การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) อ.ธีระชัย สิ ริปัญญานนท์ (ตอนที่ 1)
(สอบบัญชีการเงิน จานวน 16 ข้ อ)
ก่ อนอื่นให้ เข้ าใจแม่ บทการบัญชี ก่อนเลย เพราะสาคัญมากมาย (ออกข้ อสอบได้ เยอะเลยทีเดียวค่ ะ แถว ๆ ลักษณะแรกและ
ลักษณะรอง)
1. แม่ บททางการบัญชี (Accounting framework)

ลักษณะแรก

แม่ บทการบัญชี เป็ นแนวคิดพืน้ ฐานในการจัดทาและนาเสนองบการเงินให้ แก่ ผ้ ใู ช้ งบการเงิน โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่
1. เป็ นแนวทางสาหรับการกาหนดมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งพัฒนา และปรับปรุ ง สาหรับคณะกรรมการ
2. เป็ นแนวทางสาหรับการจัดทางบการเงินในการนามาตรฐานการบัญชีมาปฏิบัติ สาหรับผู้จดั ทางบการเงิน
3. เป็ นแนวทางสาหรับการแสดงความเห็นต่ องบการเงินว่ าได้ จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐาน สาหรับผู้สอบบัญชี
4. เป็ นแนวทางสาหรับความเข้ าใจความหมายของข้ อมูลที่แสดงในงบการเงินสาหรับผู้ใช้ งบการเงินและผู้สนใจ
สาหรับวัตถุประสงค์ ของงบการเงินคือ เพือ่ ใช้ ในการตัดสิ นใจ (Make decision) ทางธุรกิจของผู้ใช้ งบการเงิน
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ข้ อสมมติของงบการเงิน:
1. เกณฑ์ คงค้ าง (Accrual basis) ถ้าเกิด transaction แล้วและ transaction นั้นมีองค์ประกอบสามารถรับรู ้และ
วัดมูลค่าได้ (Recognition and measurement) ให้รับรู ้เมื่อเกิ ด transaction นั้นแม้ว่ายังไม่จ่ายเงินหรื อรับเงิ น
จริ ง แต่ต้ งั คงค้างไว้ก่อนเพื่อสะท้อนสิ่ งที่เกิดขึ้นแล้วและกาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
2. การดาเนินงานต่ อเนื่อง (Going concern) งบการเงิ นจัดทาขึ้ นโดยมีสมมติ ฐานว่ากิ จการดาเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื่ องและดารงอยู่ในอนาคต สิ นทรัพย์มีไว้เพื่ อดาเนิ นงานมิ ใช่ เพื่ อขาย ดังนั้นจึ งทาให้การบันทึ กบัญชี
สามารถใช้เกณฑ์ราคาทุนได้ ทั้งนี้กรณี ถา้ กิจการนั้นถึงขั้นขาดทุนอย่างแรงจนไม่สามารถดาเนิ นงานต่อไปได้
ต้องตั้งสมมติ ฐานว่าบริ ษทั อาจจะล้มละลาย ดังนั้นถ้ายังใช้ราคาทุนที่ เคยบันทึ กก็จะทาให้งบการเงิ นสื่ อสาร
ข้อมูลออกมาผิด จึ งต้องปรับให้เป็ นราคาบังคับขายหรื อราคาขายทอดตลาด แต่ ท้ งั นี้ ถา้ ทุกกิ จการไม่มีขอ้
สมมติฐานเรื่ อง Going concern แล้ว ทุกอย่างจะวุ่นวายมาก ดังนั้นถ้ามีการตั้ง concept “Going concern” อยู่ก็
ยังสามารถ present งบการเงินโดยใช้ราคาทุนได้อยู่
คาถาม ถ้าดูแล้วว่าบริ ษทั น่าจะขาดทุนเกินทุน แต่ทาไมยังไม่เปลี่ยนมาใช้เป็ นราคาบังคับขาย
คาตอบ เพราะถ้าหลัก Going concern แต่ในหน้ารายงานของผูส้ อบบัญชีสามารถเขียนเพิ่มเป็ นวรรค
เน้นข้อมูลและเหตุการณ์เพราะเป็ นเรื่ องสาคัญต่อความเข้าใจของผูใ้ ช้งบการเงิน
ลักษณะแรกและลักษณะรอง :
1. ความเข้าใจได้ (Understandability) ผูใ้ ช้งบการเงินที่มีความรู ้ตามสมควรสามารถเข้าใจได้และนาข้อมูลไปใช้
ตัดสิ นใจเชิงเศรษฐกิจได้ ดังนั้นข้อมูลทางบัญชีที่จดั ทาขึ้นควรอยูใ่ นรู ปแบบและศัพท์ทางบัญชีที่ใช้กนั ทัว่ ไป
2. ความเกี่ยวข้ องกับการตัดสิ นใจ (Relevance) ทาให้ผใู ้ ช้งบสามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปั จจุบนั และ
อนาคตได้ โดยขึ้นอยูก่ บั ความมีนัยสาคัญของข้อมูล คือถ้าไม่แสดงข้อมูลบางอย่างแล้วจะมีผลกระทบต่อผูใ้ ช้
