
บทท่ี 1 
หนี้ สินหมุนเวียนประมาณการหนี้ สินและเหตุการณท่ี์อาจเกิดข้ึน 

(Current Liabilities, Provisions and Contingencies) 

หนี้ สิน หมายถงึภาระผูกพันในปัจจุบันของกจิการที่ จะโอนสนิทรัพย์

หรือบริการให้แก่กจิการอื่ นในอนาคต ซ่ึงภาระผูกพันดังกล่าวเป็นผลจาก

เหตุการณใ์น 

  แม่บทการบัญชี (ย่อหน้าที่  60) อธิบายลักษณะสาํคัญของหน้ีสนิไว้

ว่า “หน้ีสนิต้องเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ภาระผูกพันในที่ นี้

หมายถงึ หน้าที่ หรือความรับผดิชอบที่ ต้องปฏบิตัิตามที่ ตกลงไว้”  

ภาระผูกพันจะเกดิขึ้นเม่ือ 

 กิจการได้รับมอบสินทรัพย์หรือเ ม่ือได้ทําสัญญาจัดหา

สนิทรัพย์ที่ ไม่อาจยกเลิกได้  

 มีผลบังคับตามกฎหมายเน่ืองจากเป็นสัญญาผูกมัดหรือเป็น
ข้อบังคับตามกฎหมาย  

 จากการดาํเนินงานตามปกติของกจิการ จากประเพณกีารค้า  
 จากความต้องการที่ จะรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า 
เช่น นโยบายรับประกนัคุณภาพสนิค้า  
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เหตุผลที่ กจิการกู้ยืม 

 ปัญหากระแสเงนิสด                                                                   

 ต้นทุนตํา่กว่า 
 ข้อได้เปรียบทางการเงนิ 

 กาํไรเพ่ิมขึ้น 

 จังหวะเวลา 
 อาํนาจในการออกเสยีง 

 การคาํนึงถงึกาํไรต่อหุ้น 
 

การรับรู้หน้ีสนิ 

 กจิการจะรับรู้หน้ีสนิในงบแสดงฐานะการเงินเมื่ อเป็นไปตาม

เงื่ อนไข 2 ข้อที่ แม่บทการบญัชี ย่อหน้าที่  91 กาํหนดไว้ดงันี้  

 1.มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่ ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ
ของทรัพยากรจะออกจากกจิการเพ่ือชาํระภาระผูกพันในปัจบนั และ 
 2.มูลค่าของภาระผูกพันที่ ต้องชาํระน้ันสามารถวัดได้อย่าง
น่าเช่ือถอื 
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การจดัประเภทหนี้ สิน 

หนี้ สินหมุนเวียน (Current liabilities) = ภาระผูกพนัจ่ายไม่เกินรอบ
ระยะเวลาบญัชี (ซ่ึงปกติเท่ากบั 12 เดือน) หรือไม่เกินรอบระยะเวลา

ดาํเนนิงานปกติ (ถา้เกิน 12 เดือน) 

หนี้ สินไม่หมุนเวียน (Noncurrent liabilities) = ภาระผูกพันที่ มี

ระยะเวลาการจ่ายชาํระเกนิรอบระยะเวลาบญัชี 

 ส่งผลกระทบต่อการวัดสภาพคล่องของกิจการด้วยอัตราส่วน

เงินทุนหมุนเวียน (Current ratio) สนิทรัพย์หมุนเวียนรวมด้วยหน้ีสนิ

หมุนเวียนรวม 

การวดัมูลค่าหนี้ สิน 

หนี้ สนิที่ ระบุจาํนวนเงนิได้แน่นอน (Liabilities that are defined 
in amount) กาํหนดจาํนวนเงนิและช่วงเวลาที่ ต้องชาํระได้แน่นอน 
 ประมาณการหน้ีสนิ (Estimated liabilities) ต้องจ่ายชาํระคืนใน
อนาคตแน่นอน แต่จํานวนเงินที่ แท้จริงไม่สามารถประมาณได้ใน

