
หน่วยที่ 9
งบการเงิน



หน่วยที่ 9 งบการเงิน

แนวคิด

• งบการเงินเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ลงทุนหรือเจ้าของกิจการต้องการมากที่สุด เพราะงบการเงินจะแสดงให้ทราบถึงผล
การด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชี และแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง ดังนั้น การจัดท า
งบการเงินจึงเป็นสิ่งส าคัญ ผู้มีหน้าที่จัดท านอกจากจะต้องท าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว ยังต้องค านึงถึง
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ยังต้องแสดงรายการย่อในงบการเงิน ตามประกาศ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ซึ่งจะสอดคล้องกับมาตรฐาน การบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง 

สาระการเรียนรู้

•1. ความหมายของงบการเงิน 4. องค์ประกอบของงบการเงิน
•2. ประโยชน์ของงบการเงิน 5. รูปแบบงบการเงิน
•3. มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน 6. ศัพท์บัญชี
•ทางการเงินที่เกี่ยวกับงบการเงิน



ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

• 1. บอกความหมายของงบการเงินได้

• 2. บอกประโยชน์ของงบการเงินได้

• 3. บอกมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับงบการเงินได้

• 4. บอกองค์ประกอบของงบการเงินได

• 5. บอกรูปแบบงบการเงินได้

• 6. จัดท างบการเงินส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้าได้

• 7. บอกศัพท์บัญชีได้

• 8. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี

หน่วยที่ 9 งบการเงิน



ความหมายของงบการเงิน

งบการเงิน (Financial Statement) เป็นงบที่น าเสนอผลการด าเนินงานและฐานะ
การเงินของกิจการอย่างมีแบบแผน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินและกระแสเงินสด
ของกิจการ

2. เพื่อให้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน
3. แสดงถึงผลการบริหารจดัการงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแล

ทรัพยากรของกิจการ



ประโยชน์ของงบการเงิน

ประโยชน์ของงบการเงินจะแยกพิจารณาเป็น 2 ด้าน คือ ภายในกิจการและภายนอก
กิจการดังนี้ 

1. ภายในกิจการ
1.1 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการ
1.2 แสดงความสามารถในการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารหรือเจ้าของกิจการ

ในการบริหารทรัพยากรของกิจการ
1.3 ให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
1.4 ช่วยในการตัดสินใจในการด าเนินกิจการต่อหรือไม่  

2. ภายนอกกิจการ
2.1 ช่วยในการตัดสินใจร่วมลงทุนของบุคคลอื่นที่สนใจ
2.2 ช่วยในการพิจารณาให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร
2.3  ช่วยในการค านวณภาษีเงินได้ที่กรมสรรพากรจะเรียกเก็บจากกิจการ 



มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวกับงบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับการจัดท างบการเงินของสภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีหลายมาตรฐาน ซึ่งกิจการจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของการจัดตั้งธุรกิจ 
เช่น กิจการเจ้าของคนเดียว กิจการห้างหุ้นส่วน กิจการบริษัทจ ากัด และเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะหรือไม่มี
ส่วนได้เสียสาธารณะ เป็นต้น มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ยวกับงบการเงิน 
มีหลายมาตรฐาน เช่น

1. มาตรฐานการบัญชี
1.1 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน
1.2 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบกระแสเงินสด
1.3 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

และข้อผิดพลาด
1.4 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
1.5 ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน
1.6 ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ก าไรต่อหุ้น
1.7 ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ส่วนงานด าเนินงาน



องค์ประกอบของงบการเงิน

องค์ประกอบของงบการเงินประกอบด้วยหลายส่วน ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับงบ
การเงินส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้า 

งบก าไรขาดทุน (Profit and loss statement)
งบก าไรขาดทุนเป็นงบที่แสดงผลการด าเนินงานของกิจการ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรง

กับการวัดผลการด าเนินงาน ได้แก่ รายได้และค่าใช้จ่าย ค านิยามขององค์ประกอบดังกล่าวก าหนดไว้ดังนี้ 
รายได้ (Income/Revenue) หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลา

บัญชีในรูปกระแสเข้าหรือการเพิ่มค่าของสินทรัพย์ หรือการลดลงของหนี้สิน อันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ

ค่าใช้จ่าย (Expenses) หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชี 
ในรูปกระแสออกหรือการลดค่าของสินทรัพย์ หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน อันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง 
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการแบ่งปันให้กับผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ



องค์ประกอบของงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position)
งบแสดงฐานะการเงินเป็นงบที่แสดงฐานะการเงินของกิจการ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ

การวัดฐานะการเงิน คือ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ค านิยามขององค์ประกอบต่าง ๆ 
ก าหนดไว้ดังนี้

สินทรัพย์ (Assets) หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผล
ของเหตุการณ์ในอดีตซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต

หนี้สิน (Liabilities) หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ซึ่งเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต 
โดยการช าระภาระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ส่วนของเจ้าของ (Owner’s Equity) หมายถึง ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการ 
หลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้ว



