เอกสารประกอบการเรียนการสอน
วิชา บัญชีฟาร์ ม รหัสวิชา 3506-2108
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

โดย
นางสุ วลี กุลฑล
ครูชานาญการพิเศษ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพทั ลุง
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ก

คำนำ
เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนวิชา บัญชี ฟาร์ ม รหัสวิชา 3506-2108 3(4) ฉบับนี้ ได้
จัดทาขึ้นตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เนื้อหาของเอกสารเล่มนี้ แบ่งออกเป็ น 10 หน่วยการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการบัญชีและบัญชีฟาร์ ม สิ นทรัพย์ หนี้ สิน ส่ วนของเจ้าของ (ทุน) การวิเคราะห์รายการค้า
การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทัว่ ไป การบันทึกบัญชีแยกประเภท งบทดลอง การปรับปรุ งบัญชี
กระดาษทาการและงบการเงิน การปิ ดบัญชี และการวัดผลสาเร็ จการดาเนินงานฟาร์ ม โดยมีเนื้ อหา
ที่ทนั สมัย ใช้ภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย พร้อมมีตวั อย่างประกอบทุกหัวข้อ เพื่อง่ายต่อการศึกษา
ด้วยตนเอง มีแบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ ก่อนเรี ยน แบบฝึ กปฏิบตั ิ ใบงาน และแบบประเมิ นผล
การเรี ยนรู้หลังเรี ยน เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ
ขอขอบคุณนายวิกรม พงศ์จนั ทรเสถียร ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพทั ลุ ง
นางเบญจมาศ ดีเจริ ญ วิทยาลัยอาชี วศึกษาสุ พรรณบุรีซ่ ึ งเป็ นวิทยากรพี่เลี้ ยง นางเปรมฤดี ดายศ
ครู เชี่ ยวชาญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพทั ลุง นางคนึ งนิ จ รพีภทั รกุล ครู ชานาญการพิเศษ
วิ ท ยาลัย เกษตรและเทคโนโลยี น ครศรี ธรรมราช นางพิ กุ ล ช่ ว ยนวล ครู ช านาญการพิ เ ศษ
วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี ต รั ง นางกัญ ญ์ พิ ด า สุ ขสง และนางนพรั ต น์ สุ ว รรณรั ต น์
ครู ชานาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชี วศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญ และครู ทุกท่านที่ ได้ให้
คาปรึ กษาและคาแนะนาในการจัดทาเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน รวมทั้งผูแ้ ต่งหนังสื อที่ใช้
เป็ นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า ผูเ้ รี ยบเรี ยงหวังว่าเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนเล่มนี้ จะ
เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ แก่ผเู้ รี ยน ครู ผสู้ อนวิชาบัญชีฟาร์มและผูส้ นใจทุกท่าน

สุ วลี กุลฑล
มกราคม 2556

ข

คาอธิบายรายวิชา
หลักสู ตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชา เกษตรกรรม
รหัสวิชา 3506 - 2108
จานวน 3 หน่วยกิต

สาขาวิชา สัตวศาสตร์
ชื่อวิชา บัญชีฟาร์ม
จานวน 4 ชัว่ โมง/สัปดาห์

จุดประสงค์ รายวิชา
1. เพื่อให้เข้าใจหลักการและกระบวนการบันทึกบัญชี ฟาร์ ม การปรับปรุ งบัญชี และ
การจัดทางบการเงิน
2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ วางแผน จัดทาบัญชีฟาร์ มและงบการเงินตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการใช้หลักการและกระบวนการบัญชี ฟาร์ มในงานอาชีพ
ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมจริ ยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการบันทึกบัญชีฟาร์มและงบการเงิน
2. ประยุกต์ใช้หลักการบัญชีฟาร์มในการจาแนกประเภทสิ นทรัพย์ หนี้สินและทุนของฟาร์ ม
3. บันทึกบัญชีฟาร์มตามหลักการ
4. จัดทางบการเงินตามหลักการและกระบวนการ
5. วัดผลสาเร็ จการดาเนินงานฟาร์มตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ เ กี่ ย วกับ ความหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ และความส าคัญของบัญ ชี ฟ าร์ ม
การจาแนกสิ นทรัพย์ หนี้สินและทุนของฟาร์ ม หลักและวิธีการบันทึกบัญชีฟาร์ มตามหลักการบัญชี
งบทดลอง การปรับปรุ งบัญชีเมื่อสิ้ นงวดบัญชี การจัดทางบการเงิน การวัดผลสาเร็ จการดาเนินงานฟาร์ม

ค

สารบัญ

หน่ วยที่ 1

หน่ วยที่ 2

คานา
จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คาอธิบายรายวิชา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรู ปภาพ
คาชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการบัญชี และบัญชีฟาร์ ม
แบบประเมินผลการเรี ยนรู้ก่อนเรี ยน หน่วยที่ 1
ความหมายของการบัญชี
ความหมายของบัญชีฟาร์ม
วัตถุประสงค์ของบัญชีฟาร์ม
ความสาคัญของบัญชีฟาร์ม
ประวัติของการบัญชี
แม่บทการบัญชี
ประเภทและรู ปแบบของฟาร์ ม
ข้อแนะนาในการเรี ยนวิชาบัญชี ฟาร์ม
การเขียนตัวเลขตามหลักบัญชี
สรุ ป
แบบฝึ กปฏิบตั ิ
แบบประเมินผลการเรี ยนรู้หลังเรี ยน หน่วยที่ 1
สิ นทรัพย์ หนี้สิน ส่ วนของเจ้ าของ (ทุน)
แบบประเมินผลการเรี ยนรู้ก่อนเรี ยน หน่วยที่ 2
สิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ
สมการบัญชี
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุ ป
แบบฝึ กปฏิบตั ิ
แบบประเมินผลการเรี ยนรู้หลังเรี ยน หน่วยที่ 2

หน้ า
ก
ข
ค
ช
ซ
ญ
1
3
6
7
7
7
8
9
16
18
18
20
21
23
26
27
30
37
41
46
47
52

ง

หน่ วยที่ 3

หน่ วยที่ 4

หน่ วยที่ 5

การวิเคราะห์ รายการค้ า
แบบประเมินผลการเรี ยนรู้ก่อนเรี ยน หน่วยที่ 3
รายการค้า
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
การวิเคราะห์รายการค้า
การตั้งชื่อบัญชี
การจัดหมวดหมู่บญั ชีและกาหนดเลขที่บญั ชี
หลักการบันทึกบัญชี
การบันทึกบัญชีฟาร์มตามหลักการบัญชี
สรุ ป
แบบฝึ กปฏิบตั ิ
แบบประเมินผลการเรี ยนรู้หลังเรี ยน หน่วยที่ 3
การบันทึกรายการค้ าในสมุดรายวันทัว่ ไป
แบบประเมินผลการเรี ยนรู้ก่อนเรี ยน หน่วยที่ 4
ความหมายของสมุดรายวันขั้นต้น
ประเภทของสมุดรายวันขั้นต้น
รู ปแบบของสมุดรายวันทัว่ ไป
หลักการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทัว่ ไป
การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทัว่ ไป
ประโยชน์ของสมุดรายวันทัว่ ไป
สรุ ป
แบบฝึ กปฏิบตั ิ
แบบประเมินผลการเรี ยนรู้หลังเรี ยน หน่วยที่ 4
การบันทึกบัญชีแยกประเภท
แบบประเมินผลการเรี ยนรู้ก่อนเรี ยน หน่วยที่ 5
ความหมายและประเภทของบัญชีแยกประเภท
รู ปแบบของบัญชีแยกประเภท
การผ่านรายการจากสมุดรายวันทัว่ ไปไปบัญชีแยกประเภท
สรุ ป
แบบฝึ กปฏิบตั ิ
แบบประเมินผลการเรี ยนรู้หลังเรี ยน หน่วยที่ 5

หน้ า
55
56
59
60
64
71
72
74
75
85
86
98
101
102
105
105
106
107
107
112
114
115
125
128
129
132
132
134
144
145
159

จ

หน่ วยที่ 6

หน่ วยที่ 7

หน่ วยที่ 8

งบทดลอง
แบบประเมินผลการเรี ยนรู้ก่อนเรี ยน หน่วยที่ 6
ความหมายของงบทดลอง
รู ปแบบของงบทดลอง
การหายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทด้วยดิ นสอ
การจัดทางบทดลอง
การหาข้อผิดพลาดเมื่องบทดลองไม่ลงตัว
ประโยชน์ของงบทดลอง
สรุ ป
แบบฝึ กปฏิบตั ิ
แบบประเมินผลการเรี ยนรู้หลังเรี ยน หน่วยที่ 6
การปรับปรุ งบัญชี
แบบประเมินผลการเรี ยนรู้ก่อนเรี ยน หน่วยที่ 7
ความหมายของการปรับปรุ งบัญชี
สาเหตุและวัตถุประสงค์ของการปรับปรุ งรายการในวันสิ้ นงวดบัญชี
การบันทึกรายการปรับปรุ งบัญชีและผ่านรายการไปบัญชี แยกประเภททัว่ ไป
การโอนกลับรายการ
งบทดลองหลังรายการปรับปรุ ง
การคานวณผลิตผลคงเหลือบางชนิดที่ตรวจนับไม่ได้และการตีราคาสิ นทรัพย์
ทะเบียนคุมสิ นทรัพย์ถาวร
สรุ ป
แบบฝึ กปฏิบตั ิ
แบบประเมินผลการเรี ยนรู้หลังเรี ยน หน่วยที่ 7
กระดาษทาการและงบการเงิน
แบบประเมินผลการเรี ยนรู้ก่อนเรี ยน หน่วยที่ 8
ความหมายและประโยชน์ของกระดาษทาการ
รู ปแบบของกระดาษทาการ 8 ช่อง
ขั้นตอนและวิธีการทากระดาษทาการชนิด 8 ช่อง
ความหมายของงบการเงิน

หน้ า
162
163
166
166
167
171
172
174
175
176
196
199
200
205
205
206
242
248
252
254
257
258
270
275
277
280
281
282
287

ฉ

หน่ วยที่ 7

หน่ วยที่ 9

หน่ วยที่ 9

บรรณานุกรม

ประเภทของงบการเงิน
รู ปแบบของงบการเงิน
การจัดทางบการเงิน
ประโยชน์ของงบการเงิน
สรุ ป
แบบฝึ กปฏิบตั ิ
แบบประเมินผลการเรี ยนรู้หลังเรี ยน หน่วยที่ 8
การปิ ดบัญชี
แบบประเมินผลการเรี ยนรู้ก่อนเรี ยน หน่วยที่ 9
ความหมายของการปิ ดบัญชี
การปิ ดบัญชี หมวดรายได้ และหมวดค่าใช้จ่าย
การปิ ดบัญชีหมวดสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ
งบทดลองหลังปิ ดบัญชี
วงจรบัญชี
ความหมายของสมุดเงินสด 2 ช่อง
รู ปแบบและการบันทึกรายการในสมุดเงินสด 2 ช่อง
การบันทึกรายการค้าในสมุดเงินสด 2 ช่อง
การผ่านรายการจากสมุดเงินสด 2 ช่องไปบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
สรุ ป
แบบฝึ กปฏิบตั ิ
แบบประเมินผลการเรี ยนรู้หลังเรี ยน หน่วยที่ 9
การวัดผลสาเร็จการดาเนินงานฟาร์ ม
แบบประเมินผลการเรี ยนรู้ก่อนเรี ยน หน่วยที่ 10
ประโยชน์ของการวัดผลสาเร็ จการดาเนินงานฟาร์ม
วิธีวดั ผลสาเร็ จการดาเนินงานฟาร์ม
การวิเคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์ ม
สรุ ป
แบบฝึ กปฏิบตั ิ
แบบประเมินผลการเรี ยนรู้หลังเรี ยน หน่วยที่ 10

หน้ า
288
288
288
298
299
300
312
315
317
320
320
324
327
328
329
329
332
337
340
341
360
363
364
368
368
375
378
379
387
391

ช

สารบัญตาราง
ตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.2

แสดงการวิเคราะห์รายการค้าและตัวอย่างรายการค้า
การบันทึกบัญชีฟาร์มตามหลักการบัญชี

หน้ า
64
80

ซ

สารบัญรู ปภาพ
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่

1.1
7.1
7.2
9.1

แม่บทการบัญชีสาหรับการจัดทาและนาเสนองบการเงิน
บัญชีสินทรัพย์ถาวร
ทะเบียนคุมสิ นทรัพย์ถาวร
วงจรบัญชี

หน้ า
10
255
256
328

ฌ

ผ
คาชี้แจงการใช้ เอกสารประกอบการเรี
ยนการสอน
วิชา บัญชีฟาร์ ม รหัสวิชา 3506-2108
เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนวิชาบัญชีฟาร์ มเล่มนี้ แบ่งหน่วยการเรี ยนออกเป็ น 10
หน่วยการเรี ยน มีคาชี้แจงในการใช้เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน ดังนี้
1. คาชี้แจงสาหรับครู ผ้ สู อน
1.1 ครู ผสู ้ อนควรศึกษาเนื้อหาในเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนให้เข้าใจอย่างละเอียด
1.2 ครู ผสู ้ อนควรจัดเตรี ยมเอกสารให้ครบกับจานวนนักศึกษา และจัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนการสอน
และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนการสอนทุกครั้ง
1.3 ครู ผสู ้ อนแนะนาวิธีการใช้เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนเล่มนี้ ให้นกั ศึกษาเข้าใจ
อย่างชัดเจน
1.4 ขณะที่ นกั ศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนครู ควรคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
และคอยให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษาเมื่อมีปัญหา
2. คาชี้แจงสาหรับนักศึกษา
2.1 ก่อนที่นกั ศึกษาศึกษาเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรี ยน ให้ทาแบบประเมินผลการเรี ยนรู้
ก่อนเรี ยนของแต่ละหน่วยการเรี ยนเสี ยก่อน เพื่อวัดความรู ้พ้นื ฐานของตนเอง
2.2 ให้นักศึกษาศึ กษาในแต่ละหน่ วยการเรี ยนให้เข้าใจ แล้วทาแบบฝึ กปฏิบตั ิ ใบงาน
ท้ายหน่วยการเรี ยน แล้วตรวจสอบกับคู่มือครู ผสู ้ อน (เฉลยแบบประเมินผลการเรี ยนรู้และ แบบฝึ กปฏิบตั ิ)
ที่ครู ผสู้ อน
2.3 ในแต่ล ะหน่ วยการเรี ย น ถ้า ยัง ท าไม่ ถูก ต้องหรื อยัง ไม่เข้า ใจให้ยอ้ นกลับมาศึ ก ษา
เนื้อหาใหม่ หรื อถามครู ผสู้ อน
2.4 หลังจากศึ กษาเนื้ อหาในแต่ละหน่ วยการเรี ยน จนเข้าใจชัดเจนดี แล้ว ให้นักศึกษา
ทาแบบประเมินผลการเรี ยนรู้หลังเรี ยน แล้วนาผลคะแนนที่ ได้ไปเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยน
เพื่อวัดความก้าวหน้าของตนเอง
2.5 หลังจากนั้นให้ศึกษาเนื้ อหาในหน่วยการเรี ยนต่อไป จนครบทุกหน่วยการเรี ยน

หน่ วยที่ 1
ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการบัญชีและบัญชีฟาร์ ม

สาระสาคัญ
ปั จจุบนั ในทุกธุ รกิ จมีการแข่งขันกันสู งมาก การดาเนิ นธุ รกิจเพื่อมุ่งหวังผลกาไร ดังนั้น
จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลทางบัญชี เพื่อทราบถึ งผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ นของกิ จการ
ทุกธุ รกิ จทุกกิจการจึงจาเป็ นต้องมีการรวบรวมข้อมูล บันทึก จาแนก และสรุ ปผลข้อมูล เพื่อให้
ข้อมูลทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย

หัวข้ อเรื่อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ความหมายของการบัญชี
ความหมายของบัญชีฟาร์ ม
วัตถุประสงค์ของบัญชีฟาร์ม
ความสาคัญของบัญชีฟาร์ ม
ประวัติของการบัญชี
แม่บทการบัญชี
ประเภทและรู ปแบบของฟาร์ม
ข้อแนะนาในการเรี ยนวิชาบัญชี ฟาร์ม
การเขียนตัวเลขตามหลักบัญชี

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

อธิบายความหมายของการบัญชีได้
อธิบายความหมายของบัญชีฟาร์มได้
บอกวัตถุประสงค์ของบัญชีฟาร์มได้
บอกความสาคัญของบัญชี ฟาร์มได้
บอกประวัติของการบัญชีได้
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6.
7.
8.
9.

บอกแม่บทการบัญชีและสมมติฐานของการบัญชี ได้
บอกประเภทและรู ปแบบของฟาร์ม
ปฏิบตั ิตามข้อแนะนาในการเรี ยนวิชาบัญชี ฟาร์มได้
เขียนตัวเลขตามหลักบัญชี ได้
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แบบประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน หน่ วยที่ 1
ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการบัญชีและบัญชีฟาร์ ม
คาสั่ ง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดคือความหมายของการบัญชี
ก. การจาแนก การรายงาน การแปลข้อมูลทางการเงินในรู ปของหน่วยเงินตรา
ข. การสรุ ปผล การจดบันทึก การรายงานข้อมูลทางการเงินในรู ปของหน่วยเงินตรา
ค. การจดบันทึก การจาแนก การสรุ ปผลของรายการทางการเงินในรู ปของหน่วยเงินตรา
ง. การจดบันทึก การรวบรวม การสรุ ปผลของรายการทางการเงินในรู ปของหน่วยเงินตรา
จ. การจดบันทึก การรวบรวม การรายงานข้อมูลทางการเงินในรู ปของหน่วยเงินตรา
2. ข้อใดเป็ นข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี
ก. เกณฑ์คงค้างและสม่าเสมอ
ข. เกณฑ์คงค้างและค่าเสื่ อมราคา
ค. เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ง. เกณฑ์คงค้างและการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
จ. เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่องและความระมัดระวัง
3. ผูใ้ ดได้รับการยกย่องว่าเป็ นบิดาแห่งการบัญชี
ก. ลูกา เดโอบิต
ข. ลูกา ปาซิโอลิ
ค. ลูกา ปาซิโต้
ง. ลูกา เดบิตโต้
จ. ลูกา เครดิตโต้
4. ข้อใดคือข้อแนะนาในการเรี ยนวิชาบัญชีฟาร์ม
ก. ควรทาแบบฝึ กหัดมาล่วงหน้าเพื่อให้เข้าใจยิง่ ขึ้น
ข. ควรอ่านเนื้อหาในแต่ละหน่วยล่วงหน้าหลาย ๆ ครั้ง
ค. ควรทาแบบฝึ กหัดทุกข้อด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอ
ง. ควรมีขอ้ สงสัยในเนื้ อหาที่ครู สอน และซักถามทันที
จ. เมื่อเขียนตัวเลขผิด ควรใช้ยางลบหรื อน้ ายาลบคาผิดลบให้สะอาด
5. ข้อใดต่อไปนี้เขียนถูกต้องตามหลักบัญชี
ก. 45,00.00
ข. 21050.00
ค. 8,012.50
ง. 42000
จ. 1,9005
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6. เมื่อเขียนตัวเลขผิด มีวธิ ี แก้ไขอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี
ก. ใช้น้ ายาลบคาผิดแล้วลงลายมือชื่อกากับ
ข. เขียนซ้ าคาที่เขียนผิดแล้วลงลายมือชื่อกากับ
ค. ใช้ยางลบลบคาที่เขียนผิดแล้วเขียนตัวเลขที่ถูกต้อง
ง. ขีดทับคาที่เขียนผิดแล้วเขียนตัวเลขที่ถูกต้องไว้ดา้ นบนตัวเลขที่เขียนผิด
จ. ขีดทับคาที่เขียนผิดแล้วเขียนตัวเลขที่ถูกต้องไว้ดา้ นบนตัวเลขที่ผดิ แล้วลงลายมือชื่อกากับ
7. ข้อใด ไม่ ใช่ ความหมายของบัญชีฟาร์ม
ก. สามารถแสดงผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
ข. รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดของผลิตผลของฟาร์ม
ค. การจดบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ของฟาร์ ม
ง. การจดบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับการเงินของฟาร์มไว้เป็ นหลักฐาน
จ. ศิลปะของการบันทึก จัดประเภทและสรุ ปรายการที่สาคัญทางบัญชีฟาร์ม
8. วัตถุประสงค์ของบัญชีฟาร์ม คือข้อใด
ก. เพื่อบันทึกและรวบรวมเหตุการณ์ต่าง ๆ ของกิจการฟาร์ม
ข. เพื่อทราบการรับเงินสดและจ่ายเงินสดของกิจการฟาร์ ม
ค. เพื่อทราบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกิจการฟาร์ ม
ง. เพื่อเก็บหลักฐานต่าง ๆ ของกิจการฟาร์ มไว้ให้เป็ นระเบียบเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
จ. เพื่อให้ทราบผลการดาเนินงานและทราบฐานะทางการเงินของกิจการฟาร์ม
9. ข้อใด ไม่ ใช่ ความสาคัญของบัญชีฟาร์ม
ก. เป็ นหลักฐานในการอ้างอิง
ข. ช่วยในการคานวณผลของการดาเนิ นงาน
ค. ช่วยให้ทราบการดาเนินกิจการฟาร์ มของบุคคลอื่น
ง. เป็ นหลักฐานในการตรวจสอบตัวเงินสดกับยอดบัญชีวา่ ถูกต้องหรื อไม่
จ. ช่วยให้ทราบว่ากิจการฟาร์ มมีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของจานวนเท่าใด
10. ข้อใดคือรู ปแบบของฟาร์มที่มีการจาแนกตามรู ปแบบขององค์กรฟาร์ม
ก. การทาฟาร์ มเพื่อการยังชี พ การทาฟาร์ มแบบกึ่งการค้า การทาฟาร์ มเพื่อการค้า
ข. เจ้าของคนเดียว กลุ่มเกษตร ห้างหุ น้ ส่ วน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์
ค. การทาฟาร์ มเฉพาะอย่าง การทาฟาร์ มแบบผสม การทาฟาร์ มเชิงธุ รกิจ
ง. เจ้าของคนเดียว กลุ่มเกษตร สหกรณ์ การทาฟาร์มแบบผสม
จ. การทาฟาร์ มแบบกึ่งการค้า การทาฟาร์ มแบบผสม กลุ่มเกษตร
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เนือ้ หา
1. ความหมายของการบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้คานิยามของการบัญชีไว้ ดังนี้
การบัญชี (Accounting) หมายถึง ศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จาแนก และทาสรุ ป
ข้อมูลอันเกี่ ยวกับเหตุการณ์ ทางเศรษฐกิ จในรู ปตัวเงิ น ผลงานขั้นสุ ดท้ายของการบัญชี ก็คือ การให้
ข้อมูลทางการเงิน ซึ่ งเป็ นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ าย และผูท้ ี่สนใจในกิจกรรมของกิจการ
สมาคมผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตของประเทศสหรัฐอเมริ กา (The American Institute of
Certified Public Accountants : AICPA) ได้ให้คานิยามของการบัญชีไว้ดงั นี้
การบัญชี หมายถึ ง ศิลปะของการจดบันทึก การจาแนกให้เป็ นหมวดหมู่และสรุ ปผล
สิ่ งสาคัญในรู ปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องทางด้านการเงินรวมทั้งแปลความหมาย
ของผลการปฏิบตั ิดงั กล่าว
จากความหมายของการบัญชี ดงั กล่าวข้างต้น พอสรุ ปความหมายของการบัญชีได้ดงั นี้
1.1 การทาบัญชี (Book Keeping)
เป็ นหน้าที่ของผูท้ าบัญชี (Book Keeper) มีลาดับขั้นตอน ดังนี้
1.1.1 การรวบรวม (Collecting) หมายถึง การรวบรวมข้อมูลหรื อรายการค้าที่เกิดขึ้น
ประจาวัน และหลักฐานที่เกี่ยวกับการดาเนินธุ รกิจ เช่น การรับจ่ายเงินและการซื้ อขาย เป็ นต้น
1.1.2 การจดบันทึก (Recording) หมายถึง การจดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง
ให้ถูกต้องตามหลักบัญชีที่รับรองทัว่ ไป พร้อมกับบันทึกข้อมูลให้อยูร่ ู ปของหน่วยเงินตรา
1.1.3 การจาแนก (Classifying) หมายถึง การนาข้อมูลที่จดบันทึกไว้แล้วมาจาแนก
เป็ นหมวดหมู่ของประเภทบัญชี ต่าง ๆ เช่น สิ นทรัพย์ หนี้สิน ส่ วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย
1.1.4 การสรุ ปผลข้อมูล (Summarizing) หมายถึง การนาประเภทหมวดหมู่ทางการบัญชี
ที่เกิดขึ้นจากการบันทึกรายการค้านั้น ๆ เพื่อให้ทราบผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงินของกิจการ
ตลอดจนการได้มาและใช้ไปของเงินสดในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง
1.2 การให้ ข้อมูลทางการเงิน
เพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ าย เช่ น ผูบ้ ริ หาร ผูใ้ ห้กู้ เจ้าหนี้ รัฐบาล
ลูกจ้าง และนักลงทุน เป็ นต้น นอกจากนี้ ขอ้ มูลทางการเงิ นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ทางการเงิน การจัดทางบประมาณ และการปรับปรุ งบัญชี

6

2. ความหมายของบัญชีฟาร์ ม
ฟาร์ ม (Farm) หมายถึง สถานที่หรื ออาณาบริ เวณที่เกษตรกรหรื อผูป้ ระกอบการถือครอง
ไว้เพื่อการผลิตทางการเกษตร
บัญชีฟาร์ ม (Farm Accounting) หมายถึง การรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับรายการค้าของ
กิจการฟาร์ มบันทึกในรู ปตัวเงิน จาแนกหมวดหมู่ สรุ ปผล และจัดทารายงานทางการเงิน เพื่อใช้
ประโยชน์ในการตัดสิ นใจดาเนินการแก้ปัญหาของฟาร์ มและช่วยปรับปรุ งการดาเนิ นกิจการฟาร์ ม
ให้ได้ผลดี

3. วัตถุประสงค์ ของบัญชีฟาร์ ม
ในการทาบัญชีฟาร์มมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
3.1 เพื่อจดบันทึก รายการค้า ของกิ จการฟาร์ ม ที่ เกิ ดขึ้ นตามล าดับ ก่ อนหลัง และจาแนก
ประเภทของรายการค้าไว้
3.2 เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการอ้างอิง
3.3 เพื่อช่วยให้ทราบผลการดาเนิ นงานของกิจการฟาร์ ม ในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ว่า
ผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา กิจการฟาร์มมีกาไรหรื อขาดทุนเป็ นจานวนเท่าใด
3.4 เพื่อให้ทราบฐานะทางการเงิ นของกิ จการฟาร์ ม ณ วันใดวันหนึ่ งว่า กิ จการฟาร์ มมี
สิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของเป็ นจานวนเท่าใด
3.5 เพื่อควบคุมรักษาสิ นทรัพย์ของกิจการฟาร์มได้ โดยต้องรับผิดชอบสิ นทรัพย์ให้อยูค่ รบ
ตามยอดคงเหลือในบัญชี
3.6 เพื่อเป็ นรายงานทางการเงินนามาใช้ในการบริ หารงาน วางแผนการดาเนิ นงาน และ
ควบคุมกิจการฟาร์มให้ประสบความสาเร็ จตามความมุ่งหมาย

4. ความสาคัญของบัญชีฟาร์ ม
ในการทาบัญชีฟาร์มมีความสาคัญ ดังนี้
4.1 ใช้เป็ นหลักฐานในการอ้างอิงและตรวจสอบในภายหลัง การทาบัญชี ฟาร์ ม จะทาให้
กิ จการฟาร์ ม มี หลัก ฐานที่ แสดงถึ งการผลดาเนิ นงานที่ ผ่า นมา สามารถตรวจสอบและป้ องกัน
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้
4.2 ช่ วยให้เจ้าของกิ จการฟาร์ ม ทราบผลการดาเนิ นงานของฟาร์ ม ในรอบระยะเวลาใด
เวลาหนึ่งว่ากิจการฟาร์ มมีผลกาไรหรื อขาดทุนเป็ นจานวนเท่าใด
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4.3 ช่วยให้เจ้าของกิ จการฟาร์ มทราบฐานะทางการเงิ นของกิ จการ ณ วันใดวันหนึ่ งว่ามี
สิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของกิจการฟาร์ มเป็ นจานวนเท่าใด
4.4 ช่วยในการวางแผนและตัดสิ นใจในการดาเนิ นงานของกิจการฟาร์ ม โดยการนาข้อมูล
ในอดีต ปั จจุบ นั และอนาคต มาวิเคราะห์โดยการเปรี ยบเทีย บ เพื่อให้เจ้า ของกิ จการสามารถ
ดาเนินงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
4.5 ช่ ว ยเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการหาแหล่ ง เงิ น ทุ น ในการจัด ทาบัญ ชี ฟ าร์ ม จะทาให้ไ ด้
รายงานการเงินที่เป็ นหลักฐานในการสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั เจ้าหนี้ และสถาบันการเงิน เช่น ใช้
รายงานการเงินของกิจการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่ อ

5. ประวัติของการบัญชี
การบัญชีแบ่งออกเป็ น 3 ยุค ตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้
5.1 ยุคก่ อนระบบบัญชี ค่ ู
เกิ ด ก่ อ น ค.ศ. 3,000 ปี จนถึ ง ศตวรรษที่ 13 มี ก ารจดบัน ทึก ข้อ มูล ทางบัญ ชี
เนื่องจากการลงทุนในการค้า สภาพเศรษฐกิจและการเมืองเปลี่ยนจากระบบการแลกเปลี่ยนมาเป็ น
ระบบการซื้ อ ขาย และมี ก ารพัฒ นาทางเทคโนโลยี การจดบัน ทึ ก ข้อ มูล ทางบัญชี ใ นยุค นี้ ไ ด้
จดบันทึกไว้บนแผ่นขี้ผ้ งึ
5.2 ยุคระบบบัญชี ค่ ู (Double Entry Book-Keeping)
ในปลายศตวรรษที่ 13 ในยุคนี้ มีก ารลงทุ นทางการค้าในรู ปของการค้า ร่ วม หรื อ
ห้างหุ ้นส่ วน เริ่ มมี การก่ อตั้งธนาคารมี เรื อใบในการขนส่ งสิ นค้า และมี การพิมพ์หนังสื อลงใน
กระดาษ ค.ศ. 1202 ได้คน้ พบการจดบันทึกบัญชี ตามหลักบัญชี คู่ที่สมบูรณ์ ชุดแรกที่เมืองเจนัว
ประเทศอิตาลี ในปี ค.ศ. 1340 ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางทางการค้า โดยลูกา ปาซิ โอลิ (Luca Pacioli)
ได้เขียนหนังสื อเชิงคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง Summa de Arithmetica Geometrica Proprtionalita ซึ่ ง
ส่ วนหนึ่ งได้กล่าวถึ งหลักการบัญชี คู่ โดยกาหนดศัพท์ที่มาของคาว่า “Debito หมายถึงเป็ นหนึ่ง”
และ “Credito หมายถึงเชื่อถือ” อันเป็ นเป็ นพื้นฐานที่มาของคาว่า Debit (เดบิต) และ Credit (เครดิต)
ตามหลักบัญชี คู่ ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับและถือปฏิ บตั ิมาจนถึงทุกวันนี้ ลูกา ปาซิ โอลิ ได้รับการยกย่อง
ว่า เป็ นบิ ด าแห่ ง การบัญ ชี ต่อ มาในศตวรรษที่ 15 อิ ต าลี เริ่ ม เสื่ อ มอานาจลงศูน ย์ก ลางการค้า
ได้เปลี่ยนไปยังในประเทศยุโรป เช่น สเปน โปรตุเกส และเนเธอร์ แลนด์การบันทึกข้อมูลทางบัญชี
ในยุคนี้ ได้มีการหาผลการดาเนิ นงานเมื่อสิ้ นงวดบัญชี การบัญชี เริ่ มเป็ นวิชาชี พขึ้นมาในประเทศ
อังกฤษ ในราวกลางปี ค.ศ. 1880 มีการจัดตั้งสมาคมนักบัญชี สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท
ได้แก่ สมาชิ กสามัญ คือ สมาชิ กที่ ผ่านการทดสอบและปฏิ บตั ิงานแล้ว และสมาชิ กอาวุโส คื อ
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สมาชิ ก สามัญที่เป็ นสมาชิ ก ครบ 10 ปี ศตวรรษที่ 19 การค้า และอุ ตสาหกรรมขยายตัวอย่า ง
รวดเร็ ว โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษ และประเทศสหรั ฐอเมริ กา มี การรวมบริ ษ ทั และทฤษฏี
เศรษฐศาสตร์ เริ่ มเข้ามามีอิทธิ พลต่อการบัญชี เริ่ มมีการทาบัญชี เพื่อบุคคลภายนอก กาหนดรู ปแบบ
ของงบการเงินและก่อตั้งสมาคมนักบัญชี
5.3 ยุคปัจจุบันในศตวรรษที่ 20
ประเทศอังกฤษ กาหนดให้ทางบกาไรขาดทุนเพิ่มจากงบดุลและทาทุกปี มีการปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรมทาให้ความต้องการทางบัญชี มีมากขึ้น และวัตถุประสงค์ของข้อมูลทางบัญชี เปลี่ยนไป
จากเดิมผูบ้ ริ หารเป็ นผูใ้ ช้ขอ้ มูลมาเป็ นผูล้ งทุน เจ้าหนี้ และรัฐบาลเป็ นผูใ้ ช้ขอ้ มูลทางการบัญชี
ส าหรั บ ประเทศไทย การบัญ ชี ต้ งั แต่ เ ริ่ ม ต้น จนกระทั่ง ปั จจุ บ ัน ได้รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริ กา โดยการบัญชี เริ่ มต้นเมื่อมีการเปลี่ ยนแปลงการปกครอง (เมื่อวันที่
24 มิถุนายน พ.ศ. 2475) ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยส่ วนรวม โดยมีการออกกฎหมาย
ให้มีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2482 โดยผูท้ ี่เผยแพร่
ความรู้ ท างด้า นการบัญ ชี ใ นระยะแรกคื อ พระยาไชยยศสมบัติ (เสริ ม กฤษณามระ) และ
หลวงดาริ อิศรานุ วรรต (ม.ล.ดาริ อิ ศรางกูร ณ อยุธยา) ได้จดั ท าหลัก สู ตรการเรี ย นการสอน
วิชาการบัญชีเพื่อเผยแพร่ ทาให้คนไทยมีความรู ้ทางด้านการบัญชี

6. แม่ บทการบัญชี (Accounting Framework)
แม่บทการบัญชี กาหนดขึ้นโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี ของสภาวิชาชีพบัญชี
ซึ่ งได้จดั ทาขึ้นโดยยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 และให้ใช้แม่บทการบัญชี (ปรับปรุ ง 2552)
แทน แม่บทการบัญชี ไม่ถือเป็ นมาตรฐานการบัญชี แต่เป็ นกรอบหรื อแนวคิดพื้นฐานในการจัดทา
และนาเสนองบการเงิน ตลอดจนกาหนดและนามาตรฐานการบัญชี มาปฏิ บตั ิ นอกจากนี้ ยงั เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิสาหรับเรื่ องที่ยงั ไม่มีมาตรฐานการบัญชีรองรับ เพื่อให้ผจู ้ ดั ทาและผูใ้ ช้งบการเงิน
มีความเข้าใจและปฏิบตั ิในแนวทางเดียวกัน
นอกจากนั้นคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี มีความประสงค์จะใช้แม่บทการบัญชี เป็ น
เกณฑ์ในการปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี ที่มีอยู่ในปั จจุบนั และพัฒนามาตรฐานการบัญชี ที่จะใช้
ในอนาคตให้ส อดคล้องกัน และสอดคล้องกับ มาตรฐานการบัญชี ระหว่า งประเทศ และยัง มี
ความประสงค์ให้ผูจ้ ดั ทาและผูใ้ ช้งบการเงิ นเข้าใจถึ งที่ มาและเนื้ อหาของมาตรฐานการบัญชี ได้
ลึ กซึ้ ง ยิ่งขึ้ น เพื่อนาไปใช้อา้ งอิ งในการนามาตรฐานการบัญชี ที่มีอยู่มาถื อปฏิ บ ตั ิ และเพื่ อให้มี
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีในเรื่ องที่ยงั ไม่มีมาตรฐานการบัญชีกาหนดไว้
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แม่ บทการบัญชีสาหรับการจัดทาและนาเสนองบการเงิน

ภาพที่ 1.1 แม่บทการบัญชีสาหรับการจัดทาและนาเสนองบการเงิน
แม่บทการบัญชีกาหนดเกณฑ์ในการจัดทาและนาเสนองบการเงินในเรื่ องต่อไปนี้
6.1 วัตถุประสงค์ ของงบการเงิน
งบการเงิ นจัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจ
เชิ งเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงิ นกลุ่ มต่าง ๆ งบการเงิ น ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิ น
งบกาไรขาดทุน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน งบประกอบอื่นและคาอธิ บาย
ที่ทาให้งบการเงินนั้นสมบูรณ์ข้ ึน ตัวอย่างของรายละเอียดประกอบและข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ระบุ
ว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงิน
อย่า งไรก็ตาม แม่บ ทการบัญชี มิไ ด้เน้นถึ ง ความสาคัญของผูใ้ ช้ง บการเงิ นกลุ่ม ใด
กลุ่ม หนึ่ งโดยเฉพาะ แต่ใ ห้ถื อความต้องการของผูล้ งทุนเป็ นเกณฑ์ งบการเงิ นไม่ไ ด้ใ ห้ข อ้ มูล
ทุกประเภทที่ผใู ้ ช้งบการเงินต้องการในการตัดสิ นใจเชิงเศรษฐกิจ
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6.2 กลุ่มผู้ใช้ งบการเงิน
ผูใ้ ช้งบการเงินประกอบด้วยผูล้ งทุน (ทั้งผูล้ งทุนในปั จจุบนั และผูท้ ี่อาจตัดสิ นใจลงทุน
ในอนาคต) ลูกจ้าง ผูใ้ ห้กู้ ผูข้ ายสิ นค้า และเจ้าหนี้ อื่น ลูกค้า รัฐบาลและหน่วยงานราชการ และ
สาธารณชน ผูใ้ ช้งบการเงิ นเหล่านี้ ใช้งบการเงิ นเพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูลที่แตกต่างกัน
กล่าวคือ
6.2.1 ผูล้ งทุน หมายถึง ผูเ้ ป็ นเจ้าของเงินทุนรวมทั้งที่ปรึ กษาซึ่ งต้องการทราบถึงความเสี่ ยง
และผลตอบแทนจากการลงทุน ผูล้ งทุนต้องการข้อมูลเพื่อที่จะช่วยในการพิจารณาตัดสิ นใจซื้ อขาย
หรื อถอนเงินลงทุนนั้นต่อไป
6.2.2 ลู ก จ้า ง หมายถึ ง ลู ก จ้า งรวมทั้ง กลุ่ ม ตัว แทนซึ่ งต้อ งการข้อ มู ล เกี่ ย วกับ
ความมัน่ คง และความสามารถในการทากาไรของนายจ้าง นอกจากนั้นยังต้องการข้อมูลที่จะช่วยให้
สามารถประเมินความสามารถของกิ จการในการจ่ายค่าตอบแทน บาเหน็จ บานาญ และโอกาส
ในการจ้างงาน
6.2.3 ผูใ้ ห้กู้ หมายถึง ผูซ้ ่ ึ งต้องการข้อมูลที่จะช่วยในการพิจารณาว่าเงินให้กยู้ ืมและ
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะได้รับชาระเมื่อครบกาหนด
6.2.4 ผูข้ ายสิ นค้าและเจ้าหนี้ อื่น หมายถึง ผูซ้ ่ ึ งต้องการข้อมูลที่จะช่วยในการตัดสิ นใจ
ว่าหนี้สินจะได้รับชาระเมื่อครบกาหนด เจ้าหนี้การค้าอาจให้ความสนใจข้อมูลของกิจการในระยะเวลา
ที่ส้ นั กว่าผูใ้ ห้กู้ นอกจากว่าการดาเนิ นงานของเจ้าหนี้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั การดาเนิ นงานต่อเนื่องของกิจการ
ซึ่ งเป็ นลูกค้ารายใหญ่
6.2.5 ลูกค้า หมายถึง ผูซ้ ่ ึ งต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของกิ จการ
โดยเฉพาะกรณี ที่มีความสัมพันธ์อนั ยาวนานหรื อต้องพึ่งพากิจการนั้น
6.2.6 รั ฐบาลและหน่ วยงานราชการ หมายถึ ง หน่ วยงานที่ตอ้ งการข้อมูลเกี่ยวกับ
การดาเนิ นงานของกิ จการในการจัดสรรทรัพยากร การกากับดูแล การพิจารณากาหนดนโยบาย
ทางภาษี และเพื่อใช้เป็ นฐานในการคานวณรายได้ประชาชาติ และจัดทาสถิติในด้านต่าง ๆ
6.2.7 สาธารณชน หมายถึง ประชาชนผูซ้ ่ ึ งต้องการข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มความสาเร็ จ
และการดาเนินงานของ กิจการ เนื่องจากกิจการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสาธารณชนในการจ้าง
งาน และการรับซื้ อสิ นค้าจากผูผ้ ลิตในท้องถิ่น
6.3 ข้ อสมมติในการจัดทางบการเงิน
แม่บทการบัญชีได้กาหนดข้อสมมติในการจัดทางบการเงินไว้ 2 ข้อ คือ
6.3.1 เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) งบการเงินจัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์คงค้าง เพื่อให้
บรรลุวตั ถุ ประสงค์ของงบการเงิน ภายใต้เกณฑ์คงค้าง รายการ และเหตุการณ์ ทางบัญชี จะรับรู้เมื่อ
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เกิ ดขึ้ นมิใช่ เมื่ อมีการรับหรื อจ่ายเงิ นสด หรื อรายการเทียบเท่าเงิ นสด โดยรายการต่าง ๆ จะบันทึก
และแสดงในงบการเงิ นตามงวดที่ เกี่ ยวข้อง งบการเงิ นที่ จดั ทาขึ้ นตามเกณฑ์คงค้างจะให้ขอ้ มูลแก่
ผูใ้ ช้งบการเงินเกี่ยวกับรายการในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการรับและจ่ายเงินสด และเกี่ยวกับภาระผูกพัน
ที่กิจการต้องจ่า ยเป็ นเงิ นสดในอนาคต รวมถึ ง ข้อ มูล เกี่ ย วกับ ทรัพ ยากรที่จ ะได้รับ เป็ นเงิ น สด
ในอนาคต ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่มีประโยชน์แก่ผใู ้ ช้งบการเงินในการตัดสิ นใจเชิงเศรษฐกิจ
6.3.2 การดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (Going Concern) โดยทัว่ ไป งบการเงิ นจัดทาขึ้นตาม
ข้อสมมติที่ว่ากิ จการจะดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องและดาเนิ นอยู่ต่อไปในอนาคต ดังนั้นจึ งสมมติ ว่า
กิ จ การไม่ มี เ จตนาหรื อ มี ค วามจ าเป็ นที่ จ ะเลิ ก กิ จ การหรื อ ลดขนาดของการด าเนิ น งานอย่า งมี
สาระสาคัญ หากกิจการมีเจตนาหรื อความจาเป็ นดังกล่าว งบการเงินต้องจัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์อื่น
และต้องเปิ ดเผยเกณฑ์น้ นั ในงบการเงิน

7. ประเภทและรู ปแบบของฟาร์ ม
ในการจัดทางบการเงิ น ประเภทของฟาร์ มจะส่ งผลให้ข้ นั ตอนในการจัดทางบการเงิ นมี
ความยุ่งยากซับซ้อนแตกต่างกันแล้ว รู ปแบบขององค์กรฟาร์ มก็เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาให้การบันทึก
รายการทางด้านบัญชีและขั้นตอนในการจัดทางบการเงินมีรายละเอียดที่แตกต่างกันด้วย
7.1 ประเภทของฟาร์ ม
ประเภทของฟาร์ม สามารถจาแนกได้หลายลักษณะ ดังนี้
7.1.1 การจาแนกตามวัตถุประสงค์ของการทาฟาร์ม จาแนกได้ 3 ประเภท คือ
7.1.1.1 การทาฟาร์มเพื่อการยังชีพ (Subsistence Farm) มีลกั ษณะสาคัญ เป็ น
การทาฟาร์ มในที่ดินขนาดเล็กในลักษณะของเกษตรรายย่อย ผลิ ตผลที่ผลิ ตได้ส่วนใหญ่นามาใช้
เพื่อการบริ โภคของตนเองและครอบครัวเป็ นสาคัญ จึงไม่คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านราคา
7.1.1.2 การทาฟาร์ มแบบกึ่งการค้า (Semicommercial Farm) เป็ นการทาฟาร์ ม
ที่มีลกั ษณะผสมผสานในแบบเพื่อยังชีพและเพื่อการค้า การทาฟาร์ มลักษณะนี้ ครอบครัวจะเข้ามามี
ส่ วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับการดาเนินงาน
7.1.1.3 การทาฟาร์มเพื่อการค้าหรื อการทาฟาร์ มเชิงธุ รกิจ (Purely Commercial
Farm) เป็ นการทาฟาร์ มที่เป็ นธุ รกิจอย่างแท้จริ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสวงหากาไรเป็ นเป้ าหมายหลัก
7.1.2 การจาแนกตามกิจกรรมการผลิตของฟาร์ ม จาแนกได้ 2 ประเภท คือ
7.1.2.1 การทาฟาร์ มเฉพาะอย่าง เป็ นการทาฟาร์ มที่เน้นการผลิตสิ นค้าเกษตร
เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว เช่น เกษตรกรที่ปลูกข้าว ปลูกมะม่วง เลี้ยงไก่หรื อเลี้ยงสุ กร
เพียงอย่างเดียว
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7.1.2.2 การทาฟาร์มแบบผสม เป็ นการทาฟาร์ มที่เน้นการผลิตที่มีความหลากหลาย
โดยอาจเป็ นการเพาะปลูกพืชหลายชนิดและการเลี้ยงสัตว์หลายชนิดในฟาร์ ม การทาฟาร์ มแบบผสม
นี้เป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ไปคือ การทาไร่ นาสวนผสม
7.1.3 การจาแนกตามรู ปแบบขององค์กรฟาร์ ม การจาแนกวิธีน้ ี พิจารณาจากรู ปแบบ
ขององค์กรฟาร์ มว่าเป็ นแบบเจ้าของคนเดียว กลุ่มเกษตร ห้างหุ ้นส่ วน วิสาหกิจชุ มชน สหกรณ์หรื อ
บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่ง
7.2 รู ปแบบของฟาร์ ม
7.2.1 เจ้าของคนเดียว ในการดาเนิ นกิจการฟาร์ มส่ วนใหญ่ในประเทศไทยเป็ นฟาร์ ม
ขนาดเล็ก มีลกั ษณะการบริ หารแบบกิจการครอบครัว และเป็ นการยากที่จะแยกธุ รกิจฟาร์ มออกจาก
ครอบครัวได้อย่างเด่ นชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ ยวกับการใช้แรงงาน รวมทั้งรายได้และค่าใช้จ่าย
การประกอบธุ ร กิ จ หรื อ การด าเนิ นกิ จ การฟาร์ ม ที่ มี เ จ้า ของคนเดี ย ว ผูท้ ี่ เป็ นเจ้า ของมี สิ ท ธิ ใ น
สิ นทรัพย์ และผลกาไร (ขาดทุน) ทั้งหมดของกิจการแต่เพียงผูเ้ ดียวและรับผิดชอบในหนี้ สินของ
ฟาร์ มทั้งหมดด้วย
7.2.2 กลุ่มเกษตรกร เป็ นลักษณะการรวมตัวของบุคคลผูป้ ระกอบอาชี พแต่ละประเภท
เกษตรกรรม เช่น ทานา ทาสวน เลี้ยงสัตว์ ประมง จานวนไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บคน เพื่อช่วยเหลือ
ซึ่ งกันและกันในการประกอบอาชี พ อาจร่ วมกันจัดตั้งเป็ นกลุ่ มเกษตรกรตามพระราชกฤษฎี กา
ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร ซึ่ งเป็ นองค์การธุ รกิจที่ไม่แสวงหาผลกาไร
7.2.3 สหกรณ์ เป็ นองค์กรที่เกิดจากการรวมกลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชี พอยูใ่ นหน่วยงาน
เดี ยวกัน อาชี พเดี ยวกัน รวมตัวกันจัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ มีฐานะเป็ น
นิติบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่ งเสริ มความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก
7.2.4 วิสาหกิ จชุ มชน หมายถึง กิ จการของชุ มชนเกี่ ยวกับการผลิ ตสิ นค้า การให้บริ การ
หรื อการอื่น ๆ ที่ดาเนิ นการโดยคณะบุคคลที่ มีความผูกพัน กัน และรวมตัวกันประกอบกิ จการ
ดังกล่าว อาจจะเป็ นนิติบุคคลหรื อไม่เป็ นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อพึ่งพาตนเอง
7.2.5 ห้างหุ น้ ส่ วน เป็ นธุ รกิจที่มีผเู ้ ป็ นเจ้าของ ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ได้ร่วมลงทุนเพื่อ
ดาเนินธุ รกิจด้วยกันแบ่งผลกาไร (ขาดทุน) ของห้างหุ น้ ส่ วนให้แก่ผเู ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนตามที่ได้ตกลงกัน
7.2.6 บริ ษทั จากัด เป็ นธุ รกิ จที่มีสถานะเป็ นนิ ติบุคคลและผูเ้ ริ่ มก่ อการจัดตั้งบริ ษทั
ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป เพื่อร่ วมกันจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ซึ่ งหุ ้นของบริ ษทั จะแบ่งออกเป็ นหุ ้น โดย
มีราคาตราไว้หุน้ ละเท่ากัน โดยที่ผถู ้ ือหุ น้ จะมีฐานะเป็ นเจ้าของบริ ษทั
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จากรู ปแบบของฟาร์ มดังกล่าวข้างต้น เนื่ องจากในการดาเนิ นกิ จการฟาร์ มส่ วนใหญ่
ในประเทศไทยเป็ นฟาร์ มขนาดเล็ก และเป็ นกิจการเจ้าของคนเดียว ในเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
เล่มนี้ จะกล่าวถึงการบัญชีสาหรับกิจการเจ้าของคนเดียวเท่านั้น

8. ข้ อแนะนาในการเรียนวิชาบัญชีฟาร์ ม
ในการเรี ยนวิชาบัญชีฟาร์ม เพื่อให้นกั ศึกษาประสบความสาเร็ จ ควรปฏิบตั ิตามข้อแนะนา
ดังนี้
8.1 ควรอ่านเนื้อหาในแต่ละหน่วยมาล่วงหน้าเพื่อจะได้เข้าใจยิ่งขึ้น และควรอ่านอย่างน้อย
2 ครั้ง เรื่ องใดที่ยงั ไม่เข้าใจให้ถามครู ผสู ้ อนทันที
8.2 ตั้งใจฟั งในขณะที่ครู สอน หากมีขอ้ สงสัยหรื อไม่เข้าใจในเนื้ อหาเรื่ องใด ให้ซกั ถาม
ครู ผสู้ อนทันที
8.3 ควรทาแบบฝึ กหัดทุกข้อด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอ
8.4 ต้องมีความละเอียดรอบคอบและรักษาความสะอาดให้มากที่สุด

9. การเขียนตัวเลขตามหลักบัญชี
ในการจัดท าบัญชี ฟาร์ ม ผูจ้ ดั ทาจะต้องมี ความรู้ ในเรื่ องการเขี ยนตัวเลขตามหลัก บั ญชี
และควรปฏิบตั ิให้ถูกต้อง ดังนี้
9.1 ในการเขียนตัวเลขและตัวหนังสื อ ควรเขียนให้อ่านง่าย ชัดเจน สะอาด เรี ยบร้อย
9.2 ตัวเลขทุกจานวนตั้งแต่ 3 หลักขึ้ นไป ให้ใส่ เครื่ องหมายจุลภาค ( , ) โดยนับจาก
จุดทศนิยมไปทางซ้ายมือทุก 3 ตัว ในกรณี ที่ มีหลายบรรทัด การเขียนตัวเลขนั้นควรเขียนให้
ตรงหลักเสมอ เช่ น หลักหน่ วยก็เขียนให้ตรงกับหลักหน่ วย หลักสิ บก็เขี ยนให้ตรงกับหลักสิ บ
เป็ นต้น ดังตัวอย่าง
2,550.50
150,409.75
4,680,325.50
9.3 จานวนสตางค์ที่จะเขียนในช่องสตางค์ ถ้าไม่มีให้ใช้เครื่ องหมายยัติภงั ค์ “ – ” หรื อ
เขียน “ 00 ” ก็ได้ แต่มกั นิยมใช้ “ - ” มากกว่า เพราะประหยัดเวลาในการทางาน
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จานวนเงิน
5,300 41,700 9.4 การเขียนตัวเลขในช่องจานวนเงิน ให้เขียนหลักหน่วยของจานวนบาทชิดเส้นด้านขวา
หรื อขีดเส้นแบ่งช่องบาทและสตางค์เสมอ
จานวนเงิน
12,500 50
12,500
50

ถูกต้อง
ผิด

9.5 ถ้าเขียนตัวเลขผิด การแก้ไขตัวเลขที่เป็ นจานวนเงินห้ามใช้น้ ายาลบคาผิด ให้ใช้ปากกา
ขีดฆ่าตัวเลขที่ผิดด้วยหมึกสี เดียวกันและเขียนตัวเลขที่ถูกต้องข้างบนตัวเลขที่ผิด พร้อมลงลายมือชื่ อ
ของผูท้ ี่ขีดฆ่ากากับไว้ทางด้านขวามือทุกครั้ง ตัวอย่างเช่น ตัวเลขที่ถูกต้องคือ 3,829.50 แต่เขียนเป็ น
8,329.50 ดังนั้นการแก้ไขตัวเลขที่ถูกต้อง ดังนี้
3,829.50
8,329.50
9.6 การเขียน วัน เดือน ปี ใช้หลักเกณฑ์ดงั นี้ ถ้าข้อมูลอยูใ่ นหน้าเดียวกันให้เขียนปี พ.ศ.
เพียงครั้งเดียว การเขียนเดื อนให้เขียนเรี ยงลาดับรายการที่เกิ ดขึ้น นิ ยมเขียนอักษรย่อของแต่ละเดือน
ในช่องวันเดื อนปี ถ้ารายการค้าที่เกิดขึ้นในเดือนเดี ยวกันแต่คนละวันให้เขียนเดือนเพียงครั้งเดี ยว
ในแต่ละหน้าของสมุดบัญชี ส่ วนวันที่ให้เขียนเรี ยงลาดับรายการที่เกิดขึ้นตามลาดับก่อนหลัง
พ.ศ. 25  4
เดือน
วันที่
ส.ค.
1
9
25
ก.ย.
1
7
12
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สรุป
การบัญชี หมายถึ ง ศิ ลปะของการเก็บรวบรวม บันทึ ก จาแนก และทาสรุ ปผลข้อมูล
อันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรู ปตัวเงิน ผลงานขั้นสุ ดท้ายของการบัญชี ก็ คือการให้ขอ้ มูล
ทางการเงิน ซึ่ งเป็ นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ าย และผูท้ ี่สนใจในกิจกรรมของกิจการ
บัญชีฟาร์ ม หมายถึง การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายการค้าของกิจการฟาร์ มบันทึกในรู ปตัวเงิน
จาแนกหมวดหมู่ สรุ ปผล และจัดทารายงานทางการเงิน เพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสิ นใจดาเนินการ
แก้ปัญหาของฟาร์ มและช่วยปรับปรุ งการดาเนินกิจการฟาร์มให้ได้ผลดี
วัตถุ ประสงค์ของบัญชี ฟาร์ ม เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการอ้างอิง ทราบฐานะทางการเงิ น
ของกิ จการฟาร์ ม เป็ นเครื่ องมือในการควบคุมและตรวจสอบ จดบันทึกรายการค้าที่ เกิ ดขึ้นเรี ยง
ตามลาดับเหตุการณ์ สรุ ปผลการดาเนินตามระยะเวลาที่กาหนดและเป็ นรายงานต่อบุคคลภายนอก
ความสาคัญของบัญชี ฟาร์ ม คือ ช่ วยให้เจ้าของกิ จการฟาร์ มทราบผลการดาเนิ นงานและ
ฐานะทางการเงินของกิจการฟาร์ ม การวางแผนและตัดสิ นใจในการดาเนินงานของกิจการ
ประวัติของการบัญชี แบ่งออกเป็ น 3 ยุค คือ ยุคก่อนระบบบัญชี คู่ ยุคระบบบัญชี คู่ และ
ยุคปั จจุบนั ในศตวรรษที่ 20 สาหรับประเทศไทยการบัญชี เริ่ มต้นเมื่อมีการเปลี่ ยนแปลงการปกครอง
ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยส่ วนรวม
แม่บทการบัญชี เป็ นกรอบหรื อแนวคิดพื้นฐานในการจัดทาและเสนองบการเงิน ตลอดจน
กาหนดและนามาตรฐานการบัญชี มาปฏิ บตั ิ ได้กาหนดข้อสมมติฐานของการบัญชี ไว้ 2 ข้อ คือ
เกณฑ์คงค้างและเกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเภทของฟาร์ มสามารถจาแนกได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ การจาแนกตามวัตถุประสงค์ของ
การทาฟาร์ม การจาแนกตามกิจกรรมการผลิตของฟาร์ ม และการจาแนกตามรู ปแบบขององค์กรฟาร์ ม
การจาแนกตามรู ปแบบขององค์กรฟาร์ มแบ่งเป็ นเจ้าของคนเดียว กลุ่มเกษตร ห้างหุ ้นส่ วน วิสาหกิจชุ มชน
สหกรณ์หรื อบริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่ง
ข้อแนะนาในการเรี ยนวิชาบัญชี ฟาร์ ม คือควรศึกษาเนื้ อหาวิชาแต่ละหน่วยอย่างละเอียด
ตั้งใจฟังในขณะที่ครู สอน หากมีขอ้ สงสัยหรื อไม่เข้าใจในเนื้ อหาเรื่ องใด ให้ซกั ถามทันที และควร
ทาแบบฝึ กหัดทุกข้อด้วยตัวเองอย่างสม่าเสมอ
การเขียนตัวเลขตามหลักบัญชี คือการเขียนตัวหนังสื อและตัวเลขต้องให้อ่านง่าย ชัดเจน
สะอาดและเรี ยบร้อย การเขียนตัวเลขนั้นในกรณี ที่มีหลายบรรทัดควรให้ตรงหลักเสมอ และ ตัวเลข
ทุก ๆ 3 ตัว ให้ใช้เครื่ องหมายยัติภงั ค์ “, ” โดยนับจากจุดทศนิยมไปทางซ้ายมือทุก 3 ตัว
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แบบฝึ กปฏิบัติ หน่ วยที่ 1
ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการบัญชีและบัญชีฟาร์ ม
คำสั่ ง จงตอบคาถามต่อไปนี้
1. จงอธิบายความหมายของการบัญชี
………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
2. จงอธิบายความหมายของบัญชีฟาร์ม
………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
3. จงบอกวัตถุประสงค์ของบัญชีฟาร์ม
3.1 ……………………………………………………………………………................…
3.2 ………………………………………………………………………………………....
3.3 …………………………………………………………………………………………
3.4 ………………………………………………………………………………………....
4. จงบอกความสาคัญของบัญชีฟาร์ม
4.1 ………………………………………………………………………………………....
4.2 ………………………………………………………………………………………....
4.3 ………………………………………………………………………………………....
4.4 ……………………………………………….…………………………………….......
4.5 …………………………………………………...………………………….................
5. ประวัติของการบัญชี มีความเป็ นมาอย่างไร
………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
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6. จงบอกสาระสาคัญตามแม่บทการบัญชี (ฉบับปรับปรุ ง 2552) มาให้เข้าใจ
...............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
.............................................................................................................................................................
7. จงอธิ บายข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี
...............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
.............................................................................................................................................................
8. จงบอกประเภทและรู ปแบบของฟาร์มมาพอสังเขป
……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
9. จงบอกข้อปฏิบตั ิตามข้อแนะนาในการเรี ยนวิชาบัญชี ฟาร์มมาพอสังเขป
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
10. จงเขียนจานวนเงินต่อไปนี้เป็ นตัวเลข
ลาดับ
1
2
3
4
5

จานวนเงิน (ตัวอักษร)
สองพันหนึ่งร้อยสามสิ บห้าบาทถ้วน
หนึ่งหมื่นสี่ สิบห้าบาทถ้วน
หนึ่งแสนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน
สามแสนเก้าหมื่นสองร้อยบาทห้าสิ บสตางค์
หนึ่งล้านเจ็ดพันสิ บบาทถ้วน

จานวนเงิน (ตัวเลข)
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แบบประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียน หน่ วยที่ 1
ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการบัญชีและบัญชีฟาร์ ม

คาสั่ ง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดคือความหมายของการบัญชี
ก. การสรุ ปผล การจดบันทึก การรายงานข้อมูลทางการเงินในรู ปของหน่วยเงินตรา
ข. การจาแนก การรายงาน การแปลข้อมูลทางการเงินในรู ปของหน่วยเงินตรา
ค. การจดบันทึก การรวบรวม การรายงานข้อมูลทางการเงินในรู ปของหน่วยเงินตรา
ง. การจดบันทึก การจาแนก การสรุ ปผลของรายการทางการเงินในรู ปของหน่วยเงินตรา
จ. การจดบันทึก การรวบรวม การสรุ ปผลของรายการทางการเงินในรู ปของหน่วยเงินตรา
2. ข้อใด ไม่ ใช่ ความหมายของบัญชีฟาร์ม
ก. การจดบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ของฟาร์ ม
ข. สามารถแสดงผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
ค. รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดของผลิตผลของฟาร์ม
ง. การจดบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับการเงินของฟาร์มไว้เป็ นหลักฐาน
จ. ศิลปะของการบันทึก จัดประเภทและสรุ ปรายการที่สาคัญทางบัญชีฟาร์ม
3. วัตถุประสงค์ของบัญชีฟาร์ม คือข้อใด
ก. เพื่อเก็บหลักฐานต่าง ๆ ของกิจการฟาร์ มไว้ให้เป็ นระเบียบเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
ข. เพื่อให้ทราบผลการดาเนินงานและทราบฐานะทางการเงินของกิจการฟาร์ม
ค. เพื่อบันทึกและรวบรวมเหตุการณ์ต่าง ๆ ของกิจการฟาร์ม
ง. เพื่อทราบการรับเงินสดและจ่ายเงินสดของกิจการฟาร์ ม
จ. เพื่อทราบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกิจการฟาร์ ม
4. ข้อใด ไม่ ใช่ ความสาคัญของบัญชีฟาร์ม
ก. เป็ นหลักฐานในการอ้างอิง
ข. ช่วยในการคานวณผลของการดาเนิ นงาน
ค. ช่วยให้ทราบว่ากิจการฟาร์ มมีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของจานวนเท่าใด
ง. ช่วยให้ทราบการดาเนินกิจการฟาร์ มของบุคคลอื่น
จ. เป็ นหลักฐานในการตรวจสอบตัวเงินสดกับยอดบัญชีวา่ ถูกต้องหรื อไม่
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5. ผูใ้ ดได้รับการยกย่องว่าเป็ นบิดาแห่งการบัญชี
ก. ลูกา เดบิตโต้
ข. ลูกา เครดิตโต้
ค. ลูกา เดโอบิต
ง. ลูกา ปาซิโอลิ
จ. ลูกา ปาซิโต้
6. ข้อใดเป็ นข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี
ก. เกณฑ์คงค้างและการดาเนินงานต่อเนื่อง
ข. เกณฑ์คงค้างและสม่าเสมอ
ค. เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่องและความระมัดระวัง
ง. เกณฑ์คงค้างและค่าเสื่ อมราคา
จ. เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่องและสม่าเสมอ
7. ข้อใดคือรู ปแบบของฟาร์ มที่มีการจาแนกตามรู ปแบบขององค์กรฟาร์ม
ก. การทาฟาร์มเพื่อการยังชีพ การทาฟาร์มแบบกึ่งการค้า การทาฟาร์ มเพื่อการค้า
ข. การทาฟาร์ มเฉพาะอย่าง การทาฟาร์ มแบบผสม การทาฟาร์ มเชิงธุ รกิจ
ค. เจ้าของคนเดียว กลุ่มเกษตร สหกรณ์ การทาฟาร์ มแบบผสม
ง. การทาฟาร์ มแบบกึ่งการค้า การทาฟาร์ มแบบผสม กลุ่มเกษตร
จ. เจ้าของคนเดียว กลุ่มเกษตร ห้างหุ น้ ส่ วน วิสาหกิจชุ มชน สหกรณ์
8. ข้อใดคือข้อแนะนาในการเรี ยนวิชาบัญชีฟาร์ม
ก. ควรทาแบบฝึ กหัดมาล่วงหน้าเพื่อให้เข้าใจยิง่ ขึ้น
ข. เมื่อเขียนตัวเลขผิด ควรใช้ยางลบหรื อน้ ายาลบคาผิดลบให้สะอาด
ค. ควรอ่านเนื้อหาในแต่ละหน่วยล่วงหน้าหลาย ๆ ครั้ง
ง. ควรทาแบบฝึ กหัดทุกข้อด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอ
จ. ควรมีขอ้ สงสัยในเนื้อหาที่ครู สอน และซักถามทันที
9. ข้อใดต่อไปนี้เขียนถูกต้องตามหลักบัญชี
ก. 8,012.50
ข. 42000
ค. 73,00.00
ง. 16050.00
จ. 1,9005
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10. เมื่อเขียนตัวเลขผิด มีวธิ ี แก้ไขอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี
ก. ใช้น้ ายาลบคาผิดแล้วลงลายมือชื่อกากับ
ข. เขียนซ้ าคาที่เขียนผิดแล้วลงลายมือชื่อกากับ
ค. ขีดทับคาที่เขียนผิดแล้วเขียนตัวเลขที่ถูกต้องไว้ดา้ นบนตัวเลขที่ผิด แล้วลงลายมือชื่ อกากับ
ง. ขีดทับคาที่เขียนผิดแล้วเขียนตัวเลขที่ถูกต้องไว้ดา้ นบนตัวเลขที่เขียนผิด
จ. ใช้ยางลบลบคาที่เขียนผิดแล้วเขียนตัวเลขที่ถูกต้อง

หน่ วยที่ 2
สินทรัพย์ หนีส้ ิน ส่ วนของเจ้ าของ (ทุน)

สาระสาคัญ
ในการเรี ยนบัญชีจาํ เป็ นต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ
เพื่อนําไปวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกรายการค้าได้อย่างถูกต้อง สามารถเขียนและคํานวณใน
รู ปสมการบัญชีได้ ซึ่ งเป็ นพื้นฐานในการจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน

หัวข้ อเรื่อง
1. สิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ
2. สมการบัญชี
3. งบแสดงฐานะการเงิน

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อธิบายความหมายของสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของได้
จําแนกประเภทสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของได้
บอกความหมายของสมการบัญชีได้
คํานวณหาสิ นทรัพย์ หนี้ สิน และส่ วนของเจ้าของโดยใช้สมการบัญชีได้
บอกความหมายงบแสดงฐานะการเงินได้
แสดงการจัดทํางบแสดงฐานะการเงินได้
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แบบประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน หน่ วยที่ 2
สิ นทรัพย์ หนีส้ ิ น ส่ วนของเจ้ าของ (ทุน)

คาสั่ ง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ภาระผูกพันในปัจจุบนั ของกิจการ ซึ่ งเป็ นผลของเหตุการณ์ในอดีต โดยการชําระภาระผูกพันนั้น
คาดว่าจะส่ งผลให้กิจการสู ญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจ คือข้อใด
ก. ส่ วนของเจ้าของ
ข. สิ นทรัพย์
ค. หนี้สิน
ง. รายได้
จ. ค่าใช้จ่าย
2. ข้อใดคือสิ นทรัพย์หมุนเวียน
ก. รถยนต์
ข. โรงเรื อน
ค. สัตว์ใช้งาน
ง. เงินฝากธนาคาร
จ. เงินลงทุนระยะยาว
3. กิจการมีสินทรัพย์ 150,000 บาท หนี้สิน 10,000 บาท ส่ วนของเจ้าของมีจาํ นวนเท่าใด
ก. 10,000 บาท
ข. 100,000 บาท
ค. 140,000 บาท
ง. 150,000 บาท
จ. 160,000 บาท
4. ข้อใดคือสมการบัญชี
ก. สิ นทรัพย์ = หนี้สิน
ข. สิ นทรัพย์ = หนี้สิน + ส่ วนของเจ้าของ
ค. หนี้สิน = ส่ วนของเจ้าของ - สิ นทรัพย์
ง. สิ นทรัพย์ = หนี้สิน - ส่ วนของเจ้าของ
จ. หนี้สิน = สิ นทรัพย์ + ส่ วนของเจ้าของ
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5. ทรัพยากรที่อยูใ่ นความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกล่าวเป็ นผลของเหตุการณ์ในอดีตซึ่ ง
กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต คือข้อใด
ก. เงินสด ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินฝากธนาคาร ค่าแรงงานจ่ายล่วงหน้า
ข. เงินสด ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ค่าแรงงานจ่ายล่วงหน้า เงินฝากธนาคาร
ค. เงินสด ลูกหนี้ ตัว๋ เงินจ่าย ค่าแรงงานจ่ายล่วงหน้า เงินฝากธนาคาร
ง. เงินสด ลูกหนี้ ค่าแรงงานค้างจ่าย เงินฝากธนาคาร ค่าแรงงานจ่ายล่วงหน้า
จ. เงินสด ลูกหนี้ ค่าแรงงานจ่ายล่วงหน้า เงินฝากธนาคาร เครื่ องมือการเกษตร
6. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ นทรัพย์ หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ มีความหมายตรงตามข้อใด
ก. การบัญชี
ข. สมการบัญชี
ค. รู ปแบบบัญชี
ง. ส่ วนของเจ้าของ
จ. สิ นทรัพย์หมุนเวียน
7. งบแสดงฐานะการเงินมีความหมายตรงตามข้อใด
ก. งบที่แสดงผลการดําเนิ นงานของกิจการ
ข. งบแสดงยอดจํานวนเงินสิ นทรัพย์สุทธิ
ค. รายงานที่แสดงเกี่ยวกับการแบ่งกําไรขาดทุน
ง. งบที่จดั ทําขึ้นมาเพื่อแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง
จ. รายงานที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงบกําไรขาดทุนและการจ่ายเงินปั นผล
8. ข้อใดหมายถึง ส่ วนของเจ้าของ
ก. สิ นทรัพย์ + หนี้สิน
ข. สิ นทรัพย์ - หนี้สิน
ค. สิ นทรัพย์ + ส่ วนของเจ้าของ
ง. สิ นทรัพย์ - ส่ วนของเจ้าของ
จ. สิ นทรัพย์ - เงินกู้
9. เงินกูร้ ะยะยาว ถือเป็ นบัญชีประเภทใด
ก. สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ข. สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ค. หนี้สินหมุนเวียน
ง. หนี้สินไม่หมุนเวียน
จ. ส่ วนของเจ้าของ
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10. งบแสดงฐานะการเงินแบบบัญชีดา้ นขวามือ คือข้อใด
ก. สิ นทรัพย์
ข. หนี้สิน
ค. หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
ง. รายได้
จ. ค่าใช้จ่าย
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เนือ้ หา
1. สิ นทรัพย์ หนีส้ ิ น และส่ วนของเจ้ าของ
1.1 สิ นทรัพย์ (Assets)
แม่บทการบัญชี ให้คาํ นิ ยามของสิ นทรัพย์ไว้วา่ สิ นทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่อยูใ่ น
ความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกล่าวเป็ นผลของเหตุการณ์ในอดีตซึ่ งกิจการคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจากทรัพยากรนั้นในอนาคต เช่ น เงินสด (Cash) เงินฝากสถาบันการเงิน
(Deposits at Financial Institutions) ลูกหนี้ (Account Receivables) อุปกรณ์การเกษตร (Agricultural
Equipment) รถยนต์ (Car) อาคาร (Building) ลิขสิ ทธิ์ (Copyright) เป็ นต้น สิ นทรัพย์แบ่งออกเป็ น
2 ประเภทใหญ่ คือ สิ นทรัพย์หมุนเวียน และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1.1.1 สิ นทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) หมายถึง สิ นทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสามารถ
เปลี่ยนเป็ นเงินสด หรื อขาย หรื อใช้หมดไปภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน สิ นทรัพย์จะถือเป็ น
สิ นทรัพย์หมุนเวียน เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง คือคาดว่าจะได้รับประโยชน์หรื อตั้งใจ
จะขายภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติ หรื อมีวตั ถุประสงค์หลักไว้เพื่อค้า หรื อคาดว่าจะ
ได้รับประโยชน์ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หรื อเป็ น
เงิ นสดหรื อรายการเทียบเท่าเงิ นสด และไม่มีขอ้ จํากัดในการแลกเปลี่ ยนหรื อการใช้ชาํ ระหนี้ สิน
ภายในระยะเวลา 12 เดือน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่
1.1.1.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร (Cash in hand and at Banks) เงินสด
หมายถึง ธนบัตร หรื อเหรี ยญกษาปณ์ ที่กิจการมีอยูใ่ นมือนอกจากนี้ ยงั รวมถึ งเช็คที่ถึงกําหนดไว้รับ
เงินแต่กิจการยังมิได้นาํ ฝากธนาคาร เช็คเดินทาง ดร๊ าฟของธนาคาร ธนาณัติ ตัว๋ แลกเงินที่สามารถ
เปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ทนั ที เป็ นต้น เงินฝากธนาคาร หมายถึง บัญชีเงินฝาก ที่กิจการมีอยูท่ ี่ธนาคาร
ไม่ว่าจําเป็ นเงิ นฝากกระแสรายวัน เงิ นฝากออมทรั พย์ ไม่รวมเงิ นฝากธนาคารประเภทจ่ายคื นเมื่ อ
สิ้ นระยะเวลา (เงินฝากประจํา) รวมทั้งบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารและสถาบันการเงิน
1.1.1.2 เงินลงทุนชัว่ คราว (Current Investment) หมายถึง เงินลงทุนชัว่ คราว
ที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชี เงิ นลงทุ นดังกล่ าวให้แสดงมูลค่าสุ ทธิ หลังจากหักค่าเผื่อการปรั บ
มูลค่าเงินลงทุนหรื อค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน
1.1.1.3 ลูกหนี้ การค้า-สุ ทธิ (Accounts Receivable) หมายถึง จํานวนเงินที่
ลูกค้าค้างชําระค่าสิ นค้าหรื อค่าผลผลิตทางการเกษตรหรื อค่าบริ การที่กิจการได้ขายไปตามปกติของ
กิจการ ให้แสดงมูลค่าสุ ทธิ หลังจากหักค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
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1.1.1.4 เงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน (Short-term
Loans to Related Parties) หมายถึง เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้ง
ลูกหนี้ ในลักษณะอื่นใด นอกจากลูกหนี้ ที่เกิดจากการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ ซึ่ งกําหนดให้แสดงไว้
ในรายการที่ 1.1.1.3 ทั้งนี้ ความหมายของบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกันให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดใน
มาตรฐานการบัญชี
1.1.1.5 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นอื่น (Other Short-term Loans) หมายถึง เงินให้กยู้ มื
ระยะสั้นอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าลําดับที่ 1.1.1.4 ได้
1.1.1.6 สิ นค้าคงเหลือ (Inventories) หมายถึง สิ นค้าสําเร็ จรู ป สิ นค้ากึ่งสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบและวัสดุที่กิจการมีไว้ใช้ในการผลิตเพื่อขาย แต่ยงั มิได้ขายไปจากกิจการ นั้นคือ สิ นค้าเหล่านั้น
ยังมีคงเหลืออยูใ่ นกิจการ เช่น สัตว์เพื่อขายคงเหลือ เป็ นต้น
1.1.1.7 สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น (Other Current Assets) หมายถึง วัสดุสิ้นเปลือง
รายได้คา้ งรับ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า และสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กาํ หนดให้แสดงไว้
ในรายการที่ 1.1.1.1 ถึง 1.1.1.6)
1.1.2 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-Current Assets) หมายถึง สิ นทรัพย์ที่ไม่สามารถ
เปลี่ยนมาเป็ นเงินสดได้เร็ ว หรื อเป็ นสิ นทรัพย์มีอายุการใช้งานเกินกว่ารอบระยะเวลา 12 เดือน ได้แก่
1.1.2.1 เงินลงทุนระยะยาว (Long-term Investment) หมายถึง เงินลงทุนระยะยาว
ที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชี เงินลงทุนดังกล่าว ให้แสดงมูลค่าสุ ทธิ หลังจากหักค่าเผื่อการปรับ
มูลค่าหรื อค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
1.1.2.2 เงิ นให้กู้ยืมระยะยาวแก่ บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน (Long-term
Loans Related Parties) หมายถึง เงินให้กยู้ ืมแก่บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามคํานิ ยามใน
ข้อ 1.1.1.4 ซึ่ งไม่จดั เป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน
1.1.2.3 เงิ นให้กู้ยืมระยะยาวอื่ น (Other long-term Investments) หมายถึ ง
เงินให้กยู้ ืมแก่บุคคลอื่นหรื อกิจการอื่นที่มิใช่บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากที่แสดงไว้ใน
รายการที่ 1.1.2.2
1.1.2.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (Property-Plant and Equipment, Net)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ ให้คาํ นิยามของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ไว้วา่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หมายถึง สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนซึ่ งกิจการมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์
ในการผลิต ในการจําหน่ายสิ นค้าหรื อให้บริ การ เพื่อให้เช่า หรื อเพื่อใช้ในการบริ หารงาน และ
กิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
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สิ นทรัพย์ประเภทนี้ เป็ นสิ่ งที่กิจการได้มาจากการซื้ อหรื อสร้ างขึ้นเอง
โดยกิ จการคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่ งรอบปี บัญชี โดยไม่มีวตั ถุ ประสงค์ซ้ื อมาเพื่อขาย
สิ น ทรัพ ย์ด งั กล่า วให้แ สดงมูล ค่า สุ ท ธิ ห ลัง จากหัก ค่ า เสื่ อมราคาสะสมค่ า เผื่ อการด้อยค่ า ของ
สิ นทรัพย์ เช่ น ที่ ดิน อาคารสํานักงาน โรงงาน เครื่ องจักร รถยนต์ รถไถนา รถแทรกเตอร์
อุปกรณ์การเกษตร โต๊ะทํางาน เป็ นต้น
1.1.2.5 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (Intangible Assets) หมายถึง สิ นทรัพย์ที่ไม่มี
รู ปร่ างหรื อตัวตน แต่ตีราคาเป็ นเงิ นได้ ซึ่ งก่อให้เกิ ดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตแก่กิจการ
เช่น ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร สัมปทาน หรื อค่าความนิยม
1.1.2.6 สิ นทรั พ ย์ไ ม่หมุ นเวีย นอื่ น (Other Non-current Assets) หมายถึ ง
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กาํ หนดให้แสดงไว้ในรายการ 1.1.2.1 ถึง 1.1.2.5
ตัวอย่ างที่ 2.1 สิ นทรัพย์ของบุคคลธรรมดา เช่น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 25  4 นายเจริ ญ รักดี
มีสินทรัพย์ ดังนี้
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รถยนต์
บ้าน
ที่ดิน
รวม

60,000
150,000
500,000
800,000
1,200,000
2,710,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตัวอย่างที่ 2.2 จากตัวอย่างที่ 2.1 นายเจริ ญ รักดี จะดําเนินกิจการฟาร์ มโคนม ชื่อ ‚เจริ ญฟาร์ม‛
ได้นาํ สิ นทรัพย์ที่ตนมีอยูไ่ ปลงทุนในกิจการฟาร์ มโคนม ทําให้สินทรัพย์ที่นาํ ไปลงทุนนั้นเป็ นของ
กิจการ ‚เจริ ญฟาร์ ม ‛ ซึ่ งแยกต่างหากจากสิ นทรัพย์ส่วนตัวแต่มีนายเจริ ญ รักดี เป็ นเจ้าของ ซึ่ ง
นายเจริ ญ รักดี ได้นาํ สิ นทรัพย์ที่มีอยูไ่ ปลงทุน ดังนี้
เงินสด
60,000 บาท
เงินฝากธนาคาร
150,000 บาท
ที่ดิน
1,200,000 บาท
รวม
1,410,000 บาท
หลังจากนําสิ นทรัพย์ส่วนตัวไปลงทุน เป็ นมูลค่า 1,410,000 บาท นายเจริ ญ รักดี มีสินทรัพย์
ส่ วนตัว เหลือ 1,300,000 บาท สิ นทรัพย์ดงั กล่าวที่ถือเป็ นสิ นทรัพย์ส่วนตัวของนายเจริ ญ รักดี
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เป็ นไปตามหลักข้อสมมติฐานหรื อแนวคิดของการรายงานที่ถือว่า กิจการแยกต่างหากจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ
(The Business Entity)
รถยนต์
500,000 บาท
บ้าน
800,000 บาท
รวม
1,300,000 บาท
ในการประกอบกิจการค้าดังกล่าวเจ้าของกิจการจะต้องนําสิ นทรัพย์ต่าง ๆ มาลงทุน
ซึ่ งการบัญชี จะบอกให้เจ้าของกิ จการทราบว่าการดําเนิ นกิ จการนั้นมีกาํ ไรหรื อขาดทุน ถ้ากิ จการ
มีสินทรัพย์มากขึ้นแสดงว่ากิ จการมี กาํ ไร ถ้ามูลค่าของสิ นทรัพย์ต่ าํ ลงแสดงว่าการดําเนิ นกิ จการ
มีผลขาดทุน เช่น นายเจริ ญ รักดี ได้นาํ สิ นทรัพย์มาลงทุน เป็ นมูลค่า 1,410,000 บาท หลังจาก
ได้ดาํ เนินธุ รกิจฟาร์ มโคนม แล้วปรากฏว่ามีสินทรัพย์ต่าง ๆ ดังนี้
เงินสด
100,000 บาท
เงินฝากธนาคาร
500,000 บาท
ลูกหนี้
30,000 บาท
ที่ดิน
1,200,000 บาท
รวม
1,830,000 บาท
มูลค่าของสิ นทรัพย์วนั ที่เริ่ มกิจการ
1,410,000 บาท
สิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นจากวันที่เริ่ มกิจการ
420,000 บาท
แสดงว่ากิจการ ‚เจริ ญฟาร์ม‛ ของนายเจริ ญ รักดี มีผลกําไร 420,000 บาท
ตัวอย่ างที่ 2.3 สิ นทรัพย์ของกิจการฟาร์ ม รุ่ งเรื องฟาร์ ม มีสินทรัพย์ ณ วันที่ 1 มีนาคม 25  4 ดังนี้
เงิ นสด 45,000 บาท เงิ นฝากธนาคาร 200,000 บาท ลู กหนี้ 8,000 บาท อุปกรณ์ การเกษตร
40,000 บาท อาคาร 80,000 บาท ที่ดิน 900,000 บาท ให้คาํ นวณหาสิ นทรัพย์ของรุ่ งเรื องฟาร์ ม
วิธีทา รุ่ งเรื องฟาร์ ม มีสินทรัพย์ ณ วันที่ 1 มีนาคม 25  4 ดังนี้
เงินสด
45,000 บาท
เงินฝากธนาคาร
200,000 บาท
ลูกหนี้
5,000 บาท
วัสดุสาํ นักงาน
3,000 บาท
อุปกรณ์การเกษตร
40,000 บาท
อาคาร
80,000 บาท
ที่ดิน
900,000 บาท
รวม
1,273,000 บาท
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1.2 หนีส้ ิ น (Liability)
แม่บทการบัญชีให้คาํ นิยามของหนี้สินไว้วา่ หนี้ สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปั จจุบนั
ของกิจการ ซึ่งเป็ นผลของเหตุการณ์ในอดีต โดยการชําระภาระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่ งผลให้กิจการ
สู ญเสี ย ทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จ เช่ น เจ้าหนี้ การค้า เงิ นเบิกเกิ นบัญชี ตัว๋ เงิ นจ่า ย
เงิ นกู้ยืมระยะสั้ นหรื อเงิ นกู้ยืมระยะยาว ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็ นต้น การชําระภาระผูกพันในปั จจุบนั
อาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น การจ่ายเงินสด การโอนสิ นทรัพย์อื่น ๆ การใช้บริ การ การเปลี่ ยน
ภาระผูกพันเดิมเป็ นภาระผูกพันใหม่ และการแปลงหนี้เป็ นทุน
หนี้ สินแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ หนี้ สินหมุนเวียน และหนี้ สินไม่หมุนเวียน
สรุ ปรายละเอียด ดังนี้
1.2.1 หนี้ สินหมุนเวียน (Current Liabilities) หมายถึง ภาระผูกพันที่จะต้องชําระ
ภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิ น และกิ จการคาดว่าจะชําระหนี้ สินนั้นคืน
ภายในระยะเวลาดําเนินงานปกติ หนี้สินจะถือว่าเป็ นหนี้หมุนเวียน เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
คือคาดว่าจะมีการชําระคืนภายในรอบระยะเวลาดําเนิ นงานตามปกติ หรื อมีวตั ถุประสงค์หลักไว้
เพื่อการค้า หรื อถึงกําหนดชําระภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หรื อกิจการ
ไม่มีสิทธิ ให้เลื่อนชําระหนี้ออกไปอีกเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
หนี้สินหมุนเวียนได้แก่
1.2.1.1 เงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี ธ นาคารและเงิ น กู้ ยื ม ธนาคารระยะสั้ นจาก
สถาบันการเงิน (Bank Overdraft and Short-term Loans from Financial Institutions) หมายถึง
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิ ชย์หรื อสถาบันการเงิน
อื่น รวมทั้งการขายหรื อขายช่วงลดตัว๋ เงินหรื อสถาบันการเงิน
1.2.1.2 เจ้าหนี้การค้า (Trade Account Payables) หมายถึง เงินที่คา้ งชําระ ค่า
สิ นค้าหรื อค่าบริ การที่ซ้ื อมาเพื่อขายหรื อเพื่อใช้ในการผลิตสิ นค้าหรื อบริ การตามปกติ และ ตัว๋
เงินจ่ายที่กิจการออกให้เพื่อชําระค่าสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าว
1.2.1.3 เงิ นกูย้ ืมระยะยาวที่กาํ หนดชําระภายใน 1 ปี (Current Portion of
Long-term Loans) หมายถึง เงินกูย้ มื ระยะยาวที่จะถึงกําหนดชําระคืนในรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป
1.2.1.4 เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลภายนอกหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Shortterm Loans From Related Parties) หมายถึง เงินกูย้ มื ระยะสั้นและเงินทดรองจากบุคคลภายนอก
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้อง มาเพื่อเพิ่มเติมเงินทุนหมุนเวียน
1.2.1.5 เงินกูย้ ืมระยะสั้นอื่น (Other Short-term Loans) หมายถึง เงินกูย้ ืม
ระยะสั้นอื่นนอกจากกําหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 1.2.1.3 และ1.2.1.4
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1.2.1.6 หนี้ สินหมุนเวียนอื่น (Other Current Liabilities) หมายถึง ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า และหนี้สินหมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กาํ หนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 1.2.1.1
ถึง 1.2.1.5
1.2.2 หนี้ สินไม่หมุนเวียน (Non-Current Liabilities) หมายถึง หนี้ สินที่มีระยะเวลา
การชําระเงิ นนานเกิ นกว่า 1 ปี หรื อเกิ นกว่ารอบระยะเวลาการดําเนิ นงานตามปกติ ของกิ จการ
หนี้ สินไม่หมุ นเวียนเกิ ดจากการกู้ยืมเงิ นมาใช้ในกิ จการเพื่อซื้ อสิ นทรั พย์ที่มีราคาสู ง การแสดง
หนี้ สิ นไม่ หมุ นเวีย นในงบแสดงฐานะการเงิ น งบแสดงฐานะการเงิ นจะเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ ยวกับ
ภาระผูกพันและข้อตกลงต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย วันครบกําหนดชําระ หนี้สินไม่หมุนเวียน ได้แก่
1.2.2.1 เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Long-term Loans
from Related Parties) หมายถึง เงินกูย้ ืมระยะยาวที่กิจการกูย้ ืมจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอื่นใด
1.2.2.2 เงินกูย้ ืมระยะยาวอื่น (Other Long-term Loans) หมายถึง เงินกูย้ ืมจาก
บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลอื่น รวมทั้งจากธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระคืน
เกินกว่า 1 ปี นับจากวันที่ในงบการเงิน
1.2.2.3 ประมาณการหนี้ สิน (Provisions) หมายถึง หนี้ สินที่วดั ค่าได้จากการ
ประมาณการ ซึ่ งกิจการสามารถประมาณการมูลค่าหนี้ สินนั้นได้อย่างน่าเชื่ อถือและเป็ นภาระผูกพัน
ในปัจจุบนั
1.2.2.4 หุ ้นกู้ (Bonds Payable) หมายถึง การจัดหาเงินทุนอย่างหนึ่ งของกิจการ
จากบุคคลภายนอก เพื่อนํามาใช้ในการขยายกิจการและดําเนิ นงาน กิจการจะทําการออกหุ ้นกูใ้ ห้
เป็ นหลักฐานในการกูย้ มื เงินและจ่ายผลตอบแทนในรู ปดอกเบี้ย ซึ่ งหุ ้นกูส้ ่ วนใหญ่จะมีกาํ หนดเวลา
ไถ่ถอนเกินกว่า 1 ปี
1.2.2.5 หนี้ สินไม่หมุ นเวียนอื่ น (Other Non-current Liabilities) หมายถึ ง
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น นอกจากที่กาํ หนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 1.2.2.1 ถึง 1.2.2.4
ตัวอย่ างที่ 2.4 หนี้ สินของบุคคลธรรมดา นายสุ ชาติ รักดี มีหนี้ สิน ณ วันที่ 1 มกราคม 25  4
เงิ นกู้ - ธกส. 50,000 บาท ซื้ อรถบรรทุ กเป็ นเงินเชื่ อจากนายสมบัติ 200,000 บาท ให้คาํ นวณหา
หนี้สินของนายสุ ชาติ รักดี
วิธีทา นายสุ ชาติ รักดี มีหนี้ สิน ณ วันที่ 1 มกราคม 25  4 ดังนี้
เจ้าหนี้ - นายสมบัติ
200,000 บาท
เงินกู้ - ธกส.
50,000 บาท
รวม
250,000 บาท
จากตัวอย่างที่ 2.4 นายสุ ชาติ รักดี มีหนี้สินรวมทั้งสิ้ น 250,000 บาท
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ตัวอย่ างที่ 2.5 หนี้ สินของกิจการฟาร์ ม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 25  4 ตะวันฟาร์ มได้ซ้ื อเครื่ องจักร
เป็ นเงินเชื่อจากร้านพิรุณเกษตร 20,000 บาท ค้างชําระค่าไฟฟ้ า 1,500 บาท ค้างชําระค่าเช่าที่ดิน
3,000 บาท กูเ้ งินจากธนาคาร 30,000 บาท ดอกเบี้ยค้างจ่าย 500 บาท ให้คาํ นวณหาหนี้ สินของ
ตะวันฟาร์ม
วิธีทา ตะวันฟาร์ ม มีหนี้สิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 25  4 ดังนี้
ค่าไฟฟ้ าค้างจ่าย
1,500 บาท
ค่าเช่าค้างจ่าย
3,000 บาท
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
500 บาท
เจ้าหนี้ - ร้านพิรุณเกษตร
20,000 บาท
เงินกู้ - ธนาคาร
30,000 บาท
รวม
55,000 บาท
จากตัวอย่างที่ 2.5 สมมติ ว่า ตะวันฟาร์ ม มี เงิ นสด 80,000 บาท มี ภาระต้องชําระหนี้
ค่าไฟฟ้ าค้างจ่าย ค่าเช่ าค้างจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย เจ้าหนี้ - ร้ านพิรุณเกษตร และเงิ นกู้ - ธนาคาร
รวม 5 ราย เป็ นเงิน 55,000 บาท เงินสดที่เหลือ 25,000 บาท จึงเป็ นของตะวันฟาร์ม
1.3 ส่ วนของเจ้ าของ (Owner ,s Equity) หรือทุน (Proprietorship)
แม่ บทการบัญชี ใ ห้ค าํ นิ ย ามของส่ วนของเจ้า ของไว้ว่า ส่ วนของเจ้า ของ หมายถึ ง
ส่ วนได้เสี ย คงเหลื อในสิ น ทรั พ ย์ข องกิ จ การหลัง จากหัก หนี้ สิ นทั้ง สิ้ นออกแล้ว หมายความว่า
ส่ วนของเจ้าของเป็ นส่ วนที่เหลือจากการเรี ยกร้องของเจ้าหนี้แล้ว ส่ วนของเจ้าของกิจการเจ้าของคนเดียว
ประกอบด้วยจํานวนเงิ นที่ เจ้าของนํามาลงทุ นบวกกับผลกําไรและหัก ด้วยส่ วนที่ เจ้าของกิ จการ
ถอนเงินทุนหรื อหักผลขาดทุน (ถ้ามี)
ตัวอย่างที่ 2.6 ส่ วนของเจ้าของกิจการฟาร์ ม
อุดมสุ ขฟาร์ ม มีสินทรัพย์ท้ งั หมด
40,000 บาท
และอุดมสุ ขฟาร์ ม มีหนี้สินทั้งหมด
10,000 บาท
ดังนั้น ส่ วนของเจ้าของจะเท่ากับ
30,000 บาท
สมมติวา่ อุดมสุ ขฟาร์ ม กูย้ ืมเงินจากธนาคารอีก 20,000 บาท จะทําให้อุดมสุ ขฟาร์ ม มี
สิ นทรัพย์เพิ่มเป็ น 60,000 บาท และมีหนี้ สินรวมเป็ น 30,000 บาท ดังนั้น ส่ วนของเจ้าของก็ยงั คง
เท่าเดิม คือเท่ากับ 60,000 - 30,000 = 30,000 บาท
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ตัวอย่างที่ 2.7 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 25  4 เกษตรชาติฟาร์ ม มีสินทรัพย์ต่าง ๆ ดังนี้
สิ นทรัพย์

=

ส่ วนของเจ้าของ

เงินสด
20,000 บาท
เงินฝากธนาคาร
30,000 บาท
รถยนต์
100,000 บาท
=
850,000 บาท
อาคาร
200,000 บาท
ที่ดิน
500,000 บาท
รวมสิ นทรัพย์
850,000 บาท รวมส่ วนของเจ้าของ 850,000 บาท
จากตัวอย่างที่ 2.7 จะเห็นได้วา่ เกษตรชาติฟาร์ มมีสินทรัพย์ท้ งั สิ้ น 850,000 บาท โดยไม่มี
หนี้สิน นัน่ คือเกษตรชาติฟาร์มมีส่วนของเจ้าของ จํานวน 850,000 บาท
ตัวอย่ างที่ 2.8 จากตัวอย่างที่ 2.7 สมมติวา่ เกษตรชาติฟาร์ มกู้เงิ นจากธนาคาร 100,000 บาท
การคํานวณหาส่ วนของเจ้าของของเกษตรชาติฟาร์ ม ทําได้ดงั นี้
สิ นทรัพย์
- หนี้สิน
=
ส่ วนของเจ้าของ
เงินสด
120,000 บาท
เงินฝากธนาคาร 30,000 บาท
รถยนต์
100,000 บาท - 100,000 บาท =
850,000 บาท
อาคาร
200,000 บาท
ที่ดิน
500,000 บาท
รวมสิ นทรัพย์ 950,000 บาท หนี้สิน 100,000 บาท ส่ วนของเจ้าของ 850,000 บาท
จากตัวอย่างที่ 2.8 จะเห็นได้วา่ มีสินทรัพย์ท้ งั สิ้ น 950,000 บาท แต่ยงั มีส่วนที่เป็ นหนี้ สิน
เกิดจากการกูเ้ งินจากธนาคาร จํานวน 100,000 บาท ดังนั้นในการที่จะคํานวณหาส่ วนของเจ้าของ
จะต้องนํายอดหนี้สินไปหักออกจากสิ นทรัพย์ก่อน ดังนี้
ส่ วนของเจ้าของ = สิ นทรัพย์ - หนี้สิน
= 950,000 - 100,000
= 850,000 บาท

2. สมการบัญชี (Accounting Equation)
สมการบัญชี คือ สมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ นทรัพย์ หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
(ทุน) จะแสดงความสมดุลกันอยูเ่ สมอ สามารถเขียนในรู ปของสมการได้ ดังนี้
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สิ นทรัพย์ = หนี้สิน + ส่ วนของเจ้าของ (ทุน)
Assets = Liabilities + Owner ‘s Equity (Proprietorship)
แสดงสัญลักษณ์ยอ่ ได้ดงั นี้
A
= L + OE (P)
ตามหลักของความสัมพันธ์ระหว่างสิ นทรัพย์ หนี้ สินและส่ วนของเจ้าของ ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบ
ของสมการบัญชี ที่สามารถเขียนได้ 4 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 กิจการไม่มีหนี้สิน เขียนสมการบัญชีได้ดงั นี้
สิ นทรัพย์ = ส่ วนของเจ้าของ
A = OE
การคํานวณสมการบัญชีกรณี กิจการไม่มีหนี้สิน ดังแสดงในตัวอย่างที่ 2.9
ตัวอย่างที่ 2.9 ต่อไปนี้เป็ นสิ นทรัพย์ของสมชายฟาร์ม เงินสด 20,000 บาท เงินฝากธนาคาร
80,000 บาท เครื่ องมือการเกษตร 40,000 บาท รถยนต์ 120,000 บาท โรงเรื อน 200,000 บาท
ที่ดิน 1,000,000 บาท
สิ นทรัพย์
เงินสด
20,000 บาท
เงินฝากธนาคาร
80,000 บาท
เครื่ องมือเกษตร
40,000 บาท
รถยนต์
120,000 บาท
โรงเรื อน
200,000 บาท
ที่ดิน
1,000,000 บาท
รวมสิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ น
1,460,000 บาท
แทนค่าสมการบัญชี ได้ดงั นี้
สิ นทรัพย์ = ส่ วนของเจ้าของ (ทุน)
A
= OE (P)
1,460,000 = ส่ วนของเจ้าของ (ทุน)
ดังนั้น ส่ วนของเจ้าของสมชายฟาร์ มมี 1,460,000 บาท เนื่ องจากสิ นทรั พย์มีค่าเท่ากับ
ส่ วนของเจ้าของ
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กรณีที่ 2 กรณี กิจการมีหนี้สิน เขียนสมการบัญชีได้ดงั นี้
สิ นทรัพย์ = หนี้สิน + ส่ วนของเจ้าของ
A
= L + OE
การคํานวณสมการบัญชีกรณี กิจการมีหนี้สิน ดังแสดงในตัวอย่างที่ 2.10
ตัวอย่ างที่ 2.10 สมชายฟาร์ มมีสินทรัพย์และหนี้ สินดังนี้ เงินสด 20,000 บาท เงินฝากธนาคาร
180,000 บาท เครื่ องมือการเกษตร 40,000 บาท รถยนต์ 120,000 บาท โรงเรื อน 200,000 บาท
ที่ดิน 1,000,000 บาท เจ้าหนี้ - ร้านเลิศเกษตร 50,000 บาท
สิ นทรัพย์
เงินสด
20,000 บาท
เงินฝากธนาคาร
180,000 บาท
เครื่ องมือเกษตร
40,000 บาท
รถยนต์
120,000 บาท
โรงเรื อน
200,000 บาท
ที่ดิน
1,000,000 บาท
รวม
1,560,000 บาท
หนี้สิน
เจ้าหนี้ - ร้านเลิศเกษตร
50,000 บาท
รวม
50,000 บาท
แทนค่าสมการบัญชีได้ดงั นี้
สิ นทรัพย์
= หนี้สิน + ส่ วนของเจ้าของ
A
= L + OE
1,560,000
= 50,000 + ส่ วนของเจ้าของ
1,560,000 - 50,000 = ส่ วนของเจ้าของ
ดังนั้น ส่ วนของเจ้าของ = 1,510,000 บาท
สิ นทรัพย์ = หนี้สิน + ส่ วนของเจ้าของ
1,560,000 = 50,000 + 1,510,000
1,560,000 = 1,560,000
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กรณีที่ 3 กรณี ของค่าสุ ทธิ ของกิจการ (สิ นทรัพย์สุทธิ ) คํานวณโดย สิ นทรัพย์ท้ งั หมดลบด้วย
หนี้สินทั้งหมด เขียนสมการบัญชีได้ดงั นี้
ส่ วนของเจ้าของ = สิ นทรัพย์ - หนี้สิน
OE = A - L
การคํานวณสมการบัญชีกรณี สินทรัพย์สุทธิ ดังแสดงในตัวอย่างที่ 2.11
ตัวอย่างที่ 2.11 ใช้ขอ้ มูลจากตัวอย่างที่ 2.10
แทนค่าสมการบัญชี ได้ดงั นี้
ส่ วนของเจ้าของ
OE
1,510,000
1,510,000 บาท

=
=
=
=

สิ นทรัพย์ - หนี้สิน
A - L
1,560,000 - 50,000
1,510,000 บาท

กรณีที่ 4 กรณี สมการบัญชีเปลี่ยนที่กนั ได้ เขียนสมการบัญชีได้ดงั นี้
หนี้สิน = สิ นทรัพย์ - ส่ วนของเจ้าของ
L = A - OE
การคํานวณสมการบัญชีกรณี สินทรัพย์สุทธิ ดังแสดงในตัวอย่างที่ 2.11
ตัวอย่างที่ 2.11 ใช้ขอ้ มูลจากตัวอย่างที่
แทนค่าสมการบัญชี ได้ดงั นี้
หนี้สิน
L
50,000
50,000 บาท

2.10
=
=
=
=

สิ นทรัพย์ - ส่ วนของเจ้าของ
A - OE
1,560,000 - 1,510,000
50,000 บาท
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3. งบแสดงฐานะการเงิน (Statements of The Financial Position)
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน โดย
สภาวิชาชี พบัญชี เริ่ มใช้ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ได้เปลี่ยนชื่ อจาก ‚งบดุล‛ เป็ น
งบแสดงฐานะการเงิน และได้ให้คาํ นิยาม งบแสดงฐานะการเงิน หมายถึง งบที่จดั ทําขึ้นมาเพื่อแสดง
ฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง กฎหมายบังคับว่าจะต้องจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน
ขึ้นมาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้ นสุ ดปี การเงิน
นอกจากสมการบัญชี ที่แสดงความสัมพันธ์ของสิ นทรัพย์ หนี้ สิน และส่ วนของเจ้าของ
(ทุน) แล้ว สมการบัญชี ยงั เป็ นพื้นฐานของการทํางบแสดงฐานะการเงิน โดยสิ นทรัพย์ที่แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินจะมีจาํ นวนเท่ากับผลรวมของจํานวนหนี้สินกับส่ วนของเจ้าของ
ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่ อง กําหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน มีรูปแบบเดียว
คือ รู ปแบบรายงานแต่ยงั มีการจัดทํางบแสดงฐานะการเงินแบบบัญชี อยูใ่ นประเทศไทย เนื่ องจาก
หลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปรับแบบอย่างมาจากสมาคมผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของสหรัฐอเมริ กา
(AICPA) และจากประเทศอังกฤษ
การจัดทํางบแสดงฐานะการเงินแบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ
3.1 งบแสดงฐานะการเงิน แบบบัญชี (Accounting Form)
งบแสดงฐานะการเงิ นแบบบัญชี จะใช้แบบฟอร์ มคล้ายกับบัญชี แยกประเภท ซึ่ งมี
ลักษณะคล้ายกับตัว ‚ T ‛ แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน ทางด้านซ้ายมือจะแสดงรายการของสิ นทรัพย์
ส่ วนด้านขวามือจะแสดงรายการของหนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
ขั้นตอนในการจัดทํางบแสดงฐานะการเงินแบบบัญชี มีดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 เขียนหัวงบแสดงฐานะการเงิน 3 บรรทัด ให้อยูก่ ่ ึงกลางหน้ากระดาษ
บรรทัดที่ 1 เขียนชื่อกิจการ
บรรทัดที่ 2 เขียนคําว่า ‚งบแสดงฐานะการเงิน‛
บรรทัดที่ 3 เขียนวัน เดือน ปี ที่จดั ทํางบแสดงฐานะการเงิน
ใช้คาํ ว่า ณ วันที่ ...
ขั้นตอนที่ 2 ทางด้านซ้ายมือให้เขียนคําว่า สิ นทรัพย์ และแสดงรายการสิ นทรัพย์ต่าง ๆ
ที่กิจการมีอยู่ท้ งั หมด โดยจะเรี ยงลําดับจากสิ นทรัพย์หมุนเวียน จะเรี ยงจากบัญชี ที่มีสภาพคล่อง
สู งมากไปน้อย แล้วจึงต่อด้วยสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ขั้นตอนที่ 3 ทางด้านขวามือให้เขียนคําว่า หนี้ สินและส่ วนของเจ้าของ และแสดง
รายการหนี้สินและส่ วนของเจ้าของที่กิจการมีอยูท่ ้ งั หมด
ขั้นตอนที่ 4 รวมยอดทั้ง 2 ด้าน ให้ยอดสิ นทรัพย์เท่ากับหนี้ สินและส่ วนของเจ้าของ
และให้ตวั เลขอยูใ่ นระดับเดียวกัน
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ตัวอย่างที่ 2.12 แบบฟอร์มงบแสดงฐานะการเงิน แบบบัญชี

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
.............................
.............................
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
.............................
.............................

