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ค์ำานำาส่ำานัก่พิิมีพิ์

	 “ใครอยากเป็น็เศรษฐี	ี...	
			 	 										...	ฉันันะ่สิ	ิฉันันะ่สิ”ิ

ไม่ว่าใครก็อยากร�ารวย มั�งคั�ง มีอันจิะกิน และหนที่างหนึ�งทีี่�ผู้้�คนที่ำา 
เพ่�อให�ตัุวเองมีสูถานะที่างการเงินแบบทีี่�ว่า ก็ค่อ การลุกขีึ�นมาเป็น
เจิ�าขีองกิจิการ

จิะด�วยอะไรก็ตุามแตุ่ เรามักเช่�อว่า คนเป็นเจิ�าขีองกิจิการมักจิะมีตัุงค์ 
จิะมากจิะน�อย อย่างน�อยก็มี ให�จัิบจ่ิายสูบายม่อกว่าคนหาเช�ากินค�าหร่อ
มนุษย์เงินเด่อน ยิ�งทีี่�ผู้่านมา สูังคมบ�านเรามีขี่าวเกี�ยวกับเจิ�าสูัว เศิรษฐีี
หน�าใหม่ให�เห็นกันอย้่เน่อง ๆ ใครล่ะจิะไม่อยากลุกขีึ�นมาเป็นเจิ�าขีอง
กิจิการ เป็นเถ�าแก่กับเขีาบ�าง

แตุ่ในความเป็นจิริงแล�ว แค่ลุกขีึ�นมามีกิจิการก็ใช่ว่าจิะที่ำาให�เราพลิก
ความร�ารวยกันได�ในชั�วพริบตุา ไม่อย่างนั�นก็คงไม่มีธุิรกิจิทีี่�ล�มหาย 
ตุายจิากไปอย่างรวดเร็วให�เห็นกันไม่เว�นวัน 

และในสูภาพปัจิจุิบันทีี่�เงินที่องเป็นขีองหายากยามทีี่�สูังคมถ้กรุมเร�า 
จิากทัี่�งพิษโควิดและเศิรษฐีกิจิชะงักงัน สูำาหรับเถ�าแก่และผู้้�ประกอบการ
ทัี่�งหลาย ปฏิิเสูธิไม่ได�เลยว่า การพาธุิรกิจิลอยลำาฝ่ึามรสูุมรอบนี�นั�น  
ยากกว่าครั�งไหน ๆ ทีี่�เคยมมีา แตุ่ด�วยจิิตุวิญญาณความเปน็ผู้้�ประกอบการ 
เช่�อว่าเจิ�าขีองกิจิการน�อยใหญ่ทัี่�งหลาย ย่อมตุ�องหวังทีี่�จิะฝ่ึาฟันวิกฤตุ
ตุ่าง ๆ ไปให�ตุลอดรอดฝัึ� ง และฟ้� นตัุวขีึ�นมากันได�อีกครั�ง

หวัใจิสูำาคัญทีี่�สูะที่�อนสูถานภาพที่างการเงินขีองธุิรกิจิ ไมว่่าจิะในยามปกติุ
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หร่อในยามคับขีันก็ตุามแตุ่ ย่อมหนีไม่พ�นหลักแห่ง ...

ก่ารทำาบญัช ีก่ารบรหิารก่ารเงิน และภาษี

หากผู้้�ประกอบการสูามารถบริหารเสูาหลักเหล่านี�ให�แขี็งแกร่งได� 
อย้่เสูมอ ก็เป็นสูัญญาณอันดีว่าสุูขีภาพขีองธุิรกิจิทีี่�กำาลังที่ำาอย้ ่
ยังพอจิะมภีมิ้ตุ�านที่านทีี่�ดีตุ่อสูถานการณ์คับขัีนภายนอก และเปน็พ่�นฐีาน
ทีี่�มั�นคง พร�อมทีี่�จิะพลิกฟ้� นไปตุ่อในวันหนึ�งทีี่�วิกฤตุได�ผู้่านพ�น

หนังสู่อ “เถ้้าแก่่มีตัีังค์์” เล่มนี� มีความตัุ�งใจิทีี่�จิะนำาเสูนอหลัก 3 ประการ
ดังกล่าว ผู้่านประสูบการณ์และความร้�ขีองผู้้�เชี�ยวชาญทัี่�งสูาม อันได�แก่ 

ค์ุณนุช นักบัญชีผู้้�ชำานาญการ เจิ�าขีองเว็บไซต์ุอบรมสูำาหรับ
นักบัญชีทีี่�ช่�อว่า Thaicpdathome.com และเจิ�าขีองเพจิให�ความร้� 
ด�านบัญชีทีี่�มีช่�อว่า Zero To Profit

โค้์ชหนุ่มี ก้ร้สูายการเงินช่�อดัง เจิ�าขีองเพจิเดอะมันนีโค�ช และ

พิรี�หนอมี ผู้้�เชี�ยวชาญเร่�องภาษีเจิ�าขีองเพจิ Taxbugnoms 

เพ่�อเป็นดั�งค้่ม่อและทีี่�ปรึกษาเบ่�องตุ�นแก่บรรดาผู้้�ประกอบการ 
ให�สูามารถก�าวเดินไปได�อย่างมั�นคงตุลอดเสู�นที่างแห่งการที่ำาธุิรกิจิ
ขีองแตุ่ละคน เพ่�อให�เถ�าแก่ทัี่�งหลาย สู้่จุิดหมายปลายที่างแห่งความ
มั�นคงที่างธุิรกิจิ และความมั�งคั�งที่างการเงินได�อย่างตัุ�งใจิ

สิำานักพิิมพิ์	ลีีฟริช
ร่วมสิร้างสิรรค์สิังคมนักอ่านผู้้้มั�งคั�ง	รวยทรัพิย์	แลีะรวยสิุข
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“พิี�หนุม่ครบั	...	
ผู้มอยากเขยีนหนงัสิอืบญัช	ีการจััดการเงิน	แลีะภาษี
สิำาหรบัคนทำาธุุรกิจั	แลีะขออนญุาตนำาเนื�อหาบางสิว่น

ในรายการไป็ทำาหนงัสิอืด้วยนะครบั”

ผู้มเกริ�นประโยคนี�กับโค�ชหนุ่ม จัิกรพงษ์ เมษพันธ์ิ ในช่วงทีี่�มีโอกาสู
ได�ที่ำารายการ “เถ้้าแก่่มีตัีังค์์” เม่�อปี 2563 ทีี่�ผู้่านมา...