งบการเงินในการตัดสิ นใจเชิงเศรษฐกิจ อาจทาให้ผใู ้ ช้งบตัดสิ นใจผิดพลาดได้
3. ความเชื่อถือได้ (Reliability) ไม่มีความผิดพลาดที่มีนยั สาคัญและปราศจากความลาเอียง
a. ตัวแทนอันเที่ยงธรรม : แสดงรายการที่เข้าเกณฑ์การรับรู ้ ณ วันที่เสนอรายงาน
b. เนือ้ หาสาระสาคัญกว่ ารู ปแบบ Substance over form : บันทึ กตามเนื้ อหา และความเป็ นจริ งเชิ ง
เศรษฐกิจ มิใช่รูปแบบทางกฎเกณฑ์หรื อกฎหมายเพียงอย่างเดียว
c. ความเป็ นกลาง : ไม่ลาเอียง
d. ความระมัดระวัง (Conservative) : เปิ ดเผยผลกระทบของความไม่แน่นอน และใช้ดุลยพินิจไม่ให้
สิ นทรัพย์หรื อ รายได้สูงเกินไป และหนี้สินหรื อค่าใช้จ่ายต่าเกินไป
e. ความครบถ้วน: บันทึกให้ครบถ้วน โดยคานึงถึงข้อจากัดของความมีนยั สาคัญและต้นทุน
4. การเปรี ยบเที ยบกันได้ (Comparability) ข้อมูลของงบการเงิ นจะต้องมีการวัดมูลค่าและแสดงผลกระทบ
ทางการเงิ น และเหตุ ก ารณ์ เ ปรี ยบเที ย บกั บ รอบเวลาที่ ต่ า งกั น ได้ด ั ง นั้ นต้ อ งปฏิ บัติ อ ย่ า งสม่ า เสมอ
(Consistency)
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องค์ ประกอบของงบการเงิน
1. Assets (สิ นทรัพย์): ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการและคาดว่าจะได้รับประโยชน์ในเชิ งเศรษฐกิจ
ในอนาคต
2. Liability (หนี้ สิน) : ภาระผูกพันในปั จจุบนั ของกิจการที่เป็ นผลจากอดีตและอนาคตคาดว่าจะส่ งผลให้เสี ย
ทรัพยากรในเชิงเศรษฐกิจ
3. Equity (ทุน) : ส่ วนได้เสี ยคงเหลือในสิ นทรัพย์หลังจากหักหนี้สินแล้ว
4. Income (รายได้) : การเพิ่มขึ้นของประโยชน์ในเชิ งเศรษฐกิจในรู ปกระแสเข้าหรื อการเพิ่มค่าของสิ นทรัพย์
หรื อการลดลงของหนี้สินที่ส่งผลให้ Equity เพิ่มขึ้น
5. Expense(ค่าใช้จ่าย): การลดลงของประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจในรู ปกระแสออกหรื อการลดค่าของสิ นทรัพย์ที่
ส่ งผลให้ Equity ลดลง
การรับรู้ และวัดมูลค่ าองค์ ประกอบของงบการเงิน (สอบ *** อาจจะถามตรง ๆ ว่าต้องประกอบด้วยอะไรบ้างถึงจะรับรู ้รายการได้)
1. การรับรู้ รายการ (Recognition) รับรู ้รายการได้เมื่อครบเกณฑ์การรับรู ้ 2 ข้อคือ
a. มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต (The probability of future
economic benefit)
b. รายการดังกล่าวมีราคาทุนหรื อมีมลู ค่าสามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ (Reliability of measurement)
2. การวัดมูลค่ า (Measurement) คือการกาหนดจานวนที่เป็ นตัวเงินเพื่อรับรู ้องค์ประกอบของงบการเงินโดยใช้
a. ราคาทุนเดิม (Historical cost) หมายถึงราคาแลกเปลี่ยนหรื อจานวนเงินที่ได้รับจากการก่อภาระผูกพัน ณ
วันที่เกิดรายการ
b. ราคาทุนปัจจุบนั (Current cost) หมายถึงราคาที่กิจการต้องจ่ายในขณะนั้นหากกิจการต้องจัดหาสิ นทรัพย์
มาทดแทนสิ นทรัพย์ตวั เดิมที่มีอยูห่ รื อจานวนเงินที่ตอ้ งใช้ชาระภาระผูกพันในขณะนั้นโดยไม่ตอ้ งคิดลด
(Replacement cost)
c. มูลค่าที่จะได้รับ (Net Realizable Value – NRV) หมายถึงมูลค่าที่กิจการจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ใน
ขณะนั้นหรื อมูลค่าของหนี้สินที่ตอ้ งจ่ายคืน
d. มูลค่าปัจจุบนั (Present Value) หมายถึงมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดในอนาคตที่จะได้รับ
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วงจรบัญชี คือ

