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เรียนบัญชีสนุก, ทาํบัญชีไม่ยาก
อ่านงบการเงนิให้ได้สาระ
(เรียน นอกตาํรา, เนน้ ภาคปฏบัิต)ิ

โครงสร้างของระบบบัญชี

บัญชีแยกประเภทย่อย
เงนิฝากธนาคาร 9 บัญชี, ลูกหนี *รายตัว 250ราย, เจ้าหนี *รายตัว 14ราย,
ทะเบียนทรัพย์สิน 30รายการ, ทะเบียนสินค้า 850ชนิด

บญัชีแยกประเภท หรือ บญัชีคุม
งบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) งบกาํไรขาดทุน

(เดบติ) (เครดติ) (เครดติ) (เดบติ) ลาํต้น
สินทรัพย์ = หนี *สิน+ส่วนของเจ้าของ รายได้ - ค่าใช้จ่าย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น,งบกระแสเงนิสด,
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สมุดรายวัน หรือ สมุดขั *นต้น
สมุดรายวันทั�วไป, สมุดเงนิสด, สมุดรายวันซื *อ, สมุดรายวันขาย

โดย ณรงค์ ตั *งยิ�งยง CPA
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คาํนํา
วตัถปุระสงค์ของหนงัสือเลม่นี _ เพื/อให้การเรียนวิชาบญัชี เป็นเรื/องเข้าใจง่ายและสนกุ

อีกทั _งเป็นการตอบโจทย์ ทําบญัชีจะเริ�มต้นอย่างไร? การบนัทกึบญัชีมีกลเม็ดสาํคัญอยา่ไร?
ควรใช้ศกึษาร่วมกบั ตาํรา ซึ/งมีรายละเอียดสมบรูณ์ และเป็นพื _นฐานวิธีบนัทกึบญัชี, อ้างอิง
มาตรฐานการบัญชี ซึ/งเป็นแนวปฏิบตัิทางบญัชีที/เหมาะสมกบัประเภทและขนาดธุรกิจ และ
มีการปรับปรุงไมห่ยดุนิ/ง เช่น มาตรฐานการบญัชสีําหรับกิจการที/ไม่มีสว่นได้เสียสาธารณะ
เดมิไมอ่นญุาตให้ตีราคาใหม่ ตอ่มามีประกาศสภาวิชาชีพบญัชใีห้ตีราคา(สินทรัพย์)ใหม่ ได้,
ควรติดตาม ประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เพื/อให้เป็นไปตาม พรบ. การบญัชี พ.ศ2543
และพรบ. วิชาชีพบญัชี พ.ศ 2547, ติดตาม กฎหมายภาษี ซึ/งเปลี/ยนแปลงแก้ไขอยู่เสมอ
แม้วา่การทําบญัชีต้องทําตามมาตรฐานการบญัชี โดยถือหลกั เนื *อหาทางบญัชีสําคญักวา่
รูปแบบทางกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม ผู้ทําบญัชีต้องปรับปรุง กาํไรทางบัญชี ให้เป็นกาํไร
ทางภาษเีพื/อชําระ ภาษีเงนิได้ให้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ของกรมสรรพากร การปรับปรุงกําไร
ดงักลา่ว จะทํา นอก ระบบบญัชี โดยทําในแบบ ภ.ง.ด. 50 ตอนยื/นเสียภาษีเงินได้ประจําปี

อนึ/ง ได้เพิ/มเรื/อง วิธีอ่านงบการเงนิ เพื/อให้การอ่านงบการเงินได้สารประโยชน์มากกวา่
การอ่านเรียงบรรทดั และเพิ/มเรื/องงบกระแสเงินสดและกระดาษทาํการงบกระแสเงินสด

หากทา่นผู้อา่นมีข้อเสนอแนะเพื/อแก้ไขปรับปรุงคูม่ือนี _ ก็จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้อ่าน
ท่านอื/นยิ/งขึ _น ผู้ เขียนจงึใคร่ขอขอบพระคณุลว่งหน้ามา ณ ที/นี _.

เราทกุคนอยากมีอํานาจ
อยากประสบความสําเร็จ
แตร่างวลัสงูสดุเหนืออื/นใด คือ
ความสนุกที!ได้เข้าใจ

Prof. Paul Krugman นกัเศรษฐศาสตร์ รางวลัโนเบล

This is about life being ahead of you ชีวติมันรออยู่ข้างหน้า
And you run at it เราสิวิ�งไปหามัน
Because you never know เราไม่มีทางรู้หรอกว่า
How far you can go, unless you run. ไกลสักเท่าไหร่ ถ้าไม่วิ�งไป

(จากภาพยนตร์เรื/อง Secretariat)
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ตอนที� 1 การบัญชี

คําวา่ การบญัชี ในที/นี _ หมายถงึ การบัญชีการเงนิ (Financial Accounting)
วตัถปุระสงค์ของ การบญัชีการเงนิ คือ บนัทกึข้อมลูทางการเงินหรือรายการค้าของกิจการ
เพื/อให้ 1. แสดง ฐานะการเงนิ (ณ วันใดวันหนึ�ง) และ

2. แสดง ผลการดาํเนินงาน (สําหรับ รอบระยะเวลาหนึ�ง ปกติเป็นเวลา 1 ปี)

* การทาํบัญชี ต้องปฏิบตัิตาม มาตรฐานการบญัชี โดยเคร่งครัด เพื/อให้
การทําบญัชีชองกิจการตา่ง ๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกนั สามารถให้
ข้อมลูที/สะท้อนฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงานของกิจการ เป็นที/
ยอมรับของผู้ใช้งบการเงิน ซึ/งมีทั _ง ฝ่ายบริหาร, ผู้ลงทุน, เจ้าหนี *, ลูกค้า,
พนักงานของกิจการ ตลอดจนหน่วยงานราชการที/ทําหน้าที/กํากบัดแูล

* งบการเงนิ ต้องสามารถใช้ เปรียบเทยีบกันได้ ระหวา่ง สองงวดบญัชี
หรือระหวา่งกิจการ สองแห่ง ซึ/งประกอบธุรกิจที/มี ลักษณะ เดียวกนั
และมี ขนาด ใกล้เคียงกนั

*ปัจจบุนั ไม่ใช้ คําวา่ หลักการบญัชี เนื/องจากคําวา่ หลัก (Principles)
หมายถึง สาระที�มั�นคง แตค่วามจริงแล้ว การบัญชี มีหลกัเกณฑ์บาง
ข้อเทา่นั _นที/ ไม่เปลี�ยนแปลง เช่น บญัชีมี 2 ด้าน เดบติ กบั เครดติ,
บนัทกึบญัชี ตาม ระบบบัญชีคู่ เป็นต้น
สว่นแนวปฏิบติัทางบญัชีหลายๆ เรื/องล้วน ยืดหยุ่น, เลือกปฏิบตัิได้และ
พฒันาปรับปรุง ให้สอดคล้องเหมาะสมกบัลกัษณะของธุรกิจการค้า และ
เทคโนโลยี ซึ/งมีการพฒันาอยูต่ลอดเวลา
อนึ/ง คําวา่ หลักการบัญชีที�รับรองทั�วไป เดีgยวนี _ถกูแทนที/ด้วยคําวา่
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (Financial Reporting Standards)