องค์ประกอบของงบการเงิน
การแสดงรายการสินทรัพย์และหนี้สิน จะต้องแสดงเป็นรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน ดังนี้
1. สินทรัพย์ต้องจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง

ดังต่อไปนี้
1.1 สินทรัพย์นั้นเป็นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่ไม่มีข้อจ ากัดในการใช้
1.2 กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น หรือตั้งใจจะขายหรือใช้ภายในรอบ ระยะเวลา

การด าเนินงานตามปกติของกิจการ
1.3 กิจการมีสินทรัพย์นั้นไว้โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้น คือ มีไว้เพื่อค้า
1.4 กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากรอบ

ระยะเวลารายงาน 
สินทรัพย์ที่ไม่เปน็ไปตามเงื่อนไขข้างต้นถือเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-Current Assets)
2. หนี้สินต้องจัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

2.1 กิจการคาดว่าจะช าระคืนหนี้สินภายในรอบระยะเวลาด าเนินงานปกติ
2.2 หนี้สินนั้นถึงก าหนดช าระภายใน 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน
2.3 กิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขในการเลื่อนการช าระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน 
หนี้สินที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นให้จัดเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน (Non-Current Liabilities)



องค์ประกอบของงบการเงิน

หมายเหตุและรายละเอียดประกอบงบการเงิน
งบการเงิน หมายรวมถึง หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายละเอียดประกอบและข้อมูลอื่น 

ตัวอย่างเช่น งบการเงินอาจแสดงข้อมูลเพิ่มเติมอื่นที่เกี่ยวข้องกับรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
และงบก าไรขาดทุนซ่ึงจ าเป็นต่อผู้ใช้งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงเพิ่มเติมจากข้อมูลที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบเฉพาะก าไรขาดทุน (ถ้ามีการน าเสนอ)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด



รูปแบบงบการเงิน

รูปแบบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การน าเสนอ
งบการเงิน  

รูปแบบงบก าไรขาดทุน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การน าเสนองบ
การเงิน แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ หรือ 2 วิธี คือ วิธีลักษณะค่าใช้จ่ายและวิธีหน้าที่ค่าใช้จ่าย

วิธีลักษณะค่าใช้จ่าย กิจการต้องรวมค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน เช่น 
ค่าเสื่อมราคา ค่าซื้อวัตถุดิบ ค่าขนส่ง ผลประโยชน์ของพนักงาน และค่าโฆษณา โดยไม่มีการปันส่วนระหว่าง
หน่วยงานภายในกิจการ วิธีนี้ง่ายต่อการปฏิบัติ รูปแบบเป็นดังนี้ 



รูปแบบงบการเงิน

วิธีหน้าที่ค่าใช้จ่ายหรือวิธีต้นทุนขาย วิธีนี้จะจัดประเภทค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ของค่าใช้จ่าย
เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย ตัวอย่างเช่น ต้นทุนของกิจกรรมการกระจายสินค้าหรือกิจกรรมการบริหาร
ตามวิธีนี้กิจการต้องเปิดเผยต้นทุนขายแยกจากค่าใช้จ่ายอื่นเป็นอย่างน้อย การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามวิธีนี้
ให้ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้งบการเงินมากกว่าการจัดประเภทค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ตัวอย่าง 
การจัดประเภทค่าใช้จ่ายตามหน้าที่เป็นดังนี้ 



รูปแบบงบการเงิน

รูปแบบงบแสดงฐานะการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การน าเสนอ 
งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินต้องมีรายการที่แสดงจ านวนเงินทุกข้อต่อไปนี้
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
3. สินค้าคงเหลือ  
4. สินทรัพย์ชีวภาพ (ภายในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561) 

เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช)้ 
5. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย 
6. สินทรัพย์ทางการเงิน (ไม่รวมจ านวนเงินที่แสดงในข้อ 1, 2 และ 5)
7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
8. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
10. ยอดรวมของสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและสินทรัพย์ที่รวมอยู่ในกลุ่ม

สินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก 
(เมื่อมีการประกาศใช)้ 



รูปแบบงบการเงิน

11. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
12. ประมาณการหนี้สิน
13. หนี้สินทางการเงิน (ไม่รวมจ านวนเงินที่แสดงในข้อ 11 และ 12)
14. หนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ส าหรับงวดปัจจุบันตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้)
15. หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามที่ก าหนด

ใน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช)้
16. หนี้สินที่รวมในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 
และการด าเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช)้

17. ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่แสดงในส่วนของเจ้าของและ
18. ทุนที่ออกจ าหน่าย และส ารองต่าง ๆ ที่จัดสรรให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 



รูปแบบงบการเงิน

รูปแบบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ

รูปแบบงบก าไรขาดทุน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ 1กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ หรือ 2 วิธี เหมือนกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) 
เรื่อง การน าเสนองบการเงิน คือ วิธีจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะและวิธีจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่

ในการรายงานค่าใช้จ่าย กิจการจะเลือกจัดประเภทค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ หรือตามลักษณะ
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

วิธีจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
1. กิจการต้องรวบรวมและน าเสนอค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนตามลักษณะของรายการ 

โดยไม่ปันส่วนตามหน้าที่ต่าง ๆ ภายในกิจการ
2.  ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายที่จ าแนกตามลักษณะ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา ซื้อวัตถุดิบ ค่าขนส่ง 

ค่าตอบแทนพนักงาน และค่าโฆษณา เป็นต้น 



รูปแบบงบการเงิน



รูปแบบงบการเงิน

ตัวอย่างของงบก าไรขาดทุนจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายส าหรับกิจการค้าปลีกและค้าส่ง



รูปแบบงบการเงิน

วิธีจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่
1. กิจการต้องรวบรวมและน าเสนอค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนตามหน้าที่
2. ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายที่จ าแนกตามหน้าที่ ได้แก่ ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าจัดส่ง สินค้า และค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหาร เป็นต้น
3. กิจการที่เลือกวิธีการจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ อาจเลือกน าเสนองบก าไรขาดทุน 

แบบขั้นเดียว หรือแบบหลายขั้น



รูปแบบงบการเงิน

งบก าไรขาดทุนแบบขั้นเดียว (Single Step)
กิจการต้องแสดงรายได้ประเภทต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ แยกออกจากกัน 

และแสดงผลต่างของรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นก าไร ดังตัวอย่างต่อไปนี้



รูปแบบงบการเงิน

งบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้น (Multiple Step) กิจการต้องน าเสนอก าไรในระดับต่าง ๆ ได้แก่ 
ก าไรขั้นต้น ก าไรจากการด าเนินงาน ก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ และก าไรสุทธิ ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้



รูปแบบงบการเงิน
รูปแบบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ 1กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ
กิจการต้องแสดงรายการต่อไปนี้ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นอย่างน้อย (ถ้ามี) โดยแยกแสดง 

รายการแต่ละบรรทัดพร้อมจ านวนเงิน
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
2. เงินลงทุนชั่วคราว  
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  
4. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น  
5. สินค้าคงเหลือ  
6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  
7. เงินลงทุนระยะยาว  
8. เงินให้กู้ยืมระยะยาว  
9. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 



รูปแบบงบการเงิน

12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
13. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน
14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  
15. เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  
16. เงินกู้ยืมระยะสั้น  
17. ประมาณการหนี้สินระยะส้ัน  
18. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
19. เงินกู้ยืมระยะยาว  
20. ประมาณการหนี้สินระยะยาว  
21. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  
22. ทุนที่ออกและส ารองต่าง ๆ รวมทั้งก าไร (ขาดทุน) สะสม  
กิจการที่ไม่มีหุ้นทุน เช่น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือนิติบุคคลต่างประเทศ ต้องเปิดเผยข้อมูล 

ซึ่งเทียบเท่ากับข้อมูลที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 22 ของส่วนของเจ้าของแต่ละประเภท 



รูปแบบงบการเงิน

นอกเหนือจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังได้ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนด
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยก าหนดรูปแบบ
ของงบการเงินไว้ดังนี้  

(๑)  ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ต้องมีรายการย่อตามที่ก าหนดใน แบบ ๑  
(๒)  บริษัทจ ากัด ต้องมีรายการย่อตามที่ก าหนดใน แบบ ๒ 
(๓)  บริษัทมหาชนจ ากัด ต้องมีรายการย่อตามที่ก าหนดใน แบบ ๓ 
(๔)  นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ต้องมีรายการย่อตามที่ก าหนดใน แบบ ๔ 
(๕) กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องมีรายการย่อตามที่ก าหนดใน แบบ ๕ 

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.dbd.go.th/download/PDF_law/acc_shortlist_2554.pdf)
หมายเหตุ  ส าหรับบริษัท มหาชน จ ากัด ให้ดูประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดรายการย่อที่ต้องมี

ในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.dbd.go.th/download/PDF_law/dbd_law_account_2_591011_2.pdf)



รูปแบบงบการเงิน
ในการจัดท างบการเงิน ผู้จัดท าจะต้องค านึงถึงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยจัดท าให้สอดคล้องและเหมาะสมกับประเภท
ของการจัดตั้งธุรกิจ เช่น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด เป็นต้น

ในกรณีเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว ผู้จัดท าบัญชีสามารถน ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ 
หรือจะจัดท าแบบง่ายๆ  โดยค านึงถึงองค์ประกอบที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดผลการด าเนินงาน 
ได้แก่ รายได้และค่าใช้จ่าย และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดฐานะการเงิน คือ สินทรัพย์ หนี้สิน 
และส่วนของเจ้าของ



รูปแบบงบการเงิน

ตัวอย่างที่ 1 ต่อไปนี้ เป็นกระดาษท าการชนิด 8 ช่อง ของร้านวันเฉลิมค้าขาย ส าหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 25X1

ให้ท า 1. งบก าไรขาดทุน ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 วิธีจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่
ก. แบบขั้นเดียว (Single Step)
ข. แบบหลายขั้น (Multiple Step)

2. งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1
3. รายละเอียดประกอบงบการเงิน
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