ขณะน้ี 
 หน้ีสินที่ อาจเกิดขึ้ น (Contingent liabilities) อาจเกิดขึ้ นใน

อนาคต(Contingent) ไม่จดบันทึกบัญชีจนกว่ามีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ที่ เหตุการณ์น้ันจะเกิดขึ้ นและสามารถประมาณภาระ

ผูกพันเป็นจาํนวนเงินได้ 
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การจดัประเภทหนี้ สินหมุนเวียน 

ก. จาํนวนหน้ีที่ เป็นไปตามสัญญา  

1. เจ้าหน้ีการค้า (Accounts payable) 

2. ตั๋วเงินจ่าย (Notes payable) 

3. หนี้ สินระยะยาวที่ จะครบกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 

(Current maturities of long-term debt) 

4. เงินกู้ยืมจากวงเงินสนิเช่ือ (Borrow from lines of credit) 
5. เงินปันผลค้างจ่าย (Dividends payable) 

6. เงินมัดจาํ (Returnable deposits) 

7. รายได้รับล่วงหน้า (Unearned revenues) 

8. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued expenses) 

ข. จาํนวนหน้ีที่ ข้ึนกับการดาํเนินงาน 

9. ภาษีขายค้างจ่าย (Sales taxes payable) 

10.ภาษีเงนิได้ค้างจ่าย (Income taxes payable) 

11.หนี้ สนิที่ เกี่ ยวกบัลูกจ้างพนักงาน (Employee-related  

liabilities) 

ค. จาํนวนหน้ีที่ ตอ้งอาศัยการประมาณ 

12.ประมาณการหนี้สนิ (Provisions) 
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เจา้หนี้ การคา้ 

Accounts payable หรือ Trade accounts payable หมายถงึ
ยอดเงนิที่ ค้างชาํระสาํหรับสนิค้า วัสดุหรือบริการที่ กจิการซ้ือ 

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

กจิการมีทางเลือกในการบนัทกึเจ้าหน้ีการค้าได้ 2 วิธ ีคือ 

(1) วิธรีาคาเตม็ (Gross price method) กจิการจะบันทกึเจ้าหน้ี
การค้าตามราคาในใบกาํกบัสนิค้า  

(2) วิธรีาคาสทุธ ิ(Net price method) กจิการจะบันทกึเจ้าหน้ี
การค้าด้วยจาํนวนเงนิตามใบกาํกบัสนิค้าหักด้วยส่วนลดเงินสด  

ตวัอย่างท่ี 1-1 เปรียบเทยีบระหว่างวิธรีาคาเตม็และวิธรีาคาสทุธ ิ
วิธีราคาเต็ม วิธีราคาสุทธิ 

ซ้ือสินคา้ราคาทุน 10,000 บาท เง่ือนไข 2/10, n/30 
ซื้อ 10,000  ซ้ือ 9,800  
   เจ้าหนี้   10,000    เจ้าหนี้   9,800 
ชําระเงินตามใบกํากบัสินคา้ 4,000 บาท ภายในเวลาท่ีไดร้บัส่วนลด 
เจ้าหนี้  4,000  เจ้าหน้ี 3,920  
   ส่วนลดรับ  80    เงินสด  3,920 
   เงินสด  3,920    
ชําระเงินตามใบกํากบัสินคา้ 6,000 บาท ภายหลงัเวลาท่ีไดร้บัส่วนลด 

เจ้าหนี้  6,000  เจ้าหน้ี 5,880  
   เงินสด  6,000 ส่วนลดรับที่ สญูเสยี 120  
      เงินสด  6,000 
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ตัว๋เงินจ่าย 

อยู่ในรูปของตั๋วสญัญาใช้เงิน (Promissory note) แสดงในบัญชี 
“ต๋ัวเงินจ่าย” (Notes payable) ของกจิการผู้กู้ แบ่งออกเป็น 2 
ประเภทคือ  

 ตั๋วเงินจ่ายการค้า (Trade notes payable) เป็นตั๋วเงินที่
ออกให้แก่เจ้าหน้ีการค้าเพ่ือซ้ือสนิค้าหรือบริการ 

