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คํานาํ 
 

 

 

    ชดุคู่มือและขอ้สอบ  สําหรบัตําแหน่งนกับญัชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย

ทางสถาบนั THE BEST CENTER และคณะไดเ้รียบเรียงขึน ในเล่มเป็นการเจาะเนือหา

และระเบียบ พ.ร.บ. ทีคาดว่าน่าสนใจครอบคลุมในดา้นบญัชีใหม้ากทีสุดทีใชใ้นการสอบ 

พรอ้มแนวข้อสอบและมีคําอธิบายอย่างละเอียดพร้อม เพือให้ผูส้มัครสอบใชส้ําหรับ

เตรียมตวัสอบในการสอบแข่งขนัฯ ในครงันี 

 

   ดงันนัทางสถาบนั THE BEST CENTER  ไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัจึงได ้

จดัทําหนงัสือเล่มนีขึนมา โดยไดร้วบรวมขึนจากประสบการณต์รงของคณะทีมของสถาบนั  

THE BEST CENTER  ทีมีประสบการณ ์มาจดัทําเป็นหนงัสือชดุนีขึน เพือใหผู้ที้สอบได ้

เตรียมตวัอ่านล่วงหนา้ มีความพรอ้มในการทําขอ้สอบ  

 

  ทา้ยนี คณะผูจ้ัดทําขอขอบคุณทางสถาบนั THE BEST CENTER ทีไดใ้ห้

การสนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการจดัทําตน้ฉบบันี ทําใหห้นงัสือเล่มนีสามารถสาํเร็จขึนมา

เป็นเล่มได ้พรอ้มกนันีคณะผูจ้ดัทําขอนอ้มรบัขอ้บกพร่องใด ๆ อนัเกิดขึนและยินดีรบัฟัง

ความคิดเห็นจากทุก ๆ ท่าน เพือทีจะนํามาปรบัปรุงแกไ้ขใหดี้ยิงขึน  

 

 

 

 

 

ขอให้โชคดใีนการสอบทุกท่าน 

ฝ่ายวชิาการ 

สถาบัน The  Best  Center 

www.thebestcenter.com 
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ความรู้เกยีวกบัการบัญชี 
 

เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์ และคณะ (2527:2)” ไดแ้ปลความไวด้ังนี “การบญัชี เป็นศิลปะของการจด

บนัทึกรายการหรือเหตุการณ์ทีเกียวกบัการเงินไวใ้นรูปของเงินตรา จดัหมวดหมู่รายการเหล่านนั สรุปผลพร้อม

ทงัตีความหมายของผลอนันนั” 

 จากความหมายของการบญัชีสามารถวิเคราะห์ลกัษณะสําคญัไดด้งันี 

.  การจดบนัทึก (Recording) ขอ้มูลทางการเงินจะตอ้งนํามาจดบนัทึก โดยใช้หน่วยเงินตราในการจด

บนัทึกเพราะเป็นหน่วยทีวดัค่าได ้

.  การจําแนก (Classifying)  ขอ้มูลทีจดบนัทึกไว้จะนํามาจําแนกเป็นหมวดหมู่หรือประเภทตาม

ลกัษณะของรายการ ไดแ้ก่ สินทรัพย ์หนีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ่้าย 

.  การสรุปผล (Summarizing) เมือสิ นรอบระยะเวลาบญัชี   กิจการจะสรุปผลในรูปของรายงาน

ทางการเงิน เรียกว่า “งบการเงิน” (Financial Statement)  ประกอบด้วย งบดุล งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการ

เปลียนแปลงส่วนของเจา้ของ และ งบกระแสเงินสด 

.  การแปลความหมาย (Interpreting) เป็นการนาํรายงานทางการเงินมาสรุปและวิเคราะห์แนวโนม้ของ

เหตุการณ์ทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต เพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการบริหารงานและเพือการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 

ธรรมนูญ  อคัคพาณิชย,์ พะยอม  สิงห์เสน่ห์ (2524:1) ได้กล่าวตามพจนานุกรมสําหรับนักบญัชีของ 

Kohler ไวว้่า 

 “การจดัทาํบญัชี เป็นการวิเคราะห์ จดัประเภท และบนัทึกรายการโดยมีแผน  ทีไดจ้ัดวางไวเ้พือความ

เป็นระเบียบในการดาํเนินกิจการและสามารถแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของการประกอบการ

ได”้ 

 

 หลักการบัญชีทรัีบรองทัวไป (Generally Accepted Accounting Principles)  

  หลกัการบญัชีทีรับรองทวัไปหมายถึง  หลกัการบญัชีทีทุกคนยอมรับนาํไปปฏิบติัในการทาํบญัชี ฝ่าย

บริหารมีหนา้ทีรับผิดชอบจดัทาํงบการเงินทตีอ้งแสดงฐานะทางการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด

ของกิจการ              

   งบการเงิน 

งบการเงินเป็นการนาํเสนอฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานทางการเงินของกิจการอย่างมีแบบแผน 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พือใหข้อ้มูลเกียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ซึงเป็น

ประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินกลุ่มต่างๆนอกจากนี งบการเงินยงัแสดงถึงผลการ

บริหารงานของฝ่ายบริหารซึงไดรั้บมอบหมายใหดู้แลทรัพยากรของกิจการ 

ตวั
อย
า่ง



คูมือ+ขอสอบ นักบัญชี การไฟฟาสวนภูมิภาค    2  

 
 

งบการเงินตอ้งแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสดของกิจการโดย

ถูกตอ้งตามทีควร การแสดงขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควรคือการเป็นตวัแทนอันเทียงธรรม ของผลกระทบของ

รายการ เหตุการณ์อืนๆ และเงือนไขต่างๆ ตามคาํนิยามและเกณฑก์ารรับรู้ รายการสินทรัพย ์หนีสิน รายได ้และ

ค่าใชจ่้าย ทีกาํหนดไวใ้นแม่บทการบญัชี การนาํเสนอ งบการเงินซึงไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินและมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิมเติมใหเ้หมาะสมแก่กรณีถือว่างบการเงินนนันาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที

ควร 

งบการเงินทีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตอ้งเปิดเผยถึงการถือปฏิบติัตามมาตรฐาน

ดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินอยา่งชดัเจนโดยไม่มีเงือนไขกิจการจะตอ้งไม่อธิบายว่างบการเงินได้

จดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินถา้งบการเงิน ดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามขอ้กําหนดทงัหมดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  ผู้ใช้งบการเงนิและความต้องการข้อมูล 

ผูใ้ชง้บการเงินประกอบดว้ยผูล้งทุน (ทงัผูล้งทุนในปัจจุบนัและผูที้อาจตดัสินใจลงทุนในอนาคต) 

ลูกจา้ง ผูใ้ห้กู ้ผูข้ายสินคา้และเจา้หนีอืน ลูกคา้ รัฐบาล หน่วยงานราชการ และสาธารณชนผูใ้ชง้บการเงิน 

เหล่านีใชง้บการเงินเพือตอบสนองความตอ้งการขอ้มูลทีแตกต่างกนั กล่าวคือ 

1 ผูล้งทุนซึงเป็นเจ้าของเงินทุนรวมทังทีปรึกษาของผูล้งทุน ต้องการทราบถึงความเสียงและ

ผลตอบแทนจากการลงทุน ผูล้งทุนตอ้งการขอ้มูลทีจะช่วยในการพิจารณาตดัสินใจซือขาย หรือถือเงินลงทุนนนั

