
 

บทที� 1 บทนาํ 
หวัเรื�อง 
☯ แมบ่ทการบญัช ี 
☯ วตัถปุระสงคข์องงบการเงนิ  
☯ ขอ้สมมต ิ 
☯ ลกัษณะเชงิคุณภาพของงบการเงนิ 
☯ ขอ้จาํกดัสาํหรบัขอ้มลูที(มคีวามเกี(ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจและความ 
          เชื(อถอืได ้
☯ องคป์ระกอบของงบการเงนิ 
☯ การรบัรูอ้งคป์ระกอบของงบการเงนิ 
☯ การวดัมลูค่าองคป์ระกอบของงบการเงนิ 
☯ แนวคดิเกี(ยวกบัทนุและการรกัษาระดบัทนุ 
☯ งบการเงนิ 
☯ ส่วนประกอบของงบการเงนิ  
☯ ดอกเบี-ย: แนวคดิของมลูค่าอนาคตและมลูค่าปจัจบุนั 
☯ แนวคดิของดอกเบี-ย 
☯ เงนิรวมจาํนวนเดยีว 
☯ เงนิงวด   
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แม่บทการบญัชี  

แม่บทการบญัชี (Accounting Framework) เป็นหลกัเกณฑ์
สาํคญัในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงนิซึ(งผูใ้ชง้บการเงนิควรรบัทราบ
และเขา้ใจเหตผุลในการจดบนัทกึรายการต่าง ๆ ทางการบญัช ี

แม่บทการบญัชี(ปรบัปรุง 2552) ซึ(งเป็นไปตามเกณฑท์ี(กาํหนดขึ-น
ตามแม่บทบญัชี (Framework for the preparation and of 
statements (Bound volume 2009)) ไดอ้ธบิายเกี(ยวขอ้งกบัเรื(องต่าง ๆ 
ดงัต่อไปนี- 

∗ วตัถปุระสงคข์องงบการเงนิ 

∗ ลกัษณะเชิงคุณภาพที(กําหนดว่าขอ้มูลในงบการเงินมี
ประโยชนต่์อผูใ้ช ้

∗ องคป์ระกอบและการวดัมลูค่าของงบการเงนิ 

∗ แนวความคดิเกี(ยวกบัทนุและการรกัษาระดบัทนุ 

วตัถุประสงคข์องงบการเงิน 

งบการเงนิจดัทาํขึ-นโดยมวีตัถปุระสงคเ์พื(อใหข้อ้มูลเกี(ยวกบัฐานะ
การเงนิ ผลการดาํเนินงาน และการเปลี(ยนแปลงฐานะการเงนิของกิจการ  
ขอ้มูลในงบการเงนิจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินท ั-งภายในและ
ภายนอกกจิการเนื(องจากจะนาํไปใชใ้นการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิ   
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ขอ้สมมติ 

เกณฑค์งคา้ง   

หลกัเงนิคา้งเป็นวิธีการบญัชีที(ใชห้ลกัในการปนัส่วนรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายใหอ้ยู่ในงวดบญัชีน ั-น ๆ เพื(อใหแ้สดงผลการดาํเนินงานของแต่
ละงวดอย่างเหมาะสม โดยไม่ตอ้งคาํนึงว่ารายรบันั-นไดเ้งนิสดมาแลว้หรอื
ยงั และค่าใชจ่้ายไดจ่้ายเป็นเงนิสดไปแลว้หรอืยงั 

การดาํเนนิงานต่อเนื#อง   

กจิการที(จดัต ั-งขึ-นมาย่อมมวีตัถปุระสงคท์ี(จะดาํเนินงานอยู่ต่อไปโดย
ไม่มกีาํหนดเวลาลม้เลกิ กิจการที(ต ั-งขึ-นมาย่อมจะดาํเนินงานต่อเนื(องกนั
ไปอย่างนอ้ยก็นานพอที(จะดาํเนินงานตามแผน และขอ้ผูกพนัที(ทาํไวจ้น
สาํเรจ็ นกับญัชจีงึมขีอ้สมมตุวิา่ กจิการไม่ต ั-งใจที(จะเลกิดาํเนินงาน  

 

ลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน 

 หมายถงึลกัษณะที(ทาํใหข้อ้มลูในงบการเงนิมปีระโยชนต่์อผูใ้ชง้บ
การเงนิ ม ี4 ประการคอื เขา้ใจได ้ เกี(ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจ  เชื(อถอืได ้
และเปรยีบเทยีบกนัได ้
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เขา้ใจได ้ 

ขอ้มลูในงบการเงนิตอ้งสามารถเขา้ใจไดท้นัททีี(ผูใ้ชง้บการเงนิใชข้อ้มลู 

เกี#ยวขอ้งกบัการตดัสินใจ  

ขอ้มูลที(มปีระโยชนต่์อการตดัสนิใจของผูใ้ชง้บ จะตอ้งเป็นขอ้มูลที(
ช่วยใหผู้ใ้ชง้บสามารถประเมนิเหตกุารณใ์นอดตี ปจัจบุนัและอนาคต  

เชื#อถอืได ้ 

ขอ้มูลที(เป็นประโยชนต์อ้งเชื(อถอืได ้ขอ้มูลจะมคีุณสมบตัขิองความ
เชื(อถอืไดเ้มื(อปราศจากความผิดพลาดที(มสีาระสาํคญัและความลาํเอยีง  
และผูใ้ชข้อ้มลูสามารถเชื(อถอืไดว้า่ขอ้มลูนั-นเป็นตวัแทนอนัเที(ยงธรรมของ
ขอ้มลูที(ตอ้งการใหแ้สดง   

ลกัษณะของขอ้มลูที(เชื(อถอืได ้คอื เป็นตวัแทนอนัเที(ยงธรรม เนื-อหา
สาํคญักว่ารูปแบบ มีความเป็นกลาง มีความระมดัระวงัและมีความ
ครบถว้น 

∗ การเป็นตวัแทนอนัเที�ยงธรรม  

งบแสดงฐานะการเงินควรแสดงรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีที(
เขา้เกณฑก์ารรบัรูใ้หเ้ป็นสินทรพัย ์ หนี-สิน และส่วนของเจา้ของ ณ วนัที(
รายงาน 
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∗ เนื� อหาสาํคญักว่ารูปแบบ  

ขอ้มูลนั-นตอ้งบนัทกึและแสดงตามเนื-อหาและความจริงเชิงเศรษฐกิจ  
มิใช่ตามรูปแบบทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว  เนื- อหาของรายการและ
เหตกุารณ์ทางบญัชอีาจไมต่รงกบัรูปแบบทางกฎหมายหรอืรูปแบบที(ทาํขึ-น   

∗ ความเป็นกลาง  

ขอ้มูลมคีวามน่าเชื(อถอืเมื(อขอ้มูลที(แสดงอยู่ในงบการเงนิมคีวามเป็น
กลางหรือปราศจากความลาํเอียง งบการเงนิจะขาดความเป็นกลางหากการ
เลอืกหรือการแสดงขอ้มลูในงบการเงนินั-นมผีลทาํใหผู้ใ้ชง้บการเงนิตดัสนิใจ
หรอืใชดุ้ลพนิิจตามที(กจิการตอ้งการ 

∗ ความระมดัระวงั  

การดําเนินธุรกิจมกัมีความไม่แน่นอนเกิดขึ-นเสมอ การจดัทาํงบ
การเงนิจงึจาํเป็นตอ้งใชค้วามระมดัระวงั รบัรูเ้รื(องความไมแ่น่นอนนี-ไวด้ว้ย 

∗ ความครบถว้น 

ขอ้มูลในงบการเงนิที(เชื(อถอืไดต้อ้งครบถว้นภายใตข้อ้จาํกดัของความ
มสีาระสาํคญัและตน้ทนุการจดัทาํรายการ 
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เปรียบเทียบกนัได ้

ผูใ้ชง้บการเงนิตอ้งสามารถเปรียบเทยีบงบการเงนิของกิจการในรอบ
ระยะเวลาต่างกนัเพื(อคาดคะเนถึงแนวโนม้ของฐานะการเงนิและผลการ
ดาํเนินงานของกจิการนั-น 

ขอ้จํากดัสําหรบัขอ้มูลที#มีความเกี#ยวขอ้งกบัการตัดสินใจ
และความเชื#อถอืได ้

ทนัต่อเวลา  
การรายงานขอ้มูลล่าชา้อาจทาํใหข้อ้มูลสูญเสยีความเกี(ยวขอ้งกบัการ

ตดัสนิใจ ฝ่ายบริหารตอ้งพจิารณาเปรียบเทยีบระหว่างประโยชนท์ี(ไดร้บัจาก
การรายงานที(ทนัต่อเวลากบัความเชื(อถอืไดข้องรายงาน  

