
บทที่ 1 

หนี้สินหมุนเวียนและภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้น 

(Current Liabilities and Contingencies) 

 

หนี้สิน หมายถึงภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการที่จะโอนสินทรัพย

หรือบริการใหแกกิจการอื่นในอนาคต ภาระผูกพันดังกลาวเปนผลจาก

เหตุการณในอดีต  

 แมบทการบัญชี อธิบายลักษณะสําคัญของหนี้สินไววา “หนี้สินตอง

เปนภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการ ภาระผูกพันในที่นี้หมายถึง หนาที่

หรือความรับผิดชอบที่ตองปฏิบัติตามที่ตกลงไว”  

ภาระผูกพันจะเกิดขึ้นเมื่อ 

• กิจการไดรับมอบสินทรัพยหรือเมื่อไดทํา สัญญาจัดหา

สินทรัพยที่ไมอาจยกเลิกได  

• มีผลบังคับตามกฎหมายเนื่องจากเปนสัญญาผูกมัดหรือเปน
ขอบังคับตามกฎหมาย  

• จากการดําเนินงานตามปกติของกิจการ จากประเพณีการคา  
• จากความตองการที่จะรักษาความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา 
เชน นโยบายรับประกันคุณภาพสินคา  
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การจัดประเภทหนี้สิน 

หนี้สินหมุนเวียน (Current liabilities) = ภาระผูกพันจายไมเกิน

รอบระยะเวลาบัญชี (ซึ่งปกติเทากับ 12 เดือน) หรือไมเกินรอบ

ระยะเวลาดําเนินงานปกติ (ถาเกิน 12 เดือน) 

หนี้สินไมหมุนเวียน (Noncurrent liabilities) = ภาระผูกพันที่มี

ระยะเวลาการจายชําระเกินรอบระยะเวลาบัญชี 

⇒ สงผลกระทบตอการวัดสภาพคลองของกิจการดวยอัตราสวน

เงินทุนหมุนเวียน (Current ratio) สินทรัพยหมุนเวียนรวมดวยหนี้สิน

หมุนเวียนรวม 

การวัดมูลคาหนี้สิน 

หนี้สินที่ระบุจํานวนเงินไดแนนอน (Liabilities that are defined 

in amount) กําหนดจํานวนเงินและชวงเวลาที่ตองชําระไดแนนอน 

 ประมาณการหนี้สิน (Estimated liabilities) ตองจายชําระคืน

ในอนาคตแนนอน แตจํานวนเงินที่แทจริงไมสามารถประมาณไดใน

ขณะนี้ 

 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (Contingent liabilities) อาจเกิดขึ้นใน

อนาคต(Contingent) ไมจดบันทึกบัญชีจนกวามีความเปนไปได

คอนขางแนที่เหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นและสามารถประมาณภาระ

ผูกพันเปนจํานวนเงินได 
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การจัดประเภทหนี้สินหมุนเวียน 

ก. จํานวนหนี้ท่ีเปนไปตามสัญญา  

1. เจาหนี้การคา (Accounts payable) 

2. ตั๋วเงินจาย (Notes payable) 

3. หนี้สินระยะยาวที่จะครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 
(Current maturities of long-term debt) 

4. เงินกูยืมจากวงเงินสินเช่ือ (Borrow from lines of 

credit) 

5. เงินปนผลคางจาย (Dividends payable) 

6. เงินมัดจํา (Returnable deposits) 

7. รายไดรับลวงหนา (Unearned revenues) 

8. คาใชจายคางจาย (Accrued expenses) 

ข. จํานวนหนี้ที่ขึ้นกับการดําเนินงาน 

9. ภาษีขายคางจาย (Sales taxes payable) 

10. ภาษีเงินไดคางจาย (Income taxes payable) 

11. หนี้สินที่เกี่ยวกับลูกจางพนักงาน (Employee-

related liabilities) 

ค. จํานวนหน้ีที่ตองอาศัยการประมาณ 

12. ภาระผูกพันท่ีอาจเกิดขึ้น (Contigency) 
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เจาหนีก้ารคา 

Accounts payable หรือ Trade accounts payable หมายถึง

ยอดเงินที่คางชําระสําหรับสินคา วัสดุหรือบริการที่กิจการซื้อ 

เง่ือนไขการขาย ไดแก 2/10, n/30 หรือ 1/10, E.O.M  

กิจการมีทางเลือกในการบันทึกเจาหน้ีการคาได 2 วิธี คือ 

(1) วิธีราคาเต็มจํานวน (Gross price method) กิจการจะ

บันทึกเจาหนี้การคาตามราคาในใบกํากับสินคา  

(2) วิธีราคาสุทธิ (Net price method) บันทึกเจาหนี้การคา

ดวยจํานวนเงินตามใบกํากับสินคาหักดวยสวนลดเงินสด  

ตัวอยางท่ี 1-1 เปรียบเทียบระหวางวิธีราคาเต็มและวิธีราคาสุทธิ 

วิธีราคาเต็ม วิธีราคาสุทธ ิ

ซ้ือสินคาราคาทุน 10,000 บาท เง่ือนไข 2/10, n/30 

ซื้อ 10,000 ซ้ือ 9,800 

   เจาหนี้  10,000    เจาหนี้  9,800

ชําระเงินตามใบกํากับสินคา 4,000 บาท ภายในเวลาที่ไดรับสวนลด 

เจาหนี้ 4,000 เจาหนี้ 3,920 

   สวนลดรับ  80    เงินสด  3,920

   เงินสด  3,920   

ชําระเงินตามใบกํากับสินคา 6,000 บาท ภายหลังเวลาที่ไดรับสวนลด 

เจาหนี้ 6,000 เจาหนี้ 5,880 

   เงินสด  6,000 สวนลดรับที่สูญเสีย 120 

     เงินสด  6,000
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ตั๋วเงินจาย 

อยูในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน (Promissory note) แสดงใน

บัญชี “ต๋ัวเงินจาย” (Notes payable) ของกิจการผูกู แบงออกเปน 

2 ประเภทคือ  

• ตั๋วเงินจายการคา (Trade notes payable) เปนตั๋วเงินที่

ออกใหแกเจาหนี้การคาเพ่ือซื้อสินคาหรือบริการ 

• ตั๋วเงินจายที่มิใชเพื่อการคา (Nontrade notes payable) 

