กำไรผนัแปร / ยอดขาย
ในทีน่ี ้(จากขอมลูเดมิ) อตัรากำไรผนัแปร (%) = 500,000 - 300,000 /500,000 =  0.4 (40%)

ดงันัน้ จะได ยอดขาย ณ จดุคมุทนุ = 500,000 บาท
ปรมิาณขาย ณ จดุคมุทนุ = ยอดขาย ณ จดุคมุทนุ / ราคาขายตอหนวย

= 500,000 / 50 = 10,000 หนวย

(3) วิธีการใชแผนภูมิ วิธีนี้จะนำขอมูลตางๆ มาพล็อตกราฟเพื่อหาจุดคุมทุน เสนตางๆ
ในกราฟจะแสดงลักษณะของตนทุน รายไดและกำไรซึ่งจุดคุมทุนคือจุดตัดระหวางเสนยอดขาย (รายได)
และเสนตนทนุรวม

จุดคุมทุน =
200,000

        .40
= บาท500,000

จำนวนเงนิ (บาท) เสนรายได
เสนตนทนุรวม

พื้นที่แสดงผลกำไร

พื้นที่แสดงผลขาดทุน

เสนตนทุนคงที่

จำนวนหนวย

800,000

600,000

400,000

200,000

0
5,000 10,000 15,000 20,000
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8. การวเิคราะหตนทนุเพือ่การตดัสนิใจ
การตดัสนิใจสำหรบัธรุกจิจะถอืกำไรเปนสิง่สำคญั ดงันัน้การวางแผนดำเนนิงานกจ็ะเนนในเรือ่งของกำไร

หรอืผลตอบแทนทีเ่หมาะสม ฝายบรหิารจะตองเปรยีบเทยีบทางเลอืกตางๆ ทีเ่กดิจากการดำเนนิงานในแงของ
รายไดและตนทนุแลวตดัสนิใจเลอืกการดำเนนิงานทีใ่หกำไรและผลตอบแทนทีค่มุคาทีส่ดุ โดยทัว่ไปแลวทาง
เลอืกแตละทางเลอืกกจ็ะมทีัง้ขอดแีละขอเสยี ดงันัน้ผบูรหิารจงึตองศกึษาประเมนิคาเปรยีบเทยีบกนัวาทางเลอืก
ใดใหผลสทุธดิทีีส่ดุ

ผบูรหิารของกจิการมหีนาทีใ่นการบรหิารทัง้ทางดานการผลติและจำหนายสนิคา ซึง่ในการดำเนนิธรุกจิ
ผบูรหิารอาจจะประสบกบัปญหาตางๆ มากมาย ทำใหผบูรหิารตองตดัสนิใจ โดยเลอืกทางเลอืกทีด่แีละเหมาะ
สมทีส่ดุ ดงันัน้ในระยะสัน้ผบูรหิารจะประสบกบัปญหาในการตดัสนิใจตางๆมากมาย ยกตวัอยางเชน

8.1 การผลติตอหรอืขาย
8.2 การตดัสนิใจผลติเองหรอืซือ้จากบคุคลภายนอก
8.3 การซือ้เครือ่งจกัรใหมทดแทนเครือ่งจกัรเดมิ
8.4 การตดัสนิใจยกเลกิผลติภณัฑ
8.5 การตดัสนิใจปดโรงงานชัว่คราว

8.1 การผลติตอหรอืขาย
การตัดสินใจวาจะผลิตเสร็จและขายทันทีหรือผลิตตอแลวขายเปนสินคาสำเร็จรูป ซึ่งจะตอง

เปรยีบเทยีบกำไรสวนเกนิ (Contribution Margin)  มากทีส่ดุเปนเกณฑและรายไดจากการขายสนิคาทีท่ำเสรจ็
เปนบางสวนจะเปนตนทนุโอกาสทีเ่สยีไปของการตดัสนิใจผลติตรง

ตวัอยาง
บรษิทัแหงหนึง่ผลติและขายสนิคาชนดิหนึง่ บรษิทัผลติเสรจ็เพยีงบางสวนจะมรีาคาขายตอหนวย 18

บาท ตนทนุผลติตอหนวย 12 บาท แตถาผลติตอมตีนทนุผนัแปรตอหนวย 6 บาทและสามารถขายไดหนวย
ละ 30 บาท บรษิทันีผ้ลติสนิคาจำนวน 10,000 หนวย

ขาย (10,000 x 30) 300,000
หกั ตนทนุผลติตอ (10,000 x 6)  60,000

รายไดจากการขายสนิคาทีผ่ลติเสรจ็--
บางสวน (10,000 x 18) 180,000 240,000

กำไรเพิม่ขึน้ 60,000

จากขอมลูขางตนจะเหน็ไดวาบรษิทัควรทำการผลติตอเนือ่งจากไดรบักำไรเพิม่ขึน้
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8.2 ตดัสนิใจผลติเองหรอืซือ้จากบคุคลภายนอก
การตดัสนิใจทำเองหรอืซือ้จากบคุคลภายนอกยอมมตีนทนุเพิม่ขึน้ ซึง่อาจเปนตนทนุคงที ่หรอืผนัแปร