ชื่อกิจการ...................................
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ...................................................
บาท สต. หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
- ……………………

- หนี้สินไม่หมุนเวียน

……………………
- ส่ วนของเจ้าของ

- ……………………



บาท สต.


-



-



-



3.2 งบแสดงฐานะการเงิน แบบรายงาน (Report Form)
งบแสดงฐานะการเงิ น แบบรายงานจะใช้แ บบฟอร์ ม ตามรู ป แบบของประกาศ
กรมทะเบียนการค้า เรื่ อง กําหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 ของพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่ตอ้ งนําเสนออย่างเป็ นทางการ
ขั้นตอนในการจัดทํางบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน มีดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 เขียนหัวงบแสดงฐานะการเงิน 3 บรรทัด ให้อยูก่ ่ ึงกลางหน้ากระดาษ
บรรทัดที่ 1 เขียนชื่อกิจการ
บรรทัดที่ 2 เขียนคําว่า ‚ งบแสดงฐานะการเงิน ‛
บรรทัดที่ 3 เขียน ณ วันเดือนปี ที่จดั ทํางบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนที่ 2 เขียนคําว่า ‚ สิ นทรัพย์ ‛ ไว้ตรงกลางกระดาษตอนบน ด้านซ้ายเขียน
หัวข้อสิ นทรัพย์หมุนเวียน และแสดงรายการสิ นทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด บรรทัดถัดมาเขียนหัวข้อ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนให้ตรงกับหัวข้อสิ นทรัพย์หมุนเวียน และแสดงรายการสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทั้งหมด หลังจากรวมยอดทั้งหมดของสิ นทรัพย์
ขั้นตอนที่ 3 เขียนคําว่า ‚ หนี้ สินและส่ วนของเจ้าของ ‛ ไว้ตรงกลางกระดาษต่อจาก
สิ นทรัพ ย์ ให้แสดงรายการที่ เป็ นหนี้ สินหมุ นเวียนและหนี้ สินไม่หมุ นเวียนก่ อน และตามด้วย
รายการที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ แล้วรวมยอดทั้งหมดของหนี้ สินและส่ วนของเจ้าของ ซึ่ งจะต้อง
เท่ากับยอดสิ นทรัพย์ จึงจะถือว่าถูกต้อง
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ตัวอย่างที่ 2.13 แบบฟอร์มงบแสดงฐานะการเงิน แบบรายงาน
ชื่อกิจการ...................................
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ...................................................
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
...............................
...............................
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
...............................
...............................
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์




+





+

+



หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
...............................
...............................
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
...............................
รวมหนี้สิน
ส่ วนของเจ้าของ
ทุน.........................
รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้าของ




+


+



+
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ตัวอย่ างที่ 2.14 ต่อไปนี้เป็ นรายการสิ นทรัพย์และหนี้สินของเมืองลุงฟาร์ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
เงินสด
86,000 บาท
ลูกหนี้ - นายสมโชค
20,000 บาท
วัสดุสาํ นักงาน
15,000 บาท
สัตว์ใช้งาน
40,000 บาท
ที่ดิน
200,000 บาท
เจ้าหนี้ - ร้านวีระ
60,000 บาท
จงทํา
1. แทนค่าสมการบัญชี
2. งบแสดงฐานะการเงินแบบบัญชีและแบบรายงาน
วิธีทาํ
1. แทนค่าสมการบัญชี
สิ นทรัพย์ = หนี้สิน + ส่ วนของเจ้าของ
361,000 = 60,000 + 301,000
361,000 = 361,000
2. งบแสดงฐานะการเงินแบบบัญชี

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด
ลูกหนี้ - นายสมโชค
วัสดุสาํ นักงาน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สัตว์ใช้งาน
ที่ดิน

เมืองลุงฟาร์ม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
86,000 - เจ้าหนี้ - ร้านวีระ
20,000 - ส่ วนของเจ้าของ
15,000 - ทุน - นายรักชาติ

60,000

-

301,000

-

40,000
200,000
361,000

361,000

-

-
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งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน
เมืองลุงฟาร์ม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด
ลูกหนี้ - นายสมโชค
วัสดุสาํ นักงาน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สัตว์ใช้งาน
ที่ดิน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

86,000.20,000.15,000.121,000.40,000.200,000.240,000.361,000.หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ - ร้านวีระ
ส่ วนของเจ้าของ
ทุน - นายรักชาติ
รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้าของ

60,000.301,000.361,000.-
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สรุป
สิ นทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่อยูใ่ นความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกล่าวเป็ นผล
ของเหตุการณ์ในอดีตซึ่ งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต
หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปั จจุบนั ของกิจการ ซึ่ งเป็ นผลของเหตุการณ์ในอดีต โดย
การชําระภาระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่ งผลให้กิจการสู ญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ส่ วนของเจ้าของ หมายถึง ส่ วนได้ส่วนเสี ยคงเหลื อในสิ นทรัพย์ของกิ จการหลังจากหัก
หนี้สินทั้งหมดออกแล้ว
สมการบัญชี คือ สมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ นทรัพย์ หนี้ สินและส่ วนของเจ้าของ
จะแสดงความสมดุลกันอยูเ่ สมอ
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) หมายถึง งบที่จดั ทําขึ้นมาเพื่อแสดงฐานะทางการเงินของ
กิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง
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แบบฝึ กปฏิบัติ หน่ วยที่ 2
สิ นทรัพย์ หนีส้ ิ น ส่ วนของเจ้ าของ (ทุน)
คาสั่ ง จงตอบคําถามต่อไปนี้
1. จงอธิบายความหมายของสิ นทรัพย์ และยกตัวอย่างสิ นทรัพย์มา 5 ชนิด
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. จงอธิบายความหมายของหนี้สิน และยกตัวอย่างมา 3 ชนิด
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. จงอธิบายความหมายของส่ วนของเจ้าของ (ทุน) และยกตัวอย่างมา 2 ชนิด
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. จงบอกความหมายของสมการบัญชี และเขียนรู ปสมการบัญชี
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. จงอธิบายความหมายของงบแสดงฐานะการเงิน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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6. จากรายการต่อไปนี้ ให้ระบุวา่ เป็ นสิ นทรัพย์ หนี้สิน หรื อ ส่ วนของเจ้าของ
รายการ
ประเภทบัญชี
เงินสด
...............................................
ถอนใช้ส่วนตัว
...............................................
อุปกรณ์การเกษตร
...............................................
โรงเรื อน
...............................................
เจ้าหนี้
...............................................
รถแทรกเตอร์
...............................................
ลูกหนี้
...............................................
สัตว์ใช้งาน
...............................................
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
...............................................
เงินฝากธนาคาร
...............................................
เงินเบิกเกินบัญชี
...............................................
ทุน - นายเกษตร
...............................................
เงินกู้ - ธกส.
...............................................
สัตว์เพื่อขายคงเหลือ
...............................................
7. ให้จดั ประเภทแต่ละรายการว่ารายการใดเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินไม่หมุนเวียน โดยใส่ เครื่ องหมาย  ตามแบบฟอร์ มที่กาํ หนดให้
รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เงินฝากธนาคาร
ที่ดิน
เงินสด
เจ้าหนี้
เงินเบิกเกินบัญชี
อาคาร
สัตว์ใช้งาน
ลูกหนี้
เงินกู้

สิ นทรัพย์
หมุนเวียน

สิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียน

หนี้สิน
หมุนเวียน

หนี้สิน
ไม่หมุนเวียน
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8. ต่อไปนี้ เป็ นยอดคงเหลือของบัญชี ต่าง ๆ ณ วันที่ 31 มีนาคม 25  4
เงินกู้
80,000 บาท
เงินฝากธนาคาร
300,000 บาท
เงินสด
150,000 บาท
ลูกหนี้
20,000 บาท
เครื่ องมือเกษตร
30,000 บาท
ที่ดิน
200,000 บาท
โรงเรื อน
60,000 บาท
ให้ ทา 1. คํานวณหาสิ นทรัพย์ท้ งั หมด
2. คํานวณหาหนี้สินทั้งหมด
3. คํานวณหาส่ วนของเจ้าของโดยแทนค่าในสมการบัญชี
9. จงเติมคําในช่องว่างโดยใช้สมการบัญชี
สิ นทรัพย์ = หนี้สิน + ส่ วนของเจ้าของ
9.1 20,000
= 5,000 + .............
9.2 ............. = 7,000 + 10,000
9.3 55,000
= ……… + 40,000
9.4 36,000
= 8,000 + .............
9.5 24,000
= ……..... + 9,000
9.6 ………
= 5,250 + 3,685
10. ต่อไปนี้ เป็ นรายการสิ นทรัพย์ และหนี้สิน ของกําพลฟาร์ม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 25  4
เงินสด
10,500 บาท
เงินฝากธนาคาร
82,000 บาท
ลูกหนี้-นายปัญญา
6,000 บาท
สัตว์ใช้งาน
40,000 บาท
คอกสัตว์
35,000 บาท
ที่ดิน
110,000 บาท
เจ้าหนี้ -ร้านเก่งเกษตร 7,000 บาท
เงินกู้
50,000 บาท
ให้ทาํ งบแสดงฐานะการเงินแบบบัญชีและแบบรายงานของกําพลฟาร์ ม ณ วันที่ 31 มีนาคม 25  4
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ใบงานที่ ่ 2.1
ใบงานที
2.1

ชื่องาน
การจําแนกสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของของฟาร์ ม
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ จําแนกประเภทสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของได้
คําแนะนํา
ให้ นํา ชื่ อ บัญ ชี ที่ อ ยู่ใ นกล่ อ ง ไปเขี ย นในแบบฟอร์ ม กํา หนดให้ แ ต่ ล ะ
ประเภทบัญชี (20 คะแนน)
รถบรรทุก, เจ้าหนี้ , เงินสด, ค่าเช่ารับล่วงหน้า , เงินกู,้ ถอนใช้ส่วนตัว
ทุน - นายแมว, เงินฝากธนาคาร, โรงเรื อน, เครื่ องผสมอาหารสัตว์, ที่ดิน
เครื่ องมือเกษตร, คอกสัตว์, ค่าเช่าค้างจ่าย , สัตว์เพื่อขายคงเหลือ, ลูกหนี้
อาคาร, ค่าไฟฟ้ าค้างจ่าย, สัตว์ใช้งาน และเงินเบิกเกินบัญชี

สิ นทรัพย์ (Asset)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ส่ วนของเจ้าของ
(Owner’s Equity)

หนี้สิน (Liability)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
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ใบงานที่ 2.2
ชื่องาน
การคํานวณสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ เพื่อคํานวณสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ
คําแนะนํา
ให้เติมตัวเลขและข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (20 คะแนน)

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
สัตว์เพื่อขายคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สัตว์ใช้งาน
รถยนต์
ที่ดิน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สุ วรรณฟาร์ม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
30,000 - เจ้าหนี้ - ร้านสมหมาย
70,000
80,000 - ส่ วนของเจ้าของ
25,000 - ทุน - นายสุ วรรณ
.............
40,000
150,000
200,000
...............

-

............

-

-

ส่ วนหัวของงบแสดงฐานะการเงิน แสดงอะไรบ้าง.......................................................................
สิ นทรัพย์หมุนเวียนมีจาํ นวน...................................................................................................บาท
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจาํ นวน...............................................................................................บาท
หนี้สินหมุนเวียนมีจาํ นวน.......................................................................................................บาท
ส่ วนของเจ้าของมีจาํ นวน.........................................................................................................บาท
สิ นทรัพย์รวมทั้งสิ้ นจํานวน.....................................................................................................บาท
หนี้สินและส่ วนของเจ้าของรวมทั้งสิ้ นจํานวน........................................................................บาท
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แบบประเมินผลการเรียนรู้ หลังเรียน หน่ วยที่ 2
สิ นทรัพย์ หนีส้ ิ น ส่ วนของเจ้ าของ (ทุน)
คาสั่ ง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ทรัพยากรที่อยูใ่ นความควบคุมของกิ จการ ทรัพยากรดังกล่าวเป็ นผลของเหตุการณ์ในอดี ตซึ่ ง
กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต คือข้อใด
ก. เงินสด ลูกหนี้ ค่าแรงงานค้างจ่าย เงินฝากธนาคาร ค่าแรงงานจ่ายล่วงหน้า
ข. เงินสด ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินฝากธนาคาร ค่าแรงงานจ่ายล่วงหน้า
ค. เงินสด ลูกหนี้ ค่าแรงงานจ่ายล่วงหน้า เงินฝากธนาคาร เครื่ องมือการเกษตร
ง. เงินสด ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ค่าแรงงานจ่ายล่วงหน้า เงินฝากธนาคาร
จ. เงินสด ลูกหนี้ ตัว๋ เงินจ่าย ค่าแรงงานจ่ายล่วงหน้า เงินฝากธนาคาร
2. ภาระผูกพันในปั จจุบนั ของกิจการซึ่ งเป็ นผลของเหตุการณ์ในอดีตโดยการชําระภาระผูกพันนั้น
คาดว่าจะส่ งผลให้กิจการสู ญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ คือข้อใด
ก. สิ นทรัพย์
ข. หนี้สิน
ค. ส่ วนของเจ้าของ
ง. รายได้
จ. ค่าใช้จ่าย
3. ข้อใดหมายถึง ส่ วนของเจ้าของ
ก. สิ นทรัพย์ + หนี้สิน
ข. สิ นทรัพย์ - หนี้สิน
ค. สิ นทรัพย์ + ส่ วนของเจ้าของ
ง. สิ นทรัพย์ - ส่ วนของเจ้าของ
จ. สิ นทรัพย์ - เงินกู้
4. ข้อใดคือสิ นทรัพย์หมุนเวียน
ก. โรงเรื อน
ข. สัตว์ใช้งาน
ค. รถยนต์
ง. เงินฝากธนาคาร
จ. เงินลงทุนระยะยาว
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5. เงินกูร้ ะยะยาว ถือเป็ นบัญชีประเภทใด
ก. สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ข. สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ค. หนี้สินหมุนเวียน
ง. หนี้สินไม่หมุนเวียน
จ. ส่ วนของเจ้าของ
6. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ มีความหมายตรงตามข้อใด
ก. ส่ วนของเจ้าของ
ข. สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ค. การบัญชี
ง. สมการบัญชี
จ. รู ปแบบบัญชี
7. ข้อใดคือสมการบัญชี
ก. สิ นทรัพย์ = หนี้สิน
ข. สิ นทรัพย์ = หนี้สิน + ส่ วนของเจ้าของ
ค. สิ นทรัพย์ = หนี้สิน - ส่ วนของเจ้าของ
ง. หนี้สิน = สิ นทรัพย์ + ส่ วนของเจ้าของ
จ. หนี้สิน = ส่ วนของเจ้าของ - สิ นทรัพย์
8. กิจการมีสินทรัพย์ 20,000 บาท หนี้สิน 5,000 บาท ส่ วนของเจ้าของมีจาํ นวนเท่าใด
ก. 5,000 บาท
ข. 10,000 บาท
ค. 15,000 บาท
ง. 20,000 บาท
จ. 25,000 บาท
9. งบแสดงฐานะการเงินมีความหมายตรงตามข้อใด
ก. งบแสดงยอดจํานวนเงินสิ นทรัพย์สุทธิ
ข. งบที่แสดงผลการดําเนินงานของกิจการ
ค. งบที่แสดงเกี่ยวกับการแบ่งกําไรขาดทุน
ง. งบที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงบกําไรขาดทุนและการจ่ายเงินปั นผล
จ. งบที่จดั ทําขึ้นมาเพื่อแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง
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10. งบแสดงฐานะการเงินแบบบัญชีดา้ นขวามือ คือข้อใด
ก. สิ นทรัพย์
ข. หนี้สิน
ค. รายได้
ง. ค่าใช้จ่าย
จ. หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ

หน่ วยที่ 3
การวิเคราะห์ รายการค้ า

สาระสาคัญ
ในการจัดทาบัญชี ขั้นตอนที่สาคัญที่สุดคือ การวิเคราะห์รายการค้า ซึ่ งถือเป็ นจุดเริ่ มต้น
ของวงจรบัญชีตอ้ งทาความเข้าใจในหลักการวิเคราะห์รายการค้าอย่างละเอียด เพราะหากวิเคราะห์
รายการค้าผิด ก็จะทาให้การทาบัญชี ในขั้นตอนอื่น ๆ ผิดไปด้วย การวิเคราะห์รายการค้าเป็ น
การพิจารณารายการที่เกิ ดขึ้ นในกิ จการว่ามีผลกระทบต่อสิ นทรัพย์ หนี้ สิน และส่ วนของเจ้าของ
ในการวิเคราะห์รายการค้าจึงต้องยึดหลักสมการบัญชีที่วา่ สิ นทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่ วนของเจ้าของ

หัวข้ อเรื่อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายการค้า
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
การวิเคราะห์รายการค้า
การตั้งชื่อบัญชี
การจัดหมวดหมู่บญั ชีและกาหนดเลขที่บญั ชี
หลักการบันทึกบัญชี
การบันทึกบัญชีฟาร์มตามหลักการบัญชี

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อธิบายความหมายของรายการค้าได้
บอกเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีได้
อธิบายความหมายของการวิเคราะห์รายการค้าและหลักการวิเคราะห์รายการค้าได้
ตั้งชื่อบัญชีได้
กาหนดหมวดหมู่บญั ชี และกาหนดเลขที่บญั ชีได้
อธิบายหลักการบันทึกบัญชีได้
บันทึกบัญชีฟาร์มตามหลักการบัญชีได้
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แบบประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน หน่ วยที่ 3
การวิเคราะห์ รายการค้ า
คาสั่ ง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1. รายการค้าหมายถึงข้อใด
ก. รายการที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดการโอนสิ่ งของระหว่างกิจการฟาร์ มกับบุคคลภายนอก
ข. รายการที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดการโอนกิจการระหว่างกิจการฟาร์ม กับบุคคลภายนอก
ค. การดาเนินงานในทางการค้าอันก่อให้เกิดการจ้างงานระหว่างฟาร์ มกับบุคคลภายนอก
ง. รายการที่ เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นสิ่ ง ที่ มี มู ล ค่ า เป็ นตัว เงิ น ระหว่า งเจ้า ของ
กิจการฟาร์ มกับบุคคลภายนอก
จ. รายการที่ เกิ ดขึ้ นในทางการค้าที่ ทาให้เกิ ดการโอนแลกเปลี่ ยนเงิ นหรื อสิ่ ง ที่ มีค่าเป็ น
ตัวเงินระหว่างกิจการฟาร์ มกับบุคคลภายนอก
2. เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี คือข้อใด
ก. ใบสอบถามราคาสิ นค้า
ข. ใบเสร็ จรับเงิน
ค. จดหมายขอบคุณของลูกค้า
ง. รายงานการประชุม
จ. ทะเบียนผลิตผลของฟาร์ม
3. ข้อใดคือหลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อบัญชี
ก. ชื่อบัญชีควรตั้งชื่ อให้ยาว ๆ
ข. ชื่อบัญชีควรตั้งให้มาก ๆ
ค. ชื่อบัญชีควรตั้งชื่อให้แปลก ๆ
ง. ชื่อบัญชีไม่ควรมีความหมายตามประเภทของบัญชี
จ. ชื่อบัญชีควรเป็ นชื่อที่สามารถบันทึกครอบคลุมได้หลายรายการ
4. จ่ายชาระหนี้ให้เจ้าหนี้ จากการซื้ ออุปกรณ์การเกษตรเป็ นเงินเชื่ อ บันทึกบัญชีอย่างไร
ก. เดบิต บัญชีเงินสด
เครดิต บัญชี เจ้าหนี้
ข. เดบิต บัญชีเจ้าหนี้
เครดิต บัญชีเงินสด
ค. เดบิต บัญชีเงินกู้
เครดิต บัญชีเงินสด
ง. เดบิต บัญชีอุปกรณ์การเกษตร เครดิต บัญชีเงินสด
จ. เดบิต บัญชีอุปกรณ์การเกษตร เครดิต บัญชี เจ้าหนี้
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5. ซื้ ออุปกรณ์การเกษตรเป็ นเงินเชื่อ ทาให้มีผลต่อสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของอย่างไร
ก. สิ นทรัพย์เพิ่ม สิ นทรัพย์ลด
ข. สิ นทรัพย์เพิ่ม หนี้สินเพิ่ม
ค. สิ นทรัพย์ลด หนี้สินลด
ง. สิ นทรัพย์เพิ่ม ส่ วนของเจ้าของเพิ่ม
จ. สิ นทรัพย์ลด ส่ วนของเจ้าของลด
6. ขายไก่ได้เงินสด 2,000 บาท มีผลต่อสมการบัญชีอย่างไร
ก. สิ นทรัพย์เพิ่ม สิ นทรัพย์ลด
ข. สิ นทรัพย์เพิม่ หนี้สินเพิม่
ค. สิ นทรัพย์ลด หนี้สินลด
ง. สิ นทรัพย์เพิ่ม ส่ วนของเจ้าของเพิ่ม
จ. สิ นทรัพย์ลด ส่ วนของเจ้าของลด
7. Chart of Accounts คืออะไร
ก. ผังบัญชี
ข. ผังวงจร
ค. วงจรบัญชี
ง. ความหมายของบัญชี
จ. ผังรายการค้า
8. ข้อใดหมายถึงการบันทึกรายการค้าตามหลักบัญชีคู่
ก. สิ นทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่ วนของเจ้าของ
ข. สิ นทรัพย์เท่ากับส่ วนของเจ้าของ
ค. ด้านเดบิตเท่ากับด้านเครดิต
ง. รายได้เท่ากับค่าใช้จ่าย
จ. สิ นทรัพย์เท่ากับหนี้สินลบส่ วนของเจ้าของ
9. การวิเคราะห์รายการค้า หมายถึงข้อใด
ก. การพิจารณารายได้ของเจ้าของกิจการ
ข. การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกิจการ
ค. การพิจารณาเงินฝากธนาคารของเจ้าของกิจการ
ง. การพิจารณาสิ นทรัพย์ของเจ้าของกิจการ
จ. การพิจารณารายการค้าที่เกิดขึ้นแต่ละรายการ
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10. ซื้ อลูกสุ กรมาเลี้ยงไว้เพื่อขายเป็ นเงินสด
ก. เดบิต บัญชีสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อขาย
ข. เดบิต บัญชีเงินสด
ค. เดบิต บัญชีค่าสัตว์เพื่อขาย
ง. เดบิต บัญชีค่าสัตว์เพื่อขาย
จ. เดบิต บัญชีลูกหนี้

บันทึกบัญชี อย่างไร
เครดิต บัญชีเงินสด
เครดิต บัญชีลูกสุ กร
เครดิต บัญชี เจ้าหนี้
เครดิต บัญชีเงินสด
เครดิต บัญชี ค่าสัตว์เพื่อขาย
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เนือ้ หา
1. รายการค้ า (Business Transaction)
1.1 รายการค้ า
รายการค้า หมายถึง รายการที่เกิดขึ้นในทางการค้าที่ทาให้เกิดการโอนแลกเปลี่ยนเงิน
หรื อสิ่ ง ที่มีค่า เป็ นตัวเงิ นระหว่า งกิ จ การกับ บุค คลภายนอก โดยรายการค้า นี้ จะมีผ ลทาให้เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์ หนี้ สิน และส่ วนของเจ้าของเสมอ ซึ่ งรายการค้าดังกล่าวอาจเป็ น
รายการค้าที่เกิดขึ้นภายในหรื อภายนอกกิจการก็ได้ ตัวอย่างรายการค้า มีดงั นี้
1.1.1 นาเงินสดหรื อสิ นทรัพย์อื่นมาลงทุน เช่น รถแทรกเตอร์ อาคาร ที่ดิน เป็ นต้น
1.1.2 ซื้ อสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดและเงินเชื่อ เช่น ซื้ อเครื่ องผสมอาหารสัตว์เป็ นเงินสด
ซื้ อที่ดินเป็ นเงินเชื่อ ซื้ อรถแทรกเตอร์ เป็ นเงินเชื่อ เป็ นต้น
1.1.3 ขายผลผลิตเป็ นเงินสด และเงินเชื่อ
1.1.4 จ่ายชาระหนี้ให้เจ้าหนี้
1.1.5 รับชาระหนี้จากลูกหนี้ ที่คา้ งชาระ
1.1.6 กูเ้ งินจากบุคคลภายนอก
1.1.7 จ่ายชาระหนี้เงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ย
1.1.8 จ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าสัตว์เพื่อขาย ค่าแรงงาน ค่าอาหารสัตว์ เป็ นต้น
1.1.9 การรับรายได้ต่าง ๆ เช่น ขายไก่เนื้อ ขายสุ กรขุน ขายไข่ไก่ เป็ นต้น
1.2 รายการทีไ่ ม่ ใช่ รายการค้ า (Non-Business Transaction)
รายการที่ไม่ใช่ รายการค้า คือ การดาเนิ นงานที่ไม่ก่อให้เกิ ดการโอนเงิ นหรื อสิ่ งที่ มี
มูลค่าเป็ นตัวเงินระหว่างกิจการฟาร์มกับบุคคลภายนอก ตัวอย่างรายการที่ไม่ใช่รายการค้า มีดงั นี้
1.2.1 การต้อนรับลูกค้า
1.2.2 การจัดตกแต่งร้าน
1.2.3 การเชิญชวนให้ลูกค้าชมกิจการฟาร์ ม
1.2.4 การจัดแสดงผลผลิต
1.2.5 การสอบถามราคาสิ นค้า
1.2.6 การเขียนจดหมายขอบคุณลูกค้า
1.2.7 ได้รับคาสั่งซื้ อผลผลิตจากลูกค้า
1.2.8 การติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อสั่งซื้ อเครื่ องจักร
1.2.9 การสาธิ ต เช่น สาธิ ตการรี ดนมวัว สาธิ ตการตอนสุ กร เป็ นต้น
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2. เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี หมายถึง เอกสารที่เกี่ ยวข้องกับกิจการฟาร์ มในรู ปของ
ตัวเงินเมื่อมีรายการค้าใด ๆ จะต้องมีการจัดทาเอกสารขึ้นเพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ในการบันทึกบัญชี เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี น้ ี จะต้องเก็บรักษาไว้เป็ นอย่างดีไม่ให้สูญหาย
หรื อชารุ ด โดยเก็บไว้ที่สถานประกอบการหรื อสถานที่ที่ใช้เป็ นที่ทาการสานักงานของกิจการฟาร์ ม
ซึ่ งปฏิบตั ิงานอยูเ่ ป็ นประจาและต้องเก็บรักษาไว้เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นับแต่วนั ปิ ดบัญชี หรื อ
จนกว่าจะมีการส่ งมอบบัญชี
เมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้นกิจการจะต้องเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เป็ นหลักฐานในการบันทึกบัญชี
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี เช่น ใบเสร็ จรับเงิน ใบกากับภาษี ใบแจ้งหนี้ ใบส่ งของ ใบสั่งซื้ อ
ใบสาคัญรับเงิน ใบเบิกค่ารถรับจ้าง เป็ นต้น
เอกสารหมายเลข 1
รายการซื้ อปุ๋ ยเป็ นเงินสด
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เอกสารหมายเลข 2
รายการรับชาระหนี้

เลขที่ ………………
เล่มที่……………….

ใบเสร็จรับเงิน
ทีอ่ ยู่
ทีอ่ ยู่………………
บริษัท ถนน…………………..........................
ตาบล…………..… อาเภอ….……………………..............
จังหวัด…………....รหัสไปรษณีย์……………………......
โทรศัพท์ ……………………
โทรสาร………………………….
อ้างอิงใบส่ งของ
เลขที่
ลาดับ

จานวนเงิน

 เงินสด

คลัง แผนก

รายการ

เลขประจาตัวผู้เสี ยภาษี
อัตราภาษี ……7.00%..............
ส่ วนลด………………………...
วันที่……………………………

เขต

พนักงานขาย

จานวน

ส่ วนลด

จานวนเงิน

รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม่
7.00%
รวมทั้งสิ้น
 เช็คเลขที.่ ..........................ธนาคาร…………………ลงวันที่…………………………

ผู้รับของ…………………………….. ผู้ตรวจ……………………….. ผู้ส่งของ……………………….
เอกสารประจาตัว……………………. ผู้นาส่ ง……………………….. ผู้ลงนาม……………………….
วันที่…………………………………. วันที่………………………….. วันที่……………………………
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เอกสารหมายเลข 3
รายการจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

บริษัท พัฒนาเกษตร จากัด

ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

เลขที่ ………....
เล่มที่………….

63/6 ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร 0-7435-5667 โทรสาร 0-7435-5667 เลขประจาตัวผู้เสี ยภาษี…………………..
วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25 3

ชื่อ-สกุล ร้ านสวนเกษตร
ลาดับ
1.

ตัวอักษร
ชาระโดย

รายการ
อาหารสุ กร

รหัสสิ นค้ า

จานวน

11

20

ราคาต่ อ
หน่ วย
1,200.00

รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม่
7.00%
รวมทั้งสิ้น
สองหมื่นห้ าพันหกร้ อยแปดสิ บบาทถ้ วน

จานวนเงิน
24,000.00

24,000.00
1,680.00
25,680.00

 เงินสด
 เช็คเลขที่……………… ธนาคาร/สาขา…………………. ลงวันที่…………………
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
…………………………………………………
ผู้จ่ายเงิน

……………………………………………
ผู้รับเงิน
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เอกสารหมายเลข 4
รายการซื้ อเป็ นเงินเชื่อ

เพือ่ นเกษตร

ใบส่ งของ/ใบแจ้ งหนี้

ทีอ่ ยู่ 987 ถ.ราเมศวร์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร ศัพท์ 0-7461-8798 แฟกซ์ 0-7461-8799
หมายเลขประจาตัวผู้เสี ยภาษี 1 121 768931

เล่มที่ 01
เลขที่ 001
วันที่ 29 มกราคม 25 3

ได้ รับเงินจาก นางนิภาพร สุ ขศรี
ทีอ่ ยู่ 451 หมู่ 2 ต. เขาชั ยสน อ.เขาชั ยสน จ.พัทลุง 93130
พนักงานขาย
ปริมาณ
5

ตัวอักษร

หมายเลขใบสั่ งซื้อ
รายละเอียด
ปุ๋ ย สู ตร 15-15-15

หกพันสี่ ร้อยยีส่ ิ บบาทถ้ วน

วันทีจ่ ัดส่ ง

จัดส่ งผ่าน

ราคาต่ อหน่ วย

จานวนเงิน

1,200.00

รวม
อัตราภาษี
ภาษีขาย
รวมทั้งสิ้น

6,000.00

6,000.00
7.00%
420.00
6,420.00

ลงชื่อ ……………………ผู้รับสิ นค้ า วันที่………………………..ลงชื่อ………………ผู้ส่งสิ นค้ า
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3. การวิเคราะห์ รายการค้า (Business Transaction Analysis)
การวิเคราะห์รายการค้า หมายถึง การพิจารณารายการค้าที่เกิ ดขึ้ นแต่ล ะรายการ ว่า มี
ผลกระทบทาให้สินทรัพย์ หนี้ สิน และส่ วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลง
เป็ นจานวนเท่าใด เพื่อจะได้นาไปบันทึกบัญชีได้ถูกต้อง ในการบันทึกบัญชี ขั้นตอนที่สาคัญที่สุด
คื อ การวิ เ คราะห์ ร ายการค้ า ซึ่ งถื อ เป็ นจุ ด เริ่ มต้ น ของวงจรบัญ ชี ต้ อ งท าความเข้ า ใจใน
หลักการวิเคราะห์รายการค้าอย่างละเอียด เพราะหากวิเคราะห์รายการค้าผิด ก็จะทาให้การทาบัญชี
ในขั้นตอนอื่น ๆ ผิดไปด้วย
ในการวิเคราะห์รายการค้า ยึดสมการบัญชีเป็ นหลักในการวิเคราะห์รายการค้า ดังนี้
3.1 สิ นทรัพย์เพิ่ม
ส่ วนของเจ้าของเพิ่ม
3.2 สิ นทรัพย์ลด
ส่ วนของเจ้าของลด
3.3 สิ นทรัพย์อย่างหนึ่งเพิ่ม
สิ นทรัพย์อย่างหนึ่งลด
3.4 สิ นทรัพย์เพิ่ม
หนี้สินเพิ่ม
3.5 สิ นทรัพย์ลด
หนี้สินลด
ตารางที่ 3.1 แสดงตัวอย่างรายการค้าและการวิเคราะห์รายการค้า
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.

ตัวอย่างรายการค้ า
เจ้าของกิจการนาเงินสดมาลงทุน
รับรายได้
จ่ายค่าน้ า ค่าไฟฟ้ า
นาเงินสดไปใช้ส่วนตัว
ซื้ อเครื่ องผสมอาหารสัตว์เป็ นเงินสด
รับชาระหนี้จากลูกหนี้
นาเงินไปฝากธนาคาร
ถอนเงินจากธนาคารมาใช้ในกิจการฟาร์ ม
ซื้ อรถแทรกเตอร์ เป็ นเงินเชื่อ
กูเ้ งินจากธนาคาร
จ่ายชาระหนี้เจ้าหนี้
จ่ายชาระหนี้เงินกู้

การวิเคราะห์ รายการค้ า
สิ นทรัพย์เพิ่ม

ส่ วนของเจ้าของเพิ่ม

สิ นทรัพย์ลด

ส่ วนของเจ้าของลด

สิ นทรัพย์อย่างหนึ่งเพิ่ม สิ นทรัพย์อย่างหนึ่งลด

สิ นทรัพย์เพิม่

หนี้สินเพิม่

สิ นทรัพย์ลด

หนี้สินลด
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ตัวอย่างที่ 3.1 จงวิเคราะห์รายการค้าต่อไปนี้ โดยทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตอ้ งการ
สิ นทรัพย์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หนี้สิน

รายการค้า
เจ้าของกิจการนาเงินสดมาลงทุน
จ่ายค่าอาหารสัตว์
นาเงินสดไปฝากธนาคาร
ซื้ อรถแทรกเตอร์ เป็ นเงินเชื่ อ
ส่ งบิลเก็บเงินจากลูกค้าค่าขายสุ กร
ยังไม่ได้รับเงิน
รับชาระหนี้จากลูกหนี้
กูเ้ งินจากธนาคาร
เจ้าของกิจการถอนเงินไปใช้ส่วนตัว
รับเงินสดจากการขายสุ กร
จ่ายชาระหนี้

เพิ่ม


ลด

เพิ่ม

ลด








ส่ วนของ
เจ้าของ
เพิ่ม ลด






















ตัวอย่างที่ 3.2 การวิเคราะห์รายการค้าของสุ เทพฟาร์ม
รายการค้า

สิ นทรัพย์
เพิ่มขึ้น ลดลง

หนี้สิน
เพิ่มขึ้น ลดลง

25  3
ต.ค. 1 นายสุ เทพนาเงินสด เงินสด
มาลงทุน 400,000 บาท 400,000
3 กูเ้ งินจาก ธกส.
100,000 บาท
6 ซื้ ออาหารสัตว์
17,000 บาท

ส่ วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้น ลดลง
ทุน - นาย
สุ เทพ
400,000

เงินกู้ ธกส.
100,000

เงินสด
100,000
เงินสด
17,000

ค่าอาหารสัตว์

17,000
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รายการค้า
25  3
ต.ค. 8 รับเงินจากการขาย
ไข่ไก่ 35,000 บาท

สิ นทรัพย์
เพิ่มขึ้น ลดลง
เงินสด
35,000

10 ซื้ ออุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์
20,000 บาท
การ
เกษตร
20,000
15 ส่ งบิลเก็บเงินค่าไข่ไก่ ลูกหนี้จากนายสมยังไม่ได้ นายสม
รับเงิน
50,000
17 ซื้ ออุปกรณ์การเกษตร
จากร้านเพื่อนเกษตร
จานวน 15,000 บาท
เป็ นเงินเชื่อ
20 รับชาระหนี้จาก
นายสม 30,000 บาท

อุปกรณ์
การ
เกษตร
15,000
เงินสด
30,000

22 นาเงินไปฝากธนาคาร เงินฝาก
20,000 บาท
ธนาคาร
20,000
27 จ่ายชาระหนี้ให้
ร้านเพื่อนเกษตร
15,000 บาท
30 นายสุ เทพเบิกเงินจาก
ธนาคารไปใช้ส่วนตัว
7,000 บาท

หนี้สิน
เพิ่มขึ้น ลดลง

ส่ วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้น ลดลง
ขาย
ผลิตผล
จากสัตว์
35,000

เงินสด
20,000

ขาย
ผลิตผล
จากสัตว์
50,000
เจ้าหนี้ ร้านเพื่อน
เกษตร
15,000
ลูกหนี้นายสม
30,000
เงินสด
20,000
เงินสด
15,000

เงินฝาก
ธนาคาร
7,000

เจ้าหนี้ ร้านเพื่อน
เกษตร
15,000
ถอนใช้
ส่ วนตัว
7,000
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การวิเคราะห์รายการค้า นอกจากจะวิเคราะห์ตามตัวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว อาจทาในรู ป
ของงบแสดงฐานะการเงิ น ก็ ไ ด้ เพื่ อ ให้ เ ข้า ใจยิ่ ง ขึ้ น และท าให้ วิ เ คราะห์ ถึ ง การเปลี่ ย นแปลง
ฐานะการเงินของกิจการได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการวิเคราะห์รายการค้าในรู ปแบบงบแสดงฐานะการเงิน
จึงเป็ นทางเลือกหนึ่งในการนาไปวิเคราะห์รายการค้า
ตัวอย่างที่ 3.3 ต่อไปนี้เป็ นรายการค้าระหว่างเดือนสิ งหาคม 25  3 ของพิรุณฟาร์ ม ดังนี้
25  3
ส.ค. 1 นายพิรุณนาเงินสด 200,000 บาท และที่ดิน 60,000 บาท มาลงทุน
6 จ่ายค่าแรงงาน เป็ นเงินสด 5,000 บาท
10 ซื้ ออุปกรณ์การเกษตรเป็ นเงินเชื่อ 40,000 บาท
15 จ่ายชาระหนี้ให้เจ้าหนี้ 10,000 บาท
19 ส่ งบิลเก็บเงินค่าขายสุ กรจาก น.ส.ดวงใจ 8,000 บาท ยังไม่ได้รับเงิน
25 กูเ้ งินจาก ธกส. จานวน 100,000 บาท
ให้ ทำ วิเคราะห์รายการค้าและแสดงรายการเปลี่ยนแปลงในงบแสดงฐานะการเงิน
รายการค้ าที่ 1 วันที่ 1 สิ งหาคม 25  3 นายพิรุณนาเงินสด 20,000 บาท และที่ดิน 60,000 บาท
มาลงทุน
ผลการวิเคราะห์รายการค้า เป็ นดังนี้
สิ นทรัพย์
= หนี้สิน + ส่ วนของเจ้าของ
เงินสด เพิ่ม 200,000 ที่ดิน เพิ่ม 60,000 = + ทุน - นายพิรุณ เพิ่ม 260,000
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นดังนี้
พิรุณฟาร์ม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 1 สิ งหาคม 25  3
สิ นทรัพย์
หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ส่ วนของเจ้าของ
เงินสด
200,000 - ทุน - นายพิรุณ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน
60,000 260,000 -

260,000 -

260,000 -
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รายการค้ าที่ 2 วันที่ 6 สิ งหาคม 25  3 จ่ายค่าแรงงาน เป็ นเงินสด 5,000 บาท
ผลการวิเคราะห์รายการค้า เป็ นดังนี้
สิ นทรัพย์
= หนี้สิน + ส่ วนของเจ้าของ
เงินสด ลด 5,000 = + ทุน ลด (ค่าแรงงาน เพิ่ม) 5,000
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นดังนี้
พิรุณฟาร์ม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 6 สิ งหาคม 25  3
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด (200,000 - 5,000)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน

หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
ส่ วนของเจ้าของ
195,000 - ทุน - นายพิรุณ (260,000 - 5,000) 255,000 60,000 255,000 -

255,000 -

รายการค้ าที่ 3 วันที่ 10 สิ งหาคม 25  3 ซื้ ออุปกรณ์การเกษตรเป็ นเงินเชื่อ 40,000 บาท
ผลการวิเคราะห์รายการค้า เป็ นดังนี้
สิ นทรัพย์
= หนี้สิน
+ ส่ วนของเจ้าของ
อุปกรณ์การเกษตร เพิม่ 40,000 = เจ้าหนี้ เพิม่ 40,000 + การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นดังนี้
พิรุณฟาร์ม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 10 สิ งหาคม 25  3
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อุปกรณ์การเกษตร
ที่ดิน

หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
195,000 - เจ้าหนี้
ส่ วนของเจ้าของ
40,000 - ทุน - นายพิรุณ
60,000 295,000 -

40,000
255,000 295,000 -
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รายการค้ าที่ 4 วันที่ 15 สิ งหาคม 25  3 จ่ายชาระหนี้ให้เจ้าหนี้ 10,000 บาท
ผลการวิเคราะห์รายการค้า เป็ นดังนี้
สิ นทรัพย์
= หนี้สิน
+ ส่ วนของเจ้าของ
เงินสด ลด 10,000 = เจ้าหนี้ ลด 10,000 + การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นดังนี้
พิรุณฟาร์ม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 15 สิ งหาคม 25  3
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด (195,000 - 10,000)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อุปกรณ์การเกษตร
ที่ดิน

หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
185,000 - เจ้าหนี้ (40,000 - 10,000)
ส่ วนของเจ้าของ
40,000 - ทุน - นายพิรุณ
60,000 285,000 -

30,000
255,000 285,000 -

รายการค้ าที่ 5 วันที่ 19 สิ งหาคม 25  3 ส่ งบิลเก็บเงินค่าขายสุ กรจาก น.ส.ดวงใจ 8,000 บาท
ยังไม่ได้รับเงิน
ผลการวิเคราะห์รายการค้า เป็ นดังนี้
สิ นทรัพย์
= หนี้สิน + ส่ วนของเจ้าของ
เงินสด เพิม่ 8,000 = + ขายสัตว์เพื่อขาย เพิ่ม 8,000
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นดังนี้
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สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด
ลูกหนี้ - น.ส.ดวงใจ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อุปกรณ์การเกษตร
ที่ดิน

พิรุณฟาร์ม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 19 สิ งหาคม 25  3
หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
185,000 - เจ้าหนี้
30,000
8,000 - ส่ วนของเจ้าของ
ทุน - นายพิรุณ (255,000+8,000) 263,000 40,000 60,000 293,000 293,000 -

รายการค้ าที่ 6 วันที่ 25 สิ งหาคม 25  3 กูเ้ งินจาก ธกส. จานวน 100,000 บาท
ผลการวิเคราะห์รายการค้า เป็ นดังนี้
สิ นทรัพย์
= หนี้สิน
+ ส่ วนของเจ้าของ
เงินสด เพิม่ 100,000 = เงินกู้ - ธกส. เพิม่ 100,000 +
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นดังนี้

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด (185,000+100,000)
ลูกหนี้ - น.ส.ดวงใจ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อุปกรณ์การเกษตร
ที่ดิน

พิรุณฟาร์ม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 25 สิ งหาคม 25  3
หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
285,000 - เจ้าหนี้
8,000 - หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ - ธกส.
40,000 - ส่ วนของเจ้าของ
60,000 - ทุน - นายพิรุณ
393,000 -

30,000
100,000 263,000 393,000 -
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4. การตั้งชื่อบัญชี
4.1 หลักเกณฑ์ ในการตั้งชื่อบัญชี
ในรายการค้าหนึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วจะมีพิจารณาว่ารายการค้าที่จะบันทึกนั้นใช้ชื่อบัญชี
อะไร ควรตั้งให้เหมาะสม โดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อบัญชี ดังนี้
4.1.1 ใช้ชื่อบัญชีที่นิยมใช้กนั อยูแ่ ล้วทัว่ ไป
4.1.2 ตั้งชื่อบัญชีให้มีความหมายตามหมวดหมู่ของบัญชี
4.1.3 ไม่ควรตั้งบัญชีให้ยาวหรื อแปลก ๆ
4.1.4 ชื่อบัญชีที่ต้ งั นั้นควรจะลงรายการค้าได้มาก
4.2 การตั้งชื่อบัญชีตามประเภทของบัญชี
4.2.1 บัญชี ประเภทสิ นทรัพย์ ให้นาชื่ อของสิ นทรัพย์น้ นั มาตั้งชื่ อบัญชี ตามลักษณะ
และประเภทของสิ นทรัพย์ เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ สัตว์เพื่อขายคงเหลือ สัตว์ใช้งาน
รถบรรทุก อุปกรณ์และเครื่ องมือเกษตร เรื อนเพาะชา คอกสัตว์ อาคารสานักงาน ที่ดิน เป็ นต้น
บัญชีสัตว์เพื่อขายคงเหลือ คือ สัตว์ที่ซ้ื อมาเลี้ยงไว้เพื่อขายแต่เมื่อถึงวันสิ้ นงวด
บัญชียงั ขายไม่หมด จะทาการตรวจนับจานวนสัตว์เพื่อขายที่คงเหลืออยู่ โดยตัดโอนออกจากบัญชี
ค่าสัตว์เพื่อขาย
บัญชี สัตว์ใช้งาน คือ สัตว์ที่ซ้ื อมาเลี้ ยงไว้เพื่อใช้งานรวมทั้งสัตว์ที่ซ้ื อมาหรื อ
มีไว้เพื่อใช้ผสมพันธุ์ เช่น กระบือ โค ช้าง แพะ ม้า เป็ นต้น
4.2.2 บัญชีประเภทหนี้สิน ให้นาชื่อของหนี้สินมาตั้งชื่อบัญชี ตามลักษณะและประเภท
ของหนี้สิน เช่น เจ้าหนี้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ตัว๋ เงินจ่าย ค่าแรงงานค้างจ่าย เงินกู้ เป็ นต้น
4.2.3 บัญชีประเภทส่ วนของเจ้าของ ให้นาชื่อส่ วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของมาตั้งเป็ นชื่อบัญชี
เช่น ทุน ถอนใช้ส่วนตัว ขายสัตว์เพื่อขาย ขายผลิตผลจากสัตว์ ขายผลิตผลจากพืช ค่าสัตว์เพื่อขาย
ค่าอาหารสัตว์ ค่าเวชภัณฑ์ เป็ นต้น สามารถแยกลักษณะของการตั้งชื่อ ได้ดงั นี้
บัญชี ขายสัตว์เพื่อขาย กิ จการฟาร์ มขายสัตว์ที่เลี้ ยงไว้เพื่อขาย เช่ น ขายสุ กร
ขายไก่ ขายเป็ ด ขายกุง้ ขายปลา เป็ นต้น จะตั้งชื่อบัญชีวา่ บัญชีขายสัตว์เพื่อขาย
บัญชี ขายผลิตผลจากสัตว์ กิจการฟาร์ มขายผลผลิ ตที่เกิ ดจากสัตว์ เช่น ขายไข่ไก่
ขายไข่เป็ ด ขายน้ านมโค เป็ นต้น จะตั้งชื่อบัญชีวา่ บัญชีขายผลิตผลจากสัตว์
บัญชีขายผลิตผลจากพืช กิจการฟาร์ มขายผลผลิตจากพืช เช่น ขายข้าว ขายเห็ด
ขายหน่อไม้ ขายเงาะ ขายทุเรี ยน ขายปาล์ม ขายมะพร้าว ขายมะม่วง เป็ นต้น จะตั้งชื่ อบัญชี วา่
บัญชีขายผลิตผลจากพืช
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บัญชีรายได้เบ็ดเตล็ด กิจการฟาร์ มขายมูลสัตว์ ขายเปลือกผลไม้ ขายกระสอบ
ใส่ อาหารสัตว์ ขายฟางข้าว จะตั้งชื่อบัญชีวา่ บัญชีรายได้เบ็ดเตล็ด
บัญชีค่าสัตว์เพื่อขาย (ซื้ อสัตว์เพื่อขาย) กิจการซื้ อลูกไก่ ซื้ อลูกเป็ ด ซื้ อลูกสุ กร
ซื้ อลูกสุ นขั ซื้ อลูกกุง้ มาเลี้ยงไว้เพื่อขาย จะตั้งชื่อบัญชีวา่ บัญชีค่าสัตว์เพื่อขาย
บัญชี ค่าพันธุ์พืชพันธุ์ไม้ กิจการฟาร์ มซื้ อพันธุ์ทุเรี ยน พันธุ์เงาะ พันธุ์มะม่วง
พันธุ์ปาล์ม ซื้ อเมล็ดพันธุ์ผกั จะตั้งชื่อบัญชีวา่ บัญชีค่าพันธุ์พืชพันธุ์ไม้

5. การจัดหมวดหมู่บัญชีและกาหนดเลขที่บัญชี
5.1 การจัดหมวดหมู่บัญชี
การจัดหมวดหมู่บ ญั ชี คือ การจัดบัญชี ต่าง ๆ ออกเป็ นหมวดหมู่เพื่อความเป็ น
ระเบีย บเรี ย บร้อ ยและเพื่อ ความสะดวกในการบัน ทึก บัญ ชี และอ้า งอิง การจัด หมวดหมู่บ ญั ชี
แบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 หมวดสิ นทรัพย์
หมวดที่ 2 หมวดหนี้สิน
หมวดที่ 3 หมวดส่ วนของเจ้าของ
หมวดที่ 4 หมวดรายได้
หมวดที่ 5 หมวดค่าใช้จ่าย
5.2 การกาหนดเลขที่ หรือ “ผังบัญชี ”
ผังบัญชี (Chart of Accounts) หมายถึง การจัดบัญชี แยกประเภทเป็ นหมวด และกาหนด
เลขที่บญั ชี ไว้เป็ นหมวดหมู่ อย่างมีระบบตามมาตรฐานเพื่อใช้ในอ้างอิงรายการ เมื่อผ่านรายการ
จากสมุดรายวันทัว่ ไปไปบัญชีแยกประเภท
หากเป็ นบัญชี หมวดสิ นทรัพย์ เช่ น เงินสด ลูกหนี้ ที่ดิน เลขที่บญั ชี ก็จะขึ้นต้นด้วย
เลข 1 หรื อถ้าเป็ นบัญชีหมวดหนี้สิน เช่น เจ้าหนี้ เงินกู้ เลขที่บญั ชีก็จะขึ้นต้นด้วยเลข 2 หากเป็ น
บัญชี หมวดส่ วนของเจ้าของ เช่น ทุน ถอนใช้ส่วนตัว เลขที่บญั ชี ก็จะขึ้นต้นด้วยเลข 3 หากเป็ น
บัญชี หมวดรายได้ เช่น ขายสัตว์เพื่อขาย ดอกเบี้ยรับ เลขที่บญั ชี ก็จะขึ้นต้นด้วยเลข 4 และบัญชี
หมวดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารสัตว์ ค่าแรงงาน เลขที่บญั ชีก็จะขึ้นต้นด้วยเลข 5 การกาหนดเลขที่
บัญชีจะมีกี่หลักนั้นขึ้นอยูก่ บั กิจการแต่ละแห่ง ถ้ากิจการขนาดเล็กอาจใช้เลขที่บญั ชี จานวน 2 หลัก
แต่ถา้ เป็ นกิจการขนาดใหญ่ อาจจะเป็ น 3 หลักหรื อมากกว่านั้นก็ได้ ซึ่ งหลักแรกแสดงถึงหมวดบัญชี
หลักหลังแสดงถึงลาดับที่บญั ชีแยกประเภทในแต่ละหมวด ดังตัวอย่างที่ 3.4
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ตัวอย่างที่ 3.4 การกาหนดเลขที่บญั ชี หรื อ ผังบัญชี (ใช้ตวั เลข 3 หลัก)
หมวดบัญชี
หมวดที่ 1 สิ นทรัพย์

หมวดที่ 2 หนี้สิน

หมวดที่ 3 ส่ วนของเจ้าของ

หมวดที่ 4 รายได้

หมวดที่ 5 ค่าใช้จ่าย

ชื่อบัญชี
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
สัตว์เพื่อขายคงเหลือ
สัตว์ใช้งาน
อุปกรณ์และเครื่ องมือเกษตร
รถแทรกเตอร์
อาคาร
ที่ดิน
เจ้าหนี้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกู้
ทุน
ถอนใช้ส่วนตัวหรื อเงินถอน
กาไรขาดทุน
ขายสัตว์เพื่อขาย
ขายผลิตผลจากสัตว์
ขายผลิตผลจากพืช
ค่าสัตว์เพื่อขาย
ค่าอาหารสัตว์
ค่าพันธุ์พืชพันธุ์ไม้
ค่าเวชภัณฑ์
ค่าแรงงาน
ค่าปุ๋ ย
ค่าเช่า

เลขที่บญั ชี
101
102
103
104
105
106
107
108
109
201
202
203
301
302
303
401
402
403
501
502
503
504
505
506
507

หมายเหตุ ในช่องเลขที่ เลขตัวหน้า หมายถึง หมวดบัญชี
เลขตัวหลัง หมายถึง ลาดับที่บญั ชีแยกประเภทแต่ละหมวด
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6. หลักการบันทึกบัญชี
หลักการบันทึกบัญชีมีอยู่ 2 หลักการ คือ
6.1 หลักการบัญชีเดี่ยว (Single Entry system)
หลักการบัญชีเดี่ยวเป็ นหลักการบันทึกบัญชีอย่างง่ายเพียงแค่จดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้น
เท่านั้น ไม่สามารถทราบว่ากิจการมีผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงินเป็ นอย่างไรบ้าง ดังนั้น
หลักการบัญชีเดี่ยวจึงไม่นิยมใช้
6.2 หลักการบัญชี ค่ ู (Double Entry System)
หลัก การบัญชี คู่ เป็ นหลัก การบันทึ ก บัญชี ที่ ส มบู รณ์ แบบ เป็ นที่ ย อมรั บ และใช้ก ัน
โดยทั่ว ไปในปั จ จุ บ ัน รวมถึ ง เป็ นหลัก การบัญ ชี ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ ช าบัญ ชี ต่ า ง ๆ ดัง นั้ น
เอกสารประกอบการเรี ย นการสอนวิ ช าบัญ ชี ฟ าร์ ม เล่ ม นี้ จะใช้อ ธิ บ ายถึ ง การบัน ทึ ก บัญ ชี ต าม
หลักการบัญชีคู่เท่านั้น
จุดสาคัญของหลักการบัญชีคู่ คือ รายการค้าทุกรายการที่เกิดขึ้น เมื่อได้ทาการวิเคราะห์
แล้ว ก็จะนาไปบันทึ กบัญชี อย่างน้อยที่สุด 2 บัญชี บัญชี หนึ่ งจะถูกบันทึ กทางด้านเดบิต และอี ก
บัญชีหนึ่งจะถูกบันทึกทางด้านเครดิต ในจานวนเงินที่เท่ากันทั้งสองด้าน บัญชีที่บนั ทึกด้านเดบิตหรื อ
เครดิตอาจจะมากกว่า 1 บัญชีก็ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั รายการค้า
ด้านเดบิต (Debit) เป็ นการบันทึกบัญชีทางด้านซ้ายมือ โดยใช้ตวั ย่อว่า “Dr.”
ด้านเครดิต (Credit) เป็ นการบันทึกบัญชีทางด้านขวามือ โดยใช้ตวั ย่อว่า “Cr.”
หลักการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ แบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
6.2.1 การบันทึกบัญชีประเภทสิ นทรัพย์
6.2.1.1 สิ นทรัพย์ที่มีอยู่เดิ ม หรื อสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้น ให้บนั ทึ กบัญชี สินทรัพย์
ด้านเดบิต
6.2.1.2 สิ นทรัพย์ลดลง ให้บนั ทึกบัญชีสินทรัพย์ ด้านเครดิต
เดบิต
บันทึกสิ นทรัพย์เพิ่ม (+)

สิ นทรัพย์
บันทึกสิ นทรัพย์ลด (-)

เครดิต

6.2.2 การบันทึกบัญชีประเภทหนี้สิน
6.2.2.1 หนี้สินที่มีอยูเ่ ดิมหรื อหนี้สินเพิ่มขึ้น ให้บนั ทึกบัญชีหนี้สิน ด้านเครดิต
6.2.2.2 หนี้สินลดลง ให้บนั ทึกบัญชีหนี้สิน ด้านเดบิต
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เดบิต
บันทึกหนี้สินลด (-)

หนี้สิน
บันทึกหนี้สินเพิ่ม (+)

เครดิต

6.2.3 การบันทึกบัญชีประเภทส่ วนของเจ้าของ
6.2.3.1 ส่ วนของเจ้าของที่มีอยูเ่ ดิม หรื อการเพิ่มขึ้นของส่ วนของเจ้าของ (รายได้)
ให้บนั ทึกบัญชีส่วนของเจ้าของ ด้านเครดิต
6.2.3.2 ส่ วนของเจ้าของลดลง (ถอนใช้ส่วนตัวและค่าใช้จ่าย) ให้บนั ทึกบัญชี
ส่ วนของเจ้าของด้านเดบิต
เดบิต
บันทึกส่ วนของเจ้าของลด (-)

ส่ วนของเจ้าของ
บันทึกส่ วนของเจ้าของเพิ่ม (+)

เครดิต

หลักการบันทึกบัญชี ทางด้านเดบิตและเครดิ ต ตามหลักการบัญชี คู่ซ่ ึ งเป็ นหลักการ
ที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป และที่ใช้ในการศึกษาวิชาบัญชีฟาร์ ม สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
สรุ ปหลักการบันทึกบัญชี
ด้านเดบิต ใช้บนั ทึกรายการ ดังนี้
ด้านเครดิต ใช้บนั ทึกรายการ ดังนี้
1. สิ นทรัพย์ที่มีอยูเ่ ดิมและสิ นทรัพย์เพิม่ ขึ้น
1. สิ นทรัพย์ลดลง
2. หนี้สินลดลง
2. หนี้สินที่มีอยูเ่ ดิมและหนี้ สินเพิ่ม
3. ส่ วนของเจ้าของลดลง
3. ส่ วนของเจ้าของที่มีอยูเ่ ดิมและ
- ถอนใช้ส่วนตัว
ส่ วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น
- รายได้ลดลง
- รายได้เพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้น
- ค่าใช้จ่ายลดลง

7. การบันทึกบัญชีฟาร์ มตามหลักการบัญชี
การบันทึกบัญชี ของกิจการฟาร์ ม จะขึ้นอยูก่ บั ประเภทของการทาฟาร์ มของเกษตรกรเป็ น
สาคัญ ตัวอย่างบัญชีเกี่ยวกับฟาร์ มสัตว์ ฟาร์ มพืช ผลิตผลจากสัตว์และพืช มีดงั ต่อไปนี้
7.1 สั ตว์ใช้ งาน
สัตว์ใช้งาน คือ สัตว์ที่ซ้ื อมาหรื อสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้งาน หรื อผสมพันธุ์ หรื อเลี้ยงไว้
เพื่อผลิตลูกขาย เช่น ช้าง กระบือ เลี้ยงไว้เพื่อใช้งาน โค แพะ เลี้ยงไว้เป็ นพ่อพันธุ์แม่พนั ธุ์หรื อ
เลี้ยงไว้เพื่อรี ดนม ม้า เลี้ยงไว้แข่งหรื อลากรถม้า พ่อพันธุ์และแม่พนั ธุ์สุกรที่เลี้ยงไว้เพื่อผลิตลูกขาย ไก่
เป็ ด ที่เลี้ยงไว้ขายไข่ จะบันทึกบัญชีสัตว์ใช้งาน จัดอยูใ่ นหมวดสิ นทรัพย์ สัตว์ใช้งานมีอายุการใช้งาน
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หลายปี จึงต้องมีการคิดค่าเสื่ อมราคา
ตัวอย่าง ซื้ อสุ กรมาเลี้ยงไว้เพื่อใช้ทาพ่อพันธุ์แม่พนั ธุ์ จะบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต สัตว์ใช้งาน

เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เจ้าหนี้

ซื้ อสุ กรไว้ทาพ่อพันธุ์แม่พนั ธุ์
7.2 ค่ าสั ตว์เพือ่ ขาย
ค่าสัตว์เพื่อขาย คือ สัตว์ที่ซ้ื อมาหรื อสัตว์ที่เลี้ยงไว้ให้เจริ ญเติบโตเพื่อจะได้นาไปขาย
เช่น ลูกสุ กรซื้ อมาเพื่อขุนขาย ลูกโคเนื้อ ลูกไก่เนื้ อ ลูกเป็ ด ลูกกุง้ ลูกกบ ลูกปลา จะบันทึกบัญชี
ค่าสัตว์เพื่อขาย จัดอยูใ่ นหมวดค่าใช้จ่าย
ตัวอย่าง ซื้ อลูกสุ กร ลูกไก่ มาเลี้ยงไว้เพื่อขาย จะบันทึกบัญชี ดังนี้

เดบิต ค่าสัตว์เพื่อขาย

เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เจ้าหนี้
ซื้ อลูกสุ กร ลูกไก่ มาเลี้ยงไว้เพื่อขาย
7.3 ค่ าพันธุ์พชื พันธุ์ไม้
ค่าพันธุ์ พืชพันธุ์ ไม้ คื อ ค่าเมล็ดพันธุ์ พืชหรื อค่ากิ่ งพันธุ์ ไม้ ค่าเมล็ดพันธุ์ พืช เช่ น
เมล็ดพันธุ์ ขา้ วโพด ข้าว มะละกอ มะเขือเทศ เป็ นต้น ค่ากิ่ งพันธุ์ไม้ เช่น กิ่งทุเรี ยน กิ่งมะม่วง
กิ่งพันธุ์ไผ่ กิ่ งเงาะ กิ่งฝรั่ง พันธุ์ปาล์ม เป็ นต้น กิ จการฟาร์ มจะนาเมล็ดพันธุ์พืชหรื อกิ่ งพันธุ์ไม้
มาปลูกเพื่อนาผลิตผลไปจาหน่าย จะบันทึกบัญชีค่าพันธุ์พืชพันธุ์ไม้ จัดอยูใ่ นหมวดค่าใช้จ่าย
ตัวอย่าง ซื้ อกิ่งทุเรี ยนมาปลูก จะบันทึกบัญชี ดังนี้

เดบิต ค่าพันธุ์พืชพันธุ์ไม้

เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เจ้าหนี้
ซื้ อกิ่งทุเรี ยน
7.4 ขายสั ตว์ เพือ่ ขาย
ขายสัตว์เพื่อขาย คือ ขายสัตว์ที่ซ้ื อมาหรื อสัตว์ที่เลี้ยงไว้ให้เจริ ญเติบโตและได้นาไปขาย
เช่น ขายสุ กรขุน โคเนื้ อ ไก่เนื้อ เป็ ด กุง้ ปลา นก เป็ นต้น จะบันทึกบัญชีขายสัตว์เพื่อขายจัดอยูใ่ น
หมวดรายได้
ตัวอย่าง ขายสุ กรขุน ขายไก่เนื้อ จะบันทึกบัญชี ดังนี้

เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ลูกหนี้

เครดิต ขายสัตว์เพื่อขาย
ขายสุ กรขุน ขายไก่เนื้อ
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7.5 ขายผลิตผลจากสั ตว์
ขายผลิตผลจากสัตว์ คือ ผลิตผลจากสัตว์ที่กิจการฟาร์ มเลี้ยงไว้และนาออกมาจาหน่าย
เช่น ขายน้ านมดิบ ขายไข่ไก่ ขายไข่เป็ ด ขายลูกสุ กร จะบันทึกบัญชี ขายผลิตผลจากสัตว์ จัดอยู่
ในหมวดรายได้
ตัวอย่าง ขายไข่ไก่ ขายไข่เป็ ด จะบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ลูกหนี้


เครดิต ขายผลิตผลจากสัตว์
ขายไข่ไก่ ขายไข่เป็ ด
7.6 ขายผลิตผลจากพืช
ขายผลิตผลจากพืช คือ ผลิตผลจากพืชชนิ ดต่าง ๆ ที่กิจการปลูกไว้ และนาออกมา
จาหน่าย เช่น ขายข้าวโพด ขายเห็ด ขายหน่อไม้ ขายปาล์ม ขายเงาะ ขายทุเรี ยน ขายมังคุด ขายข้าว
ขายลาไย เป็ นต้น จะบันทึกบัญชีขายผลิตผลจากพืช จัดอยูใ่ นหมวดรายได้
ตัวอย่าง ขายเงาะและขายทุเรี ยน จะบันทึกบัญชี ดังนี้

เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ลูกหนี้

เครดิต ขายผลิตผลจากพืช
ขาย เงาะและขายทุเรี ยน
7.7 รายได้ เบ็ดเตล็ด
รายได้เบ็ดเตล็ด คือ การขายผลพลอยได้จากการเลี้ยงสัตว์หรื อปลูกพืช เช่น การขายมูลสัตว์
ซึ่ งเป็ นผลพลอยได้จากการเลี้ ยงสัตว์ การขายฟางข้าวซึ่ งเป็ นผลพลอยได้จากการปลู กข้าว จะ
บันทึกบัญชีรายได้เบ็ดเตล็ด จัดอยูใ่ นหมวดรายได้
ตัวอย่าง ขายมูลโค จะบันทึกบัญชี ดังนี้

เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ลูกหนี้

เครดิต รายได้เบ็ดเตล็ด
ขายมูลโค
7.8 จ่ ายค่ าใช้ จ่ายเป็ นผลิตผลจากสั ตว์หรือผลิตผลจากพืชหรือสั ตว์ ทซี่ ื้อมาเลีย้ งไว้เพือ่ ขาย
จ่ายค่าใช้จ่ายเป็ นผลิตผลจากสัตว์ เช่น จ่ายค่าแรงงานคนงานเลี้ยงไก่ไข่เป็ นไข่ไก่ จะ
บันทึกบัญชีค่าแรงงาน จัดอยูใ่ นหมวดค่าใช้จ่าย และจะบันทึกบัญชี ขายผลิตผลจากสัตว์ จัดอยูใ่ น
หมวดรายได้ หรื อจ่ายค่าจ้า งตัดหญ้า เป็ นข้าวสาร จะบันทึ กบัญชี ขายผลิ ตผลจากพืช จัดอยู่ใ น
หมวดรายได้ และบันทึกบัญชี ค่าจ้าง จัดอยูใ่ นหมวดค่าใช้จ่าย นาสุ กรที่เลี้ยงไว้เพื่อขายไปแลกกับ
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ราผสมอาหารสัตว์ จะบันทึ กบัญชี ขายสัตว์เพื่อขายจัดอยู่ในหมวดรายได้ และจะบันทึ กบัญชี
ค่าอาหารสัตว์ จัดอยูใ่ นหมวดค่าใช้จ่าย
ตัวอย่าง จ่ายค่าแรงงานคนงานเลี้ยงไก่เป็ นไข่ไก่ จะบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต ค่าแรงงาน

เครดิต ขายผลิตผลจากสัตว์

จ่ายค่าแรงงานคนงานเลี้ยงไก่เป็ นไข่ไก่
ตัวอย่าง จ่ายค่าจ้างตัดหญ้าเป็ นข้าวสาร จะบันทึกบัญชี ดังนี้

เดบิต ค่าจ้าง

เครดิต ขายผลิตผลจากพืช
จ่ายค่าจ้างตัดหญ้าเป็ นข้าวสาร
ตัวอย่าง นาสุ กรที่เลี้ยงไว้เพื่อขายไปแลกกับราผสมอาหารสัตว์ จะบันทึกบัญชี ดังนี้

เดบิต ค่าอาหารสัตว์

เครดิต ขายสัตว์เพื่อขาย
นาสุ กรที่เลี้ยงไว้เพื่อขายไปแลกกับราผสมอาหารสัตว์
7.9 การแลกเปลีย่ นผลิตผลกับสิ นทรัพย์หรือบริการ
การแลกเปลี่ยนผลิตผลกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การสามารถแบ่งได้เป็ น 2 กรณี ดังนี้
7.9.1 สิ นทรัพย์ที่แลกมาได้นามาใช้ในดาเนิ นงานกิจการฟาร์ ม เช่น การนาไก่เนื้ อไป
แลกกับเครื่ องผสมอาหารสัตว์ จะบันทึกบัญชี อุปกรณ์ และเครื่ องมือเกษตร จัดอยูใ่ นหมวดสิ นทรัพย์
และบันทึกบัญชีขายสัตว์เพื่อขาย จัดอยูใ่ นหมวดรายได้
ตัวอย่าง การนาไก่เนื้ อไปแลกกับเครื่ องผสมอาหารสัตว์ จะบันทึกบัญชี ดังนี้

เดบิต อุปกรณ์การเกษตร

เครดิต ขายสัตว์เพื่อขาย
นาไก่เนื้อไปแลกกับเครื่ องผสมอาหารสัตว์
ตัวอย่าง นาข้าวเปลือกไปแลกเครื่ องสู บน้ า จะบันทึกบัญชี ดังนี้

เดบิต อุปกรณ์การเกษตร
เครดิต ขายผลิตผลจากพืช
นาข้าวเปลือกไปแลกเครื่ องสู บน้ า
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7.9.2 สิ นทรัพย์ที่แลกมาไม่ได้นามาใช้ในการดาเนิ นงานกิจการฟาร์ ม ให้บนั ทึกบัญชี
ถอนใช้ส่วนตัวหรื อเงินถอน เช่น นาไก่ที่เลี้ ยงไว้เพื่อขายไปแลกกับหม้อหุ งข้าวไฟฟ้ านามาใช้ใน
บ้านของเจ้าของกิจการ จะบันทึกบัญชีถอนใช้ส่วนตัว จัดอยูใ่ นหมวดส่ วนของเจ้าของ และบันทึกบัญชี
ขายสัตว์เพื่อขาย จัดอยูใ่ นหมวดรายได้ หรื อการนาทุเรี ยนไปแลกกับอาหารมาจัดงานวันเกิด จะ
บันทึกบัญชี ขายผลิตผลจากพืช
ตัวอย่ าง นาไก่ ที่เลี้ ยงไว้เพื่อขายไปแลกกับหม้อหุ งข้าวไฟฟ้ านามาใช้ในบ้านของ
เจ้าของกิจการ จะบันทึกบัญชี ดังนี้

เดบิต ถอนใช้ส่วนตัว

เครดิต ขายสัตว์เพื่อขาย
นาไก่ที่เลี้ยงไว้เพื่อขายไปแลกกับหม้อหุ งข้าวไฟฟ้ า
7.10 สั ตว์ ใช้ งานออกลูก
สัตว์ใช้งานออกลูก เช่น โค ม้า ช้าง แพะ สุ กร เป็ นต้น สัตว์ใช้งานออกลูกให้ตีราคาลูก
ณ วันนั้น แล้วนาไปบันทึกบัญชี สัตว์ใช้งาน ด้านเดบิต จัดอยูใ่ นหมวดสิ นทรัพย์ และบันทึกบัญชี ทุน
ด้านเครดิต จัดอยูใ่ นหมวดส่ วนของเจ้าของ
ตัวอย่าง โคที่เลี้ยงไว้ทาแม่พนั ธุ์ออกลูก จะบันทึกบัญชี ดังนี้

เดบิต สัตว์ใช้งาน

เครดิต ทุน
สัตว์ใช้งานออกลูก
7.11 สั ตว์ ทเี่ ลีย้ งไว้ เพือ่ ขายออกลูก
สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อขายออกลูก เช่น สุ กร โค ที่เลี้ยงไว้เพื่อขายออกลูกจะถือเป็ นรายได้
เมื่อมีการขายสัตว์น้ นั เช่ น สุ กรขุนที่เลี้ ยงไว้ขายออกลูก จะบันทึกบัญชี เงิ นสดหรื อลูกหนี้ หรื อ
เงินฝากธนาคาร ด้านเดบิต จัดอยูใ่ นหมวดสิ นทรัพย์ และบันทึกบัญชี ขายสัตว์เพื่อขาย ด้านเครดิต
จัดอยูใ่ นหมวดรายได้
ตัวอย่าง สุ กรที่เลี้ยงไว้ขายออกลูกและขายไปทั้งหมด จะบันทึกบัญชี ดังนี้

เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ลูกหนี้

เครดิต ขายสัตว์เพื่อขาย
ขายสุ กร
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ตารางที่ 3.2 การบันทึกบัญชีฟาร์มตามหลักการบัญชี
ประเภทของการบันทึกบัญชี
รายการ
การบันทึกบัญชี
1. รายได้จากการขายสัตว์ การขายสัตว์เพื่อขาย
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร

เพื่อขายและขายผลิตผล
เครดิต ขายสัตว์เพื่อขาย

ทางการเกษตร
การขายผลิตผลจากสัตว์ เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร

เครดิต ขายผลิตผลจากสัตว์

การขายผลิตผลจากพืชไร่ เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร

สวนผัก/ผลไม้
เครดิต ขายผลิตผลจากพืช

การขายสิ่ งอื่น ๆ
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร

นอกเหนือจากรายการ
เครดิต รายได้เบ็ดเตล็ด

ข้างต้น เช่น ขายมูลสัตว์
เปลือกผลไม้ เป็ นต้น
ซื้ อสัตว์เลี้ยงมาเพื่อขาย เดบิต ค่าสัตว์เพื่อขาย

เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร  
2. ค่าใช้จ่ายทางเกษตรที่ ซื้ อพันธุ์พืชพันธุ์ไม้
เดบิต ค่าพันธุ์พืช พันธุ์ไม้

จ่ายเป็ นเงินสด/ธนาคาร
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร  
จ่ายค่าอาหารสัตว์
เดบิต ค่าอาหารสัตว์

ค่าเช่าที่ดิน ค่าแรงงาน
ค่าเช่าที่ดิน

ค่าแรงงาน

เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร  
3. ค่าใช้จ่ายทางการเกษตร จ่ายค่าแรงคนงานเป็ น เดบิต ค่าแรงงาน

ที่จ่ายเป็ นผลิตผลทาง ผลิตผลทางเกษตร
เครดิต ขายสัตว์เพื่อขาย

เกษตร
จ่ายค่าแรงคนงานฟาร์ ม
นกกระจอกเทศเป็ นไข่
4. ถอนใช้ส่วนตัว/เงินถอน เมื่อเจ้าของกิจการถอน เดบิต ถอนใช้ส่วนตัว

เงินสด/เงินฝากธนาคาร
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร  
ไปใช้ส่วนตัว
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ประเภทของการบันทึกบัญชี
รายการ
การบันทึกบัญชี
4. ถอนใช้ส่วนตัว/เงินถอน เจ้าของกิจการนา
เดบิต ถอนใช้ส่วนตัว
ผลิตผลทางเกษตรและ
เครดิต ขายผลิตผลจากสัตว์
อื่น ๆ ไปใช้ส่วนตัว เช่น
นาไข่ไก่ไปทาอาหาร
การซื้ อสัตว์ใช้งาน เช่น เดบิต สัตว์ใช้งาน
ซื้ อโค ซื้ อพ่อพันธุ์
เครดิต เงินสด/ เงินฝากธนาคาร
แม่พนั ธุ์สุกร
5. การซื้ อสิ นทรัพย์

การซื้ ออุปกรณ์
การเกษตร
การแลกเปลี่ยนเพื่อ
ใช้ในการเกษตร เช่น
การนาปลาไปแลกกับ
พันธุ์พืชพันธุ์ไม้

6. การนาผลิตผลทางการ
เกษตรไปแลกของ
อุปกรณ์และเครื่ องมือ
เครื่ องใช้

เดบิต อุปกรณ์การเกษตร
เครดิต เงินสด/
เงินฝากธนาคาร
เดบิต ค่าพันธุ์พืช พันธุ์ไม้
เครดิต ขายสัตว์เพื่อขาย

การแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ เดบิต ถอนใช้ส่วนตัว
ส่ วนตัว เช่น นาผลไม้
เครดิต ขายผลิตผลจากพืช
ไปแลกกับกระเบื้อง
เพื่อนาไปมุงหลังคาบ้าน
เจ้าของกิจการ
















ตัวอย่างที่ 3.5 การวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกบัญชีโดยใช้ตาราง
รายการค้า
25  4
ต.ค. 1 นายสุ เทพนาเงินสด
มาลงทุน 400,000 บาท
3 กูเ้ งินจาก ธกส.
100,000 บาท
6 ซื้ อเครื่ องผสมอาหารสัตว์
ด้วยเงินสด 20,000 บาท
8 รับเงินจากการขายไก่
35,000 บาท
10 ซื้ ออาหารสัตว์ดว้ ยเงินสด
17,000 บาท

สิ นทรัพย์
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เงินสด
400,000
เงินสด
100,000
เครื่ องผสม
อาหารสัตว์
20,000
เงินสด
35,000

หนี้สิน
เพิ่มขึ้น

ลดลง

ส่ วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ทุน - นายสุ เทพ
400,000

เงินกู้ - ธกส.
100,000
เงินสด
20,000
ขายสัตว์
เพื่อขาย
35,000
เงินสด
17,000

การบันทึกบัญชี
เดบิต
เครดิต

เงินสด ทุน-นายสุ เทพ
400,000
400,000
เงินสด
เงินกู้ - ธกส.
100,000
100,000
เครื่ องผสม
เงินสด
อาหารสัตว์
20,000
20,000
เงินสด
ขายสัตว์
35,000
เพื่อขาย
35,000
ค่าอาหารสัตว์ ค่าอาหาร
เงินสด
สัตว์
17,000
17,000
17,000
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ตัวอย่างที่ 3.5 การวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกบัญชีโดยใช้ตาราง (ต่อ)
รายการค้า

สิ นทรัพย์
เพิ่มขึ้น
ลดลง

25  4
ต.ค.15 ขายไก่นายสมโชค
ลูกหนี้50,000 บาท
นายสมโชค
ยังไม่ได้รับชาระเงิน
50,000
17 ซื้ อเครื่ องมือการเกษตร เครื่ องมือ
จากร้านเพื่อนเกษตร
การเกษตร
จานวน 15,000 บาท
15,000
เป็ นเงินเชื่อ
20 รับชาระหนี้
เงินสด
จากนายสมโชค
30,000
30,000 บาท
25 จ่ายชาระหนี้ให้ร้าน
เพื่อนเกษตรทั้งหมด

หนี้สิน
เพิ่มขึ้น

ลดลง

ส่ วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ขายสัตว์
เพื่อขาย
50,000

เจ้าหนี้ ร้านเพื่อน
เกษตร
15,000
ลูกหนี้นายสมโชค
30,000
เงินสด
15,000

ลูกหนี้นายสมโชค
50,000
เครื่ องมือ
การเกษตร
15,000

ขายสัตว์
เพื่อขาย
50,000
เจ้าหนี้ ร้านเพื่อน
เกษตร
15,000
เงินสด
ลูกหนี้30,000
นายสมโชค
30,000
เจ้าหนี้ -ร้าน
เงินสด
เพื่อนเกษตร
15,000
15,000
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เจ้าหนี้ ร้านเพื่อน
เกษตร
15,000

การบันทึกบัญชี
เดบิต
เครดิต

ตัวอย่างที่ 3.5 การวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกบัญชีโดยใช้ตาราง (ต่อ)
รายการค้า
25  4
ต.ค. 28 นายสุ เทพนาเงินสด
ไปใช้ส่วนตัว
20,000 บาท
30 จ่ายค่าแรงงาน
10,000 บาท

สิ นทรัพย์
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เงินสด
20,000
เงินสด
10,000

หนี้สิน
เพิ่มขึ้น

ลดลง

ส่ วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

การบันทึกบัญชี
เดบิต
เครดิต

ถอนใช้ส่วนตัว ถอนใช้ส่วนตัว
20,000
20,000
ค่าแรงงาน
10,000

ค่าแรงงาน
10,000

เงินสด
20,000
เงินสด
10,000
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สรุป
รายการค้า หมายถึง รายการที่เกิดขึ้นในทางการค้าที่ทาให้เกิดการโอนแลกเปลี่ยนเงินหรื อ
สิ่ งที่มีค่าเป็ นตัวเงินระหว่างกิจการกับบุคคลภายนอก โดยรายการค้านี้ จะมีผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของเสมอ
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี หมายถึง เอกสารที่เกี่ ยวข้องกับกิจการฟาร์ มในรู ปของ
ตัวเงินเมื่อมีรายการค้าใด ๆ เกิดขึ้นทั้งภายในกิจการและภายนอกกิจการ จะต้องมีการจัดทาเอกสาร
ขึ้นเพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องเก็บไว้เป็ นหลักฐานในการบันทึกบัญชี
การวิเคราะห์ ร ายการค้า หมายถึ ง การพิจารณารายการค้า ที่ เกิ ดขึ้ นในกิ จการฟาร์ ม ว่า
มีผลทาให้สินทรัพย์ หนี้ สิน และส่ วนของเจ้าของ เปลี่ ยนแปลงไปในทางเพิ่มขึ้นหรื อลดลง ใน
การวิเคราะห์รายการค้า ยึดสมการบัญชี ที่วา่ สิ นทรัพย์ = หนี้ สิน + ส่ วนของเจ้าของ (ทุน)
เป็ นหลักในการวิเคราะห์รายการค้า ดังนี้
1. สิ นทรัพย์เพิ่ม
ส่ วนของเจ้าของเพิ่ม
2. สิ นทรัพย์ลด
ส่ วนของเจ้าของลด
3. สิ นทรัพย์อย่างหนึ่งเพิม่
สิ นทรัพย์อย่างหนึ่งลด
4. สิ นทรัพย์เพิ่ม
หนี้สินเพิ่ม
5. สิ นทรัพย์ลด
หนี้สินลด
การตั้งชื่ อบัญชี โดยหลักเกณฑ์ในการตั้งชื่ อบัญชี ได้แก่ นาชื่ อของสิ นทรั พย์ หนี้ สิ น
และส่ วนของเจ้าของนั้นมาตั้งชื่อบัญชีตามลักษณะและประเภทของบัญชี แต่ละประเภท ให้ส้ ันและ
มีความหมายชัดเจนเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป ตั้งชื่ อบัญชี ส้ ันกะทัดรัด ไม่ยาวจนเกิ นไป และควร
เป็ นชื่อที่สามารถบันทึกครอบคลุมได้หลายรายการ
ในการบันทึกบัญชี ฟาร์ มใช้หลักการบัญชี คู่ ซึ่ งเป็ นหลักการบัญชี ที่ยอมรั บและใช้กนั
โดยทัว่ ไปในปั จจุบนั ซึ่ งจุดสาคัญของหลักการบัญชี คู่ คือ รายการค้าทุกรายการที่เกิ ดขึ้น เมื่อได้
ทาการวิเคราะห์แล้ว ก็จะนาไปบันทึกบัญชี 2 ด้านเสมอ คือ ด้านเดบิตและด้านเครดิต ในจานวนเงิน
ที่เท่ากันทั้งสองด้าน
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แบบฝึ กปฏิบัติ หน่ วยที่ 3
การวิเคราะห์ รายการค้ า
ตอนที่ 1 จงตอบคาถามต่อไปนี้
1. รายการค้า มีความหมายอย่างไร
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีจะต้องเก็บรักษาเป็ นเวลากี่ปีและประกอบด้วยเอกสารอะไรบ้าง
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. การวิเคราะห์รายการค้า มีความหมายอย่างไร
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. จงบอกหลักในการวิเคราะห์รายการค้า พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. จงตั้งชื่อบัญชีจากรายการต่อไปนี้
รายการ
ชื่อบัญชี
5.1 ขายสุ กร
...............................
5.2 ซื้ อโคมาเลี้ยงเพื่อใช้งาน
...............................
5.3 ขายทุเรี ยน
...............................
5.4 ขายไข่ไก่
...............................
5.5 ซื้ อลูกสุ กร
...............................
5.6 ขายมูลสัตว์
...............................
5.7 ขายปลา
...............................
5.8 ขายไก่
...............................
5.9 ขายน้ านมโค
...............................
5.10 ซื้ อลูกเป็ ด
...............................
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6. จงกาหนดหมวดหมู่บญั ชี และเลขที่บญั ชีให้ถูกต้อง
หมวดบัญชี

ชื่อบัญชี
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
สัตว์เพื่อขายคงเหลือ
สัตว์ใช้งาน
อุปกรณ์การเกษตร
คอกสัตว์
โรงเก็บอาหารสัตว์
ที่ดิน
เจ้าหนี้
เงินกู้
ทุน
ถอนใช้ส่วนตัว
ขายสัตว์เพื่อขาย
ขายผลิตผลจากสัตว์
รายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าสัตว์เพื่อขาย
ค่าอาหารสัตว์
ค่าเวชภัณฑ์
ค่าแรงงาน
ค่าปุ๋ ย
ค่าเช่า
ค่าซ่อมแซม
ค่าขนส่ ง

เลขที่บญั ชี
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ตอนที่ 2 จงเติมคาลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ และจงแสดงวิธีทา
ข้ อ 3.1 จงวิเคราะห์รายการค้าต่อไปนี้ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์ หนี้สิน และ
ส่ วนของเจ้าของ โดยทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตอ้ งการ
ลาดับที่

รายการค้า

ตัวอย่าง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

จ่ายค่าเวชภัณฑ์
นาเงินสดมาลงทุน
รับชาระหนี้จากลูกหนี้
กูเ้ งินจากธนาคาร
ถอนเงินในฟาร์ มไปใช้ส่วนตัว
รับเงินสดจากการขายสุ กร
จ่ายชาระหนี้
จ่ายค่าอาหารสัตว์
นาเงินสดไปฝากธนาคาร
ซื้ อรถแทรกเตอร์ เป็ นเงินเชื่ อ
ขายสุ กรยังไม่ได้รับเงิน

สิ นทรัพย์
เพิ่ม
ลด


หนี้สิน
เพิ่ม ลด

ส่ วนของเจ้าของ
เพิ่ม
ลด


ข้ อ 3.2 จงวิเคราะห์รายการค้าต่อไปนี้ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์ หนี้สินและ
ส่ วนของเจ้าของอย่างไร โดยใช้เครื่ องหมายบวก (+) แทนเพิ่ม เครื่ องหมายลบ (-) แทนลด
ลาดับที่
ตัวอย่าง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายการค้า
นาเงินสดมาลงทุน
นาเงินสดฝากธนาคาร
จ่ายค่าเช่าที่ดิน
รับเงินค่าขายพ่อพันธุ์สุกร
จ่ายชาระหนี้ให้เจ้าหนี้
จ่ายคืนเงินกูใ้ นธนาคาร
รับชาระหนี้
จ่ายค่าแรงงาน
ส่ งบิลเก็บเงินจากลูกหนี้
ถอนเงินไปใช้ส่วนตัว

สิ นทรัพย์
+

หนี้สิน

ส่ วนของเจ้าของ
+
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ข้ อ 3.3 จงวิเคราะห์การเพิ่มหรื อลดของรายการค้าต่อไปนี้
ลาดับที่
รายการค้า
ตัวอย่าง นาเงินสด มาลงทุน 100,000 บาท
1.
ซื้ ออุปกรณ์การเกษตรเป็ นเงินเชื่อ
50,000 บาท
2.
รับรายได้เบ็ดเตล็ด 800 บาท
3.
ถอนเงินจากธนาคารไปใช้ส่วนตัว
20,000 บาท
4.
ส่ งบิลเก็บเงินจากลูกหนี้ 6,000 บาท
5.
รับเงินค่าขายผลิตผลจากสัตว์
30,000 บาท
6.
กูเ้ งินจากธนาคาร 200,000 บาท
7.
จ่ายค่าแรงงานให้คนงาน 9,000 บาท
8.
จ่ายชาระหนี้ให้เจ้าหนี้ 30,000 บาท
9.
จ่ายค่าน้ า - ค่าไฟฟ้ า 900 บาท
10. จ่ายดอกเบี้ยเป็ นเงินสด 1,500 บาท

สิ นทรัพย์
+100,000

ข้ อ 3.4 จงกาหนดหมวดบัญชีของชื่อบัญชีที่กาหนดให้
ลาดับที่
ชื่อบัญชี
1.
เงินสด
2.
ถอนใช้ส่วนตัว
3.
ทุน - นายอานาจ
4.
ลูกหนี้
5.
เจ้าหนี้
6.
ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง
7.
อุปกรณ์การเกษตร
8.
เงินกู้
9.
ขายผลิตผลจากพืช
10.
เงินฝากธนาคาร

หนี้สิน

ส่ วนของเจ้าของ
+100,000

หมวดบัญชี
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ข้ อ 3.5 จงใช้คาตอบต่อไปนี้วเิ คราะห์รายการค้าที่กาหนดให้
ก. สิ นทรัพย์เพิ่ม ส่ วนของเจ้าของเพิ่ม
ข. สิ นทรัพย์ลด
ส่ วนของเจ้าของลด
ค. สิ นทรัพย์เพิ่ม สิ นทรัพย์ลด
ง. สิ นทรัพย์เพิ่ม
หนี้สินเพิ่ม
จ. สิ นทรัพย์ลด
หนี้สินลด
1. ...........................................
2. ...........................................
3. ...........................................
4. ...........................................
5. ...........................................
6. ...........................................
7. ...........................................
8. ...........................................
9. ...........................................
10. ...........................................
11. ...........................................
12. ...........................................
13. ...........................................
14. ...........................................
15. ...........................................

