
เฉลยบทที่ 1 

หน้ีสินหมุนเวียนและภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้น 

(Current Liabilities and Contingencies) 

ขอ 1-1  

รายการที่ สินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ กําไรสุทธิ 

1 พ พ ไม ไม 

2 ไม ไม ไม ไม 

3 ไม พ ล ล 

4 พ พ ไม ไม 

5 ไม พ ล ล 

6 พ พ พ พ 

7 ล พ ล ล 

8 ไม พ ล ล 

9 ไม พ ล ล 

10 ไม พ ล ล 

11 ไม พ ล ล 

12 ล ล ไม ไม 

13 พ พ พ พ 

14 ล ไม ล ล 

15 ไม ล พ พ 

16 ไม พ ล ล 

ขอ 1-2 (ก)  

2 กุมภาพันธ  

 ซื้อ ...........................................................................98,000 

 เจาหนี้ ............................................................................ 98,000 

26 กุมภาพันธ 

 เจาหนี้ ......................................................................98,000 

 สวนลดรับที่สูญเสีย .......................................................2,000 

 เงินสด .......................................................................... 100,000 
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1 เมษายน 

 รถบรรทุก..................................................................80,000 

 เงินสด .............................................................................. 8,000 

 ต๋ัวเงินจาย ....................................................................... 72,000 

1 พฤษภาคม 

 เงินสด ....................................................................160,000 

 สวนลดตั๋วเงินจาย .......................................................24,000 

 ต๋ัวเงินจาย ..................................................................... 184,000 

1 สิงหาคม 

 กําไรสะสม (เงินปนผล).............................................600,000 

 เงินปนผลคางจาย ........................................................... 600,000 

10 กันยายน 

 เงินปนผลคางจาย .....................................................600,000 

 เงินสด .......................................................................... 600,000 

 

(ข)  

31 ธันวาคม 

 1. ไมมีรายการปรับปรุง 

 2.  

 ดอกเบี้ยจาย (72,000 × 12% × 9/12) ........................... 6,480 

 ดอกเบ้ียคางจาย ................................................................. 6,480 

 3.  

 ดอกเบี้ยจาย (24,000 × 8/12) .................................... 16,000 

 สวนลดตั๋วเงินจาย ............................................................. 16,000 

 

 4. ไมมีรายการปรับปรุง 

 

ขอ 1-3 

 1.  ธันวาคม 5 

 เงินสด ............................................................................500 

 เงินมัดจํา (หนี้สิน) .................................................................500 
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 2. ธันวาคม 1-31 

 เงินสด ................................................................ 1,669,500 

 ขาย (1,669,500/1.05).............................................1,590,000 

 ภาษีขายคางจาย (1,590,000 × .05)................................. 79,500 

 

 3. ธันวาคม 10 

 รถบรรทุก (99,000x1.05)..........................................103,950 

 เงินสด ...........................................................................103,950 

 4. ธันวาคม 31 

 ที่จอดรถ ...................................................................84,000 

 ประมาณการหนี้สินจากการปรับโครงสราง ............................ 84,000 

 

ขอ 1-4 

1. คํานวณอัตราสวนตอไปนี้ 

ก. อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (สินทรัพยหมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน) : 150,000/100,000 = 

1.50 คําตอบที่คํานวณไดต้ังอยูบนสมมติฐานวาผลตาง 180,000 บาท ระหวางหนี้สินรวมและ

หนี้สินที่โจทยใหมา เปน 'หนี้สินระยะยาว' หากสมมติวาผลตางดังกลาวเปนหนี้สินระยะสั้น 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนจะเทากับ 0.54 [150,000/(100,000+180,000)] 

ข. อัตราสวนหนี้สินตอทุน (หนี้สินรวม/สวนของผูถือหุนรวม) : 600,000/400,000 = 1.5 

ค. อัตราสวนหนี้สิน (หนี้สินรวม/สินทรัพยรวม) : 600,000/1,000,000 = 0.60 

2. ประการแรก การกอภาระผูกพันระยะยาวใหม (Refinancing arrangement) ตองไดรับการสนับสนุนจาก

หลักฐานที่เปนเอกสาร ประการที่สอง หากการกอภาระผูกพันระยะยาวเกิดขึ้นกอนวันที่งบดุลจะถูกเผยแพร 