การพิจารณานำตนทุนสวนที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตสินคาเองไมวาเปนการจายเงินสด เพื่อซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช วัตถุดิบ คาแรงงานและตนทุนคงที่อื่นๆ เปรียบเทียบกับการซื้อสินคานั้น จากบุคคลภายนอก ถา
หากราคาซือ้จากบคุคลภายนอกสงูกวากจิการกส็มควรผลติเอง โดยนำเอาตนทนุโอกาสทีเ่สยีไปมารวมพจิารณา
ดวย ซึง่ปจจยัทีส่มควรนำมาพจิารณาดวย คอื เวลา เนือ่งจากคาของเงนิสดในปจจบุนัมคีามากกวาในอนาคต
นัน่เองและในบางกรณแีมการซือ้จากบคุคลภายนอกจะถกูกวาผลติเอง แตบางสถานการณกจิการอาจตองทำการ
ผลติเอง เพราะปจจยับางประการ เชน ตองการชือ่เสยีง ความภมูใิจ หรอืตองการควบคมุแหลงผลติ ดงันัน้
ผูบริหารจึงควรพิจารณามาก ทั้งในปจจัยเชิงปริมาณซึ่งคำนวณออกมาเปนตัวเลขไดและปจจัยเชิงคุณภาพ
ซึง่ไมสามารถคำนวณออกมาเปนตวัเลขไดประกอบกนั

ตวัอยาง
บรษิทัแหงหนึง่ซือ้สนิคาจากบคุคลภายนอกในราคาตอหนวย หนวยละ 18 บาท ถาบรษิทัผลติสนิคา

เองจะมตีนทนุในการซือ้วตัถดุบิตอหนวย 6 บาท คาแรงงานทางตรงตอหนวย 8 บาท คาใชจายในการผลติ
ตอหนวย 2 บาท คาใชจายในการผลติคงที ่6 บาท ตนทนุการผลติของสนิคาจำนวน 10,000 หนวย มดีงันี้

ตนทนุตอหนวย (บาท) ตนทนุรวม (บาท)
วตัถดุบิทางตรง 6 60,000
คาแรงงานทางตรง 8 80,000
คาใชจายในการผลติ :-

ผนัแปร 2 20,000
คงที่ 6 60,000

รวมตนทนุผลติ 22 220,000

หากฝายบริหารคิดวาซื้อจากบุคคลภายนอกในราคา 18 บาท เนื่องจากผลิตเอง ตนทุนผลิตรวม
22 บาท จากการวเิคราะหจะเหน็วาตนทนุคงที ่ 60,000 บาท ไดคดิรวมอยใูนตนทนุผลติและไมมผีลตอการ
ตดัสนิใจ ถานำมาวเิคราะหดวยจะทำใหวเิคราะหตนทนุผดิได ดงันัน้จงึควรพจิารณาเฉพาะแตตนทนุทีเ่พิม่ขึน้
หรอืลดลงเทานัน้

จากขอมลูขางตนการวเิคราะหวาจะตดัสนิใจผลติเองหรอืซือ้จากบคุคลภายนอกทำไดดงันี้

ตนทนุตอหนวย (บาท) ตนทนุรวม (บาท)
วตัถดุบิทางตรง 6 60,000
คาแรงงานทางตรง 8 80,000
คาใชจายในการผลติผนัแปร 2 20,000

รวมตนทนุทีเ่พิม่ขึน้ 16 16,000
หกั ตนทนุในการซือ้จากบคุคลภายนอก 18 18,000
ตนทนุทีป่ระหยดัไดจากการผลติ 2 20,000
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8.3 การซือ้เครือ่งจกัรใหมทดแทนเครือ่งจกัรเดมิ
เนือ่งจากจำนวนเงนิทีต่องใชในการซือ้เครือ่งจกัรมกัเปนจำนวนเงนิทีค่อนขางสงูกจิการจงึควรคำนงึ

ถงึคาใชจายประเภทนีไ้วลวงหนา หากโรงงานทีม่อียเูดมิไมเพยีงพอ อาจตองสรางโรงงานเพิม่เตมิซึง่จะตอง
สัง่ซือ้เครือ่งจกัรใหมเขามาเพือ่ผลติสนิคา การพจิารณาซือ้เครือ่งจกัรใหมแทนเครือ่งจกัรเดมิถอืหลกัเกณฑเงนิ
สดที่จะไดรับเพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับเงินสดที่ตองจายเพิ่มขึ้น สวนรายไดรายจายจะพิจารณาเฉพาะรายได
รายจายทีค่าดวาจะเกดิขึน้ในอนาคตเทานัน้ สำหรบัตวัเลขระยะเวลาทีผ่านมาถอืวาไมมคีวามสำคญั ในปญหา
นีจ้ะไมมรีายไดสวนทีเ่พิม่ขึน้แตจะมเีฉพาะรายจายสวนทีเ่พิม่ขึน้โดยถอืวาสามารถประหยดัรายจายจากการใช
เครือ่งจกัรใหมเสมอืนเปนรายไดนำไปเปรยีบเทยีบกบัรายจายอนัเกดิจากการจดัหาเครือ่งจกัรใหม เชน กจิการ
มเีครือ่งจกัรเครือ่งหนึง่ซือ้ในราคา 200,000 บาท จะมอีายกุารใชงานตอไปอกี 10 ป ปจจบุนักจิการพจิารณา
จะซือ้เครือ่งจกัรใหมราคา 250,000 บาท  มาแทน เนือ่งจากเครือ่งจกัรใหมมปีระสทิธภิาพดกีวา ผลติสนิคา
โดยเสยีตนทนุผนัแปรเพยีงปละ 50,000 บาท ซึง่ต่ำกวาการใชเครือ่งจกัรเกา 25,000 บาท โดยมตีนทนุคงที่
เทาเดมิ ถากจิการตกลงซือ้เครือ่งจกัรใหม เครือ่งจกัรเกาจะขายไดในราคา 40,000 บาท การพจิารณาตนทนุ
สวนทีเ่พิม่ขึน้

คาใชจาย ปที ่1 ปที ่2… ปที ่10 รวมตนทนุ
เริม่แรก (บาท)

