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คำนำสำนักพิมพ์

	 หนังสือ	การบัญชีการเงิน	เล่มนี้	 เป็นตำราที่แปลและเรียบเรียงมาจากหนังสือ	 Financial	 

Accounting	ของปรมาจารยด์า้นบญัชชีือ่กอ้งโลก	Williams	และคณะ	 โดยไดเ้พิม่มาตรฐานการรายงาน 

การเงินสากล	(International	Financial	Reporting	Standard:	IFRS)	ซึ่งเป็นฉบับอัพเดทล่าสุด

	 ในหนังสอืเล่มนี	้ คณะผูแ้ปลและเรยีบเรยีงไดใ้ชป้ระสบการณใ์นการสอน	การวจิยั	และการทำงาน 

ด้านการบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชนอันยาวนานมาเรียบเรียงหนังสือให้มีความเหมาะสมกับการเรียน 

การสอนและการใช้ในการทำงาน	 โดยมีเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่าย	มีการสรุปบทเรียน	คำศัพท์	อีกทั้งยังมี 

แบบฝึกหัดและกรณีศึกษาประกอบอีกด้วย

	 สำนักพิมพ์แมคกรอ–ฮิล	หวังว่า	ตำราเล่มน้ีน่าจะมีประโยชน์ต่อวงการวิชาการในวงกว้างและ 

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้อ่าน	 สำหรับผู้สอนที่เลือกใช้ตำราเล่มน้ีเป็นตำราหลักในการเรียน 

การสอน	 สามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอรับคู่มือการสอนตำราเล่มนี้ได้ที่สำนักพิมพ์แมคกรอ–ฮิล	 

โทรศัพท์	02–615–6503	หรือ	02–615–6521	

	 	 	 ด้วยความปรารถนาดี

   วรรธนา	 พันธ์สว่าง

	 	 	 สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
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คำนำคณะผู้แปลและเรียบเรียง

	 คณะการบัญชี	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 มีนโยบายและส่งเสริมให้อาจารย์ของคณะได้มีการ 

ผลิตตำรา	แปลหนังสือและตำรารวมทั้งทำการเรียบเรียง	 เพื่อเป็นการพัฒนางานด้านวิชาการและ 

คณุภาพการเรยีนการสอนของคณะ	 ในการนีส้ำนกัพมิพ	์แมคกรอ–ฮลิ	ไดใ้หค้วามไวว้างใจและเชือ่มัน่กบั 

อาจารย์ของคณะ	 โดยได้ให้อาจารย์ของคณะการบัญชี	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ทำการแปลและ 

เรียบเรียงหนังสือ	Financial	Accounting	(IFRS)	และ	Financial	Accounting	ซึ่งเขียนโดย	 

Jan	R.	Williams,	Susan	F.	Haka,	Mark	S.	Bettner	และ	Joseph	V.	Carcello	 14th	Edition	 

ซึ่งหนังสือเล่มน้ีเป็นหนังสือที่มหาวิทยาลัยทั่วโลกให้การยอมรับใช้เป็นตำราและหนังสือในการประกอบ 

การเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

	 สำหรับอาจารย์ผู้แปลและเรียบเรียงหนังสือ	Financial	Accounting	เป็นผู้มีประสบการณ์ 

ในการสอนวิชาการบัญชี	 รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานทางด้านการบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน 

มาหลายปี	 โดยเนื้อหาในหนังสือเป็นการแปลและเรียบเรียง	 โดยเลือกบทเรียนที่มีเนื้อหาสำคัญ	 

และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน	 รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปในสาขาการบัญชีและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 เน้ือหาทีส่ำคญัในบทเรยีนประกอบดว้ย	 พืน้ฐานการบญัชเีกีย่วกบัขอ้มลูบญัชี	 องคก์รวชิาชพีบญัชี	 

จรรยาบรรณของผู้ทำบัญชี	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงบการเงินและแนวคิดทางการบัญชี	 กระบวนการ 

ทางการบัญช	ีและการวเิคราะหร์ายการคา้	 วงจรบญัช	ี เหตกุารณท์างธรุกจิ	 รายการคงคา้งและรายการ 

ลว่งหนา้	 กระบวนการจัดทำงบการเงนิ	 กจิการซือ้มาขายไป	 สนิทรพัย์ทางการเงนิ	 ทีด่นิ	อาคาร	อปุกรณ	์ 

และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 สินค้าคงเหลือ	 และการจัดทำงบกระแสเงินสด	 โดยเนื้อหาดังกล่าว 

เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานการเงินสากล	(International	Financial	Reporting	Standard:	 

IFRS)	และผู้แปลได้เรียบเรียงเนื้อหาให้สอดคล้องกับการนำมาใช้ในประเทศไทย	 มีการสรุปบทเรียน	 

คำศัพท์ต่างๆ	 รวมท้ังมีแบบฝึกหัดและกรณีศึกษา	 เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ทำการฝึกฝนและทำความเข้าใจ 

ได้ดียิ่งขึ้น

	 ทีมผู้แปลขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ของ 

คณะการบัญชีได้ทำการแปลและเรียบเรียงหนังสือ	Financial	Accounting	จนประสบความสำเร็จ	 

และขอขอบคุณสำนักพิมพ์	แมคกรอ–ฮิล	ที่ได้ติดต่ออาจารย์ของคณะการบัญชีให้ทำการแปลและ 

เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้	 ทั้งนี้	ทีมผู้แปลทุกคนยินดีน้อมรับข้อคิดเห็นและคำแนะนำจากผู้อ่านทุกท่าน	 

เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงในครั้งต่อไป

 ผศ.อัมพร	เที่ยงตระกูล	และคณะ

	 ผู้แปลและเรียบเรียง

	 amporn@dpu.ac.th
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1   Financial Accounting

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้เนื้อหาบทนี้แล้ว	 นักศึกษาสามารถ

	 1.	 อภิปรายบทบาทของการบัญชีในฐานะที่เป็นภาษาทางธุรกิจ	และบทบาทของข้อมูลการบัญชีเพื่อ

ใช้ในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ

	 2.	 อภิปรายความสำคัญของระบบการบัญชีในการสร้างความเชื่อถือเกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชี		

และความเข้าใจในหลักเกณฑ์ทั้ง	5	ประการ	ของการควบคุมภายในภายใต้กรอบแนวคิดของ		

COSO	(COSO’s	Internal	Control)	

	 3.	 อธิบายความสำคัญ	วัตถุประสงค์	และคุณลักษณะพิเศษของข้อมูลการบัญชีการเงินสำหรับผู้ใช้

ข้อมูลภายนอก	ทั้งนักลงทุนและผู้ให้สินเชื่อ

	 4.	 อธิบายความสำคัญ	วัตถุประสงค์	และคุณลักษณะพิเศษของข้อมูลการบัญชีการเงินสำหรับผู้ใช้

ข้อมูลภายในองค์กร	และฝ่ายบริหารขององค์กร

	 5.	 อภิปรายเกี่ยวกับองค์ประกอบของการรายงานทางการเงินทั้งภายในและภายนอกองค์กร	ที่สร้าง

ความเชื่อถือของข้อมูลที่รายงาน

	 6.	 อภิปรายองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจัดทำและการสื่อสารข้อมูลการบัญชี

	 7.	 อภิปรายความสำคัญของความรู้ความสามารถ	และจริยธรรมในวิชาชีพบัญชี

	 8.	 อธิบายถึงเส้นทางวิชาชีพบัญชีที่หลากหลาย

บทที่ 1 
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	 5.	 อภิปรายเกี่ยวกับองค์ประกอบของการรายงานทางการเงินทั้งภายในและภายนอกองค์กร	ที่สร้างExa
mple

	 5.	 อภิปรายเกี่ยวกับองค์ประกอบของการรายงานทางการเงินทั้งภายในและภายนอกองค์กร	ที่สร้าง

ความเชื่อถือของข้อมูลที่รายงานExa
mple

ความเชื่อถือของข้อมูลที่รายงาน

	 6.	 อภิปรายองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจัดทำและการสื่อสารข้อมูลการบัญชีExa
mple

	 6.	 อภิปรายองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจัดทำและการสื่อสารข้อมูลการบัญชี	 6.	 อภิปรายองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจัดทำและการสื่อสารข้อมูลการบัญชีExa
mple

	 6.	 อภิปรายองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจัดทำและการสื่อสารข้อมูลการบัญชี

