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บทที่  1

ความรู้พืน้ฐานทางการบัญชี



หัวข้อส ำคญั    

 ค ำนิยำมทำงกำรบัญ ชี

 ประโยชน์ของกำรจัดท ำบัญ ชี

 วตัถุประสงค์ของกำรจัดท ำบัญ ชี

 ข้อมูลทำงกำรบัญ ชี

 รูปแบบกำรบัญ ชี



 ประเภทของธุรกจิ
 รูปแบบของกจิกำร

 กรอบแนวคดิส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

 ข้อจ ำกดัของงบกำรเงิน

 พระรำชบัญ ญ ัติกำรบัญ ชี 2543

หัวข้อส ำคญั    



ค ำนิยำมทำงกำรบัญ ชี

 กำรบัญ ชี (Accounting) หมำยถึง  
ศิลปะของกำรเก็บรวบรวม บันทึก จ ำแนก และ

กำรสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ทำงเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน 
ผลงำนขั้นสุดท้ำยของกำรบัญ ชีกคื็อ กำรให้ข้อมูลทำงกำรเงิน
ซ่ึ ง เ ป็นประโยชน์แ ก่ บุคคลหลำยฝ่ ำย  และ ผู้ที่ สนใจ
ในกจิกรรมของกจิกำร



ค ำนิยำมทำงกำรบัญ ชี

 กำรบัญ ชี (Accounting) หมำยถึง
ศิลปะของกำรบันทึก จัดประเภทและสรุปรำยกำร

ทีส่ ำคญั ของรำยรับ และรำยจ่ำยทำงกำรเงิน โดยกำรรวบรวม
ให้เป็นระเบียบแบบแผนและสำมำรถแสดงผลกำรด ำเนินงำน
และฐำนะกำรเงนิให้ทรำบ



ค ำนิยำมทำงกำรบัญ ชี

 กำรบัญ ชี (Accounting) หมำยถึง
ศิลปะกำรจดบันทกึรำยกำรหรือเหตุกำรณ์ที่เกีย่วข้อง

กับกำรเงินไว้ในรูปของเงินตรำ  กำรจัดหมวดหมู่ของ
รำยกำรที่บันทึก  กำรสรุปผลและกำรวิเครำะห์ควำมหมำย
ของรำยกำรที่ได้จดบันทึกไว้โดยจัดท ำในรูปของรำยงำน
ทำงกำรเงิน



ค ำนิยำมทำงกำรบัญ ชี

 สรุป การบัญชี (Accounting) หมายถงึ
กำรจดบันทึก จัดประเภทและสรุปรำยกำรที่ส ำคัญ 

เกี่ยวกับรำยรับ และรำยจ่ำยทำงกำรเงินที่ก ำหนดมูลค่ำ
เป็นตัวเงินไว้เป็นหลักฐำนอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยกำรรวบรวม
ให้เป็นระเบียบแบบแผน ถูกต้องตำมหลักกำรบัญ ชีและ
สำมำรถแสดงผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินให้ทรำบ
เพ่ือประโยชน์แก่บุคคลหลำยฝ่ำย



ขั้นตอนกำรจัดท ำบัญ ชี

1. กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล
(Gathering) 

2. กำรจดบันทกึ
(Recording)

3. กำรจ ำแนก
(Classifying)

4. กำรสรุปผล 
(Summarizing)

5. กำรวเิครำะห์และแปล
ควำมหมำย (Analysis and 

Interpreting)



วตัถุประสงค์ของกำรจดัท ำบัญ ชี 

1. เพ่ือจดบันทึกรำยกำรค้ำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกำรตำมหลักฐำน  
โดยเรียงตำมล ำดบัก่อนหลงั 

2. เพ่ือจ ำแนกประเภทเป็นหมวดหมู่สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของเจ้ำของ 
รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย

วตัถุประสงค์ของกำรจัดท ำบัญ ชี 
(The Purpose of Accounting)



3. เพ่ือสรุปผลของรำยกำรค้ำไว้อย่ำงสมบูรณ์ เป็นไปตำม
หลกักำรบัญ ชีที่รับรองทัว่ไปและพระรำชบัญ ญ ัติกำรบัญ ชี 

4. เ พ่ือให้ได้ข้อมูลทำงกำรบัญ ชีที่ ถูกต้อง และน ำไปใช้
ในกำรตัดสินใจเร่ืองต่ำง ๆ ของกิจกำรในช่วงระยะเวลำหน่ึง
ทีต้่องกำรทรำบ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อบุคคลหลำยฝ่ำย 

