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เลมนี้ขึ้น โดยเขียนจากงายไปหายากทั้งใบความรูและใบงาน เนื้อหาจะตรงตามคําอธิบาย

รายวชิาและใบงานจะสอดคลองกับใบความรูและตวัอยางที่ให ทาํใหงายแกการเรียนการสอน
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2      การบัญชีเบื้องตน

1.1 ความหมายของการบัญชี (Book Keeping)

การบัญชี (Accountancy หรือ Accounting) เปนศิลปะของการบันทึกรายการคา

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรับ – จายเงิน สิ่งของและสิทธิที่มีคาเปนเงินไว ในสมุดบัญชีอยาง

สมํ่าเสมอเปนระเบียบถูกตองตามหลักการและสามารถแสดงผลการดําเนินงาน และฐานะ

ทางการเงินของกิจการในขณะเวลาหนึ่งๆ ได

1.2 ความหมายของการทําบัญชี (Book Keeping)

การทําบัญชี หมายถึงการจดบันทึกเหตุการณตางๆ เกี่ยวกับการรับ – จายเงิน หรือ

สิง่ของท่ีกาํหนดมูลคาเปนเงนิไวเปนหลกัฐานไว ในสมดุบญัชอียางสมํา่เสมอ จดัแยกประเภท

ตางๆ ใหเปนระเบยีบถกูตองตามหลักการ สามารถแสดงผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิ

ของกจิการในระยะเวลาหนึง่ได เพื�อใหเปนประโยชนตอการดาํเนนิงาน ตลอดจนการวเิคราะห

ผลการดําเนินงานนั้น ซึ่งการบัญชีนี้เปนสวนหนึ่งของวิชาการบัญชี (Accounting)

1.3 จุดประสงคของการบัญชี

การบัญชีมีจุดประสงคดังนี้

1. เพื�อจดบนัทกึรายการคาตางๆ ท่ีเกดิขึน้ โดยเรยีงลาํดบักอนหลงัและจาํแนกประเภท

ของรายการคาไว

2. เพื�อใหการจดบันทกึรายการคานัน้ถกูตอง เปนตามหลกัการบญัชแีละตามกฎหมาย

วาดวยการบัญชี

3. เพื�อแสดงผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาหนึ่ง และแสดงฐานะการเงินของ

กิจการ

1.4 ประโยชนของขอมูลการบัญชี

ประโยชนของขอมูลการบัญชี มีดังนี้

1. ชวยใหเจาของกิจการสามารถควบคุมดูแล และรักษาสินทรัพยของกิจการได

2. ชวยใหทราบผลการดําเนินงานของกิจการ วามีผลกําไรหรือขาดทุนเปนจํานวนเงิน

เทาใด



บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบัญชี      3

3. ชวยใหทราบฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง วามีสินทรัพย หนี้สิน

และสวนของเจาของเปนจํานวนเงินเทาใด

4. เปนประโยชนตอผูบริหาร ชวยในการกําหนดนโยบายในการวางแผนและการ 

ตัดสินใจ

5. ขอมูลทางบัญชีที่จดบันทึกไว สามารถชวยในการตรวจสอบหาขอผิดพลาด ในการ

ดําเนินงานได

6. เพื�อใหถูกตองตามพระราชบัญญัติวาดวยการทําบัญชีของกิจการตางๆ

1.5 ประวัติและความเปนมาของการบัญชี

การบัญชีแบงออกเปน 3 ยุค ตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงดังนี้

1. ยคุกอนระบบบญัชคีู เกดิขึน้กอนครสิตศกัราชเปนเวลา 3,000 ป จนถงึศตวรรษที่ 

13 มีการจดบันทึกขอมูลทางบัญชีจากระบบการแลกเปลี่ยนมาเปนระบบการซื้อขาย สําหรับ

บันทึกขอมูลทางบัญชีในยุคนี้ไดจดบันทึกไวบนแผนขี้ผึ้ง

2. ยุคระบบบัญชีคู (Double Entry Book – keeping) ในปลายศตวรรษที่ 13 

ในยุคนี้มีการลงทุนทางการคาในรูปของการคารวม หรือหางหุนสวน เริ่มมีการกอตั้งธนาคาร 

มเีรอืใบในการขนสงสนิคา และมกีารพมิพหนงัสอืลงในกระดาษในป พ.ศ. 1745 (ค.ศ. 1202) 

ไดคนพบการจดบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคูที่สมบูรณชุดแรกที่ประเทศอิตาลี

3. ยุคปจจุบัน ในศตวรรษที่ 20 มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม ทําใหความตองการทาง 

บญัชมีมีากข้ึน และวัตถปุระสงคของขอมลูทางบญัชเีปลีย่นไป จากเดมิผูบรหิารเปนผู ใชขอมลู

ก็กลายมาเปนผูลงทุน เจาหนี้และรัฐบาลเปนผู ใชขอมูลทางการบัญชี สําหรับประเทศไทย

การบัญชีเริ่มตนเมื�อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (เมื�อวันที่ 24 มิถุนายน 2475) อันนํา

ไปสูการออกประมวลรัชฎากรจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล การกําหนดให

ผูประกอบธุรกิจตองจัดทําบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2482 โดยผูที่เผยแพร 

ความรูทางดานการบัญชีในระยะแรก ไดแก พระยาไชยยศสมบัติ (เสริม กฤษณามระ)  

และหลวงดําริอิศรานวุรรต (ม.ล. ดําริ อิศรางกูร ณ อยุธยา) ไดจัดทําหลักสูตรการสอนวิชา

