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ทางสถาบนั THE BEST CENTER และฝ่ายวิชาการสถาบนั ไดเ้รียบเรียงข้ึน เพือ่ให้

ผูส้มคัรสอบใชส้าํหรบัเตรียมตวัสอบในการสอบแข่งขนัฯ ในครั้งนี้  

 

   ดงันั้นทางสถาบนั THE BEST CENTER  ไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัจึงได ้

จดัทําหนงัสือเล่มนี้ ข้ึนมา โดยไดร้วบรวมข้ึนจากประสบการณต์รงของฝ่ายวิชาการของ 

สถาบนั THE BEST CENTER  ภายในเล่มเป็นการเจาะระเบยีบ กฎหมายและความรูที้ ่

เกีย่วขอ้งกบัตําแหน่งและเจาะแนวขอ้สอบพรอ้มคําอธิบายเพือ่ใหผู้ที้ส่อบไดเ้ตรียมตวั 

อ่านล่วงหนา้ มีความพรอ้มในการทําขอ้สอบ  

 

  ทา้ยนี้  คณะผูจ้ดัทําขอขอบคุณทางสถาบนั THE BEST CENTER ที่ไดใ้ห้

การสนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการจดัทําตน้ฉบบันี้  ทําใหห้นงัสือเล่มนี้ สามารถสําเร็จข้ึนมา

เป็นเล่มได ้พรอ้มกนันี้ คณะผูจ้ดัทําขอนอ้มรบัขอ้บกพร่องใด ๆ อนัเกิดข้ึนและยินดีรบัฟัง

ความคิดเห็นจากทุก ๆ ท่าน เพือ่ทีจ่ะนาํมาปรบัปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน  
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ความรู้เกีย่วกบัการบัญชี 
 

เชาวลีย  ์ พงศ์ผาติโรจน์ และคณะ (2527:2)” ได้แปลความไวด้งัน้ี “การบญัชี เป็นศิลปะของการจด
บนัทึกรายการหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบัการเงินไวใ้นรูปของเงินตรา จดัหมวดหมู่รายการเหล่านั้น สรุปผลพร้อม
ทั้งตีความหมายของผลอนันั้น” 
 จากความหมายของการบญัชีสามารถวิเคราะห์ลกัษณะสาํคญัไดด้งัน้ี 

1.  การจดบนัทึก (Recording) ขอ้มูลทางการเงินจะตอ้งนาํมาจดบนัทึก โดยใชห้น่วยเงินตราในการจด
บนัทึกเพราะเป็นหน่วยท่ีวดัค่าได ้

2.  การจาํแนก (Classifying)  ขอ้มูลท่ีจดบนัทึกไวจ้ะนาํมาจาํแนกเป็นหมวดหมู่หรือประเภทตาม
ลกัษณะของรายการ ไดแ้ก่ สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ่้าย 

3.  การสรุปผล (Summarizing) เม่ือส้ินรอบระยะเวลาบญัชี   กิจการจะสรุปผลในรูปของรายงาน
ทางการเงิน เรียกว่า “งบการเงิน” (Financial Statement)  ประกอบดว้ย งบดุล งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และ งบกระแสเงินสด 

4.  การแปลความหมาย (Interpreting) เป็นการนาํรายงานทางการเงินมาสรุปและวิเคราะห์แนวโนม้ของ
เหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการบริหารงานและเพ่ือการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 

ธรรมนูญ  อคัคพาณิชย,์ พะยอม  สิงห์เสน่ห์ (2524:1) ไดก้ล่าวตามพจนานุกรมสาํหรับนกับญัชีของ 
Kohler ไวว้า่ 
 “การจดัทาํบญัชี เป็นการวิเคราะห์ จดัประเภท และบนัทึกรายการโดยมีแผน  ท่ีไดจ้ดัวางไวเ้พ่ือความ
เป็นระเบียบในการดาํเนินกิจการและสามารถแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของการประกอบการ
ได”้ 
 
 หลกัการบัญชีทีรั่บรองทัว่ไป (Generally Accepted Accounting Principles)  
  หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปหมายถึง  หลกัการบญัชีท่ีทุกคนยอมรับนาํไปปฏิบติัในการทาํบญัชี ฝ่าย
บริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบจดัทาํงบการเงินท่ีตอ้งแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด
ของกิจการ              
   งบการเงนิ 

งบการเงินเป็นการนาํเสนอฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานทางการเงินของกิจการอยา่งมีแบบแผน 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหข้อ้มลูเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินกลุ่มต่างๆนอกจากน้ี งบการเงินยงัแสดงถึงผลการ
บริหารงานของฝ่ายบริหารซ่ึงไดรั้บมอบหมายใหดู้แลทรัพยากรของกิจการ 
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งบการเงินตอ้งแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสดของกิจการโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควร การแสดงขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรคือการเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม ของผลกระทบของ
รายการ เหตุการณ์อ่ืนๆ และเง่ือนไขต่างๆ ตามคาํนิยามและเกณฑก์ารรับรู้ รายการสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และ
ค่าใชจ่้าย ท่ีกาํหนดไวใ้นแม่บทการบญัชี การนาํเสนอ งบการเงินซ่ึงไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและมีการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมใหเ้หมาะสมแก่กรณีถือว่างบการเงินนั้นนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควร 

งบการเงินท่ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตอ้งเปิดเผยถึงการถือปฏิบติัตามมาตรฐาน
ดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินอยา่งชดัเจนโดยไม่มีเง่ือนไขกิจการจะตอ้งไม่อธิบายว่างบการเงินได้
จดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินถา้งบการเงิน ดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามขอ้กาํหนดทั้งหมดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
  ผู้ใช้งบการเงนิและความต้องการข้อมูล 

ผูใ้ชง้บการเงินประกอบดว้ยผูล้งทุน (ทั้งผูล้งทุนในปัจจุบนัและผูท่ี้อาจตดัสินใจลงทุนในอนาคต) 
ลูกจา้ง ผูใ้หกู้ ้ผูข้ายสินคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ลูกคา้ รัฐบาล หน่วยงานราชการ และสาธารณชนผูใ้ชง้บการเงิน 
เหล่าน้ีใชง้บการเงินเพ่ือตอบสนองความตอ้งการขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ 

1 ผูล้งทุนซ่ึงเป็นเจา้ของเงินทุนรวมทั้งท่ีปรึกษาของผูล้งทุน ตอ้งการทราบถึงความเส่ียงและ
ผลตอบแทนจากการลงทุน ผูล้งทุนตอ้งการขอ้มูลท่ีจะช่วยในการพิจารณาตดัสินใจซ้ือขาย หรือถือเงินลงทุนนั้น
ต่อไป นอกจากขอ้มูลดงักล่าว ผูล้งทุนท่ีเป็นผูถื้อหุน้ยงัตอ้งการขอ้มูลท่ีจะช่วยในการประเมินความสามารถของ
กิจการในการจ่ายเงินปันผลดว้ย 