หน้า 1 / 2

การทาํบัญชี
มีสว่นประกอบสําคญั 2 สว่น

(1) วิธีบันทกึบัญชี (2) แนวปฏบิัติทางบัญชี
-ถือเป็น หน่วยธุรกจิหนึ�ง แยกจาก - มาตรฐานเรื/อง เงนิสดและรายการ
เจ้าของ เทยีบเท่าเงนิสด
-บนัทกึด้วย จาํนวนเงนิ (บาท) - มาตรฐานเรื/อง ลกูหนี _
-ใช้ หลักบญัชีคู่ - มาตรฐานเรื/อง สินค้าคงเหลือ
-กําหนด รอบระยะเวลาบญัชี - มาตรฐานเรื/อง เงินลงทนุ
-วาง ระบบบัญชี - มาตรฐานเรื/อง ที/ดิน อาคารและอปุฯ
-บนัทกึตาม เอกสารหลักฐาน - มาตรฐานเรื/อง สินทรัพย์ไม่มีตวัตน
-จดัทํา งบการเงนิ - มาตรฐานเรื/อง ต้นทนุการกู้ยืม
●อ้างอิง พระราชบัญญัตกิารบัญชี ●อ้างอิง มาตรฐานการบญัชี และ
พ.ศ.2543 และ ประกาศกรม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

พฒันาธุรกจิการค้า (TASs & TFRSs)

●สว่นแรก วธีิบนัทกึบัญชี เป็น หลักเกณฑ์พื *นฐาน (Fundamentals) ใช้กบัธุรกิจ
ทุกประเภท ไมว่า่จะเป็น กิจการ ซื *อมาขายไป, ผลิตสินค้า หรือ ให้บริการ และ
มี ขนาดเล็ก หรือ ขนาดใหญ่ ก็ตาม
●สว่นที/สอง แนวปฏบิัตทิางบญัชี หมายถึง มาตรฐานการบญัชี (Thai Accounting Standards)

และ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (Thai Financial Reporting Standards) ซึ/ง พฒันา
ปรับปรุง อยู่เสมอ เพื/อให้ การทาํบญัชี มีความเหมาะสมกบั ลักษณะ และ ขนาด ของธรุกิจ

ตัวอย่าง มาตรฐานเรื/อง สินค้าคงเหลือ กําหนดวา่ ต้อง วดัมลูคา่สินค้าคงเหลือด้วย ราคาทุน
หรือ มูลค่าสุทธิที�จะได้รับ แล้วแตม่ลูคา่ใดจะตํ�ากว่า, มลูคา่ตามบญัชีของสินค้านั _น ต้อง รับรู้
เป็น ต้นทุนสินค้าเมื/อขาย หรือในกรณี ขาดทุน จากสินค้าสญูหาย ต้อง รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร, ต้อง เปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน เช่น นโยบายการบัญชี ที/ใช้ในการวดัมลูคา่
สินค้าคงเหลือ, วิธีคํานวณราคาทุนตอ่หน่วย, มลูคา่ของสินค้าที/ใช้เป็นหลกัประกนัหนี _สิน ฯลฯ

**มูลค่าสุทธิที�จะได้รับ (Net Realizable Value – NRV) หมายถงึ ราคาโดยประมาณที/คาดวา่
จะขายได้ตามปกติธุรกิจ หกัด้วยประมาณการต้นทนุในการผลิตสินค้านั _นให้เสร็จ และต้นทนุที/
จําเป็นต้องจ่ายไปเพื/อให้ขายสินค้านั _นได้.
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●ปัจจบุนัมี มาตรฐานการบัญชี (TASs) 30 ฉบบั และ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ (TFRSs) 10 ฉบบั และ การตีความมาตรฐานการบัญชี (Thai
Standing Interpretations Committee & Thai Financial Reporting Interpretations
Committee (TSIC & TFRIC) อีก 20 ฉบบั ซึ/งกิจการต้องเลือกมาถือปฏิบตัิ
*การเลือก แนวปฏบิัตทิางบญัชี (กรณีมีหลายแนวทางให้เลือก) ยอ่มให้ ผลลัพธ์
ที/แตกตา่งกนัในการประมวลผลและการรายงานทางการเงิน กิจการจงึต้อง เลือก
แนวปฏิบตัิที/เหมาะสมกบั ลักษณะ ของธรุกิจ และ ถอืปฏบิตัิ ตามแนวทางที/เลือก
แล้วนั _น อย่างสมํ�าเสมอ

●อนึ/ง สภาวชิาชีพบัญชี ได้ประกาศกําหนด มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
สาํหรับกิจการที�ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ซึ/งเป็น แนว
ปฏบิตัิ ที/ได้ปรับปรุงเพื/อให้สะดวก, ประหยดัเวลาและคา่ใช้จา่ย ในการจดัทําบญัชี
ของ กิจการที�ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)

●ผู้ทาํบญัชี (Accountant) ต้องมีวฒุิปริญญาตรีทางบญัชีขึ _นไป (เว้นแตกิ่จการ
SME วฒุิ ปวส. ทางบญัชีก็ได้) และมีคณุสมบติั, หน้าที/ความรับผิดชอบ ตาม
พระราชบญัญัติการบญัชี กิจการขนาดใหญ่อาจจ้างพนกังานบญัชีหลายคน
แตมี่เพียง หนึ�งคน เท่านั _น ที/มีสถานะเป็น ผู้ทาํบัญชี

กิจการขนาดเล็ก ผู้ทาํบัญชี ลําพงัเพียงคนเดียว ต้องทํางานบญัชีตั _งแตต้่นจนจบ
(กิจการเลก็ๆ บางแห่ง จงึใช้บริการจาก สาํนักงานบัญชี ให้จดัหา ผู้ทาํบัญชี
โดยการจ้างเป็น รายปี)