บัญชี



4      การบัญชีเบื้องตน

1.6 ขอแนะนําในการเรียนบัญชี

ขอแนะนําในการเรียนบัญชีมีหลักเกณฑดังนี้

1. ควรอานเนื้อหาวิชาการบัญชีแตละเรื�องโดยละเอียด เนื้อหาตอนใดไมเขาใจตอง

สอบถามผูสอนทันที 

2. ทาํแบบฝกหดัทกุขอดวยตนเอง เพื�อฝกฝนใหการทาํงานนัน้มปีระสทิธภิาพ ถกูตอง 

รวดเร็ว และแมนยํา

3. ในการเขียนตัวหนังสือและตัวเลข นักบัญชีที่ดีควรเขียนใหชัดเจนอานงาย  

และสะอาดเรียบรอย

4. คณุสมบตัทิีจ่าํเปนในการทาํบญัชคีอื ตองมคีวามละเอยีดรอบคอบ และความถกูตอง

แมนยําในตัวเลข

1.7 ขอแนะนําในการเขียนตัวเลข

การเขียนตัวเลข มีหลักการเขียนจํานวนเงินที่เปนตัวเลขดังนี้ 

1. ถาตองการเขียนตัวเลขเปนจํานวนเงินเรียงกันเปนแถว เปนแนวตั้งเรียงกันลงมา 

ตองเขยีนเลขใหตรงหลกั หลกัหนXวยตรงกับหลกัหนXวย หลกัสบิตรงกบัหลกัสบิ หลกัรอยตรง

กับหลักรอย ฯลฯ ทั้งนี้เพื�อสะดวกตอการรวมเลข

2. ถาจํานวนเงินเปนตัวเลข 3 หลักขึ้นไป ให ใชเครื�องหมาย จุลภาค (,) หลักพัน  

และหลังหลักลาน เชน 1,450 10,875 151,400 1,600,000 เปนตน

3. การเขียนตัวเลขลงในชองจํานวนชิดเสน แบงชองบาทและชองสตางคเสมอ

4. การแกตัวเลข ตามหลักของการทําบัญชีเมื�อเขียนเลขผิด จะไมใชยางลบ และจะ

ไมเขียนตัวเลขที่ถูกทับซํ้าลงบนตัวเลขที่ผิดเปนอันขาด แตจะใชวิธีขีดเสนขวาง ทับไปบน

ตัวเลขที่ผิด แลวเขียนตัวเลขใหมที่ถูกตองเหนือตัวเลขที่ผิดนั้น และเซ็นชื�อกํากับ
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ตัวอยางที่ 1.1

รายละเอียดคาใชจาย

ประจําเดือน มิถุนายน 25xx

รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ

คาอาหาร 5,000 – เฉพาะนอกบาน

คารถไฟฟา 1,000 –

คานํ้ามันรถ 1,500 –

คาเสื้อผา 3,500 – เสื้อและกระโปรง

รวม 11,000 – (หนึ่งหมื�นบาทถวน)

 ในกรณีที่ตัวเลขมีหลายบรรทัด ตองเขียนใหตรงหลักกัน เชน

1,000.–

10,000.–

100,000.–

 เมื�อเขยีนตวัเลขท่ีเปนจาํนวนเงินผดิ หามใชยางลบหรอืนาํยางลบมาลบคาํผดิ แตให

ขดีฆาดวยปากกาสเีดยีวกันและเขียนจํานวนเงนิทีถ่กูตองขางบนพรอมกบัลงลายมอืชื�อกาํกบั 

เชน ตองการแกไขจํานวนเงินจาก 1,200 เปน 12,000 บาท ใหปฏิบัติดังนี้

12,000

1,200

 การเขียน วัน เดือน ป ใหเขียนดังนี้

– ถาอยูในหนาเดียวกัน ใหเขียน พ.ศ. เพียงครั้งเดียว

– การเขียนเดือน ให ใชอักษรยอ เชน มกราคม ใหเขียนวา ม.ค. และถาเปนเดือน

เดียวกันใหเขียนเพียงครั้งเดียว

– การเขียนวันที่ ใหเขียนเรียงลําดับรายการที่เกิดขึ้น
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1.8 ขอแนะนําการเรียนบัญชี

 ควรอานหนังสือวิชาบัญชีแตละบทอยางละเอียด อยางนอย 2 ครั้ง เรื�องใดอาน

แลวไมเขาใจใหถามครูผูสอนหรือผูรู

 ควรทําแบบฝกหัดทุกขอดวยตัวเอง อยางสมํ่าเสมอ รวดเร็วและถูกตอง

 การเขียนตัวหนังสือและตัวเลขตองใหอานงายชัดเจน  สะอาดและเรียบรอย  

1.9 รูปแบบของกิจการ (Forms of Organization)

การจดัทาํงบการเงินในแตละธุรกิจจะมีรายการคาทีแ่ตกตางกนัออกไป โดยตองศกึษา

วากจิการคานัน้ตัง้ขึน้ในลกัษณะใดและประกอบธุรกจิในลกัษณะอยางไร กจิการหากแบงตาม

ลักษณะของการดําเนินงานเพื�อประกอบการ แบงได 3 ประเภทคือ

1. กิจการใหบริการ เรียกวา ธุรกิจบริการ (Service Business) เปนธุรกิจที่ตั้งขึ้น

เพื�อใหบริการแกลูกคา เชน โรงแรม โรงภาพยนตร โรงพยาบาล โรงเรียน บริษัทขนสง หรือ

อูซอมรถ เปนตน

2. กจิการจําหนCายสนิคา (ซือ้มาขายไป) เรียกวา ธรุกจิพาณชิยกรรม (Merchandising 

Business) เปนธรุกจิทีซ่ือ้สนิคามาเพื�อจําหนXายโดยมไิดทาํการผลติเอง เชน หางสรรพสนิคา 

รานขายยา หรือรานขายเครื�องใชไฟฟา เปนตน

3. กิจการอุตสาหกรรม เรียกวา ธุรกิจอุตสาหกรรม (Manufacturing Business) 

เปนธรุกจิทีผ่ลติและจาํหนXายสนิคาเองโดยการซือ้วตัถดุบิมาแปรสภาพใหเปนสนิคาสาํเรจ็รปู

