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4. นําข้อมูลทางการบัญชีมาจัดทํางบการเงินได้ถูกต้อง
1.1 งบการเงิน
ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ .ศ. 2543 ได้ให้ ความหมายของงบการ เงิน (Financial
Statements) ไว้ดังนี้ “งบการเงิน หมายความว่า รายงานผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ ไม่ว่าจะรายงานโดยงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกําไรสะสม งบ
กระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบประกอบ หรือหมายเหตุประ
กอบงบ
การเงิน หรือคําอธิบายอื่นซึ่งระบุไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน”
งบการเงินเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทําบัญชี ข้อมูลทางการเงินจึงเป็นประโยชน์ต่อบุคคล
หลายฝ่าย การจัดทํางบการเงิน ต้องอาศัยหลักการ และวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือ
ได้ การให้ ข้อมูลทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารกิจการโดยตรง ได้แก่ ผู้บริหารของกิจการ และกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการโดยตรง
ได้แก่ นักลงทุน หน่วยงานของรัฐบาล เจ้าหนี้ พนักงานลูกจ้าง และผู้สนใจทั่ วไป
ความต้องการใช้ข้อมูลทางการเงินของบุคคลทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกัน จึงจําเป็นต้องจัดทํา
บัญชีตามกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน ดังนี้
1.1.1 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) เป็นการจัดทําบัญชี เพื่อบุคคลทั่วไป ซึ่ง
อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงานของกิจการก็ได้ การเสนอ
ข้อมูลในรูปของงบการเงิน จะต้องจัดทําขึ้นตามกฎหมาย และปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป
การบัญชีการเงิน ถือเป็นหน้าที่งานที่สําคัญของธุรกิจทั่วไป สําหรับกิจการประเภท
อุตสาหกรรม จะมี การบัญชีต้นทุน (Cost Accounting) ซึ่งรวบรวม และบันทึกเกี่ยวกับต้นทุนผลิต
เพิ่มเติมด้วย
1.1.2 การบัญชีเพื่อการจัดการ (Management Accounting) เป็นการจัดทําบัญชี เพื่อฝ่าย
บริหารของ กิจการ เพื่อประโยชน์ในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ ซึ่งหากเป็นผู้บริหาร
ระดับกลาง จะเน้นข้อมูลเพื่อการควบคุม และติด ตามผลการปฏิบัติงาน สําหรับผู้บริหารระดับสูงจะ
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เน้นข้อมูลเพื่อการวางแผน กําหนดนโยบาย และตัดสินใจ โดยข้อมูลที่เสนอจะเกี่ยวกับข้อมูลในอดีต
และข้อมูลกะประมาณในอนาคต ผู้จัดทํามีอิสระในการจัดทํา และไม่มีมาตรฐานการบัญชีกําหนด จัดทํา
ตามความต้องการใช้งานของผู้บริหาร

1.

2.

3.

4.
5.

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการบัญชีการเงิน และการบัญชีเพื่อการจัดการ
การบัญชีการเงิน
การบัญชีเพื่อการจัดการ
บุคคลภายนอกกิจการ เช่น
บุคคลภายในกิจการ เช่น
ผู้ใช้ข้อมูล
ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ กรมสรรพากร ผู้บริหารในทุกระดับ
ฯลฯ
ต้องทําตามหลักบัญชีที่
ทําตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
การจัดทารายงาน
รับรองทั่วไป
ภายในกิจการ ไม่ต้องทําตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ช่วงเวลาเป็นรายวัน รายสัปดาห์
ระยะเวลาของการรายงาน ตามรอบระยะเวลาบัญชี โดย
ปกติ 1 ปี หรือ 6 เดือน
รายเดือน รายปี ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของผู้ใช้
ทํารายงานรวมทุกหน่วยงาน
แยกตามส่วนต่าง ๆ ของหน่วย
ลักษณะของรายงาน
งานในกิจการ
ข้อมูลต่าง ๆ เป็นข้อมูลที่เกิดใน ข้อมูลรวมทั้งในอดีต และ
ลักษณะของข้อมูล
อดีต มีหลักฐานเชื่อถือได้
ข้อมูลที่กะประมาณในอนาคต
ประกอบ

1.2 วัตถุประสงค์ของงบการเงิน
1.2.1 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน
ของกิจการ โดยข้อมูลจะแสดงไว้ในงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ตามลําดับ ผู้ใช้งบ
การเงินต้องการข้อมูลในงบดุล เพื่อทราบถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่กิจการควบคุมอยู่ รวมถึงข้อมูล
เกี่ยวกับโครงสร้างทางการเงิน สภาพคล่อง และความสามารถในการชําระหนี้ ผู้ใช้งบการเงินต้องการ
ข้อมูลใน งบกําไรขาดทุน เพื่อทราบถึงความสามารถของกิจการในการทํากําไร และในการหาทรัพยากร
เพิ่มเติม โดยไม่ต้องพึ่งการกู้ยืมหรือการระดมทุน ผู้ใช้งบการเงินต้องการข้อมูลในงบกระแสเงินสด เพื่อ
ทราบถึงกิจกรรมที่ทําให้กิจการได้รับหรือต้องการจ่ายเงินสดในระหว่างปี
1.2.2 ข้อมูลต้องมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินทุกประเภท หมายถึง ข้อมูลต้องเป็นข้อมูลที่มี
ลักษณะร่วม ซึ่งสามารถสนองความต้องการทั่วไปของผู้ใช้งบการเงินได้ ผู้ใช้งบการเงินหมายรวมถึง ผู้

