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คํานํา
รายวิชา ง23290 การบัญชี 1 เป็ นรายวิชาเพิมเติ มสําหรับนักเรี ย นชันมัธยมศึกษาปี ที 3
ของโรงเรี ยนสมุทรสาครบูรณะ รายวิชานี ไม่มีหนังสื อเรี ยนและมีเนือหาค่อนข้างยาก ทําให้นกั เรี ยน
ส่ วนใหญ่มีผลการเรี ยนไม่น่าพอใจ มีผลสัมฤทธิ6 ทางการเรี ยนตํา ข้าพเจ้าจึงคิดหาวิธีการแก้ปัญหา
ผลสั ม ฤทธิ6 ทางการเรี ย นของนัก เรี ย น ด้ว ยการทํา เอกสารประกอบการเรี ย น รายวิ ช า ง 23290
การบัญชี 1 จํานวน 9 เล่ม จําแนกตามเนือหาและเรี ยงลําดับจากเนือหาทีง่ายไปยังเนือหาทียากขึนเพือ
ความสะดวกต่อการทีนกั เรี ยนจะได้ศึกษาและเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
เอกสารประกอบการเรี ยน เล่มที 2 สิ นทรัพย์ หนีสิน และส่ วนของเจ้าของ เล่มนี เป็ นเอกสาร
ประกอบการเรี ยนที มีเนื อหาสาระเกี ย วกับความหมายของสิ นทรัพย์ หนี สิน และส่ วนของเจ้าของ
การใช้เอกสารประกอบการเรี ยนเล่มนี นักเรี ยนจะต้องศึกษาเอกสารตามลําดับขันตอนในคําแนะนํา
การใช้เอกสาร และให้นกั เรี ยนศึกษาเนือหาตามลําดับความยากง่ายทีสัมพันธ์กนั ตามลําดับ นักเรี ยน
จะสามารถตรวจสอบได้วา่ ตนเองเกิดการเรี ยนรู ้ ในเนือหาวิชามากน้อยเพียงใด โดยการตรวจแบบฝึ ก
จากเฉลยท้ายเล่ม นักเรี ยนทีทาํ คะแนนได้นอ้ ยจะได้รู้วา่ ตนเองมีความบกพร่ องและยังไม่เข้าใจเนือหา
ควรจะได้ศึกษาเนือหานันๆ ให้เข้าใจมากยิง ขึน
ผูจ้ ดั ทําหวังเป็ นอย่างยิง ว่า เอกสารประกอบการเรี ยนเล่มนีจะเป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยนทุกคน
ทําให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และเข้าใจเนือหานําไปปรับใช้ได้ในชีวติ ประจําวัน
สมร รักษามา
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ผลการเรียนรู้

วิเคราะห์รายการค้าและนําผลการวิเคราะห์ลงในสมุดรายวันทัว ไป

จุดประสงค์ การเรียนรู้

. บอกความหมายและคํานวณสิ นทรัพย์ได้
2. บอกความหมายและคํานวณหนี สินได้
3. บอกความหมายและคํานวณส่ วนของเจ้าของได้
1

สาระการเรียนรู้

ความหมายของสิ นทรัพย์ หนีสิน และส่วนของเจ้าของ
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คําแนะนําการใช้
เอกสารประกอบการเรียน เล่มที 2 เรือง สิ นทรัพย์ หนีส' ิ น และ ส่ วนของเจ้ าของ

