
การบัญชีการเงิน
Financial Accounting

รหัสวิชา :  3521103
อ. สมใจ  เภาด้วง



บทที่  2

สมการบัญชี รายการค้า
และการวิเคราะห์รายการค้า



หัวข้อส ำคญั    

 สินทรัพย์

 ส่วนของเจ้ำของ (ทุน)

 หนีสิ้น

 สมกำรบัญ ชี
 รำยกำรค้ำ

 กำรวเิครำะห์รำยกำรค้ำ



สินทรัพย์

 สินทรัพย์ (Assets) หมำยถึง  
ทรัพยำกรทำงเศรษฐกิจที่มีมูลค่ำที่วัดได้เป็นตัวเงิน

ที่กิจกำรเป็นเจ้ำของหรือมีสิทธิครอบครองโดยถูกต้อง
ตำมกฎหมำย ซ่ึงจะมีตัวตนหรือไม่มีตวัตนกไ็ด้  เช่น  เงินสด  
สินค้ำคงเหลือ วสัดุส ำนักงำน รถยนต์ อำคำร สัมปทำน ฯ



ประเภทของสินทรัพย์

ประเภทของสินทรัพย์ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1. สินทรัพย์หมุนเวยีน  (Current Assets)
2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  (Not-Current Assets) 
3. สินทรัพย์อ่ืน  (Other Assets) 



1. สินทรัพย์หมุนเวยีน     
(Current Assets)

หมำยถึง สินทรัพย์ที่อำจขำยหรือสำมำรถแปลงสภำพเป็น
เงินสด หรือใช้ให้หมดไป ภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวนัที่แสดง
ในงบแสดงฐำนะกำรเงินหรือกิจกำรคำดว่ำจะได้รับประโยชน์
จำกสินทรัพย์นั้น ภำยในรอบระยะเวลำกำรด ำเนินงำนตำมปกติ
โดยเรียงล ำดบัในงบแสดงฐำนะกำรเงินตำมสภำพคล่อง รำยกำรใด
มีสภำพคล่องเปลีย่นเป็นเงนิสดได้เร็วจะแสดงไว้ก่อน



สินทรัพย์หมุนเวยีน  
(Current Assets)

1. เงินสด

2. เงินฝำกธนำคำร

3. เงินลงทุนช่ัวครำว

4. ลูกหนีก้ำรค้ำ

5. ตั๋วเงินรับ 6. เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน

7. สินค้ำคงเหลือ

8. วสัดุส้ินเปลือง

9. รำยได้ค้ำงรับ

10. ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ 

1. สินทรัพย์หมุนเวยีน



2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

หมำยถึง สินทรัพย์ที่มีตัวตน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ที่มีลักษณะ 
“คงทน” และ “ถำวร” ซ่ึงแตกต่ำงจำกสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนมักจะมีอำยุกำรใช้งำนที่มากกว่า 1 ปี หรืออีกนัยหนึ่งคือ สินทรัพย์
ประเภทนี้ เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่่ากว่าสินทรัพย์หมุนเวียน เนื่องจาก
ในการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นเงินสด มักจะใช้เวลานานกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน



สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  
(Non-current Assets)

1. ที่ดนิ

2. อำคำร

3. อุปกรณ์

6. เคร่ืองใช้ส ำนักงำน

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

4. เคร่ืองจักร

5. ยำนพำหนะ

มีอำยุกำรใช้งำนเกนิ  1  ปี



3. สินทรัพย์อ่ืน ๆ (Other assets) 

หมำยถึง สินทรัพย์ที่ไม่อำจจัดเข้ำเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน      
หรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนได้ เ ช่น เคร่ืองหมำยกำรค้ำ         
เงินลงทุนระยะยำว รำยจ่ำยหรือค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญ ชี 
ลขิสิทธ์ิ ค่ำควำมนิยม ฯ



3. สินทรัพย์อ่ืน ๆ 

สินทรัพย์อ่ืน ๆ
(Other assets)

1. ลขิสิทธ์ิ

2. สิทธิบัตร

3. สัมปทำน
4. เคร่ืองหมำยกำรค้ำ

5. ค่ำควำมนิยม



หนีสิ้น

หนีสิ้น (Liabilities) หมำยถึง
จ ำนวนเงินที่กิจกำรเป็นหนี้บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนซ่ึงมี