6. งบทดลองหลัง
ปรับปรุ ง

7. ปิ ดบัญชีในสมุด
รายวันทัว่ ไปและผ่าน
รายการไปยัง GL

5. ปรับปรุ งรายการ

8. จัดทางบการเงิน

(Adjustment)

9. กลับรายการ
(Reversing)

4. จัดทางบทดลอง

3. ผ่านรายการไปยัง
GL

1.วิเคราะห์รายการ
ค้า
2. บันทึกรายการใน
สมุดรายวันทัว่ ไป

Note : การกลับรายการ (Reversing) เป็ นการกลับรายการสิ่ งที่เคยบันทึกไว้ ตอนสิ้นปี หรื อสิ้นงวด ดังนั้นการกลับ
รายการจึงทาสาหรั บปี ถัดไปหรื องวดถัดไป ซึ่ งเป็ นทางเลือกไม่ บังคับแล้ วแต่ ว่ากิจการใดจะสะดวกใช้ วิธีนีไ้ ด้ แต่ ถ้าใช้
แล้ วให้ ใช้ เป็ นประจาอย่ างสมา่ เสมอ ส่ วนรายการปรับปรุ ง (Adjustment) มักจะทาตอนสิ้นปี หรือสิ้นงวด
2. การนาเสนองบการเงิน (Presentation of Financial Statements) (สอบ **** เน้ นส่ วนนีค้ ่ อนข้ างมากเพราะเป็ นหัวใจ)
ตามมาตราฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552) มีผลเริ่ มตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 งบการเงินที่สมบูรณ์ตอ้ งประกอบด้วย
1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้ นงวด
2. งบกาไรขาดทุดเบ็ดเสร็ จสาหรับงวด
3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของสาหรับงวด
4. งบกระแสเงินสดสาหรับงวด
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่ งประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ ข้อมูลที่ให้คาอธิ บายอื่น
6. งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันต้นงวดที่ นามาเปรี ยบเที ยบงวดแรกสุ ดเมื่อกิจการได้นานโยบายการบัญชี
ใหม่มาถือปฏิบตั ิยอ้ นหลังหรื อการปรับปรุ งงบการเงินย้อนหลังหรื อเมื่อกิจการมีการจัดประเภทรายการ
ในงบการเงินใหม่
หมายความว่ากรณี ปี 2554 มีการเปรี ยบเทียบงบการเงินปี 2553 โดยมีการปรับปรุ งนโยบายบัญชี ใหม่
สาหรับปี 2553 แล้วต้องทางบเปรี ยบเทียบ 3 ปี คือ 2554, 2553, 2552
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งบแสดงฐานะทางการเงิน : สิ นทรั พย์ จะต้องแสดงจานวนเงินดังต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อย (แต่ถา้ รายการ
ใดกิจการของเราไม่มีสินทรัพย์ประเภทนั้น สามารถตัดรายการบรรทัดนั้นได้)
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด โดยรายการเทียบเท่าเงินสดจะเป็ นเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสูง ทั้งนี้จะต้องมีวนั ครบกาหนดในระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือนหรื อน้อยกว่านับจากวันที่ได้มา
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
3. สิ นค้าคงเหลือ ประกอบด้วย วัตถุดิบ สิ นค้าระหว่างทา และสิ นค้าสาเร็ จรู ป
4. สิ นทรัพย์ชีวภาพ (ม. 41 เรื่ องเกษตรกรรม)
5. เงินลงทุนซึ่ งบันทึกโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย
6. สิ นทรัพย์ทางการเงิน
7. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน เช่น software, window เป็ นต้น
8. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment for property - IP) คืออสังหาที่มีไว้และก่อให้เกิ ดรายได้
เช่น กรณี กิจการห้างเซ็นทรัล อาคารของเซ็นทรัลอาจจะต้องบันทึกเป็ น IP
9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีไว้เพื่อใช้งานแต่ไม่ได้ก่อให้เกิดเงินสด
10. ยอดรวมของสิ นทรั พย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรั พย์ที่ถือไว้เพื่อขายและสิ นทรั พย์ที่รวมอยู่ในกลุ่ม
สิ นทรัพย์ที่ยกเลิก ความหมายของข้อนี้ จะแตกต่างกับข้อ 8, 9 ตรงที่ไม่ได้มีไว้เพื่อก่อให้เกิดรายได้
และไม่ได้มีไว้ใช้งาน เช่ น ซื้ อเครื่ องจักรมาราคาแพงแต่เอามาใช้ในงานผลิตของกิจการไม่ได้ เป็ น
การลงทุนเสี ยเปล่า ดังนั้นต้องแยก present
งบแสดงฐานะการเงิน : หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ จะต้องแสดงจานวนเงินดังต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อย
(แต่ถา้ รายการใดกิจการของเราไม่มีสินทรัพย์ประเภทนั้น สามารถตัดรายการบรรทัดนั้นได้)
1. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้คา้ งรับ เป็ นต้น
