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ศัพท บัญช ีไทย-อังกฤษ

กระแสเงินสด cash flow

กระแสเงินสดเขา cash inflow

กระแสเงินสดออก cash outflow

กระดาษทําการสอบบัญชี audit working papers

กล


ุ
มหลักทรัพย security portfolio

กองทุน fund

กองทุนจม sinking fund

กองทุนบําเหน็จ บํานาญ pension fund

กองทุนพันธบัตร boud fund

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ provident fund

กอนหักรายจาย gross

การเชา leasing

การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี accounting change

การเปิดเผยขอมูล disclosure

การเสนอขายหลักทรัพย แบบเจาะจง private offering,

การเสนอขายหลักทรัพยแบบทั่วไป public offering

การแปลงสภาพ conversion

การแยกห
ุ
นทุน stock split

การแลกเปลี่ยน barter

การแลกเปลี่ยนเช็ค exchange cheque

การแลกเปลี่ยนหน้ีตางสกุลเงินกัน currency seap

การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ของสกุลเงินเดียวกัน single currency interest rate swap

การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตางสกุลเงิน cross currency interest rate swap

การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอางอิง basis swap

การโอนสิทธิ assignment

การใชบัญชีลูกหน้ีเป็นหลักประกัน assigned accounts receivable

การกําหนดมลูคาทางการบัญชี accounting valuation

การขายผอนสง installment sale
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การควบกิจการ business combination

