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การเรยีน การสอนรายวชิาการวเิคราะหรายงานทางการเงนิ สาํหรบันกัศกึษาระดบั ปวส., ปรญิญาตรี
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ดวยความรูทั่วไปทางการบัญชี การจัดทํางบการเงิน การวิเคราะหงบการเงินโดยอัตราสวนทาง

การเงนิ การวเิคราะหงบการเงนิโดยการยอสวนตามแนวดิง่ การวเิคราะหงบการเงนิโดยวธิศีกึษา

แนวโนม การบริหารเงนิทุนหมนุเวยีน การวเิคราะหงบกระแสเงนิสด การศกึษาโครงสรางทางการ
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รวบรวมแบบฝกหัดไวทายบทของแตละบท พรอมท้ังมีตัวอยาง กรณีศึกษาอัตราสวนทางการ

เงนิของธรุกจิประเภทพฒันาอสงัหารมิทรพัยทีจ่ดทะเบยีนอยูในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย 
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ตรวจทานตําราเลมนี้ทุกทาน

ถาพบขอผิดพลาดประการใด ผูเขียนขอนอมรับไวทุกประการ และจะนํามาปรับปรุงใหดี

ขึ้นในการจัดพิมพครั้งตอไป
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1
ความรูทั่วไปทางการบัญชี

สาระสําคัญ

การดําเนินธุรกิจในปจจุบันจําเปนตองมีมีขอมูลที่เพียงพอเพ่ือการตัดสินใจและเพ่ือเปนกุญแจ

สําคัญอยางหนึ่งที่จะชวยแกปญหาและกอใหเกิดการกระทําที่สมเหตุสมผล การศึกษาทําความเขาใจ

ถึงรายงานทางการเงินเปนเพียงสวนหนึ่งของกิจกรรมมากมายของการสื่อสารขอมูลทางเศรษฐกิจ การ

วิเคราะหงบการเงนินบัวาเปนกจิกรรมทีส่าํคญัของการประเมนิผลการปฏบิตังิาน  การศกึษาวชิาการบญัชี

จึงเปนการเร่ิมตนวิเคราะหงบการเงินที่ดี  วัตถุประสงคของการศึกษาวิชาการบัญชีเพื่อตองการใหทราบ

ความหมายและบทบาทของการบัญชี ซึ่งเปนขอมูลของผูใช และเปนการปูพื้นฐานไปสูการวิเคราะห

งบการเงินอยางมีประสิทธิภาพ

จุดประสงคทั่วไป

1.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจความหมายของการบัญชี 

2.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจวัตถุประสงคของการจัดทําบัญชีการเงินและงบการเงิน

3.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจแนวความคิดพื้นฐานทางการบัญชีและสมมติฐานทางการบัญชี 

4.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจหลักเกณฑการจัดทํางบการเงิน

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1.  สามารถอธิบายความหมายของการบัญชีไดอยางถูกตอง

2.  สามารถอธิบายวัตถุประสงคของการจัดทําบัญชีการเงินและงบการเงินไดอยางถูกตอง

3.  สามารถอธิบายแนวความคิดพื้นฐานและสมมติฐานทางการบัญชีไดอยางถูกตอง

4.  สามารถอธิบายหลักเกณฑการจัดทํางบการเงินไดอยางถูกตอง

เนื้อหาสาระ

ศึกษาความหมายของการบัญชี วัตถุประสงคของการจัดทําบัญชีการเงินและงบการเงิน ศึกษา

แนวความคิดขั้นพื้นฐานและสมมติฐานทางการบัญชี และหลักเกณฑการจัดทํางบการเงิน
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การดาํเนนิธรุกจิในปจจบุนั จาํเปนตองมมีขีอมลูทีเ่พยีงพอเพือ่การตดัสนิใจ และเพือ่เปนกญุแจ

สําคัญอยางหนึ่งที่จะชวยแกปญหาและกอใหเกิดการกระทําที่สมเหตุสมผล การศึกษาทํา

ความเขาใจถงึรายงานทางการเงนิ เปนเพียงสวนหนึง่ของกจิกรรมมากมายของการส่ือสารขอมลู

ทางเศรษฐกจิ การวิเคราะหงบการเงนินบัวาเปนกจิกรรมทีส่าํคญัของการประเมนิผลการปฏบิตัิ

