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- Improving Your Business.

Intro
ทวีศักดิ ปฏิพัทธ์ สกุ ล
ประวัตกิ ารศึกษา
ปริ ญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเป็ นผูป้ ระกอบการ) มหาวิทยาลัยฟาร์อสี เทอร์น
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (กําลังศึกษา)
ประกอบธุรกิจ
ด้านการสอบบัญชี การวางแผนภาษี การวางระบบบัญชี และระบบสารสนเทศ
ลูกค้าทังในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน มากกว่า 200 ราย
อ. พิเศษ มหาวิทยาลัย ฟาร์อสี เทิรน์ (วิชาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานบัญชี)

Improving Your Business Profit

Course Syllabus
วันที 14 ตุลาคม 2553
1. ความรู้พืนฐานเกียวกับหลักการบัญชี
2. ความรู้พืนฐานเกียวกับงบการเงิน
3. Work shop - การจัดทํางบการเงิน
4. ตัวอย่างซอฟต์แวร์ด้านการบัญชีบริ หาร
วันที 15 ตุลาคม 2553
1. แนวคิดเกียวกับต้นทุนในธุรกิจ
2. การวิเคราะห์ตน้ ทุนและราคาผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์
3. การวางแผนด้านภาษีอากร
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การบัญชี Accounting
ความหมายของการบัญชี
การบัญชี หมายความถึง การจดบันทึก การจําแนก การสรุ ปผล และ
การรายงานเหตุ ก ารณ์ เ กียวกบั การเงิ น โดยใช้ ห น่ ว ยเป็ นเงินตรา
รวมทังการแปลความหมาย ของผลการปฏิบตั ดิ งั กล่าวด้วย

“การบันทึกรายการทางการเงินและ
การประมวลผลอย่ างเป็ นระบบ”

การบัญชี ทผูี ้ บริ หารควรทราบ
การบัญชี บริหาร
การบัญชี ต้นทุน
การบัญชี ภาษีอากร
บัญชี การเงิน

(Management accounting)
(Cost accounting)
(Tax accounting)
(Financial accounting)

สมการบัญชี
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ผังบัญชี (COA – Chart of Account)
สินทรัพย์ = หนี สิน + ทุน + รายได้ - ค่ าใช้ จ่าย
1. กลุ่มสินทรั พย์
2. กลุ่มหนี สิน
3. กลุ่มทุน
4. กลุ่มรายได้
5. กลุ่มค่ าใช้ จ่าย
5. ต้ นทุน
6. รายจ่ าย (ค่ าใช้ จ่าย , ค่ าเสือม)
แต่ ละบัญชีเรียกว่ า บัญชีแยกประเภททัวไป GL

สินทรัพย์ = หนี สิน + ทุน + รายได้ - ค่ าใช้ จ่าย
สินทรัพย์หมุนเวียน

หนีสินหมุนเวียน

ทุน

- เงินสดเงินฝากธนาคาร เงิน -หนีสินทีถึงกําหนดชําระ
ลงทุนชัวคราว
ภายใน 1 รอบระยะเวลาบัญชี
- ลูกหนีการค้ า สินค้ าคงเหลือ ปี หน้ า
- ค่าใช้ จา่ ยล่วงหน้ า
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

หนีสินไม่ หมุนเวียน

- ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
- เงินลงทุนระยะยาว
- สินทรัพยไม่มตี วั ตน
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

-หนีสินระยะยาว

ส่วนทีเจ้ าของกิจการนํามา
ลงทุนและส่วนทีเกิดจากการ
ดําเนินงาน การแสดงส่วน
ของเจ้ าของขึนอยูก่ บั
ประเภทของกิจการ
1. เจ้ าของคนเดียว
2. ห้างหุน้ ส่วน
3. บริษทั จํากัด

สินทรัพย์ = หนี สิน + ทุน + รายได้ - ค่ าใช้ จ่าย
หลักการรับรู้ รายได้

ค่ าใช้ จ่ายประกอบด้วย

กิจการให้บริ การ
--> เมือให้บริ การแล้ว

- ต้นทุนสินค้าขาย / การให้บริ การ
- ค่าใช้จ่ายในการขาย
- ค่าใช้จ่ายการบริ หาร
- ดอกเบี ยจ่าย

กิจการขายสินค้า
--> เมือส่งมอบสินค้าให้ลกู ค้าแล้ว
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สินทรัพย์ = หนี สิน + ทุน + รายได้ - ค่ าใช้ จ่าย
สินทรัพย์

หนี สิน

ทุน

รายได้

ค่ าใช้ จ่าย

รถยนต์

เจ้ าหนีแบงค์

เงินลงทุน

ดอกเบียรับ

ดอกเบียจ่าย

เงินสด เงินฝาก

นายหน้ า

ทีดิน

การบัญชี VS การประกอบธุรกิจ
ธุ รกิจขายโทรศัพท์
ต้นทุนเครื อง i-mobile
ราคาขาย/เครื อง
กําไร

3,000 บาท
6,000 บาท
3,000 บาท

1 เดือนขายได้ 100 เครื อง
กําไร / ขาดทุน ???
สภาพคล่ อง ???