เครือ่งจกัรเกา + 40,000 75,000 75,000 75,000 750,000
เครือ่งจกัรใหม -250,000 50,000 50,000 50,000 500,000
สวนทีเ่พิม่ขึน้ -210,000 25,000 25,000 25,000 250,000

จะเหน็ไดวาในการซือ้เครือ่งจกัรใหม กจิการจายเงนิสดเพยีง 210,000 บาท ซึง่เปนรายจายทีเ่พิม่ขึน้แต
กิจการสามารถประหยัดตนทุนผันแปรไดปละ 25,000 บาท ในระยะเวลา 10 ป จะประหยัดไดจำนวน
250,000 บาท ซึง่จะคมุกบัรายจายทีก่จิการตองเสยีไปในระยะเริม่แรกตอนทีซ่ือ้เครือ่งจกัรใหมมา
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8.4 การยกเลกิผลติภณัฑ
หากกจิการผลติสนิคาหลายชนดิทีใ่หกำไรตางกนัและบางชนดิอาจขาดทนุ กจิการกไ็มควรผลติและ

ขายสนิคาตอไปแตในทางปฏบิตักิจิการอาจมทีางเลอืกวธิดีำเนนิงานวธิอีืน่ไดอกี เชน ผลติสนิคาประเภทอืน่แทน
การหยดุผลติ เปนตน ในการพจิารณาควรนำทางเลอืกวธิดีำเนนิงานตางๆ มาพจิารณาประกอบกนัไปดวย
ตวัอยาง

บริษัท สมใจ จำกัดผลิตสินคา 4 ชนิด ผลการดำเนินงานของกิจการแยกตามชนิดของสินคาสรุป
ไดดงันี้

บรษิทั สมใจ จำกดั
งบกำไรขาดทนุ

สำหรบัป  สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2545
สายผลติภณัฑ

สนิคา ก สนิคา ข สนิคา ค สนิคา ง รวม (บาท)
ขาย 43,100 46,850 40,600 43,700 174,250
ตนทนุผนัแปร :
  ตนทนุขาย 25,900 27,550 34,350 28,950 116,750
  วสัดสุิน้เปลอืง 4,150 1,400 1,950 1,900 6,900
  คาขนสง 550 700 950 1,050 3,250
รวม 28,100 29,650 37,250 31,900 126,900
กำไรสวนเกนิ 15,000 17,200 3,350 11,000 47,350
ตนทนุคงที ่:
  เงนิเดอืน 3,000 5,500 5,000 4,000 17,500
  คาโฆษณา 1,500 2,250 2,250 2,100 8,100
รวม 4,500 7,750 7,250 6,100 25,600
กำไร 10,500 9,450 (3,900) 5,700 21,750

ตนทนุคงทีร่วมของบรษิทั
เงนิเดอืน 8,000
คาเชา 2,500
คาภาษี 1,350
คาประกนัภยั 800
คาความรอนและแสงสวาง 850
รวม 13,500

กำไรสทุธิ 8,250
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การพจิารณาตดัสนิใจวาสมควรทีจ่ะยกเลกิผลติสนิคา ค หรอืไม คำนวณไดดงันี้
รายไดทีล่ดลง 40,600
ตนทนุทีล่ดลง :

ตนทนุขาย 34,350
วัสดุสิ้นเปลือง 1,950
คาขนสง 950
คาโฆษณา 2,250 39,500

กำไรลดลง 1,100

จากขอมลูจะเหน็ไดวาบรษิทั ไมควรยกเลกิผลติสนิคา ค เพราะจะทำใหกำไรลดลง 1,100 บาท

8.5 การปดโรงงานชัว่คราว
เนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิตกต่ำหรอืฤดกูาลไมเหมาะกบัการผลติและขายสนิคาบางประเภท       กจิการ

อาจประสบกบัปญหาการขาดทนุตดิตอกนัเปนระยะเวลาหนึง่ จากการขายสนิคาไดลดลง ฝายบรหิารอาจจะตอง
พจิารณาวาการปดโรงงานชัว่คราวในระหวางการขายตกต่ำและเปดโรงงานใหมเมือ่เหตกุารณนัน้กลบัสสูภาวะ
ปกต ิโดยจะพจิารณาทีส่วนขาดทนุ  โดยเปรยีบเทยีบจากตนทนุทีก่จิการตองเสยีไปในการดำเนนิงานปกตกิบั
ตนทนุทีต่องปดโรงงานชัว่คราว กจิการควรดำเนนิกจิการดวยวธิใีด จงึจะขาดทนุนอยทีส่ดุ

ตวัอยาง  บรษิทัแหงหนึง่สามารถขายสนิคาได เดอืนละ 75,000 บาท โดยมตีนทนุคงที ่45,000 บาทตอเดอืน
และตนทุนผันแปรสำหรับการผลิต และการขายในระดับนี้ 65,000 บาท ตอเดือน ตอมายอดขายไดลงตาม
ฤดกูาล บรษิทัคาดวาจะรกัษาระดบัการขายในระดบันีอ้ยไูดถงึ 6 เดอืน ถากจิการปดโรงงานในระหวาง 6 เดอืน
ที่มียอดขายลดลงนี้ บริษัทจะตองจายตนทุนคงที่อยูอีกแตไมเต็มจำนวน  เนื่องจากตนทุนบางอยางสามารถ
ลดลงไดเหลอื 40,000 บาทตอเดอืน