2 ลูกจา้ง รวมทั้งกลุ่มตวัแทนตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัความมัน่คง และความสามารถในการทาํ 
กาํไรของนายจา้ง นอกจากนั้นยงัตอ้งการขอ้มูลท่ีจะช่วยใหส้ามารถประเมินความสามารถของกิจการในการจ่าย
ค่าตอบแทน บาํเหน็จ บาํนาญ และโอกาสในการจา้งงาน 

3 ผูใ้หกู้ต้อ้งการขอ้มูลท่ีจะช่วยในการพิจารณาวา่เงินใหกู้ย้มื และดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจะไดรั้บ 
ชาํระเม่ือครบกาํหนด 

4 ผูข้ายสินคา้ และเจา้หน้ีอ่ืนตอ้งการขอ้มูลท่ีจะช่วยในการตดัสินใจวา่หน้ีสินจะไดรั้บชาํระ 
เม่ือครบกาํหนด เจา้หน้ีการคา้อาจใหค้วามสนใจขอ้มูลของกิจการในระยะเวลาท่ีสั้นกวา่ผูใ้หกู้ ้ นอกจากว่าการ
ดาํเนินงานของเจา้หน้ีนั้นข้ึนอยูก่บัการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกิจการซ่ึงเป็นลูกคา้รายใหญ่ 

5 ลูกคา้ตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัความต่อเน่ืองของการดาํเนินงานของกิจการ โดยเฉพาะกรณี 
ท่ีมีความสมัพนัธ์อนัยาวนาน หรือตอ้งพ่ึงพากิจการนั้น 

6 รัฐบาล และหน่วยงานราชการตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกิจการในการจดัสรร
ทรัพยากร และกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ หน่วยงานเหล่าน้ีตอ้งการขอ้มูลเพื่อการกาํกบัดูแลกิจกรรม การ
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พิจารณากาํหนดนโยบายทางภาษีและเพ่ือใชเ้ป็นฐานในการคาํนวณรายไดป้ระชาชาติ และจดัทาํสถิติในดา้น
ต่างๆ 
 
  ข้อสมมตขิองงบการเงิน 
  1. เกณฑ์คงค้าง 

งบการเงินจดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑค์งคา้งเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งัท่ีกล่าวมาแลว้ ภายใตเ้กณฑค์งคา้ง 
รายการ และเหตุการณ์ทางบญัชีจะรับรู้เม่ือเกิดข้ึนมิใช่เม่ือมีการรับหรือจ่ายเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด 
โดยรายการต่างๆ จะบนัทึก และแสดงในงบการเงินตามงวดท่ีเก่ียวขอ้ง งบการเงินท่ีจดัทาํข้ึนตามเกณฑค์งคา้ง
นอกจากจะใหข้อ้มูลแก่ผูใ้ชง้บการเงินเก่ียวกบัรายการคา้ในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับและจ่ายเงินสดแลว้ ยงัให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัภาระผกูพนัท่ีกิจการตอ้งจ่ายเป็นเงินสดในอนาคต และขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรท่ีจะไดรั้บเป็นเงิน
สดในอนาคตดว้ย ดงันั้น งบการเงินจึงสามารถใหข้อ้มูลรายการ และเหตุการณ์ทางบญัชีในอดีตซ่ึงเป็น
ประโยชน์แก่ผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

2. การดาํเนินงานต่อเน่ือง 
โดยทัว่ไป งบการเงินจดัทาํข้ึนตามขอ้สมมติท่ีวา่กิจการจะดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและดาํรงอยูต่่อไปใน

อนาคต ดงันั้น จึงสมมติวา่กิจการไม่มีเจตนาหรือมีความจาํเป็นท่ีจะเลิกกิจการ หรือลดขนาดของการดาํเนินงาน
อยา่งมีสาระสาํคญั หากกิจการมีเจตนาหรือความจาํเป็นดงักล่าว งบการเงิน ตอ้งจดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑอ่ื์น และ
ตอ้งเปิดเผยเกณฑน์ั้นในงบการเงิน 
 
  ลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงนิ 

ลกัษณะเชิงคุณภาพ หมายถึง คุณสมบติัท่ีทาํใหข้อ้มูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน 
ลกัษณะเชิงคุณภาพหลกัของงบการเงินมีส่ีประการ ไดแ้ก่ ความเขา้ใจได ้ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ความ
เช่ือถือได ้และการเปรียบเทียบกนัได ้

1. ความเข้าใจได้ 
ขอ้มูลในงบการเงินตอ้งสามารถเขา้ใจไดใ้นทนัทีท่ีผูใ้ชง้บการเงินใชข้อ้มูลดงักล่าว ซ่ึงมีขอ้สมมติว่า

ผูใ้ชง้บการเงินมีความรู้ตามควรเก่ียวกบัธุรกิจ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ และการบญัชี รวมทั้งมีความตั้งใจตามควรท่ี
จะศึกษาขอ้มูลดงักล่าว อยา่งไรกต็าม ขอ้มูลแมว้า่จะมีความซบัซอ้นแต่ถา้เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ
ตอ้งไม่ละเวน้ท่ีจะแสดงในงบการเงินเพียงเหตุผลท่ีว่าขอ้มูลดงักล่าวยากเกินกว่าท่ีผูใ้ชง้บการเงินบางส่วนจะ
เขา้ใจได ้  

2.  ความเกี่ยวข้องกบัการตดัสินใจ 
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ขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงิน ขอ้มูลจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ
เชิงเศรษฐกิจไดก้ต่็อเม่ือขอ้มูลนั้นช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต 
รวมทั้งช่วยยนืยนัหรือช้ีขอ้ผิดพลาดของผลการประเมินท่ีผา่นมาของผูใ้ชง้บการเงินได ้

ความมีสาระสําคญั 
ขอ้มูลจะถือวา่มีสาระสาํคญัหากการไม่แสดงขอ้มูล หรือการแสดงขอ้มูลผิดพลาดมีผลกระทบต่อ 

การตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน ความมีสาระสาํคญัข้ึนอยูก่บัขนาดของรายการหรือขนาดของความ
ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ภาพการณ์เฉพาะซ่ึงตอ้งพิจารณาเป็นแต่ละกรณีดงันั้น ความมีสาระสาํคญัจึงถือเป็น
ขอ้พิจารณามากกวา่จะเป็นลกัษณะเชิงคุณภาพ ซ่ึงขอ้มูลตอ้งมีหากขอ้มูลนั้นจะถือวา่มีประโยชน์ 

3. ความเช่ือถอืได้ 
  ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ตอ้งเช่ือถือได ้ขอ้มูลจะมีคุณสมบติัของความเช่ือถือไดห้ากปราศจาก 
ความผิดพลาดท่ีมีสาระสาํคญัและความลาํเอียง ซ่ึงทาํใหผู้ใ้ชง้บการเงินขอ้มูลสามารถเช่ือไดว้่าขอ้มูลนั้นเป็น
ตวัแทนอนัเท่ียงธรรมของขอ้มูลท่ีตอ้งการใหแ้สดง หรือสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่แสดงได ้