การควบกิจการ merger

การควบคุมโดยใชงบประมาณดําเนินงาน budgetary control

การควบคุมจํานวนการผลิต production control

การควบคุมทางการบัญชี accounting control

การควบคุมภายใน internal control

การควบคุมสินคาคงเหลือ inventory control

การคิดคาเสื่อมราคาโดยวิธีดอกเบี้ยทบตน compound interest depreciation method

การคิดคาเสื่อมราคาโดยวิธีรวมกลุม group depreciation method

การคิดคาเสื่อมราคาโดยวิธีสวนรวม composite depreciation method

การคิดคาเสื่อมราคาในอัตราเรง accelerated depreciation

การจัดสรร appropriation

การจัดสรรกําไรสุทธิ appropriation of net income

การจัดหาเงินโดยบัญชีลูกหน้ีการคา account receivable financing

การจับค


ู
ระหวางรายไดกับรายจาย matching

การจ างงาน employment

การจํานําบัญชีลูกหน้ี pledging of accounts receivable

การซื้อขายบัญชีลูกหน้ี factoring

การตรวจสอบโดยการวิเคราะห analytical review

การตรวจสอบใบสําคัญ vouching

การตรวจสอบกอนการปฏิบัติการ pre audit

การตรวจสอบการจัดการ management audit

การตรวจสอบการดําเนินงาน operational audit

การตรวจสอบการปฏิบัติการ performance audit

การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด compliance audit

การตรวจสอบการประมวลผลของคอมพิวเตอร audit through the computer

การตรวจสอบขอมลูจากรายงานคอมพิวเตอร audit around the computer

การตรวจสอบงบการเงิน financial audit

การตรวจสอบจากของจริงที่มีอยู physical check,

การตรวจสอบดานบรหิาร administrative audit

การตรวจสอบบัญชี audit



การตรวจสอบบัญชี auditing

การตรวจสอบบัญชีประจําปี annual audit

การตรวจสอบบัญชีภายใน internal audit

การตั้งราคาจากทุน cost-plus pricing

การตัดคาสูญสิ้น depletion

การตัดบัญชี amortization

การตัดยอด cut-off

การตีราคาใหม revaluation

การตีราคาสินคาคงเหลือตามวิธีเขากอนออกกอน first in, first out FIFO

การตีราคาสินคาคงเหลือวิธีเขาหลังออกกอน last in, first out LIFO

การทดลองปฏิบัติ reperformance

การทดสอบ test

การทดสอบในการตรวจสอบบัญชี audit test

การบวกแนวตั้ง footing

การบัญชี accounting

การบัญชีเงินกองทุน fund accounting

การบัญชีการเงิน financial accounting

การบัญชีตนทุน cost accounting

การบัญชีตนทุนงานสั่งทํา job order costing

การบัญชีตนทุนตอเน่ือง process costing

การบัญชีตนทุนทางตรง direct costing

การบัญชีตนทุนผันแปร variable costing

การบัญชีตนทุนมาตรฐาน standard costing

การบัญชีตนทุนรวม full costing

การบัญชีตนทุนร วม full absorption costing

การบัญชีตามความรับผิดชอบ responsibility accounting

การบัญชีตามประเภทของกิจกรรม functiconal accounting

การบัญชีบรหิาร administrative accounting

การบัญชีรัฐบาล governmental accounting

การบัญชีสําหรับการรวมกิจการ merger accounting

การบัญชีสําหรับหนวยงาน entity accounting

การบัญชีสําหรับองค การ enterprise accounting



การบันทึกรายการในสมุดบัญชี accounting entry

การปฏิบัติทางการบัญชี accounting practice

การประเมินราคา appraisal

การประมาณการ forecasting

การปรับปรุงคาเสื่อมราคา depreciation adjustment

การปรับปรงุรายการ adjustment

การปรวิรรตเงินตรา foreian exchange

การปันสวน, การแบงสวน allocation

การปันสวนตนทุน cost allocation

การปิดบัญชีประจําปี annual closing

การผานรายการบัญชี posting

การฝากขาย consignment

การพิสูจนยอด reconciliation

การยืนยันความถกูตอง confirmation

การรวมกิจการ consolidation

การรวมกิจการ merger

การร วมคา joint venture

การรับรองตัว๋แลกเงิน acceptance

การรับร
ู
รายได revenue recongnition

การลงบัญชี bookkeeping

การลดคาเงินตรา devaluation

การวางแผนการตรวจสอบบัญชี audit planning

การวางแผนภาษีอากร tax planning

การวิเคราะห analysis

การวิเคราะห จุดค
ุ
มทุน break-even analysis

การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน cost-benefit analysis

การวิเคราะห ตนทุน-จํานวน-กําไร cost-volume-profit analysis

การวิจัยตลาด marketing research

การวิจัยทางการตลาด market research

การสอบบัญชีโดยผ
ู
ตรวจสอบภายนอก external audit

การสอบยันความถกูตอง cross check

การอางอิงระหวางกัน cross-reference



เกณฑ เงินสด cash basis

เกณฑ คางรับคางจาย, เกณฑ สิทธิ accrual basis

เกณฑ ทางการบัญชี basis of accounting

แกไขขอผิดพลาดรายการบัญชี accounting error adjustment

กําไร gains

กําไร profit

กําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแลว realized gain (loss)

กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้น unrealized gain (loss)

กําไรขั้นตน gross earnings, gross income

กําไรขั้นตน gross profit

กําไรตอห
ุ
น earnings per share

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน primary earnings per share

กําไรผันแปร contribution margin

กําไรสวนทุน capital gain

กําไรสะสม accomulated income

กําไรสะสม earned surplus

กําไรสะสม retained earnings

กําไรสะสมจัดสรร appropriated retained earnings,

กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร unappropriated retained earnings

กําไรสุทธิ earnings

กําไรสุทธิ net profit

กําไรสุทธิกอนดอกเบี้ยและหลังภาษี earnings before Interest after Tax (EBIAT)

กําไรสุทธติ อห
ุ
น earnings before per share (EBIT)

กําหนดเอง arbitrary

กิจกรรม activity

กิจกรรมในการจัดหาเงิน financing activities

กิจกรรมการลงทุน investing actitities

กิจกรรมดําเนินงาน operating activities

ขบวนการ procedure

ของเสีย spoilage

ของคงคลังในระดับที่ปลอดภัย safety stock

ของสญูเสีย waste



ขอบังคับของบริษทั articles of association,

ขอบังคับของบริษทั articles of incorporation

ขอผิดพลาด error

ขอมลูย อนกลับ feedback value

ขอสนเทศทางการบัญชี accounting information

ขอสมมุติฐานทางการบัญชี accounting assumption

ขอสมมุติมลูฐานทางการบัญชี basic assumption of accounting

ขาดทุน loss

ขาดทุนขั้นตน gross loss

ขาดทุนตอห
ุ
น loss per share

ขาดทุนสะสม deficit

ขาดทุนสุทธิ net loss

ขาย sale

ขาย sell

ขายสุทธิ net sales

เขาครอบครองกิจการ takeover

ความเชื่อถือได reliability

ความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี audit risk

ความเสี่ยงทางธุรกิจ business risks

ความเห็นแบบมีเงื่อนไข qualified opinion

ความเห็นผ
ู
สอบบัญชี auditor’s opinion

ความครบถวน completeness

ความถูกตองตามที่ควร fairness

ความพรอมที่จะใหตรวจสอบบัญชี auditability

ความลําเอียง bias

ความสมํ่าเสมอ consistency

คาเช า rent

คาเผื่อ allowance

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ allowance for doubtful accounts

