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แนวทางการบันทกึรายการใน ECONS 

1. ผงับัญชี ประกอบด้วย  

บญัชีลกูหนี �/เจ้าหนี �   เป็นบญัชีประเภททรัพย์สนิ/หนี �สนิ ตามลาํดบั ซึ�งได้ผกูบญัชีนี �ไว้กบัลกูหนี �/เจ้าหนี �รายตวั 

ยอดคงเหลอืของบญัชีนี � ณ สิ �นงวด จะเทา่กบัยอดคงเหลอืใน ระบบบญัชีลกูหนี �/เจ้าหนี � ความเคลื�อนไหวบญัชีมาจาก 

ระบบงานยอ่ย ระบบบญัชีลกูหนี �/เจ้าหนี � ทั �งหมด 

บญัชีปรับมลูคา่ลกูหนี �/เจ้าหนี � เป็นบญัชีประเภททรัพย์สนิ/หนี �สิน ตามลาํดบั ใช้เพื�อบนัทกึผลตา่งจากอตัรา

แลกเปลี�ยนที�คํานวณได้ ณ สิ �นงวดบญัชี 

บญัชีกําไร/ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยน เป็นบญัชีประเภท รายได้หรือคา่ใช้จา่ย ใช้สาํหรับรับรู้ผลแตกตา่งจาก

อตัราแลกเปลี�ยน ในแตล่ะงวดบญัชี โดยสว่นหนึ�งจะได้ข้อมลูจากรายการรับ/จ่ายเงินของลกูหนี �/เจ้าหนี �ตา่งประเทศ และ

อีกสว่นหนึ�งเกิดจากการปรับปรุง ณ สิ �นงวดบญัชี 

2. การแสดงมูลค่าลูกหนี�/เจ้าหนี�บนงบการเงิน  

แสดงโดยผลรวมของบญัชีลกูหนี �/เจ้าหนี � กบับญัชีปรับมลูคา่ลกูหนี �/เจ้าหนี � 

3. การบันทึกรายการตั�งลูกหนี�/เจ้าหนี�  

บนัทกึด้วยเงินตราตา่งประเทศ ตามอตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 

4. การบันทึกรายการรับเงิน/จ่ายเงิน 

 บนัทกึด้วยเงินตราตา่งประเทศ ตามอตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�รับ/จ่ายเงิน โดย โปรแกรมจะตดับญัชีลกูหนี �/

เจ้าหนี � โดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�ตั �งลกูหนี �/เจ้าหนี � และบนัทกึตวัเงินที�รับ/จ่าย ด้วยอตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�รับ/

จ่ายเงิน ผลแตกตา่งจะบนัทกึเป็นบญัชีกําไร/ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยน 

5.การปรับปรุงมูลค่าทุกสิ�นเดือน  

 5.1ใช้รายงานจากระบบบญัชีลกูหนี �/เจ้าหนี � เพื�อให้ทราบถงึมลูคา่คงเหลอืของบญัชีลกูหนี �/เจ้าหนี �ในแตล่ะสกลุ

เงิน  

5.2 นํามาคํานวณกบัอตัราแลกเปลี�ยน ณ สิ �นเดือน เพื�อให้ได้มลูคา่คงเหลอืของบญัชีที�เป็นเงินบาท ณ สิ �นเดือน 

5.3 เปรียบเทยีบมลูคา่คงเหลอืที�คํานวณได้ตาม 5.2 กบั มลูคา่รวมของบญัชีลกูหนี �/เจ้าหนี �และบญัชีปรับมลูคา่

วา่แตกตา่งกนัเทา่ใด ให้ทําใบสาํคญัทั�วไป โดยบนัทกึผลตา่งนั �นในบญัชีปรับมลูคา่และบญัชีกําไร/ขาดทนุจากอตัรา

แลกเปลี�ยน เมื�อปรับปรุงแล้ว มลูคา่สทุธิลกูหนี �/เจ้าหนี �บนงบการเงิน (บญัชีลกูหนี �/เจ้าหนี �+บญัชีปรับมลูคา่) จะแสดงยอด

คงเหลอืเทา่กบัยอดที�คาํนวณได้ จากข้อ 5.2 



6.การกลบัรายการ 

 ไมจํ่าเป็นต้องกลบัรายการใด ๆ  

7.ข้อควรระวงั 

 การพิมพ์งบการเงินระหวา่งงวด ควรทํารายการปรับปรุงมลูคา่ก่อนพิมพ์เสมอ หากไมไ่ด้ทาํ ให้พงึระวงัในการใช้

ตวัเลขบญัชีลกูหนี �/เจ้าหนี � บญัชีปรับมลูคา่ และบญัชีกําไร/ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยน  

8.ตารางสรุป 

 

 

  



ตวัอย่างการบันทกึข้อมูลใน ECONS 

1. ผงับญัชี ระบบบญัชีแยกประเภททั�วไป เมน ู A-B-B   

a. เพิ�มรหสับญัชีปรับมลูคา่ลกูหนี �  

 

b. เพิ�มรหสับญัชีปรับมลูคา่เจ้าหนี � 

 

2. การกําหนดข้อมลูงบการเงิน ระบบบญัชีแยกประเภททั�วไปเมน ูA-B-F ในสว่นของงบแสดงฐานะทางการเงิน  

a. ในสว่นของสนิทรัพย์  ลกูหนี �การค้ากําหนดให้รวมมลูคา่บญัชีลกูหนี �การค้ากบับญัชีปรับปรุงมลูคา่