กระบวน
การ
จัดทํา
บัญชี

รายการบัญชี

เอกสาร
(ใบสําคัญ)

การจดบันทึก
รายการ

สมุดรายวัน

แยกประเภทรายการ

บัญชีแยกประเภท

สรุปผลรายการ

งบทดลอง

รายงานผลของการ
บัญชี

งบกําไรขาดทุน
งบดุล

ผูใ้ ช้รายงานทางการเงิน
-ผูบ้ ริหารภายในและภายนอกองค์การ
-เจ้าของกิจการ นักลงทุน เจ้าหนีฯ

4

18/10/10

สิ นทรัพย์ = หนี สิ น + ทุน

สิ นทรัพย์ = หนี สิ น + ทุน
“รับเงินจากเจ้ าหนี”

สิ นทรัพย์ = หนี สิ น + ทุน
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สิ นทรัพย์ = หนี สิ น + ทุน

สิ นทรัพย์ = หนี สิ น + ทุน

สิ นทรัพย์ = หนี สิ น + ทุน
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งบการเงิน
ส่ วนประกอบของงบการเงิน
งบการเงินตามมาตรฐานประกอบด้วย
1. งบดุล ( งบแสดงฐานะการเงิน )
2. งบกําไรขาดทุน
3 งบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุน้
4. งบกระแสเงินสด
5. นโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบดุล
ณ วันที 31 ธันวาคม 25xx
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี การค้ า
สินค้ าสําเร็จรูป
วัตถุดิบ
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน (1)
ที ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ปรับปรุงอาคาร
เครืองจักร/อุปกรณ์
เครืองใช้ สาํ นักงานในการบริการ
ยานพาหนะในการบริการ
หัก ค่าเสือมราคาสะสม
รวมสินทรัพย์ ถาวร (2)
สินทรัพย์อื น
สิทธิ การใช้ สนิ ทรัพย์
รวมสินนทรั
ทรัพพย์ย์ออื นื น(3)
(3)
รวมสิ
รวมสินทรัพย์ ทั งสิน (1)+(2)+(3)

ปี 1

100,000
35,000
29,544
20,000
184,544

26.35%
9.22%
7.78%
5.27%
48.62%

100,000
45,000
45,000
35,000
(30,000)
195,000

26.35%
11.86%
11.86%
9.22%

379,544

100%

51.38%

7

18/10/10

งบดุล
ณ วันที 31 ธันวาคม 25xx
หนีสินและส่ วนของเจ้าของ
หนีสินและส่ วนของเจ้าของ
หนีสิน
เจ้ าหนีการค้ า
ค่าใช้จา่ ยค้ างจ่าย
เงินกู้
รวมหนีสิน (4)

ปี 1

75,000
67,866
59,544
202,410

ส่ วนของเจ้าของ
ทุน
บวก กําไรสะสม
กําไรสุทธิประจําปี
รวมส่ วนของเจ้าของ (5)
รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ (4) + (5)

150,000
27,134
177,134
379,544

งบกําไร/ขาดทุน

ระหว่าง วันที 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 25xx
ปี ที 1
รายได้ :
ยอดขายสินค้า (สุทธิ)
หัก ต้นทุนสินค้าขาย
กําไรขันต้น
ค่ าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน :
ค่าใช้จา่ ยทางการตลาด
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รวมค่ าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงาน
บวก รายได้ อนื
กําไรก่อนหักดอกเบี ย
หัก ดอกเบี ยจ่าย
กําไรก่อนหักภาษีเงินได้
หัก ภาษี เงินได้นติ บิ คุ คล
กําไรสุทธิ

906,500
725,546
180,954
30,000
41,400
71,400
109,554

109,554
109,554
32,866
76,688

งบกําไรขาดทุน
แสดงผลการดําเนินงานของกิจการใน งวดบัญชี หนึงๆ
จัดทําขึนตามเกณฑ์ คงค้ างและการดําเนินงานต่อเนือง
ตังอยู่ บนสมการทีว่า

กําไร(ขาดทุน) = รายได้ - ค่ าใช้ จ่าย
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งบดุล
แสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึง
จัดทําขึนตามเกณฑ์ คงค้ างและการดําเนินงาน
ต่ อเนือง ตังอยู่บนสมการทีว่ า

สิ นทรัพย์ = หนีสิน + ทุน

งบกําไรขาดทุน VS งบดุล
• งบกําไรขาดทุนจัดทําขึนเพือให้ ข้อมูลเกียวกับ
ผลดําเนินงานของกิจการในรูป กําไร (ขาดทุน)
• งบดุลจัดทําขึนเพือแสดงฐานะการเงินของกิจการ

ผังบัญชี – บัญชี แยกประเภท – งบทดลอง – งบการเงิน
COA – GL – TB – FS
ผังบัญชี หมายถึง รายการแสดงชือและเลขทีบัญชีทงหมดที
ั
ใช้ ในระบบบัญชีของ
กิจการโดยจัดหมวดหมูไ่ ว้อย่างเป็ นระบบและมีหลักเกณฑ์
บัญชีแยกประเภท หมายถึง บัญชีทรวบรวมรายการค้
ี
าไว้เป็ นหมวดหมู่ โดยแยก
เป็ นประเภทๆ ตามลักษณะของรายการค้ าทีเกิดขึน และจัดเรียงลําดับผังบัญชีของ
กิจการ
งบทดลอง หมายถึง งบทีจัดทําขึนเพือพิสูจน์ความถูกต้ องของการบันทึกบัญชีโดย
จะทําขึนก่อนการจัดทํางบการเงิน หากมีข้ อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีจะแก้ ไขได้
ง่ายและทําให้การจัดทํางบการเงินเป็ นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
งบการเงิน หมายถึงรายงานทางการเงินทีนําเสนอข้ อมูลทางการเงินอย่างมีระเบียบ
แบบแผนเพือแสดงถึงฐานะการเงินและผลของรายการทางการบัญชี
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การอ่านงบการเงิน