คาเผื่อหน้ีสูญ allowance for bad debts

คาเสี่ยงภัย contingence

คาเสื่อมราคา depreciation



คาเสื่อมราคาสะสม accumulated depreciation

คาแรงงาน wage

คาแรงงานทางตรง direct labor

คาแรงทางออม indirect labor

คาใชจาย expense

คาใชจาย overhead

คาใชจายโรงงาน factory overhead

คาใชจายโรงงาน factory overhead expense

คาใชจายโรงงาน manufacturing expense

คาใชจายในการขาย selling expense

คาใชจายในการจัดจําหนาย distribution expense

คาใชจายในการดําเนินงาน operating expense

คาใชจายในการบรหิาร administrative expense

คาใชจายในการผลิต manufacturing overhead,

คาใชจายในการผลิตคิดเขางาน absorbed overhead

คาใชจายคงที่ fixed expense

คาใชจายคางจาย accrued expense

คาใชจายทางการเงิน financial expenses

คาใชจายทางตรง direct overhead

คาใชจายทางออม indirect expense

คาใชจายที่อาจเกิดขึ้น contingent charge

คาใชจายรอตัดบัญชี deferred debit

คาใชจายรอตัดบัญชี deferred expense

คาใชจายลวงหนา prepaid expense

คาใชจายอื่น other expenses

คาการกุศล charity

คาขนสง transportation expense

คาความนิยม goodwill

คางรับคางจาย accrual

คาจ าง wage

คาจ าง, ให เช า hire

คาจ างทางตรง direct wages



คาซ อมแซม repair

คาธรรมเนียมธนาคาร bank charge

คาธรรมเนียมรถบรรทุกสินคา hire charge

คานายหนา brokerage

คานายหนา commission

คาบํารงุรักษา maintenance

คาพาหนะเดินทาง travelling expense

คาระวาง, คาขนสง freight

คาระวางขาเขา freight in

คาระวางขาออก freight out

คาสิทธิ royalty

คาสุทธิ net worth

เครดิต credit

เครดิตธนาคาร bank credit

เครื่องเสีย off-line

เครื่องใชสํานักงาน office equipment

เครื่องจักร machinery

เครื่องตกแตงและติดตั้ง furniture and fixtrues

เครื่องพิมพดีด typwriter

เครื่องมือ tool

คํารับรองของผ
ู
สอบบัญชี auditor’s certificate

คําสั่งซื้อ purchases order

คําสั่งผลิต work order

ค


ู
มือการจัดทํางบประมาณ budget manual

ค


ู
มืองานบัญชี accounting manual

งบ, ใบแจ งยอด statement

งบแสดงแหลงที่มาและการใชเงินทุน statement of sources and applications of funds

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน statement of changes in financial position

งบแสดงฐานะการเงิน statement of financial position

งบกระแสเงินทุน funds flow statement

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร bank reconciliation

งบการเงิน financial statement



งบการเงินเปรียบเทียบ comparative financial statement

งบการเงินคือ งบดุล งบกําไรขาดทุน , รายงานทางการเงิน fianancial statement

งบการเงินประจําปี annual financial statement

งบการเงินรวม combined financial statement

งบการเงินรวม consolidated financial statement

งบการเงินระหวางกาล interim financial statement

งบการเงินอยางยอ condensed financial statement

งบกําไรขาดทุน earnings statement

งบกําไรขาดทุน profit and loss statement

งบกําไรขาดทุนแบบขั้นเดียว single-step income statement

งบกําไรขาดทุนแบบหลายชั้น multiple-step income statement

งบกําไรขาดทุน-วิธีแสดงผลการดําเนินงาน current operating performance

งบกําไรสะสม retained earnings statement

งบกําไรสะสมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน financial accounting