●โปรแกรมบัญชีสาํเร็จรูป ซึ/งใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมลู จะสนองความ
ต้องการใน ส่วนแรก คือ วธีิบนัทกึบัญชี เชน่ กําหนดวิธีบนัทกึบญัชีสินค้า
(Perpetual หรือPeriodic), ระบบเตือนและจดัทําใบสั/งซื _อสินค้า, กําหนดเพดาน
ซื _อสินค้าเงินเชื/อของลกูค้าแตล่ะราย, กําหนดอตัราภาษีมลูคา่เพิ/ม, ออกรายงาน
การเงินและวิเคราะห์ข้อมลูธุรกิจ
อนึ/ง โปรแกรมบัญชสีาํเร็จรูป ยงัมีเมนใูห้ใช้กบังานส่วนที�สอง คือ แนวปฏบิตัิทาง
บัญชี เพื/อกําหนดเงื/อนไขตา่งๆ ที/เกี/ยวเนื/องกบัมาตรฐานการบัญชี ลงในระบบบญัชี
เชน่ วิธีคิดคา่เสื/อมราคา, อตัราคา่เสื/อมราคา, วิธีคํานวณต้นทนุสินค้าเมื/อขาย
(วิธีเข้าก่อนออกก่อน, วิธีถวัเฉลี�ย) เป็นต้น

*ขอให้ศกึษาวา่ โปรแกรมบญัชีสาํเร็จรูป นั _นๆ สามารถทําอะไรได้บ้าง
แล้วเลือกใช้เมนตูา่งๆ ตามความต้องการ
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วิธีบนัทกึบัญชี ประกอบด้วย หลักเกณฑ์พื *นฐาน (Fundamentals ) เช่น

1.ห้างหุ้นสว่นบริษัท ถือเป็น หน่วยธุรกิจ (Entity) ที/แยกตา่งหากจากเจ้าของ

2.การทําบญัชี ต้องบนัทกึบญัชี เป็น จาํนวนเงนิ เช่น 25,478.50 บาท

*การกําหนดหน่วยจํานวนเงินบาท ใน งบการเงนิ อาจแสดงเป็น หลกัพนั,
หลกัหมื/น, หลกัแสน หรือหลกัล้าน แตต้่องระบใุห้ชดัเจนวา่ เป็นหลกัอะไร

3.การทําบญัชี ต้องกําหนดรอบระยะเวลาบญัชี หรือ งวดบญัชี เชน่ งวด 1 ปี

4.โครงสร้างของระบบบญัชี ประกอบด้วยสว่นสําคญั 4 สว่น ดงันี _

(1) สมดุรายวนั (เปรียบได้กบั ราก ของต้นไม้)
(2) บญัชีย่อย (เปรียบได้กบั กิ�งและใบ)
(3) บัญชีแยกประเภท (เปรียบได้กบั ลําต้น)
(4) งบการเงนิ และ หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ใช้ตวัเลขจากงบทดลอง

เป็นข้อมลูหลกั และข้อมลูอื/นที/มีนยัสําคญั ในการจดัทํา)

5.บญัชีแยกประเภท ชื/อเตม็คือ บัญชีแยกประเภททั�วไป (General Ledger) หรือ

บญัชีคุมยอด (Controlling Account) แตล่ะบญัชีมี 2 ด้าน เดบติ กบั เครดติ

* บญัชีแยกประเภท แบง่เป็น 5 หมวด ได้แก่ หมวดที/มียอดเงินคงเหลือเป็น เดบติ
2 หมวด กบัหมวดที/มี ยอดคงเหลือ เป็น เครดิต 3 หมวด
ยอดเงินคงเหลือบญัชี เดบติ จะต้อง เท่ากับ ยอดเงินคงเหลือบญัชี เครดติ เสมอ

(ยอดคงเหลือเป็น เดบติ) = (ยอดคงเหลือเป็น เครดติ)
สินทรัพย์ + ค่าใช้จ่าย = หนี *สิน + ส่วนของเจ้าของ + รายได้
หรือ สินทรัพย์ = หนี *สิน + [ส่วนของเจ้าของ + (รายได้ - ค่าใช้จ่าย)]

●สําหรับงบการเงนิที/แสดงรายการ รายได้ - ค่าใช้จ่าย เรียกวา่ งบกาํไรขาดทุน
เมื/อ งบกาํไรขาดทุน รวมเข้ากบั ส่วนของเจ้าของ แล้ว สมการบัญชี จะเป็นดงันี _

สินทรัพย์ = หนี *สิน + ส่วนของเจ้าของ
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สมการบญัชี (Accounting Equation)

ดลุบญัชี เดบติ ดลุบญัชี เครดติ
1,000 (1,000)

สินทรัพย์ + ค่าใช้จ่าย = รายได้ + หนี *สิน + ทุน
200 800 (820) (80) (100)

กลุ่มบญัชใีนนาม
(งบกาํไรขาดทุน)

กลุ่มบัญชีแท้
(งบแสดงฐานะการเงนิ)

- บญัชีที/มี ลักษณะ (Nature) เป็น เดบติ คือ บญัชีที/ปกติจะมี ยอดคงเหลือ อยู่ด้าน เดบิต
- บญัชีที/มี ลักษณะ (Nature) เป็น เครดิต คือ บญัชีที/ปกติจะมี ยอดคงเหลือ อยูด้่าน เครดิต

6. หลักบัญชีคู่ หรือ ระบบบัญชีคู่ (Double-Entry System) หมายถึง เมื/อเกิดรายการค้า
(Transaction) 1 รายการ จะบนัทกึ บัญชีแยกประเภททั�วไป (General Ledger)
2 บญัชี คือ บญัชีหนึ/ง บนัทกึ ด้าน เดบติ สว่น อีกบญัชีหนึ/ง บนัทกึ ด้าน เครดติ

(ทําให้บญัชีแยกประเภท ทั *งระบบ มี ยอดเงินคงเหลือ ด้านเดบติ เท่ากับ ด้านเครดิต เสมอ)
ตัวอย่างที� 1. ซื _อรถยนต์มาใช้ในกิจการ 900,000 บาท ตอ่มาขายไปในราคา 350,000 บาท
รถยนต์คนันี _มี คา่เสื/อมราคาสะสม ถึงวนัต้นปี 740,000 บาท บนัทกึบญัชี ดงันี _

(1) ต้องคิดคา่เสื/อมราคา เพิ�มเติม จากวนัต้นปี จนถึงวนัขาย เพื/อหามลูคา่ตามบญัชี
เดบติ บญัชีคา่เสื/อมราคา (รถยนต์) 60,000

เครดติ บญัชีคา่เสื/อมราคาสะสม (รถยนต์) 60,000
(บนัทกึคา่เสื/อมราคารถยนต์จากวนัต้นปี ถงึวนัขาย)

(2) มลูคา่ตามบญัชีของรถยนต์ คือ 900,000 - 800,000 = 100,000 บาท
มี กําไรจากการขาย 350,000 - 100,000 = 250,000 บาท
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เดบติ บญัชีเงินสด 350,000

บญัชีคา่เสื/อมราคาสะสม 800,000
เครดิต บญัชีทรัพย์สิน (รถยนต์) 900,000

บญัชีกําไรจากการขายทรัพย์สิน 250,000
(คําอธิบาย บนัทกึการขายรถยนต์และกําไรจากการขาย)

