แนวคำตอบสำหรับแบบฝึ กหัด กำรบัญชีขนั้ ต้น โดย ธีรเสฏฐ์ และ อำนำจ

1

2–1
ยอดรวมสินทรัพย์ 1,138,000 บำท
2–2
กำไรสุทธิ 98,000 บำท ยอดรวมสินทรัพย์ 644,000 บำท
2–4
1) กำไรสุทธิ 30,000 บำท 2) กำไรสุทธิ 80,000 บำท 3) ขำดทุนสุทธิ 20,000 บำท 4) กำไรสุทธิ 46,000 บำท
2–5
ยอดรวมสินทรัพย์ 119,000 บำท
2–7
ยอดรวมส่วนของเจ้ำของ 615,500 บำท กำไรสุทธิ 15,500 บำท
2–8
ยอดรวมส่วนของเจ้ำของ 265,000 บำท กำไรสุทธิ 13,000 บำท
2–9
Total Owner’s Equity $20,800 Net Income $6,800
3–1
งบทดลอง: ยอดรวม 639,000 บำท
3–2
งบทดลอง: ยอดรวม 324,000 บำท กำไรสุทธิ 13,000 บำท
3–3
Trial Balance: Total $24,100
3–4
งบทดลอง: ยอดรวม 1,723,800 บำท
3–5
งบทดลอง: ยอดรวม 1,090,000 บำท
3–6
งบทดลอง: 30 เมษำยน ยอดรวม 323,000 บำท และ31 พฤษภำคม ยอดรวม 408,000 บำท
3–7
Trial Balance: Total $22,400
3–8
งบทดลอง: ยอดรวม 3,492,200 บำท
3–9
งบทดลอง: ยอดรวม 4,171,700 บำท กำไรสุทธิ 844,300 บำท
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3 – 10
Trial Balance: Total $685,700
4–2
ยอดรวมรำยกำรปรับปรุงทัง้ 5 รำยกำร Dr./Cr. 160,600 บำท
4–3
มูลค่ำตำมบัญชี (Book Value) ณ 31 ธ.ค. 2554 = 490,000 บำท
4–5
ค่ำเบีย้ ประกันที่ตดั เป็ นค่ำใช้จ่ำยสำหรับปี 2547 = 56,250 บำท
ค่ำเบีย้ ประกันจ่ำยล่วงหน้ำในงบดุล ณ สิน้ ปี 2547 = 57,750 บำท
ค่ำเบีย้ ประกันที่ตดั เป็ นค่ำใช้จ่ำยสำหรับปี 2548 = 58,500 บำท
ค่ำเบีย้ ประกันจ่ำยล่วงหน้ำในงบดุล ณ สิน้ ปี 2548 = 17,250 บำท
4–6
ยอดรวมรำยกำรปรับปรุงทัง้ 4 รำยกำร Dr./Cr. 139 พันบำท
งบทดลองหลังรำยกำรปรับปรุง: ยอดรวม 5,805 พันบำท กำไรสุทธิ 2,657 พันบำท
4–7
แก้ไขโจทย์ (สำหรับกำรพิมพ์ครัง้ ที่ 1 และ 2) มีนำคม (ทัง้ 2 แห่ง) แก้เป็ น เมษำยน
ยอดรวมรำยกำรปรับปรุงทัง้ 5 รำยกำร Dr./Cr. 106,200 บำท
งบทดลองหลังรำยกำรปรับปรุง: ยอดรวม 1,310,200 บำท กำไรสุทธิ 456,300 บำท
4–8
ยอดรวมรำยกำรปรับปรุงทัง้ หมด Dr./Cr. 156,900 บำท
งบทดลองหลังรำยกำรปรับปรุง: ยอดรวม 2,807,200 บำท กำไรสุทธิ 304,100 บำท
4–9
ยอดรวมรำยกำรปรับปรุงทัง้ หมด Dr./Cr. 311,200 บำท
งบทดลองหลังรำยกำรปรับปรุง: ยอดรวม 3,921,000 บำท กำไรสุทธิ 1,285,800 บำท
4 – 10
Total adjustment amount Dr./Cr. ฿115,300