 ตั๋วเงินจ่ายที่ มิใช่เพ่ือการค้า (Nontrade notes payable) 
เป็นตั๋วเงินที่ ออกให้กับธนาคาร หรือผู้ให้กู้ยืมเงินเพ่ือใช้

จัดหาสนิทรัพย์ดาํเนินงานอื่ น  

ต๋ัวเงินจ่ายที่ กิจการออกให้ อาจเป็นตั๋วที่ ระบุดอกเบี้ ยหรือไม่

ระบุดอกเบี้ยกไ็ด้ 

ตัว๋เงินจ่ายท่ีระบุดอกเบี้ ย (Interest-Bearing Note) 

ตวัอย่างท่ี 1-2 บริษัทบางแก้วแลนด์ จาํกัดได้กู้ยืมเงินจาํนวน 

200,000 บาทจากธนาคารไทยสยาม จาํกดั เมื่ อวันที่  1 มีนาคม 
25x4 โดยบริษัทออกต๋ัวสญัญาใช้เงินมูลค่า 200,000 บาท อตัรา
ดอกเบี้ย 12% ระยะเวลา 4 เดือน การบันทกึบัญชีของบริษัทเม่ือ
ได้รับเงนิสดจากธนาคารในวันที่  1 มีนาคม มีดังน้ี 
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1 มีนาคม 

 เงินสด ....................................... 200,000 
 ต๋ัวเงินจ่าย .................................... 200,000 
(ออกต๋ัวเงินจ่าย 12% ครบกาํหนดชาํระ 4 เดือนให้กบัธนาคารไทย

สยาม) 

 ถา้ปิดบญัชีปีละสองครัง้ 

รายการปรับปรงุ ณ วันที่  30 มิถุนายน มดีังน้ี 

30 มิถุนายน 

 ดอกเบี้ยจ่าย ................................. 8,000 
 ดอกเบี้ยค้างจ่าย .............................. 8,000 
(บนัทกึดอกเบี้ยค้างจ่าย 4 เดือน 200,000  12%   4/12)) 

1 กรกฎาคม 

 ตั๋วเงินจ่าย ................................. 200,000 
 ดอกเบี้ยค้างจ่าย ........................... 8,000 
 เงินสด .......................................... 208,000 
(จ่ายชาํระเงนิตามตั๋วพร้อมดอกเบี้ยจ่ายให้กบัธนาคารไทยสยาม) 
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ตัว๋เงินจ่ายท่ีไม่ระบุดอกเบี้ ย (Zero-Interest-Bearing Note) 

ต๋ัวเงินน้ียังคงมีดอกเบี้ ยแฝงอยู่ เน่ืองจากผู้กู้จะได้รับจาํนวน

เงินจริง ณ วันที่ ออกตัว๋น้อยกว่ามูลค่าที่ ตราไว้ 

ตวัอย่างท่ี 1-3 หากบริษัทบางแก้วแลนด์ออกตั๋วเงินจ่ายที่ ไม่ระบุ

ดอกเบี้ ยมูลค่า  208,000 บาท ระยะเวลา 4 เดือน ให้กับธนาคาร

ไทยสยาม โดยได้รับเงนิสดจริงเท่ากบั 200,000 บาท  

1 มีนาคม 

 เงินสด ....................................... 200,000 
 ส่วนลดตั๋วเงินจ่าย ........................ 8,000 
 ต๋ัวเงินจ่าย .................................... 208,000 
(ออกตั๋วเงนิจ่ายที่ ไม่ระบุดอกเบี้ย ครบกาํหนดชาํระ 4 เดือน) 

งบดุล ณ วันที่  1 มีนาคม ของบริษทับางแก้วแลนด์ มีดังน้ี 

 หน้ีสนิหมุนเวียน 

  ตั๋วเงินจ่าย     208,000 
  หัก: ส่วนลดตั๋วเงินจ่าย               8,000     200,000 
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เมื่ อตั๋วเงนิจ่ายครบกาํหนดชาํระคืน  

1 กรกฎาคม 

 ตั๋วเงินจ่าย ................................. 208,000 
 เงินสด .......................................... 208,000 
   (บนัทกึการชาํระเงินตามต๋ัว) 