ผูตรวจสอบบัญชีตองสามารถพิสูจนไดวาการกอหนี้ไดเกิดขึ้นจริง 

 

ขอ 1-5 

(ก) 

1 กันยายน 

 ซื้อ ...........................................................................50,000 

 เจาหนี้ ............................................................................ 50,000 
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1 ตุลาคม 

 เจาหนี้ ......................................................................50,000 

 ต๋ัวเงินจาย ....................................................................... 50,000 

1 ตุลาคม 

 เงินสด ......................................................................50,000 

 สวนลดตั๋วเงินจาย .........................................................6,000 

 ต๋ัวเงินจาย ....................................................................... 56,000 

(ข) 

31 ธันวาคม 

 ดอกเบี้ยจาย ................................................................1,500 

 ดอกเบ้ียคางจาย (50,000 x 12% x 3/12)............................ 1,500 

31 ธันวาคม 

 ดอกเบี้ยจาย ................................................................1,500 

 สวนลดตั๋วเงินจาย (6,000 x 3/12) ...................................... 1,500 

 

(ค)      (1)  ต๋ัวเงินจาย      50,000  บาท 

  ดอกเบี้ยคางจาย        1,500 

         51,500 

(2)  ต๋ัวเงินจาย      56,000  บาท 

  หัก: สวนลด (6,000-1,500)      4,500 

         51,500 

ขอ 1-6 

(ก) เนื่องจากสาเหตุของการฟองรองเกิดขึ้นกอนวันที่ในงบดุลและเนื่องจากผลลัพธที่จะออกมาไมนาพอใจมีโอกาส

เกิดขึ้นคอนขางแนและสามารถประมาณการไดอยางสมเหตุสมผล สายการบินสยามจึงควรรายงานขาดทุนและหนี้สิน

ในวันที่ 31 ธันวาคม 25x4 ในงบการเงิน ดังนี ้

 ขาดทุนจากอุบัติเหตุที่ไมไดทําประกัน......................30,000,000 

 ประมาณการหนี้สิน-จากอุบัติเหตุที่ไมไดทําประกัน ......... 30,000,000 

 (50,000,000 x 60%) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหวางป 25x4 บริษัทจึงถูกฟองรองเปนเงิน 50,000,000 บาท บริษัทจึงบันทึก

ประมาณการหนี้สิน 30,000,000 บาทสําหรับป  
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(ข) บริษัทไมจาํเปนตองบันทึกหนี้สินสําหรับขาดทุนจากความเสี่ยงที่ไมไดทําประกันภัย  สาเหตุของขาดทุนตอง

เกิดขึ้นในหรือกอนวันที่ในงบดุล สําหรับขาดทุนจากเหตุการณทื่อาจเกิดขึ้นที่จะจดบันทึกบัญช ี

ขอ 1-7 

บริษัทวงศวนา จํากัด 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปสิ้นสุด 25x4 

 รายได   10,000,000 บาท

 ตนทุนสินคาขาย   7,000,000  

 กําไรขั้นตน   3,000,000  

 คาใชจายในการขายและบริหาร 1,000,000  

 เงินโบนัสท่ีปนสวนจากผลกําไร         198,198  1,198,198  

 กําไรกอนภาษีเงินได   1,801,802  

 ภาษีเงินได   810,811  

 กําไรสุทธิ   990,991  

การคํานวณเงินโบนัสและภาษ ี

 T = .45(3,000,000-1,000,000-B)  (1) 

 B = .20(2,000,000-B-T)   (2) 

 B = .20[2,000,000-B-.45(2,000,000-B)]  แทนคา (1) ใน (2) 

 B = .20[2,000,000-B-900,000 +.45 B) 

 B = .20[1,100,000-.55B ) 

 B = 220,000 - .11B 

 1.11B = 220,000 

 โบนัส = 198,198.19 

 T = .45(2,000,000-198,198.19) 

 T = .45(1,801,801.81) 

 ภาษี = 810,810.81 บาท 

 

