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ความรู้เบือ้งตน้
เกีย่วกับการบญัชี
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1 ความหมายของการบัญชี

• การจดบันทกึรายการหรือข้อมูลทีเ่ป็นจ านวนเงนิ

• รายการประเภทเดยีวกันจะถูกบันทกึไว้ด้วยกัน

• สรุปยอดของรายการตา่งๆทีไ่ดบ้ันทกึไว้ว่า แตล่ะรายการมียอด
เป็นเทา่ใด

• จัดท าเป็นรายงาน

• การวเิคราะหแ์ละตคีวามหมายข้อมูลทีป่รากฏในรายงาน
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ธุรกิจบริการ           
(Service Firm)

1 ประเภทของธุรกจิ

เช่น ส านักงานบัญชี ส านักงานทนายความ
ร้านอินเตอรเ์น็ตโรงแรม โรงภาพยนตร ์รถทัวร์
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ธุรกิจบริการ           
(Service Firm)

1 ประเภทของธุรกจิ

ธุรกจิทีซ่ือ้ขายสินค้า                 
(Merchandising Firm)

7-ELEVEN

เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง และหา้งสรรพสินค้า เป็นต้น 
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ธุรกิจบริการ           
(Service Firm)

1 ประเภทของธุรกจิ

ธุรกจิทีซ่ือ้ขายสินค้า                 
(Merchandising Firm)

7-ELEVEN

ธุรกจิทีผ่ลิตสินค้าออกจ าหน่าย 
(Manufacturing Firm)

เช่น ผลิตน า้มันพชื ผลิตปนูซเีมนต ์ผลิตน า้ดืม่ เป็นตน้
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• กจิการเจา้ของคนเดยีว (Proprietorship)

2 รูปแบบการจดัตัง้ธุรกจิ

เจ้าของลงทุนคนเดยีว ก าไรได้รับคนเดยีว
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• กจิการเจา้ของคนเดยีว (Proprietorship)

• หา้งหุน้ส่วน (Partnership)

2 รูปแบบการจดัตัง้ธุรกจิ

บุคคลตัง้แต ่2 คนขึน้ไปซึง่เรียกว่าหุน้ส่วน ร่วมกันลงทุนในกจิการ 
โดยแบง่ผลก าไรขาดทุนตามข้อตกลงทีท่ ากันไว้ 
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• กจิการเจา้ของคนเดยีว (Proprietorship)

• หา้งหุน้ส่วน (Partnership)

• บริษัทจ ากัด (Corporation) 

2 รูปแบบการจดัตัง้ธุรกจิ

แบง่เงนิลงทุนออกเป็นหุน้ มูลค่าหุน้ละเทา่ ๆ กัน แล้วน าหุน้ออกขาย
เรียกผู้ทีซ่ือ้หุน้ว่า ผู้ถอืหุน้ (Stockholders) หรือเจ้าของบริษัท
ผู้ถอืหุน้จะไดรั้บส่วนแบง่ก าไร (ในรูปของเงนิปันผล)
ตามสัดส่วนของจ านวนหุน้ทีถ่อื
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บริษัทจ ากัด - ใบหุน้สามัญ
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• งบแสดงฐานะการเงนิ (Financial Position Statement)

2 ข้อมูลทางการบญัชีทีส่ าคัญ

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่1 (ปรับปรุง 2552) 
ใช้ค าว่า “งบแสดงฐานะการเงนิ” แทนค าว่า “งบดุล”

แสดงรายการ สินทรัพย ์หนีสิ้น และส่วนของเจา้ของ ของกจิการ
ณ วันใดวันหน่ึง
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• งบแสดงฐานะการเงนิ (Financial Position Statement)

• งบก าไรขาดทุน (Income Statement) 

2 ข้อมูลทางการบญัชีทีส่ าคัญ

แสดงรายการ รายได้ ค่าใช้จ่าย ก าไร (ขาดทุน) ของกิจการ
ส าหรับช่วงเวลาหน่ึง
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• งบแสดงฐานะการเงนิ (Financial Position Statement)

• งบก าไรขาดทุน (Income Statement) 

• งบกระแสเงนิสด (Cash Flows Statement)

2 ข้อมูลทางการบญัชีทีส่ าคัญ

แสดงรายการ ทีม่าของเงนิสดทีไ่ดรั้บ และจ่ายเงนิสดออกไปในเร่ืองใด 
ส าหรับช่วงเวลาหน่ึง



thailandaccount.com accthai.wordpress.com 14

• บุคคลภายนอกกจิการ เช่น ผู้ถอืหุน้ นักลงทุน

• บุคคลภายในกจิการ เช่น ผู้จัดการบริษัท หวัหน้าแผนก

2 ผู้ใช้ข้อมูลทางการบญัชี



thailandaccount.com accthai.wordpress.com 15

• มคีวามเกีย่วข้อง (Relevance) กับการตดัสินใจของผู้ใช้งบการเงนิ

• มคีวามเชือ่ถอืได ้(Reliability)

• เปรียบเทยีบกันได ้(Comparability)

3 ลักษณะข้อมูลทีป่รากฏในงบการเงนิ
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3 การตรวจสอบงบการเงนิ

ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต 
(CPA: Certified Public Accountant)

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย 
(Thai Financial Reporting Standards; TFRS)
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เป็นรากฐานในการก าหนดมาตรฐานการบัญชีใหส้อดคล้อง
กับในแต่ละยุคหรือสมัย

แนวความคดิเกีย่วกับ หน่วยเงนิตรา ความเป็นหน่วยงานของกจิการ               
การด าเนินงานตอ่เน่ือง งวดเวลา 

หลักราคาทุนเดมิ  หลักความน่าเชื่อถอื  หลักการเกดิขึน้ของรายได ้                
หลักการจับคู่ค่าใช้จ่ายกับรายได ้ หลักความสม ่าเสมอ                                     
หลักการเปิดเผยข้อมูลอยา่งเพยีงพอ  หลักสาระส าคัญ หลักความระมัดระวัง