การเปรยีบเทยีบตนทนุสวนเพิม่จำนวนไดดงันี้
-  กรณปีดโรงงาน

ตนทนุคงทีเ่ดอืนละ 40,000 บาท x 6 เดอืน 240,000
-  กรณดีำเนนิการตามปกติ

ราคาขายเดอืนละ 75,000 บาท x 6 เดอืน 450,000
หกั ตนทนุคงที่ 270,000

ตนทนุผนัแปร 390,000 660,000
ขาดทนุ 210,000

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาหากเปรียบเทียบการดำเนินการผลิตปกติจะขาดทุนนอยกวา การปด
โรงงานชั่วคราว 30,000 บาท กิจการจึงควรพิจารณาตอไปอีกวายอดขายจะลดลงถึงจุดต่ำสุดเทาใด จึงจะ
ปดโรงงานชัว่คราว
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9. การบญัชเีพือ่การจดัการ
การบญัชบีรหิารหรอืบญัชเีพือ่การจดัการ (Managerial Accounting or Accounting for Management)

เปนระบบบัญชีที่ใชสำหรับชวยฝายบริหารในการตัดสินใจกับปญหาตางๆ และกำหนดนโยบายอยางมี
ประสทิธภิาพ

ในการจดัทำบญัชเีพือ่การจดัการนัน้ไมมแีบบทีต่ายตวั ขึน้อยกูบัผบูรหิารวาตองการจะทราบในเรือ่งใด
กจ็ะจดัทำเรือ่งนัน้ๆ เชน ถาผบูรหิารตองการดกูารเปลีย่นแปลงฐานะทางการเงนิของบรษิทั  กจ็ะจดัทำงบแสดง
การเปลีย่นแปลงฐานะทางการเงนิ เปนตน โดยทัว่ไปผบูรหิารจะตองการทราบรายละเอยีดขอมลูดงัตอไปนี้

9.1 งบแสดงการเปลีย่นแปลงฐานะทางการเงนิ(Statement of change in Financial Position)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงฐานะทางการเงนิ หมายถงึ รายงานทางการเงนิอกีประเภทหนึง่ ทีแ่สดง

รายละเอยีดของเหตกุารณตางๆ อนัเปนสาเหตทุำใหเงนิทนุของกจิการเพิม่ขึน้หรอืลดลง ในระหวางงวดบญัชี
หนึง่ ซึง่เรยีกวางบแสดงแหลงทีม่าและแหลงใชไปของเงนิทนุหรอืงบกระแสเงนิสด กไ็ดขึน้อยกูบัการใหคำจำกดั
ความของคำวา "เงินทุน" วาอยางไร การจัดทำงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินสามารถจัดทำได
2 เกณฑ คอื เกณฑเงนิทนุเวยีนและเกณฑเงนิสด (เงนิทนุ -Funds หมายถงึ เงนิสด (Cash) และทนุหมนุ
เวยีน - Working Capital)

9.1.1 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินตามเกณฑทุนหมุนเวียน (Working Capital
Basis) เปนเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในกิจการใดก็ตามสวนมากจะมีผลกระทบตอทุนหมุนเวียนของกิจการ
เชน การเพิม่ทนุ การกยูมืเงนิ การลงทนุซือ้สนิทรพัยถาวร เปนตน แตเหตกุารณบางอยาง ทีไ่มกระทบตอ
ทนุหมนุเวยีนกม็ ีเชน การซือ้สนิคา การจายชำระเจาหนี ้เปนตน

1) แหลงทีม่าของทนุหมนุเวยีน ( เพิม่ขึน้ )
(1) จากการดำเนนิงาน

- กำไรสทุธทิีป่รบัปรงุกบัรายการไมกระทบทนุหมนุเวยีน
(2) จากการขายสนิทรพัยถาวรและสนิทรพัยอืน่
(3) การเพิม่หนีส้นิระยะยาว
(4) การเพิม่ทนุ

2) แหลงใชไปของทนุหมนุเวยีน ( ลดลง )
(1) จากการดำเนนิงาน

- การประกาศจายเงนิปนผล
(2) การขายสนิทรพัยถาวรและสนิทรพัยอืน่
(3) การลดทนุ
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การจดัทำงบแสดงการเปลีย่นแปลงฐานะทางการเงนิ มวีธิกีารดงันี้

1) คำนวณทนุหมนุเวยีนของทัง้ 2 งวดบญัช ี เพือ่ดวูาเงนิทนุหมนุเวยีนเพิม่ขึน้หรอืลดลง        เปน
จำนวนเงนิเทาใด

2) คำนวณทนุหมนุเวยีนทีไ่ดจากการดำเนนิงานเนือ่งจากกำไรสทุธทิีแ่สดงในงบกำไร-ขาดทนุ
เปนกำไรสทุธภิายหลงัหกัคาเสือ่มราคา (ซึง่ไมไดใชเงนิทนุ) และบางรายการทีไ่มเกีย่วกบั ทนุหมนุเวยีนหรอื
ไมเกีย่วกบัการดำเนนิงานทีแ่ทจรงิจงึจำเปนตองปรบัปรงุกำไรสทุธ ิโดย

กำไรสทุธิ
บวก คาใชจายทีไ่มกระทบทนุหมนุเวยีน เชน คาเสือ่มราคา, ขาดทนุจากการขายสนิทรพัย ฯลฯ
หกั   รายไดทีไ่มเกีย่วกบัการดำเนนิงาน เชน กำไรจากการขายสนิทรพัย ฯลฯ

3) พจิารณารายการทีไ่มหมนุเวยีนในงบดลุวามกีารเปลีย่นแปลงหรอืไมและการเปลีย่นแปลงนัน้
ทำใหทนุหมนุเวยีนเพิม่ขึน้หรอืลดลงเปนจำนวนเงนิเทาใด

4) พจิารณาหมายเหตปุระกอบงบการเงนิเพือ่ดวูารายการเหลานัน้ทำใหทนุหมนุเวยีนเพิม่ขึน้หรอื
ลดลงเปนจำนวนเงนิเทาใด