	 7.	 อภิปรายความสำคัญของความรู้ความสามารถ	และจริยธรรมในวิชาชีพบัญชีExa
mple

	 7.	 อภิปรายความสำคัญของความรู้ความสามารถ	และจริยธรรมในวิชาชีพบัญชี

	 8.	 อธิบายถึงเส้นทางวิชาชีพบัญชีที่หลากหลายExa
mple

	 8.	 อธิบายถึงเส้นทางวิชาชีพบัญชีที่หลากหลาย



2 การบัญชีการเงิน

	 ความเข้าใจและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำธุรกิจ	 ซึ่งศัพท์		

ทางบัญชี	เช่น	รายได้จากการขาย	(Sales	Revenue)	 กำไรหรือขาดทุน	(Profit	And	Loss)	 ต้นทุน		

(Cost)	 ค่าใช้จ่าย	(Expense)	 กำไรจากการดำเนินงาน	(Operating	Margin)	และกระแสเงินสด		

(Cash	Flow)	ต่างมีคำนิยามที่ชัดเจนและถูกใช้กันโดยทั่วไป	การสื่อสารในภาคธุรกิจเราจะต้องเพิ่ม		

ความเข้าใจพื้นฐานของสิ่งเหล่านี้รวมทั้งแนวคิดทางการบัญชีอื่นๆ	อีกด้วย	 	

	 ข้อมูลการบัญชีที่จัดเตรียมให้กับบุคคลภายนอกและภายในบริษัทมี	2	ประเภท	ได้แก่	ข้อมูล	

การบัญชีการเงิน	(Financial	Accounting	Information)เป็นข้อมูลที่ ใช้โดยบุคคลภายนอก	

ซึ่งมีส่วนได้เสียกับบริษัท	 ส่วนข้อมูลที่ถูกใช้ภายในบริษัทโดยผู้บริหารและพนักงาน	เราเรียกว่า	ข้อมูล	

การบัญชีเพื่อการจัดการ	(Managerial	Accounting	Information)	แต่ทว่าข้อมูลทั้งสองประเภทนี้มี	

จุดประสงค์ที่แตกต่างกันและมีประโยชน์กับผู้ ใช้ข้อมูลที่แตกต่างกัน	แต่มีคุณลักษณะร่วมกัน	

หลายอย่าง	สำหรับหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นเกี่ยวกับแนวคิดการบัญชีการเงินและความเข้าใจในการจัด	

ทำงบการเงินโดยการกำหนดกำไรและขาดทุนของบริษัทซึ่งได้มาจากรายได้หักค่าใช้จ่าย	ส่วนที่สำคัญ	

อย่างยิ่งของการรายงานทางการเงินของบริษัทจะเป็นกระบวนการง่ายๆ	ในการเก็บบันทึกข้อมูลบัญชี	

และการจัดทำรายงาน	 แต่ก็ต้องอาศัยการพิจารณาและตัดสินใจอย่างมาก	 ตัวอย่างเช่น	เมื่อไรจะ	

มีการตัดสินทรัพย์ เป็นค่าใช้ จ่าย	ข้อมูลอะไรบ้างที่ เป็นประโยชน์อย่างยิ่ งสำหรับการบริหาร		

แต่ไม่เหมาะสมสำหรับการเปิดเผยต่อสาธารณะเพราะว่าอาจเกิดความเสียเปรียบในเชิงการแข่งขัน	

ทางธุรกิจ	เป็นต้น	สิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่ซับซ้อนมากมสำหรับธุรกิจที่ต้องเผชิญหน้าแบบวันต่อวัน	

และมีผลกระทบที่บริษัทต้องมีความรับผิดชอบต่อเจ้าของบริษัท	 ผู้ให้สินเชื่อ	 รัฐบาล	และสังคมโดยรวม

	 ก่อนที่เราจะเริ่มศึกษาการบัญชีการเงิน	 เราต้องเข้าใจว่าธุรกิจจะไม่ได้ดำรองอยู่เพื่อให้	

ผลตอบแทนกับนักลงทุนและผู้ให้สินเชื่อที่เป็นแหล่งทางการเงินของบริษัทเท่านั้น	 ธุรกิจยังมีความ	

รับผิดชอบที่จะดำเนินงานอย่างมีจิตสำนึกท่ีจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมและจะต้องสร้างสำเร็จทางการ	

เงินให้เกิดความสมดุลกับความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม	สำหรับเนื้อหาในบทเรียนนี้จะเป็นการพัฒนา	

แนวความคิดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง	

ข้อมูลการบัญชี : เครื่องมือสู่จุดหมาย  
(Accounting Information : A Means to an End)
	 วัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดของการบัญชี	คือ	การจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้	

ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ	ดังนั้นการบัญชีไม่ใช่จุดหมาย	(An	End)	หากแต่ว่าต้องเป็นเครื่องมือไปสู่	

จุดหมาย	 ซึ่งสิ่งมุ่งหวังสุดท้ายของข้อมูลการบัญชีคือการที่ผู้ใช้ข้อมูลนำข้อมูลเหล่านั้นไปช่วยในการ	

ตัดสินใจที่ดีขึ้น	ไม่ว่าผู้ใช้ข้อมูลจะเป็นเจ้าของบริษัทเอง	ผู้บริหาร	ผู้ให้สินเชื่อ	เจ้าหน้าที่รัฐ	 สหภาพ	

แรงงาน	หรือกลุ่มอื่นๆ	อีกหลายกลุ่มที่มีความสนใจในผลการดำเนินและฐานะทางการเงินของบริษัท

	 เนื่องจากการบัญชีถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในการอธิบายประเภทของกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมด		

บางครั้งบัญชีจึงถูกเรียกว่าเป็น	ภาษาทางธุรกิจ	 โดยศัพท์ทางบัญชี	ได้แก่	ต้นทุน	ราคา	ปริมาณการขาย		
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จุดประสงค์ที่แตกต่างกันและมีประโยชน์กับผู้ ใช้ข้อมูลที่แตกต่างกัน
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ทำงบการเงินโดยการกำหนดกำไรและขาดทุนของบริษัทซึ่งได้มาจากรายได้หักค่าใช้จ่าย
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แต่ก็ต้องอาศัยการพิจารณาและตัดสินใจอย่างมาก
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แต่ก็ต้องอาศัยการพิจารณาและตัดสินใจอย่างมาก ตัวอย่างเช่น

Exa
mple

ตัวอย่างเช่น
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แต่ไม่เหมาะสมสำหรับการเปิดเผยต่อสาธารณะเพราะว่าอาจเกิดความเสียเปรียบในเชิงการแข่งขัน	
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กำไร	และผลตอบแทนจากการลงทุน	 ทั้งหมดนี้คือตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของธุรกิจ	 ซึ่งบรรดา	

นักลงทุน	ผู้ให้สินเชื่อ	และบุคคลอื่นที่มีความสนใจทางการเงินของบริษัท	ซึ่งต้องการที่จะมีความเข้าใจ	

อย่างชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบทางการบัญชีและแนวคิดทางบัญชีเพื่อจะได้มีความเข้าใจและสื่อสารกับ	

บริษัทได้อย่างเหมาะสม	

การบัญชีในแง่มุมของผู้ใช้งบการเงิน (Accounting From A User’s Perspective)
	 หลายๆ	คนอาจคิดอย่างง่ายๆ	ว่าการบัญชีน้ันต้องใช้ความชำนาญเฉพาะสาขาด้วยเทคนิค	

ระดับสูงโดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเท่านั้น	แต่ในความเป็นจริงแล้วเกือบทุกคนมีการใช้ข้อมูลการบัญชี	

ในชีวิตประจำวัน	 ข้อมูลการบัญชีคือสิ่งที่เราใช้วัดผลและสื่อสารเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ	 ไม่ว่าเราจะ	

เป็นผู้บริหารธุรกิจ	ทำการลงทุน	หรือรับและจ่ายเงิน	นั่นก็คือเรากำลังเกี่ยวข้องกับแนวคิดทางการบัญชี	

และข้อมูลการบัญชีทั้งสิ้นนั่นเอง

	 เป้าหมายที่สำคัญที่สุดในหนังสือเล่มนี้คือการพัฒนาความสามารถเพื่อให้มีความเข้าใจและใช้	

ข้อมูลการบัญชีในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ	ซึ่งเราจะต้องทำความเข้าใจในสิ่งต่อไปนี้

	 1.	 ลักษณะของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อธิบายได้โดยข้อมูลการบัญชี

	 2.	 สมมติฐานและเทคนิคที่ใช้วัดผลซึ่งรวมอยู่ในการพัฒนาข้อมูลการบัญชี

	 3.	 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในการตัดสินใจแต่ละประเภท