“ได�เลยครับหนอม” พี�หนุ่มตุอบมาแบบ สั้้�น ๆ ง่่าย ๆ

“อ่า ว่าแตุ่ถ�าเขีียนตุ�นฉบับเสูร็จิแล�ว ผู้มขีอพิมพ์ตุ�นฉบับกับ ลีฟริชได�
ไหมครับพี�” ผู้มกลั�นใจิถามตุ่อไปแบบด�านหน�า เอ�ย หน�าด�าน ๆ เพราะ
คิดว่าเป็นโอกาสูอันดีทีี่�จิะเสูนอผู้ลงานกับเจิ�าขีองสูำานักพิมพ์โดยตุรง

“ได�สิูครับ ที่ำาเสูร็จิแล�วเอามาด้กัน” และพี�หนุ่มก็ยังคงตุอบ สั้้�น ๆ ง่่าย ๆ 
เหม่อนเช่นเคย 

ถ�าใครได�อ่านบที่สูนที่นาขี�างตุ�นนี�จิบ อาจิจิะมองว่าการที่ำาหนังสู่อเล่มนี�
ช่างง่ายเสีูยเหล่อเกิน แตุ่ทีี่�จิริงแล�วไม่ใช่แบบนั�นเลยครับ 

มันเป็นอะไรทีี่�ยากมาก เพราะผู้มมองว่าการทีี่�ได�รับโอกาสูอันดีจิาก
คนแบบมันนีโค�ชนั�น มันแปลว่าแกไว�ใจิในสูิ�งทีี่�เรากำาลังที่ำาอย้ ่

ระหว่างทีี่�วางโครงเร่�องตุ�นฉบับเล่มนี� ผู้มร้�สึูกเหม่อนแบกรับความกดดัน
ไว�ในใจิ จิากความตัุ�งใจิทีี่�จิะที่ำาหนังสู่อให�ดี เพ่�อเป็นประโยชน์กับคนทีี่�

ค์ำานำาผู้้้เขยีน

ตัว
อย
่าง



เป็นผู้้�ประกอบการม่อใหม่ทีี่�ควรเขี�าใจิทัี่�งเร่�องบัญชี การเงิน และภาษี 
เพ่�อให�เห็นขี�อม้ลทีี่�ถ้กตุ�องเพ่�อใช�ในการตุ่อยอดธุิรกิจิอย่างแที่�จิริง 

แตุ่แล�วก็เหม่อนโชคชะตุาจิะให�โอกาสูผู้มที่ำาหนังสู่อเล่มนี�ได�ดีขีึ�นไปอีก 
เน่�องจิากในช่วงเวลาเดียวกันผู้มได�ที่ำางานร่วมกับน�องนุช - ยลวรรณ 
ซึ�งเป็นผู้้�เชี�ยวชาญด�านบัญชีอีกท่ี่านหนึ�ง ซึ�งน�องนุชเองก็มีประสูบการณ์
สูอน รวมถึงเป็นเจิ�าขีองเว็บไซต์ุอบรมสูำาหรับนักบัญชีทีี่�ช่�อว่า 
Thaicpdathome.com และเจิ�าขีองเพจิให�ความร้�ด�านบัญชีทีี่�มีช่�อว่า 
Zero To Profit  

“นุชครับ พอดีพี�กำาลังที่ำาหนังสู่อเกี�ยวกับบัญชีภาษีเจิ�าขีองธุิรกิจิอย้ ่
เลยอยากชวนนุชมาเขีียนร่วมกัน ในสู่วนขีองบัญชีและการเงิน 
สู่วนพี�จิะรับผู้ิดชอบสู่วนขีองภาษีเองครับ ไม่แน่ใจิว่าจิะสูะดวกไหม ?” 
ผู้มตัุดสูินใจิเอ่ยปากชวนน�องไปตุรง ๆ 

“อ�อ ได�เลยค่ะพี�” น�องนุชก็ตุอบกลับมาแบบ สั้้�น ๆ  ง่่าย ๆ เช่นเดียวกัน 

นี�แหละครับ ความเป็นมาขีองหนังสู่อทีี่�อย้่ในม่อขีองทีุ่กท่ี่าน ทีี่�ผู้มได�รับ
ความช่วยเหล่อทัี่�งจิากน�องนุชและพี�หนุ่ม จินประกอบร้ปร่างออกมาเป็น
หนังสู่อทีี่�ผู้มเคยวาดฝัึนไว�ว่า จิะสูามารถใช�เป็นค้่ม่อสูำาหรับคนทีี่�เริ�มตุ�น
ที่ำาธุิรกิจิทีี่�ยังไม่เขี�าใจิบัญชี การจัิดการเงิน และภาษี ให�มีทัี่ศินคติุตุ่อ
เร่�องเหล่านี�ได�อย่างถ้กตุ�อง

และผู้มหวังว่าจิะถ้กใจิทีุ่กคนทีี่�ได�อ่านเช่นเดียวกันครับ 
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บทนำา
บัญชี	การเงิน	แลีะภาษี	สิัมพิันธุ์กันอย่างไร	?

บัญช ี101
ทำาธุุรกิจัแต่ไม่ทำาบัญชีได้ไหม	?			

เมื�อไหร่ที�ควรเริ�มทำาบัญชี	?
บัญชีคืออะไร	?