เอกสารประกอบการเรี ยนเล่มนี จัดทําขึนเพือประกอบการเรี ยนการสอน วิชาการบัญชี 1
รหัสวิชา ง23290 สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โดยให้นกั เรี ยนศึกษาด้วยตนเอง ดังนัน
ก่อนใช้เอกสารประกอบการเรี ยนเล่มนี นักเรี ยนควรปฏิบตั ิตามขันตอนต่างๆ ดังนี
1. ทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนจํานวน 10 ข้อลงในกระดาษคําตอบ
2. ศึกษาเนือหาในใบความรู ้ให้เข้าใจ และเมือศึกษาเนือหาจบแล้วให้นกั เรี ยนตอบคําถาม
ในแบบฝึ กให้ครบทุกแบบฝึ ก โดยเรี ยงลําดับจากแบบฝึ กที 1 – แบบฝึ กที 3
3. เมือตอบคําถามในแบบฝึ กเรี ยบร้อยแล้วให้ตรวจคําตอบจากเฉลยเพือทราบผลได้ทนั ที
4. ถ้าตอบคําถามในแบบฝึ กไม่ได้หรื อไม่เข้าใจ ให้ศึกษาเนือหาจากใบความรู ้ใหม่อีกครัง
5. ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน จํานวน 10 ข้อ ลงในกระดาษคําตอบ
6. ตรวจคําตอบแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
7. สรุ ปผลคะแนนทีได้รับลงในกระดาษคําตอบ เพือทราบผลการเรี ยนและการพัฒนา
8. ไม่ควรเปิ ดดูเฉลยก่อนทําแบบฝึ ก ควรปฏิบตั ิตามขันตอนอย่างเคร่ งครัด เพือการพัฒนาตนเอง
อย่างแท้จริ ง และเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อนักเรี ยน
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แบบทดสอบก่ อนเรียน
เอกสารประกอบการเรียน เล่มที 2 เรือง สิ นทรัพย์ หนีส' ิ น และ ส่ วนของเจ้ าของ
คําสั ง ให้นกั เรี ยนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงคําตอบเดียวโดยทําเครื องหมาย x ลงใน
กระดาษคําตอบ
1. ข้อใดคือสิ นทรัพย์
ก. ทุน
ข. เจ้าหนี
ค. เงินถอน
ง. เงินสด
2. ข้อใดคือสิ นทรัพย์หมุนเวียน
ก. ทีดิน
ข. เครื องถ่ายเอกสาร
ค. เงินฝากธนาคาร
ง. รถยนต์
3. ข้อใดคือหนีสินหมุนเวียน
ก. เจ้าหนี
ข. เงินกูร้ ะยะเวลา 2 ปี
ค. เงินกูร้ ะยะยาว
ง. เงินลงทุน
4. ข้อใดคือสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ก. เงินสด
ข. สิ นค้า
ค. รถยนต์
ง. เงินฝากธนาคาร
5. ข้อใดคือ Assets
ก. สิ นทรัพย์
ข. หนีสิน
ค. ส่ วนของเจ้าของ
ง. รายได้

\
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6. ข้อใดหมายถึงส่ วนของเจ้าของ
ก. สิ นทรัพย์+หนีสิน
ข. หนีสิน+ส่ส่ วนของเจ้าของ
ค. สิ นทรัพย์-หนีสิน
ง. ถูกทุกข้อ
7. ข้อใดคือหมวดหมูบ่ ญั ชีของเงินเบิกบัญชีธนาคาร
ก. หนีสินหมุนเวียน
ข. หนีสินไม่หมุนเวียน
ค. สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ง. สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
จากข้อมูลต่อไปนีใช้ตอบคําถามข้อ 8-10
นายธีภพมีสินทรัพย์ หนีสิน และส่ วนของเจ้าของดังนี เงินสด 20,000
000 บาท
เงินฝากธนาคาร 6,000
6 บาท รถยนต์ 300,000 บาท เจ้าหนี 100,000 บาท นายธีภพ
8. ข้อใดคือจํานวนส่ วนของเจ้าของนายธีภพ
ก. 426,000 บาท
ข. 100,000 บาท
ค. 326,000 บาท
ง. 226,000 บาท
9. ข้อใดคือจํานวนหนีสินของนายธีภพ
ก. 426,000 บาท
ข. 100,000 บาท
ค. 326,000 บาท
ง. 226,000 บาท
10. ข้อใดคือจํานวนสิ นทรัพย์ของนายธีภพ
ก. 426,000 บาท
ข. 100,000 บาท
เรามาตรวจคําตอบกันเลยค่ ะ
ค. 326,000 บาท
ง. 226,000 บาท
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ใบความรู้ ที 1 เรืองสิ นทรัพย์
เอกสารประกอบการเรียน เล่ม 2 เรือง สิ นทรัพย์ หนีส' ิ น และส่ วนของเจ้ าของ