 ดอกเบี้ยจ่าย……………………..8,000 
 ส่วนลดตั๋วเงินจ่าย........................ 8,000 
            (โอนส่วนลดตั๋วเงินจ่ายเป็นดอกเบี้ยจ่าย) 

หนี้ สินระยะยาวท่ีจะครบกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี (Current 
maturities of long-term debt) 

หมายถึงส่วนของหน้ีสินระยะยาว เช่น หุ้นกู้ หน้ีจาํนอง ที่ จะ

ครบกาํหนดชาํระภายในงวดบญัชีหน้า  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  1 (ปรับปรุง 2552) ย่อหน้าที่  72 
กาํหนดให้กจิการต้องจัดประเภทหนี้สนิทางการเงินที่ จะครบกาํหนด

ชาํระภายใน 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลาเป็นหน้ีสนิหมุนเวียน 

ถงึแม้ว่าหน้ีสนิน้ันเป็นไปตามข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 
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1. เง่ือนไขเดิมในการชาํระหนี้ จะมีระยะเวลาเกนิกว่า 12 เดือน 

2. มีข้อตกลงที่ จะชาํระหน้ีโดยการก่อหน้ีสนิระยะยาวใหม่หรือ
วางกาํหนดเวลาการจ่ายเงินใหม่ให้เป็นหนี้ สินระยะยาวต่อ 

ซึ่ ง ข้อตกลงดังกล่าวจัดทําเสร็จสมบูรณ์ภายหลังรอบ

ระยะเวลารายงานและก่อนวันที่ ได้รับอนุมัติให้ออกงบ

การเงนิ 

เกณฑ์ของการจัดภาระผูกพันเดิมเ ป็นห น้ีสินไ ม่

หมุนเวยีน 

กิจการสามารถจัดประเภทหน้ีสินภายใต้หัวข้อ  “หน้ีสินไม่

หมุนเวียน” หากภายใต้เงื่ อนไขการกู้ยืมในปัจจุบัน กิจการคาดหวัง

และมอีาํนาจที่ จะชาํระภาระผูกพันเดิมโดย 

1. ก่อหน้ีสนิใหม่ที่ มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป หรือ 

2. ต่ออายุหนี้สนิเดิมออกไปเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปีนับจาก
วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิน 

กิจการต้องมีหลักฐานเป็นสัญญาที่ แสดงการชาํระหนี้ โดยก่อ

หน้ีระยะยาวใหม่ หรือมีการต่ออายุหน้ีระยะยาว ซ่ึงสญัญาดังกล่าว

จะต้องทาํเสรจ็สมบูรณภ์ายในวันที่ ในงบการเงิน  
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ไม่มี 

ส่วนของหนี้สนิระยะยาวที่ จะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 

ภาพท่ี 1-1การจดัภาระผูกพนัเดิมเป็นหนี้ สินไม่หมุนเวียน 
 

 

                                                  ฝ่ายบริหารคาดหวงัและมีอํานาจที่ จะชาํระ 
                    ภาระผูกพันเดิมโดย 
 ก่อหนี้ ใหม่หรือต่อ อายุเงินกู้ออกไปอย่างน้อย 1ปี                จัดประเภทเป็นหนี้ สินไมหมุนเวียน 
           นับจากวันที่ ในงบแสดงฐานะทางการเงิน        

                                                                                                               

                                        
                                            มข้ีอตกลงที่ จะชาํระหนี้ โดยการก่อหนี้สนิระยะยาวใหม่ 
                                     หรือต่ออายุหนี้ ให้เป็นหน้ีสนิระยะยาวซ่ึงสญัญา  
                                         เสรจ็สมบูรณภ์ายในวันที่ ในงบการเงิน 
       

                                       มี                                                                             ไม่มี 

                   จดัประเภทเป็นหนี้ สินไม่หมุนเวียน                   จดัประเภทเป็นหนี้ สินหมุนเวียน 

 

เงินกูย้ืมจากวงเงินสินเช่ือ (Lines of credit) 