ลกูหนี � 



 
b. ในสว่นของหนี �สนิ เจ้าหนี �การค้ากําหนดให้รวมมลูคา่บญัชีเจ้าหนี �การค้ากบับญัชีปรับปรุงมลูคา่เจ้าหนี � 

 

 

3. การป้อนรายการตั �งลกูหนี �  ระบบบญัชีลกูหนี � เมน ู B-C-A บนัทกึใบสาํคญัตั �งลกูหนี � 2 รายการดงันี � 

a. ขายสนิค้าจํานวน 1 รายการ ราคา 100 USD อตัราแลกเปลี�ยน  35 THB/USD   



b. ขายสนิค้าจํานวน 1 1 รายการ ราคา 100 USD อตัราแลกเปลี�ยน  34.5 THB/USD  

 

 

/USD   



4. การจดัทํารายงานเพื�อคาํนวณหายอดเพื�อการปรับปรุง

โดยพิมพ์รายงานวิเคราะห์อายลุกูหนี � ณ

การจดัทํารายงานเพื�อคาํนวณหายอดเพื�อการปรับปรุง ณ. สิ �นเดือน อตัราแลกเปลี�ยนเทา่กบั 

โดยพิมพ์รายงานวิเคราะห์อายลุกูหนี � ณ.สิ �นเดือน ที� BySide เมน ูB  

 

 

สิ �นเดือน อตัราแลกเปลี�ยนเทา่กบั 34.15 THB/USD 



คํานวณผลตา่งอตัราแลกเปลี�ยนดงันี �

  

ยอดลกูหนี
เดมิ 

ยอดลกูหนี
เมื�อปรับปรงุอตัราแลกเปลี�ยน
ผลตา่งที�ตอ้งปรับปรงุ 
 

5. การป้อนรายการปรับปรุงที� GL

6. การพิมพ์รายงานงบการเงิน , 

คํานวณผลตา่งอตัราแลกเปลี�ยนดงันี � 

  USD THB 

  200 6950 

ยอดลกูหนี
เมื�อปรับปรงุอตัราแลกเปลี�ยน  34.15 200 6830 

    -120 

GL ระบบบญัชีแยกประเภททั�วไป เมน ูA-C-A 

, ยอดคงเหลอื ใน ระบบ AR 

 

 



 

 

 

7. การป้อนรายการรับเงิน ในเดือนที� 2 รับเงินคา่สนิค้ารายการแรกจํานวน 100 USD อตัราแลกเปลี�ยน 35.5  



 

โปรแกรมจะคาํนวณกําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนให้ (100USD*35.5)-(100USD*35) = 50 THB บญัชีกําไร

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนกําหนดไว้ที� ข้อกําหนดหลกัระบบงานเมน ูZ-A-A 

 



 

8. การจดัทํารายงานเพื�อคาํนวณหายอดเพื�อการปรับปรุง ณ. สิ �นเดือนที� 2 อตัราแลกเปลี�ยนเทา่กบั 34.75 

THB/USD โดยพิมพ์รายงานวิเคราะห์อายลุกูหนี � ณ.สิ �นเดือน ที� BySide เมน ูB  

 

พิมพ์งบแสดงฐานะการเงินก่อนปรับปรุง 



 

คํานวณผลตา่งอตัราแลกเปลี�ยนดงันี � 

ยอดลกูหนี
เดมิ   100 3330 

ยอดลกูหนี
เมื�อปรับปรงุอตัราแลกเปลี�ยน  34.75 100 3475 

ผลตา่งที�ตอ้งปรับปรงุ     145 

 

 

9. การป้อนรายการปรับปรุงที� GL ระบบบญัชีแยกประเภททั�วไป เมน ูA-C-A 

 

10. การพิมพ์รายงานงบการเงิน , ยอดคงเหลอื ใน ระบบ AR 



 

 

 

11. การป้อนรายการรับเงิน ในเดือนที� 3 รับเงินคา่สนิค้ารายการที� 2 จํานวน 100 USD อตัราแลกเปลี�ยน 34.75  



 

โปรแกรมจะคาํนวณกําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนให้ (100USD*34.5)-(100USD*34.75) = 25 THB  

 

12. การจดัทํารายงานเพื�อคาํนวณหายอดเพื�อการปรับปรุง ณ. สิ �นเดือนที� 3 ยอดหนี �เทา่กบั 0 THB  

 

พิมพ์งบแสดงฐานะการเงินก่อนปรับปรุง 



 

คํานวณผลตา่งอตัราแลกเปลี�ยนดงันี � 

    USD THB 

ยอดลกูหนี
เดมิ   0 25 

ยอดลกูหนี
เมื�อปรับปรงุอตัราแลกเปลี�ยน  34.75 0 0 

ผลตา่งที�ตอ้งปรับปรงุ     -25 

 

 

13. การป้อนรายการปรับปรุงที� GL ระบบบญัชีแยกประเภททั�วไป เมน ูA-C-A 

 

14. การพิมพ์รายงานงบการเงิน , ยอดคงเหลอื ใน ระบบ AR ไมม่ ี



 

 

พิมพ์รายงานตรวจสอบการบนัทกึบญัชีกําไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยน ที� BySide เมน ูA  

 
15. สรุปรายการบนัทกึบญัชีตามตวัอยา่งข้างต้น เดือนที� 1-3 โดยพิมพ์รายงานตรวจสอบการบนัทกึบญัชี BySide 

เมน ูA   

a. ตั �งลกูหนี � 

 



b. รับเงิน 

 

c. ปรับปรุง GL 

 