     3.1 การเป็นตวัแทนอนัเทีย่งธรรม 
     ขอ้มูลจะมีความเช่ือถือไดเ้ม่ือรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีไดถู้กแสดงไวอ้ยา่งเท่ียงธรรมตาม 

ท่ีตอ้งการใหแ้สดงหรือ สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าแสดงได ้ตวัอยา่งเช่น งบดุลตอ้งเป็นตวัแทน
อนัเท่ียงธรรมของรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีซ่ึงก่อใหเ้กิดสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของของกิจการ
เฉพาะส่วนท่ีเขา้เกณฑก์ารรับรู้รายการ ณ วนัท่ีเสนอรายงาน เป็นตน้ 

     3.2 เนือ้หาสําคญักว่ารูปแบบ 
     เพื่อใหข้อ้มูลเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมของรายการและเหตุการณ์ทางบญัชี ขอ้มูลดงักล่าวตอ้ง 

บนัทึกและแสดงตามเน้ือหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจมิใช่ตามรูปแบบทางกฎหมายเพียงอยา่งเดียว เน้ือหา
ของรายการ และเหตุการณ์ทางบญัชีอาจไม่ตรงกบัรูปแบบทางกฎหมายหรือรูปแบบท่ีทาํข้ึน ตวัอยา่งเช่น กิจการ
อาจโอนสินทรัพยใ์หก้บับุคคลอ่ืนโดยมีเอกสารยนืยนัวา่ไดมี้การโอนกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายไปใหก้บับุคคลนั้น
แลว้ แต่มีขอ้ตกลงให้กิจการยงัคงไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นต่อไป ในกรณี
ดงักล่าวการท่ีกิจการรายงานว่าไดข้ายสินทรัพยจึ์งไม่เป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมของรายการท่ีเกิดข้ึน (แมว้่าใน
ความเป็นจริงมีรายการดงักล่าวเกิดข้ึน) 

     3.3 ความเป็นกลาง 
     ขอ้มูลท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินมีความน่าเช่ือถือเม่ือมีความเป็นกลางหรือปราศจากความลาํเอียง 

งบการเงินจะขาดความเป็นกลางหากการเลือกขอ้มูลหรือการแสดงขอ้มูลในงบการเงินนั้นมีผลทาํให้ผูใ้ชง้บ
การเงินตดัสินใจหรือใชดุ้ลยพินิจเพ่ือใหไ้ดผ้ลตามเจตนาของกิจการ 
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     3.4 ความระมดัระวัง 
     โดยทัว่ไป ผูจ้ดัทาํงบการเงินตอ้งประสบกบัความไม่แน่นอนอนัหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ก่ียวกบัเหตุการณ์

และสภาพแวดลอ้มต่างๆ ตวัอยา่งเช่น ความสามารถในการเก็บหน้ี การประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์ของ
โรงงาน และอุปกรณ์ และจาํนวนการเรียกร้องค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนตามสญัญารับประกนั กิจการตอ้งแสดง
ความไม่แน่นอนดงักล่าว โดยการเปิดเผยถึงลกัษณะ และผลกระทบโดยการใชห้ลกัความระมดัระวงัในการ
จดัทาํงบการเงิน หลกัความระมดัระวงัน้ีคือการใชดุ้ลยพินิจท่ีจาํเป็นในการประมาณการภายใตค้วามไม่แน่นอน
เพ่ือมิใหสิ้นทรัพย ์หรือรายไดแ้สดงจาํนวนสูงเกินไปและหน้ีสิน หรือค่าใชจ่้ายแสดงจาํนวนตํ่าเกินไป อยา่งไรก็
ตาม การใชห้ลกัความระมดัระวงัมิไดอ้นุญาตใหกิ้จการตั้งสาํรองลบัหรือตั้งค่าเผื่อไวสู้งเกินไปโดยเจตนาแสดง
สินทรัพย ์หรือรายไดใ้หต้ํ่าเกินไปหรือแสดงหน้ีสิน หรือค่าใชจ่้ายใหสู้งเกินไปเน่ืองจากจะทาํใหง้บการเงินขาด
ความเป็นกลางซ่ึงมีผลต่อการความน่าเช่ือถือ 

     3.5 ความครบถ้วน 
     ขอ้มูลในงบการเงินท่ีเช่ือถือไดต้อ้งครบถว้น โดยคาํนึงถึงความมีสาระสาํคญัของขอ้มูล และตน้ทุน

ในการจดัทาํรายการ การละเวน้ไม่แสดงบางรายการในงบการเงินจะทาํใหข้อ้มูลผิดพลาดหรือทาํให้ผูใ้ชง้บ
การเงินเขา้ใจผิด ขอ้มูลดงักล่าวจะขาดความน่าเช่ือถือ และมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจนอ้ยลง 

4. การเปรียบเทยีบกนัได้ 
ผูใ้ชง้บการเงินตอ้งสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาต่างกนัเพ่ือคาดคะเนถึง

แนวโน้มของฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการนั้น นอกจากน้ีผูใ้ชง้บการเงินยงัตอ้งสามารถ
เปรียบเทียบงบการเงินระหว่างกิจการเพื่อประเมินฐานะการเงินผลการดาํเนินงาน และการเปล่ียนแปลงฐานะ
การเงิน ดงันั้น การวดัมูลค่าและการแสดงผลกระทบทางการเงินของรายการ และเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนัจึงจาํเป็นตอ้งปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบติัภายในกิจการเดียวกนัแต่ต่างรอบ
ระยะเวลา หรือเป็นการปฏิบติัของกิจการแต่ละกิจการกต็าม 

 
  ข้อจํากดัของข้อมูลทีมี่ความเกีย่วข้องกบัการตดัสินใจและความเช่ือถอืได้ 
  1.  ความทนัต่อเวลา 

การรายงานขอ้มูลล่าชา้อาจทาํใหข้อ้มูลสูญเสียความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ อยา่งไรกต็ามฝ่ายบริหาร
ตอ้งพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการรายงานท่ีความทนัต่อเวลากบัความเช่ือถือไดข้อง
รายงานนั้น กิจการอาจจาํเป็นตอ้งเสนอรายงานให้ทนัต่อเวลาก่อนท่ีจะทราบขอ้มูลเก่ียวกบัรายการและ
เหตุการณ์ทางบญัชีในทุกลกัษณะซ่ึงมีผลใหค้วามเช่ือถือไดข้องขอ้มูลลดลง ในทางกลบักนั หากกิจการจะรอ
จนกระทัง่ทราบขอ้มูลในทุกลกัษณะจึงจะเสนอรายงานรายงานนั้นอาจมีความเช่ือถือไดสู้งแต่ไม่มีประโยชน์ต่อ
ผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจในช่วงเวลานั้นในการหาความสมดุลระหวา่งความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจและ
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ความเช่ือถือไดข้องขอ้มูล กิจการจึงตอ้งพิจารณาถึงความตอ้งการของผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจเชิง
เศรษฐกิจเป็นหลกั 