หลักและแนวความคดิในทางการบัญชี
(Accounting Principles and Concepts)

3
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แนวความคดิเกีย่วกับหน่วยเงนิตรา 
(Monetary-Unit Concept)

4

ข้อมูลทีจ่ะน ามาบันทกึบัญช ีจะตอ้งสามารถวัดค่าไดเ้ป็นหน่วยเงนิตรา
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นายสมชายท าธุรกิจ 2 ประเภท คอื ร้านซ่อมรถ และร้านตัดผม

กจิการซ่อมรถ
- สินทรัพย์

- หนีส้ิน

- รายได้

- ค่าใช้จ่าย

กจิการตัดผม
- สินทรัพย์

- หนีส้ิน

- รายได้

- ค่าใช้จ่าย

ครอบครัว
- สินทรัพย์

- หนีส้ิน

- รายได้

- ค่าใช้จ่าย

ความเป็นหน่วยงานของกจิการ              
Business Entity Concept

4

ข้อมูลของแตล่ะกจิการจะตอ้งบนัทกึแยกจากกัน 
และต้องแยกออกจากส่วนของเจ้าของ
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งบการเงนิของกจิการตา่งๆ จดัท าขึน้ตามข้อสมมตทิีว่่ากจิการ
จะยังคงด าเนินงานตอ่เน่ืองไปเร่ือยๆ

สินทรัพยข์องกจิการมีไว้เพือ่ใช้ในการด าเนินงาน 

แสดงสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิด้วยราคาทุน

4 การด าเนินงานตอ่เน่ือง                               
(Going Concern Concept)
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นายสมานเปิดกจิการซ่อมรถเมือ่ตน้ปี 2546
ต้นปี 2546 ลงทุนด้วยเงนิสด 500,000 บาท 
สิน้ปี 2548 นายสมานเลิกกจิการซ่อมรถ

- ตรวจนับเงนิสดของกจิการมีจ านวน 800,000 บาท 
- ขายสินทรัพยต์า่งๆทีเ่ป็นของกจิการทัง้หมดได ้900,000 บาท

นายสมานมีก าไรปีละเทา่ใด

การวัดผลการด าเนินงานจะท าไดอ้ย่างถูกตอ้งทีสุ่ด กต็อ่เมือ่เลิกกจิการ 

4 งวดเวลา (Time-Period Concept)
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นายสมานเปิดกจิการซ่อมรถเมือ่ตน้ปี 2546
ต้นปี 2546 ลงทุนด้วยเงนิสด 500,000 บาท 
สิน้ปี 2548 นายสมานเลิกกจิการซ่อมรถ

- ตรวจนับเงนิสดของกจิการมีจ านวน 800,000 บาท 
- ขายสินทรัพยต์า่งๆทีเ่ป็นของกจิการทัง้หมดได ้900,000 บาท

นายสมานมีก าไรปีละเทา่ใด

การวัดผลการด าเนินงานจะท าไดอ้ย่างถูกตอ้งทีสุ่ด กต็อ่เมือ่เลิกกจิการ 

4 งวดเวลา (Time-Period Concept)

400,000 บาท
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บุคคลหลายฝ่ายต้องการทราบผลการด าเนินงานและ
ฐานะการเงนิของกิจการเป็นระยะๆ 

แบ่งการด าเนินงานออกเป็นงวด ๆ เรียกว่า งวดบัญชี (Accounting 
Period) เช่น  1 เดอืน, 3 เดอืน, 6 เดอืน หรือ 1 ปี

5 งวดเวลา (Time-Period Concept)
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บันทกึสินทรัพยต์ามราคาทีไ่ดจ้า่ยไปจริง                  
ส่วนหนีส้ินจะบันทกึดว้ยจ านวนเงนิทีจ่ะตอ้งจ่ายช าระ

5 หลักราคาทุนเดมิ 
(Historical Cost Principle)



thailandaccount.com accthai.wordpress.com 25

• แสดงข้อมูลตามความจริงทีค่วรจะเป็น

• แสดงข้อมูลอย่างมเีหตุผล

• สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของข้อมูลได้

• ข้อมูลตอ้งมคีวามเป็นกลาง

5 หลักความน่าเชื่อถอื (Reliability Principle)
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รับรู้รายได ้(บันทกึรายได้) เมือ่รายไดเ้กดิขึน้

กจิการทีข่ายสินค้า รายไดเ้กดิขึน้เมือ่มกีารส่งมอบสินค้าใหแ้ก่ลูกค้า 

กจิการทีข่ายบริการ รายไดเ้กดิขึน้เมือ่การใหบ้ริการแก่ลูกค้าไดส้ิน้สุด
ลงแล้ว

5 หลักการรับรู้รายได ้        
(Revenue Recognition Principle)
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ตวัอย่างที ่1

3 ธ.ค. 2548 : ซ่อมรถใหลู้กค้าเสร็จคดิค่าซ่อม 1,000 บาท

7 ธ.ค. 2548 : ลูกค้ามารับรถ แตยั่งไม่ไดช้ าระค่าซ่อมรถ

4 ม.ค. 2549 : ลูกค้าช าระค่าซ่อมรถ

5

รายไดเ้กดิขึน้เมือ่ใด (รับรู้รายไดเ้มือ่ใด)

หลักการรับรู้รายได ้        
(Revenue Recognition Principle)
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ตวัอย่างที ่1

3 ธ.ค. 2548 : ซ่อมรถใหลู้กค้าเสร็จคดิค่าซ่อม 1,000 บาท

7 ธ.ค. 2548 : ลูกค้ามารับรถ แตยั่งไม่ไดช้ าระค่าซ่อมรถ

4 ม.ค. 2549 : ลูกค้าช าระค่าซ่อมรถ

5 หลักการรับรู้รายได ้        
(Revenue Recognition Principle)