เปนตั๋วเงินที่ออกใหกับธนาคาร หรือผูใหกูยืมเงินเพ่ือใช

จัดหาสินทรัพยดําเนินงานอื่น  

ต๋ัวเงินจายท่ีกิจการออกให อาจเปนตั๋วที่ระบุดอกเบี้ยหรือไม

ระบุดอกเบี้ยก็ได 

ตั๋วเงินจายที่ระบุดอกเบี้ย (Interest-Bearing Note) 

ตัวอยางที่ 1-2 บริษัทบางแกวแลนด จํากัดไดกูยืมเงินจํานวน 

200,000 บาทจากธนาคารไทยสยาม จํากัด เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 

25x4 โดยบริษัทออกตั๋วสัญญาใชเงินมูลคา 200,000 บาท อัตรา

ดอกเบี้ย 12% ระยะเวลา 4 เดือน การบันทึกบัญชีของบริษัทเมื่อ

ไดรับเงินสดจากธนาคารในวันที่ 1 มีนาคม มีดังนี้ 
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1 มีนาคม 

 เงินสด............................. 200,000 

 ต๋ัวเงินจาย............................200,000 

  

ถาปดบัญชีปละสองครั้ง 

รายการปรับปรุง ณ วันที่ 30 มิถุนายน มีดังน้ี 

30 มิถุนายน 

 ดอกเบี้ยจาย......................... 8,000 

 ดอกเบี้ยคางจาย........................8,000 

(บันทึกดอกเบี้ยคางจาย 4 เดือน 200,000 × 12%  × 4/12)) 

1 กรกฏาคม 

 ตั๋วเงินจาย........................ 200,000 

 ดอกเบี้ยคางจาย.................... 8,000 

 เงินสด.................................208,000 

(จายชําระเงนิตามตั๋วพรอมดอกเบี้ยจายใหกับธนาคารไทยสยาม) 
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ตั๋วเงินจายที่ไมระบุดอกเบี้ย (Zero-Interest-Bearing Note) 

ต๋ัวเงินนี้ยังคงมีดอกเบี้ยแฝงอยู เนื่องจากผูกูจะไดรับจํานวน

เงินจริง ณ วันที่ออกต๋ัวนอยกวามูลคาท่ีตราไว 

ตัวอยางท่ี 1-3 หากบริษัทออกตั๋วเงินจายที่ไมระบุดอกเบี้ยมูลคา  

208,000 บาท ระยะเวลา 4 เดือน ใหกับธนาคารไทยสยาม โดย

ไดรับเงินสดจริงเทากับ 200,000 บาท  

1 มีนาคม 

 เงินสด............................. 200,000 

 สวนลดตั๋วเงินจาย ................. 8,000 

 ต๋ัวเงินจาย............................208,000 

(ออกตั๋วเงินจายที่ไมระบุดอกเบี้ย ครบกําหนดชําระ 4 เดือน) 

งบดุล ณ วันท่ี 1 มีนาคม ของบริษัทบางแกวแลนด มีดังน้ี 

 หนี้สินหมุนเวียน 

  ตั๋วเงินจาย     208,000 

  หัก: สวนลดตั๋วเงินจาย      8,000     200,000 

เมื่อตั๋วเงินจายครบกําหนดชําระคืน  
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1 กรกฏาคม 

 ตั๋วเงินจาย........................ 208,000 

 ดอกเบี้ยจาย......................... 8,000 

 เงินสด.................................208,000 

 สวนลดตั๋วเงินจาย......................8,000 

หนี้สินระยะยาวที่จะครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป (Current 

maturities of long-term debt) 

หมายถึงสวนของหนี้สินระยะยาว เชน หุนกู หนี้จํานอง ท่ีจะ

ครบกําหนดชําระภายในงวดบัญชีหนา  

หนี้สินระยะยาวที่จะครบกําหนดชําระภายในงวดหนาไมควร

แสดงเปนหนี้สินหมุนเวียน ถาหนี้สินระยะยาวดังกลาวมีลักษณะขอ

ใดขอหนึ่ง ดังนี้ 

1. ชําระคืนดวยสินทรัพยที่สะสมเพื่อวัตถุประสงคในไถถอน
หนี้สินระยะยาวนี้โดยเฉพาะ 

2. กอภาระผูกพันระยะยาวใหม หรือไถถอนดวยเงินสดจาก
การออกหนี้สินระยะยาวใหม  

3. แปลงสภาพหนี้สินนั้นเปนทุน 
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เกณฑของการกอภาระผูกพันระยะยาวใหม 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 ยอหนาที่ 63 กําหนดเงื่อนไข

การกอภาระผูกพันระยะยาวใหมของหนี้สินระยะยาวที่จะครบ

กําหนดชําระภายใน 1 ป ตองเขาเง่ือนไขทั้ง 3 ขอดังนี้  

1. เง่ือนไขในการชําระหนี้เดิมมีระยะเวลาเกินกวา 12 เดือน 

2. กิจการตองมี ความประสงค(Intention) ที่จะชําระหนี้โดย

การการกอหนี้สินระยะยาวใหม 

3. กิจการตองแสดงหลักฐานสนับสนุนความประสงคใน ขอ 2. 

