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ได้แก่ เงินสด (Cash) เงินฝำกธนำคำรระยะสั้น 3-6 เดือน (3 month-

Deposit) ลูกหนี้ค้ำงรับ  (Account Receivable) เป็นต้น

ส่วนสินทรัพย์ระยะยำว (Long-term Asset) ได้แก่ เงินฝำก

ประจ�ำ ประมำณ 1 ปีขึ้นไป (Long-term Deposit)  สินทรัพย์ถำวร 

(Fixed Assets) ได้แก่ เฟอร์นเิจอร์ และอปุกรณ์ส�ำนกังำน (Furniture 

& Fixture, Office Equipment) ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ำง (Land & 

Building)

✯ Auditor ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีอำจแบ่ง

กว้ำงๆ เป็นผูต้รวจสอบภำยใน (Internal Auditor) ซึง่มกัเป็นพนกังำน

ประจ�ำของบรษิทั/หน่วยงำน มหีน้ำทีห่ลกัในกำรตรวจสอบระบบงำน

ให้มีประสิทธิภำพ และระบบควบคุมงำนภำยในที่แข็งแกร่ง

ผูต้รวจสอบภำยใน จงึอำจกล่ำวได้ว่ำท�ำงำนตรวจสอบระบบ

กำรท�ำงำน (Operational Audit) ส่วนผูต้รวจสอบภำยนอก (External 

Auditor) หรอืผูส้อบบญัชรีบัอนญุำต (Certified Public Accountant) 

เป็นส�ำนกังำนบญัชทีีบ่รษิทัต้องว่ำจ้ำงมำตรวจสอบบญัชเีพือ่ให้เป็น

ไปตำมข้อก�ำหนดทำงกฎหมำย ซึง่อำจเรยีกว่ำมำท�ำหน้ำทีต่รวจสอบ

กำรเงิน Financial Audit

 ✯ Balance Sheet งบดุล คือ รำยงำนสถำนะทำงกำรเงิน

ขององค์กร ประกอบด้วย สินทรัพย์ (Assets) ส่วนของเจ้ำหนี้ (Lia-

bilities) และส่วนของเจ้ำของ/ผู้ถือหุน้ (Owner’s Equity/Sharehold-

ers)

ส่วนของเจ้ำหนีอ้ำจประกอบด้วย เจ้ำหนีค้้ำงจ่ำย (Accounts 

Payable) เงินกู้ระยะสั้น (Short-term Loan) เงินกู้ระยะยำว (Long-

ก่อน
จะเริม่น�ำเสนอค�ำศพัท์รอบตวัในตอนที ่2 นี ้ผูเ้ขยีนขอ

แก้ค�ำผิด จำกตอนแรก (ฉบับที่ 277 ประจ�ำเดือน

มกรำคม 2563) ในหัวข้อค�ำศัพท์ Restroom/Toilet ห้องน�้า ที่กล่ำว

ถึงเครื่องเป่ำมือแห้ง (Hair Dryer) ค�ำที่ถูกต้องคือ Hand Dryer ค่ะ

ฉบบันีภ้ำษำองักฤษรอบตวัขอน�ำเสนอค�ำศพัท์ใกล้ตวัมำกๆ 

โดยเฉพำะคนท�ำงำนประจ�ำที่จะต้องมีกำรติดต่อกับส่วนงำนนี้อย่ำง

แน่นอน นั่นคือส่วน/แผนกบัญชี และกำรเงินนั่นเอง ซึ่งเป็นส่วนงำน

ทีมี่ควำมส�ำคญัมำกส่วนหนึง่ในองค์กร นอกจำกนัน้ในชวีติประจ�ำวนั

หำกมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องบัญชีและกำรเงินพื้นฐำนบ้ำง จะ

สำมำรถช่วยให้เรำบริหำรรำยรับ รำยจ่ำยของเรำให้มีประสิทธิภำพ

มำกขึ้น เพิ่มสุขภำพทำงกำรเงิน (Financial Well-being) ของเรำได้

อีกด้วย

✯ Accounts, Accounting, Accountant บัญชี กำรบัญชี/

เรื่องบัญชี/สมุห์บัญชี/นักบัญชี    

Accounts Accountant เป็นค�ำนำม Accounting เป็นเหมอืน 

adjective ใช้ประกอบ ขยำย ค�ำอื่น เช่น  Accounting Department 

แผนกบัญชี  Accounting Work งำนด้ำนบัญชี  Accounting Stan-

dard มำตรฐำนทำงบัญชี เป็นต้น  

อย่ำงไรกต็ำม “บญัช”ี เป็นค�ำกลำง ส่วนงำนบญัชยีงัแบ่งปลกี

ย่อยได้อีก เช่น Bookkeeping / Bookkeeper แปลว่ำกำรลงบัญชี  

ผู้ลงบัญชี Costing บัญชีต้นทุน เป็นต้น

✯ Assets สินทรัพย์ ทรัพย์สิน สินทรัพย์ทำงบัญชียังแบ่ง

เป็นหลำยประเภท สินทรัพย์ระยะสั้น (Short-term / Current Asset) 
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term Loan) ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย (Accrued Interest)