นาเงินสดมาลงทุน
กูเ้ งินจากธนาคาร
รับชาระหนี้จากลูกหนี้
จ่ายชาระหนี้ให้เจ้าหนี้
ส่ งบิลเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้
รับเงินจาการขายสัตว์เพื่อขาย
ซื้ อเครื่ องผสมอาหารสัตว์เป็ นเงินเชื่อ
นาเงินสดฝากธนาคาร
ซื้ ออุปกรณ์การเกษตรเป็ นเงินสด
จ่ายค่าแรงงานให้ลูกจ้าง
จ่ายค่าน้ า - ค่าไฟฟ้ า
รับรายได้เบ็ดเตล็ด
รับบิลค่าไฟฟ้ า
ถอนเงินจากธนาคารไปใช้ส่วนตัว
จ่ายค่าเช่า
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ข้ อ 3.6 จงวิเคราะห์รายการค้าต่อไปนี้ ตามแบบฟอร์ มที่กาหนดให้
รายการค้า
25  4
มี.ค. 1 นายสมชายนาเงินสด
มาลงทุน 300,000 บาท
3 ซื้ อเครื่ องรี ดนมโค
12,000 บาท ยังไม่ชาระเงิน
5 จ่ายค่าลูกโค 20,000 บาท
6 ซื้ ออาหารโค 8,000 บาท
8 นาเงินสดฝากธนาคาร
100,000 บาท
11 จ่ายค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง
1,500 บาท
12 จ่ายชาระหนี้ค่า
เครื่ องรี ดนมโค 4,000 บาท
16 รับเงินจากการขายโค
18,000 บาท
21 ขายโคให้นายวิชาญ
30,000 บาท ยังไม่ได้
รับเงิน
25 รับชาระหนี้จาก
นายวิชาญทั้งหมด
28 นายสมชายนาเงินสดไปใช้
ส่ วนตัว 1,000 บาท

สิ นทรัพย์
เพิ่ม
ลด

หนี้สิน
เพิ่ม
ลด

ส่ วนของเจ้าของ
เพิ่ม
ลด
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ข้ อ 3.7 จงวิเคราะห์รายการค้าต่อไปนี้ ตามแบบฟอร์ มที่กาหนดให้
รายการค้า
25  4
ม.ค. 1 นายไก่นาเงินสด 85,000 บาท
เงินฝากธนาคาร 250,000 บาท
และโรงเรื อน 50,000 บาท
มาลงทุน
2 ซื้ อลูกไก่ 7,000 บาท
3 ซื้ ออุปกรณ์การเกษตร
20,000 บาท
4 นาเงินฝากธนาคาร
5,000 บาท
5 ซื้ ออาหารสัตว์ 5,000 บาท
เป็ นเงินเชื่อ
6 ซื้ อวัคซี น 500 บาท
10 กูเ้ งินจาก ธกส.
150,000 บาท
12 ซื้ อรถแทรกเตอร์ จากบริ ษทั
สยามกลการ 100,000 บาท
จ่ายเงินดาวน์ 20%
14 ขายไก่เป็ นเงินสด 100,000
นาฝากธนาคารทันที
18 จ่ายชาระหนี้บริ ษทั สยาม
ด้วยเช็ค 10,000 บาท
25 จ่ายค่าไฟฟ้ า 1,000 บาท
31 ขายมูลสัตว์เป็ นเงิน 1,000 บาท

สิ นทรัพย์
เพิ่ม
ลด

หนี้สิน
เพิ่ม
ลด

ส่ วนของเจ้าของ
เพิ่ม
ลด
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ข้ อ 3.8 จงวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกบัญชีต่อไปนี้ตามแบบฟอร์ มที่กาหนดให้
รายการค้า
25  4
มี.ค.1 นายมนัสนาเงินสด
20,000 บาท
ที่ดิน 100,000 บาท
มาลงทุน
5 รับเงินค่าขายผัก
60,000 บาท
8 ซื้ อรถยนต์ ราคา
500,000 บาทจ่ายเงิน
150,000 บาท
ที่เหลือผ่อนชาระ
10 จ่ายค่าแรงงาน
18,000 บาท
12 ขายผักให้นายอนันต์
50,000 บาท ได้รับ
เงินสด 20,000 บาท
15 จ่ายชาระหนี้รถยนต์
8,700 บาท
20 รับชาระหนี้จาก
นายอนันต์ 30,000
บาท
23 ซื้ อเมล็ดพันธุ์ผกั
1,500 บาท
25 นายมนัสนาเงินไปใช้
ส่ วนตัว 10,000 บาท
27 จ่ายค่าปุ๋ ย 800 บาท

สิ นทรัพย์
เพิ่ม
ลด

หนี้สิน
เพิ่ม
ลด

ส่ วนของเจ้าของ การบันทึกบัญชี
เพิ่ม
ลด เดบิต เครดิต
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ข้ อ 3.9 จงวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกบัญชีต่อไปนี้ตามแบบฟอร์ มที่กาหนดให้
รายการค้า

25  4
ธ.ค. 1 นายฉัตรชัยนาเงินสด
300,000 บาท รถบรรทุก
400,000 บาท มาลงทุน
3 กูเ้ งินจากธนาคาร
20,000 บาท
4 ซื้ อเครื่ องผสมอาหารสัตว์
ราคา 60,000 บาท
เป็ นเงินเชื่อ
7 ขายสุ กรให้นายนพพร
จานวน 25,000 บาท
รับเงินสดเพียง
20,000 บาท
9 นาเงินฝากธนาคาร
10,000 บาท
15 จ่ายค่าแรงงาน
23,000 บาท
16 รับชาระหนี้จากนายนพพร
จานวน 20,000 บาท
18 ถอนเงินจากธนาคาร
15,000 บาท นาจ่าย
ค่าอาหารสุ กรทั้งหมด
23 ได้รับบิลค่าน้ าค่าไฟฟ้ า
เป็ นเงิน 850 บาท
ยังไม่ได้จ่ายเงิน
25 ขายมูลสัตว์ได้รับเงิน
400 บาท

สิ นทรัพย์
เพิ่ม ลด

หนี้สิน
เพิ่ม ลด

ส่ วนของเจ้าของ การบันทึกบัญชี
เพิ่ม ลด เดบิต เครดิต
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ข้ อ 3.10 ต่อไปนี้เป็ นรายการค้าของยิง่ เจริ ญฟาร์ม ประจาเดือนตุลาคม 25  4
1 นายเจริ ญนาเงินสดมาลงทุน 90,000 บาท
2 ซื้ ออุปกรณ์การเกษตรเป็ นเงินสด 12,000 บาท
5 ซื้ อเครื่ องผสมอาหารเป็ นเงินเชื่อ 20,000 บาท
6 รับบิลค่าไฟฟ้ า จานวน 2,500 บาท
10 รับเงินค่าขายสุ กร 30,000 บาท
12 จ่ายค่าเวชภัณฑ์ 1,600 บาท
14 จ่ายชาระหนี้ จานวน 10,000 บาท
18 นายเจริ ญถอนเงินสดของกิจการไปใช้ส่วนตัว 5,000 บาท
25 ขายสุ กรให้นายวีรภาพยังไม่ได้รับเงิน 40,000 บาท
30 จ่ายค่าแรงงานให้คนงานจานวน 2 คน คนละ 6,000 บาท
ให้ทา 1. วิเคราะห์รายการค้าและแสดงรายการเปลี่ยนแปลงในรู ปของสมการบัญชี
2. แสดงการเปลี่ยนแปลงในรู ปแบบของงบแสดงฐานะการเงิน (แบบบัญชี)
ข้ อ 3.11 จงกาหนดหมวดบัญชีและเลขที่บญั ชี ดังนี้
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อบัญชี
เงินสด
ค่าพาหนะ
ทุน - นายอรรถพร
ดอกเบี้ยจ่าย
โรงเรื อน
เจ้าหนี้
เงินกู้
ขายสัตว์เพื่อขาย
ค่าสัตว์เพื่อขาย
ลูกหนี้

หมวดบัญชี

เลขที่บญั ชี
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ใบงานที่ 3.1
ชื่อ-สกุล…………………………………………………….เลขที่.......................ระดับชั้น................
วิชา.................................................................เรื่ อง..............................................................................
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ จัดหมวดหมู่และกาหนดเลขที่บญั ชีได้
กิจกรรมปฏิบตั ิ
จงกาหนดหมวดหมู่และเลขที่บญั ชีต่อไปนี้ให้ถูกต้องและเหมาะสม
ชื่อบัญชี
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ที่ดิน
ขายสัตว์เพื่อขาย
ขายผลผลิตจากพืช
รายได้เบ็ดเตล็ด
ทุที่นดิน- นายบัญชา
ถอนใช้ส่วนตัว
กาไรขาดทุน
ค่าแรงงาน
ค่าอาหารสัตว์
ค่าเช่า
เจ้าหนี้
เงินกู้
เงินเบิกเกินบัญชี

เลขที่บญั ชี

หมวดบัญชี
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หมวดที่……
...............................
...............................
.
...............................
...............................
หมวดที่……
...............................
.
...............................
...............................
หมวดที่……
...............................
.
...............................
หมวดที่……
...............................
...............................
.
...............................
หมวดที่……
...............................
...............................
.
คะแนนที่ได้........................................ ลงชื่อ..........................ผูป้ ระเมิน
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ใบงานที่ 3.2

ชื่อ-สกุล…………………………………………………….เลขที่.......................ระดับชั้น................
วิชา.................................................................เรื่ อง..............................................................................
สั่งงานวันที่......................................................กาหนดส่ งงาน.............................................................
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ 1. อธิบายรายการค้าได้
2. วิเคราะห์รายการค้าได้
3. วิเคราะห์รายการค้าในรู ปแบบงบแสดงฐานะการเงินได้
กิจกรรมปฏิบตั ิ ให้วเิ คราะห์รายการค้าในรู ปแบบงบแสดงฐานะการเงินต่อไปนี้
รายการค้า วันที่ 15 สิ งหาคม 25  4 กิจการซื้ อสัตว์ใช้งานเป็ นเงินเชื่อจากนายสุ นนั ท์ 40,000 บาท
ผลการวิเคราะห์รายการค้า เป็ นดังนี้
สิ นทรัพย์
= หนี้สิน + ส่ วนของเจ้าของ
.................................... = ......... + ........................
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นดังนี้
พลพลฟาร์ม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 15 สิ งหาคม 25  4
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
85,000 - เจ้าหนี้ - ร้านเพื่อนเกษตร
ส่ วนของเจ้าของ
100,000 - ทุน - นายพลพล

5,000
180,000 -

คะแนนที่ได้........................................
ลงชื่อ..................................(ผูป้ ระเมิน)

98

แบบประเมินผลการเรียนรู้ หลังเรียน หน่ วยที่ 3
การวิเคราะห์ รายการค้ า
คาสั่ ง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1. รายการค้าหมายถึงข้อใด
ก. รายการที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดการโอนสิ่ งของระหว่างกิจการฟาร์ มกับบุคคลภายนอก
ข. รายการที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดการโอนกิจการระหว่างกิจการฟาร์ ม กับบุคคลภายนอก
ค. รายการที่ เกิ ดขึ้ นในทางการค้าที่ ทาให้เกิ ดการโอนแลกเปลี่ ย นเงิ นหรื อสิ่ งที่ มีค่าเป็ น
ตัวเงินระหว่างกิจการฟาร์ มกับบุคคลภายนอก
ง. รายการที่เกิ ดขึ้นก่อให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนสิ่ งที่มีมูลค่าเป็ นตัวเงิ นระหว่างเจ้าของกิ จการ
ฟาร์มกับบุคคลภายนอก
จ. การดาเนินงานในทางการค้าอันก่อให้เกิดการจ้างงานระหว่างฟาร์ มกับบุคคลภายนอก
2. เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี คือข้อใด
ก. ใบสอบถามราคาสิ นค้า
ข. จดหมายขอบคุณของลูกค้า
ค. รายงานการประชุม
ง. ใบเสร็ จรับเงิน
จ. ทะเบียนผลิตผลของฟาร์ม
3. การวิเคราะห์รายการค้า หมายถึงข้อใด
ก. การพิจารณารายการค้าที่เกิดขึ้นแต่ละรายการ
ข. การพิจารณารายได้ของเจ้าของกิจการ
ค. การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกิจการ
ง. การพิจารณาเงินฝากธนาคารของเจ้าของกิจการ
จ. การพิจารณาสิ นทรัพย์ของเจ้าของกิจการ
4. ซื้ ออุปกรณ์และเครื่ องมือเกษตรเป็ นเงินเชื่ อ ผลการวิเคราะห์รายการค้าคือข้อใด
ก. สิ นทรัพย์เพิ่ม ส่ วนของเจ้าของเพิ่ม
ข. สิ นทรัพย์ลด ส่ วนของเจ้าของลด
ค. สิ นทรัพย์เพิ่ม สิ นทรัพย์ลด
ง. สิ นทรัพย์เพิ่ม หนี้สินเพิ่ม
จ. สิ นทรัพย์ลด หนี้สินลด
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5. ขายไก่ได้เงินสด ผลการวิเคราะห์รายการค้าคือข้อใด
ก. สิ นทรัพย์เพิ่ม ส่ วนของเจ้าของเพิ่ม
ข. สิ นทรัพย์ลด ส่ วนของเจ้าของลด
ค. สิ นทรัพย์เพิม่ สิ นทรัพย์ลด
ง. สิ นทรัพย์เพิ่ม หนี้สินเพิ่ม
จ. สิ นทรัพย์ลด หนี้สินลด
6. ข้อใดคือหลักเกณฑ์ในการตั้งชื่ อบัญชี
ก. ชื่อบัญชีควรตั้งชื่ อให้ยาว ๆ
ข. ชื่อบัญชีควรตั้งชื่อให้แปลก ๆ
ค. ชื่อบัญชีควรตั้งให้มาก ๆ
ง. ชื่อบัญชีไม่ควรมีความหมายตามประเภทของบัญชี
จ. ชื่อบัญชีควรเป็ นชื่อที่สามารถบันทึกครอบคลุมได้หลายรายการ
7. การจัดบัญชีแยกประเภทเป็ นหมวด และกาหนดเลขที่บญั ชีไว้เป็ นหมวดหมู่ เรี ยกว่าอะไร
ก. การลงรายการบัญชี
ข. การวิเคราะห์รายการ
ค. ผังบัญชี
ง. การผ่านรายการ
จ. บันทึกบัญชี
8. ข้อใดหมายถึงการบันทึกรายการค้าตามหลักบัญชีคู่
ก. สิ นทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่ วนของเจ้าของ
ข. สิ นทรัพย์เท่ากับส่ วนของเจ้าของ
ค. ด้านเดบิตเท่ากับด้านเครดิต
ง. รายได้เท่ากับค่าใช้จ่าย
จ. สิ นทรัพย์เท่ากับหนี้สินลบส่ วนของเจ้าของ
9. จ่ายชาระหนี้ให้เจ้าหนี้ จากการซื้ ออุปกรณ์การเกษตรเป็ นเงินเชื่ อ บันทึกบัญชีอย่างไร
ก. เดบิต บัญชีเจ้าหนี้
เครดิต บัญชีเงินสด
ข. เดบิต บัญชีเงินกู้
เครดิต บัญชีเงินสด
ค. เดบิต บัญชีเงินสด
เครดิต บัญชี เจ้าหนี้
ง. เดบิต บัญชีอุปกรณ์การเกษตร เครดิต บัญชี เจ้าหนี้
จ. เดบิต บัญชีอุปกรณ์การเกษตร เครดิต บัญชีเงินสด
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10. ซื้ อลูกสุ กรมาเลี้ยงไว้เพื่อขายเป็ นเงินสด
ก. เดบิต บัญชีเงินสด
ข. เดบิต บัญชีสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อขาย
ค. เดบิต บัญชีค่าสัตว์เพื่อขาย
ง. เดบิต บัญชีค่าสัตว์เพื่อขาย
จ. เดบิต บัญชีลูกหนี้

บันทึกบัญชี อย่างไร
เครดิต บัญชีลูกสุ กร
เครดิต บัญชีเงินสด
เครดิต บัญชีเงินสด
เครดิต บัญชี เจ้าหนี้
เครดิต บัญชี ค่าสัตว์เพื่อขาย

ตัวอย่างที่ 3.5 การวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกบัญชีโดยใช้ตาราง
รายการค้า
25  4
ต.ค. 1 นายสุ เทพนาเงินสด
มาลงทุน 400,000 บาท
3 กูเ้ งินจาก ธกส.
100,000 บาท
6 ซื้ อเครื่ องผสมอาหารสัตว์
ด้วยเงินสด 20,000 บาท
8 รับเงินจากการขายไก่
35,000 บาท
10 ซื้ ออาหารสัตว์ดว้ ยเงินสด
17,000 บาท

สิ นทรัพย์
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เงินสด
400,000
เงินสด
100,000
เครื่ องผสม
อาหารสัตว์
20,000
เงินสด
35,000

หนี้สิน
เพิ่มขึ้น

ลดลง

ส่ วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ทุน - นายสุ เทพ
400,000

เงินกู้ - ธกส.
100,000
เงินสด
20,000
ขายสัตว์
เพื่อขาย
35,000
เงินสด
17,000

การบันทึกบัญชี
เดบิต
เครดิต

เงินสด ทุน-นายสุ เทพ
400,000
400,000
เงินสด
เงินกู้ - ธกส.
100,000
100,000
เครื่ องผสม
เงินสด
อาหารสัตว์
20,000
20,000
เงินสด
ขายสัตว์
35,000
เพื่อขาย
35,000
ค่าอาหารสัตว์ ค่าอาหาร
เงินสด
สัตว์
17,000
17,000
17,000
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ตัวอย่างที่ 3.5 การวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกบัญชีโดยใช้ตาราง (ต่อ)
รายการค้า

สิ นทรัพย์
เพิ่มขึ้น
ลดลง

25  4
ต.ค.15 ขายไก่นายสมโชค
ลูกหนี้50,000 บาท
นายสมโชค
ยังไม่ได้รับชาระเงิน
50,000
17 ซื้ อเครื่ องมือการเกษตร เครื่ องมือ
จากร้านเพื่อนเกษตร
การเกษตร
จานวน 15,000 บาท
15,000
เป็ นเงินเชื่อ
20 รับชาระหนี้
เงินสด
จากนายสมโชค
30,000
30,000 บาท
25 จ่ายชาระหนี้ให้ร้าน
เพื่อนเกษตรทั้งหมด

หนี้สิน
เพิ่มขึ้น

ลดลง

ส่ วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ขายสัตว์
เพื่อขาย
50,000

เจ้าหนี้ ร้านเพื่อน
เกษตร
15,000
ลูกหนี้นายสมโชค
30,000
เงินสด
15,000

ลูกหนี้นายสมโชค
50,000
เครื่ องมือ
การเกษตร
15,000

ขายสัตว์
เพื่อขาย
50,000
เจ้าหนี้ ร้านเพื่อน
เกษตร
15,000
เงินสด
ลูกหนี้30,000
นายสมโชค
30,000
เจ้าหนี้ -ร้าน
เงินสด
เพื่อนเกษตร
15,000
15,000
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เจ้าหนี้ ร้านเพื่อน
เกษตร
15,000

การบันทึกบัญชี
เดบิต
เครดิต

ตัวอย่างที่ 3.5 การวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกบัญชีโดยใช้ตาราง (ต่อ)
รายการค้า
25  4
ต.ค. 28 นายสุ เทพนาเงินสด
ไปใช้ส่วนตัว
20,000 บาท
30 จ่ายค่าแรงงาน
10,000 บาท

สิ นทรัพย์
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เงินสด
20,000
เงินสด
10,000

หนี้สิน
เพิ่มขึ้น

ลดลง

ส่ วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

การบันทึกบัญชี
เดบิต
เครดิต

ถอนใช้ส่วนตัว ถอนใช้ส่วนตัว
20,000
20,000
ค่าแรงงาน
10,000

ค่าแรงงาน
10,000

เงินสด
20,000
เงินสด
10,000
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หน่ วยที่ 4
การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป

สาระสาคัญ
การบันทึ ก รายการค้า ในสมุ ดรายวันทัว่ ไปเป็ นการบันทึ กรายการในสมุ ดรายวันขั้นต้น
ใช้จดบันทึกรายการค้าต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นเป็ นขั้นแรกโดยเรี ยงตามลาดับก่อนหลัง ก่อนที่จะผ่านไป
บันทึกในสมุดแยกประเภท สมุดรายวันขั้นต้น แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ สมุดรายวันเฉพาะ
และสมุดรายวันทัว่ ไป การบันทึกบัญชีจะใช้หลักการบัญชี คู่ คือ ยอดทางด้านเดบิตและด้านเครดิต
ต้องเท่ากันเสมอ

หัวข้ อเรื่อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความหมายของสมุดรายวันขั้นต้น
ประเภทของสมุดรายวันขั้นต้น
รู ปแบบของสมุดรายวันทัว่ ไป
หลักการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทัว่ ไป
การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทัว่ ไป
ประโยชน์ของสมุดรายวันทัว่ ไป

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บอกความหมายของสมุดรายวันขั้นต้นได้
บอกประเภทของสมุดรายวันขั้นต้นได้
อธิบายรู ปแบบของสมุดรายวันทัว่ ไปได้
บอกหลักการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทัว่ ไปได้
บันทึกรายการเปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไปได้
บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทัว่ ไปได้
อธิ บายประโยชน์ของสมุดรายวันทัว่ ไปได้
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แบบประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน หน่ วยที่ 4
การบันทึกรายการค้ าในสมุดรายวันทัว่ ไป

คาสั่ ง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1. สมุดรายวันขั้นต้นหมายถึงข้อใด
ก. General Journal
ข. Book of Original Entry
ค. Sales Journal
ง. Cash Receipts Journal
จ. Cash Payment Journal
2. ข้อใดต่อไปนี้เป็ นรายการเปิ ดบัญชี
ก. นายชาติจ่ายค่าแรงงานคนงาน
ข. นางสาวส้ม นาเงินสดไปใช้ส่วนตัว
ค. นายร่ ารวยนาเงินสดมาลงทุนเพิ่ม 40,000 บาท
ง. นายสมชายนาเงินสด 30,000 บาท ไปลงทุนซื้ อหุ น้
จ. นายดานาเงินสด 5,000 บาท โรงเรื อน 20,000 บาท ที่ดิน 300,000 บาท มาลงทุน
3. สมุดรายวันขั้นต้นแบ่งออกเป็ นกี่ประเภท
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
จ. 5
4. ข้อใด ไม่ ใช่ ประโยชน์สมุดรายวันทัว่ ไป
ก. ช่วยในการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
ข. เป็ นเอกสารที่ใช้ประกอบในการขอกูเ้ งินจากสถาบันการเงินได้
ค. ช่วยในการวิเคราะห์รายการค้าและแสดงผลการวิเคราะห์ได้ชดั เจน
ง. สามารถตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการในภายหลังได้ง่าย
จ. ทาให้เห็นได้ชดั เจนว่ารายการใดเกิดขึ้นก่อนและรายการใดเกิดขึ้นหลัง
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5. การเขียนคาอธิ บายรายการตามรู ปแบบสมุดรายวันทัว่ ไปจะเขียนในส่ วนใด
ก. ช่องวันที่
ข. ช่องรายการ
ค. ช่องเลขที่บญั ชี
ง. ช่องจานวนเงินเดบิตและเครดิต
จ. ช่องรายการเขียนต่อจากชื่อบัญชีบรรทัดสุ ดท้าย
6. ขั้นตอนแรกของการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทัว่ ไป คือข้อใด
ก. เขียนคาว่า “สมุดรายวันทัว่ ไป” ลงบนแบบฟอร์ มตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ
ข. เขียนเลขที่บญั ชี
ค. เขียนหน้าของสมุดรายวันทัว่ ไป
ง. เขียนบัญชี เดบิต และบัญชีเครดิตลงในช่องรายการ
จ. เขียน พ.ศ. เดือน วันที่ ลงในช่อง พ.ศ. เดือน วันที่ ตามลาดับ
7. เลขที่บญั ชีในสมุดรายวันทัว่ ไปจะบันทึกเมื่อใด
ก. เมื่อผ่านรายการไปบัญชี แยกประเภท
ข. เมื่อบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป
ค. เมื่อผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท และจัดทางบการเงินเรี ยบร้อยแล้ว
ง. เมื่อบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป ผ่านไปบัญชีแยกประเภทช่วยลูกหนี้
จ. เมื่อบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป ผ่านไปบัญชีแยกประเภทช่วยเจ้าหนี้
8. รายการ ถอนเงินจากธนาคาร จะบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไปอย่างไร
ก. เดบิต เงินฝากธนาคาร เครดิต เงินถอน
ข. เดบิต เงินฝากธนาคาร เครดิต เงินสด
ค. เดบิต เงินสด
เครดิต เงินกู้
ง. เดบิต เงินสด
เครดิต เงินฝากธนาคาร
จ. เดบิต เงินสด
เครดิต เงินถอน
9. รับเงินสดจากการขายโคขุน จะบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไปอย่างไร
ก. เดบิต ขายสัตว์เพื่อขาย เครดิต เงินสด
ข. เดบิต เงินสด
เครดิต ลูกหนี้
ค. เดบิต เงินสด
เครดิต ขายผลิตผลจากสัตว์
ง. เดบิต ลูกหนี้
เครดิต ขายสัตว์เพื่อขาย
จ. เดบิต เงินสด
เครดิต ขายสัตว์เพื่อขาย
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10. ซื้ อที่ดินเป็ นเงินสด จะบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไปอย่างไร
ก. เดบิต เงินสด
เครดิต ที่ดิน
ข. เดบิต เจ้าหนี้
เครดิต ที่ดิน
ค. เดบิต ที่ดิน
เครดิต เงินกู้
ง. เดบิต ที่ดิน
เครดิต เงินสด
จ. เดบิต ที่ดิน
เครดิต เจ้าหนี้
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เนือ้ หา
1. ความหมายของสมุดรายวันขั้นต้ น (Book of Original Entry)
สมุดรายวันขั้นต้น หรื อสมุดรายวัน (Journal) หมายถึงสมุดบัญ ชี ที่จะใช้จดบันทึก
รายการค้าต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้ นเป็ นขั้นแรก โดยการจดบันทึกรายการค้า ที่เกิดขึ้นนั้น จะจดบันทึก
โดยเรี ยงตามลาดับก่อนหลังของการเกิดรายการค้าก่อนที่จะผ่านไปบันทึกในสมุดแยกประเภท

2. ประเภทของสมุดรายวันขั้นต้ น (Types of Books of Original Entry)
สมุดรายวันขั้นต้น แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
2.1 สมุดรายวันเฉพาะ (Special Journal)
สมุดรายวันเฉพาะ คือ สมุดรายวันขั้นต้นที่ใช้บนั ทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
โดยเฉพาะ แบ่งเป็ น
2.1.1 สมุดรายวันรับเงิน (Cash Receipts Journal) ใช้บนั ทึกรายการค้าที่เกี่ยวกับ
การรับเงินทุกรายการทั้งเงินสดและเงินฝากธนาคาร
2.1.2 สมุดรายวันจ่ายเงิน (Cash Payment Journal) ใช้บนั ทึกรายการค้าที่เกี่ยวกับ
การจ่ายเงินทุกรายการทั้งเงินสดและเงินฝากธนาคาร
2.1.3 สมุดรายวันซื้ อ (Purchases Journal) ใช้บนั ทึกรายการค้าที่เกี่ยวกับการซื้ อสิ นค้า
เป็ นเงินเชื่อเท่านั้น
2.1.4 สมุดรายวันขาย (Sales Journal) ใช้บนั ทึกรายการค้าที่เกี่ยวกับการขายสิ นค้า
เป็ นเงินเชื่อเท่านั้น
2.1.5 สมุดรายวันส่ งคืนสิ นค้า (Purchases Returns and Allowance Journal) ใช้บนั ทึก
รายการค้าที่เกี่ยวกับการส่ งคืนสิ นค้าที่ซ้ื อมาเป็ นเงินเชื่อเท่านั้น
2.1.6 สมุดรายวันรับคืนสิ นค้า (Sales Returns and Allowance Journal) ใช้บนั ทึก
รายการค้าที่เกี่ยวกับการรับคืนสิ นค้าที่ขายไปเป็ นเงินเชื่อเท่านั้น
สมุดรายวันเฉพาะเหมาะสาหรับกิ จการซื้ อขายสิ นค้าซึ่ งเป็ นกิ จการที่มีขนาดใหญ่ที่มี
รายการในแต่ละวันเกิดขึ้นมาก จึงไม่เหมาะสมกับกิจการฟาร์ ม จึงไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดของ
สมุดรายวันเฉพาะ
2.2 สมุดรายวันทัว่ ไป (General Journal)
สมุ ดรายวันทัว่ ไป คือ สมุ ดรายวันขั้นต้นหรื อสมุดรายวันที่ใช้จดบันทึกรายการค้า
ที่เกิดขึ้นทุกรายการถ้ากิจการนั้นไม่มีสมุดรายวันเฉพาะ แต่ถา้ กิจการนั้นมีการใช้สมุดรายวันเฉพาะ
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สมุดรายวันทัว่ ไปก็จะมีไว้เพื่อบันทึกรายการค้าอื่น ๆ ที่ไม่สามารถบันทึกในสมุดรายวันเฉพาะ
เล่มใดเล่มหนึ่ งได้ เช่น รายการเปิ ดบัญชี รายการปรับปรุ ง รายการปิ ดบัญชี เป็ นต้น สาหรั บ
กิจการฟาร์ มเป็ นกิจการขนาดเล็ก โดยทั่ วไปมักจะมีรายการค้ าไม่ มากนัก ดังนั้ นอาจจะเลือกใช้
สมุดรายวันทัว่ ไปเป็ นสมุดรายวันขั้นต้ นเพียงเล่ มเดียว

3. รู ปแบบของสมุดรายวันทัว่ ไป
สมุดรายวันทัว่ ไปมีหลายรู ปแบบ ซึ่ งกิจการฟาร์ มจะเลือกใช้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั
ขนาดและลักษณะการดาเนิ นกิจการนั้น ๆ รู ปแบบที่นิยมนามาใช้กนั ในปั จจุบนั คือรู ปแบบมาตรฐาน
(Standard Form) ซึ่ งมีรูปแบบและส่ วนประกอบ ดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป (1)
เลขที่
รายการ
บัญชี

พ.ศ. .... (3)
เดือน วันที่
(4) (5) ชื่อบัญชีที่เดบิต (6)
ชื่อบัญชีที่เครดิต (7)
คาอธิบายรายการ (8)

ส่ วนประกอบของสมุดรายวันทัว่ ไป มีดงั นี้
(1) ชื่อสมุดรายวันทัว่ ไป
(2) เลขหน้าของสมุดรายวันทัว่ ไป
(3) ช่อง พ.ศ.
(4) ช่องเดือน
(5) ช่องวันที่
(6) ช่องรายการ ใช้บนั ทึกชื่อบัญชีที่เดบิต
(7) ช่องรายการ ใช้บนั ทึกชื่อบัญชีที่เครดิต
(8) ช่องรายการ ใช้เขียนคาอธิ บายรายการ
(9) ช่องเลขที่บญั ชี
(10) ช่องเดบิต
(11) ช่องเครดิต

(9)

เดบิต
บาท สต.
(10)

หน้า …..(2)
เครดิต
บาท สต.
(11)
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4. หลักการบันทึกรายการค้ าในสมุดรายวันทัว่ ไป
เมื่อวิเคราะห์รายการค้าที่เกิดขึ้นว่าเดบิตและเครดิตบัญชี ใดแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะนาไปบันทึก
ลงในสมุดรายวันทัว่ ไปตามหลักการบันทึกรายการค้าตามลาดับ ดังนี้
4.1 เขียนคาว่า “สมุดรายวันทัว่ ไป” ลงบนแบบฟอร์ มตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ เพื่อที่จะ
บอกว่าแบบฟอร์ มที่จดั ทานี้ คือ สมุดรายวันทัว่ ไป
4.2 เขียนเลขที่หน้าของสมุดรายวันทัว่ ไปอยู่ตรงมุมบนขวามือของกระดาษ เพื่อบอกว่า
สมุดรายวันทัว่ ไปที่บนั ทึกอยูน่ ้ ีเป็ นหน้าที่เท่าไร เรี ยงตามลาดับเลขหน้า
4.3 บันทึก พ.ศ. เดือน วันที่ ลงในช่อง พ.ศ. เดือน และวันที่ ซึ่งจะต้องเขียนเรี ยงลาดับ
ก่อนหลังของรายการค้าที่เกิดขึ้น ให้บนั ทึกปี พ.ศ. ก่อน ต่อมาบันทึกเดือน การเขียนเดือนให้ใช้
ตัวย่อ เช่น ม.ค. ก.พ. มี.ค. เป็ นต้น หากเป็ นเดือนเดียวกันไม่ตอ้ งเขียนเดือนซ้ าอีก แล้วจึงบันทึก
วันที่ ถ้าวันที่เดียวกันไม่ตอ้ งเขียนวันที่ซ้ าอีก
4.4 บันทึกช่องรายการ ดังนี้
4.4.1 บันทึกชื่ อบัญชี ดา้ นเดบิตชิ ดเส้นซ้ายมือ ของช่ อง หากรายการค้าใดที่มีบญั ชี
ที่จะต้องบันทึกด้านเดบิตมากกว่า 1 บัญชี ให้บนั ทึกบัญชี ทางด้านเดบิตให้หมดเสี ยก่อน จากนั้น
ให้บนั ทึกบัญชีที่จะต้องบันทึกทางด้านเครดิต
4.4.2 บันทึกชื่อบัญชีดา้ นเครดิตให้เยื้องไปทางขวาประมาณ 1 นิ้ว หากรายการค้าใด
มีบญั ชีที่จะต้องบันทึกด้านเครดิตมากกว่า 1 บัญชี ให้บนั ทึกบัญชีทางด้านเครดิตให้หมดก่อน
4.4.3 เขียนคาอธิ บายรายการชิ ดเส้นซ้ายมือของช่องในบรรทัดต่อมาเพื่อให้ทราบว่า
รายการค้า ที่บ นั ทึก บัญชี อยู่น้ ันเป็ นรายการค้า เกี่ ย วกับ อะไร พร้ อมทั้งขีดเส้นใต้ถดั จากบรรทัด
ที่ได้เขียนคาอธิบายรายการ เพื่อแสดงการสิ้ นสุ ดการบันทึกรายการค้านั้น ๆ
4.5 ช่องเลขที่บญั ชีเขียนเลขที่บญั ชี ตามหมวดบัญชี เมื่อผ่านรายการจากสมุดรายวันทัว่ ไป
ไปยังบัญชีแยกประเภทแล้ว
4.6 เขียนจานวนเงิ นที่ เดบิ ต ลงในช่ องเดบิ ต โดยเขีย นให้ชิดเส้นทางด้านขวามื อ ถ้ามี
เศษสตางค์ให้ใส่ ในช่อง สต. ถ้าไม่มีให้ใส่ เครื่ องหมาย - แทน
4.7 เขียนจานวนเงิ นที่เครดิ ตลงในช่ องเครดิ ต โดยเขียนให้ชิดเส้นทางด้านขวามือ ถ้ามี
เศษสตางค์ให้ใส่ ในช่อง สต. ถ้าไม่มีให้ใส่ เครื่ องหมาย - แทน

5. การบันทึกรายการค้ าในสมุดรายวันทัว่ ไป
รายการค้าที่บนั ทึกบัญชี ตามหลักการบัญชี คู่ในสมุดรายวันทัว่ ไป แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
คือ รายการเปิ ดบัญชี (Opening Entry) และรายการค้าปกติ (Journal Entry)
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5.1 การบันทึกรายการเปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไป
รายการเปิ ดบัญชี (Opening Entry) หมายถึง รายการแรกของการบันทึกบัญชี ใน
สมุดรายวันทัว่ ไป ซึ่ งอาจจะเกิดจากการลงทุนครั้งแรก หรื อเมื่อมีการเริ่ มรอบระยะเวลาบัญชี ใหม่
การบันทึกรายการเปิ ดบัญชี แบ่งได้ดงั นี้
5.1.1 การลงทุนครั้งแรก การบันทึกรายการเปิ ดบัญชี ซ่ ึ งเกิ ดจากการลงทุนครั้งแรก
จะแยกเป็ น 3 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 การนาเงินสดมาลงทุนเพียงอย่างเดียว
ตัวอย่ างที่ 4.1 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 25  3 นายปั ญญานาเงินสดมาลงทุน 500,000 บาท การบันทึก
รายการเปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไป เป็ นดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่
ก.ค. 1 เงินสด

รายการ

เลขที่
บัญชี

เดบิต
บาท สต.
500,000 -

ทุน - นายปัญญา
นายปัญญานาเงินสดมาลงทุน

หน้า 1
เครดิต
บาท สต.
500,000 -

กรณีที่ 2 การนาเงินสดและสิ นทรัพย์อื่นมาลงทุน ซึ่งจะต้องบันทึกรายการใน
สมุดรายวันทัว่ ไปแบบรวม (Compound Journal Entry) ที่มีรายการเดบิตหรื อเครดิตมากกว่า 1 บัญชี
โดยบันทึกเงินสดและสิ นทรัพย์อื่นก่อนบันทึกบัญชีทุน
ตัว อย่ า งที่ 4.2 เมื่ อวันที่ 1 กรกฎาคม 25  3 นายปั ญญาน าเงิ นสด 50,000 บาท โรงเรื อ น
100,000 บาท มาลงทุน การบันทึกรายการเปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไป เป็ นดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่
ก.ค. 1 เงินสด
โรงเรื อน

รายการ

ทุน - นายปัญญา
นายปัญญานาสิ นทรัพย์มาลงทุน

เลขที่
บัญชี

เดบิต
บาท สต.
50,000 100,000 -

หน้า 1
เครดิต
บาท สต.

150,000 -
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กรณีที่ 3 การนาเงินสด สิ นทรัพย์อื่นและหนี้ สินมาลงทุน ซึ่ งจะต้องบันทึกรายการ
ในสมุดรายวันทัว่ ไปแบบรวม เป็ นการบันทึกรายการที่มีบญั ชีเดบิตหรื อบัญชี เครดิตมากกว่า 1 บัญชี
ตัวอย่างที่ 4.3 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 25  3 นายปัญญานาเงินสด 50,000 บาท เงินฝากธนาคาร
300,000 บาท โรงเรื อน 100,000 บาท และเจ้าหนี้ - ร้ านเกษตรรุ่ งเรื อง 20,000 บาท มาลงทุน
การบันทึกรายการเปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไป เป็ นดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  3
เลขที่
รายการ
บัญชี
เดือน วันที่
ก.ค. 1 เงินสด
เงินฝากธนาคาร
โรงเรื อน
เจ้าหนี้ - ร้านเกษตรรุ่ งเรื อง
ทุน - นายปัญญา
นายปั ญญานาสิ นทรัพย์และหนี้สิน
มาลงทุน

เดบิต
บาท
50,000
300,000
100,000

สต.
-

หน้า 1
เครดิต
บาท สต.

20,000 430,000 -

5.1.2 เริ่ มรอบระยะเวลาบัญชี ใหม่ (งวดบัญชี ใหม่) การบันทึกรายการเปิ ดบัญชีเมื่อ
เริ่ มรอบระยะเวลาบัญชี ใหม่ หมายถึง การบันทึกรายการยอดคงเหลือยกมาจากบัญชี ก่อน ยอดคงเหลือ
ดังกล่ าวจะประกอบด้วย บัญชี หมวดสิ นทรัพย์ หมวดหนี้ สิน และหมวดส่ วนของเจ้าของ (ทุน)
เท่านั้น การบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไปเหมือนกรณี การลงทุนครั้งแรก คือต้องบันทึกใน
สมุ ดรายวันทัว่ ไปแบบรวมโดยบันทึกบัญชี เงิ นสด บัญชี สินทรัพย์อื่นให้หมดก่ อนต่อไปบันทึ ก
บัญชี หนี้ สิน และจึงบันทึกบัญชี ทุน และเขี ยนคาอธิ บายรายการว่า บันทึกรายการเปิ ดบัญชี หรื อ
บันทึกสิ นทรัพย์ หนี้สินและส่ วนของเจ้าของที่มีอยู่ ณ วันเปิ ดบัญชี
การบันทึกรายการเปิ ดบัญชี เมื่อเริ่ มรอบระยะเวลาบัญชีใหม่น้ ี อาจจะใช้สมุดรายวันทัว่ ไป
และบัญชีแยกประเภทเล่มเดิมเพื่อบันทึกรายการต่อไป หรื อจะใช้สมุดเล่มใหม่ก็ได้แล้วแต่กิจการ
รอบระยะเวลาบัญชี หมายถึ ง ช่ วงระยะเวลาหนึ่ งที่ตอ้ งแสดงผลการดาเนิ นงานและ
ฐานะการเงินของกิจการ เช่น 3 เดือน 6 เดือน หรื อ 12 เดือน ขึ้นอยูก่ บั กิจการแต่ละแห่ง
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ตัวอย่างที่ 4.4 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25  3 ปั ญญาฟาร์ มมียอดคงเหลือยกมา ดังนี้ เงินสด 5,000 บาท
เงินฝากธนาคาร 200,000 บาท สัตว์ใช้งาน 100,000 บาท คอกสัตว์ 25,000 บาท และเงิ นกู้
30,000 บาท การบันทึกรายการเปิ ดบัญชีเมื่อเริ่ มรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ในสมุดรายวันทัว่ ไป เป็ น
ดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
ม.ค. 1 เงินสด
เงินฝากธนาคาร
สัตว์ใช้งาน
คอกสัตว์
เงินกู้
ทุน - นายปัญญา
บันทึกรายการเปิ ดบัญชี

เลขที่
บัญชี

เดบิต
บาท
5,000
200,000
100,000
25,000

สต.
-

หน้า 1
เครดิต
บาท สต.

30,000 300,000 -

5.2 การบันทึกรายการค้ าในสมุดรายวันทัว่ ไป
การบันทึกรายการค้าจะทาต่อจากการบันทึกรายการเปิ ดบัญชี โดยบันทึกรายการเรี ยง
ตามลาดับวันที่ที่เกิดรายการค้านั้น ๆ เมื่อวิเคราะห์รายการค้าแล้วจะนาชื่อบัญชี พร้อมจานวนเงิน
เดบิตและเครดิตไปบันทึกลงในสมุดรายวันทัว่ ไปตามหลักการบันทึกรายการค้า
ตัวอย่างที่ 4.5 ต่อไปนี้เป็ นรายการค้าระหว่างเดือน ธันวาคม 25  3 ของสุ เทพฟาร์ม
25  3
ธ.ค. 1
3
6
8
10
15
17

นายสุ เทพนาเงินสดมาลงทุน 400,000 บาท
กูเ้ งินจาก ธกส. 100,000 บาท
ซื้ ออุปกรณ์การเกษตร ด้วยเงินสด 20,000 บาท
รับเงินจากการขายน้ านมโค 35,000 บาท
ซื้ ออาหารสัตว์ดว้ ยเงินสด 17,000 บาท
ขายน้ านมโคให้สหกรณ์โคนม 20,000 บาท แต่ยงั ไม่ได้รับชาระเงิน
ซื้ อพ่อพันธุ์โคจากนายอานาจ จานวน 35,000 บาท จ่ายเงินสดเพียง 20,000 บาท
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25  3
ธ.ค. 20
25
28
30

รับชาระหนี้จากสหกรณ์โคนม 10,000 บาท
จ่ายชาระหนี้ให้นายอานาจ จานวน 15,000 บาท
นายสุ เทพนาเงินสดไปใช้ส่วนตัว 20,000 บาท
จ่ายค่าแรงงาน 10,000 บาท

ให้ ทา บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่
ธ.ค. 1 เงินสด

สมุดรายวันทัว่ ไป
เลขที่
รายการ
บัญชี

ทุน - นายสุ เทพ
นายสุ เทพนาเงินสดมาลงทุน
3 เงินสด
เงินกู้ - ธกส.
กูเ้ งินจาก ธกส.
6 อุปกรณ์การเกษตร
เงินสด
ซื้ ออุปกรณ์การเกษตร
8 เงินสด
ขายผลิตผลจากสัตว์
รับเงินจากการขายน้ านมโค
10 ค่าอาหารสัตว์
เงินสด
ซื้ ออาหารสัตว์
15 ลูกหนี้ - สหกรณ์โคนม
ขายผลิตผลจากสัตว์
ขายน้ านมโคให้สหกรณ์โคนม
แต่ยงั ไม่ได้รับเงิน

เดบิต
บาท สต.
400,000 -

หน้า 1
เครดิต
บาท สต.
400,000 -

100,000 100,000

-

20,000 20,000 35,000 35,000 17,000 17,000 20,000 20,000 -
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สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 17 สัตว์ใช้งาน
เงินสด
เจ้าหนี้ - นายอานาจ
ซื้ อพ่อพันธุ์โคจากนายอานาจ
ชาระเงินบางส่ วน
21 เงินสด
ลูกหนี้ - สหกรณ์โคนม
รับชาระหนี้จากสหกรณ์โคนม
25 เจ้าหนี้ - นายอานาจ
เงินสด
จ่ายชาระหนี้
28 ถอนใช้ส่วนตัว
เงินสด
นายสุ เทพนาเงินสดไปใช้ส่วนตัว
30 ค่าแรงงาน
เงินสด
จ่ายค่าแรงงาน

เลขที่
บัญชี

เดบิต
บาท สต.
35,000 -

หน้า 2
เครดิต
บาท สต.
20,000 15,000 -

30,000 30,000 15,000 15,000 20,000 20,000 10,000 10,000 -

6. ประโยชน์ ของสมุดรายวันทัว่ ไป
6.1 การบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไปทาให้เห็ นได้ชดั เจนว่ารายการใดเกิ ดขึ้นก่อน
และรายการใดเกิ ดขึ้นหลัง เพราะได้บนั ทึกเรี ยงตามลาดับวันที่ ถ้าบันทึกเพียงบัญชี แยกประเภท
เล่มเดียวจะเป็ นการยากที่จะทราบได้ เพราะในการปฏิบตั ิงานจริ ง ๆ มีรายการค้าเกิดขึ้นหลายรายการ
ในแต่ละวัน
6.2 ช่ วยในการผ่านรายการไปยังบัญชี แยกประเภททัว่ ไป สะดวก รวดเร็ ว และง่ายต่อ
การปฏิบตั ิ
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6.3 การบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป ช่ วยในการวิเคราะห์รายการค้าและแสดง
ผลการวิเคราะห์ได้ชดั เจนกว่าบันทึกในบัญชีแยกประเภทเพียงเล่มเดียว
6.4 สามารถตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการในภายหลังได้ง่ายและลดความผิดพลาด
เพราะตามหลักบัญชี คู่ รายการค้าที่เกิ ดขึ้น 1 รายการ จะต้องบันทึกบัญชี แยกประเภทอย่างน้อย
ที่สุด 2 บัญชี คือ บัญชีหนึ่งทางด้านเดบิต อีกบัญชีหนึ่งทางด้านเครดิตในจานวนที่เท่ากันเสมอ
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สรุป
สมุดรายวันขั้นต้น เป็ นสมุดบัญชี ที่จะใช้จดบันทึกรายการค้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็ นขั้นแรก
โดยการจดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นนั้น จะจดบันทึกโดยเรี ยงตามลาดับก่อนหลังของการเกิดรายการค้า
สมุดรายวันขั้นต้นแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ สมุดรายวันเฉพาะ และสมุดรายวันทัว่ ไป
รู ปแบบของสมุดรายวันทัว่ ไป ประกอบด้วย ชื่อสมุดรายวันทัว่ ไป เลขหน้า ช่อง วันเดือนปี
ช่องรายการ ช่องเลขที่บญั ชี ช่องเดบิต ช่องเครดิต
หลักการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทัว่ ไป ขั้นตอนแรกเขียนคาว่าสมุดรายวันทัว่ ไป
เขียนเลขหน้า เขียน พ.ศ. เดือน วันที่ เขียนช่องรายการ โดยบันทึกชื่ อบัญชี ดา้ นเดบิตชิ ดเส้นซ้ายมือ
จากนั้นให้บนั ทึกทางด้านเครดิ ต เขียนคาอธิ บายรายการ สุ ดท้ายให้ขีดเส้นใต้เฉพาะช่ องรายการ
เท่านั้น
การบันทึกบัญชี ตามหลักการบัญชี คู่ในสมุดรายวันทัว่ ไป แบ่งออกเป็ น รายการเปิ ดบัญชี
และรายการค้าในสมุดรายวันทัว่ ไป รายการเปิ ดบัญชี ซ่ ึ งจะบันทึกเมื่อ ลงทุนครั้งแรก และเริ่ ม
รอบระยะเวลาบัญชี (งวดบัญชีใหม่)
สมุดรายวันทัว่ ไปมีประโยชน์ทาให้เห็ นได้ชดั เจนว่ารายการใดเกิ ดขึ้นก่อนหลัง ช่ วยในการ
ผ่านรายการไปยังบัญชี แยกประเภททัว่ ไป สะดวก รวดเร็ ว และง่ายต่อการปฏิ บตั ินอกจากนี้ ยงั
ช่ วยในการวิเคราะห์รายการค้า และแสดงผลการวิเคราะห์ได้ชัดเจนกว่าและสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของรายการในภายหลังได้ง่ายและลดความผิดพลาด
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แบบฝึ กปฏิบัติ หน่ วยที่ 4
การบันทึกรายการค้ าในสมุดรายวันทัว่ ไป
ตอนที่ 1
คาสั่ ง จงตอบคาถามต่อไปนี้
1. สมุดรายวันขั้นต้น มีความหมายอย่างไร
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. สมุดรายวันขั้นต้น แบ่งได้กี่ประเภท อะไรบ้าง
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. รายการเปิ ดบัญชีหมายถึงอะไร
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. วิธีการบันทึกรายการเปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไปมีกี่กรณี อะไรบ้าง
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. จงอธิ บายประโยชน์ของสมุดรายวันทัว่ ไป
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ตอนที่ 2
ข้ อ 4.1 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25  3 นายกนกเจ้าของกิจการได้นาเงินสดมาลงทุนในกิจการฟาร์ ม
จานวน 240,000 บาท
ให้ ทา บันทึกรายการเปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไป
ข้ อ 4.2 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 25  3 นายวรวิทย์ เจ้าของกิจการฟาร์ มได้นาเงินสด 24,000 บาท
เงินฝากธนาคาร 60,000 บาท อุปกรณ์การเกษตร 15,000 บาท โรงเรื อน 80,000 บาท ที่ดิน
300,000 บาท และเงินกู้ 50,000 บาท มาลงทุน
ให้ ทา บันทึกรายการเปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไป
ข้ อ 4.3 ต่อไปนี้เป็ นงบทดลองหลังปิ ดบัญชี ของปิ ติฟาร์ ม เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 25  3
ปิ ติฟาร์ม
งบทดลอง
วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
ชื่อบัญชี
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
สัตว์ใช้งาน
อุปกรณ์การเกษตร
ที่ดิน
เจ้าหนี้
ทุน - นายปิ ติ

เลขที่
บัญชี
101
102
103
104
105
106
201
301

เดบิต
บาท
สต.
40,000 150,000 10,000 35,000 20,000 190,000 -

445,000

-

ให้ ทา บันทึกรายการเปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไปเมื่อเริ่ มต้นงวดบัญชีปี 25  4

เครดิต
บาท
สต.

100,000
345,000
445,000

-
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ข้ อ 4.4 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25  4 นายสมพรนาเงินสด 600,000 บาท มาลงทุนเปิ ดกิจการฟาร์ ม
รายการค้าระหว่างเดือนมกราคม 25  4 มีดงั นี้
25  4
ม.ค. 3 ซื้ อเครื่ องผสมอาหารสัตว์จากร้านวิทยา ราคา 20,000 บาท เป็ นเงินเชื่อ
5 ซื้ ออาหารสัตว์เป็ นเงิน 4,000 บาท
6 นายสมพรนาเงินสดไปใช้ส่วนตัว 10,000 บาท
8 นาเงินไปฝากธนาคาร 300,000 บาท
11 ขายโคได้รับเงิน 80,000 บาท
12 จ่ายค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง 2,600 บาท
15 จ่ายค่าน้ าค่าไฟฟ้ า 1,800 บาท
18 กูเ้ งินจากธนาคาร 150,000 บาท
24 ถอนเงินจากธนาคารมาใช้ในกิจการ 10,000 บาท
27 จ่ายค่าเวชภัณฑ์ 250 บาท
28 จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 3,000 บาท
29 จ่ายค่าแรงงานให้คนงาน 2 คน ๆ ละ 4,000 บาท
ให้ ทา บันทึกรายการเปิ ดบัญชีและรายการค้าระหว่างเดือนมกราคม ในสมุดรายวันทัว่ ไป
ข้ อ 4.5 นายชวนเปิ ดกิจการฟาร์ มเห็ดชื่ อ “ลุงชวนฟาร์ม” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 25  4 นาเงินสด
40,000 บาท โรงเพาะเห็ด ราคา 80,000 บาท และที่ดินราคา 100,000 บาท มาลงทุน มีรายการค้าที่
เกิดขึ้นระหว่างเดือน ดังนี้
25  4
พ.ย. 1 ซื้ อเครื่ องอัดก้อนเห็ดจากร้านนนทรี การเกษตร ราคา 20,000 บาท ยังไม่ได้จ่ายเงิน
2 ซื้ อขวดหัวเชื้อ ตะเกียง สาลี และขี้เลื่อย 4,000 บาท
4 จ่ายค่าน้ า 500 บาท
8 ขายก้อนเชื้อเห็ด 9,000 บาท ให้นายพล ยังไม่ได้รับชาระเงิน
11 ขายเห็ดได้รับเงิน 3,800 บาท
14 จ่ายชาระหนี้ ร้านนนทรี การเกษตร 10,000 บาท
19 รับชาระหนี้จากนายพล 9,000 บาท
ให้ ทา บันทึกรายการเปิ ดบัญชีและรายการค้าระหว่างเดือนพฤศจิกายน 25  4 ในสมุดรายวันทัว่ ไป
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ข้ อ 4.6 นางวนาลี เปิ ดกิจการฟาร์ มนกกระจอกเทศ ชื่ อ “วนาลีฟาร์ม” ได้นาสิ นทรัพย์ และโอน
เจ้าหนี้มาลงทุนเมื่อ 1 กรกฎาคม 25  4 ดังนี้
เงินสด
50,000 บาท
เงินฝากธนาคาร
200,000 บาท
วัสดุการเกษตร
8,000 บาท
อุปกรณ์การเกษตร
14,000 บาท
คอกสัตว์
130,000 บาท
เจ้าหนี้ - นายนนท์
6,000 บาท
รายการค้าระหว่างเดือนกรกฎาคม 25  4 มีดงั นี้
25  4
ก.ค. 2 จ่ายเช็คซื้ อพ่อแม่พนั ธุ์นกกระจอกเทศราคา 30,000 บาท
5 จ่ายค่าวัคซี น 1,200 บาท
7 จ่ายค่าอาหารนกกระจอกเทศ 5,500 บาท
8 ขายไข่นกกระจอกเทศได้เงิน 11,000 บาท
10 จ่ายค่าน้ า ค่าไฟฟ้ า 1,800 บาท
14 ขายหนังนกกระจอกเทศให้นายวิศวะ 6,000 บาท ยังไม่ได้รับเงิน
15 ถอนเงินจากธนาคารมาใช้ในกิจการฟาร์ ม 20,000 บาท
18 จ่ายเงินซื้ ออุปกรณ์การเกษตร 7,000 บาท
20 กูเ้ งินจากสหกรณ์การเกษตร 50,000 บาท
21 นางวนาลีนาเงินสดของกิจการไปใช้ส่วนตัว 4,000 บาท
24 รับชาระหนี้จากนายวิศวะ 6,000 บาท
26 จ่ายชาระหนี้สหกรณ์การเกษตร 2,000 บาท
จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ 250 บาท
27 จ่ายค่าเช่าที่ดิน 3,000 บาท
30 จ่ายค่าแรงงาน 5,000 บาท
ให้ ทา บันทึกรายการเปิ ดบัญชีและรายการค้าระหว่างเดือนกรกฎาคม 25  4 ในสมุดรายวันทัว่ ไป
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ข้ อ 4.7 นายวินยั เปิ ดกิจการเลี้ยงไก่ไข่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 25  4 นาสิ นทรัพย์มาลงทุน ดังนี้
เงินสด
60,000 บาท
โรงเรื อน
130,000 บาท
ที่ดิน
140,000 บาท
รายการค้าระหว่างเดือนตุลาคม 25  4 มีดงั นี้
25  4
ต.ค. 2 ซื้ อไก่ไข่ 7,000 บาท
3 จ่ายค่าวัคซี น 1,300 บาท
6 จ่ายค่าน้ า 900 บาท
8 ซื้ ออาหารไก่ 6,400 บาท
11 ขายไข่ไก่ได้รับเงิน 8,000 บาท นาฝากธนาคารทันที
12 ขายไข่ไก่ให้ร้านพรพรรณ ยังไม่ได้รับชาระเงิน 12,000 บาท
16 ซื้ อไก่ไข่จากร้านมิตรเกษตร 15,000 บาท ยังไม่ได้ชาระเงิน
19 รับชาระหนี้จากร้านพรพรรณ 4,000 บาท
20 จ่ายชาระหนี้ ร้านมิตรเกษตร 10,000 บาท
22 ขายไข่ไก่ได้รับเงิน 20,000 บาท
23 นาเงินฝากธนาคาร 12,000 บาท
25 จ่ายค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง 1,600 บาท
26 ขายกระสอบอาหารไก่ได้รับเงิน 450 บาท
28 จ่ายค่าขนส่ งไข่ไก่ไปจาหน่าย 1,800 บาท
30 นายวินยั นาไข่ไก่ไปบริ โภคในครอบครัว 300 บาท
จ่ายค่าแรงงานให้คนงาน 6,000 บาท
ให้ ทา บันทึกรายการเปิ ดบัญชีและรายการค้าระหว่างเดือนตุลาคม 25  4 ในสมุดรายวันทัว่ ไป
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ข้ อ 4.8 ต่อไปนี้เป็ นยอดคงเหลือของรุ่ งเรื องฟาร์ม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 25  4
เงินสด
47,500 บาท
ลูกหนี้
4,100 บาท
อุปกรณ์การเกษตร
70,000 บาท
โรงเรื อน
78,500 บาท
เงินกู้
50,000 บาท
และรายการค้าระหว่างเดือนเมษายน 25  4 ดังนี้
25  4
เม.ย. 1 รับชาระหนี้จากลูกหนี้ 3,000 บาท
3 จ่ายชาระหนี้เงินกู้ 5,000 บาท
5 ขายสุ กรได้รับเงิน 86,000 บาท
8 จ่ายค่าวัคซี น 480 บาท
10 ซื้ อลูกสุ กรเป็ นเงิน 5,000 บาท
12 ซื้ ออาหารสุ กร 9,200 บาท จากร้านอุดมเกษตร เป็ นเงินเชื่อ
15 ซื้ ออุปกรณ์การเกษตรเป็ นเงินเชื่อ 6,000 บาท
16 จ่ายค่าแรงงาน 4,000 บาท
20 จ่ายค่าซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่ องมือ 350 บาท
24 ขายสุ กรให้นายธงชัย 50,000 บาท เป็ นเงินเชื่อ
27 จ่ายชาระหนี้ ร้านอุดมเกษตร 4,000 บาท
ให้ ทา บันทึกรายการเปิ ดบัญชีและรายการค้าระหว่างเดือนเมษายน 25  4 ในสมุดรายวันทัว่ ไป
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ข้ อ 4.9 กิจการปรี ชาฟาร์ม มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 25  4 ดังนี้
เงินสด
67,000 บาท
เงินฝากธนาคาร
300,000 บาท
ลูกหนี้ - นายสันติ
15,000 บาท
อุปกรณ์การเกษตร
42,000 บาท
ที่ดิน
280,000 บาท
เจ้าหนี้ - บริ ษทั รุ่ งเรื องการเกษตร
50,000 บาท
มีรายการค้าระหว่างเดือนธันวาคม 25  4 ดังนี้
25  4
ธ.ค. 1 ซื้ อพ่อพันธุ์สุกร 2 ตัว ๆ ละ 20,000 บาท เป็ นเช็ค
2 ซื้ อเมล็ดพันธุ์พืช 3,000 บาท
3 ซื้ ออุปกรณ์การเกษตร 25,000 บาท จ่ายเงินสด 10% ที่เหลือจ่ายเป็ นเช็ค
ซื้ อลูกไก่เป็ นเงินสด 42,000 บาท
4 ขายผักเป็ นเงินสด 5,000 บาท
5 ซื้ อปุ๋ ย 3,000 บาท
7 ขายมูลสัตว์ได้รับเงินสด 1,200 บาท
8 จ่ายค่าน้ า - ค่าไฟ 1,800 บาท
9 รับชาระหนี้จากนายสันติ 5,000 บาท
10 ขายไก่ 27,000 บาท นาฝากธนาคารครึ่ งหนึ่ง
12 ซื้ อยาและเวชภัณฑ์เป็ นเงินสด 5,000 บาท
15 ขายไก่เป็ นเงินเชื่อให้นายสันติ 12,000 บาท
17 ซื้ อรถบรรทุก 500,000 บาท จากบริ ษทั มิตรแท้ จากัด จ่ายเงินดาวน์ 50,000 บาท
20 ซื้ ออาหารสัตว์ 15,000 บาท
25 จ่ายค่าแรงงาน 6,000 บาท
28 จ่ายชาระหนี้บริ ษทั รุ่ งเรื องการเกษตร จากัด ด้วยเช็ค 30,000 บาท
29 เจ้าของกิจการถอนเงินไปใช้ส่วนตัว 5,000 บาท
ให้ ทา บันทึกรายการเปิ ดบัญชีและรายการค้าในสมุดรายวันทัว่ ไป
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ข้ อ 4.10 ต่อไปนี้เป็ นรายการค้าของบ้านไร่ ฟาร์ ม สาหรับเดือนกันยายน 25  4
25  4
ก.ย. 1 นายชวนชมนาเงินสด 20,000 บาท เงินฝากธนาคาร 250,000 บาท
และโรงเรื อน 300,000 บาท มาลงทุน
2 ซื้ อเมล็ดพันธุ์พืช 3,000 บาท
3 จ่ายค่ายากาจัดวัชพืช 1,500 บาท
5 ขายดอกดาวเรื องได้เงิน 12,000 บาท
9 จ่ายค่าปุ๋ ย 800 บาท
10 ซื้ อกิ่งพันธุ์ไผ่เป็ นเงิน 2,750 บาท
12 ถอนเงินจากธนาคาร 10,000 บาท
15 ขายหน่อไม้ไผ่ ได้เงิน 6,000 บาท นาฝากธนาคารทันที
20 กูเ้ งินจากสหกรณ์การเกษตร 50,000 บาท
21 ถอนเงินจากธนาคารมาใช้ส่วนตัว 2,000 บาท
22 จ่ายค่าซ่อมแซมโรงเรื อน 1,350 บาท
25 ซื้ อเครื่ องมือเกษตร 6,000 บาท
28 เบิกเงินจากธนาคารจ่ายชาระหนี้สหกรณ์การเกษตร 20,000 บาท
29 ส่ งบิลเรี ยกเก็บเงินค่าขายกิ่งพันธุ์ไผ่จากนายสมโชค 4,000 บาท
30 จ่ายค่าแรงงานให้คนงาน 2 คน ๆ ละ 3,000 บาท
ให้ ทา บันทึกรายการข้างต้นในสมุดรายวันทัว่ ไป
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ใบงานที่ 4.1
ชื่อ-สกุล…………………………………………………….เลขที่.......................ระดับชั้น................
วิชา.................................................................เรื่ อง..............................................................................
สัง่ งานวันที่......................................................กาหนดส่ งงาน.............................................................
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ อธิ บายรู ปแบบของสมุดรายวันทัว่ ไปได้
กิจกรรมปฏิบตั ิ
จงอธิ บายรู ปแบบของสมุดรายวันทัว่ ไป พร้อมทั้งแสดงแบบฟอร์ มของ
รู ปแบบสมุดรายวันทัว่ ไปประกอบ
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คะแนนที่ได้........................................
ลงชื่อ..................................(ผูป้ ระเมิน)
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ใบงานที่ 4.2
ชื่อ-สกุล…………………………………………………….เลขที่.......................ระดับชั้น................
วิชา.................................................................เรื่ อง..............................................................................
สัง่ งานวันที่......................................................กาหนดส่ งงาน.............................................................
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ อธิ บายหลักการและบันทึกรายการสมุดรายวันทัว่ ไปได้
กิจกรรมปฏิบตั ิ
จงอธิบายหลักการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทัว่ ไป
.............................................................................................................................................................
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คะแนนที่ได้........................................
ลงชื่อ..................................(ผูป้ ระเมิน)
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แบบประเมินผลการเรียนรู้ หลังเรียน หน่ วยที่ 4
การบันทึกรายการค้ าในสมุดรายวันทัว่ ไป
คาสั่ ง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดคือ ความหมายของสมุดรายวันขั้นต้น
ก. สมุดบัญชีที่ใช้บนั ทึกรายการค้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน
ข. สมุดบัญชีที่ใช้บนั ทึกรายการค้าที่เกี่ยวกับการถอนเงิน
ค. สมุดบัญชีที่ใช้จดบันทึกรายการค้า โดยจัดไว้เป็ นหมวดหมู่
ง. สมุดบัญชีที่ใช้จดบันทึกรายการค้าที่เกี่ยวกับการขายผลิตผล
จ. สมุดบัญชีที่จะใช้จดบันทึกรายการค้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็ นขั้นแรก โดยจะจดบันทึกเรี ยง
ตามลาดับก่อนหลังของการเกิดรายการค้า
2. สมุดรายวันขั้นต้นแบ่งออกเป็ นกี่ประเภท
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
จ. 5
3. การเขียนคาอธิ บายรายการตามรู ปแบบสมุดรายวันทัว่ ไปจะเขียนในส่ วนใด
ก. ช่องรายการเขียนต่อจากชื่ อบัญชีบรรทัดสุ ดท้าย
ข. ช่องวันที่
ค. ช่องรายการ
ง. ช่องเลขที่บญั ชี
จ. ช่องจานวนเงินเดบิตและเครดิต
4. ขั้นตอนแรกของหลักการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทัว่ ไป คือข้อใด
ก. เขียนหน้าของสมุดรายวันทัว่ ไป
ข. เขียนบัญชี เดบิต และบัญชีเครดิตลงในช่องรายการ
ค. เขียน พ.ศ. เดือน วันที่ ลงในช่อง พ.ศ. เดือน วันที่ ตามลาดับ
ง. เขียนเลขที่บญั ชี
จ. เขียนคาว่า “สมุดรายวันทัว่ ไป” ลงบนแบบฟอร์ มตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ
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5. เลขที่บญั ชีในสมุดรายวันทัว่ ไปจะบันทึกเมื่อใด
ก. เมื่อบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป
ข. เมื่อผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท
ค. เมื่อบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป ผ่านไปบัญชีแยกประเภทช่วยลูกหนี้
ง. เมื่อบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป ผ่านไปบัญชีแยกประเภทช่วยเจ้าหนี้
จ. เมื่อผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท และจัดทางบการเงินเรี ยบร้อยแล้ว
6. นายสมยศนาเงินสด 20,000 บาท เงินฝากธนาคาร 100,000 บาท เจ้าหนี้ 6,000 บาท มาลงทุน
จะบันทึกรายการเปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไปตามข้อใด
ก. เดบิต เงินสด 20,000 บาท เงินฝากธนาคาร 100,000 บาท เจ้าหนี้ 6,000 บาท
ข. เดบิต เงินสด 20,000 บาท เจ้าหนี้ 6,000 บาท เงินฝากธนาคาร 100,000 บาท
ค. เดบิต เงินสด 20,000 บาท เงินฝากธนาคาร 100,000 บาท เจ้าหนี้ 6,000 บาท
เครดิต ทุน - นายสมยศ 126,000 บาท
ง. เดบิต เงินสด 20,000 บาท เงินฝากธนาคาร 100,000 บาท เครดิต เจ้าหนี้ 6,000 บาท
ทุน - นายสมยศ 114,000 บาท
จ. เดบิต เงินสด 20,000 บาท เงินฝากธนาคาร 100,000 บาท เครดิต เจ้าหนี้ 6,000 บาท
ทุน - นายสมยศ 126,000 บาท
7. รับเงินจากการขายน้ านมโค จะบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไปตามข้อใด
ก. เดบิต เงินสด
เครดิต น้ านมโค
ข. เดบิต เงินสด
เครดิต ขายผลิตผลจากสัตว์
ค. เดบิต เงินกู้
เครดิต ขายผลิตผลจากสัตว์
ง. เดบิต ขายสัตว์เพื่อขาย
เครดิต เงินสด
จ. เดบิต ขายสัตว์เพื่อขาย
เครดิต น้ านมโค
8. ซื้ อที่ดินเป็ นเงินสด จะบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไปตามข้อใด
ก. เดบิต ที่ดิน
เครดิต เงินกู้
ข. เดบิต ที่ดิน
เครดิต เงินสด
ค. เดบิต ที่ดิน
เครดิต เจ้าหนี้
ง. เดบิต เงินสด
เครดิต ที่ดิน
จ. เดบิต เจ้าหนี้
เครดิต ที่ดิน

127
9. รับเงินสดจากการขายโคขุน จะบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไปตามข้อใด
ก. เดบิต เงินสด
เครดิต ลูกหนี้
ข. เดบิต เงินสด
เครดิต ขายผลิตผลจากสัตว์
ค. เดบิต ลูกหนี้
เครดิต ขายสัตว์เพื่อขาย
ง. เดบิต ขายสัตว์เพื่อขาย
เครดิต เงินสด
จ. เดบิต เงินสด
เครดิต ขายสัตว์เพื่อขาย
10. ข้อใด ไม่ ใช่ ประโยชน์สมุดรายวันทัว่ ไป
ก. ช่วยในการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
ข. ช่วยในการวิเคราะห์รายการค้าและแสดงผลการวิเคราะห์ได้ชดั เจน
ค. ทาให้เห็นได้ชดั เจนว่ารายการใดเกิดขึ้นก่อนและรายการใดเกิดขึ้นหลัง
ง. สามารถตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการในภายหลังได้ง่าย
จ. เป็ นเอกสารที่ใช้ประกอบในการขอกูเ้ งินจากสถาบันการเงินได้

หน่ วยที่ 5
การบันทึกบัญชีแยกประเภท

สาระสาคัญ
เมื่ อบันทึกรายการค้าในสมุ ดรายวันทัว่ ไปเรี ยบร้อยแล้ว จะนารายการค้าที่บนั ทึกไว้ใน
สมุดรายวันทัว่ ไปไปบันทึกไว้ในบัญชี แยกประเภท การบันทึกบัญชี ท้ งั สองเล่มนี้ จะมีการอ้างอิง
ระหว่างกัน โดยสมุดรายวันทัว่ ไปจะอ้างอิงถึงเลขที่บญั ชี แยกประเภท ส่ วนบัญชีแยกประเภทจะ
อ้างอิงถึงหน้าบัญชีของสมุดรายวันทัว่ ไป

หัวข้ อเรื่อง
1. ความหมายและประเภทของบัญชีแยกประเภท
2. รู ปแบบของบัญชีแยกประเภท
3. การผ่านรายการจากสมุดรายวันทัว่ ไปไปบัญชีแยกประเภท

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

อธิบายความหมายของบัญชีแยกประเภทได้
บอกประเภทของบัญชีแยกประเภทได้
บอกรู ปแบบของบัญชีแยกประเภทได้
บอกขั้นตอนการผ่านรายการได้
ผ่านรายการจากสมุดรายวันทัว่ ไปไปบัญชีแยกประเภทได้

129

แบบประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน หน่ วยที่ 5
การบันทึกบัญชีแยกประเภท

คาสั่ ง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดเป็ นสมุดรายวันขั้นปลาย
ก. สมุดเงินสด
ข. สมุดรายวันซื้ อ
ค. สมุดรายวันขาย
ง. สมุดรายวันทัว่ ไป
จ. บัญชีแยกประเภท
2. Posting Reference มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. การบันทึกบัญชี
ข. การผ่านรายการ
ค. การปิ ดบัญชี
ง. การอ้างอิงการผ่านรายการ
จ. การบันทึกรายการเปิ ดบัญชี
3. บัญชีแยกประเภทแบ่งออกเป็ นกี่ประเภท
ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง. 5
จ. 6
4. บัญชีแยกประเภทมีความหมายตรงกับข้อใด
ก. รายการลงทุนครั้งแรก
ข. รายการเปิ ดบัญชี
ค. สมุดแยกประเภททัว่ ไป
ง. บัญชีที่รวบรวมรายการค้าไว้เป็ นหมวดหมู่โดยแยกเป็ นประเภท ๆ
จ. บันทึกหลังจากปิ ดบัญชีแยกประเภท
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5. รายการเปิ ดบัญชี ในกรณี ที่กิจการเริ่ มรอบระยะเวลาบัญชี ใหม่ ยอดคงเหลือในบัญชี สินทรัพย์
หนี้ สินและส่ วนของเจ้าของเมื่ อผ่านรายการไปบัญชี แยกประเภท การอ้างอิ งในช่ องรายการใน
บัญชีแยกประเภทจะต้องเขียนตามข้อใด
ก. สมุดรายวันทัว่ ไป
ข. ยอดยกมา
ค. ยอดยกไป
ง. ยอดคงเหลือ
จ. ชื่อบัญชี ตรงข้ามกัน
6. การผ่านรายการจากสมุดรายวันทัว่ ไป ไปบัญชีแยกประเภทให้อา้ งอิงช่องหน้าบัญชี ตามข้อใด
ก. ง.ส. 1
ข. ย.ภ. 1
ค. ส.ว. 1
ง. ร.ว. 1
จ. ร.ท. 1
7. รู ปแบบบัญชีแยกประเภทตามข้อใดที่มีลกั ษณะคล้ายตัวอักษรภาษาอังกฤษ คือตัว “T”
ก. บัญชีแยกประเภทแสดงยอดคงเหลือ
ข. บัญชีแยกประเภททัว่ ไป
ค. บัญชีแยกประเภทย่อย
ง. บัญชีแยกประเภทช่วย
จ. บัญชีแยกประเภทคุมยอด
8. ขั้นแรกในการผ่านรายการจากสมุดรายวันทัว่ ไปไปยังบัญชีแยกประเภทจะต้องปฏิบตั ิอย่างไร
ก. เขียน พ.ศ. เดือน วันที่ ในช่องวันที่
ข. บันทึกเลขที่บญั ชี ในสมุดรายวัน
ค. บันทึกบัญชีดา้ นเครดิตตามที่ระบุไว้ในสมุดรายวัน
ง. เขียนอักษรย่อของสมุดรายวันช่องหน้าบัญชี
จ. ให้นาชื่ อบัญชี ที่บนั ทึกในสมุดรายวันทัว่ ไปด้านเดบิตไปเปิ ดบัญชี แยกประเภททัว่ ไป
และบันทึกรายการด้านเดบิต
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9. การอ้า งอิง การผ่านรายการ เมื่ อผ่านรายการจากสมุ ดรายวันทัว่ ไปไปยังบัญชี แยกประเภทที่
เกี่ยวข้อง ช่องเลขที่บญั ชีของสมุดรายวันทัว่ ไป ต้องปฏิบตั ิเมื่อใด
ก. ต่อจากการลงรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป
ข. ต่อจากการลงจานวนเงินในสมุดรายวันทัว่ ไป
ค. เมื่อผ่านรายการจากสมุดรายวันทัว่ ไปไปยังบัญชีแยกประเภท
ง. ต่อจากการลงวันที่ในสมุดบัญชีแยกประเภท
จ. ต่อจากการลงจานวนเงินในสมุดบัญชีแยกประเภท
10. การเขียนช่องรายการว่าสมุดรายวันทัว่ ไปใช้ในกรณี ใด
ก. รายการเปิ ดบัญชีใหม่
ข. รายการค้าระหว่างเดือน
ค. การลงทุนครั้งแรกนาสิ นทรัพย์มาลงทุน
ง. การลงทุนครั้งแรกนาเงินสดอย่างเดียวมาลงทุน
จ. การลงทุนครั้งแรกนาสิ นทรัพย์หลายอย่างและเจ้าหนี้ มาลงทุน
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เนือ้ หา
1. ความหมายและประเภทของบัญชีแยกประเภท
1.1 ความหมายของบัญชีแยกประเภท
บัญชีแยกประเภท (Ledger) หมายถึง บัญชีที่รวบรวมรายการค้าไว้เป็ นหมวดหมู่
โดยแยกเป็ นประเภท ๆ ตามลักษณะของรายการค้าที่เกิดขึ้น และจัดเรี ยงลาดับผังบัญชีของกิจการ
1.2 ประเภทของบัญชีแยกประเภท
บัญชีแยกประเภทแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1.2.1 บัญชี ประเภทสิ นทรัพย์ (Asset Accounts) หมายถึง บัญชี ที่แสดงมูลค่าของ
สิ นทรัพย์ที่กิจการเป็ นเจ้าของแยกตามประเภทสิ นทรัพย์ เช่น บัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร
บัญชีลูกหนี้ บัญชีสัตว์ใช้งาน บัญชีรถยนต์ บัญชีโรงเรื อน บัญชีที่ดิน เป็ นต้น
1.2.2 บัญชี ประเภทหนี้ สิน (Liability Accounts) หมายถึง บัญชี แสดงมูลค่าของ
หนี้สินที่กิจการมีภาระจะต้องชาระให้บุคคลอื่นหรื อกิจการอื่น เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชี ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บัญชี เงิ นกู้ บัญชีเจ้าหนี้อื่น ๆ เป็ นต้น
1.2.3 บัญชี ประเภทส่ วนของเจ้าของ (Owner, s Equity Accounts) หมายถึง บัญชี ที่
แสดงการเพิ่มหรื อลดของส่ วนของเจ้าของกิจการ ได้แก่ บัญชี ทุน บัญชี ถอนใช้ส่วนตัว บัญชีรายได้
และบัญชี ค่าใช้จ่าย ในการดาเนิ นธุ รกิ จหากเจ้าของกิ จการต้องการทราบว่ามีรายได้และค่าใช้จ่าย
ประเภทใดบ้างเป็ นจานวนเท่าใดแล้ว ดังนั้นจึงต้องแยกบัญชี ประเภทรายได้ (Income) และบัญชี
ประเภทค่าใช้จ่าย (Expense) ไว้ต่างหากจากบัญชี ประเภทส่ วนของเจ้าของก่อน เพื่อเปรี ยบเทียบ
หาผลกาไรสุ ทธิ หรื อขาดทุนสุ ทธิ แล้วจึงนาผลที่ได้ไปบันทึกเพิ่มหรื อลดบัญชีทุน

2. รู ปแบบของบัญชีแยกประเภท
รู ปแบบของบัญชีแยกประเภท มี 2 รู ปแบบ คือ
2.1 แบบมาตรฐาน (Standard Account Form)
แบบมาตรฐานมีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อบัญชี (1)
พ.ศ. ....
เดือน วันที่
(3)

รายการ
(4)

หน้า เดบิต พ.ศ. ....
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
(5) (6)
(3)

เลขที่ (2)
รายการ
(4)

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
(5)
(7)
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รู ปแบบของบัญชีแยกประเภทแบบมาตรฐานหรื อบัญชี แยกประเภททัว่ ไป จะลักษณะ
คล้ายตัวอักษรภาษาอังกฤษคือตัว “T” ซึ่ งบัญชี จะแบ่งเป็ น 2 ด้าน ทางด้านซ้ายมือเรี ยกว่า
ด้านเดบิตหรื อด้านลูกหนี้ และด้านขวา เรี ยกว่า ด้านเครดิตหรื อด้านเจ้าหนี้ มีเส้นคู่คนั่ กลาง
ระหว่างด้านเดบิตและด้านเครดิต
ส่ วนประกอบต่าง ๆ ของบัญชี แยกประเภทแบบมาตรฐานมี ดังนี้
(1) ชื่ อบัญชี
(2) เลขที่บญั ชี
(3) ช่ องวันเดื อนปี
(4) ช่ องรายการ
(5) ช่ องหน้าบัญชี
(6) ช่ องจานวนเงิ นเดบิต
(7) ช่ องจานวนเงินเครดิต
2.2 แบบแสดงยอดคงเหลือ (Balance Account Form)
แบบแสดงยอดคงเหลือมีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อบัญชี ….(1)
พ.ศ…
เดือน วันที่
(3)

รายการ

หน้า
บัญชี

(4)

(5)

เลขที่…..(2)

เดบิต

เครดิต

(6)

(7)

ยอดคงเหลือ
(8)

รู ปแบบของบัญชีแยกประเภทแบบแสดงยอดคงเหลือ จะเป็ นแบบ 3 ช่อง ใช้สาหรับ
บัญชีที่จาเป็ นต้องการทราบยอดคงเหลือทันที เช่น บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ เป็ นต้น
ส่ วนประกอบต่าง ๆ ของบัญชีแยกประเภทแบบแสดงยอดคงเหลือมี ดังนี้
(1) ชื่อบัญชี
(2) เลขที่บญั ชี
(3) ช่องวันเดือนปี
(4) ช่องรายการ
(5) ช่องหน้าบัญชี
(6) ช่องจานวนเงินเดบิต
(7) ช่องจานวนเงินเครดิต
(8) ช่องจานวนเงินคงเหลือ

134

3. การผ่ านรายการจากสมุดรายวันทัว่ ไปไปบัญชีแยกประเภท
การผ่านรายการ (Posting) หมายถึง การนารายการค้าที่ได้บนั ทึกในสมุดรายวันขั้นต้น
ไปบันทึกไว้สมุดบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องตามลักษณะรายการค้าที่บนั ทึกไว้ในสมุดรายวันขั้นต้น
เมื่อผ่านรายการเสร็ จแล้ว ต้องอ้างอิงหน้าบัญชี ของสมุดรายวันขั้นต้นและเลขที่บญั ชีแยกประเภท
ที่เกี่ยวข้อง
การผ่านรายการจากสมุดรายวันทัว่ ไปไปบัญชีแยกประเภท จะมีข้ นั ตอนปฏิบตั ิ ดังนี้
3.1 ให้นาชื่อบัญชีที่บนั ทึกในสมุดรายวันทัว่ ไปด้านเดบิต ไปเปิ ดบัญชี แยกประเภททัว่ ไป
และบันทึกรายการด้านเดบิต โดย
3.1.1 บันทึก พ.ศ. เดือน วันที่ ให้ตรงตามที่ปรากฏในสมุดรายวันทัว่ ไป
3.1.2 บันทึกชื่อบัญชีที่เครดิตลงในช่องรายการ
3.1.3 บันทึกจานวนเงินลงในช่องจานวนเงินเดบิต ให้ตรงกับจานวนเงินที่ปรากฏใน
สมุดรายวันทัว่ ไปด้านเดบิต
3.2 ให้นาชื่อบัญชีที่บนั ทึกในสมุดรายวันทัว่ ไปด้านเครดิต ไปเปิ ดบัญชีแยกประเภท
ทัว่ ไปและบันทึกรายการด้านเครดิต โดย
3.2.1 บันทึก พ.ศ. เดือน วันที่ ให้ตรงตามที่ปรากฏในสมุดรายวันทัว่ ไป
3.2.2 บันทึกชื่อบัญชีที่เดบิตลงในช่องรายการ
3.2.3 บันทึกจานวนเงินลงในช่องจานวนเงินเครดิต ให้ตรงกับจานวนเงินที่ปรากฏใน
สมุดรายวันทัว่ ไปด้านเครดิต
3.3 ช่องรายการด้านเดบิตหรื อเครดิต ให้เขียนคาอธิ บายหรื อชื่ อบัญชี ดังนี้
3.3.1 รายการเปิ ดบัญชีหรื อการลงทุนครั้งแรก ถ้ากิจการนาเงินสดมาลงทุนอย่างเดียว
ในช่องรายการให้เขียนชื่ อบัญชีแยกประเภทตรงข้ามกัน (ดูตวั อย่างที่ 5.1) แต่ถา้ กิจการนาสิ นทรัพย์
หลายอย่างและหนี้สินมาลงทุน ในช่องรายการให้เขียนคาว่า “สมุดรายวันทัว่ ไป” (ดูตวั อย่างที่ 5.2)
3.3.2 รายการเปิ ดบัญชี โดยเริ่ มรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ ในช่องรายการ ให้เขียนคาว่า
“ยอดยกมา” ซึ่ งหมายความว่า เป็ นยอดคงเหลือยกมาจากรอบระยะเวลาบัญชี ก่อน
3.3.3 รายการค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือน ในช่องรายการให้เขียนชื่ อบัญชี แยกประเภท
ตรงข้ามกัน
3.4 การอ้างอิงการผ่านรายการ (Posting Reference)
เมื่อผ่านรายการจากสมุดรายวันทัว่ ไปไปยังบัญชี แยกประเภทที่เกี่ ยวข้อง จะต้องมี
การอ้างอิงที่มีของรายการนั้น ทั้งในสมุดรายวันทัว่ ไปและบัญชีแยกประเภท ดังนี้
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3.4.1 ช่องหน้าบัญชี ของบัญชี แยกประเภท ให้อา้ งอิงด้วยหน้าของสมุดรายวันทัว่ ไป
โดยเขียนอักษรย่อว่า “ ร.ว. ” ตามด้วยตัวเลขหน้าของสมุดรายวันทัว่ ไป เช่น ร.ว. 1 หรื อร.ว. 2
3.4.2 ช่องเลขที่บญั ชีของสมุดรายวันทัว่ ไป ให้เขียนเลขที่บญั ชีของบัญชีแยกประเภท
เพื่อให้ทราบว่าได้ผา่ นรายการจากสมุดรายวันทัว่ ไปบัญชี แยกประเภททัว่ ไปเรี ยบร้อยแล้ว
ตัวอย่างที่ 5.1 การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทัว่ ไป และผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
ที่เกี่ยวข้อง กรณี การนาเงินสดมาลงทุนเพียงอย่างเดี ยว เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 25  4 นายวีระนา
เงินสด 90,000 บาท มาลงทุน
สามารถบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไปได้ ดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่
ส.ค.

1

รายการ
เงินสด
ทุน – นายวีระ
นายวีระนาเงินสดมาลงทุน

หน้า 1
เลขที่
บัญชี

เดบิต
บาท สต.

101
301

90,000 90,000 -

สามารถผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทได้ ดังนี้
บัญชีเงินสด
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่
ส.ค.

รายการ

1 ทุน - นายวีระ

เลขที่ 101

หน้า เดบิต พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

รายการ

รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

ร.ว.1 90,000 -

บัญชีทุน - นายวีระ
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่

เครดิต
บาท สต.

เลขที่ 301

หน้า เดบิต พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ส.ค.

รายการ

1 เงินสด

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.1 90,000 -
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ตัวอย่างที่ 5.2 การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทัว่ ไป และผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
ที่เกี่ ยวข้อง กรณี การนาเงิ นสด สิ นทรัพย์อื่นและหนี้ สินมาลงทุน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 25  4
นายปั ญญานาเงินสด 50,000 บาท เงินฝากธนาคาร 300,000 บาท โรงเรื อน 100,000 บาท และ
เจ้าหนี้ - ร้านเกษตรรุ่ งเรื อง 20,000 บาท มาลงทุน
สามารถบันทึกรายการเปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไปได้ ดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ก.ค. 1 เงินสด
เงินฝากธนาคาร
โรงเรื อน
เจ้าหนี้ -ร้านเกษตรรุ่ งเรื อง
ทุน - นายปัญญา
นายปั ญญานาสิ นทรัพย์และหนี้สิน
มาลงทุน

เลขที่
บัญชี
101
102
105
201
301

เดบิต
บาท
50,000
300,000
100,000

สต.
-

หน้า 1
เครดิต
บาท สต.

20,000 430,000 -

สามารถผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทได้ ดังนี้
บัญชีเงินสด
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่
ก.ค.

1

รายการ

หน้า เดบิต
พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

เลขที่ 101
รายการ

สมุดรายวันทัว่ ไป ร.ว.1 50,000 -

บัญชีเงินฝากธนาคาร
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่
ก.ค.

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

รายการ

หน้า เดบิต
พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

1 สมุดรายวันทัว่ ไป ร.ว.1 300,000 -

เลขที่ 102
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
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บัญชีโรงเรื อน

เลขที่ 105

พ.ศ. 25  4
หน้า เดบิต
พ.ศ. 25  4
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
เดือน วันที่
ก.ค. 1 สมุดรายวันทัว่ ไป ร.ว.1 100,000 -

รายการ

บัญชีเจ้าหนี้ - ร้านเกษตรรุ่ งเรื อง
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่

รายการ

เลขที่ 201

หน้า เดบิต พ.ศ. 25  4
หน้า เครดิต
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
บัญชี บาท สต.
ก.ค. 1 สมุดรายวันทัว่ ไป ร.ว.1 20,000 -

บัญชีทุน - นายปัญญา
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่

รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

เลขที่ 301

หน้า เดบิต พ.ศ. 25  4
หน้า เครดิต
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
บัญชี บาท สต.
ก.ค. 1 สมุดรายวันทัว่ ไป ร.ว.1 430,000 -

ตัวอย่างที่ 5.3 การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทัว่ ไป และผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
ที่เกี่ยวข้อง กรณี เริ่ มรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25  4 ปั ญญาฟาร์ มมียอดคงเหลือ
ยกมา ดังนี้ เงิ นสด 5,000 บาท เงิ นฝากธนาคาร 200,000 บาท สัตว์ใช้งาน 100,000 บาท
คอกสัตว์ 25,000 บาท และเงินกู้ 30,000 บาท
สามารถบันทึกรายการเปิ ดบัญชีเมื่อเริ่ มรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ในสมุดรายวันทัว่ ไปได้ ดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ม.ค. 1 เงินสด
เงินฝากธนาคาร
สัตว์ใช้งาน
คอกสัตว์
เงินกู้
ทุน - นายปัญญา
บันทึกรายการเปิ ดบัญชี

เลขที่
บัญชี
101
102
104
106
202
301

เดบิต
บาท
5,000
200,000
100,000
25,000

สต.
-

หน้า 1
เครดิต
บาท สต.

30,000 300,000 -
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สามารถผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทได้ ดังนี้
บัญชีเงินสด
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่
ม.ค.

1

รายการ
ยอดยกมา

เลขที่ 101

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
รว.1

รายการ

5,000 -

บัญชีเงินฝากธนาคาร
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่
ม.ค.

1

รายการ
ยอดยกมา

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

เลขที่ 102
รายการ

เลขที่ 104

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.1 100,000 -

รายการ

บัญชีคอกสัตว์
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่
ม.ค.

1

รายการ
ยอดยกมา

เดือน วันที่

รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

เลขที่ 106

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

ร.ว.1 25,000 -

บัญชีเงินกู้
พ.ศ. 25  4

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

ร.ว.1 200,000 -

บัญชีสัตว์ใช้งาน
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ม.ค. 1 ยอดยกมา

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

หน้า
บัญชี

เลขที่ 202

เดบิต
พ.ศ. 25  4
บาท สต. เดือน วันที่

ม.ค.

รายการ

1 ยอดยกมา

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

ร.ว.1 30,000 -
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บัญชีทุน - นายปัญญา
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่

รายการ

หน้า เดบิต
พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ม.ค.

เลขที่ 301
รายการ

1 ยอดยกมา

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.1 300,000 -

ตัวอย่างที่ 5.4 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 25  3 นายสุ เทพนาเงินสดมาลงทุน 400,000 บาท รายการค้า
ระหว่างเดือน ธันวาคม 25  3 มีดงั นี้
25  3
ธ.ค. 3 กูเ้ งินจาก ธกส. 100,000 บาท
6 ซื้ ออุปกรณ์การเกษตร 20,000 บาท
8 รับเงินจากการขายน้ านมโค 35,000 บาท
10 ซื้ ออาหารสัตว์ดว้ ยเงินสด 17,000 บาท
15 ขายน้ านมโคให้สหกรณ์โคนม 20,000 บาท แต่ยงั ไม่ได้รับชาระเงิน
17 ซื้ อพ่อพันธุ์โคจากนายอานาจ 35,000 บาท จ่ายเงินสดเพียง 20,000 บาท
20 รับชาระหนี้จากสหกรณ์โคนม 10,000 บาท
25 จ่ายชาระหนี้ให้นายอานาจ จานวน 15,000 บาท
28 นายสุ เทพนาเงินสดไปใช้ส่วนตัว 20,000 บาท
30 จ่ายค่าแรงงาน 10,000 บาท
ให้ ทา 1. บันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป
2. ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท
สามารถบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไปได้ ดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่
ธ.ค. 1 เงินสด

รายการ

ทุน - นายสุ เทพ
นายสุ เทพนาเงินสดมาลงทุน

หน้า 1
เลขที่
บัญชี
101
301

เดบิต
บาท สต.
400,000 -

เครดิต
บาท สต.
400,000 -
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สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่
ธ.ค. 3 เงินสด

6

8

10

15

17

21

25

รายการ

เงินกู้ - ธกส.
กูเ้ งินจาก ธกส.
อุปกรณ์การเกษตร
เงินสด
ซื้ ออุปกรณ์การเกษตร
เงินสด
ขายผลิตผลจากสัตว์
รับเงินจากการขายน้ านมโค
ค่าอาหารสัตว์
เงินสด
ซื้ ออาหารสัตว์
ลูกหนี้ - สหกรณ์โคนม
ขายผลิตผลจากสัตว์
ขายน้ านมโคให้สหกรณ์โคนม
แต่ยงั ไม่ได้รับเงิน
สัตว์ใช้งาน
เงินสด
เจ้าหนี้ - นายอานาจ
ซื้ อพ่อพันธุ์โคจากนายอานาจ
ชาระเงินบางส่ วน
เงินสด
ลูกหนี้ - สหกรณ์โคนม
รับชาระหนี้จากสหกรณ์โคนม
เจ้าหนี้ - นายอานาจ
เงินสด
จ่ายชาระหนี้

เลขที่
บัญชี
101
202

เดบิต
บาท สต.
100,000 -

หน้า 2
เครดิต
บาท สต.
100,000 -

104
101

20,000 -

101
401

35,000 -

501
101

17,000 -

102
401

20,000 -

103
101
201

35,000 -

101
102

30,000 -

201
101

15,000 -

20,000 -

35,000 -

17,000 -

20,000 -

20,000 15,000 -

30,000 -

15,000 -
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สรุป
บัญชีแยกประเภท หมายถึง บัญชีที่รวบรวมรายการค้าไว้เป็ นหมวดหมู่แยกเป็ นประเภท ๆ
ตามลัก ษณะของรายการค้า ที่เกิ ดขึ้ น และจัดเรี ยงลาดับ ผังบัญชี ของกิ จการ บัญชี แยกประเภท
แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ บัญชี ประเภทสิ นทรั พย์ หนี้ สินและส่ วนของเจ้าของ (ทุน) โดยมี
รู ปแบบ แบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ แบบบัญชีแยกประเภททัว่ ไปและบัญชีแยกประเภทย่อย
การผ่านรายการ หมายถึง การนารายการค้าที่ได้บนั ทึกในสมุดรายวันขั้นต้นแล้วไปบันทึก
ไว้ในสมุดบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องตามลักษณะรายการค้าที่บนั ทึกไว้ในสมุดรายวันขั้นต้น เมื่อ
ผ่านรายการเสร็ จแล้วต้องอ้างอิงช่ องหน้าบัญชี ในบัญชี แยกประเภททัว่ ไป โดยเขียนอักษรย่อว่า
ร.ว. ตามด้วยตัวเลข ส่ วนช่องเลขที่บญั ชีในสมุดรายวันทัว่ ไปเขียนเลขที่บญั ชีของบัญชีแยกประเภท
ของสมุดรายวันขั้นต้นและเลขที่บญั ชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง
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สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 28 ถอนใช้ส่วนตัว
เงินสด
นายสุ เทพนาเงินสดไปใช้ส่วนตัว
30 ค่าแรงงาน
เงินสด
จ่ายค่าแรงงาน

เลขที่
บัญชี
302
101

เดบิต
บาท สต.
20,000 -

หน้า 3
เครดิต
บาท สต.
20,000 -

502
101

10,000 10,000

-

การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททัว่ ไป ดังนี้
บัญชีเงินสด
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

หน้า
บัญชี

ธ.ค. 1
3
8
20

ทุน - นายสุ เทพ
เงินกู้ - ธกส.
ขายผลิตผลจากสัตว์
ลูกหนี้ - สหกรณ์ฯ

ร.ว.1
ร.ว.1
ร.ว.2
ร.ว.2

เดบิต
พ.ศ. 25  3
บาท สต. เดือน วันที่
400,000
100,000
35,000
10,000

เลขที่ 101
รายการ

- ธ.ค. 6 อุปกรณ์การเกษตร
10 ค่าอาหารสัตว์
17 สัตว์ใช้งาน
25 เจ้าหนี้ นายอานาจ
28 ถอนใช้ส่วนตัว
30 ค่าแรงงาน

บัญชีลูกหนี้ - สหกรณ์โคนม
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

ธ.ค. 15 ขายผลผลิตจากสัตว์ ร.ว.2

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.2
ร.ว.2
ร.ว.2
ร.ว.3
ร.ว.3
ร.ว.3

20,000
17,000
20,000
15,000
20,000
10,000

-

เลขที่ 102
รายการ

20,000 - ธ.ค. 20 เงินสด

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.2 10,000 -
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บัญชีสัตว์ใช้งาน
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 17 เงินสด
เจ้าหนี้ - นายอานาจ

เลขที่ 103

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.2 20,000 ร.ว.2 15,000 -

รายการ

บัญชีอุปกรณ์การเกษตร
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

ธ.ค. 6 เงินสด

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.1

เลขที่ 104
รายการ

รายการ

ธ.ค. 25 เงินสด

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.2

เลขที่ 201
รายการ

15,000 - ธ.ค. 17 สัตว์ใช้งาน

บัญชีเงินกู้ - ธกส.
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

รายการ

3 เงินสด

บัญชีทุน - นายสุ เทพ
รายการ

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ธ.ค.

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.2 15,000 -

เลขที่ 202

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ธ.ค.

พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

20,000 -

บัญชีเจ้าหนี้ - อานาจ
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.1 100,000 -

เลขที่ 301
รายการ

1 เงินสด

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.1 400,000 -
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บัญชีถอนใช้ส่วนตัว
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 28 เงินสด

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.3 20,000 -

เลขที่ 302
รายการ

บัญชีขายผลิตผลจากสัตว์
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ธ.ค.

เลขที่ 401
รายการ

รายการ

ธ.ค. 10 เงินสด

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.2

เลขที่ 501
รายการ

รายการ

ธ.ค. 30 เงินสด

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.3

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

17,000 -

บัญชีค่าแรงงาน
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

8 เงินสด
ร.ว.1 35,000 15 ลูกหนี้ - สหกรณ์ฯ ร.ว.2 20,000 -

บัญชีค่าอาหารสัตว์
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

10,000 -

เลขที่ 502
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
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แบบฝึ กปฏิบัติ หน่ วยที่ 5
การบันทึกบัญชีแยกประเภท

จงแสดงวิธีทา
ข้ อ 5.1 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 25  3 นายวิรุต นาเงินสดมาลงทุนเปิ ดกิจการฟาร์ ม 40,000 บาท
ให้ ทา บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทัว่ ไป และผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
ข้ อ 5.2 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 25  3 นายสมรักษ์ นาเงิ นสด 60,000 บาท เงิ นฝากธนาคาร
140,000 บาท สัตว์ใช้งาน 35,000 บาท และเจ้าหนี้ - ร้านเกษตรรุ่ งเรื อง 20,000 บาท มาลงทุน
ให้ ทา บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทัว่ ไป และผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
ข้ อ 5.3 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25  3 สามารถฟาร์ ม มียอดคงเหลือยกมา เงินสด 21,000 บาท
เงินฝากธนาคาร 250,000 บาท ลูกหนี้ - นายชาติ 5,000 บาท สัตว์ใช้งาน 120,000 บาท และ
เงินกู้ 30,000 บาท
ให้ ทา บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทัว่ ไป และผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
ข้ อ 5.4 จากสมุดรายวันทัว่ ไปต่อไปนี้ให้ผา่ นรายการไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 1 เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ - นายณรงค์
อุปกรณ์การเกษตร
โรงเรื อน
ที่ดิน
เจ้าหนี้ - ร้านสยาม
ทุน - นายดวงกมล
บันทึกยอดคงเหลือ

เลขที่
บัญชี

เดบิต
บาท
60,000
120,000
5,000
6,000
20,000
30,000

สต.
-

หน้า 1
เครดิต
บาท สต.

8,000 233,000 -
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สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  4
เลขที่
รายการ
บัญชี
เดือน วันที่
ธ.ค. 1 อุปกรณ์การเกษตร
เงินสด
ซื้ ออุปกรณ์การเกษตร
3 ค่าสัตว์เพื่อขาย
เงินฝากธนาคาร
จ่ายเช็คซื้ อลูกไก่
5 ค่าเวชภัณฑ์
เงินสด
จ่ายค่าเวชภัณฑ์
รถแทรกเตอร์
เงินสด
เจ้าหนี้ - บริ ษทั ไทยรุ่ งเรื อง
ซื้ อรถแทรกเตอร์ จ่ายเงินบางส่ วน
12 เงินสด
เงินกู้ - ธกส.
กูเ้ งินจาก ธกส.
15 ค่าอาหารสัตว์
เงินสด
ซื้ ออาหารไก่
16 เงินสด
ขายสัตว์เพื่อขาย
ขายไก่ได้รับเงินสด
17 เงินฝากธนาคาร
เงินสด
นาเงินฝากธนาคาร

เดบิต
บาท สต.
4,300 -

หน้า 2
เครดิต
บาท สต.
4,300 -

3,000 3,000 1,500 1,500 100,000 20,000 80,000 200,000 200,000 15,000 15,000 37,000 37,000 10,000 10,000 -
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สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 18 ค่าแรงงาน
เงินสด
จ่ายค่าแรงงาน
21 ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง
เงินสด
จ่ายค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง
23 ถอนใช้ส่วนตัว
ขายสัตว์เพื่อขาย
นายดวงกมลนาไก่ไปบริ โภค
24 เงินสด
รายได้เบ็ดเตล็ด
ขายมูลไก่

เลขที่
บัญชี

เดบิต
บาท สต.
4,000 -

หน้า 3
เครดิต
บาท สต.
4,000 -

3,000 3,000 2,000 2,000 700 700 -

ข้ อ 5.5 จากสมุดรายวันทัว่ ไปต่อไปนี้ให้ผา่ นรายการไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง
สมุดรายวันทัว่ ไป
เลขที่
บัญชี

พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ก.ค. 1 เงินสด
เงินฝากธนาคาร
วัสดุการเกษตร
อุปกรณ์การเกษตร
คอกสัตว์
เจ้าหนี้ - นายนนท์
ทุน - นางวนาลี
นางวนาลีนาสิ นทรัพย์และหนี้ สินมา
ลงทุน

เดบิต
บาท สต.
50,000 200,000 8,000 14,000 130,000 -

หน้า 1
เครดิต
บาท สต.

6,000 396,000 -
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ข้ อ 5.5 (ต่อ)
สมุดรายวันทัว่ ไป
เลขที่
บัญชี

พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ก.ค.
2 สัตว์ใช้งาน
เงินฝากธนาคาร
จ่ายเช็คซื้ อพ่อแม่พนั ธุ์นกกระจอกเทศ
5 ค่าเวชภัณฑ์
เงินสด
จ่ายค่าวัคซี น
7 ค่าอาหารสัตว์
เงินสด
จ่ายค่าอาหารนกกระจอกเทศ
8 เงินสด
ขายผลิตผลจากสัตว์
ขายไข่นกกระจอกเทศ
10 ค่าสาธารณูปโภค
เงินสด
จ่ายค่าน้ า ค่าไฟฟ้ า
14 ลูกหนี้ - นายวิศวะ
ขายผลิตผลจากสัตว์
ขายหนังนกกระจอกเทศให้นายวิศวะ
ยังไม่ได้รับเงิน
15 เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ถอนเงินจากธนาคาร
18 อุปกรณ์การเกษตร
เงินสด
จ่ายเงินซื้ ออุปกรณ์การเกษตร

เดบิต
บาท สต.
30,000 -

หน้า 2
เครดิต
บาท สต.
30,000 -

1,200 1,200 5,500 5,500 11,000 11,000 1,800 1,800 6,000 6,000 -

20,000 20,000 7,000 7,000 -
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ข้ อ 5.5 (ต่อ)
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่
ก.ค. 20 เงินสด

21

24

26

27

30

รายการ

สมุดรายวันทัว่ ไป
เลขที่
บัญชี

เงินกู้ - สหกรณ์การเกษตร
กูเ้ งินจากสหกรณ์การเกษตร
ถอนใช้ส่วนตัว
เงินสด
นาเงินสดของกิจการไปใช้ส่วนตัว
เงินสด
ลูกหนี้ - นายวิศวะ
รับชาระหนี้จากนายวิศวะ
เงินกู้ - สหกรณ์การเกษตร
เงินสด
จ่ายชาระหนี้สหกรณ์การเกษตร
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสด
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเช่า
เงินสด
จ่ายค่าเช่าที่ดิน
ค่าแรงงาน
เงินสด
จ่ายค่าแรงงาน

เดบิต
บาท สต.
50,000 -

หน้า 3
เครดิต
บาท สต.
50,000 -

4,000 4,000 6,000 6,000 2,000 2,000 250 250 3,000 3,000 5,000 5,000 -
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ข้ อ 5.6 จากสมุดรายวันทัว่ ไปต่อไปนี้ให้ผา่ นรายการไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่
ต.ค.
1 เงินสด
โรงเรื อน
ที่ดิน

2

3

6

8

11

12

รายการ

สมุดรายวันทัว่ ไป
เลขที่
บัญชี

ทุน - นายวินยั
นายวินยั นาสิ นทรัพย์มาลงทุน
สัตว์ใช้งาน
เงินสด
ซื้ อไก่ไข่
ค่าเวชภัณฑ์
เงินสด
จ่ายค่าวัคซี น
ค่าสาธารณูปโภค
เงินสด
จ่ายค่าน้ า
ค่าอาหารสัตว์
เงินสด
ซื้ ออาหารไก่
เงินฝากธนาคาร
ขายผลิตผลจากสัตว์
ขายไข่ไก่ได้รับเงินนาฝากธนาคาร
ทันที
ลูกหนี้ - ร้านพรพรรณ
ขายผลิตผลจากสัตว์
ขายไข่ไก่ให้ร้านพรพรรณ
ยังไม่ได้รับชาระเงิน

เดบิต
บาท สต.
60,000 130,000 140,000 -

หน้า 1
เครดิต
บาท สต.

330,000 7,000 7,000 1,300 1,300 900 900 6,400 6,400 8,000 8,000 -

12,000 12,000 -
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ข้ อ 5.6 (ต่อ)
สมุดรายวันทัว่ ไป
เลขที่
รายการ
บัญชี

พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่
ต.ค. 16 สัตว์ใช้งาน
เจ้าหนี้ - ร้านมิตรเกษตร
ซื้ อไก่ไข่จากร้านมิตรเกษตรยังไม่ได้
ชาระเงิน
19 เงินสด
ลูกหนี้ - ร้านพรพรรณ
รับชาระหนี้จากร้านพรพรรณ
20 เจ้าหนี้ - ร้านมิตรเกษตร
เงินสด
จ่ายชาระหนี้ ร้านมิตรเกษตร
22 เงินสด
ขายผลิตผลจากสัตว์
ขายไข่ไก่ได้รับเงิน
23 เงินฝากธนาคาร
เงินสด
นาเงินฝากธนาคาร
25 ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง
เงินสด
จ่ายค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง
26 เงินสด
รายได้เบ็ดเตล็ด
ขายกระสอบอาหารไก่
28 ค่าขนส่ ง
เงินสด
จ่ายค่าขนส่ งไข่ไก่ไปจาหน่าย

เดบิต
บาท สต.
15,000 -

หน้า 2
เครดิต
บาท สต.
15,000 -

4,000 4,000 10,000 10,000 20,000 20,000 12,000 12,000 1,600 1,600 450 450 1,800 1,800 -
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ข้ อ 5.6 (ต่อ)
สมุดรายวันทัว่ ไป
เลขที่
รายการ
บัญชี

พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่
ต.ค. 30 ถอนใช้ส่วนตัว
ขายผลิตผลจากสัตว์
นายวินยั นาไข่ไก่ไปบริ โภค
ค่าแรงงาน
เงินสด
จ่ายค่าแรงงานให้คนงาน

เดบิต
บาท สต.
300 -

หน้า 3
เครดิต
บาท สต.
300 -

6,000 6,000 -

ข้ อ 5.7 นายอภิชาตเปิ ดกิจการฟาร์ มเลี้ยงไก่เนื้ อ ชื่อ “อภิชาติฟาร์ม” เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 25  4
มีรายการค้า ดังนี้
25  4
มี.ค. 1 นาเงินสด 200,000 บาท และที่ดินราคา 300,000 บาท มาลงทุน
3 ซื้ อลูกไก่ จานวน 8,000 บาท
4 ซื้ ออาหารไก่ 10 กระสอบ ๆ ละ 450 บาท เป็ นเงินเชื่อ
10 ซื้ อเวชภัณฑ์ 700 บาท
12 ขายไก่ ได้รับเงิน 19,500 บาท นาฝากธนาคารทันที
15 ขายมูลไก่ 400 บาท
18 นายอภิชาตถอนเงินสดไปใช้ส่วนตัว 3,000 บาท
21 ซื้ ออุปกรณ์ประจาฟาร์ ม จานวน 4,600 บาท
25 ขายไก่ จานวน 150 ตัว ๆ ละ 120 บาท เป็ นเงินเชื่อให้นายปองพล
30 จ่ายค่าไฟฟ้ า 1,860 บาท
ให้ ทา

1. บันทึกรายการเปิ ดบัญชี และรายการค้าในสมุดรายวันทัว่ ไป
2. ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
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ข้ อ 5.8 โชคอนันต์ฟาร์ม มีรายการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 25  4 ดังนี้
25  4
ต.ค. 1 นายอนันต์ นาเงินสด 60,000 บาท เงินฝากธนาคาร 200,000 บาท
โคพ่อพันธุ์ราคา 50,000 บาท มาลงทุน
6 ซื้ ออาหารโค 10 กระสอบ ๆ ละ 420 บาท เป็ นเงินสด
8 ขายลูกโค จานวน 18,000 บาท ให้นายชัชวาล เป็ นเงินเชื่อ
11 ซื้ ออุปกรณ์และเครื่ องมือเกษตรเป็ นเงินเชื่อ 25,000 บาท จากร้านสุ วรรณเกษตร
15 รับชาระหนี้จากนายชัชวาล 5,000 บาท
19 ซื้ อโคพ่อพันธุ์และแม่พนั ธุ์ จานวน 60,000 บาท
20 ขายลูกโค จานวน 10,000 บาท นาฝากธนาคารทันที
25 จ่ายชาระหนี้ ร้านสุ วรรณเกษตร 5,000 บาท
30 จ่ายค่าแรงงาน 3,000 บาท
ให้ ทา

1. บันทึกรายการเปิ ดบัญชี และรายการค้าในสมุดรายวันทัว่ ไป
2. ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท

ข้ อ 5.9 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25  4 นายชาติชาย เปิ ดกิ จการฟาร์ ม นาสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
มาลงทุน ดังนี้
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
อุปกรณ์การเกษตร
โรงเรื อน
ที่ดิน
เจ้าหนี้ - ร้านเพชรเกษตร
มีรายการค้าระหว่างเดือนมกราคม 25  4 ดังนี้
25  4
ม.ค. 2 ซื้ อพันธุ์พืชพันธุ์ไม้ 2,500 บาท
4 ซื้ อปุ๋ ยเป็ นเงินสด 500 บาท

80,000
260,000
12,000
20,000
100,000
15,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

154
25  4
ม.ค. 5 ซื้ อลูกปลา 5,000 บาท
8 จ่ายค่าขุดบ่อปลา 8,000 บาท
10 ขายทุเรี ยน จานวน 12,000 บาท และขายเงาะ จานวน 8,000 บาท ให้นายศักดา
เป็ นเงินเชื่อ
11 นายชาติชายนาปลาไปทาอาหารที่บา้ น เป็ นเงิน 400 บาท
15 ขายปลาได้รับเงิน 3,000 บาท
19 กูเ้ งินจาก ธนาคาร ธกส. 20,000 บาท นาฝากธนาคารทันที
21 นาเงินสดไปใช้ส่วนตัว 2,000 บาท
22 จ่ายชาระหนี้ ร้านเพชรเกษตร 5,000 บาท
23 ซื้ ออาหารปลา 1,250 บาท
27 ขายปลา ได้รับเงินสด 4,000 บาท
28 จ่ายค่าแรงงานให้คนงาน 2 คน ๆ ละ 3,000 บาท
29 ขายไม้ดอกไม้ประดับได้รับเงิน 700 บาท
31 จ่ายค่าน้ า ค่าไฟฟ้ า 1,200 บาท
ให้ ทา

1. บันทึกรายการเปิ ดบัญชี และรายการค้าในสมุดรายวันทัว่ ไป
2. ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท

ข้ อ 5.10 ต่อไปนี้ เป็ น ยอดคงเหลื อของพัฒนาฟาร์ ม โดยมีนายพัฒนาเป็ นเจ้าของกิ จการมียอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 25  4 ดังนี้
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ - นายช่วย
อุปกรณ์การเกษตร
โรงเรื อน
ที่ดิน
เจ้าหนี้ - ร้านมณี เกษตร

50,000
60,000
4,000
12,000
20,000
200,000
3,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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มีรายการค้าระหว่างเดือนธันวาคม 25  4 ดังนี้
25  4
ธ.ค. 2
5
7
8
10
12
14
17
18
19
23
25
27
29
30
31
ให้ ทา

ซื้ อเมล็ดพันธุ์ผกั เป็ นเงินสด 300 บาท
ซื้ อปุ๋ ยเป็ นเงินสด 500 บาท
รับชาระหนี้จากนายช่วย 1,500 บาท
ซื้ อลูกสุ กร 24 ตัว ๆ ละ 500 บาท จ่ายเป็ นเช็ค
ขายผักเป็ นเงิน 5,000 บาท
ซื้ ออาหารสัตว์จากร้านมณี เกษตร 10,000 บาท จ่ายเงินสด 7,000 บาท
นาเงินฝากธนาคาร 20,000 บาท
จ่ายชาระหนี้ให้ร้านมณี เกษตร 5,000 บาท
นาเงินสดไปใช้ส่วนตัว 2,000 บาท
กูเ้ งินจาก ธกส. 50,000 บาท นาฝากธนาคารทันที
ซื้ อพ่อพันธุ์สุกร เป็ นเงินสด 15,000 บาท
ขายสุ กร ได้รับเงินสด 40,000 บาท
จ่ายค่าน้ า ค่าไฟฟ้ า 1,200 บาท
ขายสุ กรเป็ นเงินเชื่อให้นายช่วย จานวน 30,000 บาท
จ่ายชาระหนี้เงินกู้ ธกส. 10,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยจานวน 3,000 บาท
จ่ายค่าแรงงานให้คนงาน 2 คน ๆ ละ 4,000 บาท

1. บันทึกรายการเปิ ดบัญชี และรายการค้าในสมุดรายวันทัว่ ไป
2. ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท

156

ใบงานที่ 5.1
ชื่อ-สกุล…………………………………………………….เลขที่.......................ระดับชั้น................
วิชา.................................................................เรื่ อง..............................................................................
สั่งงานวันที่......................................................กาหนดส่ งงาน.............................................................
จุดประสงค์การเรี ยนรู้

1. อธิบายความหมายของบัญชีแยกประเภทได้
2. บอกประเภทของบัญชีแยกประเภทได้
3. บอกรู ปแบบของบัญชีแยกประเภทได้

กิจกรรมปฏิบตั ิ จงอธิ บายความหมายของบัญชี แยกประเภท บอกประเภทของบัญชี แยกประเภท
พร้อมเขียนแบบฟอร์ มบัญชีแยกประเภททัว่ ไป (แบบมาตรฐาน) และบอกส่ วนประกอบต่าง ๆ ของ
บัญชีแยกประเภท
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

คะแนนที่ได้........................................
ลงชื่อ..................................(ผูป้ ระเมิน)
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ใบงานที่ 5.2
ชื่อ-สกุล…………………………………………………….เลขที่.......................ระดับชั้น................
วิชา.................................................................เรื่ อง..............................................................................
สัง่ งานวันที่......................................................กาหนดส่ งงาน.............................................................
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ บันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไปและผ่านรายการไปบัญชี แยกประเภทได้
กิจกรรมปฏิบตั ิ ให้บนั ทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไปและผ่านรายการไปบัญชี แยกประเภท
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 25  4 นายรังสรรค์นาเงินสด 80,000 บาท และที่ดิน 400,000 บาทมาลงทุน
การบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่

เลขที่
บัญชี

รายการ

หน้า 1
เดบิต
บาท สต.

เครดิต
บาท สต.

การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท
บัญชีเงินสด
พ.ศ………
เดือน วันที่

รายการ

หน้า
บัญชี

เดบิต
พ.ศ. .......
บาท สต. เดือน วันที่

เลขที่ 101
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
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บัญชีที่ดิน
พ.ศ………
เดือน วันที่

รายการ

หน้า
บัญชี

เลขที่ 102

เดบิต
พ.ศ. .......
บาท สต. เดือน วันที่

รายการ

บัญชีทุน - นายรังสรรค์
พ.ศ………
เดือน วันที่

รายการ

หน้า
บัญชี

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

เลขที่ 301

เดบิต
พ.ศ. .......
บาท สต. เดือน วันที่

รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

คะแนนที่ได้........................................
ลงชื่อ..................................(ผูป้ ระเมิน)
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แบบประเมินผลการเรียนรู้ หลังเรียน หน่ วยที่ 5
การบันทึกบัญชีแยกประเภท

คาสั่ ง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1. บัญชีแยกประเภทมีความหมายตรงกับข้อใด
ก. รายการลงทุนครั้งแรก
ข. รายการเปิ ดบัญชี
ค. สมุดแยกประเภททัว่ ไป
ง. บันทึกหลังจากปิ ดบัญชีแยกประเภท
จ. บัญชีที่รวบรวมรายการค้าไว้เป็ นหมวดหมู่โดยแยกเป็ นประเภท ๆ
2. ข้อใดเป็ นสมุดรายวันขั้นปลาย
ก. สมุดรายวันทัว่ ไป
ข. สมุดรายวันซื้ อ
ค. สมุดรายวันขาย
ง. สมุดบัญชีแยกประเภท
จ. สมุดเงินสด
3. บัญชีสัตว์ใช้งานจัดอยูใ่ นบัญชีแยกประเภทตามประเภทใด
ก. สิ นทรัพย์
ข. หนี้สิน
ค. ส่ วนของเจ้าของ
ง. รายได้
จ. ค่าใช้จ่าย
4. รู ปแบบบัญชีแยกประเภทตามข้อใดที่มีลกั ษณะคล้ายตัวอักษรภาษาอังกฤษคือตัว “T”
ก. บัญชีแยกประเภทย่อย
ข. บัญชีแยกประเภทช่วย
ค. บัญชีแยกประเภททัว่ ไป
ง. บัญชีแยกประเภทแสดงยอดคงเหลือ
จ. บัญชีแยกประเภทคุมยอด
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5. ขั้นแรกในการผ่านรายการจากสมุดรายวันทัว่ ไปไปยังบัญชีแยกประเภทจะต้องปฏิบตั ิอย่างไร
ก. บันทึกเลขที่บญั ชี ในสมุดรายวัน
ข. บันทึกบัญชีดา้ นเครดิตตามที่ระบุไว้ในสมุดรายวัน
ค. เขียน พ.ศ. เดือน วันที่ ในช่องวันที่
ง. เขียนอักษรย่อของสมุดรายวันช่องหน้าบัญชี
จ. ให้นาชื่ อบัญชี ที่บนั ทึกในสมุดรายวันทัว่ ไปด้านเดบิต ไปเปิ ดบัญชี แยกประเภททัว่ ไป
และบันทึกรายการด้านเดบิต
6. Posting มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. การอ้างอิง
ข. การบันทึกบัญชี
ค. การผ่านรายการ
ง. การปิ ดบัญชี
จ. การบันทึกรายการเปิ ดบัญชี
7. การเขียนช่องรายการว่าสมุดรายวันทัว่ ไปใช้ในกรณี ใด
ก. รายการเปิ ดบัญชีใหม่
ข. รายการค้าระหว่างเดือน
ค. การลงทุนครั้งแรกนาสิ นทรัพย์มาลงทุน
ง. นาสิ นทรัพย์หลายอย่างและเจ้าหนี้มาลงทุน
จ. การลงทุนครั้งแรกนาเงินสดอย่างเดียวมาลงทุน
8. รายการเปิ ดบัญชี ในกรณี ที่กิจการเริ่ มรอบระยะเวลาบัญชี ใหม่ ยอดคงเหลือในบัญชี สินทรัพย์
หนี้ สินและส่ วนของเจ้าของเมื่ อผ่านรายการไปบัญชี แยกประเภท การอ้างอิ งในช่ องรายการใน
บัญชีแยกประเภทจะต้องเขียนตามข้อใด
ก. สมุดรายวันทัว่ ไป
ข. ยอดยกมา
ค. ยอดยกไป
ง. ยอดคงเหลือ
จ. ชื่อบัญชี ตรงข้ามกัน
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9. การอ้า งอิ ง การผ่า นรายการ เมื่ อผ่า นรายการจากสมุ ดรายวันทัว่ ไปไปยัง บัญชี แยกประเภท
ที่เกี่ยวข้อง ช่องเลขที่บญั ชีของสมุดรายวันทัว่ ไป ต้องปฏิบตั ิเมื่อใด
ก. ต่อจากการลงจานวนเงินในสมุดบัญชีแยกประเภท
ข. ต่อจากการลงวันที่ในสมุดบัญชีแยกประเภท
ค. ต่อจากการลงรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป
ง. ต่อจากการลงจานวนเงินในสมุดรายวันทัว่ ไป
จ. เมื่อผ่านรายการจากสมุดรายวันทัว่ ไปไปยังบัญชีแยกประเภท
10. การผ่านรายการจากสมุดรายวันทัว่ ไป ไปบัญชี แยกประเภทให้อา้ งอิงช่องหน้าบัญชีตามข้อใด
ก. ง.ส. 1
ข. ร.ว. 1
ค. ย.ภ. 1
ง. ส.ว. 1
จ. ร.ท. 1

หน่ วยที่ 6
งบทดลอง

สาระสาคัญ
เนื่องจากการบันทึกบัญชีของรายการค้าทุกรายการที่เกิดขึ้นจะใช้หลักบัญชี คู่ เมื่อวิเคราะห์
แล้วจะนาไปบันทึกบัญชี 2 ด้านเสมอ คือด้านเดบิตหนึ่ งบัญชี และด้านเครดิตอีกหนึ่ งบัญชี ดว้ ย
จานวนเงินที่เท่ากัน ดังนั้นยอมรวมของจานวนเงินทางด้านเดบิตของทุกบัญชี รวมกัน จะต้องเท่ากับ
ยอดรวมของจานวนเงิ นทางด้านเครดิ ตทุก บัญชี ด้วยเหตุดงั กล่าว จึง ต้องใช้วิธี การตรวจสอบ
ความถูกต้องของการทาบัญชีตามหลักบัญชีคู่ดว้ ยงบทดลอง เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชี
ตามหลักบัญชีคู่

หัวข้ อเรื่อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความหมายของงบทดลอง
รู ปแบบของงบทดลอง
การหายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทด้วยดินสอ
การจัดทางบทดลอง
การหาข้อผิดพลาดเมื่องบทดลองไม่ลงตัว
ประโยชน์ของงบทดลอง

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อธิบายความหมายของงบทดลองได้
บอกรู ปแบบของงบทดลองได้
อธิ บายการหายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทด้วยดินสอได้
จัดทางบทดลองได้
บอกแนวทางปฏิบตั ิเมื่องบทดลองไม่ลงตัวได้
บอกประโยชน์ของการจัดทางบทดลองได้
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แบบประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน หน่ วยที่ 6
งบทดลอง

คาสั่ ง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1. Trial Balance หมายถึง ข้อใด
ก. งบแสดงฐานะการเงิน
ข. งบกาไรขาดทุน
ค. งบทดลอง
ง. กระดาษทาการ
จ. ยอดดุล
2. งบทดลอง จัดทาขึ้นเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องในการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีขอ้ ใด
ก. บัญชีคู่
ข. บัญชีเดี่ยว
ค. บัญชีราชการ
ง. บัญชีธุรกิจ
จ. บัญชีทวั่ ไป
3. ถ้ายอดรวมด้านเดบิต มากกว่ายอดรวมด้านเครดิต ในสมุดบัญชีแยกประเภท เรี ยกว่าอะไร
ก. Trial Balance
ข. Pencil Footing
ค. Credit Balance
ง. Debit Balance
จ. Financial Statement
4. ในงบทดลองที่จดั ทาควรเรี ยงหมวดบัญชีอย่างไร
ก. สิ นทรัพย์ ส่ วนของเจ้าของ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย
ข. สิ นทรัพย์ ค่าใช้จ่าย หนี้ สิน ส่ วนของเจ้าของ รายได้
ค. สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ส่ วนของเจ้าของ ค่าใช้จ่าย
ง. สิ นทรัพย์ หนี้สิน ส่ วนของเจ้าของ ค่าใช้จ่าย รายได้
จ. สิ นทรัพย์ หนี้สิน ส่ วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย
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5. ส่ วนหัวงบทดลอง ประกอบด้วยข้อใด
ก. ชื่องบทดลองบรรทัดเดียว
ข. ชื่อกิจการฟาร์ ม ชื่องบทดลอง
ค. ชื่องบทดลอง ชื่ อกิจการฟาร์ ม
ง. ชื่อกิจการฟาร์ ม ชื่องบทดลอง วัน เดือน ปี
จ. ชื่อกิจการฟาร์ ม วัน เดือน ปี ชื่องบทดลอง
6. ข้อใด ไม่ ใช่ สาเหตุที่ทาให้งบทดลองไม่ลงตัว
ก. รวมยอดด้านเดบิตผิด
ข. ชื่อบัญชีค่าแรงงานแต่บนั ทึกเป็ นค่าอาหารสัตว์
ค. ใส่ ยอดคงเหลือผิดด้าน
ง. หายอดคงเหลือผิดพลาด
จ. ผ่านรายการจากสมุดรายวันทัว่ ไปด้านเครดิตด้านเดียว
7. ข้อใด ไม่ ใช่ ประโยชน์ของงบทดลอง
ก. ช่วยในการพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชี
ข. ช่วยในการทางบการเงินของกิจการได้สะดวกและถูกต้อง
ค. ช่วยตรวจสอบข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี
ง. เป็ นข้อมูลในการทารายการปิ ดบัญชี
จ. ช่วยแสดงฐานะการเงินของกิจการ
8. Pencil Footing หมายถึงข้อใด
ก. การบันทึกบัญชีดว้ ยดินสอ
ข. การรวมเลขบัญชีแยกประเภท
ค. การหายอดคงเหลือด้วยดินสอ
ง. การจัดทางบทดลอง
จ. การพิสูจน์ความถูกต้องของบัญชี
9. ข้อใดถูกต้องตามหลักบัญชี
ก. ถอนใช้ส่วนตัว ลูกหนี้ มียอดคงเหลือเดบิต
ข. เครื่ องมือเกษตร ทุน มียอดคงเหลือเครดิต
ค. ทุน เจ้าหนี้ มียอดคงเหลือเดบิต
ง. เงินสด ทุน มียอดคงเหลือเดบิต
จ. ถอนใช้ส่วนตัว เจ้าหนี้ มียอดคงเหลือเครดิต
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10. การนาผลต่างระหว่างยอดรวมด้านเดบิตและเครดิตในงบทดลองที่ไม่ลงตัวหารด้วย 9 เพื่ออะไร
ก. การตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนเลขผิดหลัก
ข. การตรวจสอบข้อผิดพลาดการลงบัญชีกลับข้างกัน
ค. การตรวจสอบชื่ อบัญชี วา่ ผิดหรื อไม่
ง. การหายอดต่างด้านเดบิตและเครดิต แล้วเปรี ยบเทียบยอดที่ลงบัญชีไว้
จ. การตรวจสอบข้อผิดพลาดการบวกตัวเลขในช่องใดช่องหนึ่งของงบทดลอง
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เนือ้ หา
1. ความหมายของงบทดลอง
งบทดลอง (Trial Balance) หมายถึง งบพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ต้ งั แต่
การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทัว่ ไป การผ่านรายการไปบัญชี แยกประเภททัว่ ไป เพื่อตรวจสอบ
การลงบัญชีที่ผา่ นมาว่าถูกต้องตามหลักการบัญชีคู่หรื อไม่ โดยผลรวมยอดคงเหลือในบัญชีดา้ นเดบิต
จะต้องเท่ากับผลรวมยอดคงเหลือในบัญชีดา้ นเครดิต
งบทดลองไม่ใช่ งบการเงิ น แต่เป็ นงบที่ใ ช้พิสูจน์ยอดความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชี
เท่านั้น เพื่อนาข้อมูลทางบัญชี ไปใช้ในการแสดงผลการดาเนิ นงานว่ากิ จการมีกาไรหรื อขาดทุ น
จานวนเท่าใด และการแสดงฐานะการเงินของกิ จการว่ามีสินทรัพย์ หนี้ สิน และส่ วนของเจ้าของ
ทั้งสิ้ นจานวนเท่าใด จึงจาเป็ นต้องได้ขอ้ มูลจากการจดบันทึกและวิเคราะห์รายการค้าลงในสมุดบัญชี
และการพิสู จน์ค วามถูก ต้องของการบันทึกบัญชี งบทดลองประกอบด้วยบัญชี 5 หมวด คือ
สิ นทรัพย์ หนี้ สิน ส่ วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่ งในการทางบทดลองกิ จการจะมี
การจัดทาทุก 1 เดือน ทุก 3 เดือน หรื อ 1 ปี ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั กิจการแต่ละประเภท

2. รู ปแบบของงบทดลอง
ส่ วนที่ 1
หัวงบทดลอง

ชื่อกิจการ............... (1)
งบทดลอง (2)
วันที่......เดือน.....................พ.ศ. ............... (3)
เลขที่
บัญชี

ชื่อบัญชี
(1
ส่ วนที่ 2
รายการในรู ปแบบ
ของงบทดลอง

(1)

(2)

เดบิต
บาท
สต.
(3)

เครดิต
บาท
สต.
(4)

(5)

(6)
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รู ปแบบของทดลอง แบ่งเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 หัวงบทดลอง มี 3 บรรทัด ดังนี้
บรรทัดที่ 1 ชื่อกิจการ
บรรทัดที่ 2 คาว่า “ งบทดลอง”
บรรทัดที่ 3 วัน เดือน ปี ที่จดั ทางบทดลอง
ส่ วนที่ 2 รายการในรู ปแบบงบทดลอง แบ่งเป็ น 6 ช่อง ดังนี้
(1) ช่องชื่ อบัญชี
(2) ช่องเลขที่บญั ชี
(3) ช่องจานวนเงินด้านเดบิต
(4) ช่องจานวนเงินด้านเครดิต
(5) ช่องยอดรวมจานวนเงินด้านเดบิต
(6) ช่องยอดรวมจานวนเงินด้านเครดิต

3. การหายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทด้ วยดินสอ
การจัดทางบทดลองจะต้องหายอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ ในสมุดบัญชี แยกประเภทก่อน
แล้วจึงนามาจัดทางบทดลอง ซึ่ งนิยมหายอดคงเหลือด้วยดินสอดา (Pencil Footing) เพื่อป้ องกัน
การผิดพลาดและหากต้องการแก้ไขจะทาได้โดยสะดวก
ยอดคงเหลือบัญชี (Account Balance) คือ ผลต่างระหว่างยอดรวมทางด้านเดบิตและ
ยอดรวมทางด้านเครดิ ตในบัญชี แยกประเภทของแต่ละบัญชี ซึ่ งมีข้ นั ตอนการหายอดคงเหลื อใน
บัญชีต่าง ๆ ของแต่ละบัญชีตามลาดับ ดังนี้
3.1 รวมจานวนเงิ นทั้ง หมดในช่ องเดบิ ต แล้วเขี ย นจานวนเงิ นนั้นด้วยดิ นสอดาลงใน
ช่องเดบิตชิดกับเส้นบรรทัดสุ ดท้ายต่อจากจานวนเงินของบัญชีน้ นั ๆ
3.2 รวมจานวนเงิ นทั้งหมดในช่ องเครดิ ต แล้วเขี ยนจานวนเงิ นนั้นด้วยดิ นสอดาลงใน
ช่องเครดิตชิดกับเส้นบรรทัดสุ ดท้ายต่อจากจานวนเงินของบัญชี น้ นั ๆ
3.3 หาผลต่างระหว่างจานวนเงินในช่องเดบิตและเครดิต ดังนี้
3.3.1 ถ้ายอดรวมเดบิตมากกว่ายอดรวมเครดิต ผลต่างที่เกิดขึ้นเรี ยกว่า “ยอดคงเหลือ
เดบิต หรื อยอดดุลเดบิต” (Debit Balance) ให้เขียนผลต่างนี้ไว้ในช่องรายการด้านเดบิต
3.3.2 ถ้ายอดรวมเครดิตมากกว่ายอดรวมเดบิต ผลต่างที่เกิดขึ้นเรี ยกว่า “ยอดคงเหลือ
เครดิต หรื อยอดดุลเครดิต” (Credit Balance) ให้เขียนผลต่างนี้ไว้ในช่องรายการด้านเครดิต
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3.3.3 ถ้ายอดรวมเดบิตเท่ากับยอดรวมเครดิต จะไม่มียอดคงเหลือ จึงไม่ตอ้ งนาไปลงใน
งบทดลอง
3.3.4 ถ้าบัญชี ใดมีรายการด้านเดบิตหรื อเครดิตเพีย งด้านเดียว หากมีมากกว่า 1 รายการ
ให้ร วมยอดแล้ว เขีย นไว้ใ ต้ต วั เลขจานวนสุ ด ท้า ย และหากมีร ายการเพีย งรายการเดีย วให้เขี ยน
จานวนเงินไว้ใต้ตวั เลข แล้วถือว่าเป็ นยอดคงเหลือของบัญชี น้ นั เลย โดยไม่ตอ้ งเขียนในช่องรายการอีก
ถ้าบัญชีอยูด่ า้ นเดบิตให้ถือว่าเป็ นยอดคงเหลือเดบิต ถ้าบัญชีอยูด่ า้ นเครดิตให้ถือว่าเป็ นยอดคงเหลือเครดิต
ตัวอย่างที่ 6.1 ใช้ขอ้ มูลต่อเนื่องจากตัวอย่างที่ 5.4 ในหน่วยที่ 5 ต่อไปนี้ เป็ นรายการในบัญชีแยกประเภท
ของสุ เทพฟาร์ ม ระหว่า งเดื อนธันวาคม 25  3 หายอดคงเหลื อของบัญชี แยกประเภทด้วยดิ นสอ
ได้ดงั นี้
บัญชีเงินสด
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่
ธ.ค.

1
3
8
20

รายการ
ทุน - นายสุ เทพ
เงินกู้ - ธกส.
ขายผลิตผลจากสัตว์
ลูกหนี้ - สหกรณ์ฯ
443,000



หน้า เดบิต พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

เลขที่ 101
รายการ

ร.ว.1 400,000 - ธ.ค. 6 อุปกรณ์การเกษตร
ร.ว.1 100,000 10 ค่าอาหารสัตว์
ร.ว.2 35,000 17 สัตว์ใช้งาน
ร.ว.2 10,000 25 เจ้าหนี้ - นายอานาจ
28 ถอนใช้ส่วนตัว
545,000

30 ค่าแรงงาน

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.2
ร.ว.2
ร.ว.2
ร.ว.3
ร.ว.3
ร.ว.3

20,000
17,000
20,000
15,000
20,000
10,000
102,000



ผลต่างจานวนเงินในช่องเดบิต
และเครดิต = ยอดคงเหลือ
เดบิต

รวมจานวนเงินทั้งหมด
ในช่องเดบิตแล้วเขียน
จานวนเงินด้วยดินสอดา

รวมจานวนเงินทั้งหมด
ในช่องเครดิตแล้วเขียน
จานวนเงินด้วยดินสอดา

-
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บัญชีลูกหนี้ - สหกรณ์โคนม

เลขที่ 102

พ.ศ. 25  3
หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
รายการ
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
เดือน วันที่
ธ.ค. 15 ขายผลผลิตจากสัตว์ ร.ว.2 20,000 - ธ.ค. 20 เงินสด
10,000
20,000

บัญชีสัตว์ใช้งาน
พ.ศ. 25  3
หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
เดือน วันที่
ธ.ค. 17 เงินสด
ร.ว.2 20,000 เจ้าหนี้ -นายอานาจ ร.ว.2 15,000 35,000

เลขที่ 103
รายการ

บัญชีอุปกรณ์การเกษตร
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่
ธ.ค.

รายการ

6 เงินสด

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

รายการ

ธ.ค. 25 เงินสด

รายการ

รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

ร.ว.1 20,000 20,000

หน้า
บัญชี

เดบิต
พ.ศ. 25  3
บาท สต. เดือน วันที่

เลขที่ 201
รายการ

ร.ว.2 15,000 - ธ.ค. 17 สัตว์ใช้งาน

บัญชีเงินกู้ - ธนาคาร ธกส.
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

เลขที่ 104

บัญชีเจ้าหนี้ - นายอานาจ
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.2 10,000 10,000

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  3
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ธ.ค. 3 เงินสด

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.2 15,000 -

เลขที่ 202
หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.1 100,000 100,000
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บัญชีทุน - นายสุ เทพ
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

เลขที่ 301

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ธ.ค. 1 เงินสด

บัญชีถอนใช้ส่วนตัว
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 28 เงินสด

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.3 20,000 20,000

เลขที่ 302
รายการ

บัญชีขายผลิตผลจากสัตว์
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ธ.ค.

รายการ

รายการ

ธ.ค. 30 เงินสด

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.2 17,000 17,000

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.3 10,000 10,000

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

8 เงินสด
ร.ว.1 35,000 15 ลูกหนี้ - สหกรณ์ฯ ร.ว.2 20,000 55,000

เลขที่ 501
รายการ

บัญชีค่าแรงงาน
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

เลขที่ 401

บัญชีค่าอาหารสัตว์
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 10 เงินสด

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.1 400,000 400,000

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

เลขที่ 502
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
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4. การจัดทางบทดลอง
เมื่อหายอดคงเหลือของบัญชี แยกประเภททุกบัญชี แล้ว การจัดทางบทดลองมีข้ นั ตอนใน
การจัดทา ดังนี้
4.1 เขียนหัวงบทดลอง 3 บรรทัด ให้อยูก่ ่ ึงกลางหน้ากระดาษ
4.2 ขีดแบบฟอร์ มของงบทดลอง มีช่องชื่อบัญชี เลขที่บญั ชี เดบิต เครดิต
4.3 นายอดคงเหลื อของบัญชี แยกประเภทมาใส่ ในรู ปแบบของงบทดลอง ช่ องชื่ อบัญชี
เขียนชื่ อบัญชี ที่มียอดคงเหลือไว้บรรทัดละ 1 บัญชี โดยเขียนตรงกันลงไปไม่ตอ้ งคานึ งถึงว่าจะมี
ยอดคงเหลือทางด้านเดบิตหรื อเครดิต การเขียนนี้ ให้เรี ยงไปตามลาดับเลขที่บญั ชี จากน้อยไปหามาก
และตามหมวดบัญชี คือ สิ นทรัพย์ หนี้ สิน ส่ วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย บัญชี ใดไม่มี
ยอดคงเหลือไม่ตอ้ งนามาใส่ ในแบบฟอร์ ม
ยอดคงเหลือในบัญชี แยกประเภทจะปรากฏในงบทดลองเรี ยงตามลาดับก่อน - หลัง
ดังนี้
ประเภทบัญชี
ยอดคงเหลือในงบทดลอง
สิ นทรัพย์
เดบิต
หนี้สิน
เครดิต
ส่ วนของเจ้าของ
เครดิต
ถอนใช้ส่วนตัว
เดบิต
รายได้
เครดิต
ค่าใช้จ่าย
เดบิต
4.4 ช่องเลขที่บญั ชี เขียนเลขที่ของบัญชีที่เขียนไว้ในช่องชื่อบัญชี
4.5 ช่องเดบิตและเครดิต ใส่ จานวนเงินตามยอดคงเหลือของแต่ละบัญชี บัญชี ใดมียอดคงเหลือ
ทางด้านเดบิตก็ใส่ ไว้ทางด้านเดบิต บัญชีใดมียอดคงเหลือทางด้านเครดิตก็ใส่ ไว้ทางด้านเครดิต
4.6 เมื่อนาบัญชี แยกประเภทที่มียอดคงเหลือมาลงครบแล้วให้รวมยอดจานวนเงินช่องเดบิต
และเครดิ ต ยอดรวมของทั้งสองด้านต้องเท่ากัน เขียนยอดรวมที่เท่ากันทั้ง 2 ช่ องไว้ในบรรทัด
เดียวกันต่อจากบรรทัดสุ ดท้ายที่เขียนชื่อบัญชี แล้วขีดเส้นรวม ดังแสดงในตัวอย่างที่ 6.2
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ตัวอย่างที่ 6.2 ตามตัวอย่างที่ 6.1 นายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท มาจัดทางบทดลอง ณ วันที่
31 ธันวาคม 25  3 ได้ดงั นี้
สุ เทพฟาร์ม
งบทดลอง
วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
ชื่อบัญชี
เงินสด
ลูกหนี้ - สหกรณ์โคนม
สัตว์ใช้งาน
อุปกรณ์การเกษตร
เงินกู้ - ธกส.
ทุน - นายสุ เทพ
ถอนใช้ส่วนตัว
ขายผลิตผลจากสัตว์
ค่าอาหารสัตว์
ค่าแรงงาน

เลขที่
บัญชี
101
102
103
104
202
301
302
401
501
502

เดบิต
บาท
สต.
443,000 10,000 35,000 20,000 -

20,000
17,000
10,000
555,000

เครดิต
บาท
สต.

100,000
400,000

-

55,000

-

555,000

-

-

มีขอ้ สังเกตว่า งบทดลองจะทาเมื่อไรก็ได้ ถ้าต้องการตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชี
ตามหลักบัญชี คู่ แต่อย่างไรก็ตาม ในวันสิ้ นงวดบัญชี ก่อนที่กิจการจะคานวณผลกาไรขาดทุนของ
กิจการ จะต้องทางบทดลองขึ้นก่อน ซึ่ งควรตรวจสอบความถูกต้องด้วยการจัดทางบทดลองเป็ น
ประจาทุกเดือน เมื่อสิ้ นปี จะได้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น

5. การหาข้ อผิดพลาดเมือ่ งบทดลองไม่ ลงตัว
เมื่อจัดทางบทดลองแล้วไม่ลงตัว กล่าวคือ ยอดรวมช่ องเดบิตและช่ องเครดิ ตไม่เท่ากัน
อาจจะมีขอ้ ผิดพลาดเพียงประการเดียว หรื อหลายประการประกอบกันก็ได้ ซึ่ งข้อผิดพลาดต่าง ๆ
อาจจะเกิ ดขึ้ นในขั้นตอนการบันทึ กบัญชี ใ นสมุ ดรายวันทัว่ ไปหรื อสมุ ดบัญชี แยกประเภทก็ ไ ด้
จะต้องตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดข้อผิดพลาด ตามขั้นตอนและแก้ไขให้ถูกต้อง ดังนี้
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5.1 สาเหตุการเกิดข้ อผิดพลาด
การเกิดข้อผิดพลาดทาให้งบทดลองไม่ลงตัว อาจมีสาเหตุ ดังนี้
5.1.1 เกิ ด จากความผิด พลาดในขั้น ตอนของการจัด ท างบทดลอง เช่ น การใส่
ยอดคงเหลื อเดบิตในช่ องเครดิ ต หรื อในทางกลับ กัน การใส่ ย อดคงเหลื อเครดิ ตในช่ องเดบิต
การใส่ จ านวนยอดคงเหลื อของบัญชี ใ ดบัญชี หนึ่ งหรื อหลายบัญชี ผิ ดพลาด การบวกตัวเลขใน
ช่องใดช่องหนึ่งของงบทดลองผิดพลาด เป็ นต้น
5.1.2 เกิดจากความผิดพลาดในการคานวณหายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท เช่น
การใส่ ยอดคงเหลือผิดด้าน การหายอดคงเหลือผิดพลาด เป็ นต้น
5.1.3 เกิดจากความผิดพลาดในการผ่านรายการจากสมุดรายวันทัว่ ไปไปยังบัญชีแยกประเภท
เช่น หลงลืมไม่ผา่ นรายการด้านเดบิตหรื อด้านเครดิต ผ่านรายการสลับด้าน ผ่านรายการด้วย
จานวนเงินที่ไม่ถูกต้องไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
5.1.4 เกิดจากความผิดพลาดในการบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป
5.2 ขั้นตอนในการตรวจสอบข้ อผิดพลาด
การตรวจสอบข้อผิดพลาดให้เริ่ มต้นค้นหาจากงบทดลอง แล้วย้อนกลับขั้นตอนการบันทึก
ไปจนกระทัง่ ถึงการบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป ดังนี้
5.2.1 ตรวจสอบการรวมยอดเดบิตและเครดิตในงบทดลองดูใหม่ อาจจะเท่ากัน เพราะ
การรวมยอดเมื่อครั้งก่อนอาจรวมพลาดได้
5.2.2 คานวณหาจานวนแตกต่างระหว่างยอดรวมเดบิตกับเครดิต
5.2.3 ตรวจสอบรายชื่อบัญชี และยอดคงเหลือที่ปรากฏในงบทดลองกับบัญชี แยกประเภท
ว่านามาใส่ ช่องผิด หรื อจานวนเงินถูกต้องหรื อไม่
5.2.4 หายอดคงเหลือของแต่ละบัญชีในบัญชีแยกประเภทใหม่
5.2.5 ตรวจสอบการผ่านรายการจากสมุดรายวันทัว่ ไปมาลงบัญชี แยกประเภทว่าถูกต้อง
หรื อไม่ ทั้งชื่ อบัญชีและจานวนเงินที่ผา่ นรายการมา ทาเครื่ องหมายถูก () ว่ารายการใดผ่าน
มาแล้ว ถ้ามีรายการที่ยงั ไม่ได้ผา่ น ก็จะพบว่ายังไม่มีเครื่ องหมายถูก ()
5.2.6 ตรวจสอบการบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไปว่า การคานวณจานวนเงินที่
บันทึ กถู กต้องหรื อไม่ ตรวจสอบการบันทึ กรวมยอดด้านเดบิ ตและเครดิ ต ว่าบันทึ กจานวนเงิ น
เท่ากันสองข้างหรื อไม่ โดยปกติแล้วไม่จาเป็ นต้องทาทุกขั้นตอน ก็สามารถค้นพบข้อผิดพลาดได้
5.3 เทคนิคการตรวจสอบหาข้ อผิดพลาดในงบทดลอง
เพื่ อความรวดเร็ วในการค้นหาข้อผิ ดพลาดที่ เกิ ดขึ้ น จะมี เทคนิ คการตรวจสอบหา
ข้อผิดพลาดโดยอาศัยการคานวณ ซึ่งทาได้ 3 วิธี ดังนี้
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วิธีที่ 1 นาผลต่างระหว่างยอดรวมด้านเดบิตและเครดิ ต หารด้วย 2 ลงตัว แสดงว่า
ข้อผิดพลาดอาจเกิ ดจากการนายอดคงเหลือทางด้านเดบิตของบัญชีแยกประเภทบัญชีใดบัญชี หนึ่ ง
ไปใส่ ในงบทดลองทางด้านเครดิ ต หรื อทางตรงกันข้ามถ้านายอดคงเหลื อทางด้านเครดิ ต ของ
บัญชี แยกประเภทบัญชี ใดบัญชี หนึ่ งไปใส่ ในงบทดลองทางด้านเดบิ ต กรณี น้ ี จะทาให้ยอดรวม
ด้านเดบิต และยอดรวมทางด้านเครดิตในตัวงบทดลองมียอดต่างกันเท่ากับสองเท่าของยอดคงเหลือ
ของบัญชีแยกประเภทที่ถูกใส่ ผดิ ในงบทดลอง
วิธีที่ 2 นาผลต่างระหว่างยอดรวมด้านเดบิตและเครดิ ต หารด้วย 9 หรื อ 99 ลงตัว
แสดงว่า ข้อผิดพลาดเกิดจากการเขียนเลขผิดหลัก หรื อสลับกัน เช่น 45 เป็ น 54 หรื อ อาจเกิด
จากการใส่ ทศนิยมผิดตาแหน่ง เช่น 846.00 เขียนเป็ น 84.60 หรื อเขียนเป็ น 8,460.00 เป็ นต้น
วิธที่ 3 นาผลต่างระหว่างยอดรวมด้านเดบิตและเครดิ ต มาตรวจสอบกับรายการค้า
ว่ามีรายการใดที่ตวั เลขเท่ากับผลต่างบ้าง เพราะความผิดพลาดในลักษณะนี้อาจจะเป็ นว่ามีบางรายการ
เดบิตไปบัญชีแยกประเภทหนึ่งแล้ว แต่ลืมเครดิตอีกบัญชีหนึ่ง

6. ประโยชน์ ของงบทดลอง
ในการจัดทางบทดลองมีประโยชน์ ดังนี้
6.1 ช่วยในการจัดทางบการเงิน เช่น งบกาไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน สามารถ
จัดทาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว
6.2 ช่วยในการพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ตามหลักการบัญชี คู่ ว่าได้ทาการ
บันทึกทั้งด้านเดบิตและเครดิตถูกต้องหรื อไม่
6.3 ช่วยในการตรวจสอบ ค้นหา ข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีได้ง่ายขึ้น
6.4 เป็ นข้อมูลในการทารายการปิ ดบัญชี เมื่อสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี
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สรุป
งบทดลอง หมายถึง งบพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีต้ งั แต่การบันทึกรายการค้า
ในสมุดรายวันทัว่ ไป การผ่านรายการไปบัญชี แยกประเภททัว่ ไป เพื่อตรวจสอบการลงบัญชี ที่ผา่ นมา
ว่าถูกต้องตามหลักการบัญชี คู่หรื อไม่ โดยผลรวมยอดคงเหลื อในบัญชี ดา้ นเดบิ ต จะต้องเท่ากับ
ผลรวมยอดคงเหลือในบัญชีดา้ นเครดิต
รู ปแบบของทดลองประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ส่ วนหัวและส่ วนรายการในรู ปแบบของ
งบทดลอง ก่อนจัดทางบทดลองจะต้องหายอดคงเหลือของบัญชี ต่าง ๆ ในสมุดบัญชีแยกประเภท
ก่อน แล้วจึงนามาทางบทดลองซึ่ งนิยมหายอดคงเหลือด้วยดินสอดา ขั้นตอนการหายอดคงเหลือ
ในบัญชี ต่าง ๆ ของแต่ละบัญชี จะรวมจานวนเงิ นในช่ องเดบิตและช่ องเครดิ ต แล้วหาผลต่าง
ระหว่า งจานวนเงิ นในช่ องเดบิตและเครดิ ต ถ้ายอดรวมเดบิตมากกว่า ยอดรวมเครดิ ต เรี ย กว่า
“ยอดคงเหลือเดบิต” ถ้ายอดรวมเครดิ ตมากกว่ายอดรวมเดบิต เรี ยกว่า “ยอดคงเหลือเครดิต”
ประโยชน์ของงบทดลอง คือช่วยในการจัดทางบการเงินได้สะดวกและถูกต้องช่วยในการ
พิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชี คู่ และช่วยในการตรวจสอบข้อผิดพลาด
ในการบันทึกบัญชีได้ง่ายขึ้น
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แบบฝึ กปฏิบัติ หน่ วยที่ 6
งบทดลอง
ตอนที่ 1 จงตอบคาถามต่อไปนี้
1. งบทดลอง มีความหมายว่าอย่างไรและรู ปแบบอะไรบ้าง
2. ขั้นตอนในการหายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทด้วยดินสอ มีวา่ อย่างไร
3. การจัดทางบทดลองมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
4. จงบอกขั้นตอนในการจัดทางบทดลองมาพอสังเขป
ตอนที่ 2
ข้ อ 6.1 ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ ของโชคดีฟาร์ ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25  3 ดังนี้
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ - นายกาธร
อุปกรณ์การเกษตร
รถแทรกเตอร์
โรงเรื อน
ที่ดิน
เจ้าหนี้ - ร้านไทยเจริ ญ
เงินกู้ - ธกส.
ทุน-นายโชค
ถอนใช้ส่วนตัว
ขายสัตว์เพื่อขาย
รายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าสัตว์เพื่อขาย
ค่าอาหารสัตว์
ค่าเวชภัณฑ์
ค่าแรงงาน
ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง
ให้ ทา กาหนดเลขที่บญั ชีในงบทดลอง และงบทดลองของโชคดีฟาร์ม

128,900.297,000.18,000.10,300.250,000.20,000.190,000.58,000.200,000.563,000.3,000.170,700.1,000.53,000.15,000.500.4,000.3,000.ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
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ข้ อ 6.2 ยอดคงเหลือของบัญชี แยกประเภทต่าง ๆ ของตะวันฟาร์ ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
ดังนี้
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ - นายบุญชัย
เครื่ องมือเกษตร
รถไถ
โรงเรื อน
ที่ดิน
เจ้าหนี้ - ร้านนพพร
เงินกู้ - ธกส.
ทุน - นายตะวัน
ถอนใช้ส่วนตัว
ขายสัตว์เพื่อขาย
ขายผลิตผลจากพืช
รายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าสัตว์เพื่อขาย
ค่าแรงงาน
ค่าอาหารสัตว์
ค่าเวชภัณฑ์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าปุ๋ ย
ค่าพันธุ์พืชพันธุ์ไม้
ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง

69,050.300,000.30,000.20,000.55,000.80,000.100,000.5,000.150,000.510,000.1,000.91,000.6,600.550.81,800.8,000.11,000.800.2,500.1,200.1,500.1,300.-

ให้ ทา กาหนดเลขที่บญั ชีในงบทดลอง และจัดทางบทดลองของตะวันฟาร์ ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
25  3
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ข้ อ 6.3 ต่อไปนี้เป็ นรายการในบัญชีแยกประเภททัว่ ไปของสามพี่นอ้ งฟาร์ม เดือนตุลาคม 25  3 ดังนี้
ให้ ทำ 1. หายอดคงเหลือด้วยดินสอดา
2. จัดทางบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 25  3
บัญชีเงินสด
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่
ต.ค. 1
4
7
21
25

รายการ

หน้า
บัญชี

ยอดยกมา
ลูกหนี้ - นายสมชาย
ขายสัตว์เพื่อขาย
ขายสัตว์เพื่อขาย
รายได้เบ็ดเตล็ด


ร.ว.1
ร.ว.2
ร.ว.2
ร.ว.2

เดบิต
พ.ศ. 25  3
รายการ
บาท สต. เดือน วันที่
97,800 - ต.ค. 2 อุปกรณ์ฯ
1,900 3 ค่าสัตว์เพื่อขาย
13,500 6 ค่าพันธุ์พืชพันธุ์ไม้
25,000 8 ค่ายาและเวชภัณฑ์
1,500 16 รถบรรทุก
19 ค่าอาหารสัตว์
23 ค่าปุ๋ ย
26 ค่าน้ าค่าไฟฟ้ า
27 ค่าแรงงาน
31 ถอนใช้ส่วนตัว

บัญชีเงินฝากธนาคาร
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
ต.ค. 1 ยอดยกมา
7 ขายสัตว์เพื่อขาย

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
 125,000 - ต.ค. 2 อุปกรณ์ฯ
ร.ว.1 13,500 5 สัตว์ใช้งาน
28 เจ้าหนี้ - ร้านเกษตร

บัญชีลูกหนี้ - นายสมชาย
พ.ศ.25  3
รายการ
เดือน วันที่
ต.ค. 1 ยอดยกมา
ขายสัตว์เพื่อขาย

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
 15,000 - ต.ค. 4 เงินสด
ร.ว.1 12,000 -

เลขที่ 101
หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.1 5,000 ร.ว.1 25,000 ร.ว.1 3,000 ร.ว.1 5,000 ร.ว.1 50,000 ร.ว.2 15,000 ร.ว.2 2,500 ร.ว.2 1,800 ร.ว.2 6,000 ร.ว.2 5,000 -

เลขที่ 102
หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.1 20,000 ร.ว.2 40,000 ร.ว.2 30,000 -

เลขที่ 103
หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
รว.1 1,900 -
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บัญชีอุปกรณ์การเกษตร
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
ต.ค. 1 ยอดยกมา
2 เงินสด
เงินฝากธนาคาร

เลขที่ 104

หน้า
เดบิต
พ.ศ.25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
 75,000 ร.ว.1 5,000 ร.ว.1 20,000 -

รายการ

บัญชีสัตว์ใช้งาน
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
ต.ค. 5 เงินฝากธนาคาร

เลขที่ 105

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.1 40,000 -

รายการ

บัญชีรถบรรทุก
พ.ศ.25  3
เดือน วันที่

รายการ

หน้า
บัญชี

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

เลขที่ 106

เดบิต
พ.ศ. 25  3
บาท สต. เดือน วันที่

รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

ต.ค. 16 เงินสด
ร.ว.1 50,000 เจ้าหนี้ -บ.โตโยต้าฯ ร.ว.1 450,000 -

บัญชีที่ดิน
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่
ต.ค. 1

รายการ
ยอดยกมา

เลขที่ 107

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
 375,000 -

รายการ

บัญชีเจ้าหนี้ - ร้านเกษตรก้าวหน้า
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

ต.ค. 28 เงินสด

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.2 30,000 - ต.ค.

1

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

เลขที่ 201
รายการ

ยอดยกมา

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
 50,000 -
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บัญชีเจ้าหนี้ - บริ ษทั โตโยต้า จากัด
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

เลขที่ 202

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  3
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ต.ค. 16 รถบรรทุก

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.1 450,000 -

บัญชีทุน - นายสาม
พ.ศ.25  3
เดือน วันที่

รายการ

เลขที่ 301

หน้า
เดบิต พ.ศ.25  3
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
- ต.ค. 1 ยอดยกมา

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
 637,800 -

บัญชีถอนใช้ส่วนตัว
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
ต.ค. 31 เงินสด

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.2 5,000 -

เลขที่ 302
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

บัญชีขายสัตว์เพื่อขาย
พ.ศ.25  3
เดือน วันที่

รายการ

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ต.ค.

เลขที่ 401
รายการ

7 เงินสด
เงินฝากธนาคาร
15 ลูกหนี้ - นายสมชาย
21 เงินสด

บัญชีรายได้เบ็ดเตล็ด
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ต.ค. 25 เงินสด

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.1
ร.ว.1
ร.ว.1
ร.ว.2

13,500
13,500
12,000
25,000

-

เลขที่ 402
หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.1 1,500 -
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บัญชีค่าสัตว์เพื่อขาย
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
ต.ค. 3 เงินสด

หน้า
เดบิต
พ.ศ.25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.1 25,000 -

เลขที่ 501
รายการ

บัญชีค่าอาหารสัตว์
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
ต.ค. 19 เงินสด

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.2 15,000 -

เลขที่ 502
รายการ

บัญชีค่าพันธุ์พืชพันธุ์ไม้
พ.ศ.25  3
รายการ
เดือน วันที่
ต.ค. 6 เงินสด

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.1 3,000 -

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.1 5,000 -

รายการ

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.1 2,500 -

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

เลขที่ 504
รายการ

บัญชีค่าปุ๋ ย
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
ต.ค. 23 เงินสด

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

เลขที่ 503

บัญชีค่ายาและเวชภัณฑ์
พ.ศ.25  3
รายการ
เดือน วันที่
ต.ค. 8 เงินสด

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

เลขที่ 505
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
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บัญชีค่าน้ าค่าไฟฟ้ า
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
ต.ค. 26 เงินสด

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.2 1,800 -

เลขที่ 506
รายการ

บัญชีค่าแรงงาน
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
ต.ค. 27 เงินสด

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.1 6,000 -

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

เลขที่ 507
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

ข้ อ 6.4 ต่อไปนี้เป็ นรายการในบัญชีแยกประเภททัว่ ไปของดวงกมลฟาร์ ม ระหว่างเดือนธันวาคม 25  4
ดังนี้
ให้ ทำ 1. หายอดคงเหลือด้วยดินสอดา
2. จัดทางบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25  4
บัญชีเงินสด
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่
ธ.ค. 1
12
16
24
25

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  4
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ยอดยกมา
 60,000 - ธ.ค. 1 อุปกรณ์ฯ
เงินกู้ - ธกส.
ร.ว.1 200,000 5 ค่าเวชภัณฑ์
ขายผลิตผลจากสัตว์ ร.ว.2 37,000 รถแทรกเตอร์
รายได้เบ็ดเตล็ด
ร.ว.3
700 15 ค่าอาหารสัตว์
ลูกหนี้ - นายณรงค์ ร.ว.3 1,500 17 เงินฝากธนาคาร
18 ค่าแรงงาน
21 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
27 ค่าสาธารณูปโภค
30 ดอกเบี้ยจ่าย
รายการ

เลขที่ 101
หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.1 4,300 ร.ว.1 1,500 ร.ว.1 20,000 ร.ว.1 15,000 ร.ว.2 10,000 ร.ว.2 4,000 ร.ว.2 3,000 ร.ว.3 1,200 ร.ว.3 500 -

183
บัญชีเงินฝากธนาคาร
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 1 ยอดยกมา
17 เงินสด

เลขที่ 102

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  4
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
 120,000 - ธ.ค. 3 ค่าสัตว์เพื่อขาย
ร.ว.2 10,000 -

บัญชีลูกหนี้ - นายณรงค์
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 1 ยอดยกมา

เลขที่ 103

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  4
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

5,000 - ธ.ค. 25 เงินสด

บัญชีอุปกรณ์การเกษตร
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 1 ยอดยกมา
2 เงินสด

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
6,000 
ร.ว.1 4,300 -

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.2 20,000 ร.ว.2 80,000 -

รายการ

ธ.ค. 1

รายการ
ยอดยกมา

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
 20,000 -

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

เลขที่ 105
รายการ

บัญชีโรงเรื อน
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
รว.3 1,500 -

เลขที่ 104

บัญชีรถแทรกเตอร์
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 5 เงินสด
เจ้าหนี้-บ.ไทยรุ่ งเรื อง

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.2 3,000 -

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

เลขที่ 106
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

184
บัญชีที่ดิน
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 1 ยอดยกมา

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
 130,000 -

เลขที่ 107
รายการ

บัญชีเจ้าหนี้ - ร้านสยาม
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่

รายการ

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  4
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ธ.ค. 1 ยอดยกมา

บัญชีเจ้าหนี้ - บริ ษทั ไทยรุ่ งเรื อง จากัด
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่

รายการ

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  4
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ธ.ค. 5 รถแทรกเตอร์

บัญชีเงินกู้ - ธกส.
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่

รายการ

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  4
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ธ.ค. 12 เงินสด

บัญชีทุน - นายดวงกมล
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่

รายการ

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  4
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
- ธ.ค. 1 ยอดยกมา

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

เลขที่ 201
หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
 8,000 -

เลขที่ 202
หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.1 80,000 -

เลขที่ 203
หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.1 200,000 -

เลขที่ 301
หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
 333,000 -

185
บัญชีถอนใช้ส่วนตัว
พ.ศ. 25  4
หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  4
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
เดือน วันที่
ธ.ค. 23 ขายผลิตผลจากสัตว์ ร.ว.3 2,000 -

เลขที่ 302
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

บัญชีขายผลิตผลจากสัตว์
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่

รายการ

เลขที่ 401

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  4
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ธ.ค. 16 เงินสด
23 ถอนใช้ส่วนตัว

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.1 37,000 ร.ว.1 2,000 -

บัญชีรายได้เบ็ดเตล็ด
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่

รายการ

หน้า
เดบิต
พ.ศ.25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

เลขที่ 402
รายการ

ธ.ค. 24 เงินสด

บัญชีค่าสัตว์เพื่อขาย
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 3 เงินฝากธนาคาร

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.1 3,000 -

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.2 1,500 -

ร.ว.3

700 -

เลขที่ 501
รายการ

บัญชีค่าเวชภัณฑ์
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 5 เงินสด

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

เลขที่ 502
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

186
บัญชีค่าอาหารสัตว์
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 15 เงินสด

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.2 15,000 -

เลขที่ 503
รายการ

บัญชีค่าแรงงาน
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 18 เงินสด

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.3 4,000 -

เลขที่ 504
รายการ

บัญชีค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 21 เงินสด

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.1 3,000 -

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.3 1,200 -

รายการ

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.3
500 -

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

เลขที่ 506
รายการ

บัญชีดอกเบี้ยจ่าย
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 30 เงินสด

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

เลขที่ 505

บัญชีค่าสาธารณูปโภค
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 27 เงินสด

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

เลขที่ 507
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

187
ข้ อ 6.5 ต่อไปนี้เป็ นรายการในบัญชีแยกประเภททัว่ ไปของวนาลีฟาร์ ม ระหว่างเดือนกรกฎาคม 25  4
ดังนี้
ให้ ทำ 1. หายอดคงเหลือด้วยดินสอดา
2. จัดทางบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 25  4
บัญชีเงินสด
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่
ก.ค.

1
8
15
20
24

รายการ

หน้า
บัญชี

เดบิต
พ.ศ. 25  4
บาท สต. เดือน วันที่

สมุดรายวันทัว่ ไป
ขายผลิตผลจากสัตว์
เงินฝากธนาคาร
เงินกู้ - สหกรณ์ฯ
ลูกหนี้ - นายวิศวะ

ร.ว.1
ร.ว.2
ร.ว.2
ร.ว.2
ร.ว.2

50,000
14,000
20,000
50,000
6,000

เลขที่ 101
รายการ

- ก.ค. 5 ค่าเวชภัณฑ์
7 ค่าอาหารสัตว์
10 ค่าสาธารณูปโภค
18 อุปกรณ์การเกษตร
21 ถอนใช้ส่วนตัว
26 เงินกู-้ สหกรณ์ฯ
ดอกเบี้ยจ่าย
27 ค่าเช่า
30 ค่าแรงงาน

บัญชีเงินฝากธนาคาร
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ก.ค. 1 สมุดรายวันทัว่ ไป

หน้า
บัญชี

เดบิต
พ.ศ. 25  4
รายการ
บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.1 200,000 - ก.ค. 2 สัตว์ใช้งาน
15 เงินสด

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.1 8,000 -

ร.ว.1
ร.ว.1
ร.ว.1
ร.ว.2
ร.ว.2
ร.ว.2
ร.ว.2
ร.ว.3
ร.ว.3

1,200
5,500
1,800
7,000
4,000
2,000
250
3,000
5,000

-

เลขที่ 102

บัญชีวสั ดุการเกษตร
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ก.ค. 1 สมุดรายวันทัว่ ไป

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.1 30,000 ร.ว.2 20,000 -

เลขที่ 103
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

188
บัญชีลูกหนี้ - นายวิศวะ

เลขที่ 104

พ.ศ. 25  4
หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  4
รายการ
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
เดือน วันที่
ก.ค. 14 ขายผลิตผลจากสัตว์ ร.ว.1 6,000 - ก.ค. 24 เงินสด

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.2 6,000 -

บัญชีอุปกรณ์การเกษตร
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่
ก.ค.

รายการ

1 สมุดรายวันทัว่ ไป
18 เงินสด

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

เลขที่ 105
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

ร.ว.1 14,000 ร.ว.2 7,000 -

บัญชีสัตว์ใช้งาน
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ก.ค. 2 เงินฝากธนาคาร

เลขที่ 106

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.1 30,000 -

รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

บัญชีคอกสัตว์
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่
ก.ค.

รายการ

หน้า
บัญชี

เลขที่ 107

เดบิต
พ.ศ. 25  4
บาท สต. เดือน วันที่

รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

1 สมุดรายวันทัว่ ไป ร.ว.1 130,000 -

บัญชีเจ้าหนี้ - นายนนท์
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่

รายการ

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ก.ค.

เลขที่ 201
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

1 สมุดรายวันทัว่ ไป ร.ว.1

6,000 -

189
บัญชีเงินกู้ - สหกรณ์การเกษตร
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ก.ค. 26 เงินสด

เลขที่ 202

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  4
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.2 2,000 - ก.ค. 20 เงินสด

บัญชีทุน - นางวนาลี
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่

รายการ

เลขที่ 301

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  4
หน้า เครดิต
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
บัญชี บาท สต.
ก.ค. 1 สมุดรายวันทัว่ ไป ร.ว.1 396,000 -

บัญชีถอนใช้ส่วนตัว
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ก.ค. 21 เงินสด

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.2 4,000 -

เลขที่ 302
รายการ

บัญชีขายผลิตผลจากสัตว์
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่

รายการ

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ก.ค.

ก.ค. 5

รายการ
เงินสด

รายการ

1,200 -

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

8 เงินสด
ร.ว.1 14,000 14 ลูกหนี้ - นายวิศวะ ร.ว.2 6,000 -

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.1

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

เลขที่ 401

บัญชีค่าเวชภัณฑ์
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.2 50,000 -

เลขที่ 501
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

190
บัญชีค่าอาหารสัตว์
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ก.ค. 7 เงินสด

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.1 5,500 -

เลขที่ 502
รายการ

บัญชีสาธารณูปโภค
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่

รายการ

ก.ค. 10 เงินสด

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.1

เลขที่ 503
รายการ

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.2
250 -

เลขที่ 504
รายการ

บัญชีค่าเช่า
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ก.ค. 27 เงินสด

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.3 3,000 -

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.3 5,000 -

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

เลขที่ 505
รายการ

บัญชีค่าแรงงาน
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ก.ค. 30 เงินสด

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

1,800 -

บัญชีดอกเบี้ยจ่าย
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ก.ค. 26 เงินสด

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

เลขที่ 506
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

191
ข้ อ 6.6 ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ ของอรุ ณฟาร์ม หลังจากจัดทา ณ วันที่ 31
ธันวาคม 25  4 แล้วปรากฎว่าไม่ลงตัว
อรุ ณฟาร์ม
งบทดลอง
วันที่ 31 ธันวาคม 25  4
ชื่อบัญชี
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ - นายประดิษฐ์
อุปกรณ์การเกษตร
สัตว์ใช้งาน
โรงเรื อน
ที่ดิน
เจ้าหนี้ - ร้านเกษตรพาณิ ชย์
เงินกู้ - ธกส.
ทุน - นายอรุ ณ
ถอนใช้ส่วนตัว
ขายสัตว์เพื่อขาย
ขายผลิตผลจากสัตว์
รายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าแรงงาน
ค่าอาหารสัตว์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ดอกเบี้ยจ่าย
ให้ทา จัดทางบทดลองวันที่ 31 ธันวาคม 25  4

เลขที่
บัญชี

เดบิต
บาท
สต.
9,000 143,000 5,000 20,000 108,200 160,000 190,000 4,500 80,000 -

เครดิต
บาท
สต.

499,650
5,000
60,000
42,000
550
12,000
30,000
2,800
500
1,200

-

-
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ข้ อ 6.7 นายพัฒนา เปิ ดกิจการพัฒนาฟาร์ม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 25  4 โดยมีเงินสด 20,000 บาท
เงินฝากธนาคาร 250,000 บาท อุปกรณ์การเกษตร 38,000 บาท มาลงทุน รายการค้าระหว่างเดือน
ธันวาคม 25  4 ดังนี้
25  4
ธ.ค. 1 ซื้ อลูกไก่เป็ นเงินสด 12,000 บาท
ซื้ อเมล็ดพันธุ์พืช 1,100 บาท
3 ซื้ ออุปกรณ์การเกษตรเป็ นเงินสด 5,000 บาท
4 ขายไก่เป็ นเงินสด 35,000 บาท
5 ซื้ ออาหารสัตว์ 25,000 บาท
6 ซื้ อปุ๋ ย 3,000 บาท
7 ขายมูลสัตว์ได้รับเงินสด 1,200 บาท
8 จ่ายค่าน้ า - ค่าไฟฟ้ า 1,800 บาท
ขายไก่ให้นายโอภาสเป็ นเงินเชื่อ 7,000 บาท
10 รับชาระหนี้จากนายโอภาส 5,000 บาท
12 ซื้ อยาและเวชภัณฑ์เป็ นเงินสด 1,300 บาท
16 ซื้ อพ่อพันธุ์สุกรจากนายพิชิตเป็ นเงินเชื่อ 2 ตัว ๆ ละ 18,000 บาท
22 ขายข้าวและผักได้รับเงิน 16,500 บาท
29 เจ้าของกิจการถอนเงินไปใช้ส่วนตัว 5,000 บาท
30 จ่ายค่าแรงงาน 9,000 บาท
ให้ ทา 1. บันทึกรายการเปิ ดบัญชีและรายการค้าระหว่างเดือนในสมุดรายวันทัว่ ไป
2. ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
3. หายอดคงเหลือของบัญชี แยกประเภทด้วยดินสอ
4. จัดทางบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25  4
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ข้ อ 6.8 นายอุดมเปิ ดกิจการฟาร์ มเลี้ยงโคเนื้ อ ชื่ อ “อุดมฟาร์ ม” เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 25  4 นา
เงินสด 300,000 บาท และที่ดินราคา 200,000 บาท มาลงทุน มีรายการค้าระหว่างเดือน ดังนี้
25  4
มี.ค. 1 ซื้ อลูกโคเลี้ยงไว้เพื่อขาย จานวน 10 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท เป็ นเงินสด
ซื้ ออาหารลูกโค จานวน 10 กระสอบ ๆ ละ 400 บาท
2 ซื้ อพ่อพันธุ์โคจากมานิตย์ฟาร์ ม 40,000 บาท ยังไม่ได้ชาระเงิน
5 จ่ายค่าซ่อมแซมบ้านนายอุดม 2,000 บาท
7 ขายมูลสัตว์ได้เงิน 800 บาท
8 ซื้ ออุปกรณ์ผสมเทียมโค ราคา 20,000 บาท
10 ขายโคได้รับเงิน 40,000 บาท
12 นาเงินฝากธนาคาร 100,000 บาท
13 ขายโคให้นายสมบูรณ์ 50,000 บาท ยังไม่ได้รับชาระเงิน
16 จ่ายชาระหนี้ให้นายมานิตย์ 40,000 บาท
17 จ่ายน้ ามันเชื้ อเพลิง 1,600 บาท
19 รับชาระหนี้จากนายสมบูรณ์ 30,000 บาท
22 นายอุดมนาเงินไปใช้ส่วนตัว 2,500 บาท
29 จ่ายค่าเวชภัณฑ์ 1,500 บาท
31 จ่ายค่าแรงงาน 6,000 บาท
ให้ ทา 1. บันทึกรายการเปิ ดบัญชีและรายการค้าระหว่างเดือนในสมุดรายวันทัว่ ไป
2. ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
3. หายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทด้วยดินสอ
4. จัดทางบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 25  4
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ข้ อ 6.9 บุญชัยฟาร์มมีสินทรัพย์และหนี้สินคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 25  4 ดังนี้
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ - นายศักดิ์ดา
อุปกรณ์การเกษตร
โรงเรื อน
ที่ดิน
เจ้าหนี้ - ร้านแสงไทยเกษตร

10,000
250,000
8,000
12,000
40,000
120,000
3,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายการค้าระหว่างเดือน ธันวาคม 25  4 ดังนี้
25  4
ธ.ค. 2 ซื้ อลูกสุ กร จานวน 20 ตัว ๆ ละ 1,000 บาท ด้วยเช็ค
ซื้ ออาหารสุ กร จานวน 4,000 บาท เป็ นเงินสด
3 ซื้ อวัสดุการเกษตร 3,000 บาท
5 จ่ายค่าน้ า ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์ ผ่านบัญชีธนาคาร 2,600 บาท
8 ขายสุ กรได้รับเงิน 30,000 บาท
9 จ่ายค่าเวชภัณฑ์ 900 บาท
10 ขายถุงอาหารสุ กรได้รับเงิน 450 บาท
12 ซื้ ออาหารสุ กรจากร้านแสงไทยเกษตร 10,000 บาท ยังไม่ได้ชาระเงิน
13 กูเ้ งินจาก ธกส. 50,000 บาท
15 ขายสุ กรให้นายโอภาส 50,000 บาท
16 รับชาระหนี้จากนายศักดิ์ดา 8,000 บาท
27 จ่ายค่าขนส่ งสุ กร 1,200 บาท
30 จ่ายค่าแรงคนงาน 7,000 บาท
ให้ ทา 1. บันทึกรายการเปิ ดบัญชีและรายการค้าระหว่างเดือนในสมุดรายวันทัว่ ไป
2. ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
3. หายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทด้วยดินสอ
4. จัดทางบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25  4
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ข้ อ 6.10 นายบดินทร์ เปิ ดกิจการฟาร์ มทาการเกษตรแบบผสมผสานชื่ อ “บดินทร์ ฟาร์ ม” เมื่อวันที่
1 ธันวาคม 25  4 นาเงินสด 50,000 บาท เงินฝากธนาคาร 100,000 บาท และรถแทรกเตอร์
60,000 บาท มาลงทุน มีรายการค้าระหว่างเดือน ดังนี้
25  4
ธ.ค. 1 จ่ายค่าเช่าโรงเรื อนและที่ดิน 3,000 บาท
ซื้ อลูกไก่ ลูกเป็ ด เป็ นเงิน 4,000 บาท
3 กูเ้ งินจากธนาคาร 80,000 บาท
4 ซื้ ออาหารไก่ 6,000 บาท
5 ซื้ อลูกปลาช่อน และปลาดุก เป็ นเงิน 3,500 บาท
6 ขายไก่และเป็ ดให้นายสันติ 20,000 บาท ได้รับชาระเงินเพียง 10,000 บาท
7 ซื้ ออาหารปลา เป็ นเงิน 2,500 บาท
8 ขายปลาได้รับเงิน 6,000 บาท ขายไข่ไก่และไข่เป็ ดได้รับเงิน 1,000 บาท
จ่ายค่าปุ๋ ย 2,400 บาท
10 ซื้ อพันธุ์มะม่วง ทะเรี ยน และเงาะ เป็ นเงิน 4,300 บาท
12 ซื้ อยาปราบศัตรู พืช 800 บาท
14 ซื้ อวัสดุการเกษตร 1,200 บาท
15 จ่ายชาระหนี้เงินกูธ้ นาคาร 8,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย 500 บาท
17 รับชาระหนี้จากนายสันติ 5,000 บาท
20 นายบดินทร์ นาไก่และปลาไปบริ โภคในครอบครัวเป็ นเงิน 1,100 บาท
21 ซื้ ออุปกรณ์การเกษตรจากร้านวิชยั การเกษตร 6,000 บาท ยังไม่ได้ชาระเงิน
25 จ่ายค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง 1,900 บาท
29 ขายทุเรี ยนและเงาะได้เงิน 8,000 บาท
30 จ่ายค่าแรงงานเป็ นปลาดุก ปลาช่อน และไก่ เป็ นเงิน 2,000 บาท
จ่ายค่าแรงงานเป็ นเงิน 6,000 บาท
ให้ ทา 1. บันทึกรายการเปิ ดบัญชีและรายการค้าระหว่างเดือนในสมุดรายวันทัว่ ไป
2. ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
3. หายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทด้วยดินสอ
4. จัดทางบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25  4
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แบบประเมินผลการเรียนรู้ หลังเรียน หน่ วยที่ 6
งบทดลอง

คาสั่ ง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดหมายถึง งบจัดทาขึ้นเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องในการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชี
ก. Profit and Loss Statement
ข. Financial Statement
ค. Work Sheet
ง. Balance Sheet
จ. Trial Balance
2. งบทดลองจัดทาขึ้นเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องในการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีขอ้ ใด
ก. บัญชีคู่
ข. บัญชีเดี่ยว
ค. บัญชีราชการ
ง. บัญชีธุรกิจ
จ. บัญชีทวั่ ไป
3. ส่ วนหัวงบทดลอง ประกอบด้วยข้อใด
ก. ชื่องบทดลองบรรทัดเดียว
ข. ชื่อกิจการฟาร์ ม ชื่องบทดลอง
ค. ชื่องบทดลอง ชื่ อกิจการฟาร์ ม
ง. ชื่อกิจการฟาร์ ม ชื่องบทดลอง วัน เดือน ปี
จ. ชื่อกิจการฟาร์ ม วัน เดือน ปี ชื่องบทดลอง
4. ถ้ายอดรวมด้านเดบิต มากกว่ายอดรวมด้านเครดิต ในสมุดบัญชีแยกประเภท เรี ยกว่าอะไร
ก. Credit Balance
ข. Debit Balance
ค. Trial Balance
ง. Financial Statement
จ. Pencil Footing
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5. Pencil Footing หมายถึงข้อใด
ก. การบันทึกบัญชีดว้ ยดินสอ
ข. การรวมเลขบัญชีแยกประเภท
ค. การหายอดคงเหลือด้วยดินสอ
ง. การจัดทางบทดลอง
จ. การพิสูจน์ความถูกต้องของบัญชี
6. ข้อใดถูกต้องตามหลักบัญชี
ก. เงินสด ทุน มียอดคงเหลือเดบิต
ข. เครื่ องมือเกษตร ทุน มียอดคงเหลือเครดิต
ค. ถอนใช้ส่วนตัว ลูกหนี้ มียอดคงเหลือเดบิต
ง. ทุน เจ้าหนี้ มียอดคงเหลือเดบิต
จ. ถอนใช้ส่วนตัว เจ้าหนี้ มียอดคงเหลือเครดิต
7. ในงบทดลองที่จดั ทาควรเรี ยงหมวดบัญชีอย่างไร
ก. สิ นทรัพย์ ส่ วนของเจ้าของ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย
ข. สิ นทรัพย์ หนี้สิน ส่ วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย
ค. สิ นทรัพย์ ค่าใช้จ่าย หนี้ สิน ส่ วนของเจ้าของ รายได้
ง. สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ส่ วนของเจ้าของ ค่าใช้จ่าย
จ. สิ นทรัพย์ หนี้สิน ส่ วนของเจ้าของ ค่าใช้จ่าย รายได้
8. ข้อใด ไม่ ใช่ สาเหตุที่ทาให้งบทดลองไม่ลงตัว
ก. ใส่ ยอดคงเหลือผิดด้าน
ข. หายอดคงเหลือผิดพลาด
ค. รวมยอดด้านเดบิตผิด
ง. ชื่อบัญชีค่าแรงงานแต่บนั ทึกเป็ นค่าอาหารสัตว์
จ. ผ่านรายการจากสมุดรายวันทัว่ ไปด้านเครดิตด้านเดียว
9. การนาผลต่างระหว่างยอดรวมด้านเดบิตและเครดิตในงบทดลองที่ไม่ลงตัวหารด้วย 9 เพื่ออะไร
ก. การตรวจสอบข้อผิดพลาดการลงบัญชีกลับข้างกัน
ข. การตรวจสอบชื่ อบัญชี วา่ ผิดหรื อไม่
ค. การหายอดต่างด้านเดบิตและเครดิต แล้วเปรี ยบเทียบยอดที่ลงบัญชีไว้
ง. การตรวจสอบข้อผิดพลาดการบวกตัวเลขในช่องใดช่องหนึ่งของงบทดลอง
จ. การตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนเลขผิดหลัก
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10. ข้อใด ไม่ ใช่ ประโยชน์ของงบทดลอง
ก. ช่วยแสดงฐานะการเงินของกิจการ
ข. เป็ นข้อมูลในการทารายการปิ ดบัญชี
ค. ช่วยในการพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชี
ง. ช่วยในการทางบการเงินของกิจการได้สะดวกและถูกต้อง
จ. ช่วยตรวจสอบข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี

หน่ วยที่ 7
การปรับปรุงบัญชี
สาระสาคัญ
การปรับปรุ งบัญชี เป็ นการปรับบัญชี ในวันสิ้ นงวดเพื่อให้ได้งบการเงิ นที่ถูกต้องตามควร
โดยจัดทาขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปภายใต้แม่บทการบัญชี ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์คงค้าง
และเกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่อง การบันทึกรายการปรับปรุ งบัญชี จะบันทึกรายการปรับปรุ งบัญชี
ในสมุดรายวันทัว่ ไป หลังจากนั้นผ่านรายการปรับปรุ งบัญชี ที่เกี่ยวข้องจากสมุดรายวันทัว่ ไปไปยัง
บัญชี แยกประเภททัว่ ไป ทาการหายอดคงเหลือของบัญชี ต่าง ๆ ในบัญชี แยกประเภททัว่ ไปใหม่
อีกครั้งและนายอดคงเหลือนั้นไปจัดทางบทดลองหลังปรับปรุ ง

หัวข้ อเรื่อง
1. ความหมายของการปรับปรุ งบัญชี
2. สาเหตุและวัตถุประสงค์ของการปรับปรุ งบัญชี ในวันสิ้ นงวดบัญชี
3. การบันทึกรายการปรับปรุ งบัญชีและการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
4. การโอนกลับรายการ
5. งบทดลองหลังรายการปรับปรุ ง
6. การคานวณผลิตผลคงเหลือบางชนิดที่ตรวจนับไม่ได้และการตีราคาสิ นทรัพย์
7. ทะเบียนคุมสิ นทรัพย์ถาวร

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของการปรับปรุ งบัญชีได้
2. อธิบายสาเหตุและวัตถุประสงค์ของการปรับปรุ งบัญชี ในวันสิ้ นงวดบัญชีได้
3. บันทึกรายการปรับปรุ งบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไปและผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททัว่ ไปได้
4. อธิบายและบันทึกการโอนกลับรายการได้
5. จัดทางบทดลองหลังรายการปรับปรุ งได้
6. สามารถคานวณผลิตผลคงเหลือบางชนิ ดที่ตรวจนับไม่ได้และการตีราคาสิ นทรัพย์ได้
7. จัดทาทะเบียนคุมสิ นทรัพย์ถาวรได้
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แบบประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน หน่ วยที่ 7
การปรับปรุงบัญชี

คาสั่ ง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1. การปรับปรุ งบัญชี มีความหมายตรงตามข้อใด
ก. การบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง
ข. การปรับปรุ งการวิเคราะห์รายการค้า
ค. การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง
ง. การหายอดคงเหลือเพื่อปรับปรุ งบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน ส่ วนของเจ้าของให้ถูกต้อง
จ. การปรั บบัญชี ในวันสิ้ นงวดเพื่อให้ได้งบการเงิ นที่ ถูก ต้องตามควรโดยจัดทาขึ้ นตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
2. ข้อใด ไม่ ใช่ สาเหตุของการปรับปรุ งบัญชีในวันสิ้ นงวดบัญชี
ก. กิจการฟาร์ มมีผลการดาเนินงานขาดทุนงวดบัญชีปัจจุบนั
ข. บันทึกบัญชีไว้แล้ว แต่จานวนเงินยังไม่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็ น
ค. ไม่ สามารถได้ขอ้ มูล ที่ ส มบู รณ์ หรื อข้อมูลที่ครบถ้วน ซึ่ งอาจจะเนื่ องมาจากเอกสาร
บางอย่างยังไม่ได้รับ จึงไม่มีหลักฐานในการลงบัญชี
ง. การบัน ทึ ก บัญ ชี ใ นระหว่ า งงวดมี บ างรายการที่ บ ัน ทึ ก เหลื่ อ มกัน หรื อคาบเกี่ ย ว
ระหว่างงวดบัญชีปัจจุบนั กับงวดบัญชีถดั ไป
จ. สิ นทรัพย์ถาวรมีการเสื่ อมสภาพ กิจการฟาร์ มตัดจาหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายประจางวด
3. วัตถุประสงค์ของการปรับปรุ งบัญชีในวันสิ้ นงวดบัญชี ได้แก่ขอ้ ใด
ก. เพื่อให้มีกาไรสุ ทธิ ในงวดบัญชีน้ นั เพิ่มขึ้น
ข. เพื่อหายอดหนี้สินที่ถูกต้องในงวดบัญชี น้ นั ๆ
ค. เพื่อหายอดหนี้สินที่ถูกต้องในงวดบัญชี น้ นั ๆ
ง. เพื่อให้ได้ยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่ายจริ งในแต่ละงวดบัญชี
จ. เพื่อแก้ไขรายการบัญชีให้ถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ งในงวดบัญชี น้ นั ๆ
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4. รายได้รับล่วงหน้ามีความหมายตรงกับข้อใด
ก. รายได้ที่เกิดขึ้นแล้วในงวดปั จจุบนั แต่ยงั ไม่ได้รับชาระเงิน
ข. รายได้ที่กิจการได้รับเงินจากลูกค้าแล้ว แต่ยงั ไม่ได้บริ การแก่ลูกค้า
ค. รายได้ที่กิจการจะได้รับในวันสิ้ นงวดบัญชี
ง. รายได้รับล่วงหน้าที่กิจการยังไม่ได้บนั ทึกบัญชี
จ. รายได้ที่เกิดขึ้นแล้วในงวดบัญชีปัจจุบนั จะต้องบันทึกบัญชีในวันสิ้ นงวดบัญชี
5. บัญชีรายได้คา้ งรับ จัดอยูใ่ นหมวดบัญชีใด
ก. หมวดสิ นทรัพย์
ข. หมวดหนี้สิน
ค. หมวดส่ วนของเจ้าของ
ง. หมวดรายได้
จ. หมวดค่าใช้จ่าย
6. ข้อใด คือ บัญชี ที่เกิ ดขึ้นแล้วและกิ จการได้รับประโยชน์หรื อบริ การในงวดบัญชี ปัจจุบนั แล้ว
แต่ยงั ไม่ได้มีการจ่ายเงินและยังไม่ได้บนั ทึกบัญชี
ก. รายได้คา้ งรับ
ข. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค. รายได้รับล่วงหน้า
ง. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
จ. การโอนกลับรายการ
7. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 25  3 กิจการจ่ายเงินค่าเช่าที่ดิน จานวน 24,000 บาท สาหรับระยะเวลา
6 เดือน เป็ นการปรับปรุ งบัญชีตรงกับข้อใด
ก. การโอนกลับรายการ
ข. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ง. รายได้คา้ งรับ
จ. รายได้รับล่วงหน้า

202
8. กิจการฟาร์ มซื้ อสุ กรมา 200 ตัว ๆ ละ 600 บาท ได้ขายไปในงวดบัญชีน้ ีบางส่ วน และวันที่
31 ธันวาคม 25  3 วันสิ้ นงวดบัญชีมีสุกรเหลือ จานวน 50 ตัว บันทึกรายการปรับปรุ งตามข้อใด
ก. เดบิต ค่าสัตว์เพื่อขาย
10,000 เครดิต สัตว์เพื่อขายคงเหลือ
10,000
ข. เดบิต สัตว์เพื่อขายคงเหลือ 10,000 เครดิต ค่าสัตว์เพื่อขาย
10,000
ค. เดบิต สัตว์เพื่อขายคงเหลือ 30,000 เครดิต ค่าสัตว์เพื่อขาย
30,000
ง. เดบิต ค่าสัตว์เพื่อขาย
30,000 เครดิต สัตว์เพื่อขายคงเหลือ
30,000
จ. เดบิต สัตว์เพื่อขายคงเหลือ 60,000 เครดิต ค่าสัตว์เพื่อขาย
60,000
9. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25  3 มีค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญยกมา 1,000 บาท ในวันที่ 31 ธันวาคม 25  3
มีลูกหนี้ คงเหลื อ 60,000 บาท และประมาณหนี้ สงสัยจะสู ญ 3% ของยอดลูกหนี้ หนี้ สงสัยจะสู ญ
จะเป็ นเท่าใด
ก. 600 บาท
ข. 800 บาท
ค. 1,000 บาท
ง. 1,200 บาท
จ. 1,800 บาท
10. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25  3 มีวสั ดุการเกษตรยกมา 2,300 บาท ระหว่างปี ซื้ อเพิ่ม 3,400 บาท
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 25  3 ซึ่ งเป็ นวันสิ้ นงวดบัญชี ปรากฏว่ามีวสั ดุการเกษตรคงเหลือ จานวน
1,200 บาท จงคานวณหาวัสดุการเกษตรใช้ไป
ก. 1,200 บาท
ข. 2,300 บาท
ค. 3,400 บาท
ง. 3,500 บาท
จ. 4,500 บาท
11. เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 25  3 ซึ่ งเป็ นวันสิ้ นงวดบัญชี พบว่ากิจการจ่ายค่าซ่ อมแซม 5,600 บาท
แต่บนั ทึกบัญชีเป็ น 5,000 บาท จะบันทึกรายการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวตามข้อใด
ก. เดบิต ค่าซ่อมแซม 600
เครดิต เงินสด
600
ข. เดบิต ค่าซ่ อมแซม 5,000
เครดิต เงินสด
5,000
ค. เดบิต เงินสด
600
เครดิต ค่าซ่อมแซม
600
ง. เดบิต เงินสด
5,000
เครดิต ค่าซ่อมแซม
5,000
จ. เดบิต ค่าซ่อมแซม 600
เครดิต ค่าซ่อมแซมค้างจ่าย 600
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12. ตลอดปี 25  3 กิ จการฟาร์ มมี โคออกลู ก คิ ดเป็ นเงิ น 36,000 บาท แต่ย งั ไม่ ได้บ นั ทึ กบัญชี
ในวันที่ 31 ธันวาคม 25  3 เป็ นวันสิ้ นงวดบัญชี จะบันทึกบัญชีตามข้อใด
ก. สัตว์ใช้งาน
เครดิต ทุน
ข. สัตว์ใช้งาน
เครดิต เงินสด
ค. สัตว์ใช้งาน
เครดิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม - สัตว์ใช้งาน
ง. ทุน
เครดิต สัตว์ใช้งาน
จ. ค่าเสื่ อมราคา - สัตว์ใช้งาน เครดิต สัตว์ใช้งาน
13. รายได้ปรับปรุ งตามข้อใด ไม่ ต้องบันทึกการกลับรายการ
ก. รายได้คา้ งรับ
ข. รายได้รับล่วงหน้า
ค. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ง. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
จ. ค่าเสื่ อมราคา
14. ข้าวเปลือกในฉาง วัดความสู งได้ 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต กว้าง 6 ฟุต ให้คานวณหาว่าข้าวในฉาง
มีจานวนกี่ถงั
ก. 124.57
ข. 185.70
ค. 274.29
ง. 427.96
จ. 478.15
15. ซื้ อรถแทรกเตอร์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 25  3 ราคา 520,000 บาท คาดว่ามีอายุการใช้งาน
20 ปี คาดว่าจะขายเศษเหล็กได้จานวน 20,000 บาท ให้คานวณหาค่าเสื่ อมราคา โดยวิธีเส้นตรง
ณ วันสิ้ นงวด วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
ก. 12,500 บาท
ข. 15,000 บาท
ค. 20,000 บาท
ง. 26,000 บาท
จ. 26,500 บาท
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16. วัตถุประสงค์ของการจัดทางบทดลองหลังรายการปรับปรุ งได้แก่ขอ้ ใด
ก. เพื่อช่วยให้การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภททัว่ ไปได้ง่ายขึ้น
ข. เพื่อช่วยในการแสดงฐานะการเงินในงบแสดงฐานะการเงินถูกต้องยิง่ ขึ้น
ค. เพื่อช่วยในการแสดงผลการดาเนินงานในงบกาไรขาดทุนถูกต้องยิง่ ขึ้น
ง. เพื่อช่วยในการพิสูจน์วา่ ได้ลงบัญชีถูกต้องตามหลักบัญชีคู่หรื อไม่
จ. เพื่อช่วยให้ทางบการเงินเป็ นไปตามข้อเท็จจริ ง
17. ฟางข้าวปริ มาณ 24,000 ลูกบาศก์ฟุต หนักกี่ตนั
ก. 10
ข. 12
ค. 20
ง. 22
จ. 24
18. การจัดทางบทดลองหลังรายการปรั บปรุ ง มี ลกั ษณะคล้ายกับงบทดลองก่ อนรายการปรับปรุ ง
ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ ใช่ วิธีการจัดทางบทดลองหลังรายการปรับปรุ ง
ก. ลอกงบทดลองก่อนรายการปรับปรุ งลงในสมุดบัญชี
ข. บัญชีใดที่ไม่มีในงบทดลอง ให้เติมชื่ อบัญชีต่อท้ายงบทดลอง
ค. จัดทางบทดลองอีกครั้งหนึ่งโดยเรี ยงลาดับหมวดบัญชี และเลขที่บญั ชีให้ถูกต้อง
ง. ถ้ายอดในงบทดลองและรายการปรับปรุ งอยูด่ า้ นเดียวกันให้นามาบวกกัน
จ. ถ้ายอดในงบทดลองและรายการปรับปรุ งอยูค่ นละด้านให้นามาบวกกัน
19. การตีราคาสิ นทรัพย์โดยวิธีตีราคาจากราคาขายสุ ทธิ เหมาะสมกับสิ นทรัพย์ตามข้อใด
ก. ที่ดิน
ข. ผลิตผลจากสัตว์
ค. โรงเรื อน
ง. เครื่ องจักร
จ. รถแทรกเตอร์
20. ข้อมูลใดต่อไปนี้ที่อาจจะต้องมี หรื อไม่มีก็ได้ในทะเบียนสิ นทรัพย์ถาวร
ก. ชื่อสิ นทรัพย์
ข. จานวนหน่วย
ค. ราคาต้นทุน
ง. ภาพถ่ายสิ นทรัพย์ถาวร
จ. วันที่ซ้ื อหรื อได้มา
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เนือ้ หา
1. ความหมายของการปรับปรุงบัญชี
การปรับปรุ งบัญชี (Adjusting Entries) หมายถึง การปรับบัญชี ในวันสิ้ นงวดเพื่อให้ได้
งบการเงิ นที่ถูกต้องตามควรโดยจัดทาขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปภายใต้แม่บทการบัญชี
ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์คงค้างและเกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่อง

2. สาเหตุและวัตถุประสงค์ ของการปรับปรุงบัญชีในวันสิ้นงวดบัญชี
2.1 สาเหตุของการปรับปรุ งบัญชี
การปรับปรุ งบัญชีในวันสิ้ นงวดบัญชีมีสาเหตุ ดังนี้
2.1.1 เนื่ องจากในวันสิ้ นงวดบัญชี กิจการมักจะไม่สามารถได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์หรื อ
ข้อมูลที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากเอกสารบางอย่างยังไม่ได้รับ จึงไม่มีหลักฐานในการลงบัญชี
เช่น ยังไม่ได้รับบิลค่าไฟฟ้ า หรื อค่าโทรศัพท์ที่ได้ใช้บริ การไปแล้วในระหว่างเดือน เป็ นต้น
2.1.2 การบันทึกบัญชี ในระหว่างงวดมีบางรายการที่บนั ทึกเหลื่อมกันหรื อคาบเกี่ยว
ระหว่างงวดบัญชี ปัจจุบนั กับงวดบัญชี ถดั ไป เช่ น กิ จการฟาร์ มจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย ในวันที่ 1
มีนาคม 25  3 เป็ นเงิน 12,000 บาท สาหรับการประกันภัยเป็ นระยะเวลา 1 ปี กิจการปิ ดบัญชี
ทุกวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี จะเห็ นได้ว่าค่าเบี้ยประกันภัยที่เกิ ดขึ้นคาบเกี่ยวระหว่างปี 25  3
กับปี 25  4 แม้ว่าจะกิ จการฟาร์ มจะจ่ายเงิ น จานวน 12,000 บาท แต่ถือว่าเป็ นค่าใช้จ่ายของ
งวดบัญชีน้ ีเพียง 10 เดือน คือ เดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคม เป็ นเงินเท่ากับ 10,000 บาท
2.1.3 กิจการบันทึกบัญชีไว้แล้ว แต่จานวนเงินยังไม่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็ น จึงจาเป็ นต้อง
มีการปรับปรุ ง เช่น วัสดุสานักงาน เมื่อซื้ อได้บนั ทึกไว้ในบัญชี สินทรัพย์ แต่เมื่อวันสิ้ นงวดบัญชี
วัสดุสานักงานส่ วนใหญ่จะถูกใช้ไป ดังนั้น จึงควรจะมีการปรับปรุ งเป็ นค่าใช้จ่าย เพื่อให้บญั ชี มี
ยอดคงเหลือที่ถูกต้องตามเวลาในขณะนั้น
2.1.4 สิ นทรัพย์ถาวร เช่น อาคาร รถแทรกเตอร์ เครื่ องจักร เป็ นต้น เมื่อใช้งานไป
ในแต่ละปี ย่อมมีการเสื่ อมสภาพ กิจการตัดจาหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายประจางวด ที่เรี ยกว่า ค่าเสื่ อมราคา
เนื่ องจากในแต่ ละงวดบัญชี กิ จการได้รับประโยชน์ จากการใช้สิ นทรั พย์น้ ันเพื่ อก่ อให้เกิ ดรายได้
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักของการรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย การคิดค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ถาวร
จึงถือเป็ นรายการปรับปรุ งอย่างหนึ่ง ซึ่ งจะต้องทาในวันสิ้ นงวดบัญชี
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2.2 วัตถุประสงค์ ของการปรั บปรุ งบัญชี
การปรับปรุ งบัญชีในวันสิ้ นงวดบัญชีมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
2.2.1 เพื่อแก้ไขรายการบัญชี ให้ถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ งในงวดบัญชี น้ นั ๆ
2.2.2 เพื่อนาไปจัดทางบการเงิ นให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี ที่รับ รองทัว่ ไป โดย
งบการเงิ นที่จดั ทาขึ้นจากงบทดลองที่ปรับปรุ งแล้ว ซึ่ งแสดงถึ งข้อมูลที่ถูกต้อง ที่ควรจะเผยแพร่
ให้แก่ผใู ้ ช้งบการเงิน

3. การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีและการผ่ านรายการไปบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
การบันทึกรายการปรับปรุ งบัญชี ในวันสิ้ นงวดบัญชี จะบันทึกรายการปรับปรุ ง บัญชี ใน
สมุดรายวันทัว่ ไป หลังจากนั้นผ่านรายการปรั บปรุ งบัญชี ที่เกี่ ยวข้องจากสมุดรายวันทัว่ ไปไปยัง
บัญชีแยกประเภททัว่ ไป ทาการหายอดคงเหลือของบัญชี ต่าง ๆ ในบัญชีแยกประเภททัว่ ไปใหม่อีกครั้ง
และนายอดคงเหลือนั้นไปจัดทางบทดลอง ที่เรี ยกว่า งบทดลองหลังปรับปรุ ง การปรับปรุ งบัญชี
ในวันสิ้ นงวดบัญชี มีดงั นี้
3.1 ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย (Accrued Expense)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หมายถึ ง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วและกิ จการได้รับประโยชน์หรื อ
บริ การในงวดบัญชีปัจจุบนั แล้ว แต่ยงั ไม่ได้มีการจ่ายเงินและยังไม่ได้บนั ทึกบัญชี เช่น ค่าเช่าค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ค่าแรงงานค้างจ่าย เป็ นต้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายถือเป็ นหนี้ สินหมุนเวียนที่ตอ้ งนาไปแสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น
ด้านหนี้สินและส่ วนของเจ้าของ และถึงแม้วา่ จะยังไม่ได้จ่ายเงินก็ให้ถือเป็ นค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี
ปัจจุบนั ด้วย ดังนั้นในวันสิ้ นงวดบัญชีจึงจาเป็ นต้องทารายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพื่อให้ได้
ยอดค่าใช้จ่ายและยอดหนี้ สินที่ถูกต้อง การนับระยะเวลาค้างจ่ายให้นับตั้งแต่วนั ที่คา้ งจ่ายจนถึ ง
วันสิ้ นงวดบัญชี หลักการบันทึกรายการปรับปรุ งในสมุดรายวันทัว่ ไป ดังนี้
เดบิต ค่าใช้จ่าย
เครดิต ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ปรับปรุ งบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
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ตัวอย่ างที่ 7.1 กิจการฟาร์ มจ่ายค่าเช่าโรงเรื อนเดือนละ 2,000 บาท จ่ายแล้วถึงเดือนพฤศจิกายน
25  3 หลังจากนั้นยังไม่ได้จ่าย กิจการฟาร์ มปิ ดบัญชีในวันที่ 31 ธันวาคม 25  3
การคานวณค่าเช่าค้างจ่าย
ระยะเวลาค้างจ่าย คือ เดือนธันวาคม = 1 เดือน
ค่าเช่า เดือนละ 2,000 บาท
ดังนั้น ค่าเช่าค้างจ่าย
= 2,000 บาท
จากตัวอย่างข้างต้น สามารถนามาบันทึกรายการปรับปรุ งสมุดรายวันทัว่ ไปได้ ดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่
ธ.ค. 31 ค่าเช่า

เลขที่
บัญชี

รายการ

505
203

ค่าเช่าค้างจ่าย
ปรับปรุ งบัญชีค่าเช่าค้างจ่าย

เดบิต
บาท สต.
2,000 -

หน้า 1
เครดิต
บาท สต.
2,000 -

ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททัว่ ไปได้ ดังนี้
บัญชีค่าเช่าค้างจ่าย
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

หน้า เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

เลขที่ 203
รายการ

ธ.ค. 31 ค่าเช่า

บัญชีค่าเช่า
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

ธ.ค. 31 ค่าเช่าค้างจ่าย

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.1

2,000 -

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.1 2,000 -

เลขที่ 505
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
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3.2 รายได้ ค้างรับ (Accrued Income)
รายได้คา้ งรับ หมายถึง รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดาเนิ นงานตามปกติของกิจการ ซึ่ ง
เป็ นรายได้ที่เกิ ดขึ้นแล้วในงวดปั จจุบนั เนื่ องจากกิ จการให้บริ การหรื อประโยชน์แก่ลูกค้าไปแล้ว
แต่ยงั ไม่ได้รับชาระเงิน เช่น ดอกเบี้ยค้างรับ รายได้ค่าเช่าค้างรับ เป็ นต้น
รายได้คา้ งรับ เป็ นบัญชีสินทรัพย์หมุนเวียน ที่แสดงยอดไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้านสิ นทรัพย์ และถึ งแม้วา่ จะยังไม่ได้รับเงินก็ให้ถือเป็ นรายได้ของงวดบัญชี ปัจจุบนั ด้วย เพราะ
กิ จการจะต้องรั บรู ้ เป็ นรายได้ข องงวดให้ครบถ้วนตามเกณฑ์คงค้าง ดัง นั้นในวันสิ้ นงวดบัญชี
จึง จาเป็ นต้องทาการปรับ ปรุ ง รายได้คา้ งรับ เพื่อให้ไ ด้ ย อดรายได้และยอดสิ นทรัพ ย์ที่ถูก ต้อ ง
การนั บ ระยะเวลาค้า งรั บ ให้ นั บ ตั้ง แต่ ว ัน ที่ ค ้ า งรั บ จนถึ ง วัน สิ้ น งวดบัญ ชี หลัก การบัน ทึ ก
รายการปรับปรุ งในสมุดรายวันทัว่ ไป ดังนี้
เดบิต รายได้คา้ งรับ
เครดิต รายได้
ปรับปรุ งบัญชีรายได้คา้ งรับ




ตัวอย่ างที่ 7.2 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 25  3 กิจการฟาร์ มนาเงินฝากธนาคารประเภทประจา ระยะเวลา
1 ปี จานวน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี กาหนดรับดอกเบี้ยทุกงวด 1 ปี
การคานวณดอกเบี้ยค้างรับ
ระยะเวลาค้างรับ (ต.ค. - ธ.ค.) = 3 เดือน
= 50,000  6  3 = 750 บาท
100

12

ดังนั้น ดอกเบี้ยค้างรับ
= 750 บาท
จากตัวอย่างข้างต้นสามารถนามาบันทึกรายการปรับปรุ งสมุดรายวันทัว่ ไปได้ ดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 31 ดอกเบี้ยค้างรับ
ดอกเบี้ยรับ
ปรับปรุ งบัญชีดอกเบี้ยค้างรับ

เลขที่
บัญชี
106
404

เดบิต
บาท สต.
750 -

หน้า 1
เครดิต
บาท สต.
750 -
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ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททัว่ ไปได้ ดังนี้
บัญชีดอกเบี้ยค้างรับ
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

ธ.ค. 31 ดอกเบี้ยรับ

เลขที่ 106

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.1

รายการ

750 -

บัญชีดอกเบี้ยรับ
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

เลขที่ 404

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
หน้า เครดิต
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
บัญชี บาท สต.
ธ.ค. 31 ดอกเบี้ยค้างรับ ร.ว.1 750 -

3.3 ค่ าใช้ จ่ายจ่ ายล่วงหน้ า (Prepaid Expense)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่กิจการได้จ่ายเงินล่วงหน้าไปก่อน โดยที่
ยังไม่ได้รับประโยชน์หรื อบริ การ แต่จะได้รับประโยชน์หรื อบริ การในอนาคต เช่น ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า เป็ นต้น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เป็ นบัญชีสินทรัพย์หมุนเวียน ต้องแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงิน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าจะยอมรับว่าเป็ นค่าใช้จ่ายของกิจการก็ต่อเมื่อได้รับประโยชน์หรื อบริ การนั้นแล้ว
และถ้าได้รับประโยชน์หรื อบริ การเพียงบางส่ วน ก็จะโอนไปเป็ นค่าใช้จ่ายเพียงบางส่ วน การบันทึกบัญชี
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ทาได้ 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อจ่ายเงินโดยบันทึกไว้ในบัญชี ค่าใช้จ่าย ในวันสิ้ นงวดบัญชี
จะโอนส่ วนที่ เป็ นค่าใช้จ่ายของงวดถัดไปหรื อส่ วนที่ ยงั ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรื อบริ การ ไปเป็ น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า หลักการบันทึกรายการปรับปรุ งในสมุดรายวันทัว่ ไปเป็ น ดังนี้
การบันทึก ณ วันที่จ่ายเงิน
เดบิต ค่าใช้จ่าย
เครดิต เงินสด
จ่ายค่าใช้จ่าย
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การบันทึกรายการปรับปรุ ง ณ วันสิ้ นงวด
เดบิต ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เครดิต ค่าใช้จ่าย
ปรับปรุ งบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า




วิธีที่ 2 บันทึกเป็ นสิ นทรัพย์เมื่อจ่ายเงิน โดยบันทึกไว้ในบัญชี ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ในวันสิ้ นงวดบัญชี จะโอนส่ วนที่ได้รับประโยชน์หรื อบริ การแล้วไปเป็ นค่าใช้จ่าย หลักการบันทึก
รายการปรับปรุ งในสมุดรายวันทัว่ ไปเป็ น ดังนี้
การบันทึก ณ วันที่จ่ายเงิน
เดบิต ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เครดิต เงินสด
จ่ายค่าใช้จ่าย




การบันทึกรายการปรับปรุ ง ณ วันสิ้ นงวด
เดบิต ค่าใช้จ่ายจ่าย
เครดิต ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ปรับปรุ งบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า




ตัวอย่ างที่ 7.3 วันที่ 1 กันยายน 25  3 กิจการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร จานวน 120,000 บาท
สาหรับระยะเวลา 1 ปี กิจการปิ ดบัญชีทุกวันที่ 31 ธันวาคม
การคานวณ 120,000 = 10,000 บาท
12
1 ก.ย. 25  3
ค่าเบี้ยประกัน
10,000  4 = 40,000

31 ธ.ค. 25  3

1 ก.ย. 25  4
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
10,000  8 = 80,000
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การบันทึกรายการปรับปรุ งสมุดรายวันทัว่ ไปตามวิธีที่ 1 (บันทึกเป็ นค่าใช้จ่าย) ดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  3
เลขที่
รายการ
บัญชี
เดือน วันที่
ก.ย. 1 ค่าเบี้ยประกันภัย
504
เงินสด
101
จ่ายค่าเบี้ยประกันภัย
ธ.ค. 31 ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
105
ค่าเบี้ยประกันภัย
504
ปรับปรุ งค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า

เดบิต
บาท สต.
120,000 -

หน้า 1
เครดิต
บาท สต.
120,000 -

80,000 80,000 -

ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททัว่ ไปได้ ดังนี้
บัญชีเงินสด
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

หน้า เดบิต พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

เลขที่ 101
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

ก.ย. 1 ค่าเบี้ยประกันภัย ร.ว.1 120,000 -

บัญชีค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

เลขที่ 105
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

ธ.ค. 31 ค่าเบี้ยประกันภัย ร.ว.1 80,000 -

บัญชีค่าเบี้ยประกัน
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

ก.ย. 1 เงินสด

หน้า เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

เลขที่ 504
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

ร.ว.1 120,000 - ธ.ค. 31 ค่าเบี้ยประกันภัย ร.ว.1 80,000 จ่ายล่วงหน้า
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การบันทึกรายการปรับปรุ งสมุดรายวันทัว่ ไปตามวิธีที่ 2 (บันทึกเป็ นสิ นทรัพย์) ดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  3
เลขที่
รายการ
บัญชี
เดือน วันที่
ก.ย. 1 ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
105
เงินสด
101
จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
ธ.ค. 31 ค่าเบี้ยประกันภัย
504
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 105
ปรับปรุ งค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า

เดบิต
บาท สต.
120,000 -

หน้า 1
เครดิต
บาท สต.
120,000 -

40,000 40,000 -

ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททัว่ ไปได้ ดังนี้
บัญชีเงินสด
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

เลขที่ 101

หน้า เดบิต พ.ศ. 25  3
หน้า เครดิต
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
บัญชี บาท สต.
ก.ย. 1 ค่าเบี้ยประกันภัย ร.ว.1 120,000 จ่ายล่วงหน้า

บัญชีค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

ก.ย. 1 เงินสด

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

เลขที่ 105
รายการ

ร.ว.1 120,000 - ธ.ค. 31 ค่าเบี้ย
ประกันภัย

บัญชีค่าเบี้ยประกัน
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

ธ.ค. 31 ค่าเบี้ยประกันภัย ร.ว.1 40,000 จ่ายล่วงหน้า

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.1 40,000 -

เลขที่ 504
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
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จากตัวอย่างจะเห็นได้วา่ ไม่ว่ากิจการจะเลือกบันทึกบัญชี ค่าประกันภัยจ่ายล่วงหน้าวิธีใด
ก็ตาม การบันทึกรายการปรับปรุ งในวันสิ้ นงวด เพื่อโอนส่ วนของค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าไป
เป็ นค่าใช้จ่ายประจางวด หรื อโอนส่ วนของค่าประกันภัยที่บนั ทึกไว้เป็ นค่าใช้จ่ายทั้งจานวนไปเป็ น
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า จะได้ผลลัพธ์เท่ากันทั้ง 2 วิธี คือบัญชีค่าเบี้ยประกันภัย 40,000 บาท
จะโอนปิ ดไปบัญชี กาไรขาดทุนในวันสิ้ นงวด ค่าเบี้ ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 80,000 บาท ถือเป็ น
บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนจะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
3.4 รายได้ รับล่วงหน้ า (Deferred Income)
รายได้รับล่วงหน้า หมายถึง รายได้ที่กิจการได้รับเงิ นจากลูกค้าแล้ว แต่กิจการยัง
ไม่ได้ส่งมอบสิ นค้าหรื อยังไม่ได้บริ การแก่ลูกค้า ด้วยเหตุน้ ีจึงทาให้จานวนเงินที่กิจการได้รับมานั้น
จะยังไม่ถือเป็ นรายได้ของกิจการ แต่ถือว่ากิจการมีพนั ธะในหนี้ สินเกิดขึ้น ซึ่ งต้องมีการใช้คืนเมื่อ
ถึงกาหนดระยะเวลาที่ได้ทาสัญญากันไว้ เช่น รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า เป็ นต้น
รายได้รับล่วงหน้า เป็ นบัญชีหนี้สินหมุนเวียน ต้องแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันสิ้ นงวดบัญชี การบันทึกบัญชีรายได้รับล่วงหน้า ทาได้ 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 บันทึกเป็ นรายได้ เมื่อได้รับเงินโดยบันทึกไว้ในบัญชี รายได้ ในวันสิ้ นงวดบัญชี
จะโอนส่ วนที่เป็ นรายได้ของงวดบัญชี ถดั ไป ไปเป็ นรายได้รับล่วงหน้า หลักการบันทึกรายการปรับปรุ ง
ในสมุดรายวันทัว่ ไปเป็ น ดังนี้
การบันทึก ณ วันที่รับเงิน
เดบิต เงินสด
เครดิต รายได้
รับรายได้




การบันทึกรายการปรับปรุ ง ณ วันสิ้ นงวด
เดบิต รายได้
เครดิต รายได้รับล่วงหน้า
ปรับปรุ งบัญชีรายได้รับล่วงหน้า
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วิธีที่ 2 บันทึ กเป็ นหนี้ สิ น เมื่ อได้รับ เงิ นโดยบันทึ ก ไว้ในบัญชี รายได้รับล่ วงหน้า
ในวันสิ้ นงวดบัญชี จะโอนส่ วนที่ ได้ให้บริ การเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้วไปเป็ นรายได้ หลักการบันทึก
รายการปรับปรุ งในสมุดรายวันทัว่ ไปเป็ น ดังนี้
การบันทึก ณ วันที่รับเงิน
เดบิต เงินสด
เครดิต รายได้รับล่วงหน้า
รับรายได้




การบันทึกรายการปรับปรุ ง ณ วันสิ้ นงวด
เดบิต รายได้รับล่วงหน้า
เครดิต รายได้
ปรับปรุ งบัญชีรายได้รับล่วงหน้า




ตัวอย่างที่ 7.4 กิจการฟาร์มให้เช่าโรงเรื อนโดยคิดค่าเช่าเดือนละ 5,000 บาท เป็ นระยะเวลา 1 ปี
โดยเริ่ มทาสัญญาเช่า เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 25  3 และกิจการได้รับเงินค่าเช่าแล้ว 60,000 บาท
กิจการปิ ดบัญชีทุกวันที่ 31 ธันวาคม
1 ส.ค. 25  3

31 ธ.ค. 25  3

รายได้ค่าเช่า
5,000  5 = 25,000

1 ส.ค. 25  4
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
5,000  7 = 35,000

การบันทึกรายการปรับปรุ งสมุดรายวันทัว่ ไปตามวิธีที่ 1 (บันทึกเป็ นรายได้) ดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่
ส.ค. 1 เงินสด

รายการ

รายได้ค่าเช่า
รับรายได้ค่าเช่า

เลขที่
บัญชี
101
405

เดบิต
บาท สต.
60,000 -

หน้า 1
เครดิต
บาท สต.
60,000 -
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สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 31 รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ปรับปรุ งค่าเช่ารับล่วงหน้า

เลขที่
บัญชี
405
204

เดบิต
บาท สต.
35,000 -

หน้า 2
เครดิต
บาท สต.
35,000 -

ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททัว่ ไปได้ ดังนี้
บัญชีเงินสด
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

ส.ค. 1 รายได้ค่าเช่า

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

เลขที่ 101
รายการ

ร.ว.1 60,000 -

บัญชีรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

เลขที่ 204
รายการ

ธ.ค. 31 รายได้ค่าเช่า

บัญชีรายได้ค่าเช่า
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

ธ.ค. 31 รายได้ค่าเช่า
รับล่วงหน้า

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.2 35,000 - ส.ค. 1

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.2 35,000 -

เลขที่ 405
รายการ
เงินสด

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.1 60,000 -
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การบันทึกรายการปรับปรุ งสมุดรายวันทัว่ ไปตามวิธีที่ 2 (บันทึกเป็ นหนี้สิน) ดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่
ส.ค. 1 เงินสด

ธ.ค.