หรือแสดงความสามารถ (Ability) ในการกอหนี้สินระยะ

ยาวใหม ไดแก 

(1)  การจั ดหา เ งิ นทุ น ใหม เ กิ ด ขึ้ นแล ว  (Actual 

refinancing) โดยการกอหนี้ระยะยาวใหมหลังจากวันที่ใน

งบดุล แตกอนงบการเงินอนุมัติใหเผยแพร  

(2)  บริ ษั ท ได รั บอนุ มั ติ ต ามสัญญาทา งก า ร เ งิ น 

(Financing agreement) ใหจัดหาเงินทุนโดยการกอหนี้ใหม

มาชําระหนี้เดิมเรียบรอยแลว  
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สวนของหนี้สินระยะยาวที่จะครบกําหนดชําระภายใน 1 ป 

ภาพที่ 1-1 

การจัดประเภทหนี้สินหมุนเวียนที่มีการกอภาระผูกพันระยะยาวใหม 

 

 

                                       ฝายบริหารมีความประสงคจะกอหนีร้ะยะยาวใหม         

                                                                     มี                                            จัดประเภทเปนหน้ีสินหมุนเวียน 

                                 มหีลักฐานแสดงความสามารถในการจดัหาแหลงเงินทุนใหม      

    มี   

         การจัดหาเงินทุนใหมเกิดขึ้นแลว     หรือ  ไดจัดทําสัญญาทางการเงินท่ียกเลิกไมได 

 

                                                      จัดประเภทเปนหนี้สินระยะยาว 

 

สวนของหนี้สินระยะยาวที่จะครบกําหนดชําระในปหนา จะตอง

ไมเกินจํานวนเงินที่กิจการไดรับจากการกอหนี้สินระยะยาวใหม  

กิจการจายชําระหนี้สินระยะยาวที่จะครบกําหนดในปหนา

ภายหลังจากวันท่ีในงบดุลดวยเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ  

หลังจากนั้นกิจการไดออกหนี้สินระยะยาวใหมกอนวันที่งบดุล

จะถูกอนุมัติใหเผยแพร  

 

ไมมี 

ไมมี 
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      หนี้สินหมุนเวียน                                     หนี้สิน 80,000 บาท 

          80,000 บาท                  จายชําระหนี้สิน             ออกหนี้สินระยะยาว               จัดประเภทเปน 

      จะจัดประเภทอยางไร?  80,000 บาท   200,000 บาท                  หนี้สินหมุนเวียน 

 

 

  

      31 ธันวาคม 25x4 18 มกราคม 25x5  4 กุมภาพันธ 25x5    1 มีนาคม 25x5 

          วันที่ในงบดุล                    วันที่เผยแพรงบดุล 

 

 

ภาพที่ 1-2  หนี้สินหมุนเวียนที่จายชําระภายหลงัวันที่ในงบดุลและ

ไดออกหนี้สินระยะยาวใหมกอนวันท่ีเผยแพร 

เนื่องจากการจายชําระหนี้สินหมุนเวียน 80,000 บาทในวันที่ 

18 มกราคมเกิดข้ึนกอนการรับเงินสดจากหนี้สินระยะยาวใหม การ

จายชําระหนี้สินที่ครบกําหนด จึงตองใชสินทรัพยหมุนเวียนที่บริษัท

มีอยู  ดังนั้นภาระผูกพันระยะสั้น 80,000 บาทจึงตองแสดงอยูใน

หน้ีสินหมุนเวียน ณ วันที่ในงบดุล (31 ธันวาคม 25x4) 

เงินกูยืมจากวงเงินสินเชื่อ (Lines of credit) 

 ทําใหกิจการสามารถกูยืมเงินสดไดโดยอัตโนมัติตราบ

เทาที่ตองการ และกิจการสามารถคืนเงินกูไดเมื่อมีเงินสดมาก

เพียงพอ  
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วงเงินสินเชื่อจะยังไมถือเปนหนี้สินของกิจการจนกวากิจการ

จะใชเงินจากวงเงินสินเช่ือที่ไดรับนั้น   

เงินปนผลคางจาย (Cash dividends payable) 

คือจํานวนเงินที่บริษัทเปนหนี้ตอผูถือหุน เกิดขึ้นเมื่อคณะ

กรรมการบริหารตัดสินใจใหบริษัทจายเงินสดปนผลแกผูถือหุน ณ 

วันที่บริษัทประกาศจายเงินปนผล  

เงินปนผลหุนบุริมสิทธิชนิดสะสมที่ไมประกาศจายหรือ เงินปน

ผลคงคาง (Preferred dividends in arrears)ไมถือเปนหนี้สินของ

กิจการ กิจการควรเปดเผยเงินปนผลคงคางในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน 

เงินมัดจํา (Returnable cash deposits) 

คือเงินท่ีกิจการไดรับมาจากลูกคาหรือพนักงานเพื่อรับประกัน

การทําตามสัญญาหรือการใหบริการ  

รายไดรับลวงหนา 

หมายถึงเงินสดที่กิจการไดรับเปนคาสินคาหรือบริการกอนที่

กิจการจะสงมอบสินคาหรือใหบริการแกลูกคา บริษัทเหลาน้ีมี

วิธีการจัดการกับรายไดรับลวงหนา ดังนี้ 
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1. เมื่อไดรับเงินลวงหนา กิจการจะเดบิตเงินสด และเครดิต

หนี้สินหมุนเวียนสําหรับรายไดท่ีรับมาลวงหนา 

2. เมื่อรายไดเกิดข้ึน กิจการจะเดบิตรายไดรับลวงหนาและ

เครดิตรายได 

ตัวอยางที่ 1-4 มหาวิทยาลัยนนทรี จําหนายตั๋วเขาชมงานกีฬา

มหาวิทยาลัยจํานวน 10,000 ใบ มหาวิทยาลัยจําหนายตั๋วในราคา

ใบละ 100 บาท ผูซื้อสามารถเขาชมกีฬาได 5 ประเภท การบันทึก

บัญชีสําหรับการจําหนายตั๋วมีดังนี้ 

8 กันยายน 

 เงินสด.......................... 1,000,000 

 รายไดคาตั๋วรับลวงหนา .......1,000,000 

 (บันทึกการจําหนายตั๋วเขาชมกีฬา 10,000 ใบ) 

เมื่อสิ้นสุดการแขงขันกีฬาแตละประเภท มหาวิทยาลัยจะ

บันทึกบัญชีดังนี้ 

16 ตุลาคม 

 รายไดคาตั๋วรับลวงหนา ...... 250,000 

 รายไดการแขงขันเทนนิส ........250,000 

 (บันทึกรายไดจากการแขงขันเทนนิสที่เกิดขึ้น) 
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ตารางที่ 1-1 รายไดที่ยังไมเกิดขึ้นและบัญชีรายได 