2010 การบัญชีเพื่อการจัดการ/ผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์
ลงทุน ลูกจ้าง ผู้ ให้กู้ ผู้ขายสินค้า และเจ้าหนี้อื่น ลูกค้า รัฐบาล หน่วยงานราชการ และสาธารณชน การ
จัดทํา และนําเสนองบการเงิน เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารของกิจการ ดังนั้น ฝ่ายบริหารของกิจการมี
หน้าที่รับผิดชอบในการกําหนดว่า ข้อมูลใดควรแสดงในงบการเงิน และจะปัดความรับผิดชอบดังกล่าว
ไปให้บุคคลอื่นไม่ได้
1.2.3 ข้อมูลต้องมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ข้อมูลในงบการเงินต้องมีประโยชน์
ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมิน ความสามารถของกิจการในการ
ก่อให้เกิดเงินสดในอนาคต รวมถึงจังหวะเวลา และความแน่นอนที่กิ จการจะได้รับเงินสดนั้น ผู้ใช้งบ
การเงิน ต้องประเมินความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินปันผล และดอกเบี้ย ชําระค่าสินค้า หรือจ่าย
ค่าจ้างแรงงาน เพื่อนําการประเมินนั้นมาใช้ตัดสินใจว่า จะได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่
1.3 ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน
ลักษณะเชิงคุณภาพ คือ คุณสมบัติที่ทําให้ข้อมูลในงบการเงินมีประโยชน์ ซึ่งแบ่งออกเป็น
ลักษณะหลัก 4 ประการ คือ ความเข้าใจได้ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ความเชื่อถือได้ และ การ
เปรียบเทียบกันได้
1.3.1 ความเข้าใจได้ ข้อมูลในงบการเงินต้องสามารถเข้าใจได้ทันทีที่ ผู้ใ ช้งบการเงิน ใช้ข้อมูล
ปัจจุบันการแสดงงบการเงินค่อนข้างซับซ้อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากสภาพของธุรกิจ ซึ่งอาจทํา
ให้ผู้ใช้งบการเงินทั่วไป ที่มีความรู้ไม่เพียงพอ ไม่สามารถเข้าใจข้อมูลในงบการเงินได้ในทันที อย่างไร
ก็ตาม งบการเงินเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจขอ งผู้ใช้งบการเงินที่มีความรู้พื้นฐานทางบัญชีอย่าง
พอเพียง ดังนั้น ผู้ใช้งบการเงินต้องมีความรู้ตามควรเกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ และการบัญชี
รวมทั้งมีความตั้งใจตามควรที่จะศึกษาข้อมูลในงบการเงิน แม้ว่าจะมีความซับซ้อน แต่ถ้าเกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจก็ไม่ควรละเว้นจากงบการเงินนั้น
1.3.2 ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ก็ต่อเมื่อข้อมูลนั้น
ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้ และต้องสามารถใช้
ข้อมูลนั้น ในการยืนยันผลการประเมินเหตุการณ์ในอดีต คว
ามเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจถือเป็น
คุณลักษณะหลัก ซึ่งมี ความมีนัยสาคัญ เป็นคุณลักษณะรอง ความมีนัยสําคัญ หมายถึง ความสําคัญของ
ข้อมูลต่อการตัดสินใจ ข้อมูลจะมีนัยสําคัญหากการละเว้นข้อมูลนั้นจากงบการเงินทําให้ผู้ใช้งบการเงิน
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจต่างไปจากที่ควรเป็น หากผู้ใช้งบการเงินได้ทราบข้อมูลนั้น
1.3.3 ความเชื่อถือได้ ข้อมูลที่เชื่อถือได้ ต้องปราศจาก ความผิดพลาดที่มีนัยสําคัญ และ ความ
ลําเอียง ความเชื่อถือได้ เป็นคุณลักษณะหลัก ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะรอง 5 ประการ คือ การเป็น
ตัวแทนอันเที่ยงธรรม เนื้อหาสําคัญกว่ารูปแบบ ความเป็นกลาง ความระมัดระวัง และความครบถ้วน
การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม หมายถึง ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินเป็นไปตามความเป็น
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จริงที่ควรแสดง ตัวอย่างเช่น กิจการควรรับรู้รายการที่เป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุน
มิใช่แสดงเป็นค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีในงบดุล
เนือ้ หาสาคัญกว่ารูปแบบ หมายถึง ข้อมูลทางบัญชีต้องบันทึก และแสดงตามเนื้อหา และความ
เป็นจริงเชิงเศรษฐกิจ โดยไม่ให้คํานึงถึงรูปแบบทางกฎหมายอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น กิจการต้อง
บันทึกสินทรัพย์ที่ได้จากสัญญาเช่าเป็นสินทรัพย์ของกิจการ แม้ว่าสินทรัพย์นั้นจะไม่เป็นของ
กิจการตามกฎหมาย
ความเป็นกลาง หมายถึง ข้อมูลในงบการเงินต้องปราศจากความลําเอียง และแสดงโดยไม่มี
วัตถุประสงค์ที่จะทําให้ผู้ใช้งบการเงิน ตัดสินใจตามที่ผู้จัดทํางบการเงินวางแผนไว้
ความระมัดระวัง หมายถึง ข้อมูลในงบการเงินต้องประมาณขึ้นโดยไม่ทําให้สินทรัพย์ หรือ
รายได้สูงเกินไป และหนี้สินหรือค่าใช้จ่ายต่ําเกินไป
ความครบถ้วน หมายถึง ข้อมูลในงบการเงินต้องครบถ้วนหากข้อมูลนั้นมีนัยสําคัญ และมี
ต้นทุนในการจัดทําไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ได้รับ
การเปรียบเทียบกันได้ ข้อมูลในงบการเงินต่างงวดของกิจการเดียวกัน ต้องเปรียบเทียบกัน
ได้ ในขณะที่ ข้อมูลในงบการเงินงวดเดียวกันของต่างกิจการต้องเปรียบเทียบกันได้เช่นกัน การ
เปรียบเทียบกันได้ของข้อมูล ทําให้ข้อมูลนั้นมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ เพราะจะ
ทําให้ผู้ใช้งบการเงิน สามารถคาดคะเนถึง แนวโน้มในการก่อให้เกิดเงินสดของกิจการหนึ่ง เพื่อ
เปรียบเทียบ กับแนวโน้มในการก่อให้เกิดเงินสดของกิจการอื่น ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน
1.4 ข้อจากัดของงบการเงิน
งบการเงินสามารถเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ หากมีคุณลักษณะเชิงคุณภาพครบถ้วน แม้ว่า
จะจัดทําขึ้นภายใต้ข้อจํากัด ซึ่งข้อจํากัดของข้อมูลในงบการเงินมี 3 ประการ คือ ทัน ต่อเวลา ความสมดุล
ระหว่างประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนที่เสียไป และความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ
1.4.1 ทันต่อเวลา
งบการเงินจําเป็นต้องนําเสนอภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะไม่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ดังนั้น กิจการอาจต้องเสนอรายงานก่อนที่จะรู้เกี่ยวกับข้อมูลในทุกลักษณะ
และอาจต้องอาศัยการประมาณการในการจัดทําข้อมูล
1.4.2 ความสมดุลระหว่างประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนที่เสียไป
ผู้จัดทํางบการเงินอาจ
จําเป็นต้องคํานึงถึงประโยชน์ของข้อมูลที่นําเสนอว่า คุ้มกับต้นทุนที่เสียไปหรือไม่ หากประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากข้อมูลเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ในขณะที่ผู้ จัดทํางบการเงิน ต้องใช้ทรัพยากรจํานวนมาก เพื่อเพิ่ม
ประโยชน์ให้กับข้อมูล ก็ไม่สมควรที่ผู้จัดทํางบการเงินต้องสูญเสีย ทรัพยากรดังกล่าวเพื่อจัดทําข้อมูล
นั้น
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1.4.3 ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ
ในการจัดทํางบการเงิน กิจการอาจยอมลด
คุณภาพในด้านหนึ่งเพื่อเพิ่มคุณภาพอีกด้านหนึ่ง เช่น กิจการต้องประมาณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อ
นําเสนอ งบการเงินให้ทันต่อเวลา เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าว ควรแสดงอยู่ในงบการเงิน การปฏิบัติ
ดังกล่าวทําให้ความเชื่อถือได้ของข้อมูลลดลง เนื่องจากการประมาณการ แต่ทําให้ความเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายนั้นปรากฏอยู่ในงบการเงิน
1.5 องค์ประกอบของงบการเงิน
องค์ประกอบของงบการเงิน คือ ประเภทของรายการ และเหตุการณ์ทางบัญชีที่แสดงไว้ในงบ
การเงินตามลักษณะเชิงเศรษฐกิจของรายการ และเหตุการณ์นั้น ๆ งบการเงินตามพระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543 แบ่งองค์ประกอบของงบการเงินได้ 5 งบดงนี้