เพื�อนําไปจําหนXาย เชน บริษัทผลิตยา 

รปูแบบของกิจการคาแตละประเภทจะแตกตางกนัออกไปตามสภาพการลงทนุในกจิการ 

ลักษณะการจัดตั้ง การดําเนินงาน และความสําคัญทางเศรษฐกิจ สามารถแบงไดดังนี้

1. กิจการเจาของคนเดียว (Single Proprietorship) ไดแก กิจการขนาดเล็ก 

ทีม่บีคุคลคนเดียวเปนเจาของ เชน รานคายอย การจัดตัง้ทาํไดงาย แตการขยายกจิการทาํได

ยากเพราะมีเงินทุนจํากัด

2. หางหุนสวน (Partnership) คือกิจการที่มีบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปรวมกันเปน

เจาของโดยมีสัญญาตกลงรวมทุนกันเปนหุนสวนประกอบการคาเพื�อหวังกําไร โดยผูเปน 

หุนสวนจะมทีนุเทากนัหรอืไมเทากนัก็ได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย หางหุนสวน

แบงไดเปน 2 ประเภท
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 1. หางหุนสวนสามัญ (Ordinary Partnership) คือหางหุนสวนประเภทที่ผูเปน 

หุนสวนทุกคนตองรับผิดชอบรวมกันในหนี้สินโดยไมจํากัดจํานวน หางหุนสวนประเภทนี้จะ

จดทะเบียนเปนนิติบุคคลก็ไดหรือไมจดทะเบียนก็ได

 2. หางหุนสวนจํากัด (Limited Partnership) คือหางหุนสวนที่ประกอบดวยผูเปน 

หุ นสวน 2 จําพวกคือ จําพวกจํากัดความรับผิดชอบ และไมจํากัดความรับผิดชอบ  

หรือกฎหมายบังคับใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคล

3. บริษัทจํากัด (Company Limited or Corporation) คือกิจการที่ตั้งขึ้นใน 

รูปของนิติบุคคลดวยการแบงทุนเปนหุนมีมูลคาเทาๆ กัน ผูที่ลงทุนซื้อหุนของกิจการ 

เรียกวา “ผูถือหุน” ผูถือหุนจะไดรับสวนแบงกําไรเปนเงินปนผล (Dividends) บริษัทจํากัด

แบงเปน 2 ประเภท

 1. บริษัทเอกชนจํากัด (Private Company Limited) บริษัทเอกชนจํากัด  

เปนสถานประกอบการที่ผูประกอบการจัดตั้งขึ้นดวยวิธีแบงทุนเปนหุนมูลคาหุนละเทาๆ กัน 

โดยมีผูถือหุนตั้งแต 3 คนข้ึนไปเปนผูเริ่มกอการจัดตั้งบริษัท ซ่ึงผูถือหุนตางรับผิดชอบ 

จํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินที่ตนยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ถืออยู

ลักษณะของบริษัทเอกชนจํากัด สรุปไดดังนี้

1. ทุนแบงเปนหุน หุนละเทาๆ กัน ตามมาตรา 1117 ไดกําหนดมูลคาหุน หุนหนึ่ง 

ไมตํ่ากวา 5 บาท

2. การจัดตั้งบริษัทจํากัด ตองปฏิบัติตามขั้นตอนที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

ไดกําหนดไว ซึ่งมาตรา 1097 กําหนดวา บุคคลใดๆ ตั้งแต 3 คนข้ึนไปจะเริ่มกอการ 

และตั้งเปนบริษัทจํากัดก็ได โดยเขาชื�อกันทําหนังสือบริคณหสนธิ และกระทําการอยางอื�น

ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

3. ผูถือหุนรับผิดชอบไมเกินจํานวนเงินมูลคาที่ตนยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ

4. บรษิทัเอกชนจํากดั ไมสามารถประกาศแจงความเรียกระดมหุนจากประชาชนทัว่ไป

ไดและออกหนังสือชี้ชวนใหประชาชนซื้อหุนไมได ตามมาตรา 1102 

5. คุณสมบัติของผูถือหุนไมถือเปนสาระสําคัญ ซึ่งหมายถึงผูถือหุนตาย ลมละลาย 

หรือเปนคนไรความสามารถบริษัทไมตองเลิก เพราะสามารถโอนหุนใหแกบุคคลอื�นได  

โดยไมตองรับความยินยอมจากบริษัท

6. ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทเอกชนจํากัด มีฐานะเปนนิติบุคคล
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7. บริษัทจะออกหุนกูไมได ตามที่กําหนดในมาตรา 1229

8. ตามกฎหมายหามมิใหถือหุนตนเอง จึงไมสามารถซ้ือหุนของตนเองกลับคืนได 

(Treasury Stork) ตามมาตรา 1143

9. การใชชื�อตองมีคําวา “บริษัท” นําหนาชื�อและคําวา “จํากัด” ตอทายเสมอ

 2. บรษิทัมหาชนจาํกัด (Public Company Limited) กจิการบรษิทัมหาชน จาํกัด 

เปนกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 15 ได

บญัญตั ิไววาบรษิทัมหาชนจาํกดัคอื บรษิทัประเภทซึง่ตัง้ขึน้ดวยความประสงคทีจ่ะเสนอขาย

หุนตอประชาชน โดยทีผู่ถอืหุนมคีวามรับผดิจาํกดัไมเกนิจาํนวนเงนิคาหุนทีต่องการชาํระและ

บรษิทัดงักลาวไดระบุความประสงคเชนนัน้ไว ในหนงัสอืบรคิณหสนธ ิซึง่หุนของบรษิทัมหาชน

จํากัดแตละหุนตองมีมูลคาเทากัน มูลคาของหุนแตละหุนจะเปนเทาใดก็ได

ลักษณะบริษัทมหาชนจํากัด สรุปไดดังนี้คือ

1. เปนกิจการที่มีความประสงคจะเสนอขายหุนตอประชาชน

2. มีผูถือหุนตั้งแต 100 คนขึ้นไป

3. มีทุนแบงเปนหุนโดยแตละหุนมีมูลคาเทาๆ กัน

4. ผูถือหุนมีความรับผิดจํากัดไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ตองการชําระ