งบกําไรขาดทุน

รายได้
ขายสินค้า / บริการ

1,000,0000

บาท

100 %

500,000

บาท

50 %

500,000

บาท

50 %

200,000
100,000
100,000
(400,000)

บาท
บาท
บาท
บาท

20 %
10 %
10 %
40 %

100,000

บาท

10 %

(30,000)

บาท

3%

70,000

บาท

7%

ต้นทุน
ต้นทุนสิ นค้า / บริ การ
กําไรขั นต้น
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จา่ ยการบริ หาร
ค่าใช้จา่ ยการตลาด
ค่าใช้จา่ ยอืนๆ
รวมค่าใช้ จา่ ย
กําไรก่อนดอกเบียและภาษี
ดอกเบี ย
ภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล (30%)

กําไรสุ ทธิ

การอ่านงบการเงิน

งบดุล

สิ นทรั พย์
สิ นทรั พย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
สินค้าคงเหลือ
ลูกหนี การค้า
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

150,000
400,000
50,000
600,000

บาท
บาท
บาท
บาท

สิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียน
อาคาร ทีดิน และอุปกรณ์
เงินลงทุนระยะยาว
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

200,000
200,000

บาท
บาท
บาท

800,000

บาท

รวมสินทรัพย์

การอ่านงบการเงิน

งบดุล

หนีสิน
หนีสินหมุนเวียน
เจ้าหนี การค้า
รายได้รบั ล่วงหน้า
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
รวมหนีสินหมุนเวียน

100,000
50,000
50,000
200,000

บาท
บาท
บาท
บาท

หนีสินไม่ หมุนเวียน
หุ้นกู้
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน

500,000
500,000

บาท
บาท
บาท

700,000

บาท

รวมหนีสิน
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การอ่านงบการเงิน

งบดุล

ส่ วนของเจ้ าของ
หุ้ นสามัญ

500,000

บาท

(500,000)
100,000

บาท
บาท

100,000

บาท

กําไรสะสม
กําไรสุ ทธิ

รวมส่ วนของเจ้ าของ

งบดุล
สินทรัพย์ = หนีสิน + ส่ วนของเจ้าของ
800,000 = 700,000 + 100,000

การย่อส่ วนงบกําไรขาดทุน (Common Size Income Statement)
เป็ นการวิเคราะห์งบกําไรขาดทุน
โดยใช้ยอดขายเป็ นฐาน ร้อยละ 100 (100 %)
จะทําให้ทราบว่ากิจการมีตน้ ทุนและการบริ หารงานเป็ นอย่างไร
รวบทังทราบเกียวกับรายจ่ายและ รายรับของกิจการ

งบกําไร/ขาดทุน

ระหว่าง วันที 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 25xx

ปี ที 1
รายได้ :
ยอดขายสินค้า (สุทธิ)
หัก ต้นทุนสินค้าขาย
กําไรขันต้น
ค่ าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน :
ค่าใช้จา่ ยทางการตลาด
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รวมค่ าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงาน
บวก รายได้ อนื
กําไรก่อนหักดอกเบี ย
หัก ดอกเบี ยจ่าย
กําไรก่อนหักภาษีเงินได้
หัก ภาษี เงินได้นติ บิ คุ คล
กําไรสุทธิ

906,500
725,546
180,954

100.00%
80.04%
19.96%

30,000
41,400
71,400

3.31%
4.57%
7.88%

109,554

12.09%

109,554

12.09%

109,554
32,866
76,688

12.09%
3.63%
8.46%
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• เป็ นการวิเคราะห์โดยใช้อตั ราร้อยละของแนวโน้ม เพือดูแนวโน้มหรื อ
ทิศทางของรายการต่างๆทีปรากฏในงบการเงิน
• กําหนดปี ใดปี หนึงเป็ นปี ฐาน
ในกรณีททุี กปี มีการดําเนินงานปกติ อาจใช้ปีก่อน เป็ นปี ฐานก็ได้
• เห็นแนวโน้ม – สูงขึ น คงที หรื อลดลง

งบกําไร/ขาดทุน

ระหว่าง วันที 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 25xx

ปี ที 1
รายได้ :
ยอดขายสินค้า (สุทธิ)
หัก ต้นทุนสินค้าขาย
กําไรขันต้น
ค่ าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน :
ค่าใช้จา่ ยทางการตลาด
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รวมค่ าใช้จา่ ยในการ
ดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงาน
บวก รายได้อนื
กําไรก่อนหักดอกเบี ย
หัก ดอกเบี ยจ่าย
กําไรก่อนหักภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
กําไรสุทธิ

แนวดิง

ปี ที 2

แนวดิง

สูตร

906,500 100.00% 1,450,000 100.00%
725,546 80.04% 1,143,760 78.88%
180,954 19.96% 306,240 21.12%