งบดุล

งบกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม

งบกระแสเงินสด

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบประกอบหรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน
1.6 งบดุล
งบดุล ( Balance Sheet) หมายถึง งบที่จัดทําขึ้นเมื่อสิ้นงวดบัญชี หรือสิ้นรอบระยะเวลาบัญ ชี
เพื่อแสดงฐานะทางการเงินของกิจการไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เป็นการ
รวบรวมข้อมูลทางบัญชี และการเงินที่ได้เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา ทําให้ทราบถึงฐานะ
ทางการเงินที่แท้จริงของกิจการ ซึ่งรายการในงบดุลจะประกอบด้วย
1.6.1 สินทรัพย์ (Assets)
หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ใน
อดีต ซึ่งกิจการคาดว่าจะได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้น ในอนาคต สินทรัพย์แบ่งออกเป็น
สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) หมายถึง เงินสด หรือสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ สามารถ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย หรือขาย และใช้หมดไประหว่างรอบระยะเวลาการดําเนินงาน ตามปกติของ
กิจการ การเรียงลําดับรายการสินทรัพย์หมุนเวียนในงบดุล จะเรียงตามความสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเงิน
สดได้เร็วที่สุดก่อน ดังนี้
1.1 เงินสด และเงินฝากธนาคาร หมายถึง ธนบัตร และเหรียญกษาปณ์ที่กิจการมีอยู่ เช็ค
ที่ยังมิได้นําฝาก เช็คเดินทาง ดร๊าฟของธนาคาร ธนาณัติ และเงินฝากธนาคารทุกประเภท
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1.2 เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง หลักทรัพย์ที่ซื้อจากเงินสดเหลือใช้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อหาดอกผลจากเงินลงทุนนั้น และเป็นหลักทรัพย์อยู่ในความต้องก ารของตลาด และฝ่าย
จัดการจะขายเมื่อต้องการเงินสด
1.3 ลูกหนี้การค้า และตั๋วเงินรับ หมายถึง เงินที่ลูกค้าค้างชําระสินค้า หรือค่าบริการที่
กิจการได้ขายไปตามปกติ และลูกหนี้ตามตั๋วเงินรับอันเกิดจากค่าสินค้า หรือบริการดังกล่าว
ในกรณีตั๋วเงินรับมีจํานวนเงินตั้งแต่ร้อ ยละ 10 ของยอดรวมลูกหนี้ทั้งสิ้น ให้แสดงตั๋ว
เงินรับแยกจากลูกหนี้การค้า
1.4 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ส่วนที่กันไว้สําหรับลูกหนี้การค้า และตั๋วเงินรับที่
คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้
1.5 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือ และบริษัทร่วม หมายถึง เงินที่กิจการให้บริ ษัทใน
เครือ และบริษัทร่วมกู้ยืม
1.6 สินค้าคงเหลือ หมายถึง สินค้าสําเร็จรูป งานหรือสินค้าระหว่างทํา วัตถุดิบ และ
วัสดุใช้ในการผลิต เพื่อขายตามปกติของกิจการ
1.7 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น หมายถึง ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า รายได้ค้างรับ และ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่ไม่อาจแสดงไว้ในรายการที่ 1.1 ถึง 1.6 ได้
ในกรณีที่สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นใดมีจํานวนเงินตั้งแต่ร้อยละ5ของสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้น
ให้แสดงสินทรัพย์หมุนเวียนนั้นไว้แต่ละประเภทเป็นเอกเทศ โดยเรียงลําดับก่อนรายการสินทรัพย์
หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและลูกจ้าง หมายถึง เงินกู้ยืมที่กรรมการ และลูกจ้างยืมไป
จากกิจการ รวมทั้งหนี้สินที่กรรมการ และลูกจ้างมีต่อกิจการ ไม่ว่าจะโดยการซื้อสินค้าจากกิจการ หรือ
เป็นหนี้สินของกิจการในลักษณะอื่นใด เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ และลูกจ้างดังกล่าว ไม่รวมถึงจํานวนที่
เป็นการจ่ายล่วงหน้า เพื่อดําเนินธุรกิจตามปกติ และการให้กู้ยืมแก่กรรมการ และลูกจ้างตาม “โครงการ
สวัสดิการ” ของกิจการ
เงินลงทุน และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทอื่น หมายถึง เงินลงทุนใน
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทอื่น และเงินให้กู้ยืมแก่บริ ษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หมายถึง ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง สิทธิการเช่าที่ดิน และอาคาร
รวมทั้งค่าดัดแปลงสถานที่นั้นตลอดจนเครื่องจักร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่าง ๆ หลังจากหักค่าเสื่อม
ราคา และสิทธิการเช่าที่ตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายแล้ว
สินทรัพย์อื่น หมายถึง รายจ่ายรอการตัดบัญชี และสินทรัพย์อื่นที่ไม่อาจแสดงรวมอยู่ใน
รายการที่ 1 ถึง 4 ได้
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1.6.2 หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (Liabilities and Owners’ Equities)
หนี้สิน (Liabilities) หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ภาระผูกพันดั งกล่าวเป็นผล
ของเหตุการณ์ ในอดีต ซึ่งการชําระภาระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้ กิจการสูญเสีย ทรัพยากรที่มี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
1. หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) หมายถึง หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชําระคืนภายใน 1
ปี หรือภายในรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติของกิจการด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน หรือด้วยการก่อ
หนี้ระยะสั้นอื่นแทน การเรียงลําดับรายการหนี้สินหมุนเวียนในงบดุลเป็นดังนี้
1.1 เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมจากธนาคาร หมายถึง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และ
หนี้สินที่ เกิดขึ้นจากการกู้ยืมธนาคารพาณิชย์ไม่ว่าโดยวิธีใด
1.2 เจ้าหนี้การค้า และตั๋วเงินจ่าย หมายถึง พันธะที่จะต้องชําระค่าสินค้า หรือค่าบริการ
ที่กิจการได้รับตามปกติ และหนี้สินตามตั๋วเงินจ่าย
ในกรณีตั๋วเงินจ่ายมีจํานวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ของยอดรวมหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น
ให้แยก แสดงตั๋วเงินจ่ายแยกจากเจ้าหนี้การค้า
1.3 เงินปันผลจ่าย หมายถึง เงินปันผลที่ประกาศจ่ายแล้ว แต่ยังมิได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
ณ วันปิดบัญชี
1.4 ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี หมายถึง ส่วนของหนี้สิน
ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระคืนในรอบหนึ่งปีบัญชีถัดไป
1.5 เงินกู้ยืมจากบริษัทในเครือ และบริษัทร่วม หมายถึง เงินที่กิจการกู้ยืมจากบริษัทใน
เครือ และบริษัทร่วม
1.6 หนี้สินหมุนเวียนอื่น หมายถึง ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้า และหนี้สิน
หมุนเวียนอื่นที่ไม่อาจ แสดงรวมอยู่ในรายการที่ 1.1 ถึง 1.5 ได้
ในกรณีที่หนี้สินหมุนเวียนอื่นประเภทใดมีจํานวนตั้งแต่ร้อยละ 5 ของยอดรวมหนี้สิน
หมุนเวียน ทั้งสิ้นให้แยกแสดงหนี้สินหมุนเวียนนั้นแต่ละประเภทเป็นเอกเทศโดยเรียงลําดับก่อน
รายการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
2. เจ้าหนี้ และเงินกู้ยืมจากกรรมการ และลูกจ้าง หมายถึง เงินที่กิจการกู้ยืมจากกรรมการ และ
ลูกจ้าง รวมทั้งหนี้สิ นที่กิจการมีต่อกรรมการ และลูกจ้างไม่ว่าจะโดยการซื้อสินค้าจากกรรมการ และ
ลูกจ้าง หรือจากคนอื่น
3. เงินกู้จากบริษัทในเครือ และบริษัทร่วม หมายถึง เงินที่กิจการกู้ยืมจากบริษัทในเครือ และจาก
บริษัทร่วมที่มิใช่เป็นการกู้ยืมระยะสั้น ซึ่งแสดงไว้ในรายการที่ 1.5
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4. เงินทุนเลี้ยงชีพ และบาเหน็จ หมายถึง เงินสะสมของลูกจ้างที่หักจากเงินเดือน หรือค่าจ้าง
แรงงาน และเงินส่วนที่กิจการจ่ายสมทบตามโครงการสวัสดิการของกิจการ และของทางราชการ
รวมทั้งเงินบําเหน็จที่จะต้องจ่ายแก่ลูกจ้าง
5. เงินกู้ยืมระยะยาว หมายถึง เงินกู้ยืมจากบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีกําหนดชําระคืนใน
ระยะยาว โดยมีสัญญากู้ยืมเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ยืมจากกรรมการ และลูกจ้าง และเงินกู้ยืมจาก
บริษัทในเครือ และบริษัทร่วม ซึ่งต้องแสดงไว้ในรายการที่ 2 และ 3
6. หนี้สินอื่น หมายถึง หนี้สินที่ไม่อาจแสดงไว้ในรายการที่ 1 ถึง 5 ได้ โดยแสดงเป็นยอดรวม
ในกรณีที่หนี้สินอื่นประเภทใด มีจํานวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 5 ของยอดรวมหนี้สินทั้งสิ้น ให้แยก
แสดงหนี้สินนั้นแต่ละประเภทเป็นเอกเทศ โดยเรียงลําดับก่อนรายการหนี้สินอื่น
ส่วนของเจ้าของ (Owners’ Equities) หมายถึง ส่วนได้เสียคงเหลือในสินท รัพย์ของกิจการ
หลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้ว ส่วนของเจ้าของมีการเรียงลําดับรายการในงบดุลดังนี้
1. ทุนเรือนหุ้น (Share – capital)
1.1 ทุนจดทะเบียน หมายถึง ทุนที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แสดงชนิดของหุ้น
จํานวน และมูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนของหุ้นแต่ละชนิด
1.2 ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว หมายถึง หุ้น และมูลค่าหุ้นที่นําออกจําหน่าย และ
เรียกให้ชําระมูลค่าหุ้นแล้ว ให้แสดงหุ้นแต่ละชนิด ในกรณีที่มีการให้สิทธิพิเศษใดแก่หุ้นบุริมสิทธิ์ ก็ให้
แสดงไว้ด้วย
2. ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Premium on share capital) หมายถึง เงินค่าหุ้น ส่วน ที่สูงกว่ามูลค่าที่
ตราไว้ของหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ
3. กาไรสะสม (Retains earning) หมายถึง กําไรที่ยังไม่ได้แบ่งปัน และยังสะสมไว้ในกิจการ
กําไรสะสมประกอบไปด้วย
3.1 กําไรสะสมจัดสรรแล้ว หมายถึง กําไรสะสมที่กันไว้เพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ หรือ
วัตถุประสงค์อื่น โดยแยกบัญชีออกต่างหาก ทั้งนี้เพื่อมิให้นําไปจ่ายเงินปันผล หรือเพื่อเป็นหลักประกัน
ต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
3.2 กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร หมายถึง กําไรสะสม และกําไรสุทธิของระยะเวลา
บัญชีปัจจุบัน คงเหลือหลัง จากการจัดสรร ในกรณีที่มียอดดุลสุทธิเป็นผลขาดทุน ให้แสดง จํานวนเงิน
ในเครื่องหมาย วงเล็บ
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ตัวอย่าง งบดุล
บริษัท……………จํากัด
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25XX
(หน่วย: บาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน:เงินสดและเงินฝากธนาคาร
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตั๋วเงินรับ
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ :ที่ดิน
อาคาร
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร
อุปกรณ์
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์อื่น:ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

