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การบัญชีการเงนิ (Financial Accounting)  อ.ธีระชัย สิริปัญญานนท์ (ตอนที่ 1) 
(สอบบัญชีการเงนิ จ านวน 16 ข้อ) 
 
ก่อนอื่นให้เข้าใจแม่บทการบัญชีก่อนเลย เพราะส าคัญมากมาย (ออกข้อสอบได้เยอะเลยทีเดียวค่ะ แถว ๆ ลักษณะแรกและ
ลกัษณะรอง) 
 
1. แม่บททางการบัญชี (Accounting framework) 

 
แม่บทการบัญชี เป็นแนวคิดพืน้ฐานในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิให้แก่ผู้ใช้งบการเงนิ โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ 

1. เป็นแนวทางส าหรับการก าหนดมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งพฒันา และปรับปรุง   ส าหรับคณะกรรมการ 
2. เป็นแนวทางส าหรับการจดัท างบการเงนิในการน ามาตรฐานการบัญชีมาปฏิบัต ิ ส าหรับผู้จดัท างบการเงนิ 
3. เป็นแนวทางส าหรับการแสดงความเห็นต่องบการเงนิว่าได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐาน    ส าหรับผู้สอบบัญชี 
4. เป็นแนวทางส าหรับความเข้าใจความหมายของข้อมูลที่แสดงในงบการเงนิส าหรับผู้ใช้งบการเงินและผู้สนใจ 
ส าหรับวตัถุประสงค์ของงบการเงนิคือ เพือ่ใช้ในการตดัสินใจ (Make decision) ทางธุรกจิของผู้ใช้งบการเงนิ  

 

 

ลกัษณะแรก 
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ข้อสมมตขิองงบการเงนิ:  

1. เกณฑ์คงค้าง (Accrual basis)  ถา้เกิด transaction แลว้และ transaction นั้นมีองคป์ระกอบสามารถรับรู้และ
วดัมูลค่าได ้(Recognition and measurement) ให้รับรู้เม่ือเกิด transaction นั้นแมว้่ายงัไม่จ่ายเงินหรือรับเงิน
จริง แต่ตั้งคงคา้งไวก่้อนเพ่ือสะทอ้นส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลว้และก าลงัจะเกิดข้ึนในอนาคต 

2. การด าเนินงานต่อเน่ือง (Going concern) งบการเงินจดัท าข้ึนโดยมีสมมติฐานว่ากิจการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองและด ารงอยู่ในอนาคต สินทรัพยมี์ไวเ้พ่ือด าเนินงานมิใช่เพ่ือขาย ดงันั้นจึงท าให้การบนัทึกบญัชี
สามารถใชเ้กณฑร์าคาทุนได ้ทั้งน้ีกรณีถา้กิจการนั้นถึงขั้นขาดทุนอยา่งแรงจนไม่สามารถด าเนินงานต่อไปได ้
ตอ้งตั้งสมมติฐานว่าบริษทัอาจจะลม้ละลาย ดงันั้นถา้ยงัใชร้าคาทุนท่ีเคยบนัทึกก็จะท าใหง้บการเงินส่ือสาร
ขอ้มูลออกมาผิด จึงตอ้งปรับให้เป็นราคาบงัคบัขายหรือราคาขายทอดตลาด แต่ทั้งน้ีถา้ทุกกิจการไม่มีขอ้
สมมติฐานเร่ือง Going concern แลว้ ทุกอย่างจะวุ่นวายมาก ดงันั้นถา้มีการตั้ง concept “Going concern” อยู่ก็
ยงัสามารถ present งบการเงินโดยใชร้าคาทุนไดอ้ยู ่ 
ค าถาม  ถา้ดูแลว้วา่บริษทัน่าจะขาดทุนเกินทุน แต่ท าไมยงัไม่เปล่ียนมาใชเ้ป็นราคาบงัคบัขาย 

