
                             
       การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  และกีฬานักเรียน  

นักศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   
วิชาการบัญชี  ระดับ ปวส.   เวลา  3  ชั่วโมง  ชดุ C 

วันที่ 29 มกราคม 2563   
สนามสอบ  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 

************************************************************************ 
ลักษณะข้อสอบ 

1. ปรนัย 100 ข้อ 
2. อนุญาตให้ใช้เครื่องค านณที่่ม่ม่่าารันนีกา้้อ่ลสูลตรใ ๆ ๆๆๆลสหห้า่ใช้ทีรันทีม่ือืือ 
3.ๆๆๆคืน้้อูอัลสหารห าษค าตอัตมอคทหารร่าารคุู่อัให้ครัีน้งห่ ๆ

************************************************************************ 
ค ำสั่ง  จงเลือกค ำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค ำตอบเดียว 
 

1.ๆๆเ่ื่อณนนี่่ๆ1ๆ่ิืุนายนๆ2561ๆๆซื้อูินค้าจาาัริษนีๆูยา่ชนยๆจ าาน ๆราคาตา่ป้าย(ม่มรณ่ภาษ่)ๆ11,000ๆัาีๆๆ 

    ภาษ่ ล่สคมาเท่ิ่ๆ7%ๆม ้รนัูมณนส าารค้าีนนี่ๆๆ10%  เงื่อนม้ๆ2/10,n/30ๆๆจหันนีกาันญช่อยมางมรๆ 

    ื้าใช้ณิธ่ๆPeriodic Inventory system  

า. เ ัิตๆๆูินค้าๆๆๆ11,000.-   เคร ิตๆๆเจ้าหน่้าารค้าๆๆ11,000.- 

้. เ ัิตๆๆซื้อูินค้าๆ11,000.-   เคร ิตๆๆเจ้าหน่้าารค้าๆๆ11,000.- 

ค. เ ัิตๆๆูินค้า ๆๆ9,900.-ๆๆภาษ่ซื้อๆๆ693.-  เคร ิตๆๆเจ้าหน่้าารค้าๆๆ10,593.- 

ง. เ ัิตๆๆซื้อูินค้าๆ9,900.-ๆๆภาษ่ซื้อๆๆ770.- เคร ิตๆๆเจ้าหน่้าารค้าๆๆ10,670.- 

จ. เ ัิตๆๆซื้อูินค้าๆ9,900.-ๆภาษ่ซื้อๆๆ693.-ๆๆ เคร ิตๆๆเจ้าหน่้าารค้าๆๆ10,593.- 

2.ๆๆจากโจทย์ข้อ 1ๆๆื้าช ารหหน่้ในณนนี่่ๆ11ๆ่ิืุนายนๆ2561ๆจหันนีกาันญช่อยมางมรๆๆใช้ณิธ่ๆPerpetual  

ๆๆๆๆInventory system 

า. เ ัิตๆๆเจ้าหน่้าารค้าๆๆ10,593.-  เคร ิตๆๆูมณนส รนัๆ198.-ๆๆเงินู ๆ10,395.- 

้. เ ัิตๆๆเจ้าหน่้าารค้าๆ10,593.-  เคร ิตๆๆูินค้าๆๆ198.-ๆๆเงินู 10,395.- 

ค. เ ัิตๆๆเจ้าหน่้าารค้าๆ10,670.-  เคร ิตๆๆูมณนส รนัๆๆ198.-ๆๆๆเงินู ๆๆ10,472.- 

ง. เ ัิตๆๆเจ้าหน่้าารค้าๆๆ11,000.-  เคร ิตๆๆูินค้าๆๆ220.-ๆๆเงินู ๆๆ10,472.- 

จ. เ ัิตๆๆเจ้าหน่้าารค้าๆๆ11,000.- ๆๆ เคร ิตๆๆูมณนส รนัๆ220.-ๆๆเงินู ๆๆ10,780.- 
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3.  ัริษนีๆน าชนยๆจ าาน ๆๆใช้รหััๆImprest System ท ยตน้งณงเงินู ยมอยมณ้ๆ3,000 ๆัาีๆา าหน เัิาช เชย 

ๆๆๆๆๆเงินู ยมอยีุาณนนี่่ๆ1ๆ้องเ ือนๆปราาฏณมาณนนี่่ๆ1ๆาราฎาค่ๆ2561ๆ่่รายาารี่่ผล้รนาษาเงินู ยมอย 

ๆๆๆๆๆจมายเงินมปลสห้อเัิาช เชยๆ นงน่้ๆๆๆ 

  คมาทาหนห   ๆๆ500ๆๆๆัาี 

  คมามปรษท่ยม   ๆๆ600ๆๆๆัาี 

  คมาเครื่องเ้่ยนลััทิ่ทมๆๆ  ๆๆ700ๆๆๆัาี 

  เงินู ยมอยคงเหสือใน่ือๆๆ 1,180ๆๆัาี 

ๆๆๆๆๆๆาารันนีการายาาร้อเัิาช เชยเงินู ยมอยจหันนีกาันญช่อยมางมร 

า. เ ัิตๆๆเงินู ยมอย   3,000.- 

เคร ิตๆๆเงินฝาาธนาคาร   3,000.- 

้. เ ัิตๆๆคมาทาหนห   500.- 

ๆๆๆคมามปรษท่ยม   600.- 

ๆๆๆคมาทีรันทีม   700.- 

 เคร ิตๆๆเงินฝาาธนาคาร   1,800.- 

ค. เ ัิตๆๆคมาทาหนห   500.- 

ๆๆๆคมามปรษท่ยม   600.- 

ๆๆๆคมาทีรันทีม   700.- 

 เคร ิตๆๆเงินฝาาธนาคาร   1,780.- 

  เงินเาินลสหเงิน้า ันญช่  ๆๆๆๆ20.- 

ง. เ ัิตๆๆคมาทาหนห   500.- 

ๆๆๆคมามปรษท่ยม   600.- 

ๆๆๆคมาทีรันทีม   700.- 

ๆๆๆเงินเาินลสหเงิน้า ันญช่ ๆ20.- 

 เคร ิตๆๆเงินฝาาธนาคาร   1,820.- 

จ. เ ัิตๆๆเงินฝาาธนาคาร  1,800.- 

เคร ิตๆๆเงินู ยมอย   1,800.- 

4.ๆๆยอ เงินฝาาธนาคารตา่ใัลจ้งยอ ๆณนนี่่ๆ31ๆธนนณาค่ๆ2561ๆๆลู งจ านณนๆ65,000ๆัาีๆๆ 

ๆๆๆๆจาาาารตรณจูอัานัยอ ันญช่้องาิจาารๆทั้้อลตาตมาง นงน่้ๆๆเงินฝาารหหณมางีางๆ5,000ๆัาีๆๆ 

ๆๆๆๆเช็คค้างจมายๆๆ2,000ๆัาีๆๆเช็คคืนๆ1,000ๆัาีๆๆคมาธรร่เน่ย่ธนาคารๆๆ100ๆัาีๆๆ 

ๆๆๆๆยอ เงินฝาาตาูุ่่ ันญช่้องาิจาารคือ้้อใ  

า. 63,100ๆๆัาี    ้.ๆๆ66,100ๆๆัาี 

ค.ๆๆ66,900ๆๆัาี    ง.ๆๆ67,100ๆๆัาี 

จ.ๆๆ69,100ๆๆัาี 
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5.ๆๆจากโจทย์ข้อ 4ๆยอ เงินฝาาธนาคารี่่ืลาต้องคือ้้อใ  

 า.ๆๆ62,000ๆๆัาี    ้.ๆๆ63,000ๆๆัาี 

 ค.ๆๆ65,000ๆๆัาี    ง.ๆๆ68,000ๆๆัาี 

 จ.ๆๆ67,000ๆๆัาี  

6.ๆๆาิจาารลหมงหนก่งซื้อหุ้นูา่นญๆจาาัริษนีๆเจริญนานๆจ าาน ๆ(่หาชน)ๆซก่งอยลมในตสา หสนาีรนทยมๆท ย่่ 

ๆๆๆๆณนตืุปรหูงคมในาารสงีุนเท่ือค้าๆๆเป็นจ านณนๆ500ๆหุ้นๆๆ่ลสคมาหุ้นสหๆ100ๆๆัาีๆๆในราคาๆ130ๆๆัาีๆๆ 

ๆๆๆๆเู่ยคมาใช้จมายในาารซื้อๆ500ๆๆัาีๆาิจาารจหันนีกาันญช่อยมางมร 

 า.ๆๆหสนาีรนทยมเท่ือค้า-หุ้นูา่นญๆัริษนีเจริญนานๆจ าาน (่หาชน)ๆ50,000.- เคร ิตๆๆเงินู ๆ50,000.- 

 ้.ๆๆหสนาีรนทยมเผื่อ้าย-หุ้นูา่นญๆัริษนีเจริญนานๆจ าาน (่หาชน)ๆ50,000.- เคร ิตๆๆเงินู ๆ50,000.- 

 ค.ๆๆหสนาีรนทยมเทื่อค้า-หุ้นูา่นญๆัริษนีเจริญนานๆจ าาน (่หาชน)ๆ65,000.- เคร ิตๆๆเงินู ๆ65,000.-

 ง.ๆๆหสนาีรนทยมเผื่อ้าย-หุ้นูา่นญๆัริษนีเจริญนานๆจ าาน (่หาชน)ๆ65,500.- เคร ิตๆๆเงินู ๆ65,500.-

 จ.ๆๆหสนาีรนทยมเท่ือค้า-หุ้นูา่นญๆัริษนีเจริญนานๆจ าาน (่หาชน)ๆ65,500.- เคร ิตๆๆเงินู ๆ65,500.- 

7.ๆๆจาาทจียม้้อๆ6ๆๆื้าาิจาาร้ายหุ้นูา่นญๆี่่ซื้อจาาัริษนีๆเจริญนานๆจ าาน (่หาชน)ๆๆีน้งห่ ๆม ้ในราคาหุ้นสหๆ 

ๆๆๆๆ135ๆัาีๆๆเู่ยคมาใช้จมายในาาร้ายหุ้นสหๆ10ๆัาีๆๆาิจาารจหันนีกาันญช่อยมางมร 

า. เ ัิตๆๆเงินู       45,500.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆคมาใช้จมายในาาร้าย   ๆๆ  ๆๆ5,000.- 

 ๆๆๆๆ เคร ิตๆๆหสนาีรนทยมเท่ือค้า-หุ้นูา่นญๆัริษนีเจริญนานๆจ าาน (่หาชน)ๆๆๆ50,000.- 

้. เ ัิตๆๆเงินู       62,500.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ้า ีุนจาาาารจ าหนมายเงินสงีุน-หสนาีรนทยมเผื่อ้าย ๆๆ3,000.- 

 ๆๆๆๆ เคร ิตๆๆหสนาีรนทยมเผื่อ้าย-หุ้นูา่นญๆัริษนีเจริญนานๆจ าาน (่หาชน)ๆๆๆ65,500.- 

ค. เ ัิตๆๆเงินู       60,500.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ้า ีุนจาาาารจ าหนมายเงินสงีุน-หสนาีรนทยมเท่ือค้า ๆๆ5,000.- 

 ๆๆๆๆ เคร ิตๆๆหสนาีรนทยมเท่ือค้า-หุ้นูา่นญๆัริษนีเจริญนานๆจ าาน (่หาชน)ๆๆๆ65,500.- 

ง. เ ัิตๆๆเงินู       62,500.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ้า ีุนจาาาารจ าหนมายเงินสงีุน-หสนาีรนทยมเท่ือค้า ๆๆ3,000.- 

 ๆๆๆๆ เคร ิตๆๆหสนาีรนทยมเท่ือค้า-หุ้นูา่นญๆัริษนีเจริญนานๆจ าาน (่หาชน)ๆๆๆ65,500.- 

จ. เ ัิตๆๆเงินู       60,500.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ้า ีุนจาาาารจ าหนมายเงินสงีุน-หสนาีรนทยมเผื่อ้าย ๆๆ5,000.- 

 ๆๆๆๆ เคร ิตๆๆหสนาีรนทยมเผื่อ้าย-หุ้นูา่นญๆัริษนีเจริญนานๆจ าาน (่หาชน)ๆๆๆ65,500.- 
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8.ๆๆเ่ื่อณนนี่่ๆ1ๆเ่ษายนๆ2561ๆๆัริษนีๆคิ  ่ๆจ าาน ๆๆน าตน๋ณเงินรนั่ลสคมาๆๆ18,000ๆัาีๆอนตรา อาเั่้ยๆ6%ๆๆ 

ๆๆๆๆา าหน ๆ6ๆเ ือนๆๆสงณนนี่่ๆๆ1ๆาุ่ภาทนนธมๆๆ2561ๆๆมป้ายส ธนาคารลัั่่เงื่อนม้รนัผิ ชอัตมอาารเา็ัเงินๆๆๆๆๆๆๆ 

ๆๆๆๆธนาคารคิ ูมณนส ๆ10%ๆๆในณนนี่่้ายส ๆๆเงินู ี่่าิจาารม ้รนัจ านณนเีมาใ  

า. 17,630ๆๆัาี    ้.ๆๆ17,882ๆๆัาี 

ค.ๆๆ17,922ๆๆัาี    ง.ๆๆ18,590ๆๆัาี 

จ.ๆๆๆ19,000ๆๆัาี 

9.ๆๆจากโจทย์ข้อ 8ๆๆารท่ี่่ธนาคารเร่ยาเา็ัเงินตา่ตน๋ณม่มม ้ๆๆาิจาารจมายช ารหให้ลีนสลาหน่้ทร้อ่คมาค าคน ค้าน 

ๆๆๆๆๆ50ๆๆัาีๆๆอยมาาีราัณมาาิจาาร่่ยอ สลาหน่้เีมาใ  

 า.ๆๆ17,630ๆๆัาี    ้.ๆๆ18,000ๆๆัาี 

ค.ๆๆ18,540ๆๆัาี    ง.ๆๆ18,590ๆๆัาี 

จ.ๆๆ18,600ๆๆัาี 

10.ๆๆตมอมปน่้เป็น้้อ่ลสเา่่ยณานัูินค้าคงเหสือ้องาิจาารลหมงหนก่งๆ นงน่้ 

  ูินค้าคงเหสือยา่า  จ านณนๆๆ600ๆหนมณยๆๆ ราคาหนมณยสหๆ30ๆๆัาี 

  ซื้อครน้งี่่ๆ1ๆเ่ื่อๆ6ๆ่.ค  จ านณนๆๆ900ๆหนมณยๆๆ ราคาหนมณยสหๆ32ๆๆัาี 

  ซื้อครน้งี่่ๆ2ๆเ่ื่อๆ19ๆ่.ค.  จ านณนๆๆ500ๆหนมณย ราคาหนมณยสหๆ36ๆๆัาี 

  ซื้อครน้งี่่ๆ3ๆเ่ื่อๆ30ๆ่.ค.  จ านณนๆๆ200ๆหนมณย ราคาหนมณยสหๆ39ๆๆัาี 

 ในรหหณมางปีๆาิจาาร้ายูินค้ามปๆ นงน่้ 

  ้ายครน้งี่่ๆ1ๆเ่ื่อๆ2ๆ่.ค ้ายจาาูินค้าคงเหสือต้นงณ ๆๆ300ๆๆหนมณย  

  ซื้อครน้งี่่ๆ2ๆเ่ื่อๆ10ๆ่.ค. ้ายจาาูินค้าี่่ซื้อ่าเ่่ือณนนี่่ๆ6ๆๆจ านณนๆๆ700ๆหนมณย  

  ซื้อครน้งี่่ๆ3ๆเ่ื่อๆ23ๆ่.ค. ้ายจาาูินค้าี่่ซื้อ่าเ่่ือณนนี่่ๆ6ๆจ านณนๆ200ๆหนมณยๆลสห 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ้ายจาาูินค้าี่่ซ้ือ่าเ่ื่อณนนี่่ๆ19ๆจ านณนๆ400ๆหนมณย 

ๆๆๆๆๆๆื้าาิจาารต่ราคาูินค้าคงเหสือ ้ณยณิธ่ราคาเจาหจง(Specific)  ูินค้าคงเหสือปสายงณ จห่่ราคาเีมาใ  

 า.ๆๆ20,000ๆๆัาี    ้.ๆๆ20,400ๆๆัาี 

ค.ๆๆ52,200ๆๆัาี    ง.ๆๆ72,600ๆๆัาี 

จ.ๆๆ74,200ๆๆัาี 
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11.ๆๆัริษนีๆชสัุร่ๆจ าาน ๆๆเป็นาิจาารี่่ปรหาอัธุราิจเา่่ยณานัาารซื้อ้ายูินค้าๆๆ่่้้อ่ลสเา่่ยณานัูินค้าคงเหสือๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆทๆณนนี่่ๆ30ๆเ่ษายนๆ2561ๆๆ นงน่้ 

แผนก สินค้า ปริมาณ

(ตัว) 

ราคาทุนต่อตัว ราคาขายต่อตัว ค่าใช้จ่ายใน

การขายต่อตัว 

ัุรุษ เูื้อ 300 90 110 10 

 าางเาง 400 140 160 15 

ูตร่ เูื้อ 800 100 120 23 

 าางเาง 600 170 190 24 

 ารหทปรง 300 150 180 22 

 

ๆๆๆๆๆๆัริษนีใช้ณิธ่ต่ราคาูินค้าคงเหสือตา่ราคาีุนหรือ่ลสคมาูุีธิี่่จหม ้รนัี่่ต ่าาณมาๆอยาาีราัณมาูินค้าคงเหสือๆ 

ๆทๆณนนี่่ๆ30ๆเ่ษายนๆจหลู ง่ลสคมาเป็นจ านณนเงินเีมาใ ๆท ยาารเปร่ยัเี่ยัลตมสหรายาาร 

า.ๆๆ305,200ๆัาี    ้.ๆๆๆ305,400ๆๆัาี 

 ค.ๆๆ307,200ๆัาี    ง.ๆๆ307,600ๆๆัาี 

 จ.ๆๆ310,000ๆัาี 

12.ๆๆาิจาารลหมงหนก่ง่่รายสหเอ่ย เา่่ยณานัาารซื้อ้ายูินค้าๆ นงน่้ 

  ยอ ยา่า จ านณนๆๆ700ๆชิ้นๆๆ ราคาชิ้นสหๆ45ๆๆัาี 

  ซื้อครน้งี่่ๆ1 จ านณนๆๆ500ๆชิ้นๆๆ ราคาชิ้นสหๆ46ๆๆัาี 

  ซื้อครน้งี่่ๆ2 จ านณนๆๆ1,000ๆชิ้น ราคาชิ้นสหๆ44ๆๆัาี 

  ซื้อครน้งี่่ๆ3 จ านณนๆๆ300ๆๆชิ้น ราคาชิ้นสหๆ50ๆๆัาี 

  ูินค้าคงเหสือปสายงณ ๆ่่จ านณนๆๆ850ๆๆชิ้น 

ๆๆๆๆๆๆๆื้าาิจาารต่ราคาูินค้าคงเหสือ ้ณยณิธ่ๆFIFO -Periodic  ูินค้าคงเหสือปสายงณ จห่่ราคาเ มีาใ  

 า.ๆๆ38,250ๆๆัาี    ้.ๆๆ38,400ๆๆัาี 

ค.ๆๆ38,590ๆๆัาี    ง.ๆๆ39,000ๆๆัาี 

จ.ๆๆ39,200ๆๆัาี 

13.ๆจาาทจียม้้อๆ12ๆๆื้าาิจาารใช้ณิธ่ Weight Average – Periodic  ูินค้าคงเหสือปสายงณ จห่่ราคาเีมาใ 

 า.ๆๆ38,250ๆๆัาี    ้.ๆๆ38,400ๆๆัาี 

ค.ๆๆ38,590ๆๆัาี    ง.ๆๆ39,000ๆๆัาี 

จ.ๆๆ39,200ๆๆัาี 
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14.ๆๆตมอมปน่้เป็น้้อ่ลสเา่่ยณานัูินค้าคงเหสือๆ3ๆปรหเภีๆ นงน่้ 

    ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆสินค้ากลุ่มA      สินค้ากลุ่มB       สินค้ากลุ่มC  

 ราคาีุน     28,000  30,000  23,000 

 ราคาี่่คา ณมาจห้ายม ้   32,000  35,000  38,000 

 ต้นีุนี าตมอจนเูร็จลสหจ าหนมาย  ๆ2,000  ๆๆ6,000  ๆ4,500 

าิจาารใช้ณิธ่ต่ราคาูินค้าคงเหสือตา่ราคาีุนหรือ่ลสคมาูุีธิี่่จหม ้รนัี่่ต ่าาณมาๆ 

ๆๆๆๆๆๆอยาาีราัณมาูินค้าคงเหสือีน้งๆ3ๆๆปรหเภีรณ่านนเป็นเงินเีมามรๆๆ 

า.ๆๆ66,500ๆัาี     ้.ๆๆ80,000ๆๆัาี 

 ค.ๆๆ81,000ๆัาี     ง.ๆๆ92,500ๆๆัาี 

 จ.ๆๆ105,000ๆัาี 

15.ๆๆัริษนีๆมีีาเน่ย่ๆจ าาน ๆๆปรหาอัธุราิจเห่ืองลรมมีีาเน่ย่ๆๆณนนี่่ๆ1ๆ่าราค่ๆ2561ๆๆ 

ๆๆๆๆๆๆัริษนีม ้จมายเงินซื้อี่่ ินในจนงหณน จนนีัุร่ในราคาๆๆ3,250,000ๆัาีๆๆจมายคมาู ารณจๆ1,500,000ๆัาีๆๆ 

ๆๆๆๆๆๆจมายคมาใช้จมายในาารทนฒนาี่่ ินๆ2,200,000ๆัาีๆๆปรห่าทณมาจหุ้ ลรมม ้รณ่ีน้งูิ้นๆ103,000ๆตนนๆๆ 

ๆๆๆๆๆๆหสนงจาาุ้ ลรมห่ ลส้ณๆเห่ืองลรมน่้จห้ายม ้ราคาๆ1,800,000ๆัาีๆในปีๆ2561ๆัริษนีุ้ ลรมม ้ๆ20,000ๆตนนๆๆ 

ๆๆๆๆๆๆ้ายมปจ านณนๆ18,000ๆตนนๆราคาตนนสหๆ70ๆัาีๆๆค านณท ล่สคมาูลญูิ้นตมอตนนเป็นจ านณนเงินเีมาใ  

า.ๆๆ46ๆๆัาี     ้.ๆๆ50ๆๆัาีๆๆๆๆๆๆๆ 

ค.ๆๆ52ๆัาี ๆๆๆๆ    ง.ๆๆ67ๆๆๆัาีๆ  

จ.ๆๆ70ๆัาี 

16.ๆๆจากโจทย์ข้อ 15ๆๆัริษนีันนีกาคมาูลญูิ้นในปีๆ2561ๆๆตรงตา่ตนณเสือาใ  

า. เ ัิตๆๆคมาูลญูิ้น-เห่ืองลรม   900,000.- 

ๆๆ  เคร ิตๆๆคมาูลญูิ้นูหู่-เห่ืองลรม   900,000.- 

้. เ ัิตๆๆคมาูลญูิ้น-เห่ืองลรม   1,000,000.- 

ๆๆ  เคร ิตๆๆคมาูลญูิ้นูหู่-เห่ืองลรม   1,000,000.- 

ค. เ ัิตๆๆคมาูลญูิ้น-เห่ืองลรม   1,020,000.- 

ๆๆ  เคร ิตๆๆคมาูลญูิ้นูหู่-เห่ืองลรม   1,020,000.- 

ง. เ ัิตๆๆคมาูลญูิ้น-เห่ืองลรม   1,040,000.- 

ๆๆ  เคร ิตๆๆคมาูลญูิ้นูหู่-เห่ืองลรม  ๆ 1,040,000.- 

จ. เ ัิตๆๆคมาูลญูิ้น-เห่ืองลรม   1,340,000.- 

ๆๆ  เคร ิตๆๆคมาูลญูิ้นูหู่-เห่ืองลรม   1,340,000.- 
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17.ๆๆณนนี่่ๆ1ๆ่่นาค่ๆ2561ๆๆัริษนีต้นม่้ๆจ าาน ๆๆจมายเช็คซื้อสิู้ิีธิ์ภาทยนตรมเรื่องมียลสน มทอนส่่ๆในราคาๆ 

ๆๆๆๆๆๆ3,000,000ๆัาีๆเู่ยคมาีนายคณา่  าเนินเรื่องๆๆ50,000ๆัาีๆๆคมาธรร่เน่ย่ีางาฎห่ายๆ4,000ๆัาีๆๆ 

ๆๆๆๆๆๆคา ณมาจหม ้รนัปรหทยชนมเชิงเัรษฐาิจเป็นเณสาๆ10ๆปีๆๆัริษนีันนีการนัรลู้ินีรนทยมตรงตา่ตนณเสือาใ  

า. เ ัิตๆๆสิู้ิีธิ์   3,054,000.- 

ๆๆ  เคร ิตๆๆเงินู     3,054,000.- 

้. เ ัิตๆๆสิู้ิีธิ์   3,000,000.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆคมาใช้จมายในาารจน หา  ๆๆๆๆ54,000.- 

ๆๆ  เคร ิตๆๆธนาคาร    3,054,000.- 

ค. เ ัิตๆๆสิู้ิีธิ์   3,000,000.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆคมาใช้จมายในาารจน หา  ๆๆๆๆ54,000.- 

ๆๆ  เคร ิตๆๆเงินู     3,054,000.- 

ง. เ ัิตๆๆสิู้ิีธิ์   3,054,000.- 

ๆๆ  เคร ิตๆๆธนาคาร    3,054,000.- 

จ. เ ัิตๆๆสิู้ิีธิ์   3,050,000.- 

ๆๆ  เคร ิตๆๆธนาคาร    3,050,000.- 

18.ๆจากโจทย์ข้อ 17  ในณนนูิ้นงณ ันญช่จหันนีกาันญช่เา่่ยณานัาารตน จ าหนมายูินีรนทยมม ม่่่ตนณตนอยมางมร 

า. เ ัิตๆๆคมาตน จ าหนมาย-สิู้ิีธิ์   305,400.- 

ๆๆ  เคร ิตๆๆคมาตน จ าหนมายูหู่-สิู้ิีธิ์  305,400.- 

้. เ ัิตๆๆคมาตน จ าหนมาย-สิู้ิีธิ์   300,000.- 

ๆๆ  เคร ิตๆๆคมาตน จ าหนมายูหู่-สิู้ิีธิ์  300,000.- 

ค. เ ัิตๆๆคมาตน จ าหนมาย-สิู้ิีธิ์   294,600.- 

ๆๆ  เคร ิตๆๆคมาตน จ าหนมายูหู่-สิู้ิีธิ์  294,600.- 

ง. เ ัิตๆๆคมาตน จ าหนมาย-สิู้ิีธิ์   254,500.- 

ๆๆ  เคร ิตๆๆคมาตน จ าหนมายูหู่-สิู้ิีธิ์  254,500.- 

จ. เ ัิตๆๆคมาตน จ าหนมาย-สิู้ิีธิ์   250,000.- 

ๆๆ  เคร ิตๆๆคมาตน จ าหนมายูหู่-สิู้ิีธิ์  250,000.- 
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19.ๆๆัริษนีมทสินๆจ าาน ๆๆซื้อเครื่องจนารราคาๆ1,050,000ๆๆัาีๆๆเ่ื่อณนนี่่ๆ30ๆานนยายนๆ2561ๆๆปรห่าทอายุาาร 

ๆๆๆๆๆๆให้ปรหทยชนม้องูินีรนทยมๆ5ๆปีๆๆลสหัริษนีคาณมาหสนงจาาๆ5ๆปีๆจห้ายเครื่องจนารม ้ๆ135,000ๆัาี 

ๆๆๆๆๆๆันนีกาันญช่เา่่ยณานัคมาเูื่อ่ราคา้องปีๆ2561ๆตรงตา่ตนณเสือาใ ๆ(คิ คมาเูื่อ่ราคาตา่ณิธ่เู้นตรง) 

า. เ ัิตๆๆคมาเูื่อ่ราคา-เครื่องจนาร   43,250.- 

ๆๆ  เคร ิตๆๆคมาเูื่อ่ราคาูหู่-เครื่องจนาร   43,250.- 

้. เ ัิตๆๆคมาเูื่อ่ราคา-เครื่องจนาร   45,550.- 

ๆๆ  เคร ิตๆๆคมาเูื่อ่ราคาูหู่-เครื่องจนาร   45,550.- 

ค. เ ัิตๆๆคมาเูื่อ่ราคา-เครื่องจนาร   45,750.- 

ๆๆ  เคร ิตๆๆคมาเูื่อ่ราคาูหู่-เครื่องจนาร   45,750.- 

ง. เ ัิตๆๆคมาเูื่อ่ราคา-เครื่องจนาร   61,000.- 

ๆๆ  เคร ิตๆๆคมาเูื่อ่ราคาูหู่-เครื่องจนาร   61,000.- 

จ. เ ัิตๆๆคมาเูื่อ่ราคา-เครื่องจนาร   183,000.- 

ๆๆ  เคร ิตๆๆคมาเูื่อ่ราคาูหู่-เครื่องจนาร   183,000.- 

20.ๆๆในณนนี่่ๆ1ๆ่าราค่ๆ2561ๆๆัริษนีๆยลทา้ๆจ าาน ๆๆ่่หสนาีรนทยมเผื่อ้ายหุ้นูา่นญๆๆัริษนีเอเช่ยๆจ าาน (่หาชน)ๆ 

ๆๆๆๆๆๆจ านณนๆ1,000ๆหุ้นๆๆราคาตา่ันญช่ๆ360,000ๆัาีๆตมอ่าณนนี่่ๆ25 ทฤษภาค่ๆ2561ๆัริษนีเอเช่ยๆจ าาน  

ๆๆๆๆๆๆ(่หาชน)ๆปรหาาัใหู้ิีธิซื้อหุ้นให่มๆ(Stock Rights)ๆลามผล้ืือหุ้นูา่นญเ ิ่ในตราูารลู งูิีธิาารซื้อหุ้น 

ๆๆๆๆๆๆ(Warrants)ๆา าหน เงื่อนม้ๆ4ๆูิีธิๆจหซื้อหุ้นูา่นญี่่ออาให่มม ้ๆ1ๆหุ้นๆในราคาหุ้นสหๆ88ๆัาีๆๆณนนน่้ราคา 

ๆๆๆๆๆๆตสา ้องหุ้นม ม่รณู่ิีธิหุ้นสหๆ120ๆัาีๆๆลสหูิีธิราคาูิีธิสหๆ8ๆัาีๆๆในณนนี่่ๆ25ๆทฤษภาค่ๆ2561ๆๆ 

ๆๆๆๆๆๆจหันนีการนัูิีธิในาารซื้อหุ้นอยมางมร 

า. เ ัิตๆๆูิีธิในาารซื้อหุ้น     ๆๆๆๆๆ30,000.- 

ๆๆ  เคร ิตๆๆหสนาีรนทยมเผื่อ้าย-หุ้นูา่นญๆัริษนีเอเช่ยๆจ าาน (่หาชน)ๆ 30,000.- 

้. เ ัิตๆๆหสนาีรนทยมเผื่อ้าย-หุ้นูา่นญๆัริษนีเอเช่ยๆจ าาน (่หาชน) ๆ ๆๆๆๆ30,000.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เคร ิตๆๆูิีธิในาารซื้อหุ้น     ๆๆๆ 30,000.- 

ค. เ ัิตๆๆูิีธิในาารซื้อหุ้น     ๆๆๆๆๆ22,500.- 

ๆๆ  เคร ิตๆๆหสนาีรนทยมเผื่อ้าย-หุ้นูา่นญๆัริษนีเอเช่ยๆจ าาน (่หาชน)ๆ 22,500.- 

ง. เ ัิตๆๆหสนาีรนทยมเผื่อ้าย-หุ้นูา่นญๆัริษนีเอเช่ยๆจ าาน (่หาชน) ๆ ๆๆๆ22,500.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เคร ิตๆๆูิีธิในาารซื้อหุ้น     ๆๆๆ 22,500.- 

จ. เ ัิตๆๆหสนาีรนทยมเผื่อ้าย-หุ้นูา่นญๆัริษนีเอเช่ยๆจ าาน (่หาชน) ๆ ๆๆๆ50,000.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เคร ิตๆๆูิีธิในาารซื้อหุ้น     ๆๆๆ 22,500.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเงินู        27,500.- 
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21.ๆๆนายูุร่ยมลสหนายูุรนตนมๆตาสงเป็นหุ้นูมณนานนๆท ยนายูุร่ยมๆน าเงินู ๆ120,000ๆัาีๆสลาหน่้ๆ15,000ๆัาีๆๆๆ 

ๆๆๆๆๆๆคมาเผื่อหนู่้งูนยจหูลญๆๆ1,500ๆๆัาีๆๆูินค้าราคาีุนๆๆ10,000ๆๆัาีๆๆราคาตสา ๆๆ11,500ๆๆัาีๆลสห 

ๆๆๆๆๆๆเจ้าหน่้ๆๆ12,000ๆัาีๆ่าสงีุนๆๆูมณนนายูุรนตนมๆๆน าเงินู ๆๆ200,000ๆๆัาีๆๆรืยนตมๆๆ180,000ๆๆัาีๆๆ 

ๆๆๆๆๆๆคมาเูื่อ่ราคาูหู่-รืยนตมๆๆๆ54,000ๆๆัาีๆๆลสหตน๋ณเงินจมายๆ15,000ัาีๆ่าสงีุนๆๆ 

ๆๆๆๆๆๆนายูุร่ยมๆ ู่่ินีรนทยมูุีธิเป็นจ านณนเงินเีมาใ  

 า.ๆๆ133,000ๆัาี    ้.ๆๆ134,000ๆัาี 

 ค.ๆๆ135,000ๆัาี    ง.ๆๆ156,000ๆัาี 

 จ.ๆๆ162,000ๆัาี 

22.ๆๆลูนูณยลสหลูน ่ๆตาสงเป็นห้างหุ้นูมณนานนๆท ยลูนูณยน าเงินู ่าสงีุนๆ20,000ๆัาีๆ 

ๆๆๆๆๆๆลูน ่ๆ60,000ๆัาีๆๆในณนนูิ้นปีๆห้างหุ้นูมณน่่า ามรูุีธิๆ50,000ๆัาีๆๆื้าลูนูณยลสหลูน ่ๆๆ 

ๆๆๆๆๆๆลัมงา ามร้า ีุนในอนตราๆ1:3ๆๆลูนูณยลสหลูน ่จหม ้รนัูมณนลัมงา ามรคนสหเีมาใ  

 า.ๆๆลูนูณยๆ10,000ๆัาีๆลูน ่ๆ50,000ๆัาี 

้.ๆๆลูนูณยๆ12,500ๆัาีๆลูน ่ๆ37,500ๆัาี 

ค.ๆๆลูนูณยๆ20,000ๆัาีๆลูน ่ๆ30,000ๆัาี 

ง.ๆๆลูนูณยๆ25,000ๆัาีๆลูน ่ๆ35,000ๆัาี 

จ.ๆๆลูนูณยๆ30,000ๆัาีๆลูน ่ๆ20,000ๆัาี 

23.ๆๆๆนายทอูลสหนาย่อูๆเป็นหุ้นูมณนานนๆ่่ีุนๆ30,000ๆัาีๆๆลสหๆ20,000ๆัาีๆๆตา่ส า นัๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆทๆณนนี่่ๆ31ๆธนนณาค่ๆ2561ๆๆห้างหุ้นูมณน่่รายม ้ีน้งูิ้นๆ300,000.-ๆลสห่่คมาใช้จมายๆ60%ๆ้องรายม ้ๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆนาย่อูจหม ้รนัูมณนลัมงา ามรๆ่่จ านณนเงินๆๆตรงตา่ตนณเสือาใ  

 า.ๆๆ48,000ๆๆัาี    ้.ๆๆ60,000ๆๆัาี 

 ค.ๆๆ72,000ๆๆัาี    ง.ๆๆ80,000ๆๆัาี 

 จ.ๆๆ120,000ๆๆัาี 
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24.ๆๆู้่านัทอๆเป็นหุ้นูมณนานน่่ีุนีน้งูิ้นๆ50,000ๆัาีๆในณนนเริ่่าิจาารๆู้่สงีุนๆ30,000ๆัาีๆลสห 

ๆๆๆๆๆๆๆทอสงีุนๆ20,000ๆัาีๆในณนนูิ้นงณ ันญช่ๆ31ๆธนนณาค่ๆ2561ๆห้างหุ้นูมณน่่า ามรๆ100,000ๆัาี 

ๆๆๆๆๆๆๆๆ่่้้อตาสงในาารลัมงา ามร้า ีุนๆ นงน่้ 

 1.ๆคิ  อาเั่้ยีุนๆ5%ๆ้องีุนในณนนเริ่่าิจาาร 

 2.ๆคิ เงินเ ือนให้หุ้นูมณนีน้งๆ2ๆคนๆคนสหๆ3,000ๆัาีๆ/ๆเ ือน 

 3.ๆคิ ทันนูใหู้้่ในฐานหาหุ้นูมณนผล้จน าารๆ10%ๆ้องา ามรูุีธิหสนงหนา อาเั่้ยีุนเงินเ ือนๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆลสหทันนู 

 4.ๆา ามรี่่เหสือลัมงเีมาานน 

ๆๆๆๆๆๆก าไรที่เหลือส้มและโอๆจหม ้คนสหเ มีามหรม 

 า.ๆๆ11,482.15ๆๆัาี    ้.ๆๆ11,493.24ๆๆัาี 

 ค.ๆๆ11,520.43ๆๆัาี    ง.ๆๆ11,590.91ๆๆัาี 

 จ.ๆๆ11,600.10ๆๆัาี 

25.ๆๆอาภาทรลสหปรหภาทรๆเป็นหุ้นูมณนานนๆเริ่่ามอตน้งาิจาารเ่ื่อณนนี่่ๆ1ๆ่าราค่ๆ2561ๆท ยน าเงินู ่าสงีุนๆๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆคนสหๆๆ100,000ๆัาีลสหๆ200,000ๆัาีๆตา่ส า นัๆในณนนี่่ๆ31ๆธนนณาค่ๆ2561ๆห้างหุ้นูมณนา ามรูุีธิๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆ210,000ๆัาีๆๆ้้อตาสงในาารลัมงา ามร้า ีุนเป็น นงน่้ 

 1.ๆคิ  อาเั่้ยีุนในอนตราๆๆ6%ๆๆตมอปีๆๆจาาีุนๆๆทๆๆณนนต้นปี 

 2.ๆคิ เงินเ ือนให้อาภรๆๆ30,000ๆๆัาีๆๆลสหปรหภาทรๆๆ20,000ๆๆัาีๆๆ 

 3.ๆคิ ทันนูให้ปรหภาทรๆๆ10%้องา ามรูุีธิหสนงหนาเงินเ ือนๆๆ อาเั่้ยีุนทันนูืือเป็นคมาใช้จมาย 

 4.ๆา ามร้า ีุนี่่เหสือๆ100,000ๆัาีๆให้ลัมงในอนตราๆๆ3ๆ:ๆ5ๆา ามร้า ีุนเาินจาาน่้ให้ลัมงเีมาานนๆๆๆๆ 