ต่อไป นอกจากขอ้มูลดงักล่าว ผูล้งทุนทีเป็นผูถื้อหุน้ยงัตอ้งการขอ้มูลทีจะช่วยในการประเมินความสามารถของ

กิจการในการจ่ายเงินปันผลดว้ย 

2 ลูกจา้ง รวมทงักลุ่มตวัแทนตอ้งการขอ้มูลเกียวกบัความมนัคง และความสามารถในการทาํ 

กาํไรของนายจา้ง นอกจากนนัยงัตอ้งการขอ้มูลทีจะช่วยใหส้ามารถประเมินความสามารถของกิจการในการจ่าย

ค่าตอบแทน บาํเหน็จ บาํนาญ และโอกาสในการจา้งงาน 

3 ผูใ้หกู้ต้อ้งการขอ้มูลทีจะช่วยในการพิจารณาว่าเงินใหกู้ย้มื และดอกเบียทีเกิดขึนจะไดรั้บ 

ชาํระเมือครบกาํหนด 

4 ผูข้ายสินคา้ และเจา้หนีอืนตอ้งการขอ้มูลทีจะช่วยในการตดัสินใจว่าหนีสินจะไดร้ับชาํระ 

เมือครบกาํหนด เจา้หนีการคา้อาจใหค้วามสนใจขอ้มูลของกิจการในระยะเวลาทีสันกว่าผูใ้ห้กู้ นอกจากว่าการ

ดาํเนินงานของเจา้หนีนนัขึนอยูก่ ับการดาํเนินงานต่อเนืองของกิจการซึงเป็นลูกคา้รายใหญ่ 

5 ลูกคา้ตอ้งการขอ้มูลเกียวกบัความต่อเนืองของการดาํเนินงานของกิจการ โดยเฉพาะกรณี 

ทีมีความสัมพนัธ์อนัยาวนาน หรือตอ้งพึงพากิจการนนั 

6 รัฐบาล และหน่วยงานราชการต้องการขอ้มูลเกียวกับการดําเนินงานของกิจการในการจัดสรร

ทรัพยากร และกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ หน่วยงานเหล่านีตอ้งการขอ้มูลเพือการกํากับดูแลกิจกรรม การ

พิจารณากาํหนดนโยบายทางภาษีและเพือใชเ้ป็นฐานในการคาํนวณรายไดป้ระชาชาติ และจดัทาํสถิติในดา้น

ต่างๆ 
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  ข้อสมมติของงบการเงิน 

  . เกณฑ์คงค้าง 

งบการเงินจดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑค์งคา้งเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งัทีกล่าวมาแลว้ ภายใตเ้กณฑค์งคา้ง 

รายการ และเหตุการณ์ทางบญัชีจะรับรู้เมือเกิดขึนมิใช่เมือมีการรับหรือจ่ายเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด 

โดยรายการต่างๆ จะบนัทึก และแสดงในงบการเงินตามงวดทีเกียวขอ้ง งบการเงินทีจัดทาํขึนตามเกณฑ์คงคา้ง

นอกจากจะใหข้อ้มูลแก่ผูใ้ชง้บการเงินเกียวกบัรายการคา้ในอดีตทีเกียวขอ้งกบัการรับและจ่ายเงินสดแลว้ ยงัให้

ขอ้มูลเกียวกบัภาระผกูพนัทีกิจการตอ้งจ่ายเป็นเงินสดในอนาคต และขอ้มูลเกียวกบัทรัพยากรทีจะไดรั้บเป็นเงิน

สดในอนาคตด้วย ดงันัน งบการเงินจึงสามารถให้ขอ้มูลรายการ และเหตุการณ์ทางบัญชีในอดีตซึงเป็น

ประโยชน์แก่ผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

. การดําเนินงานต่อเนือง 

โดยทวัไป งบการเงินจดัทาํขึนตามขอ้สมมติทีว่ากิจการจะดาํเนินงานอยา่งต่อเนืองและดาํรงอยู่ต่อไปใน

อนาคต ดงันนั จึงสมมติว่ากิจการไม่มีเจตนาหรือมีความจาํเป็นทีจะเลิกกิจการ หรือลดขนาดของการดาํเนินงาน

อย่างมีสาระสําคญั หากกิจการมีเจตนาหรือความจาํเป็นดงักล่าว งบการเงิน ตอ้งจดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑ์อืน และ

ตอ้งเปิดเผยเกณฑน์นัในงบการเงิน 

 

  ลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน 

ลกัษณะเชิงคุณภาพ หมายถึง คุณสมบตัิทีทาํใหข้อ้มูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน 

ลกัษณะเชิงคุณภาพหลกัของงบการเงินมีสีประการ ไดแ้ก่ ความเขา้ใจได ้ความเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ความ

เชือถือได ้และการเปรียบเทียบกนัได ้

. ความเข้าใจได้ 

ขอ้มูลในงบการเงินตอ้งสามารถเขา้ใจได้ในทนัทีทีผูใ้ชง้บการเงินใชข้อ้มูลดงักล่าว ซึงมีขอ้สมมติว่า

ผูใ้ชง้บการเงินมีความรู้ตามควรเกียวกบัธุรกิจ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ และการบญัชี รวมทงัมีความตงัใจตามควรที

จะศึกษาขอ้มูลดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ขอ้มูลแมว้่าจะมีความซบัซอ้นแต่ถ้าเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ

ตอ้งไม่ละเวน้ทีจะแสดงในงบการเงินเพียงเหตุผลทีว่าขอ้มูลดงักล่าวยากเกินกว่าทีผูใ้ช้งบการเงินบางส่วนจะ

เขา้ใจได ้  

2.  ความเกยีวข้องกบัการตดัสินใจ 

ขอ้มูลทีมีประโยชน์ตอ้งเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงิน ขอ้มูลจะเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจ

เชิงเศรษฐกิจไดก้็ต่อเมือขอ้มูลนนัช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต 

รวมทงัช่วยยนืยนัหรือชีขอ้ผิดพลาดของผลการประเมินทีผ่านมาของผูใ้ชง้บการเงินได ้

ความมีสาระสําคญั 
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ขอ้มูลจะถือว่ามีสาระสําคญัหากการไม่แสดงขอ้มูล หรือการแสดงขอ้มูลผิดพลาดมีผลกระทบต่อ 

การตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน ความมีสาระสาํคญัขนึอยูก่บัขนาดของรายการหรือขนาดของความ

ผดิพลาดทีเกิดขึนภายใตส้ภาพการณ์เฉพาะซึงตอ้งพิจารณาเป็นแต่ละกรณีดงันนั ความมีสาระสําคญัจึงถือเป็น

ขอ้พิจารณามากกว่าจะเป็นลกัษณะเชิงคุณภาพ ซึงขอ้มูลตอ้งมีหากขอ้มูลนนัจะถือว่ามีประโยชน ์

. ความเชือถือได้ 

  ขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ตอ้งเชือถือได ้ขอ้มูลจะมีคุณสมบติัของความเชือถือไดห้ากปราศจาก 

ความผิดพลาดทีมีสาระสําคญัและความลาํเอียง ซึงทาํให้ผูใ้ชง้บการเงินขอ้มูลสามารถเชือไดว่้าขอ้มูลนันเป็น

ตวัแทนอนัเทียงธรรมของขอ้มูลทีตอ้งการใหแ้สดง หรือสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าแสดงได ้