สิ นทรัพย์
ความหมายของ สิ นทรัพย์ (Assets)
สิ นทรัพย์ (Assets) หมายถึง สิ งทีมีตวั ตน หรื อไม่มีตวั ตนอันมีมูลค่า ซึงบุคคลหรื อ
กิจการเป็ นเจ้าของหรื อมีสิทธิครอบครองโดยถูกต้องตามกฎหมาย
สิ นทรัพย์ทมีี ตัวตน (Tangible Assets) หมายถึง สิ นทรัพย์ทีสามารถสัมผัสและ
มองเห็นได้ ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ตัวR เงินรับ ลูกหนี สิ นค้าคงเหลือ วัสดุสาํ นักงาน ทีดิน
อาคาร รถยนต์ อุปกรณ์ ฯลฯ
สิ นทรัพย์ทไม่
ี มีตัวตน (Intanible Assets) หมายถึง สิ นทรัพย์ทีไม่อาจสามารถสัมผัส
และไม่อาจมองเห็น แต่ให้ประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานของกิจการส่ วนใหญ่เป็ นสิ ทธิตา่ งๆ ตามที
กฎหมายกําหนด เช่น สัมปทาน สิ ทธิบตั ร ลิขสิ ทธิ6 ค่าความนิยม เครื องหมายการค้า ค่าใช้จา่ ยรอ
การตัดบัญชี ฯลฯ

ประเภทของสินทรัพย์ (Assets)
สิ นทรัพย์ แบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
1. สิ นทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) หมายถึง สิ นทรัพย์ทีมีสภาพคล่อง สามารถ
จะเปลียนเป็ นเงินสดได้ เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร เป็ นต้น หรื อสิ นทรัพย์อืนทีสามารถเปลียนเป็ น
เงินสดได้ภายใน 1 ปี เช่น ตัวR เงินรับ ลูกหนีการค้า สิ นค้าคงเหลือ ฯลฯ
2. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน (Non- Current Assets) หมายถึง สิ นทรัพย์ทีไม่สามารถ
เปลียนเป็ นเงินสดได้ภายในระยะเวลา 1 ปี เช่น เงินลงทุนระยะยาว เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและการลงทุน
ในหุน้ สามัญของบริ ษทั ต่างๆ สิ นทรัพย์ถาวรหรื อสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนและมีลกั ษณะการใช้งานคงทน
มีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี เช่น ทีดิน อาคาร รถยนต์ ฯลฯ
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ตัวอย่างที 1 เมือวันที 1 กรกฎาคม 2556 นายเรื องยศได้สาํ รวจตนเองพบว่ามีสินทรัพย์ดงั นี
เงินสด
50,000 บาท
รถยนต์
400,000 บาท
ทีดิน
200,000 บาท
วัสดุสาํ นักงาน
10,000 บาท
รวมสิ นทรัพย์ 660,000 บาท
จะเห็นได้ ว่านายเรืองยศมีสินทรัพย์ ท'งั สิ'นจํานวน 660,000 บาท
ตัวอย่างที 2 ต่อไปนีเป็ นรายการสิ นทรัพย์ของร้านโรสบริ การ
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
อาคาร
อุปกรณ์สาํ นักงาน
เครื องตกแต่ง
รวมสิ นทรัพย์

40,000 บาท
400,000 บาท
200,000 บาท
10,000 บาท
20,000 บาท
670,000 บาท

จะเห็นได้ ว่าร้ านโรสบริการมีมีสินทรัพย์ท'งั สิ'นจํานวน 670,000 บาท

เข้าใจเนือหาแล้ว
ไปทําใบงานกันเลยค่ะ
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ใบงานที 1 เรือง สิ นทรัพย์
เอกสารประกอบการเรียน เล่ม 2 เรือง สิ นทรัพย์ หนีส' ิ น และส่ วนของเจ้ าของ
คําสั ง ให้นกั เรี ยนตอบคําถามต่อไปนี
1. ให้นกั เรี ยนบอกความหมายของสิ นทรัพย์
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2. ให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนและไม่มีตวั ตน
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
3. ให้นกั เรี ยนคํานวณหาสิ นทรัพย์จากรายการสิ นทรัพย์ต่อไปนี
เงินสด
5,000 บาท
อุปกรณ์สาํ นักงาน 4,000 บาท
วัสดุสาํ นักงาน 2,500 บาท
เครื องตกแต่ง
2,000 บาท
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

ไปเรียนเรืองต่ อไปเลยค่ ะ
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ใบความรู้ ที 2 เรือง หนีส' ิ น
(Liabilities)
ความหมายของหนีส' ิ น
หนีส' ิ น (Liability) บัญญัติศพั ท์โดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย หมายถึง จํานวนเงินทีกิจการเป็ นหนีบุคคลอืน หรื อพันธะอันเกิดจากรายการค้า
การกูย้ มื หรื อเกิดจากการอืนซึงจะต้องชําระคืนในภายหน้าด้วยสิ นทรัพย์ หรื อบริ การ เช่น
เจ้าหนีการค้า เงินกู้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนีอืนๆ ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย เป็ นต้น