Adjusted Trial Balance: Total ฿1,900,040 Net Income ฿18,350
4 – 11
งบทดลอง (ก่อนรำยกำรปรับปรุง): ยอดรวม 1,548,000 บำท
ยอดรวมรำยกำรปรับปรุงทัง้ หมด Dr./Cr. 97,000 บำท
งบทดลองหลังรำยกำรปรับปรุง: ยอดรวม 1,570,000 บำท กำไรสุทธิ 787,000 บำท
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4 – 12
ยอดรวมรำยกำรปรับปรุงทัง้ หมด Dr./Cr. 640,500 บำท
ขำดทุนสุทธิ 63,500 บำท ยอดรวมสินทรัพย์ 10,435,500 บำท
5–3
ยอดรวมช่องรำยกำรปรับปรุง 63 พันบำท กำไรสุทธิ 431 พันบำท
5–4
ยอดรวมช่องรำยกำรปรับปรุง 993 พันบำท ขำดทุนสุทธิ 221 พันบำท
5–5
งบทดลอง (ก่อนปรับปรุง): ยอดรวม 1,475 พันบำท
ยอดรวมช่องรำยกำรปรับปรุง 73 พันบำท (ไม่รวมรำยกำรคิดภำษีเงินได้นิติบคุ คล)
คำแนะนำ ประมำณภำษีเงินได้นิติบคุ คล โดย Dr. ภำษีเงินได้นิติบคุ คล / Cr. ภำษีเงินได้นิติบคุ คลค้ำงจ่ำย
ออกยอดรำยกำรต่ำงๆทัง้ หมด (ยกเว้น ภำษีเงินได้นิติบคุ คล และ ภำษีเงินได้นิติบคุ คลค้ำงจ่ำย เพรำะยังไม่ทรำบว่ำ
ยอดเป็ นเท่ำใด) ไปช่องงบกำไรขำดทุนและงบแสดงฐำนะกำรเงิน คำนวณหำกำไรก่อนภำษีจำกช่องงบกำไรขำดทุน
แล้วคำนวณภำษีเงินได้นิติบคุ คล
กำไรสุทธิ (หลังหักภำษี) 100,100 บำท
5–6
Trial Balance (before adjustments): Total $259,600 Adjustments: Total $11,450 Net Income $13,350
6–2
ยอดขำยสุทธิ 2,541,300 บำท ต้นทุนสินค้ำที่ขำย 1,861,900 บำท
กำไรขัน้ ต้น 679,400 บำท กำไรจำกกำรดำเนินงำน 339,700 บำท
6–9
ยอดรวมช่องรำยกำรปรับปรุง 106,400 บำท กำไรสุทธิ 56,300 บำท
6 – 10
ยอดรวมช่องงบทดลอง 57,000 พันบำท
ยอดรวมช่องรำยกำรปรับปรุง 2,420 พันบำท (ไม่รวมรำยกำรคิดภำษีเงินได้นิติบคุ คล)
คำแนะนำ ประมำณภำษีเงินได้นิติบคุ คล โดย Dr. ภำษีเงินได้นิติบคุ คล / Cr. ภำษีเงินได้นิติบคุ คลค้ำงจ่ำย
ออกยอดรำยกำรต่ำงๆทัง้ หมด (ยกเว้น ภำษีเงินได้นิติบคุ คล และ ภำษีเงินได้นิติบคุ คลค้ำงจ่ำย เพรำะยังไม่ทรำบว่ำ
ยอดเป็ นเท่ำใด) ไปช่องงบกำไรขำดทุนและงบแสดงฐำนะกำรเงิน คำนวณหำกำไรก่อนภำษีจำกช่องงบกำไรขำดทุน
แล้วคำนวณภำษีเงินได้นิติบคุ คล
กำไรสุทธิ (หลังหักภำษี) 2,625 พันบำท
6 – 11
ยอดรวมช่องงบทดลอง 91,950 พันบำท
ยอดรวมช่องรำยกำรปรับปรุง 2,485 พันบำท กำไรสุทธิ 4,685 พันบำท
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6 – 12
ยอดรวมช่องงบทดลอง 245,890 พันบำท