ความสมดุลระหว่างประโยชนที์#ไดร้บักบัตน้ทุนที#เสียไป 
นกับญัชีตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาระหว่างประโยชนท์ี(ไดร้บักบั

ตน้ทนุที(เสยีไปในการจดัหาขอ้มลูนั-น  

ความสมดุลของลกัษณะเชิงคุณภาพ 
ผูจ้ดัทาํงบการเงนิตอ้งหาความสมดุลของลกัษณะเชิงคุณภาพต่าง ๆ 

นกับญัชจีงึตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการตดัสนิใจ 

การแสดงขอ้มูลที#ถูกตอ้งตามควร 
การนาํลกัษณะเชงิคุณภาพและมาตรฐานการบญัชทีี(เหมาะสมมาใช ้

ปฏบิตัจิะส่งผลใหง้บการเงนิแสดงขอ้มลูที(ถกูตอ้งและยุตธิรรม หรอือกีนยั
หนึ(ง งบการเงนินั-นใหข้อ้มลูที(ถกูตอ้งตามควรนั (นเอง 
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องคป์ระกอบของงบการเงิน 

องคป์ระกอบซึ(งเกี(ยวขอ้งกบัการวดัฐานะการเงนิในงบแสดงฐานะ
การเงนิ ไดแ้ก่ สินทรพัย ์หนี- สินและส่วนของเจา้ของ องคป์ระกอบซึ(ง
เกี(ยวขอ้งกบัการวดัผลการดาํเนินงานในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไดแ้ก่ 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  

ฐานะการเงนิ องคป์ระกอบที(เกี(ยวขอ้งโดยตรงกบัการวดัฐานะ
การเงนิไดแ้ก่ สนิทรพัย ์หนี-สนิและส่วนของเจา้ของ 

∗ สนิทรพัย ์ หมายถงึ ทรพัยากรที(อยู่ในการควบคุมของกิจการ  
ทรพัยากรดงักล่าวเป็นผลของเหตกุารณใ์นอดตีซึ(งกิจการคาดว่า
จะไดร้บัประโยชนจ์ากทรพัยากรนั-นในอนาคต 

∗ หนี�สนิ หมายถงึ ภาระผูกพนัในปจัจบุนัของกิจการ ซึ(งเป็นผล
ของเหตกุารณใ์นอดตีซึ(งภาระผูกพนันี-จะส่งผลใหก้จิการสูญเสยี
ทรพัยากรในอนาคต  

∗ ส่วนของเจา้ของ หมายถงึ ส่วนไดเ้สยีคงเหลอืในสนิทรพัยข์อง
กจิการหลงัจากหกัหนี-สนิท ั-งหมดออกแลว้ 
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ผลการดําเนินงาน องคป์ระกอบที(เกี(ยวขอ้งโดยตรงกบัการวดัผลการ
ดาํเนินงานไดแ้ก่ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย คาํนิยามขององคป์ระกอบต่าง ๆ มี
ดงันี-  

∗ รายได ้ หมายถงึ การเพิ(มขึ-นของประโยชนเ์ชงิเศรษฐกิจในรอบ
ระยะเวลาบญัชใีนรูปกระแสเขา้หรอืการเพิ(มค่าของสนิทรพัยห์รอื
การลดลงของหนี-สนิ ซึ(งมผีลใหส่้วนของเจา้ของเพิ(มขึ-น  

∗ ค่าใชจ่้าย หมายถงึ การลดลงของประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิในรอบ
ระยะเวลาบญัชใีนรูปกระแสออกหรอืการลดค่าของสนิทรพัย ์ 

การรบัรูอ้งคป์ระกอบของงบการเงิน 

การรบัรูร้ายการ หมายถงึ การรวมรายการเขา้เป็นส่วนหนึ(งของงบ
แสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จดว้ยตวัอกัษรและจาํนวน
เงิน การรบัรูส้ินทรพัย ์หนี- สิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจะเกิดขึ-นเมื(อเขา้
เงื(อนไขทกุขอ้ ดงัต่อไปนี- 

1. มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที(ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตของรายการดงักลา่วจะเขา้หรอืออกจากกจิการ 

2. รายการดงักล่าวมีราคาทุนหรือมูลค่าที(สามารถวดัไดอ้ย่าง 
น่าเชื(อถอื 
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ความน่าจะเป็นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต การ
ประเมนิระดบัความไม่แน่นอนของประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิในอนาคตทาํได ้
โดยอาศยัหลกัฐานที(มอียู่ในขณะจดัทาํงบการเงนิ 

ความเชื�อถอืไดข้องการวดัมูลค่า การประมาณที(สมเหตุสมผล
เป็นส่วนสาํคญัในการจดัทาํงบการเงนิและไม่ทาํใหง้บการเงนิขาดความ
น่าเชื(อถอื 

การวดัมูลค่าองคป์ระกอบของงบการเงิน 

 การวดัมูลค่า คอื การกาํหนดจาํนวนที(เป็นตวัเงนิเพื(อรบัรูอ้งคป์ระกอบ
ของงบการเงนิในงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ เกณฑท์ี(
ใชว้ดัค่าต่างๆ มดีงันี- 

1. ราคาทุนเดิม หมายถงึ การบนัทกึสนิทรพัยด์ว้ยจาํนวนเงนิสด
หรือรายการเทียบเท่าเงินสดที(จ่ายไปหรือบนัทึกดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมของสิ(งที(นาํไปแลกสินทรพัย ์ณ เวลาที(ไดส้ินทรพัยน์ ั-น 
และการบนัทึกหนี-สินดว้ยจาํนวนเงนิที(ไดร้บัจากการก่อภาระ
ผูกพนั 
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2. ราคาทนุปจัจุบนั หมายถงึการแสดงสนิทรพัยด์ว้ยจาํนวนเงนิสด

หรือรายการเทยีบเท่าเงนิสดที(ตอ้งจ่ายในขณะนั-นเพื(อใหไ้ดม้าซึ(ง
สินทรพัยช์นิดเดียวกนัหรือสินทรพัยท์ี(เท่าเทียมกนั และการ
แสดงหนี-สนิดว้ยจาํนวนเงนิสดหรือรายการเทยีบเท่าเงนิสดที(ตอ้ง
ใชช้าํระภาระผูกพนัในขณะนั-น 

3. มูลค่าที�จะไดร้บั หมายถงึการแสดงสนิทรพัยด์ว้ยจาํนวนเงนิสด
หรือรายการเทียบเท่าเงินสดที(อาจไดม้าในขณะนั-นการแสดง
หนี-สนิดว้ยมลูค่าที(ตอ้งจ่ายคืน 

4. มูลค่าปจัจุบนั หมายถงึการแสดงสนิทรพัยด์ว้ยมลูค่าปจัจบุนัของ
กระแสเงนิสดรบัสุทธิในอนาคตแสดงหนี-สินดว้ยมูลค่าปจัจุบนั
ของกระแสเงนิสดจ่ายสุทธ ิ

แนวคิดเกี�ยวกบัการรกัษาระดบัทุนและการวดัผลกําไร แนวคิด
เกี(ยวกบัทนุก่อใหเ้กดิแนวคิดเกี(ยวกบัการรกัษาระดบัทนุ ดงันี- 

� การรกัษาระดบัทนุทางการเงนิ แนวคิดนี-กาํไรเกิดขึ-นเมื(อจาํนวน
ที(เป็นตวัเงนิของสนิทรพัยสุ์ทธิเมื(อสิ-นรอบระยะเวลาบญัชสูีงกว่า
จาํนวนที(เป็นตวัเงนิของสนิทรพัยสุ์ทธิเมื(อเริ(มรอบระยะบญัช ี
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� การรกัษาระดบัทุนทางการผลิต ตามแนวคิดนี-กาํไรเกิดขึ-นเมื(อ
กาํลงัการผลติที(กจิการสามารถใชใ้นการผลติหรือใชผ้ลติจริงเมื(อ
สิ- นรอบระยะเวลาบญัชีสูงกว่ากําลงัการผลิตเมื(อเริ(มรอบ
ระยะเวลาบญัช ี

แนวคิดเกี#ยวกบัทุนและการรกัษาระดบัทุน 

แนวคิดเกี�ยวกบัทุน แนวคิดทางการเงนิที(เกี(ยวกบัทนุมาใชใ้นการ
จดัทาํงบการเงนิ แบ่งออกเป็น 2 แนวคดิคอื 

