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การจัดการการเงิน
เพือการประกอบการ
อาจารย์ ทวีศักดิ ปฏิพัทธ์ สกุล
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Web :
http://www.NorthernAdviser.com
E-mail :
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
อ. พิเศษ มหาวิทยาลัยฟาร์ อสี เทอร์น (วิชาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานบัญชี )
อ. พิเศษ มหาวิทยาลัยธนบุรี (วิชาการเงินธุรกิจ)
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1. ความรู้พืนฐานเกียวกับหลักการบัญชี
2. การจัดทํางบการเงินส่วนบุคคล
3. การจัดทํารายรับรายจ่ายส่วนบุคคล
4. การวางแผนการเงิน
5. อัตราดอกเบี ยเงิ นฝาก / เงินกู ้
6. Work shop / กิจกรรม

การบัญชี VS การเงิน
ธุ รกิจขายโทรศัพท์
ต้นทุนเครื อง i-mobile
ราคาขาย/เครื อง
กําไรขันต้น

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”
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สมการบัญชี

สินทรัพย์ = หนี สิน + ทุน + รายได้ - ค่ าใช้ จ่าย
1. กลุ่มสินทรั พย์
2. กลุ่มหนี สิน
3. กลุ่มทุน
4. กลุ่มรายได้
5. กลุ่มค่ าใช้ จ่าย
5. ต้ นทุน
6. รายจ่ าย (ค่ าใช้ จ่าย , ค่ าเสือม)

สินทรัพย์ = หนี สิน + ทุน + รายได้ - ค่ าใช้ จ่าย
สิ นทรั พย์หมุนเวียน

หนีสินหมุนเวียน

- เงินสดเงินฝากธนาคาร เงิน
ลงทุนชัวคราว
- ลูกหนี การค้า สินค้าคงเหลือ
- ค่าใช้จา่ ยล่วงหน้า

-หนี สินทีถึงกําหนดชําระ
ส่วนทีเจ้าของกิจการนํามา
ภายใน 1 รอบระยะเวลาบัญชีปี ลงทุนและส่วนทีเกิดจากการ
หน้า
ดําเนินงาน การแสดงส่วน
ของเจ้าของขึ นอยู่กบั
ประเภทของกิจการ
1. เจ้าของคนเดียว
หนีสินไม่ หมุนเวียน
2. ห้างหุน้ ส่วน
3. บริษทั จํากัด
-หนี สินระยะยาว

สิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียน
- ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
- เงินลงทุนระยะยาว
- สินทรัพยไม่มตี วั ตน
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

ทุน
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สินทรัพย์ = หนี สิน + ทุน + รายได้ - ค่ าใช้ จ่าย
หลักการรับรู้ รายได้

ค่ าใช้ จ่ายประกอบด้วย

กิจการให้บริ การ
--> เมือให้บริ การแล้ว

- ต้นทุนสินค้าขาย / การให้บริ การ
- ค่าใช้จ่ายในการขาย
- ค่าใช้จ่ายการบริ หาร
- ดอกเบี ยจ่าย

กิจการขายสินค้า
--> เมือส่งมอบสินค้าให้ลกู ค้าแล้ว

สินทรัพย์ = หนี สิน + ทุน + รายได้ - ค่ าใช้ จ่าย
สินทรัพย์

หนี สิน

ทุน

รายได้

ค่ าใช้ จ่าย

รถยนต์

เจ้ าหนีแบงค์

เงินลงทุน

ดอกเบียรับ

ดอกเบียจ่าย

เงินสด เงินฝาก

นายหน้ า

ทีดิน

สินทรั พย์ เท่ากับ หนีสินและส่ วนของเจ้ า

สินทรัพย์

หนีสิน
เงินทุน

ส่ วนของเจ้ า
รายได้ -ค่ าใช้ จ่าย

4

15/06/54

“รับเงินจากเจ้ าหนี”
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สมการบ ัญชี
สินทร ัพย์

เงินสด

ย/ม
2
ย/ป
ย/ม
3
ย/ป
ย/ม
4
ย/ป
ย/ม
5.1
5.2
ย/ป
ย/ม
6.1
6.2
6.3
ย/ป

หนีสิน + ทุน + รายได้ - ค่ าใช้จา่ ย

สินทร ัพย์

รายการ

1

=

ลูกหนีการค้า

สินค้าคงเหลือ

หนีสิน

=
เครืองใช้สําน ักงาน

เจ้าหนีการค้า

เงินกู ้

+
ทุน

รายได้
ขาย

-

ค่าใช้จา่ ย
ต้นทุนขาย

-

ค่าใช้จา่ ย

