
แบบฝึกหัดบทที ่2   สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของเจ้าของ สมการบัญชีและระบบบัญชีคู่ 
 

1.   จงพิจารณาขอ้มูลต่อไปน้ี 
 

 สินทรัพย์   หนีสิ้น  ส่วนของเจ้าของ 
ตวัอยา่ง 10,000  = 2,000  + 8,000  

 1. 20,000  = 8,000  + ……….  
 2. ……….  = 15,000  + 18,000  
 3. 40,000  = 6,000  + ……….  
 4. 70,000  = ……….  + 55,000  
 5. ……….  = 19,900  + 30,100  
 6. 8,500  = ……….  + 8,000  
 7. 50,000  = 12,000  + ……….  
 8. 69,000  = 9,000  + ……….  
 9. 105,000  = ……….  + 95,000  
10. 210,000  = ……….  + 198,000  
11. 30,000  = 20,000  + ……….  
12. ……….  = 40,000  + 10,000  
13. 50,000  = 20,000  + ……….  
14. 80,000  = ……….  + 40,000  
15. ……….  = 30,000  + 15,000  
16. ……….  = 60,000  + 24,000  
17. 40,000  = 10,000  + ……….  
18. 109,000  = 9,000  + ……….  
19. 200,000  = ……….  + 150,000  
20. 250,000  = 90,000  + ……….  
 



 
2.   จากรายการต่าง ๆ ขา้งล่างน้ี ใหพ้ิจารณาวา่รายการใดเป็นสินทรัพย ์(Assets) หน้ีสิน (Liabilities)    
      ส่วนของเจา้ของ (Owner’s Equity) โดยตอบดว้ยตวัอกัษร A   L  และ OE    
      

          1.   เงินฝากธนาคาร 
          2.   หุน้สามญั 
          3.   สินคา้คงเหลือ 
          4.   ท่ีดินมีไวเ้พื่อขาย 
          5.   ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 
          6.   ตัว๋เงินจ่าย 
          7.   เงินลงทุนชัว่คราว 
          8.   หุน้กู ้
          9.   เคร่ืองจกัร 
         10.  เงินกูย้มืระยะยาว 

          11.   ก าไรสะสม 
          12.   ทุน 
          13.   หลกัทรัพยต์ามความตอ้งการของตลาด 
          14.   รถบรรทุก 
          15.   เคร่ืองหมายการคา้ 
          16.   เคร่ืองปรับอากาศ 
          17.   ดอกเบ้ียรับล่วงหนา้ 
          18.   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
          19.   ลิขสิทธ์ิ 
          20.   ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 
 

 
 
3.   จงวเิคราะห์ถึงผลกระทบท่ีมีต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ โดยเขียนค าวา่ “เพิ่มข้ึน”  
   หรือ ”ลดลง” ในแต่ละรายการใหถู้กตอ้ง 

รายการค้า สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของเจ้าของ 
1.   นายสมคัรน าเงินมาลงทุนเปิดร้านซ่อม 
      รถยนต ์

เพิ่มข้ึน 
 

 เพิ่มข้ึน 

2.   จ่ายค่าเช่า เป็นเงินสด    
3.   จ่ายค่าโทรศพัท ์และค่าน ้าประปาเป็นเงินสด    
4.   ซ้ือเคร่ืองมือในการซ่อมรถยนตเ์ป็นเงินสด    
5.   รับรายไดจ้ากการใหบ้ริการซ่อมรถยนตเ์ป็น 

เงินสด 
   

6.   ซ้ือรถยนตเ์ป็นเงินเช่ือ 1 คนั    



7.   นายสมคัรถอนเงินของกิจการไปใชส่้วนตวั    
8.   กูเ้งินจากธนาคารกรุงธนบุรี    
9.   ส่งบิลไปเก็บเงินจากลูกคา้เป็นค่าบริการซ่อม 