ตัวอย่างที� 2. ลกูหนี _ชําระหนี _เงินกู้ ประจําเดือนมีนาคม จํานวนเงิน 9,543 บาท
แยกเป็น เงินต้น 6,000 บาท และดอกเบี _ย 3,543 บาท บนัทกึบญัชีดงันี _

เดบติ บญัชีเงินสด 9,543
เครดิต บญัชีลกูหนี _เงินกู้ 6,000

บญัชีดอกเบี _ยรับ 3,543
(คําอธิบาย บนัทกึรายการรับชําระหนี _เงินกู้และรายได้ดอกเบี _ย)

ข้อสังเกต ไม่จาํเป็นว่าจะต้องบนัทกึเพียง 2 บญัชี ด้วยจํานวนเงินเท่ากัน
แต่ พิจารณาวา่ เมื/อเกิดรายการค้า ต้องบนัทกึ บญัชีแยกประเภท ใดบ้าง

*ตวัอยา่ง ในทางปฏบัิติ เมื/อคีย์ตวัเลขรับชําระหนี _เงินกู้ ลงในเมนูระบบสินเชื/อ
เป็น เงนิต้นและดอกเบี *ย จากลกูหนี _รายหนึ/ง (ซึ/งเป็นการบนัทกึบัญชีย่อย)
ตวัเลขจะวิ/งไปยงั บญัชีแยกประเภท เงินสด, ลกูหนี _เงินกู้ และ ดอกเบี _ยรับ

*ผงัด้านลา่ง แสดงผลกระทบตอ่ บัญชีแยกประเภททั�วไป เมื/อเกิดรายการค้า
สินทรัพย์ (ลดลง)

สินทรัพย์ เพิ�มขึ *น ทําให้ รายได้ เพิ�มขึ *น

หนี _สิน เพิ�มขึ *น

สินทรัพย์ เพิ�มขึ *น

สินทรัพย์ (ลดลง) ทําให้ คา่ใช้จา่ย เพิ�มขึ *น

หนี _สิน (ลดลง)

ข้อสังเกต (1) บญัชีแยกประเภท ที/มี Nature เดียวกนั คือ ยอดคงเหลืออยู่
ด้านเดียวกัน) เมื/อเกิดรายการค้าจะกระทบบญัชีคูน่ั _น ในทาง ตรงกันข้ามกัน
เช่น จา่ยคา่ไฟฟ้า ยอดคงเหลือบญัชเีงินสด (ลดลง) สว่นบญัชีคา่ใช้จ่าย เพิ/มขึ _น
(2) บญัชีแยกประเภท ที/มี Nature ตรงข้ามกนั (ยอดคงเหลืออยู่ คนละด้าน)
จะกระทบบญัชีคูน่ั _น เหมือนกัน (คือ เพิ/มขึ _น / ลดลง เหมือนกนั) เช่น จ่ายเงิน
ชําระหนี _ จะทําให้ยอดคงเหลือ บญัชีเงินสด (ลดลง) และบญัชีเจ้าหนี _ (ลดลง)
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สรุปให้ เข้าใจง่าย และ จาํได้ดี ตวัอยา่ง ผลกระทบตอ่บญัชีแยกประเภท 2 บญัชี

ยอดคงเหลือ เพิ/มขึ _น / (ลดลง) ในทาง ตรงกันข้ามกัน

กรณี เบิกเงินสดจากธนาคาร สินทรัพย์ เงินสดเพิ/มขึ _น = สินทรัพย์ เงินฝากธนาคาร (ลดลง)
กรณีนําเงินสด ฝากธนาคาร สินทรัพย์ เงินฝากธนาคาร เพิ/มขึ _น = สินทรัพย์ เงินสด (ลดลง)
กรณี ซื _อสินค้าเป็นเงินสด สินทรัพย์ สินค้าคงเหลือ เพิ/มขึ _น = สินทรัพย์ เงินสด (ลดลง)
กรณี ซื _อรถยนต์ ด้วยเงินสด สินทรัพย์ รถยนต์ เพิ/มขึ _น = สินทรัพย์ เงินสด (ลดลง)
กรณี รับชําระหนี _จากลกูหนี _ สินทรัพย์ เงินสด เพิ/มขึ _น = สินทรัพย์ ลกูหนี _ (ลดลง)
กรณี จา่ยเงินเดือน คา่ใช้จ่าย เงินเดือน เพิ/มขึ _น = สินทรัพย์ เงินสด (ลดลง)

ยอดคงเหลือ เพิ/มขึ _น / (ลดลง) เหมือนกัน

กรณี กู้ยืมเงิน สินทรัพย์ เงินสด เพิ/มขึ _น = หนี _สิน เจ้าหนี _ เพิ/มขึ _น
กรณี ซื _อรถยนต์ผ่อนสง่ สินทรัพย์ รถยนต์ เพิ/มขึ _น = หนี _สิน เจ้าหนี _ เพิ/มขึ _น
กรณี ขายสินค้า เป็นเงินสด สินทรัพย์ เงินสด เพิ/มขึ _น = รายได้ ขายสินค้า เพิ/มขึ _น
กรณี ขายสินค้า เป็นเงินเชื/อ สินทรัพย์ ลกูหนี _ เพิ/มขึ _น = รายได้ ขายสินค้า เพิ/มขึ _น
กรณี จ่ายเงินชําระเงินกู้ ยืม สินทรัพย์ เงินสด (ลดลง) = หนี _สิน เจ้าหนี _ (ลดลง)

7. สมุดรายวัน (Journal) หรือ สมุดบัญชีขั *นต้น เป็นการบนัทกึ ขั *นแรก
ก่อนที/จะนําไปบนัทกึ บัญชีแยกประเภททั�วไป และ บัญชีย่อย ตอ่ไป ตวัอยา่งเช่น
เมื/อ ขายสินค้า เป็นเงินเชื/อ จะบนัทกึใน สมุดรายวันขาย ดงันี _

เดบิต บญัชีลกูหนี _ 900,000.00
เครดิต บญัชีขาย 900,000.00

ขั _นตอ่ไปบนัทกึ บญัชีแยกประเภททั�วไป คือ บญัชีลกูหนี _ กบั บญัชีขาย (ตามข้างต้น)
และบนัทกึ บญัชีย่อย คือ ลกูหนี _ - ก. 300,000 บาท และ ลกูหนี _ - ข. 600,000 บาท

8. บัญชีย่อย ชื/อเต็ม คือ บัญชีแยกประเภทย่อย (Subsidiaries Account)
เพื/อใช้เป็นรายละเอียดประกอบ บัญชีแยกประเภท เช่น มีลกูหนี _ทั _งหมด 200 ราย ดงันั _น
จะมี บัญชีย่อย หรือ บญัชีรายตัวลูกหนี * 200 บญัชี และยอดเงินคงเหลือ บญัชีย่อย

