
คําศัพททางบัญชีเบ้ีองตน 

  
สินทรัพย  
หมายถึง สิ่งที่มีตัวตนหรือไมมีตัวตนอันมีมูลคา ซึ่งบุคคลหรือกิจการดเปนเจาของหรือสามารถถือเอก
ประโยชนไดจากกรรมสทิธ์ิในสังหาริมทรัพย อสังหารทิทรัพย สินธ์ิเรยีกรอง มูลคาที่ไดมา รายจายที่
กอใหเกิดสทิธ์ิ และรายจายของงวดบัญชถีัดไป 
 
จากความหมายดังกลาว สินทรัพยในทางบัญชีมีหลายลักษณะดังน้ี 
 
-สินทรัพยที่เปนตัวเงินหรือเทยีงเทาเงิน เชน เงินสด และตั๋วเงินรับตาง ๆ  
-สินทรัพยที่เปนสิทธิเรียกรอง เชน ลูกหน้ี  
-สินทรัพยที่มีตวัตน เชน ทีด่ิน อาคาร รถยนต  
-สินทรัพยที่ไมมีตัวตน เชน สิทธิบัตร ลิขสทิธ์ิ สัมปทาน  
-รายจายทีจ่ายไปแลวจะใหประโยชนตองวดบัญชีถดัไป ไดแก คาใชจายลวงหนาประเภทตาง ๆ 
 
สินทรัพยสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี 
 
สินทรัพยหมุนเวียน (Current asets) หมายถงึ เงินสดหรือสนิทรัพยอ่ืนที่มีเหตผุลจะคาดหมายไดวาจะ
เปลี่ยนเปนเงินสด หรือขาย หรือใชหมดไประหวางรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติของกิจการ  
สินทรัพยถาวร (Fixed assets) หมายถึง สินทรัพยทีมี่ลักษณะคงทนถาวรเพื่อไวใชในการดําเนินงาน
ตามปกติของกิจการ และมีอายุการใชงานนานกวา 1 ป  
สินทรัพยอื่น ๆ (Other assets) หมายถึง สนิทรัพยที่ไมอาจจัดเขาเปนสินทรัพยหมุนเวยีน หรือสินทรัพย
ถาวรได เชน เงินลงทุนระยะยาว รายจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชี เปนตน  
+ 
หน้ีสิน 
หมายถึงพันธะผูกพันกิจการอันเกิดจากรายการคาการกูยืมหรือจากคนอ่ืนซึง่จะตองชาํระคนืในภายหนา
ใหแกบุคคลภายนอกตามสิทธิเรียกรองที่บุคคลภายนอกมีตอกิจการดวยสินทรัพยหรือบริการหน้ีสิน
สามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี 
 
หน้ีสินหมุนเวยีน (Current liabilities) หมายถึง หน้ีสินซึ่งมีระยะเวลาการชําระคืนภายใน 1 ป หรือ
ภายในรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกตขิองกิจการดวยสินทรัพยหมุนเวียน หรือดวยการกอหน้ีสิน
ระยะสั้นอ่ืนแทน  
หน้ีสินระยะยาว (Long - term liabilities) หมายถึง หน้ีสนิซึ่งมีระยะเวลาการชําระคืนเกินกวา 1 ป หรือ
เกินกวารอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติของกิจการ หน้ีสินระยะยาวแบงออกเปนหลายประเภท เชน 
เงินกูยืมระยะยาว หุนกู พันธบัตรเงินกู เปนตน  
หน้ีสินอื่น ๆ (Other liabilities) หมายถึง หน้ีสินซึ่งไมอาจจัดเปนหน้ีสินหมุนเวียนและหน้ีสินระยะยาว 
เชน เงินสะสมหรือเงินบํานาญของลูกจาง พนักงาน เงินกูยืมระยะยาวจากเจาหนาที่ของบริษัทหรือบรษัิท
ในเครือรายไดรอการตัดบัญช ีเปนตน  
- 
รายได 
หมายถึง ผลตอบแทนที่กิจการไดรับจากการขายสินคาหรือบรกิารตามปกติของกิจการรวมทัง้ผลตอบแทน
อ่ืน ๆ ที่ไมไดเกิดจากการดําเนินงานตามปกติ รายไดแบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 
 
