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การบัญชีการเงนิ (Financial Accounting)  อ.ธีระชัย สิริปัญญานนท์ (ตอนที่ 2) 

1. หลกัการรับรู้วัดมูลค่าและการเปิดเผย : รายได้ (สอบ *** หนีไม่พ้นออกแนวการขายฝาก ขายสินค้าแล้ว
ยงัคืนสินค้าได้ การรับรู้รายได้งานก่อสร้าง เป็นต้น) 

การรับรู้รายได้ของธุรกจิขายสินค้า จะตอ้งเขา้หลกัเกณฑเ์ง่ือนไขครบทุกขอ้ดงัน้ี  
1. กิจการไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บั

ผูซ้ื้อแลว้  
2. กิจการไม่เก่ียวขอ้งในการบริหารสินคา้อย่างต่อเน่ืองในระดบัท่ีเจา้ของพึง กระท า หรือไม่ได้

ควบคุมสินคา้ทีขายไปแลว้ทั้งทางตรงและทางออ้ม  
3. กิจการสามารถวดัมลูค่าของจ านวนรายไดไ้ดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
4. มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของรายการบญัชีนั้น  
5. กิจการสามารถวดัมูลค่าของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีจะเกิดข้ึนมาจากรายการบญัชีนั้นได ้อย่าง

น่าเช่ือถือ – ถ้าไม่รู้ต้นทุนขายจะไม่สามารถบันทึกรายได้นะคะ 

กรณีการขายสินค้าที่มีเงื่อนไขการติดตั้งโดยการติดตั้งเป็นเร่ืองยากและมีส่วนส าคัญมากถ้าการ
ตดิตั้งยงัไม่แล้วเสร็จกไ็ม่ควรรับรู้เป็นรายได้ 

กรณีการขายโดยมีเงื่อนไขว่าสามารถส่งคืนได้ถ้าไม่พอใจสินค้าและกิจการไม่สามารถประมาณ
ความน่าจะเป็นที่ผู้ ซ้ือจะคืนสินค้าได้น้ันก็ไม่ควรรับรู้รายได้จากการขายจนกว่าจะพ้นจาก
ก าหนดของการส่งคืนสินค้าที่ขายไป แต่ถ้ากิจการสามารถประมาณความน่าจะเป็นของการที่ผู้
ซ้ือจะส่งคืนสินค้าได้ กส็ามารถรับรู้รายได้ได้ทันทีในเวลาที่ขาย แต่ต้องรับรู้หนีสิ้นที่เกิดจากการ
รับคืนสินค้าโดยประมาณข้อมูลในอดตีและปัจจยัอืน่ๆประกอบ  

การรับรู้รายได้การให้บริการ เม่ือผลของรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการสามารถประมาณไดอ้ย่าง
น่าเช่ือถือ ตอ้งรับรู้เป็นรายไดต้ามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะวเลารายงาน ผลของ
รายการสามารถประมาณไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้ต่อไปน้ี                  

1. กิจการสามารถวดัมลูค่าของจ านวนรายไดไ้ดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
2. มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของรายการบญัชีนั้น  
3. กิจการสามารถวดัขั้นความส าเร็จของรายการบญัชี ณ วนัส้ิน รอบระยะเวลารายงานไดอ้ย่าง

น่าเช่ือถือ  
4. กิจการสามารถวดัมูลค่าของตน้ทุนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้และท่ีจะ

เกิดข้ึนเพ่ือท าใหร้ายการบญัชีนั้นเสร็จสมบูรณ์ 

กิจการอาจก าหนดขั้นความส าเร็จของรายการไดห้ลายวิธี ตอ้งเลือกใชวิ้ธีท่ีสามารถวดัระดบั
ของบริการท่ีแลว้เสร็จไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือตามการบญัชี อาจรวมถึง 