2.  ความสมดุลระหว่างประโยชน์กบัต้นทุน 
ความสมดุลระหวา่งประโยชน์กบัตน้ทุนถือเป็นขอ้จาํกดัท่ีครอบคลุมทัว่ไปในงบการเงินมากกวา่ 

จะถือเป็นลกัษณะเชิงคุณภาพ โดยทัว่ไป ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากขอ้มูลตอ้งมากกวา่ตน้ทุนในการจดัหาขอ้มูลนั้น 
การประเมินประโยชนแ์ละตน้ทุนจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจเป็นหลกั โดยเฉพาะเม่ือผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์จากขอ้มูล
ไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อตน้ทุนในการจดัหาขอ้มลูนั้น ขอ้มูลอาจใหป้ระโยชน์แก่บุคคลอ่ืนอกเหนือจากผูท่ี้กิจการ
นาํเสนอขอ้มูลให ้ตวัอยา่งเช่น การใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมแก่ผูใ้หกู้อ้าจทาํใหต้น้ทุนการกูย้มืของกิจการลดลง ดงันั้น 
จึงเป็นการยากท่ีจะกาํหนดสูตรสาํเร็จในการหาความสมดุลระหวา่งประโยชนก์บัตน้ทุนเพ่ือใหน้าํมาปฏิบติัใน
แต่ละกรณี อยา่งไรกต็ามคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีตระหนกัถึงขอ้จาํกดัน้ี รวมทั้งผูจ้ดัทาํและ
ผูใ้ชง้บการเงินตอ้งตระหนกัถึงขอ้จาํกดัน้ีดว้ยเช่นกนั 
  3. ความสมดุลของลกัษณะเชิงคุณภาพ 

ในทางปฏิบติัการสร้างความสมดุลระหวา่งลกัษณะเชิงคุณภาพต่างๆ ถือเป็นส่ิงจาํเป็นวตัถุประสงคห์ลกั
คือการหาความสมดุลของลกัษณะเชิงคุณภาพต่างๆ เพื่อใหง้บการเงินบรรลุวตัถุประสงค ์ แต่ความสาํคญัของ
ลกัษณะเชิงคุณภาพจะแตกต่างกนัไปในแต่ละกรณี จึงจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพในการ
ตดัสินใจเลือกความสมดุลดงักล่าว 
  งบการเงนิฉบบัสมบูรณ์(มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่1 (ปรับปรุง 2552) ประกอบด้วย 

1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินงวด 
2. งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด 
3. งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของสาํหรับงวด 
4. งบกระแสเงินสดสาํหรับงวด 
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั ขอ้มูลท่ีใหค้าํอธิบาย

อ่ืน และ 
6. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัตน้งวดของงวดท่ีนาํมาเปรียบเทียบงวดแรกสุดเม่ือกิจการไดน้าํนโยบาย

การบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลงัหรือการปรับงบการเงินยอ้นหลงั หรือเม่ือกิจการมีการจดัประเภทรายการใน
งบการเงินใหม่ 
  องค์ประกอบของงบการเงนิ 

งบการเงินแสดงถึงผลกระทบทางการเงินโดยการจดัประเภทของรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีตาม
ลกัษณะเชิงเศรษฐกิจ ประเภทของรายการดงักล่าวเรียกวา่องคป์ระกอบของงบการเงิน องคป์ระกอบซ่ึงเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการวดัฐานะการเงินในงบดุล ไดแ้ก่ สินทรัพย ์ หน้ีสิน และ ส่วนของเจา้ของ องคป์ระกอบซ่ึง
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการวดัผลการดาํเนินงานในงบกาํไรขาดทุน ไดแ้ก่ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย โดยทัว่ไปงบแสดง
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การเปล่ียนแปลงฐานะการเงินสะทอ้นถึงองคป์ระกอบใน งบกาํไรขาดทุนและการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบใน
งบดุล ดงันั้นแม่บทการบญัชีจึงมิไดร้ะบุองคป์ระกอบของงบแสดงการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินไวเ้ป็นการ
เฉพาะ 

องคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีแสดงอยูใ่นงบดุลและงบกาํไรขาดทุนตอ้งจดัประเภทยอ่ย ตวัอยา่งเช่น 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตอ้งจดัประเภทยอ่ยตามลกัษณะหรือหนา้ท่ีทางธุรกิจของกิจการเพ่ือแสดงขอ้มูลในลกัษณะ
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 
  ฐานะการเงนิ 
   องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการวดัฐานะการเงินคือ สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ 
คาํนิยามขององคป์ระกอบต่างๆ กาํหนดไวด้งัน้ี 

สินทรัพย ์(Assets) หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยูใ่นความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดงักล่าวเป็นผล 
ของเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงกิจการคาดวา่จะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต 

หน้ีสิน(Liability) หมายถึง ภาระผกูพนัในปัจจุบนัของกิจการ ซ่ึงเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต 
โดยการชาํระภาระผกูพนันั้นคาดวา่จะส่งผลใหกิ้จการสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ส่วนของเจา้ของ(Owner’s Equity) หมายถึง ส่วนไดเ้สียคงเหลือในสินทรัพยข์องกิจการหลงัจากหกั
หน้ีสินทั้งส้ินออกแลว้ 
  สินทรัพย์ (Assets) 

สินทรัพย ์(Assets) หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยูใ่นความควบคุมของกิจการอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน
อดีตซ่ึงกิจการคาดวา่  จะไดรั้บประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้น ในอนาคต หรือ แบ่งออกเป็น2 ชนิด 
ไดแ้ก่ 

1.  สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) หมายถึงสินทรัพยต่์าง ๆ หรือส่งของท่ีมีมูลค่าเป็นเงิน ท่ี
กิจการสามารถเปล่ียนมือเป็นเงินสดไดเ้ร็ว หรือใชห้มดไปภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือ หน่ึงงวดการบญัชี 
(หน่ึงงวดการบญัชีโดยปกติหมายถึง 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม หรือ 12 เดือน) 

      1.1  เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน (Cash and deposits at financial institutions)  เงินสด 
หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากประเภทท่ีตอ้งจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา
ท่ีกาํหนด เช่น 

     1.1.1  ธนบตัรและเหรียญกษาปณ์ท่ีหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนมีอยู ่รวมทั้งเงินสดยอ่ย ธนาณติั  
ตัว๋แลกเงินไปรษณีย ์ 