XX
XX
XX
(XX)

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

XX
(XX)
XX
(XX)

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XXX
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หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน
หนีส้ ินหมุนเวียน :เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้า
ตั๋วเงินจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว :เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้
รวมหนี้สินระยะยาว
รวมหนี้สิน

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น (หุ้นสามัญที่จดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว )
XX
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
XX
กําไรสะสม
XX
รวมส่วนของเจ้าของ
XX
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
XXX
1.7 การแสดงราคาในงบดุล
การแสดงราคา ในงบดุลต้อ งอาศัยแนวความคิดในทางบัญชี โดยรายการสินทรัพย์ ใช้วิธีการตี
ราคาต่างกัน เช่น เงินสดไม่ตีราคาให้ถือเอาราคาตามที่แสดงไว้ในเอกสารนั้น ๆ
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดหรือเงินลงทุนระยะสั้นให้ใช้ราคามูลค่ายุติธรรม
ลูกหนี้ให้ตีราคาโดยคิดจํานวนที่คาดว่าจะเก็บเงิ นได้
สินค้าคงเหลือให้ตีราคาทุนหรือมูลค่าสิทธิที่ได้รับจริง
เงินลงทุนทั่วไปให้ใช้ราคาทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ให้ใช้ราคาทุนสุทธิ
สําหรับรายการหนี้สิน และส่วนของเจ้าของให้ตีราคาดังนี้
หนี้สิน ให้ถือตามจํานวนที่เกิดขึ้น หรือตามที่ได้ตกลงกัน
ส่วนของเจ้าของให้ตีราคาโดยถือเอาผลต่างระหว่างสินทรัพย์รวมกับหนี้สินรวม
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1.8 งบกาไรขาดทุน
จุดมุ่งหมายสําคัญในการประกอบธุรกิจ คือการแสดงหาผลกําไรจากการดําเนินงานซึ่งผลกําไร
ดังกล่าว อาจมีการผิดพลาดจากการดําเนินงาน ซึ่งจะมีผลทําให้กิจการขาดทุน รายงานที่จะสรุปผลการ
ดําเนินของกิจการเพื่อหาผลกําไร หรือขาดทุน คือ งบกําไรขาดทุน ซึ่งเป็นรายงานแสดงผลการ
ดําเนินงานสําหรับงวดเวลาหนึ่ง เพื่อสรุปให้เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่ายของงวดเวลานั้น
แล้ว จะมีผลกําไร หรือขาดทุนสุทธิเท่าใด งบกําไรขาดทุนประกอบด้วย
1.8.1 รายได้ (Income/Revenue) หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบ
ระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสเข้า หรือการเพิ่มค่าของสินทรัพย์ หรือการลดลงของหนี้สิน อันส่งผลให้
ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้จากผู้มีส่วนรวมในส่วนของเจ้าของ โดยปกติรายได้
แบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ
1.1 รายได้จากการขาย (รายได้จากการประกอบกิจการโดยตรง)
1.2 รายได้อื่น (รายได้ที่เป็นผลพลอยได้จากการดําเนินงาน)
1.8.2 ค่าใช้จ่าย (Expenses) หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลา
บัญชีในรูปกระแสออก หรือการลดค่าของสินทรัพย์ หรือการเพิ่มขึ้ นของหนี้สิน อันส่งผลให้ส่วนของ
เจ้าของลดลง ทั้งนี้ไม่รวมถึงการแบ่งปันส่วนทุนให้กับผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ ค่าใช้จ่าย
สามารถแบ่งได้ดังนี้
1.
ต้นทุนขาย (ต้นทุนของสินค้าที่ขายได้)
2.
ค่าใช้จ่ายในการขาย และการบริหาร
3.
ดอกเบี้ยจ่าย
1.8.3 กาไรสุทธิ (Net Income) หมายถึง รายได้ของงวดเวลาหนึ่งที่คงเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.8.4 ขาดทุนสุทธิ (Net Loss) หมายถึง ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินกว่ารายได้ของงวดเวลาหนึ่ง
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ตัวอย่าง งบกาไรขาดทุน (ธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป)
บริษัท…………..จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25XX
ขาย
หัก รับคืน
ส่วนลดจ่าย
ขายสุทธิ
ต้นทุนขาย :สินค้าคงเหลือต้นงวด
บวก ซื้อระหว่างงวด
บวก ค่าขนส่งเข้า
หัก ส่งคืนและส่วนลด
ส่วนลดรับ
สินค้ามีไว้เพื่อขาย
หัก สินค้าคงเหลือปลายงวด
กําไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน :ค่าใช้จ่ายในการขาย :
เงินเดือนพนักงานขาย
ค่าโฆษณา
ค่าขนส่งออก
ค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร :
เงินเดือน
ค่าประกันภัย
ค่าวัสดุใช้ไป
ค่าเสื่อมราคา – อาคาร

(หน่วย: บาท)
XX
XX
XX

(XX)
XX

XX
XX
XX
XX
XX

XX
XX
(XX)
XX
(XX)

(XX)
XX

XX
XX
XX
XX

XX

XX
XX
XX
XX

XX
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รวม ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
รายได้อื่น ๆ :
ดอกเบี้ยรับ
XX
กําไรจากการขายสินทรัพย์
XX
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ :
ดอกเบี้ยจ่าย
XX
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์
XX
กําไรก่อนหักภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรสุทธิ
งบกาไรขาดทุน (ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม)
บริษัท…………..จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25XX
ขาย
หัก ต้นทุนขาย :สินค้าสําเร็จรูปต้นงวด
บวก ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ
สินค้ามีไว้เพื่อขาย
หัก สินค้าคงเหลือปลายงวด
กําไรขั้นต้น
หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

(XX)
XX

XX

(XX)

XX
XX
(XX)
XX

(หน่วย : บาท)
XX
XX
XX
XX
(XX)