งาน ดงันัน้ การศกึษาวิชาการบญัชีจงึเปนการเร่ิมตนของการวเิคราะหงบการเงนิทีด่ ี วตัถปุระสงค

ของการศึกษาวิชาการบัญชีเพื่อตองการใหทราบความหมายและบทบาทของการบัญชี ซึ่งเปน

ขอมูลของผูใช และเปนการปูพื้นฐานไปสูการวิเคราะหงบการเงินอยางมีประสิทธิภาพ

  ความหมายของการบัญชี
การบัญชีหมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูล การบันทึก การจัดจําแนก และทํารายงาน 

เพื่อสรุปขอมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณทางเศรษฐกิจในรูปของตัวเงิน สิ่งที่สําคัญของการบัญชีคือ 

การใหขอมูลทางการเงินซึ่งเปนประโยชนแกบุคคลหลายกลุมและผูที่สนใจในกิจกรรมของธุรกิจ 

ซึ่งประกอบดวยการเก็บรวบรวมขอมูล การคัดเลือก และสะสมขอมูลทางการเงิน จําแนกงาน

ไดเปน 3 ขั้นตอนคือ 

1. ขั้นตอนของการคัดเลือก 

2. ขั้นตอนของการวัด    

3. ขั้นตอนสุดทายคือ การจดบันทึกขอมูลเพื่อการนําเสนอตามขั้นตอน

ทั้ง 3 ขั้นตอนมีลักษณะดังตารางที่ 1.1 

ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนของการจัดทําบัญชี

ขั้นตอนของการจัดทําบัญชี

ขั้นตอนที่ 1 
การคัดเลือก

เปนการจดัระบบบญัช ีโดยจดัใหสามารถคดัเลือกเฉพาะรายการทีเ่กีย่วของ
จากเหตุการณทางเศรษฐกิจซึ่งมีเปนจํานวนมาก จะสังเกตไดวา ไมวาจะ
เปนระบบบัญชีที่ดีเพียงใดก็ตาม ก็ไมสามารถรวบรวมขอมูลทางการเงิน
ไวไดทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2  
การวัด

เมื่อคัดเลือกเหตุการณที่ตองการไดแลว การบัญชีก็จะตองเลือกวิธีการที่
จะวัดคาของเหตุการณนั้น การวัดคาคือการแสดงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในรูปตัวเงิน และการกําหนดคาโดยวิธีอื่น
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ขั้นตอนของการจัดทําบัญชี

ขั้นตอนที่ 3 
การจดบันทึกขอมูล

การจดบันทึกขอมูลจะเกี่ยวกับการวิเคราะหลักษณะของรายการ การ
กําหนดวิธีการและระบบเพื่อใหสามารถติดตามกิจกรรมนั้นๆ ได หลังจาก
เก็บรวบรวมขอมูลแลว ลําดับตอไปจะตองจัด จําแนก และทําสรุปขอมูล 
จําแนกไดเปน 3 ขั้นตอนคือ
 1. การจําแนกประเภท
 2. การสรุป
 3. การตีความ

การจดัจาํแนกประเภท หมายถงึ การจดัจาํแนกขอมลูทางการเงนิ
ที่รวบรวมและบันทึกใหอยูในโครงสรางที่เปนประโยชนและสมเหตุสมผล 
ตัวเลขเปนจํานวนมากนั้นจะใหความสําคัญเพียงเล็กนอยเทานั้น จนกวา
จะไดมีการนําตัวเลขเหลานั้นมาสรางความสัมพันธกัน การจัดจําแนก
โครงสรางขอมูลคือ การจัดจําแนกเปนโครงสรางของสินทรัพยและสิทธิ์
ของการไดเสีย