     .  การเป็นตวัแทนอันเทยีงธรรม 

     ขอ้มูลจะมีความเชือถือไดเ้มือรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีไดถู้กแสดงไวอ้ย่างเทียงธรรมตาม 

ทีตอ้งการใหแ้สดงหรือ สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าแสดงได ้ตวัอยา่งเช่น งบดุลตอ้งเป็นตวัแทน

อนัเทียงธรรมของรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีซึงก่อให้เกิดสินทรัพย ์หนีสิน และส่วนของเจา้ของของกิจการ

เฉพาะส่วนทีเขา้เกณฑก์ารรับรู้รายการ ณ วนัทีเสนอรายงาน เป็นตน้ 

     .  เนือหาสําคัญกว่ารูปแบบ 

     เพือใหข้อ้มูลเป็นตวัแทนอนัเทียงธรรมของรายการและเหตุการณ์ทางบญัชี ขอ้มูลดงักล่าวตอ้ง 

บนัทึกและแสดงตามเนือหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจมิใช่ตามรูปแบบทางกฎหมายเพียงอยา่งเดียว เนือหา

ของรายการ และเหตุการณ์ทางบญัชีอาจไม่ตรงกบัรูปแบบทางกฎหมายหรือรูปแบบทีทาํขึน ตวัอยา่งเช่น กิจการ

อาจโอนสินทรัพยใ์หก้บับุคคลอืนโดยมีเอกสารยนืยนัว่าไดมี้การโอนกรรมสิทธิตามกฎหมายไปให้กบับุคคลนนั

แล้ว แต่มีขอ้ตกลงให้กิจการยงัคงไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นันต่อไป ในกรณี

ดงักล่าวการทีกิจการรายงานว่าไดข้ายสินทรัพยจึ์งไม่เป็นตวัแทนอนัเทียงธรรมของรายการทีเกิดขึน (แมว่้าใน

ความเป็นจริงมีรายการดงักล่าวเกิดขึน) 

     .  ความเป็นกลาง 

     ขอ้มูลทีแสดงอยู่ในงบการเงินมีความน่าเชือถือเมือมีความเป็นกลางหรือปราศจากความลาํเอียง 

งบการเงินจะขาดความเป็นกลางหากการเลือกขอ้มูลหรือการแสดงขอ้มูลในงบการเงินนันมีผลทาํให้ผูใ้ชง้บ

การเงินตดัสินใจหรือใชดุ้ลยพินิจเพือใหไ้ดผ้ลตามเจตนาของกิจการ 

     .  ความระมดัระวงั 

     โดยทวัไป ผูจ้ดัทาํงบการเงินตอ้งประสบกบัความไม่แน่นอนอนัหลีกเลียงไม่ไดเ้กียวกบัเหตุการณ์

และสภาพแวดลอ้มต่างๆ ตวัอย่างเช่น ความสามารถในการเก็บหนี การประมาณอายุการให้ประโยชน์ของ

โรงงาน และอุปกรณ์ และจาํนวนการเรียกร้องค่าเสียหายทีอาจเกิดขึนตามสัญญารับประกนั กิจการตอ้งแสดง

ความไม่แน่นอนดงักล่าว โดยการเปิดเผยถึงลักษณะ และผลกระทบโดยการใชห้ลกัความระมดัระวงัในการ

จดัทาํงบการเงิน หลกัความระมดัระวงันีคือการใชดุ้ลยพินิจทีจาํเป็นในการประมาณการภายใตค้วามไม่แน่นอน

เพือมิใหสิ้นทรัพย ์หรือรายไดแ้สดงจาํนวนสูงเกินไปและหนีสิน หรือค่าใชจ่้ายแสดงจาํนวนตาํเกินไป อย่างไรก็
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ตาม การใชห้ลกัความระมดัระวงัมิไดอ้นุญาตให้กิจการตงัสํารองลบัหรือตงัค่าเผือไวสู้งเกินไปโดยเจตนาแสดง

สินทรัพย ์หรือรายไดใ้หต้าํเกินไปหรือแสดงหนีสิน หรือค่าใชจ่้ายใหสู้งเกินไปเนืองจากจะทาํใหง้บการเงินขาด

ความเป็นกลางซึงมีผลต่อการความน่าเชือถือ 

     .  ความครบถ้วน 

     ขอ้มูลในงบการเงินทีเชือถือไดต้อ้งครบถว้น โดยคาํนึงถึงความมีสาระสําคญัของขอ้มูล และตน้ทุน

ในการจดัทาํรายการ การละเวน้ไม่แสดงบางรายการในงบการเงินจะทาํให้ขอ้มูลผิดพลาดหรือทาํให้ผูใ้ชง้บ

การเงินเขา้ใจผดิ ขอ้มูลดงักล่าวจะขาดความน่าเชือถือ และมีความเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจนอ้ยลง 

. การเปรียบเทยีบกันได้ 

ผูใ้ชง้บการเงินตอ้งสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาต่างกนัเพือคาดคะเนถึง

แนวโน้มของฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการนัน นอกจากนีผูใ้ชง้บการเงินยงัตอ้งสามารถ

เปรียบเทียบงบการเงินระหว่างกิจการเพือประเมินฐานะการเงินผลการดาํเนินงาน และการเปลียนแปลงฐานะ

การเงิน ดงันนั การวดัมูลค่าและการแสดงผลกระทบทางการเงินของรายการ และเหตุการณ์ทางบญัชีทีมีลกัษณะ

คล้ายคลึงกันจึงจาํเป็นตอ้งปฏิบติัอย่างสมาํเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบติัภายในกิจการเดียวกันแต่ต่างรอบ

ระยะเวลา หรือเป็นการปฏิบติัของกิจการแต่ละกิจการก็ตาม 

 

 

 

  ข้อจํากดัของข้อมูลทมีคีวามเกยีวข้องกบัการตดัสินใจและความเชือถือได้ 

  .  ความทันต่อเวลา 

การรายงานขอ้มูลล่าชา้อาจทาํใหข้อ้มูลสูญเสียความเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจ อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหาร

ตอ้งพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ทีจะไดรั้บจากการรายงานทีความทนัต่อเวลากบัความเชือถือไดข้อง

รายงานนัน กิจการอาจจําเป็นตอ้งเสนอรายงานให้ทนัต่อเวลาก่อนทีจะทราบขอ้มูลเกียวกบัรายการและ

เหตุการณ์ทางบญัชีในทุกลกัษณะซึงมีผลใหค้วามเชือถือไดข้องขอ้มูลลดลง ในทางกลบักัน หากกิจการจะรอ

จนกระทงัทราบขอ้มูลในทุกลกัษณะจึงจะเสนอรายงานรายงานนนัอาจมีความเชือถือไดสู้งแต่ไม่มีประโยชน์ต่อ

ผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจในช่วงเวลานนัในการหาความสมดุลระหว่างความเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจและ

ความเชือถือไดข้องขอ้มูล กิจการจึงตอ้งพิจารณาถึงความตอ้งการของผูใ้ช้งบการเงินในการตดัสินใจเชิง

เศรษฐกิจเป็นหลกั 

.  ความสมดุลระหว่างประโยชน์กับต้นทุน 

ความสมดุลระหว่างประโยชนก์บัตน้ทุนถือเป็นขอ้จาํกดัทีครอบคลุมทวัไปในงบการเงินมากกว่า 

จะถือเป็นลกัษณะเชิงคุณภาพ โดยทวัไป ประโยชน์ทีไดรั้บจากขอ้มูลตอ้งมากกวา่ตน้ทุนในการจดัหาขอ้มูลนัน 