(XX)
XX
(XX)
XX

1.9 การวัดมูลค่าของงบการเงิน
การวัดมูลค่า คือ การกํา หนดจํานวนที่เป็นตัวเงิน เพื่อรับรู้รายการในงบดุล และงบกําไรขาดทุน
เกณฑ์การวัดมูลค่าตามแม่บทการบัญชี กําหนดไว้ดังต่อไปนี้
1.9.1 ราคาทุนเดิม หมายถึง ราคาที่ตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือก่อภาระผูกพัน ณ วันที่
เกิดรายการ
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1.9.2 ราคาทุนปัจจุบัน หมายถึง ราคาที่ควรเป็นในปัจจุบัน หา กกิจการต้องหาสินทรัพย์มา
ทดแทนในขณะนั้น หรือต้องชําระหนี้สินในขณะนั้น
1.9.3 มูลค่าที่จะได้รับ หมายถึง มูลค่าที่กิจการอาจได้รับจากการขายสินทรัพย์ในขณะนั้น
หรือมูลค่าของหนี้สินที่เกิดจากการดําเนินงานตามปกติที่คาดว่าต้องจ่ายชําระ
1.9.4 มูลค่าปัจจุบัน หมายถึง มูลค่าของกระแสเ งินสดในอนาคต ของสินทรัพย์ หรือหนี้สิน
คิดลดด้วยอัตราส่วนลดที่เหมาะสม
เพื่อให้เข้าใจเรื่องผลของการวัดมูลค่าของงบการเงิน ควรศึกษาเรื่องวิธีการบัญชีเกี่ยวกับ การตี
ราคาสินค้าคงเหลือ และการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ว่ามีผลต่องบกําไรขาดทุนและงบดุล อย่างไร
1.10 การตีราคาสินค้าคงเหลือในราคาทุน
ตามหลักการในทางบัญชีการตีราคาสินค้าคงเหลือจะใช้วิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับจริง
ในทางปฏิบัติทั่วไปมักใช้การตีราคาสินค้าในราคาทุน ที่นิยมใช้กัน มี 3 วิธี คือ
1.10.1 วิธีเข้าก่อน ออกก่อน (First-in, First-out Method)
1.10.2 วิธีเข้าหลัง ออกก่อน (Last-in, First-out Method)
1.10.3 วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (Weighted Average Method)
1.10.1 วิธีเข้าก่อน ออกก่อน (First-in, First-out Method) หมายถึง สินค้าที่ซื้อเข้ามาก่อน
ย่อมจะถูกขายออกไปก่อน ดังนั้นสินค้าที่ คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นงวด จึงเป็นสินค้าที่ซื้อเข้ามาครั้งหลังสุด
ตามลําดับ วิธีนี้เป็นที่นิยมใช้ เพราะมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ในงบดุล จะใกล้เคียงกับราคา
ตลาด ในขณะนั้นมากที่สุด
1.10.2 วิธีเข้าหลัง ออกก่อน (Last-in, First-out Method) หมายถึง สินค้าที่ซื้อเข้ามาทีหลัง จะ
เป็นสินค้า ที่ขายออกไปก่อน ดังนั้นสินค้าที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นงวด จึงเป็นสินค้าเดิมที่ซื้อเข้ามาก่อน
วิธีนี้จะทําให้งบกําไรขาดทุนแสดงผลการดําเนินงานที่มีจํานวนเงินใกล้เคียงกับสภาวการณ์ปัจจุบันมาก
ที่สุด
1.10.3 วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (Weighted Average Method) วิธีนี้คิดต้นทุนสินค้า โดยเอา
ราคาสินค้าที่ซื้อมาแต่ละครั้งรวมกันแล้ว เฉลี่ยด้วยจํานวนหน่วยสินค้าที่ซื้อมาทั้งหมด
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ตัวอย่างที่ 1.1 บริษัทแห่งหนึ่งมีการรับจ่ายสินค้า ดังนี้

สินค้าคงเหลือต้นปี
ซื้อมาครั้งที่ 1
ซื้อมาครั้งที่ 2
ซื้อมาครั้งที่ 3
รวมต้นทุนสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
สินค้าที่ขายไปในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
สินค้าคงเหลือปลายปี

ปริมาณ
(หน่วย)
20
30
26
24

1.10.1 วิธีเข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)
การคานวณต้นทุนขาย 70 หน่วย:ต้นทุนสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย 100 หน่วย
หัก สินค้าคงเหลือปลายปี 30 หน่วย
สินค้าที่ซื้อมาครั้งที่ 3 24 หน่วย ๆ ละ 105 บาท
สินค้าที่ซื้อมาครั้งที่ 2 6 หน่วย ๆ ละ 100 บาท
ต้นทุนขาย 70 หน่วย
1.10.2 วิธีเข้าหลัง ออกก่อน (LIFO)
การคานวณต้นทุนขาย 70 หน่วย:ต้นทุนสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย 100 หน่วย
หัก สินค้าคงเหลือปลายปี 30 หน่วย
สินค้าคงเหลือต้นปี
20 หน่วย ๆ ละ 100 บาท
สินค้าที่ซื้อมาครั้งที่ 1 10 หน่วย ๆ ละ 106 บาท
ต้นทุนขาย 70 หน่วย

(หน่วย: บาท)
ราคาทุน ต้นทุนรวม
100
106
100
105

2,000
3,180
2,600
2,520
10,300

100
70
30

10,300 บาท
2,520
600

(3,120) บาท
7,180 บาท

10,300 บาท
2,000
1,060

(3,060) บาท
7,240 บาท
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1.10.3 วิธีทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
การคานวณต้นทุนขาย 70 หน่วย:ต้นทุนสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย 100 หน่วย
10,300
ราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักต่อหน่วย =
= 103 บาท

10,300 บาท

100

หัก สินค้าคงเหลือปลายปี 30 หน่วย ๆ ละ 103 บาท
ต้นทุนขาย 70 หน่วย

(3,090) บาท
7,210 บาท

เปรียบเทียบผลของการตีราคาสินค้าคงเหลือที่มีต่องบดุล และงบกําไรขาดทุน
งบกาไรขาดทุน
วิธี FIFO (บาท)
วิธี LIFO (บาท)
ขาย (70 หน่วย ๆ ละ 120 บาท)
ต้นทุนขาย :
สินค้าคงเหลือต้นปี
บวก ซื้อ
สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
หัก สินค้าคงเหลือปลายปี
กําไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ (30%)
กําไรสุทธิ
งบดุล
สินค้าคงเหลือ

2,000
8,300
10,300
(3,120)