ในทางปฏบิตัถิอืเอาวันทีลู่กค้าตรวจรับงานแล้ว (7 ธ.ค. 48)
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ตวัอย่างที ่1

3 ธ.ค. 2548 : ซ่อมรถใหลู้กค้าเสร็จคดิค่าซ่อม 1,000 บาท

7 ธ.ค. 2548 : ลูกค้ามารับรถ แตยั่งไม่ไดช้ าระค่าซ่อมรถ

4 ม.ค. 2549 : ลูกค้าช าระค่าซ่อมรถ

5 หลักการรับรู้รายได ้        
(Revenue Recognition Principle)

รายไดเ้กดิขึน้แล้วในปี 2548 จ านวน 1,000 บาท

ส่วนการรับเงนิ 1,000 บาท (เรียกว่ารายรับ) ในปี 2549 
ไม่ได้เป็นรายได้ของปี 2549 แต่อย่างใด                                                      
แตเ่ป็นการรับช าระหนีจ้ากลูกหนี้ (ลูกค้า)
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ตวัอย่างที ่2

ได้รับเงนิค่าสมาชิกวารสารรายเดอืนเป็นเงนิ 1,200 บาท                           
ซึง่เป็นค่าวารสารของ 12 เดอืน (สิงหาคม 2548 - กรกฎาคม 2549)

รายได้ของปี 2548 = ?

6 Revenue Recognition Principle Example
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ตวัอย่างที ่2

ได้รับเงนิค่าสมาชิกวารสารรายเดอืนเป็นเงนิ 1,200 บาท                           
ซึง่เป็นค่าวารสารของ 12 เดอืน (สิงหาคม 2548 - กรกฎาคม 2549)

รายได้ของปี 2548 = ?

แม้ว่าจะมีรายรับในปี 2548 จ านวน 1,200 บาทก็ตาม                                 
แตร่ายไดท้ีเ่กดิขึน้ในปี 2548 เพยีง 500 บาทเทา่น้ัน

ส่วนในปี 2549 แม้ว่าจะไม่มีรายรับกต็าม                                                   
แตถ่อืว่ารายไดเ้กดิขึน้ 700 บาท (เมือ่ส่งวารสารครบแล้ว)

6 Revenue Recognition Principle Example
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คา่ใชจ่้ายสามารถแบ่งออกตามลกัษณะการเกดิขึน้ได ้2 ประเภทคอื

• ค่าใช้จา่ยซึง่เกดิขึน้พร้อมกับการเกดิขึน้ของรายได ้(Direct Matching)
เช่น ตน้ทุนสินค้าทีข่าย ค่านายหน้าในการขายสินค้า

• ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด (Period Expense)
เช่น เงนิเดอืนงาน ค่าเช่าส านักงาน ค่าไฟฟ้า

6 หลักการจบัคู่ค่าใช้จา่ยกับรายได้
(Matching Principle)
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Matching Principle Example

ตวัอย่างที ่1

25 ธ.ค. 2548 บริษัทไดรั้บใบแจง้หนีค่้าไฟฟ้า                                                            
ของเดอืนธันวาคมเป็นเงนิ 50,000 บาท 

10 ม.ค. 2549 ช าระค่าไฟฟ้า 50,000 บาท

6

ค่าใช้จา่ยเกดิขึน้เมือ่ใด (รับรู้ค่าใช้จา่ยเมือ่ใด)
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Matching Principle Example

ตวัอย่างที ่1

25 ธ.ค. 2548 บริษัทไดรั้บใบแจง้หนีค่้าไฟฟ้า                                                            
ของเดอืนธันวาคมเป็นเงนิ 50,000 บาท 

10 ม.ค. 2549 ช าระค่าไฟฟ้า 50,000 บาท

ในปี 2548 ค่าใช้จา่ยไดเ้กดิขึน้แล้ว 50,000 บาท

ส่วนในปี 2549 แม้ว่าจะได้มีการจ่ายจ านวน 50,000 บาทกต็าม
ไม่ได้ถอืเป็นค่าใช้จ่ายของปี 2549 แต่อย่างใด                                                            

แตเ่ป็นการจา่ยช าระหนีใ้หแ้ก่เจา้หนี้ (การไฟฟ้า)

6
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6 Matching Principle Example

ตวัอย่างที ่2

1 ส.ค. 2548 จา่ยค่าเบีย้ประกันภยัอาคาร 1 ปีเป็นเงนิ 60,000 บาท                      
(1 สิงหาคม 2548 – 31 กรกฎาคม 2549)                                                                  

ค่าใช้จ่ายของปี 2548 = ?
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แม้ว่าจะมีรายจ่าย 60,000 บาทในปี 2548 กต็าม                       
แตค่่าใช้จา่ยเกดิขึน้ในปี 2548 เพยีง 25,000 บาท

(5 เดอืนๆ ละ 5,000 บาท) 

ส่วนอีก 35,000 บาท (7 เดอืนๆ ละ 5,000 บาท) 
ถอืเป็นค่าใช้จ่ายของปี 2549 

6 Matching Principle Example

ตวัอย่างที ่2

1 ส.ค. 2548 จา่ยค่าเบีย้ประกันภยัอาคาร 1 ปีเป็นเงนิ 60,000 บาท                      
(1 สิงหาคม 2548 – 31 กรกฎาคม 2549)                                                                  

ค่าใช้จ่ายของปี 2548 = ?
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มีเงนิ 5,000,000 บาท น าไปซือ้รถยนตโ์ดยสาร
เพือ่วิง่ในเส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่

ประมาณว่ารถยนตโ์ดยสารจะใช้งานได้เพยีง 5 ปีเทา่น้ัน

ในแต่ละปี(ปีที ่1-5)

ค่าโดยสารทีเ่กบ็ไดใ้นแตล่ะปี………………...          3,000,000 บาท

ค่าน า้มันรถ, ค่าซ่อมรถ,เงนิเดอืนคนขับ

และกระเป๋ารถในแต่ละปี……………………….    1,000,000 บาท

ก าไรปีละเทา่ใด ?