ธุุรกิจั	กำาไร	หรือ	ขาดทุน	บัญชีบอกได้ไหม	?
ทำาธุุรกิจัแล้ีวรวยข้�นไหม	?	ตัวเลีขบัญชีบอกได้ร้เป็ล่ีา

ความสิัมพิันธุ์ระหว่างงบแสิดงฐีานะการเงิน	แลีะงบกำาไรขาดทุน
วิธุีทำาบัญชีรายรับรายจ่ัาย	(ง่าย	ๆ)

บทสิรุป็

ก่ารเงิน 101
ค่าใช้จ่ัายธุุรกิจัมีอะไรบ้าง	แลีะเราควรบริหารค่าใช้จ่ัายอย่างไรดี	?

วิเคราะห์กระแสิเงินสิดอย่างง่าย	ให้เงินไม่ขาดมือ
เจ้ัาของกิจัการต้องจ่ัายเงินเดือนให้ตัวเองไหม	แลีะควรจ่ัายเท่าไรดี	?

เมื�อไรธุุรกิจัควรตัดสิินใจัซื้ื�อสิินทรัพิย์	?
กรณีีศ้กษาการวางแผู้นจััดการเงินสิดของธุุรกิจั

ภาษี 101
อยากเริ�มต้นเรียนร้้ภาษี	(สิำาหรับธุุรกิจั)	ควรเริ�มต้นตรงไหน	?

ทำาไมถ้ึงเลืีอกภาษีแค่	3	ป็ระเภทแลีะวิธุีทำาความเข้าใจัเนื�อหาต่อจัากนี�
ภาษีเงินได้:	ภาษีเงินได้บุคคลีธุรรมดา	VS	ภาษีเงินได้นิติบุคคลี

เริ�มต้นจัากป็ระเภทของเงินได้
ค่าลีดหย่อน

รายการป็รับป็รุงกำาไรทางบัญชีเพิื�อให้เป็็นกำาไรทางภาษี	(แบบลีะเอียด)
หลัีกการวางแผู้นภาษีเงินได้นิติบุคคลีที�ถ้ึกต้อง

เพิื�อให้ได้รับสิิทธุิป็ระโยชน์ทางภาษี
การตัดสิินใจัจัดบริษัทโดยพิิจัารณีาความคุ้มค่าด้านภาษี

ภาษีเงินได้หัก	ณี	ที�จ่ัาย
ภาษีเงินได้คร้�งป็ี
ภาษีม้ลีค่าเพิิ�ม

10	เอกสิารสิำาคัญที�เจ้ัาของธุุรกิจัควรร้้จััก	แลีะเลืีอกใช้อย่างถึ้กต้อง
เราจัะเชื�อมโยงเอกสิารทางภาษีกับธุุรกิจัของเราอย่างไร	?

หน้าที�ทางบัญชีแลีะภาษีสิำาหรับเจ้ัาของธุุรกิจั

บทส่รุป

ประวัติัผู้้้เขยีน

8
16

21
23
27
31
45
63
77
85
91

94
103
115
127
133
141

148
159
181
185
191
207
223

235
253
259
279
287
325
363
371

376

383

ส่ารบัญ

ตัว
อย
่าง
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บทนำา

ตัว
อย
่าง
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“	รายได้เยอะ
... ไม่่ได้้แปลว่่ากำำาไร ”

รายได�ทีี่�มีอาจิจิะไม่พอค่าใช�จ่ิายก็ได�

“	เงินสิดเยอะ
... ไม่่ได้้แปลว่่าไม่่ม่หีนี� ”

เงินทีี่�มีอาจิจิะมาจิากการก้�ย่มก็ได�

“	กำาไรเยอะ
... ก็ำไม่่ได้้แปลว่่าเงิ่นสั้ด้เยอะ ”

กำาไรทีี่�มีอาจิจิะเก็บเงินไม่ได�เลยก็ได�

ตัว
อย
่าง
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ผู้มเคยที่วิตุขี�อความนี�ไว�ทีี่�ที่วิตุเตุอร์ @TAXBugnoms 

เพียงเพราะตุ�องการบอกเจิ�าขีองธุิรกิจิทีุ่กคนให�ร้�ว่า 3 เร่�องนี� 
มีความหมายและความสูำาคัญอย่างไรตุ่อธุิรกิจิ 

เพราะคนมักจิะเขี�าใจิผู้ิดว่า 3 เร่�องนี�
เป็นเร่�องเดียวกัน  

แตุ่ทีี่�จิริงแล�วมันเป็นแค่เร่�องทีี่�  ...

“เชื่่�อม่โยง่” กัน 

และเราจิะขีาดเร่�องใดเร่�องหนึ�ง
ไปไม่ได�เลย 

อะแฮ่่มี ... 

ยังไม่ีต้ัองเชื�อผู้มี

ก็่ได้ค์รบั ลองด้

ตััวอย่างตัรงนี�

ก่่อน

ตัว
อย
่าง
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สูมมติุว่า นายจัิกรพงษ์ เริ�มตุ�นอยากที่ำาธุิรกิจิ ไปซ่�อขีอง  
100 ชิ�น ในราคาชิ�นละ 1,000 บาที่มาขีายตุ่อ โดยด้จิาก
ราคาตุลาดแล�วคาดว่าจิะขีายได�ในราคาชิ�นละ 1,500 บาที่ 

และแล�วทีุ่กอย่างก็เป็นไปตุามทีี่�คาดการณ์ไว� นายจัิกรพงษ์
สูามารถขีายหมดเกลี�ยงภายในพริบตุา !

ถ�าผู้มตัุ�งคำาถามตุ่อไปว่า รายได้้ กำำาไร และ เงิ่นสั้ด้ 
ขีองนายจัิกรพงษ์เป็นเท่ี่าไร ?