5) จดัทำงบแสดงการเปลีย่นแปลงฐานะทางการเงนิโดยแบงออกเปน 2 สวน คอื แหลงทีม่าของ
เงินทุนกับแหลงใชไปของเงินทุน ผลตางของเงินทุนหมุนเวียนที่ไดมากับเงินทุนหมุนเวียนที่ใชไป จะ
เทากบัทนุหมนุเวยีนทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง ตามทีค่ำนวณไดในขอ 1 นัน่เอง

6) เหตุการณที่เกิดขึ้นในระหวางงวดบัญชี แมวาจะไมมีผลกระทบตอทุนหมุนเวียนแตมี
ผลกระทบตอรายการทีไ่มหมนุเวยีนดวยกนั  จะแสดงไวในงบแสดงการเปลีย่นแปลงฐานะการเงนิดวยทัง้ 2 ดาน
คอื เปนทัง้แหลงทีม่าและแหลงใชไป ทัง้นีเ้พือ่แสดงใหเหน็วามเีหตกุารณอะไรเกดิขึน้บาง

7) การประกาศจายเงินปนผลถือวาเปนแหลงใชไปของเงินทุน เพราะทำใหกิจการมีหนี้สิน
หมนุเวยีนเพิม่ขึน้หรอืทำใหทนุหมนุเวยีนลดลง
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ตวัอยาง
บรษิทั ไทยเสร ีจำกดั
งบกำไรขาดทนุ (บาท)

สำหรบัป สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2546
ขาย 10,000
หกั  ตนทนุสนิคาทีข่าย 6,000
กำไรขัน้ตน 4,000
หกั  คาใชจายดำเนนิงาน 1,000
      คาเสือ่มราคา-อาคาร 1,400
      คาเผือ่หนีส้ญู 100 2,500
กำไรกอนหกัภาษเีงนิได 1,500
หกั  ภาษเีงนิได 300
กำไรหลงัหกัภาษี 1,200

บรษิทั ไทยเสร ีจำกดั
งบดลุ (บาท)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2545 และ 2546
สนิทรพัย 2545 2546 เพิม่ขึน้(ลดลง)
เงนิสด 1,000 2,000 1,000
ลกูหนี้ 1,000 1,800 800
สนิคาคงเหลอื 2,000 1,200 (800)
หลกัทรพัย(หนุก)ู 5,000 4,000 (1,000)
อาคาร 10,000 14,000 4,000
คาเสือ่มราคาสะสม-อาคาร (5,000) (6,400) 1,400

รวม 14,000 16,600

หนีส้นิและสวนของผถูอืหนุ
เจาหนี้ 1,300 700 (600)
ภาษคีางจาย 200 300 100
เงนิกรูะยะยาว 6,000 7,600 1,600
ทนุ-หนุสามญั 5,000 6,000 1,000
กำไรสะสม (1,500) 2,000

รวม 14,000 16,600
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บรษิทั ไทยเสร ีจำกดั
งบกำไรสะสม

สำหรบัป สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2546
กำไรสะสม 1 ม.ค. 2546 1,500
บวก  กำไรสทุธิ 1,200
รวม 2,700
หกั   จายเงนิปนผล 700
กำไรสะสม 31 ธ.ค. 2546 2,000

การคำนวณ
รายการ 2545 2546 ทนุหมนุเวยีน

          เพิม่ ลด
สนิทรพัยหมนุเวยีน

เงนิสด 1,000 2,000 1,000
ลกูหนี้ 1,000 1,800 800
สนิคา 2,000 1,200 800

หนีส้นิหมนุเวยีน
เจาหนี้ 1,300 700 600
ภาษคีางจาย 200 300 100

ทนุหมนุเวยีนเพิม่ขึน้ 1,500
2,400 2,400
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การจดัทำงบ
บรษิทั ไทยเสร ีจำกดั

งบแสดงการเปลีย่นแปลงฐานะทางการเงนิ (ทนุหมนุเวยีน)
สำหรบัป สิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2546

แหลงทีม่า
จากการดำเนนิงาน

กำไรสทุธิ 1,200
บวก  คาเสือ่มราคา 1,400 2,600
ขายหลกัทรพัย (หนุก)ู 1,000
กเูงนิธนาคาร 1,600
ออกหนุสามญัเพิม่เตมิ 1,000

รวม 6,200
แหลงใชไป
     จายเงนิปนผล   700
     ตอเตมิอาคาร 4,000 4,700
เงนิทนุหมนุเวยีน(สทุธ)ิเพิม่ขึน้ 1,500

9.1.2 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินตามเกณฑเงินสด (Cash Basis) เพื่อวิเคราะห การ
หมุนเวียนของเงินสดที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีหนึ่งๆ โดยแสดงการรับเงินสดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
ตามปกต ิหกัเงนิสดทีจ่ายไปสำหรบัการดำเนนิงาน  และทีไ่มไดเกดิจากการดำเนนิงานตลอดจนบวกเงนิสดที่
ไดรับซึ่งไมไดเกิดจากการดำเนินงานปกติ เงินสดเปนสินทรัพยหมุนเวียนรายการหนึ่งและเปนสวนหนึ่งของ
เงินทุนหมุนเวียน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของเงินสดจึงมีผลกระทบตอสินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ และหนี้สิน
หมุนเวียนตลอดจนที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สินทรัพยถาวร) หรือสินทรัพยอื่นที่ไมใชสินทรัพยหมุนเวียน
หนี้สินระยะยาวและสวนของเจาของมีการจัดทำงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินตามเกณฑเงินสด
มวีธิทีำดงัตอไปนี้

1) พจิารณาจากสนิทรพัยหมนุเวยีน ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ(สนิทรพัยถาวร) หนีส้นิหมนุเวยีน หนีส้นิ
ระยะยาวและสวนของเจาของ

