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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 เม่ือศึกษาบทนี้แล้วนิสิตสามารถ 

1. อธิบายลักษณะของตัวแทนและสาขาได้อย่างถูกต้อง  

2. อธิบายและบันทีกบัญชีเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้นในสมุดบัญชีของสำนักงานใหญ่และสาขาได้ 

3. อธิบายวิธีการตีราคาสินค้าที่ส่งไปให้สาขาและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการโอนสินค้าจากสำนักงานใหญ่ไปให้

สาขาในวิธีราคาทุน วิธีราคาทุนบวกส่วนเพิ่ม และวิธีราคาขายปลีกของสาขาได้ 

4. อธิบายลักษณะรายการทีี่เกิดข้ึนระหว่างกันและจัดทำงบกระทบยอดบัญชีระหว่างกันได้ 

5. ทำงบการเงินรวมของสำนักงานใหญ่และสาขาได้ 
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O1 บทที่ 1 การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา



 ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ส่ิงที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องการนอกจากความมั่นคงของกิจการแล้ว ธุรกิจยัง

ต้องการความเจริญเติบโตของธุรกิจโดยการขยายกิจการให้ใหญ่ข้ึน มีสาขาเพิ่มมากข้ึนทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ มีการกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคโดยผ่านตัวแทนการจัดจำหน่ายเโดยให้ส่ิงจูงใจแก่ตัวแทนการ

จำหน่ายที่เพียงพอเป็นการตอบแทน ซ่ึงกลยุทธ์เหล่านี้มีการนำมาใช้ค่อนข้างแพร่หลายเพื่อความม่ันคงทางการเงิน

และการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

!
          Agency        Branch 

!
!
!
!
!
ตัวแทนและสาขา 

ตัวแทนจำหน่าย (Agency) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานใหญ่ให้เป็นผู้แทน

จำหน่ายสินค้าหรือบริการ แต่ไม่ได้ถือกรรมสิทธ์ิในตัวสินค้า ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างลูกค้ากับสำนักงานใหญ่

เช่น เม่ือลุูกค้าต้องการสินค้าตามตัวอย่างที่แสดงชนิดใด จำนวนเท่าไร ตัวแทนจำหน่ายก็จะแจ้งไปยังสำนักงานใหญ่

เป็นต้น   ในส่วนของกำหนดระยะเวลาจัดส่งสินค้า การโฆษณา หรือการพิจารณาเครดิต เป็นหน้าที่ของสำนักงาน

ใหญ่ ผลตอบแทนท่ีตัวแทนจำหน่ายได้รับคือค่านายหน้า (Commission) 

สาขา (Branch) หมายถึง สำนักงานที่ดำเนินธุรกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานใหญ่ เช่น มีสินค้าเก็บ

ไว้ในคลังสินค้าเพื่อพร้อมที่จะขายให้แก่ลูกค้าทันทีที่ได้รับคำส่ังซ้ือ จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ส่ังซ้ือสินค้า หรืออาจ

ซ้ือสินค้าจากภายนอกด้วยก็ได้ข้ึนอยู่กับนโยบายของสำนักงานใหญ่ แต่ไม่มีสถานภาพเป็นบริษัท สำนักงานใหญ่

ต้องรับผิดชอบหนี้สิน เสมือนหนึ่งเป็นส่วนงานหนึ่งที่แยกต่างหาก ซ่ึงตามกฏหมายถือว่าสำนักงานใหญ่และสาขา

เป็นหน่วยงานเดียวกัน 

ข้อแตกต่างทางด้านเทคนิคการดำเนินงานของตัวแทนจำหน่ายและสาขาข้างต้นอาจไม่เป็นเช่นนั้นในทาง

ปฏิบัติ กล่าวคือ ขอบเขตการดำเนินงานของตัวแทนจำหน่ายและของสาขาจะแตกต่างกันไปตามนโยบายของ

สำนักงานใหญ่ เช่น บางสาขามีอำนาจในการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า สามารถเก็บเงินจากลูกหนี้และจัดทำบัญชีเอง บาง

สาขาหากเป็นการขายเชื่อต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานใหญ่หรือตัวแทนจำหน่ายของบางกิจการอาจมีการเก็บ

รักษาสินค้าไว้ในคลังสินค้า เป็นต้น 

!
O2 บทที่ 1 การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา



ระบบบัญชีสำหรับตัวแทน 

 หากตัวแทนจำหน่ายเป็นบุคคลธรรมดาไม่จำเป็นต้องมีระบบบัญชีในการบันทึกรายการค้า หากต้องการ

บันทึกการรับเงินจากสำนักงานใหญ่ (Working Fund) เพื่อมาใช้จ่ายตามที่ตกลงกัน หรือบันทึกการจ่ายค่าใช้จ่าย

ต่างๆ ที่จ่ายจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากสำนักงานใหญ่ ตัวแทนจำหน่ายอาจมีสมุดบัญชีที่ต้องใช้เพียงสมุด

เงินสดรับ และสมุดเงินสดจ่าย สำหรับรายการซ้ือ ขาย และรายจ่ายอื่นๆ ที่สำนักงานรับผิดชอบ เช่น ค่าเช่า ค่า

สาธารณูปโภค สำนักงานใหญ่จะเป็นผู้จดบันทึก 

 ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายเป็นนิติบุคคล ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการจัดทำบัญชีตามระบบบัญชีคู่ 

นอกจากรายการค้าในส่วนของกิจการตนเองแล้วที่ต้องบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่ รายการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน

ใหญ่ก็ต้องบันทึกบัญชี  โดยเปิดบัญชีสำนักงานใหญ่ข้ึน (Home Office Account) สำหรับการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่

จ่ายจากเงินทุนหมุนเวียน หรือค่านายหน้าที่ได้รับจากสำนักงานใหญ่ ที่จะบันทึกบัญชีด้านเดบิต และจะบัญชีบัญชี

ด้านเครดิตสำหรับการรับเงินสดหรือสินค้าที่ได้รับจากสำนักงานใหญ่ 

 
การบัญชีเกี่ยวกับตัวแทนจำหน่าย 

 การบันทึกบัญชีที่เกิดข้ึนของตัวแทนจำหน่าย และของสำนักงานใหญ่ แยกพิจารณา ดังนี้ 

  การบัญชีด้านตัวแทนจำหน่าย 

  สำหรับตัวแทนจำหน่ายที่ต้องบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่ มีรายการที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. เม่ือตัวแทนจำหน่ายได้รับเงินสด หรือสินค้าตัวอย่างจากสำนักงาน 

 ตัวแทนจำหน่ายอาจได้รับเงินสดไว้สำหรับจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อการขาย หรือได้รับสินค้าเพื่อนำมาแสดงให้   

ลุูกค้าเห็น การบันทึกบัญชีเป็นดังนี้ 

!
2. เม่ือตัวแทนจำหน่ายจ่ายค่าใช้จ่ายจากเงินทุนหมุนเวียน 

 สำนักงานใหญ่จะเป็นผู้กำหนดลักษณะรายจ่ายที่สามารถจ่ายจากเงินทุนหมุนเวียนได้ เม่ือตัวแทนใช้เงิน

ทุนหมุนเวียนที่ส่งให้หมด ก็รวบเอกสารส่งให้สำนักงานใหญ่เพื่อขอเบิกเงินชดเชยเหมือนการเบิกเงินของผู้รักษา

เงินสดย่อย การบันทึกบัญชีเม่ือมีการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นดังนี้ 

!
O3 บทที่ 1 การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา

เงินสด / สินค้าตัวอย่าง xxx

สำนักงานใหญ่ xxx

บันทึกรับเงินทุนหมุนเวียน/เงินสด จากสำนักงานใหญ่



!
3. เม่ือลูกค้าเกิดความสนใจที่จะซ้ือสินค้า 

 ตัวแทนจำหน่ายส่วนใหญ่จะทำหน้าที่สาธิตการใช้ หรือจัดแสดงนำเสนอสินค้าต่อลูกค้า เม่ือลุูกค้าสนใจจะ