เก็บรวบรวมและจดัจาํแนกขอมลู เมือ่เกบ็รวบรวมและจดัจาํแนก
ขอมูลทางการเงินครบปแลว ก็จะนํามาทําการสรุปในรูปของงบการเงิน
และจัดทํารายงาน รายงานดังกลาวนี้เปนเสมือนสื่อกลางของการสื่อสาร
ทางการบัญชี 

การอธิบายลําดับวิธีการของการบัญชี จะเกี่ยวกับความหมาย 
ประโยชน และขอจํากัดตอผูใชงบ ซึ่งรายงานดังกลาวเปนสิ่งจําเปนที่สุด
และเปนงานลําดับสุดทายของงานการส่ือสาร การใหขอมูลที่จะทําใหเกิด
ความเขาใจในสิ่งที่จะนําเสนอ ยอมจะทําใหสามารถตีความและแปลความ
หมายของผลงานทางการบัญชีได ซึ่งถือเปนเปาหมายที่สําคัญ

 

ประโยชนท่ีไดรับสําหรับการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน ผูที่ไดรับประโยชนจากการทํา

บัญชี ประกอบดวยบุคคลประเภทตางๆ ดังนี้คือ 

1.  กลุมของเจาของ เชน ผูบริหาร ผูใหสินเชื่อ พนักงาน หรือสหภาพแรงงาน 

2.  กลุมของผูพิทักษผลประโยชนของสังคม เชน ตลาดหลักทรัพย ศาล เปนตน 

3.  กลุมของสาธารณชน

4.  กลุมของสวนของราชการที่เกี่ยวของกับการภาษีอากร

ตารางที่ 1.1 (ตอ) ขั้นตอนของการจัดทําบัญชี
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ผูใชงบการเงินที่มีสวนเกี่ยวของกับสิทธิประโยชนของธุรกิจโดยตรง ไดแก เจาของ ซึ่ง

เจาของจะใชงบการเงินเพื่อตัดสินใจในการดํารงไว การเพิ่มหรือการลดจํานวนหุนที่ตนถือครอง

อยู และใชเพือ่ประเมนิผลการใชทรพัยากรและการบรหิารงานของฝายจดัการ หรอืผูทีอ่าจจะเปน

เจาของธุรกิจ เจาหนีแ้ละผูขายวสัดสุิง่ของใหกบัธรุกจิในอนาคตมักจะใชงบการเงนิเพือ่พจิารณา

วงเงินท่ีจะใหกับธุรกิจ ฝายจัดการจะใชงบการเงินเพื่อพิจารณาลักษณะและความตองการของ

การใชเงินเพื่อประเมินผลที่เกิดจากการตัดสินใจทางเศรษฐกิจที่ไดกระทําไป กําหนดนโยบาย

เงินปนผล คาดการณเกี่ยวกับฐานะการเงิน ตลอดจนรายไดที่จะไดรับในภายหนา พิจารณา

เกี่ยวกับการที่จะควบรวมและซื้อกิจการ และการเสนอแนะใหมีการปรับปรุงกิจการใหม 

ผูใชงบการเงินทีไ่มมสีวนเกีย่วของกบัสทิธปิระโยชนของกจิการโดยตรง มกัจะใหความสนใจ

งบการเงนิเพราะวาเปนหนาทีท่ีจ่ะตองใหความคดิเหน็ ชวยเหลอืหรอืปกปองผูทีม่สีวนเกีย่วของ

หรือตองการที่จะมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจโดยตรง ไดแก ที่ปรึกษาหรือนักวิเคราะหการเงิน ซึ่ง

เปนผูใหคําแนะนําแกผูลงทุนและผูที่จะลงทุนใหเก็บรักษาไว เพิ่ม ลด หรือซื้อหลักทรัพยของ

ธุรกิจ ประเมินการลงทุนในกิจการนั้นดวยการเปรียบเทียบกับการลงทุนทางอื่น ถึงแมวาบุคคล

กลุมตางๆ นี้จะมีความตองการขอมูลเพื่อวัตถุประสงคที่แตกตางกันก็จริง แตถาคํานึงถึงในมุม

กวางแลวจะเห็นวาขอมูลที่บุคคลทุกกลุมตองการน้ันมีวัตถุประสงครวมกัน กลาวคือ ตองการ

ทราบขอมูลเกี่ยวกับการใชทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ซึ่งดําเนินการโดยหนวยงานของธุรกิจที่จัด