ทั _ง 200 บญัชี รวมกนั จะ เท่ากับ ยอดเงินคงเหลือใน บญัชีแยกประเภท 1 บญัชี
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*อนึ/ง แบบฟอร์มบญัชี แบบดั *งเดิม ซึ/งแบง่หน้ากระดาษออกเป็น ซ้ายมือ/ขวามือ

จะไมป่รากฏให้เห็นอีกแล้ว นบัตั _งแตน่ํา โปรแกรมบัญชีสาํเร็จรูป มาใช้ เพราะการ
บนัทกึบญัชี เพียงแคร่ะบวุา่ รายการนั _นเป็น รายการ เดบติ หรือ รายการ เครดิต
และ ไม่ต้องกงัวลวา่ รายการนั _นจะอยู่ ด้านซ้าย หรือ ด้านขวา ของหน้ากระดาษ

สรุป สมการบญัชี สินทรัพย์ + ค่าใช้จ่าย = รายได้ + หนี *สิน + ทุน

ถือเป็นหวัใจของบัญชีแยกประเภท แสดง ลักษณะ (Nature) และความสมัพนัธ์
ของบญัชีแยกประเภท ให้เห็นวา่ บญัชีอยู่ในหมวดไหน และสมัพนัธ์กนัอย่างไร
หากศกึษา สมการบญัชี และ ผังบัญชี จะเห็นได้ชดัเจน

●โปรแกรมบัญชีสาํเร็จรูป ซึ/งมีการเชื/อมโยงข้อมลู และบญัชีตา่งๆ ไว้
เมื/อคีย์รายการค้า เพียงครั _งเดียว ข้อมลูก็จะถกูเชื/อมโยงถงึกนั และบนัทกึ
บญัชีที/เกี/ยวข้องพร้อมกนัไป ทั _งหมด การบนัทกึบญัชีจงึไม่ใช่เรื/องยุง่ยาก
อีกตอ่ไป และทํางานได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ _นกวา่แตก่่อนมาก

●โปรแกรมบญัชีสาํเร็จรูป ไม่เพยีงแต่ ใช้บนัทกึบญัชีตามปกติเท่านั _น
แตย่งัช่วยงานอย่างอื/นได้อีกมากมาย เช่น คํานวณต้นทนุขาย, คํานวณ
สว่นลดการค้า / สว่นลดเงินสด, ออกใบแจ้งหนี _ ใบเพิ/มหนี _/ใบลดหนี _,
ตดัสต็อกสินค้าและแจ้งยอดสินค้าคงเหลือทกุครั _งที/ขาย, คํานวณและบนัทกึ
คา่เสื/อมราคา, แจ้งเตือนเรื/องตา่งๆ เชน่ ลกูค้ารายใดซื _อสินค้าเต็มวงเงิน
สินเชื/อแล้ว หรือถึงเวลาที/กิจการจะต้องจดัทําใบสั/งซื _อสินค้าตวัที/มีจํานวน
คงเหลือตํ/ากวา่เกณฑ์ที/กําหนดไว้
นอกจากนั _นยงัใช้ โปรแกรมฯ ช่วยวิเคราะห์เรื/องอื/นๆ ที/ฝ่ายบริหารต้องการรู้
*โปรแกรมบัญชีสาํเร็จรูป จงึช่วยในการทํา บญัชีเพื�อการบริหาร อีกด้วย
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* พนักงานบัญชี (Bookkeeper) ต้องศกึษาคูมื่อที/มาพร้อมกบั โปรแกรมบญัชี

สาํเร็จรูป แล้วเลือก แนวปฏบิัติ ที/โปรแกรมจดัไว้ให้ กําหนดคา่ลงในระบบยอ่ยๆ
ของโปรแกรมนั _น เช่น วิธีคํานวณ ต้นทุนสินค้าที�ขาย (วิธี เข้าก่อนออกก่อน
หรือวิธี ถัวเฉลี�ย), วิธีคํานวณ ค่าเสื�อมราคา จะใช้วิธีใด และอตัราเท่าใด
(วิธีเส้นตรง, วิธียอดคงเหลือลดลง หรือ วิธีจาํนวนผลผลิต)

* แต่ มาตรฐานการบัญชี บางเรื/อง เชน่ การวดั มูลค่าสินค้าคงเหลือ
ต้องวดัมลูคา่สินค้าด้วย ราคาทุน หรือ มูลค่าสุทธิที�จะได้รับ แล้วแตม่ลูคา่ใดจะ
ตํ�ากว่า หาก มลูคา่สทุธิที/จะได้รับ ตํ/ากวา่ ราคาทุน ต้องปรับมลูคา่สินค้าคงเหลือ
ลดลง เป็นผลให้งวดบญัชีนั _น ต้นทุนขาย เพิ�มขึ *น และ กาํไรขั *นต้น ลดลง

ตัวอย่างที� 1. กรณีบนัทกึบญัชี สินค้าคงเหลือ วิธี Perpetual Inventory

สินค้าคงเหลือ ต้นปี 1,000,000.00 บาท
ซื _อระหวา่งปี (เดบิต บญัชีสินค้า) 10,000,000.00
สินค้ามีไว้เพื/อขาย 11,000,000.00
ต้นทนุสินค้าที/ขาย 10,300,000.00
ปรับลดมลูคา่สินค้า 100,000.00 10,400,000.00
สินค้าคงเหลือ สิ _นปี 600,000.00 บาท

ตัวอย่างที� 2. กรณีบนัทกึบญัชี สินค้าคงเหลือ วิธี Periodic Inventory

สินค้าคงเหลือ ต้นปี 1,000,000.00 บาท
ซื _อระหวา่งปี (เดบิต บญัชีซื *อ) 10,000,000.00
สินค้ามีไว้เพื/อขาย 11,000,000.00
หกั สินค้าคงเหลือ สิ _นปี 600,000.00
ต้นทนุสินค้าที/ขาย 10,400,000.00 บาท

ข้อสังเกต (1) FIFO, Weighted Average, Moving Average เป็นวิธีคํานวณ
ราคาทุนตอ่หน่วย ในทะเบียนสินค้า เพื/อหาต้นทุนขาย และมูลค่าสินค้าคงเหลือ
Moving Average Method เหมาะกบั Perpetual Inventory System,
สว่น Weighted Average Method เหมาะกบั Periodic Inventory System.
(2) การบนัทกึบญัชี สินค้าคงเหลือ มี 2 วิธี คือ
- Perpetual Inventory บญัชีสินค้าคงเหลือ จะเคลื/อนไหวทุกครั*งที/ขายหรือซื *อ,
วนัสิ _นปี ถ้ามูลค่าสุทธิที�จะได้รับตํ�ากว่าราคาทุน จะโอนสว่นตา่งไปต้นทุนขาย.
- Periodic Inventory บญัชีสินค้าคงเหลือ จะไม่เคลื/อนไหวระหวา่งปี, วนัสิ _นปี
โอน ยอดยกมาต้นปี ไปบญัชกีาํไรขาดทุน และตรวจนับสินค้าคงเหลือ โดยวดั
มลูคา่ด้วย ราคาทุน หรือ มูลค่าสุทธิที�จะได้รับ แล้วแตม่ลูคา่ใดจะ ตํ�ากว่า.
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เปรียบเทียบการทําบญัชี แบบ ดั *งเดมิ กบั แบบ ปัจจุบนั

