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2–4
1) กําไรสุทธิ 30,000 บาท 2) กําไรสุทธิ 80,000 บาท 3) ขาดทุนสุทธิ 20,000 บาท 4) กําไรสุทธิ 46,000 บาท
2–5
ยอดรวมสินทรัพย์ 119,000 บาท
2–7
ยอดรวมส่วนของเจ้ าของ 615,500 บาท กําไรสุทธิ 15,500 บาท
2–8
ยอดรวมส่วนของเจ้ าของ 265,000 บาท กําไรสุทธิ 13,000 บาท
2–9
Total Owner’s Equity $20,800 Net Income $6,800
3–1
งบทดลอง: ยอดรวม 639,000 บาท
3–2
งบทดลอง: ยอดรวม 324,000 บาท กําไรสุทธิ 13,000 บาท
3–3
Trial Balance: Total $24,100
3–4
งบทดลอง: ยอดรวม 1,723,800 บาท
3–5
งบทดลอง: ยอดรวม 1,090,000 บาท
3–6
งบทดลอง: 30 เมษายน ยอดรวม 323,000 บาท และ31 พฤษภาคม ยอดรวม 408,000 บาท
3–7
Trial Balance: Total $22,400
3–8
งบทดลอง: ยอดรวม 3,492,200 บาท
3–9
งบทดลอง: ยอดรวม 4,171,700 บาท กําไรสุทธิ 844,300 บาท
3 – 10
Trial Balance: Total $685,700
4–3
มูลค่าตามบัญชี (Book Value) ณ 31 ธ.ค. 2554 = 490,000 บาท
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4–5
ค่าเบี ้ยประกันที่ตดั เป็ นค่าใช้ จ่ายสําหรับปี 2547 = 56,250 บาท
ค่าเบี ้ยประกันจ่ายล่วงหน้ าในงบดุล ณ สิ ้น ปี 2547 = 57,750 บาท
ค่าเบี ้ยประกันที่ตดั เป็ นค่าใช้ จ่ายสําหรับปี 2548 = 58,500 บาท
ค่าเบี ้ยประกันจ่ายล่วงหน้ าในงบดุล ณ สิ ้น ปี 2548 = 17,250 บาท
4–6
งบทดลองหลังรายการปรับปรุง: ยอดรวม 5,805 พันบาท กําไรสุทธิ 2,657 พันบาท
4–7
แก้ ไขโจทย์ (สําหรับการพิมพ์ครัง้ ที่ 1 และ 2) มีนาคม (ทัง้ 2 แห่ง) แก้ เป็ น เมษายน
งบทดลองหลังรายการปรับปรุง: ยอดรวม 1,310,200 บาท กําไรสุทธิ 456,300 บาท
4–8
งบทดลองหลังรายการปรับปรุง: ยอดรวม 2,807,200 บาท กําไรสุทธิ 304,100 บาท
4–9
งบทดลองหลังรายการปรับปรุง: ยอดรวม 3,921,000 บาท กําไรสุทธิ 1,285,800 บาท
4 – 10
Adjusted Trial Balance: Total ฿1,900,040 Net Income ฿18,350
4 – 11
งบทดลอง (ก่อนรายการปรับปรุง): ยอดรวม 1,548,000 บาท
งบทดลองหลังรายการปรับปรุง: ยอดรวม 1,570,000 บาท กําไรสุทธิ 787,000 บาท
4 – 12
ขาดทุนสุทธิ 63,500 บาท ยอดรวมสินทรัพย์ 10,435,500 บาท
5–3
ยอดรวมช่องรายการปรับปรุง 63 พันบาท กําไรสุทธิ 431 พันบาท
5–4
ยอดรวมช่องรายการปรับปรุง 993 พันบาท ขาดทุนสุทธิ 221 พันบาท
5–5
งบทดลอง (ก่อนปรับปรุง): ยอดรวม 1,475 พันบาท
ยอดรวมช่องรายการปรับปรุง 73 พันบาท (ไม่รวมรายการคิด ภ.ง.ด. นิติบคุ คล) กําไรสุทธิ 100,100 บาท
5–6
Trial Balance (before adjustments): Total $259,600 Adjustments: Total $11,450 Net Income $13,350
6–9
ยอดรวมช่องรายการปรับปรุง 106,400 บาท กําไรสุทธิ 56,300 บาท
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6 – 10
