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ภาคผนวก ก.
บัญชีการเงินเบื้องตน
เนื้อหาสาระ ที่สําคัญของบทนี้ ครอบคลุมรายละเอียดรวม 5 เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ 1 ความสําคัญของกิจการที่ตองมีระบบบัญชี
เรื่องที่ 2 หนาที่ของฝายบริหาร
เรื่องที่ 3 ประโยชนทั่วไปของการบัญชี
เรื่องที่ 4 วงจรบัญชีการเงิน
เรื่องที่ 5 ขอสมมุติฐานขั้นขอมูลฐานของการบัญชี
วัตถุประสงค
1. อธิบายความหมาย และลักษณะสําคัญที่เกี่ยวของกับการบัญชีได
2. อธิบายและเขาใจถึงหนาที่และบทบาทของฝายบริหารได
3. เขาใจถึงงบการเงินและสามารถจัดทําระบบการเงินได
4. เขาใจและสามารถอธิบายถึงวงจรบัญชีการเงินได
5. อธิบายและมีความเขาใจถึงขอสมมุติฐานของการบัญชีได

เรื่องที่ 1. ความสําคัญของกิจการที่ตองมีระบบบัญชี
มีการกลาวไววาบัญชีก็เหมือนกับการถายภาพโดยจดบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นไวเปนขอมูล ในทุก
กิจการที่เปนระบบสากลนั้น ตองมีการวางแผนงานธุรกิจ ซึ่งในการจัดทําแผนงานธุรกิจนั้น กิจการตั้งทราบให
ไดวาแผนงานที่จัดทําขึ้นนั้น เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม การที่จะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวจะตอง
ใชเงินทุนเทาใด กิจกรรมการจัดหาเงินจะไดมาจากแหลงใดบาง อาทิเชน จากแหลงเงินทุนภายใน ในรูปของ
เจาของกิจการ หรือจากแหลงเงินทุนภายนอก ในรูปแบบของการกูยืมเจาหนี้ ในสัดสวนที่เหมาะสมระหวาง
เจาหนี้และเจาของควรเปนเทาใด จากนั้นจะเปนเรื่องของการตัดสินใจนําเงินไปลงทุน ซึ่งจะแตกตางกันไปตาม
ประเภทธุรกิจ ดังนั้นระบบบัญชีในกิจการตางๆ จึงมีความสําคัญอยางมากที่ผูบริหารจะตองเอาใจใส และจัดทํา
อยางระเอียดรอบคอบ และจะตองเปนระบบที่ดี สามารถนําไปใชเพื่อการตัดสินใจไดในกิจกรรมหลักทั้ง 3
ประการ ไดแก
1. กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities)
2. กิจกรรมลงทุน (Investment Activities)
3. กิจกรรมการดําเนินงาน (Operating Activities)
ทั้ง 3 กิจกรรมนี้สามารถสรุปออกมาเปนงบการเงิน (Financial Statements) ซึ่งประกอบไปดวย
1. งบดุล
2. งบกําไรขาดทุน
3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ
4. งบกระแสเงินสด
5. นโยบายบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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เรื่องที่ 2. หนาที่ของฝายบริหาร
หนาที่ของฝายบริหาร ประกอบไปดวย
1. การวางแผน (Planning)
2. การจัดสายงาน (Organizing)
3. การติดตอประสานงาน (Communication)
4. การจูงใจ (Motivation)
5. การควบคุม (Controlling)
โดยหนาที่ของฝายบริหารจะตองใชความรูในเรื่องหลักการจัดการ ทั้งในดานการวางแผน การจัดสาย
งาน การติดตอประสานงาน การจูงใจ การควบคุมมาใชเพื่อการบริหารและจัดการใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในองคการ
ภาพแสดงหนาที่ของฝายบริหาร
จัดทํางบ

ดําเนินงานและวัดผล

วางแผนระยะยาว

ปฏิบัติการ
ประเมินผล

พิจารณากลยุทธใหมๆ
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ปฏิบัติ

วางแผน

วัดผล

ปรับแผน

ขอมูลยอนกลับ

เปรียบเทียบแผน - ผล

ประเมินผลโดยการวิเคราะห
ไมพอใจ

พอใจ

ขอมูลยอนกลับ
การวิเคราะหขอมูลที่ใชในการจัดการนั้น โดยทั่วไป จะแบงเปนวัตถุประสงคกวาง ๆ คือ
1. เพื่อใชในการวางแผน ซึ่งประกอบดวย
1.1 แผนระยะสั้น
1.2 แผนระยะยาว
2. เพื่อใชในการตัดสินใจ ซึ่งประกอบดวย
2.1 การตัดสินใจเกี่ยวกับแผนระยะสั้น
2.2 การตัดสินใจเกี่ยวกับแผนระยะยาว
ซึ่งประเภทของขอมูลที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเพื่อใชในแตละวัตถุประสงคดังกลาวจะ
ไมเหมือนกัน
ขอมูลการบัญชี ขอมูลทางการบัญชี ประกอบดวย 3 ลักษณะไดแก
- บัญชีการเงิน (Financial Accounting)
- บัญชีตนทุน (Cost Accounting)
- บัญชีการจัดการ (Managerial Accounting)

บัญชีการเงิน

บัญชีตนทุน

บัญชีการจัดการ

ขอมูลเพื่อการประมาณการคาดคะเน

ก. - 4
ตอไปจะอธิบายถึงความหมาย ที่มักไดยินกันบอยๆ ทางการบัญชี เพื่อใหผูศึกษามีความ เขาใจเบื้องตน
พอสังเขป ดังตอไปนี้
Accountant หมายถึง นักบัญชีที่ซึ่งเปนผูออกแบบขอมูลทางการเงิน การวิเคราะหและตีความขอมูล
ทางการเงิน จัดทํางบการเงินและจัดทําขอมูลเพื่อใชในการวางแผนควบคุมและการตัดสินใจ
Bookkeeper หมายถึง พนักงานบัญชีซึ่งเปนผูบันทึกรายการทางการเงินตามระบบบัญชีCertified
Public Accountant (CPA) หมายถึง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเปนผูตรวจสอบการบันทึกรายการทางบัญชีและ
งบการเงินของกิจการ และรับรองถึงความนาเชื่อถือได
Certified Management Accountant (CMA) หมายถึง นักบัญชีเพื่อการจัดการ ตองเปนผูที่ผานการ
รั บ รองจากสมาคมผู อ อกประกาศนี ย บั ต รว า เป น ผู มี ค วามรู ค วามสามารถในการจั ด ทํ า ข อ มู ล ทางบั ญ ชี
เพื่อการจัดการ
การบัญชี หมายถึง การจดบันทึก การจําแนก การสรุปผลและรายงานเหตุการณเกี่ยวกับกิจการ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใชในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ

เรื่องที่ 3. ประโยชนทั่วไปของการบัญชี
ความรูเกี่ยวกับการบัญชีนับวาเปนประโยชนอยางมากแกบุคคลทั่วไป เนื่องจาการจัดทําบัญชีจะทําใหมี
การวัดคา และรายงานผลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงินทุกเรื่องของธุรกิจหนึ่ง ๆ ดังนั้นหากผูศึกษามีความเขาใจ
ทางการบัญชี เมื่ออานรายงานทางบัญชีแลวจะสามารถเขาใจผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงิน ตลอดจน
การดําเนินงานดานอื่น ๆ ของธุรกิจนั้นได
งบการเงิน (Financial Statements)
เปนผลผลิตของกระบวนการบัญชีการเงิน (Financial Statements) กระบวนการดังกลาวดําเนินงานไป
ภายในขอบเขตของหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งกําหนดวาขอมูลใดควรบันทึกไวในบัญชีและควรบันทึก
เมื่อใด ควรวัดคาขอมูลและควรเปดเผยขอมูลอยางใด
งบการเงินประกอบดวย
- งบกําไรขาดทุน
- งบกําไรสะสม
- งบดุล
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
หมายเหตุ : งบยอยและคําอธิบายอื่นๆ ซึ่งระบุไววาเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน
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งบดุล (Balance Sheet หรือ Statement of Financial Position)
เปนรายงานที่แสดงถึงการจัดสรรกําไรสุทธิ จากการดําเนินงานในเรื่องตางๆ ขององคการเชน การ
จายเงินเปนเงินปนผลใหแกผูถือหุน การสํารองเงินไวตามกฎหมาย การสํารองเงินไวเพื่อวัตถุประสงคอื่น เปน
ตน และหลังจากการจัดสรรในรายการตางๆ แลว องคการมีกําไรที่คงเหลือในกิจการเปนจํานวนเทาใด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน (Statement of Changes in Financial position)
เปนรายงานที่แสดงถึงแหลงที่มาและการใชไปของเงินทุนในชวงเวลาที่ผานมา เชนอาจเปน 1 ป งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินจะแสดงขอมูล และการวิเคราะหผล ตลอดจนการรายงานผลใหทราบวาใน 1
ปที่ผานมา เงินทุนที่กิจการใหมานั้นไดมาจากแหลงใดบาง และมีการนําเงินทุนไปใชเพื่ออะไร รายงานนี้จะทํา
ใหทราบถึงความสามารถและความเหมาะสมในการจัดการทางการเงินของฝายจัดการ
ตอไปจะไดแสดงตัวอยางการบันทึกรายการของงบแตละประเภท
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ตัวอยาง ของงบดุล
บริษัท ไทย จํากัด
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การคา
หัก หนี้สงสัยจะสูญ
ตั๋วเงินรับ
สินคาคงเหลือ
สินคาสําเร็จรูป
สินคาระหวางผลิต
วัตถุดิบ
ดอกเบี้ยคางรับ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน
อาคาร
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณ
หัก คาเสื่อมสะสม
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย

บาท
800,000
500,000
25,000

600,000
60,000
120,000

4,600,000
7,000,000
870,000
1,500,000
350,000

475,000
600,000

780,000
3,000
42,000
2,700,000
1,200,000

10,730,000
1,150,000
36,500
15,816,500
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บริษัท ไทย จํากัด
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและกูยืมจากธนาคาร
ตั๋วสัญญาใชเงิน
เจาหนี้การคา
เงินกูยืมจากแหลงอื่น
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินระยะยาวสวนที่ครบกําหนดภายใน 1 ป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
หนี้สินระยะยาว
เงินกูจํานอง
หุนกู
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน – หุนสามัญมูลคาหุนละ 100 บาท
หุนจดทะเบียน 50,000 หุน
ทุนที่ออกและเรียกชําระครบแลว 50,000 หุน
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองทั่วไป
ที่ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

บาท
500,000
200,000
600,000
400,000
5,000
41,500
300,000
50,000
2,096,000
800,000
2,000,000
4,700,000
9,596,500

5,000,000

350,000
120,000
750,000
6,220,000
15,816,500
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ตัวอยาง ของงบกําไรขาดทุน
บริษัท ไทย จํากัด
งบกําไรขาดทุน
ประจําป สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2543
คาขายสุทธิ
หัก ตนทุนสินคาขาย
กําไรเบื้องตน
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจายในการบริหาร
เงินเดือน
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาน้ําคาไฟ
คาโทรศัพท
คาเบี้ยประกันภัย
คาเสื่อมราคา-อาคาร
คาเสื่อมราคา-อุปกรณ
คาใชจายอื่นๆ
กําไรดอกเบี้ยจายและภาษี
บวก รายไดอื่น
กําไรและรายไดอื่นกอนดอกเบี้ยจายและภาษี
หัก ดอกเบี้ยจาย
กําไรสุทธิกอนหักภาษีเงินได
หัก ภาษีเงินได 30%
กําไรสุทธิกอนรายการพิเศษ
หัก รายการพิเศษ
ขาดทุนจากไฟไหมปรับภาษีแลว
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิกอนรายการพิเศษตอหุน
กําไรสุทธิหลังรายการพิเศษตอหุน
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรตนป
กําไรสุทธิ
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
โอนไปสํารองใหม
เงินปนผล
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรสิ้นป

บาท
18,850,000
12,000,000
6,850,000
1,150,000
800,000
20,000
100,000
100,000
120,000
105,000
75,000
30,000

1,350,000
5,500,000
40,000
5,540,000
560,000
4,980,000
1,494,000
3,486,000
13,000
3,473,000
69.72
69.46
300,000
3,473,000
169,800
120,000
2,733,200
750,000
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เรื่องที่ 4. วงจรบัญชีการเงิน (Financial Accounting Cycle)
หากจะกลาวถึงวงจรบัญชีการเงิน จะเกี่ยวของกับองคประกอบตางๆ ทั้ง 10 ประการ
ดังตอไปนี้
1. วิเคราะหรายการที่ขึ้น (Analyzing Entries)
2. บันทึกบัญชีในสมุดรายวัน (Journalizing)
3. ผานไปยังบัญชีแยกประเภท (Posting Ledger)
4. ทํางบทดลอง (Trial Balance)
5. ทํากระดาษทําการ (Work Sheet)
6. ปรับปรุงรายการ (Adjustment)
7. ทํางบการเงิน (Financial Statement)
8. บันทึกรายการที่ปรับปรุง (Adjusting Entries)
9. บันทึกรายการปดบัญชีตางๆ (Closing Entries)
10. ทํางบทดลองหลังรายการปรับปรุงรายการ (Post – Closing Trial Balance)
ในการจัดทําบัญชีนั้นจะตอ งมี “ กฎ ” กําหนดไวเปนแนวทางปฏิบัติ ซึ่งศัพททางบัญชีเรียกวา
“ หลักการ ” (Principle) เพื่อใหขอมูลทางบัญชีที่แสดงแกผูใชเปนขอมูลที่เชื่อถือไดและเปนที่เขาใจของผูใช
ขอมูลโดยทั่วไป และสามารถเปรียบเทียบผลระหวางองคการแตละแหงไดหลักการบัญชีนี้ มนุษยจะเปนผู
กําหนดขึ้น ซึ่งผิดกับหลักการทางวิท ยาศาสตร ซึ่งสามารถกําหนดและพิสูจ น ความถูกต อ ง โดยอาศัย หลัก
สั ง เกตการณ ท ดลองได ซึ่ ง การกํ า หนดหลั ก ปฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี นั้ น ได พั ฒ นามาจากข อ มู ล สมมุ ติ ฐ าน (Basic
Assumptions) หรือแนวคิดพื้นฐาน (Basic Concepts) ของกลุมบุคคลตางๆ ซึ่งไดตั้งสมมุติฐานขึ้น และเมื่อวิธี
ปฏิบัติทางบัญชีนั้นไดรับการยอมรับและปฏิบัติกันโดยทั่ว ๆ ไปก็จะกลายเปน “ หลักการรับรองทายอมรับกัน
โดย ทั่วไป ” ได
หลักการบัญชีที่ไดรับรองกันโดยทั่วไปนี้ (Generally Accepted Accounting Principles – GAAP) เมื่อ
พัฒนาโดยถือหลักเหตุผล ขนบธรรมเนียม ประสบการณ การใชเคยชินและความจําเปนในทางปฏิบัติ จนเปนที่
ตกลงกันและถือปฏิบัติโดยทั่วไปแลวก็สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมแตการเปลี่ยนแปลงนี้ตองตก
ลงและยอมรับกันโดยทั่วไปเสียกอนที่จะถือปฏิบัติ
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เรื่องที่ 5. ขอสมมุติฐานขั้นมูลฐานของการบัญชี (Basic Accounting Assumptions)
การกําหนดขอสมมุติฐานของการบัญชี นับวาเปนหลักเกินที่สําคัญในการจัดทํางบการเงินหากผูใชงบ
การเงินไมเขาถึงสมมุติฐานนี้ก็ยากที่จะเขาใจวา ทําไมนักบัญชีจึงตองเสนอขอมูลในลักษณะเชนนั้น โดยปกตินัก
บัญชีจะทํางบการเงินโดยไมกลาวถึงขอสมมุติฐานดังกลาว แตก็จาํ เปนตองเปดเผยใหทราบพรอมดวยเหตุผล
ข อ สมมุ ติ ฐ านขั้ น มู ล ฐานของการบั ญ ชี ถู ก กํ า หนดขึ้ น โดยประมวลจากหลั ก และวิ ธี ก ารต า งๆกั น
คณะกรรมการของสมาคมวิชาชีพการบัญชีและนักวิชาการตางๆ ไดพยามยามจัดทําขอสมมุติฐานขั้นมูลฐานขึ้นแต
ปรากฏวา ทําแลวตางมีจํานวนขอสมมุติฐานที่ตางกัน
ขอสมมุติฐานขั้นมูลฐานของนักบัญชีโดยทั่วๆ ไปประกอบดวยรายละเอียด 15 รายการ
ไดแก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

หลักการใชหนวยเงินตราในการบัญชี (Monetary)
หลักความเปนหนวยงานของกิจการ (Entity)
หลักการใชหลักฐานอันเที่ยงธรรม (Objectivity)
หลักรอบเวลา (Time Period)
หลักการดํารงอยูของกิจการ (Continuity, Going Concern)
หลักราคาทุน (Cost)
หลักการเกิดขึ้นของรายได (Revenue Recognition)
หลักการจับคูคาใชจายกับรายได (Matching)
หลักเงินคาง (Accrual)
หลักโดยประมาณ (Extimation)
หลักความสม่ําเสมอ (Consistency)
หลักการปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ (Disclosure)
หลักความระมัดระวัง (Conservatism)
หลักเนื้อหาความสําคัญของรูปแบบ (Substance Over Form)
หลักการมีนัยสําคัญ (Materiality)

ก. - 11
จากรายละเอียดดังที่กลาว เปนขอสมมุติขั้นมูลฐานตามมาตรฐานการบัญชีของสมาคมนักบัญชีและ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
สําหรับขอสมมุติฐานขั้นมูลฐานของการบัญชีมีหลายอยาง ดังเชน หลักการดํารงอยูของกิจการ หลัก
ความสม่ําเสมอ หลักเงินคาง และหลักการเปดเผอยางเพียงพอ ในกรณีที่ขอสมมุติขั้นมูลฐานของการบัญชี
ดังกลาวไดปฏิบัติอยูแลวในงบการเงิน การเปดเผยดังกลาวจึงมีความจําเปน หากไมถือปฏิบัติตามนั้นก็ควร
เปดเผยเรื่องนี้ใหทราบพรอมดวยเหตุผล
สวนในการเลือกและการใชนโยบายทางบบัญชีในการทํางบการเงิน ควรคํานึงถึงหลักความระมัดระวัง
หลักเนื้อหาความสําคัญกวารูปแบบ และหลักการมีนัยสําคัญดวย
สําหรับการกําหนดหลักปฏิบัติทางบัญชีใดเปนหลักที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ยังตองพิจารณาถึงเกณฑ ที่
สําคัญ 3 ประการ คือ
1. Relevance
2. Objectivity
3. Feasibility
Relevance หลักการบัญชีที่แสดงวาขอมูลทางบัญชีที่ไดรับมีความหมายและเปนประโยชนที่ตองการ
ทราบอะไรบางอยางที่เกี่ยวกับองคการนั้น ๆ
Objectivity หลักการบัญชีที่แสดงวาขอมูลที่แสดงนั้นไมไดเปนไปตามอิทธิพล วิจารณญาณและความ
พอใจสวนตัวของผูหนึ่งผูใด แตเปนขอมูลที่สามารถเชื่อถือได (Reliable) ซึ่งหมายความวาพิสูจนความถูกตอง
ขอมูลไดดวย (verifiable)
Feasibility หลักการบัญชีที่แสดงวาหลักบัญชีนั้นสามารถนําไปใชปฏิบัติไดโดยไมมีความยุงยาก
ซับซอนจนเกินเหตุ หรือมีคาใชจายถึงในการทําจนไมคุม
หลักการบัญชีเบื้องตน (Basic Accounting Concepts) ประกอบดวยรายละเอียด 10 ประการ ดังนี้
1. Monetary Measurement
2. Entity
3. Going Concern
4. Cost
5. Dual Aspect
6. Accounting Period
7. Conservation
8. Matching
9. Consistency
10. Materiality
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1. Monetary Measurement เปนการวัดคาขอมูลทางบัญชีที่เปนตัวเงิน ซึ่งเปนหนวยวัดที่สามารถ
รวบรวมขอมูลของกิจกรรมที่เปนรายการทางบัญชีไวดวยกันได
• จุดออนของการวัดคาขอมูลทางบัญชีที่เปนตัวเงิน ก็คือ ไมสามารถแสดงภาพของกิจการ
ออกมาไดทุกดาน ยกเวนทางการเงิน
2. Entity เปนการแยกขอมูลของกิจการและผูเปนเจาของกิจการออกจากกัน โดยแสดงขอมูลทางบัญชี
ของกิจการเทานั้น
3. Going Concern ถือวากิจการจะดําเนินตอไปอยางตอเนื่อง เพราะฉะนั้นจะไมมีการตีราคาทรัพยสิน
ใหม ขอมูลทางบัญชีที่บันทึกไดก็ถือวายังคงแสดงคาขอมูลทางบัญชีตอเนื่องไป
4. Cost Concept ถือหลักราคาทุนในการบันทึกบัญชี ไมวาในเวลาตอไปราคาจะเปลี่ยนแปลงไปอยางใด
ก็ยังถือตามราคาทุนที่บันทึก ดังนี้
1. ราคาทุนจึงเปนราคาที่เกิดขึ้นแลว เมื่อเปนรายการเกิดขึ้น เรียกวาเปน “ ตนทุนในอดีต ”
(Historical Cost)
2. การถือหลักราคาทุนนี้สอดคลองกับเกณฑ Objectivity และ Feasibility แตจะขัดกับเกณฑ
Relevance
5. Dual Aspect หมายถึง หลักพิจารณาถึงผลกระทบ 2 ดาน ทุกครั้งที่มีรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นจะทํา
ใหเกิดสมการทางบัญชีดังนี้
สินทรัพย
=
สวนของเจาของ
หรือ
สินทรัพย

=

หนี้สิน + สวนของเจาของ

และจากหลักนี้ทําใหเกิดการบันทึกทางบัญชีแบบหลักการบัญชีคู (Double Entry System)หมายความ
วารายการที่เกิดขึ้น 1 รายการ จะนําไปบันทึกบัญชี 2 ขางในจํานวนเงินที่เทากัน โดยบันทึกดานซาย(เดบิต)
ของบัญชีหนึ่ง (หรือหลายบัญชี) และดานขวา(เครดิต) ของบัญชีหนึ่ง (หรือหลายบัญชี)
6. Accounting Period เปนการวัดคาทางบัญชีสําหรับชวงระยะเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ โดยปกติการวัดผล
เพื่อเสนอตอบุคคลภายนอกจะใชรอบระยะเวลา 1 ป
การตัดชวงเวลาออกจากอายุของกิจการ ทําใหเกิดปญหาตางๆ ในการวัดคารายการทางบัญชีจึงไดเกิด
หลักในการวัดคาโดยใชเกณฑสิทธิ (Accrual Basic) แทนเกณฑเงินสด (Cash Basic) เพื่อสามารถแสดงถึงผลที่
ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด และในการวัดผลของการดําเนินกิจการในรอบระยะเวลา 1 ป ก็คือ การเอา
รายไดที่เกิดขึ้นมาเปรียบเทียบกับคาใชจาย จึงเกิดสมการ
Revenues - Expense = Net Income
7. Conservation คือการระมัดระวังที่แสดงถึงผลการดําเนินงานหรือฐานนะดีกวาที่ควรจะเปน ฉะนั้น
1. จะรับรูรายไดก็ตอเมื่อมีความแนนอนวาเปนรายได
2. จะถือวาเปนคาใชจายทันที เมื่อเปนไปไดวาจะเกิดขึ้น
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8. Matching หมายถึง การเปรียบเทียบรายไดกับคาใชจาย เพื่อใหการวัตผลการดําเนินงานใกลเคียงกับ
ความจริงมากที่สุด ดังนั้นจะตองนําเอาคาใชจายทุกรายการที่เกิดขึ้นมาเทียบกันเพื่อหากําไร โดยไม
ตองคํานึงวาจะอยูในรูปแบบของเงินสดหรือไม
9. Consistency หมายถึง การใหใชวิธีการปฏิบัติทางบัญชีที่สม่ําเสมอ คือ ใชวิธีใดก็ใชวิธีนั้นตอเนื่องไป
เว น แต มี เ หตุ ผ ลจะเปลี่ ย นแปลง และเมื่ อ เปลี่ ย นแล ว ก็ จ ะต อ งใช วิ ธี นั้ น ต อ ไปอี ก เพื่ อ ให ส ามารถ
เปรียบเทียบขอมูลระหวางงวดได
10. Materiality คือหลักความเปนนัยสําคัญที่ปรากฏ เปนสวนที่เกี่ยวของทางกายภาพ หรือวัตถุที่ปรากฏ
ใหเห็นในความจริง แตมีขอมูลเพียงเล็กนอย โดยทั่วไปมักจะดูจํานวนเงินที่เกี่ยวของเมื่อเปรียบเทียบ
กับทั้งหมด บางครั้งก็อาจไมปฏิบัติตามหลักบัญชี เนื่องจากมีมูลคาเพียงเล็กนอยจึงมักใชความสะดวก
ในการปฏิบัติทางบัญชีหรือวัดผลดวยแนวคิดเรื่อง Matching ซึ่งคลายคลึงกันมาก เพื่อจะไดแนวทาง
ในการพิจารณาวาตนทุนที่เกิดขึ้น รายการใดควรถือเปนคาใชจายเพื่อเปรียบเทียบรายไดในงวดนั้น
(Cost Expense)
ซึ่งทั่วๆไปมักจะพิจารณาความสําคัญนี้เปน 3 ลักษณะ คือ
1. สัมพันธโดยตรงกับการเกิดรายไดในงวดนั้น เชน ตนทุนสินคาที่ขายในงวดนั้น คานายหนา
ของสินคาที่ขายในงวดนั้น คือ งวดที่เกิดรายไดขึ้น
2. สัมพันธกับงวดเวลา เปนคาใชจายที่เกิดขึ้นเปนประจําในแตละงวดเวลาโดยไมไดสัมพันธ
โดยตรงกับรายได เชน คาเชา คาเงินเดือน คาไฟ เปนตน
3. ไมสัมพันธกับขอ 1 และขอ 2 เปนคาใชจายที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชนในอนาคต แตวัดผลยาก
เชน คาใชจายในการฝกอบรม เกิดขึ้นงวดใดก็เปนคาใชจายในงวดนั้น หรือคาใชจายที่เกิด
คาเสียหาย เชน น้ําทวม ไฟไหม ขาดทุนจากสินคาเสื่อมคุณภาพ เปนตน

