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ภาคผนวก ข.
หลักการบัญชีเบื้องตน
เนื้อหาสาระ ที่สําคัญของบทนี้ ครอบคลุมรายละเอียดรวม 12 เรื่อง ดังนี้
เรื่อง 1 ความหมายของการบัญชี
เรื่อง 2 แมบทการบัญชี
เรื่อง 3 ผูใชประโยชนจากการบัญชี
เรื่อง 4 งบการเงิน
เรื่อง 5 รายการคา
เรื่อง 6 สมการบัญชี
เรื่อง 7 บัญชีและบัญชีแยกประเภท
เรื่อง 8 วงจรบัญชี
เรื่อง 9 ผังบัญชี
เรื่อง 10 สมุดรายวันทั่วไปและวิธีการบันทึกรายการ
เรื่อง 11 การผานรายการบัญชีรายวันไปยังบัญชีแยกประเภท
เรื่อง 12 งบทดลอง
วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

อธิบายความหมาย ของการบัญชีได
เขาใจในเรื่องแมบทของการบัญชี
เขาใจและอธิบายถึงประโยชนจากการบัญชี
เขาใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับงบการเงินได
อธิบายไดวารายการคาเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจอยางไร
เขาใจและอธิบายถึงหลักการสมการบัญชี
บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงในบัญชีและบัญชีแยกประเภทได
อธิบายและบันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้นและเขาใจถึงวงจรทางบัญชี
จัดระบบผังบัญชีใหเปนหมวดหมูอยางเปนระเบียบ
เขาใจถึงสมุดรายวันทั่วไปและวิธีการบันทึกรายการ
ผานรายการบัญชีรายวันไปยังบัญชีแยกประเภทได
จัดทํางบทดลองได
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เรื่องที่ 1. ความหมายของการบัญชี
“ การเงินมีปญหา ” เปนปญหาที่หลายองคการไมอยากใหเกิดขึ้น การปองกันปญหานี้สามารถกระทํา
ไดหากกิจการมีการวางระบบบัญชีและการควบคุมทางการเงิน เพราะขอมูลทางการเงิน เพราะขอมูลทางการเงิน
สามารถบงชี้ใหเห็นสถานะของกิจการไดเปนอยางดี ซึ่งผูบริหารจะใชขอมูลเพื่อตัดสินใจทางการบริหาร ดังนั้น
การมีขอมูลทางการเงินที่ถูกตองจะทําให ผูบริหารตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิมากขึ้น กลาวไดวา “ การบัญชีคือ
หูและตาของฝายบริหาร ” อยางไรก็ตาม การที่จะมีขอมูลทางการเงินที่ถูกตอง ยอมตองมีระบบการบัญชีที่
ถูกตองและมีประสิทธิภาพดวย ซึ่งจะขออธิบายในแตละสวนดังตอไป
ความหมายของการบัญชี การบัญชีเปน ศิลปะในการจดบันทึกรายการหรือเหตุการณที่เกี่ยวของกับ
การเงินในรูปแบบของเงินตรา มีการจัดแยกหมวดของรายการที่บันทึก มีการสรุปผลและวิเคราะหความหมาย
ของรายการที่ทําการบันทึก ซึ่งแสดงอยูในรูปของรายงานทางการเงิน
จากความหมายขางตนจะเห็นไดวาการบัญชี เปนงานบริการอยางหนึ่งเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขอมูล
ทางการเงินของกิจการและรายงานผลการประกอบการ ซึ่งเปนประโยชนของกิจการที่จะใชวัดประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน อยางไรก็ตามในการดําเนินธุรกิจมีหลายรูปแบบ ซึ่งแตละรูปแบบจะมีลักษณะการบันทึกรายการ
ทางบัญชีที่แตกตางกันไป ดังนั้นจึงขออธิบายเกี่ยวกับรูปแบบซึ่งแตละรูปแบบจะมีลักษณะการบันทึกรายการทาง
บัญชีที่แตกตางกันไป ดังนั้นจึงขออธิบายรูปแบบของธุรกิจดังนี้
กิจการเจาของคนเดียว ( Single Proprietorship)
เป น กิ จ การที่ มี บุ ค คลคนเดี ย วเป น เจ า ของ ซึ่ ง เป น ผู นํ า เงิ น มาลงทุ น และทํ า หน า ที่ ตั้ ง แต ผู จั ด การ
พนักงานขาย พนักงานเก็บเงิน รวมทั้งบันทึกรายการทางการเงินเอง ดังนั้นจึงรับผิดชอบในกําไรหรือขาดทุน
ของกิจการแตผูเดียว ในทางกฎหมายกิจการที่มีเจาของคนเดียวไมถือเปนนิติบุคคลเนื่องจากไมมีการจดทะเบียน
ดังนั้น จึงไมตองมีการรายงานผลการดําเนินงานใหแกบุคคลอื่นทราบและการดําเนินของธุรกิจไมไดขึ้นกับกฎ
ขอบังคับพิเศษอันใด
หางหุนสวน (Partnership)
เปนกิจการที่มีบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปตกลงกันเพื่อกระทํากิจการรวมกัน เพื่อแบงปนกําไรอันพึงจะ
ไดจากการดําเนินกิจการ ซึ่งสามารถแบงปน 2 ประเภท คือ
• หางหุนสวนสามัญ คือ หางหุนสวนที่ผูเปนหุนสวนทุคนจะตองรับผิดชอบในหนี้สินไมจํากัดจํานวน
หางหุนสวนประเภทนี้จดทะเบียนก็ไดหรือไมจดทะเบียนก็ได
• หางหุนสวนจํากัด คือ หางหุนสวนที่มีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล และมีหุนสวน 2 ประเภท คือ
หุนสวนที่จํากัดความรับผิดชอบซึ่งรับผิดชอบในหนี้สินไมเกินจํานวนเงินที่ลงทุนไวและหุนสวนที่ไม
จํากัดความรับผิดชอบ จะรับผิดชอบในหนี้สินไมจํากัดจํานวนตามกฎหมายบัญญัติหางหุนสวนจํากัด
ความรับผิดชอบจะไดรับสิทธิในการจักการหางหุนสวนได
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บริษัทจํากัด (Corporation)
เปนกิจการที่ตั้งขึ้นโดยกลุมบุคคลที่มีวัตถุประสงคเพื่อกระทํากิจกรรมทางธุรกิจรวมกัน ซึ่งจะตองมีการ
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลแยกจากผูเปนเจาของคือผูถือหุน ผูถือหุนแตละคนมีสวนเปนเจาของบริษัทตามหุนที่
ตนเองถืออยู โดยมีการแบงทุนออกเปนหุนเพื่อใชเปนเงินลงทุนในการดําเนินกิจการ เงินที่ไดจากการแบงทุน
เปนหุนเรียกวา “ ทุนเรือนหุน ” ผูถือหุนไมมีสิทธิเขามาจัดการบริษัทยกเวนจะไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
เนื่องจากการจัดการบริษัทจะเปนหนาที่กรรมการบริษัทเทานั้น ผูถือหุนจะไดรับสวนแบงในรูปของเงินปนผล
บริษัทจํากัดสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ
บริษัท เอกชน จํากัด หมายถึง บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายเพงและพาณิชยมาตรา 1095 วา
“บริษัทจํากัด คือบริษัทประเภทหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นดวยการแบงทุนเปนหุนมีมูลคาเทาๆกัน โดยมีผูถือหุนหนึ่งรอยคน
รวมทั้งนิติบุคคล (ถามี) ผูถือหุนจะรับผิดจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินที่ตนยังสงใชไมครบ (หรือครบจํานวน)
มูลคาของหุนที่ตนถือ”
บริษัท มหาชน จํากัด หมายถึง บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจํากัดมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 15 วา “บริษัทมหาชน จํากัด คือบริษัทประเภทหนึ่งที่ตองขึ้นดวยความประสงคที่เสนอขายหุนใหกับ
ประชาชน โดยผูถือหุนมีความรับผิดจํากัดไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ตองชําระและบริษัทดังกลาวตองระบุความ
ประสงคเชนนั้นไวในหนังสือบริคณหสนธิ ”

เรื่องที่ 2. แมบทการบัญชี
ขอมูลทางบัญชีนับเปนประโยชนแกบุคคลหลายฝาย ดังนั้นเพื่อใหขอมูลที่จัดทําและนําเสนอมีความนา
เชื่อถือ จึงตองมีการจัดทํางบการเงินขึ้นตาม “ หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป : General Accounting Principles ” ที่
จะบงชี้ถึงวิธีปฏิบัติทางบัญชี สําหรับการบัญชีที่นิยมกันโดยทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา The American
Institute of Certified Public Accountants : AICPA เปนผูกําหนดหลักการบัญชีเพื่อใหนักบัญชียึดถือตามเพื่อ
ใชปฏิบัติและเปนมาตรฐานเดียวกัน
สําหรับประเทศไทยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดขอ
ปฏิบัติตาง ๆ ทางการบัญชี ซึ่งไดมีการแถลงการณเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีหลายฉบับรวมทั้งการกําหนดขอ
สมมุติขั้นมูลฐานทางการบัญชี เพื่อใชเปนหลักเกณฑในการจัดทําบัญชี ซึ่งในปจจุบันไดมีการยกเลิกมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 1 และประกาศใช “ แมบทการบัญชี ” ตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2545 ซึ่งแมบทการบัญชีนี้
ไดกําหนดเกณฑสําหรับการจัดทําและนําเสนองบการเงินในเรื่องเกี่ยวกับวัตถุประสงค กลุมผูใชงบการเงิน
ลักษณะเชิงคุณภาพของ งบการเงิน องคประกอบของงบการเงิน และคํานิยามขององคประกอบนั้น รวมถึง
เกณฑการรับรูรายการในงบดุล การวัดมูลคาของรายการ และแนวคิดเกี่ยวกับทุนและการรักษาระดับทุนที่ใช
วัดผลกําไรในงบการเงินโดยมีรายเอียดขอสมมุติฐานทางการบัญชี ดังนี้
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1. เกณฑคงคาง
เพื่อใหขอมูลแกผูใชงบการเงินเกี่ยวกับรายการคาในอดีต ที่เกี่ยวของกับการรับและการจายเงินสด
ภาระผูกพันที่กิจการตองจายเปนเงินสดในอนาคต และขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะไดรับเปนเงินสดในอนาคต
ดวย โดยจะบันทึกบัญชีและแสดงในงบการเงินตามงวดที่เกี่ยวของซึ่งจะเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินสําหรับ
การตัดสินใจในเชิงเศรษฐกิจ
2. การดําเนินงานตอเนื่อง
โดยทั่วไปงบการเงินจัดทําขึ้นตามขอสมมุติที่วากิจการจะดําเนินงานอยางตอเนื่องและดํารงอยูตอไปใน
อนาคต ดังนั้นจึงสมมุติวากิจการไมมีเจตนาหรือมีความจําเปนที่จะเลิกกิจการ หรือลดขนาดของการดําเนินงาน
หากกิจการมีเจตนาหรือความจําเปนดังกลาวงบการเงินจะตองจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑอื่นและตองเปดเผยเกณฑที่ใช
ในงบการเงินดวย
3. ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน
หมายถึง คุณสมบัติที่ทําใหขอมูลในงบการเงินมีประโยชนตอผูใชงบการเงิน ซึ่งคุณสมบัติดังกลาว จะ
ชวยใหผูใชงบการเงินสามารถอานงบการเงินและมีความเขาใจได และงบการเงินนั้นมีความนาเชื่อถือ สามารถ
เปรียบเทียบปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของและทําใหเกิดความมั่นใจตอการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไดดี ความเกี่ยวของ
กับการตัดสินใจ ความเชื่อถือได และการเปรียบเทียบกันได
4. ความเขาใจ
เปนขอสมมุติเกี่ยวกับความรูของผูใชงบการเงินวาจะมีความรูเกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและ
การบัญชี เพื่อมิใหเกิดการละเวนขอมูลบางอยางเพื่อเหตุวาขอมูลดังกลาวมีความยุงยากหรือซับซอนเกินกวาผูใช
งบการเงินจะทําความเขาใจ
5. ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
จะเกี่ ย วข อ งกั บ ประโยชน ต อ การตั ด สิ น ใจในเชิ ง เศรษฐกิ จ ซึ่ ง จะช ว ยให ผู ใ ช ง บการเงิ น ประเมิ น
เหตุการณในอดีต ปจจุบัน และอนาคต รวมไปถึงบงชี้ถึงขอผิดพลาดของการประเมินที่มาของผูใชงบการเงิน
เพื่อประโยชนในการยืนยันผลคาดคะเนที่ผานมา เชน การคาดคะเนความสามารถของกิจการในการลงทุน และ
เพื่อประโยชนในการคาดคะเนฐานะทางการเงินในอนาคต
6. เหตุการณมีนัยสําคัญ
หมายถึงเหตุการณซึ่งหากที่ผูเกี่ยวของไมไดรับราบ อาจสงผลตอการตัดสินใจ ทําใหเกิดการตัดสินใจที่
ผิดพลาดได ดังนั้น งบการเงินจึงควรเปดเผยขอมูลนัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ ทั้งนี้มีความนัยสําคัญจะ
ขึ้นอยูกับขนาดของการผิพลาดที่เกิดขึ้น ภายใตสภาพการณเฉพาะจึงตองมีการพิจารณา เปนกรณีๆ ไป
7. ความเชื่อถือได
เพื่อใหไดขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ ดังนั้น การบันทึกขอมูลทางการเงินและการจัดทําบัญชีตองจัดทํา
ขึ้น โดยอาศัยหลักฐานและขอเท็จจริงอันเที่ยงธรรม เพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของเขาใจในงบการเงินของกิจการได
อยางถูกตองและใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด โดยทั่วไปงบการเงินจัดทําขึ้นตามขอสมมุติที่วากิจการจะ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องและดํารงอยูตอไปในอนาคต ดังนั้นจึงสมมุติวากิจการไมมีเจตนาหรือความจําเปนที่จะ
เลิกกิจการหรือลดขนาดของการดําเนินงานอยางมีในสําคัญ หากกิจการมีเจตนาหรือความจําเปนดังกลาว งบ
การเงินจะตองจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑอื่นและตองเปดเผยเกณฑที่ใชในงบการเงินดวย
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8. การเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม
เพี่อใหขอมูลเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม การบันทึกและการแสดงขอมูลตองเปนไปตามความเปนจริงใน
เชิงเศรษฐกิจ เนื่องจากบางครั้งเนื้อหาทางเศรษฐกิจอาจมีความแตกตางไปจากรูปแบบทางกฎหมาย เพื่อใหผูใช
งบการเงินไดทราบขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเหตุการณนั้นไดชัดเจนขึ้น
9. เนื้อหาสําคัญกวารูปแบบ
ขอมูลเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการและเหตุการณทางบัญชี ดังนั้นขอมูลจึงตองบันทึกและ
แสดงตามเนื้อหาและความเปนจริงในเชิงเศรษฐกิจประกอบดวย ทําใหบางครั้งเนื้อหาของรายการและเหตุการณ
ทางบัญชีอาจไมตรงกับรูปแบทางกฎหมาย
10. ความเปนกลาง
ขอมูลในงบการเงินจะมีความนาเชื่อถือ เมื่อมีความเปนกลางปราศจากความลําเอียงงบการเงินที่มีการ
เลือกหรือแสดงขอมูลในบางประเด็นเปนงบการเงินที่ขาดความเปนกลาง
11. ความระมัดระวัง
หมายถึง การใชดุลพินิจในการประมาณการภายใตความไมแนนอน เพื่อมิใหสินทรัพยหรือรายได
แสดงจํานวนสูงเกินไป และหนี้สินและคาใชจายแสดงจํานวนต่ําเกินไป แตไมไดหมายความวากิจการตั้งสํารอง
ลับหรือตั้งคาเผื่อหนี้ใหสูงเกินไปโดยเจตนา ซึ่งจะสงผลตอความเปนกลางและความนาเชื่อถือของงบการเงิน
12. ความครบถวน
หมายถึง ขอมูลในงบการเงินจะตองครบถวนจึงจะทําใหงบการเงินมีความนาเชื่อถือได เนื่องจากการไม
แสดงรายการในบางรายการอาจสงผลตองบการเงิน ทําใหขอมูลมีความผิดพลาดและทําใหผูใชงบการเงินมีความ
เขาใจผิดและสงผลตอการตัดสินใจที่ผิดพลาดดวย
13. การเปรียบเทียบกันได
ผูใ ช ง บการเงิ น ต อ งสามารถเปรี ย บเที ย บงบการเงิ น ของกิ จ การในรอบระยะเวลาที่ ต า งกั น ได เพื่ อ
คาดคะเนแนวโนมของฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการนั้น รวมถึงตองสามารถเปรียบเทียบงบ
การเงินระหวางกิจการไดดังนั้นงบการเงินจึงควรแสดงขอมูลของรอบระยะเวลาที่ผามาเพื่อประโยชนในการ
เปรียบเทียบ หรืออาจกลาวไดวาการเปรียบเทียบกันไดเปนลักษณะเชิงคุณภาพที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจและ
ความเชื่อถือได
14. ขอจํากัดของขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและความเชื่อถือทันตอเวลา
ยอมแนนอนวากิจการยอมตองการขอมูลที่มีความนาเชื่อถือเพื่อใชในการตัดสินใจ แตบางครั้ง การ
รวบรวมรายการและรายงานขอมูลอาจลาชา ทําใหขอมูลที่ไดมาไรประโยชนเนื่องจากไมทันตอความตองการใช
งาน ดังนั้นจึงตองพิจารณาความตองการของผูใชงบการเงินเชิงเศรษฐกิจเปนหลัก
15. ความสมดุลระหวางประโยชนที่ไดรับกับตนทุนที่เสียไป
ปกติแลวประโยชนที่ไดรับจากขอมูลควรมีมากกวาตนทุนในการจัดหาขอมูล ซึ่งจัดเปนลักษณะเชิง
คุณภาพที่จําเปนตองใชดุลพินิจเปนหลัก ในการประเมินประโยชนและตนทุนโดยประโยชนของขอมูลนั้นอาจมี
แกบุคคลอื่นนอกเหนือจากกิจการก็ได
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16. ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ
ผูจัดทํางบการเงินจําเปนตองหาความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพตางๆ เพื่อใหงบการเงินบรรลุ
วัตถุประสงค ซึ่งจะมีความแตกตางกันออกไปในแตละกรณี จึงจําเปนที่ผูจัดทํางบการเงินตองใชดุลพินิจในการ
ตัดสินใจเลือกความสมดุลดังกลาว
17. การแสดงขอมูลที่ถูกตองตามควร
แมบทการบัญชีสําหรับการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
ลักษณะของงบการเงิน

