คําศัพททางบัญชีเบี้องตน
สินทรัพย
หมายถึง สิ่งที่มต
ี ัวตนหรือไมมต
ี ัวตนอันมีมล
ู คา ซึ่งบุคคลหรือกิจการดเปนเจาของหรือสามารถถือเอก
ประโยชนไดจากกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย อสังหาริททรัพย สินธิ์เรียกรอง มูลคาที่ไดมา รายจายที่
กอใหเกิดสิทธิ์ และรายจายของงวดบัญชีถัดไป
จากความหมายดังกลาว สินทรัพยในทางบัญชีมีหลายลักษณะดังนี้
-สินทรัพยที่เปนตัวเงินหรือเทียงเทาเงิน เชน เงินสด และตั๋วเงินรับตาง ๆ
-สินทรัพยที่เปนสิทธิเรียกรอง เชน ลูกหนี้
-สินทรัพยที่มีตวั ตน เชน ทีด
่ ิน อาคาร รถยนต
-สินทรัพยที่ไมมีตัวตน เชน สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สัมปทาน
-รายจายทีจ
่ ายไปแลวจะใหประโยชนตองวดบัญชีถด
ั ไป ไดแก คาใชจา ยลวงหนาประเภทตาง ๆ
สินทรัพยสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
สินทรัพยหมุนเวียน (Current asets) หมายถึง เงินสดหรือสินทรัพยอื่นที่มีเหตุผลจะคาดหมายไดวาจะ
เปลี่ยนเปนเงินสด หรือขาย หรือใชหมดไประหวางรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติของกิจการ
สินทรัพยถาวร (Fixed assets) หมายถึง สินทรัพยทม
ี่ ีลักษณะคงทนถาวรเพื่อไวใชในการดําเนินงาน
ตามปกติของกิจการ และมีอายุการใชงานนานกวา 1 ป
สินทรัพยอื่น ๆ (Other assets) หมายถึง สินทรัพยที่ไมอาจจัดเขาเปนสินทรัพยหมุนเวียน หรือสินทรัพย
ถาวรได เชน เงินลงทุนระยะยาว รายจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชี เปนตน
+
หนี้สิน
หมายถึงพันธะผูกพันกิจการอันเกิดจากรายการคาการกูยืมหรือจากคนอื่นซึง่ จะตองชําระคืนในภายหนา
ใหแกบุคคลภายนอกตามสิทธิเรียกรองที่บค
ุ คลภายนอกมีตอกิจการดวยสินทรัพยหรือบริการหนีส
้ ิน
สามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
หนี้สินหมุนเวียน (Current liabilities) หมายถึง หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชําระคืนภายใน 1 ป หรือ
ภายในรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติของกิจการดวยสินทรัพยหมุนเวียน หรือดวยการกอหนี้สิน
ระยะสั้นอื่นแทน
หนี้สินระยะยาว (Long - term liabilities) หมายถึง หนี้สน
ิ ซึ่งมีระยะเวลาการชําระคืนเกินกวา 1 ป หรือ
เกินกวารอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติของกิจการ หนี้สินระยะยาวแบงออกเปนหลายประเภท เชน
เงินกูยืมระยะยาว หุนกู พันธบัตรเงินกู เปนตน
หนี้สินอื่น ๆ (Other liabilities) หมายถึง หนี้สินซึ่งไมอาจจัดเปนหนีส
้ ินหมุนเวียนและหนี้สินระยะยาว
เชน เงินสะสมหรือเงินบํานาญของลูกจาง พนักงาน เงินกูยืมระยะยาวจากเจาหนาที่ของบริษัทหรือบริษัท
ในเครือรายไดรอการตัดบัญชี เปนตน
รายได
หมายถึง ผลตอบแทนที่กิจการไดรับจากการขายสินคาหรือบริการตามปกติของกิจการรวมทัง้ ผลตอบแทน
อื่น ๆ ที่ไมไดเกิดจากการดําเนินงานตามปกติ รายไดแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
รายไดจากการขาย (Sales) หมายถึง รายไดที่เกิดจากการขายสินคาหรือบริการอันเปนรายไดจากการ
ดําเนินงานตามปกติ เชน กิจการซื้อขายสินคา รายไดของกิจการ คือ รายไดจากการขายสินคา สวนกิจการ