ส่ังซ้ือสินค้า ตัวแทนจำหน่ายจะส่งใบส่ังซ้ือไปยังสำนักงานใหญ่ สำนักงานใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาเง่ือนไขการขาย 

เช่น การให้สินเชื่อ การให้ส่วนลด เป็นต้น การบันทึกบัญชีในด้านของตัวแทนจำหน่ายจึงไม่ต้องบันทึกบัญชีแต่

อย่างใด หรือหากจะบันทึกก็เป็นเพียงการบันทึกทรงจำเกี่ยวกับจำนวน ชนิดของสินค้า ที่รับคำส่ังซ้ือและดำเนิน

การส่ังซ้ือกับสำนักงานใหญ่ 

!
4. เม่ือตัวแทนจำหน่ายคิดค่านายหน้าจากการขายสินค้าให้กับสำนักงานใหญ่ 

 ค่าตอบแทนที่ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับคือค่านายหน้า ซ่ึงอาจตกลงกันเป็นร้อยละของยอดขาย หรือต่อ

หน่วยของสินค้าที่ขาย กำหนดระยะเวลาของการได้รับค่านายหน้าก็แล้วแต่จะตกลงกัน ซ่ึงอาจได้รับทุกครั้งที่

สามารถขายสินค้าได้ หรือทุกๆ เดือน เป็นต้น การบันทึกบัญชีเม่ือได้รับค่านายเป็นดังนี้ 

!
  การบัญชีด้านสำนักงานใหญ่ 

  การบันทึกบัญชีด้านสำนักงานใหญ่ข้ึนอยู่กับฝ่ายบริหารว่าต้องการทราบผลการดำเนินงานเฉพาะ

ที่ตัวแทนจำหน่ายทำได้หรือไม่ หากต้องการทราบก็จะบันทึกรายการขายโดยผ่านตัวแทนจำหน่ายแยกต่างหาก แต่

หากไม่ต้องการทราบก็จะบันทึกรายการขายโดยผ่านตัวแทนจำหน่ายรวมกับรายการขายตามปกติของสำนักงาน

ใหญ่ ซ่ึงแต่ละวิธีมีวิธีการบันทึกบัญชีโดยสรุปดังนี้ 

O4 บทที่ 1 การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา

สำนักงานใหญ่ xxx

เงินสด xxx

บันทึกการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จากเงินทุนหมุนเวียน

สำนักงานใหญ่ xxx

รายได้ค่านายหน้า xxx

บันทึกรับรู้ค่านายหน้าจากการขายสินค้าให้สำนักงานใหญ่

เงินสดรับ xxx

สำนักงานใหญ่ xxx

บันทึกรับเงินสดสำหรับค่านายหน้าที่คิดจากสำนักงานใหญ่



ตารางที่ 1 - 1 สรุปการบันทึกบัญชีสำหรับการขายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายของสำนักงานใหญ่ 

!
ที่ วิธีบันทึกบัญชีแยกต่างหากจากกำไรของสำนักงานใหญ่ วิธีบันทึกบัญชีรวมกับกำไรของสำนักงานใหญ่

1 สำนักงานใหญ่ส่งสินค้าตัวอย่างไปให้ตัวแทนจำหน่ายเพื่อเป็นตัวอย่าง

สินค้าตัวอย่าง-ตัวแทนจำหน่าย xxx สินค้าตัวอย่าง-ตัวแทนจำหน่าย xxx

สินค้าส่งไปให้ตัวแทนจำหน่าย* xxx สินค้าส่งไปให้ตัวแทนจำหน่าย* xxx

2 สำนักงานใหญ่ส่งเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้ตัวแทนจำหน่าย

เงินทุนหมุนเวียน-ตัวแทนจำหน่าย xxx เงินทุนหมุนเวียน-ตัวแทนจำหน่าย

เงินสด xxx เงินสด

3 ได้รับคำส่ังซื้อจากลูกค้าผ่านตัวแทนจำหน่าย

ลูกหนี้การค้า-ตัวแทนจำหน่าย xxx ลูกหนี้การค้า xxx

ขาย-ตัวแทนจำหน่าย xxx ขาย xxx

4 ตัดจำหน่ายหนี้สูญจากการขายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่าย

หนี้สูญ-ตัวแทนจำหน่าย xxx หนี้สูญ xxx

ลูกหนี้การค้า-ตัวแทนจำหน่าย xxx ลูกหนี้การค้า xxx

5 ตัวแทนจำหน่ายทำรายงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่จ่ายจากเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือขอเบิกเงินสดชดเชย

ค่าใช้จ่ายต่างๆ-ตัวแทนจำหน่าย xxx ค่าใช้จ่ายต่างๆ xxx

เงินสด xxx เงินสด xxx

6 ตัวแทนจำหน่ายทำรายงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่จ่ายจากเงินทุนหมุนเวียนแต่ยังไม่ขอเบิกเงินสดชดเชย

ค่าใช้จ่ายต่างๆ-ตัวแทนจำหน่าย xxx ค่าใช้จ่ายต่างๆ xxx

เงินทุนหมุนเวียน-ตัวแทนจำหน่าย xxx เงินทุนหมุนเวียน-ตัวแทนจำหน่าย xxx

7 สำนักงานใหญ่จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายผ่านตัวแทนจำหน่าย

ค่าใช้จ่ายต่างๆ-ตัวแทนจำหน่าย xxx ค่าใช้จ่ายต่างๆ xxx

เงินสด xxx เงินสด xxx

8 สำนักงานใหญ่โอนค่าใช้จ่ายของสำนักงานใหญ่ให้กับตัวแทนจำหน่าย

ค่าใช้จ่ายต่างๆ-ตัวแทนจำหน่าย xxx ไม่บันทึกบัญชี  เนื่องจากกิจการไม่ต้องการทราบผลการ

ดำเนินงานแยกต่างหาก
ค่าใช้จ่ายต่างๆ xxx

ที่

O5 บทที่ 1 การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา



*   บัญชีสินค้าส่งไปให้ตัวแทนจำหน่าย (Shipment to Agency) เป็นบัญชีปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือของ

สำนักงานใหญ่ ตอนส้ินงวดบัญชีของสำนักงานใหญ่จะโอนปิดบัญชีลดยอดสินค้าคงเหลือต้นงวดและบัญชีซ้ือ

สินค้าระหว่างงวดของสำนักงานใหญ่เพื่อคำนวณหาต้นทุนสินค้าที่มีไว้เพื่อขายตามปกติของสำนักงานใหญ่ ซ่ึง

การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ขายตามปกติของสำนักงานใหญ่เป็นดังนี้ 

 สินค้าคงเหลือต้นงวด     xxx 

 บวก  ซ้ือ      xxx 

 สินค้าที่มีไว้เพื่อขายทั้งหมด    xxx 

 หัก สินค้าที่ส่งไปให้ตัวแทนจำหน่าย   xxx 

 สินค้าที่มีไว้เพื่อขายตามปกติของสำนักงานใหญ่  xxx 

 หัก สินค้าคงเหลือปลายงวด    xxx 

 ต้นทุนสินค้าที่ขายตามปกติของสำนักงานใหญ่  xxx 

9 ตัวแทนจำหน่ายรายงานสำนักงานใหญ่ว่ามีสินค้าตัวอย่างบางส่วนถูกใช้ไป

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าตัวอย่าง-ตัวแทน          xxx ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าตัวอย่าง xxx

สินค้าตัวอย่าง-ตัวแทนจำหน่าย xxx สินค้าตัวอย่าง-ตัวแทนจำหน่าย xxx

10 บันทึกต้นทุนของสินค้าที่ขายโดยผ่านตัวแทนจำหน่าย

ต้นทุนขาย-ตัวแทนจำหน่าย xxx ไม่บันทึกบัญชี เนื่องจากไม่ได้บันทึกยอดขายแยก จึงไม่

ต้องบันทึกต้นทุนขายผ่านตัวแทนแยกต่างหาก
สินค้าส่งไปให้ตัวแทนจำหน่าย* xxx

11 ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายของตัวแทนจำหน่าย

ขาย-ตัวแทนจำหน่าย xxx ไม่บันทึกปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายของตัวแทน

จำหน่าย เนื่องจากไม่ต้องการทราบผลการดำเนินงาน

ของตัวแทนจำหน่ายแยกต่างหาก แต่จะปิดบัญชีรายได้

และค่าใช้จ่ายรวมกับบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายของ

สำนักงานใหญ่

ต้นทุนขาย-ตัวแทนจำหน่าย xxx

ค่าใช้จ่ายต่างๆ-ตัวแทนจำหน่าย xxx

หนี้สูญ-ตัวแทนจำหน่าย xxx

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าตัวอย่าง-ตัวแทน xxx

กำไรขาดทุน-ตัวแทนจำหน่าย xxx

12 ปิดบัญชีกำไรขาดทุนจากการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายเข้าบัญชีกำไรขาดทุนของสำนักงานใหญ่

กำไรขาดทุน-ตัวแทนจำหน่าย xxx ไม่บันทึกบัญชี

กำไรขาดทุน xxx

วิธีบันทึกบัญชีแยกต่างหากจากกำไรของสำนักงานใหญ่ วิธีบันทึกบัญชีรวมกับกำไรของสำนักงานใหญ่ที่
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ตัวอย่าง 1 - 1 บริษัททรัพย์รุ่งเรือง จำกัด มีรายการค้าโดยผ่านตัวแทนจำหน่าย ดังนี้ 

!
1) สำนักงานใหญ่ส่งสินค้าราคาทุน 50,000 บาท ให้ตัวแทนจำหน่ายเพื่อเป็นสินค้าตัวอย่าง 

2) สำนักงานใหญ่ส่งเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 20,000 บาท ให้ตัวแทนจำหน่ายไว้ใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายสินค้า 

3) ตัวแทนจำหน่ายส่งใบส่ังซ้ือของลูกค้า 200,000 บาท ไปให้สำนักงานใหญ่ 

4) ตัวแทนแจ้งค่าใช้จ่ายเพื่อขอเบิกเงินสดชดเชยเงินทุนหมุนเวียน ดังนี้ 

 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน  9,000 บาท 

 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  5,000 บาท 

 รายการดังกล่าวสำนักงานใหญ่ยังไม่ได้ดำเนินการจ่ายเงินสดชดเชย 

5) สำนักงานใหญ่จ่ายค่าขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่ขายผ่านตัวแทนจำหน่าย 300  บาท 

6) สำนักงานใหญ่โอนเงินสดเพื่อชดเชยเงินทุนหมุนเวียน 

7) สำนักงานใหญ่จ่ายค่านายหน้าสำหรับการขายสินค้าของตัวแทนจำหน่าย 10%  ของมูลค่าสินค้าที่ลูกค้าส่ังซ้ือ 

8) ส้ินงวดสำนักงานใหญ่รับรู้ต้นทุนสินค้าที่ขายผ่านตัวแทนจำหน่ายจำนวน 80,000  บาท 

9) สำนักงานใหญ่ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตัวแทนจำหน่ายเพื่อคำนวณกำไรขาดทุนจากการขายผ่าน

ตัวแทนจำหน่าย 

10) ปิดบัญชีกำไรขาดทุนของตัวแทนจำหน่ายเข้าบัญชีกำไรขาดทุนของสำนักงานใหญ่ 

 การบันทึกบัญชีของสำนักงานใหญ่ผ่านตัวแทนจำหน่ายทั้ง 2 วิธีแสดงเปรียบเทียบกันได้ดังนี้ 

ตารางที่ 1 - 2 แสดงตัวอย่างการบันทึกบัญชีของสำนักงานใหญ่ 

!
ที่ วิธีบันทึกบัญชีแยกต่างหากจากกำไรของสำนักงานใหญ่ วิธีบันทึกบัญชีรวมกับกำไรของสำนักงานใหญ่

1 สินค้าตัวอย่าง-ตัวแทนจำหน่าย 50,000 สินค้าตัวอย่าง-ตัวแทนจำหน่าย 50,000

สินค้าส่งไปให้ตัวแทนจำหน่าย 50,000 สินค้าส่งไปให้ตัวแทนจำหน่าย 50,000

2 เงินทุนหมุนเวียน-ตัวแทนจำหน่าย 20,000 เงินทุนหมุนเวียน-ตัวแทนจำหน่าย 20,000

เงินสด 20,000 เงินสด 20,000

3 ลูกหนี้การค้า-ตัวแทนจำหน่าย 200,000 ลูกหนี้การค้า 200,000

ขาย-ตัวแทนจำหน่าย 200,000 ขาย 200,000

4 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน-ตัวแทนจำหน่าย 9,000 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน 9,000

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด-ตัวแทนจำหน่าย 5,000 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 5,000

เงินทุนหมุนเวียน-ตัวแทนจำหน่าย 14,000 เงินทุนหมุนเวียน-ตัวแทนจำหน่าย 14,000

ที่
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!
ระบบบัญชีสำหรับสาขา 

 ระบบบัญชีสำหรับสาขานั้นข้ึนอยู่กับนโยบายของสำนักงานใหญ่ว่าต้องการให้สาขามีขอบเขตการดำเนิน

งานมากน้อยเพียงใด และข้ึนอยู่กับความต้องการรายละเอียดข้อมูลทางการบัญชีของสาขาว่ามากน้อยเพียงใด บาง

กรณี สาขาไม่ต้องจัดทำบัญชีสำนักงานใหญ่จะเป็นผู้บันทึกบัญชีสำหรับรายการค้าที่เกิดข้ึนเอง สาขาทำเพียง

รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และนำส่งให้สำนักงานใหญ่ในแต่ละวันหรือสำหรับระยะเวลาหนึ่ง  

 บางกรณีสาขาอาจต้องจัดทำบัญชีของตนเองโดยสมบูรณ์ตามหลักบัญชีคู่โดยสำนักงานใหญ่จะเป็นผู้

กำหนดนโยบายการบัญชี งวดบัญชี รูปแบบของงบการเงิน และจำนวนและประเภทบัญชีที่ต้องจัดทำ การจัดทำ

5 ค่าขนส่งออก-ตัวแทนจำหน่าย 300 ค่าขนส่งออก-ตัวแทนจำหน่าย 300

เงินสด 300 เงินสด 300

6 เงินทุนหมุนเวียน-ตัวแทนจำหน่าย 14,000 เงินทุนหมุนเวียน-ตัวแทนจำหน่าย 14,000

เงินสด 14,000 เงินสด 14,000

7 ค่านายหน้า-ตัวแทนจำหน่าย 20,000 ค่านายหน้า 20,000

เงินสด 20,000 เงินสด 20,000

8 ต้นทุนขาย-ตัวแทนจำหน่าย 80,000 ไม่บันทึกบัญชี เนื่องจากไม่ได้บันทึกยอดขายแยก จึงไม่

ต้องบันทึกต้นทุนขายผ่านตัวแทนแยกต่างหาก
สินค้าส่งไปให้ตัวแทนจำหน่าย 80,000

9 ขาย-ตัวแทนจำหน่าย 200,000 ไม่บันทึกปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายของตัวแทน

จำหน่าย เนื่องจากไม่ต้องการทราบผลการดำเนินงาน

ของตัวแทนจำหน่ายแยกต่างหาก แต่จะปิดบัญชีรายได้

และค่าใช้จ่ายรวมกับบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายของ

สำนักงานใหญ่

ต้นทุนขาย-ตัวแทนจำหน่าย 80,000

ค่าใช้จ่ายสำนักงาน-ตัวแทนจำหน่าย 9,000

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด-ตัวแทนจำหน่าย 5,000

ค่าขนส่งออก-ตัวแทนจำหน่าย 300

ค่านายหน้า-ตัวแทนจำหน่าย 20,000

กำไรขาดทุน-ตัวแทนจำหน่าย 85,700

10 กำไรขาดทุน-ตัวแทนจำหน่าย 85,700 ไม่บันทึกบัญชี

กำไรขาดทุน 85,700

วิธีบันทึกบัญชีแยกต่างหากจากกำไรของสำนักงานใหญ่ วิธีบันทึกบัญชีรวมกับกำไรของสำนักงานใหญ่ที่
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บัญชีของสาขาให้แยกจากสำนักงานใหญ่และให้แยกแต่ละสาขา เต่เม่ือต้องจัดทำงบการเงินต้องนำผลการดำเนิน

งานและฐานะการเงินของทั้งสำนักงานใหญ่และแต่ละสาขามารวมกัน 

!
การบัญชีเกี่ยวกับสาขา 

 หากสาขาต้องจัดทำบัญชีของตนเองโดยสมบูรณ์ การบันทึกบัญชีของสำนักงานใหญ่กับของสาขาจะต่าง

ฝ่ายต่างบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการค้าของตน และเนื่องจากการดำเนินงานของสาขามีการติดต่อกับ

สำนักงานใหญ่เป็นประจำ ทั้งในด้านของการส่งเงินระหว่างกัน การส่งสินค้าระหว่างกัน การจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินงานระหว่างกัน การโอนสินทรัพย์ถาวรระหว่างกัน ดังนั้นในสมุดบัญชีของสำนักงานใหญ่และสาขาจึงต้องมี

บัญชีสำหรับบันทึกรายการระหว่างกัน (Reciprocal Accounts) โดยบัญชีระหว่างกันพอสรุปได้ดังนี้ 

!
ด้านสำนักงานใหญ่ (Home Office) ด้านสาขา (Branch)

ชื่อบัญชี คำอธิบาย ชื่อบัญชี คำอธิบาย

บัญชีเงินลงทุนใน

สาขา (ฺInvestment 

in Branch 

Account)

บัญทึกด้านเดบิต 

     สำหรับทุกรายการที่เป็นการลงทุนใน

สาขา ส่งเงินสดหรือสินค้าให้สาขา จ่ายค่า

ใช้จ่ายแทนสาขา เป็นต้น รวมถึงกำไรที่

สาขารายงาน 

บันทึกด้านเครดิต 

     สำหรับสินทรัพย์หรือบริการใดๆที่

สำนักงานใหญ่ได้รับจากสาขา เช่น รับเงิน

จากสาขา รับสินค้าคืนจากสาขา สาขาจ่าย

ค่าใช้จ่ายแทน เป็นต้น รวมถึงผลขาดทุน

สุทธิที่สาขารายงาน

บัญชีสำนักงาน

ใหญ่ (Home 

Office Account)

บันทึกด้านเดบิต 

     สำหรับทุกรายการที่สาขาส่งให้

สำนักงาน เช่น สาขาส่งคืนเงินสด สาขา

ส่งสินค้าคืน สาขายจ่ายค่าใช้จ่ายแทน 

รวมถึงเม่ือสาขาปิดบัญชีแล้วมีผล

ขาดทุนสุทธิ 

บันทึกด้านเครดิต 

     สำหรับรายการที่สาขารับสินทรัพย์

จากสำนักงานใหญ่ เช่น รับเงินสดจาก

สำนักงานใหญ่ รับสินค้าจากสาขา 

สำนักงานใหญ่จ่ายค่าใช้จ่ายแทน รวมถึง

เม่ือสาขาปิดบัญชีแล้วมีผลกำไร

บัญชีสินค้าส่งให้

สาขา (Shipment 

to Branch)

บันทึกด้านเดบิต 

     เม่ือส่งสินค้าให้สาขา 

บันทึกด้านเครดิต 

     เม่ือรับสินค้าคืนจากสาขา  

* จะใช้บัญชีนี้กรณีที่กิจการใช้วิธีการบันทึก

บัญชีสินค้าแบบส้ินงวด

บัญชีสินค้ารับ

จากสำนักงาน

ใหญ่ (Shipment 

from Home 

Office)

บันทึกด้านเดบิต 

     เม่ือรับสินค้าจากสำนักงานใหญ่ 

บันทึกด้านเครดิต 

     เม่ือมีการส่งสินค้าคืนสำนักงานใหญ่ 

* จะใช้บัญชีนี้กรณีที่กิจการใช้วิธีการบันทึก

บัญชีสินค้าแบบส้ินงวด

บัญชีเงินส่งให้

สาขา (Cash to 

Branch)

บันทึกด้านเดบิต  

     เม่ือส่งเงินให้สาขา 

* บางกิจการไม่ใช่้บัญชีนี้ แต่จะบันทึกในบัญชี

เงินลงทุนในสาขาแทน

บัญชีเงินรับจาก

สำนักงานใหญ่ 

(Cash from 

Home Office)

บันทึกด้านเครดิต  

     เม่ือรับเงินจากสำนักงานใหญ่ 

* บางกิจการไม่ใช้บัญชีนี้ แต่จะบันทึกในบัญชี

สำนักงานใหญ่แทน

O9 บทที่ 1 การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา



!
 บัญชีระหว่างกันข้างต้น หากสาขาและสำนักงานใหญ่บันทึกรายการค้าระหว่างกันถูกต้องบัญชีสำหรับ

บันทึกรายการระหว่างกันจะมียอดดุลคงเหลือเท่ากันแต่อยู่คนละด้าน กล่าวคือหากฝ่ายหนึ่งมีดุลคงเหลือด้านเดบิต 

อีกฝ่ายหนึ่งจะมียอดดุลคงเหลือด้านเครดิต โดยมีรายละเอียดของการบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างกัน ดังนี้ 

 การบัญชีเกี่ยวกับสินค้าส่งไปให้สาขา 

  การจัดส่งสินค้าของสำนักงานใหญ่ไปให้สาขาย สำนักงานใหญ่มีวิธีการแจ้งราคาแก่สาขาที่แตก

ต่างกันข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละกิจการ ราคาสินค้าที่สำนักงานใหญ่แจ้งให้สาขาทราบอาจเป็นราคาใด

ราคาหนึ่ง ดังนี้ 

  1) ราคาทุนของสำนักงานใหญ่ (Home Office Cost) 

  เป็นวิธีที่มีแนวคิดว่ากำไรที่เกิดข้ึนเป็นผลการดำเนินงานของสาขาทั้งส้ิน สำนักงานใหญ่สามารถ

นำกำไรขาดทุนที่สาขาแจ้งมารวมกันกับกำไรขาดทุนของสำนักงานใหญ่ได้เลยไม่ต้องปรับปรุงแต่ประการใด และ

สินค้าคงเหลือของสาขาก็แสดงด้วยราคาทุนที่ได้มาแล้วซ่ึงเป็นราคาที่เหมาะสมจึงไม่ต้องมีการปรับปรุง 

 2) ราคาทุนบวกส่วนเพ่ิม (Percentage above Home Office Cost) 

  การแจ้งราคาของสำนักงานใหญ่วิธีนี้สำนักงานใหญ่จะบวกส่วนเพิ่มซ่ึงมักกำหนดเป็นร้อยละของ

ต้นทุนของสินค้าที่ส่งไป เช่น ราคาทุนของสินค้าที่ส่งไปให้สาขา 100 บาท สำนักงานใหญ่จะแจ้งราคาโดยบวกส่วน

เพิ่มเข้าไป 10% ของราคาทุน ซ่ึงเท่ากับ 10 บาท ราคาที่สาขาทราบจะเท่ากับ 110 บาท ซ่ึงสูงกว่าราคาทุนแต่ยังมิใช่

ราคาขาย การแจ้งราคาแก่สาขาวิธีนี้ ทำให้สาขาไม่ทราบต้นทุนที่แท้จริงของสินค้าและไม่ทราบกำไรที่แท้จริง กำไร

ที่สาขาแจ้งมาทางสำนักงานใหญ่จึงต้องปรับปรุงให้เป็นกำไรขาดทุนที่แท้จริงเสียก่อนจึงจะนำไปรวมกับกำไรของ

สำนักงานใหญ่เอง รวมถึงสินค้าคงเหลือที่สาขามูลค่าที่ปรากฎจะเป็นมูลค่าที่สูงเกินไปเม่ือนำมารวมกับสินค้าคง

เหลือของสำนักงานใหญ่เพื่อจัดทำงบการเงินรวมจึงต้องมีการปรับปรุงราคาให้เท่ากับราคาทุนเสียก่อน 

!
!