Matching Principle Example
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มีเงนิ 5,000,000 บาท น าไปซือ้รถยนตโ์ดยสาร
เพือ่วิง่ในเส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่

ประมาณว่ารถยนตโ์ดยสารจะใช้งานได้เพยีง 5 ปีเทา่น้ัน

ในแต่ละปี(ปีที ่1-5)

ค่าโดยสารทีเ่กบ็ไดใ้นแตล่ะปี………………...          3,000,000 บาท

ค่าน า้มันรถ, ค่าซ่อมรถ,เงนิเดอืนคนขับ

และกระเป๋ารถในแต่ละปี……………………….    1,000,000 บาท

ก าไรปีละเทา่ใด ? 1,000,000 บาท

Matching Principle Example
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งบการเงนิปี 2547 งบการเงนิปี 2548เปรียบเทยีบ

ตอ้งจดัท าขึน้ดว้ยวธีิทางบัญชเีดยีวกัน

7 หลักความสม ่าเสมอ (Consistency Principle)

เมือ่ไดเ้ลือกใช้วธีิการทางบญัชีใดแล้ว ควรใช้วธีิการน้ันอยา่งสม ่าเสมอ 
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มีสินค้า 2 ชิน้ สินค้าทัง้สองชิน้เหมอืนกันทุกประการ                                 

ชิน้หน่ึงซือ้มาในราคา 1,000 บาท                                                                 

อกีชิน้หน่ึงซือ้มาในราคา 1,200 บาท                                                         

ขายสินค้าไป 1 ชิน้ในราคา 1,500 บาท                                                      

ก าไรเทา่ใด?

Consistency Principle Example7
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มีสินค้า 2 ชิน้ สินค้าทัง้สองชิน้เหมอืนกันทุกประการ                                 

ชิน้หน่ึงซือ้มาในราคา 1,000 บาท                                                                 

อกีชิน้หน่ึงซือ้มาในราคา 1,200 บาท                                                         

ขายสินค้าไป 1 ชิน้ในราคา 1,500 บาท                                                      

ก าไรเทา่ใด?

Consistency Principle Example7

มี 3 ค าตอบ เพราะสามารถค านวณได้ 3 วิธี
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มีสินค้า 2 ชิน้ สินค้าทัง้สองชิน้เหมอืนกันทุกประการ                                 

ชิน้หน่ึงซือ้มาในราคา 1,000 บาท                                                                 

อกีชิน้หน่ึงซือ้มาในราคา 1,200 บาท                                                         

ขายสินค้าไป 1 ชิน้ในราคา 1,500 บาท                                                      

ก าไรเทา่ใด?

Consistency Principle Example7

มี 3 ค าตอบ เพราะสามารถค านวณได้ 3 วิธีวธีิที ่1 ก าไรขัน้ตน้ = 1,500 - 1,000 = 500 บาท

วธีิที ่2 ก าไรขัน้ตน้ = 1,500 - 1,200 = 300 บาท

วธีิที ่3 ก าไรขัน้ตน้ = 1,500 - 1,100 = 400 บาท
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• ถ้ารายการใดไม่เปิดเผยแล้วจะเป็นเหตุใหผู้้ใช้งบการเงนิเข้าใจผิด 
กค็วรจะเปิดเผยรายการน้ันๆ 

• ข้อมูลทีต่อ้งการเปิดเผยจะแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

7 หลักการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพยีงพอ
(Full-Disclosure Principle)
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หลักสาระส าคัญ (Materiality Principle)

รายการทางบัญชีทีถ่อืว่าเป็นสาระส าคัญเมือ่                                     
ความผดิพลาดของรายการหรือการไม่แสดงรายการน้ันในงบการเงนิ                          

มผีลตอ่การตดัสินใจของผู้ใช้งบการเงนิ

7
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หลักสาระส าคัญ (Materiality Principle)

รายการทางบัญชีทีถ่อืว่าเป็นสาระส าคัญเมือ่                                     
ความผดิพลาดของรายการหรือการไม่แสดงรายการน้ันในงบการเงนิ                          

มผีลตอ่การตดัสินใจของผู้ใช้งบการเงนิ

7

เช่น ซือ้เคร่ืองคดิเลขราคา 500 บาท ประมาณว่าจะใช้งานได้ 5 ปี 

ตามหลักบัญชจีะตอ้งเฉล่ียรายจ่าย 500 บาทเป็นค่าใช้จ่ายในปีที ่1-5 
ปีละ 100 บาท แต่กิจการอาจจะบันทกึ 500 บาทเป็นค่าใช้จ่ายทัง้จ านวน

ในปีที ่1 เลยก็ได้ เพราะจ านวนเงนิน้อยมากเมือ่เทยีบกับรายไดปี้ละหลายร้อยล้าน
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สิ่งทีห่ลีกเลี่ยงไม่ไดใ้นการจดัท างบการเงนิกค็อื การประมาณการ 

การประมาณต้องไม่ท าให้

สินทรัพยห์รือรายไดสู้งเกนิไป และหนีส้ินหรือค่าใช้จา่ยต ่าเกนิไป

8 หลักความระมัดระวัง                        
(Conservatism Principle)
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สิ่งทีห่ลีกเลี่ยงไม่ไดใ้นการจดัท างบการเงนิกค็อื การประมาณการ 

การประมาณต้องไม่ท าให้

สินทรัพยห์รือรายไดสู้งเกนิไป และหนีส้ินหรือค่าใช้จา่ยต ่าเกนิไป

8 หลักความระมัดระวัง                        
(Conservatism Principle)

