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การเงินธุรกิจ
อาจารย์ ทวีศักดิ ปฏิพัทธ์ สกุล
Taweesak@NorthernAdviser.com

Web :
http://www.NorthernAdviser.com
E-mail :
Taweesak@NorthernAdviser.com
ประวัตกิ ารศึกษา
ปริญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเป็ นผูป้ ระกอบการ) มหาวิทยาลัยฟาร์อสี เทอร์น
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ประกอบธุรกิจ
ด้านการสอบบัญชี การวางแผนภาษี การวางระบบบัญชี และระบบสารสนเทศ
ลูกค้าทังในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน มากกว่า 200 ราย
อ. พิเศษ มหาวิทยาลัย ฟาร์อสี เทอร์น (วิชาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานบัญชี)

1. ความรู้พืนฐานเกียวกับหลักการบัญชี
2. การจัดทํางบการเงินส่วนบุคคล
3. การจัดทํารายรับรายจ่ายส่วนบุคคล
4. Work shop
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การบัญชี VS การเงิน
ธุ รกิจขายโทรศัพท์
ต้นทุนเครื อง i-mobile
ราคาขาย/เครื อง
กําไร

3,000 บาท
6,000 บาท
3,000 บาท

1 เดือนขายได้ 100 เครือง
กําไร / ขาดทุน ???
การเงินสภาพคล่อง ???

ความหมายของการบัญชี
การบัญชี หมายความถึง การจดบันทึก การจําแนก การสรุปผล
และการรายงานเหตุการณ์เกียวกับการเงินโดยใช้ หน่วยเป็ นเงินตรา
รวมทังการแปลความหมาย ของผลการปฏิบตั ดิ งั กล่าวด้วย

“การบันทึกรายการทางการเงินและ
การประมวลผลอย่ างเป็ นระบบ”

สินทรั พย์ เท่ากับ หนีสินและส่ วนของเจ้ า

สินทรัพย์

หนีสิน
เงินทุน

ส่ วนของเจ้ า
รายได้ -ค่ าใช้ จ่าย
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สมการบัญชี

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
มีสภาพคล่องสู งในหนึงปี
สร้างประโยชน์ไม่ เกินหนึงปี

o
o
o
o

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สภาพคล่ องเกินหนึงปี
ใช้ ประโยชน์ เกินหนึงปี

เงินสด และเงินฝากสถาบันการเงิน(ธนาคาร)
ลูกหนีการค้ า
สินค้ าคงเหลือ
สินทรั พย์ หมุนเวียนอื น
o ทีดินอาคาร
o เครื องใช้สาํ นักงาน
o ยานพาหนะ
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การจัดทํางบดุลส่ วนบุคคล
ให้สาํ รวจสิ นทรัพย์ส่วนบุคคลของตัวเอง แยกประเภท 2 ประเภท
สินทรัพย์หมุนเวียน
(1) เงินสด/เงินฝากธนาคาร
(2) เงินลงทุนใน SET
(3) เงินให้กูย้ ืมระยะสัน
(4) ของใช้ส่วนตัว

สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
(1) รถยนต์
(2) ทีดิน
(3) บ้าน/คอนโด/etc.
(4) อืน ๆ

หนีสินหมุนเวียน/ระยะสัน

หนีสิน
หนีสินไม่ หมุนเวียน/ระยะยาว

เจ้ าหนีการค้ า
 ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
 เงินกู้ ระยะสั น
 เจ้ าหนี เช่ าซือชําระภายในหนึ งปี
หนีสินไม่ หมุนเวียน
 เงินกู้ สถาบันการเงิน
 เจ้ าหนี เช่ าซือชําระเกินหนึ งปี
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การจัดทํางบดุลส่ วนบุคคล
ให้สาํ รวจหนี สิ นส่ วนบุคคลของตัวเอง แยกประเภท 2 ประเภท
หนีสินหมุนเวียน/ระยะสั น
1. หนี บัตรเครดิต
2. หนี เงินกูเ้ พือซื อสินค้า (ไม่เกิน 1 ปี ) เช่น เครืองใช้ไฟฟ้ า ฯลฯ
3. หนี เงินกูร้ ะยะสันอืนๆ

หนีสินไม่ หมุนเวียน/ระยะยาว
1. หนี เงินกูเ้ พือซื อสินค้า (1 ปี ขนไป)
ึ
2. หนี จากการกูย้ มื เพือการศึกษา
3. หนี จากการกูย้ มื ซื อรถ
4. หนี จากการกูย้ มื ซื อบ้าน
5. หนี เงินกูร้ ะยะยาวอืนๆ

วิเคราะห์ อตั ราส่ วน
1. อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (เท่า) =
=

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
รวมหนีสินหมุนเวียน
xx เท่า

2. อัตราส่ วนหนีสินต่อสินทรัพย์ (%) = หนีสินรวม
x 100
สินทรัพย์รวม
= xx %
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"งบดุลส่วนบุคคล" (Personal Balance Sheet)
ณ ว ันที

.......................................................

หน่วย : บาท
สินทร ัพย์ (Assets)
(กรอกมูลค่าปั จจุบัน หรือมูลค่าทีคาดว่าจะขายได ้ในวันนี)

หนีสิน (LIABILITIES)
(กรอกยอดคงค ้างในปั จุบัน)

สินทร ัพย์หมุนเวียน CURRENT ASSETS:
1 เงินสด
2 เงินฝาก
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

หนีสินหมุนเวียน/ระยะสน
ั CURRENT ASSETS:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รวมสินทร ัพย์หมุนเวียน

รวมหนีสินหมุนเวียน

สินทร ัพย์ไม่หมุนเวียน FIXED ASSETS :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

หนีสินไม่หมุนเวียน/ระยะยาว LONG-TERM LIABILITIES :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รวมสินทร ัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน

สินทร ัพย์รวม

หนีสินรวม

วิเคราะห์อ ัตราส่วน

ส่วนของเจ้าของ EQUITIES:
สินทรัพย์รวม

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) =

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
รวมหนีสินหมุนเวียน

=
2. อัตราส่วนหนีสินต่อสินทรัพย์ (%) =

=

หัก หนีสินรวม
ความมงค
ั งสุ
ั ทธิ

หนีสินรวม x 100
สินทรัพย์รวม