งบดุล balance sheet

งบทดลอง trial balance

งบทดลองกอนปรับปรงุ unadjusted trial balance

งบทดลองกอนปิดบัญชี preclosing trial balance

งบทดลองหลังการปรับปรงุ adjusted trial balance

งบทดลองหลังปิดบัญชี closing trial balance

งบบัญชีกระแสเงินสด cash flow statement

งบประมาณ budget

งบประมาณเงินสด cash budget

งบประมาณใหญ master budget

งบประมาณกระแสเงินสด cash-flow budget

งบประมาณคงที่ fixed budget

งบประมาณที่จัดสรร appropriation budget

งบประมาณที่สามารถยืดหยุนได flexed budget

งบประมาณผันแปร flexible budget

งบประมาณผันแปร variable budget

งบประมาณรายจายการลงทุน capital budget

งาน job



งานระหวางทํา work in process

งานระหวางผลิต work in progress

เงินเดือน payroll

เงินเดือน salary

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร bank overdraft

เงินเฟอ, คาเงินลดลง inflation

เงินเริ่มแรก down payment

เงินให ก
ู

loan receivable

เงินกองทุนสะสม capital fund

เงินก
ู
ธนาคาร bank loan

เงินคางวด installment, instalment

เงินทดรอง advance

เงินทุนหมุนเวียน working capital

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ net working capital

เงินประกัน marginal deposit

เงินปันผล dividend

เงินปันผลคางจาย accrued dividend

เงินปันผลที่ประกาศจาย declared dividend

เงินปันผลระหวางกาล interim dividend

เงินปันผลสะสม accumulated dividend

เงินฝากธนาคาร cash at bank

เงินมัดจํา deposit

เงินลงทุน investment

เงินลงทุนชั่วคราว temporary investment

เงินวางประกัน retention money

เงินสด cash

เงินสดในมือ cash on hand

เงินสดปันผล cash dividend

เงินสดยอย petty cash

จับตองไมได intangible

เจาหน้ีเงินกู loan payable

เจาหน้ีการคา account payable



เจาหน้ีการคา trade account payable

เจาหน้ีตัว๋เงิน bill payable

เจาหน้ีตัว๋เงินจาย note payable

จํานอง mortgage

จุดค
ุ
มทุน break-even point

เช็ค cheque

เช็คของขวัญ cashier’s cheque

เช็คที่ธนาคารรับรองการจายเงิน certified check

เชาซื้อ hire purchase

เชื่อมเขาโดยตรงกับ local area network LAN

ดอกเบี้ย interest

ดอกเบี้ยคางจาย accrued interest

ดอกเบี้ยคางจาย accrued interest payable

ดอกเบี้ยคางรับ accued interest receivable

ดัชนี index

เดบิต debit

ตนทุน cost

ตนทุนในการจัดเก็บสินคา carrying cost

ตนทุนการแปลงสภาพ conversion cost

ตนทุนการผลิต cost of production

ตนทุนกึ่งคงที่ semifixed cost

ตนทุนขั้นตํ่ า prime cost

ตนทุนขาย cost of sales

ตนทุนคงที่ fixed cost

ตนทุนคาเสียโอกาส opportunity cost

ตนทุนคิดเขางาน absorbed cost

ตนทุนคิดเขางาน applied cost

ตนทุนงานสั่งทํา job cost

ตนทุนจม sunk cost

ตนทุนจรงิ actual cost

ตนทุนจากการเปลี่ยนแทน replacement cost



ตนทุนตอหนวย cost unit

ตนทุนตอหนวย unit cost

ตนทุนตามงวดระยะเวลา period cost

ตนทุนถัวเฉลี่ย average cost

ตนทุนทางออม indirect cost

ตนทุนที่ไมสามารถควบคุมไมได uncontrollable cost

ตนทุนที่ควบคุมได managed cost

ตนทุนที่สามารถควบคุมได controllable cost

ตนทุนที่อาจเกิดขึ้น contingent cost

ตนทุนบวกคาขนสง cost and freight

ตนทุนบวกคาระวาง cost and freight C;F

ตนทุนผลิตภัณฑ manufacturing cost

ตนทุนผลิตภัณฑ product cost

ตนทุนผลิตสินคา overhead cost

ตนทุนผันแปร variable cost

ตนทุนมาตรฐาน standard cost

ตนทุนร วม joint cost

ตนทุนวัสดุ material cost

ตนทุนวัสดุทางตรง direct material cost

ตนทุนสวนแตกตาง differentail cost

ตนทุนสวนที่เพิ่มขึ้น incremental cost

ตนทุนสินคาขาย cost of goods sold

ตนทุนสินคาที่ผลิตสําเร็จ cost of goods manufactured

ตราสารแสดงสิทธิในการซื้อหุน warrants

ตราสารจากการซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา currency futures

ตราสารอัตราดอกเบี้ยลวงหนา interest rate futures

ตลอดปี year-around

ตลอดปี yearly

ตลาดมืด black market

ตัดออก write-off

ตัว๋เงินที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัว floating rate note (FRN)

ตัวแทน agent



ตัว๋แลกเงิน bill of exchange

ตัว๋สัญญาใชเงิน promissory note

ตัวอยาง sample

ตารางเวลา schedule

ตารางการจัดอายุหน้ี aging schedule

ถัวเฉลี่ย average

ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก weighted average

ถึงกําหนด nature , due

ทบทวน review

ทรัพย สิน asset

ทรัพย สินถาวร fixed asset

ทรัพย สินถาวรไมมีตัวตน intangible fixed asset

ทรัพยสินถาวรที่มีตัวตน tangible fixed asset

ทรัสต รีซีท trust receipt

ทะเบียนเช็ค check register

ทะเบียนใบสําคัญจาย voucher register

เทคนิคการตรวจสอบบัญชี audit technique

ที่ดิน land

ที่ดิน property

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ property, plant and equipment