วัตถุประสงค

ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

ขอสมมุติ

เกณฑคงคาง

ขอจํากัด

ทันตอเวลา

ลักษณะรอง

ตัวแทนอันเที่ยงธรรม

ความสมดุลของ
ลักษณะเชิงคุณภาพ

ความสมดุลระหวางประโยชนที่ไดรับ
กับตนทุนที่เสียไป

ถูกตองและยุติธรรมที่ถูกตองตามควร

ลักษณะเชิงคุณภาพ
ลักษณะแรก

การดําเนินงานอยางตอเนื่อง

เขาใจได

เกี่ยวของกับการตัดสินใจ

เชื่อถือได

เปรียบเทียบได

นัยสําคัญ

เนื้อหาสําคัญกวารูปแบบ

ความเปนกลาง

ความระมัดระวัง

ความครบถวน
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เรื่องที่ 3. ผูใชประโยชนจากการบัญชี
การบัญชีมิไดหมายถึงการสรุปคาใชจายและการรับรองของกิจการเทานั้นในความเปนจริงขอมูลทางการ
บัญชีมีประโยชนตอทั้งผูที่อยูภายในกิจการและอยูภายนอกกิจการซึ่งผูใชประโยชนภายในกิจการจะสามารถอาศัย
ขอมูลทางการบัญชีจาก “ การบัญชีการเงิน ” ดังนั้นจะเห็นวาการพิจารณาตามผูใชประโยชนจากการบัญชี จะ
สามารถแบงประเภทของการบัญชีได 2 ประเภท ดังกลาวขางตนและในแตละประเภทมีผูใชประโยชนดังนี้
1. ผูใชประโยชนจากการบัญชีบริหาร (บุคคลภายในกิจการ)
การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) เปนสาขาหนึ่งของการบัญชีที่เนนในเรื่องการรวบรวม
ขอมูล เพื่อใหฝายจัดการนําไปใชในการแกไขปญหาตางๆ เกี่ยวกับการบริหารงานของกิจการรวมไปถึงการ
เปรียบเทียบเพื่อแสดงใหเห็นความแตกตางระหวางผลที่เกิดขึ้นจริงและการประมาณการ ดังนั้นจึงเกี่ยวของกับ
บุคคลภายในระดับบริหารจัดการ เชน ผูจัดการฝายตางๆ และผูบริหารฝายระดับสูงของกิจการ เพื่อนําขอมูลที่
ไดไปใชประโยชนดังนี้
1.1 เพื่อการตัดสินใจทางการเงิน ผูบริหารจะใชขอมูลทางการบัญชีท่ีมีอยูพิจารณาเกี่ยวกับการจัดหา
แหลงเงินทุนมาสนับสนุนการดําเนินงานของกิจการใหเกิดความของตัว เพื่อใหเกิดประโยชนใน
การบริหารสินทรัพย โดยอาศัยขอมูลทางการบัญชีเปนพื้นฐานในการวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจ
1.2 เพื่อประโยชนในการจัดสรรทรัพยากรขององคการผูบริหารจะอาศัยขอมูลทางการบัญชีที่มีอยูใน
การจัดสรรเงินทุน เพื่อใหเกิดประโยชนจากเงินลงทุนที่ไดรับที่มากที่สุด
1.3 เพื่อประโยชนการจัดสินใจเพื่อผลิตสินคา ผูบริหารจะนําขอมูลเกี่ยวกับยอดขาย ตนทุนการขาย
และกําไรขั้นตนในแตละผลิตภัณฑ ไปใชในการวิเคราะหเพื่อตัดสินใจผลิตตอ
1.4 เพื่อประโยชนในการตัดสินใจดานการตลาด โดยผูบริหารจะนําขอมูลทางการบัญชีไปพิจารณาเพื่อ
ประกอบการตั้งราคาขายและนโยบายการสงเสริมการขายในสินคาแตละประเภท
2. ผูใชประโยชนจากการบัญชีการเงิน (บุคคลภายนอกกิจการ)
บัญชีการเงิน (Financial Accounting) เปนสาขาหนึ่งของการบัญชีที่เนนในเรื่องการรายงานเกี่ยวกับ
ผลดําเนินงาน ฐานะการเงิน และการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของกิจการ ดังนั้นผูใชประโยชนจาการบัญชี
การเงินประกอบดวย
2.1 เจาของหรือผูถือหุนในกิจการ จะพิจารณาขอมูลเหลานี้เพื่อทราบถึงความกาวหนาของกิจการ
ฐานะทางการเงิน ซึ่งจะทําใหทราบถึงผลตอบแทนที่จะไดรับ
2.2 เจาหนี้ทางการคาและผูใหกูยืม จะขอมูลจากบัญชีการเงินเพื่อประกอบการพิจารณาการใหสินเชื่อ
การติดตามทวงถามลูกหนี้และใชประกอบพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้
2.3 นักลงทุน ขอมูลทางการบัญชีจะชวยเพื่อความมั่นใจใหกับผูลงทุน โดยพิจารณาจากฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ
2.4 หนวยงานรัฐบาล เชนกรมสรรพากร จะใชขอมูลทางการบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาวางแผน
กําหนดนโยบายการจัดเก็บภาษี เปนตน
2.5 บุคคลทั่วไป เชน พนักงานหรือลูกคาของกิจการ กลุมบุคคลทั่วไปมักจะใชขอมูลทางการบัญชี
เพื่อประเมินความสามารถของกิจการในการจายคาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญและโอกาสในการ
จางงาน ในขณะที่ลูกคาตองการทราบขอมูลทางการบัญชีเพื่อเพิ่มความมั่นใจเกี่ยวกับความมั่นคง
ของกิจการ เปนตน
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เรื่องที่ 4. งบการเงิน (Financial Statement)
งบการเงิน คือ งบที่กิจการจัดทําขึ้นมาเพื่อแสดงผลการดําเนินงานจองกิจการ ตลอดจนฐานะของ
กิจการในวันใดวันหนึ่ง ดังนั้นงบการเงินคือผลิตผลของงานบัญชี โดยปกติแลวงบการเงินแบงเปน
1. งบดุล
2. งบกําไรขาดทุน
3. งบกําไรสะสม
4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน
ในประเทศไทยสวนใหญงบการเงินที่จัดทําขึ้นจะประกอบดวยงบดุลและงบกําไรขาดทุนเทานั้น โดย
กิจการจะจัดทํางบการเงินขึ้นมาตามงวดบัญชี (Accounting Period) ที่กําหนดขึ้น ซึ่งในการจัดทํางบการเงินจะ
สามรถจัดทําได 2 รูปแบบ คือ รายงาน(Report Form) และแบบบัญชี/แบบตัวที (Account Form)
โดยแบบรายงาน งบการเงินจะแสดงรายการเรีย งต อกันไปเปนลําดับ สําหรับตัว T นั้ นจะแสดง
รายการออกเปน 2 ดาน โดยงบกําไรขาดทุนคาใชจายจะอยูดานซาย รายไดจะอยูดานขวา สวนผลตางที่เกิดขึ้น
หากเปนกําไรผลตางนั้นจะอยูดายซาย หากขาดทุนผลตางจะอยูดานขวา สําหรับงบดุลสินทรัพยจะอยูดานซาย
หนี้สินและสวนของเจาของจะอยูดานขวา ทั้งงบกําไรขาดทุนและงบดุลยอดรวมทั้งสองขางจะตองเทากัน ซึ่งจะ
สามารถแสดงรายละเอียดสวนประกอบของงบการเงินแตละประเภทไดดังตอไปนี้
1. งบกําไรขาดทุน (Income Statement)
คือ งบที่แสดงผลการดําเนินงานของกิจการ ณ งวดบัญชีหนึ่งๆ วากิจการมีรายไดและคาใชจายเทาไร
ถามีรายไดมากวาคาใชจาย ผลตางที่ไดคือกําไร ในทางตรงกันขามถาคาใชจายมากกวารายได ผลตางที่ไดคือ
ขาดทุน สวนประกอบที่มีในงบกําไรขาดทุน ประกอบดวย งวดบัญชี รายได และคาใชจาย
1.1 งวดบัญชี (Accounting Period)
คือ ระยะเวลาในการแบงหาผลการดําเนินงานทางการบัญชีออกเปนงวดๆ งวดละเทาๆ กัน งวดบัญชี
แตละกิจการจะกําหนดระยะเวลาเทาใดก็ได แลวแตละฝายจะเห็นสมควรซึ่งโดยมากจะกําหนดตามปปฏิทิน
(Calendar Year) และมีรอบระยะเวลา 1 ป คือ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ในปเดียวกัน หรือกิจการอาจ
กําหนดงวดบัญชีไดเปนงวด ๆ เชน งวด 1 เดือน งวด 3 เดือน (รายไตรมาตร) หรือ งวด 6 เดือน ก็ได
นอกจากนี้ในการกําหนดงวดบัญชีอาจกําหนดตามรายปการเงิน (Fiscal Year ) ซึ่งหมายถึงงวดบัญชีที่มี
ระยะเวลา 12 เดือน แตโดยเริ่มตนและสิ้นสุดเมื่อใดก็ไดแตระยะเวลาตองครบ 12 เดือน
1.2 รายได (Revenue)
หมายถึงผลตอบแทนที่ธุรกิจไดรับจากการขายสินคาและบริการใหกับลูกคา ซึ่งคํานวณเงินไดเปน
จํานวนเงินที่แนนอนจากลูกคา และรวมถึงผลกําไรที่ไดจากการขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย ดอกเบี้ยที่ไดรับจาก
การกูยืม เงินปนผลจากการลงทุนซื้อหุนในกิจการอื่น ซึ่งสามารถแบงรายได ดังนี้
- รายไดทางตรง (Direct Revenue) หรือรายไดจากการดําเนินงาน (Operating Revenue) คือรายไดที่
เกิดขึ้นตามวิถีทางการคาโดยปกติของกิจการ เชน ธุรกิจที่ซื้อสินคามาขายตอ รายไดโดยตรง คือรายไดจาการ
ขายสินคา ธุรกิจใหสินเชื่อ รายไดโดยตรงคือ ดอกเบี้ย เปนตน
- รายไดอื่น (Other Revenue) คือ รายไดที่มิไดเกิดขึ้นตามวิถีทางการคาโดยปกติของกิจการ เชน
กําไรจากการขายสินทรัพยที่กิจการไมตองการใชแลว เปนตน
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มีขอพึงสังเกตวาเงินสดที่กิจการรับมาไมใชรายไดทั้งหมด เนื่องจากเงินสดที่รับเขามาในกิจการในแต
ละวันอาจมีเงินรับจากการขายสินคาหรือบริการ เงินสดรับจากลูกหนี้การคา หรือเงินสดรับจากการกูยืม เงินสด
รับที่ถือวาเปนรายไดของกิจการจะหมายถึง เงินสดรับที่เกิดจาการขายสินคาหรือบริการเทานั้น หากกิจการไดมี
การขายสินคาหรือบริการไปแลวแตยังเก็บเงินไมได ยังถือวาเปนรายไดประจํางวดเนื่องจากนักบัญชีจะตอง
บันทึกรายไดและคาใชจายตามหลักเงินคงคาง
ในธุรกิจหนึ่งๆ อาจมีการจัดทําบัญชีรายไดแยกออกเปนหลายๆ บัญชีก็ได ทั้งนี้แลวแตความประสงค
ของกิจการเชน
บัญชีขาย (Sales Account) ใชบันทึกรายการที่เกิดขึ้นจากการขายสินคา โดยกิจการที่ขายสินคา เมื่อมี
การนําสินคาสงใหลูกคาและลูกคาไดลงนามในใบสงของแลว ถือวาเกิดรายไดจากการขายแลว
บัญชีรายไดจากการใหบริการ (Service Revenue Account ) เชน ธุรกิจรับสงสินคา มีรายไดคือ
คาบริการจากการขนสงสินคา
บัญชีดอกเบี้ยรับ (Interest Earned Account) สําหรับบันทึกรายการรายไดที่เกิดจาการใหกูยืมเงิน
ไดแกสถาบันการเงินตาง ๆ หรือดอกเบี้ยที่เกิดจากการฝากเงินประเภทตาง ๆ นั่นเอง
บัญชีรายไดคาธรรมเนียม (Fee Earned Account) สําหรับบันทึกรายการรายไดของผูประกอบอาชีพ
อิสระ เชน แพทย ทนายความ ผูสอบบัญชี และสํานักงานที่ปรึกษา เปนตน
1.3 คาใชจาย (Expense)
คือ ตนทุนสินคาหรือบริการที่กิจการไดจายไปเพื่อกอใหเกิดรายได ตนทุนในที่นี้ หมายถึง ตนทุนที่
ตองจายไปเปนคาสิ นคาหรือบริการ บวกดวยคาใชจายตางๆ ที่ทําใหสินทรัพย หรือบริการอยูในลักษณะที่
สมบูรณพรอมขายหรือใชประโยชนได คาใชจายสวนใหญจะอยูในรูปของเงินสด แตมีคาใชจายบางประเภทไม
อยูในรูปของเงินสด เชน คาเสื่อมราคาสินทรัพย พึงระวังวาการจายเงินสดในบางครั้งไมจําเปนตองเปนคาใชจาย
เชน การจายเงินสดเพื่อชําระหนี้ทางการคา ซึ่งสามารถแบงประเภทของคาใชจายสําหรับกิจการซื้อสินคาไดดังนี้
• ตนทุนขาย (Cost of Sales) หมายถึง ตนทุนของสินคาหรือบริการที่ขาย ซึ่งรวมราคาสินคาที่ซื้อ
และคาใชจายเกี่ยวกับการซื้อและการผลิตที่จําเปน เพื่อทําใหสินคาอยูในสภาพที่พรอมขาย
ดังนั้น ตนทุนขาย = สินคาสําเร็จรูปตนงวด + ซื้อสุทธิ – สินคาสําเร็จรูปปลายงวด
• คาใชจายเกี่ยวกับการขาย (Selling Expenses) หมายถึง คาใชจายที่เกิดจากการขายสินคาหรือ
บริการโดยตรง เชน เงินเดือนพนักงานขาย คาโฆษณา คาขนสง เปนตน
• คาใชจายเกี่ยวกับการบริหาร (Administrative Expenses ) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการบริหารงาน
อันเปนสวนรวมของกิจการนั้น เชน เงินเดือนเจาหนาที่ฝายบริหาร คาเชาอาคารสถานที่ คาใชจาย
ในสํานักงาน เปนตน
• คาใชจายอื่นๆ (Other Expenses ) หมายถึง คาใชจายที่ไมไดเกิดจากการคาโดยปกติของกิจการ
เชน ดอกเบี้ยจาย เปนตน
• ภาษีเงินได ( Income Tax ) หมายถึง ภาษีเงินไดนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ซึ่งจะแสดงใน
รายการคาที่คํานวณจากกําไรสุทธิกอนหักภาษีเงินได หลังจากกิจการหักภาษีเงินไดแลวสวนที่
เหลือคือกําไรหลังหักภาษีเงินไดของกิจการ
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• กําไรกอนรายการพิเศษ ในภาวะปกติกําไรกอนรายการพิเศษก็คือ กําไรสุทธินั่นเองแตบางครั้งการ
ดําเนินงานของกิจการอาจเกิดภาวการณบางอยางที่สงผลตอการดําเนินงานของกิจการทําใหกิจการ
ตองมีการแสดงรายการเหลานี้ตอจากกําไรกอนรายการพิเศษ
• รายการพิเศษ หมายถึง รายไดหรือคาใชจายที่มีลักษณะดังนี้คือ มิไดเกิดขึ้นจาการดําเนินงานปกติ
ของกิจการและไมสามารถคาดการณไดวาจะเกิดขึ้นบอยหรือเปนประจําหรือไม เชน ขาดทุนจาก
ไฟไหม น้ําทวม หรือภัยธรรมชาติอยางอื่น กําไรหรือขาดทุนจาการขายโรงงาน (เนื่องจากเลิก
ผลิต/หยุดดําเนินการ) กําไรจาการขายเงินลงทุนในกิจการอื่นที่มิไดมีวัตถุประสงคในการจัดการ
เพื่ อ จํ า หน า ยต อ สิ น ทรั พ ย ที่ ถู ก เวนคื น /ถู ก ยึ ด การลดค า ของเงิ น ตราต า งประเทศที่ ไ ม ไ ด
เปลี่ยนแปลงในอั ตราปกติ หรือ การตัดบัญชีคาความนิย ม และสินทรัพย ไมมีตัวตนอื่นที่มิใช
เหตุการณปกติในงวดบัญชีนั้น เปนตน
ตัวอยาง งบกําไรขาดทุน (แบบรายงาน )
บริษัท บัว จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับสินป สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 25xx
หนวย : บาท
รายได
รายไดจาการขาย
รายไดอื่น

1,108,000
12,000

1,120,000

คาใชจาย
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและบริหาร
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ

620,000
204,000
36,000
117,000

977,000
143,000
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2. งบกําไรสะสม ( Statement Of Retained Earnings )
เปนงบการเงินที่แสดงการเปลี่ยนแปลงกําไรของบริษัท ระหวางตนงวดบัญชีถึงวันสินงวดบัญชีวากําไร
สะสมที่เปลี่ยนแปลงนั้นมาจากสาเหตุใด รายการหลักซึ่งกระทบกําไรสะสม ไดแก กําไรขาดทุนที่เกิดขึ้นใน
ระหวางงวดบัญชี เงินสํารองและเงินปนผลจายที่ประกาศจายใหกับผูถือหุนของกิจการ เปนตน งบกําไรสะสมที่
เปนตัวเชื่อมระหวางงบกําไรขาดทุนกับงบดุล เนื่องจากสวนของผูถือหุนที่ปรากฏในงบดุลจะประกอบดวยทุน
และกําไรสะสม
ตัวอยาง งบกําไรสะสม (แบบรายงาน)
บริษัท บัว จํากัด
งบกําไรสะสม
สําหรับป สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 25xx
หนวย : บาท
266,500
143,000
409,000

กําไรสะสม 1 มกราคม 25xx
บวก กําไรสุทธิประจําป
หัก สํารองตามกฎหมาย
เงินปนผลจาย
กําไรสะสม 31 ธันวาคม 25xx

7,200
100,000

(107,000)
302,300

3. งบดุล (Balance Sheet )
คืองบที่แสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งวากิจการมีสินทรัพย หนี้สินและทุนเทากับ
เทาไร ขอมูลที่ปรากฏในงบดุลเมื่อนํามาวิเคราะหงบการเงินจะชี้ใหเห็นสภาพคลองของกิจการไดซึ่งสามารถ
อธิบายในแตละองคประกอบสําคัญไดดังนี้
3.1 สินทรัพย ( Assets )
คือ สิ่งที่มีตัวตนหรือไมมีตัวตน มีมูลคาวัดเปนเงินได ซึ่งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเปนเจาของ
และแสดงถึงการมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยนั้น ซึ่งเปนไปไดทั้งอสังหาริมทรัพย สังหาริมทรัพยและสินทรัพยที่ไม
มีตัวตน ไดแก เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การคา สินคาคงเหลือ คาใชจายลวงหนา ที่ดิน อาคาร
สิทธิบัตร เปนตน
สินทรัพยทางบัญชีแบงเปน 5 ประเภทใหญๆ คือ สินทรัพยหมุนเวียน เงินลงทุนระยะยาว ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ สินทรัพยอื่นๆ และสินทรัพยไมมีตัวตน ดังรายละเอียดดังนี้
• สินทรัพยหมุนเวียน (Current Assets )
คือ สินทรัพยที่เปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย หรือหมุนเวียนจากกิจการหนึ่งไปเปนของอีกกิจการหนึ่ง ซึ่ง
อาจกระทําไดโดยการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือใชหมดไปในระยะเวลาหนึ่ง หรือในรอบระยะเวลาการดําเนินงาน
ตามปกติของกิจการ ไดแก เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้นหรือหลักทรัพยตามความตองการของ
ตลาด เงินลงทุนชั่วคราว ตั๋วเงิน ลูกหนี้ สินคาคงเหลือ รายไดคางรับและรายจายลวงหนา เปนตน
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- เงินสดและเงินฝากธนาคาร คือ ธนบัตรและเหรียญกษาปณที่กิจการมีอยู เช็คที่ยังไมไดนําไปฝาก
ธนาคาร เช็คเดินทาง ดราฟท ธนาณัติ และเงินฝากธนาคารทุกประเภท
- หลักทรัพยตามความตองการของตลาด คือ หลักทรัพยที่กิจการซื้อไวโดยหวังดอกผลจากเงิน
ลงทุน หรือหากําไรเมื่อหลักทรัพยนั้นราคาเพิ่มขึ้น และกิจการตองการเงินสดอาจนําหลักทรัพยนั้นไปขาย ณ
ตลาดหลักทรัพย ดังนั้นเงินลงทุนประเภทนี้ตองเปนหลักทรัพยที่อยูในความตองการของตลาด เชน หุนของ
บริษัทตางๆ หรือหุนกู จึงอาจเรียกเงินลงทุนประเภทนี้ไดอีอยางหนึ่งวาเงินลงทุนระยะสั้น
- ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ ลูกหนี้การคา คือ ลูกคาที่ซื้อสินคาไปจากกิจการแลวยังไมไดชําระเงิน
ตั๋วเงินรับเกิดจากลูกคาที่ซื้อสินคาจากกิจการไป และมีการรับรองตั๋วเงินเปนการค้ําประกันหนี้ ทั้งลูกหนี้การคา
และตั๋วเงินรับมีการกําหนดชําระไมเกิน 1 ป การแสดงรายการลูกหนี้และตั๋วเงินรับ ในงบดุลจะแสดงเปน 2
รายการคือ ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
- หนี้สงสัยจะสูญ คือ การตั้งสํารองรายการไวสําหรับหนี้ที่คาดวาจะเก็บเงินไมไดหรือคาดวาจะสูญ
จึงตองสํารองไว โดยนํามาหักจากลูกหนี้การคาในงบดุล
- เงินที่ใหกูยืมแกบริษัทในเครือและบริษัทรวม หมายถึง การที่กิจการนําเงินไปใหบริษัทในเครือ
กูยืมโดยคิดดอกเบี้ยทบตน โดยมีการกําหนดการชําระเงินภายใน 1 ป
- สินคาคงเหลือ คือ สินคาสําเร็จรูปที่มีไวเพื่อใชในกิจการหรือซื้อมาไวเพื่อขาย และมีอยูในวันปด
บัญชีของกิจการ หากเปนกิจการที่ผลิตสินคาเอง สินคาคงเหลือจะประกอบดวยงานระหวางทําคงเหลือและ
วัตถุดิบคงเหลือ
- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น คือ สินทรัพยอื่นๆ นอกเหนือจากรายการขางตน เชน คาใชจายจาย
ลวงหนา รายไดคางรับ เปนตน
- ลูกหนี้และเงินใหกูแกกรรมการและลูกจางบริษัท รวมทั้งหนี้สินที่กรรมการและลูกจางมีตอ
กิจการ โดยเกิดจากการซื้อสินคาไปจากกิจการ เงินใหกูยืมนี้ไมรวมถึงเงินที่กิจการจายลวงหนาเพื่อดําเนินธุรกิจ
ปกติและการใหกูเปนสวัสดิการ ควรแยกตางหากอีกรายการหนึ่งในงบดุล และแสดงแยกตางหากจากสินทรัพย
หมุนเวียน
• เงินลงทุนระยะยาว ( Long-Term Investments)
คือ เงินที่กิจการนําไปลงทุน เพื่อหาประโยชนใหแกกิจการในระยะเวลาเกินกวา 1 ป ไดแก เงินลงทุน
ที่ซื้อหุนในบริษัทตางๆ พันธบัตรรัฐบาลกําหนดไถถอนเกินกวา 1 ป ที่ดินที่ซื้อไวเพื่อขยายกิจการในอนาคต
สรางอาคารใหเชา เงินกูยืมกําหนดไถถอนเกินกวา 1 ป เงินกันไวเพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ
เงินลงทุนในเครือหรือบริษัทรวมและบริษัทอื่น ตั๋วเงินรับที่บริษัทนําไปรวมลงทุนกับบริษัทในเครือหรือบริษัท
อื่น โดยการซื้อหุนของบริษัทเหลานั้นแสดงอยู
• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (Property-Plant and Equipment/Fixed Assets)
คือ ที่ดินที่กิจการซื้อมาสรางอาคารที่ทําการโดยปจจุบันของกิจการในปจจุบัน อาคารที่กิจการสราง
เสร็จแลวเปดใชเปนที่ทําการ สิ่งปลูกสราง เครื่องจักร เครื่องตกแตง อุปกรณสํานักงาน ยานพาหนะ เครื่องมือ
ต า งๆ และสิ ท ธิ ก ารเช า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ซึ่ ง มี ไ วใ ช เ พื่ อ เปน สถานที่ สํา หรั บ ประกอบธุ ร กิ จ หรื อ ที่ พั ก หรื อ
สวัสดิการสงเคราะหของพนักงานและลูกจางของกิจการ สินทรัพยดังกลาวยกเวนที่ดิน และสิทธิการเชาระยะยาว
แสดงยอดเต็มหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม และสิทธิการเชาตัดบัญชีเปนคาใชจายแลว
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• สินทรัพยอื่น
คือ สินทรัพยร อการตั ดบั ญ ชี เชน คาใชจา ยในการจัดตั้งบริษัทและสิ น ทรัพยอื่นที่ไม แ สดงอยูใ น
สินทรัพยที่กลาวมาตั้งแตตน สําหรับสินทรัพยไมมีตัวตน หรือสินทรัพยที่ไมอาจเห็นดวยตาเปลาแตสามารถวัด
ค า เป น เงิ น ได และให ป ระโยชน แ ก ก ารดํ า เนิ น งานของกิ จ การ เช น ค า นิ ย ม ค า สิ ท ธิ บั ต ร ลิ ข สิ ท ธิ์ และ
เครื่องหมายการคา สินทรัพยไมมีตัวตนบางกิจการอาจนําไปแสดงภายใตหัวเรื่อง “ สินทรัพยอื่น ” ได
• สินทรัพยไมมีตัวตน
คือ สินทรัพยที่ไมอาจมองเห็นไดดวยตาเปลาแตสามารถวัดคาเปนเงินได และใหประโยชนแกการ
ดําเนินงานของกิจการ เชน คานิยม สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา สินทรัพยไมมีตัวตน บางกิจการอาจ
นําไปแสดงภายใตหัวเรื่อง “ สินทรัพย ” ได
3.2 หนี้สิน (Liabilities)
คือ สิทธิเรียกรองที่บุคคลภายนอกที่เปนเจาหนี้มีตอกิจการ หนี้สินเปนพันธะที่กิจการจะตองชดใช
ใหแกบุคคลที่เปนเจาหนี้ เมื่อหนี้นั้นถึงกําหนดที่จะตองชดใชตามสัญญาที่ไดกระทําตอกัน หนี้สินทางการบัญชี
แบงเปน 3 ประเภท คือ
1. หนี้สินหมุนเวียน ( หนี้สินระยะสั้น )
2. หนี้สินระยะยาว
3. หนี้หนี้สินอื่น
ดังรายละเอียดตอไปนี้
• หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities)
คือ หนี้สินที่ถึงกําหนดชดใชภายในระยะเวลาอันสั้น ไดแก เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร
เจาหนี้การคา เจาหนี้เงินกูที่มีเงื่อนไขคืนภายใน 1 ป ตั๋วเงินจาย คาใชจายคางจาย รายไดรับลวงหนา เปนตน
ดังรายละเอียดตอไปนี้
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจาธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี เปนเงินที่กิจการเปนหนี้ธนาคารโดยมีขอตกลงกับธนาคารขอเบิกเงินในบัญชี
เดินสะพัด ( กระแสรายวัน ) ไดเกินกวาเงินที่มีอยูในบัญชีของกิจการ วงเงินเบิกเกินบัญชีจะเปนเงินเทาใดตอง
เปนไปตามขอตกลงที่กิจการไดทําไวกับธนาคารวาจะเบิกเกินบัญชีไดเทาใดก็ตอ งเปนตามวงเงินนั้น อัตรา
ดอกเบี้ยก็เปนไปตามขอตกลงเชนกัน ขอพึงระวังสําหรับผูรับผิดชอบ คือ อยาเบิกเกินจํานวนเงินที่ไดตกลงไว
กับธนาคาร มิฉะนั้นอาจถูกปรับในอัตราดอกเบี้ยที่สูงสงผลตอการดําเนินงานของกิจการได
เงินกูยืมจากธนาคาร กิจการอาจขอกูเงินจากธนาคาร ซึ่งธนาคารอาจจะคิดดอกเบี้ยทุกวัน โดย
กิจการจะตองชําระดอกเบี้ย ณ วันสิ้นเดือน การชําระดอกเบี้ยอาจชําระเปนเช็คหรือใหธนาคารหักจากบัญชี
กระแสรายวันที่กิจการมีอยูกับธนาคารก็ได
- เจาหนี้การคา ( Account Payable ) คือ เจาหนี้อันเกิดจาการซื้อสินคาหรือบริการโดยกิจการมี
พันธะที่จะตองชดใชภายใน 1 ป
- ตั๋วเงินจาย (Notes Payable) คือ เอกสารที่กิจการออกใหเจาหนี้อันเกิดจากการซื้อสินคาหรือ
บริการ โดยรับรองตั๋วเงินใหเปนการรับประกันหนี้ เมื่อตั๋วเงินถึงกําหนดกิจการจะตองจายเปนเงินตามที่เงื่อนไข
ที่กําหนดไวในหนาตั๋วเงินจายนั้น ๆ

ข. - 14
- หนี้สินระยะยาวที่ตองจายภายใน 1 ป (Current Portion of Long-term Debt ) คือ สวนหนึ่ง
ของหนี้สินระยะยาว ที่ถึงกําหนดในสัญญาจะชําระคืนแกเจาหนี้ในรอบ 1 ปบัญชีถัดไป
- เงินปนผลคางจาย ( Accrued Dividends) คือ เงินปนผลที่กิจการประกาศจายแลวแตยังจายเงินสด
แกผูถือหุนไมครบตามจํานวนในวันปดบัญชี ดังนั้นกิจการจึงตองตั้งเปนเงินปนผลคางจายไวในงบการเงิน
- เงินกูยืมจากบริษัทในเครือและบริษัทรวม (Loans from Subsidiaries and Associated Companies)
คือ เงินที่กิจการขอกูเงินจากบริษัทในเครือหรือบริษัทรวมมาใชในการดําเนินธุรกิจ
- เจาหนี้และเงินกูยืมจากกรรมการและลูกจาง (Payable and Loans from Directory and Employees)
และรวมทั้งนี้หนี้สินที่กิจการมีตอกรรมการและลูกจางไมวาจะเปนการซื้อสินคา หรือการซื้อสินทรัพยจากบุคคล
ดังกลาว
- เงินกูจากบริษัทในเครือและบริษัทรวม (Loan from Subsidiaries and Associated Companies )
คือ เงินที่กิจการไปกูจากบริษัทในเครือหรือบริษัทรวม เปนการกูระยะยาวมีกําหนดการคืนเงินกู
กวา 1 ป ขึ้นไป แสดงในงบดุลเปนหนี้สินระยะยาว
- เงินทุนเลี้ยงชีพและบําเหน็จ ( Provident and Pension Fund ) คือเงินสะสมของลูกจางที่หักจาก
เงินเดือนหรือคาจางแรงงาน และเงินที่กิจการจายสมทบใหอีกสวนหนึ่งตามโครงการสวัสดิการที่กิจการกําหนด
ไว รวมทั้งบําเหน็จที่กิจการตองจายใหพนักงานตามเงื่อนไขเวลาที่กําหนดไว
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น ( Other Current Liabilities ) คือ คาใชจายคางจาย รายไดรับลวงหนาและ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ ที่ไมอาจแสดงไดตามรายงานขั้นตน
• หนี้สินระยะยาว ( Long-Term Liabilities )
คือ เงินที่กิจการทําการกูเงินจากสถาบันการเงินหรือจากบุคคลธรรมดา โดยสัญญากูยืมมีกําหนดเวลา
ใชคืนเกินกวา 1 ป โดยไมรวมการกูยืมจากบริษัทในเครือและบริษัทรวมและเงินกูจากกรรมการและลูกจาง
สามารถแบงหนี้สินระยะยาวออกเปน
- หุนกู (Bond Payable ) เปนการจัดการหาเงินทุนอยางหนึ่งของกิจการจากบุคคลภายนอกเพื่อ
นํามาใชขยายกิจการและดําเนินงาน โดยแบงจํานวนเงินที่ตองการกูออกเปนหุนราคาแตละหุนเทากัน เรียกวา
“หุนกู” ซึ่งกิจการจะออกเปนหลักฐานการกูยืม และจะจายผลตอบแทนใหแกบุคคลภายนอกในรูปของดอกเบี้ย
สวนใหญแลวหุนกูจะมีการกําหนดระยะเวลาในการไถถอนเกินกวา 1 ป ในระหวางที่หุนกูยังไมครบกําหนดการ
ไถถอน ผูถือหุนมีฐานะเปนเจาหนี้ของกิจการและกิจการตองจายดอกเบี้ยใหตามที่กําหนดไว สําหรับในประเทศ
ไทย กิจการที่จะออกหุนกูไดตองมีลักษณะเปนบริษัทมหาชนเทานั้น
- เงินกูระยะยาวโดยมีการจํานอง (Mortgage Payable ) เปนการกูยืมเงินจากบุคคลภายนอกหรือ
สถาบันการเงิน โดยนําสินทรัพยของกิจการไปจํานองไวเปนหลักประกันหรือเพื่อค้ําประกันการกู โดยกิจการมี
หนาที่ตองจายเงินตนและดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดเวลา หากกิจการไมสามารถชําระเงินตนและดอกเบี้ยไดตาม
กําหนด ผูรับจํานองสามารถยึดหรือนําสินทรัพยที่จํานองไวไปขายทอดตลาดได
- เงินกูระยะยาวโดยไมมีการจํานอง ( Long-Term Loan ) เปนการกูยืมเงินจากบุคคลภายนอกหรือ
สถาบันการเงินโดยไมตองนําหลักทรัพยมาค้ําประกันหรือจํานอง ซึ่งมีระยะเวลาจายชําระคืนเงินตนเกินกวา 1 ป
• หนี้สินอื่น คือ หนี้สินที่ไมอาจแสดงรวมในรายการขางตนได ดังนั้นจึงแสดงเปนยอดรวม และมี
รายละเอียดประกอบงบดุลภายหลัง
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3.3 สวนของเจาของ
คือ สวนที่เปนของผูลงทุน หากกิจการเจาของคนเดียว สวนของเจาของคือสวนที่เปนสินทรัพยและ
หนี้สินที่เจาของนํามาลงทุนในกิจการของตน เจาของกิจการอาจนําเฉพาะสินทรัพยมาลงทุนหรืออาจนําทั้ง
สินทรัพยแ ละหนี้สินมาลงทุนพรอมกันก็ได สํ าหรับ หางหุนสวน สวนของผูเปนหุนสวน คือ สวนที่ผูเปน
หุนสวนนํามาลงทุน ซึ่งมักจะเปนเงินสดมากกวาสินทรัพยอื่น แตถาเปนบริษัทจํากัด สวนของเจาของเรียกวา
“สวนของผูถือหุน” ซึ่งหมายถึง เงินที่ผูถือหุนนํามาลงทุนโดยการซื้อหุน
• ทุนเรือนหุน
- ทุนจดทะเบียน ( Authorized Share Capital ) คือ จํานวนเงินทุนที่บริษัทไดนําไปจดทะเบียนไว
กับกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชยวาบริษัทจะมี หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ จํานวนกี่หุน มูลคาหุนละเทาใด
รวมเปนเงินทั้งสินเทาใด ภายหลังการจดทะเบียนทุนไวแลวหากตองการเพิ่มทุนก็สามรถทําได โดยไปทําการจด
ทะเบียนเพิ่มทุนอีก
- ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว ( Issued and Paid up Share Capital ) เมื่อบริษัทจดทะเบียนแลว
ตองมีการแบงทุนออกเปนหุน ๆ ละเทา ๆ กัน เพื่อจําหนายและเรียกชําระมูลคาหุน โดยแสดงหุนแตละชนิดแยก
ออกจากกันใหชัดเจน ทั้งทุนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ ถากิจการจําหนายหุนไวโดยไมระบุวาเรียกเงินชําระ
มูลคาหุนไดครบแลว อาจเรียกเงินครั้งแรกไมครบ 100% ก็ได แตตองไมต่ํากวา 25% ตามกฎหมายกําหนด
- สวนเกินมูลคาหุน (Premium on Share Capital ) คือ เงินสวนที่จําหนายไดสูงกวามูลคาที่ตรา
ไวในใบหุน ทั้งหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ
- กําไรสะสม ( Retained Earning ) คือสวนกําไรสุทธิที่กิจการไดสะสมไวตั้งแตเริ่มดําเนินกิจการ
จนถึงปจจุบัน เมื่อนํากําไรสุทธิงวดนี้มาบวกแลว สามารถนําไปจัดสรรได เชน สํารองตามกฎหมาย สํารองเพื่อ
ขยายกิจการ สํารองเพื่อสงชดใชหุนกู หรือสํารองเพื่อรักษาระดับเงินปนผล เปนตน

ตัวอยาง งบดุล ( รายงาน )
บริษัท บัว จํากัด
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25xx
หนวย : บาท
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การคา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สินคาคงเหลือ
คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

5,000

120,000
200,000
150,000
145,000
190,000
2,000
657,000
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ที่ดิน
อาคาร
700,000
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
120,000
อุปกรณสํานักงาน
220,000
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
180,000
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยอื่นๆ
คาใชจายลวงหนาระยะยาว
รวมสินทรัพยทั้งหมด
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
คาภาษีเงินไดคางจาย
เงินปนผลคางจาย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
เงินกูดอกเบี้ย 12% ครบกําหนดชําระป 25xx
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 10,000 หุนๆ ละ 100 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
หุนสามัญ 10,000 หุนๆ ละ 100 บาท
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
81,200
ยังไมไดจัดสรร
302,300
รวมหนี้สินของผูถือหุน

400,000
580,000
40,000
1,020,000
80,000
1,757,000

50,000
2,100
21,400
73,500
300,000

1,000,000
1,000,000

383,500

1,383,500
1,757,000

ข. - 17

ความสัมพันธของงบกําไรขาดทุน งบกําไรสะสมและงบดุล
จากงบการเงินทั้ง 3 ประเภทขางตน จะเห็นไดวางบการเงินทั้ง 3 แบบมีความสัมพันธกันหากผูใชงบ
การเงินตองการทราบถึงผลการดําเนินงานที่ผานมาของกิจการ จะพิจารณาจากงบกําไรขาดทุน แตถาตองการ
ทราบฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งจะพิจารณาไดจากงบดุลสวนงบกําไรสะสมจะเปนตัวบอกถึง
กําไรทั้งหมดของกิจการ ซึ่งงบกําไรสะสมจะเปนตัวเชื่อมโยงระหวางงบกําไรขาดทุนและงบดุลเขาดวยกัน
รายกการยอของงบดุล
สินทรัพย
1. สินทรัพยหมุนเวียน
1.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
1.2 เงินลงทุนระยะสั้น
1.3 ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
หัก หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับสุทธิ
1.4 เงินใหกูยืมแกบริษัทในเครือและบริษัทรวม
1.5 สินคาคงเหลือ
1.6 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
2. ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกกรรมการและลูกจาง
3. เงินลงทุนและเงินใหกูยืมแกบริษัทในเครือ บริษัทรวมและบริษัทอื่น
4. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
5. สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
1. หนี้สินหมุนเวียน
1.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร
1.2 เจาหนี้การคา
1.3 เงินปนผลคางจาย
1.4 สวนของหนี้สินระยะยาวที่กําหนดชําระภายใน 1 ป
1.5 เงินกูยืมจากบริษัทในเครือและบริษัทรวม
1.6 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
2. เจาหนี้และเงินกูยืมจากกรรมการและลูกจาง
3. เงินกูยืมจากบริษัทในเครือและบริษัทรวม
4. เงินลงทุนเลี้ยงชีพและบําเหน็จ
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5. เงินกูยืมระยะยาว
6. หนีส้ ิน
รวมหนี้สิน
7. สวนของผูถือหุน
7.1 ทุนเรือนหุน
7.1.1 ทุนจดทะเบียน
7.1.2 ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
7.2 สวนเกินมูลคาหุน
7.3 กําไรสะสม
7.3.1 จัดสรรแลว
7.3.1.1 สํารองตามกฎหมาย
7.3.1.2 สํารองอื่น
7.3.2 ยังไมไดจัดสรร
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
รายการยอของงบกําไรขาดทุน
1. รายได
1.1 รายไดจากการขาย
1.2 ราไดอื่น
รวมรายได
2. คาใชจาย
2.1 ตนทุนขาย
2.2 คาใชจายในการขายและการบริหาร
2.3 ดอกเบี้ยจาย
2.4 ภาษีเงินได
รวมคาใชจาย
3. กําไรหรือขาดทุนกอนหักรายการพิเศษ
4. รายการพิเศษ
5. กําไรหรือขาดทุนสุทธิ
6. กําไรตอหุน
6.1 กําไรกอนรายการพิเศษ
6.2 รายการพิเศษ
6.3 กําไรสุทธิ
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เรื่องที่ 5. รายการคา (Business Transaction)
คือรายการอันเกี่ยวกับการเงินที่เกิดขึ้นจาการดําเนินงานของกิจการ เปนรายการซึ่งกอใหเกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย หนี้สิน และทุนของกิจการ กิจการจะตองนํารายการเหลานี้มาบันทึกไวในบัญชี เชน
การซื้อขายสินคา การจายเงินชําระเจาหนี้การคา การจายภาษี หรือการเก็บเงินจากลูกหนี้ เปนตน
รายการคาที่กระทบตอธุรกิจ ประกอบดวย
1. รายการที่มีผลกระทบตอสินทรัพยและหนี้สิน ไดแก
1.1 การรับชําระหนี้จากลูกหนี้
1.2 การจายซื้อสินทรัพยอื่น เชน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
1.3 การจายชําระหนี้
1.4 การกอหนี้
2. รายการที่มีผลกระทบตอสินทรัพยหรือหนี้สินและทุน ไดแก
2.1 การจําหนายทุนเรือนหุน
2.2 การเกิดขึ้นของรายได
2.3 การเกิดขึ้นของคาใชจาย
3. รายการที่ไมกระทบสินทรัพย หนี้สิน แตกระทบทุน ไดแก
3.1 จายปนผลเปนหุนสามัญ
3.2 จัดสรรกําไรสะสม
เรื่องที่ 6. สมการบัญชี (Balance Sheet Equation Accounting Equation)
เปนสิ่งที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของกิจการซึ่งสามารถแสดง
ในรูปของสมการไดดังนี้

สินทรัพย
Assets

=

หนี้สิน
Liabilities

+

สวนของเจาของ
Owner’s Equity

เนื่องจากทุนหรือสวนของเจาของ คือ สวนของสินทรัพยภายหลังหักหนี้สินออกหมดแลว ดังนั้น
หากกิจการไมมีหนี้สิน ทุน (สวนของเจาของ) ของกิจการจะเทากับสินทรัพยทั้งหมด อาจเขียนเปนสมการไดวา
สินทรัพย
=
ทุน
ตัวอยาง นายพีท นําเงินสวนตัวมาลงทุนเพื่อขายหมูปง 500 บาท สมการบัญชีจะเปนดังนี้
จาก
สินทรัพย
=
ทุน
ดังนี้ 500
=
500
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แตถา นายพีท ไปกูเงินจากบุคคลภายนอกมาลงทุนเพื่อใชในการดําเนินกิจการ 300 บาทดังนั้น
สินทรัพยของกิจการจะมี 800 บาท แตกิจการของนายพีทจะมีบุคคลอื่นเขามาเกี่ยวของในฐานะเจาหนี้ ซึ่งจะมี
สิทธิในการเรียกรองในสินทรัพยของกิจการเพิ่มจากนายพีทได สมการบัญชีที่ไดจะทําใหเปลี่ยนจากเดิมเปน
สินทรัพย
=
หนี้สิน +
ทุน
800
=
300
+
500
แมวาในแตละวันกิจการจะมีรายการคาเกิดขึ้นมากมาย การเกิดขึ้นของรายการเหลานั้นจะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย หนี้สินและทุน (สวนของผูเปนเจาของ) แตอยางไรก็ตามสินทรัพยจะเทากับหนี้สิน
บวกทุนเสมอ ซึ่งจะขอยกตัวอยางการเปลี่ยนแปลงของรายการคาที่สงผลกระทบและไมสงผลกระทบตอทุนของ
กิจการดังนี้
ตัวอยาง การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินแตละชนิด โดยไมมีผลกระทบตอทุนของกิจการ
ไดแก การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหสินทรัพยชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นและสินทรัพยอีกชนิดหนึ่งลดลงหรือสินทรัพยเพิ่มขึ้น
และหนี้สินเพิ่มขึ้น หรือสินทรัพยลดลงและหนี้สินลดลงในจํานวนที่เทากัน เชน
วันที่ 1 มกราคม 25xx นายกบ เจาของรานรุงบริการ ไดนําเงินมาลงทุน 600 บาท และกูเงินจาก
นายไกเพื่อใชในกิจการอีก 400 บาท ในงบดุลจะแสดงรายการตอไปนี้
รานรุงบริการ
งบดุล
ณ วันที่ 1 มกราคม 25xx
หนวย:บาท
สินทรัพย
หนี้สินและทุน
เงินสด
1,000
เจาหนี้การคา
400
ทุน
600
รวมสินทรัพย
1,000
รวมหนี้สินและทุน
1,000
ตอมาวันที่ 2 มกราคม 25xx จายเงินสดซื้ออุปกรณสํานักงาน 700 บาท รายการดังกลาวมีผลให
สินทรัพยอยางหนึ่งลดลงและสินทรัพยอยางหนึ่งเพิ่มขึ้น โดยที่หนี้สินและทุนยังเทาเดิม
รานรุงบริการ
งบดุล
ณ วันที่ 2 มกราคม 25xx
หนวย:บาท
สินทรัพย
หนี้สินและทุน
เงินสด
300
เจาหนี้การคา
400
อุปกรณสํานักงาน
700
ทุน
600
รวมสินทรัพย
1,000
รวมหนี้สินและทุน
1,000
ในวันที่ 3 มกราคม 25xx ไดขายเชื่ออุปกรณสํานักงานชิ้นหนึ่งไปในราคาทุน 200 บาท รายการคา
นี้สงผลใหสินทรัพยชนิดหนึ่งลดลง และสินทรัพยอีกชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นเชนกัน โดยมีหนี้สินและทุนเทาเดิม
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รานรุงบริการ
งบดุล
ณ วันที่ 3 มกราคม 25xx
หนวย:บาท
สินทรัพย
เงินสด
ลูกหนี้การคา
อุปกรณสํานักงาน
รวมสินทรัพย

300
200
500
1,000

หนี้สินและทุน
เจาหนี้การคา
ทุน
รวมหนี้สินและทุน

400
600
1,000

วันที่ 4 มกราคม 25xx จายเงินสดชําระเงินกู 100 บาท รายการคานี้ทําใหสินทรัพยลดลงและ
หนี้สินก็ลดลงในจํานวนเทากัน งบดุลจะเปนดังนี้
รานรุงบริการ
งบดุล
ณ วันที่ 4 มกราคม 25xx
หนวย:บาท
สินทรัพย
เงินสด
ลูกหนี้การคา
อุปกรณสํานักงาน
รวมสินทรัพย

200
200
500
900

หนี้สินและทุน
เจาหนี้การคา
ทุน
รวมหนี้สินและทุน

300
600
xxx
900

วันที่ 5 มกราคม 25xx ซื้ออุปกรณสํานักงานอีกชิ้นหนึ่งราคา 200 บาท รายการคานี้มีผลทําให
สินทรัพยเพิ่มขึ้นและหนี้สินเพิ่มขึ้นในจํานวนเทากัน งบดุลจะเปนดังนี้
รานรุงบริการ
งบดุล
ณ วันที่ 5 มกราคม 25xx
หนวย:บาท
สินทรัพย
เงินสด
ลูกหนี้การคา
อุปกรณสํานักงาน
รวมสินทรัพย

200
200
700
1,100

หนี้สินและทุน
เจาหนี้การคา
ทุน
รวมหนี้สินและทุน

500
600
xx xx
1,100
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ตัวอยาง การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินในแตละชนิด และมีผลกระทบตอทุนของกิจการ
ไดแก การโอนสินทรัพยอยางหนึ่งออกไป โดยไดรับสินทรัพยที่มีมูลคามากขึ้นหรือนอยลงมาแทน หรือการ
เพิ่มทุนหรือการถอนทุนของกิจการ เปนตน (รายการคาที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจ แสดงไวแลวขางตน)
วันที่ 6 มกราคม 25xx นายกบ ไดขายอุปกรณสํานักงานซึ่งมีราคาทุน 200 บาท ไปในราคา 300
บาท มีผลใหทุนเพิ่มขึ้น 100 บาท
รานรุงบริการ
งบดุล
ณ วันที่ 6 มกราคม 25xx
หนวย:บาท
สินทรัพย
เงินสด
ลูกหนี้การคา
อุปกรณสํานักงาน
รวมสินทรัพย

500
200
500
1,200

หนี้สินและทุน
เจาหนี้การคา
ทุน
รวมหนี้สินและทุน

500
700
xx xx
1,200

วันที่ 7 มกราคม 25xx ขายอุปกรณสํานักงานอีกชิ้นหนึ่งที่มีราคาทุน100 บาทไปในราคา 50 บาท สงผล
ใหสินทรัพยชนิดหนึ่งลดลง 100 บาท แตสินทรัพยอีกชนิดหนึ่งจะเพิ่มขึ้นเพียง 50 บาท ทุนจึงลดลง 50 บาท
รานรุงบริการ
งบดุล
ณ วันที่ 7 มกราคม 25xx
หนวย:บาท
สินทรัพย
เงินสด
ลูกหนี้การคา
อุปกรณสํานักงาน
รวมสินทรัพย

550
200
400
1,150

หนี้สนิ และทุน
เจาหนี้การคา
ทุน
รวมหนี้สินและทุน

500
650
xx xx
1,150

วันที่ 1 กุมภาพันธ 25xx นายกบ ไดจายเงินสด 250 บาท เพื่อชําระหนี้เงินกู รายการนี้มีผลให
สินทรัพยลดลง 250 บาท และหนี้สินลดลง 250 บาท
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รานรุงบริการ
งบดุล
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 25xx
หนวย:บาท
สินทรัพย
เงินสด
ลูกหนี้การคา
อุปกรณสํานักงาน
รวมสินทรัพย

300
200
400
900

หนี้สินและทุน
เจาหนี้การคา
ทุน
รวมหนี้สินและทุน

250
650
xxx
900

วันที่ 2 กุมภาพันธ 25xx นายกบ นําเงินสด 200 บาท และสินคา 300 บาท มาลงทุนเพิ่ม รายการ
คานี้ทําใหสินทรัพยเพิ่มขึ้น 500 บาท และทุนเพิ่มขึ้น 500 บาท
รานรุงบริการ
งบดุล
ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 25xx
หนวย:บาท
สินทรัพย
เงินสด
ลูกหนี้การคา
สินคา
อุปกรณสํานักงาน
รวมสินทรัพย

500
200
300
400
1,400

หนี้สินและทุน
เจาหนี้การคา
ทุน

รวมหนี้สินและทุน

250
1,150
x xx x
1,400

วันที่ 3 กุมภาพันธ 25xx นายกบ ถอนทุนออกมาใช 100 บาท เปนเงินสด ดังนั้นยอดเงินสดจะ
ลดลงและทุนลดลง 100 บาท เทากัน
รานรุงบริการ
งบดุล
ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 25xx
หนวย:บาท
สินทรัพย
หนี้สินและทุน
เงินสด
400
เจาหนี้การคา
250
ลูกหนี้การคา
200
ทุน
1,050
สินคา
300
อุปกรณสํานักงาน
400
x xx x
รวมสินทรัพย
1,300
รวมหนี้สินและทุน
1,300
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เรื่องที่ 7. บัญชีและบัญชีแยกประเภท
บัญชี เปนแหลงสําหรับบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของใน
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยมีการจัดหมวดหมูแยกเปนประเภทตางๆ ซึ่งเรียกวา “บัญชีแยกประเภท (Ledger)”
ประกอบดวย บัญชีแยกประเภทสินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายได และคาใชจาย รูปรางของบัญชีแยก
ประเภทจะมีลักษณะคลายรูปตัว T (T Account) ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน คือ ดานซายและดานขวา ดานซาย
ของบัญชีเรียกวา เดบิต (Debit/Dr.) และดานขวาของบัญชีเรียกวา เครดิต (Credit/Cr.) แสดงไดดังนี้
ชื่อบัญชี
เดบิต(Debit/Dr.)
เครดิต(Credit/Cr.)
1. สินทรัพยเพิ่มขึ้น
1. สินทรัพยลดลง
2. หนี้สินลดลง
2. หนี้สินเพิ่มขึ้น
3. สวนของผูถือหุนลดลง
3. สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น
4. รายไดลดลง
4. รายไดเพิ่มขึ้น
5. คาใชจายเพิ่มขึ้น
5. คาใชจายลดลง
จากขอมูลขางตนสามารถสรุปไดวา
1.
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย บันทึกทางซายมือ (เดบิต) การลดลงในสินทรัพยบันทึกดานขวามือ
(เครดิต)
2. การเพิ่มขึ้นในหนี้สิน บันทึกดานขวามือ (เครดิต) การลดลงในหนี้สิน บันทึกดานซายมือ (เดบิต)
3. การเพิ่มขึ้นในสวนของเจาของ บันทึกดานขวามือ (เครดิต) การลดลงในสวนของเจาของบันทึก
ดานซายมือ (เดบิต) สําหรับบัญชีรายไดและคาใชจาย จะแยกตางหากจากบัญชีสวนของผูเปนเจาของ เพื่อใหเห็น
ผลการดําเนินงานอยางชัดเจน แตยังใชหลักการบันทึกบัญชีแบบเดี่ยวกับสวนของผูเปนเจาของ
4. รายไดเพิ่มขึ้น มีผลใหสวนของเจาของเพิ่ม ดังนั้นจึงบันทึกดานขวามือ (เครดิต) ถารายไดลดลง
แสดงวาสวนของเจาของ บันทึกดานซายมือ (เดบิต)
5. คาใชจายเพิ่มขึ้น ทําใหสวนเจาของลดลง จึงบันทึกดานซายมือ (เดบิต) ถาคาใชจายลดลงทําให
สวนของเจาของเพิ่มขึ้น บันทึกดานขวามือ (เครดิต)
หลักการบัญชีคู (Double-Entry Accounting)
คือ การบันทึกรายการคาทุกรายการที่เกิดขึ้นจะบันทึกบัญชี 2 ดาน ในจํานวนเงินที่เทาๆกัน แต
จํานวนบัญชีที่บันทึกอาจไมเทากันได เชน การบันทึกในดานเครดิต 2 บัญชี และมีผลรวมเทากับจํานวนเงินที่
บันทึกลงในดานเดบิตบัญชีเดียว รายการเชนนี้เรียกวา Compound Entry ดังนั้นการบันทึกรายการบัญชีจะยึด
ตามหลักการบัญชีคูและสมการบัญชี สวนผลรวมของดานเดบิตและเครดิตจะตองเทากันเสมอ
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เรื่องที่ 8. วงจรบัญชี (Accounting Cycle)
คือ ลําดับ ขั้นตอนทางการบัญชี เริ่มจากการบันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้น จนถึงการเสนอรายงาน
ทางการเงินของรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งๆ ซึ่งมีลําดับขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะหรายการคา
2. บันทึกรายการลงในสมุดรายวัน
3. ผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
4. เมื่อสิ้นงวดบัญชีจัดทํางบทดลอง เพื่อทดสอบดูวา จํานวนเงินทางดานเดบิตและเครดิตในบัญชี
แยกประเภทเทากันหรือไม
5. ลงรายการปรับปรุง ในสมุดรายวันทั่วไปแลวผานไปยังบัญชีแยกประเภท
6. ลงรายการปดบัญชี ในสมุดรายวันทั่วไปแลวผานไปยังบัญชีแยกประเภท
7. หายอดดุลของบัญชีที่ยังไมไดปดทุกรายการ
8. จัดทํางบการเงิน
วิธีการบันทึกบัญชีขั้นตน
1. การวิเคราะหรายการบัญชี
คือ การวิเคราะหรายการคาที่เกิดขึ้นวามีผลกระทบตอสินทรัพย หนี้สิน หรือสวนของผูเปน
เจาของเปลี่ยนแปลงไปอยางไร รายการที่เกิดขึ้นแตละรายการอาจจะกระทบเฉพาะสินทรัพย หรืออาจกระทบทั้ง
สินทรัพยและหนี้สิน หรืออาจกระทบสินทรัพยและสวนผูเปนเจาของก็ได ดังรายการที่เคยกลาวไปแลวขางตน
ในหัวขอรายการคากับสมการบัญชี
2. บัญชีแยกประเภทและหลักการบันทึกรายการ
ตามที่ไดกลาวมาขางตนเกี่ยวกับประเภทบัญชี 5 ประเภทหลัก คือ สินทรัพย หนี้สิน สวนของ
ผูเปนเจาของ รายได และคาใชจาย อยางไรก็ตามในแตละประเภทบัญชียังสามารถที่จะแยกเปนบัญชียอยไดอีก
เชน บัญชีคาใชจาย อาจแยกตามประเภทของคาใชจายตาง ๆ เชน บัญชีคาโฆษณา บัญชีคาสาธารณูปโภค บัญชี
เงินเดือนบัญชีดอกเบี้ยจาย เปนตน บัญชีแตละบัญชีหลายๆบัญชีรวมกันเรียกวา บัญชีแยกประเภท (Ledger)
แบบของบัญชีแยกประเภทที่นิยมใชกันโดยทั่วไปมีลักษณะคลายตัวอักษรภาษาอังกฤษ คือ ตัว T เรียกวา T
Account ใชบันทึกรายการของธุรกิจ โดยแบงเปน 2 ดาน คือดานขวามือและดานซายมือ ดานขวาเรียกวา
เครดิต ดานซายเรียกวา เดบิต แบบบัญชีแยกประเภทที่สมบูรณนิยมใชกันโดยทั่วไปมี 2 แบบ คือแบบบัญชี
มาตรฐาน (Standard Account Form) และแบบแสดงยอดดุล (Balance Account Form)
บัญชีแบบมาตรฐาน
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
วัน/เดือน/ป

รายการ

อางอิง

จํานวนเงิน

วัน/เดือน/ป

รายการ

อางอิง

จํานวนเงิน
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บัญชีแบบมาตรฐาน (Standard Account Form) มีลักษณะเหมือนตัว T บัญชีมีการแบงออกเปน 2
ดาน เพื่อบันทึกจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้นดานหนึ่ง และบันทึกจํานวนเงินที่ลดลงอีกดานหนึ่ง แตละดานมีชองสําหรับ
บันทึกขอความ ดังนี้
1. ชอง วัน เดือน ป ใชสําหรับลงวันเดือนป ที่นํารายการนั้นๆ มาลงบัญชี โดยเรียงลําดับกอน-หลัง
2. ชองรายการ เปนชองสําหรับเขียนอธิบายถึงลักษณะรายการหรือเหตุผลในการนํารายการนั้นมา
ลงบัญชีอยางยอ บางครั้งใชแสดงชื่อบัญชีที่อยูดานตรงขาม
3. ชองหนาบัญชี เปนชองสําหรับลงเลขที่หนาของสมุดรายการเบื้องตน ที่ใชบันทึกรายการนั้นเพื่อ
ประโยชนที่จะคนหาที่มาและหลักฐานประกอบรายการนั้น
4. ชองจํานวนเงิน เปนชองสําหรับลงจํานวนเงินของรายการที่นํามาบันทึก
บัญชีแบบแสดงยอดดุล
ชื่อบัญชี
วัน/เดือน/ป

รายการ

อางการผาน
บัญชี

เลขที่บัญชี
เดบิต

เครดิต

ยอดดุล

บัญชีแบบแสดงยอดดุลตางจากแบบมาตรฐาน คือ ไมไดแบงเปน 2 ดาน แตมีชองจํานวนเงิน 3 ชอง
เรียงไวติดกันเพื่อบันทึกจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้น จํานวนเงินที่ลดลง และยอดดุล บัญชีแบบนี้ทําใหทราบยอดดุลได
ทุกครั้งที่มีรายการเกิดขึ้น สวนชองวันเดือนป รายการและหนาบัญชี ใชสําหรับบันทึกขอความเหมือนแบบแรก
ตัวอยาง การบันทึกบัญชีขั้นตน
1) วันที่ 1 มกราคม 25xx บริษัท แกว จํากัด ไดจัดตั้งและไดรับเงินสดจากการจําหนายหุน 5,000
หุน ในราคาหุนละ 100 บาท
วิเคราะหรายการ
สินทรัพยของบริษัท คือ เงินสดเพิ่ม
เดบิต บัญชีเงินสด 500,000 บาท
สวนของผูถือหุน คือ ทุน-หุนสามัญเพิ่ม
เครดิต บัญชีทุน-หุนสามัญ 500,000 บาท
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2) เนื่องจากบริษัทเปนกิจการที่ซื้อสินคาเพื่อขาย ดังนั้นเมื่อมีสินคามาจะนํามาลงบัญชีดานเดบิต ใน
ราคาทุนของสินคาที่ซื้อมา โดยจะบันทึกในบัญชีซื้อซึ่งมีลักษณะเปนบัญชีประเภทคาใชจาย ซึ่งจะบันทึก
จํานวนเงินที่เพิ่มขึ้นทางดานเดบิต เมื่อบริษัทซื้อสินคาเปนเงินสด 80,000 บาท จะบันทึกบัญชีไดดังนี้
วิเคราะหรายการ
คาใชจายของบริษัทเพิ่มขึ้น(ซื้อสินคา)
เดบิต บัญชีซื้อ
80,000 บาท
สินทรัพย คือ เงินสดลดลง
เครดิต บัญชีเงินสด
80,000 บาท
3) วันที่ 5 มกราคม 25xx ซื้ออุปกรณสํานักงานเปนเงินเชื่อ 20,000 บาท
วิเคราะหรายการ
คาใชจายของบริษัทเพิ่มขึ้น คือ อุปกรณสํานักงานเพิ่มขึ้น เดบิต บัญชีอุปกรณสํานักงาน 20,000บาท
หนี้สินของบริษัท คือ เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น
เครดิต บัญชีเจาหนี้การคา 20,000บาท
4) วันที่ 7 มกราคม 25xx ซื้อรถยนตเพื่อใชงาน 1 คัน ราคา 300,000 บาท จายเงินสดเพียง 50,000
บาท ที่เหลือออกเปนตั๋วเงินจาย
วิเคราะหรายการ
สินทรัพยของบริษัท คือ รถยนตเพิ่มขึ้น
เดบิต บัญชีรถยนต 300,000 บาท
สินทรัพยของบริษัท คือ เงินสดลดลง
เครดิต บัญชีเงินสด
50,000 บาท
หนี้สินของบริษัท คือ ตั๋วเงินจาย
เครดิต บัญชีตั๋วเงินจาย
250,000 บาท
5) วันที่ 8 มกราคม 25xx ขายสินคาเปนเงินสด 55,000 บาท
รายไดจาการขายสินคาจะนํามาบันทึกในบัญชีขายดานเครดิตในราคาที่ขายได เพราะบัญชีขายเปนบัญชีประเภท
รายได
วิเคราะหรายการ
สินทรัพยของบริษัท คือ เงินสดเพิ่ม
เดบิต บัญชีเงินสด 55,000 บาท
รายไดของบริษัท คือ คาขายเพิ่มขึ้น
เครดิต บัญชีขาย
55,000 บาท
6) วันที่ 10 มกราคม 25xx จายคาเชาอาคาร 5,000 บาท และคาโฆษณา 1,000 บาท
วิเคราะหรายการ
คาใชจายของบริษัท คือ คาเชาเพิ่มขึ้น
เดบิต บัญชีคาเชา
50,000 บาท
คาใชจายของบริษัท คือ คาโฆษณาเพิ่มขึ้น
เดบิต บัญชีคาโฆษณา
1,000 บาท
สินทรัพยของบริษัท คือ เงินสดลดลง
เครดิต บัญชีเงินสด
6,000 บาท
7) วันที่ 12 มกราคม 5xx จายชําระหนี้คาอุปกรณสํานักงานที่ไมไดใชแลวในราคาทุน เปนเงิน 400 บาท
วิเคราะหรายการ
หนี้สินของบริษัท คือ เงินสดเพิ่มขึ้น
เดบิต บัญชีเงินสด
400 บาท
สินทรัพยของบริษัท คือ อุปกรณสํานักงานลดลง
เครดิต บัญชีอุปกรณสํานักงาน 400 บาท
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เรื่องที่ 9. ผังบัญชี (Chart of General Ledger Accounts / Chart Account)
คือ รายการบัญชีแยกประเภทเกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน สวนของผูเปนเจาของ รายได และคาใชจาย
ที่กิจการมีอยูในระบบบัญชีของกิจการ โดยจัดใหมีชื่อและบัญชีเปนหมวดหมูอยางเปนระเบียบ
ผังบัญชีของแตละกิจการไมจําเปนตองมีบัญชีที่เหมือนกัน ขึ้นกับลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจ
ขนาดของธุรกิจ การดําเนินงาน ความละเอียดของรายการบัญชี เพื่อใชในการตัดสินใจของฝายบริหาร เปนตน
การจัดหมูและการแยกประเภทบัญชีโดยทั่วไปที่นิยมกันจะเริ่มที่บัญชีแยกประเภทสินทรัพย หนี้สิน สวนของ
เจาของ รายได และคาใชจาย โดยแทนบัญชีแยกประเภทแตละหมวดดวยตัวเลข เริ่มจาก 1 ไปถึง 5 ซึ่งแตละ
หมวดบัญชีอาจมีรายการบัญชียอยๆ ก็ได โดยใชตัวเลขกํากับเชนเดียวกัน และที่นิยมกันโดยทั่วไปเลขที่บัญชีตัว
แรกนั้นจะหมายถึงประเภท/หมวดบัญชี สวนตัวเลขที่สองหมายถึงชนิดของบัญชีแตละประเภทนั้นๆ ซึ่งสามารถ
กําหนดไดดังนี้
เลขที่ 11-19 เปน บัญชีประเภทสินทรัพย
เลขที่ 20-29 เปน บัญชีประเภทหนี้สิน
เลขที่ 30-39 เปน บัญชีประเภทสวนของผูเปนเจาของ
เลขที่ 40-49 เปน บัญชีประเภทรายได
เลขที่ 50-59 เปน บัญชีประเภทคาใชจาย
ตัวอยางในการทําผังบัญชี จะเปนดังนี้
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
สินทรัพย
บัญชีเงินสด
11
บัญชีลูกหนี้การคา
12
บัญชีตั๋วเงินรับ
13
บัญชีคาเบี้ยประกันจายลวงหนา
14
บัญชีที่ดิน
15
บัญชีอาคาร
16
บัญชีอุปกรณสํานักงาน
17
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ชื่อบัญชี

เลขที่บัญชี

หนี้สิน
บัญชีเจาหนี้การคา
บัญชีตั๋วเงินจาย
บัญชีคาภาษีอากรคางจาย
บัญชีเจาหนี้เงินกู

21
22
23
27

บัญชีทุนเรือนหุน
บัญชีกําไรสะสม

31
34

บัญชีขาย
บัญชีคาเชารับ

41
42

บัญชีซื้อ
บัญชีเงินเดือน
บัญชีดอกเบี้ยจาย
บัญชีคาโฆษณา
บัญชีคาน้ํา คาไฟ
บัญชีคาโทรศัพท
บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บัญชีคาเสื่อมราคา-อาคาร

51
52
53
54
55
56
57
58

ทุน

รายได

คาใชจาย

เรื่องที่ 10. สมุดรายวันทั่วไปและวิธีการบันทึกรายการ
สมุดรายวัน (Journal) เปนสมุดสําหรับบันทึกรายการเบื้องตนภายหลังจากการวิเคราะหรายการคาแลววา
ควรเดบิตหรือเครดิตบัญชีอะไรบาง ซึ่งจะชวยลดความผิดพลาดของการบันทึกบัญชีไมครบตามหลักการบัญชีคู
ได โดยบันทึกตามหลักเหตุการณที่เกิดขึ้น และมีคําอธิบายรายการยอๆ เพื่อใหทราบถึงที่มาของรายการนั้น
สมุดรายวันสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ
1. สมุดรายวันทั่วไป (General Journal)
รายการคาทุกรายการที่เกิดขึ้นจะตองนํามาบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปเสียกอน การบันทึกในสมุด
รายวันทั่วไป เปนการวิเคราะหผลของรายการนั้นวาจะลงบัญชีใดทางดานเดบิต และบัญชีใดทางดานเครดิต การ
บันทึกสมุดรายวันทั่วไป จึงเปนการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับรายการแตละรายการอยางครบถวน หรือบอกให
ทราบวารายการนั้นเกิดขึ้นเมื่อใด และจะตองนําไปลงบัญชีใดบาง
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ตัวอยาง
สมุดรายวันทั่วไป
วัน เดือน ป
Date

รายการ
Account Titles and Explanation

เลขที่บัญชี
Ref.

เดบิต
Debit

เครดิต
Credit

วิธีการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป
1. ชองวัน เดือน ป ใชบันทึกวันที่ที่เกิดรายการนั้นๆ โดยเขียน พ.ศ. ไวตอนบน เขียนชื่อเดือนไว
บรรทัดแรกของทุกๆ หนา และตอดวยวันที่
2. ชองรายการ ใชแสดงชื่อบัญชีที่จะลงดานเดบิตและเครดิต โดยเขียนชื่อบัญชีที่จะเดบิตไวทางดาน
ซายมือชิดเสนชองวันที่
3. ชองเลขที่บัญชี ใชสําหรับอางถึงการผานบัญชี จากสมุดรายวันทั่วไปไปยังบัญชีแยกประเภทโดยนํา
เลขที่บัญชีมาใสไว ภายหลังจากที่ผานบัญชีไปแลว
4. ชองเดบิตและเครดิต ใชใสจํานวนเงินที่ตองการบันทึกบัญชี โดยใหอยูบรรทัดเดียวกับชื่อบัญชี
การลงรายการในสมุดรายวันทั่วไป เมื่อลงรายการหนึ่งเสร็จแลว ควรขีดเสนคั้นเพื่อ ไมให ปนกับ
รายการที่จะลงตอไป หรืออาจใชการเวนบรรทัดก็ได
2. สมุดรายวันเฉพาะ (Special Journal)
ใช บัน ทึ กรายการใดรายการหนึ่ ง โดยเฉพาะ เนื่ อ งจากมีร ายการค าที่ เ กิด ขึ้ น ซ้ํ ากั น เป นจํ านวนมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกิจการขนาดใหญ การผานรายการไปยังสมุดรายวันทั่วไปไปยังบัญชีแยกประเภทยอม
เสียเวลาและคาใชจายในการลงบัญชีมาก ดังนั้นนักบัญชีจึงใช “สมุดรายวันเฉพาะ”แทน เพื่อใหการลงบัญชี
เปนไปดวยความรวดเร็ว ประหยัดแรงงานและคาใชจาย สําหรับการบันทึกรายการที่มีลักษณะอยางเดียวกัน อาจ
แบงไดดังนี้
- สมุดรายวันเงินสดรับ
Cash Receipt Journal
ใชบันทึกรายการรับเงินสด
- สมุดรายวันเงินสดจาย
Cash Disbursement Journal ใชบันทึกรายการจายเงินสด
- สมุดรายวันซื้อ
Purchase Journal
ใชบันทึกรายการซื้อสินคาเปนเงินเชื่อ
- สมมุดรายวันขาย
Sale Journal
ใชบันทึกรายการขายสินคาเปนเงินเชื่อ
ในกรณีที่กิจการมีสมุดรายวันเฉพาะ รายการคาดังกลาวขางตนจะตองบันทึกลงในสมุดรายวันเฉพาะ
เทานั้น และรายการคาที่นอกเหนือไปจากนี้ใหบันทึกลงในสมุดรายวันทั่วไปกอนผานบัญชีแยกประเภทตามปกติ
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ประโยชนของสมุดรายวัน
1. ชวยใหการลงบัญชีมีความสะดวก รวดเร็ว เนื่องจากมีการวิเคราะหรายการคาที่เกิดขึ้นควรจะลงบัญชี
อะไร ทางดานใด ทําใหความผิดพลาดนอยลง
2. สะดวกตอการอางอิงในภายหนา เนื่องจากมีการนํารายการคาตางๆ ที่เกิดขึ้นในกิจการในแตละวันมา
ลงไวตามลําดับวันที่
3. ชวยใหเขาใจรายการแตละรายการไดดีเนื่องจากมีคําอธิบายรายการ
ตัวอยาง การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป
บริษัท พานิช จํากัดเริ่มจัดตั้งบริษัทเดือนมกราคม 25xx ไดกําหนดเลขที่บัญชีแยกประเภทตางๆ ของ
บริษัทดังนี้
ชื่อบัญชี
เลขที่
ชื่อบัญชี
เลขที่
บัญชีเงินสด
11
บัญชีกําไรสะสม
33
บัญชีลูกหนี้การคา
12
บัญชีขาย
41
บัญชีวัสดุสํานักงาน
13
บัญชีซื้อ
51
บัญชีสินคาคงเหลือ
14
บัญชีคาโฆษณา
52
บัญชีรถยนต
17
บัญชีคาเชา
53
บัญชีอุปกรณสํานักงาน
18
บัญชีคาซอมแซม
54
บัญชีตั๋วเงินจาย
21
บัญชีคาน้ํา คาไฟ
55
บัญชีเจาหนี้
22
บัญชีเงินเดือนและคาแรง
56
บัญชีทุน-หุนสามัญ
31
บัญชีคาโทรศัพท
57
บัญชีกําไรขาดทุน
32
โดยมีรายการคาที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม ดังนี้
มกราคม 1 ไดรับเงินสดจากการจําหนายหุน 8,000 บาท ในราคาหุนละ 100 บาท
2 ซื้อสินคาเปนเงินสด 90,000 บาท
4 ซื้ออุปกรณสํานักงานเปนเงินเชื่อ
7 ขายสินคาราคา 50,000 บาท ไดเงินสด 30,000 บาท ที่เหลือลูกคาจะ
นํามาชําระภายหลัง
10 ซื้อรถยนตมาไวใชในบริษัท 1 คัน ราคา 200,000 บาท โดยจายเงินสด
50,000 บาท ที่เหลือคางชําระ
12 จายเงินสดซื้อวัสดุสํานักงาน 500 บาท
15 จายคาเชาอาคารประจําเดือนมกราคม 5,000 บาท
17 ขายสินคาเปนเงินสด 90,000 บาท
18 จายคาซอมแซมรถยนต
20 จายคาโฆษณา 1,200 บาท
25 จายชําระหนี้คาซื้ออุปกรณสํานักงานไปสวนหนึ่ง เปนเงิน 15,000 บาท
29 จายคาน้ํา คาไฟ 300 บาท และคาโทรศัพท 450 บาท
30 จายเงินเดือนและคาแรง 28,000 บาท
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สมุดรายวันทั่วไป
วัน เดือน ป

รายการ

25xx
ม.ค. 1 บัญชีเงินสด
บัญชีทุน-หุนสามัญ
จําหนายหุน 8,000 หุน ๆละ 100 บาท
2 บัญชีซื้อ
บัญชีเงินสด
ซื้อสินคาเปนเงินสด
4 บัญชีอุปกรณสํานักงาน
บัญชีเจาหนี้
ซื้ออุปกรณสํานักงานเปนเงินเชื่อ
7 บัญชีเงินสด
บัญชีลูกหนี้การคา
บัญชีขาย
ขายสินคาราคา 50,000 บาท ไดรับเงิน
สด 30,000บาท
ที่เหลือคางชําระ
10 บัญชีรถยนต
บัญชีเงินสด
บัญชีเจาหนี้การคา
ซื้อรถยนต 200,000 บาท เปนเงินสด
50,000 บาท ที่เหลือคางชําระ
12 บัญชีวัสดุสํานักงาน
บัญชีเงินสด
ซื้อวัสดุสํานักงานเปนเงินสด
15 บัญชีคาเชา
บัญชีเงินสด
จายคาเชาอาคารประจําเดือน

เลขที่
บัญชี

เดบิต

11
31

800,000 -

51
11

90,000 -

18
22

25,000 -

11
12
41

30,000 20,000 -

17
11
22

200,000 -

13
11

500 -

53
11

5,000 -

เครดิต

800,000

90,000 -

25,000 -

50,000 -

50,000 150,000 -

500 -

5,000 -
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วัน เดือน ป

รายการ

25xx
ม.ค. 17 บัญชีเงินสด
บัญชีขาย
ขายสินคาเปนเงินสด
18 บัญชีคาซอมแซม
บัญชีเงินสด
จายคาซอมแซมรถยนต
20 บัญชีคาโฆษณา
บัญชีเงินสด
จายคาโฆษณา
25 บัญชีเจาหนี้การคา
บัญชีเงินสด
จายเงินสดชําระหนี้คาอุปกรณสํานักงาน
29 บัญชีคาน้ํา คาไฟ
บัญชีคาโทรศัพท
บัญชีเงินสด
จายคาน้ํา คาไฟ และคาโทรศัพท
30 บัญชีเงินเดือนและคาแรง
บัญชีเงินสด
จายเงินเดือนและคาแรง

เลขที่
บัญชี

เดบิต

11
41

90,000 -

54
11

1,500 -

25
11

1,200 -

22
11

15,000 -

55
57
11

300 450 -

56
11

28,000 -

เครดิต

90,000 -

1,500 -

1,200 -

15,000 -

750 -

28,000 -

เรื่องที่ 11. การผานบัญชีรายวันไปยังบัญชีแยกประเภท
การผานรายการ (Posting) คือ การนํารายการที่ลงไวในสมุดรายวันทั่วไป ไปบันทึกลงในบัญชีตาง ๆ
ตามที่ระบุไวในสมุดรายวันทั่วไปในบัญชีแยกประเภท รายการที่มีการบันทึกไวดานเดบิตใหผานไปยังบัญชีแยก
ประเภทดานเดบิต และรายการที่บันทึกดานเครดิตใหผานบัญชีแยกประเภทดานเครดิต โดยนําวันที่จากสมุด
รายวันทั่วไป มาลงในบัญชีแยกประเภทชองวันที่ผานชื่อบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภท โดยนําชื่อบัญชีเกี่ยวของ
แตอยูคนละดานมาใส เชนในบัญชีเงินสด ใหเขียนวา “บัญชีทุน” สวนในบัญชีทุนใหเขียนวา “บัญชีเงินสด”
เพื่อใหทราบวาทุนที่นํามาลงเปนเงินสดนําเลขที่บัญชีของบัญชีแยกประเภทไปใสไวในชอง “เลขที่บัญชี” ของ
สมุดรายวันทั่วไป มาใสไวในชอง “อางถึง” ของบัญชีแยกประเภท เพื่อใหทราบวารายการนี้ผานจากสมุด
รายวันหนาใด โดยเขียนตัวยอ วา “รว.ตามดวยเลขหนา” ซึ่งทําใหสะดวกในการติดตามหากมีขอผิดพลาดผาน
ชองจํานวนเงินจากสมุดรายวันทั่วไปมายังบัญชีแยกประเภททางดานเดบิตและเครดิต
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หมายเหตุ: การเปดบัญชีแยกประเภท มักนิยมเรียงตามลําดับ คือ สินทรัพย หนี้สิน สวนของผูเปน
เจาของ รายได และคาใชจาย การผานบัญชีจะบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปทันที หรืออาจบันทึกตอนสิ้น
เดือนก็ไดแลวแตปริมาณรายการ
หากรายการคาที่บันทึกไวในสมุดรายวันทั่วไป มีลักษณะเปน Compound Entry คือ มีการบันทึกบัญชี
มากกวา 2 บัญชีขึ้นไป และมีผลรวมของจํานวนเงินดานเดบิตและเครดิตเทากัน เชน ขายสินคาเปนเงินสด แต
ไดรับเงินสดสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งคางรับ เมื่อผานไปยังบัญชีแยกประเภทในชอง “รายการ” จะตองนําบัญชีที่
เกี่ยวของแตอยูคนละดานมาใส แตเนื่องจากบัญชีขายเกี่ยวของกับบัญชีมากกวา 1 บัญชีขึ้นไป คือ ลูกหนี้การคา
และบัญชีเงินสด จึงใหใชคําวา “บัญชีตางๆ” (Sundry Account) แทน
ตัวอยาง การผานรายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังบัญชีแยกประเภท
จากตัวอยางการลงบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ของ บริษัท พานิช จํากัด ขางตน สามารถผานรายการ
จากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังบัญชีแยกประเภทไดดังนี้

บัญชีเงินสด
วันที่
รายการ
อางถึง
25xx
ม.ค. 1 บัญชีทุน-หุนสามัญ รว.1
7 บัญชีขาย
รว.1
17 บัญชีขาย
รว.2

เดบิต
800,000 30,000 90,000 -

วันที่
25xx
ม.ค. 2
10
12
15
18
20
25
29
30

เลขที่ 11
รายการ
บัญชีซื้อ
บัญชีรถยนต
บัญชีวัสดุสํานักงาน
บัญชีคาเชา
บัญชีคาซอมแซม
บัญชีคาโฆษณา
บัญชีเจาหนี้
บัญชีตางๆ
บัญชีเงินเดือนและ
คาแรง

อางถึง

เครดิต

รว.1
รว.2
รว.2
รว.2
รว.2
รว.2
รว.2
รว.2

90,000
50,000
500
5,000
1,500
1,200
15,000
750

รว.2

28,000 -

-
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วันที่
รายการ
25xx
ม.ค. 7 บัญชีขาย

วันที่
25xx
ม.ค. 12

วันที่
25xx
ม.ค. 10

วันที่
25xx
ม.ค. 5

วันที่
25xx
ม.ค. 25

รายการ
บัญชีเงินสด

รายการ
บัญชีตางๆ

รายการ
บัญชีเจาหนี้

รายการ
บัญชีเงินสด

อางถึง
รว.1

อางถึง
รว.2

อางถึง
รว.2

บัญชีลูกหนี้การคา
เดบิต
วันที่

บัญชีวัสดุสํานักงาน
เดบิต
วันที่

อางถึง

เลขที่ 13
เครดิต

รายการ

อางถึง

เลขที่ 17
เครดิต

อางถึง

เลขที่ 18
เครดิต

อางถึง

เลขที่ 22
เครดิต

500 -

บัญชีรถยนต
เดบิต
วันที่

รายการ

200,000 -

อางถึง
รว.1

25,000 -

รว.2

อางถึง

20,000 -

บัญชีอุปกรณสํานักงาน
เดบิต
วันที่

อางถึง

รายการ

เลขที่ 12
เครดิต

บัญชีเจาหนี้การคา
เดบิต
วันที่
25xx
15,000 - ม.ค. 5
10

รายการ

รายการ
บัญชีอุปกรณ
สํานักงาน
บัญชีรถยนต

รว.1

25,000 -

รว.2

150,000 -
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วันที่

รายการ

อางถึง

บัญชีทุน-หุนสามัญ
เดบิต
วันที่
25xx
ม.ค. 1

รายการ
บัญชีเงินสด

เลขที่ 31
อางถึง
เครดิต
รว.1

บัญชีขาย
วันที่

รายการ

อางถึง

เดบิต

วันที่
25xx
ม.ค. 7
17

รายการ
บัญชีตางๆ
บัญชีเงินสด

อางถึง
รว.1
รว.2

บัญชีซื้อ
วันที่
25xx
ม.ค. 4

วันที่
25xx
ม.ค. 20

รายการ
บัญชีเงินสด

รายการ
บัญชีเงินสด

อางถึง
รว.2

เดบิต

วันที่

รายการ

800,000 -

เลขที่ 41
เครดิต
50,000 90,000 -

อางถึง

เลขที่ 51
เครดิต

อางถึง

เลขที่ 52
เครดิต

90,000 -

อางถึง

บัญชีคาโฆษณา
เดบิต
วันที่

รว.2

1,200 -

รายการ
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วันที่
25xx
ม.ค. 15

วันที่
25xx
ม.ค. 18

วันที่
25xx
ม.ค. 29

วันที่
25xx
ม.ค. 30

วันที่
25xx
ม.ค. 29

รายการ
บัญชีเงินสด

รายการ
บัญชีเงินสด

รายการ
บัญชีเงินสด

รายการ
บัญชีเงินสด

รายการ
บัญชีเงินสด

อางถึง

บัญชีคาเชา
เดบิต
วันที่

รว.2

5,000 -

อางถึง

บัญชีคาซอมแซม
เดบิต
วันที่

รว.2

1,500 -

อางถึง

บัญชีคาน้ํา คาไฟ
เดบิต
วันที่

รว.2

อางถึง

รายการ

รายการ

อางถึง

อางถึง

เลขที่ 54
เครดิต

อางถึง

เลขที่ 55
เครดิต

อางถึง

เลขที่ 56
เครดิต

อางถึง

เลขที่ 57
เครดิต

300 -

บัญชีเงินเดือนและคาแรง
เดบิต
วันที่

รว.2

28,000 -

อางถึง

บัญชีคาโทรศัพท
เดบิต
วันที่

รว.2

รายการ

เลขที่ 53
เครดิต

450 -

รายการ

รายการ
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เรื่องที่ 12. งบทดลอง (Trial Balance)
คือ งบที่กิจการจัดทําขึ้นเพื่อสรุปหายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททุกบัญชีที่กิจการมีอยูและได
บันทึกรายการตามหลักบัญชีคูและมีขอมูลเพียงพอในอันที่จะนํามาทํางบการเงิน ดังนั้นงบทดลองเปนตัว
ตรวจสอบความถูกตองในการบันทึกรายการทางบัญชี
การหายอดดุล / ยอดคงเหลือในบัญชี
เนื่องจากบัญชีแยกประเภทแบงเปน 2 ดาน คือ ดานเดบิตและดานเครดิต โดยลงจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้น
ไวดานหนึ่ง และจํานวนเงินที่ลดลงไวอีกดานหนึ่ง ในการบันทึกรายการคาจะตองบันทึกตามหลักบัญชีคูดังที่ได
กลาวมาขางตน ดังนั้นผลรวมดานเดบิตและเครดิตจะตองเทากันเสมอ เมื่อนํามาจัดทํางบทดลองเรียกวา “งบ
ทดลองลงตัว” แสดงวาการบันทึกบัญชีเปนไปตามหลักบัญชีคู
ถาจํานวนเงินที่ลงไวดานเดบิตและเครดิตไมเทากัน จํานวนที่ตางกันเรียกวา “ยอดดุล:Balance/ยอด
คงเหลือ” บัญชีใดมีจํานวนเงินทางดานเดบิตมากวาจํานวนเงินดานเครดิต ผลตางที่เกิดขึ้นเรียกวา “ยอดดุลเดบิต
(Debit Balance)” ในทางตรงขามถาบัญชีใดมีจํานวนเงินดานเครดิตมากกวาดานเดบิต ผลตางที่เกิดขึ้นเรียกวา
“ยอดดุลเครดิต(Credit Balance)” โดยปกติแลวบัญชีแยกประเภทตางๆ มักมียอดดุลดังนี้
- บัญชีประเภทสินทรัพย
มียอดดุลเดบิต
- บัญชีประเภทหนี้สิน
มียอดดุลเครดิต
- บัญชีประเภทรายได
มียอดดุลเครดิต
- บัญชีประเภทรายได
มียอดดุลเครดิต
- บัญชีประเภทคาใชจาย
มียอดดุลเดบิต
ขั้นตอนการหายอดดุล / ยอดคงเหลือ
รวมจํานวนเงินทางดานเดบิตและเครดิตของบัญชี แลวเขียนผลรวมไวใตจํานวนเงินรายการสุดทาย
โดยใหอยูเหนือเสนของบรรทัดขึ้นไป
เขียนผลรวมดวยดินสอไวใตจํานวนเงินรายการสุดทาย โดยใหอยูเหนือเสนของบรรทัดขึ้นไป
หาผลตางระหวางจํานวนเงินรวมของดานเดบิตและเครดิต ถาผลตางเปนยอดดุลเดบิตใหเขียนดินสอไว
ในชองรายการดานเดบิต ในแนวเดียวกับยอดรวมดานเดบิต ถาผลตางเปนยอดดุลเครดิต ใหเขียนผลตางนั้นลง
ในชองรายการดานเครดิต ในเดียวกับยอดรวมเครดิต
บัญชีใดมีรายการดานเดบิตหรือเครดิตดานใดดานเดียวไมจําเปนตองเขียนยอดดุลไว
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ตัวอยาง การหายอดดุล
บัญชีเจาหนี้การคา
วันที่
25xx
ม.ค. 25

วันที่
25xx
ม.ค. 4

รายการ
บัญชีเงินสด

รายการ
บัญชีเงินสด

อางถึง
รว. 2

อางถึง
รว.2

เดบิต
15,000 -

วันที่
25xx
ม.ค. 5
25

บัญชีซื้อ
เดบิต
วันที่

เลขที่ 22
รายการ
บัญชีอุปกรณสํานักงาน
บัญชีรถยนต
160,000

รายการ

อางถึง
รว.1
รว.2

เครดิต
25,000 150,000 175,000

เลขที่ 51
อางถึง
เครดิต

90,000 90,000 -

90,000
การจัดทํางบทดลอง
จากที่ไดกลาวมาในขั้นตนแลววารายการคาทุกรายการที่เกิดขึ้นของกิจการ ตองนําไปบันทึกรายการ
เบื้องตนที่สมุดรายวันทั่วไปตามหลักบัญชีคู แลวจึงผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภท ดังนั้นยอดดุล / ยอด
คงเหลือเดบิตในบัญชีตาง ๆ ยอมเทากับยอดดุล / ยอดคงเหลือเครดิต การจัดทํางบทดลองก็เพื่อพิสูจนในขั้นแรก
วาการลงบัญชีไดทําไปอยางถูกตองตามหลักบัญชีคู การจัดทํางบทดลองจะทําขึ้นเมื่อตองการพิสูจนวา ยอดดุล
เดบิตของบัญชีตาง ๆ เทากับยอดดุลเดบิตหรือไม แตปกติแลวจะจัดทํางบทดลองกอนทํางบการเงิน เพื่อชวยให
การจัดทํางบการเงินจัดทําไดงาย
งบทดลองประกอบดวยชองตางๆดังนี้
- ชองชื่อบัญชี
สําหรับลงชื่อบัญชีแยกประเภทตางๆ
- ชองเลขที่บัญชี
สําหรับเขียนเลขที่บัญชีแยกประเภท
- ชองเดบิต
สําหรับลงจํานวนเงินของบัญชีที่มียอดดุลเดบิต
- ชองเครดิต
สําหรับลงจํานวนเงินของบัญชีที่มียอดดุลเครดิต
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ขั้นตอนในการจัดทํางบทดลอง
- หายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททุกบัญชี ตามวิธีที่กลาวมาขางตน
- เขียนชื่อบัญชีในชองบัญชี
- เขียนเลขที่บัญชีของแตละบัญชีในชองเลขที่บัญชี
- เขียนจํานวนเงินที่เปนยอดคงเหลือของแตละบัญชี ถาบัญชีใดมียอดดุลเดบิต
จะนําลงในชองเดบิต บัญชีใดมียอดดุลเครดิตจะนําลงในชองเครดิต
- ภายหลังจากลงยอดดุลในงบทดลองครบถวนแลว จะรวมเงินชองเดบิตและเครดิตซึ่งสุดทายแลว
ผลรวมทั้งสองชองนี้จะตองเทากัน แสดงวา “งบทดลองลงตัว”
อยางไรก็ ต ามการที่ง บทดลองลงตัว ไมไดหมายความว าการลงบัญ ชีถูกตองทั้งหมด เพราะอาจมี
ขอผิดพลาดอื่นที่ไมอาจทราบได เชน รายการที่ไมมีการลงบัญชี หรือลงบัญชีแตไมลงในสมุดรายวันหรือการ
ลงบัญชีผิดพลาดทั้งดานเดบิตและดานเครดิตพรอมกันทั้ง 2 ดาน เปนตน
บริษัท พานิช จํากัด
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 25xx
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
เดบิต
เครดิต
728,050 11
เงินสด
20,000 12
ลูกหนี้การคา
500 13
วัสดุสํานักงาน
200,000 17
รถยนต
25,000 18
อุปกรณสํานักงาน
22
160,000 เจาหนี้การคา
31
800,000 ทุน-หุนสามัญ
41
140,000 ขาย
90,000 51
ซื้อ
1,200 52
คาโฆษณา
5,000 53
คาเชา
1,500 54
คาซอมแซม
300 55
คาน้ํา คาไฟ
28,000 56
เงินเดือนและคาแรง
450 57
คาโทรศัพท
1,100,000 1,100,000
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บทสรุป
1. รายการคา คือ รายการที่เกิดขึ้นแลวมีผลใหสินทรัพย หนี้สิน หรือสวนของเจาของ (ทุน) มีการ
เปลี่ยนแปลง สําหรับรายการอื่นๆ ที่ไมกระทบสมการบัญชี ยอมไมใชรายการคาจึงไมตองบันทึกบัญชี เชน การ
นัดประชุมกรรมการบริษัท การออกไปเยี่ยมลูกคา การรับพนักงานขายใหมการจัดเลี้ยงประจําป เปนตน
2. รายการบัญชีที่เกิดขึ้นแตละรายการ ยอมทําใหผลรวมสะสมของสินทรัพย เทากับผลรวมสะสม
ของหนี้สินกับสวนของเจาของเสมอ ตามหลักของสมการบัญชี
3. รายการคาไมจําเปนตองใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองดานของสมการบัญชีพรอมกันแตอาจ
กระทบเพียงดานใดดานหนึ่งของสมการบัญชีก็ได โดยผลกระทบมีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง จึงทําใหเกิดการหักลาง
กันไป เชน การรับชําระเงินจากลูกหนี้
4. รายการที่เพิ่มขึ้นจะทําใหสวนของผูเปนเจาของ (ทุน) เพิ่มขึ้น คาใชจายที่เพิ่มขึ้นทําใหสวนของ
(ทุน) เจาของลดลงก็ได
5. รายการวิเคราะหรายการคาแตละรายการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางนอย 2 บัญชี ซึ่งในทาง
บัญชีเรียกวา “หลักการบัญชี” (Double-Entry Accounting) โดยรายการคาที่เกิดขึ้นตองนํามาบันทึกอยางนอย 2
รายการเสมอ ซึ่งสามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงรายการคาที่สําคัญที่สงผลตอสมการบัญชีไดดังตารางที่แสดงไว
ดังนี้
รายการคา

สมการบัญชี
สินทรัพย = หนี้สิน + สวนของผูถือหุน

การรับชําระหนี้การลูกหนี้

เงินสดเพิ่ม ลูกหนี้ลด = หนี้สิน +สวนของผูถือหุน

การจายเงินซื้อเครื่องจักร

เงินสดลด เครื่องจักรเพิ่ม = หนี้สิน
+สวนของผูถือหุน

การจายชําระเจาหนี้

เงินสดลด = หนี้สินเพิ่ม + สวนของผูถือหุน

การกอหนี้ไดรับเงินสด

เงินสดลด = หนี้สินเพิ่ม + สวนของผูถือหุน

ออกจําหนายทุนเรือนหุน
หุนสามัญไดรับเงินสด

เงินสดเพิ่ม = หนี้สิน + สวนของผูถือหุนเพิ่ม

เรียกคืนทุนหุนสามัญโดยคืนเงิน

เงินสดลด = หนี้สิน + สวนของผูถือหุนลด

การเกิดขึ้นของรายได
รับเงินรายไดคาบริการ
ใหบริการลูกคาแลว
แตยังไมไดรับการชําระเงิน
(รายไดคางรับ)
การเกิดขึ้นของคาใชจาย
จายเงินเดือน

เงินสดเพิ่ม = หนี้สิน + สวนของผูถือหุนเพิ่ม

สัญลักษณทางการบัญชี
เดบิตเงินสด
เครดิตลูกหนี้
เดบิตเครื่องจักร
เครดิตเงินสด
เดบิตเจาหนี้
เครดิตเงินสด
เดบิตเงินสด
เครดิตเจาหนี้
เดบิตเงินสด
เครดิตทุนเรือนหุน-หุนสามัญ
เดบิตทุนเรือนหุน-หุนสามัญ
เครดิตเงินสด
เดบิตเงินสด
เครดิตรายไดคาบริการ

ลูกหนี้เพิ่ม = หนี้สิน + สวนของผูถือหุนเพิ่ม

เดบิตลูกหนี้
เครดิตรายไดคาบริการ

เงินสดลด = หนี้สิน + สวนของผูถือหุนลด

เดบิตเงินเดือน
เครดิตเงินสด

