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ใบงานท่ี 1 หน่วยท่ี  1 

ช่ือวิชา  บัญชบีริษัทจ ากัด  รหัส       2201-2003 

ช่ือหน่วย งบการเงินของบริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด 

 

1. จุดประสงค์ 

     นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของงบการเงินได้ 

นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของงบก าไรขาดทุนได้ 

นักศึกษาสามารถแสดงรายการย่อในงบก าไรขาดทุนได้ 

นักศึกษาสามารถจัดท าบัญชีก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนได้ 

2. เนื้อหาโดยสังเขป 

งบการเงินของบรษิัทจ ากัด มีงบก าไรขาดทุน งบดุล งบก าไรสะสม และงบกระแสเงินสด 

งบก าไรขาดทุนต้องปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดอืน ตามกฎหมายก าหมด ซึ่งต้องมีรายการย่อและ

ความหมายของบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด งบก าไรขาดทุนแสดงได้ทั้งแบบบัญชีและแบบ

รายงาน (แบบงบ) แบบงบน้ันจะมีแบบขั้นเดยีวซึ่งมรีายละเอียดประกอบ สว่นแบบหลายขั้นจะ

แสดงให้เห็นทุกบัญชี จึงไม่มรีายละเอียดประกอบ ก าไรต่อหุ้น (Earning per Share) จะค านวณหา

ก าไรก่อนรายการพิเศษ รายการพิเศษและก าไรสุทธิ 

 

ค าถาม 

1 ยอดคงเหลอืในบัญชีบางสว่นของบริษัท  บางน้อย  จ ากัด  เมื่อวันที ่31 ธันวาคม 2548 

มีดังน้ี 

สนิค้าคงเหลอื 1 ม.ค. 48       1 8,500- 

สนิค้าคงเหลอื 31 ธ.ค. 48        26,000- 

ขายสนิค้า        620,000- 

รายได้ค่าเช่า          18,000- 

ซือ้สนิค้า        230,000- 

ค่าขนสง่เข้า            7,000- 

สง่คืนสนิค้า            8,000-  

สว่นลดรับ          21.000- 

สว่นลดจา่ย            9,000- 



 

 

เงินเดอืน          92,000- 

ค่าโฆษณา          28,000- 

ค่าใช้จา่ยเบ็ดเตล็ด           4,600- 

หน้ีสงสัยจะสูญ           2,400- 

ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร        12,000- 

ดอกเบี้ยจ่าย          14,000- 

ผลขาดทุนจากไฟไหม้         35,000- 

30% ของก าไรสุทธิ 

ให้ท า บัญชีก าไรขาดทุนส าหรับระยะ 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 

 

2 จากข้อ 3-1 

ให้ท า 1)  งบก าไรขาดทุนแบบขั้นเดยีว พร้อมรายละเอียดประกอบ 

 2)  งบก าไรขาดทุนแบบหลายช้ัน 

 

3 จากข้อ 3-1 สมมติว่าบรษิัทได้จ าหน่ายหุ้น 2 ชนิด คือ หุ้นสามัญ จ านวน 20,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 50 บาท หุ้นบุรมิสทิธิ 6% จ านวน 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 30 บาท 

ให้ท า ค านวณก าไรต่อหุ้น 

 

4 ต่อไปนีเ้ป็นยอดคงเหลอืของบัญชีบางสว่นของบริษัท ท่าพระ จ ากัด 

ขายสนิค้า        800,000- 

รายได้เบ็ดเตล็ด         20,000- 

ซือ้สนิค้า        420,000- 

ค่าขนสง่เข้า            5,000- 

สง่คืนสนิค้า            8,000- 

สว่นลดรับ             3,000- 

เงินเดอืน          85,000- 

ค่าโฆษณา          25,000- 

ค่าใช้จา่ยเบ็ดเตล็ด           6,000- 

ค่าเสื่อมราคาอาคาร         18,000- 

หน้ีสงสัยจะสญู           7,000- 

วัสดุส านักงานใช้ไป           2,000- 

สนิค้าคงเหลอืต้นงวด         28,000- 



 

 

สนิค้าคงเหลอืปลายงวด        31,000- 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 30% ของก าไรสุทธิ 