	 Exhibit	1–1	แสดงภาพวงจรการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในกระบวนการทาง	

การบัญชี	ซึ่งกระบวนการทางการบัญชีจะสร้างข้อมูลการบัญชีให้กับผู้มีหน้าที่ตัดสินใจใช้ในการตัดสินใจ	

ทางเศรษฐกิจ	โดยการตัดสินใจเหล่านี้ก่อให้เกิดการหมุนเวียนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

Exhibit 1-1 กระบวนการทางการบัญชี (The Accounting Process)

หมายเหตุ :	การบัญชีจะเชื่อมโยงผู้ตัดสินใจให้เข้าใจกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	และตัดสินใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

Ex
am
ple

ว่าการบัญชีน้ันต้องใช้ความชำนาญเฉพาะสาขาด้วยเทคนิค	

Exa
mple

ว่าการบัญชีน้ันต้องใช้ความชำนาญเฉพาะสาขาด้วยเทคนิค	

แต่ในความเป็นจริงแล้วเกือบทุกคนมีการใช้ข้อมูลการบัญชี	

Exa
mple

แต่ในความเป็นจริงแล้วเกือบทุกคนมีการใช้ข้อมูลการบัญชี	

ข้อมูลการบัญชีคือสิ่งที่เราใช้วัดผลและสื่อสารเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ

Exa
mpleข้อมูลการบัญชีคือสิ่งที่เราใช้วัดผลและสื่อสารเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าเราจะ	

Exa
mpleไม่ว่าเราจะ	นั่นก็คือเรากำลังเกี่ยวข้องกับแนวคิดทางการบัญชี	

Exa
mpleนั่นก็คือเรากำลังเกี่ยวข้องกับแนวคิดทางการบัญชี	

	 เป้าหมายที่สำคัญที่สุดในหนังสือเล่มนี้คือการพัฒนาความสามารถเพื่อให้มีความเข้าใจและใช้	

Exa
mple	 เป้าหมายที่สำคัญที่สุดในหนังสือเล่มนี้คือการพัฒนาความสามารถเพื่อให้มีความเข้าใจและใช้	

ซึ่งเราจะต้องทำความเข้าใจในสิ่งต่อไปนี้

Exa
mpleซึ่งเราจะต้องทำความเข้าใจในสิ่งต่อไปนี้

	 1.	 ลักษณะของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อธิบายได้โดยข้อมูลการบัญชี

Exa
mple

	 1.	 ลักษณะของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อธิบายได้โดยข้อมูลการบัญชี

	 2.	 สมมติฐานและเทคนิคที่ใช้วัดผลซึ่งรวมอยู่ในการพัฒนาข้อมูลการบัญชี

Exa
mple

	 2.	 สมมติฐานและเทคนิคที่ใช้วัดผลซึ่งรวมอยู่ในการพัฒนาข้อมูลการบัญชี

	 3.	 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในการตัดสินใจแต่ละประเภท

Exa
mple

	 3.	 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในการตัดสินใจแต่ละประเภท

แสดงภาพวงจรการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในกระบวนการทาง	

Exa
mple

แสดงภาพวงจรการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในกระบวนการทาง	

ซึ่งกระบวนการทางการบัญชีจะสร้างข้อมูลการบัญชีให้กับผู้มีหน้าที่ตัดสินใจใช้ในการตัดสินใจ	

Exa
mple

ซึ่งกระบวนการทางการบัญชีจะสร้างข้อมูลการบัญชีให้กับผู้มีหน้าที่ตัดสินใจใช้ในการตัดสินใจ	

โดยการตัดสินใจเหล่านี้ก่อให้เกิดการหมุนเวียนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

Exa
mple

โดยการตัดสินใจเหล่านี้ก่อให้เกิดการหมุนเวียนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

Exa
mple

Exa
mple

Ex
am
ple

Ex
am
ple

Exa
mple

Exa
mple

Exa
mple

Exa
mple

Ex
am
ple

Ex
am
ple

Exa
mple

Ex
am
ple

Exa
mple

Exa
mple

Ex
am
ple

Ex
am
ple

Exa
mple

Ex
am
ple

กระบวนการทางการบัญชี

Exa
mple

กระบวนการทางการบัญชี (The

Exa
mple

(The Accounting

Exa
mple

Accounting Process)

Exa
mple

Process)



4 การบัญชีการเงิน

ชนิดของข้อมูลบัญชี (Types Of Accounting Information)
	 ข้อมูลการบัญชีมีรูปแบบการตัดสินใจเช่นเดียวกับการตัดสินใจทางเศรษฐกิจซึ่งมีหลายรูปแบบ		

โดยในสังคมธุรกิจได้แยกข้อมูลทางการบัญชีออกเป็น	3	ประเภท	 คือ	 บัญชีการเงิน	(Financial		

Accounting)	บัญชีเพื่อการจัดการ	(Management	Accounting)	และ	บัญชีภาษีอากร	(Tax		

Accounting)	

การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
	 การบัญชีการเงินเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลทางการเงิน	ภาระผูกพัน	และกิจกรรม		

ทางเศรษฐกิจ	นักบัญชีใช้คำว่า	“ฐานะการเงิน	(Financial	Position)”	เพื่อเป็นการอธิบายแหล่งข้อมูล		

ทางการเงิน	และภาระผูกพัน	ณ	เวลาใดเวลาหนึ่ง	และใช้คำว่า	“ผลการดำเนินงาน	(Result	Of		

Operations)”	เพื่ออธิบายกิจกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นในระหว่างปี	

กรณีศึกษา
	 ในปี	2552	แถลงการณ์ทางการเงินของบริษัท	Sony	Corporation	ต่อสินทรัพย์ของบริษัท		

โดยฐานะทางการเงินประกอบไปด้วยสินทรัพย์	12,014	พันล้านบาท	(รวมถึงสินค้าคงเหลือ	ที่ดิน		

และอุปกรณ์)	ซึ่งมีภาระผูกพันในสินทรัพย์จำนวนน	8,797	พันล้านบาท	 ดังน้ันทำให้เหลือยอดสินทรัพย์	

สุทธิเพียง	3,217	พันล้านบาท	 ในรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2552		

จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้จำนวน	99	พันล้านบาท	แสดงถึงผลขาดทุนของบริษัทนั่นเอง

	 ข้อมูลการบัญชีการเงินมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้นักลงทุนและผู้ให้สินเชื่อในการตัดสินใจเก่ียวกับ	

การลงทุนจากทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด	 ซึ่งการตัดสินใจมีความสำคัญมากต่อสังคม	 เพราะเป็นการ	

พิจารณาเพื่อกำหนดว่าบริษัทหรืออุตสาหกรรมใดที่จะได้รับทรัพยากรทางการเงินที่จำเป็นสำหรับ	

การเติบโต

	 ผู้ใช้ข้อมูลการบัญชีการเงินยังรวมถึงผู้บริหารและสรรพากรด้วย	ซึ่งในความเป็นจริงนั้นข้อมูล	

การบัญชีการเงินได้นำมาใช้ในวัตถุประสงค์ที่มีความแตกต่างกัน	ดังน้ันเราจึงเรียกข้อมูลน้ีว่า	“ข้อมูลทาง	

บัญชีเพื่อจุดประสงค์ทั่วไป”

บัญชีเพื่อการจัดการ (Management Accounting)
	 การบัญชีเพื่อการจัดการเป็นการจัดทำและการตีความหมายของข้อมูลการบัญชีให้ผู้บริหารนำ	

ไปใช้ในการบริหารธุรกิจ	 ซึ่งผู้บริหารใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการจัดตั้งเป้าหมายโดยรวมของบริษัทการ	

ประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละแผนกและแต่ละบุคคล	ตลอดการตัดสินใจในการออกแบบ	

ผลิตภัณฑ์ใหม่และการทำการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการจัดการเรื่องต่างๆ	ทุกประเภทของธุรกิจ

	 ผู้บริหารและพนักงานในบริษัทมีความต้องการใช้ข้อมูลอย่างต่อเน่ืองที่จะควบคุมการดำเนินงาน	

ของธุรกิจในแต่ละวัน	 ตัวอย่างเช่น	ต้องการที่จะรู้จำนวนเงินในบัญชีธนาคารของบริษัท	 ประเภท		

ปริมาณ	 มูลค่าของสินค้าในคลังสินค้าของบริษัท	 และจำนวนหน้ีสินที่บริษัทจะต้องชำระให้กับเจ้าหน้ี	