5. คุณสมบัติของผูถือหุนไมถือวาเปนสาระสําคัญ ซึ่งหมายถึงผูถือหุนตาย ลมละลาย 

หรือไรความสามารถ บริษัทไมตองเลิกกิจการ ยังคงดําเนินการตอไปได โดยผูถือหุนอาจโอน

หุนให ใครก็ได

การตั้งบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. บุคคลธรรมดาตั้งแต 15 คนขึ้นไป เปนคณะผูจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด โดย

จัดทําหนังสือบริคณหสนธิและนําไปจดทะเบียนตอนายทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชย หรือสํานักงานพาณิชยจังหวัด ผูเร่ิมตั้งบริษัทมหาชนจะตองมีคุณสมบัติ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดในมาตรา 17 ดังนี้

 (1) บรรลุนิติภาวะแลว

 (2) มถีิน่ทีอ่ยูในราชอาณาจกัรเปนจาํนวนไมนอยกวากึง่หนึง่ของจาํนวนผูเร่ิมจดัตัง้

ทั้งหมด
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 (3) จองหุน และหุนที่จองท้ังหมดนั้นตองเปนหุนที่ชําระคาหุนเปนตัวเงินรวมกัน 

ไมนอยกวารอยละ 5 ของทุนจดทะเบียน

 (4) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมอืนไรความสามารถ หรือไมเปนหรอืเคย

เปนบุคคลลมละลาย

 (5) ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย

ที่ไดกระทําโดยทุจริต 

นอกจากน้ันมาตรา 18 ไดกาํหนดหนงัสือบรคิณหสนธอิยางนอยตองมรีายการดงักลาว

ดังตอไปนี้คือ

1. ชื�อบริษัทตามมาตรา 11 ซ่ึงกําหนดใหตองมีคําวา “บริษัท” นําหนา และ  

“จํากัด (มหาชน)” ตอทายหรือจะใชอักษรยอวา “บมจ” นําหนา แทนคําวา “บริษัท” 

และ “จํากดั (มหาชน)” ก็ได แตในกรณีที่ใชชื�อเปนอักษรภาษาตางประเทศ จะใชคําซึ่งมี 

ความหมายวาเปน “บริษัทมหาชนจํากัด” ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแทนก็ได

2. ความประสงคของบริษัทที่จะเสนอขายหุนตอประชาชน

3. วัตถุประสงคของบริษัทซึ่งตองระบุประเภทของธุรกิจโดยชัดแจง

4. ทุนจดทะเบียนซึ่งตองแสดงชนิด จํานวน และมูลคาของหุน

5. ที่ตั้งสํานักงานใหญซึ่งตองแสดงระบุวาจะตั้งอยู ณ ทองที่ใดในราชอาณาจักร

6. ชื�อ วันเดือนปเกิด สัญชาติ และที่อยูของผูเริ่มจัดตั้งบริษัท และจํานวนหุนที่แตละ

คนจองไว

2. ผูเริม่จดัตัง้บริษทัมหาชนจะตองของอนญุาตเสนอขายหุนออกใหม ตอสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย และตลาดหลักทรพัย (ก.ล.ต.) โดยจะแจงผลตอผูขออนญุาต 

หลงัจากนัน้ผูเริม่จดัตัง้บริษทัมหาชนจะตองยื�นแบบแสดงขอมลูเสนอขายหุน และรางหนงัสอื

ชีช้วนการเสนอขายหุนนัน้ตอ ก.ล.ต. หลังจากเอกสารน้ันมผีลบงัคบัใชจงึนาํหุนเสนอขายตอ

ประชาชนได

3. ผูเริม่จดัตัง้บริษทัมหาชนเรยีกประชุมเพื6อการจดัตัง้บรษิทั ไดตอเมื�อผูจองซือ้หุน

ครบตามจํานวนทีก่าํหนดไว ในหนงัสือบริคณหสนธ ิซึง่เรยีกประชมุดงักลาวจะตองดาํเนนิการ

ภายใน 2 เดือนนับแตวันที่มีการจองหุนครบตามจํานวนที่กําหนดไว แตตองไมเกิน 6 เดือน

นับแตวันที่นายทะเบียน รับจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ
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4. การประชุมจัดตั้งบริษัทจะตองพิจารณาขอบังคับของบริษัท และเลือกตั้งคณะ

กรรมการบรหิารบรษิทั หลงัจากนัน้คณะผูเริม่จดัตัง้จะมอบกจิการใหแกคณะกรรมการบริหาร

บริษัทชุดใหมดําเนินการตอไป

5. คณะกรรมการบริหารบริษัทมีหนังสือแจงใหผูจองหุนชําระคาหุนเต็มจํานวน
ภายในเวลาที่กําหนดไว ในหนังสือแจง จะตองไมนอยกวา 14 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ

แจง และโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยใหแกบริษัทในกรณีที่มีการชําระคาหุนดวยสินทรัพย

6. คณะกรรมการบริษทัจะตองดาํเนนิการขอจดทะเบยีนบรษิทัภายใน 3 เดอืน นบั

แตวันประชุมจัดตั้งบริษัทเสร็จ บริษัทจะเปนนิติบุคคลตั้งแตวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน

1.10 ขอสมมติฐานทางการบัญชี (Assumption) 

ขอสมมติฐานทางการบญัชีหมายถงึ ขอกาํหนดทางการบญัช ีเปนทีย่อมรบักนัโดยไมมี

การพิสูจน สมมติฐานทางการบัญชี ตามแมบทการบัญชี เรียกวา “ขอสมมติ”

ขอสมมติ ตามแมบทการบัญชี มีดังนี้

1. เกณฑคงคาง (Accrual Basis)

2. การดําเนินงานตอเนื�อง (Going Concern)

เกณฑคงคาง (Accrual Basis) เปนขอสมมติฐาน ถือวางบการเงินจัดทําขึ้นโดย

ใชเกณฑคงคางเพื�อใหบรรลุวัตถุประสงคดังที่กลาวมาแลว ภายใตเกณฑคงคาง รายการ

และเหตกุารณทางบญัชีจะรับรูเมื�อเกดิขึน้มใิชเมื�อมกีารรบัหรอืจายเงนิสด โดยรายการตางๆ 