บัญชี 
ชนิดของธุรกิจ 

รายไดรับลวงหนา รายได 

สายการบิน รายไดคาตั๋วโดยสารรับลวงหนา รายไดคาตั๋วโดยสาร 

สํานักพิมพ รายไดคาสมาชิกรับลวงหนา รายไดคาสมาชิก 

โรงแรม รายไดคาเขาพักรับลวงหนา รายไดคาเขาพัก 

ผูจัดจําหนาย

รถยนต 

รายไดคารับประกันคณุภาพรับ

ลวงหนา 

รายไดคารับประกันคณุภาพ 

คาใชจายคางจาย 

กิจการตองจัดทํารายการปรับปรุงสําหรับคาใชจายคางจายที่

เกิดขึ้นในงวดโดย เดบิตคาใชจายและเครดิตคาใชจายคางจาย  

ภาษีขายคางจาย 

ประมวลรัษฎากรกําหนดใหผูประกอบการที่ขายสินคาหรือ

ใหบริการและผูนําเขาจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม ซึ่งจะประกอบดวย

ภาษีซื้อ (Purchase taxes) และภาษีขาย (Sales taxes)  

ภาษีขายเกิดข้ึนเมื่อกิจการขายสินคาหรือบริการใหแกลูกคา 

หนี้สินจากภาษีขายจะเกิดข้ึนเมื่อกิจการเรียกเก็บภาษีจากลูกคา

แลวแตยังไมไดนําสงกรมสรรพากร การบันทึกบัญชีสําหรับการขาย

สินคา 6,000 บาท เม่ืออัตราภาษีมูลคาเพ่ิมเทากับ 7% มีดังนี้ 
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 เงินสดหรือลูกหนี้ .................. 6,420 

 ขาย ........................................6,000 

 ภาษีขายคางจาย........................... 420 

 (บันทึกการขายสินคาและบันทึกภาษีขายคางจาย) 

กิจการมีสิทธินําภาษีมูลคาเพ่ิมที่เรียกเก็บจากผูซื้อสินคาหรือ

บริการ (ภาษีขาย) มาหักจาก ภาษีมูลคาเพ่ิมที่ถูกกิจการอื่นเรียก

เก็บ (ภาษีซื้อ) เพ่ือคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมที่ตองนําสงในเดือนนั้นๆ  

ถาภาษีขายและยอดขายไมไดคํานวณแยกกันเม่ือมีการขาย

เกิดขึ้น สมมติวาบัญชีขายมียอดคงเหลือ 300,000 บาท (เดบิต

เงินสด/ลูกหนี้ และเครดิตขาย) ซึ่งไดรวมภาษีขาย 7% ไวดวย  

ยอดขายที่ไมรวมภาษีจึงเทากับ 300,000 ÷ 1.07 หรือ 

280,374 บาท  ภาษีขายค างจ ายจึ ง เท ากับ  19,626 บาท 

(300,000-280,374) การบันทึกภาษีขายคางจายจึงทําไดดังน้ี 

 ขาย .................................. 19,626 

 ภาษีขายคางจาย......................19,626 

 (บันทึกภาษีขายคางจาย)  
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ภาษีเงินไดคางจาย 

ประมวลรัษฎากรกําหนดใหบริษัทที่ไดรับผลกําไรเสียภาษีเงิน

ไดนิติบุคคล โดยคํานวณภาษีจากฐานกําไรสุทธิ  

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปกําหนดใหใชเกณฑคงคาง จึงทํา

ใหรายไดและคาใชจายทางบัญชีบางรายการไมเปนไปตามเงื่อนไข

ของการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีตามที่ประมวลรัษฎากร

กําหนด  

ทําใหการคํานวณกําไรสุทธิทางการบัญชีและกําไรสุทธิเพ่ือเสีย

ภาษีแตกตางกัน 

ภาษีเงินได (คํานวณจากกําไรทางบัญช)ี ...................xxx 

 ภาษีเงินไดคางจาย (คํานวณจากกําไรตามเกณฑภาษี).. xxx 

 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี(ผลตาง) ........................xxx 

                 (บันทึกภาษีเงินได) 
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หนี้สินที่เก่ียวของกับลูกจางพนักงาน 

รายการคางจายเกี่ยวกับพนักงาน เชน เงินเดือนหรือคาจาง

คางจาย ณ วันสิ้นงวดบัญชีจะแสดงเปนหนี้สินหมุนเวียนในรายการ

คาใชจายคางจาย นอกจากนั้นยังมีหนี้สินหมุนเวียนอื่นที่เกี่ยวของ

กับลูกจางพนักงาน (Employee-related liabilities) ไดแก 

1. รายการหักจากเงินเดือน (Payroll deductions) 

2. เงินโบนัส (Bonuses) 

รายการหักจากเงินเดือน  

• ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 

• รายการเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เชน เงินประกันสังคม เงินออม

พนักงานและเงินกองทุนสวัสดิการ  

ตัวอยางที่ 1-5 ณ วันสิ้นเดือน บริษัทนนทรี จํากัดจายเงินเดือนให

พนักงาน 20,000 บาท โดยบริษัทตองหักเงินประกันสังคมไว 5% 

หักภาษี ณ ที่จาย 2,640 บาทและหักเงินท่ีพนักงานกูยืมจาก

กองทุนสวัสดิการ 176 บาท   

บริษัทนนทรีจะบันทึกรายการเกี่ยวกับเงินเดือนและรายการหัก

จากเงินเดือนในสมุดรายวันดังนี้ 
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 เงินเดือนและคาจาง ............. 20,000 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย.......................2,640 

 เงินประกันสังคมคางจาย ...........1,000 

 กองทุนสวัสดิการพนักงานคางจาย ..176 

 เงินสด...................................16,184 

 (บันทึกการจายเงินเดือนและคาจางใหพนักงาน) 

บริษัทนนทรีจายสมทบเงินประกันสังคมฯ อีกสวนหนึ่งเทากับ

สวนที่ลูกจางจายเอง  

 เงินเดอืนและคาจาง ............... 1,000 

 เงินประกันสังคมคางจาย ...........1,000 

 (บันทึกการจายเงินสมทบประกันสังคมใหพนักงาน) 