    1.1.2  เงินฝากธนาคารกระแสรายวนัและออมทรัพย ์ทั้งน้ี ไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภท 
จ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา (เงินฝากประจาํ) รวมทั้งบตัรเงินฝากท่ีออกโดยธนาคารและสถาบนัการเงิน ซ่ึง
กาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 1.2 และ 2.1 แลว้ 

     1.1.3  เชค็ท่ีถึงกาํหนดชาํระแต่ยงัมิไดน้าํฝาก เช็คเดินทาง ดราฟตข์องธนาคาร 
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    1.2 เงินลงทุนชัว่คราว (Current investments) หมายถึง เงินลงทุนชัว่คราวตามท่ีกาํหนดในมาตรฐาน
การบญัชีเงินลงทุนดงักล่าวให้แสดงมูลค่าสุทธิหลงัจากหักค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนและค่าเผื่อการดอ้ย
ค่าเงินลงทุน 

    1.3 ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ (Trade account receivables, net) หมายถึง เงินท่ีลูกคา้คา้งชาํระค่าสินคา้หรือ
ค่าบริการท่ีห้างหุน้ส่วนจดทะเบียนไดข้ายไปตามปกติและลูกหน้ีตามตัว๋เงินรับอนัเกิดจากค่าสินคา้หรือบริการ
ดงักล่าว ทั้งน้ี ใหร้วมถึงลูกหน้ีและตัว๋เงินรับการคา้ท่ีเป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้งและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ดว้ยลูกหน้ีการคา้ดงักล่าว ใหแ้สดงมูลค่าสุทธิหลงัจากหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

    1.4   เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (Short-term loans to related parties) 
หมายถึง เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมทั้งลูกหน้ีในลกัษณะอ่ืนใดซ่ึงจดัเป็น
สินทรัพยห์มุนเวียน นอกจากลูกหน้ีท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้หรือบริการ ซ่ึงกาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 1.3    
ทั้งน้ี ความหมายของบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชี 

     1.5  เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นอ่ืน (Other short-term loans) หมายถึง เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นอ่ืนท่ีไม่สามารถ
จดัเขา้ลาํดบัท่ี 1.4 ได ้

     1.6 สินคา้คงเหลือ (Inventories) หมายถึง สินคา้สาํเร็จรูป งานหรือสินคา้ระหวา่งทาํ วตัถุดิบและวสัดุ
ท่ีใชใ้นการผลิตเพ่ือขายหรือใหบ้ริการตามปกติของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน 
                   1.7 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (Other current assets) หมายถึง ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ รายไดค้า้งรับ และ
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนใด นอกจากท่ีกาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 1.1 ถึง 1.6 

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-current assets) หมายถึงสินทรัพยต่์าง ๆ ท่ียึดติดอยูก่บัท่ีกิจการไม่
สามารถเปล่ียนมือเป็นเงินสดไดเ้ร็ว และมีอายกุารใชง้านมากกว่า 1 ปีข้ึนไป เป็นสินทรัพยท่ี์กิจการมีไวเ้พ่ือใช้
งานหรือเพ่ือก่อใหเ้กิดรายได ้ไดแ้ก่ 

    2.1  เงินลงทุนระยะยาว (Long-term investments) หมายถึง เงินลงทุนระยะยาวตามท่ีกาํหนดใน
มาตรฐานการบญัชีเงินลงทุนดงักล่าว ใหแ้สดงมูลค่าสุทธิหลงัจากหกัค่าเผื่อการปรับมูลค่าหรือค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุน 

    2.2  เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (Long-term loans to related parties) 
หมายถึง เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามคาํนิยามในขอ้ 1.4 ซ่ึงไม่จดัเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน 

    2.3  เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวอ่ืน (Other long-term investments) หมายถึง เงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลอ่ืนหรือ
กิจการอ่ืนท่ีมิใช่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนันอกจากท่ีกาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 2.2  

     2.4  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (Property, plant and equipment, net) หมายถึง สินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนท่ีกิจการมีไวเ้พ่ือใชป้ระโยชน์ในการผลิต เพื่อใชใ้นการจาํหน่ายสินคา้หรือใหบ้ริการ เพ่ือใหเ้ช่าหรือเพ่ือ
ใชใ้นการบริหารงาน โดยกิจการคาดว่าจะใชป้ระโยชน์มากกว่าหน่ึงรอบปีบญัชี สินทรัพยด์งักล่าวใหแ้สดง
มูลค่าสุทธิหลงัจากหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
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    2.5   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (Intangible assets) หมายถึง สินทรัพยท่ี์ไม่มีรูปร่างซ่ึงก่อใหเ้กิดประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการ เช่น ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร สมัปทาน หรือค่าความนิยม 

 
  หนีสิ้น  

หนี้สิน (Liabilities) หมายถึงภาระผูกพนัในปัจจุบนัของกิจการกบับุคคลภายนอก อนัเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงการชาํระภาระผูกพนันั้นดาดว่า จะส่งผลใหกิ้จการตอ้งสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจใน
อนาคต หรือภาระผกูพนัของกิจการอนัเกิดจากรายการกูย้มืเงิน หรือจากการอ่ืนซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนในอนาคตดว้ย
ทรัพยสิ์นหรือบริการแก่กิจการอ่ืน หรือ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่  
 1.  หนีสิ้นหมุนเวียน (Current Liabilities) หมายถึงหน้ีสินท่ีมีระยะเวลาในการจ่ายชาํระหน้ีคืนไม่เกิน
1 ปี หรือภายในระยะเวลาการดาํเนินงานตามปกติ  

    1.1 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (Bank overdrafts and short-term loans 
from financial institutions) หมายถึง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร หน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร
พาณิชยห์รือสถาบนัการเงินอ่ืน รวมทั้งการขายหรือขายช่วงลดตัว๋เงินกบัสถาบนัการเงิน ซ่ึงจดัเป็นหน้ีสิน
หมุนเวียน 

    1.2 เจา้หน้ีการคา้ (Trade account payables) หมายถึง เงินท่ีหา้งหุน้ส่วนจด 
ทะเบียนคา้งชาํระค่าสินคา้หรือค่าบริการท่ีซ้ือมาเพ่ือขายหรือเพื่อใชใ้นการผลิตสินคา้หรือบริการตามปกติธุระ 
และตัว๋เงินจ่ายท่ีหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนออกใหเ้พ่ือชาํระค่าสินคา้หรือบริการดงักล่าว ทั้งน้ี ใหร้วมถึงเจา้หน้ี
และตัว๋เงินจ่ายการคา้ท่ีเป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดว้ย 

    1.3 เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (Current portion of long-term loans) หมายถึง 
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีจะถึงกาํหนดชาํระคืนในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป 

    1.4 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (Short-term loans from related parties) 
หมายถึง เงินกูย้มืระยะสั้นและเงินทดรองจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมทั้งหน้ีสินในลกัษณะอ่ืนใดซ่ึง
จดัเป็นหน้ีสินหมุนเวียน นอกจากหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้หรือบริการ ซ่ึงกาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 
1.2 