เลขที่
บัญชี

รายการ

101
204

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
รับรายได้ค่าเช่า
31 รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
รายได้ค่าเช่า
ปรับปรุ งรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า

204
405

เดบิต
บาท สต.
60,000 -

หน้า 1
เครดิต
บาท สต.
60,000 -

25,000 25,000 -

ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททัว่ ไปได้ ดังนี้
บัญชีเงินสด
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
ส.ค. 1 รายได้ค่าเช่า
รับล่วงหน้า

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.1 60,000 -

เลขที่ 101
รายการ

บัญชีรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 31 รายได้ค่าเช่า

เลขที่ 204

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  3
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.1 25,000 - ส.ค. 1 เงินสด

บัญชีรายได้ค่าเช่า
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.1 60,000 -

เลขที่ 405
รายการ

ธ.ค. 31 รายได้ค่าเช่า
รับล่วงหน้า

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.1 25,000 -
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จากตัวอย่างจะเห็นได้วา่ ไม่วา่ กิจการจะเลือกบันทึกบัญชี รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าวิธีใด
ก็ตาม การบันทึกรายการปรั บปรุ งในวันสิ้ นงวด เพื่อโอนส่ วนของรายได้ค่าเช่ ารับล่ วงหน้าเป็ น
รายได้ประจางวด หรื อโอนส่ วนของรายได้ค่าเช่า ที่บนั ทึกเป็ นรายได้ไปเป็ นรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
จะได้ผลลัพธ์เท่ากันทั้ง 2 วิธี คือ บัญชี รายได้ค่าเช่า 25,000 บาท จะโอนปิ ดไปบัญชี กาไรขาดทุน
ในวันสิ้ นงวดบัญชี ส่ วนบัญชีรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า จานวน 35,000 บาท เป็ นหนี้ สินหมุนเวียน
จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
3.5 หนีส้ งสั ยจะสู ญ (Doubtful Account)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่ อง หนี้สงสัยจะสู ญ และหนี้สูญ ได้ให้คานิยาม
ของหนี้สงสัยจะสู ญไว้วา่ หนี้สงสัยจะสู ญ หมายถึง ลูกหนี้ ที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บไม่ได้ และถือเป็ น
ค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชี น้ นั แต่เนื่ องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่ได้เกิ ดขึ้ น จึ งให้ถือเป็ น
รายการปรับปรุ งในวันสิ้ นงวดบัญชี บัญชีหนี้สงสัยจะสู ญเป็ นบัญชีค่าใช้จ่าย แสดงในงบกาไรขาดทุน
ลูกหนี้เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทหนึ่ งของกิจการ ในฐานะที่เป็ นเจ้าหนี้ กิจการ
มีสิทธิ เรี ยกร้องให้ลูกหนี้ ชาระหนี้ ดว้ ยเงินสดหรื อสิ นทรัพย์อย่างอื่น โดยคาดหมายว่าจะได้รับเต็ม
จานวนเมื่อถึงกาหนดชาระ อย่างไรก็ตามในความเป็ นจริ ง ลูกหนี้ บางรายอาจไม่สามารถชาระหนี้
ได้ตามจานวนเงินและภายในระยะเวลาที่คาดหมายไว้ ในขณะที่กิจการไม่สามารถระบุได้แน่ชดั ว่า
ลูกหนี้ รายใดจะไม่ชาระหนี้ จนกว่าจะถึ งกาหนดชาระหรื อได้มีการทวงถามจนถึ งที่สุดแล้ว ทาให้
มูลค่าของลู กหนี้ ที่แสดงในงบการเงิ นอาจมี จานวนสู งกว่าความเป็ นจริ ง ดังนั้น กิ จการจึ งต้องมี
การประมาณจานวนหนี้ ที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บไม่ได้และนาไปหักลดบัญชี ลูกหนี้ เพื่อให้บญั ชี ลูกหนี้
แสดงมูลค่าสุ ทธิ ที่ใกล้เคียงกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับชาระหนี้ตามความเป็ นจริ ง
มาตรฐานการบัญชี ไทย ฉบับที่ 101 เรื่ อง “หนี้ สงสั ยจะสู ญ และหนี้ สู ญ” ได้ให้
เหตุผลสนับสนุ นว่า มูลค่าลูกหนี้ ที่คาดว่าจะเก็บไม่ได้มีลกั ษณะเป็ นผลเสี ยหายที่อาจจะเกิ ดขึ้ น
และวิธีต้ งั ค่าเผื่อนี้ จะเป็ นวิธีท่ีเหมาะสมก็ต่อเมื่ออยู่ในสภาพการณ์ ที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่
ว่าสิ นทรัพย์จะมีมูลค่าลดลงและผลเสี ยหายนั้นสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล และได้ให้
ความหมายของศัพท์ต่อไปนี้
หนี้ สูญ (Bad Debt) หมายถึง ลูกหนี้ ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้
รับชาระหนี้และได้ตดั จาหน่ายออกจากบัญชี
หนี้ สงสัยจะสู ญ (Doubtful Accounts) หมายถึง ลูกหนี้ ที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บไม่ได้
และถือเป็ นค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีน้ นั
ค่าเผื่อหนี้ สูญ หรื อค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ (Allowance for Bad Debt of Allowance
for Doubtful Accounts) หมายถึง จานวนที่กนั ไว้สาหรับลูกหนี้ ที่คาดว่าจะเก็บไม่ได้และถือเป็ น
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บัญชีปรับมูลค่าที่ต้ งั ขึ้น เพื่อแสดงเป็ นรายการหักจากบัญชี ลูกหนี้ ในงบการเงินเพื่อให้คงเหลือเป็ น
มูลค่าสุ ทธิ จากลูกหนี้ที่คาดหมายว่าจะเก็บได้
3.5.1 วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้
วิธี ก ารบัน ทึ ก บัญ ชี เกี่ ย วกับ ลู ก หนี้ ที่ เ ก็ บ เงิ น ไม่ ไ ด้ ตามมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับ ที่ 101 เรื่ อง หนี้ สงสั ยจะสู ญและหนี้ สู ญ โดยสภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชู ปถัมภ์ มี
วิธีปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป 2 วิธี คือ
3.5.1.1 วิธีตดั จาหน่ายโดยตรง (Write off Method) วิธีน้ ี จะไม่บนั ทึกรายการ
จนกว่าในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีลูกหนี้สูญจริ ง จึงบันทึกเป็ นผลเสี ยหายในรอบระยะเวลาบัญชี นั้น
การบันทึกบัญชี เมื่อตัดจาหน่ายลูกหนี้เป็ นหนี้สูญ โดยบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต หนี้สูญ (ถือเป็ นค่าใช้จ่าย)
เครดิต ลูกหนี้
ตัดจาหน่ายลูกหนี้เป็ นหนี้สูญ




3.5.1.2 วิธีต้ งั ค่าเผื่อ (Allowance Method) วิธีน้ ี จะประมาณจานวนหนี้ ที่คาดว่า
จะเก็บไม่ได้โดยคานวณจากยอดขายหรื อจากยอดลูกหนี้ แล้วบันทึกจานวนที่ประมาณขึ้นนั้น ใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่บนั ทึกรายการขาย การบันทึกบัญชีเมื่อตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ ดังนี้

เดบิต หนี้สงสัยจะสู ญ (ถือเป็ นค่าใช้จ่าย)
เครดิต ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ (เป็ นบัญชีปรับมูลค่าลูกหนี้)
ประมาณหนี้สงสัยจะสู ญ



ในทางปฏิ บ ัติ วิ ธี ต ัด จาหน่ า ยโดยตรง เป็ นวิ ธี ที่ ง่ า ยและสะดวก แต่ ไ ม่ เ ป็ น
ไปตามหลักทฤษฎี วา่ ด้วยการเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายกับรายได้ของรอบระยะเวลาบัญชี อีกทั้งมูลค่า
ของลูกหนี้ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินก็มิได้อยูใ่ นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจริ ง จึงไม่เป็ นที่ยอมรับ
ดังนั้น วิธีต้ งั ค่าเผือ่ จึงเป็ นวิธีที่เหมาะกว่า
3.5.2 วิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสู ญ วิธีที่นิยมใช้กนั มี ดังนี้
3.5.2.1 ค านวณเป็ นร้ อ ยละของยอดขาย โดยการวิเ คราะห์ ป ระสบการณ์
เกี่ยวกับลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้ เทียบเป็ นอัตราส่ วนกับยอดขาย ซึ่ งสามารถแบ่งได้เป็ น
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1) คานวณเป็ นร้ อยละของยอดขายรวม เป็ นการพิจารณาจานวนหนี้
ที่อาจเก็บเงินไม่ได้ เทียบกับยอดขายทั้งหมดของกิจการ วิธีน้ ีไม่ควรนาไปใช้หากอัตราส่ วนยอดขาย
เงินสดและเงินเชื่อเปลี่ยนแปลงอย่างมากตลอดเวลา
2) คานวณเป็ นร้ อยละของยอดขายเชื่ อ เป็ นการพิจารณาจานวนหนี้
ที่ อาจเก็บ เงิ นไม่ ได้เที ย บกับยอดขายของกิ จการเฉพาะส่ วนที่ เป็ นยอดขายเชื่ อเท่า นั้น วิธีน้ ี เป็ น
การสะท้อนภาพลูกหนี้ต่อยอดขายเชื่อ ซึ่ งเป็ นการขายที่ก่อให้เกิดลูกหนี้โดยตรง
3.5.2.2 คานวณเป็ นร้อยละของยอดลูกหนี้ โดยการวิเคราะห์จากประสบการณ์
เกี่ยวกับลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้ เทียบกับอัตราส่ วนกับยอดลูกหนี้คงค้าง สามารถแบ่งได้เป็ น
1) ค านวณเป็ นร้ อ ยละของยอดลู ก หนี้ ทั้ง หมด เป็ นการพิ จ ารณา
อัตราส่ วนของจานวนหนี้สงสัยจะสู ญสาหรับลูกหนี้ท้ งั หมดจะคงที่
2) ค านวณโดยการจัดกลุ่ มลู กหนี้ ตามอายุ หนี้ ที่ ค ้างช าระ ถื อว่าหนี้
ที่คา้ งชาระมานานมีอตั ราส่ วนหนี้ที่อาจเก็บเงินไม่ได้สูงกว่าหนี้ที่เพิ่งเริ่ มค้างชาระ
3.5.2.3 คานวณโดยพิจารณาลู กหนี้ แต่ละราย วิธีน้ ี กิจการจะรวมเฉพาะราย
ที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บไม่ได้เท่านั้นเป็ นหนี้สงสัยจะสู ญ
ตัวอย่างที่ 7.5 ในวันที่ 31 ธันวาคม 25  3 กิจการมียอดขายเชื่อ 250,000 บาท กิจการประมาณ
หนี้ สงสั ย จะสู ญ ในอัต รา 3.5% ของยอดขายเชื่ อ สามารถน ามาบัน ทึ ก รายการปรั บ ปรุ ง
สมุดรายวันทัว่ ไปได้ ดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 31 หนี้สงสัยจะสู ญ (250,000  3.5%)
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ประมาณหนี้สงสัยจะสู ญ

เลขที่
บัญชี
509
104

เดบิต
บาท สต.
8,750 -

หน้า 8
เครดิต
บาท สต.
8,750 -

ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททัว่ ไปได้ ดังนี้
บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

เลขที่ 104
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

ธ.ค. 31 หนี้สงสัยจะสูญ ร.ว.8 8,750 -
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บัญชี หนี้สงสัยจะสู ญ
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

ธ.ค. 31 ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.8

เลขที่ 509
หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

รายการ

8,750 -

3.5.3 การตัดจาหน่ายหนี้สูญ
เมื่อมีการทวงถามหนี้ จากลู กหนี้ จนถึ งที่ สุดแล้ว ลูกหนี้ ก็ยงั ไม่ชาระหนี้ และ
กิจการได้มีการดาเนิ นการตามเงื่ อนไขที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากรแล้ว ให้กิจการตัดจาหน่ าย
ลูกหนี้เป็ นสู ญ โดยการบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต หนี้สูญ
เครดิต ลูกหนี้
ตัดจาหน่ายลูกหนี้เป็ นสู ญ




ในขณะเดียวกันให้ลดจานวนค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญด้วยจานวนเงินเดียวกัน
เดบิต ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เครดิต หนี้สงสัยจะสู ญ
โอนกลับบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ




ในกรณี ที่กิจการต้องการตัดจาหน่ ายลูกหนี้ เป็ นสู ญ เมื่อคาดหมายได้ค่อนข้าง
แน่นอนว่าจะไม่ได้รับชาระหนี้และยังตัดจาหน่ายตามกฎหมายภาษีอากรไม่ได้ อาจจะเป็ นการสมควร
ที่จะตัดจาหน่ายลูกหนี้เป็ นสู ญ โดยการบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เครดิต ลูกหนี้
ตัดจาหน่ายลูกหนี้เป็ นสู ญ
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ตัวอย่างที่ 7.6 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25  3 กิจการมียอดค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญยกมา 3,000 บาท
ระหว่างปี มีหนี้ สูญเกิดขึ้น 2,000 บาท สามารถบันทึกรายการตัดจาหน่ายหนี้ สูญทั้ง 2 กรณี ใน
สมุดรายวันทัว่ ไปได้ ดังนี้
กรณี ที่ 1 ตัดจาหน่ายตามกฎหมายภาษีอากรได้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่
ธ.ค. 31 หนี้สูญ

รายการ

ลูกหนี้
ตัดจาหน่ายลูกหนี้เป็ นสู ญ
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
หนี้สงสัยจะสู ญ
โอนกลับบัญชีหนี้สงสัยจะสู ญ

เลขที่
บัญชี
508
103
104
509

เดบิต
บาท สต.
2,000 -

หน้า 8
เครดิต
บาท สต.
2,000 -

2,000 2,000 -

กรณี ที่ 2 ตัดจาหน่ายตามกฎหมายภาษีอากรไม่ได้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 31 ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้
ตัดจาหน่ายลูกหนี้เป็ นสู ญ

เลขที่
บัญชี
104
103

เดบิต
บาท สต.
2,000 -

หน้า 8
เครดิต
บาท สต.
2,000 -

3.5.4 การประมาณหนี้สงสัยจะสู ญในปี ต่อไป
สาหรับการประมาณหนี้ สงสัยจะสู ญในปี ต่อไปนั้น ถ้าประมาณเป็ นอัตราร้อยละ
ของยอดขาย ไม่ตอ้ งคานึงถึงยอดคงเหลือในบัญชีค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ แต่ถา้ ประมาณเป็ นร้อยละ
ของยอดลูกหนี้จะต้องคานึงถึงยอดคงเหลือในบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ ดังนี้
3.5.4.1 ถ้ายอดที่คานวณได้มีมูลค่าเท่ากับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญที่มีอยูเ่ ดิมรายการ
นี้ ณ วันสิ้ นงวดไม่ตอ้ งทารายการปรับปรุ ง
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3.5.4.2 ถ้ายอดที่คานวณได้มีมูลค่ามากกว่าค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญที่มีอยูเ่ ดิมให้
ปรับปรุ งเพิ่มเฉพาะส่ วนที่มากกว่า การบันทึกบัญชีเป็ น ดังนี้
เดบิต หนี้สงสัยจะสู ญ
เครดิต ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ปรับปรุ งหนี้สงสัยจะสู ญ




3.5.4.3 ถ้ายอดที่ คานวณได้มีมูลค่าน้อยกว่าค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญที่มีอยู่เดิ มให้
ปรับปรุ งลดยอดเฉพาะส่ วนที่น้อยกว่าเพื่อให้เหลื อมูลค่าเท่ากับที่คานวณได้ การบันทึกบัญชี เป็ น
ดังนี้
เดบิต ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เครดิต หนี้สงสัยจะสู ญ
ปรับปรุ งหนี้สงสัยจะสู ญ




ตัวอย่างที่ 7.7 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25  3 มีคา่ เผื่อหนี้สงสัยจะสู ญยกมา 1,000 บาท ในวันที่ 31
ธันวาคม 25  3 มีลูกหนี้ 80,000 บาท และตั้งหนี้สงสัยจะสู ญ 3% ของยอดลูกหนี้ สามารถนามา
บันทึกบัญชีรายการปรับปรุ งสมุดรายวันทัว่ ไปได้ ดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 31 หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ประมาณหนี้สงสัยจะสู ญ
(80,000  3%) – 1,000

เลขที่
บัญชี
509
104

เดบิต
บาท สต.
1,400 -

หน้า 8
เครดิต
บาท สต.
1,400 -
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3.5.5 หนี้สูญได้รับคืน (Bad Debt Recoveries)
หนี้ สูญได้รับคืน หมายถึ ง ลูกหนี้ ที่กิจการได้ตดั บัญชี เป็ นหนี้ สูญไปแล้ว แต่
ภายหลังได้นาเงิ นมาชาระหนี้ ให้กิจการ ซึ่ งอาจจะชาระให้ท้ งั หมดหรื อชาระเพียงบางส่ วนก็ได้
การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไป แยกเป็ น 2 กรณี ดังนี้
3.5.5.1 กรณี การตัดหนี้สูญเป็ นไปตามเกณฑ์กฎหมายภาษีอากร จะบันทึกหนี้สูญ
ได้รับคืนเป็ นรายได้อื่นของการกิจการ ดังนี้
1) บันทึกตั้งลูกหนี้ข้ ึนใหม่
เดบิต ลูกหนี้
เครดิต หนี้สูญได้รับคืน
บันทึกรายการตั้งบัญชีลูกหนี้




2) บันทึกการรับชาระหนี้ จากลูกหนี้
เดบิต เงินสด
เครดิต ลูกหนี้
บันทึกรายการรับชาระหนี้ จากลูกหนี้




3.5.5.2 กรณี การตัดหนี้ สูญไม่เป็ นไปตามเกณฑ์กฎหมายภาษี อากร จะบันทึ ก
รายการ ดังนี้
1) บันทึกตั้งลูกหนี้ข้ ึนใหม่
เดบิต ลูกหนี้
เครดิต ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
บันทึกรายการตั้งบัญชีลูกหนี้




2) บันทึกการรับชาระหนี้ จากลูกหนี้
เดบิต เงินสด
เครดิต ลูกหนี้
บันทึกรายการรับชาระหนี้ จากลูกหนี้
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3.5.6 การแสดงข้อมูลในงบการเงิน
3.5.6.1 การแสดงรายการในงบกาไรขาดทุน
ชื่อกิจการฟาร์ ม
งบกาไรขาดทุน
สาหรับรอบระยะเวลา......................สิ้ นสุ ดวันที่...........................
กรณี ที่ 1
กรณี ที่ 2
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน

หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสู ญ

หนี้สงสัยจะสู ญ



3.5.6.2 การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
ชื่อกิจการฟาร์ ม
งบแสดงฐานะการเงิน
วันที่ .............................................
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้สุทธิ






หมายเหตุ จากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 101
ในกรณี ที่แสดงลูกหนี้ ในงบดุลด้วยมูลค่าสุ ทธิ ให้เปิ ดเผยจานวนค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
3.6 วัสดุสิ้นเปลืองใช้ ไป (Supplies Expense or Supplies Used)
วัสดุ สิ้นเปลื อง หมายถึง วัสดุหรื อสิ่ งของที่ใช้แล้วหมดไป จัดเป็ นสิ นทรัพย์ที่ไม่มี
อายุการใช้งาน ส่ วนใหญ่ใช้แล้วหมดไปทันที ไม่สามารถนากลับมาใช้ได้อีก เช่น กระดาษ ดินสอ
ปากกา ลวดเย็บกระดาษ น้ ายาลบคาผิด ยางลบ เทปกาว น้ ายาทาความสะอาด สบู่ ผงซักฟอก ตะปู
เชือก น้ ามันหล่อลื่น แกลบดา ถุงพลาสติก สายยาง ไม้กวาด ขันน้ า ถังน้ า น้ ายาล้างจาน เป็ นต้น
วัสดุสิ้นเปลืองมีชื่อเรี ยกตามลักษณะการใช้งานหรื อสถานที่ใช้ เช่น วัสดุสานักงาน วัสดุการเกษตร
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วัสดุในการตกแต่ง วัสดุในการโฆษณา วัสดุโรงงาน เป็ นต้น โดยปกติกิจการจะซื้ อวัสดุสิ้นเปลือง
เหล่านี้แต่ละครั้งจะซื้ อเป็ นจานวนมากและจะบันทึกไว้ในบัญชี วสั ดุสิ้นเปลืองซึ่ งเป็ นบัญชีสินทรัพย์
เมื่อมีการเบิก ใช้ระหว่างงวด จะยังไม่บ นั ทึก รายการเบิกในบัญชี ทนั ที เมื่อถึ ง วันสิ้ นงวดบัญชี
กิจการทาการตรวจนับว่าวัสดุสิ้นเปลืองเหล่านั้นมียอดคงเหลือจานวนเท่าไหร่ เพื่อใช้ในการคานวณ
วัสดุสิ้นเปลืองที่เบิกไปใช้ในระหว่างงวดทั้งหมด ซึ่ งกิจการจะบันทึกรายการปรับปรุ งโดยโอนส่ วน
วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไปแล้วไปเป็ นค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีน้ นั ๆ
การคานวณวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
วัสดุสิ้นเปลืองต้นงวด
บวก วัสดุสิ้นเปลืองที่ซ้ื อระหว่างงวด
วัสดุสิ้นเปลืองที่มีอยูท่ ้ งั สิ้ น
หัก วัสดุสิ้นเปลืองปลายงวด
วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป







การบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
เครดิต วัสดุสิ้นเปลือง
ปรับปรุ งวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป




ตัวอย่างที่ 7.8 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25  3 สุ ชาติฟาร์มมีวสั ดุการเกษตรคงเหลือยกมา 3,400 บาท
ระหว่างปี ซื้ อวัสดุการเกษตร เป็ นเงิน 6,300 บาท ในวันสิ้ นงวดบัญชี สารวจวัสดุการเกษตรทั้งหมด
ที่ ค งเหลื อ อยู่แ ละตี ร าคาได้ 3,000 บาท สามารถค านวณวัส ดุ ก ารเกษตรใช้ไ ปและบัน ทึ ก
รายการปรับปรุ งสมุดรายวันทัว่ ไปได้ ดังนี้
วัสดุการเกษตรต้นงวด
3,400
บวก วัสดุการเกษตรที่ซ้ื อระหว่างงวด
6,300
วัสดุการเกษตรที่มีอยูท่ ้ งั สิ้ น
9,700
หัก วัสดุการเกษตรปลายงวด
3,000
วัสดุการเกษตรใช้ไป
6,700
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สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 31 วัสดุการเกษตรใช้ไป
วัสดุการเกษตร
ปรับปรุ งวัสดุการเกษตรใช้ไป

เลขที่
บัญชี
510
104

เดบิต
บาท สต.
6,700 -

หน้า 9
เครดิต
บาท สต.
6,700 -

ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททัว่ ไปได้ ดังนี้
บัญชีวสั ดุการเกษตร
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

ม.ค. 1 ยอดยกมา
ม.ค.เงินสด
ธ.ค.
25  4
ม.ค. 1 ยอดยกมา

หน้า เดบิต พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

เลขที่ 104
รายการ



3,400 - ธ.ค. 31 วัสดุการเกษตรใช้ไป ร.ว.9 6,700 6,300 ยอดยกไป
 3,000 9,700 9,700 -



3,000 -

บัญชีวสั ดุการเกษตรใช้ไป
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

ธ.ค. 31 วัสดุการเกษตร

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.9

เลขที่ 510
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

6,700 -

บัญชี วสั ดุ สิ้นเปลื องใช้ไป เป็ นบัญชี ค่าใช้จ่าย ดังนั้นในวันสิ้ นงวดบัญชี จะโอนปิ ด
ไปยังบัญชี กาไรขาดทุน สาหรับบัญชี วสั ดุสิ้นเปลืองเป็ นบัญชี สินทรัพย์ จะหายอดคงเหลือยกไป
ในงวดหน้า และนาไปแสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้หวั ข้อสิ นทรัพย์หมุนเวียน
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3.7 ค่ าเสื่ อมราคา (Depreciation)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้ให้คานิ ยามของ
ค่าเสื่ อมราคาไว้ว่า ค่าเสื่ อมราคา หมายถึง การปั นส่ วนจานวนที่คิดค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรั พย์
อย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์น้ นั
ที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ หรื อบางครั้ งเรี ยก สิ นทรั พย์ถาวร จะมีการเสื่ อมสภาพ
จากการใช้บริ การ หรื อการใช้งานตามเวลาที่ผา่ นไป อาคารและอุปกรณ์ซ่ ึ งจะต้องคิดค่าเสื่ อมราคา
เช่น อาคาร โรงเรื อน อุปกรณ์การเกษตร สัตว์ใช้งาน คอกสัตว์ เครื่ องจักร รถยนต์ รถแทรกเตอร์
เป็ นต้น ที่ดินถือเป็ นสิ นทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานไม่จากัด จึงไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาที่ดิน
การคิดค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์ถาวรเป็ นการปรับปรุ งบัญชี ปรับมูลค่าของสิ นทรัพย์ถาวร
ให้ลดลงตามสภาพของสิ นทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้งบแสดงฐานะการเงินตามที่ควรจะเป็ น และเป็ นการ
บันทึกต้นทุนของสิ นทรัพย์ที่ให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจเพื่อให้การวัดผลการดาเนินงาน เป็ นไป
อย่า งเหมาะสม การปรั บ ปรุ ง บัญ ชี จ ะท าในวัน สิ้ น งวดบัญ ชี ยกเว้น ในกรณี ที่ กิ จ การจ าหน่ า ย
สิ นทรัพย์ถาวรในระหว่างงวดบัญชี กิ จการจะต้องคิ ดค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรั พ ย์ต้ งั แต่วนั ที่ คิ ด
ครั้งสุ ดท้ายจนถึ งวันที่จาหน่ายด้วย ทั้งนี้ เพื่อคานวณมูลค่าของสิ นทรัพย์ในวันที่จาหน่าย อย่างไร
ก็ตามค่าเสื่ อมราคาเป็ นเพียงตัวเลขที่ประมาณขึ้นมาอย่างมีหลักเกณฑ์เท่านั้น มิใช่เป็ นมูลค่าที่เกิ ด
จริ งของการเสื่ อมสภาพจากการใช้งานสิ นทรัพย์น้ นั นอกจากนี้ ค่าเสื่ อมราคาเป็ นค่าใช้จ่ายที่กิจการ
ไม่ได้จ่ายเงินสดในรอบระยะเวลาบัญชีน้ นั
3.7.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการคิดค่าเสื่ อมราคา ได้แก่
3.7.1.1 ราคาทุน หมายถึง จานวนเงินสดหรื อรายการเทียบเท่าเงินสดที่กิจการ
จ่ายไป หรื อมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอนแทนอื่นที่กิจการมอบให้เพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ ณ เวลา
ที่ได้สินทรัพย์น้ นั มา หรื อ ณ เวลาที่ก่อสร้างสิ นทรัพย์น้ นั
3.7.1.2 มูลค่าคงเหลือ หมายถึง จานวนเงินที่กิจการคาดว่าจะได้รับในปั จจุบนั
จากการจาหน่ า ยสิ นทรั พ ย์หลัง จากหัก ต้นทุ นที่ ค าดว่า จะเกิ ดขึ้ น จากการจาหน่ า ยสิ น ทรั พ ย์น้ ัน
หากสิ นทรัพย์น้ นั มีอายุและสภาพที่คาดว่าจะเป็ น ณ วันสิ้ นสุ ดอายุการให้ประโยชน์
3.7.1.3 อายุก ารให้ป ระโยชน์ หมายถึ ง กรณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง ต่ อ ไปนี้ ได้แ ก่
ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะมีสินทรัพย์ไว้ใช้ หรื อจานวนผลผลิต หรื อจานวนหน่วยในลักษณะอื่น
ที่คล้ายคลึงกันซึ่ งกิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์
3.7.14 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จานวนเงิ นที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยน
สิ นทรัพย์กนั ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรอง
ราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
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3.7.2 วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์มีหลายวิธี แต่ละวิธีมีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ย ในที่น้ ี
จะกล่าวถึงเฉพาะวิธีที่นิยมใช้กนั คือ
1) วิธีเส้นตรง (Straight Line Method)
2) วิธีจานวนผลผลิต (Unit Output Method)
3) วิธียอดลดลง (Decreasing Charge Method)
(1) วิธีผลรวมจานวนปี (Sum Of the Years Digit Method)
(2) วิธี อตั ราสองเท่ า ของอัตราเส้ นตรงค านวณจากยอดคงเหลื อที่ ล ดลง
(Double Declining Balance Method)
วิธีที่ 1 วิธีเส้นตรง (Straight Line Method) การคิดค่าเสื่ อมตามวิธีเส้ นตรง
เป็ นการปั นส่ วนมูล ค่าเสื่ อมสภาพของสิ นทรั พย์เท่ากันทุ กงวดบัญชี ตลอดอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ โดยคาดการณ์ ว่ากิ จการได้รับประโยชน์จากการใช้สินทรั พย์สม่ าเสมอ ตามวิธีน้ ี
ค่าเสื่ อมราคาประจาปี จะมีจานวนเงินเท่ากันทุกปี วิธีน้ ี เป็ นวิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาที่นิยมใช้กนั มาก
เพราะการคานวณทาได้ง่าย นอกจากนี้ยงั เป็ นวิธีที่เหมาะสมในกรณี ที่ไม่สามารถปั นส่ วนให้ตรงกับ
ประโยชน์ที่ได้รับ การคานวณจะใช้สูตร ดังนี้
ค่าเสื่ อมราคาต่อปี = ราคาทุนของ สินทรัพย์ - มูลค่าคงเหลือ
อายุการให้ประโยชน์
หรื อ
ค่าเสื่ อมราคาต่อปี = ราคาทุน  อัตราค่าเสื่ อมราคา
ตัวอย่ างที่ 7.9 รถแทรกเตอร์ ราคา 65,000 บาท ราคาซาก 5,000 บาท อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ 5 ปี การคิดค่าเสื่ อมราคาแต่ละปี ดังนี้
ค่าเสื่ อมราคาต่อปี = ราคาทุนของ สินทรัพย์ - มูลค่าคงเหลือ
อายุการให้ประโยชน์
65,000 - 5,000
5
= 12,000 บาท
ในกรณี ที่กิจการฟาร์มใช้สินทรัพย์ถาวรไม่เต็มปี หรื อซื้ อมาเพิ่มระหว่างปี การคิดค่าเสื่ อมราคา
ควรพิจารณาระยะเวลาที่ไม่เต็มปี หรื อระยะเวลาในการซื้ อถึงวันสิ้ นงวดบัญชี

ค่าเสื่ อมราคาต่อปี =

ตัวอย่างที่ 7.10 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 25  3 กิจการฟาร์ มซื้ อเครื่ องผสมอาหารสัตว์ราคา 46,500 บาท
คาดว่าอายุการให้ประโยชน์ประมาณ 10 ปี เมื่อหมดอายุการให้ประโยชน์แล้วคาดว่าจะขายได้
1,500 บาท การคิดค่าเสื่ อมราคา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 25  3 ดังนี้
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ค่าเสื่ อมราคาต่อปี = ราคาทุนของ สินทรัพย์ - มูลค่าคงเหลือ
อายุการให้ประโยชน์
ค่าเสื่ อมราคาต่อปี = 46,500 - 1,500
10
=

45,000
10

ดั้งนั้น ค่าเสื่ อมราคาทั้งปี
= 4,500 บาท
จากตัวอย่าง กิจการฟาร์ มซื้ อเครื่ องผสมอาหารสัตว์ เมื่อ 1 ตุลาคม 25  3 ดังนั้น กิจการ
ใช้งานเครื่ องผสมอาหารสัตว์ระยะเวลาเพียง 3 เดือน ( 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 25  3) ค่าเสื่ อมราคา จึงมี
จานวน 1,125 บาท (4,500



3
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วิธีที่ 2 วิธีจานวนผลผลิต (Unit Output Method) การคิดค่าเสื่ อมราคาตามวิธี
จานวนผลผลิตเป็ นการปั นส่ วนมูลค่าเสื่ อมสภาพของสิ นทรัพย์เป็ นค่าใช้จ่ายประจางวดตามจานวน
ผลผลิ ตที่เกิ ดขึ้ นในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั ว่ากิ จการจะปั นส่ วนตามเกณฑ์ใด โดยทัว่ ไป
กิ จการมักจะปั นส่ วนตามปริ มาณผลผลิ ตที่ เกิ ดขึ้ นหรื อตามชั่วโมงการทางานของเครื่ องจักร ถ้า
งวดบัญชีใดมีการผลิตมาก ค่าเสื่ อมราคาของงวดบัญชี น้ นั จะมีจานวนเงินมากด้วย ตามวิธีน้ ี จะเป็ น
ว่าค่าเสื่ อมราคาในแต่ละงวดบัญชี จะมีจานวนเงินไม่เท่ากัน ทาให้สินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่ อมราคาจะมี
มูลค่าลดลงตามประโยชน์ที่ได้รับ มิใช่ลดลงตามระยะเวลาเหมือนกับวิธีเส้นตรง จึงอาจกล่าวได้วา่
ค่าเสื่ อมราคาที่คานวณตามวิธีน้ ีมีลกั ษณะผันแปรตามการใช้งาน การคานวณจะใช้สูตร ดังนี้
ค่าเสื่ อมราคาต่อหน่วย = ราคาทุนของสินทรัพย์ - มูลค่าคงเห ลือ
จานวนหน่วยผลิตทัง้ หม ด
ตัวอย่ างที่ 7.11 เครื่ องจักรราคาทุ น 55,000 บาท มูลค่าคงเหลื อ 5,000 บาท คาดว่าจะผลิ ต
สิ นค้าเกษตรได้ 100,000 หน่ วย สมมติว่าในปี 25  3 กิ จการฟาร์ มผลิ ตสิ นค้าเกษตรได้ท้ งั สิ้ น
10,000 หน่วย สามารถคานวณค่าเสื่ อมราคาได้ ดังนี้
ค่าเสื่ อมราคาต่อหน่วย = 55,000 - 5,000 = 0.50 บาทต่อหน่วย
100,000
ค่าเสื่ อมราคา ปี 25  3 = 10,000 หน่วย  0.50 = 5,000 บาท
ข้อเสี ยของวิธีจานวนผลผลิตก็คือ ความถูกต้องในการกาหนดจานวน
ผลผลิตทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ก่อนการใช้งาน ถ้ากิจการกาหนดต่าเกินไป ก็จะทาให้
ค่าเสื่ อมราคาประจาปี สู งเกินไป และถ้ากาหนดจานวนผลผลิ ตสู งเกินไป ค่าเสื่ อมราคาประจาปี ก็
ต่าเกินไป
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วิธีที่ 3 วิธียอดลดลง (Decreasing Charge Method) การคิดค่าเสื่ อมราคาตาม
วิธียอดลดลงเป็ นการปั นส่ วนมูลค่าของสิ นทรัพย์เป็ นค่าใช้จ่ายประจางวดด้วยจานวนเงินที่ ลดลงทุก
งวดบัญชีตลอดอายุการให้ประโยชน์ ทั้งนี้ ดว้ ยเหตุผลที่วา่ กิจการได้รับประโยชน์จากการใช้สินทรัพย์ถาวร
ในปี แรก ๆ มากกว่าการใช้งานในปี หลัง ๆ การคิดค่าเสื่ อมราคาตามวิธีน้ ี อาจเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า
วิธีอตั ราเร่ ง (Accelerated Depreciation Method) การคิดค่าเสื่ อมราคาตามวิธียอดลดลง มีวิธีการ
คานวณได้ 2 วิธี คือ
(1) วิธีผลรวมจานวนปี (Sum Of the Years Digit Method) ตามวิธีน้ ี
กิจการจะต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลื อของสิ นทรัพย์ ราคาทุนของสิ นทรัพย์
ที่จะนามาคิดค่าเสื่ อมราคาต้องหักมูลค่าคงเหลือก่อน ดังนั้น เมื่อคิดค่าเสื่ อมราคาครบตามจานวนปี
ที่คาดว่าจะใช้งาน สิ นทรัพย์จะมี มูลค่าคงเหลื อตามบัญชี เท่ากับมูลค่าคงเหลื อพอดี การคานวณ
ผลรวมของจานวนปี อาจทาได้โดยการบวกจานวนปี การคานวณจะใช้สูตร ดังนี้
ผลรวมจานวนปี =

n (n  1)
2

ในที่น้ ีกาหนดให้ n = จานวนปี ของอายุการใช้งานโดยประมาณ
ตัวอย่ างที่ 7.12 รถไถ ราคา 65,000 บาท ราคาซาก 5,000 บาท อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
5 ปี การคานวณผลรวมจานวนปี โดยวิธีการบวกเลขและโดยการใช้สูตร ดังนี้
ผลรวมจานวนปี = 1 +2 + 3 + 4 + 5 = 15
ผลรวมจานวนปี = n (n  1)
2
30
= 5 (5  1) =
= 15
2
2
ต้นทุนของเครื่ องจักรที่จะคิดค่าเสื่ อมราคา = 65,000 - 5,000 = 60,000 บาท
ต้ นทุนของ จานวนปี ที่
อัตรา
ค่ าเสื่ อม
ค่ าเสื่ อม
มูลค่ า
ปี ที่
รถไถ
จะใช้ งาน ค่ าเสื่ อมราคา
ราคา
ราคาสะสม ตามบัญชี
1
60,000
5
5/15
20,000
20,000
45,000
2
60,000
4
4/15
16,000
36,000
29,000
3
60,000
3
3/15
12,000
48,000
17,000
4
60,000
2
2/15
8,000
56,000
9,000
5
60,000
1
1/15
4,000
60,000
5,000
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(2) วิธีอตั ราสองเท่าของอัตราเส้นตรงคานวณจากยอดคงเหลือที่ลดลง (Double
Declining Balance Method) อัตราค่าเสื่ อมราคาตามวิธีน้ ี จะเท่ากับสองเท่าของอัตราค่าเสื่ อมราคา
ที่คิดตามวิธีเส้นตรง ค่าเสื่ อมราคาจะคานวณจากมูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นงวด โดยไม่คานึ งถึ ง
มูลค่าคงเหลือ ทั้งนี้ เนื่ องจากว่าในปี สุ ดท้ายของประมาณอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์จะลดลงจนใกล้เคียงกับมูลค่าคงเหลือที่ประมาณไว้
ตัวอย่างที่ 7.13 รถไถ ราคาทุน 65,000 บาท ราคาซาก 5,000 บาท อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
5 ปี อัตราค่าเสื่ อมราคาวิธีเส้นตรง 20% ต่อปี
สามารถคานวณอัตราค่าเสื่ อมราคาสองเท่าของวิธีเส้นตรงได้ เท่ากับ 40%
มูลค่ าตาม
อัตรา
ค่ าเสื่ อม
ค่ าเสื่ อม
ปี ที่
บัญชีต้นปี
ค่ าเสื่ อมราคา
ราคา
ราคาสะสม
1
60,000
40%
26,000
26,000
2
39,000
40%
15,600
41,600
3
23,400
40%
9,360
50,960
4
14,040
40%
5,616
56,576
5
8,424
40%
3,370
59,946

มูลค่ าตามบัญชี
ปลายปี
39,000
23,400
14,040
8,424
5,054

การคิดค่าเสื่ อมราคากิจการจะต้องเลือกใช้วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาที่สะท้อนรู ปแบบของ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตของสิ นทรัพย์อย่างแท้จริ ง และต้องใช้อย่างสม่าเสมอ
ในทุกรอบระยะเวลาบัญชี เว้นแต่รูปแบบของประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต
จากสิ นทรัพย์น้ นั เปลี่ยนไป การคิดค่าเสื่ อมราคานอกจากจะต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชี แล้ว ยังต้อง
ปฏิบตั ิตามพระราชกฤษฎีกาและคาสั่งกรมสรรพากรที่เกี่ยวกับการหักค่าสึ กหรอและค่าเสื่ อมราคา
ของสิ นทรัพย์ดว้ ย ต่อไปนี้ จะเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจ นาวิธีหนึ่งวิธีใดไปใช้ในการคานวณ
ค่าเสื่ อมราคาได้ ได้แก่ สิ นทรัพย์ประเภทเครื่ องจักรกลต่าง ๆ เช่น รถยนต์ รถแทรกเตอร์ รถไถ
มักจะมี มู ลค่ าเปลี่ ยนแปลงรวดเร็ วในปี แรก ๆ มากกว่าปี หลัง ๆ ดังนั้น ในการคิ ดค่าเสื่ อมราคา
ควรพิจารณาใช้วิธีอตั ราสองเท่าของอัตราเส้นตรงคานวณจากยอดคงเหลือที่ลดลง หรื อสิ นทรัพย์
ประเภทโรงเรื อนและสิ่ งก่อสร้าง นั้นไม่มีมูลค่าตลาดที่แท้จริ ง ดังนั้นการคานวณค่าเสื่ อมราคานั้น
ควรพิจารณาใช้วธิ ีเส้นตรง หรื อสิ นทรัพย์ประเภทสิ่ งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยงั ไม่ทราบอายุการใช้งาน
จะพิจารณาใช้วิธีอตั ราสองเท่าของอัตราเส้นตรงคานวณจากยอดคงเหลือที่ลดลง หรื อวิธีผลรวม
จานวนปี ก็ได้
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3.7.3 การบันทึกรายการค่าเสื่ อมราคา การบันทึกรายการค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ที่
ซื้ อใหม่ กิจการจะเปิ ดบัญชีข้ ึนมาใหม่อีก 2 บัญชี คือ บัญชี ค่าเสื่ อมราคา (Depreciation Account)
และบัญชีค่าเสื่ อมราคาสะสม (Accumulated Depreciation Account) บัญชีที่เปิ ดใหม่น้ ี จะแยกตาม
ประเภทของสิ นทรัพย์ถาวรที่มีการคิดค่าเสื่ อมราคา ทั้งนี้ เพื่อกิจการจะได้ทราบว่าสิ นทรัพย์ถาวร
แต่ละชนิ ดได้คิดค่าเสื่ อมไปแล้วเท่าใด เช่น บัญชี ค่าเสื่ อมราคาสะสม-โรงเรื อน บัญชี ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องผสมอาหารสัตว์ เป็ นต้น
บัญชีค่าเสื่ อมราคา เป็ นบัญชี ประเภทค่าใช้จ่ายมียอดดุลหรื อยอดคงเหลือด้านเดบิต
เมื่อสิ้ นงวดบัญชีตอ้ งโอนปิ ดไปบัญชีสรุ ปกาไรขาดทุน และแสดงในงบกาไรขาดทุน
บัญชี ค่าเสื่ อมราคาสะสม เป็ นบัญชี ประเภทแสดงยอดสะสมของค่าเสื่ อมราคา
นับตั้งแต่วนั แรกที่ ใช้สินทรั พย์ถาวรจนถึ งปั จจุ บนั บัญชี น้ ี จะเป็ นบัญชี ที่ตอ้ งแสดงควบคู่ไปกับ
บัญชี สินทรัพย์ถาวร ทั้งนี้ เพื่อกิจการจะได้ทราบว่าสิ นทรัพย์ถาวรนั้นได้ปันส่ วนต้นทุนของสิ นทรัพย์
ไปเป็ นค่าใช้จ่ายประจางวดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ นแล้วเท่าใด จะเห็นได้วา่ การคิดค่าเสื่ อมราคาทาให้
มู ล ค่ า สิ นทรั พ ย์ถ าวรลดลง ดัง นั้น บัญชี ค่ า เสื่ อมราคาสะสมจึ งต้องมี ย อดดุ ล หรื อยอดคงเหลื อ
ด้านเครดิ ตเสมอ บัญชี ค่าเสื่ อมราคาสะสมเป็ นบัญชี ปรับมูลค่าของสิ นทรัพย์ให้ลดลง ดังนั้น ใน
งบแสดงฐานะการเงินจะแสดงรายการ ค่าเสื่ อมราคาสะสมเป็ นรายการหักออกจากสิ นทรัพย์ถาวร
ผลลัพธ์ที่ได้เรี ยกว่า มูลค่าตามบัญชี หลักการบันทึกค่าเสื่ อมราคาในสมุดรายวันทัว่ ไป ดังนี้
เดบิต ค่าเสื่ อมราคา - สิ นทรัพย์
เครดิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม - สิ นทรัพย์
คิดค่าเสื่ อมราคา




ตัวอย่างที่ 7.14 วันที่ 1 มกราคม 25  3 กิจการฟาร์ มซื้ ออุปกรณ์การเกษตรมีราคาทุน 400,000 บาท
มูลค่าคงเหลือ 40,000 บาท ประมาณว่าจะมีอายุการให้ประโยชน์ 10 ปี การคิดค่าเสื่ อมราคาโดย
วิธีเส้นตรงสามารถคานวณค่าเสื่ อมราคาแต่ละปี ได้ ดังนี้
ค่าเสื่ อมราคาต่อปี = ราคาทุนของ สินทรัพย์ - มูลค่าคงเหลือ
อายุการให้ประโยชน์
ค่าเสื่ อมราคาต่อปี =

400,000 - 40,000
10

= 36,000 บาท
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จากตัวอย่างข้างต้น สามารถนามาบันทึกรายการปรับปรุ งสมุดรายวันทัว่ ไปได้ ดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่
ธ.ค.

31

หน้า 1
เดบิต
เครดิต
บาท สต. บาท สต.

เลขที่
บัญชี

รายการ
ค่าเสื่ อมราคา- อุปกรณ์การเกษตร
ค่าเสื่ อมราคาสะสม-อุปกรณ์การเกษตร
ปรับปรุ งบัญชีค่าเสื่ อมราคาอุปกรณ์การเกษตร

506
108

36,000 36,000 -

สามารถผ่านรายการไปบัญชี แยกประเภททัว่ ไปได้ ดังนี้
บัญชีค่าเสื่ อมราคาสะสม-อุปกรณ์การเกษตร
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

ธ.ค. 31 ยอดยกไป

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่


รายการ

เลขที่ 108
หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

36,000 - ธ.ค. 31 ค่าเสื่ อมราคา - ร.ว.1 36,000
อุปกรณ์การเกษตร
36,000 36,000 25  4
ม.ค. 1 ยอดยกมา

 36,000 -

บัญชีค่าเสื่ อมราคา - อุปกรณ์การเกษตร
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

รายการ

ธ.ค. 31 ค่าเสื่ อมราคาสะสม- ร.ว.1 36,000 - ธ.ค. 31 กาไรขาดทุน
อุปกรณ์การเกษตร
36,000 -

เลขที่ 506
หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.1

750 36,000 -
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3.8 สั ตว์เพือ่ ขาย
3.8.1 สัตว์เพื่อขายคงเหลือ สัตว์ที่ซ้ื อมาเพื่อขายนั้นนับวันจะมีราคาจะสู งขึ้น จึง
ไม่ต้องคิ ดค่า เสื่ อมราคา และถ้า กิ จการฟาร์ ม มี สัตว์เพื่ อขายคงเหลื ออยู่จะต้องปรั บปรุ งบัญชี ใ น
วันสิ้ นงวดบัญชี โดยถื อว่าสัตว์เพื่อขายคงเหลื อเป็ นสิ นทรัพย์ จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ตามราคาทุนที่ซ้ื อมา และโอนบัญชีค่าสัตว์เพื่อขายไปยังบัญชีสัตว์เพื่อขายคงเหลือ
วันที่ซ้ื อสัตว์มาเลี้ยงไว้เพื่อขายบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต ค่าสัตว์เพื่อขาย
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เจ้าหนี้
ซื้ อสัตว์มาเลี้ยงไว้เพื่อขาย




การบันทึกรายการปรับปรุ งในสมุดรายวันทัว่ ไป ดังนี้
เดบิต สัตว์เพื่อขายคงเหลือ
เครดิต ค่าสัตว์เพื่อขาย
ปรับปรุ งบัญชีสัตว์เพื่อขายคงเหลือ




ตัวอย่างที่ 7.15 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 25  3 อานาจฟาร์ มซื้ อสุ กรมาเลี้ยงไว้เพื่อขาย 90 ตัว ราคา
ตัวละ 500 บาท และได้ขายไปในงวดบัญชี น้ ีบางส่ วน และในวันสิ้ นงวดบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม
25  3 มีสุกรเหลือ จานวน 8 ตัว
การคานวณสัตว์เพื่อขายคงเหลือ สุ กรคงเหลือ 8 ตัว ๆ ละ 500 บาท = 4,000 บาท
จากตัวอย่างข้างต้น สามารถนามาบันทึกรายการปรับปรุ งสมุดรายวันทัว่ ไปได้ ดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
มี.ค. 10 ค่าสัตว์เพื่อขาย
เงินสด
ซื้ อลูกสุ กรมาเลี้ยงไว้เพื่อขาย

เลขที่
บัญชี
501
101

เดบิต
บาท สต.
45,000 -

หน้า 10
เครดิต
บาท สต.
45,000 -
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สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 31 สัตว์เพื่อขายคงเหลือ
ค่าสัตว์เพื่อขาย
ปรับปรุ งบัญชีสัตว์เพื่อขายคงเหลือ

เลขที่
บัญชี
105
501

เดบิต
บาท สต.
4,000 -

หน้า 11
เครดิต
บาท สต.
4,000 -

บัญชีค่าสัตว์เพื่อขาย เป็ นบัญชีหมวดค่าใช้จ่าย โอนปิ ดบัญชี เข้าบัญชี กาไรขาดทุน
และน าไปแสดงในงบก าไรขาดทุ น ภายใต้หัว ข้อ ค่ า ใช้จ่ า ย บัญ ชี สั ต ว์เ พื่ อ ขายคงเหลื อ เป็ น
บัญชีสินทรัพย์ ปิ ดบัญชียอดคงเหลือยกไป และนาไปแสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้หวั ข้อ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
3.8.2 สัตว์เพื่อขายออกลูก เช่น สุ กรที่เลี้ยงไว้ขายออกลูก ณ วันที่สุกรออกลูกจะไม่มี
การบันทึกบัญชี จะบันทึกการขายสุ กรเป็ นรายได้เมื่อมีการขายสัตว์น้ นั ออกไป การบันทึกบัญชีใน
สมุดรายวันทัว่ ไป ดังนี้
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ลูกหนี้
เครดิต ขายสัตว์เพื่อขาย
ขายสัตว์เพื่อขาย




ตัวอย่างที่ 7.16 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 25  3 พนมฟาร์มมีสุกรที่เลี้ยงไว้เพื่อขายออกลูกมา 12 ตัว
ในวันที่ 30 มิถุนายน 25  3 ได้ขายสุ กรไป 5 ตัว ในราคาตัวละ 600 บาท จะบันทึกการขายสุ กร
เป็ นรายได้ของกิจการฟาร์ มในวันที่ 30 มิถุนายน 25  3 สามารถบันทึกบัญชี ในสมุดรายวันทัว่ ไป
ได้ ดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
มิ.ย. 30 เงินสด/ลูกหนี้
ขายสัตว์เพื่อขาย
ขายลูกสุ กร 5 ตัว

เลขที่
บัญชี
101
401

เดบิต
บาท สต.
3,000 -

หน้า 10
เครดิต
บาท สต.
3,000 -
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3.9 สั ตว์ใช้ งาน
สัตว์ใช้งาน เป็ นสิ นทรัพย์ของกิ จการ สัตว์ใช้งานเป็ นสัตว์ที่มีเลี้ ยงไว้ใช้งานและมี
อายุการใช้งานนาน ให้ผลผลิตหรื อออกลูกได้หลายครั้งต่อเนื่ องกันไปจนกว่าจะปลดการใช้งาน
สัตว์ใช้งาน เช่น โค ช้าง กระบือ ม้า เป็ นต้น การปรับปรุ งสัตว์ใช้งานมี ดังนี้
3.9.1 สัตว์ใช้งานออกลูก เช่น โคที่เลี้ยงไว้ใช้งานออกลูก ช้างเลี้ยงไว้ลากซุ งตกลูก
ม้าออกลูก จะต้องบันทึกเกี่ยวกับผลิตผลจากสัตว์ใช้งานและตีราคาลูกของสัตว์ใช้งานที่เลี้ยงรอดชีวิต
ว่ามีมูลค่าเท่าใด การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไป ดังนี้
เดบิต สัตว์ใช้งาน
เครดิต ทุน
สัตว์ใช้งานออกลูก




ตัวอย่างที่ 7.17 ตะวันฟาร์มมีโคออกลูก ตลอดปี 25  3 เป็ นเงิน 4,500 บาท แต่ยงั ไม่ได้บนั ทึกบัญชี
กิ จ การปิ ดบัญ ชี ทุ ก วัน ที่ 31 ธั น วาคมของทุ ก ปี สามารถบัน ทึ ก บัญ ชี สั ต ว์ใ ช้ง านออกลู ก ใน
สมุดรายวันทัว่ ไปได้ ดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่
ธ.ค. 31 สัตว์ใช้งาน

รายการ

ทุน - นายตะวัน
สัตว์ใช้งานออกลูก

เลขที่
บัญชี
105
301

เดบิต
บาท สต.
4,500 -

หน้า 10
เครดิต
บาท สต.
4,500 -

3.9.2 สัตว์ใช้งานเมื่อหมดอายุการใช้งาน สัตว์ใช้งานเมื่อใช้งานเป็ นเวลานาน จะมี
มูลค่าต่ าลงไป ดังนั้นจะต้องมีการคิ ดค่าเสื่ อมราคาสัตว์ใช้งานด้วย เมื่ อใช้งานมานานจนทางาน
ไม่ ไ หวเจ้า ของกิ จ การฟาร์ ม จ าเป็ นต้อ งเลิ ก ใช้ง านหรื อ หมดอายุ ก ารใช้ง าน การบัน ทึ ก บัญ ชี
เหมือนกับการจาหน่ายสิ นทรัพย์ คือ
3.9.2.1 คิดค่าเสื่ อมราคาของสัตว์ใช้งานนั้น ตั้งแต่วนั ต้นปี (ปี ที่เลิกใช้งาน) ถึง
วันที่เลิกใช้งาน
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3.9.2.2 ปิ ดบัญชีค่าเสื่ อมราคาสะสม - สัตว์ใช้งาน ตั้งแต่วนั ที่ซ้ื อถึงวันที่เลิกใช้งาน
และปิ ดบัญชีสัตว์ใช้งาน กรณี เลิกใช้งานสัตว์ใช้งานมิได้ขายจะบันทึกปิ ดบัญชี ค่าเสื่ อมราคาสะสม สัตว์ใช้งาน และบัญชีสัตว์ใช้งาน ผลต่างเป็ นขาดทุนจากการเลิกใช้สัตว์ใช้งาน การบันทึกบัญชีใน
สมุดรายวันทัว่ ไป ดังนี้
เดบิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม - สัตว์ใช้งาน
ขาดทุนการเลิกใช้สัตว์ใช้งาน
เครดิต ทุน
ปิ ดบัญชีสัตว์ใช้งานที่เลิกใช้งาน





ตัวอย่างที่ 7.18 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25   ซื้ อกระบือมาใช้งานในราคา 20,000 บาท ต่อมาเมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 25  4 กระบือตัวนี้ ไม่สามารถทางานต่อไปได้ กิจการจึงเลิกใช้งาน กิจการฟาร์ ม
คิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาปี ละ 10% สามารถค านวณค่ า เสื่ อ มราคาปี ที่ เ ลิ ก ใช้ ง านและบัน ทึ ก บัญ ชี ใ น
สมุดรายวันทัว่ ไปได้ ดังนี้
ค่าเสื่ อมราคาสัตว์ใช้งานต่อปี
= 20,000  10
100
= 2,000 บาท
วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 25  4 รวมเวลา 6 เดือน
ค่าเสื่ อมราคา - สัตว์ใช้งาน ปี 25  4
= 2,000  6
12
= 1,000 บาท
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
มิ.ย. 30 ค่าเสื่ อมราคา - สัตว์ใช้งาน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - สัตว์ใช้งาน
คิดค่าเสื่ อมราคาสัตว์ใช้งานที่เลิกใช้

เลขที่
บัญชี
507
106

เดบิต
บาท สต.
1,000 -

หน้า 10
เครดิต
บาท สต.
1,000 -
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จากตัวอย่างที่ 7.18 การคานวณค่าเสื่ อมราคาสะสม - สัตว์ใช้งานที่เลิกใช้งาน
วันที่ 1 มกราคม 25   - 31 ธันวาคม 25  3 = 4 ปี
ค่าเสื่ อมราคาสัตว์ใช้งานปี ละ
= 2,000 บาท
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - สัตว์ใช้งาน
= 4  2,000 = 8,000 บาท
ค่าเสื่ อมราคา - สัตว์ใช้งาน ปี 25  4
= 1,000 บาท
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม – สัตว์ใช้งาน
= 9,000 บาท
กรณี สัตว์ใช้งานหมดอายุการใช้งานหรื อเลิกใช้โดยไม่ได้ขาย จะบันทึกปิ ดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - สัตว์ใช้งานและบัญชีสัตว์ใช้งาน ผลต่างเป็ นขาดทุนจากการเลิกใช้สัตว์ใช้งาน
จากตัวอย่างข้างต้น สามารถนามาบันทึกบัญชี รายการปรับปรุ งสมุดรายวันทัว่ ไปได้ ดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
มิ.ย. 30 ค่าเสื่ อมราคาสะสม – สัตว์ใช้งาน
ขาดทุนจากการเลิกใช้สัตว์ใช้งาน
สัตว์ใช้งาน
ปิ ดบัญชีสัตว์ใช้งานที่เลิกใช้งาน

เลขที่
บัญชี
106
304
105

เดบิต
บาท สต.
9,000 11,000 -

หน้า 10
เครดิต
บาท สต.

20,000 -

กรณี สัตว์ใช้งานเลิกใช้แล้วสามารถขายได้ จะบันทึกปิ ดบัญชี สัตว์ใช้งานและ
บัญชีค่าเสื่ อมราคาสะสม - สัตว์ใช้งาน ผลต่างเป็ นบัญชีกาไรหรื อขาดทุนจากการเลิกใช้สัตว์ใช้งาน
กรณี ที่ขายสัตว์ใช้งานได้กาไร จากตัวอย่างที่ 7.18 ขายกระบือที่เลิกใช้งานแล้ว
ได้รับเงิน 12,000 บาท การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไป ดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  4
เลขที่
รายการ
บัญชี
เดือน วันที่
มิ.ย. 30 เงินสด
101
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - สัตว์ใช้งาน
106
กาไรจากการจาหน่ายสัตว์ใช้งาน 304
สัตว์ใช้งาน
105
ปิ ดบัญชีสัตว์ใช้งานที่เลิกใช้งานแล้ว

หน้า 10
เดบิต
เครดิต
บาท สต. บาท สต.
12,000 9,000 1,000 20,000 -
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กรณี ขายสัตว์ใช้งานเลิ กใช้งานแล้ว ขาดทุน จากตัวอย่างที่ 7.18 ขายกระบือที่
เลิกใช้งานแล้วเป็ นเงิน 8,000 บาทสามารถนามาบันทึกรายการปรับปรุ งสมุดรายวันทัว่ ไปได้ ดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
มิ.ย. 30 เงินสด
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - สัตว์ใช้งาน
ขาดทุนจากการจาหน่ายสัตว์ใช้งาน
สัตว์ใช้งาน
ปิ ดบัญชีสัตว์ใช้งานที่เลิกใช้งานแล้ว

เลขที่
บัญชี
101
106
304
105

เดบิต
บาท
8,000
9,000
3,000

สต.
-

หน้า 10
เครดิต
บาท สต.

20,000 -

สัตว์ใช้งานที่เลิกใช้งานแล้ว เมื่อต้องการจะขายไป นอกจากการบันทึกบัญชี
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะสามารถบันทึกได้อีกวิธี ดังนี้
1) คิดค่าเสื่ อมราคาของสัตว์ที่เลิกใช้งานเพิ่มเติม ตั้งแต่วนั ต้นงวดบัญชี
นั้น ถึงวันที่เลิกใช้งาน การบันทึกบัญชี ดังนี้

เดบิต ค่าเสื่ อมราคา - สัตว์ใช้งาน

เครดิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม - สัตว์ใช้งาน
คิดค่าเสื่ อมราคาสัตว์ใช้งานตั้งแต่วนั ต้นงวดบัญชีถึงวันขายสัตว์ใช้งาน

2) โอนปิ ดบัญชีค่าเสื่ อมราคาสะสม - สัตว์ใช้งาน เข้าบัญชีสัตว์ใช้งาน
เพื่อทราบราคาสุ ทธิ ของสัตว์ใช้งาน การบันทึกบัญชี ดังนี้

เดบิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม - สัตว์ใช้งาน
เครดิต สัตว์ใช้งาน
ปิ ดบัญชีค่าเสื่ อมราคาสะสมสัตว์ใช้งานเข้าบัญชีสัตว์ใช้งาน
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3)โอนราคาสุ ทธิ ของสัตว์ที่เลิ กใช้งานไปรวมกับบัญชี ค่าสัตว์เพื่อขาย
การบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต ค่าสัตว์เพื่อขาย
เครดิต สัตว์ใช้งาน
ปิ ดบัญชีสัตว์ใช้งานสุ ทธิ ไปบัญชีค่าสัตว์เพื่อขาย




4) เมื่อขายสัตว์ที่เลิกใช้งานแล้ว จะบันทึ กบัญชี เหมือนขายสัตว์เพื่อขาย
การบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต เงินสด
เครดิต ขายสัตว์เพื่อขาย
ขายสัตว์ใช้งานที่เลิกใช้แล้ว




3.10 การแก้ไขข้ อผิดพลาด (Correction of Errors)
3.10.1 ความหมายของการแก้ไ ขข้อ ผิดพลาด การแก้ไ ขข้อผิ ดพลาด หมายถึ ง
การแก้ไขการบันทึกบัญชี ที่ผิดให้ถูกต้อง ซึ่ งถ้าแบ่งตามระยะเวลาที่เกิดความผิดพลาด จะแบ่งได้
2 ลักษณะ คือ เป็ นความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี ในปี ปั จจุบนั และพบในปี ปั จจุบนั และเป็ น
ความผิดพลาดในการบันทึกบัญชีในปี ก่อน ๆ แต่พบในปี ปั จจุบนั
3.10.2 ลักษณะของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมีลกั ษณะ ดังนี้
3.10.2.1 ลืมบันทึกรายการค้า
3.10.2.2 บันทึกรายการค้าซ้ า
3.10.2.3 บันทึกรายการค้าผิด เช่น ชื่ อบัญชีผิด ลงจานวนเงินผิด เป็ นต้น
3.10.2.4 ผ่านรายการค้าจากสมุดรายวันขั้นต้นไปยังบัญชี แยกประเภทผิด
3.10.2.5 รวมจานวนเงินผิดหรื อหายอดคงเหลือผิด
3.10.3 วิธีแก้ไขข้อผิดพลาด เมื่อกิจการฟาร์ มค้นพบข้อผิดพลาด ไม่วา่ จะค้นพบก่อน
การปิ ดบัญ ชี ห รื อ หลัง จากปิ ดบัญ ชี กิ จ การฟาร์ ม จะต้อ งบัน ทึ ก รายการแก้ไ ขข้อ ผิ ด พลาดใน
สมุ ด รายวัน ทัว่ ไป ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ง บการเงิ น ที่ กิ จ การจะจัด ท าขึ้ น ในวัน สิ้ น งวดบัญ ชี แ สดงยอด
ที่ถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ งโดยให้พิจารณาว่าข้อผิดพลาดนั้นเกิ ดขึ้ นอย่างไร และควรแก้ไ ข
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อย่างไร ซึ่ งวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดย่อมแตกต่างกันไปตามลักษณะของข้อผิดพลาดนั้น การแก้ไข
ข้อผิดพลาดมีข้ นั ตอนในการพิจารณา 3 ขั้นตอน ดังนี้
3.10.3.1 รายการค้า ที่ บ ัน ทึ ก ไว้ผิ ดนั้น ได้เ ดบิ ต และเครดิ ต บัญชี อ ะไรเป็ น
จานวนเท่าไร
3.10.3.2 ถ้าบันทึกรายการค้านั้นโดยถูกต้องแล้ว ควรเดบิตหรื อเครดิ ตบัญชี
อะไรเป็ นจานวนเท่าไร
3.10.3.3 เพื่อให้แสดงผลของรายการค้าโดยถูกต้องต้องแก้ไขโดยเดบิตและ
เครดิตบัญชีอะไร จานวนเงินเท่าไร
ตัวอย่ างที่ 7.19 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 25  3 เป็ นวันสิ้ นงวดบัญชี กิจการฟาร์ มพบข้อผิดพลาด
ดังต่อไปนี้
1. เจ้าของฟาร์ มนาไก่ที่เลี้ยงไว้เพื่อขายไปปรุ งอาหารที่บา้ น เป็ นเงิน 750 บาท แต่ยงั ไม่ได้
บันทึกบัญชี
2. ขายไก่ เป็ นเงินเชื่อ 4,000 บาท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 25  3 แต่บนั ทึกบัญชี เป็ น
ขายไก่เป็ นเงินสด
3. ขายสุ กร 6,000 บาท เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 25  3 แต่บนั ทึกบัญชีเป็ นเงิน 600 บาท
จากตัวอย่างสามารถบันทึกบัญชีรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในสมุดรายวันทัว่ ไปได้ ดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  3
เลขที่
รายการ
บัญชี
เดือน วันที่
ธ.ค. 31 ถอนใช้ส่วนตัว
302
(1)
ขายสัตว์เพื่อขาย
401
ลืมบันทึกรายการนาไก่ไปปรุ งอาหาร
(2)
ลูกหนี้
103
เงินสด
101
แก้ไขรายการบันทึกบัญชีผดิ
(3)
เงินสด
101
ขายสัตว์เพื่อขาย
401
แก้ไขรายการบันทึกบัญชีผดิ

เดบิต
บาท สต.
750 -

หน้า 12
เครดิต
บาท สต.
750 -

4,000 4,000 5,400 5,400 -
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4. การโอนกลับรายการ (Reversing Entries)
4.1 ความหมายของการโอนกลับรายการ
การโอนกลับรายการ หมายถึง การโอนรายการปรับปรุ งบัญชี ที่ได้ปรับปรุ งไว้แล้ว
ในวันสิ้ นงวดบัญชี กลับคืนไปยังบัญชี รายได้และค่าใช้จ่ายประเภทนั้น ๆ เมื่อเริ่ มงวดบัญชี ใหม่
เพื่อให้การบันทึกบัญชีของวดบัญชีใหม่สะดวกขึ้น
กิ จการจะนารายการปรับ ปรุ ง เมื่อ วัน สิ้ น งวดบัญชี มาบันทึก โอนกลับรายการใน
สมุดรายวันทัว่ ไป ซึ่งจะทาในวันต้นงวดบัญชี รายการปรับปรุ งที่จะบันทึกโอนกลับรายการ ได้แก่
ค่า ใช้จ่า ยค้า งจ่า ย รายได้ค า้ งรับ ค่า ใช้จ่า ยจ่า ยล่วงหน้า (บันทึก ค่า ใช้จ่า ยจ่า ยล่วงหน้า ไว้เป็ น
ค่าใช้จ่ายเมื่อตอนจ่ายเงิน) และรายได้รับล่วงหน้า (บันทึกรายได้รับล่วงหน้าไว้เป็ นรายได้เมื่อตอน
รับเงิน)
การโอนกลับรายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายการปรับปรุ ง ณ วันสิ้ นงวด

เดบิต ค่าใช้จ่าย
เครดิต ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย



รายการโอนกลับรายการ ณ วันต้นงวด

เดบิต ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

เครดิต ค่าใช้จ่าย

การโอนกลับรายการปรับปรุ งรายได้คา้ งรับ
รายการปรับปรุ ง ณ วันสิ้ นงวด

เดบิต รายได้คา้ งรับ
เครดิต รายได้



รายการโอนกลับรายการ ณ วันต้นงวด

เดบิต รายได้

เครดิต รายได้คา้ งรับ

การโอนกลับรายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เมื่อจ่ายเงินบันทึกเป็ นค่าใช้จ่าย)
รายการปรับปรุ ง ณ วันสิ้ นงวด
เดบิต ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  
เครดิต ค่าใช้จ่าย



รายการโอนกลับรายการ ณ วันต้นงวด

เดบิต ค่าใช้จ่าย

เครดิต ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

การโอนกลับรายการปรับปรุ งรายได้รับล่วงหน้า (เมื่อรับเงินบันทึกเป็ นรายได้)
รายการปรับปรุ ง ณ วันสิ้ นงวด

เดบิต รายได้
เครดิต รายได้รับล่วงหน้า



รายการโอนกลับรายการ ณ วันต้นงวด

เดบิต รายได้รับล่วงหน้า

เครดิต รายได้
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4.2 ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
ในการปรั บ ปรุ งบั ญ ชี ค่ า ใช้ จ่ า ยค้ า งจ่ า ยในวัน สิ้ นงวดบั ญ ชี จะท าการเดบิ ต
บัญชี ค่าใช้จ่ายและเครดิตบัญชี ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ด้วยจานวนเงินที่ยงั ค้างอยูเ่ นื่ องจากค่าใช้จ่ายส่ วน
ที่ ค ้า งยัง ไม่ ไ ด้จ่ า ยเป็ นเงิ น สด จึ ง ยัง ไม่ ไ ด้มี ก ารบัน ทึ ก บัญชี จึ ง ต้องบันทึ ก ค่ า ใช้จ่ า ยส่ ว นนี้ ใน
วันสิ้ นงวดด้วย จะท าให้ค่า ใช้จ่า ยมี ยอดถู กต้องครบถ้วน ส่ วนบัญชี ค่ าใช้จ่า ยค้างจ่า ยซึ่ งแสดง
จ านวนหนี้ สิ น จะปิ ดยอดยกไปงวดบัญ ชี ใ หม่ เมื่ อ มี ก ารจ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยในงวดบัญ ชี ใ หม่ จ ะ
บันทึกบัญชี โดย เดบิต ค่าใช้จ่ายและเครดิ ตเงิ นสด ซึ่ งเป็ นการรวมค่าใช้จ่ายที่คา้ งมาจากงวดบัญชี
ก่ อ นไว้ด้ ว ยเป็ นผลท าให้ ย อดค่ า ใช้ จ่ า ยในงวดบัญ ชี ใ หม่ น้ ี สู ง ไปจากความเป็ นจริ ง และ
ในขณะเดี ยวกันบัญชี คา้ งจ่ายที่ ยกมาจากงวดบัญชี ก่อนจะค้างอยู่ไปจนถึ งวันสิ้ นงวดทาจะทาให้
รายการปรั บปรุ งในวันสิ้ นงวดผิดไปด้วย จึ งมี การโอนกลับรายการเมื่ องวดบัญชี ใหม่ จะทาให้
ยอดค่าใช้จ่ายถูกต้อง
ตัวอย่างที่ 7.20 จากตัวอย่างที่ 7.1 กิ จ การได้ป รั บ ปรุ ง ค่ า เช่ า ค้า งจ่ า ยไว้ 2,000 บาท สามารถ
บันทึกการโอนกลับรายการในสมุดรายวันทัว่ ไปได้ ดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ม.ค. 1 ค่าเช่าค้างจ่าย
ค่าเช่า
โอนกลับรายการ

เลขที่
บัญชี
203
505

เดบิต
บาท สต.
2,000 -

หน้า 1
เครดิต
บาท สต.
2,000 -

สามารถผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทได้ ดังนี้
บัญชีค่าเช่าค้างจ่าย
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ม.ค. 1 ค่าเช่า

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  4
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.1 2,000
ม.ค. 1 ยอดยกมา

บัญชีค่าเช่า
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่

รายการ

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  4
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ม.ค. 1 ค่าเช่าค้างจ่าย

เลขที่ 203
หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.1 2,000 -

เลขที่ 505
หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.1 2,000 -
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ตามตัวอย่าง เมื่อกิ จการโอนกลับรายการแล้วบัญชี ค่าเช่ าค้างจ่ายยอดจะหมดไป แต่
บัญชีค่าเช่าจะมาปรากฏทางด้านเครดิต เพื่อรอหักออกจากยอดที่จ่ายในปี ปั จจุบนั
4.3 รายได้ ค้างรับ
ในการปรับปรุ งบัญชีรายได้คา้ งรับวันสิ้ นงวดบัญชี จะทาการเดบิตบัญชีรายได้คา้ งรับ
เครดิตบัญชีรายได้ดว้ ยจานวนเงินที่ยงั ค้างอยูเ่ นื่ องจากรายได้ส่วนที่ยงั ไม่ได้รับเป็ นเงินสด ยังไม่ได้
บันทึกบัญชี จึงต้องบันทึกการปรับปรุ งในวันสิ้ นงวดบัญชี จะทาให้รายได้มียอดถูกต้องครบถ้วน
ส่ วนบัญชี รายได้คา้ งรับซึ่ งแสดงจานวนสิ นทรัพย์จะปิ ดยอดยกไปงวดบัญชี ใหม่ เมื่อบันทึกรับเงิ น
รายได้ในงวดบัญชี ใหม่จะบันทึกบัญชี โดย เดบิตบัญชี เงินสด เครดิตบัญชี รายได้ ซึ่ งเป็ นการรวม
รายได้ที่ ค ้า งรั บ จากงวดบัญชี ก่ อนไว้ด้วย เป็ นผลท าให้ย อดรายได้ใ นงวดบัญชี ใ หม่ สู ง ไปจาก
ความเป็ นจริ ง และในขณะเดี ยวกันบัญชี รายได้คา้ งรับที่ยกมาจากงวดบัญชี ก่อนจะค้างอยูไ่ ปจนถึ ง
วันสิ้ นงวด จะทาให้รายการปรับปรุ งในวันสิ้ นงวดผิดไปด้วย ดังนั้น จึงมีการโอนกลับรายการเมื่อ
งวดบัญชีใหม่จะทาให้ยอดรายได้ถูกต้อง
ตัวอย่างที่ 7.21 จากตัวอย่างที่ 7.2 กิจการได้ปรับปรุ งดอกเบี้ยค้างรับไว้จานวน 750 บาท สามารถ
บันทึกการโอนกลับรายการในสมุดรายวันทัว่ ไปได้ ดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ม.ค. 1 ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ
โอนกลับรายการ

เลขที่
บัญชี
404
106

เดบิต
บาท สต.
750 -

หน้า 1
เครดิต
บาท สต.
750 -

สามารถผ่านรายการไปยัง บัญชีแยกประเภทได้ ดังนี้
บัญชีดอกเบี้ยค้างรับ
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ม.ค. 1 ยอดยกมา

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  4
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
750 - ม.ค. 1 ดอกเบี้ยรับ


เลขที่ 106
หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.1 750 -
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บัญชีดอกเบี้ยรับ
พ.ศ. 25x3
เดือน วันที่

รายการ

ม.ค. 1 ดอกเบี้ยค้างรับ

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25x3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.1

เลขที่ 404
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

750 -

ตามตัวอย่างเมื่อกิจการโอนกลับรายการแล้วบัญชี ดอกเบี้ยค้างรับยอดคงเหลือจะหมดไป
แต่บญั ชีดอกเบี้ยรับจะปรากฏทางด้านเดบิต เพื่อรอหักออกจากยอดที่รับเงินในปี ปั จจุบนั
4.4 ค่ าใช้ จ่ายจ่ ายล่วงหน้ า
ในการโอนกลับรายการค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า จะทาการโอนกลับรายการเฉพาะรายการ
ที่บนั ทึ กไว้เป็ นค่าใช้จ่ายในวันที่จ่ายเงิ น กิ จการจะบันทึกบัญชี โดยเดบิ ตบัญชี ค่าใช้จ่าย เครดิ ต
บัญชี เงิ นสด จึ งเป็ นการจ่ายเงิ นสาหรั บค่าใช้จ่ายที่ มี ค่าใช้จ่ายจานวนหนึ่ งที่ เป็ นของงวดบัญชี หน้า
รวมอยูด่ ว้ ย จึงต้องทาการปรับปรุ งบัญชี โดยตัดส่ วนที่เกินจากค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี น้ ี ไปบันทึกไว้
ในสิ นทรัพย์วนั สิ้ นงวดบัญชี ดังนี้ เดบิตบัญชี ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เครดิ ตบัญชี ค่าใช้จ่ายเท่ากับ
จานวนเงิ นที่เป็ นค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี หน้า ซึ่ งบัญชี ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านี้ จะเป็ นบัญชี ประเภท
สิ นทรัพย์ จะต้องทาการโอนกลับรายการในวันต้นงวดบัญชีถดั ไป โดยเดบิตบัญชีค่าใช้จ่าย เครดิต
บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ตัวอย่างที่ 7.22 จากตัวอย่างที่ 7.3 กิจการได้ปรับปรุ งบัญชีคา่ เบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าไว้จานวน
80,000 บาท สามารถบันทึกการโอนกลับรายการในสมุดรายวันทัว่ ไปได้ ดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  4
เลขที่
รายการ
บัญชี
เดือน วันที่
ม.ค. 1 ค่าเบี้ยประกันภัย
504
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 105
โอนกลับรายการ

เดบิต
บาท สต.
80,000 -

หน้า 1
เครดิต
บาท สต.
80,000 -
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จากการบันทึกในสมุดรายวันทัว่ ไป สามารถผ่านรายการไปยัง บัญชีแยกประเภททัว่ ไปได้ ดังนี้
บัญชีค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่
ม.ค. 1

รายการ
ยอดยกมา

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่


เลขที่ 105
รายการ

80,000 - ม.ค. 1 ค่าเบี้ยประกันภัย ร.ว.1 80,000 -

บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่

รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

เลขที่ 504
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

ม.ค. 1 ค่าเบี้ยประกันภัย ร.ว.1 80,000 จ่ายล่วงหน้า

ตามตัวอย่างเมื่อทาการโอนกลับรายการแล้วบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้ายอดคงเหลือยกมา
จะหมดไป จะปรากฎยอดบัญชีค่าโฆษณาซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีปัจจุบนั
4.5 รายได้ รับล่วงหน้ า
ในการโอนกลับรายการรายได้รับล่วงหน้า จะทาการโอนกลับรายการเฉพาะรายการ
ที่บนั ทึกการรับเงินไว้เป็ นรายได้ในวันที่รับเงินสด กิจการจะบันทึกบัญชี โดย เดบิตบัญชี เงินสด
เครดิตบัญชี รายได้ จึงเป็ นการรับเงินสาหรับรายได้และมีรายได้จานวนหนึ่ งเป็ นของงวดบัญชี น้ ี
ออกไปเป็ นหนี้สิน ดังนี้ เดบิตบัญชี รายได้ เครดิตบัญชี รายได้รับล่วงหน้า เท่ากับจานวนเงินที่เป็ น
รายได้ของงวดบัญชี หน้า ซึ่ งบัญชีรายได้รับล่วงหน้านี้จะเป็ นบัญชีประเภทหนี้สินจะต้องทาการ
โอนกลับรายการในวันต้นงวดบัญชีถดั ไป โดยเดบิตบัญชี รายได้รับล่วงหน้า เครดิตรายได้
ตัวอย่ างที่ 7.23 จากตัวอย่างที่ 7.4 กิ จการได้ปรับปรุ งบัญชี รายได้ค่าเช่ ารับล่วงหน้าไว้ จานวน
35,000 บาท สามารถบันทึกการโอนกลับรายการในสมุดรายวันทัว่ ไปได้ ดังนี้
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สมุดรายวันทัว่ ไป
เลขที่
รายการ
บัญชี

พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่
ม.ค. 1 รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
รายได้ค่าเช่า
โอนกลับรายการ

เดบิต
บาท สต.
35,000 -

204
405

หน้า 1
เครดิต
บาท สต.
35,000 -

จากการบันทึกในสมุดรายวันทัว่ ไป สามารถผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภททัว่ ไปได้ ดังนี้
บัญชีรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
พ.ศ. 25  4
รายการ
เดือน วันที่
ม.ค. 1 รายได้ค่าเช่า

เลขที่ 204

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  4
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.1 35,000 - ม.ค. 1 ยอดยกมา

บัญชีรายได้ค่าเช่า
พ.ศ. 25  4
เดือน วันที่

รายการ

เลขที่ 405

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  4
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ม.ค.

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
 35,000 -

1

รายการ
รายได้ค่าเช่า
รับล่วงหน้า

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.1 35,000 -

ตามตัวอย่างเมื่อทาการโอนกลับรายการแล้วบัญชี รายได้ค่าเช่ ารับล่วงหน้ายอดคงเหลือยกมา
จะหมดไป จะปรากฏยอดบัญชีรายได้ค่าเช่าซึ่ งเป็ นรายได้ในงวดบัญชีปัจจุบนั
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5. งบทดลองหลังรายการปรับปรุง (Adjusted Trial Balance)
5.1 ความหมายงบทดลองหลังรายการปรับปรุ ง
งบทดลองหลังรายการปรับปรุ งเป็ นงบทดลองที่จดั ทาขึ้นหลังจากที่ได้บนั ทึกรายการ
ปรับปรุ งตอนวันสิ้ นงวดบัญชีแล้ว เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่อีก
ครั้งหนึ่ง หลังจากที่กิจการได้บนั ทึกรายการปรับปรุ งต่าง ๆ ในสมุดรายวันทัว่ ไปและผ่านรายการ
ไปยังบัญชีแยกประเภทเรี ยบร้อยแล้ว บางบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น ยอดบัญชีบางบัญชี
เพิ่มขึ้น ยอดบัญชีบางบัญชีลดลง จึงจาเป็ นต้องทางบทดลองหลังรายการปรับปรุ งเพื่อพิสูจน์
ความเท่ากันของด้านเดบิตและด้านเครดิตอีกครั้งหนึ่ง และใช้งบทดลองหลังรายการปรับปรุ งเพื่อ
จัดทางบการเงินและรายการปิ ดบัญชีต่อไป
5.2 การจัดทางบทดลองหลังรายการปรับปรุ ง
เมื่ อกิ จการฟาร์ มได้บนั ทึ กรายการปรั บปรุ งในสมุ ดรายวันทัว่ ไปเสร็ จสิ้ นแล้ว ขั้นตอน
ต่อไปจะจัดทางบทดลองหลังรายการปรับปรุ ง ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายกับงบทดลองก่อนรายการปรับปรุ ง
โดยมีวธิ ี การจัดทา ดังนี้
5.2.1 ลอกงบทดลองก่อนรายการปรับปรุ งลงในสมุดบัญชี
5.2.2 ให้นาจานวนเงินที่ปรับปรุ งแล้วในสมุดรายวันทัว่ ไป ไปปรับยอดกับบัญชีใน
งบทดลอง โดยมีหลักเกณฑ์วา่ ถ้าบัญชีใดที่มีอยูแ่ ล้วในงบทดลอง ก็ไม่ตอ้ งเขียนเพิม่ ให้ปรับยอด
จานวนได้เลย โดยถ้ายอดในงบทดลองและรายการปรับปรุ งอยูด่ า้ นเดียวกันให้นามาบวกกัน แต่ถา้
ยอดในงบทดลองและรายการปรับปรุ งอยูค่ นละด้านให้นามาลบกัน
5.2.3 บัญชีใดที่ไม่มีในงบทดลอง ให้เติมชื่ อบัญชีต่อท้ายงบทดลองและนาจานวนเงิน
ไปใส่ ไว้ตามที่ปรับปรุ งในสมุดรายวันทัว่ ไป
5.2.4 จัดทางบทดลองอีกครั้งหนึ่งโดยเรี ยงลาดับบัญชีให้ถูกต้อง
5.2.5 รวมยอดทั้งสองด้าน ดือด้านเดบิตและด้านเครดิต ต้องเท่ากันเสมอ
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ตัวอย่างที 7.24 ต่อไปนี้เป็ นงบทดลองก่อนรายการปรับปรุ งของมงคลฟาร์ม เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม
25  3
มงคลฟาร์ม
งบทดลอง
วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
ชื่อบัญชี
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
วัสดุการเกษตร
รถแทรกเตอร์
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - รถแทรกเตอร์
เจ้าหนี้
เงินกู้ - ธกส.
ทุน - นายมงคล
ถอนใช้ส่วนตัว
ขายสัตว์เพื่อขาย
ขายผลิตผลจากพืช
ค่าสัตว์เพื่อขาย
ค่าอาหารสัตว์
ค่าแรงงาน
ค่าปุ๋ ย
ค่าเช่า

เลขที่
บัญชี
101
102
103
104
105
106
201
202
301
302
401
402
501
502
503
504
505

เดบิต
บาท
สต.
12,000 70,000 20,000 4,000 60,000 -

8,000

14,000
9,000
10,000
1,200
2,500
210,700

เครดิต
บาท
สต.

3,000
16,000
30,000
96,700

-

55,000
10,000

-

210,700

-

-

-
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รายการปรับปรุ ง มีดงั นี้
1. วัสดุการเกษตรคงเหลือ 1,800 บาท
2. ค่าเช่าค้างจ่ายจานวน 1,500 บาท
3. ให้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ 5% ของลูกหนี้ปลายปี
4. คิดค่าเสื่ อมราคารถแทรกเตอร์ 10% ต่อปี
5. มีสัตว์เพื่อขายคงเหลือ 5 ตัว ราคาตัวละ 500 บาท
สามารถบันทึกรายการปรับปรุ งสมุดรายวันทัว่ ไปได้ ดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่
ธ.ค.
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

31

รายการ
วัสดุการเกษตรใช้ไป (4,000 - 1,800)
วัสดุการเกษตร
ปรับปรุ งวัสดุการเกษตรใช้ไป
ค่าเช่า
ค่าเช่าค้างจ่าย
ปรับปรุ งค่าเช่าค้างจ่าย
หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5%
ค่าเสื่ อมราคา-รถแทรกเตอร์
ค่าเสื่ อมราคาสะสม-รถแทรกเตอร์
คิดค่าเสื่ อมราคารถแทรกเตอร์ 10% ต่อปี
สัตว์เพื่อขายคงเหลือ
ค่าสัตว์เพื่อขาย
ปรับปรุ งสัตว์เพื่อขายคงเหลือ

หน้า 1
เลขที่
บัญชี

เดบิต
บาท สต.

506
104

2,200 -

505
203

1,500 -

507
104

1,000 -

508
108

6,000 -

105
501

2,500 -

เครดิต
บาท สต.
2,200 -

1,500 -

1,000 -

6,000 -

2,500 -

หลังจากที่ได้บนั ทึกรายการปรับปรุ งในสมุดรายวันทัว่ ไป และผ่านรายการไปบัญชี แยกประเภททัว่ ไป
แล้ว สามารถจัดทางบทดลองหลังรายการปรับปรุ งได้ ดังนี้
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มงคลฟาร์ม
งบทดลองหลังรายการปรับปรุ ง
วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
ชื่อบัญชี
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สัตว์เพื่อขายคงเหลือ
วัสดุการเกษตร
รถแทรกเตอร์
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - รถแทรกเตอร์
เจ้าหนี้
เงินกู้ - ธกส.
ค่าเช่าค้างจ่าย
ทุน - นายมงคล
ถอนใช้ส่วนตัว
ขายสัตว์เพื่อขาย
ขายผลิตผลจากพืช
ค่าสัตว์เพื่อขาย
ค่าอาหารสัตว์
ค่าแรงงาน
ค่าปุ๋ ย
ค่าเช่า
วัสดุการเกษตรใช้ไป
หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเสื่ อมราคา - รถแทรกเตอร์

เลขที่
บัญชี
101
102
103
104
105
106
107
108
201
202
203
301
302
401
402
501
502
503
504
505
506
507
508

เดบิต
บาท
12,000
70,000
20,000

สต.
-

เครดิต
บาท
สต.

1,000 2,500 1,800 60,000 9,000
16,000
30,000
1,500
96,700

-

8,000 55,000 10,000 11,500
9,000
10,000
1,200
4,000
2,200
1,000
6,000
219,200

-

219,200 -
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6. การคานวณผลิตผลคงเหลือบางชนิดทีต่ รวจนับไม่ ได้ และการตีราคาสิ นทรัพย์
6.1 การคานวณผลิตผลคงเหลือบางชนิดทีต่ รวจนับไม่ ได้
6.1.1 ข้าวหรื อพืชเมล็ดอื่น ๆ ที่คล้ายกัน เป็ นผลิตผลคงเหลือที่ตรวจนับไม่ได้ จะต้อง
วัดความสู ง ความยาว ความกว้าง เพื่อนามาใช้ในการคานวณ โดยข้าวถังหนึ่งจะจุประมาณ 0.7
ลูกบาศก์ฟุต ถ้าต้องการหาข้าวในฉางมีกี่ถงั ให้คานวณหาจานวนลูกบาศก์ฟุตของข้าวทั้งหมดก่อน
แล้วเปลี่ยนเป็ นจานวนถัง โดยเอา 0.7 ไปหาร
ตัวอย่างที่ 7.25 ข้าวในฉางวัดความสู งได้ 3 ฟุต ยาว 12 ฟุต กว้าง 10 ฟุต ให้คานวณหาว่าข้าว
ในฉางมีจานวนกี่ถงั
วิธีคานวณ
ปริ มาตรของข้าวทั้งหมด =
=
=
ข้าวถังหนึ่งจุประมาณ =

กว้าง  ยาว  สู ง
10  12  3 ลูกบาศก์ฟุต
360
0.7
ข้าวในฉางทั้งหมด
= 360
0.7
ดั้งนั้น ข้าวในฉางทั้งหมด = 514.29 ถัง
6.1.2 หญ้าแห้ง ปริ มาตรของหญ้าแห้งในตอนบน 500 ลูกบาศก์ฟุต จะหนักเท่ากับ
1 ตัน ส่ วนปริ มาตรของหญ้าตอนล่าง 450 ลูกบาศก์ฟุต จะหนักเท่ากับ 1 ตัน
6.1.3 ฟางข้าว ฟางปริ มาณ 1,200 ลูกบาศก์ฟุต จะหนักราว 1 ตัน
ตัวอย่างที่ 7.26 หญ้าแห้งตอนบนมีปริ มาตร 4,000 ลูกบาศก์ฟุต และหญ้าแห้งตอนล่างมีปริ มาตร
4,500 ลูกบาศก์ฟุต หญ้าแห้งกองนี้หนักกี่ตนั สามารถคานวณได้ดงั นี้
หญ้าแห้งตอนบน 500 ลูกบาศก์ฟุต จะหนักเท่ากับ 1 ตัน

ถ้าหญ้าแห้งตอนบนมีปริ มาตร 4,000 ลูกบาศก์ฟุต จะหนัก = 1  4,000 ตัน
500
หญ้าแห้งตอนบนหนัก
= 8 ตัน
หญ้าแห้งตอนล่าง 450 ลูกบาศก์ฟุต จะหนักเท่ากับ 1 ตัน
ถ้าหญ้าแห้งตอนล่างมีปริ มาตร 4,500 ลูกบาศก์ฟุต จะหนัก = 1  4,500 ตัน
450
หญ้าแห้งตอนล่างหนัก
= 10 ตัน
ดังนั้น หญ้าแห้งที่เก็บไว้กองนี้หนัก = 8 + 10
= 18 ตัน
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6.2 การตีราคาสิ นทรัพย์
การตีราคาสิ นทรัพย์ นับว่ามีความสาคัญอย่างมากในการวิเคราะห์ฐานะการเงิน รวมทั้ง
ผลการทาฟาร์ มของเจ้าของกิ จการฟาร์ ม และเป็ นปั ญหาที่ยุ่งยากแก่ผทู ้ าการตีราคาไม่น้อยทีเดียว
เพราะถ้าทาการตีราคาสิ นทรัพย์ผิดพลาด จะมีผลทาให้การวิเคราะห์และสรุ ปความเห็นเกี่ยวกับ
ฐานะทางการเงินและรายได้สุทธิของฟาร์มคลาดเคลื่อนได้
วิธีการที่ใช้ในการตีราคาสิ นทรัพย์กิจการฟาร์ ม 5 วิธี ดังนี้
6.2.1 วิธีตีราคาตามต้นทุ นของสิ นทรั พย์ เป็ นการตี ราคาสิ นทรั พ ย์ตามมูล ค่า ที่ ไ ด้
ลงทุนในสิ นทรัพย์น้ นั เช่ น ราคาไม้ผลที่ยงั ไม่ได้เก็บเกี่ ยว โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อใช้ตน้ ทุนเป็ น
พื้นฐานแสดงให้เห็นถึงมูลค่าที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์น้ นั ๆ ในกรณี ที่สินทรัพย์น้ นั เป็ นปั จจัยการผลิต
ที่ ซ้ื อมาระหว่างปี และคงเหลื ออยู่เมื่ อสิ้ นปี การตี ราคาตามที่ ซ้ื อสิ นทรั พย์น้ ันมาน่ าจะเหมาะสม
อย่างไรก็ดีการจะนาวิธีน้ ี มาตี ราคาผลิ ตผลในฟาร์ ม ย่อมไม่เหมาะนัก และวิธีน้ ี อาจไม่ช่ วยเป็ น
แนวทางในการตีราคาที่ดินตามราคาที่ซ้ื อมา เนื่ องจากระยะเวลาและสถานการณ์ เปลี่ยนแปลงไป
การตีราคาที่ดินตามมูลค่าตลาดจะเหมาะสมกว่า
6.2.2 วิ ธี ตี ราคาโดยเปรี ย บต้นทุ นกับ ราคาตลาด โดยเลื อกมู ล ค่ า ที่ ต่ า กว่า เป็ นวิ ธี
ตีราคาสิ นทรัพย์แบบปลอดภัยไว้ก่อน ถ้าซื้ อสิ นทรัพย์ในช่วงระยะเวลาที่มีราคาสู งแล้ว การที่จะ
ตีราคาสิ นทรัพย์ในปั จจุบนั ตามราคาที่ซ้ื อมานั้นน่าจะไม่ถูกต้องนัก ดังนั้น จึงควรพิจารณาตีราคา
ตามราคาที่ ควรจะได้รับเมื่ อนาสิ นทรั พย์น้ นั ออกจาหน่ ายในท้องตลาด ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็ นถึ ง
สิ นทรัพย์สุทธิ ที่ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริ งในปั จจุบนั มากขึ้น
6.2.3 วิธีตีราคาจากราคาขายสุ ทธิ เป็ นวิธีการตีราคาสิ นทรัพย์ตามราคาตลาดที่ เป็ นอยู่
ทั้งนี้ หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับเมื่อขายสิ นทรัพย์ในท้องตลาด โดยหักค่าใช้จ่ายในการจาหน่าย
เรี ยบร้ อยแล้ว วิธีน้ ี นบั ว่าเป็ นวิธีที่ราคาค่อนข้างจะใกล้เคียงกับมูลค่าในปั จจุบนั อาจใช้ได้ดีกบั
สิ นทรัพย์บางประเภท เช่น ผลิตผลจากพืชและสัตว์ที่ผลิตเพื่อจาหน่ายโดยตรง เป็ นต้น แต่ไม่เหมาะ
ที่จะนาไปใช้กบั โรงเรื อนหรื อเครื่ องมือเครื่ องจักรที่มีมูลค่าลดลงทุกปี เนื่ องจากมีการเสื่ อมสภาพ
การใช้งาน
6.2.4 วิธีตีราคาจากต้นทุนที่จะใช้ในการสร้างใหม่ เป็ นการตีราคาสิ นทรัพย์ฟาร์ มโดย
พิ จ ารณาว่า ถ้า หากมี ก ารน าสิ น ทรั พ ย์น้ ัน มาสร้ า งใหม่ ต ามระดับ ราคาและค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ ป็ นอยู่
ในปั จจุบ นั แล้วสิ นทรัพ ย์น้ ันจะมีมูล ค่า เท่า ใด วิธี น้ ี ส ามารถใช้ไ ด้ดีก บั การตีราคาสิ นทรัพ ย์ที่มี
อายุการใช้งานหลายปี
6.2.5 วิธีตีราคาจากความสามารถในการให้ผลตอบแทน สิ นทรัพย์บางประเภท เช่น
ที่ดิน สามารถทาการตีราคาได้โดยการพิจารณาความสามารถในการให้ผลตอบแทน ซึ่ งการตีราคา
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วิธีน้ ี ใช้การประมาณรายได้สุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับเป็ นรายปี ในอนาคต รวมทั้งอัตราผลตอบแทน
การลงทุนหรื ออัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับด้วย แล้วนามาคานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของสิ นทรัพย์
การตีราคาสิ นทรัพย์ท้ งั 5 วิธีดงั กล่าวมานั้น กล่ าวได้ว่าไม่มีวิธีการตีราคาวิธีใดที่
สามารถนามาใช้ได้ดีกบั สิ นทรัพย์ทุกประเภท เพราะแต่ละวิธีสามารถนามาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
สิ นทรัพย์บางประเภทเท่านั้น ดังนั้น ในการตีราคาสิ นทรัพย์ไม่ตอ้ งยึดถือวิธีการตีราคาวิธีใดวิธีหนึ่ง
โดยเฉพาะ แต่ให้พิจารณาเลือกวิธีที่คิดว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับประเภทสิ นทรัพย์น้ นั ๆ หลักการ
ที่จะนามาใช้เป็ นแนวทางในการตีราคาสิ นทรัพ ย์ คือ ถ้าสิ นทรั พย์น้ ันเป็ นสิ นทรั พย์ที่สามารถ
เปลี่ ยนเป็ นตัวเงิ นโดยขายได้ง่าย หรื อเป็ นผลิ ตผลเพื่อจาหน่ ายแล้วควรจะพิจารณาวิธีตีราคาจาก
ราคาขายสุ ท ธิ หรื อ ถ้าสิ นทรั พย์น้ ันเป็ นสิ นทรั พย์ที่ ให้ ผลตอบแทน หรื อรายได้สุ ทธิ เป็ นรายปี
ต่อเนื่ องกันไปทุกปี เช่ น ที่ดิน ควรใช้วิธีตีราคาจากความสามารถในการให้ผลตอบแทน หรื อถ้า
สิ นทรัพย์น้ นั มิได้ให้ผลตอบแทนโดยตรง แต่เป็ นปั จจัยที่เอื้ออานวยหรื อบริ การเพื่อให้เกิดรายได้
ขึ้นมา เช่น เครื่ องจักรกลทางการเกษตร โรงเรื อน และสิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ เป็ นต้น อาจใช้วิธีตีราคา
ตามต้นทุ นของสิ นทรั พ ย์และโดยเปรี ย บต้นทุ นกับ ราคาตลาดหรื อวิธี ตีราคาจากต้นทุ นที่ จะใช้
ในการสร้างใหม่ แล้วแต่วา่ วิธีใดจะแสดงให้เห็นมูลค่าปั จจุบนั ได้เหมาะสมกว่ากัน

7. ทะเบียนคุมสิ นทรัพย์ถาวร
เมื่อกิจการฟาร์ มได้รับสิ นทรัพย์ถาวรมาแล้ว ควรจะบันทึกรายการสิ นทรัพย์ทุกชิ้น ลงใน
ทะเบียนคุมสิ นทรัพย์ถาวร และบันทึกรายการโดยเรี ยงลาดับตามวันที่ได้รับ ทะเบียนคุมสิ นทรัพย์ถาวร
ควรจะมีขอ้ มูล เช่น วันที่ซ้ื อหรื อได้มา รหัสสิ นทรัพย์ ชื่ อสิ นทรัพย์ วันที่เริ่ มใช้งาน จานวนหน่วย
ราคาต้นทุน ค่าเสื่ อมราคาสะสมยกมา ค่าเสื่ อมราคาต่อปี เป็ นต้น
นอกจากนี้ กิจการฟาร์ มยังควรจะมีบญั ชี สินทรัพย์ถาวร (ภาพที่ 7.1) ซึ่ งเป็ นบัญชี ย่อย
สาหรับสิ นทรัพย์ทุกชิ้น การมีบญั ชี ยอ่ ยเป็ นสิ่ งจาเป็ นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับสิ นทรัพย์ที่มี
ราคามาก เช่ น เครื่ องผสมอาหารสัตว์ ยานพาหนะ รถไถ เป็ นต้น การมี บญั ชี ย่อยจะช่ วยให้
บันทึกข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นทรัพย์น้ นั โดยละเอียด เช่ น ที่ต้ งั ราคา สภาพ ตลอดจนอายุการใช้งาน
เพื่อใช้ในการคานวณค่าเสื่ อมราคา การเก็บหลักฐานของสิ นทรัพย์โดยละเอียดจะช่วยให้การประมาณ
ค่าเสื่ อมราคาทาได้ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งยิ่งขึ้น บัญชี ยอ่ ยจึงควรจะใช้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสิ นทรัพย์
ดังต่อไปนี้ เช่น ชื่ อสิ นทรัพย์ รหัสสิ นทรัพย์ ผูผ้ ลิตหรื อผูข้ าย ราคาซื้ อ ค่าใช้จ่าย ๆ ที่ควรจะถือ
เป็ นต้นทุน รายละเอียดเกี่ ยวกับค่าเสื่ อมราคาและค่าซ่ อมแซม เป็ นต้น รายละเอียดเหล่านี้ นบั ว่า
มีป ระโยชน์แก่กิ จการ เช่ น การคิดกาไรขาดทุนเมื่อจาหน่ า ยสิ นทรัพย์จากบัญชี การพิจารณา
ซื้ อสิ นทรัพย์ใหม่ การคิดค่าเสื่ อมราคา เป็ นต้น
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การบันทึกรายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ถาวร มีวิธีการที่จะต้องปฏิบตั ิตามลาดับ คือ สิ นทรัพย์
ทุกชิ้ นที่ซ้ื อมาหรื อได้มาแล้วจะต้องนามาบันทึ กในทะเบี ยนสิ นทรั พย์ถาวร ซึ่ งแยกตามประเภท
ของสิ นทรัพย์และบันทึกตามลาดับวันที่ซ้ื อหรื อได้มา นอกจากนี้ สินทรัพย์ถาวรที่มีราคาต่อหน่วย
สู ง และในการซ่อมแต่ละครั้งจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายจานวนมาก จึงจาเป็ นต้องบันทึกประวัติการซ่ อม
ของสิ นทรัพย์ไว้ดว้ ย เพื่อใช้ในการควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ นทรัพย์
บัญชีสินทรัพย์ถาวร
ชื่อ รถไถนาเดินตาม ซื้ อจาก บริ ษทั คูโบต้า จากัด
เลขที่คุมยอด 147
ประเภท อุปกรณ์การเกษตร วันที่เริ่ มใช้ 1 ม.ค. 25  2 แผนกที่ใช้สินทรัพย์ นาข้าวนาข้าว
รหัส 13302 อายุการใช้งานโดยประมาณ
10 ปี อัตราค่าเสื่ อมราคา 10%
วันที่