ภำระผูกพนัทีจ่ะต้องช ำระคืนให้กบับุคคลหรือกจิกำรเหล่ำนั้น
ในอนำคตข้ำงหน้ำ



1. หนีสิ้นหมุนเวยีน (Current Liabilities)

2. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน (Non-Current Liabilities)

3. หนีสิ้นอ่ืน ๆ (Other Liabilities)

ประเภทของหนีสิ้น



1. หนีสิ้นหมุนเวยีน
(Current Liabilities) 

หมำยถึง หนี้สินที่มีระยะเวลำกำรช ำระคืน ภำยใน 1 ปี หรือ
ภำยในรอบระยะเวลำกำรด ำ เนินงำนตำมปกติของกิจกำร
หนี้สินหมุนเวียนจะช ำระด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน กำรให้บริกำร
หรือกำรก่อหนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืนขึน้ใหม่ รวมถงึส่วนของภำระผูกพนั
ระยะยำวที่ ค ำด ว่ ำจะ ต้องช ำระ  ภำยใน   1  ปี  นับจำกวันที่
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  



1. หนีสิ้นหมุนเวยีน

หนีสิ้นหมุนเวยีน
(Current Liabilities) 

3. ตั๋วเงินจ่ำย 

1. เงินเบิกเกนิบัญ ชีธนำคำร

2. เจ้ำหนีก้ำรค้ำ

4. เจ้ำหนีอ่ื้น ๆ
5. รำยได้รับล่วงหน้ำ

6. ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

7. หนีสิ้นทีม่ีก ำหนดช ำระ
ภำยใน 1 ปี 

8. เงนิกู้ยืมระยะส้ัน



2. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
(Non-Current Liabilities) 

หมำยถงึ หนีสิ้นที่มีระยะเวลำกำรช ำระเงินนำน เกนิกว่ำ 1 ปี 
หรือเกินกว่ำรอบระยะเวลำกำรด ำเนินงำนตำมปกติของกิจกำร
หนี้สินไม่หมุนเวียน อำจเกิดจำกกำรกู้ ยืมเงินมำใช้ในกิจกำร
เพ่ือซ้ือสินทรัพย์ที่มีรำคำสูง กำรแสดงหนี้สินไม่หมุนเวียน
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภำระผูกพัน
และข้อตกลงต่ำง ๆ  



หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
(Non-Current Liabilities

2. หุ้นกู้1. เงนิกู้ยืมระยะยำว

มีระยะเวลาคืนเงินเกิน  1 ปี

2. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน



ส่วนของเจ้ำของ (ทุน)

ส่วนของเจ้ำของ (Owner’s Equity) 
หรือบำงทอีำจจะเรียกว่ำ “ทุน (Proprietorship)”  หมำยถงึ  

มูลค่ำของสินทรัพย์ทีเ่จ้ำของกจิกำรเป็นเจ้ำของโดยปรำศจำก
กำรมีหนี้สินที่จะต้องช ำระคืนในอนำคต หรือเรีย กว่ำ
“สินทรัพย์สุทธิ  (Net Assets)” ส่วนของเจ้ำของของกิจกำร
ทีด่ ำเนินงำนแต่ละรูปแบบมีควำมแตกต่ำงกนั



ส่วนของเจ้ำของ

เจ้ำของคนเดยีว

ห้ำงหุ้นส่วน

บริษทัจ ำกดั
บริษทัมหำชน จ ำกดั

ส่วนของเจ้ำของ



สมกำรบัญ ชี
(Accounting Equation)

หมำยถงึ สมกำรทีแ่สดงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงสินทรัพย์  
หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ (ทุน) จะแสดงควำมสมดุลกนั
อยู่เสมอ

สินทรัพย์
A

หนีสิ้น
L

ส่วนของเจ้ำของ
OE+=

Assets = Liabilities + Owner’s Equity



หนีสิ้น
L

สินทรัพย์
A

ส่วนของเจ้ำของ
OE-=

ส่วนของเจ้ำของ
OE

สินทรัพย์
A

หนีสิ้น
L-=

สมกำรบัญ ชี
(Accounting Equation)