ๆๆๆๆๆๆประภาพรไดร้ับโบนัส เป็นจ านณนเงินตา่ตนณเสือาใ  

 า.ๆๆ6,909.09ๆๆัาี    ้.ๆๆ7,200ๆๆัาี 

 ค.ๆๆ12,909.09ๆๆัาี    ง.ๆๆ14,200ๆๆัาี 

 จ.ๆ17,800ๆๆัาี 

26.ๆๆาส้ณยม ม้ลสหาส้ณยน ้าณ้าเป็นหุ้นูมณนานนๆ่่ีุนๆ500,000ๆัาีๆลสหๆ300,000ๆัาีๆตา่ส า นัๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆลัมงา ามร้า ีุนในๆๆๆอนตราูมณนีุนๆในณนนี่่ๆ1ๆตุสาค่ๆ2561ๆตาสงรนัาส้ณยหอ่เ้้า่าเป็นหุ้นูมณน 

ๆๆๆๆๆๆท ยให้าส้ณยหอ่ซ้ือูมณนในีุน้องหุ้นูมณนีน้งูองๆ25%ๆลสหจมายเงินให้หุ้นูมณนเามาๆ 

ๆๆๆๆๆๆเป็นเงินๆ250,000ๆัาีๆหสนงจาารนัาส้ณยหอ่เ้้า่าเป็นหุ้นูมณนลส้ณๆๆๆหุ้นูมณน่่ีุนคนสหเ มีาใ  

 า.ๆๆาส้ณยม้มๆ125,000ๆัาีๆาส้ณยน ้าณ้าๆ75,000ๆัาีๆาส้ณยหอ่ๆ200,000ๆัาี 

 ้.ๆๆาส้ณยม้มๆ125,000ๆัาีๆาส้ณยน ้าณ้าๆ125,000ๆัาีๆาส้ณยหอ่ๆ250,000ๆัาี 

 ค.ๆๆาส้ณยม้มๆ375,000ๆัาีๆาส้ณยน ้าณ้าๆ225,000ๆัาีๆาส้ณยหอ่ๆ200,000ๆัาี 

 ง.ๆๆาส้ณยม้มๆ375,000ๆัาีๆาส้ณยน ้าณ้าๆ225,000ๆัาีๆาส้ณยหอ่ๆ250,000ๆัาี 

 จ.ๆๆาส้ณยม้มๆ375,000ๆัาีๆาส้ณยน ้าณ้าๆ200,000ๆัาีๆาส้ณยหอ่ๆ250,000ๆัาี 
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27.ๆๆนทๆลสหๆทรๆๆเป็นหุ้นูมณนานน่่ีุนๆๆ10,000ๆัาีๆๆลสหๆๆ20,000ๆัาีๆๆลัมงา ามร้า ีุนๆๆ2:ๆ3ๆๆตาสงรนัๆชนยๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆเป็นหุ้นูมณนให่มๆๆท ยชนยน าเงินู ่าสงีุนๆ10,000ๆัาีๆๆท ยม ้รนัูมณนีุนๆ1/2ๆ้องีุนห้างให่มๆ 

ๆๆๆๆๆๆซก่ง่่จ านณนๆ40,000ๆัาีๆๆห้างหุ้นูมณนจหันนีกาันญช่ตา่ตนณเสือาใ  

 า.ๆๆเ ัิตๆๆเงินู   10,000.- เคร ิตๆีุนๆ–ๆชนย   10,000.- 

 ้.ๆๆเ ัิตๆๆเงินู   10,000.-ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเคร ิตๆีุๆนๆ–ๆชนยๆ  22,500.- 

 ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคมาคณา่นิย่  12,500.- 

 ค.ๆๆเ ัิตๆๆเงินู   10,000.- เคร ิตๆีุนๆ–ๆชนย   20,000.- 

 ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆีุนๆ-ๆนท  ๆๆ4,000.- 

 ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆีุนๆ-ๆทร ๆๆ ๆๆ6,000.- 

ง.ๆๆเ ัิตๆๆเงินู    10,000.-ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเคร ิตๆีุนๆ–ๆชนย   22,500.- 

 ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคมาคณา่นิย่  ๆๆ5,000.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆีุนๆ–ๆนท ๆๆ ๆๆ3,000.- 

 ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆีุนๆ-ๆๆๆทร  ๆๆ4,500.- 

จ.ๆๆเ ัิตๆๆเงินู    10,000.-ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเคร ิตๆๆีุนๆ-ๆนทๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 5,000.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคมาคณา่นิย่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 12,500.-ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆีุนๆ–ๆทร ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 7,500.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆีุนๆๆ-ๆๆชนยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ10,000.- 

28.ๆๆ่หเฟืองลสห่หมฟเป็นหุ้นูมณนานนๆลัมงา ามร้า ีุนเีมาานนๆ่่ีุนคนสหๆ250,000ๆัาีๆลสหๆ350,000ๆัาีๆๆๆๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆตา่ส า นัๆๆๆๆเ่ื่อณนนี่่ๆ1ๆ่าราค่ๆ2561ๆตาสงรนั่ห้ณิ เ้้า่าเป็นหุ้นูมณนท ยให้่ห้ณิ ซื้อูมณนในีุน 

ๆๆๆๆๆๆๆจาา่หมฟครก่งหนก่งๆๆลสหจมายเงินให้ๆ200,000ๆัาีๆหสนงจาารนั่ห้ณิ เ้้า่าเป็นหุ้นูมณนลส้ณๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆห้างหุ้นูมณน่่ีุนรณ่านนีน้งูิ้นเีมาใ  

 า.ๆ่่ีุนีน้งูิ้นๆ400,000ๆัาี   ้.ๆ่่ีุน นี้งูิ้นๆ600,000ๆัาี 

 ค.ๆ่่ีุน นี้งูิ้นๆ625,000ๆัาี   ง.ๆ่่ีุน นี้งูิ้นๆ700,000ๆัาี 

 จ.ๆ่่ีุนีน้งูิ้นๆ800,000ๆัาี 

29.ๆๆาิจาารจ ีหเั่ยนหุ้นูา่นญๆ1,000ๆหุ้นๆ่ลสคมาหุ้นสหๆ50ๆัาีๆออาหุ้นเท่ือลสาานัอุปารทมๆ500ๆหุ้นๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆ่ลสคมาๆ30,000ๆัาีๆๆๆตมอ่าจ าหนมายหุ้นเป็นเงินู ูลงาณมา่ลสคมาๆ30%ๆาิจาารันนีกาูมณนเาิน่ลสคมาหุ้น 

ๆๆๆๆๆๆๆจาาาาร้ายหุ้นเป็นเงินู ตา่ตนณเสือาใ  

 า.ๆๆ7,500ๆๆัาี     ้.ๆๆ7,800ๆๆัาี 

 ค.ๆๆ8,000ๆๆัาี     ง.ๆๆ8,200ๆๆัาี 

 จ.ๆๆ8,500ๆๆัาี 

 

 

 

 



12 
 

30.ๆๆาิจาารจ าหนมายหุ้นูา่นญๆ2,000ๆหุ้นๆ่ลสคมาหุ้นสหๆ200ๆในราคาูลงาณมา่ลสคมาๆ20%ๆท ยรนัช ารหเป็น 

ๆๆๆๆๆๆๆตนณ๋เงินๆ40%ๆี่่เหสือรนัเป็นเงินู ๆืลาต้องตา่ตนณเสือาใ  

 า.ๆๆ195,000ๆๆัาี    ้.ๆๆ198,000ๆๆัาี 

 ค.ๆๆ192,000ๆๆัาี    ง.ๆๆ288,000ๆๆัาี 

 จ.ๆๆ298,000ๆๆัาี 

31.ๆๆัริษนีๆฉสา่ัาๆจ าาน ๆจ ีหเั่ยนหุ้นูา่นญๆ51,900ๆหุ้นๆ่ลสคมาหุ้นสหๆ10ๆัาีๆหุ้นัุริู่ิีธิๆ16,520ๆหุ้นๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆ่ลสคมาหุ้นสหๆ100ๆัาีๆๆัริษนีๆๆจ าหนมายหุ้นเป็นๆUnit  ซก่งปรหาอั ้ณยหุ้นัุริู่ิีธิๆๆ5ๆหุ้นๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆหุ้นูา่นญๆๆ3ๆๆหุ้นๆในราคาๆUnit สหๆ532ๆัาีๆทๆณนนน่้หุ้นูา่นญราคา้ายหุ้นสหๆ9ๆัาีๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆตนณเสือาใ ันนีกาันญช่ม ้ืลาต้อง 

 า.ๆๆเ ัิตๆๆูมณนต ่าาณมา่ลสหุ้นูา่นญๆๆๆๆๆๆๆๆ389,250.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ้.ๆๆเคร ิตๆๆูมณนเาิน่ลสคมาหุ้นัุริู่ิีธิๆๆๆๆๆๆๆ3,304.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆ ค.ๆๆเคร ิตๆๆีุนหุ้นูา่นญๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ99,120.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆ ง.ๆๆเคร ิตๆๆีุนหุ้นัุริู่ิีธิๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ1,750,000.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ จ.ๆๆเคร ิตๆๆูมณนเาิน่ลสคมาหุ้นูา่นญๆๆๆๆๆๆ389,250.- 

32.ๆๆัริษนีๆชาติชายๆจ าาน ๆ่่ีุนจ ีหเั่ยนเป็นหุ้นูา่นญๆ5,000ๆหุ้นๆ่ลสคมาหุ้นสหๆ100ๆัาี 

ๆๆๆๆๆๆๆตมอมปน่้เป็นรายาารเา่่ยณานัหุ้นปีๆ2561ๆ่่ นงน่้ 

ๆๆๆๆๆๆๆท.ค.ๆ1ๆๆจ าหนมายหุ้นูา่นญจ านณนๆ5,000ๆหุ้นๆ่ลสคมาหุ้นสหๆ110ๆัาีๆท ยณิธ่าารจองๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆม ร้นัเงินงณ ลราๆ30%ๆ้องูมณนเาิน 

ๆๆๆๆๆๆๆ่ิ.ย.ๆ1ๆๆัริษนีเร่ยาเา็ัคมาหุ้นี่่เหสือๆ่่ผล้ืือหุ้นจ านณนๆ500ๆหุ้นผิ นน ช ารหคมาหุ้นๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆัริษนีี าาารริัหุ้นตา่าฎห่ายมีย 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ5ๆๆัริษนีน าหุ้นี่่ริัออา้ายีอ ตสา หุ้นสหๆ105ๆัาีๆๆเู่ยคมาใช้จมายในาาร้ายีอ ตสา  

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ1,000ๆัาี 

 ๆๆๆ8ๆๆัริษนีจมายเงินคืนให้ผล้ืือหุ้นี่่ืลาริั 

ๆๆๆๆๆๆๆในวันที่ 8 มิถุนายน  2561ๆัริษนีต้องคืนเงินให้ผล้ืือหุ้นี่่ืลาริัเป็นจ านณนเีมามหรม 

า. เ ัิตๆเงินู    16,500.- เคร ิตๆๆเจ้าหน่้ผล้ืือหุ้นี่่ืลาริั 16,500.- 

้. ๆเ ัิตๆเจ้าหน่้ผล้ืือหุ้นี่่ืลาริั 16,500.- เคร ิตๆๆเงินู    16,500.- 

ค. ๆเ ัิตๆเงินู  ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ19,000.- เคร ิตๆๆเจ้าหน่้ผล้ืือหุ้นี่่ืลาริั 19,000.- 

 ง.ๆๆๆๆเ ัิตๆเจ้าหน่้ผล้ืือหุ้นี่่ืลาริั 19,000.- เคร ิตๆๆเงินู    19,000.- 

 จ.ๆๆๆๆม่มันนีกาันญช่ 
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33.ๆๆัริษนีๆูหภาทๆจ าาน ๆจ ีหเั่ยนหุ้นูา่นญๆ3,000ๆหุ้นๆ่ลสคมาหุ้นสหๆ100ๆัาีๆๆจ าหนมายหุ้นท ยณิธ่ 

ๆๆๆๆๆๆๆจองซ้ือในราคาหุ้นสหๆ105ๆัาีๆๆลัมงาารเร่ยาช ารหเป็นๆ3ๆงณ ๆงณ ี่่ๆ1ๆอนตราตา่ี่่าฎห่ายา าหน ๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆี่่เหสือลัมงเป็นๆ2ๆงณ ๆ ๆสหๆๆเีมาๆ ๆานนๆๆาิจาารม ้รนัคมาหุ้นครัยาเณ้นงณ ูุ ี้ายๆๆ่่ผล้จองหุ้นรายหนก่งๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆม่มช ารหเงินๆ11,250ๆัาีๆๆาิจาารี าาารริัหุ้นตา่าฎห่ายมียๆน าหุ้นี่่ริั้ายีอ ตสา  

ๆๆๆๆๆๆๆในราคาๆ100ๆัาีๆๆเู่ยคมาใช้จมายในาาร้ายหุ้นสหๆๆ10ๆัาีๆาิจาารจมายคืนเงินี่่เหสือให้ผล้ืือหุ้นี่่ ลืาริั 

ๆๆๆๆๆๆๆตรงตา่ตนณเสือาใ  

 า.ๆ15,750ๆๆัาี     ้.ๆๆ14,875ๆๆัาี 

 ค.ๆๆ13,875ๆๆัาี    ง.ๆๆ9,375ๆๆัาี 

 จ.ๆๆ8,375ๆๆัาี 

34.ๆๆัริษนีๆอาจทรงคมๆจ าาน ๆ่่ีุนจ ีหเั่ยนเป็นหุ้นูา่นญๆ5,000ๆหุ้นๆ่ลสคมาหุ้นสหๆ100ๆัาี 

ๆๆๆๆๆๆๆตมอมปน่้เป็นรายาารเา่่ยณานัหุ้นปีๆ2561ๆ่่ นงน่้ 

ๆๆๆๆๆๆๆท.ค.ๆ1ๆๆจ าหนมายหุ้นูา่นญจ านณนๆ5,000ๆหุ้นๆในราคาหุ้นสหๆ110ๆัาีๆท ยณิธ่าารจองม ้รนัเงินงณ ลราๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ30%ๆทร้อู่มณนเาิน 

ๆๆๆๆๆๆๆ่ิ.ย.ๆ1ๆๆๆัริษนีเร่ยาเา็ัคมาหุ้นี่่เหสือๆ่่ผล้ืือหุ้นจ านณนๆ500ๆหุ้นๆผิ นน ช ารหคมาหุ้นๆๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆัริษนีี าาารริัหุ้นตา่าฎห่ายมีย 

ๆๆๆ5ๆๆๆๆัริษนีน าหุ้นี่่ริัออา้ายีอ ตสา ในราคาหุ้นสหๆ105ๆัาีๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆเู่ยคมาใช้จมายในาาร้ายีอ ตสา ๆ1,000ๆัาี 

ๆๆๆ8ๆๆๆัริษนีจมายเงินคืนให้ผล้ืือหุ้นี่่ืลาริั 

      ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561ๆัริษนีจหม ้รนัเงินงณ ลราเป็นจ านณนเงินเีมาใ  

 า.ๆๆ150,000ๆัาี    ้.ๆๆ165,000ๆัาี 

 ค.ๆๆ200,000ๆัาี    ง.ๆๆ250,000ๆัาี 

 จ.ๆๆ185,000ๆัาีๆ 

35.ๆๆๆัริษนีลหมงหนก่งๆออาหุ้นูา่นญจ านณนๆ30,000ๆหุ้นๆ่ลสคมาหุ้นสหๆ25ๆัาีๆราคา้ายหุ้นสหๆ30ๆัาี 

ๆๆๆๆๆๆๆเท่ือลสาานัรืยนตมๆๆในณนนน่้รืยนตม่่ราคาซ้ือ้ายๆๆ970,000ๆัาีๆจหต้องันนีกาันญช่อยมางมร 

 า.ๆๆๆเ ัิตๆรืยนตม   970,000.- 

   เคร ิตๆ ีุนหุ้นูา่นญ   750,000.- 

    ูมณนเาิน่ลสคมาหุ้นูา่นญ  220,000.- 

 ้.ๆๆเ ัิตๆรืยนตม    750,000.- 

   เคร ิตๆๆีุนหุ้นูา่นญ   750,000.- 

 ค.ๆๆๆเ ัิตๆรืยนตม   970,000.- 

   เคร ิตๆีุนหุ้นัุริู่ิีธิ   750,000.- 

   ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆูมณนเาิน่ลสคมาหุ้นัุริู่ิีธิ  220,000.- 
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 ง.ๆๆๆเ ัิตๆรืยนตม   750,000.- 

   เคร ิตๆีุนหุ้นัุริู่ิีธิ   750,000.- 

จ.ๆๆเ ัิตๆรืยนตม   900,000.- 

   เคร ิตๆๆีุนหุ้นัุริู่ิีธิ   750,000.- 

   ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆูมณนเาิน่ลสคมาหุ้นัุริู่ิีธิ  150,000.- 

36.ๆๆๆเ่ื่อณนนี่่ๆ1ๆ่่นาค่ๆ2561ๆัริษนีๆจนงทา้ๆจ าาน ๆจ าหนมายหุ้นเป็นหนมณยรณ่ๆจ านณนๆ1,000ๆหนมณยๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆๆในราคาหนมณยสหๆ1,440ๆๆัาีๆในลตมสหหนมณยจหปรหาอั ้ณยๆหุ้นูา่นญๆ2ๆหุ้นๆ่ลสคมาหุ้นสหๆ200ๆัาีๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆๆลสหหุ้นัุริู่ิีธิๆ5ๆหุ้นๆ่ลสคมาหุ้นสหๆ160ๆัาีๆในณนนี่่จ าหนมายหุ้นๆราคาตสา ้องหุ้นูา่นญๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆๆหุ้นสหๆ300ๆัาีๆๆลตมม่มีราัราคาตสา ้องหุ้นัุริู่ิีธิๆๆๆัริษนีจหันนีการายาารลัมงราคา้าย้อง 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆหุ้นูา่นญลสหหุ้นัุริู่ิีธิอยมางมร 

า. เ ัิตๆเงินู     1,200,000.- 

   เคร ิตๆๆหุ้นูา่นญ   400,000.- 

   ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆหุ้นัุริู่ิีธ ิ   800,000.- 

้. ๆเ ัิตๆเงินู    1,440,000.- 

   เคร ิตๆๆหุ้นูา่นญ   600,000.- 

    หุ้นัุริู่ิีธิ   840,000.- 

ค. ๆเ ัิตๆเงินู    1,440,000.- 

   เคร ิตๆหุ้นูา่นญ    400,000.- 

   ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆหุ้นัุริู่ิีธ ิ   800,000.- 

   ๆๆๆ ูมณนเาิน่ลสคมาหุ้นูา่นญ  200,000.- 

    ูมณนเาิน่ลสคมาหุ้นัุริู่ิีธิ ๆ40,000.- 

 ง.ๆๆๆเ ัิตๆเงินู     1,240,000.- 

   เคร ิตๆ หุ้นูา่นญ   400,000.- 

   ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆหุ้นัุริู่ิีธ ิ   800,000.- 

    ูมณนเาิน่ลสคมาหุ้นูา่นญ  ๆๆ10,000.- 

    ูมณนเาิน่ลสคมาหุ้นัุริู่ิีธิ ๆๆ30,000.- 

จ.ๆๆเ ัิตๆเงินู    1,440,000.- 

   เคร ิตๆๆหุ้นูา่นญ   400,000.- 

    หุ้นัุริู่ิีธิ   840,000.- 

    ูมณนเาิน่ลสคมาหุ้นูา่นญ  200,000.- 
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37.ๆๆัริษนีๆาินร่ๆจ าาน ๆจ ีหเั่ยนหุ้นาล้เ่ื่อณนนี่่ๆ1ๆทฤษภาค่ๆ2561ๆจ านณนๆ5,000ๆหุ้นๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆราคา่ลสคมาหุ้นสหๆ100ๆัาีๆๆจมาย อาเั่้ยปีสหๆ2ๆครน้งๆในณนนี่่ๆ1ๆทฤษภาค่ๆลสหๆ1ๆานนยายนๆ้องีุาปีๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆอนตรา อาเั่้ยๆ6%ๆตมอปีๆา าหน มืมือนคืนๆๆเ่ื่อครัๆ5ๆปีๆัริษนีจ าหนมายหุ้นาล้ๆม ้ใน 