แนวนอน แนวนอน
(มูลค่ า) (อัตราส่ วน)
59.96%
57.64%
69.24%

0.00%
-1.45%
5.80%

30,000
41,400

3.31% 65,540
4.57% 123,830

4.52%
8.54%

118.47%
199.11%

36.58%
86.99%

71,400

7.88% 189,370

20.89%

165.22%

165.22%

109,554

12.09% 116,870

12.89%

6.68%

6.68%

109,554

12.09% 116,870

12.89%

6.68%

6.68%

109,554
32,866
76,688

12.09% 116,870
3.63% 35,061
8.46% 81,809

12.89%
3.87%
5.64%

6.68%
6.68%
6.68%

6.68%
6.68%
-33.31%

สมการบัญชีในขวดโหล
โดย
ดร.. วรศักดิ ทุมมานนท์
ดร
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เจ้าของกิจการนําเงินสดมาลงทุนในกิจการ 200 บาท

ทุน 200 บาท

เงินสด 200 บาท

สรุ ป
• ให้ มโนภาพว่ าขวดโหลเปรียบเสมือนงบการเงิน
• การทีเจ้ าของกิจการนําเงินสดมาลงทุนในกิจการก็
เปรียบเสมือนเรานําเงินสดใส่ ลงไปในขวดโหล 200 บาท
แล้ วนําแถบป้าย “ทุน 200 บาท” มาติดไว้ทีข้ างขวดโหล
• ขณะนีจะมองเห็นเงินสดอยู่ ในขวดโหล 200 บาท พร้ อม
แถบป้ายติดไว้ทข้ี างขวดโหลเพือชีแจงว่าเงินสดในขวด
โหลได้ มาจากทุนทีเจ้าของนํามาลงนันเอง

กู้เงินจากธนาคาร 100 บาท

หนีสิน 100 บาท

เงินสด 300
200
บาท

ทุน 200
บาท
39

13

18/10/10

สรุ ป
• การกู้ เงินจากธนาคารเปรียบเสมือนนําเงินสดใส่ ใ นขวด
โหลลงไปอีก 100 บาท แล้ วนําแถบป้าย “หนีสิน 100
บาท” มาติดไว้ทข้ี างขวดโหล นอกเหนือไปจากป้าย “ทุน
200 บาท” ทีมีอยู่ เดิม
• ขณะนีจะมองเห็นเงินสดอยู่ ในขวดโหล 300 บาท พร้ อม
แถบป้ายติดไว้ทข้ี างขวดโหลเพือชีแจงว่าเงินสดในขวด
โหลส่ วนหนึงได้ มาจากทุนทีเจ้าของนํามาลง อีกส่ วนหนึง
ได้ มาจากการก่ อหนีนันเอง
40

นําเงินสด 90 บาทไปซือทีดิน อาคาร และอุปกรณ์

ทีดิน ฯ 90
บาท
เงินสด 210
300
บาท

หนีสิน 100 บาท
ทุน 200
บาท
41

สรุ ป
• การนําเงินสดไปซือทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
เปรียบเสมือนการควักเงินสดออกจากขวดโหลไป 90 บาท
เพือแลกกับดิน อาคาร และอุปกรณ์ ทจะนํ
ี ามาใส่ ลงในขวด
โหล เพือทดแทนเงินสดทีสูญเสียไป
• ส่ วนแถบป้ายทีติดไว้ทีข้ างขวดโหลคือ “หนีสิน 100
บาท” และ “ทุน 200” ก็ยังคงเหมือนเดิม
42
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สรุ ป
• ขณะนีจะมองเห็นสินทรัพย์ คอื เงินสดอยู่ ในขวดโหล 210
บาท ตลอดจนทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ราคา 90 บาท
พร้ อมแถบป้ายติดไว้ทข้ี างขวดโหลเพือชีแจงว่าเงินสด
และทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในขวดโหลส่ วนหนึงได้ มา
จากทุนทีเจ้ าของนํามาลง อีกส่ วนหนึงได้ มาจากการก่ อหนี
นันเอง
43

ซือสิ นค้ ามา 50 หน่ วย ๆ ละ 1 บาท เป็ นเงินเชื อ

ทีดิน ฯ 90
สินค้ า 50 บาท
บาท
เงิเงินนสด
สด 300
210
บาท
บาท

100 บาท
หนีสิน 150
ทุน 200
บาท
44

สรุ ป
• การซือสินค้ าเป็ นเงินเชื อแม้ จะไม่ได้ควักเงินสดออกจาก
ขวดโหลเพือไปซือสินค้ าก็ตาม
• แต่ก็ต้องถือว่าสินค้าได้กลายเป็ นส่ วนหนึงของสินทรัพย์
ในขวดโหลแล้ ว
• แต่เนืองจากยังไม่ได้ มีการจ่ ายเงินสดเป็ นค่ าสิ นค้ า ทําให้
เกิดคําถามว่ าสินค้ าทีเห็นในขวดโหลได้ มาอย่ างไร
45
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สรุ ป
• คําตอบคือสินค้ าดังกล่ าวได้ มาจากการก่ อหนีกับ Supplier
นันเอง
• ดังนัน จึงต้องนําแถบป้ายไปติดทีข้ างขวดโหลเสียใหม่
เพือให้ รู้ ว่าหนีสินไม่ได้ มีเพียง 100 บาท เท่ าทีกู้ มาจาก
ธนาคารเท่ านัน แต่ยังรวมถึงการก่อหนีกับ Supplier อีก
50 บาท
• ดังนัน จึงต้องเปลียนแถบป้าย “หนีสิน 100 บาท” เสีย
ใหม่เป็ น “หนีสิน 150 บาท”
46