ยอดรวมช่องรำยกำรปรับปรุง 9,091 พันบำท ขำดทุนสุทธิ 6,031 พันบำท
6 – 13
Adjustments: Total $788 Net Loss $798
6 – 14
งบทดลอง (ก่อนรำยกำรปรับปรุง): ยอดรวม 2,926,180 บำท
ยอดรวมช่องรำยกำรปรับปรุง 141,950 บำท (ไม่รวมรำยกำรคิดภำษีเงินได้นิติบคุ คล)
คำแนะนำ ประมำณภำษีเงินได้นิติบคุ คล โดย Dr. ภำษีเงินได้นิติบคุ คล / Cr. ภำษีเงินได้นิติบคุ คลค้ำงจ่ำย
ออกยอดรำยกำรต่ำงๆทัง้ หมด (ยกเว้น ภำษีเงินได้นิติบคุ คล และ ภำษีเงินได้นิติบคุ คลค้ำงจ่ำย เพรำะยังไม่ทรำบว่ำ
ยอดเป็ นเท่ำใด) ไปช่องงบกำไรขำดทุนและงบแสดงฐำนะกำรเงิน คำนวณหำกำไรก่อนภำษีจำกช่องงบกำไรขำดทุน
แล้วคำนวณภำษีเงินได้นิติบคุ คล
กำไรสุทธิ (หลังหักภำษี) 29,323 บำท
6 – 15
สินค้ำคงเหลือ
วิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน (FIFO) 1,877,500 บำท วิธีเข้ำหลัง-ออกก่อน (LIFO) 1,843,000 บำท
วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนำ้ หนัก (Weighted Average) 1,863,690 บำท
6 – 16
สินค้ำคงเหลือ
วิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน (FIFO) 90,600 บำท วิธีเข้ำหลัง-ออกก่อน (LIFO) 92,800 บำท
วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนำ้ หนัก (Weighted Average) 91,575 บำท
6 – 17
สินค้ำคงเหลือ ณ 22 พฤษภำคม
เข้ำก่อน-ออกก่อน (FIFO) 5 หน่วย @ 5,710 บำท และ 20 หน่วย @ 5,700 บำท
เข้ำหลัง-ออกก่อน (LIFO) 20 หน่วย @ 5,600 บำท และ 5 หน่วย @ 5,710 บำท
เฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving average) 25 หน่วย @ 5,682 บำท
6 – 18
Perpetual Inventory System สินค้ำคงเหลือ ณ 28 พฤษภำคม
เข้ำก่อน-ออกก่อน (FIFO) 18 หน่วย @ 3,150 บำท
เข้ำหลัง-ออกก่อน (LIFO) 10 หน่วย @ 3,000 บำท และ 8 หน่วย @ 3,150 บำท
เฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving average) 18 หน่วย @ 3,120 บำท
Periodic Inventory System สินค้ำคงเหลือ ณ 28 พฤษภำคม
วิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน (FIFO) 56,700 บำท วิธีเข้ำหลัง-ออกก่อน (LIFO) 54,000 บำท
วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนำ้ หนัก (Weighted Average) 55,542.78 บำท
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7–2
ต้นทุนสินค้ำที่ผลิตเสร็จ (สินค้ำสำเร็จรูป) 3,300 พันบำท