การประเมินประโยชนแ์ละตน้ทุนจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจเป็นหลกั โดยเฉพาะเมือผูที้ไดรั้บประโยชน์จากขอ้มลู

ไม่ตอ้งรับผดิชอบต่อตน้ทุนในการจดัหาขอ้มูลนนั ขอ้มูลอาจใหป้ระโยชนแ์ก่บุคคลอืนอกเหนือจากผูที้กิจการ
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นาํเสนอขอ้มูลให ้ตวัอยา่งเช่น การใหข้อ้มูลเพิมเติมแก่ผูใ้หกู้อ้าจทาํใหต้น้ทุนการกูย้มืของกิจการลดลง ดงันนั 

จึงเป็นการยากทีจะกาํหนดสูตรสําเร็จในการหาความสมดุลระหว่างประโยชน์กบัตน้ทุนเพือให้นาํมาปฏิบตัใิน

แต่ละกรณี อย่างไรก็ตามคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีตระหนักถึงขอ้จาํกดันี รวมทงัผูจ้ดัทาํและ

ผูใ้ชง้บการเงินตอ้งตระหนกัถึงขอ้จาํกดันีดว้ยเช่นกนั 

  . ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ 

ในทางปฏิบติัการสร้างความสมดุลระหว่างลกัษณะเชิงคุณภาพต่างๆ ถือเป็นสิงจาํเป็นวตัถุประสงคห์ลกั

คือการหาความสมดุลของลกัษณะเชิงคุณภาพต่างๆ เพือให้งบการเงินบรรลุวตัถุประสงค ์แต่ความสําคญัของ

ลกัษณะเชิงคุณภาพจะแตกต่างกนัไปในแต่ละกรณี จึงจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพในการ

ตดัสินใจเลือกความสมดุลดงักล่าว 

  งบการเงินฉบับสมบูรณ์(มาตรฐานการบัญชี ฉบับท ี1 (ปรับปรุง 2552) ประกอบด้วย 

1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัสินงวด 

2. งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด 

3. งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของสําหรับงวด 

4. งบกระแสเงินสดสําหรับงวด 

5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีทีสําคญั ขอ้มูลทีให้คาํอธิบาย

อืน และ 

6. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัตน้งวดของงวดทีนํามาเปรียบเทียบงวดแรกสุดเมือกิจการไดน้าํนโยบาย

การบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลงัหรือการปรับงบการเงินยอ้นหลงั หรือเมือกิจการมีการจดัประเภทรายการใน

งบการเงินใหม่ 

  องค์ประกอบของงบการเงิน 

งบการเงินแสดงถึงผลกระทบทางการเงินโดยการจดัประเภทของรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีตาม

ลกัษณะเชิงเศรษฐกิจ ประเภทของรายการดงักล่าวเรียกว่าองคป์ระกอบของงบการเงิน องคป์ระกอบซึงเกียวขอ้ง

โดยตรงกบัการวดัฐานะการเงินในงบดุล ได้แก่ สินทรัพย ์ หนีสิน และ ส่วนของเจา้ของ องคป์ระกอบซึง

เกียวขอ้งโดยตรงกบัการวดัผลการดาํเนินงานในงบกาํไรขาดทุน ไดแ้ก่ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย โดยทวัไปงบแสดง

การเปลียนแปลงฐานะการเงินสะทอ้นถึงองคป์ระกอบใน งบกาํไรขาดทุนและการเปลียนแปลงองคป์ระกอบใน

งบดุล ดงันนัแม่บทการบญัชีจึงมิไดร้ะบุองคป์ระกอบของงบแสดงการเปลียนแปลงฐานะการเงินไวเ้ป็นการ

เฉพาะ 

องคป์ระกอบต่าง ๆ ทีแสดงอยูใ่นงบดุลและงบกาํไรขาดทุนตอ้งจดัประเภทย่อย ตวัอยา่งเช่น 

สินทรัพยแ์ละหนีสินตอ้งจดัประเภทยอ่ยตามลกัษณะหรือหนา้ทีทางธุรกิจของกิจการเพือแสดงขอ้มูลในลกัษณะ

ทีเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

  ฐานะการเงิน 

   องคป์ระกอบทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการวดัฐานะการเงินคอื สินทรัพย ์หนีสิน และส่วนของเจา้ของ 

ตวั
อย
า่ง
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คาํนิยามขององคป์ระกอบต่างๆ กาํหนดไวด้งันี 

สินทรัพย ์(Assets) หมายถึง ทรัพยากรทีอยูใ่นความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดงักล่าวเป็นผล 

ของเหตุการณใ์นอดีตซึงกิจการคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนนัในอนาคต 

หนีสิน(Liability) หมายถึง ภาระผูกพนัในปัจจุบนัของกิจการ ซึงเป็นผลของเหตุการณใ์นอดีต 

โดยการชาํระภาระผกูพนันนัคาดว่าจะส่งผลใหกิ้จการสูญเสียทรัพยากรทีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ส่วนของเจา้ของ(Owner’s Equity) หมายถึง ส่วนไดเ้สียคงเหลือในสินทรัพยข์องกิจการหลงัจากหกั

หนีสินทงัสินออกแลว้ 

  สินทรัพย์ (Assets) 

สินทรัพย ์(Assets) หมายถึง ทรัพยากรทีอยู่ในความควบคุมของกิจการอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน

อดีตซึงกิจการคาดว่า  จะไดร้ับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนนั ในอนาคต หรือ แบ่งออกเป็น2 ชนิด 

ไดแ้ก่ 

1.  สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) หมายถึงสินทรัพยต์่าง ๆ หรือส่งของทีมีมูลค่าเป็นเงิน ที

กิจการสามารถเปลียนมือเป็นเงินสดไดเ้ร็ว หรือใชห้มดไปภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือ หนึงงวดการบญัชี 

(หนึงงวดการบญัชีโดยปกติหมายถึง 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม หรือ 12 เดือน) 

      .   เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน (Cash and deposits at financial institutions)  เงินสด 

หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากประเภททีตอ้งจ่ายคืนเมือสิ นระยะเวลา

ทีกาํหนด เช่น 

     1.1.1  ธนบตัรและเหรียญกษาปณ์ทีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนมีอยู ่รวมทงัเงินสดย่อย ธนาณตัิ  

ตวัแลกเงินไปรษณีย ์ 

    1.1.2  เงินฝากธนาคารกระแสรายวนัและออมทรัพย ์ทงันี ไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภท 

จ่ายคืนเมือสินระยะเวลา (เงินฝากประจํา) รวมทงับตัรเงินฝากทีออกโดยธนาคารและสถาบนัการเงิน ซึง

กาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการที 1.2 และ 2.1 แลว้ 

     1.1.3  เช็คทีถึงกาํหนดชาํระแต่ยงัมิไดน้ําฝาก เช็คเดินทาง ดราฟตข์องธนาคาร 

    1.2 เงินลงทุนชวัคราว (Current investments) หมายถึง เงินลงทุนชวัคราวตามทีกาํหนดในมาตรฐาน

การบญัชีเงินลงทุนดงักล่าวใหแ้สดงมูลค่าสุทธิหลงัจากหักค่าเผือการปรับมูลค่าเงินลงทุนและค่าเผือการด้อย

ค่าเงินลงทุน 

    1.3 ลูกหนีการคา้ - สุทธิ (Trade account receivables, net) หมายถึง เงินทีลูกคา้คา้งชาํระค่าสินคา้หรือ