ยอดรวมช่องรายการปรับปรุ ง 2,420 พันบาท (ไม่รวมรายการคิด ภ.ง.ด. นิติบคุ คล) กําไรสุทธิ 2,625 พันบาท
6 – 11
ยอดรวมช่องรายการปรับปรุ ง 2,485 พันบาท กําไรสุทธิ 4,685 พันบาท
6 – 12
ยอดรวมช่องรายการปรับปรุ ง 9,091 พันบาท ขาดทุนสุทธิ 6,031 พันบาท
6 – 13
Adjustments: Total $788 Net Loss $798
6 – 14
งบทดลอง (ก่อนรายการปรับปรุง): ยอดรวม 2,926,180 บาท
ยอดรวมช่องรายการปรับปรุง 141,950 บาท (ไม่รวมรายการคิด ภ.ง.ด. นิติบคุ คล) กําไรสุทธิ 29,323 บาท
6 – 15
สินค้ าคงเหลือ
วิธีเข้ าก่อน-ออกก่อน (FIFO) 1,877,500 บาท วิธีเข้ าหลัง-ออกก่อน (LIFO) 1,843,000 บาท
วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก (Weighted Average) 1,863,690 บาท
6 – 16
สินค้ าคงเหลือ
วิธีเข้ าก่อน-ออกก่อน (FIFO) 90,600 บาท วิธีเข้ าหลัง-ออกก่อน (LIFO) 92,800 บาท
วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก (Weighted Average) 91,575 บาท
6 – 17
สินค้ าคงเหลือ ณ 22 พฤษภาคม
เข้ าก่อน-ออกก่อน (FIFO) 5 หน่วย @ 5,710 บาท และ 20 หน่วย @ 5,700 บาท
เข้ าหลัง-ออกก่อน (LIFO) 20 หน่วย @ 5,600 บาท และ 5 หน่วย @ 5,710 บาท
เฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving average) 25 หน่วย @ 5,682 บาท
6 – 18
Perpetual Inventory System
สินค้ าคงเหลือ ณ 28 พฤษภาคม
เข้ าก่อน-ออกก่อน (FIFO) 18 หน่วย @ 3,150 บาท
เข้ าหลัง-ออกก่อน (LIFO) 10 หน่วย @ 3,000 บาท และ 8 หน่วย @ 3,150 บาท
เฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving average) 18 หน่วย @ 3,120 บาท
Periodic Inventory System
สินค้ าคงเหลือ
วิธีเข้ าก่อน-ออกก่อน (FIFO) 56,700 บาท วิธีเข้ าหลัง-ออกก่อน (LIFO) 54,000 บาท
วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก (Weighted Average) 55,542.78 บาท
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7–2
ต้ นทุนสินค้ าที่ผลิตเสร็จ (สินค้ าสําเร็จรูป) 3,300 พันบาท
7–3
ยอดรวมช่องรายการปรับปรุง 310 พันบาท
ต้ นทุนสินค้ าที่ผลิตเสร็จ (สินค้ าสําเร็จรูป) 5,200 พันบาท กําไรสุทธิ 350 พันบาท
7–4
ยอดรวมช่องรายการปรับปรุง 790 พันบาท
ต้ นทุนสินค้ าที่ผลิตเสร็จ (สินค้ าสําเร็จรูป) 5,108 พันบาท กําไรสุทธิ 445 พันบาท
7–5
ยอดรวมช่องรายการปรับปรุ ง 1,764 พันบาท (ไม่รวมรายการคิด ภ.ง.ด. นิติบคุ คล)
ต้ นทุนสินค้ าที่ผลิตเสร็จ (สินค้ าสําเร็จรูป) 24,890 พันบาท กําไรสุทธิ 949.2 พันบาท
7–6
ยอดรวมช่องรายการปรับปรุง 385 พันบาท
ต้ นทุนสินค้ าที่ผลิตเสร็จ (สินค้ าสําเร็จรูป) 1,218 พันบาท ขาดทุนสุทธิ 235 พันบาท
7–7
Adjustments: Total $3,270 Cost of Goods Manufactured (Finished Goods) $31,630 Net Loss $370
7–8