จะบนัทกึและแสดงในงบการเงนิตามงวดทีเ่กีย่วของ ซึง่สามารถใหขอมลูเกีย่วกบัรายการคา

ในอดีตที่เกี่ยวกับการรับและจาย รวมถึงการผูกพันทรัพยากรในอนาคต ซึ่งจะเปนประโยชน

แกผู ใชงบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

การดาํเนนิงานตอเนืMอง (Going Concern) โดยทัว่ไปงบการเงินจดัทาํขึน้ตามขอ

สมมตทิีว่า กิจการจะดําเนนิงานอยางตอเนื�องและลดขนาดการดาํเนนิงานอยางมสีาระสาํคญั

และตองเปดเผยเกณฑนั้นในงบการเงิน
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1.11 ผูทําบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

ผูทําบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 (ผศ. อํานวย ศรีสุโข : 2545, 

6–8) ในป พ.ศ. 2543 กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย จึงไดออกพระราชบัญญัติ 

การบัญชี จึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับผูทําบัญชี คุณสมบัติและเงื�อนไขของผูทําบัญชี และ 

การแจงการเปนผูทําบัญชี ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร กธ. 2 ของสํานักงานกํากับดูแล

ธุรกิจ กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย ดังนี้

ผูทาํบญัช ีคอืผูรบัผดิชอบในการทาํบญัชขีองผูมหีนาทีจ่ดัทาํบญัชไีมวาจะกระทาํฐานะ

ลูกจางของผูมีหนาที่หรือไมก็ตาม ไดแกบุคคลดังตอไปนี้

1. กรณีผูเปนพนักงานของผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ผูอํานวยการฝายบัญชี สมุหบัญชี 

หัวหนาแผนกบัญชี 

2. กรณีเปนสํานักงานบริการรับทําบัญชีคือ

 สํานักงานมิไดจัดตั้งในรูปคณะบุคคลคือ หัวหนาสํานักงาน 

 สาํนกังานจัดตัง้ในรปูคณะบุคคลคอื ผูเปนหุนสวน ซึง่รบัผดิชอบในการใหบรกิาร

ทําบัญชี

 สํานักงานจัดตั้งในรูปนิติบุคคลคือ กรรมการหรือผูเปนหุนสวน ซึ่งผูรับผิดชอบ

ในการใหบริการรับทําบัญชี

3. กรณีเปนผูรับจางทําบัญชีอิสระคือ ผูประกอบวิชาชีพ

4. ผูชวยผูทาํบญัช ี(ในกรณทีี ่“ผูทาํบญัช”ี) รบัทาํบญัชเีกนิกวา 100 ราย ตามประกาศ

กรมทะเบียนการคา เรื�องคุณสมบัติและเงื�อนไขของการเปนผูทําบัญชี พ.ศ. 2543 ขอ 7(3)

คุณสมบัติและเงืMอนไขของผูทําบัญชี (ม.7(6))

1. มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร

2. มีความรูภาษาไทยเพียงพอที่จะทําหนาที่เปนผูทําบัญชีได

3. ไมเคยตองโทษจําคกุในความผดิกฎหมายบญัช ีกฎหมายผูสอบบญัช ีเวนแตพนโทษ

มาแลวไมนอยกวา 3 ป
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คุณวุฒิการศึกษา

ตามขนาดธุรกิจที่กําหนดแตละกลุม

1. ปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเทาทําบัญชีไดทุกธุรกิจ

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การบัญชี) หรืออนุปริญญา สําหรับบริษัทจํากัด  

และหางหุนสวนจดทะเบียนที่มี

 ทุนไมเกิน 5 ลานบาท

 รายไดรวมไมเกิน 30 ลานบาท

 สินทรัพยรวมไมเกิน 30 ลานบาท

เงืMอนไข

1. แจงรายละเอียดตามแบบ ส.บช และ ส.บช 5–1 ภายใน 60 วัน นับจาก

 วันที่ประกาศนียบัตรมีผลบังคับใช กรณีทําบัญชีอยูแลว

 วันเริ่มทําบัญชี

 วันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผูทําบัญชี

2. เขาอบรมความรูเกี่ยวกับบัญชีตามที่กําหนด (1 ครั้ง ทุก 3 ป)

3. ตองรับทําบัญชีไมเกิน 100 ราย หากเกินจะตองมีผูชวยที่มีคุณวุฒิเพิ่มอีก 1 คน 

หมายเหตุ : สาํหรบับคุคลธรรมดา หากเจาของกจิการจดัทาํบญัชเีองโดยไมตองกาํหนด

คุณวุฒิการศึกษา แตถาจางบุคคลอื�นจัดทําบัญชีให ผูทําบัญชีตองมีคุณวุฒิการศึกษาตามที่

กําหนด

หนาที่ของผูที่ทําบัญชี

1. จัดทําบัญชีเพื�อแสดงผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะ

การเงินของ “ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี” ที่เปนอยูตามความเปนจริงและตามมาตรฐานการบัญชี

2. ลงรายการบัญชีเปนภาษาไทย หากลงรายการเปนภาษาตางประเทศใหมีภาษาไทย

กํากับหรือลงรายการรหัสบัญชี ใหมีคูมือคําแปลรหัสบัญชีที่เปนภาษาไทยไว (ม.21(1)) 

3. เขียนดวยหมึก ดีดพิมพ หรือตีพิมพ หรือทําดวยวิธีการอื�นใดที่ไดผลในทํานอง

เดียวกัน (ม.21(2)) 
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การแจงผูทําบัญชี

ตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม 2544 เปนตนไป ผูทําบัญชีที่มีคุณสมบัติตาม ม. 7(6) แหง 