คำาตุอบทีี่�ได�รับมักจิะเป็นแบบนี�ครับ ค่อ

1.  รายได้� ค่อ 150,000 บาที่ (1,500	บาท	x	100	ชิ�น)
2.  กำำาไร ค่อ  50,000 บาที่ ((1,500		-	1,000)	x	100	ชิ�น)
3.  สั้ว่่นเงิ่นสั้ด้ ค่อ เท่ี่าไร ? ... 

ตัว
อย
่าง
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... ผู้มเช่�อว่าคำาถามนี�หลายคนเริ�มตุอบไมเ่ท่ี่ากันละ  
บางคนอาจิจิะเผู้ลอตุอบว่า 50,000 บาที่ (เท่ี่ากับกำาไร)

หรอ่บางคนอาจิจิะตุอบ 150,000 บาที่ (เพราะเปน็เงิน 
ทีี่�ได�จิากรายได�ทีี่�ขีาย)

แตุ่คำาตุอบจิริง ๆ สูำาหรบัขี�อนี� ค่อ ... 

ไม่ร้่ค้รบ้ !

เพราะเรายงัไมร้่�เลยว่า การซ่�อและขีายสิูนค�าเปน็แบบไหน ? 
ซ่�อ-ขีายแบบมเีจิ�าหนี�-ล้กหนี� (เงินเช่�อ) หรอ่ เงินสูด 
หรอ่ ผู้สูมกันไป เชน่ ซ่�อเงินสูด ขีายเงินเช่�อ ฯลฯ 

ดังนั�นคำาตุอบเร่�องเงินตุรงนี�จิะยากมาก ! ถ�าหากเรายงัไมม่ี
ขี�อมล้ทีี่�เกี�ยวกับการเงินขีองธุิรกิจิ

ตัว
อย
่าง



13

อยา่งไรก็ดี ถ�าหากผู้มมขีี�อมล้การเงินขีองธุิรกิจิเพิ�มเติุม 
เชน่ เป็นการซ่�อสูด แตุ่ขีายเช่�อ แล�วตัุ�งคำาถามตุ่อว่า ...  

• ธุิรกิจิควรจิะมเีงินคงเหล่อเท่ี่าไรเพ่�อให�เหมาะสูม ?  

• ตุ�องสูต็ุอกสูนิค�าไว�เท่ี่าไร ? 

• จ่ิายเงินค่าอะไรบ�างในแตุ่ละเด่อน (ค่าขีนสูง่ ค่าจิ�าง
พนกังาน ฯลฯ) ? 

• รวมถึงควรจิะให�เครดิตุ (การชำาระเงิน) ขีองลก้ค�า 
เปน็ระยะเวลาเท่ี่าไรดี ? 

ผู้มก็จิะไมสู่ามารถตุอบได�ทัี่นทีี่ หากไมม่ขีี�อม้ลบญัชี  
ขีองธุิรกิจิเขี�ามาชว่ยในการตัุดสิูนใจิ

ยังครับ ยังไม่พอ ...

ถ�าหากผู้มตัุ�งคำาถามทีี่�เกี�ยวขี�องกับ ภาษี เพิ�มเติุมเขี�าไปอีกล่ะ  
เช่น ...

“ร้ไ้หม่ครบ้ว่่า ราคาที่ี�ขายต้้อง่บว่กำ 
เพิ่ิ�ม่ภาษีม่ล้ค่าเพิ่ิ�ม่ (VAT) เขา้ไปไหม่ ?” 

ตัว
อย
่าง
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หร่อ 

“ธุุรกิำจที่ี�ต้้อง่เสั้ยีภาษีอะไรบา้ง่ ?” 
(ภาษีเงิ่นได้้ หรอ่ ภาษีประเภที่อ่�น) 

คำาตุอบก็จิะยิ�งซับซ�อนและปวดหัวมากยิ�งขีึ�น และมันจิะพา 
เรากลับไปเร่�องขีองการจัิดการการเงิน (ทีี่�ตุ�องจ่ิายภาษี) 
และบันทึี่กขี�อม้ลบัญชีอย่างถ้กตุ�องเพ่�อช่วยในการตัุดสูินใจิ

ถ�าหากคณุอ่านมาถึงตุรงนี�แล�วร้�สูกึ ...

“มนึงง สูบัสูนกับชวิีตุ” 
และร้�สึูกว่าธุิรกิจิเราตุ�องร้�และที่ำาอะไรขีนาดนี�เลยเหรอ ! 

ตัว
อย
่าง
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ค์ณุก่ำาลังมีาถ้ก้่ทางแล้วค์รบั 

เพราะนี�ค่อพ่�นฐีานสูำาคัญขีองการที่ำาธุิรกิจิจิากการมคีวามร้� 
บญัชี การเงิน และภาษีอยา่งถก้ตุ�อง ซึ�งถก้บรรจุิไว�ในหนงัสูอ่
เล่มนี� 

... เพ่�อทีี่�จิะชว่ยให�คณุตุอบได�ว่าธุิรกิจิขีองคณุควรม ีรายได้ 
เงินส่ด และ ก่ำาไร เท่ี่าไร !

ตัว
อย
่าง
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บัญช ี 
ก่ารเงิน  
และภาษี 
สูัมพันธิ์กันอย่างไร ?

ตัว
อย
่าง
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สูมัยทีี่�ผู้มยังเรียนหนังสู่ออย้่ (ย�อนเวลาไปนานมาก ๆ) 
มีคำาพ้ดขีองอาจิารย์ท่ี่านหนึ�งทีี่�ผู้มจิำาขีึ�นใจิและใช�มา 
ตุลอดชีวิตุ ท่ี่านบอกเอาไว�ว่า ... 