ขอ 1-8 

1. ประมาณการคาประกัน 

ยอดขายป 25x2  800,000 x .09 =     72,000   บาท 

ยอดขายป 25x3  1,100,000 x .09 =     99,000   บาท 

ยอดขายป 25x4  1,200,000 x .09 =   108,000  บาท 

 รวมตนทุนโดยประมาณ               279,000 

 รวมรายจายคาประกันที่เกิดขึ้นแลว                85,700* 

ยอดคงเหลือของหนี้สิน 31 ธค.25x4    193,300 
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* ป 25x2 – 6,500 บาท;  ป 25x3 – 17,200 บาท และป 25x4 – 62,000 บาท 

บัญชีหนี้สินมียอดคงเหลือ 193,300 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4 ขึ้นอยูกับผลตางระหวางคา

ประกันโดยประมาณ (รวม 279,000 บาท) สําหรับยอดขายสามปและรายจายคาประกันที่เกิดขึ้นจริง (รวม 

85,700 บาท) ระหวางงวดเดียวกัน 

2.   

 T = .40[1,035,000-C )   (1) 

 Contribution = .25[1,035,000-C-T )  (2) 

 C = .25[1,035,000-C-.40(1,035,000-C )]  แทนคา (1) ใน (2) 

 C = .25(1,035,000-C-414,000+.40C ) 

 C = .25(621,000-.6C ) 

 C = 155,250-.15C 

 1.15C = 155,250 

 C = 135,000  บาท 

3. การคํานวณหนี้สินสาํหรับของสมนาคุณที่ยงัไมนํามาใช 

 คูปองที่ยังไมไดนํามาใชสําหรับป 25x4      1,000   บาท 

 (9,000-8,000) 

 ประมาณของสมนาคุณที่จะถูกนํามาใช  

 (25,000x .40)      10,000 

   รวม               11,000 

 

ขอ 1-9 

 

 สินคาสมนาคณุ.........................................................120,000 

 เงินสด .......................................................................... 120,000 

 (บันทึกการซื้อสินคาสมนาคณุ 40,000 ช้ินๆละ 3 บาท) 

 เงินสด .................................................................3,300,000 

 ขาย ........................................................................... 3,300,000  

 (บันทึกการขายสินคา 440,000 กลองๆละ 7.50 บาท) 

 

 คาของสมนาคณุ .........................................................63,000 

 สินคาสมนาคณุ .................................................................63,000 

 (บันทึกลูกคานําคูปอง 105,000 ใบมาแลกสนิคา (105,000/5)x3=63,000) 
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 คาของสมนาคณุ .........................................................42,600 

 ประมาณการหนี้สิน-สินคาสมนาคุณ .................................... 42,600 

 (บันทึกประมาณการหนี้สินสําหรับของสมนาคุณทีลู่กคาอาจนํามาแลกของ  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x5)  

 การคํานวณ:  จํานวนคูปองที่ออกในป 25x5   440,000 ใบ 

   ประมาณของสมนาคุณที่ลูกคามาแลก (40%) 176,000 

   คูปองที่นํามาแลกของในป 25x5   105,000 

   ประมาณของสมนาคุณที่ลูกคาจะแลกในอนาคต   71,000 

 ตนทุนของสมนาคุณท่ีคาดวาลูกคาจะนําคูปองมาแลก (71,000/5)x3=42,600 บาท 

 

ขอ 1-10 

1. 

 เงินสด ................................................................ 3,000,000 

 ขาย ...........................................................................3,000,000

 (500x6,000) 

 คาใชจายการรับประกัน................................................20,000 

 เงินสด/รายการคางจาย ..................................................... 20,000  

 คาใชจายการรับประกัน..............................................100,000 

 ประมาณการหนี้สินภายใตสัญญาประกัน ............................ 100,000 

 (120,000-20,000) 

2. 