บัญชีเงินรับจาก

สาขา (Cash from 

Branch)

บันทึกด้านเครดิต 

     เม่ือรับเงินจากสาขา 

* บางกิจการไม่ใช้บัญชีนี้ แต่จะบันทึกในบัญชี

เงินลงทุนในสาขาแทน

บัญชีเงินส่งให้

สำนักงานใหญ่ 

(Cash to Home 

Office)

บันทึกด้านเดบิต 

     เม่ือส่งเงินให้สำนักงานใหญ่ 

* บางกิจการไม่ใช้บัญชีนี้ แต่จะบันทึกในบัญชี

สำนักงานใหญ่แทน

ด้านสำนักงานใหญ่ (Home Office) ด้านสาขา (Branch)

ชื่อบัญชี คำอธิบาย ชื่อบัญชี คำอธิบาย
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 3) ราคาขายปลีกของสาขา (Branch’s Retail Selling Price) 

  การแจ้งราคาสินค้าของสำนักงานใหญ่ตามวิธีนี้ราคาสินค้าที่สาขารับมาจากสำนักงานใหญ่จะ

เท่ากับราคาสินค้าที่สาขาขายอยู่ หากสำนักงานใหญ่เปรียบเทียบมูลค่าของสินค้าที่ส่งไปให้สาขากับมูลค่าของสินค้า

ที่สาขายได้ สำนักงานใหญ่ก็จะทราบมูลค่าสินค้าคงเหลือที่สาขาขณะนั้น การแจ้งราคาสินค้าวิธีนี้เม่ือสาขารายงาน

กำไรขาดทุนให้กับสำนักงานใหญ่ทราบ สำนักงานใหญ่จะต้องปรับปรุงก่อนเช่นเดียวกันกับวิธีการแจ้งราคาทุนบวก

ส่วนเพิ่ม และต้องมีการปรับปรุงมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่สาขาเม่ือจัดทำงบการเงินรวมด้วยเช่นกัน 

!
  การบัญชีด้านสำนักงานใหญ่ 

  การบันทึกบัญชีสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ส่งให้สาขา แยกเป็นแต่ละวิธีของการแจ้ง

ราคาสินค้าที่ส่งให้สาขาทราบและวิธีการบันทึกบัญชีสินค้า ดังนี้ 

 - เม่ือส่งสินค้าให้สาขา ในราคาทุน การบันทึกบัญชีเป็นดังนี้

 - หากส่งสินค้าให้สาขา ในราคาสูงกว่าทุน หรือในราคาขายปลีกของสาขา การบันทึกบัญชีเป็นดังนี้ 

 บัญชีส่วนเพิ่มในราคาสินค้าส่งไปให้สาขา (Allowance for Overvaluation of Investments) เป็นบัญชีที่

แสดงให้เห็นถึงจำนวนของกำไรข้ันต้นที่ยังไม่เกิดข้ึน (Unrealized Gross Profit) ซ่ึงจะตัดจำหน่ายตามสัดส่วนของ

สินค้าที่สาขาขายได้ 

!
 - เม่ือสาขาขายสินค้าที่ส่งไปให้ได้ 

!

กรณีกิจการใช้วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าแบบส้ินงวด กรณีกิจการใช้วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง

เงินลงทุนในสาขา xxx เงินลงทุนในสาขา xxx

สินค้าส่งให้สาขา xxx สินค้าคงเหลือ xxx

กรณีกิจการใช้วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าแบบส้ินงวด กรณีกิจการใช้วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง

เงินลงทุนในสาขา xxx เงินลงทุนในสาขา xxx

สินค้าส่งให้สาขา xxx สินค้าคงเหลือ xxx

ส่วนเพิ่มในราคาสินค้าส่งไปให้สาขา xxx ส่วนเพิ่มในราคาสินค้าส่งไปให้สาขา xxx

ไม่บันทึกบัญชี เนื่องจากเป็นรายการค้าของสาขา
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  การบัญชีด้านสาขา 

  การบันทึกบัญชีสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ได้รับจากสำนักงานใหญ่ แยกพิจารณาตาม

วิธีการบัญทึกบัญชีสินค้าแบบส้ินงวดและแบบต่อเนื่อง ได้ดังนี้ 

 - เม่ือสาขาได้รับสินค้าจากสำนักงานใหญ่ การบันทึกบัญชีเป็นดังนี้ 

  

 - เม่ือมีการขายสินค้า การบันทึกบัญชีเป็นดังนี้ 

  

 - ณ วันส้ินงวด บันทึกต้นทุนสินค้าที่ขายและสินค้าคงเหลือปลายงวด(กรณีแบบส้ินงวด)เป็นดังนี้ 

  

!
!
!
!
!

กรณีกิจการใช้วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าแบบส้ินงวด กรณีกิจการใช้วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง

สินค้ารับจากสำนักงานใหญ่ xxx สินค้าคงเหลือ xxx

สำนักงานใหญ่ xxx สำนักงานใหญ่ xxx

กรณีกิจการใช้วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าแบบส้ินงวด กรณีกิจการใช้วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง

เงินสด / ลูกหนี้การค้า xxx เงินสด / ลูกหนี้การค้า xxx

ขาย xxx ขาย xxx

ไม่บันทึกบัญชี ต้นทุนสินค้าขาย xxx

สินค้าคงเหลือ xxx

กรณีกิจการใช้วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าแบบส้ินงวด กรณีกิจการใช้วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง

ต้นทุนสินค้าที่ขาย (ผลต่าง) xxx ไม่บันทึกบัญชี เนื่องจากรับรู้ต้นทุนสินค้าแล้วในวันที่ขาย

สินค้าคงเหลือปลายงวด (ตรวจนับ) xxx

สินค้ารับจากสำนักงานใหญ่ xxx

สินค้าคงเหลือต้นงวด (ถ้ามี) xxx
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 การบัญชีเกี่ยวกับการส่งเงินสดระหว่างกัน 

  ในการดำเนินงานสำนักงานใหญ่อาจส่งเงินสดไปให้กับสาขาหรือสาขาอาจส่งเงินสดให้กับ

สำนักงานใหญ่ ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นการส่งเงินระหว่างกันด้วยเหตุใดสามารถสรุปรายการส่งเงินสดระหว่างกันได้ดังนี้ 

  การบัญชีด้านสำนักงานใหญ่ 

 - เม่ือสำนักงานใหญ่ได้รับเงินจากสาขาที่ส่งมาให้ การบันทึกบัญชีเป็นดังนี้ 

!
 - เม่ือสำนักงานใหญ่ส่งเงินให้สาขา การบันทึกบัญชีเป็นดังนี้ 

   

  การบัญชีด้านสาขา 

 - เม่ือสาขาได้รับเงินสดจากสำนักงานใหญ่ การบันทึกบัญชีเป็นดังนี้ 

  

 - เม่ือสาขาส่งเงินสดให้สำนักงานใหญ่ การบันทึกบัญชีเป็นดังนี้ 

เงินสด / เงินสดรับจากสาขา xxx

เงินลงทุนในสาขา xxx

บันทึกรับเงินสดจากสาขา

เงินลงทุนในสาขา xxx

เงินสด / เงินสดส่งให้สาขา xxx

บันทึกส่งเงินสดให้สาขา

เงินสด / เงินสดรับจากสำนักงานใหญ่ xxx

สำนักงานใหญ่ xxx

บันทึกรับเงินสดจากสำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ xxx

เงินสด / เงินสดส่งให้สำนักงานใหญ่ xxx

บันทึกส่งเงินสดให้สำนักงานใหญ่
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 การบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่จ่ายแทนกัน 

  เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานของทั้งสาขาและสำนักงานใหญ่ทำให้บางครั้งสำนักงานใหญ่

อาจจ่ายค่าใช้จ่ายของสาขาแทนไปก่อนหรือสาขาเองอาจจ่ายค่าใช้จ่ายของสำนักงานใหญ่แทนไปก่อน แต่การจ่ายค่า

ใช้จ่ายแทนกันนี้มิได้ทำให้ความรับผิดชอบของฝ่ายที่ต้องจ่ายหมดไป กล่าวคือ ผู้จ่ายเงินสดแทนจะแจ้งให้อีกฝ่าย

หนึ่งทราบถึงรายจ่ายที่ได้จ่ายแทนไป ฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบจึงต้องบันทึกค่าใช้จ่ายนั้นในบัญชีของตน การบันทึก

บัญชีของแต่ละฝ่ายสำหรับการจ่ายค่าใช้จ่ายแทนกันแยกพิจารณาการบันทึกบัญชีได้ดังนี้ 

  การบัญชีด้านสำนักงานใหญ่ 

 - เม่ือสาขารายงานว่าได้จ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานแทนสำนักงานใหญ่ การบันทึกบัญชีเป็นดังนี้ 

!
 - เม่ือสำนักงานใหญ่จ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานแทนสาขา การบันทึกบัญชีเป็นดังนี้ 

  

  การบัญชีด้านสาขา 

 - เม่ือสาขาจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานแทนสำนักงานใหญ่ การบันทึกบัญชีเป็นดังนี้ 

!
!
!
!

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน xxx

เงินลงทุนในสาขา xxx

บันทึกรับรู้ค่าใช้จ่ายที่สาขาจ่ายแทนไป

เงินลงทุนในสาขา xxx

เงินสด xxx

บันทึกจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานแทนสาขา

สำนักงานใหญ่ xxx

เงินสด xxx

บันทึกจ่ายค่าใช้จ่ายแทนสำนักงานใหญ่

O14 บทที่ 1 การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา



 - เม่ือสำนักงานใหญ่แจ้งให้ทราบว่าได้จ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานแทน  การบันทึกบัญชีเป็นดังนี้ 

!
 การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรระหว่างกัน 

 การดำเนินงานของสาขาอาจจำเป็นต้องมีสินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคาร หรืออุปกรณ์ไว้เพื่อใช้ การบันทึก

บัญชีสินทรัพย์ดังกล่าวข้ึนอยู่กับนโยบายของสำนักงานใหญ่ กิจการบางแห่งอาจกำหนดให้สำนักงานใหญ่เป็นผู้

บันทึกบัญชีสินทรัพย์นั้นในสมุดบัญชีของสำนักงานใหญ่ แต่บางกิจการอาจกำหนดให้สาขาเป็นผู้บันทึกบัญชี

สินทรัพย์นั้นในสมุดบัญชีของตน ซ่ึงแต่ละแนวทางแยกพิจารณาการบันทึกบัญชีดังนี้ 

 1) กรณีสำนักงานใหญ่ซ้ือสินทรัพย์ถาวรให้สาขา และบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรที่สำนักงานใหญ่ 

 2) กรณีสาขาเป็นผู้ซ้ือสินทรัพย์ แต่บันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่สำนักงานใหญ่ 

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน xxx

สำนักงานใหญ่ xxx

บันทึกรับรู้ค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่สำนักงานใหญ่ได้จ่ายแทนไป

รายการ สมุดบัญชีของสำนักงานใหญ่ สมุดบัญชีของสาขา

สำนักงานใหญ่ซ้ืออาคารให้

สาขา

อาคาร ไม่บันทึกบัญชี

เงินสด

สำนักงานใหญ่คำนวณค่า

เส่ือมราคาประจำปี

ค่าเส่ือมราคา-อาคาร ไม่บันทึกบัญชี

ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคาร

สำนักงานใหญ่โอนค่าเส่ือม

ราคาให้สาขา

เงินลงทุนในสาขา ค่าเส่ือมราคา-อาคาร

ค่าเส่ือมราคา-อาคาร สำนักงานใหญ่

รายการ สมุดบัญชีของสำนักงานใหญ่ สมุดบัญชีของสาขา

สาขาซ้ืออาคารและแจ้งให้

สำนักงานใหญ่ทราบ

อาคาร สำนักงานใหญ่

เงินลงทุนในสาขา เงินสด

สำนักงานใหญ่คำนวณค่า

เส่ือมราคาประจำปี

ค่าเส่ือมราคา-อาคาร ไม่บันทึกบัญชี

ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคาร

สำนักงานใหญ่โอนค่าเส่ือม

ราคาให้สาขา

เงินลงทุนในสาขา ค่าเส่ือมราคา-อาคาร

ค่าเส่ือมราคา-อาคาร สำนักงานใหญ่
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 3) กรณีสำนักงานใหญ่เป็นผู้ซ้ือสินทรัพย์ และโอนสินทรัพย์ไปให้สาขา สาขาบันทึกสินทรัพย์เอง 

  4) สาขาซ้ือทรัพย์และบันทึกสินทรัพย์เอง 

!
การจัดทำงบการเงินรวม 

 การนำเสนอผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของสำนักงานใหญ่และสาขาต่อผู ้ถือหุ ้นหรือบุคคล

ภายนอกจะต้องนำเสนอในรูปของหน่วยงานเดียวกัน (Single Entity) กล่าวคือสาขาจะจัดส่งงบการเงินที่จัดทำให้

กับสำนักงานใหญ่ เพื่อให้สำนักงานใหญ่ได้นำผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของสำนักงานใหญ่เองและของ

สาขาทั้งหมดจะนำมารวมกันโดยต้องตัดรายการระหว่างกันออกไปเพื่อให้เห็นผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

ที่แท้จริงของหน่วยธุรกิจ และเพื่อให้การจัดทำงบการเงินสะดวกข้ึนสำนักงานใหญ่มักใช้กระดาษทำการเพื่อการจัด

ทำงบการเงินรวม 

 การจัดทำกระดาษทำการเพื่อจัดทำงบการเงินรวมมีข้ันตอนดังนี้ 

1) นำงบทดลองก่อนปิดบัญชีของสำนักงานใหญ่และของทุกสาขามาแสดงในกระดาษทำการให้แต่ละบัญชี

แสดงตรงกันและจัดเรียงในรูปงบการเงิน  ไ ด้แก่ งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และงบแสดงฐานะการเงิน 

เป็นต้น 

รายการ สมุดบัญชีของสำนักงานใหญ่ สมุดบัญชีของสาขา

สำนักงานใหญ่ซ้ืออาคารให้

สาขา

อาคาร ไม่บันทึกบัญชี

เงินสด

สำนักงานใหญ่โอนอาคารให้

สาขา

เงินลงทุนในสาขา อาคาร

อาคาร สำนักงานใหญ่

สาขาคำนวณค่าเส่ือมราคา

ประจำปี

ไม่บันทึกบัญชี ค่าเส่ือมราคา-อาคาร

ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคาร

รายการ สมุดบัญชีของสำนักงานใหญ่ สมุดบัญชีของสาขา

สาขาซ้ืออาคาร ไม่บันทึกบัญชี อาคาร

เงินสด

สาขาคำนวณค่าเส่ือมราคา

ประจำปี

ไม่บันทึกบัญชี ค่าเส่ือมราคา-อาคาร

ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคาร
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2) ตรวจสอบยอดดุลของบัญชีระหว่างกัน เช่นบัญชีสำนักงานใหญ่กับบัญชีเงินลงทุนในสาขา บัญชีสินค้าส่งให้