“ถ้้าจำะเรยีนอะไรส่กั่อยา่งหน่�ง 
อยา่เพิิ�งลงรายละเอยีด 

ถ้้ายงัไม่ีได้ละเลยีดค์วามีหมีายของมัีน”
(แหม่ คมจัิงเลยจิารย์) 

ซึ�งความหมายทีี่�ผู้มถอดความได�ก็ค่อ เราตุ�องที่ำาความเขี�าใจิ
หลักการพ่�นฐีานขีองมันเสีูยก่อน ก่อนทีี่�เราจิะไปลงลึกใน
รายละเอียดนั�นแหละครับ

ตัว
อย
่าง
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เช่นเดียวกันกับหนังสู่อเถ�าแก่มีตัุงค์เล่มนี� 

ก่อนทีี่�เราจิะไปลงลึกถึง  ...

บญัช ีก่ารเงิน และภาษี 

เราลองมาที่ำาความเขี�าใจิกันทีี่�นิยามก่อนดีไหมครับ
ว่าทัี่�ง 3 ตัุวนี�มันค่ออะไร ? และมันมีความสูัมพันธิ์กัน
อย่างไรบ�าง ? 

แตุ่ตุ�องบอกเอาไว�นะครับว่า นยิามขีองผู้มนั�น มนัค่อ นยิาม 
ทีี่�ที่ำาให�เถ�าแก่ที่กุคนเขี�าใจิเร่�องเหล่านี�ดียิ�งขีึ�น ซึ�งอาจิจิะ
ไมใ่ชน่ยิามในเชงิลึกที่างวิชาการ หรอ่ รายละเอียดแบบ 
ชดัแจิ�ง แตุ่รบัรองว่าอ่านจิบแสูงสูว่างจิะเกิดขีึ�นในหวั 
อยา่งแนน่อนครบั

ก่อนทีี่�จิะเกริ�นนานมากไปกว่านี� ให�เปล่องกระดาษ มาครบั 
เรามาร้�จัิกกันดีกว่า

ตัว
อย
่าง
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นิยามทีี่�ผู้มสูรุปออกมาแบบนี� เช่�อเลยว่าขีัดแย�งกับสูิ�งทีี่�
หลายคนกำาลังคิดอย้่ ...

เพราะคนจิำานวนไม่น�อยมักจิะตัุ�งเป้าไปทีี่�การที่ำาธุิรกิจิ 
โดยมีภาษีเป็นตัุวเริ�มตุ�น (ที่ำายังไงให�เสูียน�อย ๆ) วางแผู้น 
ที่ำาบัญชีให�สูอดคล�องกับเป้าหมายนี� (ตุกแตุ่งบัญชี)  
เพ่�อทีี่�จิะได�ไม่ตุ�องเสูียเงินมาก  

แล�วก็บอกว่า มันค่อการวางแผู้นการเงิน ใช่ไหมล่ะครับ !!!

บัญชี 
ค่อ สูรุปเหตุุการณ์ทีี่�เกิดขีึ�นขีองธุิรกิจิ 
ออกมาในร้ปแบบรายงาน เพ่�อใช�เป็น
ขี�อม้ลในการตัุดสูินใจิ

ก่ารเงิน 
หร่อ การจัิดการเงิน ค่อ การใช�ขี�อม้ลทีี่�
เรามีจิากบัญชีในการตัุดสูินใจิในเร่�องทีี่�
เกี�ยวกับเงิน

ภาษี 
ค่อ รายจ่ิายตัุวหนึ�งทีี่�ธุิรกิจิตุ�องจ่ิาย  
และถ่อเป็นค่าใช�จ่ิายในที่างบัญช ี

ตัว
อย
่าง
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ถ�าใครเช่�อแบบนั�นอย้่ ผู้มอยากให�ลองย�อนกลับมาด้แล�ว
เปลี�ยนความคิดเสีูยใหม่ โดยเริ�มตุ�นที่ำาความเขี�าใจิ
ในอันดับแรก นั�นค่อ ...

เรื�องของบญัชคี์รบั !!

ตัว
อย
่าง



ส่ำาหรบัเนื�อหาที�เป็นบัญช ีและก่ระแส่เงินส่ดของ
หนังส่ือเถ้้าแก่่มีตัีังค์์เล่มีนี� ได้รบัเก่ียรติัจำาก่น้องนุช
ซึ่่�งเป็นนัก่บัญชทีี�มีปีระส่บก่ารณ์จำรงิในก่ารทำางาน

กั่บเจ้ำาของธุุรกิ่จำหลายราย 

รวมีถ่้งยังเป็นผู้้้ก่่อตัั�งเพิจำ Zero to Profit
และเจ้ำาของค์อรส์่ออนไลน์ส่ำาหรบันัก่บัญชอีย่าง

Thaicpdathome.com 

มีาให้ค์วามีร้แ้ละแลก่เปลี�ยนประส่บก่ารณ์
ในส่่วนนี�ให้กั่บทุก่ค์นค์รบั

และถ้้าทุก่ค์นพิรอ้มีแล้ว 
เรามีาเข้าส่้่เนื�อหาส่่วนนี�กั่นเลยค์รบั ... 

บัญช ี101

ตัว
อย
่าง
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ทำาธุุรกิ่จำแต่ั
ไม่ีทำาบัญชี

ได้ไหมี ?

อยากจิะเป็นเจิ�าขีองธุิรกิจิใจิจิะขีาด แตุ่ ไม่อยากที่ำาบัญชี 
เพิ่ราะม่้นยุ่ง่ยากำ !!!

เอางี�…ถ�าเราเริ�มที่ำาธุิรกิจิไปเลย แล�วไม่ที่ำาบัญชี ที่ำาแบบนี� 
จิะที่ำาได�หร่อเปล่า ?
 