ประเภทของหนีส' ิ น (Liability)
หนีสินแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี
1. หนีส' ิ นหมุนเวียน (Current Liabilities) หนีสินทีตอ้ งจัดประเภทเป็ นหนีสินหมุนเวียน
คือ
1.1 หนีสินนันถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี นับจากวันทีในงบดุล
1.2 กิจการทีคาดว่าจะชําระหนีสินนันคืนภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานปกติ
หนีสินหมุนเวียนดังกล่าวข้างต้นได้แก่ หนีสินทีกิจการต้องชําระให้หมดไปภายในรอบระยะเวลา
การดําเนินงานปกติของกิจการหรื อภายใน 1 ปี เช่น เจ้าหนีการค้า ตัวR เงินจ่าย เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย เงินปันผลค้างจ่าย ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายต่างๆ การแยกหนีสินหมุนเวียน
ดังกล่าวออกต่างหากเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ช้งบการเงินในการวิเคราะห์ความสามารถในการชําระหนี
หนีสินบางชนิดจะไม่ได้ชาํ ระให้หมดไปในระหว่างรอบการดําเนินงาน หากแต่จะถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี นับจากวันทีในงบดุลถือว่าหนีสินแบบนีเป็ นหนีสินหมุนเวียน เช่นหนีสินระยะยาว
ทีครบกําหนดชําระภายในหนึงปี
2. หนีส' ิ นระยะยาว หรื อหนีสินอืนๆ (Long term or other Liabilities) คือหนีสินทีมี
กําหนดเวลาชําระหนีเกินรอบระยะเวลาการดําเนินงานปกติ หรื อเกินกว่า 1 ปี และหนีสินทีไม่
สามารถจัดอยูใ่ นกลุ่มหนีสินหมุนเวียนเช่น หุ ้นกู้ เงินกูย้ มื เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกรรมการและ
ลูกจ้าง เป็ นต้น
ตัวอย่างที 1 ร้านโรสบริ การมีหนีสิน ดังนี
เจ้าหนี-การค้า
10,000 บาท
เจ้าหนี-เงินกู้
20,000 บาท
รวมหนีสิน
30,000 บาท
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ใบงานที 2 เรือง หนีส' ิ น
เอกสารประกอบการเรียน เล่ม 2 เรือง สิ นทรัพย์ หนีส' ิ น และส่ วนของเจ้ าของ
คําสัง ให้นกั เรี ยนตอบคําถามต่อไปนี
1. ให้นกั เรี ยนบอกความหมายของหนีสิน
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..............................................................................................................................

2. ให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างหนีสินหมุนเวียนและหนีสินระยะยาว
..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

3. ให้นกั เรี ยนคํานวณหาหนีสินจากรายการหนีสินต่อไปนี
เจ้าหนีการค้า 10,000 บาท เจ้าหนีเงินกู้ 25,000 บาท
เงินเบิกเกินบัญชี 5,000 บาท
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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ใบความรู้ ที 3 เรือง ส่ วนของเจ้ าของ
(Owner’s Equity)
ความหมายของส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนของเจ้ าของหรือทุน (Owner’s Equity) หรือ (Proprietorship) หมายถึง สิ ทธิ
ความเป็ นเจ้าของทีแท้จริ งในสิ นทรัพย์ หรื อเรี ยกว่า สิ นทรัพย์สุทธิ (Net Assets) หรื อสิ นทรัพย์
ทีเป็ นส่ วนของเจ้าของกิจการ ประกอบด้วย ผลรวมของเงินลงทุน เงินถอนทุน ผลกําไรและขาดทุน
ตัวอย่างที 1 ร้านบิวตีบริ การ มีสินทรัพย์และทุน ดังนี (กรณี ไม่มีหนีสิน)
เงินสด
10,500 บาท
เงินฝากธนาคาร
700,000 บาท
ลูกหนี
6,000 บาท
วัสดุสาํ นักงาน
5,000 บาท
อุปกรณ์สาํ นักงาน
4,000 บาท
อาคาร
1,345,500 บาท
ทีดิน
2,500,000 บาท
รวม
4,571,000 บาท