7–3
ยอดรวมช่องรำยกำรปรับปรุง 310 พันบำท
ต้นทุนสินค้ำที่ผลิตเสร็จ (สินค้ำสำเร็จรูป) 5,200 พันบำท กำไรสุทธิ 350 พันบำท
7–4
ยอดรวมช่องรำยกำรปรับปรุง 790 พันบำท
ต้นทุนสินค้ำที่ผลิตเสร็จ (สินค้ำสำเร็จรู ป) 5,108 พันบำท กำไรสุทธิ 445 พันบำท
7–5
ยอดรวมช่องงบทดลอง 49,150 พันบำท
ยอดรวมช่องรำยกำรปรับปรุง 1,764 พันบำท (ไม่รวมรำยกำรคิดภำษีเงินได้นิติบคุ คล)
คำแนะนำ ประมำณภำษีเงินได้นิติบคุ คล โดย Dr. ภำษีเงินได้นิติบคุ คล / Cr. ภำษีเงินได้นิติบคุ คลค้ำงจ่ำย
ออกยอดรำยกำรต่ำงๆทัง้ หมด (ยกเว้น ภำษีเงินได้นิติบคุ คล และ ภำษีเงินได้นิติบคุ คลค้ำงจ่ำย เพรำะยังไม่ทรำบว่ำ
ยอดเป็ นเท่ำใด) ไปช่องงบต้นทุนสินค้ำที่ผลิต งบกำไรขำดทุน และงบแสดงฐำนะกำรเงิน คำนวณหำกำไรก่อนภำษี
จำกช่องงบกำไรขำดทุน แล้วคำนวณภำษีเงินได้นิติบคุ คล แล้วคำนวณภำษีเงินได้นิติบคุ คล
ต้นทุนสินค้ำที่ผลิตเสร็จ (สินค้ำสำเร็จรูป) 24,890 พันบำท กำไรสุทธิ (หลังหักภำษี) 949.2 พันบำท
7–6
ยอดรวมช่องงบทดลอง 7,650 พันบำท ยอดรวมช่องรำยกำรปรับปรุง 385 พันบำท
ต้นทุนสินค้ำที่ผลิตเสร็จ (สินค้ำสำเร็จรูป) 1,218 พันบำท ขำดทุนสุทธิ 235 พันบำท
7–7
Adjustments: Total $3,270 Cost of Goods Manufactured (Finished Goods) $31,630 Net Loss $370
7–8
สินค้ำสำเร็จรูปคงเหลือปลำยปี
FIFO 462,000 บำท LIFO 427,000 บำท Weighted Average 458,178 บำท
7–9
ซือ้ วัตถุดิบ 1,468,667 บำท
8–1
ลูกหนี(้ บัญชีคมุ ยอด) ยอดคงเหลือ 53,000 บำท เจ้ำหนี(้ บัญชีคมุ ยอด) ยอดคงเหลือ 73,000 บำท
งบทดลอง: ยอดรวม 825,500 บำท
8–2
ลูกหนี(้ บัญชีคมุ ยอด) ยอดคงเหลือ 90,000 บำท เจ้ำหนี(้ บัญชีคมุ ยอด) ยอดคงเหลือ 162,000 บำท
8–3
ลูกหนี(้ บัญชีคมุ ยอด) ยอดคงเหลือ 28,000 บำท เจ้ำหนี(้ บัญชีคมุ ยอด) ยอดคงเหลือ 24,000 บำท
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8–4
ลูกหนี(้ บัญชีคมุ ยอด) ยอดคงเหลือ 11,200 บำท เจ้ำหนี(้ บัญชีคมุ ยอด) ยอดคงเหลือ 11,300 บำท
8–5
ลูกหนี(้ บัญชีคมุ ยอด) ยอดคงเหลือ 6,500 บำท เจ้ำหนี(้ บัญชีคมุ ยอด) ยอดคงเหลือ 5,400 บำท
8–6
ลูกหนี(้ บัญชีคมุ ยอด) ยอดคงเหลือ 31,030 บำท เจ้ำหนี(้ บัญชีคมุ ยอด) ยอดคงเหลือ 16,050 บำท
ยอดคงเหลือของบัญชีภำษีมลู ค่ำเพิ่ม(หลังโอนปิ ดบัญชีภำษีซอื ้ และภำษีขำย) 3,325 บำท (Cr.)