รายการ

ราคา
ต้นทุน

ค่าเสื่ อมราคา
สะสมยกมา

ค่าเสื่ อม
ราคาปี นี้

60,000
-

-

6000

ค่าเสื่ อมราคา ราคาหักค่าเสื่ อม
สะสมยกไป ราคาสะสมแล้ว

25  2
ม.ค. 1 ยกมา
ธ.ค. 31 ค่าเสื่ อมราคา

-

60,000
54,000

จานวนเงิน

หมายเหตุ

ด้ านหลังบัญชีสินทรัพย์ถาวร
รายการซ่อม
วันที่

รายการ

เลขที่ใบสาคัญ

ภาพที่ 7.1 บัญชีสินทรัพย์ถาวร
ที่มา: วิไล วีระปรี ย และ คณะ (2553:201)
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ทะเบียนสิ นทรัพย์ ถาวร 1 หน้ า
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สรุป
การปรั บปรุ งบัญชี หมายถึ ง การปรั บบัญชี ในวันสิ้ นงวดเพื่อให้ได้งบการเงิ นที่ ถูกต้อง
ตามควรโดยจัดท าขึ้ นตามหลัก การบัญชี ที่ รับ รองทัว่ ไปภายใต้แม่ บ ทการบัญชี ซึ่ ง เป็ นไปตาม
เกณฑ์คงค้างและเกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่อง
สาเหตุ ก ารปรั บปรุ ง บัญชี เนื่ องมาจากกิ จการไม่ มีข้อมูลที่ ครบถ้วน จึ งไม่มี หลักฐานใน
การลงบัญชี การบันทึกบัญชีในระหว่างงวดมีบางรายการที่บนั ทึกเหลื่อมกันหรื อคาบเกี่ยวระหว่าง
งวดบัญชีปัจจุบนั กับงวดบัญชีถดั ไป หรื อบันทึกบัญชีไว้แล้วแต่จานวนเงินยังไม่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็ น
และการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวรเป็ นค่าใช้จ่ายประจางวด โดยมีวตั ถุประสงค์การปรับปรุ งบัญชี
เพื่อแก้ไขรายการบัญชีให้ถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ งในงวดบัญชีน้ นั ๆ และเพื่อนาไปจัดทางบการเงิน
ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
การบันทึกรายการปรับปรุ งบัญชีจะบันทึกบัญชี ในสมุดรายวันทัว่ ไปและผ่านรายการไปยัง
บัญชีแยกประเภททัว่ ไป ประเภทของรายการปรับปรุ งบัญชี แบ่งเป็ นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า รายได้รับล่วงหน้า หนี้ สงสัยจะสู ญ วัสดุ สิ้นเปลื องใช้ไป ค่าเสื่ อมราคา
สัตว์เพื่อขาย สัตว์ใช้งาน และรายการแก้ไขข้อผิดพลาด
การโอนกลับรายการ หมายถึง การโอนรายการปรับปรุ งบัญชี ที่ได้ปรับปรุ งไว้แล้ว ใน
วันสิ้ นงวดบัญชี กลับ คื นไปยัง บัญชี รายได้และค่ า ใช้จ่ายประเภทนั้น ๆ เมื่ อเริ่ ม งวดบัญชี ใ หม่
เพื่อให้การบันทึกบัญชีของวดบัญชี ใหม่สะดวกและง่ายขึ้น จะบันทึกโอนกลับรายการเฉพาะบัญชี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้คา้ งรับ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า และรายได้รับล่วงหน้า
งบทดลองหลังรายการปรับปรุ งเป็ นงบทดลองที่จดั ทาขึ้นหลังจากที่ได้บนั ทึกรายการปรับปรุ ง
ตอนวันสิ้ นงวดบัญชี แล้ว เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ตามหลักบัญชี คู่อีกครั้งหนึ่ ง
หลัง จากที่ กิ จการได้บนั ทึ กรายการปรั บ ปรุ ง ต่า ง ๆ ในสมุ ดรายวันทัว่ ไปและผ่า นรายการไปยัง
บัญชีแยกประเภทเรี ยบร้อยแล้ว
การคานวณผลิตผลคงเหลือบางชนิดที่ตรวจนับไม่ได้ เช่น ข้าว พืชเมล็ดอื่น ๆ หญ้าแห้ง
และฟางข้าว การตีราคาสิ นทรัพย์โดยทัว่ ไป มี 5 วิธี คือ วิธีตีราคาตามต้นทุนของสิ นทรัพย์ วิธี
โดยเปรี ย บต้นทุ นกับ ราคาตลาด วิ ธี ตีร าคาจากราคาขายสุ ท ธิ วิธี ตี ราคาจากต้นทุ น ที่ จะใช้ใ น
การสร้ างใหม่และวิธีตีราคาจากความสามารถในการให้ผลตอบแทน ทะเบียนสิ น ทรัพย์ถาวร
ใช้บนั ทึกรายการสิ นทรัพย์ถาวรทุกชิ้น โดยบันทึกเรี ยงลาดับตามวันที่ซ้ื อหรื อได้รับสิ นทรัพย์มา
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แบบฝึ กปฏิบัติ หน่ วยที่ 7
การปรับปรุงบัญชี
คาสั่ ง จงตอบคาถามต่อไปนี้
1. จงอธิ บายความหมายของคาต่อไปนี้
1.1 หนี้สูญ
.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1.2 หนี้สงสัยจะสู ญ
.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1.3 ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. จงอธิ บายความหมายของวัสดุสิ้นเปลือง และบอกวิธีการคานวณวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. จงอธิ บายความหมายของคาต่อไปนี้
3.1 ค่าเสื่ อมราคา
.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3.2 ราคาทุน
.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3.3 มูลค่าคงเหลือ
.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3.4 อายุการให้ประโยชน์
.......................................................................................................................................
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4. วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาที่นิยมใช้กนั มีวธิ ี อะไรบ้าง และแต่ละวิธีมีการคิดค่าเสื่ อมอย่างไรบ้าง
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. สัตว์ใช้งานออกลูกมีวธิ ี การบันทึกบัญชี อย่างไร
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6. ข้าวในฉางวัดความกว้างได้ 6 ฟุต ยาว 10 สู ง 3 ฟุต ข้าวในฉางมีจานวนกี่ถงั
...............................................................................................................................................
7. ปริ มาตรของหญ้าแห้งในตอนบน หนัก 1 ตัน มีจานวนเท่ากับกี่ลูกบาศก์ฟุต
...............................................................................................................................................
8. ฟางข้าวปริ มาณจานวนกี่ลูกบาศก์ฟุต จะมีน้ าหนักประมาณ 1 ตัน
...............................................................................................................................................
9. การตีราคาสิ นทรัพย์ มีวธิ ี การอย่างไรบ้าง
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
10. ทะเบียนสิ นทรัพย์ถาวรควรจะบันทึกรายการอย่างไร และควรจะมีขอ้ มูลอะไรบ้าง
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ตอนที่ 2
ข้ อ 7.1 ให้บนั ทึกรายการปรับปรุ งในสมุดรายวันทัว่ ไปของถาวรฟาร์ ม เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 25  3
ซึ่งเป็ นวันสิ้ นงวดบัญชี ดังรายการต่อไปนี้
1. ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค จานวน 1,000 บาท ยังไม่ได้ชาระเงิน
2. กูเ้ งินจากธนาคาร จานวน 300,000 บาท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 25  3 อัตราดอกเบี้ย
8% ต่อปี กาหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน
3. ยังไม่ได้จ่ายค่าแรงงาน ประจาเดือนธันวาคม 25  3 จานวน 15,000 บาท
4. ค่าเช่าโรงเรื อน เดือนละ 6,000 บาท จ่ายแล้วถึงเดือนตุลาคม 25  3
5. ค่าซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ ยังไม่ได้จ่าย จานวน 4,000 บาท
ให้ ทา บันทึกรายการปรับปรุ งบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไป
ข้ อ 7.2 ให้บนั ทึกรายการปรับปรุ งในสมุดรายวันทัว่ ไปของพัฒนาฟาร์ ม เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 25  3
ซึ่ งเป็ นวันสิ้ นงวดบัญชี ดังรายการต่อไปนี้
1. ให้เช่ารถแทรกเตอร์ จานวน 1 คัน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 25  3 เป็ นระยะเวลา 6 เดือน
ค่าเช่าเดือนละ 9,000 บาท ยังไม่ได้รับค่าเช่า
2. เงินฝากธนาคารประเภทประจา อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี จานวน 250,000 บาท ฝาก
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 25  3
3. เมื่อ 1 ธันวาคม 25  3 กิจการให้นายยอดรักกูเ้ งินไป จานวน 64,000 บาท อัตราดอกเบี้ย
10% ต่อปี กาหนดชาระดอกเบี้ย 3 เดือนต่อครั้ง
4. กิจการให้เช่าโรงเรื อน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 25  3 ค่าเช่าเดือนละ 12,000 บาท ยังไม่ได้รับ
ค่าเช่าโรงเรื อนจนถึงวันสิ้ นงวดบัญชี
5. ให้นางสุ ดากูเ้ งินไปจานวน 50,000 บาท โดยคิดดอกเบี้ย 12% ต่อปี ชาระดอกเบี้ย
เป็ นรายเดือน เดือนพฤศจิกายน 25  3 นางสุ ดายังไม่นาเงินมาชาระดอกเบี้ย
ให้ ทา บันทึกรายการปรับปรุ งบัญชี ในสมุดรายวันทัว่ ไป
ข้ อ 7.3 ให้บนั ทึกรายการปรับปรุ งในสมุดรายวันทัว่ ไปของดวงใจฟาร์ ม เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม
25  3 ซึ่ งเป็ นวันสิ้ นงวดบัญชี ดังรายการต่อไปนี้
1. เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 25  3 มีบญั ชี ดอกเบี้ยจ่าย 6,000 บาท เป็ นดอกเบี้ยจ่ายของ
ปี 25  3 จานวน 2,500 บาท
2. เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 25  3 จ่ายค่าเช่ าโรงเรื อนครั้งละ 1 ปี เป็ นเงิ น 12,000 บาท
โดยลงบัญชีค่าเช่าไว้
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3. เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 25  3 จ่ายค่าเบี้ยประกันภัย เป็ นเงิน 24,000 บาท กรมธรรม์อายุ
1 ปี บันทึกไว้ในบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
4. กิจการจ่ายค่าโฆษณา 3,600 บาท เป็ นค่าโฆษณาสาหรับเวลา 2 เดือน เมื่อ 1 ธันวาคม
25  3 โดยลงบัญชีค่าโฆษณาไว้
ให้ ทา บันทึกรายการปรับปรุ งบัญชี ในสมุดรายวันทัว่ ไป
ข้ อ 7.4 ให้บนั ทึกรายการปรั บปรุ งในสมุดรายวันทัว่ ไปของนพพรฟาร์ ม เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม
25  3 ซึ่งเป็ นวันสิ้ นงวดบัญชี ดังรายการต่อไปนี้
1. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 25  3 นายเอกชัยได้กูเ้ งิ นนพพรฟาร์ ม จานวน 100,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี ชาระดอกเบี้ยปี ละ 2 ครั้ง นายเอกชัยได้จ่ายดอกเบี้ยงวดแรกให้ก่อน
ในวันที่กเู้ งินได้บนั ทึกไว้ในบัญชีดอกเบี้ยรับล่วงหน้า
2. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 25  3 ได้รับค่าเช่าที่ดิน สาหรับระยะเวลา 6 เดือน เป็ นเงิน
12,000 บาท ได้บนั ทึกไว้ในบัญชีรายได้ค่าเช่า
3. ให้เช่ารถแทรกเตอร์ 2 คัน ราคาคันละ 2,000 บาทต่อเดือน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 25  3
ได้รับค่าเช่ารถแทรกเตอร์ สาหรับระยะเวลา 3 เดือนได้บนั ทึกไว้ในบัญชี รายได้ค่าเช่า
4. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 25  3 นายพัชระได้กเู้ งินกิจการไป 50,000 บาทในอัตราดอกเบี้ย
10% ต่อปี ชาระดอกเบี้ยปี ละ 2 ครั้ง นายพัชระได้ชาระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ขอกูโ้ ดยลงบัญชี
ไว้เป็ นรายได้
ให้ ทา บันทึกรายการปรับปรุ งบัญชี ในสมุดรายวันทัว่ ไป
ข้ อ 7.5 ให้บนั ทึกรายการปรับปรุ งเกี่ยวกับค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญในสมุดรายวันทัว่ ไป
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 25  3 ซึ่ งเป็ นวันสิ้ นงวดบัญชี ดังรายการต่อไปนี้
1. เมื่ อวันที่ 31 ธันวาคม 25  3 กิ จการมี บญ
ั ชี ลู ก หนี้ ค งเหลื อ 50,000 บาท ให้ต้ งั
หนี้สงสัยจะสู ญ ในอัตรา 2% ของยอดลูกหนี้
2. เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 25  3 กิจการมีบญั ชี ขายสัตว์เพื่อขาย จานวน 200,000 บาท
ให้ต้ งั ประมาณหนี้สงสัยจะสู ญในอัตรา 1% ของยอดขายสัตว์เพื่อขาย
3. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25  3 กิจการมีบญั ชี ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญยกมา 1,200 บาท
ระหว่างปี ขายสัตว์เพื่อขาย 300,000 บาท ให้ประมาณหนี้ สงสัยจะสู ญในอัตรา 1% ของยอดขาย
สัตว์เพื่อขาย
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4. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25  3 กิ จการมีบญ
ั ชี ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญยกมา 1,800 บาท
วันที่ 31 ธันวาคม 25  3 มียอดลูกหนี้ คงเหลือ 95,000 บาท ให้ประมาณหนี้ สงสัยจะสู ญ ในอัตรา
3% ของยอดลูกหนี้
ให้ ทา บันทึกรายการปรับปรุ งบัญชี ในสมุดรายวันทัว่ ไป
ข้ อ 7.6 ให้บนั ทึกรายการปรับปรุ งเกี่ ยวกับในสมุดรายวันทัว่ ไป เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 25  3
ซึ่ งเป็ นวันสิ้ นงวดบัญชี ดังรายการต่อไปนี้
1. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25  3 กิจการฟาร์ มมีวสั ดุการเกษตรยกมา 6,000 บาท ระหว่างปี
ซื้ อเพิ่ม 24,000 บาท และมีวสั ดุการเกษตรคงเหลือปลายปี 8,000 บาท
2. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25  3 กิจการฟาร์ มมีวสั ดุสานักงานยกมา 3,200 บาท ระหว่างปี
ซื้ อเพิ่ม 16,000 บาท และวันที่ 31 ธันวาคม 25  3 มีวสั ดุสานักงานคงเหลือ 7,000 บาท
3. ในงบทดลองเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 25  3 กิ จการมี บญ
ั ชี วสั ดุ การเกษตร 8,000 บาท
และสารวจพบว่ามีวสั ดุการเกษตรคงเหลือตีราคาได้ 2,000 บาท
ให้ ทา บันทึกรายการปรับปรุ งบัญชี ในสมุดรายวันทัว่ ไป
ข้ อ 7.7 ให้บนั ทึกรายการปรับปรุ งเกี่ยวกับค่าเสื่ อมราคาในสมุดรายวันทัว่ ไป เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม
25  3 ซึ่ งเป็ นวันสิ้ นงวดบัญชี ดังรายการต่อไปนี้
1. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 25  3 ซื้ อเครื่ องสู บน้ า ราคา 26,000 บาท โดยคาดว่าจะมี
อายุการใช้งาน 5 ปี เมื่อหมดอายุการใช้งานแล้วคาดว่าจะขายได้ 1,000 บาท คิดค่าเสื่ อมราคา
ตามวิธีผลรวมจานวนปี
2. เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 25  3 ซื้ อรถแทรกเตอร์ 1 คัน ราคา 120,000 บาท ประมาณ
อายุการใช้งาน 10 ปี คาดว่าจะขายได้ 20,000 บาท คิดค่าเสื่ อมราคาตามวิธีเส้นตรง
3. โรงเรื อน มูลค่า 200,000 บาท สร้างเมื่อวันที่ 1 มกราคม 25  2 อัตราค่าเสื่ อมราคา
วิธีเส้นตรง 10% ต่อปี คิดค่าเสื่ อมราคาตามวิธีอตั ราสองเท่าของอัตราเส้นตรงคานวณจากยอดคงเหลือ
ที่ลดลง
4. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25  3 อุปกรณ์การเกษตร ราคาทุนยกมา 24,000 บาท วันที่ 1
กรกฎาคม 25  3 ได้ซ้ื อเพิ่มอีก 8,000 บาท คิดค่าเสื่ อมราคาตามวิธีเส้นตรง 10% ของราคาทุน
5. เครื่ องอัดฟ่ อนฟางราคาทุน 65,000 บาท ราคาซาก 1,000 บาท คาดว่าจะอัดฟ่ อนฟาง
ได้ 120,000 ฟ่ อน ในปี 25  3 กิจการฟาร์ มอัดฟ่ อนฟางได้ท้ งั สิ้ น 20,000 ฟ่ อน คิดค่าเสื่ อมราคา
ตามวิธีจานวนผลผลิต
ให้ ทา บันทึกรายการปรับปรุ งบัญชี ในสมุดรายวันทัว่ ไป
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ข้ อ 7.8 ให้บนั ทึกรายการปรับปรุ งเกี่ยวกับสัตว์เพื่อขายคงเหลือ สัตว์ใช้งานในสมุดรายวันทัว่ ไป
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 25  3 ซึ่ งเป็ นวันสิ้ นงวดบัญชี ดังรายการต่อไปนี้
1. เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 25  3 กิจการฟาร์ มซื้ อสุ กรมาเลี้ยงไว้เพื่อขาย 150 ตัว ราคาตัวละ
600 บาท และได้ขายไปในงวดบัญชี น้ ี บางส่ วน และในวันที่ 31 ธันวาคม 25  3 มีสุกรเหลื อ
จานวน 20 ตัว
2. กิจการฟาร์ มมีมา้ ออกลูก ตลอดปี 25  3 เป็ นเงิน 10,000 บาท แต่ยงั ไม่ได้บนั ทึกบัญชี
3. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25  3 ซื้ อกระบือมาใช้งานในราคา 20,000 บาท คิดค่าเสื่ อมราคา
ปี ละ 10% ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 25  3 กระบือตัวนี้ได้รับบาดเจ็บไม่สามารถทางานต่อไปได้
กิจการจึงเลิกใช้งานและขายไปโดยได้รับเงิน 10,000 บาท
ให้ ทา บันทึกรายการปรับปรุ งบัญชี ในสมุดรายวันทัว่ ไป
ข้ อ 7.9 ให้บนั ทึกรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในสมุดรายวันทัว่ ไป ซึ่ งค้นพบเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม
25  3 ซึ่ งเป็ นวันสิ้ นงวดบัญชี ดังรายการต่อไปนี้
1. เจ้าของกิจการฟาร์ มนาไข่ไก่ที่เลี้ยงไว้เพื่อขายไปปรุ งอาหารที่บา้ น เป็ นเงิน 1,200 บาท
แต่ยงั ไม่ได้บนั ทึกบัญชี
2. ขายไก่ เป็ นเงินเชื่ อ 6,000 บาท เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 25  3 แต่บนั ทึกบัญชี เป็ นขายไก่
เป็ นเงินสด
3. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 25  3 จ่ายค่าแรงให้คนงาน 10,500 บาท แต่บนั ทึกบัญชี เป็ น
15,000 บาท
ให้ ทา บันทึกรายการปรับปรุ งบัญชี ในสมุดรายวันทัว่ ไป
ข้ อ 7.10 ให้บนั ทึกรายการปรับปรุ งในสมุดรายวันทัว่ ไป เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 25  3 ซึ่ งเป็ น
วันสิ้ นงวดบัญชี ดังรายการต่อไปนี้
1. เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 25  3 กิจการกูเ้ งิ น 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี ชาระ
ดอกเบี้ยเงินกู้ 2 ครั้ง ในวันที่ 1 สิ งหาคม และ 1 กุมภาพันธ์
2. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 25  3 ได้รับค่าเช่าโรงเรื อน สาหรับระยะเวลา 6 เดือน เป็ นเงิน
6,000 บาท กิจการลงบัญชีไว้ในบัญชี รายได้ค่าเช่า
ให้ ทา 1. ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
2. บันทึกโอนกลับรายการในสมุดรายวันทัว่ ไปและผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25  4 ซึ่งวันเริ่ มต้นงวดบัญชี
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ข้ อ 7.11 ต่อไปนี้เป็ นงบทดลองก่อนรายการปรับปรุ งของดวงดีฟาร์ ม เมื่อสิ้ นงวดบัญชี
ดวงดีฟาร์ม
งบทดลอง
วันที่ 31 ธันวาคม 25  4
ชื่อบัญชี
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
วัสดุการเกษตร
สัตว์ใช้งาน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - สัตว์ใช้งาน
รถแทรกเตอร์
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - รถแทรกเตอร์
โรงเรื อน
ที่ดิน
เจ้าหนี้
เงินกู้ - ธกส.
ทุน - นายดวงดี
ถอนใช้ส่วนตัว
ขายสัตว์เพื่อขาย
ขายผลิตผลจากสัตว์
ค่าสัตว์เพื่อขาย
ค่าอาหารสัตว์
ค่าแรงงาน
ค่าวัคซี น
ค่าซ่อมแซม
ค่าสาธารณูปโภค

เลขที่
บัญชี
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
201
202
301
302
401
402
501
502
503
504
505
506

เดบิต
บาท
23,000
120,000
8,000
11,000
20,000

สต.
-

เครดิต
บาท
สต.

4,000 40,000 2,000 160,000 300,000 10,000 50,000 582,500 5,000 135,000 24,000 68,000
37,000
11,000
600
2,300
1,600
807,500

-

807,500 -
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รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1. สัตว์เพื่อขายคงเหลือ จานวน 12,000 บาท
2. วัสดุการเกษตรคงเหลือ 3,000 บาท
3. คิดค่าเสื่ อมราคาสัตว์ใช้งาน อัตรา 10% ต่อปี
5. คิดค่าเสื่ อมราคารถแทรกเตอร์ อัตรา 10% ต่อปี
6. คิดค่าเสื่ อมราคาโรงเรื อน อัตรา 10% ต่อปี
7. ตั้งหนี้สงสัยจะสู ญในอัตรา 5% ของยอดลูกหนี้
8. สัตว์ใช้งานออกลูก คิดเป็ นเงิน 1,000 บาท
ให้ ทา 1. บันทึกรายการปรับปรุ งบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไป
2. ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
3. งบทดลองหลังรายการปรับปรุ ง
ข้ อ 7.12 ต่อไปนี้เป็ นงบทดลองก่อนรายการปรับปรุ งของวิโรจน์ฟาร์ ม เมื่อสิ้ นงวดบัญชี โดยมี
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1. คิดค่าเสื่ อมราคาอุปกรณ์การเกษตร อัตรา 5% ต่อปี
1. คิดค่าเสื่ อมราคาโรงเรื อน อัตรา 10% ต่อปี
3. ประมาณหนี้สงสัยจะสู ญในอัตรา 3% ของยอดลูกหนี้
4. สัตว์เพื่อขายคงเหลือวันที่ 31 ธันวาคม 25  4 จานวน 21,000 บาท
5. วัสดุการเกษตรคงเหลือ 1,300 บาท
6. ยังไม่ได้จ่ายค่าแรงให้คนงาน 6,000 บาท
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วิโรจน์ฟาร์ม
งบทดลอง
วันที่ 31 ธันวาคม 25  4
ชื่อบัญชี
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
วัสดุการเกษตร
สัตว์เพื่อขายคงเหลือ
อุปกรณ์การเกษตร
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - อุปกรณ์การเกษตร
โรงเรื อน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - โรงเรื อน
ที่ดิน
เจ้าหนี้
เงินกู้ - ธกส.
ทุน - นายวิโรจน์
ขายสัตว์เพื่อขาย
ขายผลิตผลจากพืช
ค่าสัตว์เพื่อขาย
ค่าอาหารสัตว์
ค่าไถพื้นที่
ค่าพันธุ์พืชพันธุ์ไม้
ค่าปุ๋ ย

เลขที่
บัญชี
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
201
202
301
401
402
501
502
503
504
505

ให้ ทา 1. บันทึกรายการปรับปรุ งบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไป
2. ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
3. งบทดลองหลังรายการปรับปรุ ง

เดบิต
บาท
12,000
183,000
60,000
2,800
15,000
20,000

สต.
-

เครดิต
บาท
สต.

4,000 90,000 3,000 398,000 24,000
30,000
615,160
356,000
12,600
198,060
58,500
3,600
3,000
800
1,044,760

-

-

1,044,760 -
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ใบงานที่ 7.1
ชื่อ-สกุล.....................................................................กลุ่ม......................ระดับชั้น..............................
สัง่ งานวันที่......................................................กาหนดส่ งงาน.............................................................
จุดประสงค์การเรี ยนรู้
1. อธิบายความหมายของการปรับปรุ งบัญชี ได้
2. อธิบายสาเหตุและวัตถุประสงค์ของการปรับปรุ งบัญชีได้
3. อธิบายและปรับปรุ งรายการบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายได้
4. อธิบายและปรับปรุ งรายการบัญชีรายได้คา้ งรับได้
5. อธิ บายและปรับปรุ งรายการบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าได้
6. อธิ บายและปรับปรุ งรายการบัญชี รายได้รับล่วงหน้าได้
7. อธิ บายและปรับปรุ งรายการบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายได้
8. อธิ บายและตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญได้
9. อธิ บายและคิดค่าเสื่ อมราคาได้
กิจกรรมปฏิบตั ิ
1. แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนออกเป็ น 5 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน โดยคละความสามารถ แต่ละกลุ่ม
เลือกหัวหน้ากลุ่ม และมีการแบ่งงานให้สมาชิกในกลุ่มรับผิดชอบ
2. ให้ทุกกลุ่มศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมตามที่ได้รับมอบหมาย เรื่ องการปรับปรุ งบัญชี
3. ทุกกลุ่มส่ งตัวแทนนาเสนอหน้าชั้นเรี ยนตามหัวข้อ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ความหมาย สาเหตุ และวัตถุประสงค์ของการปรับปรุ งบัญชี
กลุ่มที่ 2 รายการปรับปรุ งบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และบัญชีรายได้คา้ งรับ
กลุ่มที่ 3 รายการปรับปรุ งบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
กลุ่มที่ 4 รายการปรับปรุ งบัญชีรายได้รับล่วงหน้า
กลุ่มที่ 5 รายการปรับปรุ งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญและค่าเสื่ อมราคา
4. ร่ วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะร่ วมกัน นาส่ งผลงานเพื่อประเมินผล
5. ผูส้ อนให้คาแนะนาและอธิ บายสิ่ งที่จะต้องปรับปรุ งแก้ไขให้ผเู ้ รี ยนทราบ
คะแนนที่ได้........................................
ลงชื่อ..................................(ผูป้ ระเมิน)
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ใบงานที่ 7.2
ชื่อ-สกุล.....................................................................กลุ่ม......................ระดับชั้น..............................
สัง่ งานวันที่......................................................กาหนดส่ งงาน.............................................................
จุดประสงค์การเรี ยนรู้
1. บันทึกรายการปรับปรุ งบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไปได้
2. ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททัว่ ไปได้
3. จัดทางบทดลองหลังรายการปรับปรุ งได้
กิจกรรมปฏิบตั ิ
1. แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่มละ 5 คน
2. ให้แต่ละกลุ่มศึกษาโจทย์ตามใบงานที่ 7.2 ระดมความคิดเห็นและเสนอแนะร่ วมกัน
3. บันทึกรายการปรับปรุ งบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไป
4. ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททัว่ ไป และจัดทางบทดลองหลังรายการปรับปรุ ง
5. รวบรวมผลงานส่ งครู ผสู ้ อนภายในเวลาที่กาหนด
6. ครู ผสู ้ อนให้ผเู ้ รี ยนแลกเปลี่ยนกันตรวจใบงาน และให้ตวั แทนกลุ่มมาเฉลยหน้าชั้นเรี ยน
7. ครู ผสู้ อนพิจารณาการเฉลยใบงานหน้าชั้นเรี ยน ให้คาแนะนาและอธิ บายสิ่ งที่จะต้อง
ปรับปรุ งแก้ไขให้ผเู ้ รี ยนทราบเพื่อพัฒนาตนเอง
โจทย์
รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
1. สัตว์เพื่อขายคงเหลือวันที่ 31 ธันวาคม 25  4 จานวน 23,000 บาท วัสดุการเกษตร
คงเหลือ 800 บาท
2. ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า เป็ นค่าเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่ มตั้งแต่
เดือนตุลาคม 25  4
3. คิดค่าเสื่ อมราคาโรงเรื อน และอุปกรณ์การเกษตรในอัตรา 10% ต่อปี
4. ประมาณหนี้สงสัยจะสู ญในอัตรา 1% ของยอดขายสัตว์เพื่อขาย
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ต่อไปนี้เป็ นงบทดลองก่อนรายการปรับปรุ งของสาราญฟาร์ ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25  4
สาราญฟาร์ม
งบทดลอง
วันที่ 31 ธันวาคม 25  4
ชื่อบัญชี
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
วัสดุการเกษตร
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
อุปกรณ์การเกษตร
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - อุปกรณ์การเกษตร
โรงเรื อน
เจ้าหนี้
เงินกู้ - ธกส.
ทุน - นายสาราญ
ถอนใช้ส่วนตัว
ขายสัตว์เพื่อขาย
ค่าสัตว์เพื่อขาย
ค่าอาหารสัตว์
ค่าแรงงาน
ค่าวัคซี น
ค่าสาธารณูปโภค

เลขที่
บัญชี
101
102
103
104
105
106
107
108
201
202
301
302
401
501
502
503
504
505

เดบิต
บาท
สต.
20,000 160,000 8,000 2,800 3,600 40,000 160,000

5,000
34,000
11,000
6,000
900
1,600
452,900

เครดิต
บาท
สต.

2,000

-

16,000
30,000
304,900

-

100,000

-

452,900

-

-

-

คะแนนที่ได้........................................
ลงชื่อ..................................(ผูป้ ระเมิน)
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แบบประเมินผลการเรียนรู้ หลังเรียน หน่ วยที่ 7
การปรับปรุงบัญชี

คาสั่ ง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1. การปรั บ บัญ ชี ใ นวัน สิ้ น งวดเพื่ อ ให้ ไ ด้ ง บการเงิ น ที่ ถู ก ต้ อ งตามควรโดยจัด ท าขึ้ นตาม
หลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปภายใต้ แ ม่ บ ทการบั ญ ชี ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ ค งค้ า งและ
เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่อง มีความหมายตรงตามข้อใด
ก. การผ่านรายการ
ข. การปรับปรุ งบัญชี
ค. การบันทึกบัญชี
ง. การวิเคราะห์รายการค้า
จ. การหายอดคงเหลือ
2. รายได้รับล่วงหน้า มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. รายได้ที่กิจการจะได้รับในวันสิ้ นงวดบัญชี
ข. รายได้รับล่วงหน้าที่กิจการยังไม่ได้บนั ทึกบัญชี
ค. รายได้ที่เกิดขึ้นแล้วในงวดปั จจุบนั แต่ยงั ไม่ได้รับชาระเงิน
ง. รายได้ที่กิจการได้รับเงินจากลูกค้าแล้ว แต่ยงั ไม่ได้บริ การแก่ลูกค้า
จ. รายได้ที่เกิดขึ้นแล้วในงวดบัญชีปัจจุบนั จะต้องบันทึกบัญชีในวันสิ้ นงวดบัญชี
3. บัญชี ที่เกิ ดขึ้นแล้วและกิ จการได้รับประโยชน์หรื อบริ การในงวดบัญชี ปัจจุบนั แล้ว แต่ยงั ไม่ได้
มีการจ่ายเงินและยังไม่ได้บนั ทึกบัญชี มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. รายได้คา้ งรับ
ข. รายได้รับล่วงหน้า
ค. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ง. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
จ. การโอนกลับรายการ
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4. ข้อใด ไม่ ใช่ สาเหตุของการปรับปรุ งบัญชีในวันสิ้ นงวดบัญชี
ก. ไม่ สามารถได้ขอ้ มูล ที่ ส มบู รณ์ หรื อข้อมูลที่ครบถ้วน ซึ่ งอาจจะเนื่ องมาจากเอกสาร
บางอย่างยังไม่ได้รับ จึงไม่มีหลักฐานในการลงบัญชี
ข. การบันทึกบัญชี ในระหว่างงวดมีบางรายการที่บนั ทึกเหลื่ อมกันหรื อคาบเกี่ยวระหว่าง
งวดบัญชีปัจจุบนั กับงวดบัญชีถดั ไป
ค. บันทึกบัญชีไว้แล้ว แต่จานวนเงินยังไม่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็ น
ง. กิจการฟาร์ มมีผลการดาเนิ นงานในงวดบัญชีปัจจุบนั ขาดทุน
จ. สิ นทรัพย์ถาวรมีการเสื่ อมสภาพ กิจการฟาร์ มตัดจาหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายประจางวด
5. วัตถุประสงค์ของการปรับปรุ งบัญชีในวันสิ้ นงวดบัญชี ได้แก่ขอ้ ใด
ก. เพื่อให้มีกาไรสุ ทธิ ในงวดบัญชีน้ นั เพิ่มขึ้น
ข. เพื่อหายอดหนี้สินที่ถูกต้องในงวดบัญชี น้ นั ๆ
ค. เพื่อแก้ไขรายการบัญชีให้ถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ งในงวดบัญชี น้ นั ๆ
ง. เพื่อหายอดหนี้สินที่ถูกต้องในงวดบัญชี น้ นั ๆ
จ. เพื่อให้ได้ยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่ายจริ งในแต่ละงวดบัญชี
6. บัญชีรายได้คา้ งรับ จัดอยูใ่ นหมวดบัญชีใด
ก. หมวดสิ นทรัพย์
ข. หมวดหนี้สิน
ค. หมวดส่ วนของเจ้าของ
ง. หมวดรายได้
จ. หมวดค่าใช้จ่าย
7. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 25  3 กิจการจ่ายเงินค่าเช่าที่ดิน จานวน 12,000 บาท สาหรับระยะเวลา
6 เดือน เป็ นการปรับปรุ งบัญชีตรงกับข้อใด
ก. การโอนกลับรายการ
ข. รายได้คา้ งรับ
ค. รายได้รับล่วงหน้า
ง. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
จ. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
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8. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า จัดอยูใ่ นบัญชีหมวดใด และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินตามข้อใด
ก. รายได้, สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ข. สิ นทรัพย์, สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ค. ค่าใช้จ่าย, สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ง. หนี้สิน, หนี้สินหมุนเวียน
จ. ค่าใช้จ่าย, หนี้สินหมุนเวียน
9. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25  3 มีค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญยกมา 900 บาท ในวันที่ 31 ธันวาคม 25  3
มีลูกหนี้คงเหลือ 70,000 บาท และประมาณหนี้สงสัยจะสู ญ 3% ของยอดลูกหนี้ หนี้สงสัยจะสู ญ
จะเป็ นเท่าใด
ก. 600 บาท
ข. 900 บาท
ค. 1,200 บาท
ง. 2,100 บาท
จ. 3,000 บาท
10. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25  3 มีวสั ดุการเกษตรยกมา 2,000 บาท ระหว่างปี ซื้ อเพิ่ม 3,400 บาท
เมื่ อ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 25  3 ซึ่ งเป็ นวัน สิ้ น งวดบัญ ชี ป รากฏว่ า มี ว สั ดุ ก ารเกษตรคงเหลื อ
จานวน 1,600 บาท จงคานวณหาวัสดุการเกษตรใช้ไป
ก. 1,600 บาท
ข. 2,000 บาท
ค. 3,400 บาท
ง. 3,800 บาท
จ. 5,400 บาท
11. ซื้ อรถแทรกเตอร์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 25  3 ราคา 520,000 บาท คาดว่ามีอายุการใช้งาน
20 ปี คาดว่าจะขายเศษเหล็กได้จานวน 20,000 บาท ให้คานวณหาค่าเสื่ อมราคา โดยวิธีเส้นตรง
ณ วันสิ้ นงวดวันที่ 31 ธันวาคม 25  3
ก. 12,000 บาท
ข. 12,500 บาท
ค. 20,000 บาท
ง. 25,000 บาท
จ. 50,000 บาท
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12. กิจการฟาร์ มซื้ อสุ กรมา 200 ตัว ๆ ละ 600 บาท และได้ขายไปในงวดบัญชี น้ ี บางส่ วน และ
วันที่ 31 ธันวาคม 25  3 วันสิ้ นงวดบัญชี มีสุกรเหลื อ จานวน 50 ตัว บันทึกรายการปรับปรุ ง
ตามข้อใด
ก. เดบิต ค่าสัตว์เพื่อขาย
10,000 เครดิต สัตว์เพื่อขายคงเหลือ
10,000
ข. เดบิต สัตว์เพื่อขายคงเหลือ 10,000 เครดิต ค่าสัตว์เพื่อขาย
10,000
ค. เดบิต ค่าสัตว์เพื่อขาย
30,000 เครดิต สัตว์เพื่อขายคงเหลือ
30,000
ง. เดบิต สัตว์เพื่อขายคงเหลือ 30,000 เครดิต ค่าสัตว์เพื่อขาย
30,000
จ. เดบิต สัตว์เพื่อขายคงเหลือ 60,000 เครดิต ค่าสัตว์เพื่อขาย
60,000
13. ตลอดปี 25  3 กิ จการฟาร์ มมี โคออกลู ก คิ ดเป็ นเงิ น 36,000 บาท แต่ย งั ไม่ ได้บ นั ทึ กบัญชี
ในวันที่ 31 ธันวาคม 25  3 เป็ นวันสิ้ นงวดบัญชี จะบันทึกบัญชีตามข้อใด
ก. ทุน
เครดิต สัตว์ใช้งาน
ข. ค่าเสื่ อมราคา-สัตว์ใช้งาน
เครดิต สัตว์ใช้งาน
ค. สัตว์ใช้งาน
เครดิต ทุน
ง. สัตว์ใช้งาน
เครดิต เงินสด
จ. สัตว์ใช้งาน
เครดิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม-สัตว์ใช้งาน
14. รายได้ปรับปรุ งตามข้อใด ไม่ ต้องบันทึกการกลับรายการ
ก. ค่าเสื่ อมราคา
ข. รายได้คา้ งรับ
ค. รายได้รับล่วงหน้า
ง. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
จ. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
15. วัตถุประสงค์ของการจัดทางบทดลองหลังรายการปรับปรุ งได้แก่ขอ้ ใด
ก. เพื่อช่วยให้ทางบการเงินเป็ นไปตามข้อเท็จจริ ง
ข. เพื่อช่วยให้การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภททัว่ ไปได้ง่ายขึ้น
ค. เพื่อช่วยในการแสดงฐานะการเงินในงบแสดงฐานะการเงินถูกต้องยิง่ ขึ้น
ง. เพื่อช่วยในการแสดงผลการดาเนินงานในงบกาไรขาดทุนถูกต้องยิง่ ขึ้น
จ. เพื่อช่วยในการพิสูจน์วา่ ได้ลงบัญชีถูกต้องตามหลักบัญชีคู่หรื อไม่
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16. การจัดทางบทดลองหลังรายการปรั บปรุ ง มี ลกั ษณะคล้ายกับงบทดลองก่ อนรายการปรั บปรุ ง
ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ ใช่ วิธีการจัดทางบทดลองหลังรายการปรับปรุ ง
ก. ลอกงบทดลองก่อนรายการปรับปรุ งลงในสมุดบัญชี
ข. จัดทางบทดลองอีกครั้งหนึ่งโดยเรี ยงลาดับหมวดบัญชี และเลขที่บญั ชีให้ถูกต้อง
ค. ถ้ายอดในงบทดลองและรายการปรับปรุ งอยูด่ า้ นเดียวกันให้นามาบวกกัน
ง. ถ้ายอดในงบทดลองและรายการปรับปรุ งอยูค่ นละด้านให้นามาบวกกัน
จ. บัญชีใดที่ไม่มีในงบทดลอง ให้เติมชื่ อบัญชีต่อท้ายงบทดลอง
17. ข้าวเปลือกในฉาง วัดความสู งได้ 3 ฟุต ยาว 6 ฟุต กว้าง 5 ฟุต ให้คานวณหาว่าข้าวในฉาง
มีจานวนกี่ถงั
ก. 15
ข. 18
ค. 30
ง. 90.6
จ. 128.57
18. ฟางข้าวปริ มาณ 12,000 ลูกบาศก์ฟุต หนักกี่ตนั
ก. 2
ข. 10
ค. 12
ง. 20
จ. 22
19. ผลิตผลจากสัตว์ควรตีราคาคงเหลือ ตามวิธีใด
ก. ราคาตามต้นทุนของสิ นทรัพย์
ข. ราคาโดยเปรี ยบต้นทุนกับราคาตลาด
ค. ราคาขายสุ ทธิ
ง. ราคาต้นทุนที่จะใช้ในการสร้างใหม่
จ. ราคาจากความสามารถในการให้ผลตอบแทน
20. ข้อมูลใดต่อไปนี้ที่อาจจะต้องมี หรื อไม่มีก็ได้ในทะเบียนสิ นทรัพย์ถาวร
ก. วันที่ซ้ื อหรื อได้มา
ข. ชื่อสิ นทรัพย์
ค. จานวนหน่วย
ง. ราคาต้นทุน
จ. ภาพถ่ายสิ นทรัพย์ถาวร

หน่ วยที่ 8
กระดาษทาการและงบการเงิน

สาระสาคัญ
กระดาษทาการจะจัดแบ่งช่องต่าง ๆ สามารถทาได้หลายรู ปแบบขึ้นอยูก่ บั ความต้องการ
ของแต่ละกิจการที่มีลกั ษณะการประกอบธุ รกิจที่แตกต่างกัน กระดาษทาการเป็ นเครื่ องมือที่จะช่วย
ให้การจัดทางบการเงินสะดวกและรวดเร็ วขึ้น โดยจะนาตัวเลขของบัญชี ต่าง ๆ จากงบทดลองมา
จัดทารายการปรับปรุ ง งบกาไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน เพื่อคานวณผลการดาเนิ นงาน
ของกิจการว่ามีกาไรสุ ทธิ หรื อขาดทุนสุ ทธิเป็ นจานวนเท่าไรและตลอดจนฐานะการเงิน

หัวข้ อเรื่อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ความหมายและประโยชน์ของกระดาษทาการ
รู ปแบบของกระดาษทาการ 8 ช่อง
ขั้นตอนและวิธีการทากระดาษทาการชนิด 8 ช่อง
ความหมายของงบการเงิน
ประเภทของงบการเงิน
รู ปแบบของงบการเงิน
การจัดทางบการเงิน
ประโยชน์ของงบการเงิน

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

อธิบายความหมายและประโยชน์ของกระดาษทาการได้
บอกรู ปแบบของกระดาษทาการ 8 ช่องได้
บอกขั้นตอนและวิธีการทากระดาษทาการชนิด 8 ช่องได้
บอกความหมายของงบการเงินได้
บอกประเภทของงบการเงินได้
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6. บอกรู ปแบบของงบการเงินได้
7. จัดทางบกาไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินได้
8. บอกประโยชน์ของงบการเงินได้
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แบบประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน หน่ วยที่ 8
กระดาษทาการและงบการเงิน
คาสั่ ง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1. งบการเงิน หมายถึงข้อใด
ก. งบที่เจ้าหน้าที่การเงินจัดทาขึ้น
ข. งบที่เกี่ยวกับการประมาณการใช้จ่ายเงิน
ค. งบที่แสดงถึงผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงินของกิจการ
ง. งบที่พิสูจน์ความถูกต้องในการบันทึกจานวนเงิน
จ. งบที่แสดงให้เห็นว่าแต่ละบัญชีมีจานวนเงินเท่าไร
2. งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน เรี ยงลาดับอย่างไร
ก. สิ นทรัพย์ หนี้สิน ส่ วนของเจ้าของ
ข. สิ นทรัพย์ หนี้สิน ค่าใช้จ่าย
ค. รายได้ ค่าใช้จ่าย กาไรสุ ทธิ (ขาดทุนสุ ทธิ)
ง. ส่ วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย
จ. ส่ วนของเจ้าของ สิ นทรัพย์ หนี้สิน
3. งบกาไรขาดทุน หมายถึงข้อใด
ก. งบที่แสดงผลการดาเนิ นงานของกิจการฟาร์ม
ข. งบที่แสดงรายได้ท้ งั หมดของกิจการฟาร์ ม
ค. งบที่แสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกิจการฟาร์ ม
ง. งบที่พิสูจน์ความถูกต้องตามหลักการบัญชีคู่
จ. งบที่แสดงฐานะการเงินของกิจการฟาร์ม ณ วันใดวันหนึ่ง
4. ข้อใดคือ ความหมายของกระดาษทาการ
ก. แสดงฐานะการเงิน
ข. แสดงผลการดาเนินงาน
ค. แสดงการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้น
ง. เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการจัดทางบการเงิน
จ. เป็ นเครื่ องมือพิสูจน์ความถูกต้องของงบการเงิน
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5. กระดาษทาการ 8 ช่อง มีรูปแบบอย่างไร
ก. ช่องเดบิตและเครดิตของงบแสดงฐานะการเงิน, รายการปรับปรุ ง, งบกาไรขาดทุน,
งบทดลอง
ข. ช่องเดบิตและเครดิตของงบทดลอง, งบกาไรขาดทุน, งบแสดงฐานะการเงิน,
งบทดลองหลังปรับปรุ ง
ค. ช่องเดบิตและเครดิตของงบทดลอง, งบกาไรขาดุทน, รายการปรับปรุ ง, งบแสดงฐานะการเงิน
ง. ช่องเดบิตและเครดิตของงบทดลอง, งบกาไรขาดทุน, รายการปรับปรุ ง, งบทดลอง
หลังปรับปรุ ง
จ. ช่องเดบิตและเครดิตของงบทดลอง, รายการปรับปรุ ง, งบกาไรขาดุทน, งบแสดงฐานะการเงิน
6. Statements of the Financial position หมายถึงข้อใด
ก. งบที่พิสูจน์ความถูกต้องตามหลักการบัญชีคู่
ข. แสดงสิ นทรัพย์ หนี้สิน กาไรสุ ทธิ หรื อขาดทุนสุ ทธิ
ค. งบที่แสดงฐานะการเงินของกิจการฟาร์ม ณ วันใดวันหนึ่ง
ง. งบที่แสดงรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกิจการฟาร์ ม
จ. งบที่แสดงผลการดาเนินงานของกิจการฟาร์ม สาหรับรอบระยะเวลาหนึ่ง
7. ส่ วนหัวงบกาไรขาดทุนประกอบด้วยรายการอะไรบ้าง
ก. ชื่อกิจการ วันที่ งบกาไรขาดทุน
ข. ชื่อกิจการ งบกาไรขาดทุน วันที่
ค. ชื่อกิจการ งบแสดงฐานะการเงิน วันที่
ง. ชื่อกิจการ งบกาไรขาดทุน สาหรับงวดบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่
จ. ชื่อกิจการ งบแสดงฐานะการเงิน สาหรับงวดบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่
8. ถ้ากิจการฟาร์ มมีผลกาไรสุ ทธิ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้
ข. รายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย
ค. สิ นทรัพย์มากกว่ารายได้
ง. รายได้มากกว่าส่ วนของเจ้าของ
จ. ส่ วนของเจ้าของมากกว่ารายได้
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9. บัญชีถอนใช้ส่วนตัว แสดงยอดด้านใดและในงบการเงินข้อใด
ก. ด้านเดบิตทั้งงบกาไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน
ข. ด้านเดบิต งบกาไรขาดทุน
ค. ด้านเครดิต งบกาไรขาดทุน
ง. ด้านเครดิต งบแสดงฐานะการเงิน
จ. ด้านเดบิต งบแสดงฐานะการเงิน
10. ข้อใดคือประโยชน์ของงบการเงิน
ก. ทาให้ทราบผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการฟาร์ ม
ข. เป็ นการบันทึกรายการเปิ ดบัญชีของกิจการฟาร์ ม
ค. ช่วยพิสูจน์ความถูกต้องในการบันทึกบัญชีแยกประเภท
ง. ช่วยพิสูจน์ความถูกต้องในการบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป
จ. ช่วยในการวิเคราะห์รายการค้าได้ถูกต้อง

280

เนือ้ หา
1. ความหมายและประโยชน์ ของกระดาษทาการ
1.1 ความหมายของกระดาษทาการ
กระดาษทาการ (Work Sheet of Working Paper) หมายถึง กระดาษร่ างที่จดั ทาขึ้น
เพื่อช่ วยในการปรับปรุ งรายการและจัดทางบการเงิ นให้รวดเร็ วขึ้ น ซึ่ งการจัดทากระดาษทาการเป็ น
ขั้นตอนหนึ่ งที่กิจการสามารถเลือกทาหรื อไม่ทาก็ได้ เนื่ องจากการจัดทากระดาษทาการนั้นไม่ถือเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของวงจรบัญ ชี และส่ วนประกอบของงบการเงิ น แต่ หากกิ จการฟาร์ ม เลื อกที่ จะท า
กระดาษทาการ ณ วันสิ้ นงวดบัญชี กิ จการฟาร์ มสามารถทาได้หลังจากกิ จการผ่านขั้นตอนการจัดทา
งบทดลองก่อนปรับปรุ งเรี ยบร้อยแล้วแต่ก่อนปรับปรุ งรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป
1.2 ประโยชน์ ของกระดาษทาการ
เมื่อสิ้ นวันงวดบัญชีสามารถใช้ประโยชน์ของกระดาษทาการได้ ดังนี้
1.2.1 เพื่อช่วยให้จดั ทางบกาไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินสะดวกและรวดเร็ วขึ้น
1.2.2 เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดทารายการปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไป
1.2.3 เพื่อทารายการปรับปรุ งได้สะดวก และถูกต้อง
1.2.4 เพื่อทางบทดลองหลังการปรับปรุ งรายการต่าง ๆ
1.2.5 เพื่อจัดทางบทดลองหลังจากการปิ ดบัญชี

2. รู ปแบบของกระดาษทาการ 8 ช่ อง
กระดาษทาการจะจัดแบ่งช่องต่าง ๆ สามารถทาได้หลายรู ปแบบขึ้นอยู่กบั ความต้องการ
ของแต่ละกิ จการที่ มีลกั ษณะการประกอบธุ รกิ จที่ แตกต่างกัน กระดาษทาการแบบที่ง่ายที่ สุด คื อ
กระดาษทาการ 6 ช่อง เป็ นกระดาษทาการที่ยงั ไม่พิจารณาถึงรายการปรับปรุ งบัญชี โดยแบ่งออกเป็ น
ช่องงบทดลอง งบกาไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งมีช่องจานวนเงินของแต่ละงบทั้งด้าน
เดบิตและเครดิต การที่จะเรี ยกว่ากระดาษทาการ 6 ช่ อง 8 ช่ อง หรื อ 10 ช่อง ก็โดยนับช่ อง
จานวนเงินทั้งสิ้ นในแบบฟอร์ มนัน่ เอง แต่ในหน่วยนี้ จะจัดแบ่งเป็ นช่องต่าง ๆ ดังนี้ งบทดลอง
2 ช่ อง (เดบิ ตและเครดิ ต) รายการปรั บปรุ ง 2 ช่ อง (เดบิตและเครดิ ต) งบกาไรขาดทุ น 2 ช่ อง
(เดบิตและเครดิต) และงบแสดงฐานะการเงิน 2 ช่ อง (เดบิตและเครดิต) ดังนั้นจึงเรี ยกกระดาษทาการ
นี้วา่ “กระดาษทาการ 8 ช่อง”
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(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

ยอดรวมของงบทดลอง ซึ่ งจะเท่ากันทั้ง 2 ด้าน
ยอดรวมของรายการปรับปรุ ง ซึ่ งจะเท่ากันทั้ง 2 ด้าน
ยอดรวมด้านเดบิตของงบกาไรขาดทุน
ยอดรวมด้านเครดิตของงบกาไรขาดทุน
ยอดรวมด้านเดบิตของงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดรวมด้านเครดิตของงบแสดงฐานะการเงิน
คาอธิ บายกาไรสุ ทธิ หรื อขาดทุนสุ ทธิ
ยอดรวมของงบกาไรขาดทุนซึ่ งจะเท่ากันทั้ง 2 ด้าน
ยอดรวมของงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่ งจะเท่ากันทั้ง 2 ด้าน

3. ขั้นตอนและวิธีการทากระดาษทาการชนิด 8 ช่ อง
ขั้นตอนและวิธีการทากระดาษทาการชนิด 8 ช่อง มีข้ นั ตอน ดังต่อไปนี้
3.1 เขียนหัวกระดาษทาการ จะประกอบด้วยข้อความ 3 บรรทัด ได้แก่
บรรทัดที่ 1 เขียนชื่อกิจการฟาร์ ม
บรรทัดที่ 2 เขียนชื่ อคาว่า กระดาษทาการ
บรรทัดที่ 3 เขียนชื่ อระยะเวลาและวันที่สิ้นสุ ด
3.2 ทาช่องงบทดลอง โดยนาชื่อบัญชีต่าง ๆ ที่มียอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท มาใส่
ในช่องงบทดลองของกระดาษทาการ ซึ่ งถ้าบัญชี ใดมียอดคงเหลือทางด้านเดบิตก็ให้นายอดคงเหลือ
นั้นมาใส่ ในช่องเดบิต แต่ถา้ หากว่าบัญชี ใดมียอดคงเหลื อทางด้านเครดิตก็ให้นายอดคงเหลื อมาใส่
ในช่ องเครดิ ต โดยเรี ยงตามลาดับบัญชี ดังนี้ สิ นทรัพย์ หนี้ สิ น ส่ วนของเจ้าของ รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย พร้อมระบุเลขที่บญั ชี แต่ละบัญชี ในช่องเลขที่บญั ชี แล้วรวมจานวนเงิน ช่องเดบิตและ
ช่องเครดิต ซึ่ งจานวนเงินทั้งสองช่ องจะต้องเท่ากัน ในกรณี ที่ไม่เท่ากันให้คน้ หาข้อผิดพลาดเพื่อ
แก้ไขให้ถูกต้อง และเมื่อทากระดาษทาการแล้วไม่จาเป็ นต้องไปจัดทางบทดลองต่างหาก
3.3 ท าช่ อ งรายการปรั บ ปรุ ง เมื่ อ ท าช่ อ งงบทดลองในกระดาษท าการแล้ ว ให้ น า
รายการปรับปรุ งที่บนั ทึกไว้ในสมุดรายวันทัว่ ไปไปลงในช่องรายการปรับปรุ ง โดยพิจารณาเดบิต
บัญชี หนึ่ งและเครดิตอีกบัญชี หนึ่ งที่ตรงข้าม แล้วบันทึกจานวนเงิ นในช่ องรายการ ถ้ารายการที่
ปรับปรุ งเป็ นบัญชี ที่ยงั ไม่มีชื่อปรากฏในงบทดลองให้เขียนชื่ อบัญชี ใหม่ในช่องชื่ อบัญชี และเขียน
เลขที่ บญ
ั ชี ใ นช่ องเลขที่ บญ
ั ชี ต่อท้ายงบทดลอง แล้วเขี ยนจานวนเงิ นที่ เดบิ ตและเครดิ ตในช่ อง
รายการปรับปรุ ง เมื่อได้ปรับปรุ งทุกรายการแล้วให้รวมยอดจานวนเงินในช่องรายการปรับปรุ งทั้ง
ด้า นเดบิ ตและเครดิ ต ซึ่ ง ยอดรวมเดบิ ต และเครดิ ตต้อ งเท่ า กัน ในกรณี ที่ ไ ม่ เท่ า กัน ให้ค ้นหา
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ข้อผิดพลาดเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง รายการที่ปรับปรุ งแต่ละรายการนี้จะต้องเขียนหมายเลขกากับทีละ
รายการ เพื่ออ้างอิงในการตรวจสอบภายหลังได้และเขียนคาอธิ บายรายการปรับปรุ งตามลาดับ
หมายเลขไว้ตอนท้ายของกระดาษทาการ
3.4 จาแนกยอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ หลังจากทาช่องรายการปรับปรุ งเสร็ จแล้ว ให้นา
ตัวเลขในช่ องงบทดลอง บวกหรื อลบกับช่องรายการปรับปรุ งแล้วแต่กรณี ถ้าอยู่ดา้ นเดี ยวกันให้
นาจานวนเงิ นมาบวกกัน แต่ถา้ อยู่คนละด้านให้นาจานวนเงิ นมาลบกัน เพื่อจาแนกยอดคงเหลื อ
ของบัญชี ต่าง ๆ ไปยังช่ องงบกาไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิ นตามลักษณะของบัญชี โดย
พิจารณาบัญชี ดังนี้
3.4.1 สิ นทรั พย์ หนี้ สิ น และส่ วนของเจ้าของ ไปไว้ในช่ องงบแสดงฐานะการเงิ น
โดยมี หลัก เกณฑ์ว่า ถ้าบัญชี ใ ดหลัง ปรั บ ปรุ ง แล้วมี ย อดคงเหลื อด้านเดบิ ต ก็ จะนาไปไว้ใ นช่ อง
งบแสดงฐานะการเงิ นด้านเดบิ ต แต่ถ้าบัญชี ใ ดหลังปรั บปรุ งแล้วมี ยอดคงเหลื อด้า นเครดิ ตก็จะ
น าไปไว้ใ นช่ อ งงบแสดงฐานะการเงิ น ด้ า นเครดิ ต ส่ ว นบัญ ชี ใ ดที่ ไ ม่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง หรื อมี
การปรับปรุ งเพียงอย่างเดียว ก็จะนาไปไว้ในช่องงบแสดงฐานะการเงินด้านเดิมจานวนเท่าเดิม
3.4.2 รายได้และค่าใช้จ่าย ไปไว้ช่องงบกาไรขาดทุน โดยมีหลักเกณฑ์วา่ ถ้าบัญชี ใด
หลังปรับปรุ งแล้วมียอดคงเหลื อด้านเดบิต ก็จะนาไปไว้ในช่ องงบกาไรขาดทุนด้านเดบิตและถ้า
บัญชี ใดหลังปรั บปรุ งแล้วมี ยอดคงเหลื อด้านเครดิ ตก็จะนาไว้ในช่ องงบกาไรขาดทุนด้านเครดิ ต
ส่ วนบัญชีใดที่ไม่มีการปรับปรุ งก็จะนาไปไว้ในช่องงบกาไรขาดทุนด้านเดิมจานวนเท่าเดิม
3.5 คานวณหาผลการดาเนิ นงานของกิ จการในรอบระยะเวลาบัญชี น้ นั โดยคานวณหา
ผลต่างของรวมยอดในช่ องงบกาไรขาดทุนด้านเดบิต และด้านเครดิต หากปรากฏว่า ยอดรวม
ด้านเครดิ ตมากกว่าด้านเดบิ ต แสดงว่าผลการดาเนิ นงานเป็ นกาไรสุ ทธิ ให้โอนยอดคงเหลื อ ไป
แสดงไว้ในช่ องงบแสดงฐานะการเงิ นด้านเครดิ ต พร้ อมระบุคาว่า “กาไรสุ ทธิ ” ในช่ องชื่ อบัญชี
แต่ถา้ หากยอดรวมด้านเดบิตมากกว่าด้านเครดิตแสดงว่าผลการดาเนิ นงานเป็ นขาดทุนสุ ทธิ ให้โอน
ยอดคงเหลื อไปแสดงไว้ในช่ องงบแสดงฐานะการเงิ นด้านเดบิต พร้ อมระบุคาว่า “ขาดทุนสุ ทธิ ”
ในช่องชื่อบัญชี
3.6 รวมยอดในช่องงบแสดงฐานะการเงิน หลังจากได้ผลการดาเนิ นงาน ซึ่ งโอนมาช่อง
งบกาไรขาดทุน ไม่วา่ ผลการดาเนินงานจะเป็ นกาไรสุ ทธิ หรื อขาดทุนสุ ทธิ แล้วให้รวมยอดในช่อง
งบแสดงฐานะการเงิ นทั้งด้านเดบิตและเครดิต ซึ่ งยอดรวมทั้งสองจะต้องเท่ากัน ถ้าไม่เท่ากันให้
ค้นหาข้อผิดพลาดในกระดาษทาการเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
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ตัวอย่างที่ 8.2 ต่อไปนี้เป็ นงบทดลองของสายชลฟาร์ ม เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 25  3 ดังนี้
สายชลฟาร์ม
งบทดลอง
วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
ชื่อบัญชี
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
สัตว์ใช้งาน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - สัตว์ใช้งาน
อุปกรณ์การเกษตร
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - อุปกรณ์การเกษตร
รถแทรกเตอร์
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - รถแทรกเตอร์
โรงเรื อน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - โรงเรื อน
เจ้าหนี้
เงินกู้
ทุน - นายสายชล
ถอนใช้ส่วนตัว
ขายสัตว์เพื่อขาย
ขายผลิตผลจากสัตว์
รายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าสัตว์เพื่อขาย
ค่าอาหารสัตว์
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าแรงงาน

เลขที่
บัญชี
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
201
202
301
302
401
402
403
501
502
503
504

เดบิต
บาท
สต.
9,500 120,000 5,000 15,000 30,000
120,000
150,000

6,000

75,000
36,000
3,000
21,000
590,500

เครดิต
บาท สต.

250

-

1,500

-

4,000

-

3,750
10,000
40,000
281,500

-

190,700
57,000
1,800

-

590,500

-

-

-

-
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รายการเพิ่มเติมมีดงั นี้
1. สัตว์เพื่อขายคงเหลือ 5,000 บาท
2. ค่าแรงงานค้างจ่ายจานวน 9,000 บาท
3. คิดค่าเสื่ อมราคาสัตว์ใช้งาน 10% ต่อปี
4. คิดค่าเสื่ อมราคาอุปกรณ์การเกษตร 10% ต่อปี
5. คิดค่าเสื่ อมราคารถแทรกเตอร์ 20% ต่อปี
6. คิดค่าเสื่ อมราคาโรงเรื อน 5% ต่อปี
สามารถบันทึกรายการปรับปรุ งในสมุดรายวันทัว่ ไปได้ ดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  3
เลขที่
รายการ
บัญชี
เดือน วันที่
ธ.ค. 31 สัตว์เพื่อขายคงเหลือ
(1)
ค่าสัตว์เพื่อขาย
ปรับปรุ งบัญชีสัตว์เพื่อขายคงเหลือ
(2)
ค่าแรงงาน
ค่าแรงงานค้างจ่าย
ปรับปรุ งค่าแรงงานค้างจ่าย
(3)
ค่าเสื่ อมราคา - สัตว์ใช้งาน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - สัตว์ใช้งาน
ปรับปรุ งค่าเสื่ อมราคาสัตว์ใช้งาน
(4)
ค่าเสื่ อมราคา - อุปกรณ์การเกษตร
ค่าเสื่ อมราคาสะสม-อุปกรณ์การเกษตร
ปรับปรุ งค่าเสื่ อมราคาอุปกรณ์การเกษตร
(5)
ค่าเสื่ อมราคา - รถแทรกเตอร์
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - รถแทรกเตอร์
ปรับปรุ งค่าเสื่ อมราคารถแทรกเตอร์
(6)
ค่าเสื่ อมราคา - โรงเรื อน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - โรงเรื อน
ปรับปรุ งค่าเสื่ อมราคาโรงเรื อน

112
501

หน้า 1
เดบิต
เครดิต
บาท สต. บาท สต.
5,000 5,000 -

504
203

9,000 -

505
105

1,500 -

506
107

3,000 -

507
109

24,000 -

508
111

7,500 -

9,000 -

1,500 -

3,000 -

24,000 -

7,500 -
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แทรก ไฟล์ โจทย์ ตวั อย่ างกระดาษทาการ
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เว้ น 2 หน้ ากระดาษ
แทรก ไฟล์ โจทย์ ตวั อย่ างกระดาษทาการ
4. ความหมายของงบการเงิน
งบการเงิน (Financial Statement) หมายถึง รายงานทางการเงินที่แสดงฐานะทางการเงิน
ผลการดาเนิ นงานของกิ จการสาหรับงวดบัญชี หนึ่ ง ๆ ซึ่ งปกติจะเป็ นระยะเวลา 1 ปี งบการเงิน
จะแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรก็ต่อเมื่อกิจการได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี อย่างเหมาะสม
รวมทั้ง เปิ ดเผยข้อ มูล ที่จาเป็ น งบการเงิ นจะเป็ นประโยชน์ต่อ ผูใ้ ช้ง บการเงิ น ในการตัดสิ น ใจ
เชิ งเศรษฐกิ จและแสดงถึ งผลการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หาร และนาเสนอข้อมูล ดังต่อไปนี้ คือ
สิ นทรัพย์ หนี้สิน ส่ วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่ายและกระแสเงินสด
การที่จะทางบใดบ้างนั้น ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของเจ้าของกิจการหรื อผูบ้ ริ หารกิจการนั้น ๆ
ว่าต้องการจะทราบเกี่ยวกับอะไร ก็จะกาหนดให้ทางบนั้น ทั้งนี้ ยงั ขึ้นอยู่กบั ประเภทของกิจการด้วย
กิจการค้าโดยทัว่ ไปจะต้องทางบการเงินอย่างน้อย 2 งบ คือ งบกาไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน
กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าได้ออกประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า เรื่ อง กาหนดรายการย่อ
ที่ตอ้ งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 และมีผลให้ยกเลิกประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่ อง กาหนด
รายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิ น พ.ศ. 2544 และประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า เรื่ อง กาหนด
รายการย่อที่ ตอ้ งมี ในงบการเงิ น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ซึ่ งประกาศฉบับใหม่น้ ี ได้ปรั บปรุ งให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับใหม่ และจะเริ่ มใช้สาหรับการจัดทางบการเงินของธุ รกิจที่มี
รอบปี บัญชี เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เป็ นต้นไป โดยเน้นให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
ผูท้ าบัญชี ผูส้ อบบัญชี และผูท้ ี่สนใจได้รับทราบเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิที่ถูก ต้อง เนื่ องจาก
งบการเงินของกิจการเจ้าของคนเดียวไม่มีรูปแบบที่กาหนดไว้อย่างเป็ นทางการ จึงมีการประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีปัจจุบนั
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5. ประเภทของงบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง พ.ศ. 2552) เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน โดย
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ใช้สาหรับงบการเงินที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2554
กาหนดว่างบการเงินฉบับสมบูรณ์ ต้องประกอบด้วย
5.1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้ นงวด
5.2 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวด
5.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของสาหรับงวด
5.4 งบกระแสเงินสดสาหรับงวด
5.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยสรุ ปนโยบายบัญชีที่สาคัญ ข้อมูลที่ให้
คาอธิบายอื่น และ
5.6 งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันต้นงวดของงวดที่ นามาเปรี ย บเทียบงวดแรกสุ ด เมื่ อ
กิจการได้นานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิยอ้ นหลังหรื อการปรับงบการเงินย้อนหลัง หรื อเมื่อ
กิจการมีการจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม่
งบการเงินทีจ่ ะนามาศึกษาวิชาบัญชี ฟาร์ มจะกล่ าวถึงรู ปแบบเฉพาะกิจการเจ้ าของคนเดียว
ซึ่งแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท คือ งบกาไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน

6. รู ปแบบของงบการเงิน
เมื่อกิจการปรับปรุ งและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี เรี ยบร้อยแล้วก็จะจัดทางบการเงิ นขึ้น
ซึ่งงบการเงิน แบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ
6.1 แบบรายงาน (Report Form)
6.2 แบบบัญชี (Account Form)
รู ปแบบงบการเงินที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบนั คือแบบรายงาน

7. การจัดทางบการเงิน
การจัดทางบการเงิน 2 ประเภทมี ดังนี้
7.1 งบกาไรขาดทุน (Profit and Loss Statement or Income Statement)
งบกาไรขาดทุน หมายถึง งบที่แสดงผลการดาเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลา
ใดเวลาหนึ่ งว่ามีกาไรหรื อขาดทุนจานวนเท่าใด รอบระยะเวลาหนึ่ งอาจจะเป็ น 3 เดือน 6 เดือน
หรื อ 1 ปี ขึ้นอยู่กบั กิ จการว่าจะจัดทาในรอบระยะเวลาใด รายการในงบกาไรขาดทุนจะแสดง
ในส่ วนรายได้และค่าใช้จ่าย
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7.1.1 การจัดทางบกาไรขาดทุ น งบกาไรขาดทุนสามารถจัดทาได้ 2 รู ปแบบ คื อ
แบบรายงาน (Report Form) และแบบบัญชี (Account Form) การจัดทางบกาไรขาดทุนแบบบัญชี
จะแบ่งรายการออกเป็ นสองด้าน คือด้านรายได้จะบันทึกไว้ทางด้านเครดิต และค่าใช้จ่ายจะบันทึก
ไว้ทางด้านเดบิตและรวมยอดทั้งสองด้าน ถ้าผลรวมทางด้านเครดิตมากกว่าผลรวมทางด้านเดบิต
แสดงว่ามีผลเป็ นกาไรสุ ทธิ ให้บนั ทึกกาไรสุ ทธิ ลงทางด้านเดบิต แล้วรวมยอดจานวนเงิ นทั้งสอง
ด้านซึ่ งจะต้องเท่ากัน ถ้าผลรวมทางด้านเดบิตมากกว่าผลรวมทางด้านเครดิตแสดงมีผลขาดทุนสุ ทธิ
ให้บนั ทึกขาดทุนสุ ทธิลงทางด้านเครดิตแล้วทาการรวมยอดเงินทั้งสองด้าน ซึ่ งจะต้องเท่ากัน ทั้งนี้
เพื่อให้บุคคลทัว่ ไปเข้าใจง่าย ในปั จจุบนั จะพบการจัดทาในรู ปแบบบัญชีนอ้ ยมากและรู ปแบบรายงาน
เป็ นที่นิยมใช้กนั มากที่สุด
7.1.1.1 ส่ วนประกอบของงบกาไรขาดทุน ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้
1) รายได้ (Revenues) แม่บ ทการบัญชี ใ ห้ค านิ ย ามของรายได้ไ ว้ว่า
รายได้ หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในรอบระยะเวลาบัญชี ในรู ปกระแสเข้า
หรื อการเพิ่มค่าของสิ นทรัพย์ หรื อการลดลงของหนี้ สิน อันส่ งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากผูม้ ีส่วนร่ วมในส่ วนของเจ้าของ
2) ค่าใช้จ่าย (Expenses) แม่บทการบัญชี ให้คานิ ยามของค่าใช้จ่ายไว้ว่า
ค่าใช้จ่าย หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชี ในรู ปกระแสออก
หรื อการลดค่าของสิ นทรัพย์ หรื อการเพิ่มขึ้นของหนี้ สิน อันส่ งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง ทั้งนี้
ไม่ร่วมถึงการแบ่งปั นให้กบั ผูม้ ีส่วนร่ วมในส่ วนของเจ้าของ
3) กาไร (Gains) หมายถึง ส่ วนของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่เพิ่มขึ้นเนื่ องจาก
รายการที่ มี กิ จ กรรมโดยตรงของกิ จ การ และจากรายการอย่ า งอื่ น ที่ มี ผ ลกระทบกับ กิ จ การ
ในช่วงเวลาหนึ่งยกเว้นผลกระทบที่เกิดจากการลงทุนผูเ้ ป็ นเจ้าของ
4) ขาดทุน (Loss) หมายถึง ส่ วนของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ลดลงเนื่ องจาก
รายการที่ มี กิ จ กรรมโดยตรงของกิ จ การ และจากรายการอย่ า งอื่ น ที่ มี ผ ลกระทบกับ กิ จ การ
ในช่วงเวลาหนึ่งยกเว้นผลกระทบที่เกิดค่าใช้จ่าย หรื อการจ่ายคืนทุนผูเ้ ป็ นเจ้าของ
7.1.1.2 การจัดทางบกาไรขาดทุนแบบรายงาน (Report Form) ให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
1) เขียนหัวงบกาไรขาดทุน ประกอบด้วย 3 บรรทัด คือ
บรรทัดที่ 1 ชื่อกิจการ
บรรทัดที่ 2 เขียนคาว่า “งบกาไรขาดทุน”
บรรทัดที่ 3 เขียนสาหรับรอบระยะเวลาที่จดั ทางบกาไรขาดทุนและ
วันที่สิ้นสุ ด
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2) เขียนคาว่า “รายได้” แล้วนาบัญชีหมวดรายได้มาใส่ ในงบกาไรขาดทุน
ถ้ามีมากกว่า 1 รายการให้แสดงการรวมยอดรายได้ท้ งั หมดด้วย
3) เขี ย นค าว่า “ค่ า ใช้จ่ า ย” แล้ว น าบัญ ชี ห มวดค่ า ใช้จ่ า ยมาใส่ ใ น
งบกาไรขาดทุน หากมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 1 รายการ ให้แสดงการรวมยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วย
4) หาผลต่ า งระหว่ า งยอดรวมรายได้แ ละยอดรวมค่ า ใช้ จ่ า ย ถ้า
ยอดรวมรายได้ม ากกว่า ยอดรวมค่ า ใช้จ่า ย ผลต่ า งคื อ “ก าไรสุ ท ธิ ” และถ้า ยอดรวมค่ า ใช้จ่า ย
มากกว่ายอดรวมรายได้ ผลต่างคือ “ขาดทุนสุ ทธิ ”
7.1.2 ประเภทของงบก าไรขาดทุ น ในการจัด ท างบก าไรขาดทุ นรู ป แบบรายงาน
จาแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ มี 2 ประเภท คือ
7.1.2.1 งบกาไรขาดทุนจาแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบขั้นเดียว
7.1.2.2 งบกาไรขาดทุนจาแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบหลายขั้น
7.1.2.1 งบกาไรขาดทุนจาแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบขั้นเดียว (Single Step
Income Statement) เป็ นการจัดทางบกาไรขาดทุนแบบง่าย ๆ โดยการแบ่งรายการเป็ นสองกลุ่ม
คือ รายได้และกาไรกลุ่มหนึ่ ง กับค่าใช้จ่ายและขาดทุนกลุ่มหนึ่ง ในการแสดงจะนารายการที่เป็ น
รายได้ และกาไรตั้งหักด้วยรายการที่เป็ นค่าใช้จ่าย และขาดทุนจะได้กาไร หรื อขาดทุนสุ ทธิ จาก
การดาเนิ นงาน ซึ่ งงบแบบนี้ เป็ นแบบที่บงั คับใช้ตามมาตรฐานงบการเงินตามประกาศกฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 ดังแสดงในตัวอย่าง ดังนี้
ตัวอย่างที่ 8.3 งบกาไรขาดทุนรู ปแบบรายงาน จาแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบขั้นเดียว
รายได้
ขายสัตว์เพื่อขาย/ขายผลิตผลจากสัตว์/ขายผลิตผลจากพืช  
+

รายได้อื่น ๆ

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย
+

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน

หัก ต้นทุนทางการเงิน

กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
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7.1.2.2 งบกาไรขาดทุนจาแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบหลายขั้น (Multiple
Step Income Statement) เป็ นการจัดทางบที่แสดงผลกาไรขาดทุนให้เห็นเป็ นหลายขั้น โดยเน้น
ให้เห็นถึงผลที่เกิดจากการดาเนินงานปกติ และที่ไม่เกี่ยวกับการดาเนินงานปกติ วิธีน้ ี จะแบ่งรายได้
และค่ า ใช้จ่า ยออกเป็ นสองกลุ่ ม ส าหรั บ ค่ า ใช้จ่ า ยที่ จดั เป็ นประเภทใหญ่ ๆ เช่ น ต้นทุ นขาย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน เป็ นต้น ในงบกาไรขาดทุนนี้ จะเปรี ยบเทียบรายได้กบั ค่าใช้จ่ายแต่ละ
ประเภทแสดงออกเป็ นกาไรขั้นต้น กาไรก่อนหักค่าใช้จ่าย กาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน กาไรสุ ทธิ
ตัวอย่างที่ 8.4 งบกาไรขาดทุนรู ปแบบรายงาน จาแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบหลายขั้น
ขายสัตว์เพื่อขาย/ขายผลิตผลจากสัตว์/ขายผลิตผลจากพืช
หัก ต้นทุนขาย
กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
บวก รายได้อื่น ๆ
กาไร (ขาดทุน) ก่อนหักค่าใช้จ่าย
หัก ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน
หัก ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ







+




-







7.1.3 ความหมายของรายการย่อในงบกาไรขาดทุน ประกอบด้วย
7.1.3.1 รายได้ ประกอบด้วย
1) รายได้จากการขาย (Revenues from the Sales) หมายถึง รายได้
ที่เกิดจากการขายสิ นค้า สิ ทธิ หรื อบริ การ เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสด สิ ทธิ เรี ยกร้องให้ชาระเงินหรื อ
สิ่ งอื่นที่มีมูลค่าคิดเป็ นเงิ นได้ ทั้งนี้ ให้แสดงเป็ นยอดสุ ทธิ หลังหักรายการรั บคืนและส่ วนลดแล้ว
โดยแยกแสดงเป็ นรายได้แต่ละประเภท เช่น ขายสัตว์เพื่อขาย ขายผลิตผลจากสัตว์ ขายผลิตผลจากพืช
เป็ นต้น
2) รายได้อื่น ๆ (Other Incomes) หมายถึง รายได้จากการดาเนินงาน
นอกจากที่กาหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 1) ทั้งนี้ ให้รวมกาไรอื่นที่ไม่จดั เป็ นรายการพิเศษ เช่ น
กาไรจากการขายเงินลงทุน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสิ นทรัพย์อื่น เป็ นต้น
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7.1.3.2 ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
1) ต้นทุนขาย (Costs of the Sales) หมายถึง ต้นทุนของสิ นค้า
หรื อผลิตผลที่ขายรวมราคาซื้ อ ต้นทุนการผลิ ตของผลิ ตผลที่ขาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ่ายไป
เพื่อให้สินค้า หรื อผลิตผลอยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะขาย
2) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร (Selling Administrative Expenses)
หมายถึ ง ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นเนื่ องมาจากการขาย และค่าใช้จ่ายทัว่ ไปที่เกิ ดขึ้นในการดาเนิ นงาน
ส่ วนรวม ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นและดอกเบี้ยจ่าย
3) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
นอกจากต้นทุนขาย หรื อต้นทุนขายผลิตผล ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ทั้งนี้ ให้รวมถึงขาดทุนอื่น
ที่ไม่จดั เป็ นรายการพิเศษ เช่ น ขาดทุ นจากการขายเงิ นลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุ ปกรณ์ และ
สิ นทรัพย์อื่น และขาดทุนจากการหยุดงานของพนักงานในกรณี ที่มีรายได้จากการขายสิ นทรัพย์
ดังกล่าว ให้นามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุ ทธิ
7.1.3.3 กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (Profit (Loss)
before Finance Costs and Income Tax Expenses) หมายถึง ยอดรวมรายได้หกั ด้วยยอดรวมค่าใช้จ่าย
แต่ก่อนหักต้นทุนทางการเงิน หากมีผลขาดทุนให้แสดงจานวนเงินไว้ในเครื่ องหมายวงเล็บ
7.1.3.4 ต้นทุนทางการเงิน (Finance Costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
กิจการต้องจัดหาเงินลงทุนมาดาเนิ นงาน เช่น ดอกเบี้ยจ่าย (ดอกเบี้ยเงินกู)้ ค่าธรรมเนี ยมธนาคาร
หรื อค่าตอบแทนเนื่องจากการใช้ประโยชน์จากเงินหรื อเงินทุน
7.1.3.5 ภาษีเงินได้ (Income Tax Expenses) หมายถึง ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
คานวณขึ้นตามวิธีการบัญชีหรื อตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
7.1.3.6 กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ (Net Profit (Loss)) หมายถึง กาไรหรื อขาดทุน
หลังจากหัก ต้นทุนการเงิ นและภาษีเงิ นได้แล้ว หากมีผลขาดทุ นสุ ท ธิ ให้แสดงจานวนเงิ นไว้ใ น
เครื่ องหมายวงเล็บ
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ตัวอย่างที่ 8.4 จากข้อมูลกระดาษทาการตัวอย่าง 8.2 แสดงงบกาไรขาดทุนจาแนกค่าใช้จ่ายตาม
หน้าที่ - แบบขั้นเดียวของสายชลฟาร์ ม ดังนี้
สายชลฟาร์ม
งบกาไรขาดทุน
สาหรับรอบระยะเวลา 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 25  3
รายได้
ขายสัตว์เพื่อขาย
ขายผลิตผลจากสัตว์
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายสัตว์เพื่อขายและขายผลิตผลจากสัตว์ (1)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร (2)
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
หัก ต้นทุนทางการเงิน
กาไรสุ ทธิ
รายละเอียดประกอบงบกาไรขาดทุน
รายละเอียด 1 ต้นทุนขายสัตว์เพื่อขายและขายผลิตผลจากสัตว์
ค่าสัตว์เพื่อขาย
ค่าอาหารสัตว์
ค่าแรงงาน
รวม
รายละเอียด 2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าเสื่ อมราคาสัตว์ใช้งาน
ค่าเสื่ อมราคาอุปกรณ์การเกษตร
ค่าเสื่ อมราคารถแทรกเตอร์
ค่าเสื่ อมราคาโรงเรื อน
รวม

190,700.57,000.1,800.249,500.136,000.36,000.172,000.77,500.3,000.74,500.-

70,000.36,000.30,000.136,000.1,500.3,000.24,000.7,500.36,000.-
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ตัวอย่างที่ 8.5 จากข้อมูลกระดาษทาการตัวอย่าง 8.2 แสดงงบกาไรขาดทุนจาแนกค่าใช้จ่ายตาม
หน้าที่ - แบบหลายขั้นของสายชลฟาร์ ม ดังนี้
สายชลฟาร์ม
งบกาไรขาดทุน
สาหรับรอบระยะเวลา 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 25  3
ขายสัตว์เพื่อขายและขายผลิตผลจากสัตว์
247,700.หัก ต้นทุนขายสัตว์เพื่อขายและขายผลิตผลจากสัตว์ (1)
136,000.กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
111,700.บวก รายได้อื่น ๆ
1,800.กาไรก่อนหักค่าใช้จ่าย
113,500.หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร (2)
36,000.รวมค่าใช้จ่าย
36,000.กาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
77,500.หัก ต้นทุนทางการเงิน
3,000.กาไรสุ ทธิ
74,500.7.2 งบแสดงฐานะการเงิน (Statements of the Financial position)
งบแสดงฐานะการเงิ น หมายถึ ง งบที่จดั ท าขึ้ นมาเพื่อแสดงฐานะทางการเงิ นของ
กิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง ประกอบด้วยสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง การนาเสนองบการเงิ น
โดยสภาวิชาชี พบัญชี เริ่ มใช้ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ได้เปลี่ยนชื่อจาก “งบดุล” เป็ น
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน จัดทาได้ 2 แบบ คือ แบบรายงานและแบบบัญชี
7.2.1 งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน (Report Form) จะใช้แบบฟอร์ มตามรู ปแบบ
ของประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่ อง กาหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิ น พ.ศ. 2552 ของ
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่ตอ้ งนาเสนออย่างเป็ นทางการ ซึ่ งขั้นตอน
ในการจัดทางบแสดงฐานะการเงินแบบรายงานมี ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เขียนหัวงบแสดงฐานะการเงิน 3 บรรทัด ให้อยูก่ ่ ึงกลางหน้ากระดาษ
บรรทัดที่ 1 เขียนชื่อกิจการ
บรรทัดที่ 2 เขียนคาว่า “ งบแสดงฐานะการเงิน ”
บรรทัดที่ 3 เขียน ณ วันเดือนปี ที่จดั ทางบแสดงฐานะการเงิน
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ขั้นตอนที่ 2 เขียนคาว่า “ สิ นทรัพย์ ” ไว้ตรงกลางกระดาษตอนบน ด้านซ้ายเขียน
หัวข้อสิ นทรัพย์หมุนเวียน และแสดงรายการสิ นทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด บรรทัดถัดมาเขียนหัวข้อ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนให้ตรงกับหัวข้อสิ นทรัพย์หมุนเวียน และแสดงรายการสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทั้งหมด หลังจากรวมยอดทั้งหมดของสิ นทรัพย์
ขั้นตอนที่ 3 เขียนคาว่า “ หนี้ สินและส่ วนของเจ้าของ ” ไว้ตรงกลางกระดาษ
ต่ อจากสิ นทรั พ ย์ ให้แ สดงรายการที่ เป็ นหนี้ สิ นหมุ นเวีย นและหนี้ สิ นไม่ หมุ นเวีย นก่ อน และ
ตามด้วยรายการที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ โดยแสดงทุนต้นงวดบวกด้วยกาไรสุ ทธิ (หักขาดทุนสุ ทธิ ) หัก
ถอนใช้ส่วนตัว (เงินถอน) แล้วรวมยอดทั้งหมดของหนี้ สินและส่ วนของเจ้าของ ซึ่ งจะต้องเท่ากับ
ยอดสิ นทรัพย์ จึงจะถือว่าถูกต้อง
ตัวอย่างที่ 8.6 แบบฟอร์มงบแสดงฐานะการเงิน แบบรายงาน
ชื่อกิจการ...................................
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ...................................................
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน

...............................

...............................
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

...............................

...............................
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน

...............................

...............................
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
...............................
รวมหนี้สิน
ส่ วนของเจ้าของ
ทุน.........................
รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้าของ

+


+

+



+


+




+
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ตัวอย่างที่ 8.7 งบแสดงฐานะการเงิน แบบรายงาน
สายชลฟาร์ม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด
9,500.เงินฝากธนาคาร
120,000.ลูกหนี้
5,000.สัตว์เพื่อขายคงเหลือ
5,000.รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สัตว์ใช้งาน
15,000.หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม-สัตว์ใช้งาน
1,750.13,250.อุปกรณ์การเกษตร
30,000.หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม-อุปกรณ์การเกษตร 4,500.25,500.รถแทรกเตอร์
120,000.หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม-รถแทรกเตอร์
28,000.92,000.โรงเรื อน
150,000.หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม-โรงเรื อน
11,250.- 138,750.รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้
10,000.ค่าแรงงานค้างจ่าย
9,000.รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้
รวมหนี้สิน

139,500.-

269,500.409,000.-

19,000.40,000.59,000.-
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ส่ วนของเจ้าของ
ทุน - นายสายชล
บวก กาไรสุ ทธิ

281,500.74,500.356,000.6,000.-

หัก ถอนใช้ส่วนตัว
รวมส่ วนของเจ้าของ
350,000.รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
409,000.7.2.2 แบบบัญชี (Account Form) งบแสดงฐานะการเงินแบบบัญชีถือหลักความสมดุล
ของสมการบัญชีและหลักการบัญชีคือ สิ นทรัพย์ = หนี้สิน + ส่ วนของเจ้าของ ดังนั้นแบบฟอร์ ม
จึงเป็ นดังนี้คือ หลังจากเขียนหัวงบ 3 บรรทัดเช่นเดียวกับแบบรายงานแล้วจะขีดเส้นเป็ นรู ปตัว “ T ”
เพื่อแสดงรายการสิ นทรัพย์ไว้ทางด้านซ้ายมือ หนี้สินและส่ วนของเจ้าของไว้ทางด้านขวามือ และ
เมื่อลงรายการครบถ้วนทั้งสองข้างแล้ว จะต้องรวมยอดเงินทั้ง 2 ด้านซึ่ งจะต้องเท่ากันในบรรทัด
เดียวกันตามแนวยาว ตามตัวอย่าง ดังนี้
ตัวอย่างที่ 8.8 แบบฟอร์มงบแสดงฐานะการเงิน แบบบัญชี
ชื่อกิจการ...................................
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ...................................................
สิ นทรัพย์
บาท สต. หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
............................
- .......................

............................
- รวมหนี้สินหมุนเวียน

............................
- หนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
- ...........................

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
............................
- รวมหนี้สิน

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
- ส่ วนของเจ้าของ

ทุน - ..........
รวมสิ นทรัพย์
- รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้าของ

สิ นทรัพย์ = หนี้สิน + ส่ วนของเจ้าของ

บาท สต.









-
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ตัวอย่างที่ 8.9 งบแสดงฐานะการเงิน แบบบัญชี

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
สัตว์เพื่อขายคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

สายชลฟาร์ม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
9,500 - เจ้าหนี้
120,000 - หนี้สินไม่หมุนเวียน
5,000 - เงินกู้
8,000 - รวมหนี้สิน
142,500 - ส่ วนของเจ้าของ
ทุน - นายสายชล
405,000 405,000 547,500 - รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้าของ

10,000 40,000 50,000 497,500 -

547,500 -

8. ประโยชน์ ของงบการเงิน
งบการเงินมีประโยชน์ต่อกิจการฟาร์ ม ดังนี้
8.1 ทาให้เจ้าของกิจการฟาร์ มทราบผลการดาเนินงานว่าในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผา่ นมา
มีผลกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนินงานเป็ นจานวนเท่าไร
8.2 ทาให้เจ้าของกิจการฟาร์ มทราบฐานะการเงินของตนว่ามีสินทรัพย์ หนี้สินและ
ส่ วนของเจ้าของ ณ วันใดวันหนึ่งเป็ นจานวนเท่าไร
8.3 เป็ นหลักฐานในการบันทึกรายการเปิ ดบัญชีเมื่อเริ่ มรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ได้
8.4 ใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อขอกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินได้
8.5 เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจของเจ้าของกิจการในดาเนิ นกิจการต่อไป
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สรุป
กระดาษทาการ หมายถึ ง แบบฟอร์ ม ที่จดั ทาขึ้นเพื่อให้การจัดทางบการเงิ นสะดวกและ
รวดเร็ วขึ้ น มี ประโยชน์ช่วยในการตรวจสอบความถู ก ต้องของการจัดทางบการเงิ นและยังเป็ น
กระดาษร่ างช่วยจาแนกตัวเลขจากงบทดลองไว้ในช่องต่าง ๆ เพื่อช่วยให้จดั ทางบการเงินสะดวก
และรวดเร็ วขึ้น
งบการเงิน หมายถึง รายงานทางการเงินที่แสดงฐานะทางการเงินผลการดาเนิ นงานของ
กิจการสาหรับงวดบัญชีหนึ่ง ๆ ซึ่งปกติจะเป็ นระยะเวลา 1 ปี งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ
สาหรับงวด งบกระแสเงินสดสาหรับงวดและหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินแบ่งออกเป็ น
2 รู ปแบบ คือ แบบรายงานและแบบบัญชี
งบกาไรขาดทุน หมายถึ ง งบที่แสดงผลการดาเนิ นงานของกิ จการในรอบระยะเวลาใด
เวลาหนึ่งว่ามีกาไรหรื อขาดทุนจานวนเท่าใด รายการในงบกาไรขาดทุนจะแสดงในส่ วนรายได้และ
ค่าใช้จ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน หมายถึง งบที่จดั ทาขึ้นมาเพื่อแสดงฐานะทางการเงิ นของกิ จการ
ณ วันใดวันหนึ่ง ประกอบด้วยสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ
ประโยชน์ของงบการเงิน ทาให้เจ้าของกิจการฟาร์ มทราบผลการดาเนิ นงานฐานะการเงิ น
เป็ นหลักฐานในการบันทึกรายการเปิ ดบัญชีและประกอบการขอกูย้ ืมเงินและข้อมูลในการตัดสิ นใจ
ของเจ้าของกิจการ
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แบบฝึ กปฏิบัติ หน่ วยที่ 8
กระดาษทาการและงบการเงิน
จงแสดงวิธีทา
ข้ อ 8.1

ต่อไปนี้ เป็ นยอดคงเหลือในงบทดลองของดวงใจฟาร์ม
เงินสด
65,000.เงินฝากธนาคาร
130,000.ลูกหนี้
60,000.รถบรรทุก
300,000.ที่ดิน
100,000.เจ้าหนี้
เงินกู้
ทุน - นางดวงใจ
ถอนใช้ส่วนตัว
14,000.ขายสัตว์เพื่อขาย
ค่าสัตว์เพื่อขาย
30,000.ค่าอาหารสัตว์
30,000.ค่าแรงงาน
20,000.ค่าวัคซี น
800.-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25  3

50,000.100,000.404,000.200,000.-
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ค่าพันธุ์พืชพันธุ์ไม้
ค่าขนส่ ง
ค่าไฟฟ้ า

2,000.1,500.700.-

ให้ ทา
1. กระดาษทาการ 8 ช่อง สาหรับรอบระยะเวลา 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 25  3
2. งบกาไรขาดทุนแบบรายงาน-แบบหลายขั้น
3. งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน

ข้ อ 8.2

ชื่อบัญชี
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ - นายดวง
อุปกรณ์การเกษตร
รถแทรกเตอร์
โรงเรื อน
ที่ดิน
เจ้าหนี้ - ร้านสยาม
เจ้าหนี้ - บริ ษทั ไทยรุ่ งเรื อง
เงินกู้ - ธกส.
ทุน - นายสนธิ
ถอนใช้ส่วนตัว
ขายสัตว์เพื่อขาย

สนธิฟาร์ม
งบทดลอง
วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
เดบิต
เลขที่
บัญชี
บาท
101
239,900
102
127,000
103
5,000
104
10,300
105
100,000
106
20,000
107
30,000
201
202
203
301
302
2,000
401

สต.
-

เครดิต
บาท
สต.

8,000
80,000
200,000
233,000

-

39,000 -

302
รายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าสัตว์เพื่อขาย
ค่าอาหารสัตว์
ค่าเวชภัณฑ์
ค่าแรงงาน
ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง

402
502
501
503
504
505

700 3,000
15,000
1,500
4,000
3,000
560,700

-

560,700 -

ให้ ทา
กระดาษทาการ 8 ช่อง สาหรับรอบระยะเวลา 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 25  3
ข้ อ 8.3

ชื่อบัญชี
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ - นายช่วย
อุปกรณ์การเกษตร
สัตว์ใช้งาน
โรงเรื อน
ที่ดิน
เจ้าหนี้ - ร้านมณี เกษตร
เงินกู้ - ธกส.
ทุน - นายพัฒนา
ถอนใช้ส่วนตัว
ขายสัตว์เพื่อขาย
ขายผลิตผลจากพืช

พัฒนาฟาร์ม
งบทดลอง
วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
เดบิต
เลขที่
บัญชี
บาท
101
37,500
102
118,000
103
32,500
104
12,000
105
15,000
106
20,000
107
200,000
201
202
301
302
2,000
401
402

สต.
-

เครดิต
บาท
สต.

1,000 50,000 343,000 70,000 5,000 -
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ค่าสัตว์เพื่อขาย
ค่าอาหารสัตว์
ค่าพันธุ์พืชพันธุ์ไม้
ค่าปุ๋ ย
ค่าน้ าค่าไฟฟ้ า
ค่าแรงงาน

501
502
503
504
505
506

12,000
10,000
300
500
1,200
8,000
469,000

-

469,000 -

ให้ ทา
1. กระดาษทาการ 8 ช่อง สาหรับรอบระยะเวลา 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 25  3
2. งบกาไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินแบบบัญชี
ข้ อ 8.4
สันติสุขฟาร์ม
งบทดลอง
วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
เดบิต
เลขที่
ชื่อบัญชี
บัญชี
บาท
เงินสด
101
52,000
เงินฝากธนาคาร
102
140,000
ลูกหนี้ - นายต้นน้ า
103
3,500
อุปกรณ์การเกษตร
104
60,000
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - อุปกรณ์การเกษตร
105
สัตว์ใช้งาน
106
16,000
โรงเรื อน
107
120,000
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - โรงเรื อน
108
ที่ดิน
109
200,000
เจ้าหนี้ - ร้านเพื่อนเกษตร
201
เงินกู้ - ธกส.
202
ทุน - นายสันติสุข
301
ถอนใช้ส่วนตัว
302
3,000
ขายผลิตผลจากสัตว์
401
ขายผลิตผลจากพืช
402

สต.
-

เครดิต
บาท
สต.