ๆๆๆๆๆๆๆณนนี่่ๆ1ๆตุสาค่ๆ2561ๆในราคาๆ97%ๆัณา อาเั่้ยค้างๆๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆู าหรนัปีๆ2561ๆาิจาารตน ูมณนเาินหรือูมณนต ่าาณมา่ลสคมาหุ้นาล้รณ่ีน้งูิ้นตา่ตนณเสือาใ  

 า.ๆๆ545.45     ้.ๆๆ818.18 

 ค.ๆๆ1,090.91     ง.ๆๆ1,363.64 

 จ.ๆๆ1,636.36 

38.ๆๆัริษนีๆๆคืนคณาูุ่้(่หาชน)ๆจ าาน ๆจ ีหเั่ยนหุ้นาล้เ่ื่อณนนี่่ๆ1ๆเ่ษายนๆ2561ๆจ านณนๆ46,000ๆหุ้นๆๆๆๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆราคา่ลสคมาหุ้นสหๆ100ๆัาีๆอนตรา อาเั่้ยๆ15%ตมอปีๆา าหน จมาย อาเั่้ยีุาณนนี่่ๆ31ๆ่่นาค่ๆๆลสหๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆ30ๆานนยายนๆๆา าหน ม มืือนคืนเ่ื่อครัๆ4ๆๆปี 

ๆๆๆๆๆๆๆาิจาารจ าหนมายหุ้นาล้เ่ื่อณนนี่่ๆๆ1ๆๆเ่ษายนๆๆ2561ๆๆๆๆจ านณนๆๆ23,000ๆๆหุ้นๆๆในราคาหุ้นสหๆ106.5% 

ๆๆๆๆๆๆๆาิจาารจหม ้รนัเงินู ๆตรงานัตนณเสือาใ  

า.ๆๆ2,357,500ๆๆัาีๆๆๆๆๆๆ    ้.ๆๆ2,392,000ๆๆๆัาีๆๆๆๆ 

ๆๆๆๆๆๆ ค.ๆๆๆ2,208,000ๆๆัาีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  ง.ๆๆ2,449,500ๆๆๆัาีๆๆๆๆๆๆ 

ๆ จ.ๆๆ2,478,250ๆๆัาี 

39.ๆๆัริษนีๆอ่รเีทๆจ าาน ๆๆจ ีหเั่ยนหุ้นีุนๆ2ๆชนิ ๆคือๆหุ้นัุริู่ิีธิๆ5%ๆๆชนิ ูหู่ 

ๆๆๆๆๆๆๆลสหรมณ่รนัเงินปันผสๆๆๆจ านณนๆ9,000ๆหุ้นๆๆราคา่ลสคมาหุ้นสหๆ100ๆัาีๆๆลสหหุ้นูา่นญๆ36,000ๆหุ้นๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆ่ลสคมาหุ้นสหๆ100ๆัาีๆม ้รนัช ารหคมาหุ้นครัลส้ณภายหสนงซื้อหุ้นาสนัคืน่าๆ3,000ๆหุ้นๆในราคาหุ้นสหๆๆๆๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆ80ๆๆัาีๆๆในปีๆ2560ๆัริษนีปรหาาัจมายเงินปันผสๆ30,000ๆๆัาีๆๆลสหในปีๆๆ2561ๆปรหาาัจมายเงินปันผสๆๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆ450,000ๆัาีๆๆๆ นงนน้นปีๆ2561ๆๆหุ้นัุริู่ิีธิรนัเงินปันผสตา่ตนณเสือาใ  

ๆๆๆๆๆๆ า.ๆๆ184,615.38ๆๆัาี    ้.ๆๆ168,000ๆๆัาี 

ๆๆๆๆๆๆ ค.ๆๆ138,461.53ๆๆๆัาี    ง.ๆๆ108,214.29ๆๆัาี 

ๆๆๆๆๆๆ จ.ๆๆ100,538.47ๆๆัาี 

40.ๆๆัริษนีๆอ่รเีทๆจ าาน ๆๆจ ีหเั่ยนหุ้นีุนๆ2ๆชนิ ๆคือๆหุ้นัุริู่ิีธิๆ5%ๆชนิ ูหู่ลสหรมณ่รนัเงินปันผส 

ๆๆๆๆๆๆๆจ านณนๆ9,000ๆหุ้นๆๆราคา ล่สคมาหุ้นสหๆ100ๆัาีๆลสหหุ้นูา่นญๆ36,000ๆหุ้นๆ่ลสคมาหุ้นสหๆ100ๆัาี 

ๆๆๆๆๆๆม ้รนัช ารหคมาหุ้นครัลส้ณภายหสนงซื้อหุ้นาสนัคืน่าๆ3,000ๆหุ้นในราคาหุ้นสหๆๆ80ๆัาีๆในปีๆ2560 

ๆๆๆๆๆๆๆัริษนีปรหาาัจมายเงินปันผสๆ30,000ๆัาีๆๆลสหในปีๆๆ2561ๆปรหาาัจมายเงินปันผสๆๆ450,000ๆัาีๆๆๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆ นงนน้นปีๆ2561ๆๆเงินปันผสตมอหุ้นูา่นญตา่ตนณเสือาใ  

ๆๆๆๆๆๆ า.ๆๆ3.01ๆัาี     ้.ๆๆ3.28ๆัาี 

ๆๆๆๆๆๆ ค.ๆๆ9.49ๆัาีๆ     ง.ๆๆ10.36ๆัาี 

ๆๆๆๆๆๆ จ.ๆๆ12.02ๆัาี 
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41.ๆๆัริษนีๆณินณินๆจ าาน ๆๆ่่้้อ่ลสเา่่ยณานัาารผสิต นงน่้ 

ูินค้าคงเหสือต้นงณ     ูินค้าคงเหสือปสายงณ  

  ูินค้าู าเร็จรลป 28,800ๆๆัาี   ูินค้าู าเร็จรลป 24,000ๆๆัาี 

  งานรหหณมางี า 12,800ๆๆัาี   งานรหหณมางี า ๆๆ9,600ๆๆัาี 

  ณนตืุ ิั  ๆๆ6,400ๆๆัาี   ณนตืุ ิั  ๆๆ8,000ๆๆัาี 

 ต้นีุนูินค้าี่่้าย ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ160,000ๆๆัาี 

 คมาลรงงานีางตรง   48,000ๆๆัาี 

 คมาใช้จมายในาารผสิต   72,000ๆๆัาี 

 ูมณนส ในาารซื้อณนตืุ ิั   ๆๆ4,000ๆๆัาี 

ๆๆๆๆๆจาาทจียม  ต้นทุนสินค้าที่ผลิตส าเร็จ  ่่จ านณนเงินตรงตา่ตนณเสือาใ  
าๆ.ๆ152,000  ัาี    ้ . 154,400  ัาี 
คๆ.ๆ155,200  ัาี    งๆ.ๆ165,600  ัาี 
จๆ.ๆ168,000  ัาี 

42.ๆๆในรหัังานูน่งี า่่าารเัิาณนตืุ ิัจ านณน5,700ๆัาีๆใช้านังานเส้ี่่19ๆจ านณนๆ2,500ๆัาีๆลสห 
ๆๆๆๆๆๆงานเส้ี่่35ๆๆจ านณนๆ3,000ๆัาีๆ้้อใ บันทึกบัญชีได้ถูกต้อง 

า. เ ัิตๆคมาใช้จมายาารผสิตๆๆ  5,700.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  เคร ิตๆๆณนตืุ ิัๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  5,700.- 
้. เ ัิตๆงานรหหณมางี าๆๆๆๆ  5,700.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  เคร ิตๆๆณนตืุ ิัๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  5,700.- 
ค. เ ัิตๆณนตืุ ิัๆๆ   5,700.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  เคร ิตๆๆงานรหหณมางี าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 5,700.- 
ง. เ ัิตๆคมาใช้จมายาารผสิตๆๆ  5,700.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  เคร ิตๆๆงานรหหณมางี าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 5,700.- 
จ. ๆเ ัิตๆงานรหหณมางี าๆๆ  5,500.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ๆๆๆๆคมาใช้จมายาารผสิตๆๆ  ๆๆๆ200.- 
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  เคร ิตๆๆณนตืุ ิัๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  5,700.- 
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จากโจทย์ต่อไปนี้ใช้ตอบค าถามข้อ 43-44 
ตมอมปน่้เป็นรายาารเา่่ยณานัต้นีุนาารผสิต้องทรงงานลหมงหนก่งๆทๆณนนี่่ๆ31ๆธนนณาค่ๆ2561 

งานรหหณมางี าต้นงณ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 22,600  ัาี คมาลรงีางตรง            ๆ ๆๆๆๆๆๆ224,310  ัาี 
ณนตืุ ิัต้นงณ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ11,950  ัาี คมาลรงีางอ้อ่  ๆๆๆๆๆๆๆ101,500  ัาี 
ซื้อณนตืุ ิัๆ   95,240  ั าี   เงินู่ีัาองีุนปรหานนูนงค่ๆๆๆๆๆ9,300ๆๆัาี 
คมา้นูมงเ้ ้า     4,000 ัาีๆๆๆๆ คมาูาธารทลปทภค ๆ ๆๆๆๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ47,990ๆๆัาี 
ูมงคืนณนตืุ ิั     1,100 ัาีๆๆๆๆๆคมาซมอ่ั ารุงเครื่องจนารๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ28,700ๆๆัาี 
ูมณนส รนั    ๆ 3,300 ัาี คมาใช้จมายเั็ เตส็  ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ3,420ๆๆัาี 
ณนู ุทรงงานใช้มป   14,440ๆัาี คมาเูื่อ่ราคา-เครื่องอั ๆๆๆๆๆๆๆๆ88,000ๆๆัาี 
งานรหหณมางี าปสายงณ   36,520ๆัาี คมาเูื่อ่ราคา-อาคารทรงงานๆๆๆๆ210,000ๆๆัาี 
ณนตืุ ิัปสายงณ    18,800ๆๆๆัาี 

43.ๆๆต้นีุนณนตืุ ิัี่่ใช้ในาารผสิตเป็นจ านณนเีมาใ  
ๆๆๆๆๆ า.ๆๆ87,990ๆๆัาี    ้.ๆๆ94,840ๆๆัาี 
ๆๆๆๆๆ ค.ๆๆ95,240ๆๆัาี    ง.ๆๆ99,240ๆๆัาี 
ๆๆๆๆๆ จ.ๆ106,790ๆัาี 
44.ๆๆต้นีุนูินค้าี่่ผสิตเูร็จๆเป็นจ านณนเงินเีมาใ  
ๆๆๆๆๆ า.ๆๆ106,790ๆๆัาี    ้.ๆ503,350ๆๆัาี 
ๆๆๆๆ ค.ๆๆ801,730ๆๆัาี    ง.ๆๆ815,650ๆๆัาี 
ๆๆๆๆๆ จ.ๆๆ938,250ๆๆัาี   
จากโจทย์ต่อไปนี้ใช้ตอบค าถามข้อ 45-46 
ตมอมปน่้เป็น้้อ่ลสเา่่ยณานัาารซื้อลสหเัิาณนตืุ ิัีางตรง้องัริษนีๆอ ีนๆจ าาน ๆู าหรนัเ ือน 
่าราค่ๆๆๆ2561ๆ นงน่้ 
ๆๆๆๆๆๆ่.ค.ๆ1ๆๆยอ ยา่าๆ 2,000ๆหนมณย @ สห 20ๆัาีๆๆ  ่.ค. 8ๆ เัิาใช้ๆๆๆ1ๆๆ 1,000 ๆหนมณย 
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ5ๆๆซื้อๆ1ๆๆๆๆๆๆๆ 3,000ๆหนมณย @ สห 22 ัาีๆๆๆๆๆๆๆ        12ๆ เัิาใช้   2ๆๆ 3,000  หนมณย 
ๆๆๆๆๆๆ      15  ซ้ือ 2ๆๆๆ     5,000 หนมณยๆ@ สห 21ๆัาีๆๆๆๆๆๆ        21  เัิาใช้   3ๆๆ 4,000  หนมณย 
ๆๆๆๆๆๆ      26  ซื้อๆ3ๆๆๆๆๆๆ 3,000ๆหนมณยๆ@ สห 23ๆัาีๆๆๆๆๆๆๆ        30  เัิาใช้   4ๆๆ 1,000  หนมณย 
 
45.  จาา้้อ่ลส้้างต้นๆื้าัริษนีใช้ณิธ่ันนีกาันญช่ณนตืุ ิัลััตมอเนื่องๆ(Perpetual Inventory System)ๆ 
      าารันนีกาันญช่ในวันที่ 15 มกราคม 2561ๆจหันนีกาันญช่ตา่้้อใ  

า.  เ ัิตๆซื้อณนตืุ ิัๆๆๆ   105,000.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  เคร ิตๆเงินู ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  105,000.- 
้. เ ัิตๆเจ้าหน่้ๆๆๆ   105,000.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  เคร ิตๆคุ่ยอ ณนตืุ ิัๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 105,000.- 
ค. เ ัิตๆเจ้าหน่้ๆๆๆ   105,000.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  เคร ิตๆเงินู ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  105,000.- 
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ง. เ ัิตๆซื้อณนตืุ ิัๆๆๆ  105,000.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  เคร ิตๆเจ้าหน่้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  105,000.- 
จ. เ ัิตๆคุ่ณนตืุ ิัๆๆๆ   105,000.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  เคร ิตๆธนาคารๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  105,000.- 
46.  ื้าัริษนีเัิาใช้ณนตืุ ิั ้ณยณิธ่เ้้าามอนออาามอนๆ(FIFO)ๆต้นีุนณนตืุ ิัใช้มป่่จ านณนเงินตรงตา่ 
ๆๆๆๆๆๆตนณเสือาใ  
 า.ๆๆๆ180,000ๆๆัาี    ้.ๆๆ190,000ๆๆัาี 
 ค.ๆๆๆ200,000ๆๆัาี    ง.ๆๆ207,000ๆๆัาี 
ๆๆๆ จ.ๆๆๆ280,000ๆๆๆัาีๆๆ 

47.ๆๆัริษนีูนนติูุ้จ าาน ๆอยลมในรหััภาษ่ ล่สคมาเท่ิ่ๆๆซื้อณนตืุ ิัๆ321,000ๆๆัาีๆๆ(รณ่ภาษ่ ล่สคมาเท่ิ่ๆ7%ๆ) 
ๆๆๆๆๆๆตา่เงื่อนม้ๆ2/10,N/45ๆๆๆซก่งเป็นณนตืุ ิัีางตรงๆ70%ๆๆันนีกาันญช่ตา่รหััๆๆ(Periodic Inventory     
      System)  ๆๆตรงตา่ตนณเสือาใ  

า. เ ัิตๆๆๆคุ่ณนตืุ ิั   300,000.- 
       ๆๆๆๆภาษ่ซื้อ   ๆๆ21,000.- 

เคร ิตๆๆๆเจ้าหน่้   ๆ 321,000.- 
้. เ ัิตๆๆคุ่งานรหหณมางี า  210,000.- 

       ๆๆ       ๆ ๆๆๆๆๆๆคุ่คมาใช้จมายในาารผสิตๆๆ ๆๆ90,000.- 
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ       ๆๆๆๆๆๆๆ ภาษ่ซื้อ     21,000.- 
   เคร ิตๆๆเจ้าหน่้    321,000.- 

ค. เ ัิตๆๆคุ่ณนตืุ ิัๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  321,000.- 
เคร ิตๆๆๆเจ้าหน่้    321,000.- 

ง. เ ัิตๆๆซ้ือณนตืุ ิั   300,000.- 
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆภาษ่ซื้อ   ๆๆ21,000.- 

เคร ิตๆๆเจ้าหน่้    321,000.- 
จ. เ ัิตๆๆคุ่งานรหหณมางี า  224,700.- 

        ๆๆๆๆๆๆๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆคุ่คมาใช้จมายในาารผสิตๆๆ   96,300.- 
   เคร ิตๆๆเจ้าหน่้    321,000.- 
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48.ๆๆาิจาาร่่คมาลรงเาิ ก้้น นงน่้ 

งานเส้ี่่ๆ301ๆๆ   10,000ๆๆัาี 

งานเส้ี่่ๆ302   20,000ๆๆัาี 

งานเส้ี่่ๆ303   ๆ4,000ๆๆๆัาี 

คมาลรงงานีางอ้อ่  ๆ2,000ๆๆๆัาี  

หนาภาษ่เงินม ้ๆๆ10%   ลสหหนาเงินปรหานนูนงค่ๆ5%   

ๆๆๆๆๆๆาิจาารันนีกาคมาลรงตรงตา่ตนณเสือาใ  

า. เ ัิตๆๆคมาลรงงาน    34,000.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเงินปรหานนูนงค่จมายู่ีั  ๆๆ1,700.- 

         เคร ิตๆๆๆคมาลรงงานค้างจมาย                            28,900.- 

  ๆๆๆๆ  ภาษ่เงินม ้หนาๆทๆี่่จมาย   3,400.- 

  ๆๆ  ๆเงินปรหานนูนงค่ค้างจมาย   3,400.- 

้. เ ัิตๆๆคมาลรงงาน    36,000.- 

ๆๆๆๆๆๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเงินปรหานนูนงค่จมายู่ีั  ๆๆ1,800.- 
 ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เคร ิตๆๆคมาลรงงานค้างจมายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ30,600.- 
  ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ภาษ่เงินม ้หนาๆทๆี่่จมาย   3,600.- 
  ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เงินปรหานนูนงค่ค้างจมาย   3,600.- 

ค. เ ัิตๆๆคมาลรงงาน    36,000.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเงินปรหานนูนงค่จมายู่ีั ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ3,600.- 
 ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ๆเคร ิตๆๆคมาลรงงานค้างจมายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ34,300.- 
  ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆภาษ่เงินม ้หนาๆทๆี่่จมาย   1,700.- 
  ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เงินปรหานนูนงค่ค้างจมาย   3,600.- 

ง. เ ัิตๆๆคมาลรงงาน    34,000.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเงินปรหานนูนงค่จมายู่ีั  ๆๆ3,400.- 
 ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ๆเคร ิตๆๆคมาลรงงานค้างจมายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ30,200.- 
  ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆภาษ่เงินม ้หนาๆทๆี่่จมาย   3,600.- 
  ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเงินปรหานนูนงค่ค้างจมาย  ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ3,600.- 

จ. เ ัิตๆๆคมาลรงงาน    36,000.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเงินปรหานนูนงค่จมายู่ีั  ๆๆ1,800.- 
 ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเคร ิตๆๆคมาลรงงานค้างจมายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ32,400.- 
  ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆภาษ่เงินม ้หนาๆทๆี่่จมาย   3,600.- 
  ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเงินปรหานนูนงค่ค้างจมาย ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ1,800.- 
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49.ๆๆัริษนีๆอุตูาหารร่ๆจ าาน ๆๆ่่รายสหเอ่ย เา่่ยณานัาารจมายเงินเ ือนให้ทนนางานๆ นงน่้ 
  พนักงาน    อัตราเงินเดือน 
 นางู ใู เย็นใจ    16,000ๆๆัาี 
 นายู่จริง ู่หณนง    17,000ๆๆัาี 
 นายู าเร็จ ใจ ่    18,000ๆๆัาี 
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ัริษนีๆอุตูาหารร่ๆจ าาน ๆๆม ้จมายเงินเ ือนให้ลามทนนางานีุาเ ือนๆๆท ยม ม่ม ้ค้างช ารหในณนนูิ้นปีๆๆๆๆ 
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆัริษนี่่นทยัายจหจมายทันนูให้ลามทนนางานๆ2ๆเีมา้องเงินเ ือนๆๆาารจมายทันนูในณนนูิ้นปีจหันนีกาๆๆ 
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆอยมางมร 