ทุกปี year after year

ทุน capital

ทุนเรอืนห
ุ
น capital stock

ทุนชําระแล ว paid-in capital

ทุนสํารอง capital reserve

ธนบัตร bank note

นโยบายการบัญชี accounting policies

นักบัญชี accountant

นายหนา broker

แนวการตรวจสอบบัญชี audit program

แนวความคิด concept



แนวความคิดเบื้องตน basic concept

แนวทางการตรวจสอบ audit trail

แนวทางการตรวจสอบบัญชี audit guide

นําบัญชีหักกลบลบหน้ีกัน account stated

บริษทั จํากัด corporation

บริษทั จํากัด limited company

บริษทัเอกชน private company

บริษทัในเครือ affiliated company

บริษทัใหญ holding company

บริษทัใหญจํากัด parent company

บริษทัไดรับอนุญาต authorized company

บริษทัจดทะเบียน listed company

บริษทัที่เกี่ยวของกัน related company

บริษทัมหาชน จํากัด public company

บริษทัมหาชน จํากัด public limited company

บริษทัยอย subsidiary company

บริษทัหลักทรัพย securities company

บัญชี ฝากเงินธนาคาร bank

บัญชีเงินฝากประจํา deposit account

บัญชีเงินสด cash account

บัญชีเดินสะพัด account current

บัญชีเดินสะพัด current account

บัญชีเบิกใชส วนตัว drawing account

บัญชีแยกประเภท ledger account

บัญชีแยกประเภทซื้อเชื่อ purchases ledger

บัญชีแยกประเภทลูกหน้ี sales ledger

บัญชีกําไรขาดทุน profit and loss account

บัญชีกําไรขาดทุน revenue account

บัญชีกําไรขาดทุน temporary account

บัญชีกําไรขาดทุนจัดสรร profit and loss appropriation account

บัญชีคุมยอด control account

บัญชีงบดุล balance sheet account



บัญชีจรงิ real account

บัญชีจัดสรร appropriation account

บัญชีจายคาจ าง wages account

บัญชีตนทุนรวม absorption costing

บัญชีตรงขาม contra accounts

บัญชีทุน capital account

บัญชีปรับมลูคา offset account

บัญชีปรับมลูคา valuation account

บัญชีพัก suspense account

บัญชียอย subsidiary accounts

บัญชีระหวางโอน clearing accounts

บัญชีรายละเอียดการขายสินคา account sales

บัญชีรปูตัว “ที” T- account

บัญชีสวนบุคคล personal account

บัญชีสาขา branch accounts

บัญชีสาขา detail account

บัตรเงินฝาก certificate of deposit

บันทึกงานตรวจสอบบัญชี audit memorandum

บันทึกทางการบัญชี accounting records

ใบเสรจ็รับเงิน receipt

ใบแจ งยอดเงินฝากจากธนาคาร bank statement

ใบแจ งยอดเงินฝากธนาคาร bank statement

ใบแจ งยอดประจําเดือน monthly statement

ใบแจงวาเป็นลูกหน้ี debit note

ใบกํากับสินคา invoice

ใบกํากับสินคา sales invoice

ใบตราสงสินคา bill of lading

ใบลงเวลาทํางาน job sheet

ใบสั่งงาน job card

ใบสําคัญ voucher

ใบสําคัญรายวันทั่วไป journal voucher

ปลายปีปฏิทิน year-end



ปันสวน, แบงสวน allocate

ปีงบประมาณ budget period

ปีที่ใชเป็นปีฐาน base period,

ปีที่ทําการตรวจสอบบัญชี audit year

เป็นอิสระ independent

ผลตาง variance

ผลตางในปรมิาณการผลิต volume variance

ผลตางของกําลังการผลิต capacity variance

ผลตางคาแรง labor variance

ผลตางคาใชจายโรงงาน factory overhad variance

ผลตางจากราคา price variance

ผลตางที่ไมพอใจ unfavorable variance

ผลตางที่นาพอใจ favorable variance

ผลตางอัตราคาแรง wage rate variance

ผลที่ตางจากงบประมาณ budget variance

ผลิตผลพลอยได by product

ผลิตภัณฑ product

ผลิตภัณฑมีตําหนิ defective product

ผังแสดงจุดค
ุ
มทุน break-even chart

ผังบัญชี chart of accounts

แผนกการตรวจสอบบัญชี audit plan

แผนภูมิสายการทํางาน flowchart

ผ
ู
ควบคุมบัญชี controller, comptroller

ผ
ู
ตรวจสอบบัญชี auditor

ผ
ู
ตรวจสอบภายในรับอนุญาต certified internal auditor

ผ
ู
ถือห

ุ
น shareholder

ผ
ู
ประกอบการ entrepreneur

ผ
ู
ฝากขาย consignor

ผ
ู
รับฝากเงินประเภทเงินฝากประจํา deposit-taker

ผ
ู
รับฝากขาย consignee

ผ
ู
รับสัมปทาน franchisee

ผ
ู
สอบบัญชีคนกอน predecessor auditor



ผ
ู
สอบบัญชีรับอนุญาต certified public accountant (CPA)

ผ
ู
หัดใหม, มือใหม youngling

พนักงานบัญชี bookkeeper

พอคา seller

พอคา vendor

พันธบัตร bond, debenture

พันธบัตรแปลงสภาพ convertible bond

พันธบัตรที่มีหลักทรัพยคํ้ าประกัน secured bond

พิสูจนติดตาม trace

พิสูจนยืนยัน verify

เพิ่มคา write up

แฟมถาวร permanent file

แฟมปัจจุบัน current file

พระราชบัญญัติการบัญชี 2543 Accounting Act.B.E.2543(2000)

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547 Accounting Professional Act.B.E 2547(2004)