สินค้ามรีาคาตามทีซ่ือ้มา 100,000 บาท แต่ราคาตลาดเทา่กับ 80,000 บาท 
งบแสดงฐานะการเงนิจะแสดงสินค้าในราคา 80,000 บาท เป็นการยอมรับ
ผลขาดทุน 20,000 บาททนัท ีแม้ว่ายังไม่ได้มกีารขายสินค้าก็ตาม 
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ฐานะทางการเงนิของส่วนบุคคล

ดวูดิโีอส าหรับหวัข้อนี ้คลิกทีภ่าพ

https://www.youtube.com/watch?v=B8ZYfTN5D2o


thailandaccount.com accthai.wordpress.com 51

ทรัพยส์ิน

ฐานะทางการเงนิของนักการเมอืงคนหน่ึง ณ 31 มีนาคม 2549

บาทบาท

8,000,000รวม          

400,000ทรัพยส์ินอืน่ๆ   

500,000รถยนต์

5,000,000บ้านและทีด่นิ     

2,000,000 เงนิฝากธนาคาร  

1,000,000หนีส้ิน100,000เงนิสด

หนีส้ินและส่วนของตัวเอง

ฐานะทางการเงนิของส่วนบุคคล
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ทรัพยส์ิน

ฐานะทางการเงนิของนักการเมอืงคนหน่ึง ณ 31 มีนาคม 2549

บาทบาท

8,000,000รวม8,000,000รวม          

400,000ทรัพยส์ินอืน่ๆ   

500,000รถยนต์

5,000,000บ้านและทีด่นิ     

7,000,000ส่วนของตัวเอง2,000,000 เงนิฝากธนาคาร  

1,000,000หนีส้ิน100,000เงนิสด

หนีส้ินและส่วนของตัวเอง

ฐานะทางการเงนิของส่วนบุคคล
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ทรัพยส์ิน

ฐานะทางการเงนิของนักการเมอืงคนหน่ึง ณ 31 มีนาคม 2549

บาทบาท

8,000,000รวม8,000,000รวม          

400,000ทรัพยส์ินอืน่ๆ   

500,000รถยนต์

5,000,000บ้านและทีด่นิ     

7,000,000ส่วนของตัวเอง2,000,000 เงนิฝากธนาคาร  

1,000,000หนีส้ิน100,000เงนิสด

หนีส้ินและส่วนของตัวเอง

ฐานะทางการเงนิของส่วนบุคคล
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สมมตว่ิาทา่นจบการศกึษาแล้ว ไดง้านท าทีจ่ังหวัดเชียงใหม่                 
บดิามารดาได้ใหเ้งนิจ านวน 400,000 บาทเพือ่ใช้เป็นทนุในการสร้างฐานะ                 

และทา่นไดข้อยมืเงนิจากเพือ่นอกี 120,000 บาท 

วันที ่1 พ.ค. 2549 (วันเร่ิมตน้ท างาน) 
ไดซ้ือ้รถยนต ์1 คันในราคา 500,000 บาท

8 ฐานะทางการเงนิของส่วนบุคคล

หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่1 พฤษภาคม 2549
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สมมตว่ิาทา่นจบการศกึษาแล้ว ไดง้านท าทีจ่ังหวัดเชียงใหม่                 
บดิามารดาได้ใหเ้งนิจ านวน 400,000 บาทเพือ่ใช้เป็นทนุในการสร้างฐานะ                 

และทา่นไดข้อยมืเงนิจากเพือ่นอกี 120,000 บาท 

วันที ่1 พ.ค. 2549 (วันเร่ิมตน้ท างาน) 
ไดซ้ือ้รถยนต ์1 คันในราคา 500,000 บาท

8 ฐานะทางการเงนิของส่วนบุคคล

520,000รวม

500,000รถยนต์

20,000เงนิสด

หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่1 พฤษภาคม 2549
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สมมตว่ิาทา่นจบการศกึษาแล้ว ไดง้านท าทีจ่ังหวัดเชียงใหม่                 
บดิามารดาได้ใหเ้งนิจ านวน 400,000 บาทเพือ่ใช้เป็นทนุในการสร้างฐานะ                 

และทา่นไดข้อยมืเงนิจากเพือ่นอกี 120,000 บาท 

วันที ่1 พ.ค. 2549 (วันเร่ิมตน้ท างาน) 
ไดซ้ือ้รถยนต ์1 คันในราคา 500,000 บาท

8 ฐานะทางการเงนิของส่วนบุคคล

520,000รวม

500,000รถยนต์

120,000หนีสิ้น-เงนิยมืจากเพือ่น20,000เงนิสด

หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่1 พฤษภาคม 2549
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สมมตว่ิาทา่นจบการศกึษาแล้ว ไดง้านท าทีจ่ังหวัดเชียงใหม่                 
บดิามารดาได้ใหเ้งนิจ านวน 400,000 บาทเพือ่ใช้เป็นทนุในการสร้างฐานะ                 

และทา่นไดข้อยมืเงนิจากเพือ่นอกี 120,000 บาท 

วันที ่1 พ.ค. 2549 (วันเร่ิมตน้ท างาน) 
ไดซ้ือ้รถยนต ์1 คันในราคา 500,000 บาท

8 ฐานะทางการเงนิของส่วนบุคคล

520,000รวม

400,000ส่วนของตัวเอง500,000รถยนต์

120,000หนีสิ้น-เงนิยมืจากเพือ่น20,000เงนิสด

หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่1 พฤษภาคม 2549

520,000รวม
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9

สิน้เดอืนพฤษภาคม ไดรั้บเงนิเดอืน 40,000 บาท
รายจ่ายระหว่างวันที ่1 - 31 พฤษภาคมมดีงันี้