1,200 2,400 18,000 150,000 433,700 64,000 7,000 -
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ค่าสัตว์เพื่อขาย
ค่าอาหารสัตว์
ค่าพันธุ์พืชพันธุ์ไม้
ค่าปุ๋ ย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าแรงงาน
ดอกเบี้ยจ่าย

501
502
503
504
505
506
507

46,000 10,500 6,000 1,100 1,200 8,000 9,000 676,300 676,300 ให้ ทา 1. กระดาษทาการ 8 ช่อง สาหรับรอบระยะเวลา 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 25  3
2. งบกาไรขาดทุนแบบรายงานขั้นเดียวและหลายขั้น
3. งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน
ข้ อ 8.5
พรชัยฟาร์ม
งบทดลอง
วันที่ 31 ธันวาคม 25  4
เดบิต
เครดิต
เลขที่
ชื่อบัญชี
บัญชี
บาท
สต.
บาท
สต.
เงินสด
101
69,050 เงินฝากธนาคาร
102
300,000 ลูกหนี้ - นายสมหวัง
103
35,000 อุปกรณ์การเกษตร
104
45,000 โรงเรื อน
105
25,000 ที่ดิน
106
80,000 เจ้าหนี้ - สยามเกษตร
201
8,000 เงินกู้ - ธกส.
202
145,000 ทุน - นายพรชัย
301
380,750 ถอนใช้ส่วนตัว
302
1,000 ขายสัตว์เพื่อขาย
401
91,300 ขายผลิตผลจากพืช
402
5,200 รายได้เบ็ดเตล็ด
403
300 ค่าแรงงาน
501
9,000 ค่าสัตว์เพื่อขาย
502
33,200 -

305
ค่าอาหารสัตว์
ค่าพันธุ์พืชพันธุ์ไม้
ค่าปุ๋ ย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไถพื้นที่
ดอกเบี้ยจ่าย

503
504
505
506
507
508

18,800
3,500
1,300
2,000
1,700
6,000
630,550

-

630,550 -

ให้ ทา 1. กระดาษทาการ 8 ช่อง สาหรับรอบระยะเวลา 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 25  4
2. งบกาไรขาดทุนแบบขั้นเดียวและหลายขั้น (รายงาน)
3. งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน

ข้อ 8.6 เว้น 1 หน้า
ใช้ ไฟล์หน่วย 8ต่อ 2
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ใบงานที่ 8.1
ชื่อ-สกุล…………………………………………………….เลขที่.......................ระดับชั้น................
วิชา.................................................................เรื่ อง..............................................................................
สัง่ งานวันที่......................................................กาหนดส่ งงาน.............................................................
จุดประสงค์การเรี ยนรู้
1. อธิบายความหมายและประเภทของกระดาษทาการได้
2. บอกประโยชน์ของกระดาษทาการได้
3. อธิบายรู ปแบบของกระดาษทาการ 8 ช่องได้
4. จัดทากระดาษทาการ 8 ช่องได้
กิจกรรมปฏิบตั ิ
1. จงอธิบายความหมายและบอกประโยชน์ของกระดาษทาการ
2. จงบอกส่ วนประกอบต่าง ๆ ของกระดาษทาการ 8 ช่อง ตามแบบฟอร์ มนี้
กระดาษทาการ หมายถึง....................................................................................................................
ประโยชน์ของกระดาษทาการคือ.........................................................................................................
.............................................................................................................................................................
รู ปแบบของกระดาษทาการ 8 ช่อง มีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อกิจการ...........................(1)
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กระดาษทาการ
สาหรับงวด........................สิ้ นสุ ดวันที่.......................
ชื่อบัญชี
(2)

เลขที่ งบทดลอง รายการปรับปรุ ง งบกาไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน
บัญชี เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต
(3) (4)

(4)

(5)

(5)

(6)

(6)

(7)

(7)

คะแนนที่ได้........................................
ลงชื่อ..................................(ผูป้ ระเมิน)

ใบงานที่ 8.2
ชื่อ-สกุล…………………………………………………….เลขที่.......................ระดับชั้น................
วิชา.................................................................เรื่ อง..............................................................................
สั่งงานวันที่......................................................กาหนดส่ งงาน.............................................................
จุดประสงค์การเรี ยนรู้
1. อธิบายความหมายของงบการเงินและงบกาไรขาดทุนได้
2. อธิ บายและจัดทางบกาไรขาดทุนได้
กิจกรรมปฏิบตั ิ
1. จงอธิบายความหมายของงบการเงิน
2. ให้เขียนแบบฟอร์มงบกาไรขาดทุนแบบขั้นเดียว
ความหมายของงบการเงิน คือ............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ความหมายของงบกาไรขาดุทน คือ....................................................................................................
.............................................................................................................................................................
งบกาไรขาดทุนแบบขั้นเดียว
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.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
คะแนนที่ได้........................................
ลงชื่อ..................................(ผูป้ ระเมิน)

ใบงานที่ 8.3
ชื่อ-สกุล…………………………………………………….เลขที่.......................ระดับชั้น................
วิชา.................................................................เรื่ อง..............................................................................
สัง่ งานวันที่......................................................กาหนดส่ งงาน.............................................................
จุดประสงค์การเรี ยนรู้
1. อธิบายความหมายของงบแสดงฐานะการเงินได้
2. อธิบายและจัดทางบแสดงฐานะการเงินได้
กิจกรรมปฏิบตั ิ
1. จงอธิบายความหมายของงบแสดงฐานะการเงิน
2. ให้เขียนแบบฟอร์มงบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน
ความหมายของงบแสดงฐานะการเงิน คือ..........................................................................................
.............................................................................................................................................................
งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
คะแนนที่ได้........................................
ลงชื่อ..................................(ผูป้ ระเมิน)

แบบประเมินผลการเรียนรู้ หลังเรียน หน่ วยที่ 8
กระดาษทาการและงบการเงิน

คาสั่ ง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดคือ ความหมายของกระดาษทาการ
ก. แสดงผลการดาเนินงาน
ข. แสดงฐานะการเงิน
ค. เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการจัดทางบการเงิน
ง. เป็ นเครื่ องมือพิสูจน์ความถูกต้องของงบการเงิน
จ. แสดงการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้น
2. กระดาษทาการ 8 ช่องมีรูปแบบอย่างไร
ก. ช่องเดบิตและเครดิตของงบทดลอง, งบกาไรขาดุทน, รายการปรับปรุ ง,
งบแสดงฐานะการเงิน
ข. ช่องเดบิตและเครดิตของงบทดลอง, รายการปรับปรุ ง, งบกาไรขาดุทน,
งบแสดงฐานะการเงิน
ค. ช่องเดบิตและเครดิตของงบแสดงฐานะการเงิน, รายการปรับปรุ ง, งบกาไรขาดทุน,
งบทดลอง
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ง. ช่องเดบิตและเครดิตของงบทดลอง, งบกาไรขาดทุน, งบแสดงฐานะการเงิน,
งบทดลองหลังปรับปรุ ง
จ. ช่องเดบิตและเครดิตของบทดลอง, งบกาไรขาดทุน, รายการปรับปรุ ง, งบทดลองหลังปรับปรุ ง
3. บัญชีค่าสัตว์เพื่อขาย แสดงยอดในกระดาษทาการตามข้อใด
ก. ด้านเครดิตของงบกาไรขาดทุนและด้านเครดิตของงบแสดงฐานะการเงิน
ข. ด้านเครดิตของงบแสดงฐานะการเงิน
ค. ด้านเครดิตของงบกาไรขาดทุน
ง. ด้านเดบิตของงบแสดงฐานะการเงิน
จ. ด้านเดบิตของงบกาไรขาดทุน

4. งบการเงิน หมายถึงข้อใด
ก. งบที่เจ้าหน้าที่การเงินจัดทาขึ้น
ข. งบที่เกี่ยวกับการประมาณการใช้จ่ายเงิน
ค. งบที่แสดงถึงผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงินของกิจการ
ง. งบที่พิสูจน์ความถูกต้องในการบันทึกจานวนเงิน
จ. งบที่แสดงให้เห็นว่าแต่ละบัญชีมีจานวนเงินเท่าไร
5. งบกาไรขาดทุน หมายถึงข้อใด
ก. งบที่แสดงฐานะการเงินของกิจการฟาร์ม ณ วันใดวันหนึ่ง
ข. งบที่แสดงผลการดาเนินงานของกิจการฟาร์ม
ค. งบที่แสดงรายได้ท้ งั หมดของกิจการฟาร์ ม
ง. งบที่แสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกิจการฟาร์ ม
จ. งบที่พิสูจน์ความถูกต้องตามหลักการบัญชีคู่
6. ข้อใดคือประเภทของงบการเงินที่ใช้ในกิจการฟาร์ ม
ก. งบกระแสเงินสดและงบแสดงฐานะการเงิน
ข. งบกระแสเงินสดและงบกาไรขาดทุน
ค. งบกาไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน
ง. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของสาหรับงวดและงบกระแสเงินสด
จ. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของสาหรับงวดและงบกาไรขาดทุน
7. การจัดทางบการเงินของกิจการฟาร์ ม จัดทาได้กี่รูปแบบ รู ปแบบอะไรบ้าง
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ก. 2 แบบ คือ แบบรายงาน และแบบบัญชี
ข. 2 แบบ คือ แบบขั้นตอนเดียว และแบบหลายขั้นตอน
ค. 3 แบบ คือ แบบรายงาน แบบบัญชีและแบบขั้นตอนเดียว
ง. 3 แบบ คือ แบบรายงาน แบบบัญชี และแบบบัญชีแยกประเภท
จ. กิจการฟาร์ มเลือกใช้แบบใดก็ได้
8. ส่ วนหัวงบกาไรขาดทุนประกอบด้วยรายการอะไรบ้าง
ก. ชื่อกิจการ งบกาไรขาดทุน วันที่
ข. ชื่อกิจการ งบแสดงฐานะการเงิน วันที่
ค. ชื่อกิจการ งบแสดงฐานะการเงิน สาหรับงวดบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่
ง. ชื่อกิจการ งบกาไรขาดทุน สาหรับงวดบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่
จ. ชื่อกิจการ วันที่ งบกาไรขาดทุน
9. ถ้ากิจการฟาร์ มมีผลกาไรสุ ทธิ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. รายได้มากกว่าส่ วนของเจ้าของ
ข. ส่ วนของเจ้าของมากกว่ารายได้
ค. รายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย
ง. ค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้
จ. สิ นทรัพย์มากกว่ารายได้
10. ข้อใดคือประโยชน์ของงบการเงิน
ก. เป็ นการบันทึกรายการเปิ ดบัญชีของกิจการฟาร์ ม
ข. ช่วยพิสูจน์ความถูกต้องในการบันทึกบัญชีแยกประเภท
ค. ช่วยพิสูจน์ความถูกต้องในการบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป
ง. ทาให้ทราบผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการฟาร์ ม
จ. ช่วยในการวิเคราะห์รายการค้าได้ถูกต้อง

หน่ วยที่ 8
กระดาษทาการและงบการเงิน

สาระสาคัญ
กระดาษทาการจะจัดแบ่งช่องต่าง ๆ สามารถทาได้หลายรู ปแบบขึ้นอยูก่ บั ความต้องการ
ของแต่ละกิจการที่มีลกั ษณะการประกอบธุ รกิจที่แตกต่างกัน กระดาษทาการเป็ นเครื่ องมือที่จะช่วย
ให้การจัดทางบการเงินสะดวกและรวดเร็ วขึ้น โดยจะนาตัวเลขของบัญชี ต่าง ๆ จากงบทดลองมา
จัดทารายการปรับปรุ ง งบกาไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน เพื่อคานวณผลการดาเนิ นงาน
ของกิจการว่ามีกาไรสุ ทธิ หรื อขาดทุนสุ ทธิเป็ นจานวนเท่าไรและตลอดจนฐานะการเงิน

หัวข้ อเรื่อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ความหมายและประโยชน์ของกระดาษทาการ
รู ปแบบของกระดาษทาการ 8 ช่อง
ขั้นตอนและวิธีการทากระดาษทาการชนิด 8 ช่อง
ความหมายของงบการเงิน
ประเภทของงบการเงิน
รู ปแบบของงบการเงิน
การจัดทางบการเงิน
ประโยชน์ของงบการเงิน

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

อธิบายความหมายและประโยชน์ของกระดาษทาการได้
บอกรู ปแบบของกระดาษทาการ 8 ช่องได้
บอกขั้นตอนและวิธีการทากระดาษทาการชนิด 8 ช่องได้
บอกความหมายของงบการเงินได้
บอกประเภทของงบการเงินได้
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6. บอกรู ปแบบของงบการเงินได้
7. จัดทางบกาไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินได้
8. บอกประโยชน์ของงบการเงินได้
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แบบประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน หน่ วยที่ 8
กระดาษทาการและงบการเงิน
คาสั่ ง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1. งบการเงิน หมายถึงข้อใด
ก. งบที่เจ้าหน้าที่การเงินจัดทาขึ้น
ข. งบที่เกี่ยวกับการประมาณการใช้จ่ายเงิน
ค. งบที่แสดงถึงผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงินของกิจการ
ง. งบที่พิสูจน์ความถูกต้องในการบันทึกจานวนเงิน
จ. งบที่แสดงให้เห็นว่าแต่ละบัญชีมีจานวนเงินเท่าไร
2. งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน เรี ยงลาดับอย่างไร
ก. สิ นทรัพย์ หนี้สิน ส่ วนของเจ้าของ
ข. สิ นทรัพย์ หนี้สิน ค่าใช้จ่าย
ค. รายได้ ค่าใช้จ่าย กาไรสุ ทธิ (ขาดทุนสุ ทธิ)
ง. ส่ วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย
จ. ส่ วนของเจ้าของ สิ นทรัพย์ หนี้สิน
3. งบกาไรขาดทุน หมายถึงข้อใด
ก. งบที่แสดงผลการดาเนิ นงานของกิจการฟาร์ม
ข. งบที่แสดงรายได้ท้ งั หมดของกิจการฟาร์ ม
ค. งบที่แสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกิจการฟาร์ ม
ง. งบที่พิสูจน์ความถูกต้องตามหลักการบัญชีคู่
จ. งบที่แสดงฐานะการเงินของกิจการฟาร์ม ณ วันใดวันหนึ่ง
4. ข้อใดคือ ความหมายของกระดาษทาการ
ก. แสดงฐานะการเงิน
ข. แสดงผลการดาเนินงาน
ค. แสดงการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้น
ง. เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการจัดทางบการเงิน
จ. เป็ นเครื่ องมือพิสูจน์ความถูกต้องของงบการเงิน
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5. กระดาษทาการ 8 ช่อง มีรูปแบบอย่างไร
ก. ช่องเดบิตและเครดิตของงบแสดงฐานะการเงิน, รายการปรับปรุ ง, งบกาไรขาดทุน,
งบทดลอง
ข. ช่องเดบิตและเครดิตของงบทดลอง, งบกาไรขาดทุน, งบแสดงฐานะการเงิน,
งบทดลองหลังปรับปรุ ง
ค. ช่องเดบิตและเครดิตของงบทดลอง, งบกาไรขาดุทน, รายการปรับปรุ ง, งบแสดงฐานะการเงิน
ง. ช่องเดบิตและเครดิตของงบทดลอง, งบกาไรขาดทุน, รายการปรับปรุ ง, งบทดลอง
หลังปรับปรุ ง
จ. ช่องเดบิตและเครดิตของงบทดลอง, รายการปรับปรุ ง, งบกาไรขาดุทน, งบแสดงฐานะการเงิน
6. Statements of the Financial position หมายถึงข้อใด
ก. งบที่พิสูจน์ความถูกต้องตามหลักการบัญชีคู่
ข. แสดงสิ นทรัพย์ หนี้สิน กาไรสุ ทธิ หรื อขาดทุนสุ ทธิ
ค. งบที่แสดงฐานะการเงินของกิจการฟาร์ม ณ วันใดวันหนึ่ง
ง. งบที่แสดงรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกิจการฟาร์ ม
จ. งบที่แสดงผลการดาเนินงานของกิจการฟาร์ม สาหรับรอบระยะเวลาหนึ่ง
7. ส่ วนหัวงบกาไรขาดทุนประกอบด้วยรายการอะไรบ้าง
ก. ชื่อกิจการ วันที่ งบกาไรขาดทุน
ข. ชื่อกิจการ งบกาไรขาดทุน วันที่
ค. ชื่อกิจการ งบแสดงฐานะการเงิน วันที่
ง. ชื่อกิจการ งบกาไรขาดทุน สาหรับงวดบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่
จ. ชื่อกิจการ งบแสดงฐานะการเงิน สาหรับงวดบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่
8. ถ้ากิจการฟาร์ มมีผลกาไรสุ ทธิ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้
ข. รายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย
ค. สิ นทรัพย์มากกว่ารายได้
ง. รายได้มากกว่าส่ วนของเจ้าของ
จ. ส่ วนของเจ้าของมากกว่ารายได้
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9. บัญชีถอนใช้ส่วนตัว แสดงยอดด้านใดและในงบการเงินข้อใด
ก. ด้านเดบิตทั้งงบกาไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน
ข. ด้านเดบิต งบกาไรขาดทุน
ค. ด้านเครดิต งบกาไรขาดทุน
ง. ด้านเครดิต งบแสดงฐานะการเงิน
จ. ด้านเดบิต งบแสดงฐานะการเงิน
10. ข้อใดคือประโยชน์ของงบการเงิน
ก. ทาให้ทราบผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการฟาร์ ม
ข. เป็ นการบันทึกรายการเปิ ดบัญชีของกิจการฟาร์ ม
ค. ช่วยพิสูจน์ความถูกต้องในการบันทึกบัญชีแยกประเภท
ง. ช่วยพิสูจน์ความถูกต้องในการบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป
จ. ช่วยในการวิเคราะห์รายการค้าได้ถูกต้อง

280

เนือ้ หา
1. ความหมายและประโยชน์ ของกระดาษทาการ
1.1 ความหมายของกระดาษทาการ
กระดาษทาการ (Work Sheet of Working Paper) หมายถึง กระดาษร่ างที่จดั ทาขึ้น
เพื่อช่ วยในการปรับปรุ งรายการและจัดทางบการเงิ นให้รวดเร็ วขึ้ น ซึ่ งการจัดทากระดาษทาการเป็ น
ขั้นตอนหนึ่ งที่กิจการสามารถเลือกทาหรื อไม่ทาก็ได้ เนื่ องจากการจัดทากระดาษทาการนั้นไม่ถือเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของวงจรบัญ ชี และส่ วนประกอบของงบการเงิ น แต่ หากกิ จการฟาร์ ม เลื อกที่ จะท า
กระดาษทาการ ณ วันสิ้ นงวดบัญชี กิ จการฟาร์ มสามารถทาได้หลังจากกิ จการผ่านขั้นตอนการจัดทา
งบทดลองก่อนปรับปรุ งเรี ยบร้อยแล้วแต่ก่อนปรับปรุ งรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป
1.2 ประโยชน์ ของกระดาษทาการ
เมื่อสิ้ นวันงวดบัญชีสามารถใช้ประโยชน์ของกระดาษทาการได้ ดังนี้
1.2.1 เพื่อช่วยให้จดั ทางบกาไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินสะดวกและรวดเร็ วขึ้น
1.2.2 เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดทารายการปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไป
1.2.3 เพื่อทารายการปรับปรุ งได้สะดวก และถูกต้อง
1.2.4 เพื่อทางบทดลองหลังการปรับปรุ งรายการต่าง ๆ
1.2.5 เพื่อจัดทางบทดลองหลังจากการปิ ดบัญชี

2. รู ปแบบของกระดาษทาการ 8 ช่ อง
กระดาษทาการจะจัดแบ่งช่องต่าง ๆ สามารถทาได้หลายรู ปแบบขึ้นอยู่กบั ความต้องการ
ของแต่ละกิ จการที่ มีลกั ษณะการประกอบธุ รกิ จที่ แตกต่างกัน กระดาษทาการแบบที่ง่ายที่ สุด คื อ
กระดาษทาการ 6 ช่อง เป็ นกระดาษทาการที่ยงั ไม่พิจารณาถึงรายการปรับปรุ งบัญชี โดยแบ่งออกเป็ น
ช่องงบทดลอง งบกาไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งมีช่องจานวนเงินของแต่ละงบทั้งด้าน
เดบิตและเครดิต การที่จะเรี ยกว่ากระดาษทาการ 6 ช่ อง 8 ช่ อง หรื อ 10 ช่อง ก็โดยนับช่ อง
จานวนเงินทั้งสิ้ นในแบบฟอร์ มนัน่ เอง แต่ในหน่วยนี้ จะจัดแบ่งเป็ นช่องต่าง ๆ ดังนี้ งบทดลอง
2 ช่ อง (เดบิ ตและเครดิ ต) รายการปรั บปรุ ง 2 ช่ อง (เดบิตและเครดิ ต) งบกาไรขาดทุ น 2 ช่ อง
(เดบิตและเครดิต) และงบแสดงฐานะการเงิน 2 ช่ อง (เดบิตและเครดิต) ดังนั้นจึงเรี ยกกระดาษทาการ
นี้วา่ “กระดาษทาการ 8 ช่อง”
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รู ปแบบของกระดาษทาการ 8 ช่อง

เว้น 1 หน้า
ใช้ไฟล์ ชื่อ รู ปแบบกระดาษทาการ 8 ช่อง
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(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

ยอดรวมของงบทดลอง ซึ่ งจะเท่ากันทั้ง 2 ด้าน
ยอดรวมของรายการปรับปรุ ง ซึ่ งจะเท่ากันทั้ง 2 ด้าน
ยอดรวมด้านเดบิตของงบกาไรขาดทุน
ยอดรวมด้านเครดิตของงบกาไรขาดทุน
ยอดรวมด้านเดบิตของงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดรวมด้านเครดิตของงบแสดงฐานะการเงิน
คาอธิ บายกาไรสุ ทธิ หรื อขาดทุนสุ ทธิ
ยอดรวมของงบกาไรขาดทุนซึ่ งจะเท่ากันทั้ง 2 ด้าน
ยอดรวมของงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่ งจะเท่ากันทั้ง 2 ด้าน

3. ขั้นตอนและวิธีการทากระดาษทาการชนิด 8 ช่ อง
ขั้นตอนและวิธีการทากระดาษทาการชนิด 8 ช่อง มีข้ นั ตอน ดังต่อไปนี้
3.1 เขียนหัวกระดาษทาการ จะประกอบด้วยข้อความ 3 บรรทัด ได้แก่
บรรทัดที่ 1 เขียนชื่อกิจการฟาร์ ม
บรรทัดที่ 2 เขียนชื่ อคาว่า กระดาษทาการ
บรรทัดที่ 3 เขียนชื่ อระยะเวลาและวันที่สิ้นสุ ด
3.2 ทาช่องงบทดลอง โดยนาชื่อบัญชีต่าง ๆ ที่มียอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท มาใส่
ในช่องงบทดลองของกระดาษทาการ ซึ่ งถ้าบัญชี ใดมียอดคงเหลือทางด้านเดบิตก็ให้นายอดคงเหลือ
นั้นมาใส่ ในช่องเดบิต แต่ถา้ หากว่าบัญชี ใดมียอดคงเหลื อทางด้านเครดิตก็ให้นายอดคงเหลื อมาใส่
ในช่ องเครดิ ต โดยเรี ยงตามลาดับบัญชี ดังนี้ สิ นทรัพย์ หนี้ สิ น ส่ วนของเจ้าของ รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย พร้อมระบุเลขที่บญั ชี แต่ละบัญชี ในช่องเลขที่บญั ชี แล้วรวมจานวนเงิน ช่องเดบิตและ
ช่องเครดิต ซึ่ งจานวนเงินทั้งสองช่ องจะต้องเท่ากัน ในกรณี ที่ไม่เท่ากันให้คน้ หาข้อผิดพลาดเพื่อ
แก้ไขให้ถูกต้อง และเมื่อทากระดาษทาการแล้วไม่จาเป็ นต้องไปจัดทางบทดลองต่างหาก
3.3 ท าช่ อ งรายการปรั บ ปรุ ง เมื่ อ ท าช่ อ งงบทดลองในกระดาษท าการแล้ ว ให้ น า
รายการปรับปรุ งที่บนั ทึกไว้ในสมุดรายวันทัว่ ไปไปลงในช่องรายการปรับปรุ ง โดยพิจารณาเดบิต
บัญชี หนึ่ งและเครดิตอีกบัญชี หนึ่ งที่ตรงข้าม แล้วบันทึกจานวนเงิ นในช่ องรายการ ถ้ารายการที่
ปรับปรุ งเป็ นบัญชี ที่ยงั ไม่มีชื่อปรากฏในงบทดลองให้เขียนชื่ อบัญชี ใหม่ในช่องชื่ อบัญชี และเขียน
เลขที่ บญ
ั ชี ใ นช่ องเลขที่ บญ
ั ชี ต่อท้ายงบทดลอง แล้วเขี ยนจานวนเงิ นที่ เดบิ ตและเครดิ ตในช่ อง
รายการปรับปรุ ง เมื่อได้ปรับปรุ งทุกรายการแล้วให้รวมยอดจานวนเงินในช่องรายการปรับปรุ งทั้ง
ด้า นเดบิ ตและเครดิ ต ซึ่ ง ยอดรวมเดบิ ต และเครดิ ตต้อ งเท่ า กัน ในกรณี ที่ ไ ม่ เท่ า กัน ให้ค ้นหา
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ข้อผิดพลาดเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง รายการที่ปรับปรุ งแต่ละรายการนี้จะต้องเขียนหมายเลขกากับทีละ
รายการ เพื่ออ้างอิงในการตรวจสอบภายหลังได้และเขียนคาอธิ บายรายการปรับปรุ งตามลาดับ
หมายเลขไว้ตอนท้ายของกระดาษทาการ
3.4 จาแนกยอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ หลังจากทาช่องรายการปรับปรุ งเสร็ จแล้ว ให้นา
ตัวเลขในช่ องงบทดลอง บวกหรื อลบกับช่องรายการปรับปรุ งแล้วแต่กรณี ถ้าอยู่ดา้ นเดี ยวกันให้
นาจานวนเงิ นมาบวกกัน แต่ถา้ อยู่คนละด้านให้นาจานวนเงิ นมาลบกัน เพื่อจาแนกยอดคงเหลื อ
ของบัญชี ต่าง ๆ ไปยังช่ องงบกาไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิ นตามลักษณะของบัญชี โดย
พิจารณาบัญชี ดังนี้
3.4.1 สิ นทรั พย์ หนี้ สิ น และส่ วนของเจ้าของ ไปไว้ในช่ องงบแสดงฐานะการเงิ น
โดยมี หลัก เกณฑ์ว่า ถ้าบัญชี ใ ดหลัง ปรั บ ปรุ ง แล้วมี ย อดคงเหลื อด้านเดบิ ต ก็ จะนาไปไว้ใ นช่ อง
งบแสดงฐานะการเงิ นด้านเดบิ ต แต่ถ้าบัญชี ใ ดหลังปรั บปรุ งแล้วมี ยอดคงเหลื อด้า นเครดิ ตก็จะ
น าไปไว้ใ นช่ อ งงบแสดงฐานะการเงิ น ด้ า นเครดิ ต ส่ ว นบัญ ชี ใ ดที่ ไ ม่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง หรื อมี
การปรับปรุ งเพียงอย่างเดียว ก็จะนาไปไว้ในช่องงบแสดงฐานะการเงินด้านเดิมจานวนเท่าเดิม
3.4.2 รายได้และค่าใช้จ่าย ไปไว้ช่องงบกาไรขาดทุน โดยมีหลักเกณฑ์วา่ ถ้าบัญชี ใด
หลังปรับปรุ งแล้วมียอดคงเหลื อด้านเดบิต ก็จะนาไปไว้ในช่ องงบกาไรขาดทุนด้านเดบิตและถ้า
บัญชี ใดหลังปรั บปรุ งแล้วมี ยอดคงเหลื อด้านเครดิ ตก็จะนาไว้ในช่ องงบกาไรขาดทุนด้านเครดิ ต
ส่ วนบัญชีใดที่ไม่มีการปรับปรุ งก็จะนาไปไว้ในช่องงบกาไรขาดทุนด้านเดิมจานวนเท่าเดิม
3.5 คานวณหาผลการดาเนิ นงานของกิ จการในรอบระยะเวลาบัญชี น้ นั โดยคานวณหา
ผลต่างของรวมยอดในช่ องงบกาไรขาดทุนด้านเดบิต และด้านเครดิต หากปรากฏว่า ยอดรวม
ด้านเครดิ ตมากกว่าด้านเดบิ ต แสดงว่าผลการดาเนิ นงานเป็ นกาไรสุ ทธิ ให้โอนยอดคงเหลื อ ไป
แสดงไว้ในช่ องงบแสดงฐานะการเงิ นด้านเครดิ ต พร้ อมระบุคาว่า “กาไรสุ ทธิ ” ในช่ องชื่ อบัญชี
แต่ถา้ หากยอดรวมด้านเดบิตมากกว่าด้านเครดิตแสดงว่าผลการดาเนิ นงานเป็ นขาดทุนสุ ทธิ ให้โอน
ยอดคงเหลื อไปแสดงไว้ในช่ องงบแสดงฐานะการเงิ นด้านเดบิต พร้ อมระบุคาว่า “ขาดทุนสุ ทธิ ”
ในช่องชื่อบัญชี
3.6 รวมยอดในช่องงบแสดงฐานะการเงิน หลังจากได้ผลการดาเนิ นงาน ซึ่ งโอนมาช่อง
งบกาไรขาดทุน ไม่วา่ ผลการดาเนินงานจะเป็ นกาไรสุ ทธิ หรื อขาดทุนสุ ทธิ แล้วให้รวมยอดในช่อง
งบแสดงฐานะการเงิ นทั้งด้านเดบิตและเครดิต ซึ่ งยอดรวมทั้งสองจะต้องเท่ากัน ถ้าไม่เท่ากันให้
ค้นหาข้อผิดพลาดในกระดาษทาการเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
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ตัวอย่างที่ 8.2 ต่อไปนี้เป็ นงบทดลองของสายชลฟาร์ ม เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 25  3 ดังนี้
สายชลฟาร์ม
งบทดลอง
วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
ชื่อบัญชี
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
สัตว์ใช้งาน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - สัตว์ใช้งาน
อุปกรณ์การเกษตร
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - อุปกรณ์การเกษตร
รถแทรกเตอร์
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - รถแทรกเตอร์
โรงเรื อน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - โรงเรื อน
เจ้าหนี้
เงินกู้
ทุน - นายสายชล
ถอนใช้ส่วนตัว
ขายสัตว์เพื่อขาย
ขายผลิตผลจากสัตว์
รายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าสัตว์เพื่อขาย
ค่าอาหารสัตว์
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าแรงงาน

เลขที่
บัญชี
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
201
202
301
302
401
402
403
501
502
503
504

เดบิต
บาท
สต.
9,500 120,000 5,000 15,000 30,000
120,000
150,000

6,000

75,000
36,000
3,000
21,000
590,500

เครดิต
บาท สต.

250

-

1,500

-

4,000

-

3,750
10,000
40,000
281,500

-

190,700
57,000
1,800

-

590,500

-

-

-

-
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รายการเพิ่มเติมมีดงั นี้
1. สัตว์เพื่อขายคงเหลือ 5,000 บาท
2. ค่าแรงงานค้างจ่ายจานวน 9,000 บาท
3. คิดค่าเสื่ อมราคาสัตว์ใช้งาน 10% ต่อปี
4. คิดค่าเสื่ อมราคาอุปกรณ์การเกษตร 10% ต่อปี
5. คิดค่าเสื่ อมราคารถแทรกเตอร์ 20% ต่อปี
6. คิดค่าเสื่ อมราคาโรงเรื อน 5% ต่อปี
สามารถบันทึกรายการปรับปรุ งในสมุดรายวันทัว่ ไปได้ ดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  3
เลขที่
รายการ
บัญชี
เดือน วันที่
ธ.ค. 31 สัตว์เพื่อขายคงเหลือ
(1)
ค่าสัตว์เพื่อขาย
ปรับปรุ งบัญชีสัตว์เพื่อขายคงเหลือ
(2)
ค่าแรงงาน
ค่าแรงงานค้างจ่าย
ปรับปรุ งค่าแรงงานค้างจ่าย
(3)
ค่าเสื่ อมราคา - สัตว์ใช้งาน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - สัตว์ใช้งาน
ปรับปรุ งค่าเสื่ อมราคาสัตว์ใช้งาน
(4)
ค่าเสื่ อมราคา - อุปกรณ์การเกษตร
ค่าเสื่ อมราคาสะสม-อุปกรณ์การเกษตร
ปรับปรุ งค่าเสื่ อมราคาอุปกรณ์การเกษตร
(5)
ค่าเสื่ อมราคา - รถแทรกเตอร์
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - รถแทรกเตอร์
ปรับปรุ งค่าเสื่ อมราคารถแทรกเตอร์
(6)
ค่าเสื่ อมราคา - โรงเรื อน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - โรงเรื อน
ปรับปรุ งค่าเสื่ อมราคาโรงเรื อน

112
501

หน้า 1
เดบิต
เครดิต
บาท สต. บาท สต.
5,000 5,000 -

504
203

9,000 -

505
105

1,500 -

506
107

3,000 -

507
109

24,000 -

508
111

7,500 -

9,000 -

1,500 -

3,000 -

24,000 -

7,500 -
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5. ประเภทของงบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง พ.ศ. 2552) เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน โดย
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ใช้สาหรับงบการเงินที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2554
กาหนดว่างบการเงินฉบับสมบูรณ์ ต้องประกอบด้วย
5.1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้ นงวด
5.2 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวด
5.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของสาหรับงวด
5.4 งบกระแสเงินสดสาหรับงวด
5.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยสรุ ปนโยบายบัญชีที่สาคัญ ข้อมูลที่ให้
คาอธิบายอื่น และ
5.6 งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันต้นงวดของงวดที่ นามาเปรี ย บเทียบงวดแรกสุ ด เมื่ อ
กิจการได้นานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิยอ้ นหลังหรื อการปรับงบการเงินย้อนหลัง หรื อเมื่อ
กิจการมีการจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม่
งบการเงินทีจ่ ะนามาศึกษาวิชาบัญชี ฟาร์ มจะกล่ าวถึงรู ปแบบเฉพาะกิจการเจ้ าของคนเดียว
ซึ่งแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท คือ งบกาไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน

6. รู ปแบบของงบการเงิน
เมื่อกิจการปรับปรุ งและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี เรี ยบร้อยแล้วก็จะจัดทางบการเงิ นขึ้น
ซึ่งงบการเงิน แบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ
6.1 แบบรายงาน (Report Form)
6.2 แบบบัญชี (Account Form)
รู ปแบบงบการเงินที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบนั คือแบบรายงาน

7. การจัดทางบการเงิน
การจัดทางบการเงิน 2 ประเภทมี ดังนี้
7.1 งบกาไรขาดทุน (Profit and Loss Statement or Income Statement)
งบกาไรขาดทุน หมายถึง งบที่แสดงผลการดาเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลา
ใดเวลาหนึ่ งว่ามีกาไรหรื อขาดทุนจานวนเท่าใด รอบระยะเวลาหนึ่ งอาจจะเป็ น 3 เดือน 6 เดือน
หรื อ 1 ปี ขึ้นอยู่กบั กิ จการว่าจะจัดทาในรอบระยะเวลาใด รายการในงบกาไรขาดทุนจะแสดง
ในส่ วนรายได้และค่าใช้จ่าย

283
สายชลฟาร์ ม
กระดาษทาการ
สาหรับระยะเวลาบัญชี 1 ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1
ชื่อบัญชี
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
สัตว์เพื่อขายคงเหลือ
สัตว์ใช้งาน
อุปกรณ์และเครื่ องมือการเกษตร
รถแทรกเตอร์
โรงเรื อน
เจ้าหนี้
เงินกู้
ทุน-นายสายชล
ถอนใช้ส่วนตัว
ขายสัตว์เพื่อขาย
ขายผลิตผลจากสัตว์
รายได้อื่น ๆ
ค่าสัตว์เพื่อขาย
ค่าอาหารสัตว์
ค่าเวชภัณฑ์
ค่าแรงงาน
ค่าโฆษณา
ค่ารับรอง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ดอกเบี้ยจ่าย
กาไรสุทธิ

เลขที่
บัญชี

งบทดลอง
เดบิต
เครดิต

งบกาไรขาดทุน
เดบิต
เครดิต

งบแสดงฐานะการเงิน
เดบิต
เครดิต

9,500
101 9,500 120,000
102 120,000 5,000
103 5,000 8,000
104 8,000 15,000
105 15,000 30,000
106 30,000 110,000
107 110,000 250,000
108 250,000 10,000 201
40,000 202
452,000 301
6,000
302 6,000 200,700 200,700 401
57,000 57,000 402
1,800 1,800 403
75,000 501 75,000 80,000 502 80,000 3,000 503 3,000 504 4,000 4,000 1,000 505 1,000 1,600 506 1,600 5,000 507 5,000 1,000 508 2,400 761,500 - 761,500 - 208,000 - 259,500 - 553,500
51,500 -

10,000 40,000 452,000 -

-

502,000 51,500 -

259,500 - 259,500 - 553,500 - 553,500 -
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7.1.1 การจัดทางบกาไรขาดทุ น งบกาไรขาดทุนสามารถจัดทาได้ 2 รู ปแบบ คื อ
แบบรายงาน (Report Form) และแบบบัญชี (Account Form) การจัดทางบกาไรขาดทุนแบบบัญชี
จะแบ่งรายการออกเป็ นสองด้าน คือด้านรายได้จะบันทึกไว้ทางด้านเครดิต และค่าใช้จ่ายจะบันทึก
ไว้ทางด้านเดบิตและรวมยอดทั้งสองด้าน ถ้าผลรวมทางด้านเครดิตมากกว่าผลรวมทางด้านเดบิต
แสดงว่ามีผลเป็ นกาไรสุ ทธิ ให้บนั ทึกกาไรสุ ทธิ ลงทางด้านเดบิต แล้วรวมยอดจานวนเงิ นทั้งสอง
ด้านซึ่ งจะต้องเท่ากัน ถ้าผลรวมทางด้านเดบิตมากกว่าผลรวมทางด้านเครดิตแสดงมีผลขาดทุนสุ ทธิ
ให้บนั ทึกขาดทุนสุ ทธิลงทางด้านเครดิตแล้วทาการรวมยอดเงินทั้งสองด้าน ซึ่ งจะต้องเท่ากัน ทั้งนี้
เพื่อให้บุคคลทัว่ ไปเข้าใจง่าย ในปั จจุบนั จะพบการจัดทาในรู ปแบบบัญชีนอ้ ยมากและรู ปแบบรายงาน
เป็ นที่นิยมใช้กนั มากที่สุด
7.1.1.1 ส่ วนประกอบของงบกาไรขาดทุน ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้
1) รายได้ (Revenues) แม่บ ทการบัญชี ใ ห้ค านิ ย ามของรายได้ไ ว้ว่า
รายได้ หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในรอบระยะเวลาบัญชี ในรู ปกระแสเข้า
หรื อการเพิ่มค่าของสิ นทรัพย์ หรื อการลดลงของหนี้ สิน อันส่ งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากผูม้ ีส่วนร่ วมในส่ วนของเจ้าของ
2) ค่าใช้จ่าย (Expenses) แม่บทการบัญชี ให้คานิ ยามของค่าใช้จ่ายไว้ว่า
ค่าใช้จ่าย หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชี ในรู ปกระแสออก
หรื อการลดค่าของสิ นทรัพย์ หรื อการเพิ่มขึ้นของหนี้ สิน อันส่ งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง ทั้งนี้
ไม่ร่วมถึงการแบ่งปั นให้กบั ผูม้ ีส่วนร่ วมในส่ วนของเจ้าของ
3) กาไร (Gains) หมายถึง ส่ วนของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่เพิ่มขึ้นเนื่ องจาก
รายการที่ มี กิ จ กรรมโดยตรงของกิ จ การ และจากรายการอย่ า งอื่ น ที่ มี ผ ลกระทบกับ กิ จ การ
ในช่วงเวลาหนึ่งยกเว้นผลกระทบที่เกิดจากการลงทุนผูเ้ ป็ นเจ้าของ
4) ขาดทุน (Loss) หมายถึง ส่ วนของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ลดลงเนื่ องจาก
รายการที่ มี กิ จ กรรมโดยตรงของกิ จ การ และจากรายการอย่ า งอื่ น ที่ มี ผ ลกระทบกับ กิ จ การ
ในช่วงเวลาหนึ่งยกเว้นผลกระทบที่เกิดค่าใช้จ่าย หรื อการจ่ายคืนทุนผูเ้ ป็ นเจ้าของ
7.1.1.2 การจัดทางบกาไรขาดทุนแบบรายงาน (Report Form) ให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
1) เขียนหัวงบกาไรขาดทุน ประกอบด้วย 3 บรรทัด คือ
บรรทัดที่ 1 ชื่อกิจการ
บรรทัดที่ 2 เขียนคาว่า “งบกาไรขาดทุน”
บรรทัดที่ 3 เขียนสาหรับรอบระยะเวลาที่จดั ทางบกาไรขาดทุนและ
วันที่สิ้นสุ ด
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2) เขียนคาว่า “รายได้” แล้วนาบัญชีหมวดรายได้มาใส่ ในงบกาไรขาดทุน
ถ้ามีมากกว่า 1 รายการให้แสดงการรวมยอดรายได้ท้ งั หมดด้วย
3) เขี ย นค าว่า “ค่ า ใช้จ่ า ย” แล้ว น าบัญ ชี ห มวดค่ า ใช้จ่ า ยมาใส่ ใ น
งบกาไรขาดทุน หากมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 1 รายการ ให้แสดงการรวมยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วย
4) หาผลต่ า งระหว่ า งยอดรวมรายได้แ ละยอดรวมค่ า ใช้ จ่ า ย ถ้า
ยอดรวมรายได้ม ากกว่า ยอดรวมค่ า ใช้จ่า ย ผลต่ า งคื อ “ก าไรสุ ท ธิ ” และถ้า ยอดรวมค่ า ใช้จ่า ย
มากกว่ายอดรวมรายได้ ผลต่างคือ “ขาดทุนสุ ทธิ ”
7.1.2 ประเภทของงบก าไรขาดทุ น ในการจัด ท างบก าไรขาดทุ นรู ป แบบรายงาน
จาแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ มี 2 ประเภท คือ
7.1.2.1 งบกาไรขาดทุนจาแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบขั้นเดียว
7.1.2.2 งบกาไรขาดทุนจาแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบหลายขั้น
7.1.2.1 งบกาไรขาดทุนจาแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบขั้นเดียว (Single Step
Income Statement) เป็ นการจัดทางบกาไรขาดทุนแบบง่าย ๆ โดยการแบ่งรายการเป็ นสองกลุ่ม
คือ รายได้และกาไรกลุ่มหนึ่ ง กับค่าใช้จ่ายและขาดทุนกลุ่มหนึ่ง ในการแสดงจะนารายการที่เป็ น
รายได้ และกาไรตั้งหักด้วยรายการที่เป็ นค่าใช้จ่าย และขาดทุนจะได้กาไร หรื อขาดทุนสุ ทธิ จาก
การดาเนิ นงาน ซึ่ งงบแบบนี้ เป็ นแบบที่บงั คับใช้ตามมาตรฐานงบการเงินตามประกาศกฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 ดังแสดงในตัวอย่าง ดังนี้
ตัวอย่างที่ 8.3 งบกาไรขาดทุนรู ปแบบรายงาน จาแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบขั้นเดียว
รายได้
ขายสัตว์เพื่อขาย/ขายผลิตผลจากสัตว์/ขายผลิตผลจากพืช  
+

รายได้อื่น ๆ

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย
+

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน

หัก ต้นทุนทางการเงิน

กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
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7.1.2.2 งบกาไรขาดทุนจาแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบหลายขั้น (Multiple
Step Income Statement) เป็ นการจัดทางบที่แสดงผลกาไรขาดทุนให้เห็นเป็ นหลายขั้น โดยเน้น
ให้เห็นถึงผลที่เกิดจากการดาเนินงานปกติ และที่ไม่เกี่ยวกับการดาเนินงานปกติ วิธีน้ ี จะแบ่งรายได้
และค่ า ใช้จ่า ยออกเป็ นสองกลุ่ ม ส าหรั บ ค่ า ใช้จ่ า ยที่ จดั เป็ นประเภทใหญ่ ๆ เช่ น ต้นทุ นขาย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน เป็ นต้น ในงบกาไรขาดทุนนี้ จะเปรี ยบเทียบรายได้กบั ค่าใช้จ่ายแต่ละ
ประเภทแสดงออกเป็ นกาไรขั้นต้น กาไรก่อนหักค่าใช้จ่าย กาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน กาไรสุ ทธิ
ตัวอย่างที่ 8.4 งบกาไรขาดทุนรู ปแบบรายงาน จาแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบหลายขั้น
ขายสัตว์เพื่อขาย/ขายผลิตผลจากสัตว์/ขายผลิตผลจากพืช
หัก ต้นทุนขาย
กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
บวก รายได้อื่น ๆ
กาไร (ขาดทุน) ก่อนหักค่าใช้จ่าย
หัก ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน
หัก ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ







+




-







7.1.3 ความหมายของรายการย่อในงบกาไรขาดทุน ประกอบด้วย
7.1.3.1 รายได้ ประกอบด้วย
1) รายได้จากการขาย (Revenues from the Sales) หมายถึง รายได้
ที่เกิดจากการขายสิ นค้า สิ ทธิ หรื อบริ การ เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสด สิ ทธิ เรี ยกร้องให้ชาระเงินหรื อ
สิ่ งอื่นที่มีมูลค่าคิดเป็ นเงิ นได้ ทั้งนี้ ให้แสดงเป็ นยอดสุ ทธิ หลังหักรายการรั บคืนและส่ วนลดแล้ว
โดยแยกแสดงเป็ นรายได้แต่ละประเภท เช่น ขายสัตว์เพื่อขาย ขายผลิตผลจากสัตว์ ขายผลิตผลจากพืช
เป็ นต้น
2) รายได้อื่น ๆ (Other Incomes) หมายถึง รายได้จากการดาเนินงาน
นอกจากที่กาหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 1) ทั้งนี้ ให้รวมกาไรอื่นที่ไม่จดั เป็ นรายการพิเศษ เช่ น
กาไรจากการขายเงินลงทุน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสิ นทรัพย์อื่น เป็ นต้น

292
7.1.3.2 ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
1) ต้นทุนขาย (Costs of the Sales) หมายถึง ต้นทุนของสิ นค้า
หรื อผลิตผลที่ขายรวมราคาซื้ อ ต้นทุนการผลิ ตของผลิ ตผลที่ขาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ่ายไป
เพื่อให้สินค้า หรื อผลิตผลอยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะขาย
2) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร (Selling Administrative Expenses)
หมายถึ ง ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นเนื่ องมาจากการขาย และค่าใช้จ่ายทัว่ ไปที่เกิ ดขึ้นในการดาเนิ นงาน
ส่ วนรวม ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นและดอกเบี้ยจ่าย
3) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
นอกจากต้นทุนขาย หรื อต้นทุนขายผลิตผล ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ทั้งนี้ ให้รวมถึงขาดทุนอื่น
ที่ไม่จดั เป็ นรายการพิเศษ เช่ น ขาดทุ นจากการขายเงิ นลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุ ปกรณ์ และ
สิ นทรัพย์อื่น และขาดทุนจากการหยุดงานของพนักงานในกรณี ที่มีรายได้จากการขายสิ นทรัพย์
ดังกล่าว ให้นามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุ ทธิ
7.1.3.3 กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (Profit (Loss)
before Finance Costs and Income Tax Expenses) หมายถึง ยอดรวมรายได้หกั ด้วยยอดรวมค่าใช้จ่าย
แต่ก่อนหักต้นทุนทางการเงิน หากมีผลขาดทุนให้แสดงจานวนเงินไว้ในเครื่ องหมายวงเล็บ
7.1.3.4 ต้นทุนทางการเงิน (Finance Costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
กิจการต้องจัดหาเงินลงทุนมาดาเนิ นงาน เช่น ดอกเบี้ยจ่าย (ดอกเบี้ยเงินกู)้ ค่าธรรมเนี ยมธนาคาร
หรื อค่าตอบแทนเนื่องจากการใช้ประโยชน์จากเงินหรื อเงินทุน
7.1.3.5 ภาษีเงินได้ (Income Tax Expenses) หมายถึง ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
คานวณขึ้นตามวิธีการบัญชีหรื อตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
7.1.3.6 กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ (Net Profit (Loss)) หมายถึง กาไรหรื อขาดทุน
หลังจากหัก ต้นทุนการเงิ นและภาษีเงิ นได้แล้ว หากมีผลขาดทุ นสุ ท ธิ ให้แสดงจานวนเงิ นไว้ใ น
เครื่ องหมายวงเล็บ
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ตัวอย่างที่ 8.4 จากข้อมูลกระดาษทาการตัวอย่าง 8.2 แสดงงบกาไรขาดทุนจาแนกค่าใช้จ่ายตาม
หน้าที่ - แบบขั้นเดียวของสายชลฟาร์ ม ดังนี้
สายชลฟาร์ม
งบกาไรขาดทุน
สาหรับรอบระยะเวลา 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 25  3
รายได้
ขายสัตว์เพื่อขาย
ขายผลิตผลจากสัตว์
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายสัตว์เพื่อขายและขายผลิตผลจากสัตว์ (1)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร (2)
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
หัก ต้นทุนทางการเงิน
กาไรสุ ทธิ
รายละเอียดประกอบงบกาไรขาดทุน
รายละเอียด 1 ต้นทุนขายสัตว์เพื่อขายและขายผลิตผลจากสัตว์
ค่าสัตว์เพื่อขาย
ค่าอาหารสัตว์
ค่าแรงงาน
รวม
รายละเอียด 2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าเสื่ อมราคาสัตว์ใช้งาน
ค่าเสื่ อมราคาอุปกรณ์การเกษตร
ค่าเสื่ อมราคารถแทรกเตอร์
ค่าเสื่ อมราคาโรงเรื อน
รวม

190,700.57,000.1,800.249,500.136,000.36,000.172,000.77,500.3,000.74,500.-

70,000.36,000.30,000.136,000.1,500.3,000.24,000.7,500.36,000.-
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ตัวอย่างที่ 8.5 จากข้อมูลกระดาษทาการตัวอย่าง 8.2 แสดงงบกาไรขาดทุนจาแนกค่าใช้จ่ายตาม
หน้าที่ - แบบหลายขั้นของสายชลฟาร์ ม ดังนี้
สายชลฟาร์ม
งบกาไรขาดทุน
สาหรับรอบระยะเวลา 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 25  3
ขายสัตว์เพื่อขายและขายผลิตผลจากสัตว์
247,700.หัก ต้นทุนขายสัตว์เพื่อขายและขายผลิตผลจากสัตว์ (1)
136,000.กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
111,700.บวก รายได้อื่น ๆ
1,800.กาไรก่อนหักค่าใช้จ่าย
113,500.หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร (2)
36,000.รวมค่าใช้จ่าย
36,000.กาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
77,500.หัก ต้นทุนทางการเงิน
3,000.กาไรสุ ทธิ
74,500.7.2 งบแสดงฐานะการเงิน (Statements of the Financial position)
งบแสดงฐานะการเงิ น หมายถึ ง งบที่จดั ท าขึ้ นมาเพื่อแสดงฐานะทางการเงิ นของ
กิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง ประกอบด้วยสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง การนาเสนองบการเงิ น
โดยสภาวิชาชี พบัญชี เริ่ มใช้ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ได้เปลี่ยนชื่อจาก “งบดุล” เป็ น
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน จัดทาได้ 2 แบบ คือ แบบรายงานและแบบบัญชี
7.2.1 งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน (Report Form) จะใช้แบบฟอร์ มตามรู ปแบบ
ของประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่ อง กาหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิ น พ.ศ. 2552 ของ
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่ตอ้ งนาเสนออย่างเป็ นทางการ ซึ่ งขั้นตอน
ในการจัดทางบแสดงฐานะการเงินแบบรายงานมี ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เขียนหัวงบแสดงฐานะการเงิน 3 บรรทัด ให้อยูก่ ่ ึงกลางหน้ากระดาษ
บรรทัดที่ 1 เขียนชื่อกิจการ
บรรทัดที่ 2 เขียนคาว่า “ งบแสดงฐานะการเงิน ”
บรรทัดที่ 3 เขียน ณ วันเดือนปี ที่จดั ทางบแสดงฐานะการเงิน
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ขั้นตอนที่ 2 เขียนคาว่า “ สิ นทรัพย์ ” ไว้ตรงกลางกระดาษตอนบน ด้านซ้ายเขียน
หัวข้อสิ นทรัพย์หมุนเวียน และแสดงรายการสิ นทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด บรรทัดถัดมาเขียนหัวข้อ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนให้ตรงกับหัวข้อสิ นทรัพย์หมุนเวียน และแสดงรายการสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทั้งหมด หลังจากรวมยอดทั้งหมดของสิ นทรัพย์
ขั้นตอนที่ 3 เขียนคาว่า “ หนี้ สินและส่ วนของเจ้าของ ” ไว้ตรงกลางกระดาษ
ต่ อจากสิ นทรั พ ย์ ให้แ สดงรายการที่ เป็ นหนี้ สิ นหมุ นเวีย นและหนี้ สิ นไม่ หมุ นเวีย นก่ อน และ
ตามด้วยรายการที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ โดยแสดงทุนต้นงวดบวกด้วยกาไรสุ ทธิ (หักขาดทุนสุ ทธิ ) หัก
ถอนใช้ส่วนตัว (เงินถอน) แล้วรวมยอดทั้งหมดของหนี้ สินและส่ วนของเจ้าของ ซึ่ งจะต้องเท่ากับ
ยอดสิ นทรัพย์ จึงจะถือว่าถูกต้อง
ตัวอย่างที่ 8.6 แบบฟอร์มงบแสดงฐานะการเงิน แบบรายงาน
ชื่อกิจการ...................................
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ...................................................
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน

...............................

...............................
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

...............................

...............................
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน

...............................

...............................
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
...............................
รวมหนี้สิน
ส่ วนของเจ้าของ
ทุน.........................
รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้าของ

+


+

+



+


+




+
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ตัวอย่างที่ 8.7 งบแสดงฐานะการเงิน แบบรายงาน
สายชลฟาร์ม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด
9,500.เงินฝากธนาคาร
120,000.ลูกหนี้
5,000.สัตว์เพื่อขายคงเหลือ
5,000.รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สัตว์ใช้งาน
15,000.หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม-สัตว์ใช้งาน
1,750.13,250.อุปกรณ์การเกษตร
30,000.หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม-อุปกรณ์การเกษตร 4,500.25,500.รถแทรกเตอร์
120,000.หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม-รถแทรกเตอร์
28,000.92,000.โรงเรื อน
150,000.หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม-โรงเรื อน
11,250.- 138,750.รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้
10,000.ค่าแรงงานค้างจ่าย
9,000.รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้
รวมหนี้สิน

139,500.-

269,500.409,000.-

19,000.40,000.59,000.-
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ส่ วนของเจ้าของ
ทุน - นายสายชล
บวก กาไรสุ ทธิ

281,500.74,500.356,000.6,000.-

หัก ถอนใช้ส่วนตัว
รวมส่ วนของเจ้าของ
350,000.รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
409,000.7.2.2 แบบบัญชี (Account Form) งบแสดงฐานะการเงินแบบบัญชีถือหลักความสมดุล
ของสมการบัญชีและหลักการบัญชีคือ สิ นทรัพย์ = หนี้สิน + ส่ วนของเจ้าของ ดังนั้นแบบฟอร์ ม
จึงเป็ นดังนี้คือ หลังจากเขียนหัวงบ 3 บรรทัดเช่นเดียวกับแบบรายงานแล้วจะขีดเส้นเป็ นรู ปตัว “ T ”
เพื่อแสดงรายการสิ นทรัพย์ไว้ทางด้านซ้ายมือ หนี้สินและส่ วนของเจ้าของไว้ทางด้านขวามือ และ
เมื่อลงรายการครบถ้วนทั้งสองข้างแล้ว จะต้องรวมยอดเงินทั้ง 2 ด้านซึ่ งจะต้องเท่ากันในบรรทัด
เดียวกันตามแนวยาว ตามตัวอย่าง ดังนี้
ตัวอย่างที่ 8.8 แบบฟอร์มงบแสดงฐานะการเงิน แบบบัญชี
ชื่อกิจการ...................................
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ...................................................
สิ นทรัพย์
บาท สต. หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
............................
- .......................

............................
- รวมหนี้สินหมุนเวียน

............................
- หนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
- ...........................

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
............................
- รวมหนี้สิน

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
- ส่ วนของเจ้าของ

ทุน - ..........
รวมสิ นทรัพย์
- รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้าของ

สิ นทรัพย์ = หนี้สิน + ส่ วนของเจ้าของ

บาท สต.









-
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ตัวอย่างที่ 8.9 งบแสดงฐานะการเงิน แบบบัญชี

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
สัตว์เพื่อขายคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

สายชลฟาร์ม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
9,500 - เจ้าหนี้
120,000 - หนี้สินไม่หมุนเวียน
5,000 - เงินกู้
8,000 - รวมหนี้สิน
142,500 - ส่ วนของเจ้าของ
ทุน - นายสายชล
405,000 405,000 547,500 - รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้าของ

10,000 40,000 50,000 497,500 -

547,500 -

8. ประโยชน์ ของงบการเงิน
งบการเงินมีประโยชน์ต่อกิจการฟาร์ ม ดังนี้
8.1 ทาให้เจ้าของกิจการฟาร์ มทราบผลการดาเนินงานว่าในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผา่ นมา
มีผลกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนินงานเป็ นจานวนเท่าไร
8.2 ทาให้เจ้าของกิจการฟาร์ มทราบฐานะการเงินของตนว่ามีสินทรัพย์ หนี้สินและ
ส่ วนของเจ้าของ ณ วันใดวันหนึ่งเป็ นจานวนเท่าไร
8.3 เป็ นหลักฐานในการบันทึกรายการเปิ ดบัญชีเมื่อเริ่ มรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ได้
8.4 ใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อขอกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินได้
8.5 เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจของเจ้าของกิจการในดาเนิ นกิจการต่อไป
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สรุป
กระดาษทาการ หมายถึ ง แบบฟอร์ ม ที่จดั ทาขึ้นเพื่อให้การจัดทางบการเงิ นสะดวกและ
รวดเร็ วขึ้ น มี ประโยชน์ช่วยในการตรวจสอบความถู ก ต้องของการจัดทางบการเงิ นและยังเป็ น
กระดาษร่ างช่วยจาแนกตัวเลขจากงบทดลองไว้ในช่องต่าง ๆ เพื่อช่วยให้จดั ทางบการเงินสะดวก
และรวดเร็ วขึ้น
งบการเงิน หมายถึง รายงานทางการเงินที่แสดงฐานะทางการเงินผลการดาเนิ นงานของ
กิจการสาหรับงวดบัญชีหนึ่ง ๆ ซึ่งปกติจะเป็ นระยะเวลา 1 ปี งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ
สาหรับงวด งบกระแสเงินสดสาหรับงวดและหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินแบ่งออกเป็ น
2 รู ปแบบ คือ แบบรายงานและแบบบัญชี
งบกาไรขาดทุน หมายถึ ง งบที่แสดงผลการดาเนิ นงานของกิ จการในรอบระยะเวลาใด
เวลาหนึ่งว่ามีกาไรหรื อขาดทุนจานวนเท่าใด รายการในงบกาไรขาดทุนจะแสดงในส่ วนรายได้และ
ค่าใช้จ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน หมายถึง งบที่จดั ทาขึ้นมาเพื่อแสดงฐานะทางการเงิ นของกิ จการ
ณ วันใดวันหนึ่ง ประกอบด้วยสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ
ประโยชน์ของงบการเงิน ทาให้เจ้าของกิจการฟาร์ มทราบผลการดาเนิ นงานฐานะการเงิ น
เป็ นหลักฐานในการบันทึกรายการเปิ ดบัญชีและประกอบการขอกูย้ ืมเงินและข้อมูลในการตัดสิ นใจ
ของเจ้าของกิจการ
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แบบฝึ กปฏิบัติ หน่ วยที่ 8
กระดาษทาการและงบการเงิน
จงแสดงวิธีทา
ข้ อ 8.1

ต่อไปนี้ เป็ นยอดคงเหลือในงบทดลองของดวงใจฟาร์ม
เงินสด
65,000.เงินฝากธนาคาร
130,000.ลูกหนี้
60,000.รถบรรทุก
300,000.ที่ดิน
100,000.เจ้าหนี้
เงินกู้
ทุน - นางดวงใจ
ถอนใช้ส่วนตัว
14,000.ขายสัตว์เพื่อขาย
ค่าสัตว์เพื่อขาย
30,000.ค่าอาหารสัตว์
30,000.ค่าแรงงาน
20,000.ค่าวัคซี น
800.-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25  3

50,000.100,000.404,000.200,000.-
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ค่าพันธุ์พืชพันธุ์ไม้
ค่าขนส่ ง
ค่าไฟฟ้ า

2,000.1,500.700.-

ให้ ทา
1. กระดาษทาการ 8 ช่อง สาหรับรอบระยะเวลา 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 25  3
2. งบกาไรขาดทุนแบบรายงาน-แบบหลายขั้น
3. งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน

ข้ อ 8.2

ชื่อบัญชี
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ - นายดวง
อุปกรณ์การเกษตร
รถแทรกเตอร์
โรงเรื อน
ที่ดิน
เจ้าหนี้ - ร้านสยาม
เจ้าหนี้ - บริ ษทั ไทยรุ่ งเรื อง
เงินกู้ - ธกส.
ทุน - นายสนธิ
ถอนใช้ส่วนตัว
ขายสัตว์เพื่อขาย

สนธิฟาร์ม
งบทดลอง
วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
เดบิต
เลขที่
บัญชี
บาท
101
239,900
102
127,000
103
5,000
104
10,300
105
100,000
106
20,000
107
30,000
201
202
203
301
302
2,000
401

สต.
-

เครดิต
บาท
สต.

8,000
80,000
200,000
233,000

-

39,000 -

302
รายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าสัตว์เพื่อขาย
ค่าอาหารสัตว์
ค่าเวชภัณฑ์
ค่าแรงงาน
ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง

402
502
501
503
504
505

700 3,000
15,000
1,500
4,000
3,000
560,700

-

560,700 -

ให้ ทา
กระดาษทาการ 8 ช่อง สาหรับรอบระยะเวลา 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 25  3
ข้ อ 8.3

ชื่อบัญชี
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ - นายช่วย
อุปกรณ์การเกษตร
สัตว์ใช้งาน
โรงเรื อน
ที่ดิน
เจ้าหนี้ - ร้านมณี เกษตร
เงินกู้ - ธกส.
ทุน - นายพัฒนา
ถอนใช้ส่วนตัว
ขายสัตว์เพื่อขาย
ขายผลิตผลจากพืช

พัฒนาฟาร์ม
งบทดลอง
วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
เดบิต
เลขที่
บัญชี
บาท
101
37,500
102
118,000
103
32,500
104
12,000
105
15,000
106
20,000
107
200,000
201
202
301
302
2,000
401
402

สต.
-

เครดิต
บาท
สต.

1,000 50,000 343,000 70,000 5,000 -
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ค่าสัตว์เพื่อขาย
ค่าอาหารสัตว์
ค่าพันธุ์พืชพันธุ์ไม้
ค่าปุ๋ ย
ค่าน้ าค่าไฟฟ้ า
ค่าแรงงาน

501
502
503
504
505
506

12,000
10,000
300
500
1,200
8,000
469,000

-

469,000 -

ให้ ทา
1. กระดาษทาการ 8 ช่อง สาหรับรอบระยะเวลา 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 25  3
2. งบกาไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินแบบบัญชี
ข้ อ 8.4
สันติสุขฟาร์ม
งบทดลอง
วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
เดบิต
เลขที่
ชื่อบัญชี
บัญชี
บาท
เงินสด
101
52,000
เงินฝากธนาคาร
102
140,000
ลูกหนี้ - นายต้นน้ า
103
3,500
อุปกรณ์การเกษตร
104
60,000
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - อุปกรณ์การเกษตร
105
สัตว์ใช้งาน
106
16,000
โรงเรื อน
107
120,000
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - โรงเรื อน
108
ที่ดิน
109
200,000
เจ้าหนี้ - ร้านเพื่อนเกษตร
201
เงินกู้ - ธกส.
202
ทุน - นายสันติสุข
301
ถอนใช้ส่วนตัว
302
3,000
ขายผลิตผลจากสัตว์
401
ขายผลิตผลจากพืช
402

สต.
-

เครดิต
บาท
สต.

1,200 2,400 18,000 150,000 433,700 64,000 7,000 -
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ค่าสัตว์เพื่อขาย
ค่าอาหารสัตว์
ค่าพันธุ์พืชพันธุ์ไม้
ค่าปุ๋ ย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าแรงงาน
ดอกเบี้ยจ่าย

501
502
503
504
505
506
507

46,000 10,500 6,000 1,100 1,200 8,000 9,000 676,300 676,300 ให้ ทา 1. กระดาษทาการ 8 ช่อง สาหรับรอบระยะเวลา 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 25  3
2. งบกาไรขาดทุนแบบรายงานขั้นเดียวและหลายขั้น
3. งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน
ข้ อ 8.5
พรชัยฟาร์ม
งบทดลอง
วันที่ 31 ธันวาคม 25  4
เดบิต
เครดิต
เลขที่
ชื่อบัญชี
บัญชี
บาท
สต.
บาท
สต.
เงินสด
101
69,050 เงินฝากธนาคาร
102
300,000 ลูกหนี้ - นายสมหวัง
103
35,000 อุปกรณ์การเกษตร
104
45,000 โรงเรื อน
105
25,000 ที่ดิน
106
80,000 เจ้าหนี้ - สยามเกษตร
201
8,000 เงินกู้ - ธกส.
202
145,000 ทุน - นายพรชัย
301
380,750 ถอนใช้ส่วนตัว
302
1,000 ขายสัตว์เพื่อขาย
401
91,300 ขายผลิตผลจากพืช
402
5,200 รายได้เบ็ดเตล็ด
403
300 ค่าแรงงาน
501
9,000 ค่าสัตว์เพื่อขาย
502
33,200 -
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ใบงานที่ 8.1
ชื่อ-สกุล…………………………………………………….เลขที่.......................ระดับชั้น................
วิชา.................................................................เรื่ อง..............................................................................
สัง่ งานวันที่......................................................กาหนดส่ งงาน.............................................................
จุดประสงค์การเรี ยนรู้
1. อธิบายความหมายและประเภทของกระดาษทาการได้
2. บอกประโยชน์ของกระดาษทาการได้
3. อธิบายรู ปแบบของกระดาษทาการ 8 ช่องได้
4. จัดทากระดาษทาการ 8 ช่องได้
กิจกรรมปฏิบตั ิ
1. จงอธิบายความหมายและบอกประโยชน์ของกระดาษทาการ
2. จงบอกส่ วนประกอบต่าง ๆ ของกระดาษทาการ 8 ช่อง ตามแบบฟอร์ มนี้
กระดาษทาการ หมายถึง....................................................................................................................
ประโยชน์ของกระดาษทาการคือ.........................................................................................................
.............................................................................................................................................................
รู ปแบบของกระดาษทาการ 8 ช่อง มีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อกิจการ...........................(1)
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ข้ อ 8.6
อุดมฟาร์ ม
กระดาษทาการ
สาหรับระยะเวลาบัญชี 1 ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1
ชื่อบัญชี
เงินสด
ลูกหนี้
สัตว์ใช้งาน
อุปกรณ์และเครื่ องมือการเกษตร
คอกสัตว์
เจ้าหนี้
เงินกู้
ทุน-นายอุดม
ถอนใช้ส่วนตัว
ขายสัตว์เพื่อขาย
ขายผลิตผลจากสัตว์
ค่าสัตว์เพื่อขาย
ค่าอาหารสัตว์
ค่าเวชภัณฑ์
ค่าแรงงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ารับรอง
ค่าเช่า

เลขที่
บัญชี

งบทดลอง
เดบิต
เครดิต

งบกาไรขาดทุน
เดบิต
เครดิต

งบแสดงฐานะการเงิน
เดบิต
เครดิต

101 150,000 102 14,000 103 45,000 104 30,000 105 60,000 35,000 201
100,000 202
150,700
301
302 3,600 83,000 401
7,000 402
501 39,000 502 20,000 500 503
504 6,000 505 1,000 506 1,600 507 5,000 375,700 - 375,700 -

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

ให้ ทา 1. กระดาษทาการ 6 ช่อง สาหรับรอบระยะเวลา 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1
2. งบกาไรขาดทุนแบบรายงานขั้นเดียวและหลายขั้น
3. งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงานและแบบบัญชี

-
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กระดาษทาการ
สาหรับงวด........................สิ้ นสุ ดวันที่.......................
ชื่อบัญชี
(2)

เลขที่ งบทดลอง รายการปรับปรุ ง งบกาไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน
บัญชี เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต
(3) (4)

(4)

(5)

(5)

(6)

(6)

(7)

(7)

คะแนนที่ได้........................................
ลงชื่อ..................................(ผูป้ ระเมิน)

ใบงานที่ 8.2
ชื่อ-สกุล…………………………………………………….เลขที่.......................ระดับชั้น................
วิชา.................................................................เรื่ อง..............................................................................
สั่งงานวันที่......................................................กาหนดส่ งงาน.............................................................
จุดประสงค์การเรี ยนรู้
1. อธิบายความหมายของงบการเงินและงบกาไรขาดทุนได้
2. อธิ บายและจัดทางบกาไรขาดทุนได้
กิจกรรมปฏิบตั ิ
1. จงอธิบายความหมายของงบการเงิน
2. ให้เขียนแบบฟอร์มงบกาไรขาดทุนแบบขั้นเดียว
ความหมายของงบการเงิน คือ............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ความหมายของงบกาไรขาดุทน คือ....................................................................................................
.............................................................................................................................................................
งบกาไรขาดทุนแบบขั้นเดียว
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.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
คะแนนที่ได้........................................
ลงชื่อ..................................(ผูป้ ระเมิน)

ใบงานที่ 8.3
ชื่อ-สกุล…………………………………………………….เลขที่.......................ระดับชั้น................
วิชา.................................................................เรื่ อง..............................................................................
สัง่ งานวันที่......................................................กาหนดส่ งงาน.............................................................
จุดประสงค์การเรี ยนรู้
1. อธิบายความหมายของงบแสดงฐานะการเงินได้
2. อธิบายและจัดทางบแสดงฐานะการเงินได้
กิจกรรมปฏิบตั ิ
1. จงอธิบายความหมายของงบแสดงฐานะการเงิน
2. ให้เขียนแบบฟอร์มงบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน
ความหมายของงบแสดงฐานะการเงิน คือ..........................................................................................
.............................................................................................................................................................
งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

309
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
คะแนนที่ได้........................................
ลงชื่อ..................................(ผูป้ ระเมิน)

แบบประเมินผลการเรียนรู้ หลังเรียน หน่ วยที่ 8
กระดาษทาการและงบการเงิน

คาสั่ ง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดคือ ความหมายของกระดาษทาการ
ก. แสดงผลการดาเนินงาน
ข. แสดงฐานะการเงิน
ค. เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการจัดทางบการเงิน
ง. เป็ นเครื่ องมือพิสูจน์ความถูกต้องของงบการเงิน
จ. แสดงการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้น
2. กระดาษทาการ 8 ช่องมีรูปแบบอย่างไร
ก. ช่องเดบิตและเครดิตของงบทดลอง, งบกาไรขาดุทน, รายการปรับปรุ ง,
งบแสดงฐานะการเงิน
ข. ช่องเดบิตและเครดิตของงบทดลอง, รายการปรับปรุ ง, งบกาไรขาดุทน,
งบแสดงฐานะการเงิน
ค. ช่องเดบิตและเครดิตของงบแสดงฐานะการเงิน, รายการปรับปรุ ง, งบกาไรขาดทุน,
งบทดลอง
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ง. ช่องเดบิตและเครดิตของงบทดลอง, งบกาไรขาดทุน, งบแสดงฐานะการเงิน,
งบทดลองหลังปรับปรุ ง
จ. ช่องเดบิตและเครดิตของบทดลอง, งบกาไรขาดทุน, รายการปรับปรุ ง, งบทดลองหลังปรับปรุ ง
3. บัญชีค่าสัตว์เพื่อขาย แสดงยอดในกระดาษทาการตามข้อใด
ก. ด้านเครดิตของงบกาไรขาดทุนและด้านเครดิตของงบแสดงฐานะการเงิน
ข. ด้านเครดิตของงบแสดงฐานะการเงิน
ค. ด้านเครดิตของงบกาไรขาดทุน
ง. ด้านเดบิตของงบแสดงฐานะการเงิน
จ. ด้านเดบิตของงบกาไรขาดทุน

4. งบการเงิน หมายถึงข้อใด
ก. งบที่เจ้าหน้าที่การเงินจัดทาขึ้น
ข. งบที่เกี่ยวกับการประมาณการใช้จ่ายเงิน
ค. งบที่แสดงถึงผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงินของกิจการ
ง. งบที่พิสูจน์ความถูกต้องในการบันทึกจานวนเงิน
จ. งบที่แสดงให้เห็นว่าแต่ละบัญชีมีจานวนเงินเท่าไร
5. งบกาไรขาดทุน หมายถึงข้อใด
ก. งบที่แสดงฐานะการเงินของกิจการฟาร์ม ณ วันใดวันหนึ่ง
ข. งบที่แสดงผลการดาเนินงานของกิจการฟาร์ม
ค. งบที่แสดงรายได้ท้ งั หมดของกิจการฟาร์ ม
ง. งบที่แสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกิจการฟาร์ ม
จ. งบที่พิสูจน์ความถูกต้องตามหลักการบัญชีคู่
6. ข้อใดคือประเภทของงบการเงินที่ใช้ในกิจการฟาร์ ม
ก. งบกระแสเงินสดและงบแสดงฐานะการเงิน
ข. งบกระแสเงินสดและงบกาไรขาดทุน
ค. งบกาไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน
ง. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของสาหรับงวดและงบกระแสเงินสด
จ. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของสาหรับงวดและงบกาไรขาดทุน
7. การจัดทางบการเงินของกิจการฟาร์ ม จัดทาได้กี่รูปแบบ รู ปแบบอะไรบ้าง
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ก. 2 แบบ คือ แบบรายงาน และแบบบัญชี
ข. 2 แบบ คือ แบบขั้นตอนเดียว และแบบหลายขั้นตอน
ค. 3 แบบ คือ แบบรายงาน แบบบัญชีและแบบขั้นตอนเดียว
ง. 3 แบบ คือ แบบรายงาน แบบบัญชี และแบบบัญชีแยกประเภท
จ. กิจการฟาร์ มเลือกใช้แบบใดก็ได้
8. ส่ วนหัวงบกาไรขาดทุนประกอบด้วยรายการอะไรบ้าง
ก. ชื่อกิจการ งบกาไรขาดทุน วันที่
ข. ชื่อกิจการ งบแสดงฐานะการเงิน วันที่
ค. ชื่อกิจการ งบแสดงฐานะการเงิน สาหรับงวดบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่
ง. ชื่อกิจการ งบกาไรขาดทุน สาหรับงวดบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่
จ. ชื่อกิจการ วันที่ งบกาไรขาดทุน
9. ถ้ากิจการฟาร์ มมีผลกาไรสุ ทธิ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. รายได้มากกว่าส่ วนของเจ้าของ
ข. ส่ วนของเจ้าของมากกว่ารายได้
ค. รายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย
ง. ค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้
จ. สิ นทรัพย์มากกว่ารายได้
10. ข้อใดคือประโยชน์ของงบการเงิน
ก. เป็ นการบันทึกรายการเปิ ดบัญชีของกิจการฟาร์ ม
ข. ช่วยพิสูจน์ความถูกต้องในการบันทึกบัญชีแยกประเภท
ค. ช่วยพิสูจน์ความถูกต้องในการบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป
ง. ทาให้ทราบผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการฟาร์ ม
จ. ช่วยในการวิเคราะห์รายการค้าได้ถูกต้อง

หน่ วยที่ 9
การปิ ดบัญชี

สาระสาคัญ
การปิ ดบัญ ชี เ ป็ นการโอนบัญ ชี ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ บัญ ชี ทุ น ซึ่ งเป็ นบัญ ชี ชั่ว คราว ได้แ ก่
บัญชี ถอนใช้ส่วนตัว บัญชี รายได้ และบัญชี ค่าใช้จ่าย ไปยังบัญชี ทุน เพื่อหายอดคงเหลื อของ
บัญชี ทุนที่ถูกต้อง ณ วันสิ้ นงวดบัญชี รวมทั้งการหายอดคงเหลือของบัญชี สินทรัพย์และหนี้ สิน
หลังจากทาการปิ ดบัญชีแล้ว
สมุดเงินสด 2 ช่อง นิยมใช้ในกิจการที่มีรายการรับจ่ายเงินทั้งที่เป็ นเงินสดและเงินฝากธนาคาร
การจะทาการบันทึกบัญชี รายการที่เป็ นเงินสดทุกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป จะมีความซับซ้อน
และเสี ยเวลา และต้องผ่านรายการเงิ นสดทุ กรายการในสมุ ดรายวันทัว่ ไปไปบัญชี แยกประเภท
ด้วยการใช้สมุดเงิ นสด 2 ช่ อง จะทาให้ประหยัดเวลาในการผ่านรายการไปบัญชี แยกประเภททัว่ ไป
เพราะสมุดเงิ นสด 2 ช่ อง เป็ นทั้งสมุดบันทึกรายการขั้นต้น และบัญชี แยกประเภทเงิ นสดและ
เงินฝากธนาคารในตัว

หัวข้ อเรื่อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ความหมายของการปิ ดบัญชี
การปิ ดบัญชี หมวดรายได้และค่าใช้จ่าย
การปิ ดบัญชี หมวดสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ
งบทดลองหลังปิ ดบัญชี
วงจรบัญชี
ความหมายของสมุดเงินสด 2 ช่อง
รู ปแบบและการบันทึกรายการในสมุดเงินสด 2 ช่อง
การบันทึกรายการค้าในสมุดเงินสด 2 ช่อง
การผ่านรายการจากสมุดเงินสด 2 ช่องไปบัญชี แยกประเภททัว่ ไป
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จุดประสงค์ การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บอกความหมายของการปิ ดบัญชีได้
บันทึกการปิ ดบัญชีหมวดรายได้ และหมวดค่าใช้จ่ายได้
บันทึกการปิ ดบัญชีหมวดสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของได้
จัดทางบทดลองหลังปิ ดบัญชีได้
บอกวงจรบัญชีได้
อธิ บายความหมายของสมุดเงินสด 2 ช่องได้
บอกรู ปแบบและการบันทึกรายการในสมุดเงินสด 2 ช่องได้
อธิบายการบันทึกรายการค้าในสมุดเงินสด 2 ช่องได้
อธิ บายการผ่านรายการจากสมุดเงินสด 2 ช่องไปบัญชีแยกประเภททัว่ ไปได้
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แบบประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน หน่ วยที่ 9
การปิ ดบัญชี
คาสั่ ง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1. การโอนบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทุน ซึ่ งเป็ นบัญชีชวั่ คราว ได้แก่ บัญชีถอนใช้ส่วนตัว บัญชีรายได้
และบัญชีค่าใช้จ่าย ไปยังบัญชีทุน เพื่อหายอดคงเหลือของบัญชีทุนที่ถูกต้อง คือความหมายตามข้อใด
ก. การปิ ดบัญชี
ข. การปรับปรุ งบัญชี
ค. การหายอดคงเหลือ
ง. การวิเคราะห์รายการค้า
จ. การจัดทางบการเงิน
2. การปิ ดบัญชีจะกระทาเมื่อใด
ก. ทุกสิ้ นวัน
ข. ทุกสิ้ นสัปดาห์
ค. ทุกสิ้ นเดือน
ง. ทุกสิ้ นงวดบัญชี
จ. เมื่อใดก็ได้ตามที่กิจการฟาร์ มต้องการ
3. การปิ ดบัญชีรายได้ ข้อใดถูกต้อง
ก. เดบิต รายได้
เครดิต กาไรขาดทุน
ข. เดบิต กาไรขาดทุน
เครดิต รายได้
ค. เดบิต รายได้
เครดิต ทุน
ง. เดบิต ทุน
เครดิต รายได้
จ. เดบิต รายได้
เครดิต กาไร
4. บันทึกรายการปิ ดบัญชี ในสมุดรายวันทัว่ ไป โดยเดบิต ทุน เครดิต กาไรขาดทุน แสดงว่ากิจการ
มีผลการดาเนินงานเป็ นอย่างไร
ก. กาไรสุ ทธิ
ข. ขาดทุนสุ ทธิ
ค. ผลการดาเนินงานขาดทุนสุ ทธิ หรื อกาไรสุ ทธิ ก็ได้
ง. เท่าทุน
จ. ผลการดาเนินงานดีข้ ึน
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5. งบทดลองหลังปิ ดบัญชีจะแสดงยอดคงเหลือของหมวดบัญชีใดบ้าง
ก. หมวดสิ นทรัพย์
ข. หมวดหนี้สิน
ค. หมวดส่ วนของเจ้าของ
ง. หมวดรายได้และค่าใช้จ่าย
จ. หมวดสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ
6. ข้อใดคือ สมุดบันทึกรายการขั้นต้นใช้ในกิจการที่มีรายการรับจ่ายเงินทั้งที่เป็ นเงินสดและเงินฝากธนาคาร
ก. สมุดรายวันทัว่ ไป
ข. สมุดเงินสด 2 ช่อง
ค. สมุดบัญชีแยกประเภท
ง. สมุดเงินฝากธนาคาร
จ. สมุดเฉพาะเงินสด
7. การปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไปตามลาดับ ดังนี้
ก. ค่าใช้จ่าย ถอนใช้ส่วนตัว กาไรสุ ทธิ
ข. รายได้ ค่าใช้จ่าย กาไรขาดทุน
ค. รายได้ ค่าใช้จ่าย กาไรขาดทุน ถอนใช้ส่วนตัว
ง. สิ นทรัพย์ หนี้สิน ส่ วนของเจ้าของ
จ. รายได้ ค่าใช้จ่าย สิ นทรัพย์ หนี้สิน ส่ วนของเจ้าของ
8. ข้อใดเรี ยงขั้นตอนตามวงจรบัญชีได้ถูกต้อง
ก. งบการเงิน
งบทดลอง
สมุดรายวันขั้นต้น
บัญชีแยกประเภท
ข. สมุดรายวันขั้นต้น
งบการเงิน
บัญชีแยกประเภท
งบทดลอง
ค. งบการเงิน
งบทดลอง
บัญชีแยกประเภท
สมุดรายวันขั้นต้น
ง. สมุดรายวันขั้นต้น
บัญชีแยกประเภท
งบทดลอง
งบการเงิน
จ. สมุดรายวันขั้นต้น
งบทดลอง
บัญชีแยกประเภท
งบการเงิน
9. ถ้ามีกิจการฟาร์ มผลกาไรสุ ทธิ จะโอนปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไปอย่างไร
ก. เดบิต กาไรขาดทุน เครดิต ทุน
ข. เดบิต กาไรสุ ทธิ
เครดิต ทุน
ค. เดบิต รายได้
เครดิต ทุน
ง. เดบิต ทุน
เครดิต กาไรขาดทุน
จ. เดบิต ทุน
เครดิต กาไรสุ ทธิ
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10. การปิ ดบัญชี แยกประเภท ในช่องรายการเขียนคาว่า “ยอดยกไป” และ “ยอดยกมา” คือข้อใด
ก. ค่าอาหารสัตว์
ข. สัตว์ใช้งาน
ค. ขายสัตว์เพื่อขาย
ง. ค่าสัตว์เพื่อขาย
จ. ขายผลิตผลจากสัตว์
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เนือ้ หา
1. ความหมายของการปิ ดบัญชี (Closing Entries)
การปิ ดบัญชี หมายถึง การโอนบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ทุน ซึ่ งเป็ นบัญชี ชวั่ คราว ได้แก่
บัญชี ถอนใช้ส่วนตัว บัญชี รายได้ และบัญชี ค่าใช้จ่าย ไปยังบัญชี ทุน เพื่อหายอดคงเหลื อของ
บัญชี ทุนที่ถูกต้อง ณ วันสิ้ นงวดบัญชี รวมทั้งการหายอดคงเหลือของบัญชี สินทรัพย์และหนี้ สิน
ซึ่ งหลังจากทาการปิ ดบัญชีแล้ว บัญชีที่เหลืออยู่ ได้แก่ บัญชีสินทรัพย์ บัญชีหนี้สิน และบัญชีทุน
เพื่อยกไปยังงวดบัญชีถดั ไป

2. การปิ ดบัญชีหมวดรายได้ และหมวดค่ าใช้ จ่าย
2.1 การบันทึกรายการปิ ดบัญชี หมวดรายได้ และค่ าใช้ จ่ายในสมุดรายวันทัว่ ไป
การบันทึกรายการปิ ดบัญชี หมวดรายได้และค่าใช้จ่ายในสมุดรายวันทัว่ ไปมีข้ นั ตอน
ดังนี้
2.1.1 บันทึกรายการปิ ดบัญชีหมวดรายได้เข้าบัญชี กาไรขาดทุน โดยปกติบญั ชี รายได้
จะมียอดดุลทางด้านเครดิต เมื่อบันทึกรายการปิ ดบัญชี ให้บนั ทึกทางด้านตรงกันข้ามคือ ด้านเดบิต
เมื่อบัญชี รายได้ถูกโอนไปบัญชี กาไรขาดทุ นแล้ว ยอดดุ ลหรื อยอดคงเหลื อของบัญชี รายได้ก็จะ
หมดไปหรื อคงเหลือเป็ นศูนย์ การบันทึกบัญชีจะเป็ นดังนี้
เดบิต รายได้
เครดิต กาไรขาดทุน
ปิ ดบัญชี รายได้ไปบัญชีกาไรขาดทุน




2.1.2 บันทึกรายการปิ ดบัญชี หมวดค่าใช้จ่ายเข้าบัญชี กาไรขาดทุน โดยปกติบญั ชี ค่าใช้จ่าย
จะมียอดดุลทางด้านเดบิต เมื่อบัน ทึกรายการปิ ดบัญชี ให้บนั ทึกทางด้านตรงกันข้ามคือด้านเครดิ ต
เมื่อบัญชี ค่าใช้จ่ายถูกโอนไปบัญชี กาไรขาดทุนแล้ว ยอดดุ ลหรื อยอดคงเหลื อของบัญชี ค่าใช้จ่าย
ก็จะหมดไปหรื อคงเหลือเป็ นศูนย์ การบันทึกบัญชีจะเป็ นดังนี้
เดบิต กาไรขาดทุน
เครดิต ค่าใช้จ่าย
ปิ ดบัญชีค่าใช้จ่ายไปบัญชีกาไรขาดทุน
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2.1.3 บันทึกรายการปิ ดบัญชี กาไรขาดทุนเข้าบัญชีทุน เมื่อโอนปิ ดบัญชีรายได้และ
บัญชีค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกาไรขาดทุนแล้ว ให้ทาการเปรี ยบเทียบหาผลต่างระหว่างด้านเดบิตกับ
ด้านเครดิตในบัญชีกาไรขาดทุน ถ้าด้านเครดิต (รายได้) สู งกว่าด้านเดบิต (ค่าใช้จ่าย) แสดงว่า
มีผลกาไรเกิดขึ้น แต่ถา้ ด้านเดบิต (ค่าใช้จ่าย) สู งกว่าด้านเครดิต (รายได้) ก็แสดงว่ามีผลขาดทุน
จากการดาเนินงาน การบันทึกบัญชีจะเป็ น ดังนี้
2.1.3.1 ถ้ารายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย จะมีผลกาไรสุ ทธิ ซึ่ งทาให้ทุนเพิ่มขึ้น จะบันทึก
ดังนี้
เดบิต กาไรขาดทุน
เครดิต ทุน
ปิ ดบัญชีกาไรขาดทุนไปบัญชีทุน




2.1.3.2 ถ้ารายได้น้อยกว่าค่ าใช้จ่าย จะมีผลขาดทุนสุ ทธิ ซึ่ งทาให้ ทุ นลดลง
จะบันทึก ดังนี้
เดบิต ทุน
เครดิต กาไรขาดทุน
ปิ ดบัญชีกาไรขาดทุนไปบัญชีทุน




2.1.4 บันทึกรายการปิ ดบัญชี ถอนใช้ส่วนตัวเข้าบัญชี ทุน บัญชี ถอนใช้ส่วนตัวหรื อ
เงินถอนมียอดดุลทางด้านเดบิต จะต้องบันทึกโอนปิ ดเข้าบัญชีทุนทางด้านเครดิตบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต ทุน
เครดิต ถอนใช้ส่วนตัว/เงินถอน
ปิ ดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวไปบัญชีทุน
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ตัวอย่างที่ 9.1 การบันทึกรายการปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไป ดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  3
เลขที่
รายการ
บัญชี
เดือน วันที่
ธ.ค. 31 ขายผลิตผลจากสัตว์
401
กาไรขาดทุน
303
ปิ ดบัญชีรายได้เข้าบัญชีกาไรขาดทุน
กาไรขาดทุน
303
ค่าอาหารสัตว์
501
ค่าแรงงาน
502
ปิ ดบัญชีค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกาไรขาดทุน
กาไรขาดทุน
303
ทุน - นายสุ เทพ
301
ปิ ดบัญชีกาไรขาดทุนเข้าบัญชีทุน
ทุน - นายสุ เทพ
301
ถอนใช้ส่วนตัว
302
ปิ ดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวเข้าบัญชีทุน

เดบิต
บาท สต.
55,000 -

หน้า 4
เครดิต
บาท สต.
55,000 -

27,000 17,000 10,000 28,000 28,000 20,000 20,000 -

2.2 การผ่านรายการปิ ดบัญชี จากสมุดรายวันทัว่ ไป ไปยังบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
เมื่ อ บัน ทึ ก รายการปิ ดบัญ ชี ห มวดรายได้ ค่ า ใช้จ่ า ยและบัญ ชี ถ อนใช้ส่ วนตัว ใน
สมุดรายวันทัว่ ไปแล้ว จะผ่านรายการปิ ดบัญชี ไปยังบัญชี แยกประเภททัว่ ไปที่เกี่ ยวข้อง ขั้นตอน
ในการผ่านรายการนั้นปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการผ่านรายการตามปกติ แล้วรวมยอดทั้ง 2 ด้าน จะต้อง
เท่ากันและขีดเส้นแสดงการปิ ดบัญชี
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ตัวอย่ างที่ 9.2 สามารถผ่านรายการปิ ดบัญชี จากสมุดรายวันทัว่ ไป ไปยังบัญชี แยกประเภททัว่ ไป
ดังนี้
บัญชีทุน - นายสุ เทพ
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 31 ถอนใช้ส่วนตัว

เลขที่ 301

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.4 20,000 - ธ.ค. 1 เงินสด
31 กาไรขาดทุน

บัญชีถอนใช้ส่วนตัว
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

ธ.ค. 28 เงินสด

หน้า เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

เลขที่ 302
รายการ

เลขที่ 303

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  3
หน้า เครดิต
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
บัญชี บาท สต.
ร.ว.4 17,000 - ธ.ค. 31 ขายผลิตผลจากสัตว์ ร.ว.4 55,000 ร.ว.4 10,000 ร.ว.4 28,000 55,000 55,000 -

บัญชีขายผลิตผลจากสัตว์
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 31 กาไรขาดทุน

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

ร.ว.3 20,000 - ธ.ค. 31 ทุน - นายสุ เทพ ร.ว.4 20,000 20,000 20,000 -

บัญชีกาไรขาดทุน
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 31 ค่าอาหารสัตว์
ค่าแรงงาน
ทุน - นายสุ เทพ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.1 400,000 ร.ว.4 28,000 -

หน้า เดบิต พ.ศ. 25  3
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.4 55,000 - ธ.ค. 8 เงินสด
15 ลูกหนี้ - สหกรณ์ฯ
55,000 -

เลขที่ 401
หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.1 35,000 ร.ว.2 20,000 55,000 -
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บัญชีค่าอาหารสัตว์
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

ธ.ค. 10 เงินสด

หน้า เดบิต พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

เลขที่ 501
รายการ

ร.ว.2 17,000 - ธ.ค. 31 กาไรขาดทุน
17,000 -

บัญชีค่าแรงงาน
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

ธ.ค. 30 เงินสด

หน้า เดบิต พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.4 17,000 17,000 -

เลขที่ 502
รายการ

ร.ว.3 10,000 - ธ.ค. 31 กาไรขาดทุน
10,000 -

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.4 10,000 10,000 -

3. การปิ ดบัญชีหมวดสิ นทรัพย์ หนีส้ ิ น และส่ วนของเจ้ าของ
การบันทึกรายการปิ ดบัญชีหมวดสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ (ทุน) เพื่อที่จะหา
ยอดคงเหลื อยกไปในงวดบัญชี หน้า จะแตกต่างจากการปิ ดบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย กาไรขาดทุ น
และบัญชีถอนใช้ส่วนตัว ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นบัญชีชวั่ คราว เมื่อกิจการคานวณยอดกาไรขาดทุนได้แล้ว
บัญชี เหล่ านี้ จะถู กโอนปิ ดไปเข้าบัญชี ทุนทั้งหมด ดังนั้นจึ งเหลื อเฉพาะบัญชี ประเภทสิ นทรั พ ย์
หนี้สิน และทุน การปิ ดบัญชีเหล่านี้จะคานวณหายอดคงเหลือของแต่ละบัญชี ในบัญชี แยกประเภท
ทาการบันทึกในช่องรายการว่า “ยอดยกไป” และใส่ จานวนยอดคงเหลื อในช่ องจานวนเงิ น และ
เมื่อเริ่ มรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ จะทาการบันทึกรายการเปิ ดบัญชี โดยทาการบันทึกในช่องรายการ
ว่า “ยอดยกมา” และใส่ จานวนเงินในช่ องจานวนเงิ น ซึ่ งจะมีจานวนเงิ นเท่ากับยอดยกไป แต่จะ
บันทึกคนละด้านกับยอดยกไป และทาเครื่ องหมาย  ในช่ องหน้าบัญชี ของรายการยอดยกไป
และยอดยกมาเป็ นการอ้างอิง โดยหายอดคงเหลือยกไปและยกมาในงวดบัญชี ใหม่ หรื อปิ ดให้หมดไป
ถ้าบัญชีน้ นั ไม่มียอดคงเหลือเลย
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ตัวอย่ างที่ 9.3 การปิ ดบัญชี หมวดสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ ดังนี้
บัญชีเงินสด
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่
ธ.ค.

รายการ

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

1
3
8
20

ทุน - นายสุเทพ
เงินกู้ - ธกส.
ขายผลิตผลจากสัตว์
ลูกหนี้ - สหกรณ์ฯ
443,000

ร.ว.1
ร.ว.1
ร.ว.2
ร.ว.2

1

ยอดยกมา

 443,000 -

25  4
ม.ค.

เลขที่ 101

400,000
100,000
35,000
10,000

- ธ.ค. 6 อุปกรณ์ฯ
10 ค่าอาหารสัตว์
17 สัตว์ใช้งาน
25 เจ้าหนี้ - นายอานาจ
28 ถอนใช้ส่วนตัว
30 ค่าแรงงาน
31 ยอดยกไป
545,000 -

บัญชีลูกหนี้ - สหกรณ์โคนม
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

หน้า เดบิต พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

รายการ

บัญชีสัตว์ใช้งาน

ม.ค. 1 ยอดยกมา

หน้า เดบิต พ.ศ. 25  3
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.2 20,000 - ธ.ค. 31 ยอดยกไป
ร.ว.2 15,000
35,000 

35,000 -

ร.ว.2
ร.ว.2
ร.ว.2
ร.ว.3
ร.ว.3
ร.ว.3

20,000
17,000
20,000
15,000
20,000
10,000
443,000
545,000

-

เลขที่ 102

ธ.ค. 15 ขายผลิตผลจากสัตว์ ร.ว.2 20,000 - ธ.ค. 20 เงินสด
31 ยอกยกไป
25  4
20,000 ม.ค. 1 ยอดยกมา
 10,000 -

พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 17 เงินสด
เจ้าหนี้ - นายอานาจ
25  4

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.2 10,000  10,000 20,000 -

เลขที่ 103
หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
 35,000 35,000 -
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บัญชีอุปกรณ์การเกษตร
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

ธ.ค. 6 เงินสด

หน้า เดบิต พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

เลขที่ 104
รายการ

ร.ว.1 20,000 - ธ.ค. 31 ยอดยกไป

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
 20,000 -

20,000

25  4
ม.ค. 1 ยอดยกมา

พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

ธ.ค. 25 เงินสด



20,000 20,000 -

20,000 -

บัญชีเจ้าหนี้ - นายอานาจ

เลขที่ 201

หน้า เดบิต พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

รายการ

ร.ว.2 15,000 - ธ.ค. 17 สัตว์ใช้งาน
15,000 -

บัญชีเงินกู้ - ธกส.
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 31 ยอดยกไป

ยอดยกมา

บัญชีทุน - นายสุ เทพ
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

หน้า เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

ธ.ค. 31 ถอนใช้ส่วนตัว ร.ว.4 20,000 - ธ.ค.
ยอดยกไป
 408,000 -

1

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.1 100,000 100,000  100,000 -

เลขที่ 301
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

เงินสด

ร.ว.1 400,000 -

31 กาไรขาดทุน

ร.ว.4 28,000 428,000 -

1

 408,000 -

428,000 - 25  4
ม.ค.

ร.ว.2 15,000 15,000 -

เลขที่ 202

หน้า เดบิต พ.ศ. 25  3
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
 100,000 - ธ.ค. 3 เงินสด
100,000 - 25  4
ม.ค. 1

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

ยอดยกมา
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4. งบทดลองหลังปิ ดบัญชี (Post Closing Trial Balance)
เมื่อกิจการฟาร์ มได้ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อคานวณผลการดาเนิ นงาน และปิ ดบัญชี
สิ นทรัพย์ หนี้ สิน และส่ วนของเจ้าของ เพื่อหายอดยกไปในงวดบัญชี หน้าแล้ว มักนิ ยมจัดทา
งบทดลองหลังปิ ดบัญชี เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการปิ ดบัญชี
การจัดทางบทดลองหลังปิ ดบัญชี มีวิธีการจัดทาเหมือนกับงบทดลองที่ทาโดยปกติ คือ จะ
รวบรวมยอดคงเหลื อของบัญชี แยกประเภททุกบัญชี ที่เหลื ออยู่มาลงในงบทดลอง โดยยอดเดบิต
ต้องเท่ากับยอดเครดิต ต่างกันแค่งบทดลองหลังปิ ดบัญชีจะมียอดคงเหลือของบัญชีเพียง 3 หมวด
คือ สิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของเท่านั้น
ตัวอย่างที่ 9.4 จากตัวอย่างที่ 9.3 สามารถนายอดคงเหลือมาจัดทางบทดลองหลังปิ ดบัญชี ได้ดงั นี้
สุ เทพฟาร์ม
งบทดลองหลังปิ ดบัญชี
วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
ชื่อบัญชี
เงินสด
ลูกหนี้ - สหกรณ์โคนม
สัตว์ใช้งาน
อุปกรณ์การเกษตร
เงินกู้ - ธกส.
ทุน - นายสุ เทพ

เลขที่
บัญชี
101
102
103
104
202
301

เดบิต
บาท
สต.
443,000 10,000 35,000 20,000 -

508,000

-

เครดิต
บาท
สต.

100,000
408,000
508,000

-
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5. วงจรบัญชี (Accounting Cycle)
วงจรบัญชี หมายถึง ขั้นตอนที่แสดงถึงลาดับการปฏิบตั ิงานในกระบวนการทางบัญชี ซึ่ งจะ
เริ่ มต้นจากการวิเคราะห์รายการค้าและการบันทึกรายการค้าลงในสมุดรายวันตลอดจนสิ้ นสุ ดลงเมื่อ
จัดทางบทดลองหลังปิ ดบัญชีเสร็ จแล้ว ดังภาพที่ 9.1
การวิเคราะห์รายการค้า
การบันทึกรายการค้า
ในสมุดรายวันขั้นต้น
การผ่านรายการไปยัง
บัญชีแยกประเภท
การจัดทางบทดลอง
ก่อนปรับปรุ ง
การปรับปรุ งรายการ
ในสมุดรายวันขั้นต้นและ
ผ่านไปยังบัญชีแยกประเภท
การจัดทางบทดลองหลังปรับปรุ ง
การจัดทางบการเงิน
การปิ ดบัญชี
การจัดทางบทดลองหลังปิ ดบัญชี
ภาพที่ 9.1 วงจรบัญชี
ที่มา : ภาคภูมิ วณิ ชธนานนท์ (2551: 15)

329
วงจรบัญชีประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
5.1 วิเคราะห์รายการค้าที่เกิดขึ้นในกิจการ
5.2 นาผลการวิเคราะห์รายการค้ามาบันทึกลงในสมุดรายวันขั้นต้น
5.3 ผ่านรายการจากสมุดรายวันขั้นต้นไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง
5.4 หายอดคงเหลื อในบัญชี แยกประเภทมาจัดท างบทดลองก่ อนรายการปรั บ ปรุ งเพื่ อ
พิสูจน์ความถูกต้องในการบันทึกบัญชี
5.5 บันทึกรายการปรับปรุ งบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไป ณ วันสิ้ นงวดบัญชี แล้วผ่านรายการ
ไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง
5.6 จัดทางบทดลองหลังรายการปรับปรุ ง
5.7 จัดทางบการเงิน ได้แก่ งบกาไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน
5.8 บันทึกรายการปิ ดบัญชี ในสมุดรายวันทัว่ ไปและผ่านรายการไปบัญชี แยกประเภทที่
เกี่ยวข้อง
5.9 จัดทางบทดลองหลังปิ ดบัญชี

6. ความหมายของสมุดเงินสด 2 ช่ อง
สมุดเงินสด 2 ช่อง หมายถึง สมุดบันทึกรายการขั้นต้นใช้ในกิจการที่มีรายการรับจ่ายเงิน
ทั้งที่เป็ นเงินสดและเงินฝากธนาคาร โดยไม่ตอ้ งบันทึกในสมุดรายวันทัว่ ไป
สมุดเงิ นสด 2 ช่ อง เป็ นสมุดลงรายการขั้นต้นที่ใช้บนั ทึกรายรับและจ่ายเงิ นสด และ
เงินฝากธนาคาร สาหรับกิจการมีเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากกระแสรายวัน มีลกั ษณะและวิธีการ
คล้ายกับบัญชีแยกประเภททัว่ ไป คือ แบ่งเป็ น 2 ด้าน ด้านซ้ายเรี ยกว่า “ด้านเดบิต” ใช้บนั ทึกรายการ
ซึ่ งมีผลทาให้จานวนเงินสดในมือหรื อเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงแยกช่องจานวนเงินเดบิต
ออกเป็ น 2 ช่อง คือ ช่องเงินสดและธนาคาร ส่ วนทางด้านขวาเรี ยกว่า “ด้านเครดิต” ก็เช่นเดียวกัน
คือ แยกเป็ นช่องเงินสดและธนาคารเพื่อไว้บนั ทึกรายการ ซึ่งมีผลทาให้เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลง

7. รู ปแบบและการบันทึกรายการในสมุดเงินสด 2 ช่ อง
7.1 รู ปแบบของสมุดเงินสด 2 ช่ อง
รู ปแบบของสมุดเงินสด 2 ช่อง จะแบ่งออกเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านเดบิตและด้านเครดิต
ด้านเดบิตประกอบด้วยช่ อง วันเดือนปี รายการ เลขที่ใบสาคัญ เลขที่บญั ชี เงินสดและธนาคาร
สาหรับบันทึ กรายการเกี่ ยวกับการรับเงิ นสด ด้านเครดิ ต ประกอบด้วยช่ อง วันเดื อนปี รายการ
เลขที่ใบสาคัญ เลขที่บญั ชี เงินสดและธนาคาร สาหรับบันทึกรายการเกี่ยวกับการจ่ายเงินสด ซึ่ ง
รู ปแบบของสมุดเงินสด 2 ช่อง มีดงั นี้
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7.2 การบันทึกรายการในสมุดเงินสด 2 ช่ อง
การบันทึกรายการสมุดเงินสด 2 ช่อง มีข้ นั ตอน ดังนี้
7.2.1 เขียนคาว่า “สมุดเงินสด 2 ช่อง” (1) ลงกลางหน้ากระดาษ และเขียนเลขหน้า
ของสมุดเงินสด 2 ช่อง (2) ไว้ทางด้านขวากระดาษเพื่อใช้ในการอ้างอิง
7.2.2 รายการที่บนั ทึกทางด้านเดบิต ดังนี้
7.2.2.1 เขียน พ.ศ. .... เดือน... วันที่... (3)
7.2.2.2 เขียนชื่อบัญชีแยกประเภทที่จะไปลงทางด้านเครดิตในช่องรายการ (4)
7.2.2.3 เขียนเลขที่ใบสาคัญรับเงิน (5)
7.2.2.4 เขียนเลขที่ของบัญชีเครดิต (6)
7.2.2.5 เขียนจานวนเงินในช่องเงินสด (7)
7.2.2.6 ถ้ารับมาแล้วนาฝากธนาคารทันทีให้เขียนจานวนเงินในช่องธนาคาร (8)
เมื่อบันทึกรายการทางด้านเดบิตในสมุดเงินสด 2 ช่องแล้ว ให้ผา่ นรายการไป
ยังบัญชีแยกประเภทที่เครดิตทันที
7.2.3 รายการที่บนั ทึกด้านเครดิต ดังนี้
7.2.3.1 เขียน พ.ศ. .... เดือน... วันที่... (9)
7.2.3.2 เขียนชื่อบัญชีแยกประเภทที่จะไปลงทางด้านเดบิตในช่องรายการ (10)
7.2.3.3 เขียนเลขที่ใบสาคัญจ่ายเงิน (11)
7.2.3.4 เขียนเลขที่ของบัญชีเดบิต (12)
7.2.3.5 เขียนจานวนเงินในช่องเงินสด (13)
7.2.3.6 ถ้ากิจการจ่ายเป็ นเช็คให้เขียนจานวนเงินในช่องธนาคาร (14)
เมื่อบันทึ กรายการทางด้านเครดิ ตในสมุดเงิ นสด 2 ช่ องแล้ว ให้ผ่านรายการ
ไปยังบัญชีแยกประเภทที่เดบิตทันที
7.2.4 ช่องเลขที่ใบสาคัญทางด้านเดบิตเป็ นช่องสาหรับบันทึกเลขที่เอกสารการรับเงิน
โดยใช้เลขที่สาเนาใบเสร็ จรับเงิน โดยบันทึกเรี ยงตามลาดับ ตามเล่มที่และเลขที่
ตัวอย่าง ได้รับเงินจากการขายสุ กร 25,000 บาท โดยออกใบเสร็ จรับเงินเล่มที่
1 เลขที่ 5 จะนาไปบันทึกในช่องเลขที่ใบสาคัญ 1/5
7.2.5 ช่องเลขที่ใบสาคัญทางด้านเครดิต (11) เป็ นช่องสาหรับบันทึกเลขที่เอกสารการจ่ายเงิน
เช่ น จ่ ายเงิ นซื้ อเครื่ องผสมอาหารสั ตว์ 10,000 บาท กิ จการจะได้รั บใบเสร็ จรั บเงิ นจากผูข้ าย
ที่ออกให้ ซึ่ งใบเสร็ จรับเงิ นนี้ ทางกิ จการเรี ยกว่า “หลักฐาน หรื อเอกสารการจ่ายเงิ น” จะต้อง
กาหนดเลขที่เอกสารการจ่ายเงินเรี ยงตามลาดับการจ่ายเงินก่อนหลัง
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8. การบันทึกรายการค้ าในสมุดเงินสด 2 ช่ อง
การบันทึกรายการค้าในสมุดเงินสด 2 ช่อง มีดงั นี้
8.1 ขอเปิ ดบัญชี กบั ธนาคาร หมายถึง นาเงินสดฝากธนาคารเป็ นครั้งแรก การนาเงินสด
ฝากธนาคารทุกครั้งใช้เอกสารที่เรี ยกว่า “ใบนาฝาก” (Pay in Slip) บันทึกบัญชี โดย
เดบิต บัญชีธนาคาร

เครดิต บัญชีเงินสด

8.2 สั่งจ่ายเงินจากธนาคาร หมายถึง การเขียนเช็คเพื่อถอนเงินจากธนาคารใช้ในกิจการ
หรื อให้แก่บุคคลภายนอก
8.2.1 เขียนเช็คเพื่อถอนเงินมาใช้ในกิจการ บันทึกบัญชี โดย

เดบิต บัญชีเงินสด

เครดิต บัญชีธนาคาร
8.2.2 เขียนเช็คสั่งจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก บันทึกบัญชี โดย
เดบิต บัญชีสินทรัพย์ เจ้าหนี้ ค่าใช้จ่าย  
เครดิต บัญชีธนาคาร



8.3 รายการที่เกี่ยวกับเงินสดเกิดจากการรับเงิน ถ้ารับเป็ นเงินสดให้ลงจานวนเงินที่ได้รับ
ในช่องเงินสดทางด้านเดบิต มีดงั นี้
8.3.1 ขายสัตว์เพื่อขาย ขายผลิตผลจากสัตว์ หรื อขายผลิตผลจากพืช บันทึกบัญชีโดย

เดบิต บัญชีเงินสด
เครดิต บัญชีขายสัตว์เพื่อขาย หรื อขายผลิตผลจากสัตว์  

หรื อขายผลิตผลจากพืช
8.3.2 ขายสิ นทรัพย์ บันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชีเงินสด
เครดิต บัญชีสินทรัพย์



8.3.3 รับเงินลงทุนจากเจ้าของกิจการ บันทึกบัญชี โดย

เดบิต บัญชีเงินสด
เครดิต บัญชีทุน
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8.3.4 รับชาระหนี้จากลูกหนี้ บันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชีเงินสด

เครดิต บัญชีลูกหนี้



8.3.5 รับเงินจากการกูย้ มื เงิน บันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชีเงินสด

เครดิต บัญชี เจ้าหนี้เงินกูห้ รื อเงินกู้



8.3.6 รับเงินจากรายได้อื่น ๆ บันทึกบัญชีโดย

เดบิต บัญชีเงินสด
เครดิต บัญชี รายได้อื่น ๆ



8.3.7 กรณี รับเงินแล้วนาฝากธนาคารทันที บันทึกบัญชีโดย

เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร
เครดิต บัญชีที่เกี่ยวข้อง



8.4 รายการที่เกี่ยวกับเงินสดเกิดจากการจ่ายเงินสดออกไปก็ให้ลงรายการจ่ายด้วยจานวนเงิน
ที่จ่ายไปจริ ง ในช่องเงินสดทางด้านเครดิต มีดงั นี้
8.4.1 ซื้ อวัสดุการเกษตร บันทึกบัญชีโดย

เดบิต บัญชีวสั ดุการเกษตร

เครดิต บัญชีเงินสด
8.4.2 ซื้ อสิ นทรัพย์ บันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชีสินทรัพย์
เครดิต บัญชีเงินสด




8.4.3 เจ้าของกิจการถอนเงินสดไปใช้ส่วนตัว บันทึกบัญชีโดย

เดบิต บัญชีถอนใช้ส่วนตัว
เครดิต บัญชีเงินสด



8.4.4 จ่ายชาระเจ้าหนี้ หรื อเงินกู้ บันทึกบัญชีโดย

เดบิต บัญชีเจ้าหนี้ หรื อบัญชีเงินกู้
เครดิต บัญชีเงินสด
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8.4.5 จ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ บันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชีค่าใช้จ่าย
เครดิต บัญชีเงินสด




8.4.6 กรณี จ่ายโดยการเขียนเช็คสั่งจ่ายให้ลงจานวนเงินที่ช่องธนาคารทางด้านเครดิต
ดังนี้
เดบิต บัญชีที่เกี่ยวข้อง
เครดิต บัญชีธนาคาร




8.5 รายการนาเงินฝากธนาคารหรื อถอนเงินจากธนาคาร
8.5.1 รายการนาเงินฝากธนาคาร บันทึกบัญชีโดย

เดบิต บัญชีธนาคาร
เครดิต บัญชีเงินสด



8.5.2 รายการถอนเงินจากธนาคาร บันทึกบัญชีโดย

เดบิต บัญชีเงินสด
เครดิต บัญชีธนาคาร



ถ้าเป็ นรายการนาเงินฝากธนาคาร จานวนเงินที่ได้นาเข้าฝากธนาคารก็คือ การจ่ายเงินสด
ออกไปและขณะเดียวกันยอดเงินฝากธนาคารจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการรับเงินทางธนาคารการลงบัญชี
สาหรับรายการนี้จะลงรายการด้านเดบิต ช่องวันที่ ลงวันที่ที่นาฝาก ช่องเลขที่ใบสาคัญ ลงเลขที่ใบสาคัญ
ที่เป็ นหลักฐานการฝากเงิน ช่องรายการอ้างชื่ อเงินสด ส่ วนช่องเลขที่บญั ชี ใส่ ตวั อักษร C ตัวอักษร C
มาจากคาว่า Contra แปลว่า “ตรงกันข้าม” หมายความว่า เป็ นการบันทึกรายการตรงกันข้ามระหว่าง
เงินสดกับธนาคารในสมุดเล่มเดียวกัน และเดบิตจานวนเงินที่นาฝากช่องธนาคาร จากนั้นลงรายการ
ด้านเครดิต ในช่ องวันที่ ซึ่ งเป็ นวันเดียวกัน ช่องเลขที่ใบสาคัญเดียวกับด้านเดบิต ส่ วนช่องรายการ
ก็จะอ้างชื่ อบัญชี ธนาคาร ช่ องเลขที่บญั ชี ใส่ ตวั อักษร C แล้วไปเครดิตจานวนเงินฝากธนาคารที่
ช่องเงินสดก็จะเป็ นการบันทึกรายการนาเงิ นสดฝากธนาคารเสร็ จสมบูรณ์ ส่ วนรายการถอนเงิ นจาก
ธนาคารมาใช้ในกิจการก็เป็ นรายการทานองเดียวกัน
การนาเงิ นฝากธนาคารหรื อถอนเงิ นจากธนาคารมาใช้ในกิ จการ เป็ นการโอนเงิ น
ระหว่า งเงิ นสดในกิ จ การกับ เงิ น สดฝากธนาคาร ถื อ ว่า เป็ นเงิ น สดด้ว ยกันจึ ง ไม่ ต้อ งไปลงใน
บัญชีแยกประเภทอีก นิยมเขียนตัวอักษร “C” ลงในช่องเลขที่บญั ชีท้ งั สองด้าน
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ตัวอย่างที่ 9.5 ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างการบันทึกรายการค้าในสมุดเงินสด 2 ช่อง
25  3
ม.ค. 1 นายเฉลิมนาเงินสด 150,000 บาท เงินฝากธนาคาร 50,000 บาท มาลงทุนเปิ ดกิจการฟาร์ ม
ชื่อ “เฉลิมฟาร์ม”
2 นาเงินฝากธนาคาร 100,000 บาท
4 รับเงินจากการขายน้ านมเป็ นเงินสด 18,000 บาท
6 ซื้ ออุปกรณ์การเกษตรจากร้านสุ วรรณเกษตร 21,000 บาท เป็ นเงินเชื่อ
8 รับเงินจากการขายน้ านมเป็ นเงินสด 30,000 บาท เป็ นเช็คนาฝากธนาคารทันที
10 จ่ายค่าเวชภัณฑ์ 1,200 บาท
12 ถอนเงินจากธนาคารมาใช้ส่วนตัว 8,000 บาท
13 จ่ายค่าอาหารสัตว์ 7,000 บาท
16 จ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเป็ นเงินสด 520 บาท
20 จ่ายเช็คชาระหนี้ให้ร้านสุ วรรณเกษตร 21,000 บาท
25 จ่ายค่าน้ า ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์ เป็ นเงินสด 3,600 บาท
27 รับเงินจากการขายน้ านมเป็ นเงินสด 16,000 บาท นาฝากธนาคารทันที
30 จ่ายค่าแรงงาน 9,000 บาท
จากโจทย์ตวั อย่างสามารถบันทึกรายการในสมุดบัญชี ได้ดงั นี้
สามารถบันทึกรายการสมุดรายวันทัว่ ไปได้ ดังนี้
สมุดรายวันทัว่ ไป
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
ม.ค. 1 เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ทุน - นายเฉลิม
นาเงินสดและเงินฝากธนาคารมาลงทุน
6 อุปกรณ์การเกษตร
เจ้าหนี้ - ร้านสุ วรรณเกษตร
ซื้ ออุปกรณ์การเกษตรเป็ นเงินเชื่อ

เลขที่
บัญชี
101
102
301
104
201

เดบิต
บาท สต.
150,000 50,000 -

หน้า 1
เครดิต
บาท สต.