ภาษีเงินไดนิติบุคคล income tax

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี deferred income tax

ภาษีขาย output tax

ภาษีซื้อ input tax

ภาษีมูลคาเพิ่ม value added tax

ภาษีธุรกิจเฉพาะ special business tax

ภาษีหัก ณ ที่จาย withholding tax

มรรยาทของผ
ู
สอบบัญชี professional Ethics-Auditor

มาตรฐาน standard

มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี audit standard

มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี auditing standards

มาตรฐานการบัญชี accounting standard

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป generally accepted accounting standard

มีเงื่อนไข qualified

มลูคา value

มูลคาเพิ่ม added value



มูลคาเพิ่ม value added

มลูคาเศษซาก scrap value

มลูคาการชําระบัญชี liquidation value

มลูคาตามบัญชี book value

มลูคาตามบัญชีตอห
ุ
น book value per share

มูลคาที่กําหนด stated value

มูลคาที่ตราไวหนาตัว๋ face value

มูลคาปัจจุบัน present value PV.

มูลคาปัจจุบันสุทธิ net present value

มลูคายุติธรรม fair value

มลูคาราคาตลาด market value

มลูคาราคาประเมิน appraised value

มูลคาราคาปัจจุบัน present value

มูลคาสุทธิที่จะไดรับ net realizable value

ไมมีสิทธิ ์ without rights

ยอดคงเหลือ balance

ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร bank balance

ยอดดุลเครดิต credit balance

ยอดดุลเดบิต debit balance

ยอดดุลในบัญชี account balance

ยอดยกไป carry forward

ยอดยกมา bring forward

ยอดยกมา brought forward

ยอดยกมา historical

ยานพาหนะ vehicle

รหัสไปรษณีย zip code

รอบระยะเวลา 1 รอบปีบัญชี fiscal year

รอบระยะเวลางบประมาณ budget period

รอบระยะเวลาบัญชี accounting period

รอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบ audit period

ระบบในสําคัญจาย voucher system

ระบบการควบคุมภายใน internal control system



ระบบบัญชี accounting system

ระบบบัญชีเดี่ยว single-entry system

ระบบบัญชีค


ู
double-entry system

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ management information system (MIS)

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี accounting Information system

ระยะเวลาการรับชําระหน้ีถัวเฉลี่ย average collection period

ระยะเวลาคืนทุน payback period

ระยะเวลารอรับชําระหน้ี collection period

รัฐวิสาหกิจ state enterprise

ราคาขาย sales value

ราคาขายปลีก retail price

ราคาคงเหลือ residual value

ราคาตนทุนในปัจจุบัน current cost

ราคาตลาด market price

ราคาตลาดยุติธรรม fair market value

ราคาตอหนวย unit price

ราคาตามบัญชียกมา gross book value

ราคาตามบัญชีสุทธิ net book value

ราคาตามมลูคา at par

ราคาถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ moving average

ราคาที่ตราไวในหลักทรัพย par value

ราคาทุนเดิม historical cost

ราคาทุนหรือตลาดที่ตํ่ ากวา lower of cost or market

ราคามาตรฐาน standard price

ราคามลูคาซาก scrap value

ราคายุติธรรม fair price

ราคาสินคาตามใบอินวอยซ free on Board F.O.B.

ราคาสินคาที่สงถึงผูรับขนสินคา free on board (F.O.B.)

ราคาสินคารวมคาขนสง cost and freight (C;F)

ราคาสินคารวมคาประกันภัยและคาขนสง cost, insurance and freight (C.I.F.)