∗ แนวคิดเกี(ยวกบัทุนทางการเงินซึ(งรวมถึงเงินที(ลงทุนหรือ
สนิทรพัยสุ์ทธหิรอืส่วนของเจา้ของ 

∗ แนวคิดเกี(ยวกบัทุนทางการผลติ หมายถงึทนุที(อยู่ในรูปของ
กาํลงัการผลติที(สามารถใชใ้นการผลติหรือที(ใชผ้ลติจริงและ
สามารถวดัไดใ้นรูปของผลผลติ  

งบการเงิน  

งบการเงนิ (Financial Statements) คอืรายงานทางการเงนิ
ที(จดัทาํขึ-นเพื(อวดัผลการดาํเนินงานของกิจการภายหลงัไดด้าํเนินงานมา
เป็นระยะเวลา (งวดบญัชี) หนึ(งแลว้ งบการเงนิที(สมบูรณ์ประกอบดว้ย 
งบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี(ยนแปลง
ส่วนของเจา้ของ งบกระแสเงนิสดและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
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ส่วนประกอบของงบการเงิน 

งบการเงนิฉบบัสมบูรณข์องกจิการตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที( 1(
ปรบัปรุง 2555) เรื(องการนาํเสนองบการเงนิ ประกอบดว้ย 

1. งบแสดงฐานะการเงนิ (Statement of financial position) 
2. งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (Statement of comprehensive 

income) 
3. งบแสดงการเปลี(ยนแปลงส่วนของเจา้ของ 
4. งบกระแสเงนิสด (Cash Flow Statement) 
5. หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
6. งบแสดงฐานะการ เงิน  ณ ว ันตน้งวดของงวดที(นํามา

เปรียบเทยีบที(ใกลท้ี(สุด เมื(อกิจการไดน้าํนโยบายบญัชีใหม่มา
ถอืปฏบิตัิยอ้นหลงัหรือการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั หรือเมื(อ
กจิการมกีารจดัประเภทรายการในงบการเงนิใหม่ 

 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ คืองบการเงนิที(แสดงผลการดาํเนินงาน 
สาํหรบังวดบญัชีหนึ(งว่ากิจการมรีายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจาํนวนเท่าใด หาก
กจิการมรีายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายแสดงวา่ในงวดบญัชนี ั-นมกีาํไร   

กิจการตอ้งแสดงรายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท ั-งหมดที(รบัรูใ้นงวด
ในงบการเงนิ ดงันี-  
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1. งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็เพยีงงบการเงนิเดยีว หรอื 

2.  แยกเป็นสองงบคอื 

2.1 งบเฉพาะกาํไรขาดทนุ  

2.2 งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จที(ต ั-งตน้ดว้ยกาํไรหรอืขาดทุนและ
แสดงองคป์ระกอบของกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็  

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 1 (ปรบัปรุง 2555) ไดเ้ปลี(ยนแปลงการ
นาํเสนองบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยกาํหนดใหแ้ยกรายการกาํไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื(นออกเป็น 2 ส่วน คอื 

1. รายการที(สามารถกลบัรายการรบัรูเ้ป็นกาํไรหรือขาดทุน เช่น ผล
กาํไรขาดทนุจากการแปลงค่างบการเงนิที(เป็นเงนิตราต่างประเทศ  

2. รายการที(ไม่สามารถกลบัรายการรบัรูเ้ป็นกาํไรหรือขาดทุน เช่น 
กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั
หรอืส่วนเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัย ์

**ดูตวัอย่างงบการเงนิของ Good Group (International) Limited  
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งบแสดงฐานะการเงิน คอืงบการเงนิที(แสดงฐานะการเงนิของกจิการ
ว่า ณ วนัที(ระบุในงบแสดงฐานะการเงนินั-น กิจการมีฐานะการเงนิเป็น
อย่างไร มสีนิทรพัย ์หนี-สนิและส่วนของเจา้ของเท่ากบัเท่าใด  

 

งบแสดงการเปลี&ยนแปลงสว่นของเจา้ของ   

∗ การเปลี�ยนแปลงทั�งหมดในสว่นของเจา้ของ ซึ�งแสดงรายการ
ต่อไปนี�  
� กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 
� สาํหรบัแต่ละองคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของ 

ผลกระทบของการนาํนโยบายการบญัชมีาปรบัปรุงยอ้นหลงั 
� สาํหรบัแต่ละองค์ประกอบของส่วนของเจา้ของ การ

กระทบยอดระหว่างยอดยกมา ณ วนัตน้งวดและวนัสิ-น
งวด ใหเ้ปิดเผยการเปลี(ยนแปลงซึ(งเป็นผลมาจาก 
� กาํไรหรอืขาดทนุ 
� แต่ละรายการของกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื(น 
� รายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของจากความสามารถในการ

เป็นเจา้ของ ซึ(งแสดงเงนิทุนที(ไดร้บัจากผูเ้ป็นเจา้ของ
และการจดัสรรส่วนทนุใหผู้เ้ป็นเจา้ของ 
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งบกระแสเงินสด คือ งบการเงินที(ใหข้อ้มูลเกี(ยวกบัการ
เปลี(ยนแปลงที(เกดิขึ-นของเงนิสดและรายการที(เทยีบเท่าเงนิสดของกจิการ 
งบกระแสเงนิสดจะแสดงเงนิสดที(ไดร้บัและเงนิสดที(จ่ายออกไป ในงวด
บญัชีหนึ(งที(เกิดขึ-นจาก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรม
ลงทนุและกจิกรรมจดัหาเงนิ  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ การเปิดเผยรายการที(ไม่ไดแ้สดง
อยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงนิ เพื(อใหง้บการเงนิมคีวามถูกตอ้งตามที(
ควร หมายเหตปุระกอบงบการเงนิตอ้งแสดงขอ้มลูเกี(ยวขอ้งกบัเกณฑก์าร
จดัทาํงบการเงนิ  

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิตอ้งแสดงขอ้มูลเกี(ยวกบัเกณฑก์าร
จดัทาํงบการเงนิ นโยบายบญัชทีี(กจิการเลอืกใชแ้ละขอ้มลูเพิ(มเตมิ ซึ-งตอ้ง
เปิดเผยขอ้มูลตามล ําด ับเพื(อใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจและสามารถ
เปรยีบเทยีบกบังบการเงนิของกจิการอื(นไดด้งันี-  

 ขอ้ความที(ระบุงบการเงนิไดจ้ดัทาํขึ-นตามมาตรฐานการ
บญัชอีย่างชดัเจนโดยไม่มเีงื(อนไข 

 สรุปนโยบายการบญัชีส ําคญัที(กิจการเลือกใชไ้ดแ้ก่ 
เกณฑก์ารวดัมูลค่าที(ใช ้นโยบายการบญัชีอื(นๆ ที(กิจการ
เลอืกใชซ้ึ(งเกี(ยวขอ้งกบัความเขา้ใจในงบการเงนิของกจิการ 
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 ขอ้มลูประกอบแต่ละรายการที(ปรากฏในงบการเงนิ โดย
เรยีงตามลาํดบั 

 ภาระผูกพนัตามสญัญาที(ยงัไม่รบัรูใ้นงบการเงนิ เช่น 
คดคีวามถกูฟ้องรอ้งใหช้าํระค่าเสยีหาย 

 หนี-สนิที(อาจเกดิขึ-น ประมาณการหนี-สนิ 

 ขอ้มูลที(ไม่ใชร้ายการทางการเงนิ เช่น วตัถปุระสงคแ์ละ
นโยบายการบรหิารความเสี(ยงทางการเงนิของกจิการ 

 กระบวนการในการบริหารเงนิลงทุนของกิจการ ไดแ้ก่ 
การรวมกจิการ เพิ(มทนุ ลดทนุ การเลอืกกจิการ 

 มตทิี(ประชมุ 



 

ใหข้อ้มลูที(มปีระโยชนต์่อการตดัสนิใจในเชงิเศรษฐกจิ 

เกณฑค์งคา้ง การดาํเนินงานต่อเนื(อง 

ทนัต่อเวลา ความสมดุลระหว่างประโยชน์
ที(ไดร้บักบัตน้ทนุที(เสยีไป ความสมดุลของ 

ลกัษณะเชงิคุณภาพ 

ถกูตอ้งและยุตธิรรมหรือถกูตอ้งตามควร 

เชื(อถอืได ้ เปรยีบเทยีบกนัได ้เกี(ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจ 

    นยัสาํคญั 

ความเป็นกลาง  ความระมดัระวงั เนื-อหาสาํคญักวา่รูปแบบ ตวัแทนอนัเที(ยงธรรม ความครบถว้น 