รายไดจากการขาย (Sales) หมายถึง รายไดที่เกิดจากการขายสินคาหรือบริการอันเปนรายไดจากการ
ดําเนินงานตามปกติ เชน กิจการซื้อขายสินคา รายไดของกิจการ คือ รายไดจากการขายสนิคา สวนกิจการ
ใหบริการ เชน ซอมเครื่องไฟฟา รายไดของกิจการ คือ รายไดคาซอม  
รายไดอื่น (Other incomes) หมายถึง รายไดที่มิไดเกิดจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการซึ่งเปน
รายไดที่ไมใชรายไดจากการขายสินคาหรือบรกิารน่ันเอง  
- 
สวนของเจาของ 



หมายถึง ทุนที่เจาของกิจการนํามาลงทุนเปนเงินสดหรือสินทรัพยอ่ืนรวมทั้งกําไรสทุธิทีย่ังมิไดแบงใหแก
สวนของเจาของกิจการดวย สวนจองเจาของจะมีคนเดยีวหรอืหลายคนก็ไดข้ึนอยูกับประเภทของธุรกิจ 
สวนของเจาของกิจการแบงไดเปน 3 ประเภท ดังน้ี  
 
กิจการเจาของคนเดียว สวนของเจาของกิจการประกอบดวยบัญชทีุน กําไรหรือขาดทุนสุทธิ และถอนใช
สวนตวั  
หางหุนสวน สวนของเจาของกิจการเรียกวา สวนของผูเปนหุนสวน (Partners' equity) เปนผลรวม
ของทุนของผูเปนหุนสวนทุกคน ซึ่งทุนของผูเปนหุนสวนแตละคนน้ันประกอบดวยผลรวมของเงินลงทุน 
เงินถอนทุนและสวนแบงผลกําไรและขาดทุนสุทธิ  
บริษัทจํากัด สวนของเจาของกิจการเรียนกวา สวนของผูถือหุน (Shareholders' equity) เปนผลรวม
ของทุนจดทะเบียนตามกฎหมายของบริษัททีแ่สดงอยูในรูปชนิดของหุน จํานวนและมูลคาหุน สวนเกิน
มูลคาหุนหรือสวนต่ํากวามูลคาหุนและกําไรสะสม  
- 
คาใชจาย 
หมายถึง ตนทนุสวนที่หักออกจากรายไดในรอบระยะเวลาทีด่ําเนินการงานหน่ึง คาใชจายสามารถแบงได
เปน 3 ประเภท ดังน้ี 
 
ตนทุนขาย (Cost of sales) หมายถึง ตนทุนของสินคาที่ขายหรือบริการที่ให กลาวคือในกิจการซื้อเพ่ือ
ขาย ตนทุนของสินคาที่ขายจะรวมราคาซื้อและคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปน เพ่ือใหสินคาอยูในสภาพพรอมที่
จะขาย สวนในกิจการผลิตเพ่ือขายตนทุนของสินคาที่ขายคือ ตนทุนการผลิตของสินคาน้ัน ซึ่ง
ประกอบดวย คาวัตถดุิบ คาแรงงานและโสหุยการผลิต  
คาใชจายในการดาํเนินงาน (Operating expenses) หมายถึง คาใชจายทีเ่กิดข้ึนอันเองมาจากการขาย
สินคาหรือบริการ และคาใชจายที่เกิดข้ึนเน่ืองจากการบรหิารกิจการอันเปนสวนรวมของการดําเนินงาน  
คาใชจายอื่น (Other expenses) หมายถึง คาใชจายนอกเหนือจากที่จดัเขาเปนตนทุนขายและคาใชจาย
ในการดาํเนินงาน เชนดอกเบ้ียจาย ภาษีเงินได  
คาใชจายสําหรบัธุรกิจขายสินคา จะประกอบดวย ตนทุนขาย คาใชจายในการดําเนินงาน และคาใชจาย
อ่ืน สําหรับธุรกิจขายบริการคาใชจายจะประกอบไปดวยคาใชจายในการดําเนินงานและคาใชจายอ่ืน
เทาน้ัน 
- 
งบการเงิน 
เปนรายงานทางการเงินที่นําเสนอขอมูลเพ่ือแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของ
กิจการโดยถูกตองตามที่ควรในแตละงวดบัญชีใดบัญชหีน่ึง หรือระหวางงวดบัญชีก็ไดงบการเงินจะแสดง
ขอมูลโดยถูกตองตามทีค่วรก็ตอเมื่อกิจการไดปฏิบัตติามมาตรฐานการบัญชีอยางเหมาะสม รวมทั้งการ
เปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมเม่ือจําเปน งบการเงินดังกลาวจะเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินในการตัดสินใจเชงิ
เศรษฐกิจ และสามารถแสดงถงึผลการปฏิบัตงิานของฝายบรหิาร ซึ่งไดรับความไววางใจใหดูแลทรัพยากร
ของกิจการ งบการเงินตองจัดทําอยางนอยปละ 1 ครั้ง และจะตองนําเสนอขอมูลดังตอไปนี้ คือ สินทรัพย 
หน้ีสิน สวนของเจาของ รายได คาใชจาย และกระแสเงินสด 
สวนประกอบของงบการเงินทีส่มบูรณ ประกอบดวย 
 