8,400

วิธีทุนถัวเฉลี่ยถ่วง
น้าหนัก (บาท)
8,400
8,400

2,000
8,300
10,300
7,180 (3,060)
1,220
600
620
186
434

2,000
8,300
10,300
7,240 (3,090)
1,160
600
560
168
392

7,210
1,190
600
590
177
413

3,120

3,060

3,090

1.11 การคิดค่าเสื่อมราคา
การคิดค่าเสื่อมราคามีการคํานวณหลายวิธี แต่ที่นิยมใช้ทั่วไปมี 3 วิธีด้วยกันคือ
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1.11.1 วิธีเส้นตรง (Straight – line Method)
1.11.2 วิธียอดลดลงทวีคูณ (Double – declining Balance Method)
1.11.3 วิธีผลรวมจํานวนปี (Sum – of – the –years’ – digits Method)
1.11.1 วิธีเส้นตรง (Straight – line Method)
การคํานวณค่าเสื่อมราคาวิธีนี้ เป็นการคิดค่าเสื่อมราคาเท่ากันในทุก ๆ ปี ตลอดอายุการใช้งาน
โดยการนําเอาราคาทุนของ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หักด้วยราคาซาก แล้วหารด้วย อายุการใช้งานของ
สินทรัพย์นั้น ๆ (ยกเว้นที่ดิน) วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่าย และนิยมกันมากที่สุด เหมาะสําหรับสินทรัพย์ที่มีการ
เสื่อมสภาพไปตามระยะเวลามากกว่าที่จะเสื่อมสภาพเพราะการใช้งาน
1.11.2 วิธียอดลงลงทวีคูณ (Double – declining Balance Method)
วิธีนี้ใช้อัตราค่าเสื่อมราคาต่อปีเป็นสองเท่าของอัตราตามวิธีเส้นตรง และใช้อัตราสองเท่านี้คูณ
ด้วยราคาตามบัญชี ของสินทรัพย์ต้นงวด ไม่คํานึงถึงราคาซากเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน โดยถือว่าราคาซาก
จะเหลือเท่ากับราคาสุทธิตามบัญชี ณ วันสิ้นอายุการใช้งาน
1.11.3 วิธีผลรวมจานวนปี (Sum – of – the –years’ – digits Method)
วิธีนี้ถือว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สินทรัพย์ เป็นส่วนกลับ กับ ลําดับปีที่ใช้ จึงมีวิธีการ
คํานวณโดยนํา ราคาทุนหักด้วยราคาซากของสินทรัพย์เป็นตัวตั้ง ค่าเสื่อมราคาของแต่ละปี คํานวณได้
โดยใช้เศษส่วนเข้าไปคูณจํานวนดังกล่าว ดังนี้
ตัวส่วน มาจาก ผลรวมของอายุการใช้งานคงเหลือของทุกงวด
ตัวเศษ มาจาก อายุการใช้งานคงเหลือ ณ วันต้นงวด ของแต่ละงวด
การคิดค่าเสื่อมราคาวิธียอดลดลงทวีคูณ และวิธีผลรวมจํานวนปี ถือเป็นวิธีการคํานวณค่าเสื่อม
ราคา อัตราเร่ง (Accelerated Depreciation Method) คือ ค่าเสื่อมราคาในปีแรกสูง และค่อย ๆ ลดลง
ตามลําดับจนถึงปีสุดท้าย ของการใช้งาน เหมาะสําหรับสินทรัพย์ที่มีค่าซ่อมแซม และบํารุงรักษาเพิ่มขึ้น
ทุก ๆ ปี และ ประสิทธิภาพจากการใช้สินทรัพย์ลดลงทุกปี
ตัวอย่างที่ 1.2 บริษัทแห่งหนึ่งซื้อเครื่องจักรราคาทุน 165,000 บาท เมื่อ 1 มกราคม 2543 อายุการใช้งาน
5 ปี ราคาซาก 15,000 บาท บริษัทปิดบัญชีวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี (ปิดตามปีปฏิทิน)
การคิดค่าเสื่อมราคาแต่ละวิธี เป็นดังนี้
วิธีเส้นตรง (Straight – line Method) คํานวณโดย
ค่าเสื่อมราคา = ราคาทุน – ราคาซาก
อายุการใช้งาน(ปี)
= 165,000 – 15,000
5
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ดังนั้นค่าเสื่อมราคา = 30,000 บาท/ปี หรือ คิดเป็น 20%
1.11.2 วิธียอดลดลงทวีคูณ (Double – declining Balance Method) วิธีนี้ไม่ต้องประมาณราคาซากไว้
ล่วงหน้า เพราะราคาทุนที่เหลืออยู่หลังจากหักค่าเสื่อมราคาสะสมปีสุดท้าย คือ ราคาซากโดยประมาณ
หรือจะเท่ากับราคาซากพอดี และร้อยละที่ใช้คํานวณนํามาจากวิธีเส้นตรง จากตัวอย่าง วิธีเส้นตรงคิดค่า
เสื่อมราคาเป็นร้อยละ 20 ดังนั้นวิธียอดลดลงทวีคูณจะเป็นสองเท่าของวิธีเส้นตรง คือ 20 % x 2 = 40%
ปี
การคานวณ
ค่าเสื่อมราคา (บาท) ราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม (บาท)
2545 165,000 x 40%
66,000
165,000 - 66,000 = 99,000
2546 99,000 x 40%
39,600
99,000 - 39,600 = 59,400
2547 59,400 x 40%
23,760
59,400 - 23,760 = 35,640
2548 35,640 x 40%
14,256
35,640 - 14,256 = 21,384
2549 21,384 – 15,000
6,384
21,384 - 6,384 = 15,000
รวม
150,000
จากตัวอย่างข้างต้น การคิดค่าเสื่อมราคาวิธีนี้ ปีสุดท้ายราคาทุนจะเหลือเท่ากับราคาซาก จึงนํา
ยอดที่เหลือจากปีที่ 4 มาลบกับราคาซาก จะได้ค่าเสื่อมราคาปีสุดท้าย เพราะในทางปฏิบัติราคาซากจะไม่
นํามาพิจารณา เพื่อให้ทรัพย์สินหมดไปจากบัญชีตามอายุการใช้งาน มีวิธีคิดค่าเสื่อมราคาแบบผสม
ระหว่าง วิธี Double – declining Balance กับ วิธี Straight – line เช่นใช้ วิธี Double – declining Balance