ใหบริการ เชน ซอมเครื่องไฟฟา รายไดของกิจการ คือ รายไดคาซอม
รายไดอื่น (Other incomes) หมายถึง รายไดที่มิไดเกิดจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการซึ่งเปน
รายไดที่ไมใชรายไดจากการขายสินคาหรือบริการนั่นเอง
สวนของเจาของ

หมายถึง ทุนที่เจาของกิจการนํามาลงทุนเปนเงินสดหรือสินทรัพยอื่นรวมทั้งกําไรสุทธิทย
ี่ ังมิไดแบงใหแก
สวนของเจาของกิจการดวย สวนจองเจาของจะมีคนเดียวหรือหลายคนก็ไดขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจ
สวนของเจาของกิจการแบงไดเปน 3 ประเภท ดังนี้
กิจการเจาของคนเดียว สวนของเจาของกิจการประกอบดวยบัญชีทุน กําไรหรือขาดทุนสุทธิ และถอนใช
สวนตัว
หางหุนสวน สวนของเจาของกิจการเรียกวา สวนของผูเปนหุนสวน (Partners' equity) เปนผลรวม
ของทุนของผูเปนหุนสวนทุกคน ซึ่งทุนของผูเปนหุนสวนแตละคนนั้นประกอบดวยผลรวมของเงินลงทุน
เงินถอนทุนและสวนแบงผลกําไรและขาดทุนสุทธิ
บริษท
ั จํากัด สวนของเจาของกิจการเรียนกวา สวนของผูถ
 ือหุน (Shareholders' equity) เปนผลรวม
ของทุนจดทะเบียนตามกฎหมายของบริษท
ั ทีแ
่ สดงอยูในรูปชนิดของหุน จํานวนและมูลคาหุน สวนเกิน
มูลคาหุนหรือสวนต่ํากวามูลคาหุนและกําไรสะสม
คาใชจาย
หมายถึง ตนทุนสวนที่หักออกจากรายไดในรอบระยะเวลาทีด
่ ําเนินการงานหนึ่ง คาใชจายสามารถแบงได
เปน 3 ประเภท ดังนี้
ตนทุนขาย (Cost of sales) หมายถึง ตนทุนของสินคาที่ขายหรือบริการที่ให กลาวคือในกิจการซื้อเพื่อ
ขาย ตนทุนของสินคาที่ขายจะรวมราคาซื้อและคาใชจา ยอื่นๆ ที่จําเปน เพื่อใหสินคาอยูใ นสภาพพรอมที่
จะขาย สวนในกิจการผลิตเพือ
่ ขายตนทุนของสินคาที่ขายคือ ตนทุนการผลิตของสินคานัน
้ ซึ่ง
ประกอบดวย คาวัตถุดิบ คาแรงงานและโสหุย
 การผลิต
คาใชจายในการดําเนินงาน (Operating expenses) หมายถึง คาใชจายทีเ่ กิดขึ้นอันเองมาจากการขาย
สินคาหรือบริการ และคาใชจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบริหารกิจการอันเปนสวนรวมของการดําเนินงาน
คาใชจายอื่น (Other expenses) หมายถึง คาใชจา ยนอกเหนือจากที่จด
ั เขาเปนตนทุนขายและคาใชจาย
ในการดําเนินงาน เชนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได
คาใชจายสําหรับธุรกิจขายสินคา จะประกอบดวย ตนทุนขาย คาใชจายในการดําเนินงาน และคาใชจาย
อื่น สําหรับธุรกิจขายบริการคาใชจายจะประกอบไปดวยคาใชจายในการดําเนินงานและคาใชจายอื่น
เทานั้น
งบการเงิน
เปนรายงานทางการเงินที่นําเสนอขอมูลเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของ
กิจการโดยถูกตองตามที่ควรในแตละงวดบัญชีใดบัญชีหนึ่ง หรือระหวางงวดบัญชีก็ไดงบการเงินจะแสดง
ขอมูลโดยถูกตองตามทีค
่ วรก็ตอเมื่อกิจการไดปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐานการบัญชีอยางเหมาะสม รวมทั้งการ
เปดเผยขอมูลเพิ่มเติมเมื่อจําเปน งบการเงินดังกลาวจะเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินในการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจ และสามารถแสดงถึงผลการปฏิบัตงิ านของฝายบริหาร ซึ่งไดรับความไววางใจใหดูแลทรัพยากร