รถยนต ์ยงัไม่ไดรั้บเงิน 
   

10.  จ่ายเงินสดช าระหน้ีค่ารถยนตค์ร่ึงหน่ึง    
 
 
4.   ใหว้เิคราะห์รายการคา้ดงัต่อไปน้ี และแจง้วา่จะน าไปเดบิตบญัชีอะไรและเครดิตบญัชีอะไร 
 

4.1)   วนัท่ี  1 ธนัวาคม  25x2 นายอุทยั เปิดส านกังานท าบญัชี  โดยน าเงินสดมาลงทุน  
650,000 บาท 

 
สมการบัญชี สินทรัพย์ = หนีสิ้น + ส่วนของเจ้าของ 

การวิเคราะห์      

ช่ือบัญชี      

จ านวนเงิน      
 

4.2)   วนัท่ี 3 ธนัวาคม 25x2 ซ้ือวสัดุส านกังานเป็นเงิน 8,000 บาท  
 

สมการบัญชี สินทรัพย์ = หนีสิ้น + ส่วนของเจ้าของ 

การวิเคราะห์      

ช่ือบัญชี      

จ านวนเงิน      
 
 
 
 



 
4.3)   วนัท่ี 4 ธนัวาคม 25x2 ซ้ือวสัดุส านกังานเป็นเงินสด 8,000 บาท 

 
สมการบัญชี สินทรัพย์ = หนีสิ้น + ส่วนของเจ้าของ 

การวิเคราะห์      

ช่ือบัญชี      

จ านวนเงิน      
 

4.4)   วนัท่ี 6 ธนัวาคม 25x2 ซ้ืออุปกรณ์จากบริษทั PPP เป็นเงินเช่ือ 15,000 บาท 
 
สมการบัญชี สินทรัพย์ = หนีสิ้น + ส่วนของเจ้าของ 

การวิเคราะห์      

ช่ือบัญชี      

จ านวนเงิน      
 

4.5)   วนัท่ี 11 ธนัวาคม 25x2 ไดรั้บรายไดค้่าบริการ เป็นเงินสด 30,000 บาท 
 

สมการบัญชี สินทรัพย์ = หนีสิ้น + ส่วนของเจ้าของ 

การวิเคราะห์      

ช่ือบัญชี      

จ านวนเงิน      
 

4.6)   วนัท่ี 16 ธนัวาคม 25x2 จ่ายค่าเช่าส าหรับเดือน เป็นเงินสด 5,000 บาท 
 

สมการบัญชี สินทรัพย์ = หนีสิ้น + ส่วนของเจ้าของ 

การวิเคราะห์      

ช่ือบัญชี      



จ านวนเงิน      
4.7)   วนัท่ี 25 ธนัวาคม 25x2 จ่ายเงินเดือนใหพ้นกังานในส านกังาน เป็นเงินสด 10,000 บาท 

 
สมการบัญชี สินทรัพย์ = หนีสิ้น + ส่วนของเจ้าของ 

การวิเคราะห์      

ช่ือบัญชี      

จ านวนเงิน      
 

4.8)   วนัท่ี 26 ธนัวาคม 25x2 จ่ายช าระหน้ี 10,000 บาท ใหบ้ริษทั PPP จ ากดั 
 

สมการบัญชี สินทรัพย์ = หนีสิ้น + ส่วนของเจ้าของ 

การวิเคราะห์      

ช่ือบัญชี      

จ านวนเงิน      
 

4.9)   วนัท่ี 29  ธนัวาคม 25x2  เจา้ของกิจการน าเงินสดไปใชส่้วนตวั 9,000 บาท 
 

สมการบัญชี สินทรัพย์ = หนีสิ้น + ส่วนของเจ้าของ 

การวิเคราะห์      

ช่ือบัญชี      

จ านวนเงิน      
 

4.10)   วนัท่ี 30  ธนัวาคม 25x2   ส่งใบแจง้หน้ีค่าบริการใหลู้กคา้ 30,000 บาท ยงัไม่ไดรี้บเงิน 
 

สมการบัญชี สินทรัพย์ = หนีสิ้น + ส่วนของเจ้าของ 

การวิเคราะห์      

ช่ือบัญชี      



จ านวนเงิน      
 