1. การส ารวจงานท่ีไดท้ าแลว้ 
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2. อตัราส่วนองบริการท่ีใหจ้นถึงปัจจุบนัเทียบกบับริการทั้งส้ินท่ีตอ้งให ้
3. สดัส่วนของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจนถึงปัจจุบนักบัประมาณการตน้ทุนทั้งส้ิน 
* หากกิจการไม่สามารถประมาณผลของรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการไดอ้ย่าง

น่าเช่ือถือกิจการตอ้งรับรู้รายไดไ้ม่เกินจ านวนค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ไปแลว้ซ่ึงคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงก็
คือท าไดแ้ค่เท่าทุน 

ตวัอยา่งเช่น (*** สอบ) 
 

ส่ิงทีป่ระมาณการ ทั้งโครงการ %  ปีท่ี 1  %  ปีท่ี 2  
ยอดขาย 200 100%  90 100%  110 100% 
ตน้ทุน 160 80%  72 80%  88 80% 
ก าไรขั้นต้น 40 20%  18 20%  22 20% 

% ของงานทีส่ าเร็จ    45%   55%  
         
สมมตว่ิาในปีที ่1 รับเงนิสดจากลูกค้ามาเพยีง 80 ล้านบาทซ่ึงน้อยกว่างานทีท่ าส าเร็จ เวลวบันทกีรายการบัญชีให้บันทกึดงันี ้

Dr. เงินสด   80     
 Cr. รายไดค้่าบริการ   80    
 บนัทึกรับเงินสดจากค่าบริการ      
         

Dr. ลูกหน้ีการคา้   10     
 Cr. รายไดค้่าบริการ  10    
 บนัทึกการปรับปรุงรายไดค้่าบริการตามอตัราส่วนงานท่ีท าเสร็จ   
         
สมมตว่ิาในปีที ่1 รับเงนิสดจากลูกค้ามา 120 ล้านบาทซ่ึงมากกว่างานทีท่ าส าเร็จ เวลวบันทกีรายการบัญชีให้บนัทกึดงันี ้

Dr. เงินสด   120     
 Cr. รายไดค้่าบริการ   120    
 บนัทึกรับเงินสดจากค่าบริการ      
         

Dr. รายไดค้่าบริการ   30     
 Cr. รายไดรั้บล่วงหนา้  30   
 บนัทึกการปรับปรุงรายไดค้่าบริการตามอตัราส่วนงานท่ีท าเสร็จ   
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2. หลกัการรับรู้วดัมูลค่าและการเปิดเผย : งบแสดงฐานะการเงนิ 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็น
เงินสดในจ านวนท่ีทราบไดแ้ละตอ้งมีความเส่ียงท่ีไม่ส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่า จะถือเป็นรายการ
เทียบเท่าเงินสดไดต่้อเม่ือมีวนัครบก าหนดในระยะสั้นคือ 3 เดอืนหรือน้อยกว่านบัจากวนัท่ีไดม้า 

 *เงินลงทุนในหุน้ทุนไม่ถือเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด 
   เงินฝากธนาคารหากมีภาระผกูพนัจะไม่ถือเป็นเงินสดตอ้งแยกเป็นเงินฝากม่ีมีภาระผกูพนั 
   เช่น บริษทัมีพนัธบตัรรัฐบาลถา้ไม่เกิน 3 เดือน ใหบ้นัทึกอยู่ใน “เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด” 
แต่ถา้เกิน 3 เดือนแลว้ใหบ้นัทึกอยูใ่น “เงินลงทุนชัว่คราว”  

เงนิลงทุนช่ัวคราว 

**** Save as ซะ 

รายการ Cost     Fair Value   Amortized 
ก าไรขาดทุนจากการปรับมูลค่า 

    P/L B/S 

ตราสารทุน           

          เพือ่ค้า                

          เผือ่ขาย OIC                  

          เงนิลงทุนทั่วไป            

ตราสารหนี ้           

          เพือ่ค้า                 

          เผือ่ขาย OIC                   

          รอครบก าหนด           

เวลาซ้ือ ซ้ือมาด้วยราคา Cost พอถึงตอนส้ินปีกใ็ห้ตรีาคา ตามวธีิที่สรุปไว้ในตารางด้านบน 