สรุ ป
• ส่ วนแถบป้าย “ทุน 200 บาท” ก็ยังคงติดไว้ทีข้ างขวด
โหลเหมือนเดิม
• ขณะนีจะมองเห็นสินทรัพย์ คอื เงินสดอยู่ ในขวดโหล 210
บาท สินค้ า 50 บาท ตลอดจนทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ราคา 90 บาท พร้ อมแถบป้ายติดไว้ทข้ี างขวดโหลเพือ
ชีแจงว่าสิ นทรัพย์ ทังหมดในขวดโหลส่ วนหนึงได้ มาจาก
ทุนทีเจ้ าของนํามาลง อีกส่ วนหนึงได้ มาจากการก่ อหนี
นันเอง
47

ขายสิ นค้ าไป 10 หน่ วย ๆ ละ 2 บาท เป็ นเงินสด

หนีสิน 150 บาท
ทีดิน ฯ 90
สินค้ า 50
40 บาท
41
42
43
44
45
46
47
48
49
บาท
เงิเงินนสด
สด 300
210
230
บาท
บาท

ทุน 200
บาท
รายได้ 20 บาท
ค่ าใช้ จ่าย 10
บาท

48
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สรุ ป
• การขายสิ นค้ าเป็ นเงินสดเปรียบเสมือนเรานําเงินสดลงไป
ใส่ ในขวดโหลอีก 20 บาท เพือทดแทนสิ นค้ าคงเหลือ 10
หน่ วยทีได้ ขายไป
• สินค้ าในขวดโหลจึงเหลือเพียง 40 หน่ วย ๆ ละ 1 บาท คิด
เป็ นราคาทุน 40 บาท
• ส่ วนทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ราคา 90 บาท ก็ยังคงอยู่ใน
ขวดโหลเหมือนเดิม (สมมติวา่ ไม่คํานึงค่ าเสือมราคา)
49

สรุ ป
• จึงเกิดคําถามว่ าหลังรายการนีเกิดขึนแถบป้ายทีข้ างขวด
โหลจะเปลียนแปลงไปอย่ างไรหรือไม่
• คําตอบคือ แถบป้ายทีติดไว้ “หนีสิน 150 บาท” ข้ างขวด
โหลก็ยังคงเหมือนเดิม เพราะไม่ได้ มกี ารก่ อหนีเพิมแต่
อย่ างใด
• สําหรับแถบป้าย “ทุน 100 บาท” ทีข้ างขวดโหลก็ยังคง
เหมือนเดิมเพราะไม่ได้ มีการเพิมทุนแต่อย่ างใด
• แล้ วเงินสดทีเพิมขึนในขวดโหลได้ มาอย่ างไร
50

สรุ ป
• คําตอบคือก็ได้ มาจาก “รายได้ ” ทีทํามาหาได้ นันเอง
• ดังนัน จึงต้องนําแถบป้าย “รายได้ 20 บาท” มาติดไว้ที
ข้ างขวดโหลเพิมเติมเพือชีแจงว่ าสินทรัพย์ ทังหมดในขวด
โหลส่ วนหนึงเพิมขึนเนืองจากรายได้ นนเอง
ั
• คําถามต่อไปคือสินค้าคงเหลือทีลดลงจะไม่ ชีแจงใด ๆ
เพิมเติมหรือ ?
51
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สรุ ป
• คําตอบคือก็ต้องชีแจงเช่ นกัน โดยนําแถบป้าย “ค่ าใช้ จ่าย
10 บาท” ซึงก็คือต้ นทุนของสินค้ าทีขายไปนันเองมาติด
ไว้ทีข้ างขวดโหลเพิมเติมเพือชีแจงว่ าสินทรัพย์ ทังหมดใน
ขวดโหลส่ วนหนึงลดลงเพราะมีการขายสิ นค้ าส่ วนหนึง
ออกไป

52

สรุ ป
• ขณะนีจะมองเห็นสินทรัพย์ คอื เงินสดอยู่ ในขวดโหล 230
บาท สินค้ า 40 บาท ตลอดจนทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ราคา 90 บาท พร้ อมแถบป้ายติดไว้ทข้ี างขวดโหลเพือ
ชีแจงแหล่ งทีมาของสินทรัพย์ ในขวดโหลนันเอง

53

ขายสิ นค้ าไปอีก 10 หน่ วย ๆ ละ 2 บาท เป็ นเงินเชื อ

หนีสิน 150 บาท
สินค้ า 30
40
39
38
36
32
31
37
35
34
33
บาท

ทีดิน ฯ 90
บาท
เงินสด 230
บาท

ทุน 200
บาท
รายได้
รายได้ 20
40 บาท
บาท
ค่ าใช้ จ่าย 20
10
บาท

54

18

18/10/10

สรุ ป
• การขายสิ นค้ าเป็ นเงินเชื อก่ อให้ เกิดสิทธิเรียกร้ องในการ
ชํ าระหนีจากลูกค้ าซึงตกเป็ นลูกหนี
• เมือไม่ได้ รับชํ าระเงินสดจากการขายทันที จึงต้องเขียนคํา
ว่า “ลูกหนีการค้ า 20 บาท” ลงในเศษกระดาษ แล้ วใส่ เศษ
กระดาษนันลงไปในขวดโหล เพือชีแจงว่าสินทรัพย์ ใน
ขวดโหลมีการเพิมขึนในรู ปสิทธิเรียกร้ อง ซึงก็คือเงินสดที
คาดว่าจะเรียกเก็บในอนาคตนันเอง
55