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ตองดําเนินการดังนี้

 แจงทีส่าํนกังานกาํกบัดแูลธรุกจิ หรือสาํนกังานทะเบยีนการคาจงัหวดั ตามภมูลิาํเนา

ของผูแจง พรอมหลักฐาน ภายใน 60 วัน นับแต

– วันเริ่มทําบัญชี

– วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

1.12 จรรยาบรรณนักบัญชี

นักบัญชีที่ดีควรมีจรรยาบรรณ ดังนี้

1. มีความซื�อสัตย และสุจริต

2. ขยัน และอดทน

3. มีความละเอียดรอบคอบ

4. รักษาความลับทางดานบัญชีของหนXวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ

5. ไมนําเอกสารทางดานบัญชีไปเผยแพรกับบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต

6. โปรงใส และเปนอิสระภายใตกรอบวิชาชีพบัญชี

7. ตองศึกษาหาความรูทางวิชาชีพอยางตอเนื�อง

 ฯลฯ

1.13 สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ

สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ มีรายละเอียดดังนี้

1.13.1 สินทรัพย

ความหมายของสินทรัพยและการจําแนกสินทรัพย 

สินทรัพย (Assets) หมายถึงสิ่งที่มีมูลคาและสามารถประเมินมูลคาเปนเงินได  

ซึ่งมีบุคคลหรือกิจการเปนเจาของหรือสิทธิครอบครองโดยถูกตองตามกฎหมาย รวมทั้งสิ่งที่

มีตัวตนและไมมีตัวตน
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สินทรัพยที่มีตัวตน (Tangible Assets) คือสินทรัพยที่สามารถจับตองหรือสัมผัส

ได มองเห็น และมีตัวตน เชน เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุสํานักงาน เครื�องใช

สํานักงาน อาคาร ที่ดิน ฯลฯ

สินทรัพยที่ไมมีตัวตน (Intengible Assets) คือสินทรัพยที่ไมสามารถสัมผัสได  

ไมอาจแลเหน็ได แตมปีระโยชนตอการดาํเนนิงานของกจิการ เชน สญัญาเชาอาคาร ลขิสทิธิ์ 

เครื�องหมายการคา คาความนิยม สิทธิบัตร ฯลฯ

ตัวอยางที่ 1.2 

สินทรัพยของบุคคลธรรมดา เชน นางสาว สิรินยา แกมใส มีสินทรัพยดังนี้

เงินสด 5,000.–

โทรทัศน 4,000.– 

รถยนต 30,000.–

บาน 100,000.– 

ที่ดิน 200,000.–

รวม 339,000.–

ตัวอยางที่ 1.3 

สินทรัพยของกิจการคา สํานักงานบัญชีแกมใส มีสินทรัพยดังนี้

เงินสด  7,000.–

เงินฝากธนาคาร 50,000.–

ลูกหนี้ 10,000.–

วัสดุสํานักงาน 1,200.– 

เครื�องใชสํานักงาน 20,000.– 

อาคาร 50,000.– 

ที่ดิน  80,000.–

รวม 218,200.– 
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1.13.2 หนี้สิน (Liability) 

หนี้สิน หมายถึงจํานวนเงินที่บุคคลหรือกิจการผูกพันที่จะตองจายสินทรัพยใหบุคคล

หรือกิจการอื�นในภายหนา เชน เจาหนี้การคา คาใชจายคางจาย เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 

เงินกู เจาหนี้จํานอง หรือเจาหนี้อื�นๆ เปนตน

ตัวอยางที่ 1.4

เงินสด 7,000.–

เงินฝากธนาคาร 50,000.–

ลูกหนี้–น.ส. แสงดาว 10,000.–

วัสดุสํานักงาน 1,200.–

เครื�องใชสํานักงาน 20,000.–

อาคาร 50,000.–

ที่ดิน 80,000.–

รวม 218,200.–

หนี้สิน
เจาหนี้–รานเปลวเทียน 12,000.–

สวนของเจาของ
ทุน–น.ส. สิรินยา 206,200.–

จากตัวอยางที่ 1.4 มีขอมูลเพิ่มเติมดังนี้ สํานักงานบัญชีแกมใส โดย น.ส. สิรินยา 

เจาของกิจการไดซื้อเครื�องใชสํานักงานเปนเงินเชื�อ 12,000 บาท ดังนั้นสํานักงานบัญชี  

แกมใส มีเครื�องใชสํานักงานเพิ่มขึ้น 12,000 บาท และมีเจาหนี้เพิ่มขึ้น 12,000 บาท เพราะ

ฉะนั้น น.ส. สิรินยา มีทุนเทากับ 206,200 บาท (218,200 – 12,000) หรือมีสิทธิความเปน

เจาของในสินทรัพยเทากับ 206,200 บาท

1.13.3 ความหมายของสวนของเจาของ (Owner’s Equity)  

 หรือทุน (Proprietorship)

สวนของเจาของ หมายถึงสิทธิความเปนเจาของที่แทจริงในสินทรัพยหรือเรียกวา 

สินทรัพยสุทธิ (Net Assets) เชน สํานักงานบัญชีแกมใส มีสินทรัพยดังนี้
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ตัวอยางที่ 1.5

เงินสด 7,000.–

เงินฝากธนาคาร 50,000.–

ลูกหนี้–น.ส. แสงดาว 10,000.–

วัสดุสํานักงาน 1,200.–

เครื�องใชสํานักงาน 20,000.–

อาคาร 50,000.–

ที่ดิน 80,000.–

รวม 218,200.–

สวนของเจาของ
ทุน–น.ส. สิรินยา 218,200.–

จากตัวอยางท่ี 1.5 น.ส. สิรินยา มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 218,200 บาท แสดงวา  

น.ส. สิรินยา มีสิทธิความเปนเจาของในสินทรัพย ทั้งสิ้น 218,200 บาท หรือ น.ส. สิรินยา  

มีทุนเทากับ 218,200 บาท

1.14 สมการบัญชี (Accouting Equation)

เปนสมการที่แสดงความสัมพันธของสินทรัพยหนี้สิน และสวนของเจาของ (ทุน)  

จะแสดงสมดุลกันอยูเสมอ สามารถแสดงใหเห็นดวยสมการบัญชี ดังนี้

กรณีไมมีหนี้สิน

 สินทรัพย = สวนของเจาของ 

 Assets = Owner’s Equity (Proprietorship)