ลูกหนีก้ารค้า 

ลกูหน้ีการคา้ ใหแ้สดงดว้ยมลูค่าสุทธิหลงัจากหักค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ จะตอ้งเปิดเผยจ านวนเงิน
ท่ีคาดวา่จะเกบ็ไม่ไดแ้ละการน าลกูหน้ีไปขายหรือค ้าประกนัหน้ีสินในหมายเหตุ 

สินค้าคงเหลอื 

สินคา้คงเหลือประกอบดว้ย 

1. สินคา้ส าเร็จรูป   2. งานระหวา่งท า 

3.     วตัถุดิบ    4. วสัดุคงเหลือ 
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การวดัค่า 

1. ซ้ือหรือผลิตวดัค่าดว้ยราคาทุนตอ้งประกอบดว้ยตน้ทุนทั้งหมดในการซ้ือ ตน้ทุนแปลง
สภาพและตน้ทุนอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหสิ้นคา้อยู่ในสถานท่ีและอยู่ในสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั โดย
ตน้ทุนของสินคา้อาจจะเป็นรายการดงัต่อไปน้ี 

 ตน้ทุนการซ้ือ (รวมภาษี ค่าขนส่ง และค่าเคล่ือนยา้ย) สุทธิจากส่วนลด 

 ตน้ทุนการแปลงสภาพ (รวมค่าใชจ่้ายการผลิตคงท่ีและผนัแปร) 

 ตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนเพ่ือท าใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและมีสภาพพร้อมขาย 

2. กิจการควรวดัค่าสินคา้คงเหลือดว้ยจ านวนท่ีต ่ากว่าระหว่างราคาทุนและมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บ ในวนัส้ินงวด  หรือถา้พูดอีกอย่าง่ายก็คือ สินค้าคงเหลือต้องตีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับแล้วแต่อย่างใดจะต า่กว่า (Lower of cost or net realizable value)  

ทั้งน้ี มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (Net Realizable Value – NRV) = ราคาที่คาดว่าจะขายได้แล้ว 
หัก ค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกดิขึน้ เช่น  

ราคาทุน (Cost)      100      
 
ราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติ        106 
     หกั  ตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีจะผลิตใหเ้สร็จ            (5)           เปรียบเทียบกนั 
           คชจ.อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือขายสินคา้นั้น         (3)  
     NRV.             98 
 
ตรีาคาลดลง         2 

การบนัทึกบญัชี - วิธีท่ี 1 สามารถตั้งเป็นค่าเผื่อแลว้ contra กบัสินคา้คงเหลือได ้

Dr.  ขาดทุนจากมลูค่าสินคา้ท่ีลดลง - ลดตน้ทุน  2 

Cr. ค่าเผื่อการลดราคาของสินคา้    2  

การบนัทึกบญัชี - วิธีท่ี 2 เป็นวิธีลดสินคา้คงเหลือตรง ๆ 

Dr. ขาดทุนจากมลูค่าสินคา้ท่ีลดลง - ลดตน้ทุน  2  

Cr. สินคา้คงเหลือ      2 
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โดยราคาทุนกมี็รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัอีก 2 เร่ืองคือ 

1. Accounting inventory system ทั้งน้ีรายละเอียดส าหรับขอ้น้ีไดก้ล่าวถึงแลว้ใน  “การ
บญัชีบริหาร”  

a. Periodic inventory system โดยเป็นวิธีท่ีเม่ือกิจการซ้ือสินคา้จะบนัทึกบญัชี
ซ้ือ และจะนบัพร้อมบนัทึกสินคา้คงเหลือเม่ือส้ินงวดคร้ังเดียว ซ่ึงวิธีน้ีจะไม่
แสดงยอดของสินคา้คงเหลือท่ีมีอยูจ่ริงในแต่ละขณะ 

b. Perpetual inventory system เป็นวิธีท่ีกิจการซ้ือสินคา้แลว้จะบนัทึกเขา้สินคา้
คงคลงั เม่ือขายสินคา้จะโอนยอดสินคา้ขายออกจากบญัชีสินคา้คงคลงัเขา้เป็น
ตน้ทุนขาย ซ่ึงวิธีน้ีแสดงยอดคงเหลือของสินคา้คงคลงัท่ีควรเป็นในแต่ละ
ขณะ 