สาขากับบัญชีสินค้ารับจากสำนักงานใหญ่ เป็นต้น ว่ามียอดคงเหลือเท่ากับหรือไม่ หากไม่เท่ากันให้ตรวจสอบ

หาข้อผิดพลาดแล้วทำการปรับปรุงให้ถูกต้องตรงกันเสียก่อน 

3) ตัดรายการระหว่างกันออก   โดยให้ทำการตัดรายการระหว่างกันในช่องรายการปรับปรุง รายการใดมียอดคง

เหลือในงบทดลองด้านเดบิต ให้ตัดรายการนั้นออกในช่องรายการปรับปรุงด้านเครดิต และในทางตรงกันข้าม

หากรายการมียอคงเหลือในงบทดลองด้านเครดิตให้ปรับปรุงออกด้านเดบิต    โดยการตัดรายการระหว่างกัน

รายการใดคู่กับรายการใดให้ทำสัญลักษณ์ไว้ให้ชัดเจนเพื่อการตรวจสอบ ซ่ึงรายการระหว่างกันที่ต้องตัดออก

โดยทั่วไป ได้แก่ 

  รายการส่งสินค้าให้สาขา 

  การตัดรายการส่งสินค้าให้สาขาแตกต่างกันข้ึนอยู่กับการแจ้งราคาสินค้าให้กับสาขาว่าเป็นแบบใด

โดยหากการแจ้งราคาสินค้าในราคาทุน การตัดรายการระหว่างกันในช่องรายการปรับปรุงให้เดบิตบัญชีสินค้าส่งให้

สาขา (ยอดคงเหลือแสดงในสมุดบัญชีของสำนักงานใหญ่) และเครดิตบัญชีสินค้ารับจากสำนักงานใหญ่ (ยอดคง

เหลือแสดงในสมุดบัญชีของสาขา) 

  แต่หากการแจ้งราคาแก่สาขาแจ้งในราคาที่สูงกว่าราคาทุนหรือเท่ากับราคาขายปลีก การตัด

รายการระหว่างกันในช่องรายการปรับปรุงให้เดบิตบัญชีสินค้าส่งให้สาขา และส่วนเกินในราคาสินค้าส่งให้สาขา 

(ยอดคงเหลือในสมุดบัญชีของสำนักงานใหญ่) และเครดิตบัญชีสินค้ารับจากสำนักงานใหญ่ 

  กำไรในสินค้าคงเหลือ 

  หากสำนักงานใหญ่แจ้งราคาสินค้าที่ส่งให้กับสาขาในราคาที่สูงกว่าราคาทุนหรือราคาขายปลีก 

กิจการต้องตัดรายการระหว่างกันเพ่ิมคือรายการกำไรที่ยังไม่เกิดข้ึนในสินค้าคงเหลือต้นงวดกับกำไรที่ยังไม่เกิดข้ึน

ในสินค้าคงเหลือปลายงวดของสาขา  โ ดยการตัดกำไรที่รวมอยู่ในสินค้าคงเหลือต้นงวดของสาขาซ่ึงมียอดคงเหลือ

ยกมาด้านเดบิตให้เครดิตออกในบัญชีสินค้าคงเหลือต้นงวด (กรณีบันทึกสินค้าแบบส้ินงวด) หรือเครดิตออกใน

บัญชีต้นทุนสินค้าขาย (กรณีบันทึกสินค้าแบบต่อเนื่อง) และให้เดบิตบัญชีส่วนเพิ่มในราคาสินค้าส่งให้สาขา 

  สำหรับการตัดกำไรในสินค้าคงเหลือปลายงวดของสาขาที่มียอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน

ด้านเดบิตให้เครดิตออก และเดบิตบัญชีสินค้าคงเหลือปลายงวดหรือต้นทุนสินค้าที่ขายที่แสดงอยู่ในงบกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

  บัญชีสำนักงานใหญ่กับสาขา 

  นอกจากรายการข้างต้นรายการค้าระหว่างกันของสำนักงานใหญ่กับสาขาจะบันทึกไว้ในบัญชีเงิน

ลงทุนในสาขา (ในสมุดบัญชีของสำนักงานใหญ่) กับบัญชีสำนักงานใหญ่ (ในสมุดบัญชีของสาขา) โ ดยสองบัญชีนี้

จะมีดุลคงเหลือเท่ากันแต่อยู่ละด้านให้ทำการปรับปรุงออกโดยเดบิตบัญชีสำนักงานใหญ่ และเครดิตบัญชีเงินลงทุน

ในสาขา 
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4) ปรับปรุงกำไรขาดทุนของสาขา ในกรณีที่สำนักงานใหญ่แจ้งราคาสินค้าที่ส่งให้สาขาสูงกว่าราคาทุน เนื่องจาก

ต้นทุนสินค้าที่ขายของสาขาจะสูงไปเพราะรวมกำไรที่สำนักงานใหญ่บวกเพิ่มและนั้นทำให้กำไรที่สาขา

รายงานจะต่ำไป จึงต้องปรับปรุงโดยเดบิตกำไรขาดทุนสุธิ (ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) และเครดิตบัญชีสุทธิ 

(ในงบกำไรสะสม) 

5) รวมยอดบัญชีเดียวกันแล้วนำไปแสดงในช่องงบการเงินรวม 

!
รายการปิดบัญชีของสาขาและรายการปรับปรุงและปิดบัญชีของสำนักงานใหญ่ 

 ณ วันส้ินงวดบัญชี สาขาจะทำการบันทึกรายการปิดบัญชีเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและโอนผลการดำเนิน

งาน (กำไรขาดทุนสุทธิ) ใ ห้แก่สำนักงานใหญ่ สำนักงานใหญ่นอกจากการบันทึกรายการปิดบัญชีสำหรับผลการ

ดำเนินงานของสำนักงานใหญ่เองแล้วยังต้องบันทึกรับรู้กำไรที่สาขาโอนมาและอาจต้องบันทึกปรับปรุงรับรู้กำไรใน

สินค้าที่ส่งให้สาขาในส่วนที่สาขาขายได้หากสำนักงานใหญ่ส่งสินค้าให้สาขาในราคาสูงกว่าราคาทุน การปิดบัญชี

และปรับปรุงบัญชีของสาขาและสำนักงานใหญ่แสดงได้ดังนี้ 

 1) กรณีบันทึกบัญชีสินค้าแบบส้ินงวด 

สมุดบัญชีของสาขา สมุดบัญชีของสำนักงานใหญ่

ขาย ไม่บันทึกบัญชี

สินค้าคงเหลือปลายงวด

สินค้าคงเหลือปลายงวด

สินค้ารับจากสำนักงานใหญ่

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

กำไรขาดทุน (กรณีกำไร)

บันทึกปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย

กำไรขาดทุน เงินลงทุนในสาขา

สำนักงานใหญ่ กำไรสุทธิของสาขา

โอนกำไรสุทธิให้แก่สำนักงานใหญ่ บันทึกรับโอนกำไรของสาขา

ส่วนเพิ่มในราคาสินค้าที่ส่งให้สาขา

กำไรข้ันต้นที่เกิดข้ึนแล้ว

รับรู้กำไรในสินค้าที่ส่งให้สาขาในส่วนที่สาขาขายได้แล้ว
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 2) กรณีบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง 

!
!
!
!