 เงินสด ................................................................ 3,000,000 

 ขาย ...........................................................................2,850,000 

 รายไดการประกันรับลวงหนา............................................ 150,000 

 คาใชจายการรับประกัน................................................20,000 

 เงินสด ............................................................................ 20,000  

 รายไดการประกันรับลวงหนา ........................................25,000 

 รายไดการรับประกัน ......................................................... 25,000 

   [150,000x (20,000/120,000)]  
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ขอ 1-11 

1. เนื่องจากต๋ัวเงินจายจะครบกําหนดชําระในระยะเวลานอยกวา 1 ป จากวันที่ในงบดุล บริษัทควรรายงานเปนหนี้สิน

หมุนเวียน สถานการณที่ทําใหภาระผูกพันระยะสั้นแสดงแยกตางหากจากหนี้สินหมุนเวียนคือเมื่อบริษัทลําสาลีมีความ

ประสงคจะกอภาระผูกพันระยะยาวใหม (Refinance) ต๋ัวเงินจายที่มีคุณสมบัติเขาขายแยกจากสินทรัพยหมุนเวียน 

บริษัทตองมีกฎเกณฑดังนี้ 

(1) บริษัทตองมีความประสงคจะกอภาระผูกพันระยะยาวใหม 
(2) บริษัทตองแสดงความสามารถในการตออายุหนี้หรือปรับกําหนดการชําระหนี้ใหม ซึ่งแสดงไดโดยมี

หลักฐานสนับสนุนวา การจัดหาเงินทุนใหมเกิดขึ้นแลวหลังจากวันที่ในงบดุลแตกอนงบดุลจะเผยแพร 

หรือบริษัทไดทําสัญญาการเงินที่ไมอาจยกเลิกได  สวนของตั๋วเงินจาย 25,000,000 บาทที่กอหนี้ใหม

เทานั้นที่จะไมตองนําไปรวมกับหนี้สินหมุนเวียน 

 

2. โดยทั่วไป เงินมัดจําจากลูกคาจะถูกจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียน (Current liabilities) อยางไรก็ตาม การจัด

ประเภทเงินมัดจําเปนหนี้สินหมุนเวียนหรือไมหมุนเวียนนั้นขึ้นอยูกับระยะเวลาระหวางวันที่รับเงินมัดจําและวันสิ้นสุด

ของความสัมพันธที่ตองการเงินมัดจํา ในกรณีนี้ เงินมัดจําจํานวน 6,250,000 บาทจะแยกออกจากหนี้สินหมุนเวียนถา

อุปกรณที่สั่งซื้อไมสามารถสงมอบใหกับลูกคาไดภายในระยะเวลาหนึ่งปหรือหนึ่งรอบระยะเวลาดําเนินงานปกติ (ถา

นานกวา) 

 

3. เงินเดือนคางจายคือหนี้สินคางชําระซึ่งในทุกสถานการณ กิจการตองรายงาน เงินเดือนคางจายเปนหนี้สิน

หมุนเวียน (ไมสามารถแยกออกได)  

 

ขอ 1-12  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x5 จากหลักฐานที่มีอยู ณ วันที่งบการเงินไดรับการอนุมัติพบวา กิจการไมมีภาระ

ผูกพันที่เปนผลมาจากเหตุการณในอดีต ดังนั้นกิจการตองไมรับรูประมาณการหนี้สิน แตตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น นอกจากวาความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรอยูในระดับไมนาจะเปนไปได 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x6 กิจการเกิดภาระผูกพันในปจจุบัน ทําใหมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะ

สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ดังนั้นกิจการตองรับรูประมาณการที่ดีที่สุดที่จะตองจายชําระภาระผูกพัน

นั้น 
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ขอ 1-13 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x6 

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตท่ีกอใหเกิดภาระผูกพัน 

เหตุการณที่กอใหเกิดภาระผูกพันคือ การใหการค้ําประกัน ภาระผูกพันในปจจุบัน คือ ภาระผูกพันตาม

สัญญา 

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพ่ือจายชําระ: 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x6 การจายชําระประโยชนเชิงเศรษฐกิจยังไมถึงระดับความเปนไปไดคอนขางแน 

ขอสรุป 

 กิจการยังไมตองรับรูประมาณการหนี้สิน แตตองเปดเผยขอมูลที่เก่ียวกับการค้ําประกันเปนหนี้สินที่อาจ

เกิดขึ้น นอกจากวาความนาจะเปนที่จะตองจายชําระอยูในระดับไมนาเปนไปได 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x6 

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตท่ีกอใหเกิดภาระผูกพัน 

เหตุการณที่กอใหเกิดภาระผูกพัน คือ การใหการค้ําประกัน ภาระผูกพันในปจจุบัน คือ ภาระผูกพันตาม

