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คํานํา 

 
 หนังสือหลักการบัญชี 2 น้ี  ใชสําหรับประกอบการเรียนการสอนในวิชา บช. 202 หลักการบัญชี 2  
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของคณะบัญชี  และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยคณะผูเขียนลวนเปน
อาจารยประจําคณะบัญชี ซ่ึงสอนวิชาน้ีมาเปนเวลานาน จึงไดพยายามใชคําอธิบาย และยกตัวอยางเพ่ิมเติมเปน
จํานวนมาก เพ่ือใหผูใชหนังสือน้ีสามารถอานและเขาใจไดงาย นอกจากน้ียังสามารถศึกษาเปนพ้ืนฐานสําหรับ
คนควาเน้ือหาของวิชาบัญชีในระดับสูงตอไปได 
 ในโอกาสน้ีใครขอขอบคุณอาจารยยุพา  ผลวิจิตร ที่ไดสละเวลาอันมีคาชวยอานทบทวนเน้ือหา
ภายในเลมรวมทั้งใหคําแนะนําอันเปนประโยชนที่ทําใหหนังสือเลมน้ีมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
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