า. ๆเ ัิตๆๆทันนูค้างจมาย    51,000.- 

เคร ิตๆๆเงินู      51,000.- 
้. ๆเ ัิตๆๆทันนูค้างจมาย    96,000.- 

เคร ิตๆๆธนาคาร     96,000.-  
ค. ๆเ ัิตๆๆทันนูค้างจมาย    102,000.- 

เคร ิตๆๆธนาคาร     102,000.- 
ง. เ ัิตๆๆทันนูค้างจมาย    48,000.- 

เคร ิตๆๆเงินู      48,000.- 
จ. เ ัิตๆๆทันนูค้างจมาย    96,000.- 

เคร ิตๆๆทันนู     96,000.- 

50.ๆๆนาย้ยนนๆมฝ่ ่ๆี าลผนาปรหาอั้องทรงงานลหมงหนก่งม ้รนัเงินูนป าหมๆ ๆสหๆ3,750ๆัาีๆ 
ๆๆๆๆๆๆันนีกาันญช่คมาลรงเ้้าต้นีุนาารผสิตในณนนูิ้นเ ือนตา่้้อใ  

า. เ ัิตๆๆคุ่ยอ คมาลรงงานๆ   15,000.- 
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  เคร ิตๆๆคุ่ยอ ณนตืุ ิัๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  15,000.- 

้. เ ัิตๆๆคุ่ยอ คมาลรงงานๆ   15,000.- 
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  เคร ิตๆๆคุ่ยอ คมาใช้จมายในาารผสิตๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 15,000.- 

ค. เ ัิตๆๆคุ่ยอ งานรหหณมางี าๆ   15,000.- 
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  เคร ิตๆๆคุ่ยอ คมาลรงงานๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  15,000.- 

ง. เ ัิตๆๆคุ่ยอ คมาลรงงานๆ   15,000.- 
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  เคร ิตๆๆคมาลรงงานค้างจมายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  15,000.- 

จ. เ ัิตๆๆคุ่ยอ คมาลรงงานๆ   15,000.- 
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ๆ เคร ิตๆๆธนาคารๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ   15,000.- 
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51.ๆๆนายี า ่ๆยิ่ง ่ๆี างานในทรงงานอุตูาหารร่ลหมงหนก่งๆม ้รนัคมาจ้างปาติอนตราๆ48ๆัาีๆตมอชน่ณท่งๆลสห 
ๆๆๆๆๆ่่เณสาี างานปาติตน้งลตมณนนจนนีรมืกงณนนัุารมเณสาๆ8.00ๆ-12.00ๆน.ๆลสหๆ13.00-17.00ๆน.ๆๆนายี า ่ๆยิ่ง ่ๆ 
ๆๆๆๆๆจหม ้รับค่าจ้างปกติสัปดาห์ละเีมาใ  

า.ๆๆ1,600ๆๆัาี     ้.ๆๆ1,800ๆๆัาี 
ค.ๆๆ1,920ๆๆัาี     ง.ๆๆ2,000ๆๆัาี 
จ.ๆๆ2,120ๆๆัาี 

52ๆ.ๆๆัริษนีา าหน เณสาี างานปาติณนนสหๆๆ8ๆชน่ณท่งๆๆม ้รนัคมาลรงชน่ณท่งสหๆ39ๆัาีๆๆี างานในณนนหยุ  
ๆๆๆๆๆๆๆๆในชมณงเณสาปาติจหม ้รนัคมาลรงๆ2ๆๆเีมา้องคมาลรงปาติๆๆลสหชมณงสมณงเณสาจหม ้รนัคมาลรงๆ2.5ๆเีมา้อง 
ๆๆๆๆๆๆๆๆคมาลรงปาติๆๆๆื้าในณนนอาีิตยมซก่งเป็นณนนหยุ ๆๆทนนางานๆๆ6ๆคนๆๆี างานม ้คนสหๆ12ๆๆชน่ณท่งๆๆทนนางาน 
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆจหม ้รนัค่าแรงเป็นจ านวนเงินตรงตา่ตนณเสือาใ ๆๆ 

า. 1,014ๆๆๆัาี    ้.ๆๆ2,808ๆๆๆัาี 

ค. 4,212ๆๆๆัาี    ง.ๆๆ5,616ๆๆๆัาี 

จ.ๆๆๆ6,084ๆๆๆัาี 
ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 53-54 
ๆ ัริษนีๆภนค ่ๆจ าาน ๆๆใช้รหััต้นีุนงานูน่งี าในาารค านณทต้นีุนาารผสิตูินค้าให้ลามสลาค้าๆๆ 
ท ยา าหน ให้่่าารคิ คมาใช้จมายาารผสิตคิ เ้้างานๆ75%ๆ้องต้นีุนณนตืุ ิัีางตรงๆๆจาา้้อ่ลสตมอมปน่้ 
      งานที่ 555  งานที่  888 
 ณนตืุ ิัีางตรงใช้มป      ๆๆๆๆ?  ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ240,000.- 
 คมาลรงงานีางตรง    150,000.-         ? 
 คมาใช้จมายาารผสิตคิ เ้้างาน     ๆๆๆๆ?ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ.     ๆๆๆๆ?ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ.ๆ 
  รณ่    ๆๆ500,000.-     800,000.-  
53.ๆๆงานี่่ๆ555ๆๆมีค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานๆๆตรงตา่ตนณเสือาใ  

ก. 112,500 ๆๆัาี    ้.ๆๆ150,000   ัาี 

ค.ๆๆๆ200,000   ัาี    ง.ๆๆ262,500   ัาี 

จ.ๆๆๆ350,000ๆๆๆัาี 

54.ๆๆงานี่่ๆ888ๆๆมีค่าแรงทางตรง ๆตรงตา่ตนณเสือาใ  

ก. 140,000   ัาี    ้.ๆๆ180,000   ัาี 

ค.ๆๆๆ240,000   ัาี    ง.ๆๆๆ380,000   ัาี 
จ.ๆๆๆ420,000ๆๆๆัาี 
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55.ๆๆัริษนีๆาิ่งลา้ณๆจ าาน   ปรห่าทคมาใช้จมายาารผสิตู าหรนัปีๆ2561  นงน่้ 
            คมาใช้จมายาารผสิตท ยปรห่าท                 ๆ336,000     ๆัาี 
            หนมณยูินค้าี่่ผสิตู าเร็จ                             112,000     ๆหนมณย 
            ต้นีุนณนตืุ ิัีางตรง                                840,000     ๆัาี 
            ต้นีุนคมาลรงีางตรง                                 350,000     ๆัาี 
            ชน่ณท่งลรงงานีางตรง                             ๆ 168,000     ๆชน่ณท่ง 
            ชน่ณท่งเครื่องจนาร                                     ๆๆ42,000      ชน่ณท่ง 
      ื้าาิจาารา าหน อนตราคมาใช้จมายาารผสิตคิ เ้ ้างานท ยใช้เาทฑมชน่ณท่งลรงงานีางตรง 
      อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน  ตรงานัตนณเสือา 
           าๆ.ๆ0.50  ัาี/ชน่ณท่งลรงงานีางตรง  ้ๆ.ๆ0.96  ัาี/ชน่ณท่งลรงงานีางตรง 
           ค . 2  ัาี/ชน่งท่งลรงงานีางตรง   งๆ.ๆ96%้องชน่ณท่งลรงงานีางตรง 
           จๆ.ๆ200%้องชน่ณท่งลรงงงานีางตรง 
จากโจทย์ใช้ตอบค าถามข้อ 56-57 
56.ๆในรหหณมางปีๆ2561ๆๆัริษนีน ้าหนก่งๆจ าาน ๆๆ่่้้อ่ลสเา่่ยณานัต้นีุนาารผสิต นงตมอมปน่้ 
 ณนตืุ ิัๆ     50,000  ัาีๆๆเป็นณนตืุ ิัีางตรงๆ90% 
 คมาลรงงาน    60,000 ัาีๆๆเป็นคมาลรงงานีางอ้อ่ๆ20% 
 คมาใช้จมายาารผสิตอื่นๆ ๆ   15,000 ัาี  

คมาใช้จมายาารผสิตคิ เ้้างานต ่ามป    2,000ๆๆัาี 
ๆๆๆๆๆๆัริษนีใช้ต้นีุนคมาลรงีางตรงเป็นเาทฑมในาารคิ คมาใช้จมายาารผสิตคิ เ้ ้างานๆๆ 
      อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน ตรงตา่ตนณเสือาใ  

ก. 25%     ้.ๆๆ50% 

ค.ๆๆๆ56.67%     ง.ๆๆ62.50% 
จ.ๆๆๆ70.83% 

57.ๆๆัริษนีน ้าหนก่งันนีกาันญช่คมาใช้จมายาารผสิตี่่เาิ ้ก้นจริงด้านเดบิตๆตรงตา่ตนณเสือาใ  
 า.ๆๆเ ัิตๆคุ่คมาใช้จมายาารผสิตๆๆ32,000.-  ้.ๆๆเ ัิตๆคมาใช้จมายาารผสิตคิ เ้้างานๆๆ32,000.- 
 ค.ๆๆเ ัิตๆคมาใช้จมายาารผสิตตมาง ๆๆๆ32,000.- ง.ๆๆเ ัิตๆๆคุ่คมาใช้จมายาารผสิตๆๆๆ17,000.- 
 จ.ๆๆเ ัิตๆๆคมาใช้จมายาารผสิตตมาง ๆ17,000.- 
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58.  ัริษนีชิัหจ าาน ๆใช้รหััต้นีุนปาติๆ่่รายสหเอ่ย จาาันตรต้นีุนงานูน่งี า นงน่้ 

ณนตืุ ิัีางตรง    250,000ๆๆๆๆๆัาี 

 ๆ คมาลรงงานีางตรง   119,000     ัาี 

 ๆ คมาใช้จมายาารผสิตคิ เ้้างาน  260,500ๆๆๆๆๆัาี 

 ๆ คมาใช้จมายาารผสิตี่่เาิ ก้้นจริงๆ  258,000ๆๆๆๆๆัาี 

ๆๆๆๆๆๆๆัริษนีันนีกาปิ ันญช่คมาใช้จมายาารผสิตคิ เ้้างานูลงมปต ่ามปตรงตา่ตนณเสือาใ  

า. เ ัิตๆๆคุ่คมาใช้จมายาารผสิต   258,000.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ๆๆๆต้นีุน้าย    ๆๆๆๆ2,500.- 
   เคร ิตๆคมาใช้จมายาารผสิตคิ เ้้างาน  260,500.- 

้. เ ัิตๆๆคมาใช้จมายาารผสิตคิ เ้้างาน  260,500.- 

ๆๆๆๆๆ   เคร ิตๆๆคุ่คมาใช้จมายาารผสิต   258,000.- 
    ต้นีุน้าย    ๆๆๆ2,500.- 

ค. เ ัิตๆคมาใช้จมายาารผสิตคิ เ้้างาน  ๆ2,500.- 

เคร ิตๆๆต้นีุน้าย    2,500.- 
ง. เ ัิตๆๆต้นีุน้าย    2,500.- 

เคร ิตๆๆคมาใช้จมายาารผสิตคิ เ้้างาน  2,500.- 

จ. เ ัิตๆๆคุ่คมาใช้จมายาารผสิต   2,500.- 

เคร ิตๆคมาใช้จมายาารผสิตคิ เ้้างาน  2,500.- 

59.   ัริษนีๆปรหรน่ๆๆจ าาน ๆๆ่่้้อ่ลสในรหหณมางปี 2561   นงน่้ๆๆูินค้าู าเร็จรลปต้นปีๆๆ18,000ๆๆัาีๆๆๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆูินค้าู าเร็จรลปปสายงณ ูลงาณมาูินค้าู าเร็จรลปต้นปีๆๆ50%ๆๆต้นีุนูินค้าี่่้ายๆๆ156,000ๆๆัาีๆๆๆ 

       บริษัทบันทึกต้นทุนสินค้าผลิตเสร็จระหว่างปีตรงานัตนณเสือาใ  

า.ๆๆเ ัิตๆๆคุู่ินค้าู าเร็จรลปๆ  147,000.- 
   เคร ิตๆคุ่งานรหหณมางี า   147,000.- 

า. เ ัิตๆๆคุ่งานรหหณมางี า  147,000.- 

   เคร ิตๆๆคุู่ินค้าู าเร็จรลป  147,000.- 
ค.ๆๆเ ัิตๆๆคุู่ินค้าู าเร็จรลปๆ  165,000.- 

   เคร ิตๆคุ่งานรหหณมางี า   165,000.- 
ง. เ ัิตๆๆคุ่งานรหหณมางี า  165,000.- 

   เคร ิตๆๆคุู่ินค้าู าเร็จรลป  165,000.- 
จ. เ ัิตๆๆต้นีุน้าย   165,000.- 

   เคร ิตๆๆคุู่ินค้าู าเร็จรลป  165,000.- 
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60.ๆๆๆัริษนีๆีนาษหๆจ าาน ๆใช้รหััต้นีุนปาติๆ่่รายสหเอ่ย จาาันตรต้นีุนงานูน่งี าๆ้องงานเส้ี่่ๆ109ๆๆ 

ๆๆๆๆๆๆๆๆ่่ นงน่ ้

ณนตืุ ิัีางตรง    25,000ๆๆๆๆๆัาี 

 ๆ คมาลรงงานีางตรง   11,900     ัาี 

 ๆ คมาใช้จมายาารผสิตคิ เ้้างาน  26,250ๆๆๆๆๆัาี 

 ๆ คมาใช้จมายาารผสิตี่่เาิ ก้้นจริงๆ  26,300ๆๆๆๆๆัาี 

 ๆ ัริษนี่่า ามร้น้นต้นๆๆ  ๆๆๆ 35% 

 ๆ คมาใช้จมายในาาร  าเนินงานๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  15%ๆ้องยอ ้าย 

      ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จมีจ านวนเงินๆๆตรงตา่ตนณเสือาใ  

้. 63,150   ัาี    ้.ๆๆๆ63,200   ัาี 

ค.ๆๆๆ63,250   ัาี    ง.ๆๆๆ63,300ๆๆๆๆๆัาี 

จ.ๆๆๆ63,350ๆๆๆๆๆัาี 

61.ๆาิจาารลหมงหนก่งๆูมงเ่าูมจ านณนๆ100ๆอนนๆอนนสหๆ150ๆัาีๆมปฝาาร้าน่่้ายูารทน ๆท ย้ายในราคา 
ๆๆๆๆอนนสหๆ220ๆัาีๆคิ คมานายหน้าให้ๆ10ๆ% ้องราคา้ายๆื้าาิจาารใช้ณิธ่ๆันนีกาูินค้าลััๆPerpetual 
    Inventory System ลสหันนีการายาารลยาจาาาาร้ายปาติๆรายาารน่้จหันนีกาอยมางมร 
ๆๆๆๆๆ า.ๆๆเ ัิตๆฝาา้าย-ร้าน่่้ายูารทน  15,000.- 
   เคร ิตๆูินค้าูมงมปฝาา้าย  15,000.- 
ๆๆๆๆๆ ้.ๆ เ ัิตๆฝาา้าย-ร้าน่่้ายูารทน  15,000.- 
   เคร ิตๆูินค้า    15,000.- 
ๆๆๆๆ ค.ๆๆเ ัิตๆรนัฝาา้าย-ร้าน่่้ายูารทน  15,000.- 
ๆๆๆๆๆๆ   เคร ิตๆูินค้า    15,000.- 
ๆๆๆๆ ง.ๆๆเ ัิตๆรนัฝาา้าย-ร้าน่่้ายูารทน  15,000.- 
   เคร ิตๆูินค้าูมงมปฝาา้าย  15,000.- 
ๆๆๆๆ จ.ๆันนีกาลััๆMemo ม่ม่่าารันนีกาันญช่ 
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62. นายู่ห่ายๆรนัูินค้าฝาา้ายจาานายู่ปองๆจ านณนๆ500ๆหนมณยๆราคาหนมณยสหๆ30ๆัาีๆ่า้ายลีน 
ๆๆๆๆๆๆในณนนี่่รนัูินค้าู่ห่ายๆจหันนีกาอยมางมร 

า. ม่ม่่าารันนีกาันญช่ๆลคมันนีกาเป็นๆMemo เอามณ้ 
้. เ ัิตๆรนัฝาา้าย-ู่ห่าย 15,000.-  

เคร ิตๆเงินู     15,000.- 
ค. เ ัิตๆ รนัฝาา้าย-ู่ปอง  15,000.- 

   เคร ิตๆเงินู     15,000.- 
ๆๆๆๆ ง.ๆๆเ ัิตๆรนัฝาา้าย-ู่ปอง  15,000.- 
   เคร ิตๆู่ห่าย    15,000.- 
ๆๆๆ จ.ๆๆๆเ ัิตๆูินค้ารนัฝาา้าย  15,000.- 
   เคร ิตๆรนัฝาา้าย-ู่ปอง  15,000.- 
63.ๆเ่ื่อผล้ฝาา้ายม ้รนัรายงาน้ายทร้อ่เงินู ๆ(ณิธ่ๆNet Sale) ท ยาารันนีกาาารฝาา้ายรณ่านัาาร้ายปาติ 
ๆๆๆๆๆีาง ้านผล้ฝาา้ายจหันนีกาันญช่อยมางมร 
ๆๆๆ า.ๆๆเ ัิตๆๆเงินู   xx.- 
 ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆผล้รนัฝาา้าย  xx.- 
 ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคมาใช้จมาย  xx.- 
   เคร ิต ้าย  xx.- 
ๆๆ ้.ๆๆเ ัิตๆเงินู    xx.- 
  ๆๆผล้ฝาา้าย  xx.- 
   เคร ิตๆ ้าย  xx.- 

ค. เ ัิตๆเงินู    xx.- 
            ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคมาใช้จมาย  xx.- 
   เคร ิตๆ้าย  xx.- 
ๆ ง.ๆๆเ ัิตๆเงินู    xx.- 
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆผล้รนัฝาา้าย  xx.- 
   เคร ิตๆ้าย  xx.- 
ๆ จ.ๆๆเ ัิตๆ้าย   xx.- 
          ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆฝาา้าย  xx.- 
   เคร ิตๆูินค้า  xx.- 
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จากโจทย์ต่อไปนี้ใช้ตอบค าถามข้อ  64-65 
2561 
า.ค.ๆๆ1ๆๆๆัริษนีๆเ่ยาๆๆจ าาน ๆๆตาสงูมงูินค้ามปฝาา้ายร้านังาชๆ1,000ๆชิ้นๆราคาีุนชิ้นสหๆๆ200ๆๆัาีๆๆ 
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ า าหน ราคา้ายชิ้นสหๆๆ400ๆๆัาีๆๆ(ๆันนีกาาารฝาา้ายลยาจาาาาร้ายปาติๆ) 
        8ๆๆๆัริษนีเ่ยา ๆจ าาน ๆๆจมายคมา้นูมงมปฝาา้ายๆๆ1,500ๆๆๆัาี 
 