ส่วนของเจ้ำของแบ่งหลักๆ เป็น ส่วนทุน/เงินทุน (Capital) 

เงินส�ำรอง/ก�ำไรสะสม (Reserves/Retained Earnings)   เป็นต้น

✯ Budget งบประมาณ ทุกหน่วยงำน ทุกองค์กร มีควำม

จ�ำเป็นอย่ำงยิง่ในกำรจัดท�ำงบประมำณเพือ่เป็นกรอบ และเป้ำหมำย

ของรำยรับ รำยจ่ำยของแต่ละปี ทั้งนี้ยังรวมถึงบุคคลทั่วไปด้วย หำก

มีกำรวำงแผนกำรเงิน ตั้งงบประมำณรำยรับ-จ่ำยของเรำไว้จะท�ำให้

เรำมีเป้ำหมำยในกำรออม และควบคุมกำรใช้จ่ำยของเรำได้ดีขึ้น

กำรท�ำงบประมำณ (Budgeting) ประมำณกำรงบประมำณ 

(Budget Forecast) กำรวำงแผนงบประมำณ (Budget Planning) 

ปีงบประมำณ (Budget Year) ซึ่งอำจไม่ตรงกับปีปฏิทิน (Calendar 

Year) เช่นปีงบประมำณของรฐับำลไทยจะเริม่จำกวนัที ่1 ตลุำคม ถึง 

30 กันยำยนของปีถัดไป เป็นต้น

✯ Cash Flow กระแสเงินสด เป็นรำยงำนทำงกำรเงิน 

ตวัหนึง่ทีจ่ะบอกถงึสถำนะเงนิสดของกจิกำร ณ เวลำหนึง่ ประกอบด้วย

กระแสเงินสดรับ (Cash In-flow) และกระแสเงนิสดจ่ำย (Cash Out-

flow)

✯ Depreciation ค่าเส่ือมราคา ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (Ac-

cumulated Depreciation)  

ค่ำเสือ่มรำคำเป็นค่ำใช้จ่ำยทำงบญัช ีไม่ใช่ค่ำใช้จ่ำยทีม่กีำร

จ่ำยเงนิออกไปจรงิ แต่ต้องมกีำรตัง้ และน�ำมำหกัจำกมลูค่ำทรพัย์สนิ

ตำมมำตรฐำนทำงกำรบญัช ีโดยจ�ำนวนปีทีจ่ะหกัขึน้กับประเภทของ

ทรัพย์สิน โดยทั่วไปอุปกรณ์ส�ำนักงำน เช่น โต๊ะ เก้ำอี้ จะก�ำหนดให้

มีอำยุกำรใช้งำน 5 ปี เป็นต้น

✯ Exchange Rate อัตราแลกเปลี่ยน ธุรกิจส่งออก น�ำเข้ำ 

จะมคีวำมเกีย่วข้องกบัอัตรำแลกเปล่ียนมำกกว่ำธุรกิจอ่ืน อตัรำแลก

เปลี่ยนมีกำรเปลี่ยนแปลง (Fluctuate / Fluctuation) ขึ้น-ลง ทุกวัน 

หรือวันละหลำยรอบ สกุลเงินท่ีนิยมใช้เป็นสกุลอ้ำงอิงอันดับแรกคง

ไม่พ้นสกุลเงินดอลล่ำร์ของสหรัฐอเมริกำ (US Dollar / USD)  

หำกเรำมีกำรซื้อเงินต่ำงประเทศมำในรำคำถูก และเงินบำท

มีค่ำมำกขึ้น เรียกว่ำมีก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Gain) 

ในทำงกลับกันหำกเงินบำทด้อยค่ำลงเรำก็จะขำดทุนจำกอัตรำแลก

เปล่ียน (Exchange Loss) ดังนั้นส่วนกำรเงินจึงต้องมีกำรติดตำม 

และบริหำรควำมเสี่ยงในเรื่องนี้ให้รัดกุม

✯ Finance การเงิน งบกำรเงิน (Financial Statements) 

โดยหลักๆ ประกอบด้วยงบก�ำไร-ขำดทุน (Profit & Loss Statement) 