เงินโบนัส 

เปนเ งินเพ่ิมหรือเงินพิเศษที่กิจการจายใหแกพนักงาน

นอกเหนือจากเงินเดือนและคาจางตามปกติ  

 การคํานวณเงินโบนัสสามารถแยกได 3 เกณฑ ดังนี้ 

1. จากผลกําไรหลังเงินโบนัสแตกอนภาษีเงินได 
2. จากผลกําไรหลังภาษีเงินไดแตกอนเงนิโบนัส 

3. จากผลกําไรหลังเงินโบนัสและภาษีเงินได 
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การคํานวณเงินโบนัสจากผลกําไรหลังเงินโบนัสแตกอนภาษีเงิน

ได 

ตัวอยางที่ 1-6 บริษัทนนทรี จํากัดมีกําไรกอนจายเงินโบนัส

สําหรับป 25x4 เทากับ 200,000 บาท มีเง่ือนไขในสัญญาการ

จายเงินโบนัสใหกับพนักงานคือ อัตราเงินโบนัส 20% ของผลกําไร  

สําหรับวิธีแรก บริษัทจะจายเงินโบนัสจํานวน 33,333.33  

บาท ในเดือนมกราคม 25x5 ซึ่งคํานวณไดจากสมการตอไปนี้ 

  B   =     b(I -  B) 

   กําหนดให  B  =  เงินโบนัส  

   b  =   อัตราผลรางวัล 

   I  =   กําไรกอนเงินโบนัส 

 

แทนคาในสมการ B   =  0.20(200,000 - B) 

  B   =  40,000 - 0.2B 

  1.2B =  40,000 

  B   =  33,333.33  บาท 

รายการปรับปรุง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4 เพ่ือบันทึกเงิน

โบนัสมีดังน้ี 
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 เงินโบนัส ...................... 33,333.33   

 เงินโบนัสคางจาย ...............33,333.33   

ในเดือนมกราคม 25x5 เม่ือบริษัทจายเงินโบนัส การบันทึก

บัญชีในสมุดรายวันมีดังน้ี 

 เงินโบนัสคางจาย ........... 33,333.33  

 เงินสด..............................33,333.33 

การคํานวณเงินโบนัสจากผลกําไรหลังภาษีแตกอนเงินโบนัส 

ตัวอยางที่ 1-7 บริษัทนนทรี จํากัดมีกําไรกอนจายเงินโบนัส

สําหรับป 25x4 เทากับ 200,000 บาท มีเง่ือนไขในสัญญาการ

จายเงินโบนัสใหกับพนักงานคือ อัตราเงินโบนัส 20% ของผลกําไร 

อัตราภาษีเงินไดเทากับ 40% 

สําหรับวิธีที่สอง บริษัทจะจายเงินโบนัสจํานวน 26,086.95  

บาท ในเดือนมกราคม 25x5 ซึ่งคํานวณไดดังนี้ 

  B   =   b(I -  T)    

  T   =    t(I - B)    

กําหนดเพิ่มเติมให T  =  ภาษีเงินได 

  t   =  อัตราภาษีเงินได 
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แทนคาในสมการ  B   =   0.20(200,000-T)  -------  

แทนคาในสมการ  T   =    0.40(200,000-B)  -------  

แทนคาสมการ  ใน  B =   .20[200,000-0.40(200,000-B)] 

  B  =   0.20(120,000 +0.40B) 

  B   =   24,000 + 0.08B 

                  0.92B =   24,000  

  B   =   26,086.95  บาท 

การคํานวณเงินโบนัสจากผลกําไรหลังเงินโบนัสและภาษีเงินได 

ตัวอยางท่ี 1-8 การคํานวณมีดังน้ี 

  B   =   b(I - B -  T)   

  T  =    t(I - B)    

แทนคาในสมการ  B   =0.20(200,000-B-T)   -------  

แทนคาในสมการ  T   =   0.40(200,000-B)  -------  

แทนคาสมการ ใน B = 0.20[200,000-B-0.40(200,000- B)] 

 B   =  0.20(200,000 - B - 80,000 + 0.40B) 

 B   =  0.20(120,000 - 0.60B) 

       B   =  24,000 -0.12 B 

       1.12B  =   24,000   

 B  =  21,428.57  บาท 

 T   = 0.40(200,000-21,428.57) 

  =   71,428.57  บาท 
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สิ้นป 25x4 บริษัทนนทรีจะบันทึกและแสดงเงินโบนัสคางจาย

และภาษีเงินไดคางจายเปนหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล ดังนี้ 

 เงินโบนัส ...................... 21,428.57   

 เงินโบนัสคางจาย ...............21,428.57   

   (บันทึกเงินโบนัสคางจาย) 

 ภาษีเงินได .................... 71,428.57   

 ภาษีเงินไดคางจาย..............71,428.57   

   (บันทึกภาษีเงินไดคางจาย) 

ภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้น (Contingencies) 

หมายถึงการมีอยูของเงื่อนไข สถานการณหรือเหตุการณที่

เกี่ยวกับความไมแนนอน ซึ่งมีความเปนไปไดที่กิจการอาจจะเกิด

กําไรหรือขาดทุน  

กําไรที่อาจเกิดขึ้น (Gain contingency) 

หมายถึงขอเรียกรองหรือสิทธิที่กิจการจะไดรับสินทรัพย (หรือ

ไดรับการลดหนี้ลง) ซึ่งยังมีความไมแนนอนในขณะนี้แตจะมีผล

เปนที่สุดในอนาคต ไดแก 
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1. โอกาสที่จะไดรับของขวัญ เงินบริจาค เงินรางวัลและอื่น ๆ 

2. โอกาสที่จะไดรับภาษีคืนจากรัฐบาล 

3. โอกาสท่ีจะชนะคดีที่อยูระหวางการพิจารณาและตัดสินของ
ศาล 

ดวยเหตุที่นักบัญชี เลือกนโยบายบัญชีโดยใชหลักความ

ระมัดระวัง (Conservative policy) ดังนั้นจึงไมมีบันทึกบัญชี

รายการกําไรที่อาจเกิดข้ึน เพียงแตเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน 

ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น (Loss contingency) 