64.ๆๆณนนี่่ๆ1ๆา.ค.ๆ2561ๆัริษนีๆเ่ยาๆจ าาน ๆันนีกาันญชู่ินค้าลััๆๆPeriodic ันนีกาันญช่ ด้านเครดิตๆ 
     ๆๆตรงตา่ตนณเสือาใ  
ๆๆๆๆๆ า.ๆๆฝาา้าย-ร้านังาชๆ 200,000.- 
ๆๆๆๆๆ ้.ๆๆฝาา้าย-ร้านังาชๆๆ 400,000.- 
 ๆ    ค.ๆๆูินค้าูมงมปฝาา้าย ๆๆ 200,000.- 
ๆๆๆๆๆ ง.ๆๆูินค้าูมงมปฝาา้ายๆๆๆๆๆ400,000.- 
ๆๆๆๆๆ จ.ๆๆูินค้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  200,000.- 
65.ๆๆณนนี่่ๆๆ8ๆๆา.ค.ๆ2561ๆๆัริษนีๆเ่ยาๆจ าาน ๆๆๆผล้ฝาา้ายันนีกาันญช่ด้านเดบิตๆตรงตา่ตนณเสือาใ  
ๆๆๆๆๆ า.ๆๆฝาา้าย-ร้านังาช ๆๆ1,500.- 
ๆๆๆๆๆ ้.  รนัฝาา้าย-ัริษนีเ่ยาๆ1,500.- 
ๆๆๆๆ ค.ๆๆรนัฝาา้าย-ร้านังาชๆๆ1,500.- 
ๆๆๆๆๆ ง.ๆๆๆคมา้นูมงๆๆ ๆ  1,500.- 
ๆๆๆๆ จ.ๆๆๆเงินู ๆๆ ๆๆๆ  1,500.- 
66. ณนนี่่ๆ31ๆ่่นาค่ๆ2561ๆัริษนีๆจอ่ีองๆจ าาน ๆม ้จน ูมงตล้เย็นๆมปฝาา้ายๆัริษนีๆีณ่ณนฒนาๆจ าาน ๆจ านณนๆ5ๆตล้ 
ๆๆๆๆๆๆราคาตล้สหๆ8,000ๆัาีๆผล้ฝาา้ายจมายคมา้นูมงในาาร้ายูินค้าๆ900ๆัาีๆตมอ่าม ้รนัรายงานณมา้ายตล้เย็น 
ๆๆๆๆๆๆม ้เท่ยง2ๆตล้ๆราคา้ายตล้สหๆ9,000ๆัาีๆยอ ูินค้าคงเหสือี่่ค้างในัริษนีๆีณ่ณนฒนาๆจ าาน ๆ่่จ านณนเีมาใ  

า.ๆ23,000ๆัาี     ้.ๆ24,000ๆัาี 
ค.ๆ25,000ๆัาี     ง.ๆ26,000ๆัาี 
จ.ๆ27,000ๆัาี 

67.ๆๆร้านเูนมหมจนนีรมๆม ู้มงเครื่อง ล ฝุ่นๆจ านณนๆ5ๆเครื่องๆมปฝาาร้านๆCleaning ่่ราคาีุนูินค้าเครื่องสหๆ 
ๆๆๆๆๆๆ8,000ๆัาีๆในาาร้ายครน้งน่้ๆผล้ฝาา้ายม ้จมายคมา้นูมงๆเป็นเงินๆ900ๆัาีๆตมอ่าม ้รนัรายงานจาา 
ๆๆๆๆๆๆผล้รนัฝาา้ายณมาๆม ้้ายเครื่อง ล ฝุ่นมปีน้งห่ ๆในราคาเครื่องสหๆ10,000ๆัาีๆลสหผล้รนัฝาา้ายม ้ 
ๆๆๆๆๆๆจน ูมงเงินคงค้างซก่งเป็นเงินม ูุ้ีธิจาาาร้ายหสนงหนาคมานายหน้าี่่ตาสงให้ผล้รนัฝาา้ายๆ10% ้องราคา้ายๆ 
ๆๆๆๆๆๆลสหหนาคมาใช้จมายี่่ผล้รนัฝาา้ายจมายลีนลตมู่่ิีธิคิ จาาผล้ฝาา้ายๆ นงน่้ๆคมา้นูมงให้สลาค้าๆ700ๆัาีๆ 
ๆๆๆๆๆๆคมาทฆษทา1,000ๆัาีๆลสหคมาติ ตน้งๆ800ๆัาีๆ 
ๆๆๆๆๆๆจงค านณทหายอ เงินี่่ต้องูมงคืนให้ผล้ฝาา้ายเป็นจ านณนเงินเีมาใ  

า.ๆ37,500ๆัาี     ้.ๆ40,000ๆัาี 
ค.ๆ41,500ๆัาี     ง.ๆ42,500ๆัาี 
จ.ๆ50,000ๆัาี 
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68.ๆณนนี่่ๆ1ๆตุสาค่ๆ2561ๆัริษนีๆเฉสิ่ัร่จ าาน ๆูมงเครื่อง ล ฝุ่นๆจ านณนๆ10ๆเครื่องๆมปให้ัริษนีๆนาราๆจ าาน ๆ 
ๆๆๆๆๆชมณย้ายเครื่อง ล ฝุ่น่่ราคาีุนๆเครื่องสหๆ1,500ๆัาีๆเู่ยคมาใช้จมายในาาร้นูมงูินค้ามปฝาา้ายๆ200ๆัาีๆ 
ๆๆๆๆๆลสหคมาห่ัหมอๆ150ๆัาีๆลสหเ่่ือณนนี่่ๆ31ๆตุสาค่ๆ2561ๆัริษนีๆนาราๆจ าาน ๆูมงรายงานาารรนัฝาา้าย 
ๆๆๆๆๆลจ้ง่าณมาๆ้ายเครื่อง ล ฝุ่นม ้ๆ6ๆเครื่องๆในราคาเครื่องสหๆ2,500ๆัาีๆลสหๆเู่ยคมา้นูมงูินค้าเ้้าร้านๆ 
ๆๆๆๆๆ300ๆัาีๆคิ คมานายหน้าๆ20% ้องราคา้ายๆเงินคมา้ายี่่เหสือๆัริษนีๆนาราๆจ าาน ๆ 
ๆๆๆๆๆูมงคืน่าให้ผล้ฝาา้ายเป็นจ านณนเงินเีมาใ  

า.ๆ11,700ๆัาี     ้.ๆ14,000ๆัาี 
ค.ๆ15,000ๆัาี     ง.ๆ15,300ๆัาี 
จ.ๆ18,000ๆัาี 

69.ๆๆัริษนีๆู่ภทๆจ าาน ๆูมงทน ส่จ านณนๆ100ๆเครื่อง สหๆ800ๆัาีๆมปฝาา้ายร้านลฮปปี้ๆท ย้ายในราคา 
ๆๆๆๆๆๆเครื่องสหๆ1,000ๆัาีๆคิ คมานายหน้าๆ10ๆ% ้องราคา้ายๆื้าผล้ฝาา้ายใช้ณิธ่ันนีกาูินค้าลััๆPeriodic ๆๆๆ 
ๆๆๆๆๆๆInventory System ลสหันนีการายาารลยาจาาาาร้ายปาติรายาารน่้จหันนีกาันญช่อยมางมร 
ๆๆๆๆๆ า.ๆๆเ ัิตๆฝาา้าย-ร้านลฮปปี้  80,000.- 
   เคร ิตๆูินค้าูมงมปฝาา้าย  80,000.- 
ๆๆๆๆๆ ้.ๆ เ ัิตๆฝาา้าย-ร้านลฮปปี้  80,000.- 
   เคร ิตๆูินค้า    80,000.- 
ๆๆๆๆ ค.ๆๆเ ัิตๆรนัฝาา้าย-ร้านลฮปปี้  80,000.- 
ๆๆๆๆๆๆ   เคร ิตๆูินค้า    80,000.- 
ๆๆๆๆ ง.ๆๆเ ัิตๆรนัฝาา้าย-ร้านลฮปปี้  80,000.- 
   เคร ิตๆูินค้าูมงมปฝาา้าย  80,000.- 
ๆๆๆๆ จ.ๆเ ัิตๆฝาา้าย-ร้านลฮปปี้  80,000.- 
   เคร ิตๆเงินู     80,000.- 
70.ๆเ่ื่อณนนี่่ๆ1ๆ่่นาค่ๆ2561ๆัริษนีๆีรนทยมเจริญ จ าาน ๆ้ายตล้เย็นราคาีุนตล้สหๆ4,500ๆัาีๆในราคาๆ6,200ๆัาีๆๆๆๆ 
ๆๆๆๆๆท ยสลาค้าน าตล้เย็นเามา่าลสาานัตล้เย็นรุมนให่มๆัริษนีต่ราคาูินค้าเามาี่่รนัลสาเปส่่ยนในราคาๆ1,500ๆัาีๆ 
ๆๆๆๆๆซก่งัริษนีคา ณมาซมอ่ลซ่ลส้ณๆจหน ามป้ายม ้ๆ2,250ๆัาีๆคมาซมอ่ลซ่ๆ500ๆัาีๆอนตราา ามร้น้นต้นี่่ัริษนี 
ๆๆๆๆๆต้องาารๆ20ๆ%ๆูมณนี่่เหสือๆให้ผมอนช ารหเป็นงณ ๆงณ สหเีมา ๆานนๆเป็นๆเณสาๆ5ๆงณ ๆ 
ๆๆๆๆๆเริ่่ณนนี่่ๆ1ๆ้องเ ือนืน มปๆบริษัทจะบันทึกรายการขายสินค้าตามสัญญาผ่อนช าระอย่างไร 

า.ๆเ ัิตๆๆสลาหน่้ตาู่นญญาผมอนช ารห  4,450.- 
 ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆูินค้ารนัลสาเปส่่ยน   1,000.- 
 ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆูมณนเาินจาาูินค้ารนัลสาเปส่่ยน   750.-   
   เคร ิตๆ้ายตาู่นญญาผมอนช ารห   6,200.- 

้.ๆเ ัิตๆสลาหน่้ตาู่นญญาผมอนช ารห  4,700.- 
 ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆูินค้ารนัลสาเปส่่ยน   1,300.- 
 ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆูมณนเาินจาาูินค้ารนัลสาเปส่่ยน     ๆๆ200.-   
   เคร ิตๆ้ายตาู่นญญาผมอนช ารห   6,200.- 
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ค.ๆเ ัิตๆสลาหน่้ตาู่นญญาผมอนช ารห  4,700.- 
 ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆูินค้ารนัลสาเปส่่ยน   1,500.- 
   เคร ิตๆ้ายตาู่นญญาผมอนช ารห   6,200.- 

ง.ๆๆเ ัิตๆสลาหน่้ตาู่นญญาผมอนช ารห  3,950.- 
 ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆูินค้ารนัลสาเปส่่ยน   2,250.- 
   เคร ิตๆ้ายตาู่นญญาผมอนช ารห   6,200.- 

จ.ๆเ ัิตๆสลาหน่้ตาู่นญญาผมอนช ารห  5,450.- 
 ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆูมณนเาินจาาูินค้ารนัลสาเปส่่ยน    ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ750.-   

   เคร ิตๆ้ายตาู่นญญาผมอนช ารห   6,200.- 
71.ๆาิจาารลหมงหนก่ง้ายูินค้าท ยณิธ่้ายผมอนช ารหตน้งราคา้ายูลงาณมาราคาีุนๆ25%  
ๆๆๆๆๆๆท ยูินค้า่่ราคาีุนๆ16,000ๆัาีๆๆา าหน ให้สลาค้าณางเงินเริ่่ลราๆๆ20% ้องราคา้ายๆๆ 
ๆๆๆๆๆๆอยาาีราัณมาจหต้องช ารหเงินๆ5ๆงณ ๆเป็นเงินงณ สหเีมาใ  

า.ๆ3,200ๆัาี     ้.ๆ3,500ๆัาี 
ค.ๆ4,000ๆัาี     ง.ๆ5,000ๆัาี 
จ.ๆ6,000ๆัาี 

72. ๆเ่ื่อณนนี่่ๆๆ1ๆๆทฤษภาค่ๆๆ2561ๆๆาิจาารลหมงหนก่ง้ายคอ่ทิณเตอรมในราคาเครื่องสหๆๆ49,500ๆๆัาีๆๆ 
      ราคาีนุๆ36,000ๆๆัาีๆๆท ยสลาค้าน าเครื่องคอ่ทิณเตอรมเามา่าลสาลสหืือเป็นเงิน าณนมๆๆ 
ๆๆๆๆๆๆาิจาารต่ราคาให้ๆๆ15,000ๆๆัาีๆๆซก่งาิจาารคา ณมาเู่ยคมาซมอ่ลซ่ๆๆ4,500ๆๆัาีๆๆจห้ายม ้ๆๆ22,500ๆๆัาีๆๆ 
ๆๆๆๆๆๆอนตราา ามร้น้นต้นี่่าิจาารต้องาารๆๆ20%ๆๆูมณนี่่เหสือให้สลาค้าผมอนช ารหเป็นงณ ๆๆงณ สหเีมาๆๆ ๆๆานนๆๆ 
ๆๆๆๆๆๆจ านณนๆๆ12ๆๆงณ ๆๆท ยเริ่่งณ ลราในณนนี่่ๆๆ1ๆๆ่ิืุนายนๆ2561 
      ส่วนเกินราคาสินค้ารับแลกเปลี่ยน  เป็นจ านวนเงินตรงกับตัวเลือกใด 

ๆๆๆๆๆๆ า.ๆๆๆ1,500ๆๆๆัาี    ๆ้.ๆๆ3,000ๆๆๆัาี 
ๆๆๆๆๆๆ ค.ๆๆๆๆ4,500ๆๆๆๆัาี    ๆง.ๆๆๆ13,500ๆๆๆัาี 
ๆๆๆๆๆ จ.ๆๆๆๆ15,000ๆๆๆๆัาี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

73.ๆตมอมปน่้เป็น้้อ่ลส้อง บริษัท ณัฐวุฒิ จ ากัดๆๆ  าเนินาิจาารเา่่ยณานัาาร้ายผมอนช ารหๆ่่้้อ่ลส นงน่้ 
       ปี  2561  

้ายตาู่นญญาผมอนช ารห    800,000.-   
ต้นีุน้ายตาู่นญญาผมอนช ารห   640,000.-  ๆๆๆ 
จ านณนเงินี่่ม ้รนัช ารหหน่้ 

ๆๆๆ  จาาาาร้ายในปีๆๆ2561   480,000.-   ๆๆ  
คมาใช้จมายในาาร้ายลสหัริหาร ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 24,000.- 

ๆๆๆันนีกาา ามร้น้นต้นๆๆปีๆ2561ๆๆตรงานัตนณเสือาใ  
ๆๆๆๆ า.ๆๆๆเ ัิตๆๆา ามรจาาาาร้ายตาู่นญญาผมอนช ารหรอตน ันญช่ๆๆ  ๆ160,000.- 
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  เคร ิตๆๆา ามรจาาาาร้ายตาู่นญญาผมอนช ารหี่่ยนงม่มม ้รนัเงินๆๆๆๆๆๆๆๆ 160,000.- 
ๆๆๆ ้.ๆๆๆเ ัิตๆๆา ามรจาาาาร้ายตาู่นญญาผมอนช ารหรอตน ันญช่ๆๆ ๆ 320,000.- 
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  เคร ิตๆๆา ามรจาาาาร้ายตาู่นญญาผมอนช ารหี่่ยนงม่มม ้รนัเงินๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 320,000.- 

ค. เ ัิตๆ ๆา ามรจาาาาร้ายตาู่นญญาผมอนช ารหี่่ยนงม่มม ้รนัเงินๆๆ 160,000.- 
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ๆๆ  เคร ิตๆๆา ามรจาาาาร้ายตาู่นญญาผมอนช ารหรอตน ันญช่  160,000.- 

ง.ๆๆๆเ ัิตๆๆ า ามรจาาาาร้ายตาู่นญญาผมอนช ารหี่่ยนงม่มม ้รนัเงินๆๆ 320,000.- 
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ   เคร ิตๆๆา ามรจาาาาร้ายตาู่นญญาผมอนช ารหรอตน ันญช่  320,000.- 

จ.ๆๆเ ัิตๆ ๆา ามรจาาาาร้ายตาู่นญญาผมอนช ารหี่่ยนงม่มม ้รนัเงินๆๆ 160,000.- 
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  เคร ิตๆๆา ามร้า ีุน      160,000.- 

74.ๆาิจาาร้ายูินค้ามปๆ55,000ๆัาีๆท ยผล้ซื้อช ารหเงิน าณนมๆ25% ้องยอ ้ายูินค้าี่่เหสือๆ 
     ลัมงผมอนช ารหเป็นงณ ๆงณ สหๆ4,125ๆัาีๆจ านณนๆ10ๆงณ ๆาิจาารจหันนีการายาาร้ายูินค้า 
     ตาู่นญญาผมอนช ารหอยมางมร 

า.ๆเ ัิตๆเงินู     13,750.- 
   เคร ิตๆ้ายตาู่นญญาผมอนช ารห  13,750.- 

้.ๆเ ัิตๆเงินู     13,750.- 
   เคร ิตๆสลาหน่้ตาู่นญญาผมอนช ารห  13,750.- 

ค.ๆเ ัิตๆสลาหน่้ตาู่นญญาผมอนช ารห 41,250.- 
   เคร ิตๆ้ายตาู่นญญาผมอนช ารห  41,250.- 

ง.ๆเ ัิตๆเงินู     13,750.- 
 ๆๆๆๆๆๆ    สลาหน่้ตาู่นญญาผมอนช ารห 41,250.- 
   เคร ิตๆ้ายตาู่นญญาผมอนช ารห  55,000.- 

จ.ๆเ ัิตๆเงินู     13,750.- 
                 สลาหน่้ตาู่นญญาผมอนช ารห 27,500.- 
   เคร ิตๆ้ายตาู่นญญาผมอนช ารห  41,25.- 
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จากโจทย์ต่อไปนี้ใช้ตอบค าถามข้อ 75-76 
ๆๆๆๆัริษนีๆนานาๆจ าาน ๆ้ายูินค้าท ยณิธ่าาร้ายตาู่นญญาผมอนช ารหให้สลาค้าในราคาๆ150,000ๆัาีๆ 

ราคาีุนๆ90,000ๆัาีๆสลาค้าน าเงิน่าช ารหเป็นเงิน าณนมลสหเงินงณ ีน้งูิ้นๆ126,000ๆัาีๆในงณ ตมอ่า 
สลาหน่้ผิ นน ช ารหหน่้ๆ3ๆงณ ๆัริษนีม ้ติ ตา่ีณงืา่ลส้ณสลาค้าม่มูา่ารืน าเงิน่าช ารหม ้ๆ 
ัริษนีจกงยก คืนูินค้าๆราคาตสา ้องูินค้ายก คืนๆ18,000ๆัาี 
75.ๆผสตมางจาาาารยก คืนูินค้าๆตรงานัตนณเสือาใ  

า.ๆา ามรๆ3,200ๆัาี     ้.ๆ้า ีุนๆ3,200ๆัาี 
ค.ๆา ามรๆ3,600ๆัาี     ง.ๆ้า ีุนๆ3,600ๆัาี 
จ.ๆ้า ีุนๆ4,200ๆัาี 

76.ๆราคาีุน้องูินค้ายก คืนๆตรงานัตนณเสือาใ  
า.ๆ13,800ๆัาี     ้.ๆ14,000ๆัาี 
ค.ๆ14,200ๆัาี     ง.ๆ14,400ๆัาี 
จ.ๆ16,100ๆัาี 

77. ๆเ่ื่อณนนี่่ๆ1ๆ่าราค่ๆ2561ๆาิจาาร้ายเครื่องจนารราคาๆ800,000ๆัาีๆ่่ราคาีุนๆ480,000ๆัาีๆ 
ๆๆๆๆๆๆท ยา าหน ให้ช ารหเงินีนนี่ๆท.ๆณนนี่่ี าูนญญาๆ200,000ๆัาีๆี่่เหสือให้ผมอนช ารหีุาณนนูิ้นปีๆ 
ๆๆๆๆๆๆรณ่ๆ5ๆงณ ๆคิ  อาเั่้ยในอนตราๆ7% ตมอปีๆท ยคิ ตา่ณิธ่ผสรณ่ตนณเส้ๆ(Sum of the digits) 
      กิจการจะได้รับเงินทั้งสิ้นเป็นจ านวนเท่าใด 

า.ๆๆ617,000ๆัาี    ้.ๆๆ617,500ๆัาี 
ค.ๆๆ642,000ๆัาี    ง.ๆๆ810,000ๆัาี 
จ.ๆๆ850,000ๆัาี 