 

 

 
      

 
 

 
 
 
 

 

      
 
    

        
 

   
             

ลกัษณะของงบการเงนิ 

           ภาพที� 1-�  แม่บทการบญัชสีาํหรบัการจดัทาํและนาํเสนองบการเงนิ                           b-b6    

เขา้ใจได ้

วตัถปุระสงค ์

ขอ้สมมต ิ

ลกัษณะเชงิคุณภาพ 

ลกัษณะแรก 

ขอัจาํกดั 

ลกัษณะรอง 
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ตวัอย่างที� 1-1 งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็แบบขั�นเดียว (จดัประเภท
ค่าใชจ้า่ยตามหนา้ที�) 

บรษิทันนทร ีจาํกดั 
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

                  สาํหรบัปีสิ-นสุด 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25x2          
                                                                    หน่วย : บาท 
รายได:้    
   ขายสุทธ ิ   550,000 
   รายไดอ้ื(น   45,000 
        รวมรายได ้   595,000 
ค่าใชจ่้าย:    
   ตน้ทนุสนิคา้ขาย  330,000  
   ค่าใชจ่้ายในการขาย  73,000  
   ค่าใชจ่้ายในการบรหิารท ั (วไป  64,500  
   ดอกเบี-ยจ่าย  14,400  
   ขาดทนุจากการขายเงนิลงทนุระยะยาว  5,100  
        รวมค่าใชจ่้าย   487,000 
กาํไรก่อนตน้ทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได ้
ตน้ทนุทางการเงนิ 

  122,000 
14,400 

ภาษเีงนิได ้   33,600 
กาํไรสาํหรบัปี   74,400 
กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื(น 
กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี      

  0 
74,400 

กาํไรต่อหุน้  3.52 บาท 
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ตวัอย่างที� 1-2 งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็แบบหลายขั�น (จดัประเภท
ค่าใชจ้า่ยตามหนา้ที�) 

บรษิทันนทร ีจาํกดั 
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

            สาํหรบัปีสิ-นสุด 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25x2           
หน่วย : บาท 

รายไดจ้ากการขาย    
   ขาย   579,500 
   หกั รบัคนืและจาํนวนที(ลดให ้  18,200  
        ส่วนลดจ่าย  11,300 29,500 
  ขายสุทธ ิ   550,000 
ตน้ทนุสนิคา้ขาย    
     สนิคา้คงเหลอืตน้งวด   40,000  
    ซื-อ 340,000   
    หกั ส่งคนืและจาํนวนที(ไดล้ด (20,000)   
         ส่วนลดรบั (6,800)   
    บวก ค่าขนส่งเขา้ 11,800   
    ซื-อสุทธ ิ  325,000  
ตน้ทนุสนิคา้ที(มเีพื(อขาย  365,000  
หกั สนิคา้คงเหลอืปลายงวด  (35,000)  
ตน้ทนุสนิคา้ขาย   330,000 
กาํไรข ั-นตน้   220,000 
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รายไดอ้ื(น:    
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน    
     ดอกเบี-ยรบั 2,100   

     เงนิปนัผล 5,200   

     ค่าเช่า 
     กาํไรจากการขายอปุกรณ ์
     กาํไรจากการถกูเวนคนืที(ดนิ 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 
     เงนิเดอืนพนกังาน 
     ค่าโฆษณา 

7,200 
6,500 

24,000 
 
 

48,000 
12,000 

 
 

 
 
 

45,000 
265,000 

 

     ค่าขนส่งออก 7,300   

     ค่าเสื(อมราคาอปุกรณก์ารขนส่ง 3,000   

     ค่าใชจ่้ายในการขายอื(น 2,700 73,000  

     ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร    

     เงนิเดอืนพนกังานบรหิาร 27,100   

      ค่าสาธารณูปโภค 9,900   

      ค่าวสัดุ 7,700   
      ค่าประกนัภยั 5,800   
      ค่าเสื(อมราคาอาคาร 2,500   
      ค่าเสื(อมราคาอปุกรณส์าํนกังาน 2,000   
      ค่าตดัจาํหน่าย 3,200   
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      หนี-สูญ 4,500   
      ค่าใชจ่้ายในการบรหิารท ั (วไปอื(นๆ 
ค่าใชจ่้ายอื(นๆ 
       ขาดทนุจากการขายเงนิลงทนุ 

ระยะยาว                         

1,800 64,500 
 
 

5,100 

 
 

       รวมค่าใชจ่้าย   142,600 
กาํไรก่อนตน้ทนุทางการเงนิและ 
   ภาษเีงนิได ้
ตน้ทนุทางการเงนิ 
ภาษเีงนิได ้
กาํไรสาํหรบัปี 
กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื(น 
กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 
กาํไรต่อหุน้ 

   
122,400 
14,400 
33,600 
74,400 

0 
74,400 

    3.52 บาท  
 

 

 กรณีที(บรษิทัมตีราสารที(อาจเปลี(ยนเป็นหุน้สามญัปรบัลด (Dilutive 
potential ordinary shares) หมายถงึ ตราสารที(หากเปลี(ยนเป็นหุน้
สามญัแลว้จะทาํใหก้าํไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้จากการดาํเนินงานต่อเนื(อง
ลดลง (เพิ(มขึ-น) เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้บรุมิสทิธแิปลงสภาพ ใบสาํคญั
แสดงสทิธซิื-อหุน้ บรษิทัตอ้งแสดงกาํไรต่อหุน้ปรบัลดเพิ(มเตมิดว้ย ดงันี- 
 



b-21 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 
    ข ั-นพื-นฐาน      

   
3.52 

    ปรบัลด    3.10  
 
 

ตวัอย่างที� 1-Y งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ 
บรษิทันนทร ีจาํกดั 

งบแสดงการเปลี(ยนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ 
            สาํหรบัปีสิ-นสุด 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25x2                 

หน่วย : บาท 
 หุน้

บรุมิสทิธ ิ
หุน้สามญั ส่วนเกนิ

มลูค่า
หุน้

สามญั 

กาํไร
สะสม 

รวม 

ยอดคงเหลอื 1 มกราคม 
25x2 ตามที(รายงานในงวด
ก่อน  

50,000 60,000 25,000 45,600 180,600 

หกั แกไ้ขขอ้ผดิพลาดจาก
งวดก่อน - ค่าเสื(อมราคา
งวดก่อนที(บนัทกึไวต้ํ (าไป 
หกัผลกระทบของภาษ ี
2,000 บาท 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

(3,000) 

 
 
 
 

(3,000) 
ยอดคงเหลอื 1 มกราคม 
25x2 หลงัรายการปรบัปรุง 

 
50,000 

 
60,000 

 
25,000 

 
42,600 

 
177,600 

บวก กาํไรเบด็เสร็จรวม
สาํหรบัปี 

    
74,400 

 
74,400 

หกั ประกาศจ่ายเงนิปนัผล
หุน้บรุมิสทิธิ (หุน้ละ 0.80 
บาท) 

    
(4,000) 

 
(4,000) 
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ประกาศจ่ายเงนิปนัผลหุน้ 
 สามญั (หุน้ละ 0.60 บาท) 

    
(12,000) 

 
(12,000) 

บวก ออกจาํหน่ายหุน้
สามญั เมื(อวนัที( 2 
มกราคม 25x2 (8,000 
หุน้) 

  
40,000 

 
 

 
15,000 

 
 

 
 
 
 

 
55,000 

 
 

ยอดคงเหลอื 31 ธนัวาคม 
25x2 

50,000 100,000 40,000 101,000 291,000 

ตวัอย่างที� 1-Z งบแสดงฐานะการเงนิ 
บรษิทันนทรี จาํกดั 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
           สาํหรบัปีสิ�นสุด 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25x2    

หน่วย : บาท 
สนิทรพัย ์

สนิทรพัยห์มุนเวยีน    
   เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  22,500  
   เงนิฝากธนาคาร  40,000  
   ลูกหนี- 55,000   
   หกั ค่าเผื(อหนี-สงสยัจะสูญ 4,500 50,500  
   ต ั kวเงนิรบั  26,000  
   สนิคา้คงเหลอื (ราคาทนุเฉลี(ยหรอื 
     ราคาตลาดที(ตํ (ากวา่) 

  
35,000 

 

   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื(น  10,000  
             รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน   184,000 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน    
   เงนิลงทนุในหุน้สามญัของบรษิทั 
      เกษตร จาํกดั 

  
41,800 

 