ค่าบริการทีหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนไดข้ายไปตามปกติและลูกหนีตามตวัเงินรับอนัเกิดจากค่าสินคา้หรือบริการ

ดงักล่าว ทงันี ใหร้วมถึงลูกหนีและตวัเงินรับการคา้ทีเป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้งและกิจการทีเกียวขอ้งกัน

ดว้ยลูกหนีการคา้ดงักล่าว ให้แสดงมูลค่าสุทธิหลงัจากหกัค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ 

    1.4   เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกัน (Short-term loans to related parties) 

หมายถึง เงินให้กูย้ืมระยะสันแก่บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รวมทงัลูกหนีในลกัษณะอืนใดซึงจดัเป็น

ตวั
อย
า่ง
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สินทรัพยห์มุนเวียน นอกจากลูกหนีทีเกิดจากการซือสินคา้หรือบริการ ซึงกาํหนดให้แสดงไวใ้นรายการที 1.3    

ทงันี ความหมายของบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชี 

     .   เงินใหกู้ย้มืระยะสันอืน (Other short-term loans) หมายถึง เงินใหกู้ยื้มระยะสันอืนทีไม่สามารถ

จดัเขา้ลาํดบัที 1.4 ได ้

     1.6 สินคา้คงเหลือ (Inventories) หมายถึง สินคา้สําเร็จรูป งานหรือสินคา้ระหว่างทาํ วตัถุดิบและวสัดุ

ทีใชใ้นการผลิตเพือขายหรือใหบ้ริการตามปกติของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน 

                   1.7 สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (Other current assets) หมายถึง ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า รายไดค้า้งรับ และ

สินทรัพยห์มุนเวียนอืนใด นอกจากทีกาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการที 1.1 ถึง 1.6 

. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-current assets) หมายถึงสินทรัพยต่์าง ๆ ทียึดติดอยู่กับทีกิจการไม่

สามารถเปลียนมือเป็นเงินสดไดเ้ร็ว และมีอายกุารใชง้านมากกว่า 1 ปีขึนไป เป็นสินทรัพย์ทีกิจการมีไวเ้พือใช้

งานหรือเพือก่อใหเ้กิดรายได ้ไดแ้ก่ 

    2.1  เงินลงทุนระยะยาว (Long-term investments) หมายถึง เงินลงทุนระยะยาวตามทีกําหนดใน

มาตรฐานการบญัชีเงินลงทุนดงักล่าว ให้แสดงมูลค่าสุทธิหลงัจากหกัค่าเผอืการปรบัมูลค่าหรือค่าเผอืการดอ้ยค่า

ของเงินลงทุน 

    2.2  เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกัน (Long-term loans to related parties) 

หมายถึง เงินใหกู้ยื้มแก่บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัตามคาํนิยามในขอ้ 1.4 ซึงไม่จดัเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน 

    2.3  เงินให้กูยื้มระยะยาวอืน (Other long-term investments) หมายถึง เงินให้กูยื้มแก่บุคคลอืนหรือ

กิจการอืนทีมิใช่บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนันอกจากทีกาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการที 2.2  

     2.4  ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (Property, plant and equipment, net) หมายถึง สินทรัพยที์มี

ตวัตนทีกิจการมีไวเ้พือใชป้ระโยชน์ในการผลิต เพือใชใ้นการจาํหน่ายสินคา้หรือใหบ้ริการ เพือให้เช่าหรือเพือ

ใชใ้นการบริหารงาน โดยกิจการคาดว่าจะใชป้ระโยชน์มากกว่าหนึงรอบปีบญัชี สินทรัพยด์งักล่าวให้แสดง

มูลค่าสุทธิหลงัจากหกัค่าเสือมราคาสะสม และค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

    2.5   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (Intangible assets) หมายถึง สินทรัพยที์ไม่มีรูปร่างซึงก่อให้เกิดประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการ เช่น ลิขสิทธิ สิทธิบตัร สัมปทาน หรือค่าความนิยม 

 

  หนีสิน  

หนีสิน (Liabilities) หมายถึงภาระผูกพนัในปัจจุบนัของกิจการกบับุคคลภายนอก อนัเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีต ซึงการชาํระภาระผูกพนันนัดาดว่า จะส่งผลให้กิจการตอ้งสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจใน

อนาคต หรือภาระผูกพนัของกิจการอนัเกิดจากรายการกูย้มืเงิน หรือจากการอืนซึงจะตอ้งชาํระคนืในอนาคตดว้ย

ทรัพยสิ์นหรือบริการแก่กิจการอืน หรือ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่  

 1.  หนีสินหมุนเวยีน (Current Liabilities) หมายถึงหนีสินทีมีระยะเวลาในการจ่ายชาํระหนีคืนไม่เกิน

1 ปี หรือภายในระยะเวลาการดาํเนินงานตามปกติ  

ตวั
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า่ง
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    .  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน (Bank overdrafts and short-term loans 

from financial institutions) หมายถึง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร หนีสินทีเกิดขึนจากการกูย้ืมระยะสันจากธนาคาร

พาณิชยห์รือสถาบนัการเงินอืน รวมทงัการขายหรือขายช่วงลดตวัเงินกับสถาบนัการเงิน ซึงจดัเป็นหนีสิน

หมุนเวียน 

    .  เจา้หนีการคา้ (Trade account payables) หมายถึง เงินทีหา้งหุน้ส่วนจด 

ทะเบียนคา้งชาํระค่าสินคา้หรือค่าบริการทีซือมาเพือขายหรือเพือใชใ้นการผลิตสินคา้หรือบริการตามปกติธุระ 

และตวัเงินจ่ายทีหา้งหุ้นส่วนจดทะเบียนออกให้เพือชาํระค่าสินคา้หรือบริการดงักล่าว ทงันี ให้รวมถึงเจา้หนี

และตวัเงินจ่ายการคา้ทีเป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง และกิจการทีเกียวขอ้งกนัดว้ย 

    .  เงินกู ้ยืมระยะยาวทีถึงกาํหนดชําระภายในหนึงปี (Current portion of long-term loans) หมายถึง 

เงินกูย้มืระยะยาวทีจะถึงกาํหนดชาํระคืนในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป 

    .  เงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั (Short-term loans from related parties) 

หมายถึง เงินกูย้มืระยะสันและเงินทดรองจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รวมทงัหนีสินในลกัษณะอืนใดซึง

จดัเป็นหนีสินหมุนเวียน นอกจากหนีสินทีเกิดจากการซือสินคา้หรือบริการ ซึงกาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการที 

1.2 

    1.5 เงินกูย้มืระยะสันอืน (Other short-term loans) หมายถึง เงินกูย้มืระยะสันอืนนอกจากทีกาํหนดให้

แสดงไวใ้นรายการที 1.3 ถึง 1.4 

    1.6 หนีสินหมุนเวียนอืน (Other current liabilities) หมายถึง ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย รายไดรั้บล่วงหนา้ และ

หนีสินหมุนเวียนอืนใด นอกจากทีกาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการที 1.1 ถึง 1.5 

 2. หนีสินไม่หมุนเวยีน (Non-current liabilities) หมายถึงหนีสินทีมีระยะเวลาในการจ่ายชําระหนีคืน

บุคคลภายนอก มากกว่า หรือเกินกว่า 1 ปีขึนไป ไดแ้ก่ 

    2.1 เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั (Long-term loans from related parties) 