2. ประมาณการหนี้ สิน เป็ นรายการหนี้ สินที่คาดว่าจะเกิดซึ่ งต้องวัดมูลค่าได้ แต่ยงั ไม่มีใบเสร็ จ เช่ น
การประมาณการค่าใช้จ่ายการรับประกัน การประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน หรื อ
กรณี เช่าอาคารแล้วมีขอ้ สัญญาว่าจะต้องปรับพื้นที่ให้เช่ากลับมาเป็ นสภาพเดิมเมื่อหมดอายุสัญญา
เช่า ....อย่างนี้ตอ้ งตั้งประมาณการหนี้สินจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อหมดสัญญาเช่า
แล้วหารด้วยจานวนปี ที่เช่า และทยอยรับรู ้ต้ งั แต่วนั ที่เช่า เป็ นต้น
3. หนี้สินทางการเงิน ส่ วนใหญ่เน้นเรื่ อง Forward contract
4. หนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้สาหรับงวดปัจจุบนั
5. หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
6. หนี้ สินที่ รวมในกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ยกเลิกที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ข้อ 5 และ 6 เริ่ ม
ใช้ต้ งั แต่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้นไป
7. ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่แสดงในส่ วนของเจ้าของ (Minority interest)
8. ทุนที่ออกจาหน่ายและสารองต่าง ๆ ที่จดั สรรให้แก่ผเู ้ ป็ นเจ้าของบริ ษทั ใหญ่
กิจการต้ องแยกแสดงส่ วนของสิ นทรัพย์ หนีส้ ิ น เป็ นรายการหมุนเวียนและไม่ หมุนเวียนด้ วย
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Income)
กิจการต้องแสดงรายการรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับรู ้ในงวดในงบการเงินดังต่อไปนี้
1. รายได้
2. ต้นทุนทางการเงิน
3. ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนในบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้าคานวณวิธีส่วนได้เสี ย
4. ค่าใช้จ่ายภาษี
5. ยอดรวมของ
a. ผลกาไรหรื อขาดทุนหลังภาษีเงินได้จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
b. ผลกาไรหรื อขาดทุนหลังภาษีเงินได้ที่รับรู ้จากการวัดมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ หกั จากต้นทุนใน
การขายหรื อการจาหน่ ายสิ นทรั พย์หรื อกลุ่มสิ นทรัพย์รอการจาหน่ ายที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ดาเนินงานที่ยกเลิก
6. กาไรหรื อขาดทุน
7. องค์ ประกอบแต่ ละรายการของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (Other Comprehensive Income : OCI)
ที่จดั ประเภทตามลักษณะ
8. ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย
9. กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (สอบ ***) ได้แก่ รายการรายได้และค่าใช้จ่าย ซึ่ งไม่อนุ ญาตให้รับรู ้ใน
กาไรหรื อ ขาดทุ น โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น อื่ น หรื อ พู ด ให้เ ข้า ใจง่ า ยคื อ รายการ
Unrealized ต่าง ๆ เช่น
 ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าการดาเนินงานต่างประเทศ
 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย
 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด
 ส่ วนเกินทุนจากการตีมลู ค่าสิ นทรัพย์ใหม่
 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยโครงการบานาญ
 ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม
โดยกิจการสามารถแสดง OCI ได้ 2 แบบ
 แสดงยอดสุ ทธิ จากผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง
 แสดงยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ ยวข้อง พร้อมแสดงยอดที่เป็ นยอดรวมภาษี
เงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบนั้น
กิ จการต้องไม่แสดงรายการรายได้และค่ าใช้จ่ายเป็ นรายการพิเศษ ไม่ว่าจะแสดงในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ หรื อในงบเฉพาะกาไรขาดทุนหรื อในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ตัวอย่ างงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงการนาเสนอกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบเดียวและจาแนกค่ าใช้ จ่ายตามหน้ าที่