    1.5 เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน (Other short-term loans) หมายถึง เงินกูย้ืมระยะสั้นอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดให้
แสดงไวใ้นรายการท่ี 1.3 ถึง 1.4 

    1.6 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (Other current liabilities) หมายถึง ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย รายไดรั้บล่วงหนา้ และ
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนใด นอกจากท่ีกาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 1.1 ถึง 1.5 

 2. หนีสิ้นไม่หมุนเวียน (Non-current liabilities) หมายถึงหน้ีสินท่ีมีระยะเวลาในการจ่ายชาํระหน้ีคืน
บุคคลภายนอก มากกวา่ หรือเกินกวา่ 1 ปีข้ึนไป ไดแ้ก่ 
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    2.1 เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (Long-term loans from related parties) 
หมายถึง เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมทั้งหน้ีสินใน
ลกัษณะอ่ืนใด ซ่ึงจดัเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียน 

    2.2 เงินกูย้ืมระยะยาวอ่ืน (Other long-term loans) หมายถึง เงินกูย้ืมจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
อ่ืน รวมทั้งจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระคืนเกินกวา่หน่ึงปีนบัจากวนัท่ีในงบการเงิน 
ทั้งน้ีไม่รวมหน้ีสินท่ีกาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 2.1  

    2.3 ประมาณการหน้ีสิน (Provisions) หมายถึง หน้ีสินท่ีมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัจงัหวะเวลาหรือ
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระซ่ึงหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนสามารถประมาณมูลค่าหน้ีสินนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และ
เป็นภาระผกูพนัในปัจจุบนัซ่ึงมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะทาํใหห้า้งหุน้ส่วนจดทะเบียนสูญเสียทรัพยากรท่ี
มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนเพ่ือจ่ายชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว 

    2.4 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (Other non-current liabilities) หมายถึง หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนนอกจาก
ท่ีกาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 2.1 ถึง 2.3 
 
  ส่วนของเจ้าของ                                                                                                        
 ส่วนของเจ้าของ (Owner’s Equity) หมายถึงส่วนไดเ้สียคงเหลือในสินทรัพยข์องกิจการหลงัจากหกั
หน้ีสินออกแลว้ หรืออาจเรียกว่า “สินทรัพยสุ์ทธิ” การแสดงรายการเก่ียวกบัส่วนของเจา้ของในงบดุล แบ่งตาม
รูปแบบของธุรกิจ 

- ถา้เป็นกิจการเจา้ของคนเดียว ประกอบดว้ย ทุน กาํไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ) ถอนใชส่้วนตวั 
- ถา้เป็นกิจการหา้งหุน้ส่วน ประกอบดว้ย ทุน กระแสทุน ถอนใชส่้วนตวั กาํไรสะสม 

ถา้เป็นกิจการบริษทั ประกอบดว้ย ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้(หรือส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้ กาํไรสะสม-จดัสรร
และกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 
 ตวัอย่างงบแสดงฐานะการเงิน                                                             

ร้านอารยาบริการ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
สินทรัพย ์  หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 

สินทรัพยห์มุนเวียน    หน้ีสินหมุนเวยีน   
     เงินสด                               40,000        เจา้หน้ีการคา้                    70,000  
     เงินฝากธนาคาร                 27,000        ตัว๋เงินจ่าย                         50,000  
     ลูกหน้ี                                18,000   รวมหน้ีสินหมุนเวยีน             120,000 
     วสัดุสาํนกังาน                     3,500   หน้ีสินไม่หมุนเวยีน   
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน  88,500       เงินกูจ้าํนอง ( 5 ปี)            300,000 
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สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน    รวมหน้ีสินทั้งส้ิน                   420,000 
     ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์    ส่วนของเจา้ของ   
          ท่ีดิน                             500,000        ทุน – อารยา              400,000  
          อาคาร                           300,000        บวก กาํไรสุทธิ                     120,000  
          อุปกรณ์                          22,500                                                    520,000  
          เคร่ืองตกแต่ง                  10,000        หกั ถอนใชส่้วนตวั                  10,000  
          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  832,500            รวมส่วนของเจา้ของ  501,000 
  รวมสินทรัพยท์ั้งส้ิน  921,000  รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ  921,000 
 
 
  ผลการดาํเนินงาน 

กาํไรเป็นเกณฑท์ัว่ไปท่ีใชว้ดัผลการดาํเนินงานหรือมกัใชเ้ป็นฐานสาํหรับการวดัผลอ่ืน เช่น 
ผลตอบแทนจากการลงทุน หรือกาํไรต่อหุน้ องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการวดักาํไรคือรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้าย การรับรู้และการวดัมูลค่าของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัแนวคิดเร่ืองทุนและการรักษา
ระดบัทุนท่ีกิจการใชใ้นการจดัทาํงบการเงิน  

องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการวดัผลการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย คาํนิยาม 
ขององคป์ระกอบดงักล่าวกาํหนดไวด้งัน้ี 

รายได ้หมายถึง การเพ่ิมข้ึนของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชีในรูปกระแสเขา้หรือการ
เพ่ิมค่าของสินทรัพย ์ หรือการลดลงของหน้ีสิน อนัส่งผลใหส่้วนของเจา้ของเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี ไม่รวมถึงเงินทุนท่ี
ไดรั้บจากผูมี้ส่วนร่วมในส่วนของเจา้ของ 

ค่าใชจ่้าย หมายถึง การลดลงของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชีในรูปกระแส 
ออกหรือการลดค่าของสินทรัพย ์หรือการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสิน อนัส่งผลใหส่้วนของเจา้ของลดลง ทั้งน้ี ไม่รวมถึง
การแบ่งปันใหก้บัผูมี้ส่วนร่วมในส่วนของเจา้ของ 
 
  งบกําไรขาดทุน แสดงแบบขั้นเดยีว 

งบกําไรขาดทุน (Income Statement) งบท่ีจดัทาํข้ึนเพ่ือแสดงผลการดาํเนินงานของกิจการในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหน่ึงวา่ กิจการมีผลกาํไรหรือขาดทุนเป็นจาํนวนเงินเท่าใด ประกอบดว้ย 
  1. รายได้ (Revenues) 

1.1 รายไดจ้ากการขายและหรือการใหบ้ริการ (Revenues from the sale of goods and the rendering of 
services) หมายถึง รายไดท่ี้เกิดจากการขายสินคา้ สิทธิ หรือบริการ ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียน เพ่ือแลกเปล่ียนกบัเงินสด สิทธิเรียกร้องใหช้าํระเงิน หรือส่ิงอ่ืนท่ีมีมูลค่าคิดเป็นเงินได ้ ทั้งน้ีใหแ้สดง
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เป็นยอดสุทธิหลงัหกัรายการรับคืนและส่วนลดแลว้ โดยแยกแสดงเป็นรายไดแ้ต่ละประเภท เช่น รายไดจ้ากการ
ขายสินคา้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