78.ๆบริษัท กระเพรา จ าาน ๆๆเ่ื่อณนนี่่ๆ1ๆทฤษภาค่ๆๆ2562ๆๆ้ายูินค้าท ยณิธ่ผมอนช ารหในราคาๆๆ300,000ๆๆัาีๆๆ 
ๆๆๆๆๆราคาีุนๆๆ200,000ๆๆัาีๆๆา าหน ให้ผล้ซื้อช ารหเงินณางเริ่่ลราเป็นเงินๆๆ60,000ๆๆัาีๆๆี่่เหสือผมอนช ารหๆ 
ๆๆๆๆๆ5ๆงณ ๆีุาณนนี่่ๆๆ1ๆๆ้องเ ือนๆเริ่่เ ือนืน มปๆๆาิจาารคิ  อาเั่้ยในอนตราๆๆ12%ๆๆตมอปีๆ 
    จ านวนเงินงวดๆ้องณิธ่คมารายปีท ยช ารหเงินงณ เีมาานนีุางณ ๆๆตรงานัตนณเสือาใ ๆ 
ๆๆๆๆๆ(ๆคมาตารางๆPVIFA = 4.8534ๆ) 
ๆๆๆๆๆๆ า.ๆๆๆๆ41,208.23ๆๆๆัาี    ้.ๆๆๆๆ47,049.87ๆๆๆัาี 
ๆๆๆๆๆๆ ค.ๆๆๆๆ47,520.37ๆๆๆัาี    ง.ๆๆๆๆ49,449.87ๆๆๆัาี 
ๆๆๆๆๆๆ จ.ๆๆๆๆ61,812.34ๆๆๆัาี 
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79.ๆเ่ื่อณนนี่่ๆ1ๆท.ค.ๆ2561ๆาิจาาร้ายูินคา้ ้ณยณิธ่าารผมอนช ารหให้สลาค้ารายหนก่งในราคาๆ327,000ๆัาีๆ 
ๆๆๆๆๆราคาีุนๆ245,250ๆัาีๆา าหน ให้ผล้ซื้อช ารหเงินณางเริ่่ลราๆ57,000ๆัาีๆี่่เหสือผมอนช ารหๆ5ๆงณ ๆ 
ๆๆๆๆๆงณ สหเีมา ๆานนๆีุาณนนี่่ๆ1ๆท ยเริ่่เ ือน นื มปๆาิจาารคิ  อาเั่้ยในอนตราๆ9% ตมอปีๆๆ 
ๆๆๆๆๆจงค านณทหา อาเั่้ยในงณ ี่่ๆ3ๆตา่ณิธ่ผสรณ่ตนณเส้ๆ(Sum of the digits method)  
ๆๆๆๆๆท ยช ารห อาเั่้ยตาู่มณน้องผสรณ่ตนณเส้ 

า.ๆๆ2,025ๆัาี     ้.ๆๆ2,040ๆัาี 
ค.ๆๆ2,700ๆัาี     ง.ๆๆ3,350ๆัาี 
จ.ๆๆ3,375ๆัาี 

80.ๆๆเ่ื่อณนนี่่ๆ31ๆ่่นาค่ๆ2561 าิจาาร้ายูินค้าท ยณิธ่ผมอนช ารหๆให้สลาค้ารายหนก่งในราคาๆ112,500ๆัาีๆ 
ๆๆๆๆๆๆราคาีุนๆ73,125ๆัาีๆา าหน ให้ผล้ซื้อณางเงินเริ่่ลราๆ20ๆ% ้องราคาูินค้าๆี่่เหสือให้ผมอนช ารหๆ4ๆงณ ๆ 
ๆๆๆๆๆๆงณ สหเีมา านนๆีุาณนนูิ้นเ ือนๆท ยเริ่่เ ือนืน มปๆาิจาารคิ  อาเั่้ยในอนตราๆ12ๆ% ตมอปี 
ๆๆๆๆๆๆจงค านณทหา อาเั่้ยรณ่ในงณ ี่่ๆ1-3ๆณิธ่ผสรณ่ตนณเส้ๆ(Sum of the digits method)  
ๆๆๆๆๆๆท ยช ารห อาเั่้ยเีมาานนีุางณ ๆตรงตา่ตนณเสือาใ  

า.ๆๆ900ๆัาี     ้.ๆๆ1,800ๆัาี 
ค.ๆๆ1,860ๆัาี     ง.ๆๆ2,580ๆัาี 
จ.ๆๆ2,700ๆัาี 

81.ๆ ัริษนีฟ้าูณยๆจ าาน ๆซื้อรืยนตมนน่งราคาๆ1,284,000 ัาีๆ(รณ่ภาษ่่ลสคมาเท่ิ่ลส้ณ)ๆท ยซื้อเ่ื่อ 
ๆๆๆๆๆๆณนนี่่ๆ31ๆๆตุสาค่ๆ25x1 ูิ้นปีคมาเูื่อ่ราคาตา่ปรห่ณสรนษฎาาร่่จ านณนตา่ตนณเสือาใ  

า. 33,424.66 ัาี        ้. 33,972.60 ัาี 
ค. 40,737.12 ัาี        ง. 42,917.26 ัาี 
จ. 43,620.82 ัาี 

82.ๆัริษนีๆรนตนทาทิชยมๆจ าาน ๆ่่ๆีุนจ ีหเั่ยนๆๆๆ10ๆส้านัาีๆในปีๆ2561ๆ่่ผสาาร  าเนินงานเป็นา ามรูุีธิๆๆๆๆๆๆๆๆ 
ๆๆๆๆๆีางันญช่จ านณนๆ3,500,000ๆัาีๆ่่รายาารปรนัปรุงี่่เา่่ยณ้้องานัาาร 
ๆๆๆๆๆค านณทา ามรูุีธิีางภาษ่ๆปรหาอั ้ณย 
 -ๆัริษนีฯๆ่่คมารนัรองในปีๆ2561ๆี่่ม่มเ้้าหสนาเาทฑมตา่าฎารหีรณงๆๆจ านณนๆ20,000ๆัาี 
 -ๆัริษนี่่ผสาาร  าเนินงาน้า ีุนูหู่ย้อนหสนงๆ5ๆปีๆ420,000ๆัาี 
ๆๆๆๆๆัริษนีรนตนทาทิชยมๆจหต้องเู่ยภาษ่เงินม ้นิติัุคคสๆปีๆ2561ๆเป็นจ านณนเีมาใ  
 า.ๆ405,000ๆัาี     ้.ๆ425,000ๆัาี 
 ค.ๆ612,000ๆัาี     ง.ๆ620,000ๆัาี 
 จ.ๆ788,000ๆัาี 
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83.ๆัริษนีๆู่นครู่านาารค้าๆจ าาน ๆ่่ันญช่เงินฝาาานัธนาคารมียทาทิชยมๆเ่ื่อณนนี่่ๆ31ๆธนนณาค่ๆ2561ๆัริษนี 
ๆๆๆๆม ้รนั อาเั่้ยจาาธนาคารๆจ านณนๆ125,000ๆัาีๆัริษนีจหต้องืลาหนาภาษ่เงินม ้หนาๆทๆี่่จมายจาารายาาร 
ๆๆๆๆๆ อาเั่้ยรนั นงาสมาณหรือม่มๆื้าต้องหนาๆเป็นจ านณนเงินเีมาใ  
ๆๆๆๆๆ า.ๆม่มต้องหนาภาษ่เงินม ้ๆหนาๆทๆี่่จมาย ๆๆๆ ้.ๆหนาภาษ่เงินม ้หนาๆทๆี่่จมายๆ125ๆัาี 
ๆๆๆๆๆ ค.ๆหนาภาษ่เงินม ้หนาๆทๆี่่จมายๆ1,250ๆัาีๆๆๆๆๆๆๆ ง.ๆหนาภาษ่เงินม ้หนาๆทๆี่่จมายๆ6,250ๆัาี 
ๆๆๆๆๆ จ.ๆหนาภาษ่เงินม ้หนาๆทๆี่่จมายๆ12,500ๆัาี 
84.ๆ นายู ารณยๆม ้รนัเงินปันผสจาาๆเอมอเอูๆจ านณนๆ145,000 ัาีๆซก่งีางัริษนีเู่ยภาษ่เงินม ้นิติัุคคสๆ 
ๆๆๆๆๆอนตราๆ20%ๆอยาาีราัณมาเคร ิตภาษ่่่จ านณนเีมาใ     
ๆ า. 0 ัาี            ้. 20,000 ัาี 

ค. 36,250 ัาี        ง. 40,000 ัาี 
จ. 50,150 ัาีๆ 

85.ๆัริษนีๆู่หณนงัริาารๆจ าาน ๆใช้ัริาาร้นูมงูินค้าๆจาาัริษนีๆรุมงเรืองีรานูปอรมตๆจ าาน ๆท ยจมายช ารห 
ๆๆๆๆคมาัริาาร้นูมงูินค้าๆจ านณนๆ1,200,000ๆัาีๆัริษนีจหต้องหนาภาษ่เงินม ้หนาๆทๆี่่จมายจาาาารจมาย 
ๆๆๆๆคมาใช้จมาย นงาสมาณหรือม่มๆื้าต้องหนาๆเป็นจ านณนเงินเีมาใ  
ๆๆๆๆ า.ๆม่มต้องหนาภาษ่เงินม ้ๆหนาๆทๆี่่จมายๆๆๆๆๆๆๆๆ    ้.ๆหนาภาษ่เงินม ้หนาๆทๆี่่จมายๆ12,000ๆัาี 
ๆๆๆๆๆ ค.ๆหนาภาษ่เงินม ้หนาๆทๆี่่จมายๆ24,000ๆัาีๆๆๆๆ ง.ๆหนาภาษ่เงินม ้หนาๆทๆี่่จมายๆ36,000ๆัาี 
ๆๆๆๆๆ จ.ๆหนาภาษ่เงินม ้หนาๆทๆี่่จมายๆ60,000ๆัาี 
86.ๆ ัริษนีทรมียๆจ าาน ๆ(SME)ๆ่่ีุนจ ีหเั่ยนๆ3 ส้านัาีๆูิ้นปีๆ่่า ามรูุีธิเท่ือเู่ยภาษ่ๆ1,800,000 ัาีๆๆ 
ๆๆๆๆๆต้องเู่ยภาษ่เงินม ้นิติัุคคสตา่ตนณเสือาใ     

า. 180,000 ัาี        ้. 225,000 ัาี 
ค. 300,000 ัาี        ง. 400,000 ัาี 
จ. 450,000 ัาี 

87.ๆาิจาารๆืือหุ้นๆัริษนีๆลูน ่ๆจ าาน ๆตน้งลตมณนนี่่ๆ1ๆ่าราค่ๆ2560ๆจ านณนๆ75ๆ%ๆท ยในณนนี่่ๆ1ๆ่่นาค่ๆ 
ๆๆๆๆๆๆ2561ๆัริษนีลูน ่ปรหาาัจมายเงินปันผสจ านณนๆ500,000ๆัาีๆาิจาารม ้รนัเงินปันผสตาู่น ูมณนหุ้นี่่ 
ๆๆๆๆๆๆืือมณ้ๆทๆณนนูิ้นงณ รหยหเณสาันญช่ๆาิจาารยนงืือหุ้นๆัริษนีๆลูน ่ๆจ าาน ๆอยลมในอนตราูมณนเีมาเ ิ่ๆอยาา 
ๆๆๆๆๆๆๆีราัณมาๆาิจาารูา่ารืใชู้ิีธิปรหทยชนมในาารเคร ิตภาษ่เงินปันผสรนัม ้หรือม่มๆื้าม ้ม ้จ านณน 
ๆๆๆๆๆๆๆเีมาใ  
 า.ๆม่มูา่ารืเคร ิตภาษ่ม ้  ้.ๆเคร ิตภาษ่ม ้ๆ500,000ๆัาี 
 ค.ๆเคร ิตภาษ่ม ้ๆ375,000ๆัาี  ง.ๆเคร ิตภาษ่ม ้ๆ250,000ๆัาี 
 จ.ๆเคร ิตภาษ่ม ้ๆ187,500ๆัาี 
88.ๆัริษนีๆ้ายูินค้าท ยาารูมงออา่ลสคมาๆ200,000 ัาีๆซื้อูินค้าในปรหเีัๆ100,000 ัาีๆๆๆูิ้นเ ือนๆๆ 
ๆๆๆๆๆๆภาษ่ ล่สคมาเท่ิ่คือตนณเสือาใ    

า. ้อคืนภาษ่ๆ7,000 ัาี    ้. ต้องช ารหๆ7,000 ัาี 
ค. ้อคืนภาษ่ๆ14,000 ัาีๆ   ง. ต้องช ารหๆ14,000 ัาีๆ 
จ. ต้องช ารหๆๆ20,000ๆัาี 
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89.ๆู่าค่ัิษยมเามาทรงเร่ยนทาทิชยมลสหาารันญช่ๆ่่รายรนัี่่เาิ ก้้นตสอ ปีๆ2561ๆ นงน่้ 
-ๆคมาสงีหเั่ยนลสหคมาั ารุงู่าชิารายปี   135,000.- 
-ๆเงินม ้จาาาารรนััริจาค     120,000.- 
-ๆเงินม ้จาาคมานายหน้า     ๆๆ45,000.- 
-ๆเงินม ้จาาาารจ าหนมายันตรณิ่งาาราุัส   245,000.- 
-ๆเงินม ้ อาเั่้ยเงินฝาาธนาคาร    ๆๆ35,000.- 
-ๆเงินม ้จาาาารจ าหนมาย้องี่่รหสกางานณิ่งาาราุัส  295,000.- 
-ๆเงินม ้จาาาารจ าหนมายอาหารลสหเครื่อง ื่่  176,000.- 

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆในณนนูิ้นรอัรหยหเณสาันญชู่า่ค่ัิษยมเามาทรงเร่ยนทาทิชยมลสหาารันญช่จหต้องันนีกาันญช่เา่่ยณานัภาษ่ๆๆๆๆ 
ๆๆๆๆๆเงินม ้นิติัุคคสอยมางมร 

า.ๆเ ัิตๆๆภาษ่เงินม ้นิติัุคคส  15,920.-  เคร ิตๆๆภาษ่เงินม ้นิติัุคคสค้างจมาย   15,920.- 
 ้.ๆเ ัิตๆๆภาษ่เงินม ้นิติัุคคส  21,020.-   เคร ิตๆๆภาษ่เงินม ้นิติัุคคสค้างจมาย  21,020.- 
 ค.ๆเ ัิตๆๆภาษ่เงินม ้นิติัุคคส  22,320.-  เคร ิตๆๆภาษ่เงินม ้นิติัุคคสค้างจมาย  22320.- 
 ง.ๆเ ัิตๆๆภาษ่เงินม ้นิติัุคคส  47,820.-  เคร ิตๆๆภาษ่เงินม ้นิติัุคคสค้างจมาย  47,820.- 
 จ.ๆเ ัิตๆๆภาษ่เงินม ้นิติัุคคส  52,550.-  เคร ิตๆๆภาษ่เงินม ้นิติัุคคสค้างจมาย  52,550.- 
90.ๆัริษนีๆห่ลหณานทาทิชยมๆจ าาน ๆ  าเนินธุราิจเา่่ยณานัาารทาทิชยมๆท ยจ ีหเั่ยนเ้้าูลมรหััภาษ่ ล่สคมาเท่ิ่ๆ 
     ในเ ือนูิงหาค่ๆ2561ๆ่่รายม ้รณ่ภาษ่่ลสคมาเท่ิ่ๆจ านณนๆ370,220ๆลสห่่รายจมายี่่รณ่ภาษ่่ลสคมาเท่ิ่ีน้งูิ้นๆ 
     295,106ๆัาีๆาิจาารจหต้องปิ ันญช่ภาษ่่ลสคมาเท่ิ่ปรหจ าเ ือนูิงหาค่ๆ2561ๆอยมางมร 
 า.ๆเ ัิตๆๆภาษ่ซื้อ  19,306.- 
  สลาหน่้ๆ–ๆารู่รรทาาร ๆ4,914.- 
   เคร ิตๆๆภาษ่้าย   24,220.- 
 ้.ๆเ ัิตๆๆภาษ่้าย  19,306.- 
  สลาหน่้ๆ–ๆารู่รรทาาร ๆ4,914.- 
   เคร ิตๆๆภาษ่ซื้อ   24,220.- 
 ค.ๆเ ัิตๆๆภาษ่ซื้อ  24,220.- 
   เคร ิตๆๆภาษ่้าย   19,306.- 
    เจ้าหน่้ๆ-ๆารู่รรทาาร ๆๆ4,914.- 
 ง.ๆเ ัิตๆๆภาษ่้าย  24,220.- 
   เคร ิตๆๆภาษ่ซื้อ   19,306.- 
    เจ้าหน่้ๆ-ๆารู่รรทาาร ๆๆ4,914.- 
 จ.ๆเ ัิตๆภาษ่้าย   24,220.- 
   เคร ิตๆๆภาษ่ซื้อ   19,306.-  
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91.ๆัริษนีๆมียีณ่ๆจ าาน ผล้ๆผสิตเฟอรมนิเจอรมๆซื้อม่้ๆราคาๆ5,000ๆัาีๆณนู ุอื่น ๆเชมนๆาาณๆตหปลๆรณ่ๆ3,000ๆัาีๆๆ 
ๆๆๆๆเ่ื่อผสิตเูร็จลส้ณม ู้มงออาเฟอรมนิเจอรมมป้ายในตมางปรหเีัราคาๆ100,000ๆัาีๆต้องเู่ยภาษ่ ล่สคมาเท่ิ่ๆๆๆ 
ๆๆๆๆจ านณนเีมาใ  

า.ๆต้องช ารหๆๆ350ๆัาี    ้.ๆต้องช ารหๆๆ560ๆัาี 
ค.ๆต้องช ารหๆๆ700ๆัาี    ง.ๆม ้รนัคืนภาษ่ๆ350ๆัาี 
จ.ๆม ้รนัคืนภาษ่ๆ560ๆัาี 

92.ๆูิ้นรอัรหยหันญช่ๆัริษนีๆรุมงเรืองาิจๆจ าาน ๆค านณทันนีกาภาษ่เงินม ้นิติัุคคสๆจ านณนๆ13,200ๆัาีๆ 
     ต้องันนีกาันญช่อยมางมร 

า.ๆๆเ ัิตๆภาษ่เงินม ้นิติัุคคส          13,200.- เคร ิตๆๆภาษ่เงินม ้นิติัุคคสค้างจมาย 13,200.- 
้.ๆเ ัิตๆภาษ่เงินม ้นิติัุคคสค้างจมาย 13,200.- เคร ิตๆๆภาษ่เงินม ้นิติัุคคส   13,200.- 
ค.ๆเ ัิตๆภาษ่เงินม ้นิติัุคคส    13,200.- เคร ิตๆๆเงินู                13,200.- 
ง.ๆเ ัิตๆภาษ่เงินม ้นิติัุคคสค้างจมาย 13,200.- เคร ิตๆๆเงินู       13,200.- 
จ.ๆเ ัิตๆเงินู       13,200.- เคร ิตๆๆภาษ่เงินม ้นิติัุคคสค้างจมาย  23,500.- 