ค าตอบ เพราะถา้หลกั Going concern แต่ในหนา้รายงานของผูส้อบบญัชีสามารถเขียนเพ่ิมเป็นวรรค
เนน้ขอ้มลูและเหตุการณ์เพราะเป็นเร่ืองส าคญัต่อความเขา้ใจของผูใ้ชง้บการเงิน                   

ลกัษณะแรกและลกัษณะรอง :  

1. ความเขา้ใจได ้(Understandability) ผูใ้ชง้บการเงินท่ีมีความรู้ตามสมควรสามารถเขา้ใจได้และน าขอ้มูลไปใช้
ตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจได ้ดงันั้นขอ้มลูทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนควรอยูใ่นรูปแบบและศพัทท์างบญัชีท่ีใชก้นัทัว่ไป  

2. ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance) ท าให้ผูใ้ชง้บสามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนัและ
อนาคตได ้โดยข้ึนอยูก่บัความมนัียส าคัญของขอ้มลู คือถา้ไม่แสดงขอ้มลูบางอยา่งแลว้จะมีผลกระทบต่อผูใ้ช้
งบการเงินในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ อาจท าใหผู้ใ้ชง้บตดัสินใจผิดพลาดได ้

3. ความเช่ือถือได้ (Reliability) ไม่มีความผิดพลาดท่ีมีนยัส าคญัและปราศจากความล าเอียง 
a. ตวัแทนอนัเท่ียงธรรม : แสดงรายการท่ีเขา้เกณฑก์ารรับรู้ ณ วนัท่ีเสนอรายงาน 
b. เนือ้หาสาระส าคัญกว่ารูปแบบ Substance over form : บนัทึกตามเน้ือหา และความเป็นจริงเชิง

เศรษฐกิจ มิใช่รูปแบบทางกฎเกณฑห์รือกฎหมายเพียงอยา่งเดียว 
c. ความเป็นกลาง : ไม่ล าเอียง 
d. ความระมัดระวัง (Conservative) : เปิดเผยผลกระทบของความไม่แน่นอน และใชดุ้ลยพินิจไม่ให้

สินทรัพยห์รือ รายไดสู้งเกินไป และหน้ีสินหรือค่าใชจ่้ายต ่าเกินไป 
e. ความครบถว้น: บนัทึกใหค้รบถว้น โดยค านึงถึงขอ้จ ากดัของความมีนยัส าคญัและตน้ทุน 

4. การเปรียบเทียบกนัได ้(Comparability)  ขอ้มูลของงบการเงินจะตอ้งมีการวดัมูลค่าและแสดงผลกระทบ
ทางการเ งินและเหตุการณ์เปรียบเทียบกับรอบเวลาท่ีต่างกันได้ดังนั้ นต้องปฏิบัติอย่างสม ่ า เสมอ 
(Consistency) 
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องค์ประกอบของงบการเงนิ  
1. Assets (สินทรัพย)์: ทรัพยากรท่ีอยู่ในความควบคุมของกิจการและคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ

ในอนาคต 
2.  Liability (หน้ีสิน) : ภาระผกูพนัในปัจจุบนัของกิจการท่ีเป็นผลจากอดีตและอนาคตคาดว่าจะส่งผลใหเ้สีย

ทรัพยากรในเชิงเศรษฐกิจ 
3. Equity (ทุน) : ส่วนไดเ้สียคงเหลือในสินทรัพยห์ลงัจากหกัหน้ีสินแลว้ 
4. Income (รายได)้ : การเพ่ิมข้ึนของประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจในรูปกระแสเขา้หรือการเพ่ิมค่าของสินทรัพย์

หรือการลดลงของหน้ีสินท่ีส่งผลให ้Equity เพ่ิมข้ึน 
5. Expense(ค่าใชจ่้าย): การลดลงของประโยชนใ์นเชิงเศรษฐกิจในรูปกระแสออกหรือการลดค่าของสินทรัพยท่ี์

ส่งผลให ้Equity ลดลง 

การรับรู้และวดัมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงนิ (สอบ *** อาจจะถามตรง ๆ วา่ตอ้งประกอบดว้ยอะไรบา้งถึงจะรับรู้รายการได)้ 