สัญญา 

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพ่ือจายชําระ: 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 25x6 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิง

เศรษฐกิจเพ่ือจายชําระภาระผูกพันดังกลาว 

ขอสรุป 

 กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของภาระผูกพัน 

ขอสังเกต ตัวอยางนี้ครอบคลุมการค้ําประกันรายเดียว หากกิจการใหการค้ําประกันที่มีลักษณะคลายคลึงกันหลายราย 

กิจการตองประเมินกลุมของการค้ําประกันนั้นโดยรวม เพ่ือกําหนดวากิจการตองสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิง

เศรษฐกิจหรือไม (มีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะสูญเสียหรือไม) หากกิจการใหการค้ําประกันโดยไดรับ

คาธรรมเนียม กิจการตองรับรูคาธรรมเนียมเปนรายได 
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ขอ 1-14 

1 พย. 25x4  

 เงินสด (40,000-1,200) ...........................................38,800 

 สวนลดตั๋วเงินจาย (14,000 x12%x3/12).......................1,200 

 ต๋ัวเงินจาย ....................................................................... 40,000  

9 พย. 25x4 

 เงินสด ....................................................................500,000 

 ขาย (100x5,000) ........................................................ 500,000 

9 พย. 25x4 

 คาใชจายการรับประกัน (100x125) .............................12,500 

 ประมาณการหนี้สินภายใตสัญญารับประกัน .......................... 12,500 

12 พย. 25x4 

 เงินสด ......................................................................30,000 

 ขาย (100x300) ............................................................. 30,000 

12 พย. 25x4 

 สินคาสมมาคณุ................................................................400 

 เงินสด (80x5) ......................................................................400 

20 พย. 25x4 

 ประมาณการหนี้สินภายใตสัญญารับประกัน.......................2,900 

 เงินสด .............................................................................. 2,900 

14 ธค. 25x4 

 คาของสมมนาคุณ (20x5) ................................................100 

 สินคาสมมาคณุ ..................................................................... 100 

29 ธค. 25x4 

 ขาดทุนจากอุบัติเหตุ ......................................................1,500 

 ประมาณการหนี้สินจากการดําเนินคดี .................................... 1,500 



 หน้ีสินหมุนเวียนและภาระผูกพันท่ีอาจเกิดขึ้น  1-11 

 

31 ธค. 25x4 

 เงินเดือนฝายขาย ........................................................97,200 

 เงินเดือนฝายบริหาร....................................................48,600 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย ................................................................ 7,290 

 เงินเดือนพนักงานคางจาย ................................................ 138,510 

31 ธค. 25x4 

 เงินโบนัส...................................................................40,412 

 เงินโบนัสคางจาย.............................................................. 40,412 

   B =  0.10(560,000-T)    

   T = 0.30(560,000-B)    

B =  0.10[560,000-0.30(560,000-B)] 

B =  0.10[560,000-168,000+0.3B] 

B =  56,000-16,800+0.03B 

                                 B-0.03B =  39,200 

0.97B =  39,200 

B =  39,200 ÷ 0.97 

B =  40,412 บาท 

รายการปรับปรุง 

31 ธค. 25x4 

 ภาษีเงินได ...............................................................155,876 

 ภาษีเงินไดคางจาย .......................................................... 155,876 

   T = 0.30(560,000-40,412) 

   T = 155,876 บาท 

31 ธค. 25x4 

 คาของสมมนาคุณ ............................................................300 

 ประมาณการหนี้สินของสมนาคุณ ............................................. 300 

  

  โปรแกรมสําเร็จรูปที่ขาย      100   กลอง 

  ประมาณการสินคาสมมาคุณที่ลูกคาจะนํามาแลก (80%x100)   80 

  หัก สินคาที่ลูกคานํามาแลกของสมนาคุณแลว   (20) 

  ประมาณการสินคาสมมาคุณที่ลูกคาจะมาแลกในอนาคต   60     กลอง 

  คาของสมนาคุณ (60x5 บาท)     300     บาท 
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31 ธค. 25x4 

 ดอกเบี้ยจาย ...................................................................800 

 สวนลดตั๋วเงินจาย (2/3 x 1,200 บาท).................................... 800 

____________________ 