200,000 21,000 21,000 -
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9. การผ่ านรายการจากสมุดเงินสด 2 ช่ องไปบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
หลักเกณฑ์การผ่านรายการจากสมุดเงินสด 2 ช่องไปบัญชีแยกประเภททัว่ ไป มีดงั นี้
9.1 ผ่านรายการโดยเรี ยงลาดับวันที่ และดูชื่อบัญชีที่ช่องรายการว่าเกี่ยวข้องกับบัญชีใด
และบันทึกทางด้านเดบิตหรื อเครดิต
9.2 ดูจานวนเงินที่บนั ทึกว่าปรากฏในช่องเงินสดหรื อธนาคาร
9.3 เขียนชื่อบัญชีที่บนั ทึกคู่กนั คือ เงินสดหรื อเงินฝากธนาคารในช่องรายการ
9.4 อ้างอิงเลขหน้าของสมุดเงินสด 2 ช่อง โดยใช้ตวั ย่อว่า “ง.ส.” ในช่องหน้าบัญชี
9.5 ใส่ จานวนเงินลงในช่องจานวนเงิน
จากตัวอย่างที่ 9.5 สามารถผ่านรายการจากสมุดเงินสด 2 ช่องไปบัญชีแยกประเภททัว่ ไปได้ ดังนี้
บัญชีอุปกรณ์การเกษตร
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่
ม.ค.

รายการ

หน้า
บัญชี

เดบิต พ.ศ. 25  3
บาท สต. เดือน วันที่

เลขที่ 104
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

6 เจ้าหนี้ - ร้าน ร.ว.1 21,000 สุ วรรณเกษตร
21,000

บัญชีเจ้าหนี้ - ร้านสุ วรรณเกษตร
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

ม.ค. 20 ธนาคาร

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

รายการ

เลขที่ 201
หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

ง.ส.1 21,000 - ม.ค. 6 อุปกรณ์การเกษตร ร.ว. 21,000 21,000
21,000

บัญชีทุน - นายเฉลิม
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

หน้า
เดบิต พ.ศ. 25  3
หน้า
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
บัญชี
ม.ค. 1 เงินสด
ร.ว.1
เงินฝากธนาคาร ร.ว.1

เลขที่ 301
เครดิต
บาท สต.
150,000 50,000 200,000
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บัญชีถอนใช้ส่วนตัว
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

ม.ค. 12 ธนาคาร

หน้า เดบิต พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

เลขที่ 302
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

ง.ส.1 8,000 8,000

บัญชีขายผลิตผลจากสัตว์
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

หน้า เดบิต พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ม.ค.

เลขที่ 401
รายการ

4 เงินสด
8 ธนาคาร
27 ธนาคาร

บัญชีค่าอาหารสัตว์
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

ม.ค. 13 เงินสด

หน้า เดบิต พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

รายการ

ม.ค. 30 เงินสด

รายการ

รายการ

ม.ค. 10 เงินสด

ง.ส.1 18,000 ง.ส.1 30,000 ง.ส.1 16,000 64,000

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

ง.ส.1 7,000 7,000

หน้า เดบิต พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

เลขที่ 502
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

ง.ส.1 9,000 9,000

บัญชีค่าเวชภัณฑ์
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

เครดิต
บาท สต.

เลขที่ 501

บัญชีค่าแรงงาน
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

หน้า
บัญชี

หน้า
บัญชี

เดบิต
พ.ศ. 25  3
บาท สต. เดือน วันที่

ง.ส.1

3,600 3,600

เลขที่ 503
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
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บัญชีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

ม.ค. 16 เงินสด

เลขที่ 505

หน้า เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ง.ส.1

รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

520 520

หายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทไปทางบทดลองได้ ดังนี้
เฉลิมฟาร์ม
งบทดลอง
วันที่ 31 มกราคม 25  3
ชื่อบัญชี
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
อุปกรณ์การเกษตร
ทุน - นายเฉลิม
ถอนใช้ส่วนตัว
ขายผลิตผลจากสัตว์
ค่าอาหารสัตว์
ค่าแรงงาน
ค่าเวชภัณฑ์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

เลขที่
บัญชี
101
102
104
301
302
401
501
502
503
504
505

เดบิต
บาท
สต.
46,680 167,000 21,000 8,000
7,000
9,000
1,200
3,600
520
264,000

เครดิต
บาท
สต.

200,000

-

64,000

-

264,000

-

-
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สรุป
การปิ ดบัญชี หมายถึง การโอนบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ทุน ซึ่ งเป็ นบัญชี ชวั่ คราว ได้แก่
บัญชี ถอนใช้ส่วนตัว บัญชี รายได้ และบัญชี ค่าใช้จ่าย ไปยังบัญชี ทุน เพื่อหายอดคงเหลื อของ
บัญชี ทุนที่ถูกต้อง ณ วันสิ้ นงวดบัญชี รวมทั้งการหายอดคงเหลือของบัญชี สินทรัพย์และหนี้ สิน
ซึ่งหลังจากทาการปิ ดบัญชีแล้ว
การบันทึกรายการปิ ดบัญชีหมวดรายได้ ค่าใช้จ่ายและบัญชีถอนใช้ส่วนตัว จะบันทึกบัญชี
สมุดรายวันทัว่ ไปแล้ว จะผ่านรายการปิ ดบัญชีไปยังบัญชี แยกประเภทที่เกี่ยวข้อง การบันทึกรายการปิ ดบัญชี
หมวดสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ เพื่อที่จะหายอดคงเหลือยกไปในงวดบัญชีหน้า
เมื่อกิจการฟาร์ มได้ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อคานวณผลการดาเนิ นงาน และปิ ดบัญชี
สิ นทรัพย์ หนี้ สิน และส่ วนของเจ้าของ เพื่อหายอดยกไปในงวดบัญชี หน้าแล้ว มักนิ ยมจัดทา
งบทดลองหลังปิ ดบัญชี เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการปิ ดบัญชี
วงจรบัญชี หมายถึง ขั้นตอนที่แสดงถึงลาดับการปฏิบตั ิงานในกระบวนการทางบัญชี ซึ่ งจะ
เริ่ มต้นจากการวิเคราะห์รายการค้าและการบันทึกรายการค้าลงในสมุดรายวันตลอดจนสิ้ นสุ ดลงเมื่อ
จัดทางบทดลองหลังปิ ดบัญชีเสร็ จแล้ว
สมุดเงินสด 2 ช่อง หมายถึง สมุดบันทึกรายการขั้นต้นใช้ในกิจการที่มีรายการรับจ่ายเงิน
ทั้งที่เป็ นเงินสดและเงินฝากธนาคาร โดยไม่ตอ้ งบันทึกในสมุดรายวันทัว่ ไป
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แบบฝึ กปฏิบัติ หน่ วยที่ 9
การปิ ดบัญชี

จงแสดงวิธีทา
ข้ อ 9.1 ต่อไปนี้เป็ นยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทของธรรมนูญฟาร์ม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
25  3 ซึ่ งเป็ นวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
วัสดุการเกษตร
อุปกรณ์การเกษตร
สัตว์ใช้งาน
รถแทรกเตอร์
โรงเรื อน
ที่ดิน
เจ้าหนี้
เงินกู้ - ธกส.
ทุน - นายธรรมนูญ
ถอนใช้ส่วนตัว

40,000
170,000
5,000
10,000
60,000
50,000
90,000
130,000
150,000
14,000
80,000
692,100
9,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ให้ ทา รายการปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไป

ขายสัตว์เพื่อขาย
ขายผลิตผลจากสัตว์
รายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าแรงงาน
ค่าสัตว์เพื่อขาย
ค่าอาหารสัตว์
ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง
ค่าสาธารณูปโภค
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าวัคซี น
ค่าพาหนะ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

98,000
14,000
1,500
18,000
30,000
24,000
2,000
2,800
4,800
800
1,000
1,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ข้ อ 9.2 ต่อไปนี้เป็ นงบทดลองของสมรักษ์ฟาร์ม เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 25  3
สมรักษ์ฟาร์ม
งบทดลอง
วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
ชื่อบัญชี
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
วัสดุการเกษตร
อุปกรณ์การเกษตร
รถไถ
ที่ดิน
เจ้าหนี้
ทุน - นายสมรักษ์
ถอนใช้ส่วนตัว
ขายผลิตผลจากพืช
รายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าแรงงาน
ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง
ค่าพันธุ์พืชพันธุ์ไม้
วัสดุการเกษตรใช้ไป
ค่าปุ๋ ย
ค่ายากาจัดศัตรู พืช
ค่าสาธารณูปโภค

เลขที่
บัญชี
101
102
103
104
105
106
201
301
302
401
402
501
502
503
504
505
506
507

ให้ ทา 1. รายการปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไป
2. ผ่านรายการไปยังบัญชี แยกประเภททัว่ ไป
3. งบทดลองหลังปิ ดบัญชี

เดบิต
บาท
สต.
50,000 80,000 3,000 20,000 50,000 80,000 -

2,000

9,000
6,000
4,500
600
3,200
500
2,000
310,800

เครดิต
บาท
สต.

30,000
185,800

-

92,000
3,000

-

310,800

-

-

-
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ข้ อ 9.3 ต่อไปนี้เป็ นงบทดลองของนริ ศราฟาร์ ม เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 25  3
นริ ศราฟาร์ม
งบทดลอง
วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
ชื่อบัญชี
เงินสด
ลูกหนี้
อุปกรณ์การเกษตร
สัตว์ใช้งาน
คอกปศุสัตว์
เจ้าหนี้
เงินกู้ - ธกส.
ทุน - นริ ศราฟาร์ม
ถอนใช้ส่วนตัว
ขายผลิตผลจากสัตว์
ขายสัตว์เพื่อขาย
รายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าสัตว์เพื่อขาย
ค่าอาหารสัตว์
ค่าแรงงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าวัคซี น

เลขที่
บัญชี
101
102
103
104
105
201
202
301
302
401
402
403
501
502
503
504
505

ให้ ทา
1. รายการปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไป
2. ผ่านรายการไปยังบัญชี แยกประเภททัว่ ไป
3. งบทดลองหลังปิ ดบัญชี

เดบิต
บาท
สต.
20,650 3,000 79,000 80,000 280,000 -

5,000

23,500
18,000
9,000
1,640
760
520,550

เครดิต
บาท
สต.

16,000
150,000
203,300

-

40,000
110,500
750

-

520,550

-

-

-
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ข้ อ 9.4 ต่อไปนี้เป็ นบัญชีแยกประเภทของ เอกชัยฟาร์ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
บัญชีเงินสด
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่
ธ.ค.

รายการ

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

เลขที่ 101
รายการ

1 ทุน - นายเอกชัย ร.ว.1 400,000 - ธ.ค. 5 รถแทรกเตอร์
25 ขายผลิตผลจากพืช ร.ว.1 5,000 10 ค่าปุ๋ ย
31 ค่าแรงงาน

บัญชีลูกหนี้ - นายภูชิต
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

หน้า เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

ธ.ค. 28 ขายผลิตผลจากพืช ร.ว.1

รายการ

เลขที่ 103
รายการ

บัญชีรถแทรกเตอร์
พ.ศ. 25  3
หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
เดือน วันที่
ธ.ค. 5 เงินสด
ร.ว.1 40,000 เจ้าหนี้ - นายอานาจ ร.ว.1 160,000 -

1 ทุน - นายเอกชัย

หน้า
เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.1 100,000 -

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

เลขที่ 104
รายการ

บัญชีที่ดิน

ธ.ค.

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

3,500 -

พ.ศ. 25  3
หน้า เดบิต
พ.ศ. 25  3
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
เดือน วันที่
ธ.ค. 3 เจ้าหนี้ - ร้านส.เกษตร ร.ว.1 3,000 -

รายการ

ร.ว.1 40,000 ร.ว.1 200 ร.ว.1 1,000 -

เลขที่ 102

บัญชีอุปกรณ์การเกษตร

พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

เลขที่ 105
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
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บัญชีเจ้าหนี้ - ร้าน ส.เกษตร
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

หน้า เดบิต พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ธ.ค.

เลขที่ 201
รายการ

3 อุปกรณ์ฯ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.1

บัญชีเจ้าหนี้ - นายอานาจ
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

หน้า เดบิต พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ธ.ค.

เลขที่ 202
รายการ

5 รถแทรกเตอร์

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.1 160,000 -

บัญชีทุน - นายเอกชัย
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

เลขที่ 301

หน้า เดบิต พ.ศ. 25  3
รายการ
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ธ.ค. 1 เงินสด
ที่ดิน

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
ร.ว.1 400,000 ร.ว.1 100,000 -

บัญชีขายผลิตผลพืช
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

หน้า เดบิต พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่

เลขที่ 401
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

ธ.ค. 25 เงินสด
ร.ว.1
28 ลูกหนี้ -นายภูชิต ร.ว.1

บัญชีค่าแรงงาน
พ.ศ. 25  3
รายการ
เดือน วันที่
ธ.ค. 30 เงินสด

หน้า เดบิต
พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.1 1,000 -

3,000 -

5,000 3,500 -

เลขที่ 501
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.
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บัญชีค่าปุ๋ ย
พ.ศ. 25  3
เดือน วันที่

รายการ

ธ.ค. 10 เงินสด

หน้า เดบิต พ.ศ. 25  3
บัญชี บาท สต. เดือน วันที่
ร.ว.1

เลขที่ 502
รายการ

หน้า เครดิต
บัญชี บาท สต.

200 -

ให้ ทา
1. บันทึกรายการปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไป
2. ปิ ดบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
3. งบทดลองหลังปิ ดบัญชี
ข้ อ 9.5 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 25  3 สุ ขสมบูรณ์ฟาร์ มเป็ นฟาร์ มทาการเกษตรแบบผสมผสาน
มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ มียอดคงเหลือสิ นทรัพย์ และหนี้สิน ดังนี้
เงินสด
70,000 บาท
เงินฝากธนาคาร
180,000 บาท
ลูกหนี้ - นายภักดี
10,000 บาท
เครื่ องมือการเกษตร
50,000 บาท
โรงเรื อน
150,000 บาท
เงินกู้ - ธกส.
200,000 บาท
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - เครื่ องมือการเกษตร 2,000 บาท
มีรายการค้าระหว่างเดือนกรกฎาคม 25  3
25  3
ก.ค.

1
2
5
6
8
9

ซื้ อลูกสุ กร จานวน 15 ตัว ๆ ละ 750 บาท เป็ นเงินสด
ซื้ ออาหารสุ กร จานวน 10 กระสอบ ๆ ละ 500 บาท ด้วยเช็ค
ซื้ อเครื่ องมือเกษตรเป็ นเงินเชื่ อ 15,000 บาท จาก บริ ษทั ไทยรุ่ งเรื อง จากัด
จ่ายค่าไถพื้นที่ปลูกไม้ผล 3,000 บาท
ซื้ อพันธุ์มะม่วง 350 ต้น ๆ ละ 50 บาท
ขายสุ กรให้นายภักดี 6 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท ได้รับเงิน 10,000 บาท
นาฝากธนาคารทันที ที่เหลือนายภักดี ขอค้างไว้ก่อน
10 นายสมบูรณ์นาผลผลิตจากพืชไปบริ โภคในครัวเรื อน 1,000 บาท
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25  3
ก.ค. 15
20
22
24
25
26
27

จ่ายค่าสาธารณูปโภค จานวน 1,500 บาท ผ่านบัญชีธนาคาร
ขายถุงอาหารสุ กร ได้รับเงิน 400 บาท
รับชาระหนี้จากนายภักดี 10,000 บาท
จ่ายชาระเงินกูใ้ ห้ ธกส. 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ 2,000 บาทด้วยเงินสด
ซื้ อยาปราบศัตรู พืช เป็ นเงิน 1,300 บาท และซื้ อปุ๋ ยเคมีเป็ นเงิน 1,900 บาท
ขายมะม่วง 500 กิโลกรัม ๆ ละ 30 บาท
จ่ายค่าแรงให้คนงาน 2 คน ๆ ละ 9,000 บาท ผ่านบัญชีธนาคาร
จ่ายค่าเช่าที่ดิน 3,200 ด้วยเช็ค

ให้ ทา
1. บันทึกรายการเปิ ดบัญชี เมื่อวันที่ 1 กรกฎคม 25  3 และรายการค้าระหว่างเดือนใน
สมุดรายวันทัว่ ไป
2. ผ่านรายการไปยังบัญชี แยกประเภททัว่ ไปที่เกี่ยวข้อง
3. หายอดคงเหลือด้วยดินสอดาและจัดทางบทดลอง วันที่ 31 กรกฎาคม 25  3
ข้ อ 9.6 จากงบทดลอง ในข้ อ 9.5 หน่ วยที่ 9
ให้ ทา
1. กระดาษทาการ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 กรกฎาคม 25  3
2. งบกาไรขาดทุน จาแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่-แบบขั้นเดียว สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
1 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31กรกฎาคม 25  3
3. งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 25  3
4. ปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไปและบัญชีแยกประเภท
5. งบทดลองหลังปิ ดบัญชี 25  3
ข้ อ 9.7 นายเอกนนท์ได้เปิ ดกิ จการฟาร์ ม เมื่อ
มาลงทุน ดังนี้
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เครื่ องมือการเกษตร
โรงเรื อน
เงินกู้ - ธกส.

1 มกราคม 25  4 โดยนาสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
200,000
350,000
30,000
120,000
150,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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มีรายการค้าระหว่างเดือนมกราคม 25  4 ดังนี้
25  4
ม.ค.

1 ซื้ อเครื่ องสู บน้ าเป็ นเงินเชื่อ 20,000 บาท จากร้าน วิโรจน์การเกษตร
ซื้ อลูกไก่ จานวน 4,500 ตัว ๆ ละ 15 บาท เป็ นเงินสด
2 ซื้ ออาหารลูกไก่ จานวน 25 กระสอบ ๆ ละ 230 บาท ด้วยเช็ค
3 จ่ายค่าไถพื้นที่เพื่อปลูกไม้ผล 4,200 บาท
4 ขายไก่ให้นายทักษิณ 2,500 ตัว ๆ ละ 100 บาท ได้รับเงินสด 120,000 บาท
ที่เหลือนายทักษิณขอค้างไว้ก่อน
5 ซื้ อกิ่งพันธุ์ทุเรี ยน 350 ต้น ๆ ละ 50 บาท
6 จ่ายค่าสาธารณูปโภค 1,200 บาท
8 นายเอกนนท์นาไก่ไปบริ โภคในครัวเรื อน 600 บาท
10 รับชาระหนี้จากนายทักษิณ 100,000 บาท
12 จ่ายชาระหนี้ ร้านวิโรจน์การเกษตรเป็ นเช็ค 20,000 บาท
13 ขายมูลไก่และถุงอาหารไก่ ได้รับเงิน 460 บาท
15 จ่ายค่าวัคซี น 600 บาท
16 ขายทุเรี ยน 1,000 กิโลกรัม ๆ ละ 40 บาท
21 ซื้ อยาปราบศัตรู พืช เป็ นเงิน 900 บาท และซื้ อปุ๋ ยเคมี เป็ นเงิน 2,100 บาท
25 ขายไก่ได้รับเงิน 4,000 บาท
28 ซื้ อวัสดุการเกษตรเป็ นเงิน 350 บาท
31 ชาระหนี้เงินกู้ ธกส. 10,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ 2,000 บาท ด้วยเงินสด
จ่ายค่าแรงให้คนงาน 2 คน ๆ ละ 9,000 บาท ผ่านบัญชีธนาคาร

ให้ ทา 1. บันทึกรายการเปิ ดบัญชี เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25  4 และรายการค้าระหว่างเดือนใน
สมุดรายวันทัว่ ไป
2. ผ่านรายการไปยังบัญชี แยกประเภททัว่ ไปที่เกี่ยวข้อง
3. หายอดคงเหลือด้วยดินสอดาและจัดทางบทดลอง วันที่ 31 มกราคม 25  4
4. งบกาไรขาดทุนจาแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบหลายขั้น สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
1 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31มกราคม 25  4
5. งบแสดงฐานะการเงิน (แบบบัญชี) ณ วันที่ 31 มกราคม 25  4
6. ปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไปและบัญชีแยกประเภท
7. งบทดลองหลังปิ ดบัญชี
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ข้ อ 9.8 ต่อไปนี้เป็ นรายการค้าถาวรฟาร์ม มีรายการค้าระหว่างเดือนมกราคม 25  4 ดังนี้
25  4
ก.ค.
1 นายถาวรนาเงินสด 100,000 บาท เงินฝากธนาคาร 200,000 บาท มาลงทุน
ซื้ อพันธุ์พืชพันธุ์ไม้เป็ นเงิน 6,500 บาท
3 จ่ายค่าจ้างขุดบ่อปลา 30,000 บาท จ่ายเป็ นเช็ค
ซื้ อลูกปลาดุก 10,000 ตัว ๆ ละ 0.75 บาท
4 จ่ายค่าไถพื้นที่ สาหรับปลูกไม้ผล 4,000 บาท
ซื้ อเครื่ องสู บน้ าเป็ นเงินเชื่อ 18,000 บาท จากร้านรุ่ งเจริ ญ
6 ซื้ ออาหารลูกปลา 2 กระสอบ ๆ ละ 400 บาท
7 ซื้ อสปริ งเกลอร์ สาหรับรดน้ าต้นไม้ 3,900 บาท
8 จ่ายค่าปุ๋ ย 1,650 บาท จ่ายค่ายากาจัดวัชพืช 1,000 บาท
10 ขายปลาดุก ได้รับเงิน 9,700 บาท
ถอนเงินจากธนาคารมาใช้ส่วนตัว 5,000 บาท
14 จ่ายชาระหนี้ ร้านรุ่ งเจริ ญ 18,000 บาท
15 ขายผลไม้ให้ร้านวิจิตร 7,000 บาท ยังไม่ได้รับเงิน
21 ขายปลาดุก 12,000 บาท เป็ นเงินเชื่อให้นางสมใจ
25 รับชาระหนี้จากร้านวิจิตร 3,000 บาท
27 กูเ้ งินจากสหกรณ์การเกษตร 12,000 บาท
31 จ่ายค่าแรงงานให้คนงาน 6,000 บาท
ให้ ทา
1. บันทึกรายการเปิ ดบัญชี เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25  4 และรายการค้าระหว่างเดือนใน
สมุดรายวันทัว่ ไป
2. ผ่านรายการไปยังบัญชี แยกประเภททัว่ ไปที่เกี่ยวข้อง
3. หายอดคงเหลือด้วยดินสอดาและจัดทางบทดลอง วันที่ 31 มกราคม 25  4
4. งบกาไรขาดทุน รู ปแบบรายงาน จาแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบหลายขั้น สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี 1 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มกราคม 25  4
5. งบแสดงฐานะการเงิน (แบบรายงาน) ณ วันที่ 31 มกราคม 25  4
6. ปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไปและบัญชีแยกประเภท
7. งบทดลองหลังปิ ดบัญชี
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ข้ อ 9.9 ต่อไปนี้เป็ นรายการค้าของอรุ ณฟาร์ มในเดือนตุลาคม 25  4
25  4
ต.ค.
1 นายอรุ ณเจ้าของฟาร์มนาเงินสด 150,000 บาท โรงเรื อน 40,000 บาท มาลงทุน
4 ซื้ อพ่อพันธุ์แม่พนั ธุ์โคจากนายปั ญญา 70,000 บาท เป็ นเงินเชื่อ
10 จ่ายค่าซ่อมแซมโรงเรื อน 3,400 บาท
12 จ่ายค่าอาหารโค 5 กระสอบ ๆ ละ 450 บาท
15 ขายลูกโค 5 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท ให้นายวิทวัสเป็ นเงินเชื่อ
16 กูเ้ งินจาก ธกส. 100,000 บาท และนาฝากธนาคารในวันนี้
18 นายอรุ ณถอนเงินไปใช้ส่วนตัว 2,000 บาท
20 รับชาระหนี้จากนายวิทวัส 10,000 บาท
21 ถอนเงินจากธนาคารมาใช้ในกิจการ 50,000 บาท
22 ซื้ อวัสดุในการเกษตร 3,000 บาท
23 ขายพ่อพันธุ์โคได้รับเงิน 20,000 บาท
24 จ่ายค่าวัคซี น 800 บาท
30 จ่ายค่าไฟฟ้ า 1,860 บาท จ่ายค่าแรงให้คนงาน 5,000 บาท
ให้ ทา
1. บันทึกรายการเปิ ดบัญชี และรายการค้าในสมุดรายวันทัว่ ไปและสมุดเงินสด 2 ช่อง
2. ผ่านรายการไปยังบัญชี แยกประเภททัว่ ไป
3. ปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไปและบัญชีแยกประเภท
ข้ อ 9.10 ภิรมย์ฟาร์มดาเนินกิจการฟาร์ มสุ กรและฟาร์ มไก่ไข่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 25  4 มียอดคงเหลือ
สิ นทรัพย์ และหนี้สิน ดังนี้
เงินสด
40,000 บาท
เงินฝากธนาคาร
600,000 บาท
วัสดุการเกษตรคงเหลือ
20,000 บาท
พ่อพันธุ์สุกร
80,000 บาท
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - พ่อพันธุ์สุกร
1,600 บาท
โรงเรื อน
120,000 บาท
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - โรงเรื อน
12,000 บาท
ที่ดิน
340,000 บาท
เงินกู้ - ธกส.
150,000 บาท
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มีรายการระหว่างเดือนมีนาคม 25  4 ดังนี้
25  4
มี.ค.

1 จ่ายเช็คซื้ อลูกไก่ จานวน 8,000 บาท
ซื้ ออาหารไก่ จานวน 6,000 บาท ซื้ อเวชภัณฑ์ 700 บาท เป็ นเงินสด
4 จ่ายค่าซ่อมแซมโรงเรื อน 2,300 บาท
10 นายภิรมย์นาไก่ไปบริ โภค 620 บาท
12 ขายไก่ให้นายพัฒนา 19,500 บาท ได้รับชาระเงิน 10,000 บาท ที่เหลือค้างชาระ
15 นาเงินฝากธนาคาร 1,000 บาท
18 จ่ายชาระเงินกู้ ธกส. 15,000 บาท ดอกเบี้ยจานวน 1,500 บาท
21 ซื้ ออุปกรณ์ประจาฟาร์ ม จานวน 4,600 บาท
25 ขายลูกสุ กรได้เงินสด 4,000 บาท
27 รับชาระหนี้จากนายพัฒนา 5,000 บาท
30 จ่ายค่าไฟฟ้ า 1,860 บาท

ให้ ทา
1. บันทึกรายการเปิ ดบัญชี และรายการค้าในสมุดรายวันทัว่ ไปและสมุดเงินสด 2 ช่อง
2. ผ่านรายการไปยังบัญชี แยกประเภททัว่ ไป
3. ปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไปและบัญชีแยกประเภท
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ใบงานที่ 9.1
ชื่อ-สกุล.....................................................................กลุ่ม......................ระดับชั้น..............................
วิชา.................................................................เรื่ อง..............................................................................
สั่งงานวันที่......................................................กาหนดส่ งงาน.............................................................
จุดประสงค์การเรี ยนรู้

1.
2.
3.
4.
5.

อธิบายความหมายของการปิ ดบัญชี และปิ ดบัญชีตามขั้นตอนได้
บันทึกรายการปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไปได้
ผ่านรายการปิ ดบัญชี จากสมุดรายวันทัว่ ไปไปยังบัญชีแยกประเภทได้
ปิ ดบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของได้
อธิบายและจัดทางบทดลองหลังปิ ดบัญชีได้

กิจกรรมปฏิบตั ิ
1. แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนออกเป็ น 5 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน โดยคละความสามารถ แต่ละ
กลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม และมีการแบ่งงานให้สมาชิกในกลุ่มรับผิดชอบ
2. ให้ทุกกลุ่มศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมตามที่ได้รับมอบหมาย เรื่ องการปิ ดบัญชี
3. ทุกกลุ่มส่ งตัวแทนนาเสนอหน้าชั้นเรี ยนตามหัวข้อ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ความหมายของการปิ ดบัญชี
กลุ่มที่ 2 บันทึกรายการปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไป
กลุ่มที่ 3 การผ่านรายการปิ ดบัญชีจากสมุดรายวันทัว่ ไปไปยังบัญชีแยกประเภท
กลุ่มที่ 4 ปิ ดบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ
กลุ่มที่ 5 งบทดลองหลังปิ ดบัญชี
4. ร่ วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะร่ วมกัน นาส่ งผลงานเพื่อประเมินผล
5. ผูส้ อนให้คาแนะนาและอธิ บายสิ่ งที่จะต้องปรับปรุ งแก้ไขให้ผเู ้ รี ยนทราบเพื่อพัฒนา
ตนเอง
คะแนนที่ได้........................................
ลงชื่อ..................................(ผูป้ ระเมิน)

353

ใบงานที่ 9.2
ชื่อ-สกุล...................................................................เลขที่......................ระดับชั้น..............................
วิชา.................................................................เรื่ อง..............................................................................
สั่งงานวันที่......................................................กาหนดส่ งงาน.............................................................
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ อธิ บายวงจรบัญชีได้
กิจกรรมปฏิบตั ิ ให้เขียนภาพวงจรบัญชี

คะแนนที่ได้........................................
ลงชื่อ..................................(ผูป้ ระเมิน)
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ใบงานที่ 9.3
ชื่อ-สกุล...................................................................เลขที่......................ระดับชั้น..............................
วิชา.................................................................เรื่ อง..............................................................................
สั่งงานวันที่......................................................กาหนดส่ งงาน.............................................................
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ 1. อธิบายความหมายของสมุดเงินสด 2 ช่องได้
2. อธิ บายรู ปแบบและการบันทึกรายการในสมุดเงินสด 2 ช่องได้
กิจกรรมปฏิบตั ิ
1. ให้อธิ บายความหมายของสมุดเงินสด 2 ช่อง
2. ให้อธิ บายรู ปแบบและการบันทึกรายการในสมุดเงินสด 2 ช่อง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

คะแนนที่ได้........................................
ลงชื่อ..................................(ผูป้ ระเมิน)
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ใบงานที่ 9.4
ชื่อ-สกุล…………………………………………………….เลขที่.......................ระดับชั้น................
วิชา.................................................................เรื่ อง..............................................................................
สั่งงานวันที่......................................................กาหนดส่ งงาน สัปดาห์ที่ 17 ของภาคเรี ยน
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ เพื่อให้นกั ศึกษาบันทึกบัญชีฟาร์ มได้ครบตามขั้นตอนทางบัญชี ดังนี้
1. บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทัว่ ไป
2. บันทึกบัญชีแยกประเภท
3. การจัดทางบทดลอง
4. การจัดทางบการเงิน
5. การปิ ดบัญชี
คาแนะนา
1. ให้นัก ศึ ก ษาบันทึ ก บัญชี ตามแบบฟอร์ ม บัญชี ที่ แจกให้ หลัง จากศึ ก ษาจบในแต่ ล ะ
หน่วยการเรี ยนให้ส่งผลงานตามที่เรี ยนในหน่วยนั้น ๆ
2. รวบรวมผลงานตามใบงาน ทุกใบงานจัดทาแฟ้ มผลงาน
3. บันทึกความคิดเห็นที่มีต่อผลงานด้วยตนเอง
กาหนดส่ ง สัปดาห์ที่ 17 ของภาคเรี ยน
ต่อไปนี้ เป็ น ยอดคงเหลือของเมืองลุงฟาร์ ม มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 25  4 ดังนี้
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ - นายนคร
อุปกรณ์การเกษตร
ที่ดิน
เจ้าหนี้ - ร้านเลิศเกษตร

80,000
130,000
25,000
60,000
210,000
45,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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มีรายการค้าระหว่างเดือนธันวาคม 25  4 ดังนี้
25  4
ธ.ค. 2
3
.
4
6
7
10
12
15
18
21
23
24
26
27
31

ซื้ ออุปกรณ์และเครื่ องมือเกษตร 18,000 บาท จ่ายเงินสด 5,000 บาท ที่เหลือค้างชาระ
ซื้ อลูกไก่เป็ นเงินสด 23,000 บาท
ซื้ อพ่อพันธุ์สุกร 2 ตัว ๆ ละ 17,000 บาท
ซื้ อเมล็ดพันธุ์พืช 1,100 บาท
ขายไก่ 28,000 บาท นาฝากธนาคารทันที
ซื้ อเวชภัณฑ์เป็ นเงินสด 4,500 บาท
ขายสุ กรให้นายนครเป็ นเงินเชื่อ 32,000 บาท
ซื้ อเครื่ องผสมอาหารสัตว์ 35,000 บาท จากบริ ษทั เจริ ญพาณิ ชย์ จากัด
จ่ายเงินสด 20% ที่เหลือค้างชาระ
ซื้ ออาหารสัตว์ 16,000 บาท
ขายไก่ได้รับเงินสด 7,000 บาท
ซื้ อปุ๋ ย 1,400 บาท
นายเจษฎาเจ้าของถอนเงินไปใช้ส่วนตัว 5,000 บาท
ขายมูลสัตว์ได้รับเงินสด 1,200 บาท
จ่ายค่าน้ า ค่าไฟฟ้ า 1,600 บาท
จ่ายชาระหนี้ ร้านเลิศเกษตร ด้วยเช็ค 8,000 บาท
จ่ายค่าแรงงานให้คนงาน 2 คน ๆ ละ 4,000 บาท

ให้ทา
1. บันทึกรายการเปิ ดบัญชี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 25  4 และรายการค้าระหว่างเดือนใน
สมุดรายวันทัว่ ไป
2. ผ่านรายการไปยังบัญชี แยกประเภททัว่ ไปที่เกี่ยวข้อง
3. หายอดคงเหลือด้วยดินสอดาและจัดทางบทดลอง วันที่ 31 ธันวาคม 25  4
4. งบกาไรขาดทุน รู ปแบบรายงาน จาแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบหลายขั้น สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี 1 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 25  4
5. งบแสดงฐานะการเงิน (แบบรายงาน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25  4
6. ปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไปและบัญชีแยกประเภท
7. งบทดลองหลังปิ ดบัญชี
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แบบประเมินผลงานและบันทึกความคิดเห็นที่มีต่อแฟ้ มผลงาน
ชื่องาน การบันทึกบัญชีฟาร์ม
ชื่อ-สกุล........................................................................ชั้น.................................เลขที่........................
ลาดับที่

1
2
3
4
5
6

ใบงานที่

รายการ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ตรงต่อเวลา
2. ความสะอาด
ผลงาน
การจาแนกสิ นทรัพย์ หนี้สิน
ส่ วนของเจ้าของ
การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทัว่ ไป
การบันทึกบัญชีแยกประเภท
การหายอดคงเหลือและจัดทางบทดลอง
การจัดทางบการเงิน
การปิ ดบัญชี
คะแนนรวม

คะแนน
เต็ม
ที่ได้
5
5
10
10
10
10
10
10
70

การประเมินโดยตนเอง (นักศึกษา)
 มีความพึงพอใจในแฟ้ มผลงาน  พอใจมาก  พอใจน้อย  ควรปรับปรุ ง
 มีความพึงพอใจในคะแนนที่ได้  พอใจมาก  พอใจน้อย  ควรปรับปรุ ง
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งการจัดทาแฟ้ มผลงานในครั้งต่อไป
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..........................................)
วันที่ประเมิน.....................................................
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เกณฑ์การประเมินใบงานที่ 9.4
ชื่องาน การบันทึกบัญชีฟาร์ม
คุณลักษณะ
ตรงต่อเวลา
5 คะแนน = ส่ งงานภายในเวลาที่กาหนด
4 คะแนน = ส่ งช้ากว่ากาหนด 1 วัน
3 คะแนน = ส่ งช้ากว่ากาหนด 2 วัน
2 คะแนน = ส่ งช้ากว่ากาหนด 3 วัน
1 คะแนน = ส่ งช้ากว่ากาหนด 4 วัน
0 คะแนน = ส่ งช้ากว่ากาหนดมากกว่า 4 วัน
ความสะอาด
5 คะแนน = สกปรก 1- 3 จุด
4 คะแนน = สกปรก 4 - 8 จุด
3 คะแนน = สกปรก 9 - 13 จุด
2 คะแนน = สกปรก 14 - 18 จุด
1 คะแนน = สกปรก 19 - 23 จุด
0 คะแนน = สกปรกมากกว่า 23 จุด
ผลงาน
หน่วยที่ 4 การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทัว่ ไป
4.1. ชื่อบัญชี เดบิตและจานวนเงินถูกต้อง จานวน 1 คะแนน
4.2 ชื่อบัญชีเครดิตและจานวนเงินถูกต้อง จานวน 1 คะแนน
4.3 คาอธิบายรายการถูกต้อง
จานวน 1 คะแนน
หน่วยที่ 5 การบันทึกบัญชีแยกประเภท
5.1 รายการละ 1 คะแนน รายการถูกต้องทั้งหมด คือ วันที่ รายการอ้างอิง
จานวนเงินถูกต้อง)
5.2 ไม่มีชื่อบัญชี ไม่ตรวจ ไม่มีคะแนน
หน่วยที่ 6 งบทดลอง
6.1 หัวงบบรรทัดละ 1 คะแนน
6.2 ช่องชื่อบัญชี เลขที่ เดบิตและเครดิต 1 คะแนน
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6.3 ชื่ อบัญชี เลขที่ จานวนเงิ นแต่ล ะยอดคงเหลื อ จานวนเท่ า กับ 1
คะแนน ผิดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีคะแนน
หน่วยที่ 8 กระดาษทาการและงบการเงิน
8.1 งบกาไรขาดทุน 5 คะแนน หัวงบบรรทัดละ 1 คะแนน และ
แต่ละชื่อบัญชีพร้อมจานวนเงิน จานวน 1 คะแนน ยอดรวม 1 คะแนน
8.2 งบแสดงฐานะการเงิน จานวน 5 คะแนน หัวงบบรรทัดละ 1
คะแนนและแต่ละชื่อบัญชีพร้อมจานวนเงิน จานวน 1 คะแนน ยอดรวม 1 คะแนน
หน่วยที่ 9 การปิ ดบัญชี
ใช้เกณฑ์การประเมินเดี ยวกับการบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป
และการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
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แบบประเมินผลการเรียนรู้ หลังเรียน หน่ วยที่ 9
การปิ ดบัญชี
ารเงิน
คาสั่ ง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดหมายถึง การปิ ดบัญชี
ก. การจัดทางบที่แสดงผลการดาเนินงาน
ข. การจัดทางบที่แสดงฐานะทางการเงิน
ค. การแก้ไขรายการที่บนั ทึกไว้ระหว่างงวด
ง. การเก็บเอกสารหลักฐานและสมุดบัญชีแล้วปิ ดตูเ้ ก็บเอกสาร
จ. การโอนบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทุน ซึ่ งเป็ นบัญชีชวั่ คราวไปยังบัญชีทุน
2. การปิ ดบัญชีรายได้ ข้อใดถูกต้อง
ก. เดบิต รายได้
เครดิต ทุน
ข. เดบิต ทุน
เครดิต รายได้
ค. เดบิต รายได้
เครดิต กาไรขาดทุน
ง. เดบิต รายได้
เครดิต กาไร
จ. เดบิต กาไรขาดทุน
เครดิต รายได้
3. การปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไปตามลาดับ ดังนี้
ก. รายได้ ค่าใช้จ่าย กาไรขาดทุน
ข ค่าใช้จ่าย ถอนใช้ส่วนตัว กาไรสุ ทธิ
ค. สิ นทรัพย์ หนี้สิน ส่ วนของเจ้าของ
ง. รายได้ ค่าใช้จ่าย กาไรขาดทุน ถอนใช้ส่วนตัว
จ. รายได้ ค่าใช้จ่าย สิ นทรัพย์ หนี้สิน ส่ วนของเจ้าของ
4. การปิ ดบัญชี แยกประเภท ในช่องรายการเขียนคาว่า “ยอดยกไป” และ “ยอดยกมา” คือข้อใด
ก. สัตว์ใช้งาน
ข. ค่าอาหารสัตว์
ค. ค่าสัตว์เพื่อขาย
ง. ขายสัตว์เพื่อขาย
จ. ขายผลิตผลจากสัตว์
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5. งบทดลองหลังปิ ดบัญชีจะแสดงยอดคงเหลือของหมวดบัญชีใดบ้าง
ก. หมวดสิ นทรัพย์
ข. หมวดหนี้สิน
ค. หมวดส่ วนของเจ้าของ
ง. หมวดรายได้และค่าใช้จ่าย
จ. หมวดสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ
6. ข้อใดเรี ยงขั้นตอนตามวงจรบัญชีได้ถูกต้อง
ก. สมุดรายวันขั้นต้น
งบการเงิน
บัญชีแยกประเภท
งบทดลอง
ข. สมุดรายวันขั้นต้น
บัญชีแยกประเภท
งบทดลอง
งบการเงิน
ค. สมุดรายวันขั้นต้น
งบทดลอง
บัญชีแยกประเภท
งบการเงิน
ง. งบการเงิน
งบทดลอง
สมุดรายวันขั้นต้น
บัญชีแยกประเภท
จ. งบการเงิน
งบทดลอง
บัญชีแยกประเภท
สมุดรายวันขั้นต้น
7. ข้อใดคือ สมุดบันทึ กรายการขั้นต้นใช้ในกิ จการที่มีรายการรับจ่ายเงิ นทั้งที่เป็ นเงิ นสดและ
เงินฝากธนาคาร
ก. สมุดรายวันทัว่ ไป
ข. สมุดบัญชีแยกประเภท
ค. สมุดเงินสด 2 ช่อง
ง. สมุดเงินฝากธนาคาร
จ. สมุดเฉพาะเงินสด
8. รู ปแบบของสมุดเงินสด 2 ช่อง ประกอบด้วยช่องต่าง ๆ ยกเว้ นช่ องใด
ก. วันเดือนปี
ข. เลขที่ใบสาคัญ
ค. เงินสดและธนาคาร
ง. ยอดคงเหลือ
จ. รายการ
9. “C” หมายถึงข้อใด
ก. การบันทึกรายการเดียวกันระหว่างเงินสดกับธนาคารในสมุดเล่มเดียวกัน
ข. การบันทึกรายการตรงข้ามกันระหว่างเงินสดกับธนาคารในสมุดเล่มเดียวกัน
ค. การบันทึกรายการเดียวกันระหว่างเงินสดกับธนาคารในสมุดต่างเล่มกัน
ง. การบันทึกรายการตรงข้ามกันระหว่างเงินสดกับธนาคารในสมุดต่างเล่มกัน
จ. การบันทึกได้ท้ งั รายการเดียวกันและตรงข้ามกันระหว่างเงินสดกับธนาคารในสมุดต่างเล่มกัน
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10. การผ่านรายการจากสมุดเงินสดไปบัญชี แยกประเภททัว่ ไปให้อา้ งอิงช่องหน้าบัญชีตามข้อใด
ก. ง.ส. 1
ข. ย.ภ. 1
ค. ส.ว. 1
ง. ร.ว. 1
จ. ร.ท. 1

หน่ วยที่ 10
การวัดผลสาเร็จการดาเนินงานฟาร์ ม

สาระสาคัญ
การวัดผลสาเร็ จการดาเนิ นงานและการวิเคราะห์ฐานะการเงินของฟาร์ มเมื่อสิ้ นงวดบัญชี
เป็ นการค้นหาข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของฟาร์ มจากงบการเงินของฟาร์ ม
พร้อมทั้งนาผลการวิเคราะห์มาใช้ประกอบการวางแผน ควบคุมและตัดสิ นใจ

หัวข้ อเรื่อง
1. ประโยชน์ของการวัดผลสาเร็ จการดาเนินงานฟาร์ม
2. วิธีวดั ผลสาเร็ จการดาเนินงานฟาร์ม
3. การวิเคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์ ม

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกประโยชน์ของการวัดผลสาเร็ จการดาเนินงานฟาร์ มได้
2. อธิบายการคานวณวิธีวดั ผลสาเร็ จการดาเนินงานฟาร์ มโดยวิธีต่าง ๆ ได้
3. วิเคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์ มได้
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แบบประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน หน่ วยที่ 10
การวัดผลสาเร็จการดาเนินงานฟาร์ ม
คาสั่ ง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดคือประโยชน์ของการวัดผลสาเร็ จการดาเนินงานฟาร์ม
ก. ช่วยในการวิเคราะห์รายการค้าได้ถูกต้อง
ข. ช่วยพิสูจน์ความถูกต้องในการบันทึกบัญชีแยกประเภท
ค. ช่วยพิสูจน์ความถูกต้องในการบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป
ง. ทาให้ทราบผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการฟาร์ มอื่น
จ. ทราบถึงรายได้สุทธิ และประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของกิจการว่าผลการดาเนินงานมี
ประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้นหรื อลดลงเพียงใด
2. การวัดผลสาเร็ จการดาเนิ นงานฟาร์ ม โดยพิจารณาจากการเปลี่ ยนแปลงแห่ งเงิ นทุ นโดยตรง
โดยนาเอางบแสดงฐานะการเงิ น ของฟาร์ มแต่ล ะปี มาเปรี ย บเที ยบกัน ถ้าเงิ นทุ นปลายปี เพิ่มขึ้ น
แสดงว่าผลการดาเนินงานของกิจการฟาร์ ม เป็ นอย่างไร
ก. มีผลกาไร
ข. มีผลขาดทุน
ค. รายได้ลดลง
ง. ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
จ. ไม่แน่นอน
จากโจทย์ต่อไปนี้ ให้ใช้ตอบคาถามข้อ 3- 7
ต่อไปนี้ เป็ นรายการจากบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ ตลอดปี 25  3 ของศิริพรฟาร์ม ดังนี้
รายได้
ค่าใช้จ่าย
ขายสุ กร
41,500 ค่าอาหารสัตว์
70,000
ขายไข่
50,000 ค่าสัตว์เพื่อขาย
50,000
ขายโคเนื้ อ
140,000 ค่าแรงงาน
40,000
ขายน้ านมดิบ
20,000 ค่าปุ๋ ย
1,000
ขายผัก
2,000 ค่าเมล็ดพันธุ์
4,000
ค่าวัคซี น
2,000
รวม 253,500
รวม 167,000
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สิ นทรัพย์ตน้ ปี
ปุ๋ ยและพืช
สัตว์เพื่อขายคงเหลือ
เครื่ องมือเกษตร
โรงเรื อน
ที่ดิน

หนี้สินต้นปี
เจ้าหนี้ - นายสมศักดิ์
เงินกู้ - ธกส.

สิ นทรัพย์ปลายปี
20,000
20,000
100,000
125,000
140,000
รวม 405,000

ปุ๋ ยและพืช
สัตว์เพื่อขายคงเหลือ
เครื่ องมือเกษตร
โรงเรื อน
ที่ดิน

45,000
60,000
100,000
120,000
140,000
รวม 465,000

หนี้สินปลายปี
8,000 เจ้าหนี้ - นายสมศักดิ์
5,000
60,000 เงินกู้ - ธกส.
35,000
รวม 68,000
รวม 40,000
นอกจากนี้ ยังมีรายการต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้
ค่าแรงงานในครอบครัว 2 คน ที่ยงั ไม่จ่ายเงิน ถ้าคิดจะต้องจ่ายคนละ 2,000 บาทต่อปี
ค่าแรงงานผูจ้ ดั การฟาร์ม
30,000 บาทต่อปี
ขายเศษวัสดุเหลือใช้
8,000 บาทต่อปี
นาผลผลิตไปใช้ในครอบครัว
20,000 บาทต่อปี
ค่าซ่อมแซมบ้านที่ผจู ้ ดั การอาศัยอยู่
10,000 บาทต่อปี
ดอกเบี้ยเงินลงทุนเฉลี่ย 8 % ต่อปี
3. การวัดผลสาเร็ จการดาเนินงานฟาร์มโดยวิธีหารายได้เงินสดสุ ทธิ ของฟาร์ ม จะได้จานวนเท่าไร
ก. 86,500 บาท
ข. 112,020 บาท
ค. 135,000 บาท
ง. 142,020 บาท
จ. 142,500 บาท
4. การวัดผลสาเร็ จการดาเนิ นงานฟาร์ มโดยวิธีหารายได้สุทธิ ของฟาร์ ม จะได้จานวนเท่าไร
ก. 86,500 บาท
ข. 112,020 บาท
ค. 135,000 บาท
ง. 142,020 บาท
จ. 142,500 บาท
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5. การวัดผลสาเร็ จการดาเนินงานฟาร์มโดยวิธีหาผลตอบแทนแห่งแรงงาน จะได้จานวนเท่าไร
ก. 86,500 บาท
ข. 112,020 บาท
ค. 135,000 บาท
ง. 142,020 บาท
จ. 145,500 บาท
6. การวัดผลสาเร็ จการดาเนินงานฟาร์มโดยวิธีหารายได้แห่งแรงงาน จะได้จานวนเท่าไร
ก. 86,500 บาท
ข. 112,020 บาท
ค. 135,000 บาท
ง. 142,020 บาท
จ. 167,000 บาท
7. การวัดผลสาเร็ จการดาเนินงานฟาร์มโดยวิธีหาผลตอบแทนแห่งเงินลงทุน จะได้จานวนเท่าไร
ก. 111,500 บาท
ข. 112,020 บาท
ค. 112,500 บาท
ง. 142,020 บาท
จ. 167,000 บาท
8. วิเคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์ มตามอัตราส่ วนสิ นทรัพย์ต่อหนี้สิน ได้ตามข้อใด
ก. 0.86 หมายความว่า สิ นทรัพย์ท้ งั หมดน้อยกว่าหนี้สินทั้งหมด
ข. 0.20 หมายความว่า สิ นทรัพย์ท้ งั หมดน้อยกว่าหนี้สินทั้งหมด
ค. 1.00 หมายความว่า สิ นทรัพย์ท้ งั หมดเท่ากับหนี้สินทั้งหมด
ง. 2.55 หมายความว่า สิ นทรัพย์ท้ งั หมดมากกว่าหนี้สินทั้งหมด
จ. 3.79 หมายความว่า สิ นทรัพย์ท้ งั หมดมากกว่าหนี้สินทั้งหมด
9. วิเคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์ มตามอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของเจ้าของ ได้ตามข้อใด
ก. 0.18
ข. 0.36
ค. 0.54
ง. 0.74
จ. 0.93
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จากโจทย์ต่อไปนี้ให้ใช้ตอบคาถามข้อที่ 8-10 ซึ่งงบแสดงฐานะการเงินของโชคเจริ ญฟาร์ม ณ วันที่
31 ธันวาคม 25  3 เป็ นวันสิ้ นงวดบัญชี

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ - นายสมปอง
วัสดุการเกษตรคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สัตว์ใช้งาน
อุปกรณ์การเกษตร
โรงเรื อน
ที่ดิน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

โชคเจริ ญฟาร์ม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
8,000 - เจ้าหนี้
250,000 - หนี้สินไม่หมุนเวียน
13,000 - เงินกู้
5,679 - รวมหนี้สิน
276,679 - ส่ วนของเจ้าของ
ทุน - นายโชคเจริ ญ
148,000 30,000 150,000 268,000 596,000 872,679 - รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้าของ

10. วิเคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์ มตามอัตราส่ วนทุนหมุนเวียน ได้ตามข้อใด
ก. 9.22
ข. 10.36
ค. 15.74
ง. 22.83
จ. 29.79

30,000 200,000 230,000 642,679 -

872,679 -
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เนือ้ หา
1. ประโยชน์ ของการวัดผลสาเร็จการดาเนินงานฟาร์ ม
การวัดผลสาเร็ จการดาเนิ นงานฟาร์ มมีประโยชน์ ดังนี้
1.1 ทาให้ทราบถึงรายได้สุทธิ และประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของกิจการว่าผลการดาเนินงาน
มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นหรื อลดลงเพียงใด ประสบผลสาเร็ จมากน้อยเพียงใด ถ้าประสิ ทธิ ภาพลดลง
จะได้หาแนวทางปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพให้ดียงิ่ ขึ้นเพื่อทาให้รายได้สุทธิ หรื อมีผลกาไรเพิ่มขึ้น
1.2 ทาให้ทราบถึงผลตอบแทนแห่งเงินลงทุนเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุมและตัดสิ นใจ
ลงทุนและดาเนินงานฟาร์มในอนาคต
1.3 สามารถเปรี ย บเที ย บผลส าเร็ จ การดาเนิ น งานของฟาร์ ม ในแต่ ล ะงวดบัญ ชี หรื อ
เปรี ยบเทียบผลสาเร็ จการดาเนิ นงานกับฟาร์ มอื่น ๆ ได้ ทั้งในท้องที่เดี ยวกันหรื อต่างท้องที่ หรื อ
กับต่างประเทศ
1.4 ใช้ในการควบคุมการดาเนิ นงานกิจการฟาร์ ม และยังทาให้ทราบถึงปั ญหา ข้อบกพร่ อง
และข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้น เพื่อเจ้าของกิจการฟาร์ มจะได้ทาการปรับปรุ งและแก้ไขปั ญหาได้ถูกต้อง

2. วิธีวดั ผลสาเร็จการดาเนินงานฟาร์ ม
การวัดผลสาเร็ จการดาเนิ นงาน จะใช้ขอ้ มูลจากงบการเงิ นประกอบด้วยงบกาไรขาดทุ น
และงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่ งเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกิจการฟาร์ ม
เจ้าของฟาร์ มจะเลื อกใช้วิธีใดขึ้นอยูก่ บั ว่าต้องการคาตอบอะไร วิธีการวัดผลสาเร็ จการดาเนินงาน
วิธีใดที่สามารถให้คาตอบที่ ตอ้ งการได้ก็ควรเลื อกใช้วิธีน้ นั วิธีวดั ผลสาเร็ จการดาเนิ นงานฟาร์ ม
แบ่งออกได้ 7 วิธี ดังนี้
2.1 วิธีพจิ ารณาจากการเปลีย่ นแปลงแห่ งเงินทุนโดยตรง (Net Worth)
วิธี น้ ี ท าได้โดยการเอาฐานะทางการเงิ นหรื อ งบแสดงฐานะการเงิ น ของฟาร์ มของ
แต่ละเดื อนหรื อแต่ละปี มาเปรี ยบเที ยบกัน ถ้าจานวนเงิ นทุ นปลายเดื อนหรื อ ทุ นปลายปี เพิ่มขึ้ น
แสดงว่าผลการดาเนินงานของฟาร์ มได้ผลกาไร ในทางตรงกันข้าม ถ้าจานวนทุนปลายเดือนหรื อ
ปลายปี ลดลง ก็แสดงว่าผลการดาเนินงานของฟาร์มประสบผลขาดทุน
ตัวอย่ างที่ 10.1 การวัดผลสาเร็ จการดาเนินงานฟาร์ มโดยวิธีพิจารณาจากการเปลี่ ยนแปลงแห่ ง เงินทุน
โดยตรง ซึ่งต่อไปนี้เป็ นงบแสดงฐานะการเงินของอนันต์ฟาร์ ม ณ วันที่ 1 มกราคม 25  3 เป็ นวันต้นปี
และวันที่ 31 ธันวาคม 25  3 เป็ นวันปลายปี
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อนันต์ฟาร์ม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 25  3
สิ นทรัพย์
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ที่ดิน

20,000
100,000
400,000
520,000

หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
- ทุน - นายอนันต์
-

520,000 -

520,000 -

อนันต์ฟาร์ม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
สิ นทรัพย์
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
โรงเรื อน
ที่ดิน

7,000
80,000
7,000
150,000
400,000
644,000

หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
- ทุน - นายอนันต์
-

644,000 -

644,000 -

ตามตัวอย่างที่ 10.1 เมื่อนาจานวนทุ นต้นปี กับปลายปี มาเปรี ยบเทียบกัน (ทุนปลายปี ทุนต้นปี ) จะเห็นได้วา่ เงินทุนปลายปี เพิ่มขึ้น 124,000 บาท (644,000 - 520,000 = 124,000)
แสดงว่าการที่จานวนเงินทุนเพิ่มขึ้น เป็ นผลจากการดาเนิ นงานได้กาไร จึงทาให้เงินทุนของฟาร์ ม
เพิม่ ขึ้น
2.2 วิธีหารายได้ เงินสดสุ ทธิของครอบครัว (Net Cash Family Income)
รายได้เงินสดสุ ทธิของครอบครัวคานวณได้จากรายได้ของฟาร์ มที่เป็ นเงินสด รวมกับ
รายได้ที่ไม่ใช่ของกิจการฟาร์ มแต่เป็ นรายได้ของครอบครัว เช่น การทาจักสาน การทอผ้า เป็ นต้น
จะเป็ นยอดรวมรายได้ท้ งั หมด และหักรายจ่ายของฟาร์ มที่เป็ นเงินสด ซึ่ งคานวณได้จากสู ตรข้างล่าง
รายได้เงินสดสุ ทธิของครอบครัว = รายได้ของฟาร์มที่เป็ นเงินสด + รายได้ที่ไม่ใช่
ของกิจการฟาร์ม - รายจ่ายของฟาร์ มที่เป็ นเงินสด
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การวัดผลสาเร็ จด้วยวิธีน้ ี มีขอ้ เสี ยเนื่ องจากนาเอารายได้ที่ไม่ใช่กิจการฟาร์ ม จึงทาให้
ไม่ทราบผลกาไรที่แท้จริ ง ไม่สามารถทราบค่าแรงงานที่ไม่ได้จ่ายจริ ง เช่น ค่าแรงงานในครัวเรื อน
และค่าแรงงานของเจ้าของกิจการฟาร์ ม การไม่นาดอกเบี้ยเงินลงทุนมาประกอบการพิจารณาทาให้
ไม่สามารถทราบผลกาไรที่แท้จริ ง และไม่ได้นามูลค่าของสิ นทรั พย์ที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลงปลายปี
มาประกอบการพิจารณารายได้สุทธิดว้ ย
2.3 วิธีหารายได้ เงินสดสุ ทธิของฟาร์ ม (Net Cash Farm Income : NCFI)
รายได้เงินสดสุ ทธิของฟาร์มคานวณได้จากรายได้และรายจ่ายที่เป็ นเงินสดทั้งหมดใน
ฟาร์มเท่านั้น ส่ วนรายการอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับฟาร์ มนั้น ไม่นามาใช้ในการคานวณ ซึ่งคานวณ
ได้จากสู ตรข้างล่าง
รายได้เงินสดสุ ทธิของฟาร์ม = รายได้เงินสดทั้งหมด - รายจ่ายเงินสดทั้งหมด
วิธีน้ ีนบั ว่ามีความสะดวกและง่ายเช่นกัน แต่ยงั ขาดรายละเอียดอื่น ๆ ประกอบการคานวณ
เช่น รายการปรับปรุ งค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์ ดอกเบี้ยเงินลงทุน ค่าแรงงานเจ้าของฟาร์ ม เป็ นต้น
2.4 วิธีหารายได้ สุทธิของฟาร์ ม (Net Farm Income : NFI)
วิธีหารายได้สุทธิ ของฟาร์ ม เป็ นการวัดผลตอบแทนค่าแรงงานครอบครัว นอกจาก
คานึงรายได้และรายจ่ายที่ไม่เป็ นเงินสดแล้ว ยังคานึงถึงค่าแรงงานในครอบครัว สิ นทรัพย์ปลายปี
เพิ่มขึ้น หรื อสิ นทรัพย์ปลายปี ลดลง และส่ วนลดหรื อเพิ่มจากการขายสิ นทรัพย์อีกด้วย ซึ่ งคานวณ
ได้จากสู ตรข้างล่าง
2.4.1 ถ้าสิ นทรัพย์ปลายปี เพิม่ ขึ้น
รายได้สุทธิของฟาร์ม = รายได้เงินสดสุ ทธิของฟาร์ม - ค่าแรงงานในครอบครัว
+ สิ นทรัพย์ปลายปี เพิ่มขึ้น
2.4.2 ถ้าสิ นทรัพย์ปลายปี ลดลง
รายได้สุทธิของฟาร์ม = รายได้เงินสดสุ ทธิของฟาร์ม - ค่าแรงงานในครอบครัว
- สิ นทรัพย์ปลายปี ลดลง
การวัดผลส าเร็ จ การด าเนิ นงานฟาร์ ม วิธี หารายได้สุ ท ธิ ข องฟาร์ ม มี ข้อเสี ย ตรงที่
ยังไม่ได้แสดงผลสาเร็ จของการจัดการฟาร์ มได้ดีพอ เพราะฟาร์ มที่มีขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนมาก
นั้น ย่อมจะมีรายได้สุทธิ สูงกว่าฟาร์ มเล็กเป็ นธรรมดา เพราะในการคานวณยังไม่ได้คิดค่าแรงงาน
ที่ยงั ไม่ได้จ่ายเงินสด ทาให้มีขอ้ แตกต่างได้ในกรณี ที่บางครอบครัวมีแรงงานในครอบครัวมาก จะ
มี ผ ลท าให้ ผ ลตอบแทนของแรงงานและผู้จ ัด การสู ง และยัง ไม่ ไ ด้แ สดงความแตกต่ า งของ
ผลตอบแทนในกรณี ฟาร์ มที่ มีทุ นของตนเองและฟาร์ มที่ ต้องกู้เงิ นมาลงทุ น การที่ จะแสดงผล
การทาฟาร์ มจริ ง ๆ นั้น จึงควรต้องหักค่าดอกเบี้ยจากเงินลงทุนออกจากรายได้สุทธิ ฟาร์ ม
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2.5 วิธีหาผลตอบแทนแห่ งแรงงาน (Labor Income)
วิธีหาผลตอบแทนแห่ งแรงงาน นอกจากคานึ งรายได้และรายจ่ายที่เป็ นเงินสดจะต้อง
นาดอกเบี้ยแห่งเงินลงทุนเฉลี่ยมาหักออกจากรายได้สุทธิ ของฟาร์ มด้วย ซึ่ งคานวณได้จากสู ตรข้างล่าง
ผลตอบแทนแห่งแรงงาน = รายได้สุทธิ ของฟาร์ม - ดอกเบี้ยแห่งเงินลงทุนเฉลี่ย
การคานวณดอกเบี้ยแห่งเงินลงทุนเฉลี่ย คานวณได้จากสู ตรข้างล่าง
ทุนต้นปี
= สิ นทรัพย์ตน้ ปี - หนี้สินต้นปี
ทุนปลายปี
= สิ นทรัพย์ปลายปี - หนี้สินปลายปี
ทุนต้นปี  ทุนปลายปี
เงินลงทุนเฉลี่ย
=
2
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยแห่งเงินลงทุนเฉลี่ย = เงินลงทุนเฉลี่ย 
100
การวัด ผลส าเร็ จการด าเนิ น งานฟาร์ ม วิ ธี ห าผลตอบแทนแห่ ง แรงงานนั บ ว่ า มี
ประสิ ทธิ ภาพในการวัดผลการทาฟาร์ ม เพราะผลที่ ได้จะแสดงถึ งผลตอบแทนหรื อผลกาไรของ
ฟาร์ มได้ถูกต้องถ้าฟาร์ มนั้นไม่ได้กยู้ มื เงิน นัน่ คือใช้เงินทุนของตนเองทั้งหมด
2.6 วิธีหารายได้ แห่ งแรงงาน (Labor Earnings)
วิธีหารายได้แห่ งแรงงานที่ ได้คานวณได้น้ ี จะรวมผลตอบแทนแห่ งแรงงาน ผลิ ตผล
ที่ใช้ในครอบครัว ค่าเช่าบ้านที่เจ้าของฟาร์ มอาศัยอยู่ คานวณได้จากสู ตรข้างล่าง
รายได้แห่งแรงงาน = ผลตอบแทนแห่งแรงงาน + ผลิตผลที่ใช้ในครอบครัว +
ค่าเช่าบ้านที่เจ้าของฟาร์ มและครอบครัวอาศัยอยู่
2.7 วิธีหาผลตอบแทนแห่ งเงินลงทุน (Return and Percent Return on Money Invested
in Farm Business)
การวัดผลส าเร็ จการดาเนิ นงานฟาร์ ม วิธี หาผลตอบแทนแห่ ง เงิ นลงทุ นโดยการนา
ค่าแรงงานของผูจ้ ดั การออกจากรายได้สุทธิ ของฟาร์ มเพื่อให้ได้ผลตอบแทนของเงินลงทุนอย่างแท้จริ ง
ซึ่ งคานวณได้จากสู ตรข้างล่าง
ผลตอบแทนแห่งเงินทุน = รายได้สุทธิ ของฟาร์ม - ค่าแรงงานของผูจ้ ดั การ
วิธีน้ ี ช้ ี ให้เห็ นความสามารถในการลงทุนหรื อใช้ทุนของเจ้าของฟาร์ มว่าเป็ นอย่างไร
และเมื่อหาผลตอบแทนแห่ งเงินลงทุนได้แล้ว เอามาคิดเป็ นเปอร์ เซ็ นต์ เพื่อจะได้ดูง่ายขึ้นคานวณ
ได้จากสู ตรข้างล่าง
เงิ นตอบแทน แห่ งเงิ นลงทุน
 100
อัตราผลตอบแทนแห่งเงินลงทุน =
เงิ นลงทุนท่ั ่้งหมดเฉลี
่่ ย
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ตัวเลขอัตราผลตอบแทนแห่ งเงิ นลงทุนที่ได้ คือ ผลตอบแทนแห่ งเงินลงทุนทั้งหมด
ในกิจการฟาร์ ม ผลคานวณที่ได้สามารถนาไปเปรี ยบเทียบกับอัตราผลตอบแทนแห่ งเงินลงทุนของ
กิจการฟาร์ มอื่นที่ดาเนินธุ รกิจประเภทเดียวกันหรื ออัตราผลตอบแทนแห่งเงินลงทุนของปี ก่อน ๆ ได้
ตัวอย่างที่ 10.2 การคานวณผลสาเร็ จการดาเนินงานฟาร์ม ตั้งแต่วิธีที่ 2 - 7 ลัดดาฟาร์ ม มีรายการ
จากบัญชีแยกประเภท และรายละเอียด ดังนี้
รายได้
ขายสัตว์เพื่อขาย 500,000 บาท
ขายผลิตผลจากสัตว์ 20,000 บาท

รวมรายได้

520,000 บาท

สิ นทรัพย์ตน้ ปี
เงินสด
250,000
เงินฝากธนาคาร 600,000
เครื่ องมือเกษตร 20,000
โรงเรื อน
150,000
ที่ดิน
300,000

ค่าอาหารสัตว์
ค่าสัตว์เพื่อขาย
ค่าแรงงาน
ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง
ค่าเวชภัณฑ์
ค่าซ่อมแซม
รวมค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย
150,000 บาท
110,000 บาท
50,000 บาท
10,000 บาท
3,500 บาท
10,500 บาท
334,000 บาท

สิ นทรัพย์ปลายปี
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เครื่ องมือเกษตร
สัตว์เพื่อขายคงเหลือ
โรงเรื อน
ที่ดิน

1,320,000 บาท
หนี้สินต้นปี
เงินกู-้ ธนาคาร
100,000 บาท
เจ้าหนี้ -ร้านสากล 40,000 บาท
140,000 บาท

450,000 บาท
700,000 บาท
40,000 บาท
50,000 บาท
150,000 บาท
300,000 บาท
1,690,000 บาท

หนี้สินปลายปี
เงินกู-้ ธนาคาร
เจ้าหนี้ -ร้านสากล

20,000 บาท
30,000 บาท
50,000 บาท
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รายละเอียดเพิ่มเติม
- แรงงานในครอบครัว 2 คน ที่ไม่ได้จ่ายเงินให้ถา้ คิดเงินให้ก็จะต้องจ่ายคนละ 5,000 บาท
ต่อปี
- ค่าแรงงานของเจ้าของฟาร์ มเอง
- ทางานจักสาน
- ผลผลิตที่ใช้ในครอบครัวปี ละ
- ค่าเช่าบ้านที่เจ้าของฟาร์ มอาศัยอยู่
- เงินลงทุนเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี

80,000
10,000
20,000
5,000

บาท ต่อปี
บาท
บาท
บาท

การคานวณวิธีผลสาเร็ จการดาเนินงานฟาร์มทาได้ดงั นี้
วิธีหารายได้ เงินสดสุ ทธิของครอบครัว
รายได้เงินสดสุ ทธิของครอบครัว = รายได้ของฟาร์ มที่เป็ นเงินสด + รายได้ที่ไม่ใช่
ของกิจการฟาร์ ม - รายจ่ายของฟาร์ มที่เป็ นเงินสด
= (520,000 + 10,000) - 334,000
= 196,0000 บาท
วิธีหารายได้ เงินสดสุ ทธิของฟาร์ ม
รายได้เงินสดสุ ทธิของฟาร์ม
= รายได้เงินสดทั้งหมด - รายจ่ายเงินสดทั้งหมด
= 520,000 - 334,000
= 186,000 บาท
วิธีหารายได้ สุทธิของฟาร์ ม (สิ นทรัพย์ปลายปี เพิ่มขึ้น)
รายได้สุทธิของฟาร์ม
= รายได้เงินสดสุ ทธิของฟาร์ม - ค่าแรงงานในครอบครัว
+ สิ นทรัพย์ปลายปี เพิ่มขึ้น
= (186,000 - 10,000) + 370,000
= 546,000 บาท
วิธีหาผลตอบแทนแห่ งแรงงาน
ผลตอบแทนแห่งแรงงาน
= รายได้สุทธิ ของฟาร์ ม - ดอกเบี้ยแห่งเงินลงทุนเฉลี่ย
= 546,000 - 84,600
= 461,400 บาท
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การคานวณดอกเบี้ยแห่งเงินลงทุนเฉลี่ย
ทุนต้นปี
= สิ นทรัพย์ตน้ ปี - หนี้สินต้นปี
= 1,320,000 - 140,000
= 1,180,000 บาท
ทุนปลายปี
= สิ นทรัพย์ปลายปี - หนี้สินปลายปี
= 1,690,000 - 50,000
= 1,640,000 บาท
ทุนต้นปี  ทุนปลายปี
เงินลงทุนเฉลี่ย
=
2
= 1,180,000  1,640,000
2
= 1,410,000 บาท
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยแห่งเงินลงทุนเฉลี่ย = เงินลงทุนเฉลี่ย 
100
การคิดดอกเบี้ยเงินลงทุนเฉลี่ย 6%
ดอกเบี้ยแห่งเงินลงทุนเฉลี่ย 1,410,000  6% = 84,600 บาท
วิธีหารายได้ แห่ งแรงงาน
รายได้แห่งแรงงาน
= ผลตอบแทนแห่งแรงงาน + ผลิตผลที่ใช้ในครอบครัว +
ค่าเช่าบ้านที่เจ้าของฟาร์ มและครอบครัวอาศัยอยู่
= 461,400 + 20,000 + 5,000
= 486,400 บาท
วิธีหาผลตอบแทนแห่ งเงินลงทุน
ผลตอบแทนแห่งเงินทุน = รายได้สุทธิ ของฟาร์ม - ค่าแรงงานของผูจ้ ดั การ
= 546,000 - 80,000
= 466,000 บาท
เงิ นตอบแทน แห่ งเงิ นลงทุน
 100
อัตราผลตอบแทนแห่งเงินลงทุน =
เงิ นลงทุนท่ั ่้งหมดเฉลี
่่ ย
466,000  100
1,410,000
= 33.05%

=
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3. การวิเคราะห์ ฐานะการเงินของกิจการฟาร์ ม
การวิเคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์ มเมื่อสิ้ นงวดบัญชี โดยวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงิน
มีหลายลักษณะ และให้คาตอบแตกต่างกันไป เจ้าของกิ จการฟาร์ มสามารถเลื อกใช้อตั ราส่ วน
ต่ า ง ๆ โดยที่ พิ จ ารณาว่า อัต ราส่ วนทางการเงิ น อัตราใดที่ จ ะตอบค าถามของตนได้ก็ เ ลื อ กใช้
อัตราส่ วนทางการเงินตัวดังกล่าว ซึ่ งโดยทัว่ ๆ ไป มักจะใช้อตั ราส่ วนทางการเงินต่อไปนี้ ในการ
วิเคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์ ม ดังนี้
3.1 อัตราส่ วนสิ นทรัพย์ต่อหนีส้ ิ น (Net Capital Ratio)
อัตราส่ วนสิ นทรั พ ย์ต่อหนี้ สิ นเป็ นอัตราส่ วนที่ วดั ถึ ง ฐานะความมัน่ คงทางการเงิ น
ทั้งหมดของฟาร์ ม ซึ่ งคานวณได้จาก
สินทรัพย์ท ่ั่้งหมด
อัตราส่ วนสิ นทรัพย์ต่อหนี้สิน =
หนี้ สินทังหมด
้
อัตราส่ วนสิ นทรัพย์ต่อหนี้ สิน เป็ นการวัดว่าสิ นทรัพย์มากกว่าหนี้ สินหรื อไม่ ดังนั้น
ถ้ามีการใช้ราคาตลาดในการตีราคาสิ นทรัพย์และหนี้สินวิธีน้ ีจะเหมาะสมกว่า
ค่าอัตราส่ วนสิ นทรัพย์ต่อหนี้สิน ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 1 หมายความว่า มีสินทรัพย์ท้ งั หมด
เท่ากับหนี้สินทั้งหมดพอดี และหมายความว่า ส่ วนของเจ้าของ มีค่าเท่าศูนย์ ถ้าอัตราส่ วนสิ นทรัพย์
ต่อหนี้สินน้อยกว่า 1 หมายความว่า สิ นทรัพย์มีค่าน้อยกว่าหนี้ สิน ดังนั้น ถ้าทาการขายสิ นทรัพย์
ไปแล้วจะไม่มีเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายชาระหนี้สิน ดังนั้น 1 จะเป็ นค่าที่นอ้ ยที่สุดที่แสดงว่าสิ นทรัพย์
มีค่าเท่ากับหนี้ สิน แต่ค่า 1 นี้ ก็มิได้เป็ นอัตราที่ปลอดภัยเพราะถ้ามีอะไรผิดพลาดได้เพียงเล็กน้อย
ได้แก่ สิ นทรัพย์ลดลงแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็หมายความว่า กิจการฟาร์ มนั้นมีหนี้สินมากกว่าสิ นทรัพย์
อัตราส่ วนสิ นทรัพ ย์ต่อหนี้ สิ น ซึ่ ง ถื อว่า ปลอดภัย และเป็ นที่ย อมรับ นั้นขึ้ นอยู่ก บั
ประเภทของธุ รกิจและสิ นทรัพย์ อย่างไรก็ดีอตั ราส่ วนสิ นทรัพย์ต่อหนี้สินเท่ากับ 2 ถือว่าเป็ นอัตรา
ที่ปลอดภัย ค่าอัตราส่ วนสิ นทรัพย์ต่อหนี้ สิน ซึ่ งเพิ่มขึ้ นทุก ๆ ปี โดยเฉพาะถ้าคานวณค่าของ
อัตราส่ วนสิ นทรัพย์ต่อหนี้ สิน โดยใช้ราคาตลาดในการประเมินค่าสิ นทรัพย์ และหนี้ สิน ถึงแม้ค่า
ของอัต ราส่ ว นสิ น ทรัพ ย์ต ่อ หนี้ สิ น จะเพิ ่ม ขึ้ น ทุก ปี เนื ่ อ งจากราคาที่ดิน และสิ น ทรัพ ย์อื่น ๆ
สู งขึ้ นก็มิได้หมายความว่าฐานะทางการเงิ นของกิ จการจะดี ข้ ึ น เพื่อให้ง่ายแก่ การเข้าใจ จึงได้สรุ ป
อัตราส่ วนสิ นทรัพย์ต่อหนี้สิน ดังแสดงไว้ในตารางข้างล่าง
อัตราส่ วนสิ นทรัพย์ต่อหนี้สิน
ความหมาย
น้อยกว่า 1
หนี้สิน  สิ นทรัพย์
เท่ากับ 1
หนี้สิน  สิ นทรัพย์
มากกว่า 1
หนี้สิน  สิ นทรัพย์
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ตัวอย่างที่ 10.3 การวิเคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์ ม ซึ่ งต่อไปนี้ เป็ นงบแสดงฐานะการเงิน
ของสยามฟาร์ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25  3 เป็ นวันสิ้ นงวดบัญชี

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
วัสดุการเกษตรคงเหลือ
สัตว์เพื่อขายคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

สยามฟาร์ม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
57,600 - เจ้าหนี้
10,000
170,000 - ดอกเบี้ยค้างจ่าย
500
5,000 - หนี้สินไม่หมุนเวียน
2,000 - เงินกู้
8,000 - รวมหนี้สิน
242,600 - ส่ วนของเจ้าของ
ทุน - นายสยาม
350,000 350,000 592,600 - รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้าของ

10,500 50,000 60,500 532,100 -

592,600 -

จากงบแสดงฐานะการเงินของสยามฟาร์ ม สิ นทรัพย์ท้ งั หมดเท่ากับ 592,600 บาท และ
หนี้สินทั้งหมดเท่ากับ 60,500 บาท ดังนั้น
อัตราส่ วนสิ นทรัพย์ต่อหนี้สิน = 592,600 = 9.08
60,500
3.2 อัตราส่ วนหนีส้ ิ นต่ อส่ วนของเจ้ าของ (Debt Equity Ratio)
อัตราส่ วนหนี้ สิ นต่ อส่ วนของเจ้าของเป็ นอัตราส่ วนที่ แสดงความสั ม พันธ์ ระหว่า ง
เงินทุนของตนเอง คือส่ วนของเจ้าของกับหนี้สินที่กยู้ มื มา โดยคานวณจากสู ตรข้างล่าง
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของเจ้าของ = หนี้ สินทั้งหมด
ส่วนของเจ้าของ
จากตัวอย่า งที่ 10.3 มี หนี้ สินทั้งหมด 60,500 บาท และส่ วนของเจ้า ของเท่า กับ
532,100 บาท ดังนั้น
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของเจ้าของ = 60,500
= 0.11
532,100
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อัตราส่ วนนี้มีความหมายแตกต่างจากอัตราส่ วนตัวอื่น อัตราส่ วนนี้ ถา้ มีค่าน้อยหมายถึง
ธุ รกิจที่มีฐานะทางการเงิ นที่มนั่ คงกว่าฟาร์ มซึ่ งมีค่าของอัตราส่ วนนี้ มากกว่า ทั้งนี้ เนื่ องจากตัวหาร
ซึ่ งเป็ นเงินทุนของตนเองมีค่ามากกว่าตัวตั้งที่กยู้ มื มา
3.3 อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียนเป็ นอัตราส่ วนที่วดั ความคล่องตัวหรื อสภาพคล่องทางการเงิน
ของฟาร์ ม ดู จ ากความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งสิ น ทรั พ ย์ห มุ น เวี ย นและหนี้ สิ น หมุ น เวี ย น อัต ราส่ ว น
ทุนหมุนเวียนเป็ นอัตราส่ วนที่ใช้วดั ความสามารถในการชาระหนี้ สินหมุนเวียน อัตราส่ วนนี้ เป็ น
เครื่ องชี้ฐานะทางการเงินระยะสั้นของกิจการฟาร์ ม ซึ่งคานวณได้ ดังนี้
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์ห มุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
จากตัว อย่า งที่ 10.3 มี สิ นทรั พ ย์ห มุ น เวีย น 242,600 บาทและหนี้ สิ น หมุ นเวีย น
10,500 บาท ดังนั้น
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน = 242,600 = 23.10
10,500
สิ นทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุการเกษตรคงเหลือ
ซึ่ งจะถูกใช้หมดไปในการผลิตหรื อผลิตผลคงเหลือ และหนี้ สินหมุนเวียน คือ หนี้ สินซึ่ งจะต้อง
ชาระภายใน 1 ปี ดังนั้น สิ นทรัพย์หมุนเวียนจะเป็ นตัววัดความสามารถในการหาเงินสดภายใน
ปี หน้า เพื่อนามาชาระหนี้ อัตราส่ วนนี้มีความสาคัญที่จะต้องพิจารณา เพราะว่ากิจการฟาร์ มอาจจะ
มีสินทรัพย์มากกว่าหนี้ สิน แต่เมื่อพิจารณาจากอัตราส่ วนทุนหมุนเวียนแล้ว อาจจะมีความยุง่ ยาก
ลาบากในการหาเงินสดมาชาระหนี้สินหมุนเวียนไว้
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน มีค่าเท่ากับ 1 หมายความว่า หนี้ สินหมุนเวียนมีค่าเท่ากับ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนพอดี สาหรับอัตราส่ วนนี้ มีค่าสู งก็แสดงว่าสิ นทรัพย์มีมากกว่าหนี้ สิน กิจการมี
ความคล่องตัวและมีความมัน่ คงสู ง เจ้าหนี้ จะให้ความสาคัญต่ออัตราส่ วนนี้ มาก เนื่ องจากแสดงถึง
โอกาสที่จะได้รับชาระหนี้วา่ มีอยูม่ ากหรื อน้อยตามค่าอัตราส่ วน ซึ่ งโดยทัว่ ไปกิจการที่มีอตั ราส่ วน
ทุนหมุนเวียนเท่ากับ 2 : 1 ถือว่าเหมาะสมแล้ว ถ้าอัตราส่ วนมีค่าน้อยกว่า 1 หมายความว่า
ความคล่ องตัวของกิ จ การฟาร์ ม จะน้อยลง ซึ่ ง ก็ หมายความว่า อาจจะต้องมี ก ารกู้ยื ม เพิ่ มหรื อ
ขายสิ นทรัพย์ดาเนิ นงานเพื่อให้ได้เงินสดมาใช้ แต่ในการที่ จะตัดสิ นใจก็ควรจะต้องพิจารณาถึ ง
ปั จจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ลักษณะและประเภทของธุ รกิจ ค่าเฉลี่ยของกิจการฟาร์ มประเภท
เดียวกัน เป็ นต้น

378

สรุป
การวัด ผลส าเร็ จ การดาเนิ น งานฟาร์ ม มี ประโยชน์ ท าให้ ทราบถึ งผลการดาเนิ นงานว่ามี
ประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นหรื อลดลงเพียงใด ทราบถึงผลตอบแทนแห่ งเงินลงทุนเพื่อใช้ในการวางแผน
ควบคุมและตัดสิ นใจลงทุนและดาเนินงานฟาร์มในอนาคต
การวัดผลสาเร็ จการดาเนิ นงาน จะใช้ขอ้ มูลจากงบการเงิ นประกอบด้วยงบกาไรขาดทุ น
และงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่ งเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกิจการฟาร์ ม
วิธีวดั ผลสาเร็ จการดาเนินงานฟาร์ ม แบ่งออกได้ 7 วิธี ดังนี้
1. วิธีพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงแห่งเงินทุนโดยตรง
2. วิธีหารายได้เงินสดสุ ทธิของครอบครัว
3. วิธีการหารายได้เงินสดสุ ทธิของฟาร์ม
4. วิธีหารายได้สุทธิ ของฟาร์ ม
5. วิธีหาผลตอบแทนแห่งแรงงาน
6. วิธีหารายได้แห่งแรงงาน
7. วิธีหาผลตอบแทนแห่งเงินลงทุน
การวิเคราะห์ฐานะการเงินของกิ จการฟาร์ มเมื่อสิ้ นงวดบัญชี เป็ นการวิเคราะห์อตั ราส่ วน
ทางการเงิน คือ อัตราส่ วนสิ นทรัพย์ต่อหนี้ สินซึ่ งเป็ นอัตราส่ วนที่วดั ถึงฐานะความมัน่ คงทางการเงิ น
ทั้งหมดของฟาร์ ม อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของเจ้าของเป็ นอัตราส่ วนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
เงินทุนของตนเองกับหนี้ สินที่กยู้ ืมมา และอัตราส่ วนทุนหมุนเวียนเป็ นอัตราส่ วนที่วดั สภาพคล่อง
ของธุ รกิจ
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แบบฝึ กปฏิบัติ หน่ วยที่ 10
การวัดผลสาเร็จการดาเนินงานฟาร์ ม
จงแสดงวิธีทา
ข้ อ 10.1 ต่อไปนี้เป็ นงบแสดงฐานะการเงินของเกริ กพลฟาร์ม ณ วันที่ 1 มกราคม 25  3 เป็ นวันต้นปี
และวันที่ 31 ธันวาคม 25  3 เป็ นวันปลายปี
เกริ กพลฟาร์ม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 25  3
สิ นทรัพย์
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
อุปกรณ์การเกษตร
ที่ดิน

30,000
200,000
80,000
300,000
610,000

หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
- ทุน - นายเกริ กพล
-

610,000 -

610,000 -

เกริ กพลฟาร์ม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
สิ นทรัพย์
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
สัตว์ใช้งาน
อุปกรณ์การเกษตร
ที่ดิน

25,000
240,000
50,000
120,000
300,000
735,000

-

หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
หนี้สิน
เจ้าหนี้
ส่ วนของเจ้าของ
ทุน - นายเกริ กพล

50,000 685,000 735,000 -

ให้ ทา
คานวณการวัดผลสาเร็ จการดาเนิ นงานฟาร์ มโดยวิธีพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงแห่งเงินทุนโดยตรง
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ข้ อ 10.2 วัฒนาฟาร์ม มีรายการจากบัญชีแยกประเภท และรายละเอียด ดังนี้
ค่าใช้จ่าย

รายได้
ขายสุ กร
ขายไข่
ขายน้ านมโค
ขายข้าวเปลือก
ขายผัก

60,000 จ่ายค่าอาหารสัตว์
50,000 จ่ายค่าเมล็ดพันธุ์
40,000 จ่ายค่าแรงงาน
120,000 จ่ายค่าปุ๋ ย
8,000 จ่ายค่าวัคซี น
จ่ายค่าสัตว์เพื่อขาย
รวมรับ 278,000

5,000
24,000
45,000
10,000
12,000
30,000
รวมจ่าย 126,000

บัญชีทวั่ ไป
สิ นทรัพย์ตน้ ปี
ปุ๋ ยและพืช
สัตว์เพื่อขายคงเหลือ
เครื่ องมือเกษตร
โรงเรื อน
ทีดิน

สิ นทรัพย์ปลายปี

20,000
20,000
140,000
125,000
250,000
ยอดรวม 555,000

ปุ๋ ยและพืช
สัตว์เพื่อขายคงเหลือ
เครื่ องมือเกษตร
โรงเรื อน
ทีดิน

45,000
60,000
160,000
120,000
250,000
ยอดรวม 635,000

บัญชีหนี้สิน
หนี้สินต้นปี
เจ้าหนี้ - ร้านอาหารสัตว์
เงินกู้ - ธกส.

หนี้สินปลายปี
23,000 เจ้าหนี้ - ร้านอาหารสัตว์
5,000
80,000 เงินกู้ - ธกส.
65,000
ยอดรวม 105,000
ยอดรวม 70,000

นอกจากนี้ ยังมีรายการต่าง ๆ เพิม่ เติมดังนี้
ค่าแรงงานในครอบครัว 2 คน ที่ยงั ไม่จ่ายเงิน ถ้าคิดจะต้องจ่ายคนละ 2,000 บาทต่อปี
ค่าแรงงานผูจ้ ดั การฟาร์ม
40,000 บาทต่อปี
ขายเศษวัสดุเหลือใช้
8,000 บาทต่อปี
นาผลผลิตไปใช้ในครอบครัว
20,000 บาทต่อปี
ค่าซ่อมแซมบ้านที่ผจู ้ ดั การอาศัยอยู่
10,000 บาทต่อปี
ดอกเบี้ยเงินลงทุนเฉลี่ย 6 % ต่อปี
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ให้ ทา คานวณการวัดผลสาเร็ จการดาเนินงานฟาร์ มโดยวิธี ดังนี้
1. วิธีหารายได้เงินสดสุ ทธิของครอบครัว
2. วิธีการหารายได้เงินสดสุ ทธิของฟาร์ม
3. วิธีหารายได้สุทธิ ของฟาร์ ม
4. วิธีหาผลตอบแทนแห่งแรงงาน
5. วิธีหารายได้แห่งแรงงาน
6. วิธีหาผลตอบแทนแห่งเงินลงทุน
ข้ อ 10.3 วิศวะฟาร์ม มีรายการจากบัญชีแยกประเภท และรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
ค่าใช้จ่าย

รายได้
ขายสุ กร
ขายไข่
ขายโคเนื้ อ
ขายผัก

140,000
38,500
120,000
15,000

ค่าอาหารสัตว์
ค่าสัตว์เพื่อขาย
ค่าแรงงาน
ค่าปุ๋ ย
ค่าวัคซี น
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเมล็ดพันธุ์
ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง

รวม 313,500

107,000
60,000
18,000
800
3,000
4,500
2,600
4,300
รวม 200,200

บัญชีทวั่ ไป
สิ นทรัพย์ตน้ ปี
ลูกหนี้
ปุ๋ ยและพืช
สัตว์เพื่อขายคงเหลือ
อุปกรณ์การเกษตร
โรงเรื อน
ทีดิน

สิ นทรัพย์ปลายปี
5,000
8,000
40,000
130,000
125,000
250,000
รวม 558,000

ลูกหนี้
ปุ๋ ยและพืช
สัตว์เพื่อขายคงเหลือ
อุปกรณ์การเกษตร
โรงเรื อน
ทีดิน

3,000
5,000
60,000
150,000
125,000
250,000
รวม 593,000
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บัญชีหนี้สิน
หนี้สินต้นปี
เจ้าหนี้ - ร้านโชคสมบูรณ์
เจ้าหนี้ - ธกส.

หนี้สินปลายปี
5,000 เจ้าหนี้ - ร้านอาหารสัตว์
8,000
80,000 เงินกู้ - ธกส.
60,000
รวม 85,000
รวม 68,000
นอกจากนี้ ยังมีรายการต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้
ค่าแรงงานในครอบครัว 3 คน ที่ยงั ไม่จ่ายเงิน ถ้าคิดจะต้องจ่ายคนละ 9,000 บาท ต่อปี
ค่าแรงงานผูจ้ ดั การฟาร์ ม
40,000 บาท ต่อปี
ขายเศษวัสดุเหลือใช้
1,340 บาท ต่อปี
นาผลผลิตไปใช้ในครอบครัว
4,000 บาท ต่อปี
ค่าซ่อมแซมบ้านที่ผจู ้ ดั การอาศัยอยู่
6,000 บาท ต่อปี
ดอกเบี้ยเงินลงทุนเฉลี่ย 4 % ต่อปี
ให้ ทา คานวณการวัดผลสาเร็ จการดาเนินงานฟาร์ มโดยวิธี ดังนี้
1. วิธีหารายได้เงินสดสุ ทธิของครอบครัว
2. วิธีการหารายได้เงินสดสุ ทธิของฟาร์ม
3. วิธีหารายได้สุทธิ ของฟาร์ ม
4. วิธีหาผลตอบแทนแห่งแรงงาน
5. วิธีหารายได้แห่งแรงงาน
6. วิธีหาผลตอบแทนแห่งเงินลงทุน
ข้ อ 10.4 ต่อไปนี้เป็ นรายการจากบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ ตลอดปี 25  3 ของรุ่ งตะวันฟาร์ม ดังนี้
รายได้
ค่าใช้จ่าย
ขายไก่
320,000 ค่าอาหารปลา
24,000
ขายปลา
88,500 ค่าอาหารไก่
150,000
ขายผลิตภัณฑ์สัตว์
3,000 ค่าพันธุ์ปลา
16,000
ขายผัก
8,000 ค่าลูกไก่
72,000
ค่าแรงงาน
9,000
ค่าวัคซี น
4,500
ค่าเมล็ดพันธุ์ผกั
2,600
ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง
5,400
รวม 419,500
รวม 283,500
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สิ นทรัพย์ตน้ ปี

สิ นทรัพย์ปลายปี

ผลิตผลคงเหลือ
สัตว์เพื่อขายคงเหลือ
อุปกรณ์และเครื่ องมือเกษตร
โรงเรื อน
ที่ดิน

12,000
49,800
70,000
80,000
160,000
รวม 371,800

ผลิตผลคงเหลือ
สัตว์เพื่อขายคงเหลือ
อุปกรณ์และเครื่ องมือเกษตร
โรงเรื อน
ที่ดิน

หนี้สินต้นปี
เจ้าหนี้ - ร้านโชคสมบูรณ์
เงินกู้ - ธกส.

หนี้สินปลายปี
5,000 เจ้าหนี้ - ร้านอาหารสัตว์
8,000
80,000 เงินกู้ - ธกส.
60,000
รวม 85,000
รวม 68,000

นอกจากนี้ ยังมีรายการต่าง ๆ เพิม่ เติม ดังนี้
ค่าแรงงานในครอบครัว 2 คน ที่ยงั ไม่จ่ายเงิน ถ้าคิดจะต้องจ่ายคนละ
ค่าแรงงานผูจ้ ดั การฟาร์ ม
หัตกรรมในครอบครัว
ผลผลิตที่นาไปใช้ในครอบครัว
ค่าเช่าบ้านที่ผจู้ ดั การฟาร์มอาศัยอยู่
ดอกเบี้ยเงินลงทุนเฉลี่ย 3 % ต่อปี
ให้ ทา คานวณการวัดผลสาเร็ จการดาเนินงานฟาร์ มโดยวิธี ดังนี้
1. วิธีหารายได้เงินสดสุ ทธิของครอบครัว
2. วิธีการหารายได้เงินสดสุ ทธิของฟาร์ม
3. วิธีหารายได้สุทธิ ของฟาร์ ม
4. วิธีหาผลตอบแทนแห่งแรงงาน
5. วิธีหารายได้แห่งแรงงาน
6. วิธีหาผลตอบแทนแห่งเงินลงทุน

6,000
35,000
73,000
80,000
160,000
รวม 354,000

10,000 บาท ต่อปี
50,000 บาท ต่อปี
22,000 บาท ต่อปี
3,000 บาท ต่อปี
6,000 บาท ต่อปี
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ข้ อ 10.5 การวิเคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์ ม ซึ่ งต่อไปนี้ เป็ นงบแสดงฐานะการเงินของ
พรเทพฟาร์ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25  3 เป็ นวันสิ้ นงวดบัญชี
พรเทพฟาร์ม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
สิ นทรัพย์
หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินสด
10,500 - เจ้าหนี้
เงินฝากธนาคาร
143,000 - หนี้สินไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ - นายปัญญา
5,000 - เงินกู้
วัสดุการเกษตรคงเหลือ
6,300 - รวมหนี้สิน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
164,800 - ส่ วนของเจ้าของ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทุน - นายพรเทพ
สัตว์ใช้งาน
109,000 อุปกรณ์การเกษตร
25,000 โรงเรื อน
130,000 ที่ดิน
207,000 รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
471,000 รวมสิ นทรัพย์
635,800 - รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
ให้ ทา วิเคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์ มเมื่อสิ้ นงวดบัญชี ตามอัตราส่ วนดังนี้
1. อัตราส่ วนสิ นทรัพย์ต่อหนี้ สิน
2. อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของเจ้าของ
3. อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน

25,500 150,000 175,500 460,300 -

635,800 -
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ข้ อ 10.6 การวิเคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์ ม ซึ่ งต่อไปนี้ เป็ นงบแสดงฐานะการเงิ นของ
นิภาฟาร์ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25  4 เป็ นวันสิ้ นงวดบัญชี
นิภาฟาร์ม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25  4
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ - นายปรี ชา
วัสดุการเกษตรคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สัตว์ใช้งาน
อุปกรณ์การเกษตร
โรงเรื อน
ที่ดิน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

48,000
200,000
8,000
7,500
263,500
80,000
60,000
120,000
280,000
540,000
803,500

-

หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ - ธกส.
รวมหนี้สิน
ส่ วนของเจ้าของ
ทุน - นางนิภา

- รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้าของ

ให้ ทา วิเคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์ มเมื่อสิ้ นงวดบัญชี ตามอัตราส่ วนดังนี้
1. อัตราส่ วนสิ นทรัพย์ต่อหนี้ สิน
2. อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของเจ้าของ
3. อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน

30,000 200,000 230,000 573,500 -

803,500 -
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แบบประเมินผลการเรียนรู้ หลังเรียน หน่ วยที่ 10
การวัดผลสาเร็จการดาเนินงานฟาร์ ม
คาสั่ ง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดคือประโยชน์ของการวัดผลสาเร็ จการดาเนินงานฟาร์ ม
ก. ทราบถึงรายได้สุทธิ และประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของกิจการว่าผลการดาเนินงานมี
ประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นหรื อลดลงเพียงใด
ข. ช่วยพิสูจน์ความถูกต้องในการบันทึกบัญชีแยกประเภท
ค. ช่วยพิสูจน์ความถูกต้องในการบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป
ง. ทาให้ทราบผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการฟาร์ มอื่น
จ. ช่วยในการวิเคราะห์รายการค้าได้ถูกต้อง
จากโจทย์ต่อไปนี้ ให้ใช้ตอบคาถามข้อ 2 - 7
ต่อไปนี้ เป็ นรายการจากบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ ตลอดปี 25  3 ของฟาร์ม ดังนี้
ค่าใช้จ่าย

รายได้
ขายสุ กร
ขายผลไม้
ขายข้าวเปลือก

230,000 ค่าอาหารสัตว์
180,000 ค่าสัตว์เพื่อขาย
140,000 ค่าแรงงาน
ค่าปุ๋ ย
ค่าเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
ค่าวัคซี น
รวม 550,000
สิ นทรัพย์ตน้ ปี

ผลิตผลคงเหลือ
สัตว์เพื่อขายคงเหลือ
อุปกรณ์การเกษตร
โรงเรื อน
ทีดิน

68,700
89,300
28,000
6,000
4,000
2,000
รวม 198,000

สิ นทรัพย์ปลายปี
13,500
51,500
8,000
75,000
180,000
รวม 328,000

ผลิตผลคงเหลือ
สัตว์เพื่อขายคงเหลือ
อุปกรณ์การเกษตร
โรงเรื อน
ทีดิน

10,300
18,200
12,000
75,000
180,000
รวม 295,500
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หนี้สินต้นปี
เจ้าหนี้ - ร้านโชคเกษตร
เงินกู้ - ธกส.

หนี้สินปลายปี
5,000 เจ้าหนี้ - ร้านโชคเกษตร
3,000
95,000 เงินกู้ - ธกส.
55,000
รวม 100,000
รวม 58,000

นอกจากนี้ ยังมีรายการต่าง ๆ เพิม่ เติม ดังนี้
ค่าแรงงานในครอบครัว 3 คน ที่ยงั ไม่จ่ายเงิน ถ้าคิดจะต้องจ่ายคนละ 24,000 บาทต่อปี
ค่าแรงงานผูจ้ ดั การฟาร์ม
96,000 บาทต่อปี
รายได้จากการค้าขาย
60,000 บาทต่อปี
ผลิตผลที่ใช้ในครอบครัว
7,500 บาทต่อปี
ค่าเช่าบ้านที่เกษตรกรอาศัยอยู่
12,000 บาทต่อปี
ดอกเบี้ยเงินลงทุนเฉลี่ย 3% ต่อปี
2. การวัดผลสาเร็ จการดาเนินงานฟาร์ มโดยวิธีหารายได้เงินสดสุ ทธิของครอบครัวจะได้จานวนเท่าไร
ก. 151,500 บาท
ข. 240,517 บาท
ค. 247,500 บาท
ง. 352,000 บาท
จ. 412,000 บาท
3. การวัดผลสาเร็ จการดาเนินงานฟาร์มโดยวิธีหารายได้เงินสดสุ ทธิ ของฟาร์ ม จะได้จานวนเท่าไร
ก. 328,500 บาท
ข. 352,000 บาท
ค. 135,000 บาท
ง. 142,020 บาท
จ. 142,500 บาท
4. การวัดผลสาเร็ จการดาเนิ นงานฟาร์ มโดยวิธีหารายได้สุทธิ ของฟาร์ ม จะได้จานวนเท่าไร
ก. 151,500 บาท
ข. 240,517 บาท
ค. 247,500 บาท
ง. 352,000 บาท
จ. 412,500 บาท
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5. การวัดผลสาเร็ จการดาเนินงานฟาร์มโดยวิธีหาผลตอบแทนแห่งแรงงาน จะได้จานวนเท่าไร
ก. 151,500.50 บาท
ข. 240,517.50 บาท
ค. 247,500.20 บาท
ง. 352,000.30 บาท
จ. 412,000.50 บาท
6. การวัดผลสาเร็ จการดาเนินงานฟาร์มโดยวิธีหารายได้แห่งแรงงาน จะได้จานวนเท่าไร
ก. 260,017.50 บาท
ข. 285,517.50 บาท
ค. 290,107.50 บาท
ง. 352,000.30 บาท
จ. 412,000.50 บาท
7. การวัดผลสาเร็ จการดาเนินงานฟาร์มโดยวิธีหาผลตอบแทนแห่งเงินลงทุน จะได้จานวนเท่าไร
ก. 6,982 บาท
ข. 7,500 บาท
ค. 96,000 บาท
ง. 100,000 บาท
จ. 151,500 บาท
8. วิเคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์ มตามอัตราส่ วนสิ นทรัพย์ต่อหนี้สิน ได้ตามข้อใด
ก. 0.25 หมายความว่า สิ นทรัพย์ท้ งั หมดน้อยกว่าหนี้สินทั้งหมด
ข. 0.74 หมายความว่า สิ นทรัพย์ท้ งั หมดน้อยกว่าหนี้สินทั้งหมด
ค. 1.00 หมายความว่า สิ นทรัพย์ท้ งั หมดเท่ากับหนี้สินทั้งหมด
ง. 4.57 หมายความว่า สิ นทรัพย์ท้ งั หมดมากกว่าหนี้สินทั้งหมด
จ. 5.79 หมายความว่า สิ นทรัพย์ท้ งั หมดมากกว่าหนี้สินทั้งหมด
9. วิเคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์ มตามอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของเจ้าของ ได้ตามข้อใด
ก. 0.16
ข. 0.28
ค. 0.36
ง. 0.74
จ. 0.93
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จากโจทย์ต่อไปนี้ให้ใช้ตอบคาถามข้อที่ 8 - 10 ซึ่งงบแสดงฐานะการเงินของรุ่ งเรื องฟาร์ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25  3 เป็ นวันสิ้ นงวดบัญชี
รุ่ งเรื องฟาร์ม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25  3
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ - นายเอก
วัสดุการเกษตรคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สัตว์ใช้งาน
อุปกรณ์การเกษตร
โรงเรื อน
ที่ดิน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

29,000
200,000
7,300
4,000
240,300
60,000
28,000
100,000
189,000
377,000
617,300

-

หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้
รวมหนี้สิน
ส่ วนของเจ้าของ
ทุน - นายรุ่ ง

- รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้าของ

10. วิเคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์ มตามอัตราส่ วนทุนหมุนเวียน ได้ตามข้อใด
ก. 16.02
ข. 17.40
ค. 18.95
ง. 20.85
จ. 26.20

15,000 120,000 135,000 482,300 -

617,300 -