หมายถึง เงินกูย้มืระยะยาวทีหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนกูยื้มจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รวมทงัหนีสินใน

ลกัษณะอืนใด ซึงจดัเป็นหนีสินไม่หมุนเวียน 

    2.2 เงินกูย้มืระยะยาวอืน (Other long-term loans) หมายถึง เงินกูย้ืมจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

อืน รวมทงัจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนดชาํระคนืเกินกว่าหนึงปีนับจากวนัทีในงบการเงิน 

ทงันีไม่รวมหนีสินทีกาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการที 2.1  

    2.3 ประมาณการหนีสิน (Provisions) หมายถึง หนีสินทีมีความไม่แน่นอนเกียวกบัจังหวะเวลาหรือ

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายชาํระซึงห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนสามารถประมาณมูลค่าหนีสินนันไดอ้ย่างน่าเชือถือ และ

เป็นภาระผกูพนัในปัจจุบนัซึงมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ทีจะทาํให้หา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนสูญเสียทรัพยากรที

มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนเพือจ่ายชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว 

    2.4 หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (Other non-current liabilities) หมายถึง หนีสินไม่หมุนเวียนอืนนอกจาก

ทีกาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการที 2.1 ถึง 2.3 
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  ส่วนของเจ้าของ                                                                                                        

 ส่วนของเจ้าของ (Owner’s Equity) หมายถึงส่วนไดเ้สียคงเหลือในสินทรัพยข์องกิจการหลงัจากหัก

หนีสินออกแลว้ หรืออาจเรียกว่า “สินทรัพยสุ์ทธิ” การแสดงรายการเกียวกบัส่วนของเจา้ของในงบดุล แบ่งตาม

รูปแบบของธุรกิจ 

- ถา้เป็นกิจการเจา้ของคนเดียว ประกอบดว้ย ทุน กาํไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ) ถอนใชส่้วนตวั 

- ถา้เป็นกิจการหา้งหุน้ส่วน ประกอบดว้ย ทุน กระแสทุน ถอนใชส่้วนตวั กาํไรสะสม 

ถา้เป็นกิจการบริษทั ประกอบดว้ย ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้(หรือส่วนตาํกว่ามูลคา่หุน้ กาํไรสะสม-จดัสรร

และกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 

 

 ตวัอย่างงบแสดงฐานะการเงิน                                                             
ร้านอารยาบริการ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 

สินทรัพย ์  หนีสินและส่วนของเจา้ของ 

สินทรัพยห์มุนเวียน    หนีสินหมุนเวียน   

     เงินสด                               ,         เจา้หนีการคา้                    70,000  

     เงินฝากธนาคาร                 ,         ตวัเงินจ่าย                         50,000  

     ลูกหนี                                ,    รวมหนีสินหมุนเวียน             120,000 

     วสัดุสํานกังาน                     ,    หนีสินไม่หมุนเวยีน   

รวมสินทรัพยห์มนุเวียน  ,        เงินกูจ้าํนอง ( 5 ปี)            300,000 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน    รวมหนีสินทงัสิน                   420,000 

     ทีดิน อาคาร อุปกรณ์    ส่วนของเจา้ของ   

          ทีดิน                             ,         ทุน – อารยา              ,   

          อาคาร                           ,         บวก กาํไรสุทธิ                     ,   

          อุปกรณ์                          ,                                                     ,   

          เครืองตกแต่ง                  10,000        หกั ถอนใชส่้วนตวั                  ,   

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  ,             รวมส่วนของเจา้ของ  ,  

  รวมสินทรัพยท์งัสิน  ,   รวมหนีสินและส่วนของเจา้ของ  ,  
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  ผลการดําเนินงาน 

กาํไรเป็นเกณฑท์วัไปทีใชว้ดัผลการดาํเนินงานหรือมกัใชเ้ป็นฐานสําหรับการวดัผลอืน เช่น 

ผลตอบแทนจากการลงทุน หรือกาํไรต่อหุ้น องคป์ระกอบทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการวดักาํไรคือรายไดแ้ละ

ค่าใชจ่้าย การรับรู้และการวดัมูลค่าของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่วนหนึงขึนอยู่กับแนวคิดเรืองทุนและการรักษา

ระดบัทุนทีกิจการใชใ้นการจดัทาํงบการเงิน  

องคป์ระกอบทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการวดัผลการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย คาํนิยาม 

ขององคป์ระกอบดงักล่าวกาํหนดไวด้งันี 

รายได ้หมายถึง การเพิมขึนของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชีในรูปกระแสเขา้หรือการ

เพิมค่าของสินทรัพย ์หรือการลดลงของหนีสิน อนัส่งผลให้ส่วนของเจา้ของเพิมขึน ทงันี ไม่รวมถึงเงินทุนที

ไดรั้บจากผูมี้ส่วนร่วมในส่วนของเจา้ของ 

ค่าใชจ่้าย หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชีในรูปกระแส 

ออกหรือการลดค่าของสินทรัพย ์หรือการเพิมขึนของหนีสิน อนัส่งผลใหส่้วนของเจา้ของลดลง ทงันี ไม่รวมถึง

การแบ่งปันใหก้บัผูมี้ส่วนร่วมในส่วนของเจา้ของ 

 

  งบกาํไรขาดทุน แสดงแบบขันเดียว 

งบกําไรขาดทุน (Income Statement) งบทีจดัทาํขึนเพือแสดงผลการดาํเนินงานของกิจการในช่วง

ระยะเวลาใดเวลาหนึงว่า กิจการมีผลกาํไรหรือขาดทุนเป็นจาํนวนเงินเท่าใด ประกอบดว้ย 

  1. รายได้ (Revenues) 

1.1 รายไดจ้ากการขายและหรือการให้บริการ (Revenues from the sale of goods and the rendering of 

services) หมายถึง รายได้ทีเกิดจากการขายสินคา้ สิทธิ หรือบริการ ซึงเป็นธุรกิจหลักของห้างหุ้นส่วนจด

ทะเบียน เพือแลกเปลียนกบัเงินสด สิทธิเรียกร้องใหช้าํระเงิน หรือสิงอืนทีมีมูลค่าคิดเป็นเงินได ้ทงันีให้แสดง

เป็นยอดสุทธิหลงัหกัรายการรับคนืและส่วนลดแลว้ โดยแยกแสดงเป็นรายไดแ้ต่ละประเภท เช่น รายไดจ้ากการ

ขายสินคา้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

1.2 รายไดอื้น (Other incomes) หมายถึง รายไดจ้ากการดาํเนินงานนอกจากทีกาํหนดให้แสดงไวใ้น

รายการที 1.1ทงันีให้รวมกําไรอืนทีไม่จัดเป็นรายการพิเศษ เช่น กําไรจากการขายเงินลงทุน ทีดิน อาคาร 

อุปกรณ์ และสินทรัพยอื์น ในกรณีทีมีค่าใชจ่้ายในการขายสินทรัพยด์งักล่าวให้นาํมาหกัจากรายการนีเพือแสดง

ยอดสุทธิ กรณีทียอดสุทธิเป็นผลขาดทุนใหแ้สดงไวใ้นรายการที 2.3 

2. ค่าใช้จ่าย (Expenses)  

2.1 ตน้ทุนขายและหรือตน้ทุนการให้บริการ (Costs of the sale of goods and the rendering of services) 

หมายถึง ตน้ทุนของสินคา้ สิทธิ หรือบริการทีขาย รวมถึงราคาซือ ตน้ทุนการผลิต และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ทีจ่ายไป