ทําบัญชีนั้นขึ้น ขอมูลดังกลาวอาจจะทําหนาที่เพื่อวัตถุประสงคคือ 

1.  เพื่อใชตัดสินใจเกี่ยวกับการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด         

2.  เพื่อชี้ใหเห็นมุมมองที่ผูบริหารตองการ                                   

3.  เพื่อการตัดสินใจที่สําคัญ โดยพิจารณาเรื่องวัตถุประสงคและเปาหมาย เพื่อชวยใหมี

ประสิทธิภาพในการชี้แนะแนวทางและการควบคุมองคกรของทรัพยากรมนุษยและวัตถุ  

4.  เก็บรักษาและรายงานทรัพยากรที่อยูในความรับผิดชอบ 

 วัตถุประสงคของการจัดทําบัญชีการเงิน
 และการจัดทํางบการเงิน 

ท้ังการจัดทําบัญชีการเงินและการจัดทํางบการเงิน มีวัตถุประสงคเดียวกันคือ เพื่อให

ขอมลูทางการเงนิในเชงิตวัเลขอนัเกีย่วของกบัธรุกจิ ซึง่จะเปนประโยชนตอผูใช โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งตอเจาหนี้และเจาของเพื่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ วัตถุประสงคดังกลาวนี้ยอมรวมถึงการ
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ใหขอมลูทีส่ามารถนาํมาใชเพือ่ประเมนิประสทิธภิาพในการบรหิารงานของฝายจดัการและหนาท่ี

ความรับผิดชอบในการบริหารอื่นๆ ดวย โดยวัตถุประสงคทั่วไปมีดังตารางที่ 1.2

ตารางที่ 1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําบัญชีการเงินและการจัดทํางบการเงิน

วัตถุประสงคของการจัดทําบัญชีการเงินและการจัดทํางบการเงิน

1. เพ่ือใหขอมลูทีส่ามารถประเมนิฐานะ
ความมั่นคงของธุรกิจ

การใหขอมลูทางการเงนิท่ีเชือ่ถอืไดเกีย่วกบัทรพัยากรทางเศรษฐกจิ
และพันธะหนี้สินของกิจการ ขอมูลดังกลาวนี้มีความสําคัญตอการ
ประเมินฐานะความม่ันคงหรือความออนแอของธุรกิจ โดยแสดงให
เหน็วาทรัพยากรของธรุกจิทีม่อียูนัน้ไดมาจากแหลงใดและถอือยูใน
สถานะใด นอกจากนี ้ยงัทาํใหทราบถงึความสามารถในการชาํระหนี้
ที่ผูกพันธุรกิจ ตลอดจนการชี้ใหทราบวาทรัพยากรที่มีอยูนั้น จะมี
โอกาสที่จะขยับขยายเพื่อความกาวหนาในอนาคตตอไปไดหรือไม 

2. เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใน
ทรัพยากรสุทธิ

การใหขอมูลที่เชื่อถือไดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในทรัพยากรสุทธิ
ของธุรกิจอันเปนผลมาจากการประกอบธุรกิจแลวมีกําไร ผูบริหาร
ยอมตองการขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนาทางเศรษฐกิจ เพื่อนํา
ขอมลูเหลานัน้มาวางแผนการดาํเนนิงานและเปรยีบเทยีบความเจรญิ
กาวหนาของธุรกิจที่ดําเนินไปกับเปาหมายที่ไดตั้งไว

3. เพื่อชวยประมาณการแนวโนม
การหารายได

การใหขอมูลทางการเงินเพื่อชวยในการประมาณการแนวโนมของ
การหารายไดของธุรกิจ ขอมูลที่เกี่ยวกับอดีตและปจจุบันจะชวยใน
การพยากรณผูใช ตัวเลขที่แสดงแนวโนมไดหลายป ยอมมีสวนใน
การทําการพยากรณไดดีกวาตัวเลขที่แสดงผลเพียงปเดียว 