   ที(ดนิที(ถอืไวเ้พื(อก่อสรา้งในอนาคต  55,000  
   กองทนุขยายโรงงาน  48,700  
   ที(ดนิ  22,000  
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   อาคาร 100,000   
   หกั ค่าเสื(อมราคาสะสม 30,000 70,000  
   อปุกรณ ์ 80,000   
   หกั ค่าเสื(อมราคาสะสม 20,000 60,000  
   สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน  lm,noo  
   สนิทรพัยอ์ื(น  m,ooo  
         รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน   lpp,ooo 
         รวมสนิทรพัย ์   528,000 
    

หนี� สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
หนี-สนิหมนุเวยีน    
   เจา้หนี-  pq,poo  
   ต ั kวเงนิจ่าย  br,ooo  
   ดอกเบี-ยคา้งจ่าย  p,roo  
   เงนิเดอืนคา้งจ่าย  s,poo  
   ค่านายหนา้คา้งจ่าย  b,ooo  
   ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย  bo,ooo  
   เงนิรบัลว่งหนา้จากลูกคา้  q,roo  
   ค่าเช่ารบัลว่งหนา้  p,moo  
        รวมหนี-สนิหมนุเวยีน   tl,ooo 
หนี-สนิไมห่มนุเวยีน    
   หุน้กู ้(10%, ครบกาํหนด 31  
     ธนัวาคม 25x9) 

  
150,000 

 

   หกั ส่วนตํ (ามลูค่าหุน้กู ้  6,000 144,000 
        รวมหนี-สนิ   237,000 
ส่วนของผูถ้อืหุน้    
    ทนุชาํระแลว้    
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     หุน้บรุมิสทิธ ิ(มลูค่าหุน้ละ 10 
        บาท 8% ชนิดสะสมและไม่ 
       ร่วมรบั จดทะเบยีน 10,000 
       หุน้  ออกจาํหน่ายแลว้ 5,000 
       หุน้) 

 
 
 
 

50,000 

  

   หุน้สามญั (มลูค่าหุน้ละ 5 บาท 
       จดทะเบยีน 25,000 หุน้ ออก 
       จาํหน่ายแลว้ 20,000 บาท) 

 
 

100,000 

 
 

150,000 

 

   ส่วนเกนิมลูค่าหุน้  40,000  
          รวมทนุที(ชาํระแลว้ 
   กาํไรสะสม 

   
   8,000 

190,000 
 

        จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย    93,000 101,000 
        ยงัไมจ่ดัสรร   291,000 
รวมหนี-สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้   528,000 
    
ตวัอย่างที� 1-\ งบกระแสเงนิสด 

 บรษิทันนทร ีจาํกดั 
งบกระแสเงนิสด 

         สาํหรบัปีสิ-นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 25x2           
  หน่วย : บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน :   
เงนิสดรบัจากลูกหนี-  
ดอกเบี-ยรบั 
เงนิปนัผลรบั 
ค่าเช่ารบั 

      538,700 
2,100 
5,200 
8,400 

 

เงนิสดรบัจากกจิกรรมดาํเนินงาน  554,400 
เงนิสดจ่ายใหก้บัเจา้หนี-และพนกังาน 455,900  
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ดอกเบี-ยจ่าย 
ภาษจ่ีาย 

14,200 
47,300 

   เงนิสดจ่ายสาํหรบักจิกรรมดาํเนินงาน  517,400 
เงนิสดสุทธจิากการดาํเนินงาน  37,000 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ :   
ซื-อเงนิลงทนุระยะส ั-น 
ขายเงนิลงทนุระยะส ั-น 
ซื-อเงนิลงทนุระยะยาว 
ขายเงนิลงทนุระยะยาว 
ซื-อที(ดนิ โรงงานและอปุกรณ์ 
ขายที(ดนิ โรงงานและอปุกรณ์ 
เงนิสดสุทธทิี(ใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ 

กระแสเงนิสดจากการจดัหาเงนิ : 
เงนิกูร้ะยะส ั-น 
จ่ายชาํระหนี-สนิระยะส ั-น 
กูย้มืเงนิระยะยาว 
จ่ายชาํระหนี-สนิระยะยาว 
ออกจาํหน่ายหุน้สามญั 
จ่ายเงนิปนัผล 
เงนิสดสุทธทิี(ไดจ้ากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ(มขึ-นสุทธ ิ
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที( 1 มค. 25x2 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที( 31ธค.25x2 

(18,000) 
8,000 

(14,000) 
10,900 

(38,800) 
76,400 

 
 

23,000 
(25,000) 
50,000 

(110,000) 
55,000 

(16,000) 
 
 

 
 
 
 

 
 

24,500 
 
 
 
 
 
 
 

(23,000) 
38,500 
24,000 
62,500 
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ดอกเบี �ย: แนวคดิของมูลค่าอนาคตและมูลค่าปัจจุบัน 

ดอกเบี-ย (Interest) ในทางธุรกจิจะหมายถงึตน้ทุนของการใชเ้งนิ
ตลอดงวดเวลาหนึ(ง ซึ(งมคีวามหมายใกลเ้คียงกบัทางเศรษฐศาสตรท์ี(ให ้
คาํจาํกดัความของดอกเบี-ยไวว้่า ดอกเบี-ยแสดงถงึมูลค่าของเงนิตามเวลา 
(Time value of money)  

แนวคิดของดอกเบี/ ย 
ดอกเบี-ยแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคอื  

• ดอกเบี-ยธรรมดา (Simple interest)  

• ดอกเบี-ยทบตน้ (Compound interest)  

ดอกเบี-ยธรรมดาจะนาํไปใชส้าํหรบัรายการทางธุรกิจที(มรีะยะเวลา
ส ั-น (นอ้ยกวา่ 1 ปี) โดยคาํนวณจากเงนิตน้ที(ลงทนุ ดว้ยสูตรต่อไปนี- 

i = prt 

 
กาํหนดให ้ i = ดอกเบี-ยธรรมดา 
  p = เงนิตน้ 
  r = อตัราดอกเบี-ย 
  t = ระยะเวลาที(แสดงเป็นหน่วยเดียวกบัอตัรา

ดอกเบี-ย 
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ดอกเบี�ยธรรมดา 

i   = prt =      1,500 × .08 × 3  =  360  บาท 
จาํนวนเงนิสะสม ณ สิ-นปีที( 3 เท่ากบั 1,500 + 360  =  1,860  บาท  

ดอกเบี�ยทบตน้ 
(1) (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
ปี เงนิตน้  อตัรา  เวลา  ดอกเบี-ยทบตน้ สะสม 

(2) + (5) 

1 1,500.00 × .08 × 1 = 120.00 1,620.00 
2 1,620.00 × .08 × 1 = 129.60 1,749.60 
3 1,749.60 × .08 × 1 = 139.97 1,889.57 
     รวม 389.57  

 

แนวคิดพื/ นฐานของดอกเบี/ ย 
 

           อตัราดอกเบี-ย          

     มลูค่าปจัจบุนั          มลูค่าอนาคต 
                         งวดเวลา 
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เงินรวมจํานวนเดียว  

เงนิรวมจาํนวนเดยีว (Single sum) หรอือาจเรยีกว่า Lump-sum 
จะเกี(ยวขอ้งกบัการคาํนวณในเรื(องต่อไปนี- 

∗ การหามูลค่าอนาคตของเงนิรวมยอดเดียวที(เหลอือยู่จากการ
นําเงนิฝากสาํหรบังวดเวลาหนึ(ง ณ อตัราดอกเบี-ยต่องวดที(
กาํหนดให ้

∗ การหามูลปัจจุบ ันของ เ งิน รวมยอด เดียวที( ถู กคิดลด 
(Discounted) สาํหรบังวดเวลาหนึ(ง ณ อตัราดอกเบี-ยต่องวด
ที(กาํหนดให ้

มูลค่าอนาคตของเงินยอดเดียว  

 การคาํนวณมูลค่าอนาคตเมื(อสิ-นปีที( 3 สามารถคาํนวณไดจ้ากสูตร
ดงันี-  

              FV   = PV(1+r)n                   (1)
  

 กาํหนดให ้ FV =    มลูค่าอนาคตสาํหรบัเงนิรวมยอดเดยีว      
(Future value) 
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   PV = มูลค่าปจัจบุนั (เงนิตน้) ของเงนิยอดเดยีว 
(Present value) 
   i = อตัราดอกเบี-ยต่องวดทบตน้  

  n = จาํนวนงวดทบตน้ 

 

จากตวัอย่างขา้งตน้ หากแทนค่าลงในสมการ จะไดม้ลูค่าอนาคตเท่ากบั 
   FV =   PV(1+r)n 