สรุ ป
• จึงเกิดคําถามว่าแถบป้ายทีข้ างขวดโหลจะเปลียนแปลงไป
อย่ างไรหรือไม่
• คําตอบคือ แถบป้ายทีติดไว้ “หนีสิน 150 บาท” ก็จะ
ยังคงเหมือนเดิม เพราะไม่ได้ มกี ารก่ อหนีเพิม
• สําหรับแถบป้าย “ทุน 100 บาท” ก็ยังคงเหมือนเดิม
เพราะไม่ได้ มีการเพิมทุนแต่อย่ างใด
• แต่ ลูกหนีการค้าทีเพิมขึนในขวดโหลได้ มาอย่ างไร
56

สรุ ป
• คําตอบคือก็ได้ มาจาก “รายได้ ” ทีทํามาหาได้ นันเอง
• ดังนัน จึงต้องนําแถบป้าย “รายได้ 20 บาท” มาติดไว้ที
ข้ างขวดโหลเพิมเติมเพือชีแจงว่ าสินทรัพย์ ทังหมดในขวด
โหลส่ วนหนึงเพิมขึนเนืองจากรายได้ นนเอง
ั
• แต่คราวนีรายได้ทีทํามาหาได้ แตกต่ างไปจากคราวก่ อน
• คําถามคือต่ างกันอย่ างไร
57

19

18/10/10

สรุ ป
• คําตอบคือต่ างกันทีคราวนีเป็ นรายได้ ทียังไม่ได้ มีการเรียก
เก็บเงิน
• สําหรับสินค้ าคงเหลือทีลดลงก็ต้องชีแจงเช่ นกัน โดยนํา
แถบป้าย “ค่ าใช้ จ่าย 20 บาท” มาติดไว้ทีข้ างขวดโหล
แทนทีป้ายเดิม เพือชีแจงว่าส่ วนของสินทรัพย์ ในขวดโหล
ทีลดลงจากการขายสินค้ าออกไปจนถึงปั จจุบันมีจํานวน
เพิมขึนเป็ น 20 บาท
58

สรุ ป
• ขณะนีจะมองเห็นสินทรัพย์ คอื เงินสดอยู่ ในขวดโหล 230
บาท ลูกหนีการค้ า 20 บาท สินค้ า 30 บาท ตลอดจนทีดิน
อาคาร และอุปกรณ์ ราคา 90 บาท พร้ อมแถบป้ายติดไว้ที
ข้ างขวดโหลเพือชีแจงแหล่งทีมาของสินทรัพย์ในขวดโหล
นันเอง

59

รั บเงินมัดจําค่ าซือสิ นค้ า 10 หน่ วย ๆ ละ 0.50 บาท

หนี
หนีสิสินน 150
155 บาท
บาท
ทีดิน ฯ 90
สินค้ า 40
30 บาท
บาท
230
เงินสด 235
บาท

ทุน 200
บาท
รายได้
รายได้ 20
40 บาท
บาท
ค่ าใช้ จ่าย 20
10
บาท
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สรุ ป
• การรับเงินมัดจําค่ าซือสินค้ า ก็เปรียบเสมือนเรานําเงินสด
ใส่ ลงไปในขวดโหลอีก 5 บาท
• ส่ วนบัญชี ลกู หนีการค้ า สินค้ าคงเหลือ ตลอดจนทีดิน
อาคาร และอุปกรณ์ ก็ยงั คงอยู่ ในขวดโหลในจํานวนเท่ า
เดิม (สมมติว่ าไม่คํานึงค่าเสือมราคา)
• คําถามคือหลังรายการนีเกิดขึนแถบป้ายทีข้ างขวดโหลจะ
เปลียนแปลงไปอย่ างไรหรือไม่
61

สรุ ป
• คําตอบคือแถบป้าย “ทุน 100 บาท” และ “ค่ าใช้ จ่าย 20
บาท” ไม่ น่าจะเปลียนแปลงไปแต่อย่ างใด เพราะไม่ได้ มี
การเพิมทุนหรือเกิดการลดลงของสินทรัพย์แต่อย่ างใด
• ถ้ าเช่ นนันแถบป้าย “รายได้ 40 บาท” ต้ องเปลียนใหม่
เป็ น “รายได้ 45 บาท” เพือสะท้ อนเงินสดทีได้ รับเป็ นเงิน
มัดจําค่ าสินค้ าหรือไม่

62

สรุ ป
• คําตอบคือไม่ ใช่
• เพราะอะไร ?
• ก็เพราะเงินมัดจําทีได้ รับมานันไม่เป็ นไปตามคํานิยามของ
รายได้ แต่กลับก่อให้ เกิดภาระผูกพันทีจะต้องส่ งมอบ
สินค้ าในอนาคต ซึงเป็ นไปตามคํานิยามของหนีสิน
มากกว่า
63
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สรุ ป
• ดังนัน จึงต้องนําแถบป้าย “หนีสิน 155 บาท” มาติดไว้ที
ข้ างขวดโหลแทนป้าย “หนีสิน 150 บาท” ทีมีอยู่ เดิมเพือ
ชีแจงว่าสิ นทรัพย์ ทังหมดในขวดโหลส่ วนหนึงเพิมขึน
เนืองจากการก่ อหนีสินนันเอง