4. เพื่อใหทราบการเปลี่ยนแปลงของ
ภาระหนี้สิน

การใหขอมูลอื่นๆ อันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจและพันธะหนี้สิน เชน ขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใน
สิทธิ์และสวนไดเสียที่คงเหลือจากกิจกรรมแหลงอื่นนอกเหนือจาก
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการหากําไรโดยตรง และขอมูลที่เกี่ยวกับเงิน
ทุนหมุนเวียน หรือการเคล่ือนไหวของเงินทุนตอผูใชงบ ตัวอยาง
เชน การเปดเผยขอมูลอันเกี่ยวกับนโยบายบัญชี เปนตนวา การคิด
คาเสือ่มราคา วธิกีารตรีาคาสนิคาคงเหลอื และขอมลูเกีย่วกบัหนีส้นิ
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วตัถปุระสงคอนัเกีย่วกบัคุณภาพซ่ึงมีความสมัพนัธกับเปาหมายทีว่าดวยความจริง ความ

เท่ียงธรรม และความถกูตอง ซึง่เปนทีย่อมรบักนัวาเปนความตองการของสงัคมสวนรวม บญัชกีาร

เงนิจะมคีณุภาพตามวตัถปุระสงคดงักลาวไดนัน้ ควรจะตองประกอบดวยคณุลกัษณะของสิง่เหลานี้ 

1.  การเขาประเดน็ หลกัการเขาประเดน็มวีตัถปุระสงคเพือ่ชวยในการเลอืกวธิกีารทีจ่ะ

ใชวดัและรายงานของการบญัชกีารเงนิ เพือ่ชวยผูใชในการตดัสนิใจทางเศรษฐกิจ การทีจ่ะตดัสนิ

วาขอมลูใดเปนขอมลูทีเ่ขาประเดน็หรอืไมนัน้จะตองคาํนงึถงึการใชโดยทัว่ไป มากกวาทีจ่ะคํานึง

ถึงผูใชเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะเจาะจงบางอยาง การทําใหผูใชสามารถทําความเขาใจไดงายนั้น 

ขอมลูทางการบญัชทีีน่าํเสนอควรจะอยูในลกัษณะทีจ่ะสามารถเขาใจได ซึง่หมายถงึรปูแบบและ

ศพัททางการบญัชทีีใ่ชควรจะดดัแปลงใหงายตอการเขาใจ ถาตองการใหขอมลูทางการบญัชเีปน

ประโยชนแกผูใชงาน ความเขาใจในขอมลูนัน้ยอมมคีวามสาํคญั ผูใชงบการเงนิจะสามารถเขาใจ

ขอมูลที่นําเสนอไดก็ตอเมื่อขอมูลที่นําเสนอและวิธีการที่นําเสนอใหความหมาย ความเขาใจในที่

น้ีใหหมายรวมไปถงึวา ผูใชงบการเงนิจะตองมคีวามเขาใจถึงสภาพของการดาํเนินงานทีซั่บซอน 

ตลอดจนเทคนิค วิธีทางการบัญชี และศัพทเฉพาะที่ใชในงบการเงินดวย                                                                                 

2. การมหีลกัฐานเอกสารอางองิ หากมหีลกัฐานเอกสารใหตรวจสอบได ยอมมผีลตอ

ความเชื่อถือมากขึ้น การประเมินคาทางการบัญชีในบางครั้งจะตองอาศัยความคิดเห็นและการ

พิจารณาตัดสินโดยคํานึงถึงเหตุผลและความเหมาะสม อยางไรก็ตาม ขอมูลจะเปนประโยชน

และเชื่อถือไดมาก ถามีหลักฐาน เอกสารอางอิง และตรวจสอบไดโดยบุคคลอื่น ขอมูลทางการ

บญัชทีีน่าํเสนอเพือ่การใชประโยชนรวมกนัควรมคีวามเปนกลาง คอืไมมีความคดิเหน็เชงิลบ และ