ค่าน า้มันรถ 4,000 บาท
ค่าอาหาร 6,000
ค่าเช่าบ้าน (เดอืนละ 5,000 บาท) 4,000
ซือ้ทองค า 1 เส้น 6,000
ช าระหนีเ้พือ่น 30,000

รวมรายจ่าย 50,000 บาท

520,000รวม520,000รวม
400,000ส่วนของตัวเอง500,000รถยนต์
120,000หนีสิ้น-เงนิยมืจากเพือ่น20,000เงนิสด

หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่1 พฤษภาคม 2549

ฐานะการเงนิ ณ วันสิน้เดอืน  
เป็นเช่นใด?
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หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2549

9

520,000รวม520,000รวม
400,000ส่วนของตัวเอง500,000รถยนต์
120,000หนีสิ้น-เงนิยมืจากเพือ่น20,000เงนิสด

หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่1 พฤษภาคม 2549

สิน้เดอืนพฤษภาคมไดรั้บเงนิเดอืน 40,000 บาท และในระหว่างวันที ่1 - 31 พฤษภาคม มี
รายจ่าย 50,000 บาทเป็นค่าน า้มันรถ 4,000 บาท, ค่าอาหาร 6,000 บาท ค่าเช่าบ้าน (เดอืนละ 
5,000 บาท) 4,000 บาท, ซือ้ทองค า 1 เส้น 6,000 บาท, ช าระหนีเ้พือ่น 30,000 บาท
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หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2549

9

520,000รวม520,000รวม
400,000ส่วนของตัวเอง500,000รถยนต์
120,000หนีสิ้น-เงนิยมืจากเพือ่น20,000เงนิสด

หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่1 พฤษภาคม 2549

สิน้เดอืนพฤษภาคมไดรั้บเงนิเดอืน 40,000 บาท และในระหว่างวันที ่1 - 31 พฤษภาคม มี
รายจ่าย 50,000 บาทเป็นค่าน า้มันรถ 4,000 บาท, ค่าอาหาร 6,000 บาท ค่าเช่าบ้าน (เดอืนละ 
5,000 บาท) 4,000 บาท, ซือ้ทองค า 1 เส้น 6,000 บาท, ช าระหนีเ้พือ่น 30,000 บาท

10,000เงนิสด
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หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2549

9

520,000รวม520,000รวม
400,000ส่วนของตัวเอง500,000รถยนต์
120,000หนีสิ้น-เงนิยมืจากเพือ่น20,000เงนิสด

หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่1 พฤษภาคม 2549

สิน้เดอืนพฤษภาคมไดรั้บเงนิเดอืน 40,000 บาท และในระหว่างวันที ่1 - 31 พฤษภาคม มี
รายจ่าย 50,000 บาทเป็นค่าน า้มันรถ 4,000 บาท, ค่าอาหาร 6,000 บาท ค่าเช่าบ้าน (เดอืนละ 
5,000 บาท) 4,000 บาท, ซือ้ทองค า 1 เส้น 6,000 บาท, ช าระหนีเ้พือ่น 30,000 บาท

10,000เงนิสด
6,000ทองค า
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หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2549

9

520,000รวม520,000รวม
400,000ส่วนของตัวเอง500,000รถยนต์
120,000หนีสิ้น-เงนิยมืจากเพือ่น20,000เงนิสด

หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่1 พฤษภาคม 2549

สิน้เดอืนพฤษภาคมไดรั้บเงนิเดอืน 40,000 บาท และในระหว่างวันที ่1 - 31 พฤษภาคม มี
รายจ่าย 50,000 บาทเป็นค่าน า้มันรถ 4,000 บาท, ค่าอาหาร 6,000 บาท ค่าเช่าบ้าน (เดอืนละ 
5,000 บาท) 4,000 บาท, ซือ้ทองค า 1 เส้น 6,000 บาท, ช าระหนีเ้พือ่น 30,000 บาท

10,000เงนิสด
6,000ทองค า

500,000รถยนต์
516,000รวม
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หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2549

9

520,000รวม520,000รวม
400,000ส่วนของตัวเอง500,000รถยนต์
120,000หนีสิ้น-เงนิยมืจากเพือ่น20,000เงนิสด

หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่1 พฤษภาคม 2549

สิน้เดอืนพฤษภาคมไดรั้บเงนิเดอืน 40,000 บาท และในระหว่างวันที ่1 - 31 พฤษภาคม มี
รายจ่าย 50,000 บาทเป็นค่าน า้มันรถ 4,000 บาท, ค่าอาหาร 6,000 บาท ค่าเช่าบ้าน (เดอืนละ 
5,000 บาท) 4,000 บาท, ซือ้ทองค า 1 เส้น 6,000 บาท, ช าระหนีเ้พือ่น 30,000 บาท

10,000เงนิสด
6,000ทองค า

500,000รถยนต์
516,000รวม

90,000หนีสิ้น-เงนิยมืจากเพือ่น
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หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2549

9

520,000รวม520,000รวม
400,000ส่วนของตัวเอง500,000รถยนต์
120,000หนีสิ้น-เงนิยมืจากเพือ่น20,000เงนิสด

หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่1 พฤษภาคม 2549

สิน้เดอืนพฤษภาคมไดรั้บเงนิเดอืน 40,000 บาท และในระหว่างวันที ่1 - 31 พฤษภาคม มี
รายจ่าย 50,000 บาทเป็นค่าน า้มันรถ 4,000 บาท, ค่าอาหาร 6,000 บาท ค่าเช่าบ้าน (เดอืนละ 
5,000 บาท) 4,000 บาท, ซือ้ทองค า 1 เส้น 6,000 บาท, ช าระหนีเ้พือ่น 30,000 บาทหนีสิ้นและส่วนของตวัเองหนีสิ้นและส่วนของตวัเอง