2) วเิคราะหรายการทีม่ผีลกระทบตอเงนิสด โดยพจิารณาจากงบกำไรขาดทนุสำหรบังวด งบดลุเปรยีบ
เทยีบและขอมลูเพิม่เตมิทีเ่กีย่วของโดยดวูารายการใดบางทีท่ำใหเงนิสดเพิม่ขึน้หรอืลดลง

(1) การคำนวณหากำไรสทุธทิีม่ผีลตอเงนิสด เชน
คาเสือ่มราคาสนิทรพัยถาวร ใหนำไปบวกคนืกำไรสทุธิ
การตดัจำหนายสนิทรพัยออกจากบญัช ีใหนำไปบวกคนืกำไรสทุธิ
หนีส้งสยัจะสญู ใหนำไปบวกคนืกำไรสทุธิ
กำไรจากการจำหนายสนิทรพัยถาวรหรอืสนิทรพัยอืน่ทีไ่มใชสนิทรพัยหมนุเวยีนใหนำไป
หกัออกจากกำไรสทุธิ
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ขาดทนุจากการจำหนายสนิทรพัยถาวรหรอืสนิทรพัยอืน่ทีไ่มใชสนิทรพัยหมนุเวยีนให
นำไปหกัออกจากกำไรสทุธิ
การตดัจำหนายสวนลดมลูคาหนุก ูใหนำไปบวกคนืกำไรสทุธิ
การตดัจำหนายสวนเกนิมลูคาหนุก ูใหนำไปหกัออกจากกำไรสทุธิ
การตรีาคาสนิทรพัยใหสงูขึน้หรอืลดลง เชน การตรีาคาทีด่นิใหสงูขึน้ การตดั-จำหนาย
คาความนยิมออกจากบญัชโีดยปรบัปรงุบญัชกีำไรสะสมซึง่จะไมกระทบเงนิสด
การเปลีย่นแปลงของบญัชปีระเภทไมหมนุเวยีน มผีลทำใหบญัชปีระเภท
ไมหมนุเวยีนเปลีย่นแปลง เชน การจายเงนิปนผลเปนหนุ เปนตน

3) จดัทำงบแสดงการเปลีย่นแปลงฐานะการเงนิตามเกณฑเงนิสด โดยนำรายการทีว่เิคราะหไดวา
มผีลกระทบตอเงนิสด สามารถแบงไดเปน

(1) รายการทีม่ผีลทำใหเงนิสดเพิม่ขึน้ (แหลงทีม่าของเงนิสด)
(2) รายการทีม่ผีลทำใหเงนิสดลดลง (แหลงใชไปของเงนิสด)

4) ผลทีไ่ดจากงบนีค้อื เงนิสดจะเพิม่ขึน้หรอืลดลง
(1) แหลงทีม่าของเงนิสด (เพิม่ขึน้)

เงนิสดไดจากการดำเนนิงาน หมายถงึ กำไรสทุธขิองกจิการ
เงนิสดไดจากสนิทรพัยหมนุเวยีนอืน่ๆ ลดลง
เงนิสดไดจากการขายสนิทรพัยถาวรและสนิทรพัยอืน่ๆ
เงนิสดไดจากหนีส้นิหมนุเวยีนเพิม่ขึน้
เงนิสดไดจากหนีส้นิระยะยาวและหนีส้นิอืน่เพิม่ขึน้
เงนิสดไดจากสวนของเจาของเพิม่ขึน้

(2) แหลงใชไปของเงนิสด (ลดลง)
เงนิสดใชไปจากการดำเนนิงาน หมายถงึ ขาดทนุสทุธขิองกจิการ
เงนิสดใชไปจากสนิทรพัยหมนุเวยีนอืน่ๆ เพิม่ขึน้
เงนิสดใชไปจากการซือ้สนิทรพัยถาวรและสนิทรพัยอืน่
เงนิสดใชไปจากหนีส้นิหมนุเวยีนลดลง
เงนิสดใชไปจากการชำระหนีส้นิระยะยาว หรอืหนีส้นิอืน่ลดลง
เงนิสดใชไปจากสวนของเจาของลดลง
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ตวัอยาง
บรษิทั ปนมณ ีจำกดั

งบดลุ
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2539 และ 2540

สนิทรพัย 2539 2540
เงนิสด 16,205 17,935
เงนิลงทนุชัว่คราว 10,500 17,310
ลกูหนี้ 23,615 25,710
สนิคาคงเหลอื 25,685 26,930
คาใชจายจายลวงหนา 1,120 1,675
ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ (สทุธ)ิ 24,250 41,700
รวมสนิทรพัยทัง้สิน้ 101,375 131,260

หนีส้นิทรพัยและสวนของสวนผถูอืหนุ
เงนิกธูนาคาร (ชำระภายใน 50 วนั) 15,000 12,500
เจาหนี้ 23,810 23,420
คาใชจายอืน่ ๆ คางจาย 4,240 4,365
ตัว๋เงนิจาย ( ครบกำหนด 1 ม.ค. 2543 ) - 20,000
หนุสามญั 30,000 30,000
กำไรสะสม 28,325 40,975
รวมหนีส้นิและสวนของผถูอืหนุ 101,375 131,260

ขอมลูเพิม่เตมิมดีงันี้
1. ในระหวางป 2540 ขายสนิทรพัยถาวรสวนหนึง่ ราคาทนุ 10,200 บาท มคีาเสือ่มราคาสะสม

7,400 บาท
2. คาใชจายดำเนนิงานในงบกำไรขาดทนุรวมคาเสือ่มราคาสนิทรพัยถาวร จำนวน 4,250 บาท
3. ในระหวางป 2540 จายเงนิปนผลเปนเงนิสด 7,500 บาท
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บรษิทั ปนมณ ีจำกดั
งบกำไรขาดทนุ