เพือใหสิ้นคา้อยู่ในสภาพพร้อมทีจะขาย โดยแยกแสดงเป็นตน้ทุนตามประเภทของธุรกิจหลกัของกิจการตามที

ไดแ้สดงไวใ้นรายการที 1 เช่น ตน้ทุนของสินคา้ทีขาย ตน้ทุนของการใหบ้ริการ 
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2.2 คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร (Selling and administrative expenses) หมายถึง คา่ใชจ่้ายทีเกิดขึน

อนัเนืองมาจากการขาย และคา่ใชจ่้ายทวัไปทีเกิดขึนในการดาํเนินงานอนัเป็นส่วนรวม ทงันี ไม่รวมคา่ใชจ่้ายอืน

และดอกเบียจ่าย ซึงกาํหนดให้แสดงไวใ้นรายการที 2.3 และ 4 

2.3 ค่าใชจ่้ายอืน (Other expenses) หมายถึง ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานนอกจากทีกาํหนดใหแ้สดงไวใ้น

รายการที 2.1 ถึง 2.2ทงันีใหร้วมถึงขาดทุนอืนทีไม่จดัเป็นรายการพิเศษ เช่น ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ทีดิน

อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพยอ์ืน และขาดทุนจากการหยุดงานของพนักงาน ในกรณีทีมีรายได้จากการขาย

สินทรัพยด์งักล่าว ให้นาํมาหกัจากรายการนีเพือแสดงยอดสุทธิ 

3. กาํไร (ขาดทุน) 

      กาํไรขาดทุนเกิดจากการนําเอารายไดข้องกิจการมาหกัออกจากค่าใชจ่้ายของกิจการในงวดบญัชีนัน ๆ 

ผลต่างทีได ้

ถา้รายไดม้ากกว่าค่าใชจ่้าย เรียกว่า กาํไรสุทธิ 

ถา้รายไดน้อ้ยกว่าค่าใชจ่้าย เรียกว่า ขาดทุนสุทธิ 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบียจ่ายและภาษีเงินได ้(Profit (loss) before interest and income tax expenses) 

หมายถึง ยอดรวมรายไดห้กัดว้ยยอดรวมค่าใชจ่้าย แต่ก่อนหกัดอกเบียจ่ายและก่อนภาษีเงินได ้หากมีผลขาดทุน

ให้แสดงจาํนวนเงินไวใ้นเครืองหมายวงเล็บ 

  4. ดอกเบียจ่าย (Interest expenses) หมายถึง ดอกเบียหรือค่าตอบแทนเนืองจากการใชป้ระโยชน์จากเงิน

หรือเงินทุน 

5. ภาษีเงนิได้ (Income tax expenses) หมายถึง ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทีคาํนวณขึนตามวิธีการบญัชีหรือ

ตามบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากร 

  6. กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (loss) from ordinary activities) หมายถึง กําไร 

(ขาดทุน) จากกิจกรรมซึงเป็นส่วนหนึงของการประกอบธุรกิจของห้างหุน้ส่วนจดทะเบียน หรือเกิดขึนจากการ

ดาํเนินงานตามปกติของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน รวมทงักิจกรรมอืนซึง 

  7. รายการพิเศษ-สุทธิ (Extraordinary items, net) หมายถึง รายไดห้รือค่าใชจ่้ายทีเกิดจากรายการหรือ

เหตุการณ์ทางบญัชีทีมีความแตกต่างอย่างชดัเจนจากการดาํเนินงานตามปกติของกิจการ และไม่คาดว่าจะเกิดขึน

เป็นประจาํหรือเกิดขนึไม่บ่อย เช่น ค่าเสียหายทีเกิดจากไฟไหม ้นาํท่วม หรือภยัธรรมชาติอยา่งอืน รายการพิเศษ

นีใหแ้สดงเป็นยอดสุทธิจากภาษีเงินไดที้เกียวขอ้ง  ในกรณีทีรายการพิเศษเป็นผลขาดทุน ให้แสดงจาํนวนเงินไว้

ในเครืองหมายวงเล็บ 

8. กาํไร (ขาดทุน) สุทธ ิ(Net profit (loss)) หมายถึง กาํไรหรือขาดทุนหลงัจากหกัหรือรวมรายการพิเศษ

แลว้ หากมีผลขาดทุนสุทธิใหแ้สดงจาํนวนเงินไวใ้นเครืองหมายวงเล็บ 

9. กาํไรต่อหุ้น (Earnings per share) วิธีการคาํนวณใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีว่าด้วยเรือง กําไร

ต่อหุน้ หากมีผลขาดทุนใหแ้สดงจาํนวนเงินไวใ้นเครืองหมายวงเล็บ โดยแสดงแยกเป็น 

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

 

  งบกาํไรขาดทุนม ี  รูปแบบ 

1. แบบบญัชี   เรียกว่า บญัชีกาํไรขาดทุน 

2. แบบรายงาน  เรียกว่า งบกาํไรขาดทุน 

 

ตวัอย่าง  

งบกาํไรขาดทุนแสดงแบบขนัเดียว แบบรายงาน ธุรกิจเจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจการใหบ้ริการ 

 

ร้านอารยาบริการ 

งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับระยะเวลา  ปี สินวนัที  ธนัวาคม  

รายได:้- 

รายไดค้า่บริการ                  ,  

ค่าใชจ่้าย:- 

เงินเดือนพนกังาน    70,000 

ค่าเบียประกนัภยั                  ,  

ค่าสาธารณูปโภค                 ,  

ค่าพาหนะ       ,  

 ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็      2,000              130,000   

กาํไรสุทธิ                     120,000 

 

ตวัอย่าง  

งบกาํไรขาดทุน แสดงแบบขนัเดียว แบบบญัชี ธุรกิจเจา้ของคนเดียว ประเภทการใหบ้ริการ 

                                   ร้านอารยาบริการ 

                                      งบกาํไรขาดทุน 

            สําหรับระยะเวลา  ปี สินวนัที  ธันวาคม  

ค่าใชจ่้าย  รายได ้  

 เงินเดือนพนกังาน   70,000  รายไดค้า่บริการ         ,  

 ค่าเบียประกนัภยั     20,000   

 ค่าสาธารณูปโภค          29,000   

 ค่าพาหนะ                       9,000   

ตวั
อย
า่ง
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              ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็        2,000   

 กาํไรขาดทุน               ,               .      

                                   ,   ,  

 

  งบกาํไรขาดทุน แสดงแบบหลายขนัหรืองบกาํไรขาดทุน 

1. รายไดจ้ากการขายและหรือการให้บริการ (Revenues from the sale of goods and the rendering of 

services) หมายถึง รายไดที้เกิดจากการขายสินคา้ สิทธิ หรือบริการ ซึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัเพือแลกเปลียน

กบัเงินสด สิทธิเรียกร้องให้ชาํระเงิน หรือสิงอืนทีมีมูลค่าคิดเป็นเงินได ้ ทงันีให้แสดงเป็นยอดสุทธิหลงัหัก

รายการรับคนืและส่วนลดแลว้ โดยแยกแสดงเป็นรายไดแ้ต่ละประเภท เช่น รายไดจ้ากการขายสินคา้ รายไดจ้าก

การใหบ้ริการ 

2. ตน้ทุนขายและหรือตน้ทุนการให้บริการ (Costs of the sale of goods and the rendering of services) 

หมายถึง ตน้ทุนของสินคา้ สิทธิ หรือบริการทีขาย รวมถึงราคาซือ ตน้ทุนการผลิต และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ทีจ่ายไป

เพือใหสิ้นคา้อยู่ในสภาพพร้อมทีจะขาย โดยแยกแสดงเป็นตน้ทุนตามประเภทของธุรกิจหลกัของกิจการตามที

ไดแ้สดงไวใ้นรายการที 1 เช่น ตน้ทุนของสินคา้ทีขาย ตน้ทุนของการใหบ้ริการ 

3. กาํไรขนัตน้ (Gross profit) หมายถึง ส่วนของรายไดจ้ากการขายสินคา้และหรือบริการสุทธิทีสูงกว่า

ตน้ทุนขายและหรือตน้ทุนของการใหบ้ริการ 

4. ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (Selling and administrative expenses) หมายถึง ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน

อนัเนืองมาจากการขาย และค่าใชจ่้ายทวัไปทีเกิดขึนในการดาํเนินงานอนัเป็นส่วนรวม ทงันี ไม่รวมค่าใชจ่้ายอืน

และดอกเบียจ่าย ซึงกาํหนดให้แสดงไวใ้นรายการที 7 และ 11 

5. กาํไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการให้บริการ (Profit (loss) from the sale of goods and the 

rendering of services) หมายถึง กาํไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการให้บริการซึงไม่รวมรายไดอื้นและ

ค่าใชจ่้ายอืนทีกาํหนดใหแ้สดงในรายการที 6 และ 7 

6. รายไดอ้ืน (Other incomes) หมายถึง รายไดจ้ากการดาํเนินงานนอกจากทีกาํหนดให้แสดงไวใ้น

รายการที 1ทงันีใหร้วมกาํไรอืนทีไม่จดัเป็นรายการพิเศษ เช่น กาํไรจากการขายเงินลงทุน ทีดิน อาคาร อุปกรณ์ 

และสินทรัพยอื์น ในกรณีทีมีค่าใชจ่้ายในการขายสินทรัพยด์งักล่าวให้นาํมาหกัจากรายการนีเพือแสดงยอดสุทธิ  

7. ค่าใชจ่้ายอืน (Other expenses) หมายถึง ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานนอกจากทีกาํหนดใหแ้สดงไวใ้น

รายการที 2 และ 4ทงันีใหร้วมถึงขาดทุนอืนทีไม่จดัเป็นรายการพิเศษ เช่น ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ทีดิน 

อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพยอ์ืน และขาดทุนจากการหยุดงานของพนักงาน ในกรณีทีมีรายได้จากการขาย

สินทรัพยด์งักล่าว ให้นาํมาหกัจากรายการนีเพือแสดงยอดสุทธิ 

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

ขายและหรือการให้บริการทีรวมรายไดอื้นและหกัค่าใชจ่้ายอืน 

ตวั
อย
า่ง
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9. ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (Share of profits (losses) from 

investments for using the equity method) หมายถึง ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนซึงบนัทึกโดยวิธีส่วน

ไดเ้สียตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชี 

10. กาํไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบียจ่ายและภาษีเงินได้ (Profit (loss) before interest and income tax 

expenses) หมายถึง ยอดรวมรายไดห้กัดว้ยยอดรวมค่าใชจ่้าย แต่ก่อนหักดอกเบียจ่ายและก่อนภาษีเงินได้หากมี

ผลขาดทุนให้แสดงจาํนวนเงินไวใ้นเครืองหมายวงเล็บ 

11. ดอกเบียจ่าย (Interest expenses) หมายถึง ดอกเบียหรือค่าตอบแทนเนืองจากการใช้ประโยชน์จาก

เงินหรือเงินทุน 

12. ภาษีเงินได ้(Income tax expenses) หมายถึง ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทีคาํนวณขึนตามวิธีการบญัชีหรือ

ตามบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากร 

13. กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (loss) from ordinary activities) หมายถึง กาํไร 

(ขาดทุน) จากกิจกรรมซึงเป็นส่วนหนึงของการประกอบธุรกิจของบริษทั หรือเกิดขึนจากการดําเนินงาน

ตามปกติของบริษัท รวมทงักิจกรรมอืนซึงเกียวเนืองกบัการประกอบธุรกิจหรือการดาํเนินงานดงักล่าว มี

ลกัษณะเหมือนกบัธุรกิจเจา้ของคนเดียว 

14. รายการพิเศษ-สุทธิ (Extraordinary items, net) หมายถึง รายไดห้รือค่าใชจ่้ายทีเกิดจากรายการหรือ

เหตุการณ์ทางบญัชีทีมีความแตกต่างอย่างชดัเจนจากการดาํเนินงานตามปกติของกิจการ และไม่คาดว่าจะเกิดขึน

เป็นประจาํหรือเกิดขนึไม่บ่อย เช่น ค่าเสียหายทีเกิดจากไฟไหม ้นาํท่วม หรือภยัธรรมชาติอยา่งอืน รายการพิเศษ

นี ให้แสดงเป็นยอดสุทธิจากภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งในกรณีทีรายการพิเศษเป็นผลขาดทุน ให้แสดงจาํนวนเงินไว้

ในเครืองหมายวงเล็บ 

15. กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net profit (loss) หมายถึง กาํไรหรือขาดทุนหลงัจากหกัหรือรวมรายการพิเศษ

แลว้หากมีผลขาดทุนสุทธิใหแ้สดงจาํนวนเงินไวใ้นเครืองหมายวงเล็บ 

16. กาํไรต่อหุน้ (Earnings per share) วิธีการคาํนวณใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีว่าดว้ยเรืองกาํไร

ต่อหุน้ หากมีผลขาดทุนใหแ้สดงจาํนวนเงินไวใ้นเครืองหมายวงเล็บ โดยแสดงแยกเป็น 

16.1 กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (loss) from ordinary activities) 

16.2 รายการพิเศษ-สุทธิ (Extraordinary items, net) 

16.3 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net profit (loss))  
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ตวัอย่าง  

งบกาํไรขาดทุนแสดงหลายขนัตอน แบบรายงาน ประเภทกิจการซือมาขายไป 

 

บริษทั รุ่งฟ้า จาํกดั 

งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับระยะเวลา  ปี สินสุดวนัที  ธันวาคม  

 

ขาย        ,  

หักรับคนื     ,  

     ส่วนลดจ่าย       ,     ,  

ขายสุทธิ           ,  

ตน้ทุนขาย:- 

 สินคา้คงเหลือตน้ปี       2 ,  

 ซือ                130,500 

 ค่าขนส่งเขา้      1,500     

                 ,  

 หัก ส่งคืน   ,  

       ส่วนลดรับ   ,        ,    ,  

           ,  

 หักสินคา้คงเหลือปลายปี                                   ,  ,  

กาํไรขนัตน้                     ,  

หัก ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

 เงินเดือนพนกังาน     ,  

 ค่าเบียประกนั      ,  

 ค่าสาธารณูปโภค       ,  

 ค่าเสือมราคา-เครืองจกัร                   ,  

 ค่าเช่าอาคาร      ,   105,300 

กาํไรสุทธิ           14,000 

 

  การรับรู้รายการขององค์ประกอบของงบการเงนิ 

การรับรู้รายการ หมายถึง การรวมรายการเขา้เป็นส่วนหนึงของงบดุลหรืองบกาํไรขาดทุน 

หากรายการนนัเป็นไปตามคาํนิยามขององคป์ระกอบและเขา้เกณฑ์การรับรู้รายการ 

ตวั
อย
า่ง
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