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การจดัการการเงิน
เพื�อการประกอบการ

อาจารย์ทวีศักดิ�  ปฏิพัทธ์สกุล
Taweesak@NorthernAdviser.com

Web : 
http://www.NorthernAdviser.com

E-mail :
Taweesak@NorthernAdviser.com

Web : 
http://www.NorthernAdviser.com
E-mail :
Taweesak@NorthernAdviser.comประวัติการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเป็นผูป้ระกอบการ) มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปริญญาตรี บญัชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ประกอบธุรกิจ
ดา้นการสอบบัญชี การวางแผนภาษี การวางระบบบัญชี และระบบสารสนเทศ
ลกูคา้ทั�งในจังหวดัเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน 
อ. พิเศษ มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น (วิชาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานบัญชี)
อ. พิเศษ มหาวิทยาลยัธนบุรี(วิชาการเงินธุรกิจ)
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1. ความรู้พื�นฐานเกี�ยวกบัหลักการบัญชี  
2. การจัดทาํงบการเงินส่วนบุคคล
3. การจัดทาํรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล
4. การวางแผนการเงิน
5. อัตราดอกเบี�ยเงินฝาก / เงินกู ้
6. Work shop / กจิกรรม

ธุรกิจขายโทรศัพท์

ตน้ทุนเครื�อง i-mobile 3,000 บาท
ราคาขาย/เครื�อง 6,000 บาท

กําไรขั�นต้น 3,000 บาท
1 เดือนขายได้ 100 เครื�อง  
กําไร / ขาดทุน ???
การเงินสภาพคล่อง ???

การบัญชี การบัญชี VS VS การเงินการเงิน

ความหมายของการบัญชี
การบัญชี หมายความถึง การจดบันทึก การจําแนก การสรุปผล 
และการรายงานเหตุการณ์เกี�ยวกับการเงินโดยใช้หน่วยเป็นเงินตรา 
รวมทั �งการแปลความหมาย ของผลการปฏิบัติดังกล่าวด้วย

“การบันทึกรายการทางการเงินและ
การประมวลผลอย่างเป็นระบบ”
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สมการบัญชีสมการบัญชี

1. กลุ่มสินทรัพย์
2. กลุ่มหนี �สิน
3. กลุ่มทุน
4. กลุ่มรายได้
5. กลุ่มค่าใช้จ่าย

5. ต้นทุน
6. รายจ่าย (ค่าใช้จ่าย , ค่าเสื�อม)

สินทรัพย์ = หนี �สิน + ทุน + รายได้ - ค่าใช้จ่าย

สินทรัพย์หมุนเวียน 

- เงินสดเงินฝากธนาคาร เงิน
ลงทุนชั�วคราว
- ลูกหนี� การค้า สินค้าคงเหลือ
- ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

- ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- เงินลงทุนระยะยาว
- สินทรัพยไม่มีตัวตน
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น

หนี�สินหมุนเวียน

-หนี� สินที�ถึงกาํหนดชําระ
ภายใน 1 รอบระยะเวลาบัญชีปี
หน้า

หนี�สินไม่หมุนเวียน

-หนี� สินระยะยาว

ทุน

ส่วนที�เจ้าของกิจการนํามา 
ลงทุนและส่วนที�เกิดจากการ
ดาํเนินงาน การแสดงส่วน
ของเจ้าของขึ�นอยู่กบั
ประเภทของกิจการ

1. เจ้าของคนเดียว
2. ห้างหุ้นส่วน
3. บริษัทจาํกดั 

สินทรัพย์ = หนี �สิน + ทุน + รายได้ - ค่าใช้จ่าย
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หลักการรับรู้รายได้

กจิการให้บริการ 
-->  เมื�อให้บริการแล้ว

กจิการขายสินค้า 
-->  เมื�อส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าแล้ว

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

- ต้นทุนสินค้าขาย / การให้บริการ
- ค่าใช้จ่ายในการขาย
- ค่าใช้จ่ายการบริหาร
- ดอกเบี�ยจ่าย

สินทรัพย์ = หนี �สิน + ทุน + รายได้ - ค่าใช้จ่าย

สินทรัพย์ หนี �สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย

รถยนต์ เจ้าหนี �แบงค์ เงินลงทุน ดอกเบี �ยรับ ดอกเบี �ยจ่าย
เงินสด เงินฝาก นายหน้า

ที�ดิน

สินทรัพย์ = หนี �สิน + ทุน + รายได้ - ค่าใช้จ่าย

สินทรัพย์   เท่ากับ   หนี �สินและส่วนของเจ้า

สินทรัพย์ หนี �สิน ส่วนของเจ้า

เงินทุน
รายได้-ค่าใช้จ่าย
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““รับเงินจากเจ้าหนี �รับเงินจากเจ้าหนี �””



15/06/54

6



สมการบญัชี

รายการ = + รายได้ -

เงนิสด ลกูหนี�การคา้ สนิคา้คงเหลอื เครื�องใชสํ้านกังาน เจา้หนี�การคา้ เงนิกู ้ ทนุ ขาย ตน้ทนุขาย - คา่ใชจ้า่ย
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สนิทรพัย ์    =     หนี�สนิ  +  ทนุ +   รายได้ - ค่ าใชจ้า่ย

สนิทรพัย์ หนี�สนิ คา่ใชจ้า่ย
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