รายได income



รายได revenue

รายได revenue income

รายไดคางรับ accrued income

รายไดที่เกิดขึ้น realized revenue

รายไดที่ยังไมเกิดขึ้น unrealized revenue

รายไดรอการตัดบัญชี unearned revenue

รายไดรอการรับร
ู
รายได deferred income

รายไดรอดการตัดบัญชี deferred revenue

รายไดสวนเพิ่ม incremental revenue

รายไดอื่น other income

รายการ transaction

รายการเทียบเทาเงินสด cash equivalent

รายการทางธรุกิจ business transaction

รายการทางบัญชี accounting transaction

รายการที่ไมเป็นตัวเงิน non-monetary items

รายการปรับปรงุ adjusted entry

รายการปรับปรงุจากการตรวจสอบบัญชี audit adjustment

รายการปิดบัญชี closing entry

รายการพิเศษ extraordinary item

รายงานเงินฝากธนาคาร bank report

รายงานการตรวจสอบบัญชี audit report

รายงานของผ
ู
สอบบัญชี auditor’s report

รายงานตรวจสอบบัญชี audit opinion

รายงานประจําปี annual report

รายงานผูสอบบัญชีที่มีเงื่อนไข qualified auditor’s report

รายจาย expenditure

รายจายการลงทุน capital expenditure

รายจายฝ ายรายได revenue expenditure

รายจายรอการตัดบัญชี deferred charge

รายละเอียดประกอบ supplementary statement

ลดคา write down

ลดลง subsidize



ล าสมัย obsolete

ลิขสิทธิ ์ copyright

เล็ตเตอรออฟเครดิต letter of credit L/C

เล็ตเตอรออฟเครดิตเพื่อการคํ้าประกัน standby letter of credit

เล็ตเตอรออฟเครดิตที่ยังใชไมเต็มจํานวน unused letter of credit

ลูกหน้ี debtor

ลูกหน้ี receivable

ลูกหน้ีการคา account receivable

ลูกหน้ีจากการขายลด account receivable discounted

ลูกหน้ีตัว๋เงิน bill receivable

ลูกหน้ีตัว๋เงินรับ note receivable

ลูกหน้ีรอตัดบัญชี deferred debt

วกเวียนไปมา zigzag

วงเงินสดยอย imprest cash

วงจร network

วงจรบัญชี accounting cycle

วัฏจักรวงจรการดําเนินงาน operating cycle

วัตถุดิบ material

วัตถุดิบ raw material

วัตถุทางตรง direct material

วันครบกําหนดการชําระคาหลักทรัพย account day

วัสดุ supply

วัสดุโรงงาน factory agenda

วัสดุทางออม indirect material

วาระการประชุม agenda

วิธีเมื่องานเสร็จสิ้นตามสัญญา completed contract method

วิธีเสนตรง straight-line method

วิธีกองทุนจม sinking fund method

วิธีการคิดตนทุนในการผลิตแตละครั้ง batch costing

วิธีการตรวจสอบบัญชี auditing procedure

วิธีการบัญชี accounting procedure

วิธีการบัญชีขายผอนสง installment method of accounting



วิธีการบัญชีสินคาคงเหลือที่บันทึกเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี periodic inventory method

วิธีการบัญชีสินคาคงเหลือที่บันทึกแบบตอเน่ือง perpetual inventory method

วิธีคิดคาเสื่อมราคาทรัพยสิน of depreciation

วิธีจํานวนผลผลิตที่ได productive output method

วิธีชั่วโมงทํางาน service-hours method

วิธีตนทุนงานสั่งทํา job order costing

วิธีนับผลรวมจํานวนปี sum of the years digits method

วิธียอดลดลง declining balance method

วิธีราคาทุน cost method

วิธีสินคาตามอัตรากําไรขั้นตน gross profit method

วิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ percentage of completion method

เศษซาก scrap

ศนูย ตนทุนทางออม indirect cost centre

สิทธกิารเชา leasehold

สมการบัญชี accounting equation

สมมติฐาน assumption

สมุดเงินสด cash journal

สมุดเงินสดยอย peety cash book

สมุดแยกประเภทยอย subsidiary ledger

สมุดบัญชี book of account

สมุดบัญชีเงินสด cash book

สมุดบัญชีเงินสด cash book C.B.

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป general ledger

สมุดบัญชีรายวัน journal

สมุดบัญชีรายวันทั่วไป general journal

สมุดบันทึกจากการตรวจสอบบัญชี audit notebook

สมุดบันทึกรายวันสงคืน purchases return book

สมุดรายวัน day book

สมุดรายวันเงินสดจาย cash disbursement journal

สมุดรายวันเงินสดรับ cash receipts journal

สมุดรายวันขั้นตน book of orginal entry,

สมุดรายวันขาย sales day book



สมุดรายวันขาย sales journal

สมุดรายวันซื้อ bought day book

สมุดรายวันซื้อเชื่อ purchases day book

สลักหลัง endorse

สลักหลัง indorse

สวนเกิน surplus

สวนเกินจากการประเมินราคา appraisal surplus

สวนเกินทุน capital surplus

สวนเกินมลูคาห
ุ
น premium on share

สวนเกินมลูคาห
ุ
นก

ู
bond premium

สวนเพิ่ม differential

สวนเพิ่ม incremental

สวนเพิ่มจากตนทุน mark on

สวนเพิ่มจากราคาขาย mark up

สวนของผ
ู
ถือห

ุ
น shareholders’ equity

สวนของผ
ู
ถือห

ุ
นสวนของเจ าของ owners’ equity

สวนตํ่ากวามูลคาหุนกู bond discount

สวนที่ลดราคา markdown

สวนลด discount

สวนลดเงินสด cash discount

สวนลดการคา trade discount

สวนลดจาย sales discount

สวนลดธนาคาร bank discount

สวนลดรับ discount received

สวนลดรับ purchase discount

สะสม accumulate

สัญญา contract

สัญญาการซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา forward exchange contract