สินค้ าสําเร็จรูปคงเหลือปลายปี
FIFO 462,000 บาท LIFO 427,000 บาท Weighted Average 458,178 บาท
7–9
ซื ้อวัตถุดิบ 1,468,667 บาท
8–1
ลูกหนี ้(บัญชีคมุ ยอด) ยอดคงเหลือ 53,000 บาท เจ้ าหนี ้(บัญชีคมุ ยอด) ยอดคงเหลือ 73,000 บาท
งบทดลอง: ยอดรวม 825,500 บาท
8–2
ลูกหนี ้(บัญชีคมุ ยอด) ยอดคงเหลือ 90,000 บาท เจ้ าหนี ้(บัญชีคมุ ยอด) ยอดคงเหลือ 162,000 บาท
8–3
ลูกหนี ้(บัญชีคมุ ยอด) ยอดคงเหลือ 28,000 บาท เจ้ าหนี ้(บัญชีคมุ ยอด) ยอดคงเหลือ 24,000 บาท
8–4
ลูกหนี ้(บัญชีคมุ ยอด) ยอดคงเหลือ 11,200 บาท เจ้ าหนี ้(บัญชีคมุ ยอด) ยอดคงเหลือ 11,300 บาท
8–5
ลูกหนี ้(บัญชีคมุ ยอด) ยอดคงเหลือ 6,500 บาท เจ้ าหนี ้(บัญชีคมุ ยอด) ยอดคงเหลือ 5,400 บาท
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8–6
ลูกหนี ้(บัญชีคมุ ยอด) ยอดคงเหลือ 31,030 บาท เจ้ าหนี ้(บัญชีคมุ ยอด) ยอดคงเหลือ 16,050 บาท
ยอดคงเหลือของบัญชีภาษี มลู ค่าเพิ่ม(หลังโอนปิ ดบัญชีภาษี ซื ้อและภาษี ขาย) 3,325 บาท (Cr.)
แบบฝึ กหัดสําหรั บภาคผนวก
แก้ ไขที่พมิ พ์ ผิด
พิมพ์ครัง้ ที่ 4 แยกพิมพ์เป็ น 3 ครัง้
พิมพ์ครัง้ แรก (4/1) มีที่ผิด
ส่วนการพิมพ์เพิ่มเติม (4/2 , 4/3) ได้ มีการแก้ ไขส่วนที่พิมพ์ผิดแล้ ว
A1-6 (หน้ า 228)
ให้ ทํา
2. งบกระทบยอดเงินฝากในธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 แก้ เป็ น 31 กรกฎาคม 2554
A1-7 (หน้ า 229)
ให้ ทํา งบกระทบยอดเงินฝากในธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 แก้ เป็ น 31 ธันวาคม 2554
A3-1 (หน้ า 234)
ให้ ทํา
2.2) เมื่อนําไปขายลดวันที่ 23 มีนาคม 2555 แก้ เป็ น 23 กุมภาพันธ์ 2555
A3-3 (หน้ า 234)
ต.ค. 4 แก้ เป็ น พ.ย. 4
พิมพ์ผิดทัง้ 3 รุ่น (ตรวจพบหลังจากการพิมพ์ครัง้ ที่ 4/3 ไปแล้ ว)
A1-2 (หน้ า 225)
ให้ ทํา
1. งบกระทบยอดเงินฝากในธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 แก้ เป็ น 31 ตุลาคม 2554
แนวคําตอบแบบฝึ กหัด
A1-1 ยอดเงินฝากที่ถกู ต้ อง 111,275
A1-2 ยอดเงินฝากที่ถกู ต้ อง 415,719
A1-3 เช็คค้ างจ่าย 3 ฉบับ ยอดเงินฝากที่ถกู ต้ อง 317,273
A1-4 ยอดเงินฝากที่ถกู ต้ อง -186,483
A1-5 เช็คค้ างจ่าย 3 ฉบับ ยอดเงินฝากที่ถกู ต้ อง 167,794
A1-6 เช็คค้ างจ่าย 2 ฉบับ ยอดเงินฝากที่ถกู ต้ อง -16,296
A1-7 เช็คค้ างจ่าย 2 ฉบับ ยอดเงินฝากที่ถกู ต้ อง - 269,000
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A2-1 หนี ้สงสัยจะสูญในงบกําไรขาดทุน 10,000
A2-2 หนี ้สงสัยจะสูญในงบกําไรขาดทุน 12,500
A2-3 หนี ้สงสัยจะสูญในงบกําไรขาดทุน 22,000
A2-4 หนี ้สงสัยจะสูญในงบกําไรขาดทุน 47,598
A2-5 หนี ้สงสัยจะสูญในงบกําไรขาดทุน 31,024
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