10,000เงนิสด
6,000ทองค า

500,000รถยนต์
516,000รวม

90,000หนีสิ้น-เงนิยมืจากเพือ่น
1,000หนีสิ้น-ค่าเช่าบ้านค้างจ่าย
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หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2549

9

520,000รวม520,000รวม
400,000ส่วนของตัวเอง500,000รถยนต์
120,000หนีสิ้น-เงนิยมืจากเพือ่น20,000เงนิสด

หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่1 พฤษภาคม 2549

สิน้เดอืนพฤษภาคมไดรั้บเงนิเดอืน 40,000 บาท และในระหว่างวันที ่1 - 31 พฤษภาคม มี
รายจ่าย 50,000 บาทเป็นค่าน า้มันรถ 4,000 บาท, ค่าอาหาร 6,000 บาท ค่าเช่าบ้าน (เดอืนละ 
5,000 บาท) 4,000 บาท, ซือ้ทองค า 1 เส้น 6,000 บาท, ช าระหนีเ้พือ่น 30,000 บาท

10,000เงนิสด
6,000ทองค า

500,000รถยนต์
516,000รวม

90,000หนีสิ้น-เงนิยมืจากเพือ่น
1,000หนีสิ้น-ค่าเช่าบ้านค้างจ่าย

91,000
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หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2549

9

520,000รวม520,000รวม
400,000ส่วนของตัวเอง500,000รถยนต์
120,000หนีสิ้น-เงนิยมืจากเพือ่น20,000เงนิสด

หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่1 พฤษภาคม 2549

10,000เงนิสด
6,000ทองค า

500,000รถยนต์
516,000รวม

90,000หนีสิ้น-เงนิยมืจากเพือ่น
1,000หนีสิ้น-ค่าเช่าบ้านค้างจ่าย

91,000
516,000 - 91,000 = 425,000 
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หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2549

9

520,000รวม520,000รวม
400,000ส่วนของตัวเอง500,000รถยนต์
120,000หนีสิ้น-เงนิยมืจากเพือ่น20,000เงนิสด

หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่1 พฤษภาคม 2549

10,000เงนิสด
6,000ทองค า

500,000รถยนต์
516,000รวม

90,000หนีสิ้น-เงนิยมืจากเพือ่น
1,000หนีสิ้น-ค่าเช่าบ้านค้างจ่าย

516,000 - 91,000 = 425,000 
ส่วนของตัวเอง 425,000
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หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2549

9

520,000รวม520,000รวม
400,000ส่วนของตัวเอง500,000รถยนต์
120,000หนีสิ้น-เงนิยมืจากเพือ่น20,000เงนิสด

หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่1 พฤษภาคม 2549

10,000เงนิสด
6,000ทองค า

500,000รถยนต์
516,000รวม

90,000หนีสิ้น-เงนิยมืจากเพือ่น
1,000หนีสิ้น-ค่าเช่าบ้านค้างจ่าย

ส่วนของตัวเอง 425,000
รวม 516,000
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หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2549

9

520,000รวม520,000รวม
400,000ส่วนของตัวเอง500,000รถยนต์
120,000หนีสิ้น-เงนิยมืจากเพือ่น20,000เงนิสด

หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่1 พฤษภาคม 2549

10,000เงนิสด
6,000ทองค า

500,000รถยนต์
516,000รวม

90,000หนีสิ้น-เงนิยมืจากเพือ่น
1,000หนีสิ้น-ค่าเช่าบ้านค้างจ่าย

ส่วนของตัวเอง 425,000
รวม 516,000

ทรัพยส์ินลดลง 4,000 บาท
ทา่นจนลงใช่ไหม??
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หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2549

9

520,000รวม520,000รวม
400,000ส่วนของตัวเอง500,000รถยนต์
120,000หนีสิ้น-เงนิยมืจากเพือ่น20,000เงนิสด

หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่1 พฤษภาคม 2549

10,000เงนิสด
6,000ทองค า

500,000รถยนต์
516,000รวม

90,000หนีสิ้น-เงนิยมืจากเพือ่น
1,000หนีสิ้น-ค่าเช่าบ้านค้างจ่าย

ส่วนของตัวเอง 425,000
รวม 516,000

ทรัพยส์ินลดลง 4,000 บาท
ทา่นจนลงใช่ไหม??
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หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2549

9

520,000รวม520,000รวม
400,000ส่วนของตัวเอง500,000รถยนต์
120,000หนีสิ้น-เงนิยมืจากเพือ่น20,000เงนิสด

หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่1 พฤษภาคม 2549

10,000เงนิสด
6,000ทองค า

500,000รถยนต์
516,000รวม

90,000หนีสิ้น-เงนิยมืจากเพือ่น
1,000หนีสิ้น-ค่าเช่าบ้านค้างจ่าย

ส่วนของตัวเอง 425,000
รวม 516,000

ทรัพยส์ินลดลง 4,000 บาท
ทา่นจนลงใช่ไหม??

หนีสิ้นลดลง 29,000 บาท
(120,000 - 91,000)
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หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2549

9

520,000รวม520,000รวม
400,000ส่วนของตัวเอง500,000รถยนต์
120,000หนีสิ้น-เงนิยมืจากเพือ่น20,000เงนิสด

หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่1 พฤษภาคม 2549

10,000เงนิสด
6,000ทองค า

500,000รถยนต์
516,000รวม

90,000หนีสิ้น-เงนิยมืจากเพือ่น
1,000หนีสิ้น-ค่าเช่าบ้านค้างจ่าย

ส่วนของตัวเอง 425,000
รวม 516,000

ทรัพยส์ินลดลง 4,000 บาท
ทา่นจนลงใช่ไหม??