และงบดุล (Balance Sheet) 

งบก�ำไร-ขำดทุน ประกอบด้วย รำยได้/รำยรบั (Revenue) ซึง่

เกิดจำกยอดขำยสินค้ำ (Sales) ดอกเบี้ยรับ (Bank Interest) เป็นต้น

ในส่วนค่ำใช้จ่ำย (Expenditure) ประกอบด้วย ต้นทุนขำย/

ต้นทนุทำงตรง (Cost / Direct Cost) ในส่วนต้นทนุทำงอ้อม (Indirect 

Cost) ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยบรหิำรส�ำนกังำน (Administration Cost) อำทิ 

ค่ำเช่ำส�ำนักงำน (Rent/Rental Charge) ค่ำน�้ำ-ค่ำไฟ (Utilities) 

ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน (Overhead Cost) ซึ่งยังอำจแบ่งย่อยเป็น เงิน

เดือน (Salary) ค่ำเบีย้ประกันสขุภำพพนกังำน (Insurance Premium) 

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม (Government Social Security Fund) 

เงินส�ำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เป็นต้น

ส่วนต่ำงระหว่ำงรำยรบั และรำยจ่ำยคอืก�ำไร (Profit) ในกรณี

รำยรับมำกกว่ำรำยจ่ำย ก�ำไรสุทธิ (Net Profit) คือก�ำไรหลังหักภำษี 

(Net Profit after Tax) นัน่เอง อีกค�ำศัพท์หนึง่ทีใ่ช้เรยีกกันคือ Bottom 

Line 

✯ Inventory สินค้าคงคลัง ส�ำหรับบริษัท องค์กรที่ไม่มี

สินค้ำ เช่น ธุรกิจให้บริกำร Inventory จะหมำยถึงสินทรัพย์ประเภท

อืน่คงเหลอื ได้แก่อปุกรณ์เครือ่งเขยีนคงเหลอื อปุกรณ์ส�ำนกังำน เช่น 

โต๊ะ ตู้ เก้ำอี้ คงเหลือ

✯ Shareholder ผู้ถือหุ้น ใช้กับบริษัทจ�ำกัด (Company 

Limited) หรอืบรษิทัมหำชนทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ (Public/

Listed Company) กำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี (Annual General 

Meeting/AGM) เป็นกฎข้อบังคับทำงกฎหมำยที่ผู้บริหำรจะต้องจัด

ให้มีขึ้น เพื่อรำยงำนผลประกอบกำร และแถลงนโยบำย ให้ผู้ถือหุ้น/

ผูล้งทนุ ได้ทรำบ พร้อมเปิดโอกำสให้ซกัถำมข้อสงสยัต่ำงๆ เพือ่แสดง

ถึงควำมโปร่งใส (Transparency) และหลักธรรมำภิบำล (Good 

Governance) ในกำรด�ำเนินงำน  

✯ Tax ภาษี ภำษีนิติบุคคล (Corporate Tax) ภำษีส่วน

บุคคล (Personal Income Tax) ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย (Withholding 

Tax)  ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (Value Added Tax / VAT) กำรยื่นแบบภำษี 

(Tax Filing) กรมสรรพำกรใช้ค�ำว่ำ Revenue Department

✯ Voucher ใบส�าคัญ แบบฟอร์มทำงบัญชีมีควำมจ�ำเป็น

เนื่องจำกเป็นหลักฐำนในกำรรับ - จ่ำย และมีผู้อนุมัติรำยกำรนั้นๆ 

ตำมกฎระเบยีบของบรษัิท ใบส�ำคัญทีใ่ช้กันทัว่ไปได้แก่ ใบส�ำคญัจ่ำย 

(Payment Voucher) ใบส�ำคัญรับ ( Receive Voucher)  ใบส�ำคัญ

เงินสดย่อย (Petty Cash Voucher)

ค�ำศัพท์ทีน่�ำเสนอเป็นเพยีงโดยรวม ยังมรีำยละเอียดอกีมำก 

และแตกต่ำงกันไปบ้ำงตำมลักษณะของแต่ละกิจกำรที่แตกต่ำงกัน

ไป ลองน�ำค�ำศัพท์ไปคุยกับแผนกบัญชีกำรเงินดูนะคะ อย่ำงน้อย

เวลำทำงแผนกฯ นี้เอ่ยค�ำเหล่ำนี้ขึ้นมำ เรำจะได้มีควำมเข้ำใจใน

ควำมหมำยมำกขึ้น

Enjoy Working แล้วพบกันฉบับหน้ำค่ะ