สำหรบังวด 1 ป สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2540

ขายสทุธิ 232,700
ตนทนุขาย 136,600
กำไรขัน้ตน 96,100
คาใชจายดำเนนิงาน 60,700
กำไรสทุธจิากการดำเนนิงาน 35,400
ขาดทนุสทุธจิากการขายสนิทรพัยถาวร 2,550
กำไรสทุธกิอนหกัดอกเบีย้ 32,850
ดอกเบีย้จาย 550
กำไรสทุธกิอนภาษเีงนิได 32,300
ภาษเีงนิได 12,150
กำไรสทุธิ 20,150

การคำนวณ
(1) รายการทีท่ำใหเงนิสดเพิม่และเงนิสดลด ซึง่เกีย่วของกบัสนิทรพัยหมนุเวยีนและหนีส้นิหมนุเวยีนใน

งบนีส้ามารถคำนวณไดดงันี้
สนิทรพัยหมนุเวยีน(ยกเวนเงนิสด) 2539 2540 เพิม่ขึน้ ลดลง

เงนิลงทนุชัว่คราว 10,500 17,310 6,810
ลกูหนี้ 23,615 25,710 2,095
สนิคาคงเหลอื 25,685 26,930 1,245
คาใชจายลวงหนา 1,120 1,675 555
หนีส้นิหมนุเวยีน

เงนิกธูนาคาร (อาย ุ50 วนั) 15,000 12,500 2,500
เจาหนี้ 23,810 23,420 390
คาใชจายอืน่ๆ คางจาย 4,240 4,365 125

สนิทรพัยหมนุเวยีนเพิม่ขึน้ = 6,810+2,095+1,245+555 = 10,705 บาท
สนิทรพัยหมนุเวยีนลดลง = 0 บาท
หนีส้นิหมนุเวยีนเพิม่ขึน้ = 125 บาท
หนีส้นิหมนุเวยีนลดลง = 2,500+390   = 2,890 บาท
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(2) รายการที่เกี่ยวของอื่นซึ่งแสดงในแหลงที่มาและแหลงใชไปของเงินสดจะคำนวณเหมือนกับการ
คำนวณหาแหลงทีม่าและแหลงใชไปของเงนิทนุหมนุเวยีน สาเหตทุีค่ำนวณเหมอืนกนั เพราะการคำนวณกำไร
สุทธิหรือแหลงที่มาและแหลงใชไปของเงินทุนหมุนเวียนจะคำนวณหาเงินทุนหมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงในรูป
เงนิสด

บรษิทั ปนมณ ีจำกดั
งบแสดงการเปลีย่นแปลงฐานะการเงนิตามเกณฑเงนิสด

สำหรบังวด 1 ป สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2540
แหลงทีม่าของเงนิสด
   จากการดำเนนิงาน :
       กำไรสทุธิ 20,150
       บวก   คาเสือ่มราคาสนิทรพัยถาวร 4,250
                ขาดทนุจากการขายสนิทรพัยถาวร 2,250 6,800 26,950
       บวก   รายการทีท่ำใหเงนิสดเพิม่ :
                สนิทรพัยหมนุเวยีนลด -
                หนีส้นิหมนุเวยีนเพิม่ 125 125

27,075
       หกั     รายการทีท่ำใหเงนิสดลด :
                 สนิทรพัยหมนุเวยีนเพิม่ 10,705
                 หนีส้นิหมนุเวยีนลด 2,890 13,595

13,480
   จากแหลงอืน่ :
                  ขายสนิทรพัยถาวร 250
                  กเูงนิระยะยาว (ออกตัว๋เงนิจาย) 20,000 20,250 33,730
แหลงใชไปของเงนิสด
   ซือ้สนิทรพัยถาวร 24,500
   จายเงนิปนผลเปนเงนิสด 7,500 32,000
                   เงนิสดเพิม่ขึน้ 1,730

9.1.3 งบกระแสเงนิสด (Statement of Cash Flow) หมายถงึ งบการเงนิหรอืรายงานทางการเงนิทีแ่สดง
ถงึเงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสดทีไ่ดรบัเขามาและทีจ่ายออกไปของกจิการ โดยจะจำแนกกระแสเงนิสดที่
เกดิขึน้ในระหวางรอบระยะเวลาบญัช ีเปนเงนิสดจากกจิกรรมดำเนนิงานจากกจิกรรมลงทนุและจากกจิกรรมการ
จดัหาเงนิ
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ประเภทของรายการในงบดลุ ประกอบดวย
รายการเงนิสด (Cash Items) ไดแก เงนิสด, เงนิฝากธนาคาร
รายการทีไ่มใชเงนิสด (Non-Cash Items) ไดแก ทกุรายการในงบดลุ ยกเวนเงนิสดและ
เงนิฝากธนาคาร

1) แหลงทีม่าและแหลงทีใ่ชไปของเงนิสด เงนิทนุในความหมายของเงนิสดโดยทัว่ไป        รายการ
คาของกจิการมกัจะเกีย่วของกบัเงนิสดเสมอ เชน การขายสนิคา การซือ้สนิคา การเพิม่ทนุ การรบัชำระหนี้
และการจายชำระหนีเ้ปนตน อาจสรปุไดวาการเปลีย่นแปลงของรายการทีไ่มใชเงนิสด   จะเปนสาเหตทุำให
เงนิสดของกจิการเพิม่ขึน้หรอืลดลง เชน

รายการลกูหนีม้ยีอดลดลง มผีลทำใหกจิการไดเงนิสด
รายการหนีส้นิระยะยาวเพิม่ขึน้ มผีลทำใหกจิการไดเงนิสด
รายการสนิทรพัยถาวรเพิม่ขึน้ มผีลทำใหกจิการไดเงนิสด