3 ปีแรก และใช้วิธี Straight – line 2 ปีหลัง ดังนี้
ปี
การคานวณ
ค่าเสื่อมราคา (บาท) ราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม (บาท)
2545 165,000 x 40%
66,000
165,000 - 66,000 = 99,000
2546 99,000 x 40%
39,600
99,000 - 39,600 = 59,400
2547 59,400 x 40%
23,760
59,400 - 23,760 = 35,640
2548
10,320
35,640 - 10,320 = 25,320
2549
10,320
25,320 - 10,320 = 15,000
รวม
150,000
1.11.2 วิธีผลรวมจานวนปี (Sum – of – the –years’ – digits Method)
ราคาทุนของเครื่องจักรที่จะนําไปคํานวณค่าเสื่อมราคา = 165,000 – 15,000 = 150,000
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ผลรวมของอายุการใช้งานคงเหลือของทุกงวดหรือผลรวมของจํานวนปี = 1+2+3+4+5 = 15
ปี
การคานวณ
ค่าเสื่อมราคา (บาท) ราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม (บาท)
2545 5/15 x 150,000
50,000
165,000 – 50,000 = 115,000
2546 4/15 x 150,000
40,000
115,000 – 40,000 = 75,000
2547 3/15 x 150,000
30,000
75,000 – 30,000 = 45,000
2548 2/15 x 150,000
20,000
45,000 – 20,000 = 25,000
2549 1/15 x 150,000
10,000
25,000 –10,000 = 15,000
รวม
150,000
1.12 วิธีเปรียบเทียบการคิดค่าเสื่อมราคาแต่ละแบบ
การเลือกวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาแต่ละวิธี ย่อมก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกัน เพราะค่า
เสื่อมราคาแต่ละวิธี ทําให้กําไรสุทธิแตกต่างกัน และกําไรสุท ธินี้มีผลกับบริษัท เนื่องจากจะต้องนําไป
เป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษี ถึงแม้ว่าในระยะยาวไม่ว่าจะเลือกวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาแบบใด การเสีย
ภาษีย่อมเท่ากัน แต่ในระยะสั้นการใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา แบบหนึ่งที่ทําให้เสียภาษีต่ํากว่าอีกแบบ
หนึ่งนั้น บริษัทจะได้รับผลประโย ชน์ ในแง่ของเงินสดหรือโอกาสที่จะนําเงินสดไปใช้อย่างอื่น เพื่อให้
เกิดประโยชน์
ตัวอย่างที่ 1.3 เครื่องจักรอย่างหนึ่งซื้อมาในราคา 800,000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี และมีราคาซาก
50,000 บาท ฝ่ายบริหารของบริษัทกําลังพิจารณาว่าจะคิดค่าเสื่อมราคาแบบใดใน 3 แบบ คือ แบบ
Straight – line หรือ แบบ Double – declining Balance หรือ แบบ Sum – of – the –years’ – digits
สําหรับแบบ Double – declining Balance เพื่อไม่ให้มีปัญหาให้ใช้แบบผสม คือ 3 ปีแรก ใช้แบบ
Double – declining Balance และ 2 ปีหลังใช้แบบ Straight – line
อัตราภาษีเงินได้เท่ากับ 30 % ของกําไรก่อนภาษี ฝ่ายบริหารต้องการทราบว่าควรเลือก แบบใด
โดยสมมติว่าเงินสดที่ประหยัดได้ในแต่ละแบบอาจนําไปลงทุนต่อโดยได้ดอกเบี้ย 10% ต่อปี
สําหรับการพิจารณา ความได้เปรียบเสียเปรียบในแง่ของภาษีเงินได้ ก็คือ ถ้ารายจ่ายสูง จะทํา
ให้กําไรสุทธิต่ํา และเสียภาษีน้อย แต่ ถ้ารายจ่ายต่ํากําไรสุทธิจะมาก และต้องเสียภาษีมากด้วย
การคํานวณในขั้นตอนแรก ต้องเปรียบเทียบการคิดค่าเสื่อมราคาทั้ง 3 แบบ ก่อน
ค่าเสื่อมราคา แบบ Straight – line จะต้องคิดค่าเสื่อมราคาต่อปี เป็นจํานวน
ค่าเสื่อมราคา = ราคาทุน – ราคาซาก
อายุการใช้งาน(ปี)
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= 800,000 – 50,000
5
ดังนั้นค่าเสื่อมราคา = 150,000 บาท/ปี หรือ คิดเป็น 20%
ค่าเสื่อมราคา แบบ Double – declining Balance
คิดค่าเสื่อมราคาเป็น 2 เท่าของแบบเส้นตรง คือ 40%
ปี
การคานวณ
ค่าเสื่อมราคา (บาท) ราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม (บาท)
1 800,000 x 40%
320,000
800,000 -320,000 = 480,000
2 480,000 x 40%
192,000
480,000 -192,000 = 288,000
3 288,000 x 40%
115,200
288,000 -115,200 = 172,800
4
61,400
172,800 -61,400 = 111,400
5
61,400
111,400 -61,400 = 50,000
รวม
750,000
ค่าเสื่อมราคา แบบ Sum – of – the –years’ – digits คํานวณได้ดังนี้
ราคาทุน – ราคาซาก (800,000 – 50,000 = 750,000)
ปี
การคานวณ
ค่าเสื่อมราคา (บาท) ราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม (บาท)
1 5/15 x 750,000
250,000
550,000
2 4/15 x 750,000
200,000
350,000
3 3/15 x 750,000
150,000
200,000
4 2/15 x 750,000
100,000
100,000
5 1/15 x 750,000
50,000
50,000
รวม
750,000