• เปนสถานการณเกี่ยวกับความไมแนนอนที่อาจจะมี
ขาดทุนเกิดขึ้น 

•  รับรูเปนหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล  

• เ รี ยกหนี้ สิ นประ เภทนี้ ว า  “ประมาณการหนี้ สิ น” 

(Provisions) 
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คํานิยาม “ประมาณการหนี้สิน” คือ หนี้สินที่มีความไม

แนนอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจํานวนที่ตองจายชําระ และกําหนด

วาประมาณการหนี้สินจะรับรูเปนหนี้สินในงบดุลเมื่อเปนไปตาม

เงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ 

1. กิจการมีภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีต 

ไมวาภาระผูกพันนั้นจะเปนภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระ

ผูกพันจากการอนุมาน 

2.  มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิ จการจะสูญเสีย

ทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอกิจการเพื่อจายชําระภาระ

ผูกพันดังกลาว  

3.  สามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือ  
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“ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น” มีระดับของโอกาสที่จะเกิดขึ้นตั้งแตมี

โอกาสมากไปจนถึงนอย โดยแบงได 3 ระดับดังนี้ 

 1. ระดับความเปนไปไดคอนขางแน (Probable) หมายถึง 

เหตุการณในอนาคตอาจเกิดขึ้น 

 2. ระดับที่ เปนไปไดอยางสมเหตุสมผล  (Reasonably 

possible) หมายถึงมีเหตุผลอันนาเชื่อถือวาโอกาสของเหตุการณใน

อนาคตจะเกิดขึ้นมีมากกวาจะไมเกิดข้ึน แตนอยกวาระดับความ

เปนไปไดคอนขางแน 

3. ระดับไมน า เปนไปได  ยากยิ่ งที่ จะเกิด  (Remote) 

หมายถึง มีโอกาสเกิดข้ึนยาก หรือ โอกาสของเหตุการณในอนาคต

ที่จะเกิดขึ้นมีเพียงเล็กนอยเทานั้น 
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ตารางที่ 1-2 การบัญชีสําหรับขาดทุนที่อาจเกิดข้ึน 

 บันทึก

เปน

หนี้สิน 

ไม

บันทึก

เปน

หน้ีสิน 

อาจ

บันทึก

เปน

หนี้สิน*

ขาดทุนที่เกี่ยวของกับ    

1. ภาระผูกพันเกี่ยวกับการรับประกัน

คุณภาพผลิตภัณฑ 

×   

2. ของสมมาคุณ (Premium) ที่มอบ

ใหกับลูกคา 

×   

3. ความเสี่ยงจากความเสียหายหรือ

การสูญเสียสินทรัพยของกิจการ

จากไฟไหม เหตุระเบิดหรือความ

เสียหายอื่น ๆ  

 ×  

4. ความเสี่ยงโดยทั่วไปในการดําเนิน

ธุรกิจ 

 ×  

5. ความเสี่ยงของผลขาดทุนจากภัย

พิบัติในสินทรัพยที่เอาประกันกับ

บริษัทประกันภัย 

 ×  

6. แนวโนมที่อาจถูกเวนคืนสินทรัพย   × 
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7. การรอตัดสินคดีความ   × 

8. ขอเรียกรองที่ เกิดข้ึนแลวหรือมี

โอกาสเกิดขึ้น 

  × 

9. การค้ําประกันหนี้สินของบุคคลอื่น   × 

10. ขอผูกพันของธนาคารพาณิชย

ภายใต "Standby letters of credit"

  × 

11. ขอตกลงที่จะซื้อลูกหน้ีคืน (หรือ

สินทรัพยท่ีเกี่ยวของอื่น) ที่กิจการ

ขายออกไป 

  × 

 
* จะบันทึกเปนหนี้สินเมื่อมีโอกาสเปนไปไดคอนขางแนและ

สามารถประมาณการไดอยางสมเหตุสมผล 

 

ตัวอยางรายการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น 

1. การฟองรองและสิทธิเรียกรอง (Litigation and claims) 

2. ตนทุนของการรับประกันสินคา (Guarantee and warranty 

cost) 

3. ของสมนาคุณและคูปอง (Premiums and coupons) 

 



1-28    การบัญชีขั้นกลาง II 

 

การฟองรองและสิทธิเรียกรอง 

ปจจัยตอไปนี้จะตองนํามาพิจารณาเพื่อตัดสินวา คดีที่อยู

ระหวางการตัดสิน จะตองแสดงเปนหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล

หรือไม  

1. งวดเวลาที่เหตุการณน้ันเกิดข้ึน 

2. มีความเปนไปไดคอนขางแนวาผลการตัดสินจะไมนาพอใจ 

3. มีความสามารถในการประมาณจํานวนขาดทุนไดอยาง

สมเหตุสมผล 

ตนทุนของการรับประกัน  

การรับประกันสินคา (Warranty หรือ Product guarantee) คือ

สัญญาที่ผูขายทํากับผูซื้อเพ่ือรับประกันขอบกพรองของสินคา 

ปริมาณที่ขาดไป หรือประสิทธิภาพการใชงานของสินคา  

กิจการจะรับรูหน้ีสินเกี่ยวกับการรับประกันในสมุดบัญชี ก็

ตอเมื่อกิจการคาดวาโอกาสที่ลูกคาจะมาเรียกรองคาเสียหาย

คอนขางแนและกิจการสามารถประมาณการคาใชจายไดอยาง

สมเหตุสมผล  

วิธีการบัญชีที่ใชสําหรับตนทุนการรับประกันมี 2 วิธีคือ (1) 

วิธีเงินสด และ (2) วิธีเงินคาง  
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วิธีเงินสด 

ตนทุนการรับประกันจะบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการขึ้น

จริง วิธีเงินสดจะนํามาใชเมื่อกิจการไมบันทึกหนี้สินที่เกิดจากการ

รับประกันในปที่ขายเนื่องจาก 

1. ไมมีโอกาสท่ีหนี้สินจะเกิดข้ึน หรือ 

2. จํานวนหนี้สินไมสามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล 

วิธีเงินคาง 

ตนทุนการรับประกันจะบันทึกเปนคาใชจายดําเนินงานในปที่

ขาย  

การบัญชี แบงออกเปน 2 วิธี คือ  

(1) บันทึกเปนคาใชจายการรับประกัน  

(2) บันทึกเปนรายไดการรับประกัน  

(1) วิ ธีบันทึกเปนคาใชจายการรับประกัน (Expense 

warranty approach) ใชเมื่อกิจการคิดรายไดจากการรับประกัน

สินคารวมกับยอดขายแลว (ไมสามารถแยกจากการขายได)  
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ตัวอยางท่ี 1-9 บริษัทนนทรีเครื่องกล จํากัด ดําเนินการผลิต