การทําบญัชีแบบดั *งเดมิ การทําบญัชีแบบปัจจุบัน

บนัทกึสมุดรายวัน/สมุดขั *นต้น บนัทกึบญัชีแยกประเภททั�วไป

นํารายการจากสมดุรายวนัมา บนัทกึบญัชแียกประเภท เมื/อบนัทกึข้อมลูลง บญัชีใดบญัชีหนึ/ตวัเลข
บนัทกึบญัชแียกประเภททั�วไป ยอ่ย เชน่ บญัชีรายตวั จะถกูเชื/อมโยงกบับญัชีอื/นที/เกี/ยวข้องพร้อกนั
(บญัชีคมุ) ตาม ระบบบญัชีคู่ ลกูหนี _, รายตวัเจ้าหนี _, ทนัที เช่น บนัทกึ การขายสินค้า โปรแกรจะ
-จดัทํางบทดลอง เงินฝากธนาคารตา่งๆ, บนัทกึบญัชีขาย, บญัชีภาษีขาย ตดัยอสินค้า
-จดัทํางบการเงิน ได้แก่ งบดลุ, ทะเบียนสินค้าหลายร้อย คงเหลือในทะเบียน และบนัทกึบญัชีสินค้คง
งบกําไรขาดทนุ และหมายเหตุ ชนิด, ทะเบียนทรัพย์สิน เหลือ, บญัชีต้นทนุสินค้าที/ขาย
ประกอบงบการเงิน หลายสิบรายการ เป็นต้น ตอนสิ _นวนัเมื/อบนัทกึบญัชีเงินสดแสามารถ

พิมพ์ งบทดลอง ออกมาได้ทนัที
อนึ/ง โปรแกรมยงัสามารถออกรายงาต่างๆ
เชน่ สมดุรายวนั, รายงานภาษีซื _อ/ภาขาย
รายงานสินค้าคงเหลือ, งบทดลอง, งบดลุ,
งบกําไรขาดทนุ หรือรายงานอื/น ตาต้องการ
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ข้อสังเกต (1) การทําบญัชีแบบดั *งเดิม เริ/มด้วยการบนัทกึสมุดรายวัน เพื/อเก็บข้อมลู
แต่ละวัน ไว้ก่อน วนัหลงัคอ่ยนําข้อมลูเหลา่นั _นไปบนัทกึบญัชีแยกประเภททั/วไป และ
บญัชีแยกประเภทย่อย
สว่นการทําบญัชีใน ปัจจุบนั สามารถบนัทกึข้อมลูลงในบญัชีใดบญัชีหนึ/ง
ซึ/ง โปรแกรมบัญชีสาํเร็จรูป จะทําการเชื/อมโยงไปยงับญัชีที/เกี/ยวข้อง โดยอัตโนมัติ
นอกจากนั _น โปรกรมบัญชีสาํเร็จรูป ยงัได้จดัทําสมุดรายวัน ไว้ให้ด้วยแล้ว หลงัจาก
บนัทกึรายการตา่งๆ ลงในโปรแกรมบญัชีสําเร็จรูป
(2) การทําบญัชีแบบดั *งเดมิ เป็นการทําบญัชี ระบบมือ (Manual) โดยการบนัทกึใน
สมดุเป็นเลม่ๆ (ถึงแม้จะใช้เครื/องคอมพิวเตอร์ช่วยในการทําบญัชี ก็ ไม่ถือว่า เป็นการ
ทําบญัชี ด้วยโปรแกรมบญัชีสําเร็จรูป แตอ่ยา่งใด)
อนึ/ง โปรแกรมบัญชีสาํเร็จรูป จะ ไม่มี แบบฟอร์มบญัชี อย่างที/เห็นใน ระบบมือ
อยา่งไรก็ตาม การทําบญัชีโดยใช้โปรแกรมบญัชีสําเร็จรูป จะต้องแสดง ชนิดของบญัช,ี
ข้อความ และรายการที�ต้องมีในบัญชี ตลอดจน เอกสาร ที/ใช้ประกอบการลงบญัชี
ต้องมรีายการตามที/กําหนดในพระราชบญัญัติการบญัชี ไม่ตา่งกบัการทําบญัชีด้วยมือ
ซึ/ง Programmer ได้ออกแบบให้การบนัทกึบญัชีสอดคล้องกบัข้อกําหนดในกฎหมายแล้ว

สรุปให้ เข้าใจง่าย และ จาํได้ดี บัญชีแยกประเภททั�วไป ทุกบญัชี มี 2 ด้าน เสมอ

บญัชีเงินสด บญัชีสินค้าคงเหลือ บญัชีเงินเดือน บญัชีคา่เชา่ค้างจ่าย
เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต
1,000 บ. 100,000 บ. 500 บ. 75 บ.

ข้อสังเกต เมื/อเกิดรายการค้า ให้ดวูา่รายการนั _นเกี/ยวข้องกบับญัชีใดบ้าง และจะบนัทกึ
บญัชีด้านไหน เชน่ เมื/อ รับ เงินสด ต้องบนัทกึบญัชีเงินสด ด้าน เดบติ,
ในทางกลบักนั เมื/อ จ่าย เงินสด ก็ต้องบนัทกึบญัชีเงินสด ด้าน เครดิต
อนึ/ง บญัชีเงนิสด จะต้องมี ยอดเงนิคงเหลือ (หรือ ดลุบญัชี) อยู่ด้าน เดบติ เสมอ
สมยัก่อน เวลาเราทําบญัชีด้วยมือ มกัจะมีปัญหาวา่ งบทดลอง ไม่ลงตวั

เนื/องจากพลั _งเผลอบนัทกึบญัชีเพียงด้านเดียว ทําให้ตวัเลขเขย่ง แตปั่จจบุนั เมื/อเรา
บนัทกึบญัชีใดบญัชีหนึ/งแล้ว โปรแกรมบญัชีสาํเร็จรูป จะทําการบนัทกึบญัชีอื/นที/
เกี/ยวข้องกนัทนัที ดงันั _น จงึไม่มีปัญหา งบทดลอง ไมล่งตวั อีกตอ่ไป
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**ตัวอย่าง แสดง ทางเดิน (Flow) ของรายการ เมื/อกิจการ นําเงนิสด ไปฝากธนาคาร

บญัชีเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร (บนัทกึโดยอัตโนมัติ)
(เดบติ) 4,500 บาท (เครดติ) 4,500 บาท