สัญญาการซื้อขายลวงหนา forward contract

สัญญาระยะยาว long-term contract

สัญญาอัตราดอกเบี้ยลวงหนา forward rate agreement



สัปทาน franchise

สาขา branch

สาขายอย subsidiary

สาระสําคัญ materiality

สํารอง reserve

สิทธิการซื้อหรือขายเงินตราตางประเทศ currency option

สิทธบัิตร patent

สินเชื่อเพื่อการสงสินคาออก packing credit

สินคา goods

สินคาคงเหลือ inventory

สินคาฝากขาย goods on consignment

สินคาระหวางผลิต goods in process

สินคารับคืน sales return

สินคาสงคืน purchases return

สินคาสําเรจ็รปู finished goods

สินทรัพย จากการลงทุน capital asset

สินทรัพย ถาวรมีตัวตน tangible fixed asset

สินทรัพยที่จับตองไมได intanbible asset

สินทรัพยที่มีอายุการใชงานจํากัด limited – life asset

สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น contingent asset

สินทรัพย หมุนเวียน current asset

สินทรัพยหมุนเวียนที่เปลี่ยนเป็นเงินสดไดเร็ว quick asset

สินทรัพยอื่น other assets,

หนวยงานการบัญชี accounting unit

หนวยงานทางการบัญชี accounting entity

หนังสือบริคณหสนธิ memorandum of association

หนังสือยินยอมชดใชคาเสียหาย letter of undertaking

หนังสือยืนยันยอดจากธนาคาร bank confirmation

หนังสือรับทราบภาระหน้ีสิน letter of comfort

หนาบัญชี folio

หน้ีระยะยาว (ที่เกิน 1 ปี) long-term debt

หน้ีสงสัยจะสูญ doubtful accouhts



หน้ีสิน liability

หน้ีสินโดยประมาณ estimated liability

หน้ีสินคางจาย accured liability

หน้ีสินจากการจายเงินปันผล liability dividend

หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น contingent liability

หน้ีสินระยะยาว long-term liability

หน้ีสินระยะสั้น short-term liability

หน้ีสินหมุนเวียน current liability

หน้ีสินอื่น other liability

หน้ีสูญ bad debt

หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน footnotes to financial statement

หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน notes to financial statement

หลักการเกิดขึ้นของรายได revenue realization principle

หลักการบัญชี principles of accounting

หลักการบัญชีเบื้องตน basic principle of accounting

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป generally accepted accounting principles

หลักความระมัดระวัง conservatism

หลักฐาน evidence

หลักฐาน instrument

หลักฐานการบัญชี accounting evidence

หลักฐานจากการสอบบัญชี audit evidence

หลักทรัพย security

หลักทรัพย ในความตองการของตลาด marketable security

หลักทรัพย ไดรับอนุญาต authorized security

หลักทรัพย จดทะเบียน listed security

หลักทรัพย ทางกฎหมาย legal mortgage

หลักทรัพยที่เป็นที่ดิน land mortgage

หลักราคาทุนเดิม historical cost principle

ห างห
ุ
นสวน partnership

ห างห
ุ
นสวนจํากัด limited partnership

ห
ุ
น bond

ห
ุ
น share



ห
ุ
นก

ู
debenture stock

หุนกูที่มีประกัน guaranteed bond

ห
ุ
นทุน stock

ห
ุ
นทุนจดทะเบียน authorized capital stock

หุนทุนที่ไดรับคืน treasury shares

หุนทุนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย unissued capital shares

ห
ุ
นบุรมิสิทธิ preferred stock

หุนปันผล stock dividend

ห
ุ
นสวน partner

ห
ุ
นสามัญ common stock

อสังหารมิทรัพย , ที่ดิน estate

อัตรา (ดอกเบี้ย) ที่แทจริง effective rate (of interest)

อัตราแลกเปลี่ยน exchange rate

อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว flexible exchange rate

อัตราการการหมุนของลูกหน้ีการคา account receivable turnover

อัตราการซื้อขายลวงหนา forward rate

อัตราการหมุนของสินคา inventory turnover

อัตราการหมุนของสินทรัพย asset turnover

อัตรากําไรตอดอกเบี้ยจาย time-interest-earned

อัตราคาเสื่อมราคาโดยวิธีสวนรวม composite depreciation rate

อัตราคาแรงรายวัน day rate

อัตราคาใชจายการผลิตกําหนดลวงหนา predetermined overhead rate

อัตราดอกเบี้ยขั้นตํ่ าสุด prime rate

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ prime rate

อัตราผลตอบแทน rate of return

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผ
ู
ถือห

ุ
นสามัญ return on common equity

อัตราสวน ratio

อัตราสวนเงินทุนหมุนเรว็ quick ratio

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน current ratio

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเรว็ quick ratio

อัตราสวนของกําลังการผลิต capacity ratio

อัตราสวนสภาพคลอง liquidity ratio



อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของเจาของ debt ratio

อากรแสตมป stamp duty

อาคาร building, plant

อาชีพบัญชี, งานบัญชี accountancy

อายุการใชงาน useful life

เอกสารการจัดทํางบประมาณ budget document

เอกสารจากแหลงภายนอก external document

เอกสารทางการเงิน เช น เช็คหรือตัว๋แลกเงิน financial expense

เอกสารสําหรับสินเชื่อ documentary credit

อํานาจซื้อ purchasing power

อุปกรณ equipment
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