ให้ท า 1)  งบก าไรขาดทุนแบบบัญชี 

 2)  งบก าไรขาดทุนแบบหลายช้ัน 

 

5 จากข้อ 3-4 สมมติว่าบรษิัทจ าหน่ายหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 30 บาท และ

หุ้นบุรมิสทิธิ 10% จ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 20 บาท 

ให้ท า งบก าไรขาดทุนตามรูปแบบที่กฎหมายก าหนด 

 

6 บรษิัท ริมธาร จ ากัด จ าหน่ายหุ้นสามัญ จ านวน 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 200 บาทและ

หุ้นบุรมิสทิธิ 8% จ านวน 3,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 50 บาท 

 บรษิัทมีก าไรสุทธกิ่อนหักภาษีเงินได้ 185,000 บาท รายการพิเศษ 35,000 บาท ภาษี

เงินได้ 30% ของก าไรสุทธ ิ

ให้ท า 1)  ค านวณก าไรสุทธ ิ

 2)  ค านวณก าไรต่อหุ้น 

 

7 รายการบัญชีบางสว่นของบริษัท แก้วตา จ ากัด มีดังนี้ 

 ขายสนิค้า        560,000- 

 รับคืนสนิค้า           1,000- 

 สว่นลดจา่ย           3,000- 

 ซือ้สนิค้า        350,000- 

 ค่าขนสง่เข้า           3,500- 

 สง่คืนสนิค้า              900- 

 สว่นลดรับ            2,500- 

 ค่าโฆษณา            6,000- 

 ค่าขนสง่ออก            3,000- 

 เงินเดอืน             53,000- 

 ค่าใช้จา่ยเบ็ดเตล็ด           2,800- 

 ค่าเสื่อมราคาอาคาร           8,000- 

 ค่าใช้จา่ยในการจัดต้ังบริษัทตัดบัญชี         6,000- 

 หน้ีสงสัยจะสูญ           5,000- 

 ดอกเบี้ยจ่าย            8,000- 



 

 

 สนิค้าคงเหลอื 1 ม.ค. 48        60,000- 

 สนิค้าคงเหลอื 31 ธ.ค. 48        52,000- 

 ภาษีเงินได้ 30% ของก าไรสุทธิ 

 

  บรษิัทจ าหน่ายหุ้นสามัญ 15,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 100 บาท และหุ้นบุรมิสทิธิ 10,000 

หุ้น มูลค่า  

หุ้นละ 50 บาท จ่ายปันผลในอัตรา 8% ต่อป ี

ให้ท า  1)  งบก าไรขาดทุนแบบขั้นเดยีว โดยแสดงก าไรต่อหุ้นดว้ย 

  2)  งบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้น 

 

8 บรษิัท ดวงกมล จ ากัด จ าหน่ายหุ้นสามัญ จ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาทและ

หุ้นบุรมิสทิธิ 6% จ านวน 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 50 บาท 

  บรษิัทมีก าไรสุทธปิระจ าปี 2548 จ านวน 86,000 บาท รายการพิเศษ 40,000 บาท 

ภาษีเงินได้ 30% ของก าไรสุทธิ 

ให้ท า 1)  ค านวณก าไรสุทธกิ่อนหักภาษีเงินได้ 

  2)  ค านวณก าไรต่อหุ้น 

 

ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

หน่วยที ่1 ชื่อหน่วย งบการเงินของบรษิัทจ ากัดและบรษิัทมหาชนจ ากัด 

ใบงานที่ 1 ชื่องาน งบการเงินของบรษิัทจ ากัดและบรษิัทมหาชนจ ากดั 

 

ช่ือ………………………………………………..รหัสประจ าตัว................................................. 

ระดับ ………………ห้อง………………………………….. 

ล าดับ หัวข้อประเมิน 5 4 3 2 1 

1 ความรว่มมือในการปฏิบัตกิิจกรรม      

2 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      

3 ความสะอาด เรียบรอ้ย ความตัง้ใจในการเรียน      

4 สังเกตจากการท างานที่มอบหมาย      

5 ความถูกต้องของผลงานตามเนือ้หา      

รวมคะแนน  

 

 



 

 

 