เครื่องจักรใหมในเดือนกรกฎาคม 25x4  

 ป 31 ธันวาคม 25x4 บริษัทสามารถขายเครื่องจักรได 100 

เครื่อง ราคาขายเครื่องละ 200,000 บาท เครื่องจักรแตละเครื่องมี

สัญญารับประกัน อายุ 1 ป  

 จากประสบการณในอดีต บริษัทประมาณวาตนทุนการรับประกัน

จะเกิดขึ้นประมาณ 8,000 บาทตอเครื่องจักร 1 เครื่อง  

 บริษัทคาดวาจะตองเปลี่ยนอะไหลและใหบริการตามสัญญา

รับประกัน ตนทุนการรับประกันเกิดขึ้นจริง 160,000 บาทในป 

25x4 และ  640,000 บาทในป 25x5  

บริษัทจะรับรูคาใชจายการรับประกัน ตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึง

เดือนธันวาคม 25x4 ในสมุดรายวันท่ัวไป ดังนี้ 

 คาใชจายการรับประกัน ............. 160,000 

 เงินสด/สินคา/คาแรงงานคางจาย ..........160,000 

 (บันทึกตนทุนการรับประกันท่ีเกิดข้ึนจริง) 
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 คาใชจายการรับประกัน ...................640,000 

 ประมาณการหนี้สินภายใตสัญญารับประกัน ....640,000 

(ประมาณการหนี้สินคงคาง [8,000บาท×100 เครื่อง]-160,000) 

บริษัทจะบันทึกคาใชจายการรับประกันที่เกิดข้ึนจริงในป 25x5 

(จากเครื่องจักรที่ขายในป 25x4) ในสมุดรายวันทั่วไป ดังนี้ 

 ประมาณการหนี้สินภายใตสัญญารับประกัน.... 640,000 

 เงินสด/สินคา/ 

 คาแรงงานคางจาย ........................ .....640,000 

 (บันทึกตนทุนการประกันที่เกิดข้ึนจริง) 

 (2) วิธีบันทึกเปนรายไดการรับประกัน (Sales warranty 

approach) วิธีนี้จะนํามาใชเมื่อกิจการแยกขายการรับประกัน

ตางหากจากการขายสินคา  

ผูขายบันทึกการขายสินคาพรอมกับบันทึกรายไดรับลวงหนา

จากการรับประกันสินคาเพ่ิมเติม และจะตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรง

ตลอดอายุสัญญา  
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ตัวอยางท่ี 1-10 บริษัทนนทรียานยนต จํากัด ดําเนินธุรกิจขาย

รถยนต บริษัทตั้งราคาขายรถยนตคันละ 400,000 บาท  

 เงื่อนไขของการรับประกันตามปกติคือบริ ษัทจะจายคา

ซอมแซมทั้งหมดสําหรับระยะทาง 30,000 กิโลเมตรแรกหรือ 3 ป

แลวแตเง่ือนไขใดจะถึงกอน  

 บริษัทไดเสนอขายการรับประกันเพ่ิมเติมใหกับลูกคาในราคา 

24,000 บาทสําหรับระยะทางเพิ่มเติมอีก 30,000 กิโลเมตรหรือ

อีก 3 ป  

บริษัทนนทรียานยนตจะบันทึกการขายรถยนต 1 คัน (รวม

การรับประกันปกติ) และการขายการรับประกันเพ่ิมเติม  ในวันที่ 2 

มกราคม 25x4 ในสมุดรายวันทั่วไปดังนี้ 

 

 เงินสด............................. 424,000 

 ขาย ....................................400,000 

 รายไดการรับประกันรับลวงหนา.24,000 

 (บันทึกการขายรถยนตและประกันเพ่ิมเติม) 
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การบันทึกบัญชีเพื่อรับรูรายได ณ สิ้นปที่สี่ (ใชวิธีเสนตรง) มี

ดังนี้ 

 รายไดการรับประกันรับลวงหนา8,000 

 รายไดการรับประกัน ..................8,000 

 (ตัดจําหนายรายไดรับลวงหนาเปนรายได) 

ของสมนาคุณและคูปอง  

บริษัทอาจเสนอของสมนาคุณ (Premium) ใหแกลูกคา (อาจ

ดวยจํานวนที่จํากัด) เพ่ือตอบแทนการซื้อสินคาของลูกคา  

กิจการตองประมาณการคาใชจายของสมนาคุณในงวดที่การ

ขายสินคาเกิดขึ้น และปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นงวดโดยเดบิตบัญชีคา

ของสมนาคุณ (Premium expense) และเครดิตบัญชีประมาณการ

หน้ีสินสําหรับของสมนาคุณ (Estimated liability for premiums) 

ตัวอยางที่ 1-11 บริษัทนนทรีบรรจุภัณฑ จํากัดดําเนินธุรกิจขาย

กลองถนอมอาหาร  

บริษัทมอบของสมนาคุณใหกับลูกคา โดยมีเง่ือนไขวาลูกคา

สามารถนําฝากลอง 10 ใบพรอมกับเงินสด 10 บาท มาแลกชาม

กระเบื้องได 1 ใบ  
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ตนทุนชามกระเบื้องใบละ 30 บาท  

ประมาณวา 60% ของฝากลองจะถูกนํามาแลกของ  

รายการของสมนาคุณเริ่มตนในเดือนมิถุนายน 25x4   

ตลอดป 25x4  ลูกคานําฝากลอง 60,000 ใบมาแลกของ

สมนาคุณ 

บริษัทนนทรีบรรจุภัณฑจะบันทึกรายการซื้อชามจํานวน 

20,000 ใบ ราคาตนทุนใบละ 30 บาท ดังนี้ 

 