ตัวอย่ำง 1

สินทรัพย์   : หนีสิ้น  :  
เงนิสด 25,000   บำท         เจ้ำหนี–้ร้ำนขุนทอง 80,200 บำท
เงนิฝำกธนำคำร 150,700      ”
ลูกหนี้ 43,800 ”
ตั๋วเงนิรับ 3,500 ”
สินค้ำคงเหลือ 6,200 ”
เคร่ืองตกแต่ง 37,000 ”
อุปกรณ์ส ำนักงำน 12,000 ” ส่วนของเจ้ำของ :
อำคำร 245,000 ” ทุน - นำงแสงทพิย์     ?
ทีด่นิ 312,500 ”



สมกำรบัญ ชี
สินทรัพย์     =      หนีสิ้น   +     ส่วนของเจ้ำของ (ทุน)

A =       L           +      OE
835,700     =       80,200      +    OE
OE =       835,700     - 80,200     
ทุน-นำงแสงทพิย์    =       755,500     บำท

วธีิค ำนวณ  “ทุน” 



สินทรัพย์   : หนีสิ้น  :  
เงนิสด 25,000   บำท         เจ้ำหนี–้ร้ำนขุนทอง ?
เงนิฝำกธนำคำร 150,700      ”
ลูกหนี้ 43,800 ”
ตั๋วเงนิรับ 3,500 ”
สินค้ำคงเหลือ 6,200 ”
เคร่ืองตกแต่ง 37,000 ”
อุปกรณ์ส ำนักงำน 12,000 ” ส่วนของเจ้ำของ :
อำคำร 245,000 ” ทุน - นำงแสงทิพย์ 755,500 บำท 
ทีด่นิ 312,500 ”

ตัวอย่ำง 2



สมกำรบัญ ชี
สินทรัพย์     =      หนีสิ้น   +     ส่วนของเจ้ำของ (ทุน)

A =       L              +      OE
835,700     =       L              +      755,500 
L =       835,700     - 755,500 
เจ้ำหนี ้– ร้ำนขุนทอง  =       80,200   บำท

วธีิค ำนวณ  “หนีสิ้น” 



สินทรัพย์   : หนีสิ้น  :  
เงนิสด 25,000   บำท         เจ้ำหนี–้ร้ำนขุนทอง 80,200บำท
เงนิฝำกธนำคำร 150,700      ”
ลูกหนี้ 43,800 ”
ตั๋วเงนิรับ 3,500 ”
สินค้ำคงเหลือ 6,200 ”
เคร่ืองตกแต่ง 37,000 ”
อุปกรณ์ส ำนักงำน 12,000 ” ส่วนของเจ้ำของ :
อำคำร ? ทุน - นำงแสงทิพย์ 755,500 บำท 
ทีด่นิ 312,500 ”

ตัวอย่ำง 3



สมกำรบัญ ชี
สินทรัพย์     =      หนีสิ้น   +     ส่วนของเจ้ำของ (ทุน)

A =       L              +      OE
A =       80,200      +      755,500 
สินทรัพย์รวม =       835,700    

วธีิค ำนวณ  “สินทรัพย์” 



สินทรัพย์รวม   : 835,700
เงนิสด 25,000   บำท
เงนิฝำกธนำคำร 150,700      ”
ลูกหนี้ 43,800 ”
ตั๋วเงนิรับ 3,500 ”
สินค้ำคงเหลือ 6,200 ”
เคร่ืองตกแต่ง 37,000 ”
อุปกรณ์ส ำนักงำน 12,000 ” 
ทีด่นิ 312,500 590,700
อำคำร 245,000

วธีิค ำนวณ  “สินทรัพย์” 



รำยกำรค้ำ 

รำยกำรค้ำ (Business Transaction) หมำยถึง รำยกำร
ที่เกิดขึน้ในทำงกำรค้ำที่ท ำให้เกิดกำรโอน แลกเปลี่ยนเงิน หรือ 
มีมูลค่ำเป็นเงิน ระหว่ำงกิจกำรกับบุคคลภำยนอก รำยกำรค้ำนี้
จะมีผลท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ หนี้สิน และ
ส่วนของเจ้ำของ (ทุน) เสมอ