วตัถุประสงค์ของกำรจดัท ำบัญ ชี 

วตัถุประสงค์ของกำรจัดท ำบัญ ชี 
(The Purpose of Accounting)



ประโยชน์ของกำรจัดท ำบัญ ชี

1. ช่วยให้ผู้บริหำร  และเจ้ำของกจิกำรกจิกำรสำมำรถควบคุม
และดูแลรักษำสินทรัพย์ของกจิกำรทีม่ีอยู่ไม่ให้สูญ หำย 
2. ช่วยให้ผู้บริหำรกจิกำรมีข้อมูลเพยีงพอที่จะน ำมำใช้ในกำร
ก ำหนดนโยบำยในกำรวำงแผนและช่วยในกำรตัดสินใจ
บริหำรงำนในด้ำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ประโยชน์ของกำรจัดท ำบัญ ชี 
(The Benefits of Accounting)



3. ช่วยให้ผู้บริหำรทรำบผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำร
ในระยะเวลำหน่ึงว่ำ มีผลก ำไร หรือขำดทุน และทรำบฐำนะ
ทำงกำรเงินของกจิกำร ณ วนัใดวนัหนึ่ง ได้อย่ำงถูกต้อง 
4 .  ช่วย ใ ห้ บุคคลภำยนอกกิจกำรห รือ บุคคลต่ำง  ๆ
ที่เกี่ยวข้องสำมำรถน ำข้อมูลทำงกำรบัญ ชีไปใช้ประโยชน์
ในกำรตัดสินใจ

ประโยชน์ของกำรจัดท ำบัญ ชี

ประโยชน์ของกำรจัดท ำบัญ ชี 
(The Benefits of Accounting)



6. ช่วยให้กจิกำรมีข้อมูลทำงกำรบัญ ชีเพ่ือน ำไปค ำนวณภำษ ี
ได้อย่ำงถูกต้อง เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย

5. ข้อมูลทำงกำรบัญ ชี สำมำรถช่วยในกำรตรวจสอบหำ
ข้อผดิพลำดในกำรด ำเนินงำนได้

ประโยชน์ของกำรจัดท ำบัญ ชี

ประโยชน์ของกำรจัดท ำบัญ ชี 
(The Benefits of Accounting)



ผู้ใช้ข้อมูลทำงกำรบัญ ชี   
(Users of Accounting Information)

2. ผู้บริหำร

3. เจ้ำหนีห้รือ
แหล่งเงินกู้ 

1. เจ้ำของกจิกำร

5. ลูกค้ำ 

6. พนักงำนหรือ
ลูกจ้ำง 

4. นักลงทุน 

8. รัฐบำลและ
หน่วยงำนรำชกำร 

9. บุคคลทัว่ไป

7. คู่แข่ง



ผู้ใช้ข้อมูลทำงกำรบัญ ชี 

1. เจ้ำของกจิกำร  (The owner)  
* กจิกำรเป็นเจ้ำของคนเดยีว  เจ้ำของก ็คือ  ผู้ก่อตั้งกจิกำร
*  กจิกำรห้ำงหุ้นส่วน เจ้ำของกจิกำรก ็คือ    ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
*  กจิกำรบริษทัจ ำกดั  เจ้ำของกจิกำรก ็คือ    ผู้ถือหุ้น

 เจ้ำของกจิกำร  จะน ำข้อมูลทำงกำรบัญ ชีไปใช้ในกำรวำงแผนและก ำหนด
นโยบำยของกจิกำร  เช่น จะด ำเนินงำนต่อหรือเลกิกจิกำร จะขยำยกจิกำร 
ซ่ึงกำรตัดสินใจในเร่ืองต่ำง ๆ ต้องอำศัยข้อมูลทำงกำรบัญ ชีของกิจกำร
ทีผ่่ำนมำช่วยพจิำรณำและตัดสินใจ  



2. ผู้บริหำร  (Manager) กิจกำรประเภทห้ำงหุ้นส่วนและ
บริษัท จ ำกดั  เจ้ำของกิจกำรอำจจะเป็นคนเดยีวกบัผู้บริหำร
หรือไม่กไ็ด้

 ผู้บ ริหำร จะใช้ ข้อมูลทำงกำรบัญ ชี  เ พ่ือน ำไปใช้
ในกำรบริหำรงำนของกิจกำร ให้ประสบควำมส ำเร็จ
ตำมแผนงำนและนโยบำยที่ก ำหนดไว้

ผู้ใช้ข้อมูลทำงกำรบัญ ชี 



3.  เจ้ำหนีห้รือแหล่งเงนิกู้  (Creditors)

 เ จ้ ำหนี้ห รือแหล่ง เงินกู้  จะ ใ ช้ ข้อ มูลทำงกำรบัญ ชี
ของกิจกำร เพ่ือน ำไปใช้ในกำรตัดสินใจที่จะให้เครดิต
กับกิจกำร โดยจะพิจำรณำจำกฐำนะทำงกำรเงินและ
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
ของกจิกำร

ผู้ใช้ข้อมูลทำงกำรบัญ ชี 



4. นักลงทุน (Investors)

 นักลงทุน จะใช้ข้อมูลทำงกำรบัญ ชีของกจิกำร เพ่ือน ำไปใช้
ในกำรตัดสินใจ ทีจ่ะเข้ำมำลงทุนในกจิกำร โดยจะพจิำรณำ
จำกผลกำรด ำเนินงำน  ฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำร 
รวมถงึผลตอบแทนทีจ่ะได้รับจำกกำรลงทุน

ผู้ใช้ข้อมูลทำงกำรบัญ ชี 



5. ลูกค้ำ (Customers)

 ลูกค้ำจะใช้ข้อมูลทำงกำรบัญ ชีของกิจกำร โดยน ำไปใช้
ในกำรตัดสินใจทีจ่ะค้ำขำยกบักจิกำรโดยจะพจิำรณำจำก
ผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำร ฐำนะทำงกำรเงินของ
กจิกำรรวมถึงสภำพคล่องของกจิกำร ทีต้่องกำรค้ำขำย

ผู้ใช้ข้อมูลทำงกำรบัญ ชี 



6. พนักงำนหรือลูกจ้ำง (Employees)

 พนักงำนหรือลูกจ้ำงจะใช้ข้อมูลทำงกำรบัญ ชีของ
กจิกำรตนเอง เพ่ือน ำไปใช้ในกำรตัดสินใจในกำรท ำงำน
กับกิจกำร โดยจะพิจำรณำจำกควำมมั่นคงคือดูจำก
ผลกำรด ำเนินงำน  และฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำร 
เพ่ือประเมิน ควำมเส่ียง และสำมำรถในกำรจ่ำยค่ำจ้ำง  
หรือค ำตอบแทน ในอนำคต

ผู้ใช้ข้อมูลทำงกำรบัญ ชี 



7. คู่แข่ง (Competitors)

 คู่แข่ง จะใช้ข้อมูลทำงกำรบัญ ชีของกิจกำร เพ่ือน ำไปใช้
ในกำรตัดสินใจ วำงแผนกำรบริหำรงำน เพ่ือให้สำมำรถ
แข่งขนักบักจิกำรของคู่แข่งได้

ผู้ใช้ข้อมูลทำงกำรบัญ ชี 



8. รัฐบำลและหน่วยงำนรำชกำร (Government Agencies)

 รัฐบำลและหน่วยงำนรำชกำร  ต้องกำรข้อมูลทำงกำรบัญ ชี
ของกิจกำรไปใช้ในงำนต่ำง ๆ ของทำงรำชกำร น ำไปใช้
ในกำรค ำนวณกำรจัดเก็บภำษี และน ำไปเป็นฐำนในกำร
ค ำนวณรำยได้ประชำชำตขิองประเทศ   

ผู้ใช้ข้อมูลทำงกำรบัญ ชี 



9. บุคคลทัว่ไป (Customers)

 บุคคลทั่วไปได้แก่ นิสิต นักศึกษำ อำจำรย์ ที่ต้องกำร
จะใช้ข้อมูลทำงกำรบัญ ชีของกิจกำรไปใช้ในกำรเรียน
กำรสอน ส่ือมวลชนต้องกำรน ำไปเสนอข่ำว ฯ 

ผู้ใช้ข้อมูลทำงกำรบัญ ชี 



รูปแบบกำรบัญ ชี

1. กำรบัญ ชีกำรเงนิ (Financial accounting)

2. กำรบัญ ชีบริหำร (Management accounting)

4. ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญ ชี
(Accounting information system)

3. กำรบัญ ชีภำษอีำกร (Tax accounting)



ประเภทของธุรกจิ

1. กจิกำรให้บริกำร
(Service firm) 

2. กจิกำรซ้ือ - ขำยสินค้ำ
(Merchandising firm)

3. กจิกำรผลติสินค้ำ
(Manufacturing firm)



รูปแบบของกจิกำร

1.  กจิกำรเจ้ำของคนเดยีว (Single proprietorship)
2.  ห้ำงหุ้นส่วน (Partnership)

2.1 ห้ำงหุ้นส่วนสำมญั  (Unlimited partnership) 
2.2 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั (Limited partnership)

3. บริษัทจ ำกดั (Company limited or corporation)
4.  สหกรณ์ (Cooperative)
5. รัฐวสิำหกจิ (State enterprise) 



กรอบแนวคดิส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

เป็นแนวคดิเกีย่วกบักำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงิน
แก่ผู้ใช้งบกำรเงิน แต่ไม่ถือเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน เน่ืองจำกไม่ได้ก ำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับ
กำรวัดมูลค่ำ หรือกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับกำรจัดท ำ
งบกำรเงนิโดยเฉพำะ

ข้อสมมตทิำงกำรบัญ ชี



กรอบแนวคดิส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ข้อสมมติของงบกำรเงิน (Underlying Assumption) 
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (Going-concern Concept)

งบกำรเงินของ กิจกำรที่ได้จัดท ำขึ้นจะอยู่ภำยใต้ข้อสมมติที่ว่ำ 
กจิกำรจะด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง และด ำรงอยู่ต่อไปในอนำคต ดงันั้น 
สินทรัพย์ประเภท อุปกรณ์ อำคำร และที่ดิน จึงไม่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือกำรขำยแต่มีไว้เพ่ือด ำเนินงำน



1. ควำมทนัต่อเวลำ (Timeliness)
2. ควำมสมดุลระหว่ำงประโยชน์ทีไ่ด้รับกบัต้นทุนทีเ่สียไป 

(Balance between benefit and cost)
3. ควำมสมดุลของลกัษณะเชิงคุณภำพ 

(Balance in qualitative characteristics)

ข้อจ ำกดัของงบกำรเงนิ



พระรำชบัญ ญ ตัิที่เกีย่วข้อง

1. พระรำชบัญ ญ ตัิกำรบัญ ชี พ.ศ. 2543
2. ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
3. พระรำชบัญ ญ ตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั
4. พระรำชบัญ ญ ัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์
5. ประมวลรัษฎำกร



พระรำชบัญ ญ ัตกิำรบัญ ชี พ.ศ. 2543

ประเทศไทยได้มีพระรำชบัญ ญ ัติกำรบัญ ชี พ.ศ. 2543 ตำมค ำส่ัง
ประกำศของกรมทะเบียนกำรค้ำกระทรวงพำณิชย์ ลงในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เม่ือวันที่ 12 พฤษภำคม 2543 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ภำยใน 90 วัน นับแต่วันที่ 10 
สิงหำคม 2543 เป็นต้นไป ได้กล่ำวถึงข้อก ำหนดหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ
กำรตรวจสอบและบทก ำหนดโทษ ไว้ให้นักบัญ ชีทุกคนได้ปฏิบัติตำม 
นอกจำกจะได้ก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของนักบัญ ชีไว้ชัดเจนแล้ว 
ยงัได้มีจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรประกอบวิชำชีพทำงกำรบัญ ชีที่ควร
ถือปฏิบัติไว้ด้วย 



ผู้มหีน้ำทีจ่ดัท ำบัญ ชี

1. ห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน ซ่ึงได้แก่ 
1.1 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั 
1.2  ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ นิตบุิคคล

2. บริษทัจ ำกดั
3. บริษทัมหำชนจ ำกดั
4. นิติบุคคลทีต่ั้งขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศทีป่ระกอบธุรกจิ

ในประเทศไทย

ผู้มีหน้ำที่จัดท ำบัญ ชี คือ ผู้มีหน้ำที่จัดให้มีกำรท ำบัญ ชี
ตำมพระรำชบัญ ญ ัตกิำรบัญ ชี พ.ศ. 2543 ประกอบด้วย



ผู้มหีน้ำทีจ่ดัท ำบัญ ชี

5. กจิกำรร่วมค้ำตำมประมวลรัษฎำกร
6. สถำนที่ประกอบธุรกจิเป็นประจ ำ ซ่ึงหมำยถึง สถำนประกอบกำร
ที่แยกออกไปจำกส ำนักงำนใหญ่  มีพนักงำนประจ ำกำรด ำเนินกิจกำร
ทีจ่ะก่อให้เกดิรำยได้ 
7. บุคคลธรรมดำ ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ตำมทีรั่ฐมนตรีประกำศ ก ำหนด
ให้เป็นผู้มีหน้ำที่จดัท ำบัญ ชี




