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Fundamentals of Accounting 1
การบัญชีช้ันต้น 1



บทที ่2 องค์ประกอบของงบการเงิน

✓ความหมายของงบการเงิน และองคป์ระกอบของงบการเงิน
✓สินทรัพย์
✓หน้ีสิน
✓ส่วนของเจา้ของ
✓รายได้
✓ค่าใชจ่้าย
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ความหมายของงบการเงิน
งบการเงนิ (Financial Statements)

คือ รายงานการเงินที่มีรูปแบบเฉพาะที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของ
เจ้าของ(ฐานะการเงิน) รายได้ และค่าใช้จ่าย (ผลการด าเนินงาน) และกระแสเงินสดของ
กิจการที่เสนอรายงานซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน
กลุ่มต่าง ๆ รวมถึงการแสดงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหารของกจิการ

ซ่ึงสามารถแบ่งองค์ประกอบของงบการเงนิ เป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. องค์ประกอบของฐานะการเงิน ได้แก่ สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของเจ้าของ 
2. องค์ประกอบของการด าเนินงาน ได้แก่ รายได้ และค่าใช้จ่าย 

4

งบแสดงฐานะการเงิน

งบก าไรขาดทุน



สินทรัพย์ (Assets : A) องค์ประกอบฐานะการเงิน
สินทรัพย์ (Assets : A) หมายถึง ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีอยู่ใน

ความควบคุมของกจิการอนัเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต
โดยทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ คือ สิทธิท่ีมีศกัยภาพในการสร้างผลประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจ 
ทั้งน้ี สินทรัพยต์อ้งสามารถวดัมูลค่าไดเ้ป็นตวัเงิน ซ่ึงจะเป็นสินทรัพยท่ี์มี

ตวัตน หรือไม่มีตวัตนก็ได ้เช่น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ 
สินคา้คงเหลือ ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เป็นตน้
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ประเภทของสินทรัพย์ (Assets : A)
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สินทรัพย์หมุนเวยีน  
(Current Assets)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
(Non - Current Assets)

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่



สินทรัพย์หมุนเวยีน  (Current Assets)

➢สินทรัพยท่ี์คาดว่าจะได้รับประโยชน์ หรือขาย หรือใช้หมดไป
ภายในระยะเวลา 12 เดือน (รอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติ
ของกิจการ)
➢เรียงล าดับรายการในงบแสดงฐานะการเงินตามสภาพคล่อง 
รายการใดเปล่ียนเป็นเงินสดไดเ้ร็วกวา่จะเรียงล าดบัไวก่้อน
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ตวัอย่างสินทรัพย์หมุนเวยีน  (Current Assets)

เงินสด

เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีการคา้

สินคา้คงเหลือ

วสัดุส้ินเปลือง

รายไดค้า้งรับ

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้



สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  (Non - Current Assets)

➢สินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ หรือขาย หรือใช้หมดไปเกินกว่า
ระยะเวลา 12 เดือน (ลกัษณะ คงทน หรือถาวร ซ่ึงอายกุารใชง้านนานเกิน
กวา่ 1 ปีข้ึนไป)
➢เรียงล าดบัรายการในงบแสดงฐานะการเงินตามสภาพคล่อง รายการใด
เปล่ียนเป็นเงินสดได้เร็วกว่าจะเรียงล าดับไวก่้อน (สภาพคล่องต ่ากว่า
สินทรัพยห์มุนเวยีน
➢เป็นไดท้ั้ง สินทรัพยท่ี์มีตวัตน และไม่มีตวัตน
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ตวัอย่างสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  (Non - Current Assets)

สิทธิบตัรท่ีดิน

อาคาร ยานพาหนะ

อุปกรณ์

มตีวัตน ไม่มตีวัตน

ลิขสิทธ์ิ

เคร่ืองหมายการคา้
ค่าความนิยม



หนีสิ้น (Liabilities : L) องค์ประกอบฐานะการเงิน

หนีสิ้น (Liabilities : L) หมายถึง ภาระผูกพนัปัจจุบนัของกิจการ
ในการโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต

โดยกิจการตอ้งโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ หรือช าระภาระผูกพนันั้น 
ไม่ว่าจะเป็นเงินสด ส่งมอบสินคา้ หรือบริการ หรือการแลกเปล่ียนทรัพยากร
เชิงเศรษฐกิจนั้น
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ประเภทของหนีสิ้น (Liabilities : L)
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หนีสิ้นหมุนเวยีน  
(Current Liabilities)

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน  
(Non - Current Liabilities)

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่



หนีสิ้นหมุนเวยีน  (Current Liabilities)

➢ภาระผูกพนัท่ีตอ้งช าระหรือคาดว่าจะช าระภายในระยะเวลา 
12 เดือน (รอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติของกิจการ)
➢รวมรายการภาระผูกพนัระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
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ตวัอย่างหนีสิ้นหมุนเวยีน  (Current Liabilities)

เงินกูย้มืระยะสั้น เจา้หน้ีการคา้ ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย

รายไดรั้บล่วงหนา้ตัว๋เงินจ่ายเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร



หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน  (Non - Current Liabilities)

➢ภาระผูกพันท่ีต้องช าระหรือคาดว่าจะช าระ เกินกว่า
ระยะเวลา 12 เดือน (รอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติ
ของกิจการ)
➢แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
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ตัวอย่างหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน  (Non - Current Liabilities)

เงินกูย้มืระยะยาว ตัว๋เงินจ่ายระยะยาว

หุน้กู้



ส่วนของเจ้าของ (Owner’s Equity : OE) องค์ประกอบฐานะการเงนิ

ส่วนของเจ้าของ (Owner’s Equity : OE) หมายถึง ส่วนไดเ้สียคงเหลือ
ในสินทรัพยข์องกิจการหลงัจากหกัหน้ีสินทั้งหมดแลว้ หรือสินทรัพยสุ์ทธิ

ส่วนของเจา้ของ ในแต่ละรูปแบบการจดัตั้งกิจการจะแตกต่างกนั 
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เจา้ของคนเดียว

ส่วนทุน

ทุน + ก าไร (ขาดทุน)สุทธิ - ถอนใชส่้วนตวั

หา้งหุน้ส่วน

ส่วนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน

บญัชีทุน และกระแสทุน ของผูเ้ป็นหุน้ส่วน

บริษทัจ ากดั / มหาชน

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ / ก าไรสะสม / ส ารองตามกฎหมาย



รายได้  (Revenue: R) องค์ประกอบของการด าเนินงาน
รายได้  (Revenue: R) คือ การเพิ่มข้ึนของสินทรัพย ์หรือการลดลง

ของหน้ีสินท่ีส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของส่วนของเจ้าของ ทั้งน้ีไม่รวม
เงินทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อสิทธิเรียกร้องส่วนของเจา้ของ

อาจแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่
1. รายได้จากการด าเนินงาน เป็นรายได้จากการด าเนินงานตามปกติ เช่น กิจการซ้ือขาย รายได้
หลกัคือ รายได้จากการขาย กจิการบริการ รายได้หลกัคือ รายได้จากการให้บริการ

2. รายได้อ่ืนๆ หมายถึง รายได้ที่ไม่ได้มาจากการด าเนินงานตามปกติ เช่น รายได้จากการขาย
สินทรัพย์ทีก่จิการไม่ได้ใช้ รายได้ดอกเบีย้ เป็นต้น
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ค่าใช้จ่าย  (Expenses: E) องค์ประกอบของการด าเนินงาน
ค่าใช้จ่าย (Expenses : E) คือ การลดลงของสินทรัพย ์หรือการเพิ่มข้ึนของ

หน้ีสินท่ีส่งผลใหเ้กิดการลดลงของส่วนของเจ้าของ ทั้งน้ีไม่รวมถึงการจดัสรรคืน
ใหผู้ถื้อสิทธิเรียกร้องส่วนของเจา้ของ

อาจแบ่งได ้4 ประเภท ไดแ้ก่
1. ต้นทุนขาย หมายถึง ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขายหรือบริการ เช่น กิจการซ้ือเพ่ือขาย ตน้ทุนขายจะรวมราคา
ซ้ือและค่ าใช้จ่ าย อ่ืนๆ ท่ีท าให้สินค้าพร้อมขาย กิจการผลิต เ พ่ือขาย ต้นทุนขาย คือ ต้นทุน
การผลิต ประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน และโสหุย้การผลิต