ส่ วนของเจ้ าของหรือทุน-ร้ านบิวตีบ' ริการคือ 4,571,000 บาท
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ตัวอย่างที 2 ร้านบิวตีบริ การ มีสินทรัพย์ หนีสิน และทุน ดังนี (กรณี มีหนีสิน)
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี
วัสดุสาํ นักงาน
อุปกรณ์สาํ นักงาน
เครื องตกแต่ง
อาคาร
ทีดิน
รวมสิ นทรัพย์
หัก เจ้าหนีการค้า
รวมสิ นทรัพย์สุทธิ

10,500 บาท
700,000 บาท
6,000 บาท
5,000 บาท
4,000 บาท
20,000 บาท
1,345,500 บาท
2,500,000 บาท
4,591,000 บาท
20,000 บาท
4,571,000 บาท

สิ นทรัพย์สุทธิ = สิ นทรัพย์-หนีสิน
เรี ยกว่า ส่ วนของเจ้าของหรื อทุน
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ใบงานที 3 เรือง ส่ วนของเจ้ าของ
เอกสารประกอบการเรียน เล่ม 2 เรือง สิ นทรัพย์ หนีส' ิ น และส่ วนของเจ้ าของ

คําสั ง ให้นกั เรี ยนคํานวณหาส่ วนของเจ้าของจากโจทย์ทีกาํ หนดให้ ต่อไปนี
1. เมือวันที 31 ธันวาคม 2556 ของนายธีภพเจ้าของ “ธีภพบริ การ” ได้สาํ รวจสิ นทรัพย์
หนีสิน และส่ วนของเจ้าของได้ดงั นี
เงินสด
30,000 บาท
เงินฝากธนาคาร
120,000 บาท
เครื องตกแต่ง
42,800 บาท
รถยนต์
472,500 บาท
อาคาร
300,000 บาท
ทีดิน
120,000 บาท
เจ้าหนี-การค้า
47,000 บาท
เจ้าหนี-จํานอง
100,000 บาท
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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แบบฝึ กที 1
เอกสารประกอบการเรียน เล่มที 2 เรือง สิ นทรัพย์ หนีส' ิ น และส่ วนของเจ้ าของ
คําชีแจง ตามรายการในตารางให้ระบุวา่ รายการใดเป็ น สิ นทรัพย์ หนีสิน หรื อส่ วนของ
เจ้าของ โดยเติมเครื$ องหมาย  ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
รายการ

สิ นทรัพย์

หนีส ิ น

ส่ วนของเจ้ าของ

1. เงินสด
2. เงินกูธ้ นาคาร
3. เจ้าหนี
4. วัสดุสาํ นักงาน
5. อุปกรณ์สาํ นักงาน
6. รถยนต์
7. ทุน – นายชาญ
8. ที$ดิน
9. เงินฝากธนาคาร
10. ลูกหนี
11. สิ นค้า
12. กําไรสุ ทธิ
13. ตัว; เงินจ่าย
14. ลิขสิ ทธิ<
15. ขาดทุนสุ ทธิ
16. ค่าความนิยม
17. เงินเดือนค้างจ่าย
18. เครื$ องตกแต่ง
19. วัสดุสินเปลือง
20. ถอนใช้ส่วนตัว
การเรี ยนเราต้องทบทวน
เนือหาอยูป่ ระจํานะคะ
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แบบฝึ กที 2
เอกสารประกอบการเรียน เล่มที 2 เรือง สิ นทรัพย์ หนีส' ิ น และส่ วนของเจ้ าของ

คําชี'แจง

จงใช้อกั ษรย่อ A . แทนสิ นทรัพย์
L . แทนหนีสิน
E . แทนส่ วนของเจ้าของ

1. เงินสด……………………………
2. เงินฝากธนาคาร………………….
3. ลูกหนี……………………………
4. เครื องใช้สาํ นักงาน………………
5. รถยนต์…………………………..
6. เจ้าหนี……………………………
7. อาคาร……………………………
8. ค่าเช่า…………………………….
9. ทุน - นายสมพงษ์…………………….
10. ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด……………………

11. เงินเดือน……………………………..
12. รายได้คา่ บริ การ………………………
13. เครื องตกแต่ง…………………………
14. ทีดิน…………………………………
้ ………………………………
15. เงินกู…
16. ค่านําค่าไฟ…………………………...
17. ตัวR เงินจ่าย............................................
18. ขาดทุนสุ ทธิ.......................................
19. ถอนใช้ส่วนตัว...................................
20. เงินเดือนค้างจ่าย..................................