กำไรสุทธิของสาขา

กำไรข้ันต้นที่เกิดข้ึนแล้ว

กำไรสุทธิ

ปิดบัญชีกำไรสุทธิของสาขาและกำไรข้ันต้นที่เกิดข้ึนแล้วเข้า

บัญชีกำไรสุทธิ

สมุดบัญชีของสาขา สมุดบัญชีของสำนักงานใหญ่

สมุดบัญชีของสาขา สมุดบัญชีของสำนักงานใหญ่

ขาย ไม่บันทึกบัญชี

ต้นทุนสินค้าที่ขาย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

กำไรขาดทุน (กรณีกำไร)

บันทึกปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย

กำไรขาดทุน เงินลงทุนในสาขา

สำนักงานใหญ่ กำไรสุทธิของสาขา

โอนกำไรสุทธิให้แก่สำนักงานใหญ่ บันทึกรับโอนกำไรของสาขา

ส่วนเพิ่มในราคาสินค้าที่ส่งให้สาขา

กำไรข้ันต้นที่เกิดข้ึนแล้ว

รับรู้กำไรในสินค้าที่ส่งให้สาขาในส่วนที่สาขาขายได้แล้ว

กำไรสุทธิของสาขา

กำไรข้ันต้นที่เกิดข้ึนแล้ว

กำไรสุทธิ

ปิดบัญชีกำไรสุทธิของสาขาและกำไรข้ันต้นที่เกิดข้ึนแล้วเข้า

บัญชีกำไรสุทธิ
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ตัวอย่างการบันทึกรายการสำหรับการดำเนินงานและการจัดทำกระดาษทำการ 

 กรณีสำนักงานใหญ่แจ้งราคาสินค้าที่ส่งให้กับสาขาในราคาทุน 

!
จากโจทย์หน้า 12-4 

!
 กรณีกิจการบันทึกสินค้าคงเหลือแบบส้ินงวด (Periodic Inventory) 

!
ที่ สมุดบัญชีของสำนักงานใหญ่ สมุดบัญชีของสาขา

1 เงินลงทุนในสาขา เงินสด

เงินสด สำนักงานใหญ่

2 เงินลงทุนในสาขา สินค้ารับจากสำนักงานใหญ่

สินค้าส่งให้สาขา

3

4

5

6

ที่

O20 บทที่ 1 การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา



  การจัดทำกระดาษทำการ 

!

7

8

สมุดบัญชีของสำนักงานใหญ่ สมุดบัญชีของสาขาที่

O21 บทที่ 1 การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา



รายการ สำนักงานใหญ่ สาขา รายการปรับปรุง งบการเงินรวม

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต

งบกำไรขาดทุน

ขาย 1,600,000

สินค้าคงเหลือต้น

งวด

ซ้ือสุทธิ

สินค้าคงเหลือปลาย

งวด

สินค้าส่งให้สาขา

สินค้ารับจาก

สำนักงานใหญ่

940,000

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 360,000

กำไรสุทธิ 300,000

งบกำไรสะสม

กำไรสะสมต้นงวด 280,000

กำไรสุทธิ 300,000

เงินปันผลจ่าย 160,000

กำไรสะสมปลายงวด

งบแสดงฐานะการเงิน

เงินสด 100,000

ลูกหนี้การค้า 156,000

สินค้าคงเหลือ 180,000

เงินลงทุนในสาขา

อุปกรณ์ 600,000

ค่าเส่ือมราคาสะสม 40,000

เจ้าหนี้การค้า 80,000

O22 บทที่ 1 การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา



!
 รายการปิดบัญชีของสาขาและรายการปรับปรุงและปิดบัญชีของสำนักงานใหญ่ 

!

  

!
 กรณีกิจการบันทึกสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory) 

สำนักงานใหญ่

หุ้นสามัญ 600,000

กำไรสะสม

รายการ สำนักงานใหญ่ สาขา รายการปรับปรุง งบการเงินรวม

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต

ที่ สมุดบัญชีของสำนักงานใหญ่ สมุดบัญชีของสาขา

9

10

11

ที่ สมุดบัญชีของสำนักงานใหญ่ สมุดบัญชีของสาขา

1

ที่

O23 บทที่ 1 การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา



!
การจัดทำกระดาษทำการ 

2

3

4

5

6

7

8

สมุดบัญชีของสำนักงานใหญ่ สมุดบัญชีของสาขาที่

O24 บทที่ 1 การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา



!
!

รายการ สำนักงานใหญ่ สาขา รายการปรับปรุง งบการเงินรวม

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต

งบกำไรขาดทุน

ขาย 1,600,000

ต้นทุนสินค้าขาย 940,000

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 360,000

กำไรสุทธิ 300,000

งบกำไรสะสม

กำไรสะสมต้นงวด 280,000

กำไรสุทธิ 300,000

เงินปันผลจ่าย 160,000

กำไรสะสมปลายงวด

งบแสดงฐานะการเงิน

เงินสด 100,000

ลูกหนี้การค้า 156,000

สินค้าคงเหลือ 180,000

เงินลงทุนในสาขา

อุปกรณ์ 600,000

ค่าเส่ือมราคาสะสม 40,000

เจ้าหนี้การค้า 80,000

สำนักงานใหญ่

หุ้นสามัญ 600,000

กำไรสะสม

O25 บทที่ 1 การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา



!
รายการปิดบัญชีของสาขาและรายการปรับปรุงและปิดบัญชีของสำนักงานใหญ่ 

!

!
!
การบันทึกรายการปิดบัญช ี 

ที่ สมุดบัญชีของสำนักงานใหญ่ สมุดบัญชีของสาขา

9

10

11

ที่ สมุดบัญชีของสาขา สมุดบัญชีของสำนักงานใหญ่

9 ขาย

ต้นทุนสินค้าขาย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

กำไรขาดทุน

10 กำไรขาดทุน เงินลงทุนในสาขา

สำนักงานใหญ่ กำไรสุทธิของสาขา

11 กำไรสุทธิของสาขา

ที่

O26 บทที่ 1 การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา



งบการเงินหลังปิดบัญชี 

!

กำไรขาดทุน

สมุดบัญชีของสาขา สมุดบัญชีของสำนักงานใหญ่ที่

O27 บทที่ 1 การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา



!
การบันทึกบัญชีเม่ือกิจการส่งสินค้าไปให้สาขาในราคาสูงกว่าทุน 

รายการ สำนักงานใหญ่ สาขา รายการปรับปรุง งบการเงินรวม

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต

งบกำไรขาดทุน

ขาย 1,600,000

ต้นทุนสินค้าขาย 940,000

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 360,000

กำไรสุทธิ 300,000

งบกำไรสะสม

กำไรสะสมต้นงวด 280,000

กำไรสุทธิ 300,000

เงินปันผลจ่าย 160,000

กำไรสะสมปลายงวด

งบแสดงฐานะการเงิน

เงินสด 100,000

ลูกหนี้การค้า 156,000

สินค้าคงเหลือ 180,000

เงินลงทุนในสาขา

อุปกรณ์ 600,000

ค่าเส่ือมราคาสะสม 40,000

เจ้าหนี้การค้า 80,000

สำนักงานใหญ่

หุ้นสามัญ 600,000

กำไรสะสม

O28 บทที่ 1 การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา



!
!
งบการเงินรวม (กรณีส่งสินค้าไปในราคาสูงกว่าทุน และใช้วิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินค้าแบบต่อเนื่อง) 

!
รายการ สำนักงานใหญ่ สาขา รายการปรับปรุง งบการเงินรวม

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต

งบกำไรขาดทุน

ขาย 1,600,000

ต้นทุนสินค้าขาย 940,000

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 360,000

กำไรสุทธิ 300,000

งบกำไรสะสม

กำไรสะสมต้นงวด 280,000

กำไรสุทธิ 300,000

เงินปันผลจ่าย 160,000

กำไรสะสมปลายงวด

งบแสดงฐานะการเงิน

เงินสด 100,000

ลูกหนี้การค้า 156,000

สินค้าคงเหลือ 180,000

เงินลงทุนในสาขา

อุปกรณ์ 600,000

ค่าเส่ือมราคาสะสม 40,000

เจ้าหนี้การค้า 80,000

สำนักงานใหญ่

หุ้นสามัญ 600,000

O29 บทที่ 1 การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา



กำไรสะสม

รายการ สำนักงานใหญ่ สาขา รายการปรับปรุง งบการเงินรวม

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต

O30 บทที่ 1 การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา


