คำนำ
เอกสารชุ ดการเรี ยนรู ้ รายวิชาระเบี ยนกับธุ รกิ จในท้องถิ่ น (ง30295) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 นี้ จัดทาขึ้ น
เพื่อช่ วยให้นกั เรี ยนเกิ ดความรู ้ ความเข้าใจ และเกิ ดทักษะในการทางานที่เกี่ ยวข้องกับตนเองในชี วิตประจาวัน
และงานอาชี พในอนาคต สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2545 ซึ่ งถือนักเรี ยนมีความสาคัญที่สุด โดยยึดหลักนักเรี ยนทุกคนมีความสามารถในการเรี ยนรู ้และพัฒนา
ตนเองได้ ครู ผูส้ อนจึงมี บ ทบาทในการวางแผนการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้ ชุ ดการเรี ยนรู ้ น้ ี จึ งได้จดั ท าขึ้ นตาม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อมุ่งหวังที่จะส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน เอกสารชุดการเรี ยนรู ้รายวิชาระเบียนการเงินนี้ประกอบไปด้วยชุดการเรี ยนรู ้ท้ งั สิ้ น 8 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียน
เล่มที่ 2 ระเบียนเงินสดส่ วนบุคคลและระเบียนของสมาคม
เล่มที่ 3 ระเบียนสาหรับธุ รกิจ
เล่มที่ 4 กำรจัดทำบัญชีเบื้องต้ น
เล่มที่ 5 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ (ทุน)
เล่มที่ 6 สมุดรายวันทัว่ ไป
เล่มที่ 7 บัญชีแยกประเภทและการผ่านบัญชี
เล่มที่ 8 งบทดลอง
ชุ ดการเรี ยนรู ้ น้ ี เป็ นหน่ วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง หลักเบื้องต้นของการทาบัญชี มีขอบข่ายเนื้ อหาเกี่ ยวกับ
หลักการบัญชีเบื้องต้น สมการบัญชี และงบดุล
หวัง เป็ นอย่างยิ่ ง ว่า ชุ ด การเรี ย นรู ้ เล่ ม นี้ จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ นัก เรี ย นทุ ก คนที่ ศึ ก ษาหาความรู ้ และ
ฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะด้วยตนเอง สามารถนาความรู ้ตลอดจนทักษะที่ได้รับไปใช้ในชีวติ ประจาวันและงานอาชีพได้

ชนัญกาญจน์ หอมกลิ่น

สำรบัญ
แนวทางการใช้ชุดการเรี ยนรู ้สาหรับครู
คาชี้แจงสาหรับนักเรี ยน
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 การจัดทาบัญชีเบื้องต้น
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
เรื่ องที่ 1 ความรู ้เกี่ยวกับบัญชี
แบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 1
แบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 2
แบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 3
เรื่ องที่ 2 สมการบัญชี
แบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 4
เรื่ องที่ 3 งบดุล
แบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 5
แบบทดสอบหลังเรี ยน
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน
เฉลยแบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 1
เฉลยแบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 2
เฉลยแบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 3
เฉลยแบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 4
เฉลยแบบฝึ กปฏิบตั ิที่ 5
เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน
บรรณานุกรม

หน้า
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34

แนวทำงกำรใช้ ชุดกำรเรียนรู้สำหรับครู
1.
2.
3.
4.
5.

ให้นกั เรี ยนศึกษาขอบข่ายของเนื้อหา สาระสาคัญและผลการเรี ยนรู ้ให้เข้าใจ
ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้อหาโดยละเอียดทีละเรื่ อง และทาแบบฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยความรอบคอบด้วยตนเอง
ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน ด้วยความรอบคอบและเต็มกาลังความสามารถ
นักเรี ยนต้องมีความซื่ อสัตย์และรับผิดชอบต่อตนเองในการเรี ยน โดยไม่เปิ ดดูเฉลยก่อน และรู ้จกั รักษา
เอกสารชุดการเรี ยนรู ้น้ ีให้อยูใ่ นสภาพดีเหมาะสมกับการใช้งานในครั้งต่อไป

1

คำชี้แจงสำหรับนักเรียน
1. อ่านคาชี้แจงจากแนวทางการศึกษาชุดการเรี ยนรู ้ให้เข้าใจ
2. ศึกษาชุดการเรี ยนรู ้น้ ี ร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่ม และทาแบบฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมตามคาแนะนาจนจบ
เนื้อหาที่กาหนดให้
3. ชุดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย
1) แนวทางการศึกษาชุดการเรี ยนรู ้
2) แบบทดสอบก่อนเรี ยน จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที เมื่อทาเสร็ จให้ตรวจคาตอบจากเฉลย
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
3) เอกสารเนื้อหาเรื่ องที่ 1 ความรู ้เกี่ยวกับบัญชี พร้อมแบบฝึ กปฏิบตั ิ โดยให้นกั เรี ยนเขียนคาตอบ
ลงในสมุดงานของตนเอง และมีแนวคาตอบแบบฝึ กปฏิบตั ิ
4) เอกสารเนื้อหาเรื่ องที่ 2 สมการบัญชี พร้อมแบบฝึ กปฏิบตั ิ โดยให้นกั เรี ยนเขียนคาตอบลงใน
สมุดงานของตนเองและมีแนวคาตอบแบบฝึ กปฏิบตั ิ
5) เอกสารเนื้อหาเรื่ องที่ 3 งบดุล พร้อมแบบฝึ กปฏิบตั ิ โดยให้นกั เรี ยนเขียนคาตอบลงในสมุดงาน
ของตนเอง และมีแนวคาตอบแบบฝึ กปฏิบตั ิ
4. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที คะแนนเต็ม 10 คะแนน แล้วตรวจคาตอบ
จากเฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน เกณฑ์ผา่ น 7 ข้อจาก 10 ข้อ
5. หากมีขอ้ สงสัยใด ๆ ให้ขอคาแนะนาจากครู ผสู ้ อน
6. ส่ งคืนชุดการเรี ยนรู ้ตามกาหนดเวลาและต้องเก็บรักษาให้อยูใ่ นสภาพดี
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หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ 4
เรื่ อง กำรจัดทำบัญชีเบื้องต้ น
ขอบข่ ำยเนื้อหำ
เรื่ องที่ 1 ความรู ้เกี่ยวกับบัญชี
เรื่ องที่ 2 สมการบัญชี
เรื่ องที่ 3 งบดุล
สำระสำคัญ
การมีความรู ้ในการจัดทาบัญชี เบื้องต้นมีความสาคัญสาหรับทุกกิจการ เพราะบัญชี จะช่วยในการบันทึก
การใช้จ่ายอย่างเป็ นระบบ จึงควรเรี ยนรู ้การจัดทาบัญชี เบื้องต้น สมการบัญชี และงบดุล เพื่อให้สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและงานอาชีพที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
ผลกำรเรียนรู้
เมื่อศึกษาหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 จบแล้ว มีความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี สมการบัญชี และงบดุล สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ ในชีวติ ประจาวันและงานอาชีพได้
จุดประสงค์ กำรเรี ยนรู้
1. อธิ บายหลักการบัญชีเบื้องต้นที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. บอกความหมายของสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ (ทุน)ได้
3. อธิ บายและหาค่าจากสมการบัญชีได้
4. อธิบายและจัดทางบดุลได้
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แบบทดสอบก่อนเรียน
คำสั่ ง จงเลือกคำตอบทีถ่ ูกทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียวโดยทำเครื่ องหมำย X ลงในกระดำษคำตอบ
1. ข้อใดกล่าวถึง การบัญชี ได้ถูกต้องและครอบคลุมมากที่สุด
1) การบัญชีเป็ นการแสดงขั้นตอนกระบวนการทางบัญชี
2) เป็ นการวางระบบบัญชี ควบคุม ความน่าเชื่ อของกิจการ
3) ใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีเพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุน
4) เป็ นการรวบรวม จดบันทึก จาแนกรายการที่เกี่ยวข้องกับตัวเงินไว้เป็ นหลักฐาน
2. ข้อสมมติฐานทางการบัญชี ตรงกับข้อใด
1) ความอิสระ
2) เกณฑ์คงค้าง
3) ความสม่าเสมอ
4) ความเป็ นหน่วยงาน
3. สมการบัญชีตรงกับข้อใด
1) OE = A + L
2) A = L - OE
3) OE = L - A
4) A = L + OE
4. ข้อใดหมายถึงสิ นทรัพย์
1) ลูกหนี้
2) ดอกเบี้ยจ่าย
3) เงินกูธ้ นาคาร
4) ถอนใช้ส่วนตัว
5. ข้อใดหมายถึงหนี้สิน
1) ลูกหนี้
2) เงินเดือน
3) รายได้คา้ งรับ
4) เงินเบิกเกินบัญชี
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6. ข้อใดคือส่ วนของเจ้าของ (ทุน)
1) เงินฝากธนาคาร
2) ถอนใช้ส่วนตัว
3) เครื่ องใช้สานักงาน
4) ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า
7. ข้อใดประกอบด้วย สิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ (ทุน)
1) เงินกู้ สิ นค้า ตัว๋ เงินรับ
2) เงินสด เงินเดือน ทุน-วิทยา
3) ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ถอนใช้ส่วนตัว
4) ค่าเช่า รายได้ เงินฝากธนาคาร
8. สมชาย ค้าขายของเก่า มีหนี้สิน 100,000 บาท มีทุนจานวน 250,000 บาท เขามีสินทรัพย์เท่าใด
1) 350,000 บาท
2) 250,000 บาท
3) 150,000 บาท
4) 100,000 บาท
9. งบแสดงฐานะทางการเงิน มีที่มาและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ข้อใดมากที่สุด
1) งบทดลอง
2) สิ นทรัพย์
3) สมการบัญชี
4) งบกาไรขาดทุน
10. ทรงชัยพาณิ ชย์เป็ นร้านขายของชา มีเงินสด 50,000 บาท เงินฝากธนาคาร 300,000 บาท มีหนี้สิน
150,000 บาท ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 เขามีรายได้จากการขายของ 40,000 บาท และมีค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่าขนส่ งและค่าแรงคนงาน 15,000 บาท อยากทราบว่าเขามีทุน ณ วันดังกล่าวจานวนเท่าใด
1) 150,000 บาท
2) 175,000 บาท
3) 200,000 บาท
4) 225,000 บาท
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เรื่ องที่ 1 ควำมรู้ เกีย่ วกับบัญชี
ในการจัดท าระเบี ยนของธุ รกิ จต่ าง ๆ ด้วยวิธี ก ารบันทึ ก รายการรั บ -จ่ายนั้น นิ ยมใช้ก ับ ธุ รกิ จหรื อ
การค้าขายที่มีขนาดเล็ก แต่หากเป็ นธุ รกิจที่มีขนาดใหญ่ มีการดาเนิ นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน อาจไม่เพียงพอและ
ครอบคลุ ม ท าให้ไม่สามารถควบคุ มภาวะทางการเงิ นได้ เพราะไม่อาจทราบได้ว่ากิ จการมี ฐานะทางการเงิ น
อย่างไร ได้กาไร หรื อขาดทุนไปเป็ นจานวนเท่าใด และไม่มีขอ้ มูลในการตัดสิ นใจในการประกอบธุ รกิจ ดังนั้น
การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีเบื้องต้นจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับธุ รกิจ
ควำมหมำยของกำรบัญชี (Accounting) และกำรทำบัญชี (Bookkeeping)
การบัญชี (Accounting) ตามที่สมาคมนักบัญชี และผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตแห่ งประเทศสหรัฐอเมริ กา
ได้ให้ความหมายไว้วา่ การบัญชี “เป็ นศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จาแนก และทาสรุ ปข้อมูลอันเกี่ยวกับ
เหตุ ก ารณ์ ท างเศรษฐกิ จในรู ป ตัว เงิ น ผลงานขั้น สุ ด ท้า ยของการบัญ ชี คื อ การให้ ข ้อ มู ล ทางการเงิ น ซึ่ งเป็ น
ประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ าย และผูท้ ี่สนใจในกิจกรรมของกิจการ”
การท าบัญ ชี (Bookkeeping) หมายถึ ง งานประจ าที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การบัน ทึ ก และรวบรวมข้อ มู ล
ประจ าวัน เพื่ อให้ ส ามารถจั ด ท างบการเงิ น ได้ การท าบั ญ ชี เป็ นงานย่ อ ยส่ วนห นึ่ งของการบั ญ ชี
จากความหมายดังกล่าว อธิ บายได้วา่ การบัญชีมีข้ นั ตอน ประกอบด้วย
1. การจดบันทึก หมายถึง การนารายการค้าหรื อเหตุการณ์ ทางการเงินที่เกิ ดขึ้นในแต่ละวันที่เกิดขึ้น
จะเรี ยงตามล าดับ ก่ อนหลังแล้วนามาบันทึ กในสมุ ดบัญ ชี ข้ นั ต้น หรื อสมุ ดรายวันทัว่ ไป การจดบันทึ กอาศัย
เอกสารประกอบ เช่น ใบกากับสิ นค้า ใบเสร็ จรับเงิน เป็ นต้น
2. การใช้ ห น่ ว ยเงิ น ตรา หมายถึ ง รายการทางบัญ ชี จ ะต้อ งใช้ ห น่ ว ยเงิ น ตราหรื อ สกุ ล เงิ น ของ
ประเทศนั้น เช่ น ดอลลาร์ บาท เป็ นต้น และถื อว่าจานวนเงินที่บนั ทึกลงไปแต่ละหน่ วยจะคงที่ แม้ค่าของเงิ น
จะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม
3. การจัดหมวดหมู่ของรายการค้า หมายถึ ง เมื่ อมี การบันทึ กรายการค้าแล้วต้องมี การจัดหมวดหมู่
ของรายการโดยการแยกประเภทบัญ ชี อ อกเป็ น 5 หมวดด้ ว ยกัน ประกอบด้ว ย หมวดสิ น ทรั พ ย์ หนี้ สิ น
ส่ วนของเจ้าของ(ทุน) รายได้ และค่าใช้จ่าย
4. การสรุ ป ผล หมายถึ ง การสรุ ป รวบรวมข้อ มู ล ที่ ผ่า นการบัน ทึ ก ตามขั้น ตอนที่ ผ่า นระยะเวลา
หนึ่งแล้ว สรุ ปเพื่อทาให้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการในขณะนั้น
5. การวิ เ คราะห์ แ ละแปลความหมาย หมายถึ ง ขั้ นของการน าข้ อ มู ล ทางการบั ญ ชี ไปใช้
ในการตัดสิ นใจ
สรุ ป ได้ว่า การบัญ ชี เป็ นศิ ล ปะของการเก็ บ รวบรวม บัน ทึ ก จาแนกและท าสรุ ป ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรู ปของตัวเงิน เพื่อสรุ ปผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน ตลอดจนการวิเคราะห์
และแปลความหมายเพื่อใช้ขอ้ มูลทางการเงินให้เป็ นประโยชน์แก่เจ้าของกิจการและผูเ้ กี่ยวข้อง
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วัตถุประสงค์ ของกำรบัญชี
วัตถุประสงค์หลักของการประกอบธุ รกิ จก็คือ ต้องการมีผลการดาเนิ นงานที่ ได้กาไรสู งสุ ด มีฐานะ
ทางการเงินที่มนั่ คง งบการเงินในการจัดทาบัญชี จึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ช่วยแสดงฐานะทางการเงินที่มนั่ คงและ
น่าเชื่อถือ ดังนั้นในการจัดทาบัญชีจึงมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อจดบันทึกรายการค้าต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นโดยเรี ยงตามลาดับเกิ ดขึ้นก่อนหลัง และจาแนกประเภท
รายการค้าไว้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้การจดบันทึกรายการค้าถูกต้องเป็ นไปตามหลักการบัญชี
3. เพื่ อ ให้ เจ้ า ของกิ จ การทราบว่ า ผลการด าเนิ นงานที่ ผ่ า นมามี ข ้ อ บกพร่ องอย่ า งไรบ้ า ง
จะได้ดาเนินการแก้ไขได้ถูกต้อง
4. เพื่อสรุ ปผลการดาเนินงานตามระยะเวลาที่กาหนดและสามารถใช้เป็ นหลักฐานอ้างอิงได้
5. เพื่อช่วยในการคานวณผลการดาเนินงานของกิจการว่ามีผลกาไรหรื อขาดทุน
6. เพื่ อให้ ท ราบฐานะทางการเงิ น ของกิ จการว่ามี สิ น ทรั พ ย์ หนี้ สิ น และส่ วนของเจ้าของ (ทุ น )
ณ วันนั้น ๆ จานวนเท่าใด
7. เพื่อเป็ นหลักฐานในการตรวจสอบเงินสดกับยอดบัญชีวา่ ถูกต้องตรงกันหรื อไม่
8. เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการวางแผนการดาเนินธุ รกิจในอนาคต
9. เพื่อเป็ นข้อมูลในการบริ หาร และตัดสิ นใจในการดาเนินงานต่าง ๆ ของกิจการ
ประโยชน์ ของข้ อมูลทำงกำรบัญชี
ข้อมูลทางการเงินที่ได้จากการจัดทาบัญชี น้ นั ไม่เป็ นประโยชน์เฉพาะแต่เจ้าของกิจการเท่านั้น แต่ยงั
เป็ นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อผูส้ นใจลงทุนอีกด้วย ดังนี้
1. เป็ นประโยชน์ต่อเจ้าของกิ จการในการเป็ นหลักฐานอ้างอิง เพื่อประกอบผลการดาเนิ นงานของ
กิจการว่ามีผลดีหรื อผลเสี ยอย่างไร และใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนในอนาคต
2. ช่วยให้เจ้าของกิจการทราบผลการดาเนินงานในรอบระยะเวลาที่ผา่ นมา หรื อ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง
ว่ามีผลกาไรหรื อขาดทุนอย่างไร
3. ช่วยให้เจ้าของกิ จการทราบฐานะทางการเงินของกิ จการ ณ วันใดวันหนึ่ งว่ามีสินทรัพย์ หนี้ สิน
และส่ วนของเจ้าของ (ทุน) จานวนเท่าใด
4. ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ หรื อการตัดสิ นใจการลงทุนของบุคคลภายนอก
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ข้ อสมมติตำมแม่ บทกำรบัญชี
1. แม่บทการบัญชี คือ เกณฑ์สาหรับการจัดทาและนาเสนองบการเงินซึ่ งจัดทาขึ้นโดยคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีของสมาคมและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย แม่บทการบัญชี น้ ีกาหนดขึ้นเพื่อวาง
แนวคิ ด ที่ เป็ นพื้ น ฐานในการจัด ท าและน าเสนองบการเงิ น แก่ ผู ใ้ ช้ง บการเงิ น ที่ เป็ นบุ ค คลภายนอก โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดทาแม่บทการบัญชี ดังนี้
1.1 เป็ นแนวทางส าหรับ คณะกรรมการมาตรฐานการท าบัญ ชี ในการพัฒนามาตรฐานการบัญ ชี
ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบัญชีที่มีในปัจจุบนั
1.2 เป็ นแนวทางสาหรับคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี ในการปรับข้อมูลกาหนดมาตรฐานและ
การปฏิบตั ิทางการบัญชีเกี่ยวกับการนาเสนองบการเงินให้สอดคล้องกัน โดยถือเป็ นหลักเกณฑ์ในการลดจานวน
ทางเลือกของวิธีการบันทึกบัญชีที่เคยอนุญาตให้ใช้
1.3 เป็ นแนวทางสาหรับผูส้ อบบัญชี ในการนามาตรฐานการบัญชี มาปฏิบตั ิ รวมทั้งเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิสาหรับเรื่ องที่ยงั ไม่มีหลักฐานการบัญชีรองรับ
1.4 เป็ นแนวทางสาหรั บ ผูส้ อบบัญ ชี ในการแสดงความคิ ดเห็ นต่องบการเงิ นว่าได้จดั ท าขึ้ นตาม
มาตรฐานการบัญชีหรื อไม่
1.5 ช่ วยให้ผูใ้ ช้งบการเงิ นสามารถเข้าใจความหมายของข้อมู ลที่แสดงในงบการเงิ น ซึ่ งจัดทาขึ้ น
ตามมาตรฐานการบัญชี
1.6 ให้ผูส้ นใจได้ทราบข้อมูลที่เกี่ ยวกับแนวทางสาหรับใช้ในการกาหนดมาตรฐานการบัญชี ของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
2. สมมติฐานทางการบัญชี หมายถึ ง ข้อกาหนดทางการบัญชี ที่เป็ นที่ ยอมรับกันโดยไม่มีการพิ สูจน์
โดยปกติ ม ัก จะก าหนดขึ้ น จากการประมวลผลจากหลัก การและวิธี ป ฏิ บ ัติต่ าง ๆ กัน นัก บัญ ชี ท้ งั หมดต้อ ง
ท าความเข้า ใจเพื่ อ จะได้ น ามาปฏิ บ ัติ ใ ห้ อ ยู่ ภ ายใต้ก ฎเกณฑ์ เดี ย วกัน ในการจัด ท างบการเงิ น สมมติ ฐ าน
ทางการบัญชีมีดงั นี้
2.1 เกณฑ์คงค้าง เป็ นข้อสมมติ ที่ถือว่างบการเงิ นต้องจัดทาขึ้ นภายใต้เกณฑ์คงค้าง โดยต้องรับรู ้
รายการและเหตุ ก ารณ์ ท างบัญ ชี เมื่ อ มี รายการค้ าเกิ ดขึ้ น ไม่ ใ ช่ เมื่ อ รั บ เงิ น สดหรื อจ่ ายเงิ น สด ยกเว้น ข้อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด ดังนั้นเกณฑ์คงค้างจึงเป็ นวิธีการบัญชีที่ใช้เป็ นหลักในการพิจารณาบันทึกรายได้และ
ค่าใช้จ่ายด้วย การยึดหลักว่ารายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดบัญชี ใดให้ถือเป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายของงวด
บัญชี น้ นั ทั้งที่ ได้รับหรื อยังไม่ได้รับเงิ น จ่ายหรื อยังไม่จ่ายเงิ นก็ตาม รายการลักษณะนี้ จะต้องถื อว่าเกิ ดขึ้นใน
รอบระยะเวลาบัญชีน้ นั ๆ และต้องบันทึกบัญชีไว้
2.2 การดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เป็ นข้อสมมติ ฐานที่ ถือว่างบการเงิ น ควรจัดทาภายใต้ขอ้ สมมติ ของ
การดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง และดารงอยู่ต่อไปในอนาคต ยกเว้นในกรณี ที่กิจการมีความตั้งใจที่จะชาระบัญชี
เลิ ก กิ จ การ หรื อ ไม่ ส ามารถด าเนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งต่ อ ไปได้ กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ เท็ จ จริ งเกี่ ย วกั บ
ความไม่ แ น่ น อนที่ ส าคัญ เกี่ ย วกับ สถานการณ์ หรื อ เงื่ อ นไขอัน เป็ นเหตุ ใ ห้ ส งสั ย ว่า กิ จ การจะไม่ ส ามารถ
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ดาเนิ น งานอย่า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้งเปิ ดเผยเกณฑ์ ก ารจัด ท างบการเงิ น และเหตุ ผ ลที่ กิ จการไม่ อาจด าเนิ น งาน
อย่างต่อเนื่องได้
สิ นทรัพย์ หนีส้ ิ น และส่ วนของเจ้ ำของ (ทุน)
1. สิ น ทรัพ ย์ (Assets) หมายถึ ง สิ่ งที่ มี มู ล ค่ าเป็ นตัวเงิ น ที่ บุ ค คลหรื อ กิ จการครอบครองเป็ นเจ้าของ
ซึ่ งรวมทั้งสิ่ งที่มีตวั ตน เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร ตัว๋ เงินรับ ลู กหนี้ สิ นค้าคงเหลือ เครื่ องจักร วัสดุสานักงาน
อาคาร ที่ ดิ น และสิ่ ง ที่ ไ ม่ มี ต ัว ตน เช่ น เครื่ อ งหมายการค้า ลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บ ัต ร สั ม ปทาน ค่ า นิ ย ม เป็ นต้น
สิ นทรัพย์แบ่งออกได้เป็ น ดังนี้
1.1 สิ นทรัพย์หมุนเวียน หมายถึ ง สิ นทรัพย์ที่สามารถแปลงสภาพเป็ นเงินสดได้เร็ วหรื อใช้หมด
ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ในงบดุล ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า ตัว๋ เงินรับเงิน เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
สิ นค้าคงเหลือ วัสดุสิ้นเปลือง รายได้คา้ งรับ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เป็ นต้น
1.2 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน หมายถึง สิ นทรัพย์ที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดของสิ นทรัพย์หมุนเวียน
โดยไม่สามารถแปลงเป็ นเงินสดได้โดยเร็ ว ซึ่ งมีระยะเวลานานกว่า 1 ปี ได้แก่ เงินลงทุนระยะยาว ที่ดิน อาคาร
เครื่ องมือเครื่ องใช้ ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร สัมปทาน เครื่ องหมายการค้า เป็ นต้น
ตัวอย่ำง

ตัวอย่ำง

นางสาวมะยม จิตรักงาม เจ้าของร้านรับเติมเงินออนไลน์ มีสินทรัพย์ดงั รายการต่อไปนี้
สิ นทรัพย์
เงินสด
15,000.- บาท
เงินฝากธนาคาร
100,000.- บาท
ลูกหนี้-น.ส.มะนาว จิตรักเรี ยน
2,500.- บาท
โทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone 5
24,900.- บาท
รถจักรยานยนต์ Honda
45.500.- บาท
รวมสิ นทรัพย์
187,900.- บาท
ต่ อไปนี้ เป็ นรายการสิ นทรั พ ย์ข องร้ านสามร้ อยยอดเภสั ช ซึ่ ง เปิ ดกิ จการจาหน่ ายวัส ดุ ก ารแพทย์
สิ นทรัพย์
เงินสด
22,450.- บาท
เงินฝากธนาคาร
250,000.- บาท
ลูกหนี้-โรงพยาบาลสามร้อยยอด
19,250.- บาท
วัสดุการแพทย์
19,500.- บาท
อาคาร
590,000.- บาท
รวมสิ นทรัพย์
901,200.- บาท
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2. หนี้ สิ น (Liability) หมายถึ ง จ านวนเงิ น ที่ บุ ค คลหรื อ กิ จการเป็ นหนี้ บุ ค คลหรื อ กิ จ การอื่ น หรื อ
เป็ นภาระผูกพันที่ บุคคลที่ เรี ยกว่าลู กหนี้ ต้องชาระหนี้ ให้แก่อีกบุ คคลหนึ่ งที่ เรี ยกว่าเจ้าหนี้ ในอนาคต หนี้ สิน
แบ่งออกเป็ นดังนี้
2.1 หนี้ สิ นหมุ นเวียน หมายถึ ง หนี้ สิ น ซึ่ งมี ระยะเวลาการชาระคื นภายใน 1 ปี หรื อภายในรอบ
ระยะเวลาดาเนิ นงานปกติ ของกิ จการด้วยสิ นทรัพย์หมุ นเวียน หรื อด้วยการก่ อหนี้ สินระยะสั้นอื่นแทน ได้แก่
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืมจากธนาคาร เจ้าหนี้ การค้า ตัว๋ เงินจ่าย เจ้าหนี้ อื่น รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินปั นผลค้างจ่าย หนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี เงินกูย้ มื ระยะสั้น เป็ นต้น
2.2 หนี้ สินไม่หมุนเวียน หรื อหนี้ สินระยะยาว หมายถึง หนี้ สินที่มีระยะเวลาการชาระคืนมากกว่า
1 ปี หรื อเกินกว่ารอบระยะเวลาดาเนินงานตามปกติของกิจการ ได้แก่ เงินกูย้ มื ระยะยาว หุ น้ กู้ เป็ นต้น
ตัวอย่ำง
นายสนธยา ขยัน ค้า เปิ ดกิ จการร้ า นคอมพิ ว เตอร์ รับ ซ่ อ มและจ าหน่ ายอุ ป กรณ์ เกี่ ย วกับ
คอมพิวเตอร์ ซื้ ออุปกรณ์เข้าร้านจานวน 120,000 บาท เป็ นเงินเชื่อจากบริ ษทั ซิ นเน็ค
ดัง นั้ น นายสนธยา ขยัน ค้า จึ ง มี ห นี้ สิ นที่ ต้อ งช าระให้ แ ก่ เจ้า หนี้ -บริ ษ ัท ซิ น เน็ ค ในภายหน้ า
จานวน 120,000 บาท

หนีส้ ิ น

เจ้ ำหนี-้ บริษัทซินเน็ค จำนวน 120,000.- บำท
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3. ส่ ว นของเจ้า ของ (Owner’s Equity) หรื อ ทุ น (Proprietorship) หมายถึ ง สิ ทธิ ค วามเป็ นเจ้า ของ
ที่ แท้จริ งในสิ นทรั พ ย์ หรื อเรี ยกว่า สิ นทรั พ ย์สุท ธิ สิ นทรัพ ย์สุท ธิ จะเท่ ากับ สิ นทรัพ ย์ท้ งั หมดหักด้วยหนี้ สิ น
ทั้งหมด
ตัวอย่ำง

ร้านปั งปั่ น เปิ ดร้านขายเครื่ องดื่มและขนมขบเคี้ยว มีรายการสิ นทรัพย์และหนี้สินดังนี้
เงินสด
15,000.- บาท
เงินฝากธนาคาร
100,000.- บาท
A
รวมสิ นทรัพย์
115,000.- บาท
L
หัก เจ้าหนี้-ร้านขนมปั งอบอิ่ม
10,000.- บาท
สิ นทรัพย์สุทธิ
105,000.- บาท
OE
W
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แบบฝึ กปฏิบัติที่ 1
จงตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. การบัญชี หมายถึง อะไร จงอธิบายมาให้เข้าใจ
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2. วัตถุประสงค์ของการบัญชีคืออะไร จงบอกมาพอสังเขป
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
3. ข้อมูลทางการบัญชีมีประโยชน์อย่างไร และมีประโยชน์ต่อใครบ้าง จงอธิ บาย
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
4. ข้อสมมติฐานทางการบัญชีมีวา่ อย่างไรบ้าง จงอธิ บาย
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
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แบบฝึ กปฏิบัติที่ 2
จงตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. สิ นทรัพย์หมายถึงอะไร จงอธิ บายพร้อมยกตัวอย่าง
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
2. หนี้สิน หมายถึงอะไร จงอธิ บายพร้อมยกตัวอย่าง
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
3. ส่ วนของเจ้าของ (ทุน) หมายถึงอะไร จงอธิ บายและบอกวิธีคานวณหาส่ วนของเจ้าของ (ทุน)
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
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แบบฝึ กปฏิบัติที่ 3
จากรายการต่ อ ไปนี้ ให้ นั ก เรี ยนจ าแนกว่ า รายการใดสอดคล้ อ งกั บ สิ นทรั พ ย์ หนี้ สิ น และ
ส่ วนของเจ้ า ของ (ทุ น) ถ้ า เป็ นสิ นทรั พ ย์ ใ ห้ แ ทนด้ ว ย A ถ้ า เป็ นหนี้ สิ นแทนด้ ว ย L และถ้ า เป็ น
ส่ วนของเจ้าของ (ทุน) แทนด้วย OE
รำยกำร
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี
เครื่ องตกแต่งสานักงาน
เงินกู้
ถอนใช้ส่วนตัว
สิ นค้า
สิ ทธิบตั ร
เงินเดือนพนักงานค้างจ่าย
ที่ดิน

แทนด้ วย

รำยกำร
ลูกหนี้-ชมพู
ทุน-ดาริ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รายได้คา้ งรับ
เจ้าหนี้-น้ าฝน
ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค้างจ่าย
ตัว๋ เงินรับ
ตัว๋ เงินจ่าย
อาคารพาณิ ชย์
ลิขสิ ทธิ์
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แทนด้ วย

เรื่ องที่ 2 สมกำรบัญชี
สมการบัญ ชี (Accounting Equating) คื อ สมการที่ แ สดงความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งสิ นทรั พ ย์ หนี้ สิ น
และส่ วนของเจ้าของ (ทุน) ซึ่ งจะแสดงความสมดุลกันอยูเ่ สมอ สามารถเขียนเป็ นรู ปสมการบัญชีได้ ดังนี้
สิ นทรัพย์
Assets
A

=
=
=

หนี้สิน
+ ส่ วนของเจ้าของ (ทุน)
Liabilities + Owner’s Equity
L
+ OE

ทุ ก ครั้ งที่ กิ จการมี รายการเกี่ ย วกับ จานวนเงิ น เกิ ดขึ้ น จะก่ อให้ เกิ ดการเปลี่ ย นแปลงในสมการบัญ ชี
อยูต่ ลอดเวลา กล่าวคือ ถ้าสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้น หนี้ สินและหรื อทุนก็จะต้องเพิ่มขึ้นด้วย ในทางกลับกัน ถ้าสิ นทรัพย์
ลดลง หนี้ สินและหรื อทุนก็จะต้องลดลงด้วย และไม่วา่ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สมการบัญชี ท้ งั สองด้านย่อม
มียอดเงินเท่ากันเสมอ

ตัวอย่ ำง

ตัวอย่ ำง

ไร่ ใหม่การพิมพ์ มีสินทรัพย์ประกอบด้วยเงินสด 50,000 บาท แท่นพิมพ์เอกสาร 100,000 บาท
มีหนี้สินคือ เจ้าหนี้-ร้านไอที 10,000 บาท ทุนของร้านไร่ ใหม่การพิมพ์จะเป็ นเท่าใด
วิธีคำนวณ
สมการบัญชี ---> สิ นทรัพย์ (A)
=
หนี้สิน (L)+ ส่ วนของเจ้าของหรื อทุน (OE)
(50,000+100,000)
=
10,000 + OE
150,000
=
10,000 + OE
150,000 - 10,000
=
OE
OE
=
140,000
ไร่ เก่ าแก๊ส มี สินทรั พ ย์ป ระกอบด้วย เงิ นสด 60,000 บาท แก๊ส หุ งต้มบรรจุถงั 140,000 บาท
เจ้าหนี้-บริ ษทั แก๊สไทย จากัด 110,000 บาท จงหาทุนของร้านไร่ เก่าแก๊ส
วิธีคำนวณ
สมการบัญชี ---> สิ นทรัพย์ (A)
=
หนี้สิน (L) + ส่ วนของเจ้าของหรื อทุน (OE)
(60,000+140,000)
=
110,000 + OE
200,000
=
110,000 + OE
200,000 - 110,000
=
OE
OE
=
90,000
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ตัว อย่า งจากกิ จการค้าต่ าง ๆ ที่ ผ่า นมา หากต้องการทราบค่ าของสิ น ทรั พ ย์ หรื อ หนี้ สิ น ก็ ส ามารถ
คานวณหาค่าได้เช่นเดียวกับการคานวณหาส่ วนของเจ้าของ (ทุน) เพราะทราบค่าของตัวแปรทั้งสองตัว โดยการ
แทนค่าในสมการบัญชีตามตัวอย่างนี้
ไร่ เก่ าแก๊ส มี สินทรั พ ย์ป ระกอบด้วย เงิ นสด 60,000 บาท แก๊ส หุ งต้มบรรจุถงั 140,000 บาท
มีทุนจานวน 90,000 บาท จงหาหนี้สินของร้านไร่ เก่าแก๊ส

ตัวอย่ ำง

วิธีคำนวณ
สมการบัญชี ---> สิ นทรัพย์ (A)
(60,000 + 140,000)
200,000
200,000 - 90,000
L

=
=
=
=
=

หนี้สิน (L) + ส่ วนของเจ้าของหรื อทุน (OE)
L
+ 90,000
L
+ 90,000
L
110,000

รำยได้ และค่ ำใช้ จ่ำย
หากกิจการมีรายได้และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานจะมีผลอย่างไรต่อสมการบัญชี
 รายได้ ทาให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น และส่ วนของเจ้าของ (ทุน) เพิ่มขึ้น
 ค่าใช้จ่าย ทาให้สินทรัพย์ลดลง และส่ วนของเจ้าของ (ทุน) ลดลง
ดังนั้นเมื่อมีรายได้และค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น สมการบัญชีสามารถเขียนใหม่ได้ ดังนี้
สมกำรบัญชี

สิ นทรัพย์
= หนี้สิน + ส่ วนของเจ้าของ (ทุน)
สิ นทรัพย์ + (รายได้ – ค่าใช้จ่าย) = หนี้สิน + ทุน + (รายได้ - ค่าใช้จ่าย)

ตัวอย่ ำง

กรุ ณาค้าข้าว มีสินทรัพย์ 200,000 บาท มีหนี้ สิน 50,000 บาท มีทุน 150,000 บาท ขายข้าวสาร
ได้เงินสด 100,000 บาท จ่ายค่าจ้างรถบรรทุกไป 20,000 บาท จะได้วา่
สมกำรบัญชี

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ + (รายได้ – ค่าใช้จ่าย)
200,000 + (100,000 – 20,000)
280,000

= หนี้สิน + ส่ วนของเจ้าของ (ทุน)
= หนี้สิน + ทุน + (รายได้ - ค่าใช้จ่าย)
= 50,000 + 150,000 + (100,000 – 20,000)
=
280,000
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แบบฝึ กปฏิบัติที่ 4
นางสาวสมสวย รวยยิ่ง เปิ ดร้ า นเสริ ม สวย “สมสวยบิ วตี้ ” ได้ส ารวจสิ น ทรั พ ย์ หนี้ สิ น ของกิ จการ
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 พบรายการสิ นทรัพย์และหนี้สิน ดังนี้
เงินสด
15,000 บาท
เงินฝากธนาคาร
125,000 บาท
อุปกรณ์เสริ มสวย
19,500 บาท
รถยนต์
340,000 บาท
เครื่ องตกแต่งร้าน
25,000 บาท
เงินกู-้ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด 100,000 บาท
เจ้าหนี้ -นายสมชาติ
15,000 บาท
ให้ทา 1. คานวณหาสิ นทรัพย์ท้ งั หมดของนางสาวสมสวย รวยยิ่ง ณ วันที่ 1 เมษายน 2557
2. คานวณหนี้สินทั้งหมดของนางสาวสมสวย รวยยิง่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2557
3. คานวณหาส่ วนของเจ้าของ (ทุน) ของนางสาวสมสวย รวยยิง่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2557 โดยแทนค่า
ในสมการบัญชี
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เรื่ องที่ 3 งบดุล
งบดุ ลหรื องบแสดงฐานะทางการเงิ น เป็ นรายงานที่ จดั ทาขึ้ นเพื่ อแสดงฐานะการเงิ นของบุ คคลหรื อ
กิจการค้า ณ วันใดวันหนึ่ ง ว่ามีสินทรัพย์ หนี้ สิน และส่ วนของเจ้าของ (ทุน) เป็ นจานวนเท่าใด นิ ยมเรี ยกสั้น ๆ
ว่า “งบดุล” สิ นทรั พย์ที่ป รากฏในงบดุ ล ณ วันใดวันหนึ่ ง จะมี จานวนเท่ากับผลรวมของหนี้ สินกับส่ วนของ
เจ้าของ (ทุน) โดยอาศัยหลักสมการบัญชีคือ สิ นทรัพย์ = หนี้สิน + ส่ วนของเจ้าของ (ทุน)
ดังนั้น การแสดงความสมดุลระหว่างสิ นทรัพย์ หนี้ สินและส่ วนของเจ้าของ (ทุน) นอกจากแสดงในรู ป
ของสมการบัญชีแล้ว ยังสามารถแสดงในรู ปของงบดุลได้อีกด้วย ในงบดุลแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนที่เป็ น
สิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ (ทุน) และในการจัดทางบดุลนั้นสามารถจัดทาได้ 2 แบบ คือ งบดุลแบบ
รายงาน และงบดุลแบบบัญชี ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่ ำง

ตัวอย่ ำงงบดุลแบบรำยงำน
ร้ ำน ป.แป้ ง เครื่ องเขียน
งบดุล
ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2557
สิ นทรัพย์
เงินสด
ลูกหนี้-น.ส.ศรี สมใจ
เครื่ องเขียน
อาคาร
รวมสิ นทรัพย์

90,000.- บาท
10,000.- บาท
100,000.- บาท
500,000.- บาท
700,000.- บาท
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ (ทุน)

เจ้าหนี้-ช.พาณิ ชย์
เจ้าหนี้-ร้าน ก.ไก่
ทุน-นายศักดิ์ศรี มีสกุล
รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้าของ (ทุน)

120,000.- บาท
80,000.- บาท
500,000.- บาท
700,000.- บาท
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ตัวอย่ ำงงบดุลแบบบัญชี

ตัวอย่ ำง
ร้ ำน ป. แป้ ง เครื่ องเขียน
งบดุล
ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2557
สิ นทรัพย์
เงินสด
ลูกหนี้-น.ส.ศรี สมใจ
เครื่ องเขียน
อาคาร

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ
90,000
10,000
100,000
500,000