1. การรับรู้รายการ (Recognition) รับรู้รายการไดเ้ม่ือครบเกณฑก์ารรับรู้ 2 ขอ้คือ 
a. มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ของการเกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต (The probability of future 

economic benefit) 
b. รายการดงักล่าวมีราคาทุนหรือมีมลูค่าสามารถวดัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ (Reliability of measurement) 

2. การวดัมูลค่า (Measurement) คือการก าหนดจ านวนท่ีเป็นตวัเงินเพ่ือรับรู้องคป์ระกอบของงบการเงินโดยใช ้
a. ราคาทุนเดิม (Historical cost) หมายถึงราคาแลกเปล่ียนหรือจ านวนเงินท่ีไดรั้บจากการก่อภาระผกูพนั ณ 

วนัท่ีเกิดรายการ 
b. ราคาทุนปัจจุบนั (Current cost) หมายถึงราคาท่ีกิจการตอ้งจ่ายในขณะนั้นหากกิจการตอ้งจดัหาสินทรัพย์

มาทดแทนสินทรัพยต์วัเดิมท่ีมีอยูห่รือจ านวนเงินท่ีตอ้งใชช้ าระภาระผกูพนัในขณะนั้นโดยไม่ตอ้งคิดลด 
(Replacement cost) 

c. มลูค่าท่ีจะไดรั้บ (Net Realizable Value – NRV) หมายถึงมลูค่าท่ีกิจการจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยใ์น
ขณะนั้นหรือมลูค่าของหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายคืน 

d. มลูค่าปัจจุบนั (Present Value) หมายถึงมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีจะไดรั้บ 
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วงจรบัญชี คือ 

 
Note : การกลบัรายการ (Reversing) เป็นการกลบัรายการส่ิงที่เคยบันทึกไว้ตอนส้ินปีหรือส้ินงวด ดังน้ันการกลับ

รายการจึงท าส าหรับปีถัดไปหรืองวดถัดไป ซ่ึงเป็นทางเลือกไม่บังคับแล้วแต่ว่ากิจการใดจะสะดวกใช้วิธีนีไ้ด้แต่ถ้าใช้
แล้วให้ใช้เป็นประจ าอย่างสม า่เสมอ ส่วนรายการปรับปรุง (Adjustment) มกัจะท าตอนส้ินปีหรือส้ินงวด 

2. การน าเสนองบการเงนิ (Presentation of Financial Statements) (สอบ **** เน้นส่วนนีค่้อนข้างมากเพราะเป็นหัวใจ) 
ตามมาตราฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) มีผลเร่ิมตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 งบการเงินท่ีสมบูรณ์ตอ้งประกอบดว้ย 

1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินงวด 
2. งบก าไรขาดทุดเบด็เสร็จส าหรับงวด 
3. งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของส าหรับงวด 
4. งบกระแสเงินสดส าหรับงวด 
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั ขอ้มลูท่ีใหค้ าอธิบายอ่ืน 
6. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัตน้งวดท่ีน ามาเปรียบเทียบงวดแรกสุดเม่ือกิจการไดน้ านโยบายการบญัชี

ใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลงัหรือการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัหรือเม่ือกิจการมีการจดัประเภทรายการ
ในงบการเงินใหม่ 
หมายความว่ากรณีปี 2554 มีการเปรียบเทียบงบการเงินปี 2553 โดยมีการปรับปรุงนโยบายบญัชีใหม่
ส าหรับปี 2553 แลว้ตอ้งท างบเปรียบเทียบ 3 ปีคือ 2554, 2553, 2552  

7. ปิดบญัชีในสมุด
รายวนัทัว่ไปและผา่น
รายการไปยงั GL 

8. จดัท างบการเงิน 

1.วิเคราะห์รายการ
คา้ 

2. บนัทึกรายการใน
สมุดรายวนัทัว่ไป 

3. ผา่นรายการไปยงั 
GL 

 

6. งบทดลองหลงั
ปรับปรุง 

4. จดัท างบทดลอง 

5. ปรับปรุงรายการ 
(Adjustment) 

9. กลบัรายการ 
(Reversing) 



                                                                                        5 of 8                                  by Aubonrat K. CPIAT 19 

งบแสดงฐานะทางการเงิน : สินทรัพย์ จะตอ้งแสดงจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี เป็นอย่างนอ้ย (แต่ถา้รายการ
ใดกิจการของเราไม่มีสินทรัพยป์ระเภทนั้น สามารถตดัรายการบรรทดันั้นได)้ 
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด โดยรายการเทียบเท่าเงินสดจะเป็นเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ

คล่องสูง ทั้งน้ีจะตอ้งมีวนัครบก าหนดในระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัจากวนัท่ีไดม้า 
2. ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 
3. สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย วตัถุดิบ สินคา้ระหวา่งท า และสินคา้ส าเร็จรูป 
4. สินทรัพยชี์วภาพ (ม. 41 เร่ืองเกษตรกรรม) 
5. เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
6. สินทรัพยท์างการเงิน 
7. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เช่น software, window เป็นตน้ 
8. อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (Investment for property - IP) คืออสังหาท่ีมีไวแ้ละก่อใหเ้กิ ดรายได ้

เช่น กรณีกิจการหา้งเซ็นทรัล อาคารของเซ็นทรัลอาจจะตอ้งบนัทึกเป็น IP  
9. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีไวเ้พ่ือใชง้านแต่ไม่ไดก่้อใหเ้กิดเงินสด 
10. ยอดรวมของสินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายและสินทรัพยท่ี์รวมอยู่ในกลุ่ม

สินทรัพยท่ี์ยกเลิก ความหมายของขอ้น้ีจะแตกต่างกบัขอ้ 8, 9 ตรงท่ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือก่อใหเ้กิดรายได้
และไม่ไดมี้ไวใ้ชง้าน เช่น ซ้ือเคร่ืองจกัรมาราคาแพงแต่เอามาใชใ้นงานผลิตของกิจการไม่ได ้เป็น
การลงทุนเสียเปล่า ดงันั้นตอ้งแยก present  

 งบแสดงฐานะการเงิน : หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ จะตอ้งแสดงจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี เป็นอย่างนอ้ย 
(แต่ถา้รายการใดกิจการของเราไม่มีสินทรัพยป์ระเภทนั้น สามารถตดัรายการบรรทดันั้นได)้   
1. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เช่น ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย รายไดค้า้งรับ เป็นตน้ 
2. ประมาณการหน้ีสิน เป็นรายการหน้ีสินท่ีคาดว่าจะเกิดซ่ึงตอ้งวดัมูลค่าได ้แต่ยงัไม่มีใบเสร็จ เช่น

การประมาณการค่าใชจ่้ายการรับประกนั การประมาณการค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน หรือ
กรณีเช่าอาคารแลว้มีขอ้สัญญาว่าจะตอ้งปรับพ้ืนท่ีให้เช่ากลบัมาเป็นสภาพเดิมเม่ือหมดอายุสัญญา
เช่า ....อยา่งน้ีตอ้งตั้งประมาณการหน้ีสินจากค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเม่ือหมดสัญญาเช่า
แลว้หารดว้ยจ านวนปีท่ีเช่า และทยอยรับรู้ตั้งแต่วนัท่ีเช่า เป็นตน้ 

3. หน้ีสินทางการเงิน ส่วนใหญ่เนน้เร่ือง Forward contract 
4. หน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดส้ าหรับงวดปัจจุบนั 
5. หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีและสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 
6. หน้ีสินท่ีรวมในกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย ขอ้ 5 และ 6 เร่ิม

ใชต้ั้งแต่ 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป 
7. ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีแสดงในส่วนของเจา้ของ (Minority interest) 
8. ทุนท่ีออกจ าหน่ายและส ารองต่าง ๆ ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของบริษทัใหญ่ 
กจิการต้องแยกแสดงส่วนของสินทรัพย์ หนีสิ้น เป็นรายการหมุนเวยีนและไม่หมุนเวยีนด้วย 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Income) 
กิจการตอ้งแสดงรายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีรับรู้ในงวดในงบการเงินดงัต่อไปน้ี 
1. รายได ้
2. ตน้ทุนทางการเงิน 
3. ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ค านวณวิธีส่วนไดเ้สีย 
4. ค่าใชจ่้ายภาษี 
5. ยอดรวมของ 

a. ผลก าไรหรือขาดทุนหลงัภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานท่ียกเลิก 
b. ผลก าไรหรือขาดทุนหลงัภาษีเงินไดท่ี้รับรู้จากการวดัมูลค่ายุติธรรมสุทธิหกัจากตน้ทุนใน

การขายหรือการจ าหน่ายสินทรัพยห์รือกลุ่มสินทรัพยร์อการจ าหน่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานท่ียกเลิก 

6. ก าไรหรือขาดทุน 
7. องค์ประกอบแต่ละรายการของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Other Comprehensive Income : OCI) 

ที่จดัประเภทตามลกัษณะ 
8. ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
9. ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (สอบ ***) ไดแ้ก่ รายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ซ่ึงไม่อนุญาตให้รับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืน หรือพูดให้เข้าใจง่ายคือรายการ 
Unrealized ต่าง ๆ เช่น 

 ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าการด าเนินงานต่างประเทศ 
 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย 
 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 
 ส่วนเกินทุนจากการตีมลูค่าสินทรัพยใ์หม่ 
 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโครงการบ านาญ 
 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 
โดยกิจการสามารถแสดง OCI ได ้2 แบบ 

 แสดงยอดสุทธิจากผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 แสดงยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมแสดงยอดท่ีเป็นยอดรวมภาษี

เงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบนั้น 
กิจการตอ้งไม่แสดงรายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเป็นรายการพิเศษ ไม่ว่าจะแสดงในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ หรือในงบเฉพาะก าไรขาดทุนหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ตวัอย่างงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงการน าเสนอก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบเดียวและจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ 

 
         25X2                           25X1        

การแบ่งปันก าไร 

   ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่                   97,000                         52,400  

   ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียที่-   ไม่มอี านาจควบคุม                                        24,250                         13,100  

      121,250                         65,500 

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  

   ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่                                              85,800                       74,800  

   ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียที่-   ไม่มอี านาจควบคุม                                                                 21,450                       18,700  

        107,250                       93,500 

ก าไรต่อหุ้น (บาท)                                         0.46                           0.30  

OCI 

= 121,250 – 14,000 
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ตวัอย่าง งบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน) 

 
  OCI present หลงัก าไรสะสมเป็นส่วนของเจ้าของ 

 รายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่ถือว่ามีสาระส าคัญต้องมีการเปิดเผยถึงลักษณะและจ านวนแยกเป็นแต่ละ
รายการ เช่น 

 การลดมลูค่สินคา้คงเหลือหรือการลดมลูค่าท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 
 การจ าหน่ายเงินลงทุนหรือท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 
 การด าเนินงานท่ียกเลิก การยติุของคดี 

รูปแบบการจดัท างบก าไรขาดทุนใชไ้ด ้2 วิธีคือวิธีลกัษณะค่าใชจ่้ายหนา้ท่ี (Nature of expense) หรือวิธี
หนา้ท่ีตามตน้ทุนขาย (Function of expense) โดยการเลือกแสดงระหว่างวิธีหนา้ท่ีหรือวิธีลกัษณะข้ึนอยู่กบัปัจจยั
ในอดีตและปัจจยัของอุตสาหกรรมและลกัษณะของกิจการ เน่ืองจากขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะจะมีประโยชน์ต่อการ
คาดคะเนกระแสเงินสดในอนาคต 

 
 
 
 

OCI 