แต่ละราย	 ส่วนใหญ่ข้อมูลการบัญชีเพื่อการจัดการเป็นข้อมูลการเงินโดยจะต้องจัดทำให้มีรูปแบบที่	

สามารถช่วยในการตัดสินใจได้
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mple

ซึ่งผู้บริหารใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการจัดตั้งเป้าหมายโดยรวมของบริษัทการ	

ประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละแผนกและแต่ละบุคคลExa
mple

ประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละแผนกและแต่ละบุคคล



บทที่ 1 การบัญชี 5 

การบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting)
	 การจัดเตรียมการเสียภาษีเงินได้จะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ	 โดยขอบเขตการเสียภาษีต้อง	

ใช้พื้นฐานของข้อมูลการบัญชีการเงิน	 อย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่าน้ีจะต้องนำมาปรับปรุงและจัดประเภท	

ใหม่ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามประมวลรัษฎากร	 แม้ว่าข้อมูลบัญชีภาษีอากรจะมีส่วนสำคัญ	

สำหรับการดำเนินงานของบริษัท	 รวมทั้งสัมพันธ์กับข้อมูลการบัญชีการเงินและข้อมูลการบัญชีเพื่อ	

การจัดการ	 แต่ข้อมูลบัญชีภาษีอากรนั้นเป็นผลมาจากความแตกต่างของระบบและการทำตามข้อกำหนด	

ประมวลรัษฎากร	 ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่ต้องชำระภาษีอย่างเหมาะสม	 ดังน้ันผลที่คำนวณ	

ตัวเลขที่ได้และรายงานจะแตกต่างกัน	

ระบบบัญชี (Accounting System)
	 ระบบการบัญชีประกอบด้วยบุคลากร	 ขั้นตอนการทำงาน	เทคโนโลยี	และรายงานทางการบัญชี	

ซึ่งใช้ในองค์กรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	(1)	การพัฒนาข้อมูลการบัญชีและ	 (2)	การติดต่อสื่อสารข้อมูล	

เพื่อการตัดสินใจ	

	 การออกแบบและความสามารถของระบบบัญชีจะมีความแตกต่างกันในแต่ละองค์กร	 ในธุรกิจ	

ขนาดเล็กระบบบัญชีอาจมีเพียงเครื่องบันทึกเงินสด	สมุดเช็ค	และค่าจ้างคนทำภาษี	 ส่วนในธุรกิจ	

ขนาดใหญ่ระบบบัญชีประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร	์ บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมจนเชี่ยวชาญ	และ	

รายงานทางการบัญชีเกี่ยวกับการดำเนินงานของทุกแผนกในบริษัท	 แต่ในทุกๆ	กรณีนั้นจุดประสงค์	

พื้นฐานของระบบบัญชียังคงเหมือนกัน	กล่าวคือ	องค์กรมีความต้องการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเท่าที่	

สามารถเป็นไปได้

	 มีหลายปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของระบบบัญชีขององค์กรหน่ึงๆ	แต่ปัจจัยที่สำคัญ	

มากที่สุดที่ต้องคำนึงถึง	คือ	(1)	ความต้องการของบริษัทสำหรับข้อมูลการบัญชี	และ	(2)	ทรัพยากรที่	

สามารถหาได้สำหรับการจัดทำระบบบัญชี

	 การจัดทำระบบบัญชีที่มุ่งความสนใจไปที่การเตรียมข้อมูลการบัญชี	 เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลที่สนับสนุน	

การตัดสินใจทางการเงิน	สำหรับความสัมพันธ์เหล่านี้ได้แสดงใน	Exhibit	1–2	 อย่างไรก็ตามระบบ	

ข้อมูลจะสร้างข้อมูลที่แสดงไว้ตรงกลางในรูปแบบซึ่งเป็นการแสดงฐานะการเงิน	 ความสามารถ	

การทำกำไรและกระแสเงินสด	 ข้อมูลเหล่านี้ทำตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลซึ่งได้แก่	นักลงทุน		

ผู้ให้สินเชื่อ	ผู้บริหาร	และอื่นๆ	 นอกจากนั้นยังช่วยให้ข้อมูลในการสนับสนุนต่อการตัดสินใจทางการเงิน	

อีกหลายรูปแบบ	ได้แก่	การประเมินผลการดำเนินงานและการปันส่วนของทรัพยากร	 ซึ่งความสัมพันธ์	

เหล่านี้สอดคล้องกันกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้ว	กล่าวคือ	ข้อมูลการบัญชีนั้นจัดทำเพื่อให้ประโยชน์ต่อ	

การตัดสินใจ

Ex
am
ple

แต่ข้อมูลบัญชีภาษีอากรนั้นเป็นผลมาจากความแตกต่างของระบบและการทำตามข้อกำหนด	

Exa
mple

แต่ข้อมูลบัญชีภาษีอากรนั้นเป็นผลมาจากความแตกต่างของระบบและการทำตามข้อกำหนด	

ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่ต้องชำระภาษีอย่างเหมาะสม

Exa
mple

ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่ต้องชำระภาษีอย่างเหมาะสม ดังน้ันผลที่คำนวณ	

Exa
mple

ดังน้ันผลที่คำนวณ	

ขั้นตอนการทำงาน

Exa
mpleขั้นตอนการทำงาน เทคโนโลยี

Exa
mpleเทคโนโลยี และรายงานทางการบัญชี	

Exa
mpleและรายงานทางการบัญชี	

การพัฒนาข้อมูลการบัญชีและ

Exa
mpleการพัฒนาข้อมูลการบัญชีและ (2)

Exa
mple(2) การติดต่อสื่อสารข้อมูล	

Exa
mpleการติดต่อสื่อสารข้อมูล	

	 การออกแบบและความสามารถของระบบบัญชีจะมีความแตกต่างกันในแต่ละองค์กร

Exa
mple

	 การออกแบบและความสามารถของระบบบัญชีจะมีความแตกต่างกันในแต่ละองค์กร

ขนาดเล็กระบบบัญชีอาจมีเพียงเครื่องบันทึกเงินสด

Exa
mple

ขนาดเล็กระบบบัญชีอาจมีเพียงเครื่องบันทึกเงินสด สมุดเช็ค

Exa
mple

สมุดเช็ค และค่าจ้างคนทำภาษี

Exa
mple

และค่าจ้างคนทำภาษี

ขนาดใหญ่ระบบบัญชีประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

Exa
mple

ขนาดใหญ่ระบบบัญชีประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมจนเชี่ยวชาญ

Exa
mple

บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมจนเชี่ยวชาญ

รายงานทางการบัญชีเกี่ยวกับการดำเนินงานของทุกแผนกในบริษัท

Exa
mple

รายงานทางการบัญชีเกี่ยวกับการดำเนินงานของทุกแผนกในบริษัท แต่ในทุกๆ

Exa
mple

แต่ในทุกๆ

พื้นฐานของระบบบัญชียังคงเหมือนกัน

Exa
mple

พื้นฐานของระบบบัญชียังคงเหมือนกัน กล่าวคือ

Exa
mple

กล่าวคือ องค์กรมีความต้องการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเท่าที่	

Exa
mple
องค์กรมีความต้องการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเท่าที่	

มีหลายปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของระบบบัญชีขององค์กรหน่ึงๆ

Exa
mple

มีหลายปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของระบบบัญชีขององค์กรหน่ึงๆ

มากที่สุดที่ต้องคำนึงถึง

Exa
mple

มากที่สุดที่ต้องคำนึงถึง คือ

Exa
mple

คือ (1)

Exa
mple

(1) ความต้องการของบริษัทสำหรับข้อมูลการบัญชี

Exa
mple

ความต้องการของบริษัทสำหรับข้อมูลการบัญชี

สามารถหาได้สำหรับการจัดทำระบบบัญชี

Exa
mple

สามารถหาได้สำหรับการจัดทำระบบบัญชี

	 การจัดทำระบบบัญชีที่มุ่งความสนใจไปที่การเตรียมข้อมูลการบัญชีExa
mple

	 การจัดทำระบบบัญชีที่มุ่งความสนใจไปที่การเตรียมข้อมูลการบัญชี

การตัดสินใจทางการเงินExa
mple

การตัดสินใจทางการเงิน สำหรับความสัมพันธ์เหล่านี้ได้แสดงในExa
mple

สำหรับความสัมพันธ์เหล่านี้ได้แสดงใน

ข้อมูลจะสร้างข้อมูลที่แสดงไว้ตรงกลางในรูปแบบซึ่งเป็นการแสดงฐานะการเงินExa
mple

ข้อมูลจะสร้างข้อมูลที่แสดงไว้ตรงกลางในรูปแบบซึ่งเป็นการแสดงฐานะการเงิน

การทำกำไรและกระแสเงินสดExa
mple

การทำกำไรและกระแสเงินสด

ผู้บริหารExa
mple

ผู้บริหาร และอื่นๆExa
mple

และอื่นๆ

ได้แก
E่xa

mple

ได้แก่



6 การบัญชีการเงิน

ความจำเป็นของการใช้ข้อมูล (Determining Information Needs)
	 รูปแบบของข้อมูลการบัญชีของบริษัทจะมีความแตกต่างกัน	 ซึ่งมาจากปัจจัยหลายปัจจัย	ได้แก่		