ไมควรตั้งขอสันนิษฐานท่ีจะใหขอมูลเพ่ือผูใชหรือเพ่ือความตองการอยางใดโดยเฉพาะเจาะจง 

ผูจัดทําขอมูลทางการบัญชีไมควรพยายามใหความชวยเหลือในการใหขอมูลแกผูใชบางคน 

ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูใชคนอื่นที่มีสวนไดสวนเสียไมตรงกัน   

3. ควรเสนอขอมลูทางการบญัชใีหรวดเรว็ทนัตอเหตกุารณ เพือ่ใหสามารถ
ใชในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจไดโดยไมเสียงาน ขอมูลทั้งหลายที่มีคุณสมบัติตาม

วตัถปุระสงคขางตนควรจะตองนาํมาเสนอทัง้หมด อยางไรกต็าม ควรเปดเผยขอมลูทุกอยางเพ่ือ

ความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได แตถาขอมลูทีน่าํเสนอมมีากเกนิไปและไมมสีาระสาํคญัก็

จะไมมปีระโยชนตอผูใชงบการเงิน การใหรายละเอยีดมากเกนิไป จะทาํใหขอมลูทีม่คีวามสาํคญั

ถูกปดบังไวและไมเห็นเดนชัด
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 4. การเปรียบเทียบกันได สามารถสังเกตถึงจุดที่เหมือนและจุดที่ตางกันได ทั้งนี้

ยอมจะตองขึ้นอยูกับเหตุการณวาถาเหมือนกันตองไดรับการบันทึกในลักษณะเดียวกัน การให

ขอมูลทางการบัญชีท่ีทําใหสามารถเปรียบเทียบกันได ยอมชวยในการนําไปสูขอสรุปอันเกี่ยว

กับจุดแข็ง จุดออน และความสําเร็จทางดานการเงิน จากการเปรียบเทียบในระหวางงวดตางๆ 

ของธุรกิจเดียวกันและกับธุรกิจอื่น 

งบการเงนิทีด่คีวรเปรยีบเทยีบในเวลาทีต่างกนัได แตจะตองเปนงบการเงนิทีม่รีะยะเวลา

เทากันและเปนไปตามเงื่อนไข ดังตารางที่ 1.3

ตารางที่ 1.3 เงื่อนไขของการเปรียบเทียบงบการเงิน

เงื่อนไขของการเปรียบเทียบงบการเงิน

1. รูปแบบของรายงาน แสดงรายงานในรูปแบบเดียวกัน กลาวคือ การจัดจําแนกภายในงบการเงิน
นั้นจะตองเหมือนกัน

2. เนื้อหาของรายงาน เนือ้หาทีแ่สดงอยูในงบการเงินจะตองเหมอืนกนั กลาวคอื รายการอยางเดียวกนั
จะตองบันทึกเหมือนกันและจัดจําแนกประเภทบัญชีอยางเดียวกัน

3. หลักการบัญชี ตองเปนงบการเงนิทีไ่มมกีารเปลีย่นแปลงหลกัการบญัชทีีย่ดึถอืปฏบิตักินัมา
หรอืถาหากมกีารเปลีย่นแปลงหลกัการบญัช ี ผลของการเปลีย่นแปลงทีก่ระทบ
ตองบการเงินก็จะตองเปดเผยใหทราบโดยทั่วกัน

4. ลักษณะของรายการ เปดเผยใหทราบถงึการเปลีย่นแปลงในสภาพแวดลอมหรอืลกัษณะของรายการ
ที่เกิดขึ้น

5. ความสมํ่าเสมอ ความสมํ่าเสมอเปนที่แนนอนวาเปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะทําใหสามารถเปรียบ
เทียบกันได ถามีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติหรือวิธีการ จําเปนตองเปดเผย
การเปล่ียนแปลงและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น เพื่อใหผูใชสามารถ
ทําการเปรียบเทียบกันได 

  แนวความคิดทางการบัญชี
ผูทีใ่ชประโยชนจากงบการเงินกลุมตางๆ อนัไดแก ผูลงทนุ เจาหนี ้รฐับาล พนกังานลกูจาง 

และบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ มีอิทธิพลตอการบัญชีการเงินดังกลาวมาแลว จึงทําใหบัญชีการเงิน
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