งบดุล (Balance sheet) เปนรายงานทีจ่ัดทําข้ึนเพ่ือแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหน่ึงวามี
สินทรัพยและหน้ีสินประเภทอะไรเปนมูลคาเทาใด และมีเงินทุนเปนเทาใด  
งบกาํไรขาดทนุ (Income Statement) เปนรายงานที่จัดทําข้ึนเพ่ือแสดงผลการดําเนินงานของกิจการใน
ระหวางงวดบัญช ีหรือสิ้นงวดบัญชีใดบัญชีหน่ึง  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของเจาของ (Statement of changes in owners' equity) หมายถึง 
รายงานที่จดัทาํข้ึนเพ่ือแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ  
งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) เปนรายงานที่แสดงถึงการไดมาและใชไปของเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (Note of Financial Statement) ประกอบดวยการอธิบาย และการ
วิเคราะหรายละเอียดของจํานวนเงินที่แสดงในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสดและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ โดยแสดงในรูปของงบยอย หรืองบประกอบตางๆ รวมทัง้ขอมูลเพ่ิมเติม 
ขอมูลที่มาตรฐานการบัญชีกําหนดใหตองเปดเผย และการเปดเผยขอมูลอ่ืนที่ทาํใหงบการเงินแสดงโดย
ถูกตองตามทีค่วร ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินในการตดัสินใจไดถกูตอง  
- 



เดบิต 
เดบิต (Debit) ใชอักษรยอวา "Dr หมายถึง 
จํานวนเงินทีแ่สดงทางดานซายของบัญช ี 
การลงรายการทางดานซายของบัญชี หรือการผานบัญชีอันกระทําใหสินทรัพย หรือคาใชจายเพิ่มข้ึน  
การลงรายการทางดานซายของบัญชี หรือการผานบัญชีอันกระทําใหหน้ีสนิ รายการเงินทนุ หรือรายได
ลดลง  
- 
เครดิต 
เครบิต (Credit) ใชอักษรยอวา "Cr หมายถึง 
จํานวนเงินทีแ่สดงทางดานขวาของบัญช ี 
การลงรายการทางดานขวาของบัญชี หรือการผานบัญชีอันกระทําใหสินทรัพย หรือคาใชจายลดลง  
การลงรายการทางดานขวาของบัญชี หรือการผานบัญชีอันกระทําใหหน้ีสนิ รายการเงินทนุ หรือรายได
เพ่ิมข้ึน  
 
จากความหมายดังกลาว เดบิตจะใชบันทึกรายการพรอมกับจํานวนเงินทางดานซายของบัญช ีในการ
บันทึกรายการจะมีผลทําใหบัญชีสินทรัพยหรือบัญชีคาใชจายเพ่ิมข้ึน สวนบัญชีหน้ีสิน ทุน หรือบัญชี
รายไดจะลดลง สําหรับเครดติจะใชบันทึกรายการพรอมกับจํานวนเงินทางดานขวาของบัญช ีในการบันทึก
รายการจะมผีลทําใหบัญชหีน้ีสิน ทุน หรือบัญชีรายไดเพ่ิมข้ึน สวนบัญชสีนิทรัพย หรือบัญชีคาใชจายจะ
ลดลง 
ผลตางระหวางจํานวนเงินรวมดานเดบิต และจํานวนเงินรวมดานเครดิตของแตละบัญชีเรยีกวายอด
คงเหลือในบัญชีหรือยอดดลุบัญช ี(Account balance) ซึ่งแบงออกเปน 2 ชนิด คือ 
 
ยอดดุลเดบิต (Debit balance) หมายถึง ผลตางระหวางจาํนวนเงินรวมทีม่ากกวาจํานวนเงินรวมดาน
เครดติ  
ยอดดุลเครดติ (Credit balance) หมายถึง ผลตางระหวางจํานวนเงินรวมที่มากกวาจาํนวนเงินรวมดาน
เดบิต  
  
ท่ีมา :  คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 