-

เจ้าหนี้-ช.พาณิ ชย์
เจ้าหนี้-ร้าน ก.ไก่
ทุน-นายศักดิ์ศรี มีสกุล

700,000 -

120,000 80,000 500,000 -

700,000 -
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สรุสรุป ป
การบัญ ชี (Accounting) หมายถึ ง ศิ ล ปะของการจดบัน ทึ ก รายการหรื อเหตุ ก ารณ์ ที่ เกี่ ยวกับ การเงิ น
ไว้ในรู ปเงินตรา จาแนกไว้เป็ นหมวดหมู่ และสรุ ปผลพร้อมทั้งแปลความหมายของผลการปฏิบตั ิงาน
วัตถุ ประสงค์ของการบัญชี เพื่ อให้การจดบันทึ กรายการค้าต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นเรี ยงตามลาดับเหตุ ก ารณ์
ก่ อนหลังและได้จาแนกประเภทรายการค้าไว้อย่างถู ก ต้องสมบู รณ์ เพื่ อให้ ก ารจดบันทึ ก รายการค้าถู ก ต้อง
ตามหลักการบัญชีและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี ช่ วยในการควบคุมสิ นทรัพย์ของกิ จการ ทาให้เจ้าของกิ จการทราบ
ผลการด าเนิ น งานในรอบระยะเวลาหนึ่ ง ว่า ได้ก าไรหรื อ ขาดทุ น นอกจากนี้ ยัง เป็ นเครื่ อ งมื อ ส าคัญ ในการ
บริ ห ารงานในการก าหนดนโยบายและการตัดสิ น ใจอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ นอกจากนี้ ยัง เป็ นประโยชน์ ต่ อ
บุคคลภายนอกในการลงทุนหรื อการให้สินเชื่อต่อกิจการอีกด้วย
ข้อสมมติฐานตามแม่บทการบัญชี เป็ นแนวคิดพื้นฐานทางการบัญชี ที่สมาคมนักบัญชี และผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตแห่งประเทศไทยเป็ นผูก้ าหนดแนวคิดเพื่อใช้ในการกาหนดกฎเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีประกอบด้วย
การใช้เกณฑ์คงค้างในการบันทึกบัญชี และการยึดหลักการดาเนินงานต่อเนื่อง
สิ นทรัพย์ หมายถึง สิ่ งที่มีตวั ตนและไม่มีตวั ตนที่มีมูลค่าเป็ นตัวเงิน โดยมีบุคคลหรื อกิจการเป็ นเจ้าของ
ครอบครองอยู่ ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ เป็ นต้น
หนี้ สิน หมายถึ ง ภาระผูกพันที่ กิจการมี ต่อบุ คคลภายนอก ซึ่ งมีหน้าที่ตอ้ งชาระหนี้ น้ นั ในแก่ บุคคล
ที่เป็ นเจ้าหนี้ในอนาคตตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ ได้แก่ เจ้าหนี้ เงินกูธ้ นาคาร เป็ นต้น
ส่ วนของเจ้าของ หมายถึ ง สิ ท ธิ ความเป็ นเจ้าของที่ แท้จริ งในสิ นทรั พ ย์ ซึ่ งคานวณได้จาก สิ นทรั พ ย์
ทั้งหมดหักด้วยหนี้สินทั้งหมดหรื อเรี ยกว่า สิ นทรัพย์สุทธิ
สมการบัญชี คือสมการที่แสดงความสัม พันธ์ระหว่างสิ นทรัพย์ หนี้ สิน และส่ วนของเจ้าของ จะแสดง
ในรู ปของสมการบัญชี คือ สิ นทรัพย์ = หนี้สิน + ส่ วนของเจ้าของ (ทุน)
งบแสดงฐานะทางการเงิ นหรื องบดุ ล คื อ รายงานที่ จดั ท าขึ้ นเพื่ อแสดงฐานะทางการเงิ นของกิ จการ
ณ วันใดวันหนึ่ งว่ามี สินทรัพ ย์ หนี้ สิ น และส่ วนของเจ้าของ จานวนเท่ าใด รู ป แบบการจัดท างบแสดงฐานะ
ทางการเงินหรื องบดุล มี 2 รู ปแบบ คือแบบรายงานและแบบบัญชี
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แบบฝึ กปฏิบัติที่ 5
ข้ อที่ 1
กันตาการแพทย์ เปิ ดรับรักษาโรคทัว่ ไป มีนางสาวกันตา มัง่ มีทรัพย์ เป็ นเจ้าของคลินิก ได้ทาการสารวจ
สิ นทรัพย์ในกิจการพบว่ามีรายการสิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ดังนี้
เงินสด
45,000 บาท
เงินฝากธนาคาร
450,000 บาท
ลูกหนี้-เสาวรส
13,000 บาท
ยาและอุปกรณ์การแพทย์
145,000 บาท
รถยนต์
300,000 บาท
อาคาร
500,000 บาท
เจ้าหนี้ -นางสาวกุนตี
200,000 บาท
เงินเบิกเกินบัญชี
100,000 บาท
ให้ทา 1. งบดุลแบบรายงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
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ข้ อที่ 2
ก ะ รั ต ดี ไซ ด์ เป็ น ร้ าน รั บ ตั ด เสื้ อ ผ้ า ส ต รี มี น างส าวก ะ รั ต มั่ ง มี ท รั พ ย์ เป็ น เจ้ า ข อ งร้ าน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เขามีสินทรัพย์และหนี้สิน ดังนี้
เงินสด
110,000 บาท
เงินฝากธนาคาร
600,000 บาท
ลูกหนี้-พวงหยก
15,000 บาท
ผ้าและอุปกรณ์ตดั เย็บ
90,000 บาท
รถยนต์
450,000 บาท
ห้องชุด
550,000 บาท
เจ้าหนี้ -นายพิสุทธิ์
150,000 บาท
เงินเบิกเกินบัญชี
200,000 บาท
ให้ทา 1. งบดุลแบบบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
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แบบทดสอบหลังเรียน
คำสั่ ง จงเลือกคำตอบทีถ่ ูกทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียวโดยทำเครื่ องหมำย X ลงในกระดำษคำตอบ
1. ข้อสมมติฐานทางการบัญชี ตรงกับข้อใด
1) ความอิสระ
2) เกณฑ์คงค้าง
3) ความสม่าเสมอ
4) ความเป็ นหน่วยงาน
2. ข้อใดกล่าวถึง การบัญชี ได้ถูกต้องและครอบคลุมมากที่สุด
1) การบัญชีเป็ นแสดงขั้นตอนกระบวนการทางบัญชี
2) เป็ นการวางระบบบัญชี ควบคุม ความน่าเชื่ อของกิจการ
3) ใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีเพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุน
4) เป็ นการรวบรวม จดบันทึก จาแนกรายการที่เกี่ยวข้องกับตัวเงินไว้เป็ นหลักฐาน
3. ข้อใดหมายถึงสิ นทรัพย์
1) ลูกหนี้
2) ดอกเบี้ยจ่าย
3) เงินกูธ้ นาคาร
4) ถอนใช้ส่วนตัว
4. สมชาย ค้าขายของเก่า มีหนี้สิน 100,000 บาท มีทุนจานวน 250,000 บาท เขามีสินทรัพย์เท่าใด
1) 350,000 บาท
2) 250,000 บาท
3) 150,000 บาท
4) 100,000 บาท
5. สมการบัญชีตรงกับข้อใด
1) OE = A + L
2) A = L - OE
3) OE = L - A
4) A = L + OE
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6. ข้อใดหมายถึงหนี้สิน
1) ลูกหนี้
2) เงินเดือน
3) รายได้คา้ งรับ
4) เงินเบิกเกินบัญชี
7. ข้อใดคือส่ วนของเจ้าของ (ทุน)
1) เงินฝากธนาคาร
2) ถอนใช้ส่วนตัว
3) เครื่ องใช้สานักงาน
4) ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า
8. ข้อใดประกอบด้วย สิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ (ทุน)
1) เงินกู้ สิ นค้า ตัว๋ เงินรับ
2) เงินสด เงินเดือน ทุน-วิทยา
3) ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ถอนใช้ส่วนตัว
4) ค่าเช่า รายได้ เงินฝากธนาคาร
9. งบแสดงฐานะทางการเงิน มีที่มาและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ข้อใดมากที่สุด
1) งบทดลอง
2) สิ นทรัพย์
3) สมการบัญชี
4) งบกาไรขาดทุน
10. ทรงชัย พาณิ ช ย์เป็ นร้ านขายของช า มี เงิ น สด 50,000 บาท เงิ น ฝากธนาคาร 300,000 บาท มี ห นี้ สิ น
150,000 บาท ณ วัน ที่ 30 เมษายน 2557 เขามี ร ายได้จ ากการขายของ 40,000 บาท และมี ค่ า ใช้ จ่ า ย
เกี่ยวกับค่าขนส่ งและค่าแรงคนงาน 15,000 บาท อยากทราบว่าเขามีทุน ณ วันดังกล่าวจานวนเท่าใด
1) 150,000 บาท
2) 175,000 บาท
3) 200,000 บาท
4) 225,000 บาท
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เฉลยก่ อนเรียน
มาลองดูกนั ซิวา่ ได้คนละ
กี่คะแนน