93.ๆัริษนีๆีรนทยมู่านๆจ าาน ๆเริ่่  าเนินาารเ่ื่อณนนี่่ๆ1ๆ่าราค่ๆ2561ๆ่่รายสหเอ่ย ภาษ่ซื้อี่่เาิ ้ก้นรหหณมางๆๆ 
ๆๆๆๆๆๆเ ือน่าราค่ๆ–ๆเ ือนูิงหาค่ๆ นงน่้ 
 เ ือน่าราค่ 10,500ๆัาี  เ ือนาุ่ภาทนนธม  10,325ๆัาี 
 เ ือน่่นาค่ 20,048ๆัาี  เ ือนเ่ษายน  38,486ๆัาี 
 เ ือนทฤษภาค่ 24,206ๆัาี  เ ือน่ิืุนายน  38,192ๆัาี 
 เ ือนาราฎาค่ 23,975ๆัาี  เ ือนูิงหาค่  ๆๆ8,176ๆัาี 
ๆๆๆๆๆๆท ยในเ ือนานนยายนๆ2561ๆาิจาาร่่รายม ้ี่่เาิ ก้้นจาาาาร  าเนินงานเป็นเ ือนลราๆจ านณนๆ1,444,500ๆ 
ๆๆๆๆๆๆๆัาีๆซก่งรายม ้ นงาสมาณรณ่ภาษ่่ลสคมาเท่ิ่ๆ7ๆ%ๆอยาาีราัณมาัริษนีๆีรนทยมู่านๆจ าาน ๆจหูา่ารืใช้ 
ๆๆๆๆๆๆๆูิีธิปรหทยชนมในาารเคร ิตภาษ่ซื้อม ้หรือม่มๆื้าม ้ม ้จ านณนเีมาใ  
 า.ๆม่มูา่ารืเคร ิตภาษ่ม ้  ้.ๆเคร ิตภาษ่ซื้อม ้ๆ94,500ๆัาี 
 ค.ๆเคร ิตภาษ่ซื้อม ้ๆ105,400ๆัาี  ง.ๆเคร ิตภาษ่ซื้อม ้ๆ153,083ๆัาี 
 จ.ๆเคร ิตภาษ่ซือ้ม ้ๆ174,286ๆัาี 
94.ๆาิจาารๆืือหุ้นๆัริษนีๆนาคาๆคอรมเปอเรชน่นๆจ าาน ๆในอนตราๆ35ๆ%ๆตน้งลตมณนนี่่ๆ1ๆ่่นาค่ๆ2561ๆตมอ่าเ่ื่อๆ 
ๆๆๆๆๆๆณนนี่่ๆ30ๆเ่ษายนๆ2561ๆัริษนีๆนาคาๆคอรมเปอเรชน่นๆจ าาน ๆม ้ปรหาาัจมายเงินปันผสๆจ านณนๆ1,000,000ๆๆๆๆ 
ๆๆๆๆๆๆๆัาีๆาิจาารม ้รนัเงินปันผสตาู่น ูมณนหุ้นี่่ืือมณ้ๆทๆณนนูิ้นงณ รหยหเณสาันญช่ๆาิจาารยนงืือหุ้นๆ 
ๆๆๆๆๆๆๆัริษนีๆนาคาๆคอรมเปอเรชน่นๆจ าาน ๆอยลมในอนตราูมณนเีมาเ ิ่ๆอยาาีราัณมาๆาิจาารูา่ารืใชู้ิีธิ 
ๆๆๆๆๆๆๆปรหทยชนมในาารเคร ิตภาษ่เงินปันผสรนัม ้หรือม่มๆื้าม ้ม ้จ านณนเีมาใ  

า.ๆม่มูา่ารืเคร ิตภาษ่ม ้  ้.ๆเคร ิตภาษ่ม ้ๆ1,000,000ๆัาี 
 ค.ๆเคร ิตภาษ่ม ้ๆ500,000ๆัาี  ง.ๆเคร ิตภาษ่ม ้ๆ350,000ๆัาี 
 จ.ๆเคร ิตภาษ่ม ้ๆ175,000ๆัาี 
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95.ๆัริษนีๆลูงชนยาารมฟฟ้าๆจ าาน ๆ้ายผมอนช ารหูินค้าให้านัๆูินเจริญอทารมีเ่้นีมๆจ านณนๆ1,284,000ๆัาีๆ 
ๆๆๆๆๆๆรณ่ภาษ่่ลสคมาเท่ิ่ๆในณนนี่่้ายผมอนช ารหม ้รนัเงิน าณนมจ านณนๆ214,000ๆัาีๆัริษนีลูงชนยจหต้องๆ 
ๆๆๆๆๆๆันนีกาันญช่เา่่ยณานัภาษ่่ลสคมาเท่ิ่ในณนนี่่่่าาร้ายผมอนช ารหอยมางมร 
 า.ๆเ ัิตๆๆเงินู     ๆๆๆ214,000.- 
    สลาหน่้้ายผมอนช ารห  1,070,000.- 
   เคร ิตๆๆ้ายผมอนช ารห    1,284,000.- 
 ้.ๆเ ัิตๆๆเงินู     ๆๆๆ214,000.- 
    สลาหน่้้ายผมอนช ารห  1,070,000.- 
   เคร ิตๆๆ้ายผมอนช ารห    1,200,000.- 
    ภาษ่้าย     ๆๆๆๆๆ84,000.- 

ค.ๆเ ัิตๆๆเงินู     ๆๆๆ214,000.- 
    สลาหน่้้ายผมอนช ารห  1,070,000.- 
   เคร ิตๆๆ้ายผมอนช ารห    1,200,000.- 
    ภาษ่้าย    ๆๆๆๆๆ14,000.- 
  ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆภาษ่้ายี่่ยนงม่มครัา าหน   ๆๆๆๆๆ70,000.- 
ๆๆๆๆ ง.ๆเ ัิตๆๆเงินู     ๆๆๆ200,000.- 
   สลาหน่้้ายผมอนช ารห  1,000,000.- 
   ภาษ่ ล่สคมาเท่ิ่   ๆๆๆๆๆ84,000.- 
   เคร ิตๆๆ้ายผมอนช ารห    1,200,000.- 
    ภาษ่้าย     ๆๆๆๆๆ84,000.- 
 จ.ๆเ ัิตๆๆเงินู     ๆๆๆ200,000.- 
   สลาหน่้้ายผมอนช ารห  1,000,000.- 
   เคร ิตๆๆ้ายผมอนช ารห    1,200,000.- 
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96.ๆัริษนีๆู่หณนงาารชมางๆจ าาน ๆจ ีหเั่ยนเ้้าูลมรหััภาษ่่ลสคมาเท่ิ่่่รายาารค้าี่่เาิ ก้้นรหหณมางเ ือนๆ 
ๆๆๆๆๆๆๆ่ิืุนายนๆๆ2561ๆ นงน่้ 
2561 
่ิ.ย. ๆ1ๆๆูมงัิสเร่ยาเา็ัเงินคมาัริาารซมอ่รืยนตมจาาสลาค้าๆ139,100ๆัาีๆเป็นราคารณ่ภาษ่ 
 5   จมายคมาูาธารทลปทภคค้างจมายเ ือน่ิืุนายนๆ2561ๆจ านณนๆ8,025ๆัาีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเป็นราคารณ่ภาษ่ 
 7ๆๆซื้อณนู ุูิ้นเปสืองเท่ือใช้ในาารัริาารๆจ านณน  48,150 ัาีๆเป็นราคารณ่ภาษ่ 
         15 ๆรนัช ารหคมาัริาารซมอ่รืยนตมจาาสลาค้าตา่ใัลจ้งยอ ณนนี่่ๆ1ๆ่ิืุนายนๆ2561ๆๆๆจ านณนๆ53,500ๆ 

ๆๆๆๆๆัาีๆเป็นราคารณ่ภาษ่ 
 19ๆรนัรายม ้คมาัริาารซมอ่รืยนตมเป็นเงินู ๆ30,000ๆัาีๆภาษ่ ล่สคมาเท่ิ่ๆ7ๆ% 
 23ๆูมงัิสลจ้งยอ คมาัริาารซมอ่รืยนตมให้านัๆัริษนีๆูินูณนู ิ์ปรหานนภนยๆจ าาน ๆ 
 ๆๆๆๆจ านณนๆ267,500ๆัาีๆเป็นราคารณ่ภาษ่ 
 25 ซื้ออุปารทมซมอ่รืยนตมเป็นเงินเชื่อเท่ิ่เติ่ๆ214,000ๆัาี 
 30ๆรนััิสลจ้งยอ หน่้คมาูาธารทลปทภคจ านณนๆ9,844ๆัาี 
    ในวันสิ้นเดือนๆัริษนีๆัร่มียาารค้าๆจ าาน ๆจหันนีการายาารปิ ันญช่ภาษ่ ล่สคมาเท่ิ่อยมางมร 

า.ๆเ ัิตๆๆภาษ่้าย   14,700.- 
  ๆๆสลาหน่้ๆ–ๆารู่รรทาาร  ๆๆ2,975.- 
  ๆๆเคร ิตๆๆภาษ่ซื้อ     17,675.- 
 ้.ๆเ ัิตๆๆภาษ่้าย   ๆๆ5,600.- 
  ๆๆสลาหน่้ๆ–ๆารู่รรทาาร  12,075.- 
  ๆๆเคร ิตๆๆภาษ่ซื้อ     17,675.- 
 ค.ๆเ ัิตๆๆภาษ่้าย   ๆๆ5,600.- 
  ๆๆสลาหน่้ๆ–ๆารู่รรทาาร  12,719.- 
  ๆๆเคร ิตๆๆภาษ่ซื้อ     18,319.- 
 ง.ๆเ ัิตๆๆภาษ่้าย   ๆๆ32,200.- 
  เคร ิตๆๆภาษ่ซื้อ     17,675.- 

เจ้าหน่้ๆ–ๆารู่รรทาาร   14,525.- 
 จ.ๆเ ัิตๆๆภาษ่้าย   ๆๆ32,200.- 
  เคร ิตๆๆภาษ่ซื้อ     18,319.- 
   เจ้าหน่้ๆ–ๆารู่รรทาาร   13,881.- 
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97.ๆาิจาารม ้รนััิสเร่ยาเา็ัเงินคมาัริาารจาาๆัริษนีๆลอ เณอรมมีูมๆเอ็นเตอรมเีนเ่้นีมๆจ าาน ๆจ านณนๆ 
ๆๆๆๆๆๆ144,450ๆัาีๆเป็นราคารณ่ภาษ่่ลสคมาเท่ิ่ๆเป็นคมาทฆษทาๆปรหจ าเ ือน่่นาค่ๆ2561ๆาิจาารจหต้องันนีกาๆ 
ๆๆๆๆๆๆันญช่คมาทฆษทา นงาสมาณตา่รหััภาษ่ ล่สคมาเท่ิ่อยมางมร 
 า.ๆเ ัิตๆๆคมาทฆษทา   144,450.- 
  ๆๆเคร ิตๆๆคมาทฆษทาค้างจมาย    144,450.- 

้.ๆเ ัิตๆๆคมาทฆษทา   135,000.- 
  ๆๆเคร ิตๆๆคมาทฆษทาค้างจมาย    135,000.- 
 ค.ๆเ ัิตๆๆคมาทฆษทา   135,000.- 
  ๆๆภาษ่ซื้อ   ๆๆๆๆ9,450.- 
  ๆๆเคร ิตๆๆคมาทฆษทาค้างจมาย    144,450.- 
 ง.ๆเ ัิตๆๆคมาทฆษทา   144,450.- 
  ๆๆภาษ่ซื้อี่่ยนงม่มครัา าหน  ๆๆ10,111.50 
  ๆๆเคร ิตๆๆคมาทฆษทาค้างจมาย    154,561.50 
 จ.ๆเ ัิตๆๆคมาทฆษทา   135,000.- 
  ๆๆภาษ่ซื้อี่่ยนงม่มครัา าหน   ๆๆ9,450.- 
  ๆๆเคร ิตๆๆคมาทฆษทาค้างจมาย    144,450.- 
98.ๆัริษนีๆัร่มียาารค้าๆจ าาน ๆจ ีหเั่ยนเ้้าูลมรหััภาษ่่ลสคมาเท่ิ่่่รายาารค้าี่่เาิ ้ก้นรหหณมางเ ือนๆๆๆ 
ๆๆๆๆๆๆเ่ษายนๆ2561ๆ นงน่้ 
2561 
เ่.ย. ๆ1ๆๆซื้อูินค้าเป็นเงินเชื่อๆ128,400ๆัาีๆเป็นราคารณ่ภาษ่ๆเงื่อนม้ๆ2/10,n/30   
                   F.O.B.ๆShipping point 
 7ๆๆูมงคืนูินค้าี่่ซื้อเป็นเงินเชื่อๆ5,350ๆัาีๆเป็นราคารณ่ภาษ่ 
 10ๆจมายช ารหหน่้คมาูินค้าี่่ซื้อเ่ื่อณนนี่่ๆ1ๆเ่ษายนๆ2561 
 15ๆ้ายูินค้าเป็นเงินู ๆ246,100ๆัาีๆเป็นราคารณ่ภาษ่ 
 19ๆรนัคืนูินค้าี่่้ายเป็นเงินู ๆ15,000ๆัาีๆภาษ่ ล่สคมาเท่ิ่ๆ7ๆ% 
 25 จมายคมารนัรองสลาค้าๆ3,745ๆัาีๆเป็นราคารณ่ภาษ่ 
 30ๆรนััิสลจ้งยอ หน่้คมาูาธารทลปทภคจ านณนๆ3,210ๆัาีๆเป็นราคารณ่ภาษ่ 
ในวันสิ้นเดือนๆัริษนีๆัร่มียาารค้าๆจ าาน ๆจหันนีการายาารปิ ันญช่ภาษ่ ล่สคมาเท่ิ่อยมางมร 

า.ๆเ ัิตๆๆภาษ่้าย   15,050.- 
  เคร ิตๆๆภาษ่ซื้อ     8,750.- 
   เจ้าหน่้ๆ–ๆารู่รรทาาร   6,300.- 
 ้.ๆเ ัิตๆๆภาษ่้าย   15,050.- 
  เคร ิตๆๆภาษ่ซื้อ     8,505.- 
   เจ้าหน่้ๆ–ๆารู่รรทาาร   6,545.- 
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ค.ๆเ ัิตๆๆภาษ่้าย   15,050.- 
  เคร ิตๆๆภาษ่ซื้อ     8,295.- 
   เจ้าหน่้ๆ–ๆารู่รรทาาร   6,755.- 
 ง.ๆเ ัิตๆๆภาษ่้าย   15,050.- 
  เคร ิตๆๆภาษ่ซื้อ     8,260.- 
   เจ้าหน่้ๆ–ๆารู่รรทาาร   6,790.- 
 จ.ๆเ ัิตๆๆภาษ่้าย   15,050.- 
  เคร ิตๆๆภาษ่ซื้อ     8,050.- 
   เจ้าหน่้ๆ–ๆารู่รรทาาร   7,000.- 
99.ๆัริษนีๆลสน ม่ารมคๆจ าาน ๆ  าเนินธุราิจจ าหนมายี่่ ินๆท ยเ่ื่อณนนี่่ๆ10ๆ่่นาค่ๆ2561ๆม ้จ าหนมายี่่ ิน 
ๆๆๆๆๆให้านัๆัริษนีๆทฮ่ลอน มเฮ้าูมๆจ าาน ๆในราคาๆ2,100,000ๆัาีๆเป็นเงินู ๆท ย่่ราคาปรหเ่ินๆ 
ๆๆๆๆๆ2,000,000ๆัาีๆท ยม ้  ีาหนนงูือทอนารรู่ิีธิ์ในี่่ ินีนนี่ๆคมาธรร่เน่ย่าารทอนๆีางผล้ซื้อลสห 
ๆๆๆๆๆผล้้ายรมณ่านนรนัผิ ชอัคนสหครก่งๆาิจาารจหันนีกาันญช่เา่่ยณานัภาษ่ธุราิจเฉทาหในณนน นงาสมาณ 
ๆๆๆๆๆอยมางมร 
 า.ๆเ ัิตๆๆภาษ่ธุราิจเฉทาห 60,000.- 
  เคร ิตๆๆภาษ่ธุราิจเฉทาหค้างจมาย  60,000.- 
 ้.ๆเ ัิตๆๆภาษ่ธุราิจเฉทาห 63,000.- 
  เคร ิตๆๆภาษ่ธุราิจเฉทาหค้างจมาย  63,000.- 
 ค.ๆเ ัิตๆๆภาษ่ธุราิจเฉทาห 69,300.- 
  เคร ิตๆๆภาษ่ธุราิจเฉทาหค้างจมาย  69,300.- 
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆง.ๆเ ัิตๆๆภาษ่ธุราิจเฉทาห  69,600.- 
  เคร ิตๆๆภาษ่ธุราิจเฉทาหค้างจมาย  69,600.- 
 จ.ๆเ ัิตๆๆภาษ่ธุราิจเฉทาห 70,000.- 
  เคร ิตๆๆภาษ่ธุราิจเฉทาหค้างจมาย  70,000.- 
100.ๆๆทรงรนัจ าน าๆูา่่ิตรๆ่่รายรนัจาา อาเั่้ยในาารรนัจ าน าีรนทยมูินๆเป็นเงินๆ1,000,000ๆัาีๆ่่รายรนั 
ๆๆๆๆๆๆๆๆจาาาาร้าย้องหสุ จ าน าๆ500,000ๆัาีๆลสห่่รายรนัจาาาารช ารห อาเั่้ยสมาช้าจ านณนๆ50,000ๆัาีๆๆ 
ๆๆๆๆๆๆๆๆต้องเู่ยภาษ่ธุราิจเฉทาหจ านณนเีมาใ  

า.ๆ12,650ๆัาี     ้.ๆ38,750ๆัาี 
ค.ๆ42,625ๆัาี     ง.ๆ50,870ๆัาี 
จ.ๆ51,750ๆัาี 
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ใบให้คะแนนกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ระดับชำติ   

สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย   
ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี   

วิชำ กำรบัญชี  ระดับ ปวส.  เวลำ 3 ชั่วโมง  ชุด C 
******************************************************************* 
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1. จ 21. า 41. ค 61. ้ 81. ้ 

2. ้ 22. ้ 42. จ 62. า 82. ง 
3. ง 23. า 43. า 63. ง 83. ค 

4. จ 24. ง 44. ค 64. ค 84. ค 

5. ง 25. ค 45. จ 65. า 85. ้ 
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9. ง 29. า 49. ค 69. า 89. ค 
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11. า 31. ค 51. ค 71. า 91. จ 
12. จ 32. ้ 52. จ 72. า 92. า 

13. ค 33. า 53. ้ 73. ค 93. ้ 
14. ้ 34. ค 54. ง 74. ง 94. ง 

15. ้ 35. า 55. ค 75. ค 95. ค 

16. ้ 36. ค 56. ง 76. ง 96. ้ 
17. ง 37. ้ 57. า 77. ง 97. จ 

18. ง 38. ง 58. ้ 78. ง 98. จ 

19. ค 39. ง 59. ค 79. า 99. ค 
20. ค 40. ง 60. า 80. จ 100. ค 
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เกณฑ์การตัดสิน/การให้เกียรติบัตร ระดับชาติ 

1.ๆาารตน ูินผสาารล้มง้นนๆรห นัๆปณู.(จัๆปณช.)ๆา าหน คหลนนเท่ือเป็นเาทฑม่าตรฐานาาร 
ๆๆๆๆๆๆๆตน ูินๆๆ3 รห นัๆคือๆเาทฑมเหร่ยญีองๆเหร่ยญเงินๆลสหเหร่ยญีองล งๆๆ นงน่้ 

  คะแนน    90  ขึ้นไป  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
  คะแนน    80.00-89.99        เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
  คะแนน    70.00-79.99        เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
  คะแนน    60.00-69.99  เกียรติบัตรชมเชย 

2.ๆๆาารตน ูินผสาารล้มง้นนๆรห นัๆปณู.(จัๆ่.6)ๆา าหน คหลนนเท่ือเป็นเาทฑม่าตรฐานาาร 
ๆๆๆๆๆๆๆตน ูินๆๆ3 รห นัๆคือๆเาทฑมเหร่ยญีองๆเหร่ยญเงินๆลสหเหร่ยญีองล งๆๆ นงน่้ 

  คะแนน    80  ขึ้นไป  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
  คะแนน    70.00-79.99        เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
  คะแนน    60.00-69.99        เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
          คะแนน    50.00-59.99  เกียรติบัตรชมเชย 

 