บญัชี เงนิฝากธนาคาร-ออมทรัพย์
(เดบติ) 4,500 บาท (โดยอัตโนมัติ)

พนกังานการเงิน นําเงินฝาก พนกังานบญัช(ีเดบติ)บญัชีเงินฝาก สมุห์บญัชี (เครดิต)

ธนาคารกรุงเทพ 1,000 บาท ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ 1,000 บาท บญัชีเงนิสด 4,500 บาท
ธนาคารกรุงไทย 3,500 บาท ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 3,500 บาท

1. เมื/อพนกังานบญัชี (Bookkeeper) บนัทกึบญัชี โดย เดบิตบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ
และเงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย ตวัเลขจะวิ/งไป เดบิต บญัชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์
และยงัวิ/งไป เดบิต บญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร โดยอตัโนมตัิ อีกด้วย

2. ในตอนเย็นวนันั _น สมห์ุบญัชี บนัทกึบญัชี โดย (เครดิต) บญัชีเงินสด 4,500 บาท
เพื/อให้การบนัทกึบญัชีเสร็จสิ _นสมบรูณ์ตาม ระบบบัญชีคู่

ขณะเดียวกนั ตวัเลขยงัวิ/งไป (เครดิต) บญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร โดยอตัโนมตัิ ด้วย

3. • บญัชีเงินสด, บญัชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย เป็นบญัชีใน งบทดลอง
และการบนัทกึบญัชีใน ขั _นตอนนี _ เท่านั _น ที/เป็นการบนัทกึบญัชี ตาม ระบบบัญชีคู่

• บญัชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ เป็นรายการที/แสดงใน หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

บญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร จะเป็นรายการที/แสดงอยู่ใน งบแสดงฐานะการเงนิ

และการบนัทกึบญัชีในขั _นตอนทั _งสองนี _ ไมเ่กี/ยวกบั ระบบบัญชีคู่ แตอ่ย่างใด

ข้อสังเกต (1) กรณี กิจการนํา เงนิสด ไปเข้าบญัชี เงนิฝากธนาคาร
จะทําให้ ยอดคงเหลือ รายการ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร ยงัคง เท่าเดมิ
เนื/องจาก บญัชีเงนิสด ลดลง ขณะเดียวกนั บญัชีเงนิฝากธนาคาร เพิ�มขึ *น

(2) การที/ งบทดลอง ลงตัว คือ ยอดเงินรวม ด้านเดบติ เทา่กบั ด้านเครดิต
แสดงวา่ ได้มีการบนัทกึบญัชี ตาม ระบบบญัชีคู่ แล้ว
แต่ มิได้ เป็นการยืนยนัวา่ ได้บนัทกึบญัชี ถูกต้อง แล้ว โดยอาจบนัทกึ ผิด บญัชี เชน่
นําเงินสดไปฝาก ธนาคารกสิกรไทย แตพ่นกังานบนัทกึบญัชี เงนิฝากธนาคารกรุงเทพ
กรณีนี _ กิจการจะรู้ก็ตอ่เมื/อมีการ เปรียบเทียบ ยอดเงินฝากในระบบบญัชีของบริษัท
กบัสมดุบญัชีเงินฝากที/ธนาคารออกให้
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* ในทางกลบักนั ทางด้านธนาคาร อาจจะบนัทกึบญัชี ดงันี _

บญัชีเงนิรับฝาก (บนัทกึ โดยอัตโนมัติ) จะเป็นรายการใน
(เครดิต) 3,500 บาท งบแสดงฐานะการเงนิ

บญัชีเงนิรับฝาก ประเภทออมทรัพย์ จะเป็นรายการใน
(เครดติ) 3,500 บาท (โดยอัตโนมัติ) หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

พนักงานเคาน์เตอร์ บนัทกึบญัชี โดย (เครดิต) สมุห์บัญชี จะ (เดบติ)

บญัชีเงนิฝากออมทรัพย์ลกูค้าคนนั _น 3,500 บาท บญัชีเงนิสด 3,500 บาท

1. เมื/อพนกังานเคาน์เตอร์รับเงินสดจากลกูค้า จะบนัทกึ บญัชี เงินรับฝาก-
ประเภทออมทรัพย์ ของลกูค้ารายนั _น (ซึ/งเป็นการบนัทกึ บัญชีย่อย)

2. ตวัเลขก็จะวิ/งไปบนัทกึบญัชีเงินรับฝาก ประเภทออมทรัพย์ (เป็น บญัชีคุม)
3. และตวัเลขยงัวิ/งตอ่ โดยไปบนัทกึบญัชีเงนิรับฝาก (ซึ/งเป็น บญัชีคุม

เช่นเดียวกนั แตบ่ญัชีคมุในระดบันี _ ประกอบด้วยเงินรับฝากทุกประเภท
คือ เงินรับฝาก กระแสรายวนั, ออมทรัพย์ และ ประจํา)

4. ตอนเย็นวนัเดียวกนันั _น พนกังานเคาน์เตอร์รวบรวมเงินสดที/รับจากลกูค้า
แล้วสง่มอบเงินสดให้พนกังานการเงิน
สมห์ุบญัชจีะบนัทกึ บญัชีเงนิสด ตามตวัเลขการบนัทกึบญัชีเงินรับฝาก
ซึ/งก็จะตรงกบัจํานวนเงินที/พนกังานการเงิน รับมาจากพนกังานเคาน์เตอร์

• ขั _นตอนที/พนกังานเคาน์เตอร์บนัทกึบญัชีเงินรับฝาก (ในตอนกลางวนั)
และสมห์ุบญัชบีนัทกึบญัชีเงินสด (ในตอนเย็น หลงัจากปิดทําการ)
ขั _นตอนนี _ เป็นการบนัทกึบญัชี ตาม ระบบบญัชีคู่

5. การบนัทกึบญัชีของธนาคาร อาจมีรายละเอียดมากกวา่ตวัอย่างข้างต้น
เช่น อาจจดักลุม่ลกูค้าเงินรับฝาก ตาม ยอดเงนิคงเหลือ ในบญัชี
เพื/อให้ฝ่ายบริหารใช้ในการกําหนด อัตราดอกเบี *ย และวางแผนในการ
ระดมเงนิฝาก ตอ่ไป (การ วางรูปบญัชี เพื/อให้ข้อมลูในการกําหนด
นโยบายด้านตา่งๆ นี _ เรียกวา่ การบัญชีเพื�อการบริหาร)
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(Mind Map) การบัญชีบริหาร เชื�อมโยงกับ การบัญชีการเงนิ

การบัญชีการเงนิ บญัชีนิติวิทยา

(Financial Accounting) (Forensic Accounting)
ไม่ใช่การทําบญัชี แตร่วบรวมข้อมลู/
ตวัเลขเพื/อวิเคราะห์เละสรุป เกี/ยว