64

สรุ ป
• ขณะนีจะมองเห็นสินทรัพย์ คอื เงินสดอยู่ ในขวดโหล 235
บาท ลูกหนีการค้ า 20 บาท สินค้ า 30 บาท ตลอดจนทีดิน
อาคาร และอุปกรณ์ ราคา 90 บาท พร้ อมแถบป้ายติดไว้ที
ข้ างขวดโหลเพือชีแจงแหล่งทีมาของสินทรัพย์ในขวดโหล
นันเอง

65

จ่ ายเงินเดือนพนักงาน 10 บาท

หนี
หนีสิสินน 150
155 บาท
บาท
สินค้ า 30
40
บาท

ทีดิน ฯ 90
บาท
เงินสด 235
225
บาท

ทุน 200
บาท
รายได้
รายได้ 20
40 บาท
บาท
ค่ าใช้ จ่าย 30
20
บาท
66
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สรุ ป
• การนําเงินสดไปจ่ ายเงินเดือนพนักงานเปรียบเสมือนการ
ควักเงินสดออกจากขวดโหลไป 10 บาท เพือแลกกับ
บริการทีได้ รับจากพนักงาน
• รายการดังกล่ าวทําให้ เงินสดในขวดโหลเหลืออยู่เป็ น
จํานวน 220 บาท
• สําหรับบัญชี ลกู หนีการค้ า สินค้ าคงเหลือ ตลอดจนทีดิน
อาคาร และอุปกรณ์ ก็ยงั คงอยู่ ในขวดโหลในจํานวนเท่ า
เดิม (สมมติว่ าไม่คํานึงค่าเสือมราคา)
67

สรุ ป
• คําถามคือหลังรายการนีเกิดขึนแถบป้ายทีข้ างขวดโหลจะ
เปลียนแปลงไปอย่ างไรหรือไม่
• แน่ นอน แถบป้าย “ค่ าใช้ จ่าย 20 บาท” คงจะต้อง
เปลียนไป เนืองจากการจ่ ายเงินเดือนพนักงานทําให้ เงิน
สดในขวดโหลลดลง และเกิดค่ าใช้ จ่ายขึน
• ดังนัน จึงต้องนําแถบป้าย “ค่ าใช้ จ่าย 30 บาท” มาติดไว้
ทีข้ างขวดโหลแทนป้าย “ค่ าใช้ จ่าย 20 บาท” ทีมีอยู่ เดิม
เพือชีแจงว่าสิ นทรัพย์ ทังหมดในขวดโหลส่ วนหนึงลดลง
ทําให้ มคี ่ าใช้ จ่ายเพิมขึนนันเอง
68

สรุ ป
• สําหรับแถบป้ายอืน ๆ ไม่ มีการเปลียนแปลงอย่ างไร
• ขณะนีจะมองเห็นสินทรัพย์ คอื เงินสดอยู่ ในขวดโหล 225
บาท ลูกหนีการค้ า 20 บาท สินค้ า 30 บาท ตลอดจนทีดิน
อาคาร และอุปกรณ์ ราคา 90 บาท พร้ อมแถบป้ายติดไว้ที
ข้ างขวดโหลเพือชีแจงแหล่งทีมาของสินทรัพย์ในขวดโหล
นันเอง
69
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คิดค่ าเสื อมราคาอาคารและอุปกรณ์ 5 บาท

หนี
หนีสิสินน 150
155 บาท
บาท
สินค้ า 30
40
บาท

90
ทีดิน ฯ 85
บาท
เงินสด 225
บาท

ทุน 200
บาท
รายได้
รายได้ 20
40 บาท
บาท
ค่ าใช้ จ่าย 35
30
บาท

70

สรุ ป
• การคิดค่ าเสือมราคาเปรียบเสมือนการปรับลดมูลค่าอาคาร
และอุปกรณ์ ทอยู
ี ่ ในขวดโหลลงเพือให้ สะท้ อนมูลค่ าที
ยังคงให้ ประโยชน์ ต่อไปในอนาคตของอาคารและอุปกรณ์
• รายการดังกล่ าวไม่ ทาํ ให้ เงินสดในขวดโหลลดลงแต่อย่ าง
ใด
• สําหรับบัญชี ลกู หนีการค้ าและสินค้ าคงเหลือ ก็ยังคงอยู่ใน
ขวดโหลในจํานวนเท่ าเดิม
71

สรุ ป
• คําถามคือหลังรายการนีเกิดขึนแถบป้ายทีข้ างขวดโหลจะ
เปลียนแปลงไปอย่ างไรหรือไม่
• แน่ นอน แถบป้าย “ค่ าใช้ จ่าย 30 บาท” คงจะต้อง
เปลียนไป เนืองจากการลดค่ าของอาคารและอุปกรณ์ ทาํ ให้
เกิดค่ าใช้ จ่ายขึน
• ดังนัน จึงต้องนําแถบป้าย “ค่ าใช้ จ่าย 35 บาท” มาติดไว้
ทีข้ างขวดโหลแทนป้าย “ค่ าใช้ จ่าย 30 บาท” ทีมีอยู่ เดิม
เพือชีแจงว่าสิ นทรัพย์ ทังหมดในขวดโหลส่ วนหนึงลดลง
ทําให้ มคี ่ าใช้ จ่ายเพิมขึนนันเอง
72
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สรุ ป
• สําหรับแถบป้ายอืน ๆ ไม่ มีการเปลียนแปลงอย่ างไร
• ขณะนีจะมองเห็นสินทรัพย์ คอื เงินสดอยู่ ในขวดโหล 225
บาท ลูกหนีการค้ า 20 บาท สินค้ า 30 บาท ตลอดจนทีดิน
อาคาร และอุปกรณ์ ราคา 85 บาท พร้ อมแถบป้ายติดไว้ที
ข้ างขวดโหลเพือชีแจงแหล่งทีมาของสินทรัพย์ในขวดโหล
นันเอง
73