OCI

= 121,250 – 14,000

25X2

25X1

ส่ วนทีเ่ ป็ นของบริษัทใหญ่

97,000

52,400

ส่ วนทีเ่ ป็ นของส่ วนได้ เสียที่- ไม่ มอี านาจควบคุม

24,250

13,100

121,250

65,500

ส่ วนทีเ่ ป็ นของบริษัทใหญ่

85,800

74,800

ส่ วนทีเ่ ป็ นของส่ วนได้ เสียที่- ไม่ มอี านาจควบคุม

21,450

18,700

107,250

93,500

0.46

0.30

การแบ่ งปันกาไร

การแบ่ งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

กาไรต่ อหุ้น (บาท)
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ตัวอย่ าง งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่ วน)

OCI

OCI present หลังกาไรสะสมเป็ นส่ วนของเจ้ าของ
รายการรายได้ และค่ าใช้ จ่ายที่ถือว่ ามีสาระสาคัญต้ องมีการเปิ ดเผยถึงลักษณะและจานวนแยกเป็ นแต่ ละ
รายการ เช่ น
 การลดมูลค่สินค้าคงเหลือหรื อการลดมูลค่าที่ดินอาคารและอุปกรณ์
 การจาหน่ายเงินลงทุนหรื อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
 การดาเนินงานที่ยกเลิก การยุติของคดี
รู ปแบบการจัดทางบกาไรขาดทุนใช้ได้ 2 วิธีคือวิธีลกั ษณะค่าใช้จ่ายหน้าที่ (Nature of expense) หรื อวิธี
หน้าที่ตามต้นทุนขาย (Function of expense) โดยการเลือกแสดงระหว่างวิธีหน้าที่หรื อวิธีลกั ษณะขึ้นอยู่กบั ปั จจัย
ในอดีตและปัจจัยของอุตสาหกรรมและลักษณะของกิจการ เนื่ องจากข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะจะมีประโยชน์ต่อการ
คาดคะเนกระแสเงินสดในอนาคต
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