ขนาดขององค์กร	และความต้องการข้อมูลของระดับผู้บริหาร	 ความต้องการข้อมูลการบัญชีอาจกำหนด	

โดยข้อกฎหมาย	ตัวอย่างเช่น	ประมวลรัษฎากรกำหนดให้ทุกธุรกิจมีระบบบัญชีที่สามารถวัดรายได้ที่ต้อง	

เสียภาษีของบริษัทและสามารถแยกประเภทค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มาของทุกรายการในการยื่นภาษี	

เงินได้ของบริษัท	 กฎหมายที่ควบคุมบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ต้องจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการ	

บัญชีที่รองรับทั่วไป	 ซึ่งสอดคล้องกันกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากลโดยงบการเงินที่ต้อง	

ยื่นต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์	ต่อผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ต่อสาธารณะชน	

	 รูปแบบอื่นของข้อมูลการบัญชีท่ีจัดทำขึ้นอาจกิดจากความต้องการและความจำเป็นของธุรกิจที่	

จะนำไปใช้จริง	 ตัวอย่างเช่น	ทุกธุรกิจต้องการที่จะรู้จำนวนของลูกค้าของบริษัทและจำนวนของเจ้าหน้ี	

ของบริษัท	 แม้ว่าข้อมูลการบัญชีส่วนมากจำเป็นที่จะต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจ		

ผู้บริหารยังคงมีทางเลือกอีกมากเกี่ยวกับรูปแบบและจำนวนของข้อมูลการบัญชีที่ ถูกจัดทำข้ึน		

ตัวอย่างเช่น	ระบบบัญชีท่ีสามารถวัดยอดขายของแต่ละแผนก	 แต่ละประเภทของสินค้า	คำตอบของ	

คำถามเช่นนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริหารเห็นว่ามีประโยชน์ที่ได้จากการจัดทำข้อมูลและค่าใช้จ่ายในการจัดทำ	

ข้อมูลเหล่านั้นขึ้นมา

Exhibit 1–2 การบัญชีเป็นระบบข้อมูล (Accounting As An Information System)

Ex
am
ple

ความจำเป็นของการใช้ข้อมูล (Determining Information Needs)

Exa
mple

ความจำเป็นของการใช้ข้อมูล (Determining Information Needs)
	 รูปแบบของข้อมูลการบัญชีของบริษัทจะมีความแตกต่างกัน

Exa
mple

	 รูปแบบของข้อมูลการบัญชีของบริษัทจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งมาจากปัจจัยหลายปัจจัย

Exa
mple

ซึ่งมาจากปัจจัยหลายปัจจัย

และความต้องการข้อมูลของระดับผู้บริหาร

Exa
mple

และความต้องการข้อมูลของระดับผู้บริหาร ความต้องการข้อมูลการบัญชีอาจกำหนด	

Exa
mple

ความต้องการข้อมูลการบัญชีอาจกำหนด	

ตัวอย่างเช่น

Exa
mple

ตัวอย่างเช่น ประมวลรัษฎากรกำหนดให้ทุกธุรกิจมีระบบบัญชีที่สามารถวัดรายได้ที่ต้อง	

Exa
mple

ประมวลรัษฎากรกำหนดให้ทุกธุรกิจมีระบบบัญชีที่สามารถวัดรายได้ที่ต้อง	

เสียภาษีของบริษัทและสามารถแยกประเภทค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มาของทุกรายการในการยื่นภาษี	

Exa
mple

เสียภาษีของบริษัทและสามารถแยกประเภทค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มาของทุกรายการในการยื่นภาษี	

เงินได้ของบริษัท

Exa
mple

เงินได้ของบริษัท กฎหมายที่ควบคุมบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ต้องจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการ	

Exa
mple

กฎหมายที่ควบคุมบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ต้องจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการ	

บัญชีที่รองรับทั่วไป

Exa
mple

บัญชีที่รองรับทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกันกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากลโดยงบการเงินที่ต้อง	

Exa
mple

ซึ่งสอดคล้องกันกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากลโดยงบการเงินที่ต้อง	

ยื่นต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์Exa
mple

ยื่นต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ต่อผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ต่อสาธารณะชนExa
mple

ต่อผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ต่อสาธารณะชน

	 รูปแบบอื่นของข้อมูลการบัญชีท่ีจัดทำขึ้นอาจกิดจากความต้องการและความจำเป็นของธุรกิจที่	Exa
mple

	 รูปแบบอื่นของข้อมูลการบัญชีท่ีจัดทำขึ้นอาจกิดจากความต้องการและความจำเป็นของธุรกิจที่	

จะนำไปใช้จริงExa
mple

จะนำไปใช้จริง ตัวอย่างเช่นExa
mple

ตัวอย่างเช่น ทุกธุรกิจต้องการที่จะรู้จำนวนของลูกค้าของบริษัทและจำนวนของเจ้าหน้ี	Exa
mple

ทุกธุรกิจต้องการที่จะรู้จำนวนของลูกค้าของบริษัทและจำนวนของเจ้าหน้ี	

แม้ว่าข้อมูลการบัญชีส่วนมากจำเป็นที่จะต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจExa
mple

แม้ว่าข้อมูลการบัญชีส่วนมากจำเป็นที่จะต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจ

ผู้บริหารยังคงมีทางเลือกอีกมากเกี่ยวกับรูปแบบและจำนวนของข้อมูลการบัญชีที่ ถูกจัดทำข้ึนExa
mple

ผู้บริหารยังคงมีทางเลือกอีกมากเกี่ยวกับรูปแบบและจำนวนของข้อมูลการบัญชีที่ ถูกจัดทำข้ึนExa
mple

Ex
am
ple
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am
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Exa
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Exa
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Exa
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Exa
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Exa
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Exa
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Exa
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Exa
mple

Exa
mple
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Exa
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Exa
mple

Exa
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Exa
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Ex
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Exa
mple

Ex
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Exa
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ต้นทุนการจัดทำข้อมูลการบัญชี  

(The Cost Of Producing Accounting Information)
	 ระบบการบัญชีต้องเป็นต้นทุนที่มีประสิทธิผล	นั่นคือ	คุณค่าของข้อมูลที่ถูกจัดทำข้ึนนั้นควรจะ	

มากกว่าต้นทุนในการจัดทำมันขึ้นมา	 ผู้บริหารเองจำเป็นต้องจัดทำรายงานทางการบัญชีให้เป็นไปตาม	

ข้อกำหนดของกฎหมาย	 แต่ในบางกรณีนั้นผู้บริหารอาจใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิผลเป็นเกณฑ์สำหรับ	

การตัดสินใจไม่ว่าจะจัดทำข้อมูลที่มีความแน่นอนหรือไม่ก็ตาม

	 ในปัจจุบันนี้การพัฒนาและการติดต้ังระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์มีการเพิ่มรูปแบบอย่าง	

หลากหลายและจำนวนของข้อมูลทางการบัญชีนั้นก็สามารถจัดทำข้อมูลที่ทำให้การใช้ต้นทุนอย่างมี	

ประสิทธิผล

องค์ประกอบพื้นฐานของระบบบัญชี (Basic Functions Of An Accounting System)
	 ในการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของธุรกิจซึ่งระบบบัญชีจะมีการทำงานบนองค์ประกอบ	

พื้นฐานดังนี้	:

	 1.	 อธิบายและบันทึกผลกระทบของรายการค้า

	 2.	 แยกประเภทของผลกระทบของรายการค้าให้เป็นหมวดหมู่เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้บริหารและ	

ในการรายงานทางการบัญชี

	 3.	 สรุปและสื่อสารข้อมูลที่มีอยู่ในระบบให้กับผู้ตัดสินใจ

	 ระบบบัญชีท่ีทำด้วยมือจะแตกต่างจากบริษัทที่มีระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์	คือ	ระบบบัญชีที่	

ทำด้วยมือสามารถเข้าใจถึงหลักการบัญชีขั้นต้นได้ดี	 แต่มันช้าและยุ่งยากและจะต้องทำตามความ	

ต้องการขององค์กรธุรกิจ	 โดยส่วนใหญ่ในธุรกิจขนาดใหญ่จะมีรายการค้าเกิดขึ้นเป็นร้อยหรือเป็นพัน	

รายการต่อชั่วโมงซึ่งสามารถทำงานได้ทันตามความถี่ของข้อมูลที่เกิดขึ้น	 บริษัทเหล่านี้จึงจำเป็นต้องใช้	

ระบบข้อมูลการบัญชีที่มีฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อประมวลผลข้อมูล	

 ผู้ออกแบบและติดตั้งระบบบัญชีคือใคร?  