2) เงนิสดไดมาและเงนิสดใชไป

เงนิสดไดมา เงนิสดใชไป
1. จากการดำเนนิงาน 1. จายเงนิปนผล

- กำไรสทุธทิีค่ำนวณตามเกณฑเงนิสด
2. ขายสนิทรพัย 2. ซือ้สนิทรพัย
3. เพิม่หนีส้นิ (กยูมื) 3. จายชำระหนี้
4. เพิม่ทนุ 4. ลดทนุ

3) วธิทีำงบกระแสเงนิสด
(1) เปรยีบเทยีบงบดลุ 2 งวด แลวคำนวณเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง
(2) คำนวณเงนิสดไดจากการดำเนนิงาน โดยปรบัปรงุงบกำไรขาดทนุในทกุรายการแสดงจำนวน

เงนิสดทีไ่ดรบัหรอืจายจรงิเทานัน้
(3) พิจารณารายการที่ไมใชเงินสดในงบดุลทุกรายการวามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม ถามีการ

เปลีย่นแปลงนัน้ทำใหเงนิสดของกจิการเพิม่ขึน้หรอืลดลงเปนจำนวนเทาใด
(4) พจิารณาหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ เพือ่ดวูารายการเหลานัน้มผีลกระทบเงนิสดเปนจำนวน

เงนิเทาใด
(5) ถาทำงบกระแสเงินสดโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เงินสดไดมาและเงินสดใชไปผลตาง

ของเงนิสดไดมากบัเงนิสดใชไปตองเทากบัเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงตามทีค่ำนวณไดในขอ 1 นัน่เอง



4-47การบัญชี

ตวัอยาง
บรษิทั สนิคาไทย จำกดั
งบดลุเปรยีบเทยีบ

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2545 และ 2546
สนิทรพัย 2545 2546 เพิม่ขึน้(ลดลง)

เงนิสด 40,000 30,000 (10,000)
ลกูหนี้20,000 60,000 40,000
สนิคาคงเหลอื 30,000 80,000 50,000
เงนิลงทนุระยะยาว 60,000 50,000 (10,000)
อปุกรณสำนกังาน 100,000 150,000 50,000
คาเสือ่มราคาสะสม (30,000) (40,000) 10,000

รวม 220,000 330,000
หนีส้นิและสวนของผถูอืหนุ

เจาหนีก้ารคา 10,000 40,000 30,000
คาใชจายคางจาย 6,000 16,000 10,000
เงนิกรูะยะยาว 40,000 60,000 20,000
ทนุเรอืนหนุ 100,000 130,000 30,000
กำไรสะสม 64,000 84,000

รวม 220,000 330,000
หมายเหต ุ:-  ในป 2546 ไดจายเงนิปนผล 30,000 บาท

บรษิทั สนิคาไทย จำกดั
งบกำไรขาดทนุ

สำหรบัปสนิสดุ 31 ธนัวาคม 2546
ขาย 500,000
หกั คาใชจาย :-

ตนทนุขาย 300,000
เงนิเดอืน 80,000
คาเสือ่มราคาอปุกรณสำนกังาน 10,000
คาไฟฟา 30,000
คาใชจายเบด็เตลด็ 10,000
คาภาษเีงนิได 20,000 450,000

กำไรสทุธิ 50,000
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การคำนวณ
(1) เงนิสดคงเหลอืปลายป 2546 ลดลงจำนวน 10,000 บาท
(2) เงนิสดจากการดำเนนิงานหาไดจาก :-

ขายสด 460,000
ซือ้สด 320,000
คงเหลือ 140,000

                    หกั คาใชจาย
-  เงนิเดอืน 80,000
-  คาไฟฟา 20,000
-  คาใชจายเบด็เตลด็ 10,000
-  คาภาษเีงนิได 20,000 130,000

ดงันัน้ เงนิสดไดจากการดำเนนิงาน   10,000

(3) ในงบดลุมรีายการทีไ่มใชเงนิสด  แตยอดคงเหลอืมกีารเปลีย่นแปลง ดงันี ้:-
ก.  เงนิลงทนุระยะยาวลดลง    10,000  บาท
ข.  อปุกรณสำนกังานเพิม่ขึน้   50,000  บาท
ค.  เงนิกรูะยะยาวเพิม่ขึน้       20,000  บาท
ง.  ทนุเรอืนหนุเพิม่ขึน้           30,000  บาท

(4) รายการจายเงนิปนผล 30,000 บาท เปนแหลงใชไปของเงนิสด

(5) การคำนวณยอดซือ้ในป 2546 จากขอมลูในงบดลุและงบกำไรขาดทนุ

(6) เงนิสดทีจ่ายซือ้ (ทัง้ป) = เจาหนี ้(ตัว๋จาย) ตนงวด + ซือ้สทุธ ิ- เจาหนี ้(ตัว๋จาย) ปลายงวด

(7) เงนิสดรบัจากการขาย (ตนป) = ลกูหนี ้(ตัว๋รบั) ตนงวด + ขายสทุธ-ิลกูหนี ้(ตัว๋รบั) ปลายงวด

บรษิทั สนิคาไทย จำกดั
งบกระแสเงนิสด

สำหรบัปสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2546
เงนิสดไดมา

จากการดำเนนิงาน 10,000
ขายเงนิลงทนุระยะยาว 10,000
เงนิกรูะยะยาว 20,000
เพิม่ทนุ 30,000

รวม 70,000
เงนิสดใชไป

จายเงนิปนผล 30,000
ซือ้อปุกรณสำนกังาน 50,000 80,000

เงนิสดลดลง (10,000)