    =      1,500(1+1.08)3 
    =      1,500(1.08)3 
    =      1,500(1.25971) 

    =      1,889.57  บาท 

 การคาํนวณมลูค่าอนาคต นอกจากจะใชสู้ตรขา้งตน้แลว้ ยงัสามารถใช ้
ตารางทางการเงนิ คือ ตารางปจัจยัดอกเบี-ยมลูค่าอนาคต (Future value 
interest factor) (ตาราง A-1) โดยที( (1+r)n = FVIF จากตวัอย่างขา้งตน้เป็น
ตาราง FVIF ที( i=8%n=3ปี จะไดค่้า 1.2597 และนาํไปคูณกบั 1,500 บาท จะ
ไดม้ลูค่าอนาคตเท่ากบั 1,889.55 บาท ซึ(งสามารถเขยีนในลกัษณะแผนภาพ ได ้
ดงันี-  

n=3,i =8% 

      มูลคา่ปจัจุบนั                      งวดที� 1       งวดที� 2                       งวดที� 3 มูลคา่ปจัจุบนั  
       1,500 บาท                                                                                                  1,500 บาท 
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มูลค่าปัจจุบนัของเงินยอดเดียว 

การคาํนวณหามูลค่าปจัจบุนัของเงนิยอดเดยีว (Present value of 
a single sum) คือการคิดลด (Discounting) เงนิที(จะไดร้บัในอนาคต 
จากสูตรที( 1 สามารถหามลูค่าปจัจบุนัของเงนิยอดเดยีวไดด้งันี-  

 

 ni)(1

FV
PV

+

=
     (2) 

 

                                     3(1.08)

1,889.55PV =
 

  

              
1.2597

1,889.55
=

 

     

500,1=  

สูตรที( 2 สามารถนาํมาเขยีนใหมไ่ดด้งันี-  

                                                 

=PV
      ni)(1

1
PV

+

=  

 การคาํนวณมลูค่าปจัจบุนั นอกจากจะใชสู้ตรขา้งตน้แลว้ ยงั
สามารถใชต้ารางทางการเงนิ คอืตารางปจัจยัดอกเบี-ยมลูค่าปจัจบุนั 
(Present value interest factor) (ตาราง A-2) โดยที( 1/(1+i)n = PVIF 



b-31 

จากตวัอย่างขา้งตน้เปิดตาราง PVIF ที( i = 8% n=3 ปีจะไดค่้า 0.7938 
และนาํไปคูณกบั 1,889.55 บาท จะไดม้ลูค่าปจัจบุนัเท่ากบั 1,500 บาท 
ซึ(งสามารถเขยีนในลกัษณะแผนภาพ ไดด้งันี- 

                        

n=3, i=8% 
มูลคา่ปจัจุบนั                      งวดที� 1       งวดที� 2                       งวดที� 3           มูลคา่ปจัจุบนั  
  1,500 บาท                                                                                                                   1,500บาท     

                                                
ตวัอย่างการบญัชีสําหรบัเงินยอดเดียว 

ตวัอย่างที� 1-^ การหามูลค่าอนาคตของเงนิยอดเดียว 

 ในวนัที( 1 มกราคม 25x5 บรษิทันนทร ีจาํกดั ฝากเงนิ 100,000 
บาท เป็นเงนิกองทุนเพื(อการก่อสรา้ง กองทุนนี- จะไดร้บัดอกเบี-ยทบตน้ 
10% ต่อปี ดอกเบี-ยที(ไดร้บัในแต่ละงวดจะรวมเขา้เป็นเงนิกองทนุอกี  

1. จาํนวนเงนิกองทนุปลายปี 25x7 เท่ากบั 100,000(FVIF, 10%,3) = 
100,000(1.331)=133,100 บาท 

2. ดอกเบี-ยรวมเท่ากบั 133,100  – 100,000 = 33,100 บาท 

3. ตารางกองทนุสะสมแสดงไดด้งันี-  
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วนัที( ดอกเบี-ยรบั กองทนุคงเหลอื 
 1 มค. 25x5  100,000 บาท 
31 ธค. 25x5 100,000 × .10 =  10,000 110,000 บาท 

31 ธค. 25x6 110,000 × .10 =  11,000 121,000 บาท 

31 ธค. 25x7 121,000 × .10 =  12,100 133,100 บาท 

4. การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัท ั (วไป ที(เกี(ยวขอ้งกบัเงนิกองทุนมี
ดงันี-  
1 มกราคม 25x5 

 เงนิกองทนุพเิศษ ....................... 100,000 
 เงนิสด ............................................... 100,000 
ทกุวนัที( 31 ธนัวาคม  

 25x5 25x6 25x7 
เงนิกองทนุพเิศษ  10,000 11,000 12,100 
   รายไดจ้ากการลงทนุ  10,000 11,000 12,100 

ตวัอย่างที� 1-_ การคาํนวณหามูลค่าปจัจุบนัของเงนิยอดเดียว 
1. ตน้ทนุของเครื(องจกัร คาํนวณไดด้งันี-  

 เงนิสดจ่าย     25,000  บาท 
มลูค่าปจัจบุนัของตั kวเงนิจ่าย  
50,000(PVIF, 10%,2)  
= 50,000(.8264)    41,320  บาท 
ตน้ทนุของเครื(องจกัร   66,320  บาท 
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2. การบนัทกึรายการซื-อเครื(องจกัรทาํไดด้งันี-  
เครื(องจกัร ........................................... 66,320 
 เงนิสด .......................................................... 25,000  
 ต ั kวเงนิจ่าย .................................................... 41,320 

3. ตารางการจ่ายชาํระหนี- มดีงันี-  

วนัที( 
ดอกเบี-ยจ่ายที(เกดิขึ-น 
(จ่ายเมื(อครบกาํหนด) 

หนี-สนิ 
(ต ั kวเงนิจ่าย) 

เพิ(มขึ-น ยอดคงเหลอื 
1 มค. 25x5   41,320 
31 ธค. 25x5 41,320 ×.10 = 4,132 บาท 4,132 45,452 

31 ธค.  25x6 45,452 ×.10 = 4,548*บาท 4,548 50,000 

* บวกดอกเบี-ยจ่ายเพิ(มขึ-น 3 บาทเพื(อใหย้อดคงเหลอืสิ-นงวดเท่ากบั 
50,000 บาท 

4. การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัท ั (วไป มดีงันี- 

 31 ธนัวาคม 25x5 31 ธนัวาคม 25x6 
ดอกเบี-ยจ่าย ........................ 4,132  4,548  
    ต ั kวเงนิจ่าย  ....................  4,132  4,548 
ต ั kวเงนิจ่าย ...........................   50,000  
    เงนิสด ...........................    50,000 
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เงินงวด  

เงนิงวด (Annuity) หมายถงึกลุ่มเงนิสดที(มจีาํนวนเงนิและช่วง
ระยะห่างของการรบัหรือจ่ายเท่ากนั เงนิงวดมกัจะเกิดขึ-นทุกปี ทุกครึ(งปี 
ทกุไตรมาสหรอืทกุเดอืน  

เงนิงวดจาํแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ Ordinary annuity 
หมายถงึเงนิงวดที(มจีาํนวนเงนิเท่ากนั และเกิดขึ-น ณ วนัสิ-นงวดแต่ละ
งวด เงนิงวดอกีประเภทหนึ(งเรยีกว่า Annuity due หมายถงึเงนิงวดที(มี
จาํนวนเท่ากนัและเกดิขึ-น ณ วนัตน้งวด   

เงินงวดที#มีกระแสเงินสดเกิดขึ/ นปลายงวด  

มูลค่าอนาคตของ Ordinary annuity 

i

1ni)(1
 FVIFA

−+
=     (3) 

โดยที( FVIFA  (Future value interest factor for annuity) คือ
ปจัจยัดอกเบี-ยมลูค่าอนาคตของเงนิงวด 1 บาท 

หากตอ้งการหามลูค่าอนาคตของเงนิงวด 1 บาท อตัราดอกเบี-ย 8% 
ระยะเวลา 6 งวด หรอื FVA8%,6 กแ็ทนค่าลงไปในสูตรที( 3 ดงันี-  
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                                .08
1n8)(1 FVIFA −+

=  

       .08
11.58687 FVIFA −

=  

         FVIFA = 7.33588 หรอื 7.34
 

มูลค่าปัจจุบนัของ Ordinary annuity  

มูลค่าปจัจบุนัของ Ordinary annuity (PVA) คือจาํนวนเงนิ
เทียบเท่าในปจัจุบนัของกลุ่มเงนิสดจ่าย (หรือรบั) ที(เกิดขึ-นในช่วง
ระยะเวลาหนึ(ง โดยมขีอ้สมมตวิา่การจ่ายเงนิจะเกดิขึ-นตลอดช่วงเวลาห่าง
เท่ากนั  และ ณ อตัราดอกเบี-ยคงที(                        

i

ni)(1

1
-1

PVA +
=                                         (4) 