หนีสิ้นลดลง 29,000 บาท
ทา่นรวยขึน้ 25,000 บาท (29,000 - 4,000)
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หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2549

9

520,000รวม520,000รวม
400,000ส่วนของตัวเอง500,000รถยนต์
120,000หนีสิ้น-เงนิยมืจากเพือ่น20,000เงนิสด

หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่1 พฤษภาคม 2549

10,000เงนิสด
6,000ทองค า

500,000รถยนต์
516,000รวม

90,000หนีสิ้น-เงนิยมืจากเพือ่น
1,000หนีสิ้น-ค่าเช่าบ้านค้างจ่าย

ส่วนของตัวเอง 425,000
รวม 516,000

ทรัพยส์ินลดลง 4,000 บาท
หนีสิ้นลดลง 29,000 บาท
รวยขึน้ 25,000 บาท
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หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2549

9

520,000รวม520,000รวม
400,000ส่วนของตัวเอง500,000รถยนต์
120,000หนีสิ้น-เงนิยมืจากเพือ่น20,000เงนิสด

หนีสิ้นและส่วนของตวัเองทรัพยส์ิน

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่1 พฤษภาคม 2549

10,000เงนิสด
6,000ทองค า

500,000รถยนต์
516,000รวม

90,000หนีสิ้น-เงนิยมืจากเพือ่น
1,000หนีสิ้น-ค่าเช่าบ้านค้างจ่าย

ส่วนของตัวเอง 425,000
รวม 516,000

ทรัพยส์ินลดลง 4,000 บาท
หนีสิ้นลดลง 29,000 บาท
รวยขึน้ 25,000 บาท

รวยขึน้ = 425,000 - 400,000 = 25,000 บาท
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ท าไมค่าเช่าบ้านจงึไม่ใช้ตัวเลข 4,000 บาท (ตามจ านวนเงนิทีจ่่ายช าระ)

ค าตอบก็คือเป็นไปตาม Matching Principle 

10 ส่วนของตัวเอง (ทรัพยส์ินสุทธิ) เพิม่ขึน้ 25,000 บาท 
เป็นผลมาจากมีรายได้เกินกว่าค่าใช้จ่าย

งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย
ส าหรับเดอืนพฤษภาคม 2549

บาท25,000รายได้เกินกว่าค่าใช้จ่าย
15,0005,000ค่าเช่าบ้าน

6,000ค่าอาหาร
4,000ค่าน า้มันรถ

ค่าใช้จ่าย:
บาท40,000รายได้ - เงนิเดอืน

สิน้เดอืนพฤษภาคมไดรั้บเงนิเดอืน 40,000 บาท และในระหว่างวันที ่1 - 31 พฤษภาคม มี
รายจ่าย 50,000 บาทเป็นค่าน า้มันรถ 4,000 บาท, ค่าอาหาร 6,000 บาท ค่าเช่าบ้าน (เดอืนละ 
5,000 บาท) 4,000 บาท, ซือ้ทองค า 1 เส้น 6,000 บาท, ช าระหนีเ้พือ่น 30,000 บาท
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ท าไมค่าเช่าบ้านจงึไม่ใช้ตัวเลข 4,000 บาท (ตามจ านวนเงนิทีจ่่ายช าระ)

10 ส่วนของตัวเอง (ทรัพยส์ินสุทธิ) เพิม่ขึน้ 25,000 บาท 
เป็นผลมาจากมีรายได้เกินกว่าค่าใช้จ่าย

งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย
ส าหรับเดอืนพฤษภาคม 2549

บาท25,000รายได้เกินกว่าค่าใช้จ่าย
15,0005,000ค่าเช่าบ้าน

6,000ค่าอาหาร
4,000ค่าน า้มันรถ

ค่าใช้จ่าย:
บาท40,000รายได้ - เงนิเดอืน
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ท าไมค่าเช่าบ้านจงึไม่ใช้ตัวเลข 4,000 บาท (ตามจ านวนเงนิทีจ่่ายช าระ)

ค าตอบก็คือเป็นไปตาม Matching Principle 

10 ส่วนของตัวเอง (ทรัพยส์ินสุทธิ) เพิม่ขึน้ 25,000 บาท 
เป็นผลมาจากมีรายได้เกินกว่าค่าใช้จ่าย

งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย
ส าหรับเดอืนพฤษภาคม 2549

บาท25,000รายได้เกินกว่าค่าใช้จ่าย
15,0005,000ค่าเช่าบ้าน

6,000ค่าอาหาร
4,000ค่าน า้มันรถ

ค่าใช้จ่าย:
บาท40,000รายได้ - เงนิเดอืน
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10 ส่วนของตัวเอง (ทรัพยส์ินสุทธิ) เพิม่ขึน้ 25,000 บาท 
เป็นผลมาจากมีรายได้เกินกว่าค่าใช้จ่าย

งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย
ส าหรับเดอืนพฤษภาคม 2549

บาท25,000รายได้เกินกว่าค่าใช้จ่าย
15,0005,000ค่าเช่าบ้าน

6,000ค่าอาหาร
4,000ค่าน า้มันรถ

ค่าใช้จ่าย:
บาท40,000รายได้ - เงนิเดอืน

งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย เทยีบได้กับ งบก าไรขาดทุนของทางธุรกิจ
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การเปลี่ยนแปลงในส่วนของตวัเอง  
อาจแสดงในรูปของรายงานไดด้งันี้

ยอด ณ ต้นเดอืน 400,000 บาท

บวก รายได้เกินกว่าค่าใช้จ่าย 25,000

ยอด ณ ปลายเดอืน 425,000 บาท
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End of Chapter 1
ตวัเลขทีอ่ยู่ภายในวงกลมทีมุ่มบนดา้นซ้ายของสไลด ์หมายถงึ 

เนือ้หาในสไลดน้ั์นจะตรงกับเนือ้หาในหนังสือการบญัชขัีน้ตน้ หน้าทีเ่ทา่น้ัน