จิริง ๆ คำาตุอบขีองคำาถามนี� คงตุ�องเริ�มจิากหลักการขีอง
กฎหมายก่อนค่ะ เพราะถ�าอ�างอิงตุามกฎหมาย หากใคร 
ทีี่�เริ�มธุิรกิจิในร้ปแบบนิติุบุคคล ไม่ว่าจิะจิดเป็นห�างหุ�นสู่วน
หร่อบริษัที่จิำากัดนั�น เจิ�าขีองธุิรกิจิมีหน�าทีี่�จัิดที่ำาบัญชีตุามทีี่�
กฎหมายกำาหนด หากไม่ที่ำาตุามนี�ล่ะก็ โด้นค่าปรบ้แน่นอน 

ตัว
อย
่าง
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นอกจิากนั�น ถึงแม�ว่าจิะเป็นบุคคลธิรรมดา กรมสูรรพากรก็
ยงัมีกฎหมายกำาหนดให�เราตุ�องที่ำารายงานเงินสูดรบัจ่ิายอย้ดี่ 
ซึ�งมันก็อาจิจิะเรียกได�ว่าเป็นการที่ำาบัญชีได�เหม่อนกันค่ะ 

ทีนี� ถ้้าเราไมี่ส่นใจำเรื�องก่ฎหมีายล่ะ 
บัญชสี่ำาหรบัธุุรกิ่จำยังจำำาเป็นอย้่ไหมี ?

คำาตุอบ ค่อ ถ�าเราไมสู่นใจิว่าที่ำาธุิรกิจิไปแล�วจิะมยีอดขีาย
เท่ี่าไร ? มีค่าใช�จ่ิายอะไรบ�าง ? สูดุที่�ายแล�วสูิ�งทีี่�เราที่ำามา  
มนัมีกำาไรหรอ่ขีาดที่นุหรอ่ไม ่ก็ตุามสูบายเลยค่ะ ไมตุ่�องมา
เสูยีเวลาที่ำาบญัชก็ีได�  

แตุ่ !! จิะมีใครไหม ทีี่�ที่ำาธุิรกิจิแล�ว ไมอ่ยากร้�ว่าเรากำาไร 
หรอ่ขีาดที่นุ ? ที่ำาไปวัน ๆ ไมสู่นว่าจิะตุ�องพฒันาปรบัปรุง
แก�ไขีอะไร อยากขีายก็ขีาย ไมอ่ยากขีายก็ไมตุ่�องขีาย  
(แบบนี�ก็ได�เหรอ ?)

ดังนั�นเม่�ออธิิบายมาถึงจุิดนี� เช่�อว่าทีุ่กคนคงที่ราบคำาตุอบดี
ว่า ไม่ว่าจิะตุอบในแง่มุมไหน ทัี่�งในมุมกฎหมาย หร่อ ในมุม
ขีองเจิ�าขีองธุิรกิจิ

ตัว
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ก่ารทำาบญัชก็ี่เป็นส่ิ�งส่ำาคั์ญ
ที�ต้ัองทำาอย้ด่ี

นอกจิากนั�น การที่ำาบัญชี ไม่ใช่แค่ที่ำาให�เราร้�กำาไร หร่อ
ขีาดทุี่นขีองกิจิการเพียงอย่างเดียว แตุ่ยังที่ำาให�เรามองเห็น
ธุิรกิจิในแง่มุมตุ่าง ๆ จิากขี�อม้ลทัี่�งหมดทีี่�เราคอยบันทึี่กไว� 
เช่น ...

• มีล้กค�ารายไหนบ�างทีี่�เหนียวหนี� 
• เด่อนนี�เราตุ�องจ่ิายเงินให�ซัพพลายเออร์ เท่ี่าไร ? 
• สูภาพคล่องเรายังดีอย้่ไหม และอ่�น ๆ อีกมากมาย 

เพ่�อทีี่�เราจิะนำาขี�อม้ลนี� ไปใช�ในการวิเคราะห์และวางแผู้น
จัิดการการเงิน ตุ่อไป

เพราะฉะนั�น ถ�าใครอยากจิะร้�ขี�อม้ลพวกนี�ล่ะก็ มาเริ�มที่ำา
บัญชีกันเถอะค่ะ...
ตัว
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เมีื�อไหร่
ที�ค์วรเริ�มี

ทำาบัญช ี?

หลังจิากทีี่�ทีุ่กคนเขี�าใจิว่า ธุิรกิจิมีหน�าทีี่�ตุ�องที่ำาบัญช ี 
เพราะว่ามันเป็นหน�าทีี่�ที่างกฎหมาย 

แตุ่จิะตุ�องเริ�มที่ำาเม่�อไรดี ? เริ�มตัุ�งแตุ่วันแรกทีี่�ที่ำาธุิรกิจิเลย 
ดีไหม ? หร่อเริ�มวันแรกทีี่�ขีายขีองได� หร่อ ที่ำา ๆ ไปเหอะ 
อยากเริ�มเม่�อไรก็เริ�ม (อีกแล�วเหรอคะเนี�ย)

ใจิเย็นกันก่อนค่ะ อันดับแรกก่อนทีี่�จิะเริ�ม เราควรเปลี�ยน
มุมมองจิากเดิมทีี่�คิดว่า การที่ำาบัญชีเป็นหน�าทีี่�ที่างกฎหมาย

มาเป็นมุมมองใหม่ว่า การที่ำาบัญชี ค่อ การเก็บสูะสูมขี�อม้ล
อันมีค่าขีองธุิรกิจิทีี่�ตุ�องร้�ในร้ปแบบตุ่าง ๆ แที่นจิะดีกว่า

ตัว
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ใช่แล�วค่ะ ในมุมนี�แปลว่า เราตุ�อง ...