 สินคาสมนาคุณ ................. 600,000 

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

 (บันทึกการซื้อของสมนาคุณ) 

บริ ษัทนนทรีบรรจุภัณฑขายกลองถนอมอาหารจํานวน 

300,000 ใบ ราคาขายใบละ 32 บาท  

 เงินสด.......................... 9,600,000 

 ขาย .................................9,600,000 

 (บันทึกการขายกลองถนอมอาหาร) 
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การบันทึกบัญชีเมื่อลูกคานําฝากลองจํานวน 60,000 ใบมา

แลกของสมนาคุณ พรอมกับรับเงินสด 10 บาทตอฝากลอง 10 ใบ 

มีดังนี้ 

 เงินสด [(60,000 ÷ 10) × 10 บาท] .......60,000 

 คาของสมนาคุณ..................................120,000 

 สินคาสมนาคุณ [(60,000÷10)×30]..........180,000 

 (บันทึกลูกคาแลกของสมนาคุณ) 

รายการปรับปรุงประมาณการหนี้สินสําหรับของสมนาคุณ (ฝา

กลอง) ณ วันสิ้นงวดบัญชี มีดังนี้ 

 คาของสมนาคุณ..................................240,000 

 ประมาณการหนี้สินของสมนาคณุ ................240,000 

 (บันทึกประมาณการหนี้สิน) 

 

กลองถนอมอาหารที่ขายทั้งหมดในป 25x4 300,000 ใบ 

จํานวนฝากลองที่คาดวาลูกคาจะนํามาแลกของ (60%) 180,000  

จํานวนฝากลองที่ลูกคาแลกของแลวใน  ป 25x4 60,000  

จํานวนที่คาดวาจะนํามาแลกในอนาคต 120,000  

 ตนทนุของหนี้สินโดยประมาณที่เกิดขึ้นแลว   

 (120,000 ÷ 10) × ( 30-10) = 240,000 บาท 
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ประมาณการหนี้สินกับหน้ีสินอื่น 

ประมาณการหนี้สินสามารถแยกจากหนี้สินประเภทอื่นไดอยาง

ชัดเจน เนื่องจากประมาณการหนี้สินเปนหนี้สินท่ีมีจํานวนหรือ

จังหวะเวลาของการจายชําระที่ไมแนนอน  

ตามปกติกิจการจะแสดงประมาณการหนี้สินในงบดุลเปน

รายการแยกตางหากจากเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเปนหนี้สินที่ยังไมสามารถรับรูในงบดุล  

แตตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนนั้นในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน  

คํานิยาม “หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น” หมายถึงรายการขอใดขอหนึ่ง

ตอไปนี้ 

1. ภาระผูกพันท่ีอาจมีอยูอันเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต แต

การจะทราบวาภาระผูกพันดังกลาวมีอยูหรือไมนั้นตองไดรับการ

ยืนยันจากเหตุการณอยางนอยหนึ่งเหตุการณที่จะเกิดข้ึนหรือไม

เกิดขึ้นในอนาคต  
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2. ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดข้ึนจากเหตุการณในอดีต แต

ไมสามารถรับรูเปนหนี้สินไดเน่ืองจากเปนไปตามขอใดขอหนึ่ง

ตอไปนี้ 

 2.1 ความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มี

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพ่ือจายชําระผูกพันอยูในระดับไมถึงความ

เปนไปไดคอนขางแน หรือ 

 2.2 กิจการไมสามารถวัดมูลคาภาระผูกพันไดอยาง

นาเช่ือถือเพียงพอ 

ประมาณการหนี้สินกับหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 

ขอแตกตางระหวางประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

มีดังนี้ 

1. ประมาณการหนี้สินตองรับรูในงบดุลหากกิจการสามารถ

ประมาณมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ  

2. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นยังไมถือเปนหนี้สิน ไมรับรูในงบดุล

เนื่องจาก 
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2.1 หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนเปนภาระผูกพันท่ีอาจมีอยูแตยัง

ไมไดรับการยืนยันวากิจการมีภาระผูกพันในปจจุบันที่จะสูญเสีย

ทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 

2.2 หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นเปนภาระผูกพันในปจจุบันแตไม

อาจรับรูเปนหนี้สินในงบดุลไดเน่ืองจากไมเปนไปตามเกณฑการรับรู

รายการ 

การเปดเผยขอมูล 

สําหรับประมาณการหนี้สินแตละประเภท ดังน้ี 

1. จํานวนประมาณการหนี้สิน ณ วันตนงวดและวันสิ้นงวด 

2. จํานวนประมาณการหนี้สินท่ีรับรูในระหวางงวด ซึ่งรวมถึง

จํานวนที่เพ่ิมข้ึนของประมาณการหนี้สินท่ีมีอยู 

3. จํานวนที่ตัดออกจากบัญชีประมาณการหนี้สินในระหวางงวด 

เชน รายจายที่เกิดข้ึนและนําไปลดประมาณการหนี้สิน 

4. คําอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับลักษณะภาระผูกพันและจังหวะ
เวลาที่กิจการคาดวาจะสูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 

5. ความไมแนนอนเกี่ยวกับจํานวนหรือจังหวะเวลาของการ
สูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจ  
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ได 

ไมใช 

ไมม ี

ภาพที่ 1-3 

แผนผังการตัดสินใจ 

 

    เริ่ม 
 

 

 ภาระผูกพันในปจจุบันเกิดจาก 

   เหตุการณในอดีตท่ีกอใหเกิด         มีภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นหรือไม? 

      ภาระผูกพันหรือไม? 
 

          ใช                  มี 

   

                      มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีจะ 

     สูญเสียทรัพยากรหรือไม?    ไมนาเปนไปไดใชหรือไม? 

 

           มี 

   
                      สามารถประมาณมูลคาไดอยาง         ไมได (ยากย่ิงท่ีจะเกิด)               ไมใช 

      นาเชื่อถือหรือไม? 
 

 

   
 

                       ตองรับรูเปนหนี้สิน   เปดเผยหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน   ไมตองรับรูและ 

                                  ไมตองเปดเผย 

 

 

 

 

ไมม ี ใช 