ตังใจทําแบบฝึ กนะคะ
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แบบฝึ กที 3
เอกสารประกอบการเรียน เล่มที 2 เรือง สิ นทรัพย์ หนีส' ิ น และส่ วนของเจ้ าของ
คําสั ง ให้นกั เรี ยนคํานวณหา สิ นทรัพย์ หนีสิน และส่ วนของเจ้าของจากรายการต่อไปนี
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เครื องตกแต่ง
รถยนต์
อาคาร
ทีดิน
เจ้าหนี-การค้า
เจ้าหนี-เงินกู้

30,000
100,000
40,000
400,000
200,000
150,000
50,000
100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1. วิธีการคํานวณหาสิ นทรัพย์ได้ดงั นี
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. วิธีการคํานวณหาหนีสินได้ดงั นี
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. วิธีการคํานวณหาส่ วนของเจ้าของได้ดงั นี
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบหลังเรียน
เอกสารประกอบการเรียน เล่มที 2 เรือง สิ นทรัพย์ หนีส' ิ น และ ส่ วนของเจ้ าของ
คําสั ง ให้นกั เรี ยนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงคําตอบเดียวโดยทําเครื องหมาย x
ลงในกระดาษคําตอบ
1. ข้อใดคือ Assets
ก. สิ นทรัพย์
ข. หนีสิน
ค. ส่ วนของเจ้าของ
ง. รายได้
2. ข้อใดคือสิ นทรัพย์หมุนเวียน
ก. ทีดิน
ข. เครื องถ่ายเอกสาร
ค. เงินฝากธนาคาร
ง. รถยนต์
3. ข้อใดคือหนีสินหมุนเวียน
ก. เจ้าหนี
ข. เงินกูร้ ะยะเวลา 2 ปี
ค. เงินกูร้ ะยะยาว
ง. เงินลงทุน
4. ข้อใดคือสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ก. เงินสด
ข. สิ นค้า
ค. เงินฝากธนาคาร
ง. รถยนต์
5. ข้อใดคือสิ นทรัพย์
ก. ทุน
ข. เจ้าหนี
ค. เงินถอน
ง. เงินสด

\
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6. ข้อใดหมายถึงส่ วนของเจ้าของ
ก. สิ นทรัพย์+หนีสิน
ข. สิ นทรัพย์-หนีสิน
ค. หนีสิน+ส่ วนของเจ้าของ
ง. ถูกทุกข้อ
7. ข้อใดคือหมวดหมูบ่ ญั ชีของเงินเบิกบัญชีธนาคาร
ก. สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ข. สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ค. หนีสินหมุนเวียน
ง. หนีสินไม่หมุนเวียน
จากข้อมูลต่อไปนีให้ตอบคําถามข้อ 8-10
นายธีภพมีสินทรัพย์ หนีสิน และส่ วนของเจ้าของดังนี เงินสด 20,000 บาท
เงินฝากธนาคาร 6,000 บาท รถยนต์ 300,000 บาท เจ้าหนี 100,000 บาท
8. ข้อใดคือจํานวนส่ วนของเจ้าของนายธีภพ
ก. 426,000 บาท
ข. 100,000 บาท
ค. 326,000 บาท
ง. 226,000 บาท
9. ข้อใดคือจํานวนหนีสินของนายธีภพ
ก. 426,000 บาท
ข. 100,000 บาท
ค. 326,000 บาท
ง. 226,000 บาท
10. ข้อใดคือจํานวนสิ นทรัพย์ของนายธีภพ
ก. 426,000 บาท
ข. 100,000 บาท
ค. 326,000 บาท
ง. 226,000 บาท
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กระดาษคําตอบ
ชือ............................................................ชันมัธยมศึกษาปี ที.................เลขที.................

แบบทดสอบก่อนเรียน
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

แบบทดสอบหลังเรียน
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

สรุปผลการเรียน
ประเมินผล แบบฝึ กที1 แบบฝึ กที 2 แบบฝึ กที 3 รวม
10
10
10
30
เต็ม
ได้

ก่อนเรียน หลังเรียน พัฒนา
10
10
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เฉลยแบบทดสอบก่ อนเรียน
เอกสารประกอบการเรี ยน เล่มที 2 เรื อง สิ นทรัพย์ หนีสิน และส่ วนของเจ้าของ
เจต้า