(Who Designs And Installs Accounting System?)
	 การออกแบบและการติดต้ังระบบบัญชีขนาดใหญ่เป็นสาขาที่มีความพิเศษ	 ซึ่งไม่ใช่แค่รวมการ	

บัญชีเท่านั้นแต่รวมถึงทักษะความรู้ของผู้บริหาร	ระบบข้อมูล	การตลาด	และในกรณีอ่ืนๆ	รวมถึง	

กระบวนการเขียนและทดสอบทางคอมพิวเตอร์	 ดังนั้นระบบบัญชีโดยทั่วไปแล้วจะถูกออกแบบและ	

ติดตั้งโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

	 ธุรกิจขนาดใหญ่มีพนักงานที่ทำการวิเคราะห์ระบบ	ผู้ตรวจสอบภายใน	และผู้เชี่ยวชาญอ่ืนๆ		

ซึ่งโดยทั่วไปจะทำงานเต็มเวลาในการออกแบบและปรับปรุงระบบบัญชี	 ส่วนบริษัทขนาดกลางส่วนใหญ่	

จะจ้างบริษัทสอบบัญชีเพื่อออกแบบและทำระบบบัญชีให้ทันสมัย	 สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีทรัพยากรที่	

จำกัดส่วนใหญ่จะซื้อโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป	 ซึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปนี้สามารถหาได้จากร้านที่จัดส่ง	

Ex
am
ple

	 ในปัจจุบันนี้การพัฒนาและการติดต้ังระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์มีการเพิ่มรูปแบบอย่าง	

Exa
mple

	 ในปัจจุบันนี้การพัฒนาและการติดต้ังระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์มีการเพิ่มรูปแบบอย่าง	

หลากหลายและจำนวนของข้อมูลทางการบัญชีนั้นก็สามารถจัดทำข้อมูลที่ทำให้การใช้ต้นทุนอย่างมี	

Exa
mpleหลากหลายและจำนวนของข้อมูลทางการบัญชีนั้นก็สามารถจัดทำข้อมูลที่ทำให้การใช้ต้นทุนอย่างมี	

องค์ประกอบพื้นฐานของระบบบัญชี (Basic Functions Of An Accounting System)

Exa
mpleองค์ประกอบพื้นฐานของระบบบัญชี (Basic Functions Of An Accounting System)

	 ในการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของธุรกิจซึ่งระบบบัญชีจะมีการทำงานบนองค์ประกอบ	

Exa
mple	 ในการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของธุรกิจซึ่งระบบบัญชีจะมีการทำงานบนองค์ประกอบ	

	 1.	 อธิบายและบันทึกผลกระทบของรายการค้า

Exa
mple

	 1.	 อธิบายและบันทึกผลกระทบของรายการค้า

	 2.	 แยกประเภทของผลกระทบของรายการค้าให้เป็นหมวดหมู่เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้บริหารและ	

Exa
mple

	 2.	 แยกประเภทของผลกระทบของรายการค้าให้เป็นหมวดหมู่เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้บริหารและ	

ในการรายงานทางการบัญชี

Exa
mple

ในการรายงานทางการบัญชี

	 3.	 สรุปและสื่อสารข้อมูลที่มีอยู่ในระบบให้กับผู้ตัดสินใจ

Exa
mple

	 3.	 สรุปและสื่อสารข้อมูลที่มีอยู่ในระบบให้กับผู้ตัดสินใจ

	 ระบบบัญชีท่ีทำด้วยมือจะแตกต่างจากบริษัทที่มีระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์

Exa
mple

	 ระบบบัญชีท่ีทำด้วยมือจะแตกต่างจากบริษัทที่มีระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์

ทำด้วยมือสามารถเข้าใจถึงหลักการบัญชีขั้นต้นได้ดี

Exa
mple

ทำด้วยมือสามารถเข้าใจถึงหลักการบัญชีขั้นต้นได้ดี แต่มันช้าและยุ่งยากและจะต้องทำตามความ	

Exa
mple

แต่มันช้าและยุ่งยากและจะต้องทำตามความ	

ต้องการขององค์กรธุรกิจ

Exa
mple

ต้องการขององค์กรธุรกิจ โดยส่วนใหญ่ในธุรกิจขนาดใหญ่จะมีรายการค้าเกิดขึ้นเป็นร้อยหรือเป็นพัน	

Exa
mple

โดยส่วนใหญ่ในธุรกิจขนาดใหญ่จะมีรายการค้าเกิดขึ้นเป็นร้อยหรือเป็นพัน	

รายการต่อชั่วโมงซึ่งสามารถทำงานได้ทันตามความถี่ของข้อมูลที่เกิดขึ้น

Exa
mple

รายการต่อชั่วโมงซึ่งสามารถทำงานได้ทันตามความถี่ของข้อมูลที่เกิดขึ้น

ระบบข้อมูลการบัญชีที่มีฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อประมวลผลข้อมูล

Exa
mple

ระบบข้อมูลการบัญชีที่มีฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อประมวลผลข้อมูล

ผู้ออกแบบและติดตั้งระบบบัญชีคือใคร?  Exa
mple

ผู้ออกแบบและติดตั้งระบบบัญชีคือใคร?  

(Who Designs And Installs Accounting System?)Exa
mple

(Who Designs And Installs Accounting System?)
การออกแบบและการติดต้ังระบบบัญชีขนาดใหญ่เป็นสาขาที่มีความพิเศษExa

mple

การออกแบบและการติดต้ังระบบบัญชีขนาดใหญ่เป็นสาขาที่มีความพิเศษ

บัญชีเท่านั้นแต่รวมถึงทักษะความรู้ของผู้บริหารExa
mple

บัญชีเท่านั้นแต่รวมถึงทักษะความรู้ของผู้บริหาร

กระบวนการเขียนและทดสอบทางคอมพิวเตอร์Exa
mple

กระบวนการเขียนและทดสอบทางคอมพิวเตอร์

ติดตั้งโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

Exa
mple

ติดตั้งโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ



8 การบัญชีการเงิน

ให้ตามสำนักงาน	ร้านคอมพิวเตอร์	และผู้ผลิต	software

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (Components Of Internal Control)
	 ในการพัฒนาระบบบัญชีนั้น	องค์กรจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่ดีด้วย		

ซึ่งการควบคุมภายในคือกระบวนการออกแบบที่จัดเตรียมการโดยมีความเชื่อมั่นว่าองค์กรจัดทำรายงาน	

ทางการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ	 ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและจัดการการอย่าง	

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ท้ังนี้คณะกรรมการบริหารของบริษัท	ผู้บริหาร	และพนักงานอื่นที่มี	

ส่วนร่วมจะต้องสร้างและติดตามการควบคุมภายใน	

	 องค์ประกอบของการควบคุมภายในประกอบไปด้วย	5	องค์ประกอบ	(เสนอโดย	Committee		

Of	Sponsoring	Organizations	Of	The	Treadway	Commission)	คือ	สภาพแวดล้อมการควบคุม		

การประเมินความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร	และการติดตาม

	 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)	คือ	พื้นฐานขององค์ประกอบทั้งหมด	

ของการควบคุมภายใน	ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมของบริษัท	ได้แก่	

	 (1)	ความซื่อสัตย์	 คุณค่าในจริยธรรม	และความสามารถของพนักงานในบริษัท	

	 (2)	ปรัชญาของผู้บริหารและรูปแบบการดำเนินงาของฝ่ายบริหาร	

	 (3)	อำนาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

	 (4)	 ขั้นตอนการจ้างและการฝึกอบรมพนักงาน	 และ

	 (5)	 การเข้ามามีส่วนร่วมของกรรมการอำนวยการ	

	 สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นสิ่งท่ีมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะรายงานทางการเงินที่บิดเบือน	

มักจะเกิดจากสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ไม่มีประสิทธิผล

	 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นเรื่องของการชี้บ่ง	 การวิเคราะห์	และการ	

จัดการความเสี่ยงเหล่านั้นท่ีมีผลคุกคามต่อการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร	ตัวอย่างเช่น		

บริษัทควรจะประเมินความเสี่ยง

	 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) คือ	นโยบายและขั้นตอนที่ผู้บริหารกำหนดไว้ใน	

กระบวนการการประเมินความเสี่ยงที่จะทำให้สามารถระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	ตัวอย่างเช่น		

กิจกรรมการควบคุมรวมถึงการอนุมัติ	 การมอบหมายอำนาจหน้าที่	 การตรวจสอบ	 การกระทบยอด		

การทบทวนผลการดำเนินงาน	การป้องกันรักษาสินทรัพย์ทางกายภาพ	และการแบ่งแยกหน้าที่

	 ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information And Communication)	เป็นเรื่องเก่ียวกับการ	

พัฒนาระบบข้อมูลท่ีมีอยู่และการติดต่อสื่อสารที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ	ได้แก่	ข้อมูลเก่ียวกับ	

การดำเนินงานทางการเงินและอื่นๆ	 โดยระบบข้อมูลที่มีประสิทธิผลจะมีทั้งข้อมูลภายในและภายนอก		

นอกจากน้ันระบบการควบคุมที่มีประสิทธิผลที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้มีการสื่อสารที่ราบรื่น	ไม่ว่า	

จะเป็นข้อมูลจากจุดต้ังต้นซึ่งเป็นข้อมูลจากผู้บริหารสู่พนักงาน	(Downstream)	 หรือข้อมูลจาก	

จุดปลายทางซึ่งเป็นข้อมูลจากพนักงานสู่ผู้บริหาร	(Upstream)	 หรือเป็นข้อมูลในระดับเดียวกัน	

Ex
am
ple

และพนักงานอื่นที่มี	

Exa
mple

และพนักงานอื่นที่มี	

องค์ประกอบ

Exa
mpleองค์ประกอบ (เสนอโดย

Exa
mple(เสนอโดย Committee

Exa
mpleCommittee

Commission)

Exa
mpleCommission) คือ

Exa
mpleคือ สภาพแวดล้อมการควบคุม

Exa
mpleสภาพแวดล้อมการควบคุม

ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร

Exa
mpleข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร และการติดตาม

Exa
mpleและการติดตาม

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

Exa
mpleสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) คือ

Exa
mpleคือ พื้นฐานขององค์ประกอบทั้งหมด	

Exa
mpleพื้นฐานขององค์ประกอบทั้งหมด	

ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมของบริษัท

Exa
mpleซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมของบริษัท ได้แก่

Exa
mpleได้แก่

และความสามารถของพนักงานในบริษัท

Exa
mple

และความสามารถของพนักงานในบริษัท

	 (2)	ปรัชญาของผู้บริหารและรูปแบบการดำเนินงาของฝ่ายบริหาร

Exa
mple

	 (2)	ปรัชญาของผู้บริหารและรูปแบบการดำเนินงาของฝ่ายบริหาร

และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

Exa
mple

และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

	 (4)	 ขั้นตอนการจ้างและการฝึกอบรมพนักงาน

Exa
mple

	 (4)	 ขั้นตอนการจ้างและการฝึกอบรมพนักงาน และ

Exa
mple
และ

	 (5)	 การเข้ามามีส่วนร่วมของกรรมการอำนวยการ

Exa
mple

	 (5)	 การเข้ามามีส่วนร่วมของกรรมการอำนวยการ

	 สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นสิ่งท่ีมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะรายงานทางการเงินที่บิดเบือน	

Exa
mple

	 สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นสิ่งท่ีมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะรายงานทางการเงินที่บิดเบือน	

มักจะเกิดจากสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ไม่มีประสิทธิผล

Exa
mple

มักจะเกิดจากสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ไม่มีประสิทธิผล

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

Exa
mple

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นเรื่องของการชี้บ่ง

Exa
mple
เป็นเรื่องของการชี้บ่ง

จัดการความเสี่ยงเหล่านั้นท่ีมีผลคุกคามต่อการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

Exa
mple

จัดการความเสี่ยงเหล่านั้นท่ีมีผลคุกคามต่อการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

บริษัทควรจะประเมินความเสี่ยง

Exa
mple

บริษัทควรจะประเมินความเสี่ยง

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) Exa
mple

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

กระบวนการการประเมินความเสี่ยงที่จะทำให้สามารถระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้Exa
mple

กระบวนการการประเมินความเสี่ยงที่จะทำให้สามารถระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้

กิจกรรมการควบคุมรวมถึงการอนุมัติExa
mple

กิจกรรมการควบคุมรวมถึงการอนุมัติ

การทบทวนผลการดำเนินงานExa
mple

การทบทวนผลการดำเนินงาน การป้องกันรักษาสินทรัพย์ทางกายภาพExa
mple

การป้องกันรักษาสินทรัพย์ทางกายภาพ

ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information And Communication)Exa
mple

ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information And Communication)
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ทั่วทั้งองค์กร	 ผู้บริหารระดับสูงควรที่จะสื่อสารให้พนักงานทราบถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน		

และให้พนักงานเข้าใจถึงบทบาทของตนเองในระบบการควบคุมภายในและบทบาทอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 ระบบการควบคุมภายในทั้งหมดจำเป็นต้องมีการเฝ้าติดตามผล	 โดยการเฝ้าติดตามผล		

(Monitoring)	นี้บริษัทสามารถที่จะประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท		

ดังน้ันการเฝ้าติดตามผลจะประสบความสำเร็จได้จะต้องจัดให้มีกิจกรรมทางการจัดการและการควบคุม	

อย่างต่อเน่ือง	 ซึ่งบางครั้งก็แยกการประเมินระบบการควบคุมภายใน	 ส่วนใหญ่องค์กรขนาดใหญ่มี	

หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจสอบภายใน	 ซึ่งหน่วยงานนี้จะมีกิจกรรมในการประเมินการ	

ควบคุมภายใน	

	 จากผลของกรณีบิดเบือนข้อมูลทางการเงินครั้งใหญ่ของบริษัท	Enron	และ	Worldcom	ใน	

สหรัฐอเมริกา	ทำให้สภาผู้แทนของสหรัฐอเมริกาและประธานาธิบดีจอร์จ	วอร์ชิงตันได้ลงนามออก	

กฎหมาย	Sarbanes–Oxley	Act	(SOX)	 ในปี	2545	ซึ่งกล่าวว่า	SOX	เป็นกฎหมายที่ป้องกันขั้นสูงสุด	

ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเคยมีมานับตั้งแต่ปี	2473	 โดยหนึ่งในข้อกำหนดของ	SOX	ระบุว่า	บริษัท	

มหาชนต้องเปิดเผยรายงานประจำปีโดยแสดงถึงระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลของการ	

จัดทำรายงานทางการเงิน	 โดยมีสาระสำคัญ	คือ	ผู้บริหารจะต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีที่	

สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินจะถูกจัดทำขึ้นตามกฎหมายและกฎข้อบังคับของหน่วยงานที	่

กำกับดูแลการทำรายงานทางการเงิน	 นอกจากน้ันผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องออกรายงานของ	

ผู้สอบบัญชีว่า	ผู้สอบบัญชีเชื่อว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิผลหรือไม่	ข้อกำหนดนี้	

มีอยู่ใน	section	404	ของ	Sox	 ด้วยเหตุนี้นักธุรกิจจำนวนมากจึงอธิบายกระบวนการดังกล่าวเป็นการ	

รับรอง	404	(THE	404	Certification)	และตรวจสอบภายใต้	Section	404	 กระบวนการรับรองนี้มี	

ค่าใช้จ่ายสูงมากและใช้เวลามากในการจัดทำ	ซึ่งนักธุรกิจบางคนเชื่อว่าต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด	

ของการรับรองนี้มีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ

ข้อมูลบัญชีการเงิน (Financial Accounting Information)
	 การบัญชีการเงิน	เป็นหัวข้อท่ีสำคัญสำหรับนักศึกษาที่ควรเรียนรู้	 ซึ่งบัญชีการเงินจะให้ข้อมูล	

เกี่ยวกับทรัพยากรทางการเงิน	ภาระผูกพัน	และกิจกรรมต่างๆ	ของบริษัท	 โดยเป็นข้อมูลขั้นต้นที่ให้แก่	