หรือ 

กรณีที่มีหนี้สิน

 สินทรัพย  = หนี้สิน + สวนของเจาของ (ทุน) 

 Assets  = Liabilities + Owner’s Equity (Proprietorship)

แสดงเปนสัญลักษณยอไดดังนี้

กรณีไมมีหนี้สิน

 A = OE

หรือ
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กรณีมีหนี้สิน

 A = L + OE (P)

 OE (P) = A – L

 L = A – OE (P)

ตัวอยางที่ 1.6 การคํานวณโดยใชสมการบัญชี

จากตัวอยางกรณีมีหนี้สิน สามารถเขียนเปนสมการบัญชีไดดังนี้

สินทรัพย

(A)

218,200

=

หนี้สิน

(L)

12,000

+

สวนของเจาของ

(OE)

206,200

สวนของเจาของ

(OE)

206,200

=

สินทรัพย

(A)

218,200

–

หนี้สิน

(L)

12,000

หนี้สิน

(L)

12,000

=

สินทรัพย

(A)

218,200

–

สวนของเจาของ

(OE)

206,200

1.15 ความหมายของงบแสดงฐานะการเงิน  

  (Statement of Financial Position) 

งบแสดงฐานะการเงิน หมายถึงรายงานที่แสดงใหทราบถึงฐานะทางการเงินของ

บุคคลหรือกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งวามีสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ ณ วันใดวัน

หนึ่งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (และมาตรฐานการบัญชี) วาเปนจํานวนเทาใด

รูปแบบของงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินแบบบัญชี เปนการจัดทํางบแสดงฐานะการเงินโดยอาศัย

สมการบัญชี 

งบแสดงฐานะการเงินแบบบัญช ีแบงออกเปน 4 สวน ไดแก สวนที่

1. หัวงบแสดงฐานะการเงิน 

2. สินทรัพย

3. หนี้สิน

4. สวนของเจาของ (ทุน)
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1.15.1 วิธีทํางบแสดงฐานะการเงินแบบบัญชี

สวนที่ 1 : หัวงบแสดงฐานะการเงิน 

 บรรทัดที่ 1 ชื�อบุคคลหรือกิจการที่จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน

 บรรทัดที่ 2 ชื�อ “งบแสดงฐานะการเงิน”

 บรรทัดที่ 3 วันที่ เดือน ป ที่จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน

สวนที่ 2, 3 และ 4 : สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ (ทุน)

แบบฟอรมของงบแสดงฐานะการเงิน แบบบัญชีแบงเปน 2 ดาน ดังนี้

 สินทรัพย จะแสดงอยูทางดานซายมือของงบแสดงฐานะการเงิน

 หนี้สินและสวนของเจาของ จะแสดงอยูทางดานขวามือของงบแสดงฐานะการเงิน 

เมื�อแสดงรายการสนิทรพัย หนีส้นิ และสวนของเจาของ (ทนุ) ในงบแสดงฐานะการเงนิ 

ครบถวนแลว ใหรวมยอดดานสินทรัพย รวมยอดดานหนี้สินและสวนของเจาของ (ทุน)  

ยอดรวมทั้ง 2 ดานจะตองแสดงอยูบรรทัดเดียวกันและมีจํานวนเทากัน 

ตัวอยางที่ 1.7 เปนตัวอยางแสดงฐานะการเงินของสํานักงานบัญชีแกมใส วามีสินทรัพย  

หนี้สินและสวนของเจาของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25xx เทาใด

สํานักงานบัญชีแกมใส

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25xx

สินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ

เงินสด 7,000 – หนี้สิน
เงินฝากธนาคาร 50,000 – เจาหนี้–รานเปลวเทียน 12,000 –

ลูกหนี้–น.ส.แสงดาว 10,000 –

วัสดุสํานักงาน 1,200 – สวนของเจาของ
เครื�องใชสํานักงาน 20,000 – ทุน–น.ส.สิรินยา 206,200 –

อาคาร 50,000 –

ที่ดิน 80,000 –

รวม 218,200 –  รวม 218,200 –
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 งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน เปนการจัดทํางบแสดงฐานะการเงินโดยใน

แตละบรรทัดที่เขียนรายการ (สินทรัพย  หนี้สิน และสวนของเจาของ) จะเขียนรายการ

และตัวเลขเรียงลงไปทีละหมวดหมู เริ่มจากหัวขอสินทรัพย ตามดวยหนี้สิน และสิ้นสุดดวย 

สวนของเจาของ และรวมทุกครัง้ทีบ่รรทดัสดุทายของแตละหวัขอ ในการจดัทํานัน้จะเร่ิมจาก

การเขียนหัวกระดาษทุกครั้ง

สํานักงานบัญชีแกมใส

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  31  ธันวาคม 25xx

สินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียน

 เงินสด 7,000

 เงินฝากธนาคาร 50,000

 ลูกหนี้–น.ส.แสงดาว 10,000

 วัสดุสํานักงาน 1,200

 เครื�องใชสํานักงาน 20,000

รวมสินทรัพยหมุนเวียน  88,200

สินทรัพยไมหมุนเวียน

 อาคาร 50,000

 ที่ดิน 80,000

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  130,000

รวมสินทรัพยทั้งสิ้น  218,200

หนี้สินและสวนของจาของ

หนี้สินหมุนเวียน

 เจาหนี้–รานเปลวเทียน  12,000

รวมหนี้สินทั้งสิ้น  12,000

สวนของเจาของ

 ทุน–น.ส.สิรินยา  206,200

รวมสวนของเจาของ  206,200

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ  218,200

1.16 ลักษณะสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ลักษณะสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีดังนี้

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีนํามาใช ในกรณีที่กิจการปรับใชมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินเปนครั้งแรก โดยมีคําอธิบายอยางชัดเจน และเปดเผยการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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2. โดยทัว่ไปมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันีก้าํหนดใหกจิการปฏบิตัติามมาตฐาน 