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
1. ง
6. ค

2. ค
7. ก

3. ก
8. ง

4. ค
9. ข

การเรียนคืออนาคตสู้ ต่อไปค่ ะ

5. ก
10. ค
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เฉลยใบงานที 1 เรือง สิ นทรัพย์
เอกสารประกอบการเรียน เล่ม 2 เรือง สิ นทรัพย์ หนีส' ิ น และส่ วนของเจ้ าของ

คําสั ง ให้นกั เรี ยนตอบคําถามต่อไปนี
1. ให้นกั เรี ยนบอกความหมายของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ (Assets) หมายถึง สิ งทีมีตวั ตน หรื อไม่มีตวั ตนอันมีมูลค่า
ซึงบุคคลหรื อกิจการเป็ นเจ้าของหรื อมีสิทธิครอบครอง โดยถูกต้องตามกฎหมาย
2. ให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนและไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์มีตวั ตนได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ตัวR เงินรับ ลูกหนี สิ นค้า
คงเหลือ วัสดุสาํ นักงาน ทีดิน อาคาร รถยนต์ อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้แก่ สัมปทาน สิ ทธิบตั ร ลิขสิ ทธิ6 ค่าความนิยม
เครื องหมายการค้า ค่าใช้จา่ ยรอการตัดบัญชี
3. ให้นกั เรี ยนคํานวณหาสิ นทรัพย์จากรายการสิ นทรัพย์ต่อไปนี
วิธีการคํานวณหาสิ นทรัพย์
เงินสด
5,000 บาท
อุปกรณ์สาํ นักงาน 4,000 บาท
วัสดุสาํ นักงาน 2,500 บาท
เครื องตกแต่ง
2,000 บาท
รวมสิ นทรัพย์ 13,500 บาท
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เฉลยใบงานที 2 เรือง หนีส' ิ น
เอกสารประกอบการเรียน เล่ม 2 เรือง สิ นทรัพย์ หนีส' ิ น และส่ วนของเจ้ าของ
คําสั ง ให้นกั เรี ยนตอบคําถามต่อไปนี
1. ให้นกั เรี ยนบอกความหมายของหนีสิน
หนีสิน หมายถึง จํานวนเงินทีกิจการเป็ นหนีบุคคลอืนหรื อพันธะอัน
เกิดจากรายการค้า การกูย้ มื หรื อเกิดจากการอืน ซึงจะต้องชําระคืนในภายหน้าด้วย
สิ นทรัพย์ หรื อบริ การ เช่น เจ้าหนีการค้า เงินกู้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนีอืนๆ
ค่าใช้จา่ ยค้างค่าย เป็ นต้น

2. ให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างหนีสินหมุนเวียนและหนีสินระยะยาว
หนีสินหมุนเวียน ได้แก่ เจ้าหนีการค้า ตัวR เงินจ่าย เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร เงินกูร้ ะยะสัน ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายต่าง ๆ
หนีสินไม่หมุนเวียน ได้แก่ หุน้ กู้ เงินกูย้ มื เงินกูย้ มื ระยะยาว

2. ให้นกั เรี ยนคํานวณหาหนีสินจากรายการหนีสินต่อไปนี
วิธีการคํานวณหาหนีสิน
เจ้าหนีการค้า
10,000 บาท
เจ้าหนีเงินกู้
25,000 บาท
เงินเบิกเกินบัญชี
5,000 บาท
รวมหนีสิน
40,000 บาท

ใบความรู้ ที 3 ส่ วนของเจ้ าของ (Equity)

27

เฉลยใบงานที 3 เรือง ส่ วนของเจ้ าของ
เอกสารประกอบการเรียน เล่ม 2 เรือง สิ นทรัพย์ หนีส' ิ น และส่ วนของเจ้ าของ
คําสั ง ให้นกั เรี ยนคํานวณหาส่ วนของเจ้าของจากโจทย์ทีกาํ หนดให้ ต่อไปนี
1. เมือวันที 31 ธันวาคม 2556 ของนายธีภพข้าวของ “ธีภพบริ การ” ได้สาํ รวจสิ นทรัพย์
หนีสิน และส่ วนของเจ้าของได้ดงั นี
วิธีการคํานวณหาส่ วนของเจ้าของ
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เครื องตกแต่ง
รถยนต์
อาคาร
ทีดิน
รวมสิ นทรัพย์
หัก เจ้าหนี-การค้า
เจ้าหนี -จํานอง
ส่ วนของเจ้าของ คือ

30,000 บาท
120,000 บาท
42,800 บาท
472,500 บาท
300,000 บาท
120,000 บาท
1,085,300 บาท
47,000 บาท
100,000 บาท
938,300 บาท