1.2 รายไดอ่ื้น (Other incomes) หมายถึง รายไดจ้ากการดาํเนินงานนอกจากท่ีกาํหนดใหแ้สดงไวใ้น
รายการท่ี 1.1ทั้งน้ีให้รวมกาํไรอ่ืนท่ีไม่จดัเป็นรายการพิเศษ เช่น กาํไรจากการขายเงินลงทุน ท่ีดิน อาคาร 
อุปกรณ์ และสินทรัพยอ่ื์น ในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายในการขายสินทรัพยด์งักล่าวใหน้าํมาหกัจากรายการน้ีเพื่อแสดง
ยอดสุทธิ กรณีท่ียอดสุทธิเป็นผลขาดทุนใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 2.3 

2. ค่าใช้จ่าย (Expenses)  
2.1 ตน้ทุนขายและหรือตน้ทุนการใหบ้ริการ (Costs of the sale of goods and the rendering of services) 

หมายถึง ตน้ทุนของสินคา้ สิทธิ หรือบริการท่ีขาย รวมถึงราคาซ้ือ ตน้ทุนการผลิต และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีจ่ายไป
เพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะขาย โดยแยกแสดงเป็นตน้ทุนตามประเภทของธุรกิจหลกัของกิจการตามท่ี
ไดแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 1 เช่น ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย ตน้ทุนของการใหบ้ริการ 

2.2 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (Selling and administrative expenses) หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
อนัเน่ืองมาจากการขาย และค่าใชจ่้ายทัว่ไปท่ีเกิดข้ึนในการดาํเนินงานอนัเป็นส่วนรวม ทั้งน้ี ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน
และดอกเบ้ียจ่าย ซ่ึงกาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 2.3 และ 4 

2.3 ค่าใชจ่้ายอ่ืน (Other expenses) หมายถึง ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานนอกจากท่ีกาํหนดใหแ้สดงไวใ้น
รายการท่ี 2.1 ถึง 2.2ทั้งน้ีใหร้วมถึงขาดทุนอ่ืนท่ีไม่จดัเป็นรายการพิเศษ เช่น ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ท่ีดิน
อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพยอ่ื์น และขาดทุนจากการหยุดงานของพนกังาน ในกรณีท่ีมีรายไดจ้ากการขาย
สินทรัพยด์งักล่าว ใหน้าํมาหกัจากรายการน้ีเพ่ือแสดงยอดสุทธิ 

3. กาํไร (ขาดทุน) 
      กาํไรขาดทุนเกิดจากการนาํเอารายไดข้องกิจการมาหกัออกจากค่าใชจ่้ายของกิจการในงวดบญัชีนั้น ๆ 
ผลต่างท่ีได ้

ถา้รายไดม้ากกวา่ค่าใชจ่้าย เรียกวา่ กาํไรสุทธิ 
ถา้รายไดน้อ้ยกวา่ค่าใชจ่้าย เรียกวา่ ขาดทุนสุทธิ 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้(Profit (loss) before interest and income tax expenses) 

หมายถึง ยอดรวมรายไดห้กัดว้ยยอดรวมค่าใชจ่้าย แต่ก่อนหกัดอกเบ้ียจ่ายและก่อนภาษีเงินได ้หากมีผลขาดทุน
ใหแ้สดงจาํนวนเงินไวใ้นเคร่ืองหมายวงเลบ็ 
  4. ดอกเบีย้จ่าย (Interest expenses) หมายถึง ดอกเบ้ียหรือค่าตอบแทนเน่ืองจากการใชป้ระโยชน์จากเงิน
หรือเงินทุน 

5. ภาษีเงินได้ (Income tax expenses) หมายถึง ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีคาํนวณข้ึนตามวิธีการบญัชีหรือ
ตามบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากร 
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  6. กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (loss) from ordinary activities) หมายถึง กาํไร 
(ขาดทุน) จากกิจกรรมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการประกอบธุรกิจของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน หรือเกิดข้ึนจากการ
ดาํเนินงานตามปกติของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนซ่ึง 
  7. รายการพเิศษ-สุทธิ (Extraordinary items, net) หมายถึง รายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากรายการหรือ
เหตุการณ์ทางบญัชีท่ีมีความแตกต่างอยา่งชดัเจนจากการดาํเนินงานตามปกติของกิจการ และไม่คาดวา่จะเกิดข้ึน
เป็นประจาํหรือเกิดข้ึนไม่บ่อย เช่น ค่าเสียหายท่ีเกิดจากไฟไหม ้นํ้าท่วม หรือภยัธรรมชาติอยา่งอ่ืน รายการพิเศษ
น้ีใหแ้สดงเป็นยอดสุทธิจากภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  ในกรณีท่ีรายการพิเศษเป็นผลขาดทุน ใหแ้สดงจาํนวนเงินไว้
ในเคร่ืองหมายวงเลบ็ 

8. กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net profit (loss)) หมายถึง กาํไรหรือขาดทุนหลงัจากหกัหรือรวมรายการพิเศษ
แลว้ หากมีผลขาดทุนสุทธิใหแ้สดงจาํนวนเงินไวใ้นเคร่ืองหมายวงเลบ็ 

9. กําไรต่อหุ้น (Earnings per share) วิธีการคาํนวณใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีวา่ดว้ยเร่ือง กาํไร
ต่อหุน้ หากมีผลขาดทุนใหแ้สดงจาํนวนเงินไวใ้นเคร่ืองหมายวงเลบ็ โดยแสดงแยกเป็น 

9.1 กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (loss) from ordinary activities) 
9.2 รายการพิเศษ-สุทธิ   (Extraordinary items, net) 

 
  งบกําไรขาดทุนมี 2 รูปแบบ 

1. แบบบญัชี   เรียกวา่ บญัชีกาํไรขาดทุน 
2. แบบรายงาน  เรียกวา่ งบกาํไรขาดทุน 

 
ตวัอย่าง  
งบกาํไรขาดทุนแสดงแบบขั้นเดียว แบบรายงาน ธุรกิจเจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจการใหบ้ริการ 
 

ร้านอารยาบริการ 
งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับระยะเวลา 1 ปี ส้ินวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
รายได:้- 

รายไดค่้าบริการ                  250,000 
ค่าใชจ่้าย:- 

เงินเดือนพนกังาน    70,000 
ค่าเบ้ียประกนัภยั                  20,000 
ค่าสาธารณูปโภค                 29,000 
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ค่าพาหนะ       9,000 
 ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็      2,000              130,000   
กาํไรสุทธิ                     120,000 
 
ตวัอย่าง  
งบกาํไรขาดทุน แสดงแบบขั้นเดียว แบบบญัชี ธุรกิจเจา้ของคนเดียว ประเภทการใหบ้ริการ 