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการขายสินคา้หรือบริการ  และค่าใชจ่้ายท่ีเกิด
จากการบริหารงานรวมเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงาน
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ค่าใช้จ่าย  (Expenses: E) องค์ประกอบของการด าเนินงาน
3. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ หมายถึง ค่าใชจ่้ายนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เช่น ขาดทุนจากการขายสินทรัพย ์
ขาดทุนจากราคาในตลาดหลกัทรัพยล์ดลง เป็นตน้

4. ต้นทุนทางการเงินและภาษี หมายถึง ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เช่น ดอกเบ้ียจ่าย 
ค่าภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นตน้

ธุรกจิขายสินค้า ประกอบด้วย  ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ธุรกจิบริการ ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
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งบแสดงฐานะการเงิน (Financial Position Statement)
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• งบการเงินท่ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึง 
ไดแ้ก่ขอ้มูล สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ
• งบแสดงฐานะการเงิน จดัท าได ้2 รูปแบบ ดงัน้ี
• แบบบญัชี (Account From)
• แบบรายงาน (Report From)

สินทรพัย์ หนีส้ิน ทนุ



ตัวอย่างงบแสดงฐานะการเงิน (Financial Position Statement)
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ร้านนารีเสริมสวย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 25x1
หน่วย : บาท

สินทรัพย์ หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

เงินสด 20,000 หนีสิ้น

ลูกหน้ีการคา้ 50,000 เจา้หน้ีการคา้ 50,000

วสัดุเสริมสวย 30,000 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,000

อุปกรณ์ 60,000 รวมหนีสิ้น 55,000

อาคาร 100,000 ส่วนของเจ้าของ

ทุน-นารี 205,000

รวมสินทรัพย์ 260,000 รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 260,000

แบบบัญชี



ตัวอย่างงบแสดงฐานะการเงิน (Financial Position Statement)
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ร้านนารีเสริมสวย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25x1

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินสด 20,000

ลูกหน้ีการคา้ 50,000

วสัดุเสริมสวย 30,000

อุปกรณ์ 60,000

อาคาร 100,000

รวมสินทรัพย์ 260,000



ตัวอย่างงบแสดงฐานะการเงิน (Financial Position Statement)
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ร้านนารีเสริมสวย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25x1

หน่วย : บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้น

เจา้หน้ีการคา้ 50,000

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,000

รวมหนีสิ้น 55,000

ส่วนของเจ้าของ

ทุน-นารี 205,000

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 260,000



งบก าไรขาดทุน (Profit and Loss Statement)
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• งบการเงินท่ีแสดงข้อมูลเก่ียวกับผลการด าเนินงานของกิจการ ส าหรับ
ระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ไดแ้ก่ขอ้มูล รายได้ และค่าใช้จ่าย
• งบก าไรขาดทุน จดัท าได ้2 รูปแบบ ดงัน้ี
• แบบบญัชี (Account From)
• แบบรายงาน (Report From)

➢รายได ้> ค่าใชจ่้าย คือ กิจการ “ก าไรสุทธิ”
➢รายได ้< ค่าใชจ่้าย คือ กิจการ “ขาดทุนสุทธิ”



ตัวอย่างงบก าไรขาดทุน (Profit and Loss Statement)

26

ร้านนารีเสริมสวย
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 25x1
หน่วย : บาท

ค่าใช้จ่าย รายได้

เงินเดือนและค่าจา้ง 5,000 รายไดจ้ากการบริการ 100,000

ค่าสาธารณูปโภค 2,000 รายไดอ่ื้นๆ 5,000

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 500

ก าไรสุทธิ 97,500

105,000 105,000

แบบบัญชี



ตัวอย่างงบก าไรขาดทุน (Profit and Loss Statement)
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ร้านนารีเสริมสวย
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 25x1

หน่วย : บาท

รายได้

รายไดจ้ากการบริการ 100,000

รายไดอ่ื้นๆ 5,000 105,000

ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนและค่าจา้ง 5,000

ค่าสาธารณูปโภค 2,000

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 500 7,500

ก าไรสุทธิ 97,500
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