2. ซ้ือสินค้ำเป็นเงินสด  

1. น ำเงนิสดมำลงทุน 

ตัวอย่ำงรำยกำรค้ำ 

3. ขำยสินค้ำเป็นเงินเช่ือ  

4. รับช ำระจำกลูกหนี ้ 

5. จ่ำยเงินสดเป็นค่ำไฟฟ้ำ   



7. ซ้ือเคร่ืองใช้ส ำนักงำนเป็นเงินเช่ือ  

6. รับรำยได้ค่ำบริกำร 

8. จ่ำยค่ำเช่ำร้ำน  

9. เจ้ำของน ำเงินสดไปใช้ส่วนตัว 

10. ให้บริกำรลูกค้ำยงัไม่ได้รับเงนิ (ส่งบิลไปเกบ็เงิน)

ตัวอย่ำงรำยกำรค้ำ 



รำยกำรที่มิใช่รำยกำรค้ำ 

รำยกำรที่มิใช่รำยกำรค้ำ  
(Non - Business  Transaction)

เป็นรำยกำรด ำเนินงำนที่ไม่ก่อให้เกดิกำรโอนเงิน หรือ
ส่ิงที่มีค่ำเป็นเงิน 



2. กำรเชิญ ชวนและกำรต้อนรับลูกค้ำ

1. กำรจดัร้ำน กำรจดัโชว์สินค้ำฯ

ตัวอย่ำงที่มิใช่รำยกำรค้ำ 

3. กำรสำธิต

4. กำรเขยีนจดหมำยโต้ตอบ

5. กำรสอบถำมรำคำสินค้ำ



7. อบรมพนักงำน

6. โทรศัพท์ทวงเงนิจำกลูกค้ำ

8. กำรท ำควำมสะอำดส ำนักงำน

9. กำรพบปะสังสรรค์กบัลูกค้ำ

10. กำรรับสมัครพนักงำน

ตัวอย่ำงที่มิใช่รำยกำรค้ำ 



กำรวเิครำะห์รำยกำรค้ำ

กำรวเิครำะห์รำยกำรค้ำ หมำยถึง กำรพจิำรณำว่ำรำยกำรค้ำ
ที่ เกิดขึ้น มีผลท ำให้ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้ำของ
เปลีย่นแปลงไปในทำงทีเ่พิม่ขึน้หรือลดลง เป็นจ ำนวนเท่ำใด                        



วธีิกำรวเิครำะห์รำยกำรค้ำ

4. สินทรัพย์เพิม่ (+)                  หนีสิ้นเพิม่ (-)

1. สินทรัพย์เพิม่ (+)                 ส่วนของเจ้ำของเพิม่ (+)

3. สินทรัพย์อย่ำงหน่ึงเพิม่ (+)  สินทรัพย์อย่ำงหน่ึงลด (-)

5. สินทรัพย์ลด (-) หนีสิ้นลด  (-)

2. สินทรัพย์ลด (-)                    ส่วนของเจ้ำของลด (-)



วนัที่ รำยกำรค้ำ สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของเจ้ำของ

2560
ส.ค. 1

นางสาวแกว้ใจ
น าเงินสดมาลงทุน
250,000 บาท

เงินสด
+ 250,000

- ทุน – นางสาวแกว้ใจ
+250,000

รวม +250,000 - +250,000 
2                  นางสาวแกว้ใจ

น าเงินสดไปฝาก
ธนาคาร 100,000 
บาท

เงินฝากธนาคาร
+100,000
เงินสด

- 100,000

- -

รวม +250,000 - +250,000



วนัที่ รำยกำรค้ำ สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของ
เจ้ำของ

รวม +250,000 - +250,000

สค. 4 ซ้ืออุปกรณ์ซกัรีด
50,000 บาทเป็น
เงินสด

เงินสด
- 50,000

อุปกรณ์ซกัรีด
+ 50,000

- -

รวม +250,000 - +250,000

6 ซ้ือเคร่ืองตกแต่ง
ร้านเป็นเงินเช่ือ 
20,000 บาท

เคร่ืองตกแต่ง
+20,000

เจา้หน้ี-ร้านวจิิตร
+20,000

-

รวม +270,000 +20,000 +250,000



วนัที่ รำยกำรค้ำ สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของเจ้ำของ