ขั้นตอนที่ 2 เปรียบเทียบค่าเสื่อมราคา ระหว่าง แบบเส้นตรง กับแบบอัตราเร่ง ตลอดระยะเวลา 5 ปี
แบบ Straight – line กับ แบบ Double – declining Balance
ปี Double– declining Straight – line ผลต่าง ได้เปรียบในแง่ภาษี ดอกเบี้ยได้ 10%
1
320,000
150,000
170,000
51,000
51,000
2
192,000
150,000
42,000
12,600
68,700
3
115,200
150,000
(34,800)
(10,440)
65,130
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4
61,400
150,000
(88,600)
5
61,400
150,000
(88,600)
แบบ Straight – line กับ แบบ SYD
ปี
SYD
Straight – line
ผลต่าง
1
250,000
150,000
100,000
2
200,000
150,000
50,000
3
150,000
150,000
0
4
100,000
150,000
(50,000)
5
50,000
150,000
(100,000)

(26,580)
(26,580)

45,063
22,989.30

ได้เปรียบในแง่ภาษี ดอกเบี้ยได้ 10%
30,000
30,000
15,000
48,000
0
52,800
(15,000)
43,080
(30,000)
17,388

เปรียบเทียบค่าเสื่อมราคา ระหว่าง แบบอัตราเร่ง กับแบบอัตราเร่ง ตลอดระยะเวลา 5 ปี
แบบ Double – declining Balance กับ แบบ SYD
ปี Double– declining SYD
ผลต่าง ได้เปรียบในแง่ภาษี ดอกเบี้ยได้ 10%
1
320,000
250,000 70,000
21,000
26,000
2
192,000
200,000 (8,000)
(2,400)
20,700
3
115,200
150,000 (34,800)
(10,440)
12,330
4
61,400
100,000 (38,600)
(11,580)
1,983
5
61,400
50,000 11,400
3,420
5,601.30
จากการเปรียบเทียบเห็นได้ว่าการคิดค่าเสื่อมราคา แบบ Double – declining Balance ได้เปรียบ
ในแง่ภาษีเงินได้มากที่สุด วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาจึงเป็นปัจจัยสําคัญในการคํานวณภาษีเงินได้ ข้อที่
เด่นชัดก็คือ ค่าเสื่อมราคาที่คิดอัตราสูงในปีแรกมาก จะมีผลทําให้ลดภาษีเงินได้ใ นปีแรกได้มาก เพราะ
เงินที่ประหยัดในปีแรก ๆ จะก่อให้เกิดรายได้ขึ้น การประหยัดในปีแรก ๆ จึงได้เปรียบกว่า ในปีหลัง ๆ
ทั้ง ๆ ที่การคิดค่าเสื่อมราคาไม่ว่าวิธีใดก็ตาม จะทําให้ยอดรวมของภาษีเงินได้ที่จ่ายเท่ากัน
สรุป
งบการเงินมีความสําคัญอย่างยิ่งในการดําเนินธุรกิจปั จจุบัน ข้อมูลในการดําเนินงานที่เกิดขึ้นใน
แต่ละงวดบัญชี ควรนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ในการวิเคราะห์
เพื่อการดําเนินงาน การวางแผนการบริหารงาน และการตัดสินใจเพื่อดําเนินงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถแข่งขัน กับธุรกิจอื่นได้ รวดเร็ว ทันเวลา
งบการเงินซึ่งเป็น กระบวนการขั้นสุดท้ายของ การจัดทําบัญชี ที่สําคัญต่อฝ่ายบริหาร คือ งบ
กําไรขาดทุน และงบดุล โดยการจัดทํางบการเงินนั้นจะต้องเป็นไปตามแม่บทการบัญชี ซึ่งเป็นหลักการ
ทางบัญชีที่รับรองทั่วไป