กบัทจุริตหรือทําผิดกฎหมาย

-ห้างหุ้นส่วน/บริษัททั�วไป การบัญชีบริหาร
(ทําธรุกิจ ซื _อมา/ขายไป (Management Accounting)
หรือให้บริการด้านตา่งๆ) ฝ่ายบริหารใช้วางแผน, ควบคมุ

-หอการค้า/สมาคมการค้า และตดัสินใจ ภายในองค์กร
-มูลนิธิ / สมาคม

การบญัชีต้นทุน ระบบบญัชี 3 มิติ การบัญชีเงนิกองทุน
(Cost Accounting) (Acct. 3D) (Funds Accounting)

เพื/อหาต้นทนุการผลิต ใช้กบัมหาวิทยาลยัของรัฐ ใช้กบัมหาวิทยาลยัเอกชน
(ผลิตสินค้า, รับเหมาก่อ ประกอบด้วยมิติหน่วยงาน, (กองทนุทั/วไป, กองทนุวิจยั,
สร้าง, ธนาคาร ฯลฯ มิติแผนงาน, มิติกองทุน กองทนุทรัพย์สินถาวร ฯลฯ

ข้อสังเกต การบัญชีบริหารและการบัญชีการเงนิ เชื/อมโยงเป็นระบบบญัชีเดียวกนั
เมื/อบนัทกึรายการลงเมนู บัญชีบริหาร ข้อมลูก็จะวิ/งตอ่ไปยงั บัญชีการเงนิ ที/เกี/ยวข้อง
โดยอตัโนมตัิทนัที และบญัชีทั _งระบบจะมีข้อมลูเป็นปัจจบุนั (Real Time) สามารถออก
งบการเงนิรวม และ งบการเงนิเฉพาะส่วน ได้ตลอดเวลา
ตวัอยา่งเช่น พนกังานเคาน์เตอร์บนัทกึบญัชีเงินฝากของลกูค้าธนาคาร ซึ/งเป็นบญัชียอ่ย
ตวัเลขจะวิ/งไปบนัทกึบญัชีเงินรับฝาก ซึ/งเป็นบญัชีคุม โดยบญัชีคมุอาจคมุหลายชั _นก็ได้
ตามความต้องการของฝ่ายบริหาร เพื/อใช้วางแผนในการกําหนดอตัราดอกเบี _ยเงินฝาก
(ดตูวัอย่างทางเดินของบญัชี หน้า 1/20)



ตวัอยา่ง (Mind Map) เรื/อง งบกระแสเงนิสด หน้า 16/14

งบกระแสเงินสด (วิธี ทางอ้อม)
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสุทธิ 265,638.14
คา่เสื/อมราคา 264,396.36
ขายสินค้าเงินเชื/อ(4,500,000.00)

งบกระแสเงนิสด ต้นทนุขาย 3,934,341.50

กําไรขายครุภณัฑ์ (25,000.00)
วสัดใุช้ไป 16,624.00

งบกระแสเงินสด (วิธี ทางตรง) คา่ไฟฟ้าค้างจ่าย (1,167.44)
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน กาํไร(ขาดทนุ)จากการดําเนินงาน (45,167.44)
สินทรัพย์ดาํเนินงาน(เพิ/มขึ _น)ลดลง 3,786,416.56 สินทรัพย์ดาํเนินงาน(เพิ/มขึ _น)ลดลง3,831,584.00
หนี *สินดาํเนินงาน เพิ/มขั _น(ลดลง ) (3,245,581.18) หนี *สินดาํเนินงานเพิ/มขั _น(ลดลง) (3,245,581.18)
เงินสดสทุธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 540,835.38 เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 540,835.38
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดสทุธิจาก(ใช้ไป)กิจกรรมลงทุน (65,732.00) เงินสดสทุธิจาก(ใช้ไป)กิจกรรมลงทนุ (65,732.00)
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจัดหาเงนิ (700,000.00) เงินสดสทุธิได้จากกิจกรรมจดัหาเงิน (700,000.00)
เงินสดสทุธิ เพิ/มขึ _น (ลดลง) (228,973.45) เงินสดสทุธิ เพิ/มขึ _น (ลดลง) (228,973.45)
เงินสด ณ วนัต้นปี 659,011.18 เงินสด ณ วนัต้นปี 659,011.18
เงินสด ณ วนัสิ _นปี 434,114.56 เงินสด ณ วนัสิ _นปี 434,114.56

ข้อสังเกต (1) วิธี ทางอ้อม มีแนวคิดวา่ กาํไรทําให้เงนิสดเพิ/ม ดงันั _น กิจกรรมดําเนินงาน
จงึใช้ กาํไรสุทธิ เป็นตวัตั _ง แต่ รายได้/คา่ใช้จ่าย หลายรายการ เป็นรายการ ทางบญัชี เท่านั _น
(ไมก่ระทบกระแสเงินสด) จงึต้องปรับปรุงรายการเหลา่นี _ เช่น คา่เสื/อมราคา, คา่เผื/อหนี _สงสยั
จะสญู, คา่ใช้จ่ายค้างจา่ยเพิ/มขึ _น(ลดลง), คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า(เพิ/มขึ _น)ลดลง, รายได้ค้างรับ
(เพิ/มขึ _น)ลดลง, รายได้รับลว่งหน้าเพิ/มขึ _น(ลดลง), คา่ใช้จา่ยตดัจา่ย เช่น คา่วสัดสุํานกังานใช้ไป
(2) วิธี ทางตรง ไม่ นํา กาํไรสุทธิ มาเกี/ยวข้อง แตใ่ช้ตวัเลข รับจ่าย ตัวเงนิสด จริงๆ เท่านั _น
วิธีนี _ไม่ยุง่ยาก แต่ กระชับ/ดูง่าย ผู้อ่านงบกระแสเงินสด ก็ไม่สบัสนกบัตวัเลขปรับปรุงตา่งๆ
ตัวอย่าง วิธี ทางอ้อม แสดงคา่วสัดสุํานกังานใช้ไป 16,624.00 บาท และ จ่ายเงินสดซื _อวสัดุ
(12,000.00) บาท แตวิ่ธี ทางตรง แสดงจ่ายเงนิสด ซื _อวสัดุ (12,000.00) บาท รายการเดียว
อีกตัวอย่าง วิธี ทางอ้อม แสดงปรับปรุงกําไร คือ คา่ไฟฟ้าค้างจา่ย (ลดลง) (1,167.44) บาท
สว่นวิธี ทางตรง แสดง จ่ายเงนิสด คา่ไฟฟ้า 45,167.44 บาท ซึ/ง ชัดเจน กวา่ และตรงกบั
วตัถปุระสงค์ในการแสดงการเปลี�ยนแปลงของกระแสเงินสดด้วย (ดรูายละเอียด หน้า 15/1-8)