ถูกต้องนะคะ
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เฉลยแบบฝึ กที 1
เอกสารประกอบการเรียน เล่มที 2 เรือง สิ นทรัพย์ หนีส' ิ น และส่ วนของเจ้ าของ
คําชีแจง ตามรายการในตารางให้ระบุวา่ รายการใดเป็ น สิ นทรัพย์ หนีสิน หรื อส่ วนของ
เจ้าของ โดยเติมเครื$ องหมาย  ลงในช่องให้ถูกต้อง
รายการ
1. เงินสด
2. เงินกูธ้ นาคาร
3. เจ้าหนี
4. วัสดุสาํ นักงาน
5. อุปกรณ์สาํ นักงาน
6. รถยนต์
7. ทุน – นายชาญ
8. ที$ดิน
9. เงินฝากธนาคาร
10. ลูกหนี
11. สิ นค้า
12. กําไรสุ ทธิ
13. ตัว; เงินจ่าย
14. ลิขสิ ทธิ<
15. ขาดทุนสุ ทธิ
16. ค่าความนิยม
17. เงินเดือนค้างจ่าย
18. เครื$ องตกแต่ง
19. วัสดุสินเปลือง
20. ถอนใช้ส่วนตัว

สิ นทรัพย์


หนีส ิ น

ส่ วนของเจ้ าของ





















เก่งกันทุกคนเลยค่ะ
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เฉลยแบบฝึ กที 2
เอกสารประกอบการเรียน เล่มที 2 เรือง สิ นทรัพย์ หนีส' ิ น และส่ วนของเจ้ าของ
คําชี'แจง

จงใช้อกั ษรย่อ

1. เงินสด
2. เงินฝากธนาคาร
3. ลูกหนี
4. เครื องใช้สาํ นักงาน
5. รถยนต์
6. เจ้าหนี
7. อาคาร
8. ค่าเช่า
9. ทุน - นายสมพงษ์
10. ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด

A
A
A
A
A
L
A
E
E
E

A. แทนสิ นทรัพย์
L . แทนหนีสิน
E. แทนส่ วนของเจ้าของ
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

เงินเดือน
รายได้คา่ บริ การ
เครื องตกแต่ง
ทีดิน
เงินกู้
ค่านําค่าไฟ
ตัวR เงินจ่าย
ขาดทุนสุ ทธิ
ถอนใช้ส่วนตัว
เงินเดือนค้างจ่าย

E
E
A
A
L
E
L
E
E
L

บัญชีดีมีงานทํา
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เฉลยแบบฝึ กที 3
เอกสารประกอบการเรียน เล่มที 2 เรือง สิ นทรัพย์ หนีส' ิ น และส่ วนของเจ้ าของ
คําสั ง ให้นกั เรี ยนคํานวณหา สิ นทรัพย์ หนีสิน และส่ วนของเจ้าของจากรายการต่อไปนี
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เครื องตกแต่ง
รถยนต์
อาคาร
ทีดิน
เจ้าหนี-การค้า
เจ้าหนี-เงินกู้

30,000
100,000
40,000
400,000
200,000
150,000
50,000
100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1. วิธีการคํานวณหาสิ นทรัพย์ได้ดงั นี
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เครื องตกแต่ง
รถยนต์
อาคาร
ทีดิน
รวมสิ นทรัพย์

30,000 บาท
100,000 บาท
40,000 บาท
400,000 บาท
200,000 บาท
150,000 บาท
920,000 บาท

2. วิธีการคํานวณหาหนีสินได้ดงั นี
เจ้าหนี-การค้า 50,000 บาท
เจ้าหนี-เงินกู้ 100,000 บาท
รวมหนีสิน 150,000 บาท
3. วิธีการคํานวณหาส่ วนของเจ้าของได้ดงั นี
สิ นทรัพย์ = 920,000 บาท
หนีสิน = 150,000 บาท
ส่ วนของเจ้าของ = 920,000-150,000
ส่ วนของเจ้าของ คือ 770,000 บาท

31

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เอกสารประกอบการเรี ยน เล่มที 2 เรื อง สิ นทรัพย์ หนีสิน และส่ วนของเจ้าของ
เจต้า

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
1. ก
6. ข

2. ค
7. ค

3. ก
8. ง

4. ง
9. ข

5.ง
10. ค

การเรียนคืออนาคตสู้ ต่อไปค่ ะ
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