เริ�มีทำาบญัชตัีั�งแต่ัวันนี�เลยจำะดทีี�ส่ดุ 

เพราะยิ�งเรามีขี�อม้ลมากเท่ี่าไร ก็ยิ�งที่ำาให�เราบริหารธุิรกิจิ 
ได�แม่นยำามากขึี�นนั�นเอง

อยากลองชวนทุี่กคนคิดเล่น ๆ แบบนี�ค่ะ สูมมติุว่าเราเปิด
บริษัที่ขีึ�นมาบริษัที่หนึ�ง พอเริ�มเปิดบริษัที่แล�ว แน่นอนว่า
ตุ�องมีค่าใช�จ่ิายตุ่าง ๆ เกิดขึี�นมากมาย ไม่ว่าจิะเป็นค่าสูร�าง
แบรนด์สูินค�า ค่าคิดค�นพัฒนาสิูนค�า ค่าลงทีุ่นซ่�อเคร่�องจัิกร 
ค่าซ่�อวัตุถุดิบ ตุลอดจินค่าเช่า ค่านำา ค่าไฟ และอ่�น ๆ  
อีกนับไม่ถ�วนใช่ไหมคะ

ถ�าเราไม่เริ�มจิดบันทึี่ก ที่ำาบัญชี แบ่งออกเป็นหมวดหม้่ให�ดี
ล่ะก็ เราไม่มีที่างร้�เลยว่าวันนี�เราจ่ิายเงินค่าอะไรไปแล�วบ�าง 
แล�วจิะวิเคราะหอ์ยา่งไรว่าค่าใช�จ่ิายทีี่�เกิดขีึ�นมนัเยอะไปไหม 
และเม่�อไรเราจิะค่นทีุ่นสัูกทีี่ ?

ถ�าวันนี�เราเริ�มมีรายได�จิากการขีายสูินค�า แล�วผู้ัดการที่ำา
บัญชีออกไปก่อน เราจิะร้�ได�อย่างไรว่า เราขีายสูินค�าชนิด
ไหนมากทีี่�สูุด ขีายไปให�ใครเยอะทีี่�สุูด และในอนาคตุจิะ
วางแผู้นกลยุที่ธิ์อย่างไรให�ตุรงใจิล้กค�ากลุ่มเป้าหมายทีี่�สูุด

ตัว
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โอ�ะโอ ... นั�นน่ะสิู คำาถามนี�ไม่มีใครให�คำาตุอบได�  
ถ�าเราไม่เริ�มตุ�นที่ำาบัญชีไว�ตัุ�งแตุ่เนิ�น ๆ 

เพราะทุี่กวันทีี่�ผู้่านไป รายการค�าที่างธุิรกิจิย่อมเกิดขีึ�น 
สูะสูม และพอกพ้น รวมเป็นขี�อม้ลจิำานวนมาก 

หากเราบันทึี่กบัญชี ไว�ล่ะก็ ในเวลาทีี่�ตุ�องการคำาตุอบเร่�อง
ไหน เราก็แค่ไปหยิบชิ�นขี�อม้ลที่างบัญชีขีึ�นมาวิเคราะห ์
ก็เท่ี่านั�นเอง โดยไม่จิำาเป็นตุ�องเสูียเวลาไปควานหาเอกสูาร
ทุี่กใบ จิากทีี่�ไหนก็ไม่ร้� มาบวกลบกัน จินกว่าจิะได�คำาตุอบ 

คิดไว�เสูมอนะคะว่า การที่ำาบัญชีขีองธุิรกิจิ ยิ�งเริ�มเร็ว 
ยิ�งได�เปรียบ ดังนั�น เริ�มที่ำาบัญชีกันเลยดีกว่าค่ะ อย่าปล่อย 
ให�รายการพวกนี�ลอยนวล เราจิะจัิบมันมาใสู่หมวดหม้ ่ 
จัิดประเภที่ แล�วลงบัญชีซะเลย !!

แตุ่เดี�ยวก่อนนะคะ ถ�าบิ�วกันมาถึงขีนาดนี�แล�ว
มีใครสูงสูัยไหมคะว่า แล�วการที่ำาบัญชีมันค่ออะไร ?
ตัว
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บัญชี
คื์ออะไร ?

นั�นน่ะสิู แล�วการที่ำาบัญชีมันค่ออะไร ? 

อ่านกันมาสัูกพักแล�ว ยังไม่เขี�าใจิเลยว่า ...

ก่ารทำาบญัชคืี์ออะไร 
แล้วเขาทำากั่นยงัไง ?

บอกว่าตุ�องที่ำา ! จิำาเป็นตุ�องที่ำา ! รีบที่ำาเสูียตัุ�งแตุ่วันนี� !

... แตุ่จิะให�ที่ำายังไงดีล่ะ ? 

เพ่�อให�เห็นภาพทีี่�สูุด ขีอเปรียบเทีี่ยบการที่ำาบัญชีกับกิจิวัตุร
ในชีวิตุประจิำาวันแบบง่าย ๆ อย่าง การซักผู้�าขีองเราด้บ�าง
นะคะ (เอ�ะ มันเกี�ยวกันกันได�ยังไงเนี�ย ไม่เป็นไรค่ะ 
ลองอ่านตุ่อไปอีกสัูกนิดนะคะ)

ตัว
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เอาแบบนี�ค่ะ ในทีุ่ก ๆ ครั�งทีี่�เราจิะซักผู้�า 
เราตุ�องผู้่านขีั�นตุอนตุ่อไปนี�ใช่ไหมคะ นั�นค่อ ...

1. รวมีผู้้าทั�งหมีดที�เรามี ี 

2. แยก่ผู้้าส่กัี่บผู้้าขาว 
เพิื�อซึ่ัก่แล้วส่ไีมี่ตัก่  

3. เลือก่โปรแก่รมีก่ารซึ่ัก่ 
/หาค์นซึ่ัก่  

4. แล้วค่์อยนำาไปตัาก่และรดี 
ออก่มีาเป็นชุดที�หอมีส่ะอาด 
น่าส่วมีใส่ ่

ตัว
อย
่าง



33

การที่ำาบัญชีก็เป็นแบบนั�นเลยค่ะ  เราก็ตุ�อง ...

1. รวบรวมีเอก่ส่ารหลัก่ฐาน 
ทั�งหมีดที�เรามี ี 

2. แยก่ตัามีหมีวดหมี้ ่
และค์วามีเก่ี�ยวข้อง  

3. หลังจำาก่นั�นก็่บันท่ก่บัญช ี
ด้วยค์วามีร้ค้์วามีชำานาญ  

4. แล้วจำบออก่มีาเป็นรายงาน 
ส่รุปผู้ลเพิื�อให้เรานำาไปใช ้
ได้ต่ัอไป 

เป็นไงบ�างคะ เหม่อนกันใช่ไหมล่ะคะ ถ�าหากมองว่า 
ยังไม่เหม่อน เดี�ยวเรามาลองด้กันไปทีี่ละขีั�นดีกว่าค่ะ 

ตัว
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ก่อนทีี่�เราจิะซักเสู่�อผู้�า เราตุ�องรวบรวมผู้�าทีี่�ใช�แล�วมากอง
รวมกันไว�ในทีี่�เดียวกันใช่ไหมคะ เพ่�อทีี่�ว่าถึงเวลาซักผู้�า
จิะได�หยิบมาซักได�ง่าย ๆ ไม่ตุ�องไปหาจิากหลาย ๆ ทีี่�

การที่ำาบญัชีก็เชน่เดียวกันค่ะ ในการดำาเนนิธุิรกิจิในแตุ่ละวัน 
ย่อมมีรายการตุ่าง ๆ ทีี่�เกี�ยวกับการเงินขีองธุิรกิจิเกิดขีึ�น
มากมาย (ภาษานักบัญชีมักจิะเรียกว่า “รายการค�า”)  
ไม่ว่าจิะเป็นการซ่�อวัตุถุดิบ ขีายสิูนค�า รับเงินค่าสูินค�า  
หร่อจ่ิายเงินชำาระหนี�ให�กับซัพพลายเออร์ ฯลฯ 

ทีี่นี�ทีุ่กครั�งทีี่�เกิดรายการตุ่าง ๆ เหล่านี� ในแตุ่ละวัน เราก็ตุ�อง
รวบรวมเอกสูารหลักฐีานตุ่าง ๆ ทีี่�เกี�ยวขี�อง รวมกันไว�ในทีี่�
เดียวก่อน เช่น ใบแจิ�งหนี�ค่าซ่�อสิูนค�าเช่�อ ใบเสูร็จิรับเงิน 
จิากซัพพลายเออร์ ใบแจิ�งหนี�ค่าขีายสิูนค�าให�ล้กค�า  
หร่อใบเสูร็จิรับเงินทีี่�เราออกให�ล้กค�า

ขั�นตัอนแรก่ รวบรวมีหลัก่ฐาน 
(รวมผู้้าทั�งหมดที�เรามี)	

ตัว
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แตุ่เดี�ยวก่อนนะคะ ไม่ใช่ว่าเอกสูารทีุ่กใบจิะเกี�ยวกับการที่ำา
บัญชี (ไม่ถ่อเป็น “รายการค�า”) เพราะเอกสูารบางใบเป็น
เอกสูารสูำาคัญแตุ่ไม่ได�กระที่บกับเงินในกระเป๋าขีองบริษัที่ 
อันนี�เราจิะไม่รวบรวมมาเพ่�อบันทึี่กบัญชีค่ะ 

ยกตัุวอย่าง เช่น ...

ใบทะเบยีนพิาณิชย์ เป็นเอกสูารสูำาคัญขีองบริษัที่ แตุ่ก็ไม่
เกี�ยวขี�องกับเงินในกระเป๋าขีองบริษัที่ซะทีี่เดียว เพราะตีุค่า
เป็นตัุวเงินไม่ ได� ดังนั�น รายการนี�จึิงไม่ ใช่รายการทีี่�ตุ�อง
บันทึี่กบัญชี แตุ่ยังตุ�องเก็บไว�อย้่นะคะ

หร่ออีกตัุวอย่างหนึ�ง ...

ใบเส่นอราค์า ตุรงนี�ถ่อเป็นเพียงแค่การเสูนอราคาสูินค�า 
โดยทีี่�เรายังไม่ ได�ซ่�อหร่อขีายสูินค�ากันจิริง ๆ ถึงแม�จิะใสู่
จิำานวนเงินไว� แตุ่การตุกลงและสู่งมอบสูินค�ายังไม่เกิดขีึ�น 
การจ่ิายชำาระเงินก็ยังไม่เกิดขีึ�น จึิงยังไม่ถ่อว่าเป็นรายการค�า
ทีี่�ตุ�องบันทึี่กบัญชีนั�นเอง
 
ตุอนนี� พอเขี�าใจิเร่�องการรวมผู้�า เอ�ย รวมเอกสูารทีี่�เกี�ยวขี�อง 
กับการเงินขีองธุิรกิจิแล�วใช่ไหมล่ะคะ ทีี่นี�เราจิะมาตุ่อกันทีี่�
ขีั�นตุอนทีี่�สูองกันบ�าง นั�นค่อ การแยกตุามหมวดหม้่และ
ความเกี�ยวขี�องค่ะ 

ตัว
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Special Thanks

โปรแกรมบัญชี ออนไลน์ ใช�งานง่าย สูำาหรับนักธุิรกิจิยุคใหม่

ทีี่�ธุิรกิจิ SMEs กว่า 50,000 รายใช�งาน เหมาะสูำาหรับธุิรกิจิ
ทัี่�งซ่�อมาขีายไป ให�บริการ รับเหมา ขีนสู่ง ร�านอาหาร ฯลฯ
ช่วยเปิดบิล บันทึี่กค่าใช�จ่ิาย ที่ำาบัญชี ครบจิบในทีี่�เดียว

ที่ดลองใช�งานฟรี 30 วันทีี่�แอปพลิเคชั�น FlowAccount ทัี่�ง
ในระบบ iOS และ Android หร่อ www.flowaccount.com

ติุดตุาม FlowAccount ได�ทีุ่กช่องที่าง 
Facebook: @Flowaccount.com
Youtube: FlowAccount
LINE: @FlowAccount
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