ของกิจการ งบการเงินตองจัดทําอยางนอยปละ 1 ครั้ง และจะตองนําเสนอขอมูลดังตอไปนี้ คือ สินทรัพย
หนี้สิน สวนของเจาของ รายได คาใชจาย และกระแสเงินสด
สวนประกอบของงบการเงินทีส
่ มบูรณ ประกอบดวย
งบดุล (Balance sheet) เปนรายงานทีจ
่ ัดทําขึน
้ เพื่อแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งวามี
สินทรัพยและหนี้สินประเภทอะไรเปนมูลคาเทาใด และมีเงินทุนเปนเทาใด
งบกําไรขาดทุน (Income Statement) เปนรายงานที่จัดทําขึ้นเพื่อแสดงผลการดําเนินงานของกิจการใน
ระหวางงวดบัญชี หรือสิ้นงวดบัญชีใดบัญชีหนึง่
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ (Statement of changes in owners' equity) หมายถึง
รายงานที่จด
ั ทําขึ้นเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ
งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) เปนรายงานที่แสดงถึงการไดมาและใชไปของเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Note of Financial Statement) ประกอบดวยการอธิบาย และการ
วิเคราะหรายละเอียดของจํานวนเงินที่แสดงในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสดและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ โดยแสดงในรูปของงบยอย หรืองบประกอบตางๆ รวมทัง้ ขอมูลเพิ่มเติม
ขอมูลที่มาตรฐานการบัญชีกําหนดใหตองเปดเผย และการเปดเผยขอมูลอืน
่ ที่ทาํ ใหงบการเงินแสดงโดย
ถูกตองตามทีค
่ วร ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูใ ชงบการเงินในการตัดสินใจไดถก
ู ตอง
-

เดบิต
เดบิต (Debit) ใชอักษรยอวา "Dr หมายถึง
จํานวนเงินทีแ
่ สดงทางดานซายของบัญชี
การลงรายการทางดานซายของบัญชี หรือการผานบัญชีอันกระทําใหสินทรัพย หรือคาใชจายเพิ่มขึ้น
การลงรายการทางดานซายของบัญชี หรือการผานบัญชีอันกระทําใหหนี้สน
ิ รายการเงินทุน หรือรายได
ลดลง
เครดิต
เครบิต (Credit) ใชอักษรยอวา "Cr หมายถึง
จํานวนเงินทีแ
่ สดงทางดานขวาของบัญชี
การลงรายการทางดานขวาของบัญชี หรือการผานบัญชีอันกระทําใหสินทรัพย หรือคาใชจายลดลง
การลงรายการทางดานขวาของบัญชี หรือการผานบัญชีอันกระทําใหหนี้สน
ิ รายการเงินทุน หรือรายได
เพิ่มขึ้น
จากความหมายดังกลาว เดบิตจะใชบันทึกรายการพรอมกับจํานวนเงินทางดานซายของบัญชี ในการ
บันทึกรายการจะมีผลทําใหบัญชีสินทรัพยหรือบัญชีคา ใชจายเพิ่มขึ้น สวนบัญชีหนีส
้ ิน ทุน หรือบัญชี
รายไดจะลดลง สําหรับเครดิตจะใชบน
ั ทึกรายการพรอมกับจํานวนเงินทางดานขวาของบัญชี ในการบันทึก
รายการจะมีผลทําใหบัญชีหนีส
้ ิน ทุน หรือบัญชีรายไดเพิ่มขึ้น สวนบัญชีสน
ิ ทรัพย หรือบัญชีคา ใชจายจะ
ลดลง
ผลตางระหวางจํานวนเงินรวมดานเดบิต และจํานวนเงินรวมดานเครดิตของแตละบัญชีเรียกวายอด
คงเหลือในบัญชีหรือยอดดุลบัญชี (Account balance) ซึ่งแบงออกเปน 2 ชนิด คือ
ยอดดุลเดบิต (Debit balance) หมายถึง ผลตางระหวางจํานวนเงินรวมทีม
่ ากกวาจํานวนเงินรวมดาน
เครดิต
ยอดดุลเครดิต (Credit balance) หมายถึง ผลตางระหวางจํานวนเงินรวมที่มากกวาจํานวนเงินรวมดาน
เดบิต

ที่มา : คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