                                   ร้านอารยาบริการ 
                                      งบกาํไรขาดทุน 
            สาํหรับระยะเวลา 1 ปี ส้ินวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

ค่าใชจ่้าย  รายได ้  
 เงินเดือนพนกังาน   70,000  รายไดค้่าบริการ         250,000 
 ค่าเบ้ียประกนัภยั     20,000   
 ค่าสาธารณูปโภค          29,000   
 ค่าพาหนะ                       9,000   
              ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็        2,000   
 กาํไรขาดทุน               120,000              .   
                                   250,000  250,000 
 
  งบกําไรขาดทุน แสดงแบบหลายข้ันหรืองบกาํไรขาดทุน 

1. รายไดจ้ากการขายและหรือการใหบ้ริการ (Revenues from the sale of goods and the rendering of 
services) หมายถึง รายไดท่ี้เกิดจากการขายสินคา้ สิทธิ หรือบริการ ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัเพื่อแลกเปล่ียน
กบัเงินสด สิทธิเรียกร้องใหช้าํระเงิน หรือส่ิงอ่ืนท่ีมีมูลค่าคิดเป็นเงินได ้ ทั้งน้ีใหแ้สดงเป็นยอดสุทธิหลงัหกั
รายการรับคืนและส่วนลดแลว้ โดยแยกแสดงเป็นรายไดแ้ต่ละประเภท เช่น รายไดจ้ากการขายสินคา้ รายไดจ้าก
การใหบ้ริการ 

2. ตน้ทุนขายและหรือตน้ทุนการใหบ้ริการ (Costs of the sale of goods and the rendering of services) 
หมายถึง ตน้ทุนของสินคา้ สิทธิ หรือบริการท่ีขาย รวมถึงราคาซ้ือ ตน้ทุนการผลิต และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีจ่ายไป
เพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะขาย โดยแยกแสดงเป็นตน้ทุนตามประเภทของธุรกิจหลกัของกิจการตามท่ี
ไดแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 1 เช่น ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย ตน้ทุนของการใหบ้ริการ 

3. กาํไรขั้นตน้ (Gross profit) หมายถึง ส่วนของรายไดจ้ากการขายสินคา้และหรือบริการสุทธิท่ีสูงกว่า
ตน้ทุนขายและหรือตน้ทุนของการใหบ้ริการ 
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4. ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (Selling and administrative expenses) หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
อนัเน่ืองมาจากการขาย และค่าใชจ่้ายทัว่ไปท่ีเกิดข้ึนในการดาํเนินงานอนัเป็นส่วนรวม ทั้งน้ี ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน
และดอกเบ้ียจ่าย ซ่ึงกาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 7 และ 11 

5. กาํไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการใหบ้ริการ (Profit (loss) from the sale of goods and the 
rendering of services) หมายถึง กาํไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการใหบ้ริการซ่ึงไม่รวมรายไดอ่ื้นและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีกาํหนดใหแ้สดงในรายการท่ี 6 และ 7 

6. รายไดอ่ื้น (Other incomes) หมายถึง รายไดจ้ากการดาํเนินงานนอกจากท่ีกาํหนดใหแ้สดงไวใ้น
รายการท่ี 1ทั้งน้ีใหร้วมกาํไรอ่ืนท่ีไม่จดัเป็นรายการพิเศษ เช่น กาํไรจากการขายเงินลงทุน ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ 
และสินทรัพยอ่ื์น ในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายในการขายสินทรัพยด์งักล่าวใหน้าํมาหกัจากรายการน้ีเพ่ือแสดงยอดสุทธิ  

7. ค่าใชจ่้ายอ่ืน (Other expenses) หมายถึง ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานนอกจากท่ีกาํหนดใหแ้สดงไวใ้น
รายการท่ี 2 และ 4ทั้งน้ีใหร้วมถึงขาดทุนอ่ืนท่ีไม่จดัเป็นรายการพิเศษ เช่น ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ท่ีดิน 
อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพยอ่ื์น และขาดทุนจากการหยุดงานของพนกังาน ในกรณีท่ีมีรายไดจ้ากการขาย
สินทรัพยด์งักล่าว ใหน้าํมาหกัจากรายการน้ีเพ่ือแสดงยอดสุทธิ 

8. กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (Profit (loss) from operations) หมายถึง กาํไร (ขาดทุน) จากการ
ขายและหรือการใหบ้ริการท่ีรวมรายไดอ่ื้นและหกัค่าใชจ่้ายอ่ืน 

9. ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (Share of profits (losses) from 
investments for using the equity method) หมายถึง ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วน
ไดเ้สียตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชี 

10. กาํไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้ (Profit (loss) before interest and income tax 
expenses) หมายถึง ยอดรวมรายไดห้กัดว้ยยอดรวมค่าใชจ่้าย แต่ก่อนหกัดอกเบ้ียจ่ายและก่อนภาษีเงินไดห้ากมี
ผลขาดทุนใหแ้สดงจาํนวนเงินไวใ้นเคร่ืองหมายวงเลบ็ 

11. ดอกเบ้ียจ่าย (Interest expenses) หมายถึง ดอกเบ้ียหรือค่าตอบแทนเน่ืองจากการใชป้ระโยชน์จาก
เงินหรือเงินทุน 

12. ภาษีเงินได ้(Income tax expenses) หมายถึง ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีคาํนวณข้ึนตามวิธีการบญัชีหรือ
ตามบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากร 

13. กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (loss) from ordinary activities) หมายถึง กาํไร 
(ขาดทุน) จากกิจกรรมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการประกอบธุรกิจของบริษทั หรือเกิดข้ึนจากการดาํเนินงาน
ตามปกติของบริษทั รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจหรือการดาํเนินงานดงักล่าว มี
ลกัษณะเหมือนกบัธุรกิจเจา้ของคนเดียว 

14. รายการพิเศษ-สุทธิ (Extraordinary items, net) หมายถึง รายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากรายการหรือ
เหตุการณ์ทางบญัชีท่ีมีความแตกต่างอยา่งชดัเจนจากการดาํเนินงานตามปกติของกิจการ และไม่คาดวา่จะเกิดข้ึน

EX
AM
PL
E



	
คู่มือเตรียมสอบการบัญช ี    309  
	
 

 

  กาํไรขาดทุน   174 

 ตอบ ง. 

 

76. รายการปิดบญัชีรายการหน่ึงของบริษทั โกเ้ก๋ จาํกดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 คือ 

 ก. เงินปันผลจ่าย  120 

  กาํไรสะสม   120 

 ข. กาํไรสะสม   120 

  เงินปันผลจ่าย   120 

 ค. เงินปันผลจ่าย  120 

  เงินสด    120 

 ง. เงินปันผลจ่าย  120 

  ทุนเรือนหุน้   120 

 ตอบ ข. 
 

ขอใหโ้ชคดีในการสอบทุกท่าน 
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