2. Inventory cost method 

a. ราคาทุนเจาะจง (Specific price) ** 
b. ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (Weight average method) ** 
c. ราคาทุนเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) ** 
d. ราคาทุนเขา้หลงัออกก่อน (LIFO)    ตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค.54 ไม่ใหใ้ชแ้ลว้ 
e. ราคาขายปลีก (Retail method) 
f. ราคาก าไรเบ้ืองตน้ (Gross profit method) 

** คือส่ิงท่ีมาตรฐานก าหนดใหถื้อปฏิบติั 

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ (Property, Plant and Equipment : PPE) หมายถึง  

1. สินทรัพยท่ี์มีตวัตน ซ่ึงกิจการมีไวเ้พ่ือใชป้ระโยชน์ในการผลิตใหบ้ริการ ใหผู้อ่ื้นเช่า หรือใชใ้นการ
บริหารงาน  

2. กิจการคาดวา่จะใชป้ระโยชนม์ากกวา่หน่ึงรอบปีบญัชี 
 การวดัค่า 
1. ณ วนัท่ีจดัหาสินทรัพยเ์ป็นวนัท่ีรับรู้มลูค่าเร่ิมแรก ดว้ยราคาทุนเดิมเป็นมลูค่ายติุธรรม  
2. วดัมลูค่าภายหลงัการรับรู้มลูค่าเร่ิมแรกมี 2 แนวทางคือ 

1. แนวทางท่ีก าหนดใหถื้อปฏิบติั : กิจการตอ้งแสดงรายการสินทรัพยด์ว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือม
ราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์ลงัจากรับรู้เร่ิมแรก  

2. แนวทางท่ีอาจเลือกปฏิบติั : หลงัจากท่ีรับรู้สินทรัพยเ์ร่ิมแรกอาจแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ให้
ใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีมีการตีราคาใหม่ (ซ่ึงสามารถมีราคาใหม่ไดท้ั้งมากข้ึนหรือลดลง
ได ้ถา้เพ่ิมใหไ้ป OCI แต่ถา้ลดใหเ้ป็นค่าใชจ่้าย) หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและหกัดว้ยค่า
เผื่อดอ้ยค่า ทั้งน้ี มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยคื์อราคาตลาดท่ีไดจ้ากการประเมิน (ตอ้งมีผู ้
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ประเมินราคาอิสระ) หรืออาจใชร้าคาเปล่ียนแทน (Replacement cost = current cost) หกัค่า
เส่ือมราคาสะสมเป็นราคาท่ีตีใหม่หากไม่สามารถหาราคาตลาดได ้

 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(****สอบ) เป็นการเปรียบเทียบราคา Book value ของสินทรัพยน์ั้น กบั มูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืน (Recoverable value) ทั้งน้ีมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึง 

 ราคาขายสุทธิ (Selling price = ราคาขายหกัดว้ยตน้ทุนจากการขาย ซ่ึงผูซ้ื้อผูข้ายต่อรอง
ราคาอยา่งอิสระ) ของสินทรัพยห์รือ 

 มูลค่าการใชข้องสินทรัพย ์(Value in use = มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตจากการใชสิ้นทรัพยแ์ละจ าหน่ายสินทรัพย ์ณ วนัส้ินอายกุารใชง้าน)  

          แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 
  เช่น ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์หกัค่าเส่ือมราคาสะสม (Carrying Amount)          100 
                 มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน (Recoverable Value)                                   70 
                ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของส/ท (Impairment of Assets)              30 

              มาจากการเปรียบเทียบราคาระหวา่ง selling price 50 บาทกบั value in use 70 บาท 

              โจทยจ์ะใหร้าคามา 3 ราคาคือ cost 100, selling price 50, value in use 70 แลว้ถามวา่ดอ้ยค่าเท่าไหร่ 

ตน้ทุนเร่ิมตน้ของ PPE ประกอบดว้ย 
1. ราคาซ้ือ รวมทั้งภาษีน าเขา้ และภาษีซ้ือท่ีขอคืนไม่ไดห้ลงัจากหกัส่วนลดการคา้และจ านวนท่ีไดรั้บคืน 
2. ตน้ทุนทางตรงใดๆท่ีเก่ียวกบัการท าใหสิ้นทรัพยอ์ยู่ในสถานท่ีและในสภาพท่ีจ าเป็นเพ่ือให้สามารถใช้

งานไดต้ามท่ีผูบ้ริหารตั้งใจไว ้
3. ประมาณการเบ้ืองตน้ส าหรับตน้ทุนในการร้ือถอนหรือเคล่ือนยา้ยสินทรัพยแ์ละปรับสถานท่ีท่ีสินทรัพย์

นั้นตั้งอยูใ่หคื้นสภาพเดิม 
4. ดอกเบ้ีย (ตน้ทุนการกูย้ืม) เป็นตน้ทุนโดยตรงท่ีเกิดจากการซ้ือ การก่อสร้างหรือการด าเนินการเก่ียวกบั

สินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข (Qualifying assets) ท่ีเกิดจากการกูย้ืมถึงจะรวมในตน้ทุนของสินทรัพยเ์ร่ิมตน้  

รายจ่ายภายหลงัการไดม้าของ PPE 
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การตีราคาสินทรัพยใ์หม่ (Assets Revaluation) 

  การตีราคาสินทรัพยใ์หม่อาจกระท าเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงระดบัราคาท่ีมีผลกระทบต่อสินทรัพยซ่ึ์ง
ตามมาตรฐานระบุการตีราคาใหม่เป็นแนวทางเลือกปฏิบติัในการวดัมลูค่าภายหลงัรับรู้มูลค่าเร่ิมแรก โดยระบุ
วา่ รายการท่ีเป็น PPE หลงัจากท่ีรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือเร่ิมแรก อาจแสดงดว้ยราคาตีใหม่ 

  ราคาตีใหม่ หมายถึง มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีมีการตีราคาใหม่ หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 

 เม่ือมีการตีราคาลดลง ให้บนัทึกผลต่างของมูลค่าท่ีตีใหม่ไปยงับญัชีขาดทุนจากการตีราคา
สินทรัพย ์ปรากฎในงบก าไรขาดทุน 

 เม่ือมีการตีราคาเพ่ิมข้ึน ให้บนัทึกผลต่างของมูลค่าท่ีตีใหม่ไปยงับญัชีส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย ์(OCI) เป็นรายการก าไรเบด็เสร็จอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในกรณีท่ีตีราคาสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนแลว้แต่ต่อมามีมูลค่าลดลงจ านวนท่ีลดลงตอ้งไปหักออกจาก
บญัชีส่วนเกินทุนฯก่อน หากยงัมีส่วนท่ีเหลือจึงถือเป็นค่าใชจ่้าย 

 ในกรณีท่ีตีราคาสินทรัพยล์ดลงแลว้แต่ต่อมามีมลูค่าเพ่ิมข้ึน จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นก าไรจากการตี
ราคาฯ แต่ไม่เกินท่ีเคยบนัทึกขาดทุนฯมาก่อนหากยงัมีส่วนท่ีเหลือจึงบนัทึกเป็นบญัชีส่วนเกิน
ทุนฯ  

 

 
  

 