ผู้ใช้ภายนอก	ผู้ลงทุน	และผู้ให้สินเชื่อ	เพื่อใช้ในการตัดสินใจ

ผู้ใช้ข้อมูลบัญชี – บุคคลภายนอก (External Users Of Accounting Information) 
	 บุคคลภายนอกที่ใช้ข้อมูลบัญชีเป็นได้ทั้งบุคคลทั่วไปและกิจการที่มีส่วนได้เสียทางการเงินใน	

บริษัทที่รายงานข้อมูล	 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท	 สำหรับบุคคล	

ภายนอกที่ใช้ข้อมูลทางการเงิน	ได้แก่	 	

	 •	 เจ้าของกิจการ	(Owners)

	 •	 ผู้ให้สินเชื่อ	(Creditors)

Ex
am
ple

ส่วนใหญ่องค์กรขนาดใหญ่มี	

Exa
mple

ส่วนใหญ่องค์กรขนาดใหญ่มี	

ซึ่งหน่วยงานนี้จะมีกิจกรรมในการประเมินการ	

Exa
mple

ซึ่งหน่วยงานนี้จะมีกิจกรรมในการประเมินการ	

	 จากผลของกรณีบิดเบือนข้อมูลทางการเงินครั้งใหญ่ของบริษัท

Exa
mple	 จากผลของกรณีบิดเบือนข้อมูลทางการเงินครั้งใหญ่ของบริษัท Enron

Exa
mpleEnron และ

Exa
mpleและ Worldcom

Exa
mpleWorldcom ใน	

Exa
mpleใน	

ทำให้สภาผู้แทนของสหรัฐอเมริกาและประธานาธิบดีจอร์จ

Exa
mpleทำให้สภาผู้แทนของสหรัฐอเมริกาและประธานาธิบดีจอร์จ วอร์ชิงตันได้ลงนามออก	

Exa
mpleวอร์ชิงตันได้ลงนามออก	

ซึ่งกล่าวว่า

Exa
mpleซึ่งกล่าวว่า SOX

Exa
mpleSOX เป็นกฎหมายที่ป้องกันขั้นสูงสุด	

Exa
mpleเป็นกฎหมายที่ป้องกันขั้นสูงสุด	

โดยหนึ่งในข้อกำหนดของ

Exa
mpleโดยหนึ่งในข้อกำหนดของ SOX

Exa
mpleSOX ระบุว่า

Exa
mpleระบุว่า

มหาชนต้องเปิดเผยรายงานประจำปีโดยแสดงถึงระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลของการ	

Exa
mple

มหาชนต้องเปิดเผยรายงานประจำปีโดยแสดงถึงระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลของการ	

โดยมีสาระสำคัญ

Exa
mple

โดยมีสาระสำคัญ คือ

Exa
mple

คือ ผู้บริหารจะต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีที่	

Exa
mple
ผู้บริหารจะต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีที่	

สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินจะถูกจัดทำขึ้นตามกฎหมายและกฎข้อบังคับของหน่วยงานที	่
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สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินจะถูกจัดทำขึ้นตามกฎหมายและกฎข้อบังคับของหน่วยงานที	่

กำกับดูแลการทำรายงานทางการเงิน

Exa
mple

กำกับดูแลการทำรายงานทางการเงิน นอกจากน้ันผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องออกรายงานของ	

Exa
mple

นอกจากน้ันผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องออกรายงานของ	

ผู้สอบบัญชีเชื่อว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิผลหรือไม่

Exa
mple

ผู้สอบบัญชีเชื่อว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิผลหรือไม่

Sox

Exa
mple

Sox ด้วยเหตุนี้นักธุรกิจจำนวนมากจึงอธิบายกระบวนการดังกล่าวเป็นการ	
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ผู้ใช้ข้อมูลบัญชี – บุคคลภายนอก (External Users Of Accounting Information)
	 บุคคลภายนอกที่ใช้ข้อมูลบัญชีเป็นได้ทั้งบุคคลทั่วไปและกิจการที่มีส่วนได้เสียทางการเงินใน	
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	 บุคคลภายนอกที่ใช้ข้อมูลบัญชีเป็นได้ทั้งบุคคลทั่วไปและกิจการที่มีส่วนได้เสียทางการเงินใน	



10 การบัญชีการเงิน

	 •	 ผู้ลงทุน	(Potential	Investors)

	 •	 สหภาพแรงงาน	(Labor	Unions)

	 •	 หน่วยงานรัฐบาล	(Governmental	Agencies)

	 •	 ผู้ขาย	(Suppliers)

	 •	 ลูกค้า	(Customers)

	 •	 หน่วยงานการค้า	(Trade	Associations)

	 •	 สาธาณะชนทั่วไป	(General	Public)

	 โดยแต่ละกลุ่มของผู้ทำการตัดสินใจภายนอกเหล่านี้ต้องการข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งสามารถ	

นำมาทำการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการที่ตนมีส่วนได้เสีย	 ตัวอย่างเช่น	ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากบริษัทต้องการ	

ข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีซื้อและภาระผูกพันที่บริษัทต้องปฏิบัติในการประกันสินค้าว่า	

สินค้าที่ซื้อมาจะเป็นไปตามที่คาดหวัง	 แม้กระทั่งหน่วยงานบางหน่วยงานของรัฐบาล	เช่น	หน่วยงานที่	

ออกกฎบังคับทางด้านการค้า	หรือกระทรวงแรงงาน	 จะสนใจว่าบริษัททำตามข้อบังคับหรือมีความ	

รับผิดชอบต่อสังคมเพียงใด	 ตัวอย่างเช่น	การตรวจสอบว่ากิจการได้ทำการป้องกันมลภาวะที่เป็นพิษ	

ต่อสภาพแวดล้อมตามข้อกำหนดหรือไม่

	 การเตรียมข้อมูลที่ทำตามความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลายนั้นจะเป็นการยากและอาจ	

เป็นไปไม่ได้ที่มีข้อมูลทางการเงินเพียงชุดเดียวจะพอเพียงสำหรับทุกคน	 ดังนั้นรายงานทางการเงินที่	

ใช้ภายนอกจะใช้สำหรับทั้งสองกลุ่ม	ได้แก่	นักลงทุนและผู้ให้สินเชื่อ	 ซึ่งเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดา	

และกิจการ	 ตัวอย่างเช่น	ธนาคารพาณิชย์	(commercial	bank)	ให้กู้เงินแก่องค์กรที่เสนอรายงาน	

ทางการเงินของบริษัทหรือร้านค้าให้กิจการที่เสนอรายงาน	 โดยซื้อสินค้าและจ่ายเงินค่าสินค้าน้ัน	

ภายหลัง	 สามารถตั้งเป็นข้อสมมติฐานของการจัดทำข้อมูลทางการเงินที่จำเป็นให้แก่นักลงทุนและผู้ให	้

สินเชื่อ	 ดังนั้นจึงควรจัดหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน	

	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงถือว่าผู้ลงทุนและผู้ให้สินเชื่อเป็นผู้ให้ข้อมูลทางการเงินหลัก	และผู้ใช้ข้อมูล	

ดังกล่าวเป็นผู้ลงทุนและผู้ให้สินเชื่อทั้งในปัจจุบันและอนาคต	

วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับภายนอก   

(Objective of External Financial Reporting) 
	 ถ้าท่านมีการลงทุนในบริษัทหนึ่งหรือถ้าท่านให้บริษัทหน่ึงกู้ยืมเงิน	 อะไรที่ท่านจะสนใจเป็น		

ขั้นแรกเกี่ยวกับการเงินของบริษัทนั้นๆ	 บางทีท่านอาจจะสนใจกระแสเงินสดที่คาดหวังของบริษัท		

(Make	Up	The	Company’s	Cash	Flows	Prospects)	 ซึ่งท่านอาจมีความสนใจในส่วนที่ท่านจะได	้	

กลับคืนในอนาคตกับจำนวนเงินที่ท่านได้ลงทุนหรือให้กู้ไป	 ซึ่งเราเรียกว่าผลตอบแทนของการลงทุน		

ของท่าน	(Return	Of	Your	Investment)	ยิ่งไปกว่าน้ันท่านจะคาดหวังให้บริษัทจ่ายบางอย่างแก่ท่าน		

สำหรับการใช้เงินทุนของท่าน	เช่นเดียวกันกับเจ้าของและผู้ให้สินเชื่อ	 เราเรียกสิ่งน้ีว่าผลตอบแทนจาก		

การลงทุนของท่าน	(Return	On	Your	Investment)	ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จะต้องช่วยให้ท่านพิจารณา		
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