การรายงานทางการเงนิแตละฉบับทีม่ผีลบงัคับใช ณ วนัสิน้งวดระยะเวลารายงานของกจิการ 

ตามมาตฐานการรายงานทางการเงินเปนครัง้แรก นอกจากนีม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบับนีก้าํหนดใหกจิการปฏบิตัติามขอกาํหนดตอไปนีส้าํหรับยอดยกมาของงบแสดงฐานะการ

เงนิทีจ่ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เพื�อเปนจดุเริม่ตนสาํหรบัการบญัชขีอง

กิจการภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(1) รบัรูสนิทรัพยและหน้ีสนิทัง้หมดท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิกาํหนดใหรบัรู

รายการ

(2) ไมรับรูรายการเปนสินทรัพยหรือหนี้สินในกรณีที่มาตรฐานการรายงานการเงิน 

ไมอนุญาตใหรับรูรายการดังกลาว

(3) จัดประเภทรายการใหมสําหรับรายการที่รับรูภายใตหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

ที่ใชกอนหนาเปนสนิทรพัย หนีส้นิ หรือองคประกอบของสวนของเจาของประเภทหนึง่ แตรบัรู 

ภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเปนสนิทรพัย หนีส้นิ หรอืองคประกอบของสวนของ

เจาของอีกประเภทหนึ่ง

(4) ปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิในการวดัมลูคาสนิทรพัยและหน้ีสนิที่

รับรูทุกรายการ

1.17 วัตถุประสงคของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

วตัถปุระสงคของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันีค้อื เพื�อใหมัน่ใจวางบการเงิน

ของกจิการท่ีจดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางเงนิเปนครัง้แรก และรายงานทางการเงิน

ระหวางกาลสําหรบัรอบระยะเวลารายงานทีเ่ปนสวนหนึง่ของรอบระยะเวลาบญัชขีองงบการ

เงินดังกลาว ประกอบดวยขอมูลที่มีคุณภาพสูงคือ

1. มคีวามโปรงใสสาํหรบัผู ใชงบการเงนิ และสามารถเปรียบเทยีบกนัไดกบังบการเงิน

ในทุกรอบระยะเวลารายงานที่นําเสนอ

2. ใหจดุเริม่ตนอยางเหมาะสมสาํหรบัการบญัชภีายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

3. สามารถจัดทํางบการเงินไดโดยมีตนทุนที่ไมสูงกวาที่ประโยชนจะไดรับ
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ตอนที่ 1 จงเลือกคําตอบขอที่ถูกตองที่สุด

1. ขอใดคือความหมายของการบัญชี

ก. การบัญชีคือการจดบันทึกรายการรับ–รายการจายเงิน

ข. การบันทึกรายการรับเงินของกิจการ

ค. การบันทึกรายการคา ที่เกี่ยวของกับการรับ–จายเงิน ไว ในสมุดบัญชีอยางสมํ่าเสมอ  

 และเปนระเบียบ

ง. การแสดงรายการกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงาน

2. บิดาทางการบัญชีของไทยตรงกับขอใด

ก. พระยาไชยยศสมบัติ ข. พระยาตากสิน

ค. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ง. สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนารถ

3. ขอใดคือความหมายของสินทรัพย

ก. สิ่งที่ไมมีตัวตนแตมีมูลคา 

ข. สิ่งที่กอใหเกิดภาระผูกพันระหวางบุคคล 2 ฝาย

ค. สิ่งที่มีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได แตมีมูลคา 

ง. สิทธิที่แสดงความเปนเจาของในสินทรัพย

4. ขอใดคือความหมายของหนี้สิน

ก. สิ่งที่มีตัวตนหรือไมมีตัวตนแตมีมูลคา 

ข. สิทธิที่แสดงความเปนเจาของตอสินทรัพย

ค. ภาระผูกพนัระหวางบคุคล 2 ฝาย โดยอกีฝายมหีนาทีท่ีจ่ะตองชาํระเงนิใหอกีฝายหนึง่

ง. สิทธิที่แสดงตอภาระหนี้สิน

แบบฝกหัดทายบท บทที่ 1
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5. ขอใดตรงกับคําวา สวนของเจาของ
ก. Assets ข. Liabilities

ค. Owner’s Equity ง. ถูกทุกขอ

6. ขอใดคือสมการบัญชีกรณีที่ไมมีหนี้สิน

ก. สินทรัพย = สวนของเจาของ ข. สินทรัพย = หนี้สิน – สวนของเจาของ

ค. สินทรัพย = หนี้สิน ง. สินทรัพย = หนี้สิน + สวนของเจาของ

7. ขอใดจัดเปนสินทรัพยทั้งหมด

ก. รถยนต เงินสด เงินฝากธนาคาร ข. เจาหนี้การคา บาน ที่ดิน

ค. ทุน อาคาร รถยนต ง. ตั๋วเงินจาย สํานักงาน เงินฝากธนาคาร

8. หากกิจการมีเงินสด 30,000 บาท เงินฝากธนาคาร 20,000 บาท เจาหนี้การคา 10,000 

บาท กิจการจะมีทุนเทากับเทาใด

ก. 20,000 บาท ข. 30,000 บาท

ค. 40,000 บาท ง. 50,000 บาท

9. หากกิจการมีเงินสด 10,000 บาท รถยนต 100,000 บาท อาคาร 150,000 บาท  

จากโจทยสวนของเจาของสําหรับกิจการเทากับเทาใด

ก. 100,000 บาท ข. 260,000 บาท

ค. 250,000 บาท ง. 150,000 บาท

10. งบแสดงฐานะการเงินมีความหมายตรงกับขอใด

ก. รายงานทีแ่สดงใหทราบวากจิการมสีนิทรัพย หนีส้นิ และสวนของเจาของเทากบัเทาใด

ข. รายงานที่แสดงผลกําไรหรือผลขาดทุนวามีเทากับเทาใด

ค. รายงานที่แสดงใหเห็นผลตางระหวางผลกําไรและผลขาดทุนของกิจการ

ง. ในรายงานจะประกอบดวย สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ






