
 

บทที่  2 
งบการเงิน 

 
 งบการเงิน เปนรายงานทางการเงินที่แสดงถึงฐานะการเงินผลการดําเนินงาน และ
แสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินสด อยางมีแบบแผน และเปนบทสรุปของการทําบัญชีในการ
รวบรวมขอมูลตาง ๆ เพื่อนําเสนอขอมูลใหผูใชงบการเงินใชในการตัดสินใจ  โดยรายงานทาง
การเงินดังกลาวควรจัดทําใหเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี และควรเปดเผยเกณฑ 
ในการจัดทํางบการเงิน เชน นโยบายการบัญชี การนําเสนองบการเงินที่สมบูรณ ควรนําเสนอ
อยางนอยปละคร้ัง ณ วันสิ้นงวดบัญชี  โดยผูบริหารของกิจการเปนผูมีหนาที่ในการจัดทํา  และ
นําเสนองบการเงิน 
 

วัตถุประสงคของการจัดทํางบการเงิน 
 
 งบการเงินจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน การ
ดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ อันเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินใน
การนําขอมูลไปใชในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ โดยขอมูลสวนใหญที่แสดงในงบการเงินแสดง
ขอมูลเปนตัวเลข  จากผลกระทบทางการเงินของเหตุการณในอดีต  และขอมูลดังกลาวยัง
สะทอนใหเห็นถึงผลการบริหารงานของฝายบริหาร หรือความรับผิดชอบของฝายบริหารในการ
บริหารทรัพยากรของกิจการ เพื่อใหผูใชงบการเงินนําไปประกอบการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ซ่ึง
การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจนี้อาจรวมถึงการตัดสินใจลงทุน หรือการตัดสินใจขายเงินลงทุนใน
กิจการออกไป หรืออาจตัดสินใจโยกยาย หรือเปล่ียนแปลงผูบริหารใหม    
 นอกจากนี้งบการเงินควรแสดงขอมูลของรอบระยะเวลาที่ผานมาเพื่อใหผูใชงบ
การเงินสามารถเปรียบเทียบฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน
ของกิจการสําหรับรอบระยะเวลาที่ตางกัน โดยการจัดทํางบการเงินเปรียบเทียบ 2 ประหวางป
ปจจุบันกับปที่ผานมา ทั้งนี้งบการเงินอาจไมไดใหขอมูลทุกประเภทที่ผูใชงบการเงินตองการ 
ดังนั้นผูใชงบการเงินจึงควรนําขอมูลจากงบการเงินไปใชเปนสวนประกอบหนึ่งในการตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกิจอยางระมัดระวังควบคูกับปจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจเชน การ
คาดการณเชิงเศรษฐกิจในอนาคต ความผันผวนทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย  



ความหมายของงบการเงิน 
 

นักวิชาการไดใหความหมายของงบการเงิน ไวหลายทัศนะ ดังนี้ 
งบการเงิน  หมายถึง  รายงานผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลง

ฐานะการเงินของกิจการ ไมวาจะรายงานโดยงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกําไรสะสม งบกระแส
เงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน งบประกอบ หรือหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน หรือคําอธิบายอื่น (ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ) 
 งบการเงิน หมายถึง รายงานผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลง
ฐานะการเงินของกิจการ ไมวาจะรายงานโดยงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกําไรสะสม งบกระแสเงิน
สด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน งบประกอบ หรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
หรือคําอธิบายอื่นซึ่งระบุไววาเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน(สมเดช  โรจนคุรีเสถียร, และคณะ, 
2548, หนา 124) 
 งบการเงิน หมายถึง รายงานผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปง
ฐานะการเงินของกิจการ ประกอบดวย งบกําไรขาดทุน งบกําไรสะสม งบดุล งบกระแสเงินสด 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน งบประกอบ หรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือ
คําอธิบายอื่นซึ่งระบุวาเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน (กชกร  เฉลิมกาญจนา, วชิระ  บุณยเนตร, 
ปริญดา  มณีโรจน, และสุพิชชา  โมรากุล, 2545, หนา 1) 

จากความหมายของงบการเงินดังกลาวขางตนสรุปไดวา งบการเงิน หมายถึง รายงาน
ทางการเงินที่แสดงถึงผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูเปนเจาของ
โดยการนําเสนอในรูปของงบกําไรขาดทุน งบดุล งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ 
หรืองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด นโยบายการบัญชี และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 
 

เอกลักษณของงบการเงิน 
 

ปกติงบการเงินที่เสนอตอผูใชงบการเงินโดยทั่วไป จะปรากฏในรายงานประจําปของ
กิจการ ซ่ึงในรายงานประจําปนั้นนอกจากงบการเงินแลวยังจะประกอบดวยขอมูลทางการเงินและ
ขอมูลอ่ืน เชน คําชี้แจงของประธานกรรมการหรือคณะกรรมการ คําชี้แจงของกรรมการ
ตรวจสอบ ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ ภาวะอุตสาหกรรม



และการแขงขัน ผูถือหุนและการจัดการ ปจจัยควมเสี่ยง คําอธิบายและการวิเคราะหของฝาย
จัดการ  ซ่ึงการจัดทําขอมูลบางอยางไมตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ในขณะที่การจัดทํางบ
การเงินนั้น มาตรฐานการบัญชีกําหนดวา กิจการตองนํามาตรฐานการบัญชีมาใชปฏิบัติอยาง
เหมาะสม กลาวคือ การจัดทํางบการเงินจะตองเปนไปตามขอกําหนดทุกขอในมาตรฐานการบัญชี
ที่เกี่ยวของเพื่อใหงบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะ
การเงินโดยถูกตองตามที่ควรอันเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินอยางแทจริง (ธนชัย  ยมจินดา, 
ดรรชนี บุญเหมือนใจ, 2547, หนา 51) 

งบการเงินตองมีเอกลักษณที่เดนชัดจากขอมูลอ่ืนที่นําเสนอในเอกสารเผยแพรชุด
เดียวกัน ซ่ึงตามปกติมาตรฐานการบัญชีจะใชปฏิบัติสําหรับการจัดทํางบการเงินโดยไมตอง
นํามาใชปฏิบัติกับขอมูลอ่ืนที่แสดงในรายงานประจําป หรือเอกสารเผยแพรอ่ืน ดังนั้นจึงเปนเรื่อง
สําคัญที่ผูใชงบการเงินจะสามารถจําแนกขอมูลที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีจากขอมูลอ่ืนที่
ไมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ซ่ึงแมวาขอมูลนั้นจะมีประโยชนตอผูใชงบการเงินก็ตาม 

ทั้งนี้สวนประกอบแตละสวนของงบการเงินตองมีเอกลักษณเฉพาะ ซ่ึงอาจตองแสดง
ซํ้าหากจําเปนเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางถูกตอง และตองแสดงขอมูลตอไปนี้อยางเดนชัด  

1.  ช่ือของกิจการที่เสนอรายงานหรือสัญลักษณของกิจการ 
2.  การระบุวางบการเงินนั้นเปนงบการเงินเดี่ยวหรืองบการเงินรวม 
3.  วันที่ในงบดุลหรือรอบระยะเวลาของงบการเงินที่เกี่ยวของ 
4.  สกุลเงินที่ใชรายงาน 
5.  จํานวนหลักที่ใชในการแสดงตัวเลขในงบการเงิน 
การแสดงขอมูลดังกลาวสามารถแสดงเปนหัวเร่ืองที่หัวกระดาษ และหัวเร่ืองยอในแต

ละชองของรายการ ทั้งนี้ควรแสดงไวทุกหนาของงบการเงิน ผูจัดทําตองใชดุลยพินิจในการพิจารณา
วิธีการแสดงขอมูลที่ดีที่สุด และบอยครั้งที่ผูใชงบการเงินสามารถเขาใจงบการเงินไดดีขึ้นหาก
กิจการแสดงจํานวนเงินไวเปนหลักพัน หรือหลักลาน ในกรณีนี้สามารถทําไดหากกิจการเปดเผย
ถึงหลักจํานวนที่ใชในการแสดงตัวเลขในรายงาน และหากการแสดงดังกลาวไมทําใหขอมูล
สูญเสียความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ  
 
 
 
 
 



งวดบัญชี 
 
 กิจการตองนําเสนองบการเงินอยางนอยปละครั้ง ยกเวนในกรณีพิเศษที่มีการ
เปลี่ยนแปลงวันที่ในงบดุล กิจการที่จําเปนตองนําเสนองบการเงินซึ่งมีงวดบัญชีส้ันหรือยาวกวา
หนึ่งปใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมดังนี้ 
 1.  เหตุผลในการใชงวดบัญชีที่ส้ันหรือยาวกวาหนึ่งป ซึ่งกิจการควรเปดเผยเหตุผล
ของการเปลี่ยนแปลงงวดบัญชีไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 2.  ขอเท็จจริงที่วาจํานวนที่นํามาจากงวดกอนไมสามารถเปรียบเทียบไดกับจํานวน
ของงวดปจจุบันที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ งบ
กระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เชน กิจการถูกซ้ือโดยกิจการอีกแหงหนึ่ง ซ่ึงมี
งวดบัญชีตางกัน ทําใหผูใชงบการเงินไมสามารถเปรียบเทียบจํานวนที่แสดงอยูในงวดบัญชี

ปจจุบันกับขอมูลในงวดบัญชีกอนได 
 งบการเงินโดยทั่วไปจะจัดทําขึ้นสําหรับรอบระยะเวลา 1 ป เสมอ แตในทางปฏิบัติ
กิจการบางกิจการอาจตองการที่จะจัดทํางบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาอื่น เชน 52 สัปดาห ซ่ึงการ
ปฏิบัติดังกลาวไมทําใหงบการเงินแตกตางไปจากงบการเงินของรอบระยะเวลา 1 ป อยางมีนัยสําคัญ 

 
การรับรูองคประกอบในงบการเงิน 
 
 องคประกอบของงบการเงิน เปนการจัดประเภทของรายการและเหตุการณทางบัญชีตาม
ลักษณะเชิงเศรษฐกิจ ทั้งนี้องคประกอบที่เกี่ยวของกับฐานะการเงิน ไดแก  สินทรัพย หนี้สิน และ
สวนของเจาของ  และองคประกอบที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน ไดแก รายได และคาใชจาย การ
รับรูรายการในงบการเงินตามแมบทบัญชี มีรายละเอียดดังนี้ (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแหงประเทศไทย, 2542, หนา 24 - 26) 
 การรับรู  หมายถึง การแสดงรายการในงบดุลหรืองบกําไรขาดทุนดวยลักษณะตัวอักษร 
และจํานวนเงินพรอมกับรวมจํานวนเงินนั้นในยอดรวมของงบการเงิน 

การรับรูรายการ หมายถึง การรวมรายการเขาเปนสวนหนึ่งของงบดุลและงบกําไร
ขาดทุน หากรายการนั้นเปนไปตามความหมายขององคประกอบงบการเงิน และจะรับรูเมื่อเขา
เงื่อนไขทุกขอ ดังนี้ 



1.  มีความเปนไปไดคอนขางแนที่ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตของรายการดังกลาว
จะเขา หรือออกจากกิจการ 

2.  รายการดังกลาวมีราคาทุนหรือมูลคาที่สามารถวัดคาไดอยางนาเชื่อถือ 
หากกิจการมิไดรับรูรายการในงบดุลหรืองบกําไรขาดทุนทั้งที่เขาเกณฑการรับรูรายการ 

ถือเปนขอผิดพลาดที่ไมอาจแกไขไดดวยการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือ
คําอธิบายเพิ่มเติม การรับรูรายการตามองคประกอบงบการเงิน มีดังนี้ 

1. การรับรูรายการสินทรัพย  สินทรัพยครรับรูในงบดุลเมอมีความเปนไปไดคอนขาง
แนที่ประโยชนเชิงเสรษฐกิจในอนาคตจะเขาสูกิจการ และสินทรัพยนั้นมีราคาทุน หรือมูลคาที่
สามารถวัดไดอยางนาเชื่อถือ 

2. การรับรูหนี้สิน หนี้สินควรรับรูในงบดุลเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของทรัพยากรจะออกจากกิจการเพื่อชําระภาระผูกพันที่ตองชําระนั้นสามารถ
วัดคาไดอยางนาเชื่อถือ 

3. การรับรูรายได รายไดควรรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหรือการลดลงของหนี้สิน และเมื่อกิจการสามารถ
วัดคาของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตไดอยางนาเชื่อถือ 

4.  การรับรูคาใชจาย คาใชจายควรรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตไดลดลงเนื่องจากการลดลงของสินทรัพยหรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน และเมื่อกิจการสามารถ
วัดคาของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตไดอยางนาเชื่อถือ 

 
การวัดมูลคาองคประกอบของงบการเงิน 
 
 การวัดมูลคา หมายถึง การกําหนดจํานวนที่เปนตัวเงินเพื่อรับรูองคประกอบของงบ
การเงินในงบดุล และงบกําไรขาดทุน แมบทการบัญชีไดใหแนวทางการวัดมูลคาองคประกอบของ
งบการเงินโดยใชเกณฑตาง ๆ ดังนี้ (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 
2542, หนา 27-28) 
 1.  ราคาทุนเดิม  หมายถึง การบันทึกสินทรัพยดวยจํานวนเงินสด หรือรายการเทียบเทา
เงินสดที่จายไป หรือบันทึกดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งที่นําไปแลกสินทรัพยมา ณ เวลาที่ไดมาซึ่ง
สินทรัพยนั้น และการบันทึกหนี้สินดวยจํานวนเงินที่ไดรับจากการกอภาระผูกพัน หรือบันทึกดวย



จํานวนเงินสด หรือรายการเทียบเทาเงินสดที่คาดวาจะตองจายเพื่อชําระหนี้สินที่เกิดจากการ
ดําเนินงานตามปกติของกิจการ เชน ภาษีเงินได 
 2.  ราคาทุนปจจุบัน  หมายถึง การแสดงสินทรัพยดวยจํานวนเงินสด หรือรายการ
เทียบเทาเงินสดที่ตองจายในขณะนั้นเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพยชนิดเดียวกัน หรือสินทรัพยที่เทา
เทียมกัน และการแสดงหนี้สินดวยจํานวนเงินสด หรือรายการเทียบเทาเงินดสที่ตองใชชําระภาระ
ผูกพันในขณะนั้น 
 3.  มูลคาท่ีจะไดรับ  หมายถึง การแสดงสินทรัพยดวยจํานวนเงินสดหรือรายการ
เทียบเทาเงินสดที่อาจไดมาในขณะนั้นหากกิจการขายสินทรัพยโดยมิใชการบังคับขาย และการ
แสดงรายการเทียบเทาเงินสดที่คาดวาจะตองจายเพื่อชําระหนี้ที่เกิดจากการดําเนินงานตามปกติ 
 4.  มูลคาปจจุบัน  หมายถึง การแสดงสินทรัพยดวยมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับ
สุทธิในอนาคตซึ่งคาดวาจะไดรับในการดําเนินงานตามปกติของกิจการ และการแสดงหนี้สินดวย
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจายสุทธิซ่ึงคาดวาจะตองจายในการชําระหนี้สินภายใตการ
ดําเนินงานตามปกติของกิจการ 
 

สวนประกอบของงบการเงิน 
 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 เร่ืองการนําเสนองบการเงิน ไดกําหนดสวนประกอบ
ของงบการเงินที่สมบูรณตองประกอบดวยงบการเงินดังนี้(สมาคมนักบัญชี และผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแหงประเทศไทย, 2542, หนา 6) 

1. งบดุล 
2. งบกําไรขาดทุน 
3. งบใดงบหนึ่งดังตอไปนี้ 

3.1  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ 
3.2  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

4. งบกระแสเงินสด 
5. นโยบายการบัญชี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ทั้งนี้นอกจากขอมูลที่นําเสนอในงบการเงินแลว กิจการควรจัดใหมีรายงานการ

วิเคราะหขอมูลในงบการเงินโดยผูบริหารของกิจการซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทํา และ
นําเสนองบการเงิน ไดอธิบายสวนสําคัญของผลการดําเนินงานของกิจการ รวมทั้งฐานะการเงิน 



และความไมแนนอนที่กิจการกําลังเผชิญอยู รวมถึงการวิเคราะหปจจัย อิทธิพลสําคัญที่มีผลตอ
การดําเนินงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ การตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงของกิจการ รวมทั้งนโยบายการลงทุนเพื่อรักษาระดับ และเพิ่มผลการดําเนินงาน 
นโยบายจายปนผล แหลงเงินทุนของกิจการ นโยบายเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุน นโบบายบริหาร
ความเสี่ยง จุดเดน และทรัพยากรของกิจการที่ไมไดสะทอนอยูในงบดุลภายใหขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี 

1.  งบดุล (balance sheet)  งบดุลเปนรายงานการเงินซ่ึงเปนสวนประกอบหนึ่งงบ
การเงิน  โดยนักวิชาการไดใหความหมายของงบดุล ไวหลายทัศนะ ดังนี้ 

งบดุล หมายถึง งบที่แสดงถึงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง วามีสินทรัพย 
หนี้สิน และสวนของเจาของเทาใด (ไพบูลย ผจงวงศ, 2547 , หนา 18) 

งบดุล หมายถึง รายงานที่แสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยแสดง
ใหทราบวากิจการมีสินทรัพยอะไรบาง และใครมีสิทธิเรียกรองในสินทรัพยเหลานั้น (อัญชลี  
พิพัฒนเสริญ, 2545, หนา 86) 
 จากความหมายงบดุลดังกลาวขางตนสรุปไดวา งบดุล หมายถึง รายงานการเงินที่
แสดงถึงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง เกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน และสวนของ
เจาของ ซ่ึงรับรู และวัดมูลคาตามองคประกอบของงบการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1  สินทรัพย (assets)  หมายถึง ทรัพยากรที่อยูในความควบคุมของกิจการ 
ทรัพยากรดังกลาวเปนผลของเหตุการณในอดีต ซ่ึงกิจการคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
จากทรัพยากรนั้นในอนาคต โดยทรัพยากรที่อยูในการควบคุมของกิจการ อาจเปนสิ่งที่มีตัวตน
หรือไมมีตัวตนก็ได หรือ สิทธิทางกฎหมาย กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย  สิทธิเรียกรอง เชน ลูกหนี้
ที่ดิน  สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และตองใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต ซ่ึงประโยชนดังกลาวจะ
กอใหเกิดกระแสเงินสด และรายการเทียบเทาเงินสดแกกิจการทั้งทางตรงและทางออม เชน นํามา
ผลิตสินคา หรือบริการ นําไปแลกกับสินทรัพยอ่ืน นําไปชําระหนี้สิน หรืออาจนําสินทรัพยมา
แบงปนสวนทุนใหกับเจาของ  ทั้งนี้สินทรัพยตองสามารถวัดมูลคาตีราคาเปนตัวเงินไดอยาง
เชื่อถือ  

สินทรัพยตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 เร่ือง การนําเสนองบการเงิน ไดแบง
สินทรัพยออกเปน 2 ประเภท  คือ (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 
2542, หนา 18) 

1.1.1  สินทรัพยหมุนเวียน (current assets) หมายถึง เงินสด หรือสินทรัพยอ่ืน 
ๆ ที่เปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย หรือขาย หรือใชหมดไปในการดําเนินงาน และกิจการคาดวาจะไดรับ



ประโยชนจากสินทรัพยนั้นภายใน 1 ป หรือ 1 วงจรดําเนินงาน หรือรอบระยะเวลาการดําเนินงาน
ตามปกติโดยทั่วไปมักแสดงในงบดุล โดยเรียงตามลําดับรายการที่เปล่ียนเปนเงินสดไดงายไว
กอนหลังดังนี้ 

1.1.1.1  เงินสด และเงินฝากธนาคาร (cash on hand and at banks) 
หมายถึง ธนบัตร และเหรียญกษาปณที่กิจการมีอยู เช็คที่ยังมิไดนําฝาก เช็คเดินทาง ดราฟตของ
ธนาคาร ธนาณัติ และเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 
 1.1.1.2  เงินลงทุนระยะสั้น (short-term investments) หมายถึง 
หลักทรัพยที่ซ้ือจากเงินสดที่กิจการเหลือใช โดยมีวัตถุประสงค เพื่อหาดอกผลจากเงินลงทุนนั้น 
และเปนหลักทรัพยที่อยูในความตองการของตลาด และฝายจัดการจะขายเมื่อตองการใชเงินสด 
หรือเงินลงทุนประเภทนี้อาจเรียกวาหลักทรัพยในความตองการตลาด (marketable securities) ซ่ึง
ตองระบุวาเปนประเภทหนี้ หรือประเภททุน และซื้อมาเพื่อวัตถุประสงคเพื่อคา หรือเผ่ือขายดวย 
 1.1.1.3  ลูกหนี้การคา (accounts receivable) หมายถึง จํานวนเงินที่
บุคคลภายนอกหรือกิจการที่คางชําระคาสินคาหรือบริการที่กิจการไดขายไปตามปกติ โดยปกติ
ลูกหนี้การคามีอายุไมเกิน 1 ป  นอกจากลูกหนี้การคาแลว กิจการอาจมีลูกหนี้อันเกิดจากกรณอ่ืีน ๆ 
เชน ใหบุคคลอื่นกูเงินมีกําหนดใชคืนภายใน 1 ป เงินที่ใหพนักงานของกิจการยืม ลูกหนี้ที่เกิดขึ้น
ในกรณีนี้เรียกวา ลูกหนี้อ่ืน ๆ ใหแสดงรายการแยกตางหากจากลูกหนี้การคา 
 1.1.1.4  ตั๋วเงินรับ (notes receivable)  หมายถึง ตราสาร หรือสัญญา
อันเปนลายลักษณอักษร อันไดแก ตั๋วแลกเงิน (bill of exchange) และตั๋วสัญญาใชเงิน 
(promissory note) ซ่ึงผูจายเงินจํานวนหนึ่งใหโดยปราศจากเงื่อนไขในกําหนดเวลาที่แนนอน 
อาจจะมีดอกเบี้ยระบุไวดวยก็ได ใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินตามตั๋วนั้น ซ่ึงเรียกวา ผูรับเงิน ตั๋วเงิน
รับจึงเปนสินทรัพยอยางหนึ่งของผูรับเงิน เปนหลักฐานแสดงสิทธิที่ไดรับเงินในกําหนดเวลาที่
แนนอน ตั๋วเงินรับอาจโอนใหบุคคลหรือกิจการอื่นได หรือถาตองการใชเงินกอนตั๋วครบ
กําหนดก็อาจจะนําตั๋วเงินรับไปขายลดใหกับธนาคารหรือสถาบันการเงินได 
 1.1.1.5   เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (short-term loan 
to related parties) หมายถึง  เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งลูกหนี้
ในลักษณะอื่นใดซึ่งจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน นอกจากลูกหนี้ที่เกิดจากการซื้อสินคาหรือบริการ 
 1.1.1.6   สินคาคงเหลือ (merchandise inventory) หมายถึง ของที่ซ้ือ
หรือไดมาเพื่อขายโดยมิไดมีการแปรสภาพของนั้น สวนกิจการที่ผลิตสินคาจําหนายเองเรียกสินคา
คงเหลือวา ของคงเหลือ (inventories) ซ่ึงมีความหมายรวมถึงสินคาสําเร็จรูป คือ สินคาที่ผลิตเสร็จ
แลว งานระหวางทํา วัตถุดิบ และวัสดุตาง ๆ ที่ใชในการผลิตเพื่อขายตามปกติของกิจการ 



 1.1.1.7 วัสดุสํานักงาน (office supplies) หมายถึง วัสดุที่ใชใน
สํานักงาน หรือในรานคาและสามารถใชหมดภายใน 1 ป เชน เครื่องเขียน กระดาษ แสตมป ถุง 
กระดาษหอสินคา ฯลฯ เมื่อใชวัสดุสํานักงานหมดไป กิจการจะตัดเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
เรียกวาวัสดุสํานักงานใชไป 
 1.1.1.8   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (other current assets) หมายถึง 
คาใชจายลวงหนา รายไดคางรับ และสินทรัพยหมุนเวียนอื่นใดนอกเหนือจากที่แสดงรายการ 
1.1.1.1 – 1.1.1.7  ดังนี้ 
     1)  รายไดคางรับ (accrued revenue) หมายถึง รายไดอ่ืน ๆ 
ของกิจการที่เกิดขึ้นแลวแตยังไมไดรับเงิน เชน รานสรรพสินคาแหงหนึ่ง รายไดปกติของราน
คือ คาขายสินคา รานนี้อาจจะใหคนอื่นเชาเนื้อที่บางสวนของรานทําเปนรานขายอาหาร รายไดที่
เกิดขึ้นคือ คาเชารับ ถากิจการทํางบการเงินในวันสิ้นงวด และผูเชายังไมไดชําระเงินคาเชา 
กิจการจะมีรายไดคางรับเกิดขึ้น 
      2)  คาใชจายจายลวงหนา (prepaid expenses) หมายถึง 
คาใชจายที่จายไปกอนสําหรับสินทรัพย หรือบริการที่จะไดรับประโยชนในอนาคต และจะใชหมด
ไปในระยะเวลาอันสั้น มักจะเกิดขึ้นในการดําเนินงานตามปกติของกิจการ เชน คาเชาจายลวงหนา 
คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา เปนตน 

1.1.2  สินทรัพยไมหมุนเวียน (non-current assets) หมายถึง สินทรัพยที่ไม
สามารถเปลี่ยนเปนเงินสดได หรือขาย หรือใชหมดไปในการดําเนินงาน และกิจการคาดวาจะ
ไดรับประโยชนจากสินทรัพยเกินกวาระยะเวลา 1 ป หรือ 1 วงจรดําเนินงาน หรือรอบระยะเวลา
การดําเนินงานตามปกติ สินทรัพยไมหมุนเวียนแบงได ดังนี้ 

1.1.2.1   เงินลงทุนระยะยาว (long-term investments) หมายถึง เงิน
ลงทุนซื้อหุน หุนกูของบริษัทอื่น ซ่ึงซื้อไวโดยมีวัตถุประสงคที่จะควบคุมบริษัทนั้น หรือเพื่อ
รักษาความสัมพันธอันดีกับธุรกิจอ่ืน พันธบัตรรัฐบาล หรือหุนกูในบริษัทอื่น ซ่ึงซื้อไวเพื่อให
ไดรับผลตอบแทน คือ ดอกเบี้ย อันเปนรายไดอยางหนึ่งของกิจการ  ที่ดิน อาคารที่ซ้ือไวเพื่อใช
ประโยชนในเวลาขางหนา โดยใหผูอ่ืนเชา  เงินที่กันไวเพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใด
โดยเฉพาะ เชน เพื่อไถถอนหนี้สินระยะยาว เงินจํานวนนี้อาจนําไปฝากธนาคาร หรือซ้ือหลักทรพัย
ซ่ึงจะไดรับดอกเบี้ยเปนคาตอบแทนระหวางที่ยังไมไดใชเงินจํานวนนี้ 
 1.1.2.2  เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกนั (long-term loan to 
related parties) หมายถึง เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งลูกหนี้ใน
ลักษณะอื่นใดซึ่งไมจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน  



 1.1.2.3  เงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (investments for using 
the equity method) หมายถึง เงินลงทุนในบริษัทรวมหรือบริษัทยอยซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียท่ี
กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี 

1.1.2.4  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (property, plant and equipment)  
หมายถึง สินทรัพยที่มีตัวตน และลักษณะคงทนถาวรที่ใชในการดําเนินกิจการ และใชไดยาวนาน
กวาหนึ่งรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติ เปนสินทรัพยที่กิจการมีไวเพื่อใชในการดําเนินงาน
มิไดมีไวเพื่อขาย สินทรัพยถาวรเหลานี้ไดแก 

1) ที่ดิน (land)  หมายถึง ที่ดินที่ใชประโยชนในการ
ดําเนินงาน เชน เปนที่กอสรางสํานักงาน โรงงาน โรงเก็บสินคา และสิ่งปลูกสรางอื่น ๆ ฯลฯ 

2) อาคาร (building) หมายถึง ส่ิงปลูกสรางที่ใชในการ
ดําเนินงานของกิจการ ซ่ึงรวมทั้งอาคารสํานักงาน และโรงงานที่ใชในการผลิตสินคา 

3) อุปกรณ (equipment) หมายถึง เครื่องมือเครื่องใชใน
โรงงาน เครื่องจักรตาง ๆ และเครื่องใชภายในสํานักงาน เชน โตะ เกาอี้ ช้ันวางสินคา เครื่องตกแตง
รานคา เครื่องพิมพดีด เครื่องคิดเลข หรือเครื่องคํานวณ ตูเก็บเอกสาร เครื่องตกแตงตาง ๆ ภายใน
สํานักงาน ฯลฯ 

1.1.2.5  สินทรัพยไมมีตัวตน (intangible assets)  หมายถึง สินทรัพยที่
ไมมีรูปรางหรือตัวตน แตมีมูลคาในรูปตัวเงิน เชน คาความนิยม สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา 
สัมปทาน 

 1) คาความนิยม (goodwill) หมายถึง คุณคา หรือความสามารถ
ในการบริหารงานไดอยางนาเชื่อถือจนมีช่ือเสียงเปนที่รูจักกันอยางยาวนาน มักจะเกิดขึ้นเมื่อมี
การขายกิจการ 

 2)  สิทธิบัตร (patent)  หมายถึง สิทธิพิเศษที่กฎหมายกําหนด
ในชวงระยะเวลาจํากัดใหเจาของสิทธิบัตรมีสิทธิเด็ดขาด หรือสิทธิแตเพียงผูเดียวในการแสวงหา
ประโยชนจากการประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑที่ไดรับจากสิทธิบัตรนั้น  

3)   เครื่องหมายการคา (trademark) หมายถึง เครื่องหมายที่ใช 
หรือจะใชเปนที่หมาย หรือเกี่ยวของกับสินคา เพื่อแสดงวาสินคาที่ใชเครื่องหมายการคานั้นแตกตาง
กับสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่น 

4)  ลิขสิทธิ์ (copyright) หมายถึง สิทธิที่มอบใหกับบุคคล 
หรือคณะบุคคลในการคัดลอก พิมพ จําหนาย ในงานดานวรรณกรรม และศิลปกรรม เชน บท
ประพันธ หนังสือ รูปภาพ 



5)  สัมปทาน (franchise) หมายถึง สัญญาที่รัฐบาลไดมอบ
ใหกับบุคคล หรือคณะบุคคลใหเขาดําเนินงานในสินทรัพยของรัฐบาลตามระยะเวลาที่กําหนด 
เชน สัมปทานปาไม สัมปทานเหมืองแร สัมปทานน้ํามัน 

1.1.2.6   สินทรัพยอ่ืน (other assets) หมายถึง สินทรัพยที่ใชประโยชน
ในการดําเนินงานของกิจการ ซ่ึงไมไดนับรวมอยูในสินทรัพยหมุนเวียน และสินทรัพยที่กลาว
มาแลว  ไดแก คาใชจายจายลวงหนาระยะยาว หรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ฯลฯ ปกติในงบดุล 
แสดงสินทรัพยไมมีตัวตนไวภายใตหัวขอเดียวกับสินทรัพยอ่ืน 

1.2 หนี้สิน (liabilities) หมายถึง ภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการ ภาระผูกพัน
ดังกลาวเปนผลของเหตุการณในอดีตซ่ึงการชําระภาระผูกพันนั้นคาดวาจะสงผลใหกิจการ
สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 
 ภาระผูกพันหมายถึง หนาที่ หรือ ความรับผิดชอบที่ตองปฏิบัติตามที่ตกลงไว 
ภาระผูกพันอาจมีผลบังคับตามกฎหมาย กิจการตองสละทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อ
ชําระภาระผูกพันในปจจุบันตามขอกําหนดในสัญญา อยางไร ก็ตามการชําระภาระผูกพันใน
ปจจุบันอาจเกิดไดโดยการจายเงินสด  การโอนสินทรัพยอ่ืน ๆ  การใหบริการ  การเปลี่ยนภาระ
ผูกพันเดิมเปนภาระผูกพันใหม  การแปลงหนี้ใหเปนทุน หรือภาระผูกพันอาจสิ้นสุดลงดวยวิธีอ่ืน 
เชน การที่เจาหนี้ยกหนี้ให  หนี้สินไดแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1.2.1  หนี้สินหมุนเวียน (current liabilities) หมายถึง หนี้สินที่มีระยะเวลาการ
ชําระคืนภายใน 1ป หรือภายในรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติของกิจการ หนีสิ้นหมนุเวยีน
จะชําระดวยสินทรัพยืหมุนเวียนหรือดวยการกอหนี้สินระยะสั้นอ่ืนแทน การแสดงรายการหนี้สิน
ในงบดุลนิยมเรียงตามลําดับระยะเวลาการชําระหนี้กอนหลังหนี้ ซ่ึงจะตองชําระเร็วที่สุดจะเรียง
เปนรายการแรก หรือเรียงตามความสําคัญของรายการดังนี้ 

1.2.1.1   เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (bank 
overdraft and short-term loans from financial institutions) หมายถึง จํานวนเงินที่ผูฝากเปนหนี้
ธนาคาร อันเกิดจากการสั่งจายเงินเกินกวาจํานวนที่ฝากไว สวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
หมายถึง หนี้สินที่เกิดจากการกูยืมธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอ่ืน รวมทั้งการขายหรือขาย
ชวงลดตั๋วเงินกับสถาบันการเงิน ซ่ึงจัดเปนหนี้สินหมุนเวียน 

1.2.1.2   เจาหนี้การคา (accounts payable) หมายถึง พันธะหรือจํานวน
เงินที่กิจการจะตองชําระคาสินคาหรือบริการที่ไดรับปกติเกิดขึ้นกรณีซ้ือสินคาหรือบริการเปนเงิน
เชื่อ ถากิจการมีเจาหนี้นอยรายอาจแยกแสดงการบันทึกเปนราย ๆ ในบัญชี และในงบดุล แตถามี
เจาหนี้จํานวนมากรายใหลงบัญชีเดียวกัน และงบดุลแสดงเปนยอดเดียว 



1.2.1.3   ตั๋วเงินจาย (notes payable) หมายถึง คํามั่นสัญญาที่ทําเปน
ลายลักษณอักษรโดยกิจการรับรองที่จะจายเงินตามจํานวนเงินในตั๋วพรอมทั้งดอกเบี้ย (ถามี) เปน
จํานวนแนนอนโดยปราศจากเงื่อนไขใหแกบุคคลอีกคนหนึ่งในกําหนดเวลาที่แนนอน การรับรอง
อาจรับรองในกรณีการกูเงิน ซื้อสินคาหรือสินทรัพยอ่ืน อาจรับรองในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน หรือตั๋ว
แลกเงินอยางใดอยางหนึ่งอันเปนพันธะของกิจการที่ตองชําระเงินตามตั๋วใหแกผูมีสิทธิไดรับเงิน 

1.2.1.4   สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 
(current portion of long-term loans) หมายถึงเงินกูยืมระยะยาวที่จะถึงกําหนดชําระคืนในงวดบัญชี
ถัดไป 

1.2.1.5   เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน (short-term loans 
from related parties) หมายถึง เงินกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอื่นใดซึ่งจัดเปนหนี้สินหมุนเวียน นอกจากหนี้สินที่เกิดจากการซื้อสินคา
หรือบริการ  

1.2.1.6   หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ (other current liabilities) หมายถึง 
คาใชจายคางจาย รายไดรับลวงหนา และหนี้สินหมุนเวียนอ่ืนใด นอกจากที่กําหนดใหแสดงไวใน
รายการ 1.2.1.1 – 1.2.1.5 

   1)   คาใชจายคางจาย (accrued expenses) หมายถึง คาใชจาย
ที่ใหประโยชนแกกิจการแลว แตยังไมไดชําระเงินในวันทํางบดุล เชน คาเชาคางจาย คาน้ําคาไฟ
คางจาย คาแรงคางจาย  

    2)   เงินปนผลคางจาย  (accrued dividends) หมายถึง สวน
ของกําไรที่แบงใหแกผูถือหุนซึ่งไดมีการประกาศจายแลว แตยังมิไดจายใหผูถือหุนในวันปดบัญชี 

    3)  รายไดรับลวงหนา (revenue received in advance or 
unearned revenue) หมายถึง   หนี้สินที่เกิดจากการที่กิจการรับเงินไวลวงหนาสําหรับคาสินคา หรือ
บริการที่ยังมิไดใหลูกคา  จึงเกิดเปนพันธะแกกิจการที่จะตองสงมอบสินคา หรือบริการใหแก
ลูกคาตอไปในอนาคต 

1.2.2   หนี้สินไมหมุนเวียน (non-current liabilities) หมายถึง หนี้สินซึ่งมี
ระยะเวลาการชําระเงินเกินกวา 1 ป หรือเกินกวารอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติของกิจการ
อาจเกิดจากการกูยืมเงินมาใชในกิจการเพื่อซ้ือสินทรัพยที่มีราคาสูง หนี้สินไมหมุนเวียนไดแก ตั๋ว
เงินจายระยะยาว เงินกูระยะยาว  เงินกู  หุนกู ฯลฯ 

1.2.2.1   หุนกู (bonds payable) หมายถึง การจัดหาเงินทุนอยางหนึ่ง
ของกิจการโดยแบงจํานวนเงินออกเปนหุนตามมูลคาที่ตองการ ราคาหุนแตละหุนกิจการเปนผู



กําหนดขึ้น ในมูลคาหุนละเทา ๆ กัน และจําหนายใหแกบุคคลภายนอกที่สนใจจะลงทุน หุนกูมี
อายุไถถอนคืนเกินกวา 1 ป ระหวางที่หุนกูยังไมครบกําหนดไถถอนผูถือหุนซ่ึงมีฐานะเปนเจาหนี้
ของกิจการจะไดรับดอกเบี้ยเปนคาตอบแทน ใบหุนกูระบุอัตราดอกเบี้ยไวแนนอน และจะมีการ
จายดอกเบี้ยเปนงวด ๆ  

1.2.2.2   เงินกู (loans) หมายถึง เงินกูที่มีการนําสินทรัพยบางอยางของ
กิจการไปจํานองเพื่อเปนหลักประกันแกผูใหกู ถากิจการไมจายชําระหนี้ตามกําหนด ผูใหกูมีสิทธิ์
บังคับเอาสินทรัพยที่จํานองไปขาย และนําเงินมาชําระเงินหนี้ไดหรือยึดสินทรัพยที่จํานองได 

1.2.2.3   เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน (long-term loans 
from related parties) หมายถึง เงินกูยืมระยะยาวที่บริษัทกูยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอื่นใด ซ่ึงจัดเปนหนี้สินไมหมุนเวียน 

1.2.2.4   เงินกูยืมระยะยาวอื่น (other long-term loans) หมายถึง เงินกู 
ยืมจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น รวมท้ังจากธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงินที่ถึง
กําหนดชําระคืนเกินกวา 1 ป ทั้งนี้ไมรวมหนี้สินที่แสดงรายการ 1.2.2.1 - 1.2.2.3 

1.2.2.5   หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (other non-current liabilities) หมายถึง 
หนี้สินหมุนเวียนอื่นนอกจากที่แสดงไวในรายการ 1.2.2.1 – 1.2.2.4 

1.3   สวนของเจาของ (owners’ equities) หมายถึง  สวนไดเสียคงเหลือในสินทรัพย
ของกิจการหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแลว โดยขอกลาวถึงกิจการคา 3 ลักษณะดวยกัน คือ 
กิจการเจาของคนเดียว หางหุนสวน และบริษัทจํากัด การแสดงสวนของเจาของในแตละกิจการ
แตกตางกันดังนี้ 

1.3.1   กิจการเจาของคนเดียว  สวนของเจาของประกอบดวยเงินลงทุน
เร่ิมแรก การเพิ่มทุน การถอนทุน เบิกใชสวนตัว และผลกําไรหรือขาดทุนประจํางวด การแสดง
รายการสวนของเจาของในงบดุล หรืองบแสดงฐานะการเงินเปนดังนี้ 

สวนของเจาของ 
  ทุน    XXX 
  หัก  เบิกใชสวนตัว  XXX
      XXX 
  บวก  กําไรสุทธิ   XXX
      XXX 

1.3.2   หางหุนสวน  สวนของเจาของในกิจการหางหุนสวน แสดงการลงทุน 
และสวนไดสวนเสียของผูเปนหุนสวนแตละคนตางหารจากกัน ทุนของผูเปนหุนสวนแตละคน



ประกอบดวยเงินลงทุน การเพิ่มทุน การถอนทุน สวนรายการเกี่ยวกับสวนไดสวนเสียของผูเปน
หุนสวนนั้นจะแสดงในบัญชีหุนสวน (drawing account) ของผูเปนหุนสวนแตละคน บญัชหีุนสวน
จะบันทึกเกี่ยวกับการเบิกใชสวนตัว สวนแบงกําไรขาดทุนเงินเดือนของผูเปนหุนสวนที่ทํางานให
หางหุนสวน เปนตน สวนของเจาของกิจการหางหุนสวนเรียกวาสวนของผูเปนหุนสวน (partners’ 
equities) สวนของผูเปนหุนสวนประกอบดวยทุนของผูเปนหุนสวนแตละคน และกําไรสุทธิที่ยัง
ไมแบง สวนบัญชีหุนสวนของผูเปนหุนสวนแตละคน ถาแสดงยอดดุลเดบิตจะแสดงไวภายใต
หัวขอลูกหนี้ และเงินใหกูยืมแกผูเปนหุนสวน แตถาแสดงยอดดุลทางดานเครดิตจะแสดงไวภายใต
หัวขอเจาหนี้ และเงินกูยืมแกผูเปนหุนสวน  งบดุลของหางหุนสวนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสวน
ของผูเปนหุนสวน  ดังนี้ 
 
  สวนของผูเปนหุนสวน 
  ทุน-ก   XXX 
  ทุน-ข   XXX 
  กําไรสุทธิที่ยังไมแบง  XXX
     XXX 

1.3.3   บริษัทจํากัด  ผูลงทุนหรือเจาของบริษัทจํากัด เรียกวา ผูถือหุน (share-
holders) กิจการประเภทนี้จะแบงทุนของบริษัทออกเปนหุนมูลคาหุนละเทา ๆ กัน ผูถือหุนไดรับ
สวนแบงกําไรในรูปของเงินปนผล (dividend) ซ่ึงแบงมาจากยอดกําไรสะสม (retained earnings) 
บริษัทจะจายเงินปนผลไดเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท  งบดุลของบริษัทจะ
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสวนของผูถือหุนดังตอไปนี้ 

1.3.1   ทุนเรือนหุน (share capital) หมายถึง หุนทุนของบริษัทซึ่ง
แบงเปนหุนสามัญ และหุนบุริมสิทธิ โดยปกติทุนเรือนหุนจะหมายถึงหุนสามัญ 

1.3.1.1  ทุนจดทะเบียน (authorized share capital) หมายถึง ทนุที่
จดทะเบียนตามกฎหมายใหแสดงชนิดของหุน จํานวน และมูลคาหุนที่จดทะเบียนของหุนแตละ
ชนิด 

1.3.1.2  ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว (issued and paid-up share 
capital) หมายถึง หุน และมูลคาหุนที่นําออกจําหนาย และเรียกใหผูถือหุนชําระมูลคาหุนแลว ให
แสดงแตละชนิด  ในกรณีที่มีการใหสิทธิพิเศษไดแก  หุนบุริมสิทธ์ิใหแสดงไวดวย 

1.3.2   สวนเกินทุน (premium on equity)  สวนเกินทุนแบงออกไดเปน 
2 ประเภท  ดังนี้ 



1.3.2.1   สวนเกินมูลคาหุน (premium on share capital) หมายถึง
เงินคาหุนสวนที่สูงกวามูลคาที่ตราไวของหุนสามัญ  และหุนบุริมสิทธ์ิ 

1.3.2.2  สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย (revaluation 
surplus) หมายถึง สวนที่กิจการประเมินราคาสินทรัพยใหเพิ่มสูงขึน้จากราคาตนทนุเดมิทีก่จิการถอื
ครองอยู 

1.3.3  กําไรสะสม (retained earnings)  หมายถึง กําไรที่ยังไมไดแบงปน 
และยังสะสมไวในกิจการ บางครั้งอาจเปนขาดทุนสะสม (deficit) ได  กําไรสะสมที่แสดงในงบดุล  
นิยมแบงเปน 2  ประเภท  ดังนี้ 

1.3.3.1  จัดสรรแลว (appropriated) หมายถึง การจัดสรรกําไร
สะสมไวเพื่อวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่ง แบงไดดังนี้ 

1)  สํารองตามกฎหมาย (legal reserves) หมายถึง เงิน
สํารองที่กันไวจากกําไรสุทธิกอนจายเงินปนผลตามประมวลกฎหมายแพง  และพาณิชย 

2)  สํารองอื่น (other reserves) หมายถึง เงินสํารองที่
จัดสรรจากกําไรสะสมเพื่อการใด ๆ ตามมติที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ใหแยกแสดงออกเปนแตละ
ประเภท เชน สํารองเพื่อขยายกิจการ เปนตน 

1.3.3.2  ยังไมไดจัดสรร (unappropriated)  หมายถึง กําไรสะสม 
และกําไรสุทธิ ของระยะเวลาบัญชีปจจุบันคงเหลือหลังจากการจัดสรร ในกรณทีีม่ยีอดดลุสุทธเิปน
ผลขาดทุน ใหแสดงจํานวนเงินในเครื่องหมายวงเล็บ 
 การแสดงรายการสวนของผูถือหุนในงบดุลเปนดังนี้ 

สวนของผูถือหุน 
 ทุนเรือนหุน 
  ทุนจดทะเบียน  XXX 
  ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว  XXX 
 สวนเกินทุน 
  สวนเกินมูลคาหุน XXX 
  สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย XXX XXX 
 กําไรสะสม 
  จัดสรรแลว 
   สํารองตามกฎหมาย    XX 
   สํารองอื่น    XX    XX 



  ยังไมไดจัดสรร     XX
 รวมสวนของผูถือหุน  XXX 

 
จากองคประกอบดังกลาวขางตนสามารถนํามาจัดทํางบดุลได 2 รูปแบบ คือ แบบ

รายงาน และแบบบัญชี โดยแสดงตัวอยางได ดังนี้ 
ตัวอยางอยางงบดุลแบบรายงาน แสดงไดดังนี้ 
 

บริษัท ตัวอยาง จํากัด 
งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 และ 25x1 
 

              พ.ศ.25x2      พ.ศ.25x1 
    หมายเหตุ  บาท บาท 
สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน 
 เงินสดและเงนิฝากธนาคาร    XX XX
 เงินลงทุนระยะสั้น    XX XX
 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา-สุทธิ   XX XX 
 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวของกัน XX XX 
 สินคาคงเหลือ     XX XX 
 สินทรัพยหมนุเวยีนอ่ืน    XX XX
    รวมสินทรัพยหมุนเวยีน   XX XX 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวของกัน  XX XX 
เงินลงทุนในบริษัทรวม     XX XX 
ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ- สุทธิ    XX XX 
สินทรัพยไมมตีัวตน     XX XX 
สินทรัพยอ่ืน     XX XX
รวมสินทรัพย     XX XX 

 

 



บริษัท ตัวอยาง จํากัด 
งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 และ 25x1 
 

                     พ.ศ.25x2      พ.ศ.25x1 
    หมายเหตุ  บาท บาท 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สินหมนุเวยีน      
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยมืจากสถาบันการเงิน  XX XX 
 เจาหนีก้ารคา     XX XX 
 สวนของเงินกูยืมระยะยาวทีถึ่งกําหนดชําระภายในหนึ่งป XX XX 
 เงินกูยืมระยะสั้นจากกจิการที่เกี่ยวของกัน  XX XX 
 หนี้สินหมนุเวยีนอ่ืน    XX XX
 รวมหนี้สินหมนุเวยีน    XX XX 
เงินกูยืมระยะยาวจากกจิการที่เกี่ยวของกัน   XX XX 
เงินกูยืมระยะยาว     XX XX 
หนี้สินอื่น      XX XX
 รวมหนี้สิน     XX  XX 
สวนของผูถือหุน 
 ทุนเรือนหุน     XX XX 
 สวนเกนิมูลคาหุน    XX XX 
 สวนต่ํากวาทนุจากการดอยคาของเงินลงทุน                  (XX)           (XX) 
 สวนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย   XX XX 
 ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน   XX XX 
 กําไรสะสม     XX XX
 รวมสวนของผูถือหุน    XX XX
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน    XX XX 
 
ภาพที่ 2.1  งบดุลแสดงแบบรายงาน 
ที่มา (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 2542, หนา 33-34) 



ตอไปนี้เปนตัวอยางของงบดุลแบบบัญชี แสดงไดดังนี้ 
บริษัท ตัวอยาง จํากัด 

งบดุล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 และ 25x1 

 
 25x2   25x1  25x2   25x1 
 บาท บาท  บาท บาท 

สินทรัพย   หนี้สินและสวนของผูถือหุน   
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร XX XX หนี้สินหมุนเวียน   
 เงินลงทุนะยะสั้น 

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา-สุทธ ิ
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่
เกี่ยวของกัน 
สินคาคงเหลือ 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
    รวมสินทรัพยหมุนเวียน 

XX 
XX 

 
XX 
XX 
XX
XX 

XX 
XX 

 
XX 
XX 
XX 
XX 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
จากสถาบันการเงิน 
เจาหนี้และต๋ัวเงินจายการคา 
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่
เกี่ยวของกัน 

 
XX 
XX 

 
XX 

 
XX 

 
XX 
XX 

 
XX 

 
XX 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่
เกี่ยวของกัน 

 
XX 

 
XX 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 

XX 
XX 

XX 
XX 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธ ิ

XX 
XX 

XX 
XX 

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่
เกี่ยวของกัน 

 
XX 

 
XX 

สินทรัพยไมมีตัวตน XX XX เงินกูยืมระยะยาว XX XX 
สินทรัพยอื่น 
รวมสินทรัพย 

XX 
XX 

XX 
XX 

หนี้สินอื่น 
            รวมหนี้สิน 
สวนของผูถือหุน 
      ทุนเรือนหุน 
      สวนเกินมูลคาหุน 
      สวนเกินทุนจากการตีราคา 
      สินทรัพย 
      ผลตางการแปลงคางบการเงิน 
      กําไรสะสม 
รวมสวนของผูถือหุน 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 

XX 
XX 

 
XX 
XX 

 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

XX 
XX 

 
XX 
XX 

 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

ภาพที่ 2.2  งบดุลแสดงแบบบัญชี 



2.  งบกําไรขาดทุน (income statement)  เปนรายงานการเงินซึ่งเปนสวนประกอบ
หนึ่งงบการเงิน  โดยนักวิชาการไดใหความหมายของงบกําไรขาดทุน ไวหลายทัศนะ ดังนี้ 
 งบกําไรขาดทุน  หมายถึง  งบที่แสดงผลการดําเนินงานของกิจการสําหรับงวดเวลา
หนึ่ง มีองคประกอบที่สําคัญเกี่ยวของโดยตรงกับการวัดผลการดําเนินงาน เชน รายได  และ
คาใชจาย (ธนชัย  ยมจินดา, ดรรชนี  บุญเหมือนใจ, 2547, หนา 49) 

งบกําไรขาดทุน  หมายถึง  งบการเงินที่แสดงผลการดําเนินงานสําหรับงวดบัญชี
หนึ่งวากิจการมีรายได และคาใชจายเทาใด ถารายไดมากกวาคาใชจายคือกําไร ถาคาใชจาย
มากกวารายไดคือขาดทุน (ไพบูลย ผจงวงศ, 2547 , หนา 18) 

จากความหมายงบกําไรขาดทุนดังกลาวขางตนสรุปไดวา งบกําไรขาดทุน หมายถึง  
รายงานการเงินที่แสดงผลการดําเนินงานที่ผานมาในงวดบัญชี เกี่ยวกับรายได คาใชจาย ในกรณีที่
รายไดมากกวาคาใชจายผลตางที่ไดจะเปนกําไร  และในกรณีที่รายไดนอยกกวาคาใชจายผลตางที่
ไดจะเปนขาดทุน ทั้งนี้งบกําไรขาดทุนแสดงองคประกอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1   รายได  (revenues) หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในงวด
บัญชีในรูปกระแสเขา หรือการเพิ่มคาของสินทรัพย หรือการลดลงของหนี้สิน อันสงผลใหสวน
ของเจาของเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ไมรวมถึงเงินทุนที่ไดรับจากผูมีสวนรวมในสวนของเจาของรายได
ดังกลาวรวมถึงรายการกําไร และรายไดที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมตามปกติของกิจการ รายได
ดังกลาว ไดแก รายไดจากการขาย รายไดคาธรรมเนียม รายไดดอกเบี้ย รายไดเงินปนผล รายไดคา
เชา ฯลฯ  ตามวัตถุประสงคทางการคาตามปกติของกิจการ ซ่ึงแบงไดดังนี้ 
 2.1.1  รายไดจากการขายและหรือการใหบริการ  (revenues from the sale of 
goods and the rendering of services) หมายถึง  รายไดที่เกิดจากการขายสินคา สิทธิ หรือบริการ 
ซ่ึงเปนธุรกิจหลักของบริษัทเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสด สิทธิเรียกรองใหชําระเงิน หรือส่ิงอื่นที่มี
มูลคาคิดเปนเงินได ทั้งนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิหลังหักรายการรับคืนและสวนลดแลวโดยแยก
แสดงเปนรายไดแตละประเภทเชน รายไดจากการขายสินคา  รายไดจากการใหบริการ 
 2.1.2  รายไดอ่ืน (other incomes) หมายถึง  รายไดจากการดําเนินงาน
นอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการ 2.1.1 ทั้งนี้ใหรวมกําไรอื่นที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ 
เชน กําไรจากการขาย  เงินลงทุน ที่ดิน  อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยอ่ืน ในกรณีที่มี
คาใชจายในการขายสินทรัพยดังกลาวใหนํามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ กรณีที่ยอด
สุทธิเปนผลขาดทุนใหแสดงไวในคาใชจายอ่ืน 



 2.1.3  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (share of profits from 
investments for using the equity method) หมายถึง  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดย
วิธีสวนไดเสียตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี 

 2. 2  คาใชจาย (expenses) หมายถึง การลดลงของประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน
ระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสออกหรือการลดคาของสินทรัพย หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สินอันสงผล
ใหสวนของเจาของลดลง ทั้งนี้ไมรวมถึงการแบงปนสวนทุนใหกับผูมีสวนรวมในสวนของเจาของ 

 2.2.1   ตนทุนขายและหรือตนทุนการใหบริการ (costs of the sale of goods and 
the rendering of services) หมายถึง  ตนทุนของสินคา สิทธิ หรือบริการที่ขาย รวมถึงราคาซื้อ
ตนทุนการผลิต และคาใชจายตางๆ ที่จายไปเพื่อใหสินคาอยูในสภาพพรอมที่จะขายโดยแยกแสดง
เปนตนทุนตามประเภทของธุรกิจหลักของกิจการ เชน ตนทุนของสินคาที่ขาย ตนทุนของการ
ใหบริการ 

 2.2.2   คาใชจายในการขายและบริหาร (selling and administrative expenses) 
หมายถึง  คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย และคาใชจายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน
อันเปนสวนรวม  ทั้งนี้ไมรวมคาใชจายอื่นและดอกเบี้ยจาย 
 2.2.3   คาใชจายอื่น (other expenses) หมายถึง คาใชจายในการดําเนินงาน
นอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการตนทุนขายและหรือตนทุนการใหบริการ คาใชจายใน
การขายและบริหาร ทั้งนี้ใหรวมถึงขาดทุนอื่นที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ เชน ขาดทุนจากการขาย
เงินลงทุน ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ และสินทรัพยอ่ืน และขาดทุนจากการหยุดงานของพนักงาน 
ในกรณีที่มีรายไดจากการขายสินทรัพยดังกลาว ใหนํามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ 
 2.2.4   สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (share of losses 
from investments for using the equity method) หมายถึง สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่ง
บันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี 
 2.4  ดอกเบี้ยจาย (interest expenses) หมายถึง ดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนเนื่องจาก
การใชประโยชนจากเงินหรือเงินลงทุน 
 2.5   ภาษีเงินได (income tax expenses) หมายถึง ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่คํานวณ
ขึ้นตามวิธีการบัญชีหรือตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร 
 2.6  กําไรขั้นตน (gross profit)  หมายถึง สวนของรายไดจากการขายสินคาหรือ
บริการสุทธิที่สูงกวาตนทุนขายและหรือตนทุนของการใหบริการ 



 2.7  กําไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการใหบริการ (profit (loss) from the 
sale of goods and the rendering of services) หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จาการขายและหรือการ
ใหบริการซึ่งไมรวมรายไดอ่ืนและคาใชจายอ่ืน 
 2.8  กําไร (ขาดทุน) จาการดําเนินงาน (profit (loss) from operations) หมายถึง 
กําไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการใหบริการที่รวมรายไดอ่ืนและหักคาใชจายอ่ืน 
 2.9  กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (profit (loss) before interest 
and income tax expenses) หมายถึง ยอดรวมรายไดหักดวยยอดคาใชจาย แตกอนหักดอกเบี้ยจาย
และกอนภาษีเงินได หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
 2.10  กําไร (ขาดทุน)  จากกิจกรรมตามปกติ (profit (loss) from ordinary activities)
หมายถึง  กําไร ขาดทุน  จากกิจกรรมซึ่งเปนสวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือ
เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามปกติของบริษัท รวมทั้งกิจกรรมอื่นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
ธุรกิจหรือการดําเนินงานดังกลาว 
  2.11 รายการพิเศษ - สุทธิ  (Extraordinary items, net) หมายถงึ  รายไดหรือคาใชจาย
ที่เกิดจากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีที่มีความแตกตางอยางชัดเจนจากการดําเนินงานตามปกติ
ของกิจการ และไมคาดวาจะเกิดขึ้นเปนประจําหรือเกิดขึ้นไมบอย เชน  คาเสียหายที่เกิดจากไฟ
ไหม น้ําทวม หรือ ภัยธรรมชาติอยางอื่น รายการพิเศษนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิจากภาษีเงินไดที่
เกี่ยวของ ในกรณีที่รายการพิเศษเปนผลขาดทุน ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
  2.12   กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (net profit (loss) หมายถึง  กําไรหรือขาดทุนหลังจาก
หักหรือรวมรายการพิเศษแลว หากมีผลขาดทุนสุทธิใหแสดงจํานวนเงนิไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
  2.13   กําไรตอหุน (earnings per share) การคํานวณกําไรตอหุนตามวิธีการ
คํานวณใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยเรื่องกําไรตอหุน หากมีผลขาดทุนใหแสดง
จํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ โดยแสดงแยกเปน 
  2.13.1  กําไร ขาดทุน จากกิจกรรมตามปกติ (profit (loss) from ordinary 
activities) 
  2.13.2  รายการพิเศษ – สุทธิ (extraordinary items, net) 
  2.12.3  กําไร ขาดทุน สุทธิ (net profit (loss) 

จากองคประกอบดังกลาวขางตนสามารถนํามาจัดทํางบกําไรขาดทุนได 2 รูปแบบ คือ 
แบบขั้นตอนเดียว และแบบหลายขั้น แสดงไดดังนี้ 

 
 



บริษัท ตัวอยาง จํากัด 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิ้นสดุ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x2 และพ.ศ. 25x1 
                  พ.ศ.25x2    พ.ศ.25x1 
    หมายเหตุ  บาท บาท 
รายได  
 รายไดจากการขาย    XX XX 
 รายไดจากการดําเนินงานอื่น    XX XX 
 รายไดอ่ืน     XX XX 
 สวนแบงกําไรในบริษัทรวม    XX XX
 รวมรายได     XX XX 
คาใชจายจากการดําเนินงาน 

ตนทุนขาย     XX XX 
 คาใชจายในการขายและบรหิาร   XX XX 
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น   XX XX 
รายการขาดทนุจากการดอยคาของสินทรัพย  XX XX 

 รวมคาใชจาย    XX XX 
กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงนิได  XX XX 
ดอกเบี้ยจาย                     (XX)          (XX) 
ภาษีเงนิได                      (XX)          (XX)
กําไร (ขาดทุน)  จากกิจกรรมตามปกต ิ   XX XX 
รายการพิเศษ – สุทธิ                     (XX)          (XX)
กําไร (ขาดทุน)  สุทธิ     XX XX 
 
ภาพที่ 2.3  งบกําไรขาดทุนแบบขั้นตอนเดียว 
ที่มา (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 2542, หนา 35) 

 
 
 
 



ตอไปนี้เปนตัวอยางของงบกําไรขาดทุนแบบหลายขั้น แสดงไดดังนี้ 
 

บริษัท ตัวอยาง จํากัด 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิ้นสดุ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x2 และพ.ศ. 25x1 
                  พ.ศ.25x2    พ.ศ.25x1 
    หมายเหตุ  บาท บาท 
รายไดจากการขาย     XX XX  
หัก ตนทุนขาย     XX XX
กําไรขั้นตน      XX XX 
หัก คาใชจายในการขายและบริหาร    XX XX 
กําไร (ขาดทุน) จากการขาย    XX XX 
รายไดจากการดําเนินงานอื่น    XX XX 
หัก คาใชจายในการดําเนนิงานอื่น    XX XX
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนนิงาน    XX XX 
สวนแบงกําไรในบริษัทรวม    XX XX 
รายไดอ่ืน      XX XX 
หัก รายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย  XX XX
กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงนิได  XX XX 
หัก ดอกเบี้ยจาย     XX XX 
      ภาษีเงนิได     XX XX
กําไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมตามปกต ิ   XX XX 
หัก รายการพิเศษ – สุทธิจากภาษีเงนิได   XX XX
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ     XX XX 
 
ภาพที่ 2.4  งบกําไรขาดทุนแบบหลายขั้น 
ที่มา (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 2542, หนา 36) 

 
 



3.  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ  การเปลี่ยนแปลงในสวนของ
เจาของระหวางตนงวดกับปลายงวดสะทอนใหเห็นถึงการเพิ่มขึ้น หรือลดลงของสินทรัพยสุทธิ 
หรือความมั่งคั่งของกิจการในระหวางงวดภายใหเกณฑการวัดคาที่กิจการใชซ่ึงเปดเผยอยูใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะแสดงใหเห็นถึงกําไร และขาดทุน
ทั้งหมดที่เกิดจากกิจกรรมของกิจการในระหวางงวดบัญชี หากไมรวามรายการที่เกี่ยวของกับผู
เปนเจาของ ทั้งนี้กิจการตองเลือกแสดงรายการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

3.1   งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ (statement of changes in 
equity) เปนงบการเงินที่แสดงใหทราบวาระหวางงวดบัญชีที่ผานมากิจการมีสินทรัพยสุทธิ
เพิ่มขึ้น หรือลดลงเทาใด และจากแหลงใด โดยนักวิชาการไดใหความหมายของงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ ไวหลายทัศนะ ดังนี้ 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ หมายถึง งบแสดงแหลงที่มา และ
การใชทรัพยากรการเงินของกิจการระหวางงวดเวลาหนึ่ง (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแหงประเทศไทย, 2538, หนา 85) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ หมายถึง งบการเงินที่แสดงรายละเอียด
ของการเปลี่ยนแปลงจากตนงวดบัญชีไปถึงสิ้นงวดบัญชีของทุกรายการในสวนของเจาของ โดยแยก
แสดงแตละรายการตามประเภทของรายการนั้น (สุวิมล  เหลืองประเสริฐ, 2548, หนา 467) 

จากความหมายงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ ดังกลาวขางตนสรุป
ไดวา งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ หมายถึง งบการเงินที่แสดงรายละเอียดถึง
แหลงที่มาและใชไปของการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง จากตนงวดบัญชี
ไปถึงสิ้นงวดบัญชี โดยแยกแสดงแตละรายการตามประเภทของรายการนั้น งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของเจาของซึ่งตองแสดงรายการ ดังนี้ 

3.1.1   กําไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวดบัญชี 
3.1.2   รายได คาใชจาย รายการกําไรขาดทุนแตละรายการที่กําหนดใหรับรู

โดยตรงในสวนของเจาของตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น โดยใหแสดงยอดรวมของรายการ
เหลานั้นไวดวย 

3.1.3   ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและของการแกไข
ขอผิดพลาด 

3.1.4   รายการเกี่ยวกับเงินทุนที่ไดรับจากเจาของ และการแบงปนสวนทุน
ใหเจาของ 



3.1.5   ยอดคงเหลือของกําไรหรือขาดทุนสะสม ณ วันตนงวด และ ณ วันที่
ในงบดุลรวมถึงรายการเปลี่ยนแปลงระหวางงวด 

3.1.6   รายการกระทบยอดในสวนทุนแตละประเภท สวนเกินมูลคาหุน และ
สํารองแตละชนิดระหวางตนงวดกับปลายงวด โดยใหแยกแสดงการเปลี่ยนแปลงของแตละรายการ 

ตอไปนี้เปนตัวอยางงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ แสดงไดดังนี้ 
 

บริษัท ตัวอยาง จํากัด 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถอืหุน 

สําหรับปสิ้นสดุ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x2 และพ.ศ. 25x1 
หนวย : บาท 

   ทุนเรือน  สวนเกนิ   สวนเกนิ   ผลตางจาก     กําไร รวม 
                    หุน        มูลคาหุน  (สวนต่ํากวา)  การแปลง      สะสม 

                                                   ทุนอื่น    คางบการเงิน                               
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 25x0     X  X   X    X    X         X 
ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด       (X)       (X) 
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว     X  X   X   (X)    X         X 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย    X                 X 
สวนต่ํากวาทุนจากการดอยคาของ 
   เงินลงทุน      (X)                (X) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน      (X)               (X) 
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน   (X)   (X)               (X) 
กําไรสุทธิประจํางวด          X        X 
เงินปนผลจาย         (X)      (X) 
หุนทุนที่ออกจําหนาย       X  X                  X 
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 25x1        X  X   X    (X)     X        X 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย    X                 X 
สวนต่ํากวาทุนจากการดอยคาของ 
   เงินลงทุน      (X)                (X) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน      (X)               (X) 
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน    X   (X)                X 



กําไรสุทธิประจํางวด          X        X 
เงินปนผลจาย         (X)      (X) 
หุนทุนที่ออกจําหนาย       X  X                  X 
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 25x1        X  X   X    (X)     X        X 
 
ภาพที่ 2.5  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน 
ที่มา (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 2542, หนา 37) 

 
3.2   งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (comprehensive income statement) เปนงบที่

แสดงการเปลี่ยนแปลงของกําไรขาดทุน โดยนักวิชาการไดใหความหมายของงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ไวหลายทัศนะ ดังนี้ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หมายถึง งบการเงินที่แสดงการเปลี่ยนแปลงในสวน
ของเจาของโดยแสดงรายการกําไร และขาดทุนที่รับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด และที่รับรู
โดยตรงในสวนของเจาของที่กําหนดโดยมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น รวมทั้งผลสะสมจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีหรือแกไขขอผิดพลาด แตไมแสดงรายการเกี่ยวกับเงินทุนที่ไดรับ
หรือจายใหเจาของ และไมตองแยกแสดงยอดตนงวด และการกระทบยอดทุก ๆ รายการในสวน
ทุน การแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จใหแสดงดวยยอด ณ วันที่ในงบดุล (สุวิมล  
เหลืองประเสริฐ, 2548, หนา 472) 

จากความหมายงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกลาวขางตนสรุปไดวา งบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ หมายถึง งบการเงินที่แสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของโดยแสดง
รายการกําไร และขาดทุนที่รับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดบัญชี และที่รับรูโดยตรงในสวน
ของเจาของที่กําหนดโดยมาตรฐานฉบับอื่นรวมทั้งผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีหรือแกไขขอผิดพลาด โดยการแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จใหแสดงดวยยอด 
ณ วันที่ในงบดุล ดังนี้ 

3.2.1   กําไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวดบัญชี 
3.2.2   รายได คาใชจาย รายการกําไรขาดทุนแตละรายการที่กําหนดใหรับรู

โดยตรงในสวนของเจาของตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น โดยใหแสดงยอดรวมของรายการ
เหลานั้นไวดวย 

3.2.3   ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและของการแกไข
ขอผิดพลาด 



นอกจากนี้กิจการเลือกแสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กิจการตองเปดเผยรายการ
ตอไปนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

3.2.4   รายการเกี่ยวกับเงินทุนที่ไดรับจากเจาของ และการแบงปนสวนทุน
ใหเจาของ 

3.2.5   ยอดคงเหลือของกําไรหรือขาดทุนสะสม ณ วันตนงวด และ ณ วันที่
ในงบดุลรวมถึงรายการเปลี่ยนแปลงระหวางงวด 

3.2.6   รายการกระทบยอดในสวนทุนแตละประเภท สวนเกินมูลคาหุน และ
สํารองแตละชนิดระหวางตนงวดกับปลายงวด โดยใหแยกแสดงการเปลี่ยนแปลงของแตละรายการ 

ตอไปนี้เปนตัวอยางของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แสดงไดดังนี้ 
 

บริษัท ตัวอยาง จํากัด 
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปสิ้นสดุ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 25x2 และพ.ศ. 25x1 
                  พ.ศ.25x2    พ.ศ.25x1 
      บาท บาท 
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 
 สวนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย   XX XX 
 สวนต่ํากวาทนุจากการดอยคาของเงินลงทุน                  (XX)          (XX) 
 ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน                   (XX)          (XX) 
 รวมรายการทีย่ังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน  XX XX 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด    XX XX
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จกอนปรับปรุง   XX XX 
ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด      -   XX 
กําไร (ขาดทุน)  เบ็ดเสร็จหลังปรับปรุง   XX XX  
 
ภาพที่ 2.6  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ที่มา (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 2542, หนา 38) 
 
 



ในกรณีที่กิจการเลือกแสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตองเปดเผยรายการดังตอไปนี้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวย 
 1.   รายการเกีย่วกับเงินทุนที่ไดจากเจาของ และการแบงปนสวนทุนใหเจาของ 
 2.   ยอดคงเหลือของกําไรหรือขาดทุนสะสม ณ วันตนงวดและ ณ วันที่ในงบดุล
รวมถึงรายการเปลี่ยนแปลงระหวางงวด 
 3.   รายการกระทบยอดในสวนทุนแตละประเภท สวนเกนิมูลคาหุน และสํารองแต
ละชนิด ระหวางตนงวดกับปลายงวด โดยใหแยกแสดงการเปลี่ยนแปลงของแตละรายการ 

 
4.  งบกระแสเงินสด (statement of cash flows) เปนงบการเงินที่แสดงถึงการรับ

จายเงินสด โดยนักวิชาการไดใหความหมายของงบกําไรขาดทุน ไวหลายทัศนะ ดังนี้ 
 งบกระแสเงินสด หมายถึง รายงานที่แสดงถึงกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสด
จายในระหวางงวดบัญชีที่กําลังพิจารณา ซ่ึงแสดงวากิจการไดเงินสดมาจากแหลงใด และใชเงิน
สดนั้นไปอยางไร คําตอบสุดทายของงบกระแสเงินสดเทากับเงินสดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิใน
งวดบัญชีนั้น ๆ (กชกร  เฉลิมกาญจนา, วชิระ  บุณยเนตร, ปริญดา  มณีโรจน, และสุพิชชา  โมรา
กุล, 2545, หนา 17)   
 งบกระแสเงินสด หมายถึง งบการเงินที่แสดงใหทราบถึงรายการเงินสดรับ และเงิน
สดจาย สําหรับงวดบัญชีหนึ่ง ๆ จากกิจกรรมตาง ๆ ทั้งนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นอาจแบงออกเปน
กิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน (กัลยาภรณ  ปานมะเริง  เบอรค, 
2546, หนา 18) 
 จากความหมายงบกระแสเงินสดดังกลาวขางตนสรุปไดวา งบกระแสเงินสด หมายถึง
รายงานทางการเงินที่แสดงถึงกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจายสําหรับงวดบัญชีวามีการ
ไดรับเงินสดมาจากแหลงใด และใชจายเงินสดนั้นไปอยางไร ซ่ึงงบกระแสเงินสดแบงออกเปน
กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ดังนี้ 

4.1   กิจกรรมการดําเนินงาน (operating  activities) หมายถึง กระแสเงินสดรับ 
และกระแสเงินสดจายจากการดําเนินงานหลักที่กอใหเกิดรายไดของกิจการ มักเปนผลมาจาก
รายการตาง ๆ  และเหตุการณอ่ืนที่เกิดขึ้นในการคํานวณกําไรสุทธิ แตไมรวมถึงกําไร หรือ
ขาดทุนจาการขายสินทรัพยถาวร เนื่องจากเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมลงทุน เชน เงินสดรับจาก
การขายสินคา หรือใหบริการ  เงินสดจายชําระเจาหนี้ หรือซ้ือสินคา ฯลฯ 

4.2   กิจกรรมการลงทุน (investing  activities) หมายถึง กระแสเงินสดที่เกิดจาก
การซื้อ และจําหนายสินทรัพยระยะยาวและเงินลงทุนอื่น ๆ ของกิจการที่จะกอใหเกิดรายได 



และกระแสเงินสดรับในอนาคต เชน เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว ที่ดิน อาคาร หรือ
อุปกรณ  เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนระยะยาว ที่ดิน อาคาร หรืออุปกรณ ฯลฯ  

4.3   กิจกรรมการจัดหาเงิน (financing  activities) หมายถึง กระแสเงินสดที่
ไดรับจากการลงทุนของเจาของ หรือการกูยืมเงิน และกระแสเงินสดที่จายชําระหนี้สินจากการ
กูยืมเงิน หรือเงินปนผล เชน เงินสดรับจากการจําหนายหุนทุน เงินสดจายชําระเงินกู ฯลฯ 

ตอไปนี้เปนตัวอยางของงบกระแสเงินสดวิธีทางตรง แสดงไดดังนี้ 
 

บริษัท ................................... 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี ………………………….. 
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
 เงินสดรับจากลูกคา     XX   บาท 
 เงินสดรับจากการลงทุน(เงินปนผลและดอกเบี้ยรับ)  XX 
 เงินสดจายแกเจาหนี้     XX 
 เงินสดจายในการดําเนินงาน    XX 
 เงินสดจายคาดอกเบี้ย     XX 
 เงินสดจายคาภาษี     XX
 เงินสดรับจากการดําเนินงานกอนรายการพิเศษ   XX 
 รายการพิเศษ     XX
 เงินสดสุทธิไดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน  XX
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
 เงินสดรับ :  
 จากการใหกูยืม    XX 
 จากการขายทรัพยสิน   XX 
 จากการขายหุนทุน และหุนกูของธุรกิจอื่น  XX XX 
 เงินสดจาย : 
 เพื่อใหกูยืม    XX 
 เพื่อซ้ือสินทรัพย    XX 
 เพื่อซ้ือหุนทุนและหุนกูของธุรกิจอื่น  XX XX



 เงินสดสุทธิไดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน   XX
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 เงินสดรับ :  
 จากการออกหุนทุน   XX 
 จากการกอหนี้สิน    XX XX 
 เงินสดจาย : 
 เพื่อชําระหนี้หรือไถถอนหุนกู   XX 
 จายเงินปนผล    XX XX
 เงินสดสุทธิไดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน   XX
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)   XX 
บวก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด    XX
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด    XX 
 
ภาพที่ 2.5 งบกระแสเงินสด 
ที่มา (วรศักดิ์  ทุมมานนท, 2544, หนา 32) 
 

5.  นโยบายการบัญชี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เปนการแสดงรายละเอียด
เพิ่มเติมสําหรับรายการในงบการเงิน เพื่อใหผูใชงบการเงินสามารถใชงบการเงินชวยในการ
ตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 นโยบายการบัญชี (accounting policy) หมายถึง หลักการโดยเฉพาะ 
หลักเกณฑ ประเพณีปฏิบัติ กฎเกณฑ หรือวิธีปฏิบัติที่กิจการใชในการจัดทํา และนําเสนองบ
การเงิน  กิจการควรเปดเผยนโยบายการบัญชี ดังนี้ 

5.1.1   เกณฑการวัดคาในการจัดทํางบการเงิน ซ่ึงกิจการควรเปดเผยวาการ
วัดมูลคาสินทรัพย และหนี้สินใชเกณฑ ราคาทุนเดิม ราคาทุนปจจุบัน มูลคาสุทธิที่จะไดรับ 
ราคายุติธรรม หรือมูลคาปจจุบันในการวัดมูลคา ในกรณีที่มีเกณฑการวัดคามากกวาหนึ่งเกณฑ 
กิจการตองเปดเผยวาสินทรัพย และหนี้สินแตละประเภทใชเกณฑใดในการวัดคา 

5.1.2   นโยบายการบัญชีที่จําเปนตอความเขาใจในงบการเงิน  ฝายบริหาร
ของกิจการตองเปนผูพิจารณาวากิจการควรเปดเผยนโยบายการบัญชีที่ใชหรือไม ทั้งนี้เพื่อให
ผูใชงบการเงินเขาใจถึงลักษณะของรายการ และเหตุการณทางบัญชีที่สะทอนอยูในผลการ



ดําเนินงาน และฐานะการเงินตามที่รายงานไว กิจการจึงควรเปดเผยนโยบายการบัญชีอยางนอย
ดังนี้ 

5.1.2.1   การรับรูรายได 
5.1.2.2   เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
5.1.2.3   การรวมกิจการ 
5.1.2.4   การรวมคา 
5.1.2.5   การรับรูรายการ การคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่มีตัวตน 

หรือการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตน 
5.1.2.6   การบันทึกตนทุนการกูยืม 
5.1.2.7    สัญญากอสราง 
5.1.2.8    เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
5.1.2.9    เครื่องมือทางการเงิน และการลงทุน 
5.1.2.10  สัญญาเชา 
5.1.2.11  ตนทุนการวิจัย และพัฒนา 
5.1.2.12  สินคาคงเหลือ 
5.1.2.13  ภาษีเงินไดรวมถึงภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
5.1.2.14  ประมาณการหนี้สิน 
5.1.2.15  ผลประโยชนของพนักงาน 
5.1.2.16  การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
5.1.2.17  คําจํากัดความของการจําแนกขอมูลตามสวนงานทางธุรกิจ 

และทางภูมิศาสตร และเกณฑการปนสวนคาใชจายระหวางสวนงาน 
5.1.2.18  คําจํากัดความของเงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด 
5.1.2.19  การบัญชีในภาวะเงินเฟอ 
5.1.2.20  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

นอกจากนี้กิจการอาจตองเปดเผย ภูมิลําเนา และสถานะทางกฎหมายของกิจการ 
รวมทั้งประเทศที่กิจการตั้งขึ้น ที่อยูจดทะเบียน (หรือสถานที่หลักในการประกอบธุรกิจหาก
แตกตางไปจากที่อยูจดทะเบียน) คําอธิบายลักษณะการดําเนินงานและกิจกรรมหลักของกิจการ 
ช่ือของบริษัทใหญและชื่อของกลุมบริษัท จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นงวดบัญชี หรือจํานวน
พนักงานเฉลี่ยสําหรับงวดบัญชีเพิ่มเติม หากเรื่องนั้นไมไดเปดเผยในขอมูลที่เผยแพรพรอมกับ
งบการเงิน 



5.2  หมายเหตุประกอบงบการเงิน (notes to financial statements)  เปนสวนที่ใช
อธิบาย หรือขยายความขอมูลที่แสดงในงบการเงิน โดยประกอบดวย คําอธิบาย และการ
วิเคราะหรายละเอียดของจํานวนเงินที่แสดงในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ รวมทั้งขอมูลเพิ่มเติม เชน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
ภาระผูกพัน  นอกจากนี้ยังรวมถึงขอมูลที่มาตรฐานการบัญชีกําหนดหรือสนับสนุนใหเปดเผย 
และการเปดเผยขอมูลอ่ืนที่จะทําใหงบการเงินแสดงโดยถูกตองตามที่ควร ทั้งนี้เพื่อใหผูใชงบ
การเงินเขาใจและสามารถเปรียบเทียบงบการเงินระหวางกิจการได หมายเหตุประกอบงบ
การเงินจึงควรเปดเผยขอมูลตามลําดับตอไปนี้ 

5.2.1   ขอมูลที่ระบุวางบการเงินของกิจการไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชี 

5.2.2   เกณฑการวัดคาและนโยบายการบัญชี 
5.2.3   รายละเอียดประกอบรายการแตละบรรทัดที่แสดงในงบการเงิน และ

ตามลําดับของงบการเงิน 
5.2.4   การเปดเผยขอมูลอ่ืน รวมทั้ง 

5.2.4.1   ขอจํากัดตาง ๆ ในสิทธิที่มีอยูหนือทรัพยสิน 
5.2.4.2   หลักประกันหนี้สิน 
5.2.4.3   วิธีการที่ใชปฏิบัติสําหรับโครงการเงินบําเหน็จ บํานาญ และ

เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
5.2.4.4   สินทรัพยหรือหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น และใหระบุจํานวนเงิน

ถาสามารถทําได 
5.2.4.5   จํานวนเงิที่ผูกพันไวแลวสําหรับรายจายประเภททุนใน

อนาคต 
5.2.4.6   ภาระผูกพัน และขอมูลทางการเงินอื่น 
5.2.4.7   ขอมูลที่ไมใชขอมูลทางการเงิน (หากจําเปน) 

ขอมูลที่เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิอาจมีการเปล่ียนลําดับกอนหลัง
เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ขอมูลที่เกี่ยวกับเกณฑในการจัดทํางบการเงิน และนโยบายการบัญชีที่
เลือกใชอาจแยกออกจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน และแสดงไวเปนสวนประกอบหนึ่งของ
งบการเงิน 
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