แบบฝึ กหัดสำหรับภำคผนวก
่ มิ พ์ผิด
แก้ไขทีพ
พิมพ์ครัง้ ที่ 4 แยกพิมพ์เป็ น 3 ครัง้
พิมพ์ครัง้ แรก (4/1) มีท่ีผิด
ส่วนกำรพิมพ์เพิ่มเติม (4/2 , 4/3) ได้มีกำรแก้ไขส่วนที่พิมพ์ผิดแล้ว
A1-6 (หน้ำ 228)
ให้ทำ
2. งบกระทบยอดเงินฝำกในธนำคำร ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2554 แก้เป็ น 31 กรกฎำคม 2554
A1-7 (หน้ำ 229)
ให้ทำ งบกระทบยอดเงินฝำกในธนำคำร ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2554 แก้เป็ น 31 ธันวำคม 2554
A3-1 (หน้ำ 234)
ให้ทำ
2.2) เมื่อนำไปขำยลดวันที่ 23 มีนำคม 2555 แก้เป็ น 23 กุมภำพันธ์ 2555
A3-3 (หน้ำ 234)
ต.ค. 4 แก้เป็ น พ.ย. 4
พิมพ์ผิดทัง้ 3 รุน่ (ตรวจพบหลังจำกกำรพิมพ์ครัง้ ที่ 4/3 ไปแล้ว)
A1-2 (หน้ำ 225)
ให้ทำ
1. งบกระทบยอดเงินฝำกในธนำคำร ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2554 แก้เป็ น 31 ตุลำคม 2554
แนวคำตอบแบบฝึ กหัด
A1-1 ยอดเงินฝำกที่ถกู ต้อง 111,275
A1-2 ยอดเงินฝำกที่ถกู ต้อง 415,719
A1-3
1. ยอดคงเหลือเงินฝำกธนำคำร (ที่ปรำกฎอยู่ในสมุดบัญชีของบริษัท) 316,943
2. เช็คค้ำงจ่ำย 3 ฉบับ และ ข้อแตกต่ำงอื่นอีก 3 รำยกำร ยอดเงินฝำกที่ถกู ต้อง 317,273
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A1-4 ยอดเงินฝำกที่ถกู ต้อง -186,483
A1-5
ยอดคงเหลือเงินฝำกธนำคำรตำมสมุดบัญชีของกิจกำร ณ 30 กันยำยน 208,398
เช็คค้ำงจ่ำย 3 ฉบับ และ ข้อแตกต่ำงอื่นอีก 4+1 รำยกำร ยอดเงินฝำกที่ถกู ต้อง 167,794
A1-6
1. ยอดคงเหลือเงินฝำกธนำคำร (ที่ปรำกฏอยู่ในสมุดบัญชีของบริษัท) - 8,451
2. เช็คค้ำงจ่ำย 2 ฉบับ และ ข้อแตกต่ำงอื่นอีก 4 รำยกำร ยอดเงินฝำกที่ถกู ต้อง -16,296
A1-7
ยอดคงเหลือเงินฝำกธนำคำรตำมสมุดบัญชีของกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม - 248,000
เช็คค้ำงจ่ำย 2 ฉบับ และ ข้อแตกต่ำงอื่นอีก 3 รำยกำร ยอดเงินฝำกที่ถกู ต้อง - 269,000
A2-1 หนีส้ งสัยจะสูญในงบกำไรขำดทุน 10,000
A2-2 หนีส้ งสัยจะสูญในงบกำไรขำดทุน 12,500
A2-3 หนีส้ งสัยจะสูญในงบกำไรขำดทุน 22,000
A2-4 หนีส้ งสัยจะสูญในงบกำไรขำดทุน 47,598
A2-5 หนีส้ งสัยจะสูญในงบกำไรขำดทุน 31,024
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