ค่ าสาธารณูปโภคสําหรับงวดบัญชี นี
มีจาํ นวน 2 บาท (ยังไม่ได้ จ่ายชํ าระ)

155 บาท
หนีสิน 157
สินค้ า 30
40
บาท

ทีดิน ฯ 85
บาท
เงินสด 225
บาท

ทุน 200
บาท
รายได้
รายได้ 20
40 บาท
บาท
35
ค่ าใช้ จ่าย 37
บาท

74

สรุ ป
• ค่ าสาธารณูปโภคทีประมาณขึนในตอนสินงวดบัญชี แม้
จะยังไม่ได้ มีการจ่ ายชํ าระเงิน แต่ก็ถือว่ามีหนีสินเกิดขึน
แล้ วทีจะต้องจ่ ายชํ าระด้ วยเงินสดในอนาคต
• รายการดังกล่ าวไม่ ทาํ ให้ เงินสดในขวดโหลลดลง ณ วันสิน
งวดแต่อย่ างใด แต่เงินสดในขวดโหลส่ วนหนึงก็ต้องมีไว้
พร้ อมสําหรับการจ่ ายชํ าระค่ านํา ค่ าไฟ และค่ าโทรศัพท์
ให้ การประปา การไฟฟ้ า และองค์ การโทรศัพท์ ในอนาคต
75
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สรุ ป
• สําหรับบัญชี ลกู หนีการค้ าและสินค้ าคงเหลือ ก็ยังคงอยู่ใน
ขวดโหลในจํานวนเท่ าเดิม
• คําถามคือหลังรายการนีเกิดขึนแถบป้ายทีข้ างขวดโหลจะ
เปลียนแปลงไปอย่ างไรหรือไม่
• แน่ นอน แถบป้าย “หนีสิน 155 บาท” คงจะต้อง
เปลียนไป เนืองจากการเพิมขึนของหนีสิ น
76

สรุ ป
• ดังนัน จึงต้องนําแถบป้าย “หนีสิน 157 บาท” มาติดไว้ที
ข้ างขวดโหลแทนป้าย “หนีสิน 155 บาท” ทีมีอยู่ เดิมเพือ
ชีแจงว่าสิ นทรัพย์ ทังหมดในขวดโหลส่ วนหนึง(คือเงิน
สด) จะต้องลดลงในอนาคตเพือจ่ ายชํ าระค่ า
สาธารณูปโภคทีติดค้ าง
• แต่ก็มีคําถามตามมาว่าการเปลียนแถบป้าย “หนีสิน 155
บาท” เป็ นแถบป้าย “หนีสิน 157 บาท” พอเพียงแล้ ว
หรือทีจะทําให้ สถานะของขวดโหลแสดงอย่ างถูกต้อง
77

สรุ ป
• คําตอบคือไม่เพียงพอ
• เนืองจากการเพิมขึนของหนีสินดังกล่ าวแม้ จะไม่ มี
ผลกระทบใด ๆ ต่อสิ นทรัพย์ รวมในขวดโหล แต่การ
เพิมขึนของหนีสิ นดังกล่ าวส่ งผลให้ ส่วนได้ เสียของ
เจ้ าของในสิ นทรัพย์ ทมีี อยู่ ในขวดโหลลดลง
• การทีส่ วนได้ เสียของเจ้ าของในสินทรัพย์ ทมีี อยู่ ในขวด
โหลลดลงจึงทําให้ เกิดค่ าใช้ จ่ายขึน
78
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สรุ ป
• ดังนัน แถบป้าย “ค่ าใช้ จ่าย 35 บาท” คงจะต้องเปลียนไป
เนืองจากการเพิมขึนของหนีสินดังกล่ าว
• ดังนัน จึงต้องนําแถบป้าย “ค่ าใช้ จ่าย 37 บาท” มาติดไว้
ทีข้ างขวดโหลแทนป้าย “ค่ าใช้ จ่าย 35 บาท” ทีมีอยู่ เดิม
เพือชีแจงว่าการเพิมขึนของหนีสินแม้ จะไม่ทําให้
สินทรัพย์ ในขวดโหลลดลง แต่ ส่งผลให้ มคี ่ าใช้ จ่ายเพิมขึน
นันเอง
79

สรุ ป
• สําหรับแถบป้ายอืน ๆ ไม่ มีการเปลียนแปลงอย่ างไร
เนืองจากไม่ได้ มกี ารเพิมทุนหรือมีรายได้ ใด ๆ เกิดขึน
• ขณะนีจะมองเห็นสินทรัพย์ ในขวดโหลมีองค์ประกอบไม่
แตกต่ างไปจากของเดิม พร้ อมแถบป้ายติดไว้ทีข้ างขวด
โหลทีเปลียนไปจากเดิมเพือชีแจงแหล่งทีมาของสินทรัพย์
ในขวดโหลทีเปลียนแปลงไปนันเอง

80

สมการบัญชีมวี ่ า
สินทรัพย์

= หนีสิน + ทุน

สินทรัพย์ = หนีสิน + ทุน + รายได้ - ค่ าใช้ จ่าย
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