                                     .08

60.8)(1

1-1
PVA +

=  

            .08
(1.58687)

1-1

PVA =  
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                                    08.
63017.1−

=PVA  

       PVA= 4.62288 = 4.62 

 

เงินงวดที#มีกระแสเงินสดเกิดขึ/ นตน้งวด  

มูลค่าอนาคตของ Annuity due 

มูลค่าอนาคตของเงนิงวดชนิดที(เป็น Annuity due จะแตกต่างกบั
มลูค่าอนาคตของ Ordinary annuity ดงันี-  

ลกัษณะ ชนิดของมลูค่าเงนิงวดในอนาคต 
FVA-Ordinary FVAD-Due 

1. เวลาการจ่ายในแต่ละงวด สิ-นงวดเวลาแต่ละงวด เริ(มงวดแต่ละงวด 
2. จาํนวนที(จ่ายชาํระ สาม     n=3 สาม    n=3 
3. จาํนวนงวดของดอกเบี-ยทบตน้ (j) สอง     j=2 สาม    j=3 

  

ภาพที� 1-2 เปรยีบเทยีบการหาอนาคตระหวา่ง Ordinary annuity 
และ Annuity due (FVA10%3) กบั (FVAD10%3) 

 มลูค่าอนาคตของ Ordinary annuity (FVA)-จ่ายหรอืรบั
ชาํระเงนิเมื(อสิ-นงวดแต่ละงวด (ตาราง A-3) 
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   1 บาท                                               1.21 

                                         1 บาท                                      1.10                

                                                           1.00 

                                                                                                  3.31* (FVA) 

                                                                                                   1 บาท 
             ปจัจุบนั  งวดที� 1               งวดที� 2                     งวดที� 3             

 *การจ่ายเงนิคร ั-งแรกจะคิดดอกเบี-ยเป็นเวลาสองงวด การจ่ายเงนิ
คร ั-งที(สองจะคิดดอกเบี-ยเป็นเวลาหนึ(งงวดและการจ่ายเงนิคร ั-งสุดทา้ยจะ
ไม่คดิดอกเบี-ยเนื(องจาก ณ วนัสิ-นงวดพอด ี

 มลูค่าอนาคตของ Annuity due (FVAD) – จ่ายหรอืรบัชาํระเงนิ
เมื(อตน้งวดแต่ละงวด 

                                 1 บาท                                                1.33 

                                         1 บาท                                        1.21                

                                             1บาท            1.10* 

                                                                                                    3.64* (FVAD) 

                                                                                                   1 บาท 
             ปจัจุบนั  งวดที� 1               งวดที� 2                     งวดที� 3                         อนาคต 

 * การจ่ายเงนิคร ั-งแรกจะคดิดอกเบี-ยเป็นเวลาสามงวด การจ่ายเงนิ
คร ั-งที(สองจะคดิดอกเบี-ยเป็นเวลาสองงวด และการจ่ายเงนิคร ั-งที(สามเป็น
เวลาหนึ(งงวดเนื(องจากการจ่ายเกดิขึ-น ณ วนัตน้งวด 
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 มลูค่าอนาคตของ Ordinary annuity ที(แสดงในภาพที( 1-2 จะ
เกี(ยวขอ้งกบัการจ่ายเงนิสามงวด แต่จะคดิดอกเบี-ยเพยีงสองงวดเท่านั-น 
ในขณะที( Annuity due จะจ่ายเงนิสามงวดและคดิดอกเบี-ยสามงวด 
FVA และ FVAD มคีวามสมัพนัธก์นัดงันี-คอื 
 

                                          FVA x (1+i)= FVAD 
        

 หากทราบค่า FVA กส็ามารถ FVAD ไดโ้ดยคูณดว้ย (1+i) ดงันั-น
ในภาพที( 1-2 การหา FVAD  สามารถทาํไดด้งันี-  

 (FVAD10%,3) = (FVA10%) x (1+10) = 3.3100(1.1) = 3.64 

มูลค่าปจัจบนัของ  Annuity due 

มลูค่าปจัจบุนัของเงนิงวดชนิดที(เป็น Annuity due จะแตกต่างกบั
มลูค่าปจัจบุนัของ Ordinary annuity ดงันี-  

ลกัษณะ ชนิดของมลูค่าเงนิงวดในอนาคต 
FVA-Ordinary FVAD- Due 

1. เวลาการจ่ายในแต่ละงวด สิ-นงวดเวลาแต่ละงวด เริ(มงวดแต่ละงวด 
2. จาํนวนครั-งที(จ่ายชาํระ (n) สาม    n=3 สาม    n=3 
3. จาํนวนงวดของการคิดลด (j) สาม     j=3 สอง     j=2 
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ดงันั-นแสดงความสมัพนัธข์องค่าสองไดด้งันี- 

 PVA x (1+i) = PVAD 
 

ภาพที( 1-3 เปรยีบเทยีบมลูค่าปจัจบุนัระหวา่ง Ordinary annuity และ 
Annuity due (PVA10%,3) กบั (PVAD10%,3) 

 มลูค่าปจัจบุนัของ Ordinary annuity (PVA) – จ่ายหรอืรบัชาํระ
เงนิเมื(อสิ-นงวดแต่ละงวด (ตาราง A-4) 

             0.75                                                                    1บาท                                                                                   

        0.83                                1บาท            

             0.91                           1บาท                                                                           

   (PVA) 2.79*                                                                                            
                           งวดที� 1               งวดที� 2                     งวดที� 3                         อนาคต 
             ปจัจุบนั 
 *การจ่ายเงินครั $งแรกจะคิดลดเป็นเวลาหนึ.งงวด การจ่ายเงิน
ครั $งที.สองจะคิดเป็นเวลาสองงวดและการจ่ายเงินครั $งที.สามจะคิด
ลดเป็นเวลาสามงวด 
 มลูคา่ปัจจบุนัของ Annuity due (PVAD) - จ่ายหรือรับชําระ
เงินเมื.อต้นงวดแตล่ะงวด 
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             0.83                                      1บาท                                                             
        0.91              1บาท                     

             1.00                                                                                                      

   (PVA) 2.79*                                                                                            
                           งวดที� 1               งวดที� 2                     งวดที� 3                         อนาคต 
             ปจัจุบนั 
 *การจ่ายเงินครั $งแรกจะไมคิ่ดลด การจ่ายเงินครั $งที.สองจะ
คิดลดเป็นเวลาหนึ.งงวด และการจา่ยเงินครั $งที.สามจะคิดลดเป็น
เวลาสองงวด 
 หากทราบ PVA PVAD ได้โดยคณูด้วย (1+i) ดงันั $นในภาพที. 
1-2 การหา PVAD สามารถทําได้ดงันี $ 
 (PVAD10%,3) = (PVA10%,3) x (1+10) = 2.49(1.1) 2.74 

ตวัอย่างที� 1-e การคาํนวณหามูลค่าอนาคตของเงนิงวดชนิด Ordinary 
annuity 
1. เงนิงวดในขอ้นี- เขา้ข่าย Ordinary annuity เนื(องจากมกีารฝากเงนิ

ทกุสิ-นงวดเป็นเวลา 3 ปีดว้ยกนั ระยะเวลาของการนาํเงนิฝากแสดง
ไดด้งันี-  
1 เมย. 25x6          31 มคี. 25x7    31 มคี. 25x8           31 มคี. 25x9 
            ฝากคร ั-งที( 1     ฝากคร ั-งที( 2             ฝากคร ั-งที( 3  

 
 

 
    ปจัจบุนั        อนาคต 
  จาํนวนครั-งที(จ่ายเงนิ = 3                 FVA คงเหลอืของกองทนุ 
    จาํนวนงวดที(คดิดอกเบี-ยทบตน้ =  2 

ปีที( 1 ปีที( 2 ปีที( 3 
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2. จาํนวนเงนิกองทุน ณ สิ-นปีที(สาม คํานวณไดโ้ดยใชต้าราง A-3 
ดงันี-  
10,000 (FVA, 10%,3) = 10,000(3.3100)  =  33,100 บาท 
3. ตารางแสดงกองทนุสะสมในแต่ละปีดงันี-                หน่วย:บาท 

วนัที( ฝากเงนิสด รายไดด้อกเบี-ย เงนิกองทนุ 
เปลี(ยนแปลง คงเหลอื 

31 มคี. 25x7 10,000  + 10,000 10,000 
31 มคี. 25x8 10,000 10,000(.10)=1,000 + 11,000 21,000 
31 มคี. 25x9 10,000 21,000(.10)=2,100 + 12,100 33,100 
 30,000                 3,100    33,100  

4. การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัสิ-นปี 31 มนีาคม ทาํไดด้งันี-  
 25x7 25x8 25x9 
เงนิกองทนุไถ่ถอนหนี-สนิ 10,000  11,000  12,100  
   เงนิสด  10,000  10,000  10,000 
   รายไดด้อกเบี-ย    1,000   2,100 

5. การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัท ั (วไปเมื(อถอนเงนิออกจากกองทุน
ในวนัที( 31 มนีาคม 25x9 มดีงันี-  
เงนิสด (หรอืหนี-สนิ) ...................................... 33,100 
 เงนิกองทนุไถ่ถอนหนี-สนิ ........................................... 33,100 
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ตวัอย่างที� 1-g   การคาํนวณหามูลค่าอนาคตของเงนิงวดชนิด 
Annuity due 

1. ลกัษณะของการนาํเงนิเขา้ฝากนี- เขา้ข่าย Annuity due เนื(องจากนาํ
ฝากทุกตน้งวดของแต่ละปี ระยะเวลาของการนาํเงนิฝากแสดงได ้
ดงันี-  
1 เมย. 25x6       31 มคี. 25x7     31 มคี. 25x8   31 มคี. 25x9  
ฝากครั-งที( 1     ฝากครั-งที( 2      ฝากครั-งที( 3  

 
 

 

    ปจัจบุนั        อนาคต 
  จาํนวนครั-งที(จ่ายเงนิ = 3   FVA คงเหลอืของกองทนุ 
              จาํนวนงวดที(คิดดอกเบี-ยทบตน้ =  3 

2. การคาํนวณทาํไดด้งันี-  

FVAD = 10,000 (FVA, 10%,3) × (1+i) = 10,000 x 3.3100 

× 1.1 = 36,410  บาท 

3. ตารางแสดงกองทนุสะสมในแต่ละปีดงันี-  

วนัที( ฝากเงนิสด รายไดด้อกเบี-ย 
เงนิกองทนุ 

เปลี(ยนแปลง คงเหลอื 
1 เมย. 25x6 10,000  + 10,000 10,000 
31 มคี.25x7  10,000(.10) = 1,000 +  1,000 11,000 
1 เมย. 25x7 10,000  + 10,000 21,000 
31 มคี 25x8  21,000(.10) = 2,100 +  2,100 23,100 

ปีที( 1 ปีที( 2 ปีที( 3 
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1 เมย. 25x8 10,000  + 10,000 33,100 
31 มคี 25x9  33,100(.10) = 3,310 +  3,310 36,410 
   รวม 30,000                  6,410   36,410  

4. การบนัทกึรายการในสมดุรายวนั ณ วนัสิ-นปี 31 มนีาคม ทาํไดด้งันี-  
 25x6 25x7 25x8 25x9 
เงนิกองทนุไถ่ถอนหนี-สนิ 10,000  11,000  12,100  3,310  
   เงนิสด  10,000  10,000  10,000   
   รายไดด้อกเบี-ย   1,000   2,100  3,310 

5. การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัท ั (วไปเมื(อถอนเงนิออกจากกองทุน
ในวนัที( 31 มนีาคม 25x9 มดีงันี-  
เงนิสด (หรอืหนี-สนิ) ...................................... 36,410 
     เงนิกองทนุไถ่ถอนหนี-สนิ ......................................... 36,410 

ตวัอย่างที� 1-1h การคาํนวณหามูลค่าปจัจุบนัของเงนิงวดชนิด 
Ordinary annuity  

1. เงนิที(จ่ายชาํระนี-มลีกัษณะเป็น Ordinary annuity เนื(องจากการ
จ่ายชาํระ 3 ปี เกดิขึ-น ณ วนัสิ-นงวด 31 มนีาคมตลอดท ั-งสามปี 
ระยะเวลาของ Ordinary annuity เป็นดงันี-  
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1 เมย. 25x6     31 มคี. 25x7   31 มคี. 25x8  31 มคี. 25x9  
   จ่ายคร ั-งที( 1       จ่ายคร ั-งที( 2            จ่ายคร ั-งที( 3  

 
 
     

     มลูค่าปจัจบุนั 15,000 บาท       
      จาํนวนครั-งที(จ่ายชาํระ = 3 

     จาํนวนงวดที(คดิลด = 3 

2. มลูค่าปจัจบุนัของเงนิที(จ่ายสามงวด ไดจ้ากการเปิดค่าในตาราง A-4 
ดงันี-  
6,032 (PVA, 10%, 3) = 6,032(2.4869) = 15,000 บาท 

3. จาํนวนที(จ่ายชาํระเท่ากนัในแต่ละคร ั-ง คาํนวณไดด้งันี-  

15,000 ÷ (PVA, 10%, 3) = 15,000 ÷ 2.4869 = 6,032 บาท 

4. ตารางการจ่ายชาํระเงนิ มดีงันี-                           หน่วย:บาท 

วนัที( จ่ายชาํระ 

เงนิสด 

ดอกเบี-ยจ่าย หนี-สนิ 
เปลี(ยนแปลง คงเหลอื 

1 เมย 25x6    15,000 
31มคี 25x7 6,032 15,000(.10) =  1,500 - 4,532 10,468 
31มคี 25x8 6,032 10,468(.10) =  1,047 - 4,985  5,483 
31มคี 25x9 6,032  5,483(.10) =    549 - 5,483 0 

รวม 18,096                  3,096  15,000  

ปีที( 1 ปีที( 2 ปีที( 3 
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5. การบนัทกึบญัชเีพื(อจ่ายเงนิทกุวนัที( 31 มนีาคม มดีงันี-  

 25x7 25x8 25x9 
ดอกเบี-ยจ่าย 1,500  1,047  549  
หนี-สนิ 4,532  4,985  5,483  
   เงนิสด  6,032  6,032  6,032 

ตวัอย่างที� 1-1� การคาํนวณหามูลค่าปจัจุบนัของเงนิงวดชนิด 
Annuity due  

1. การจ่ายชาํระหนี- เขา้ลกัษณะของ Annuity due เนื(องจากการจ่าย
ชาํระเกดิขึ-น ณ วนัตน้งวด ระยะเวลาการจ่ายชาํระหนี-แสดงไดด้งันี-  

1 เมย. 25x6       31 มคี. 25x7     31 มคี. 25x8     31 มคี. 25x9  
        จ่ายคร ั-งที( 1        จ่ายคร ั-งที( 2        จ่ายคร ั-งที( 3  
 

 
 
     

   PVAD         จาํนวนครั-งที(จ่ายชาํระ = 3 
     จาํนวนงวดที(คาํนวณดอกเบี-ยทบตน้ = 2 

2. มลูค่าปจัจบุนัของเงนิที(จ่ายสามงวด ไดจ้ากการเปิดค่าในตาราง A-4 
ดงันี-  

PVAD = 5,483 (PVA, 10%,3) × (1+i) = 5,483 × [2.4869 × 
1.1] = 15,000 บาท 

ปีที( 1 ปีที( 2 ปีที( 3 
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3. จาํนวนที(จ่ายชาํระเท่ากนัในแต่ละคร ั-ง คาํนวณไดด้งันี-  

15,000 ÷ [2.4869 × 1.1] = 15,000 ÷ 2.73559 = 5,483 บาท 

4. ตารางการจ่ายชาํระเงนิ มดีงันี-     หน่วย:บาท 

วนัที( เงนิที(จ่าย
ชาํระ 

ดอกเบี-ยจ่าย หนี-สนิ 
เปลี(ยนแปลง คงเหลอื 

 1 เมย 25x6    15,000 
 1 เมย 25x6 5,483  - 5,483  9,517 
31 มคี 25x7  9,517 (.10) = 952 +  952 10,469 
 1 เมย 25x7 5,483  - 5,483  4,986 
31 มคี 25x8  4,986 (.10) = 497  +  497  5,483 
 1 เมย 25x8 5,483  - 5,483     0 
รวม 16,449                1,449  15,000  

5. การบนัทกึบญัชเีพื(อจ่ายเงนิทกุวนัที( 1 เมษายน มดีงันี-  

 25x7 25x8 25x9 
ดอกเบี-ยจ่าย    952   497  
หนี-สนิ 5,483  4,531  4,986  
   เงนิสด  5,483  5,483  5,483 

 

 


