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จัดพิมพคร้ังน้ี  ทางคณะผูจัดทําไดมีการแกไขและปรับปรุงเน้ือหาภายในเลมใหมีความทันสมัยย่ิงขึ้น  เพ่ือให
สอดคลองกับแนวความคิดและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีตามท่ีระบุไวในแมบทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ใหมที่ออกโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีของสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย  

รวมทั้งไดมีการกลาวถึงสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ของกรมทะเบียนการคา กระทรวง
พาณิชย  ซ่ึงเปนกฎหมายทางการบัญชีที่ทั้งภาคธุรกิจและผูเก่ียวของทุกฝายจําเปนตองทราบเพ่ือที่จะสามารถ
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
  ในโอกาสน้ี  คณะผูจัดทําใครขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี  วิรุฬหจรรยา  
ที่ไดกรุณาเสียสละเวลาอันมีคาของทานในการอานทบทวนเน้ือหาภายในเลม พรอมใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชน
ตางๆ เพ่ือใหตําราเลมน้ีมีความสมบูรณย่ิงขึ้น 
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