รวม +270,000 +20,000 +250,000

ส.ค. 8 ไดรั้บเงินค่าบริการ
ซกัรีด
3,000 บาท

เงินสด
+ 3,000

รายไดค้่าบริการ
+ 3,000

รวม +273,000 +20,000 +253,000

10 จ่ายค่าเช่าร้าน 
7,000 บาท

เงินสด
- 7,000

ค่าเช่าร้าน
- 7,000

รวม +266,000 +20,000 +246,000



วนัที่ รำยกำรค้ำ สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของ
เจ้ำของ

รวม +266,000 +20,000 +246,000

ส.ค. 15                  ใหบ้ริการซกัรีดแก่
นายสมชายเป็นเงิน
12,000 บาท
ยงัไม่ไดรั้บเงิน

ลูกหน้ี-นายสมชาย
+12,000

- รายไดค้่าบริการ
+ 12,000

รวม +278,000 +20,000 +258,000

18                  จ่ายช าระหน้ี
ค่าเคร่ืองตกแต่ง
เม่ือวนัท่ี 6

เงินสด
- 20,000

เจา้หน้ี-ร้านวจิิตร
-20,000

-

รวม   +258,000 - +258,000



วนัที่ รำยกำรค้ำ สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของเจ้ำของ

รวม   + 258,000 - + 258,000

ส.ค. 20                  รับช าระหน้ีจาก
นายสมชาย  

เงินสด
+ 12,000

ลูกหน้ี-นายสมชาย
- 12,000

- -

รวม + 258,000 - + 258,000

23                  กิจการกูเ้งินจาก
ธนาคารแหลมทอง 
จ ากดั 350,000 บาท
น าเงินกูเ้ขา้ธนาคาร  

เงินฝากธนาคาร
+ 350,000

เงินกู-้ธนาคาร
แหลมทอง
+ 350,000

-

รวม + 608,000 + 350,000 + 258,000



วนัที่ รำยกำรค้ำ สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของเจ้ำของ

รวม +608,000 +350,000 +258,000

ส.ค. 24                  นางสาวแกว้ใจ
เบิกเงินจากธนาคาร
ของกิจการไปใช้
ส่วนตวั 6,000 บาท 

เงินฝากธนาคาร
- 6,000

- ถอนใชส่้วนตวั
-6,000

รวม +602,000 +350,000 +252,000

26                  จ่ายเงินเดือนพนกังาน
9,000

เงินสด
- 9,000

- เงินเดือน
- 9,000

รวม +593,000 +350,000 +243,000



วนัที่ รำยกำรค้ำ สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของ
เจ้ำของ

รวม +593,000 +350,000 +243,000

ส.ค. 27 จ่ายค่าน ้า ค่าไฟฟ้า
ค่าโทรศพัท ์ 1,300 
บาท

เงินสด
- 1,300

ค่าสาธารณูปโภค
- 1,300

รวม +591,700 +350,000 +241,700

29                  กิจการจ่ายเช็คลงวนัท่ี
30 สิงหาคม 2560
จ านวน18,500  บาท
เพื่อซ้ืออุปกรณ์ซกัรีด

อุปกรณ์ส านกังาน
+18,500

ตัว๋เงินจ่าย
+18,500

-

รวม +610,200 +368,500 +241,700



วนัที่ รำยกำรค้ำ สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของ
เจ้ำของ

รวม +610,200 +368,500 +241,700

30                 มีผูน้  าเช็คของ
กิจการท่ีสั่งจ่ายเม่ือ
วนัท่ี 30 สิงหาคม 
2560 ครบก าหนด
วนัน้ีไปข้ึนเงินท่ี
ธนาคาร

เงินฝากธนาคาร
-18,500

ตัว๋เงินจ่าย
- 18,500

-

รวม +591,700 +350,000 +241,700

รวมทั้งส้ิน 591,700 =   591,700