ข้ อ 1 ข้ อ 2 ข้ อ 3 ข้ อ 4 ข้ อ 5 ข้ อ 6 ข้ อ 7 ข้ อ 8 ข้ อ 9 ข้ อ 10
ตอบ 4 ตอบ 2 ตอบ 4 ตอบ 1 ตอบ 4 ตอบ 2 ตอบ 3 ตอบ 1 ตอบ 3 ตอบ 3
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เฉลยแบบฝึ กปฏิบัติที่ 1
จงตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. การบัญชี หมายถึงอะไร จึงอธิบายมาให้เข้าใจ
การบัญชี (Accounting) หมายถึง ศิลปะของการจดบันทึกรายการหรื อเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ
การเงินไว้ในรู ปเงินตรา จาแนกให้เป็ นหมวดหมู่ และการสรุ ปผลพร้อมทั้งตีความหมายของ
ผลการปฏิบตั ิงาน
2. วัตถุประสงค์ของการบัญชีคืออะไร จงบอกมาพอสังเขป
วัตถุประสงค์ของการบัญชี เพื่อให้การจดบันทึกรายการค้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเรี ยงตามลาดับเหตุการณ์
ก่อนหลังและได้จาแนกประเภทรายการค้าไว้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อให้การจดบันทึกรายการค้า
ถูกต้องตามหลักการบัญชีและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
3. ข้อมูลทางการบัญชีมีประโยชน์อย่างไร และมีประโยชน์ต่อใครบ้าง จงอธิ บาย
ข้อมูลทางการบัญชีมีประโยชน์ช่วยในการควบคุมสิ นทรัพย์ของกิจการ ทาให้เจ้าของกิจการทราบ
ผลการดาเนิ นงานในรอบระยะเวลาหนึ่งว่าได้กาไรหรื อขาดทุน นอกจากนี้ยงั เป็ นเครื่ องมือสาคัญ
ในการบริ หารงานในการกาหนดนโยบายและการตัดสิ นใจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ยงั เป็ น
ประโยชน์ต่อบุคคลภายนอกในการลงทุนหรื อการให้สินเชื่อต่อกิจการอีกด้วย
4. ข้อสมมติฐานทางการบัญชีมีวา่ อย่างไรบ้าง จงอธิ บาย
สมมติฐานทางการบัญชีมีดงั นี้
1) เกณฑ์คงค้าง รับรู ้ รายการและเหตุ การณ์ ทางบัญชี เมื่ อมีรายการค้าเกิ ดขึ้น ไม่ใช่ เมื่อรับเงิ นสด
หรื อ จ่ า ยเงิ น สด เป็ นวิ ธี ก ารบัญ ชี ที่ ใ ช้ เป็ นหลัก ในการพิ จ ารณาบัน ทึ ก รายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ย
ด้วย การยึดหลักว่า รายได้และค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นในงวดบัญชี ใดให้ถือเป็ นรายได้และค่าใช้จ่าย
ของงวดบัญชีน้ นั
2) การดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เป็ นข้อสมมติฐานที่ถือว่างบการเงิน ควรจัดทาภายใต้ขอ้ สมมติของการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และดารงอยูต่ ่อไปในอนาคต
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เฉลยแบบฝึ กปฏิบัติที่ 2
จงตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. สิ นทรัพย์หมายถึงอะไร จงอธิ บายพร้อมยกตัวอย่าง
สิ นทรัพย์ หมายถึง สิ่ งที่มีตวั ตนและไม่มีตวั ตนที่มีมูลค่าเป็ นตัวเงิน โดยมีบุคคลหรื อกิจการ
เป็ นเจ้าของครอบครองอยู่ ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ เป็ นต้น
2. หนี้สิน หมายถึงอะไร จงอธิ บายพร้อมยกตัวอย่าง
หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันที่กิจการมีต่อบุคคลภายนอก ซึ่ งมีหน้าที่ตอ้ งชาระหนี้ น้ นั ในแก่บุคคล
ที่เป็ นเจ้าหนี้ในอนาคตตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ ได้แก่ เจ้าหนี้ เงินกูธ้ นาคาร เป็ นต้น
3. ส่ วนของเจ้าของ (ทุน) หมายถึงอะไร จงอธิ บายและบอกวิธีคานวณหาส่ วนของเจ้าของ (ทุน)
ส่ วนของเจ้าของ หมายถึง สิ ทธิ ความเป็ นเจ้าของที่แท้จริ งในสิ นทรัพย์ ซึ่ งคานวณได้จาก สิ นทรัพย์
ทั้งหมดหักด้วยหนี้สินทั้งหมดหรื อเรี ยกว่า สิ นทรัพย์สุทธิ
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เฉลยแบบฝึ กปฏิบัติที่ 3
จากรายการต่อไปนี้ ให้นกั เรี ยนจาแนกว่ารายการใดสอดคล้องกับบัญชี สินทรัพย์ หนี้ สิน และส่ วนของ
เจ้าของ (ทุ น ) ถ้าเป็ นสิ น ทรั พ ย์ให้แทนด้วย A ถ้าเป็ นหนี้ สิ น แทนด้วย L และถ้าเป็ นส่ วนของเจ้าของ (ทุ น )
แทนด้วย OE
รำยกำร
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินเดือน
เงินกู้
ถอนใช้ส่วนตัว
สิ นค้า
รายได้ค่าบริ การ
เงินเดือนพนักงาน
ที่ดิน

แทนด้ วย
A
A
L
OE
L
OE
A
OE
OE
A

รำยกำร
ลูกหนี้-ชมพู
ทุน-ดาริ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ดอกเบี้ยรับล่างหน้า
เจ้าหนี้-น้ าฝน
ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า
ตัว๋ เงินรับ
ตัว๋ เงินจ่าย
อาคารพาณิ ชย์
ลิขสิ ทธิ์
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แทนด้ วย
A
OE
L
L
L
OE
A
L
A
A

เฉลยแบบฝึ กปฏิบัติที่ 4
คำนวณสิ นทรัพย์
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
อุปกรณ์เสริ มสวย
รถยนต์
เครื่ องตกแต่งร้าน

15,000.125,000.19,500.340,000.25,000.524,500.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

คำนวณหำหนีส้ ิ น
เงินกู-้ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด 100,000.- บาท
เจ้าหนี้ -นายสมชาติ
15,000.- บาท
115,000.- บาท

คำนวณหำทุนโดยแทนค่ ำในสมกำรบัญชี
สมการบัญชี
สิ นทรัพย์
524,000
524,000 – 115,000
OE

=
=
=
=

หนี้สิน + ส่ วนของเจ้าของ (ทุน)
115,000 + OE
OE
409,500
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เฉลยแบบฝึ กปฏิบัติที่ 5
ข้ อที่ 1
กันตำกำรแพทย์
งบดุล
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557
สิ นทรัพย์
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้-เสาวรส
ยาและอุปกรณ์การแพทย์
รถยนต์
อาคาร
รวมสิ นทรัพย์

45,000.- บาท
450,000.- บาท
13,000.- บาท
145,000.- บาท
300,000.- บาท
500,000.- บาท
1,453,000.- บาท
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ (ทุน)

เจ้าหนี้ -นางสาวกุนตี
เงินเบิกเกินบัญชี
ทุน-นางสาวกันตา มัง่ มีทรัพย์
รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้าของ (ทุน)

200,000.- บาท
100,000.- บาท
1,153,000.- บาท
1,453,000.- บาท
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ข้ อที่ 2
กะรัต ดีไซด์
งบดุล
ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2557
สิ นทรัพย์
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้-พวงหยก
ผ้าและอุปกรณ์ตดั เย็บ
รถยนต์
ห้องชุด

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ
110,000
600,000
15,000
90,000
450,000
550,000
1,815,000

-

เจ้าหนี้-นายพิสุทธิ์
เงินเบิกเกินบัญชี
ทุน-นางสาวกะรั ต มัง่ มี ทรั พ ย์

150,000 200,000 1,465,000 -

1,815,000 -
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ข้ อ 1 ข้ อ 2 ข้ อ 3 ข้ อ 4 ข้ อ 5 ข้ อ 6 ข้ อ 7 ข้ อ 8 ข้ อ 9 ข้ อ 10
ตอบ 2 ตอบ 4 ตอบ 1 ตอบ 1 ตอบ 4 ตอบ 4 ตอบ 2 ตอบ 3 ตอบ 3 ตอบ 3

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เย้ ! ได้ คะแนนเพิม่ ขึน้ เยอะเลย
ใช่ ไหมละ
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สมกำรบัญชี…,มำจำกไหน ใครรู้บ้ำง ?
นั ก เรี ย นคงทราบดี แ ล้ว ว่ า สมการบัญ ชี จ ะแสดง
ความ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ างสิ น ทรั พ ย์ หนี้ สิ น และส่ ว นของ
เจ้า ของ (ทุ น ) ซึ่ งจะแสดงความสมดุ ล กัน อยู่ เสมอ แล้ว
ทราบหรื อไม่สมการบัญชีเกิดขึ้นได้อย่างไร ? มาอ่านทางนี้
………สมกำรบัญชี เกิดขึน้ ในประเทศอิ ตำลีก่อนปี ค.ศ. 1543
โดย Luca Pacioli ได้ พิ ม พ์ หนั ง สื อชื่ อ ว่ ำ Vennice ซึ่ งเป็ น
หนังสื อเกี่ยวกับกำรบันทึ กบัญ ชี โดยพื ้นฐำนของกำรบัญ ชี
ทั้ ง หมดมำจำกสมกำรว่ ำ "สิ น ทรั พ ย์ = หนี้ สิ น + ทุ น "
ส่ วนรำยได้ และค่ ำใช้ จ่ำยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของทุน…
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