 ทาํให้กิจการสามารถกู้ยืมเงินสดได้โดยอัตโนมัติตราบเท่าที่

ต้องการ และกจิการสามารถคืนเงนิกู้ได้เม่ือมีเงินสดมากเพียงพอ  

วงเงินสินเช่ือจะยงัไม่ถือเป็นหนี้ สินของกิจการจนกว่ากจิการ

จะใช้เงินจากวงเงนิสนิเช่ือที่ ได้รับน้ัน   

 

ม ี
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เงินปันผลคา้งจ่าย (Cash dividends payable) 

คือจํานวนเงินที่ บริษัทเป็นหน้ีต่อผู้ถือหุ้น เกิดขึ้ นเมื่ อคณะ

กรรมการบริหารตัดสินใจให้บริษัทจ่ายเงินสดปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ณ 

วันที่ บริษัทประกาศจ่ายเงนิปันผล  

เงินปันผลหุ้นบุริมสทิธชินิดสะสมที่ ไม่ประกาศจ่ายหรือ เงินปัน

ผลคงคา้ง (Preferred dividends in arrears) ไม่ถือเป็นหน้ีสนิของ
กิจการ กิจการควรเปิดเผยเงินปันผลคงค้างในหมายเหตุประกอบ

งบการเงนิ 

หุน้ปันผล (Stock dividends) อยู่ในรูปของการออกหุ้นสามัญ

เพ่ิมเติมกไ็ม่ถอืเป็นหน้ีสนิ เน่ืองจากกจิการไม่ต้องจ่ายเป็นสนิทรัพย์

หรือบริการ หุ้นปันผลที่ ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นจะแสดง

รายการในบัญชีกาํไรสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ือรอกระบวนการ

โอนไปยังส่วนของทุนต่อไป 
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เงินมดัจํา (Returnable cash deposits) 

คือเงินที่ กจิการได้รับมาจากลูกค้าหรือพนักงานเพ่ือรับประกัน

การทาํตามสญัญาหรือการให้บริการ  

รายไดร้บัล่วงหนา้ 

หมายถึงเงินสดที่ กิจการได้รับเป็นค่าสินค้าหรือบริการก่อนที่

กิจการจะส่งมอบสินค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้า บริษัทเหล่าน้ีมี

วิธกีารจัดการกบัรายได้รับล่วงหน้า ดังน้ี 

1. เมื่ อได้รับเงินล่วงหน้า กิจการจะเดบิตเงินสด และเครดิต

หนี้สนิหมุนเวียนสาํหรับรายได้ที่ รับมาล่วงหน้า 

2. เมื่ อรายได้เกิดขึ้ น กิจการจะเดบิตรายได้รับล่วงหน้าและ

เครดิตรายได้ 

ตัวอย่างท่ี 1-4 มหาวิทยาลัยนนทรี จําหน่ายตั๋วเข้าชมงานกีฬา

มหาวิทยาลัยจาํนวน 10,000 ใบ มหาวิทยาลัยจาํหน่ายตั๋วในราคา

ใบละ 100 บาท ผู้ซื้ อสามารถเข้าชมกีฬาได้ 4 ประเภท การบันทกึ

บญัชีสาํหรับการจาํหน่ายตัว๋มีดังน้ี 
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8 กนัยายน 

 เงินสด .................................... 1,000,000 
 รายได้ค่าตั๋วรับล่วงหน้า ............ 1,000,000 
(บนัทกึการจาํหน่ายตั๋วเข้าชมกฬีา10,000 ใบ ราคาใบละ100 บาท) 

เมื่ อสิ้ นสุดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท มหาวิทยาลัยจะ

บนัทกึบญัชีดังน้ี 

16 ตุลาคม 

 รายได้ค่าตั๋วรับล่วงหน้า ............ 250,000 
 รายได้การแข่งขนัเทนนิส ............. 250,000 
 (บนัทกึรายได้จากการแข่งขนัเทนนิสที่ เกดิขึ้น) 

ตารางท่ี 1-1 รายได้ที่ ยังไม่เกดิขึ้นและบญัชีรายได้ 

ชนดิของธุรกิจ 
บญัชี 

รายไดร้บัล่วงหนา้ รายได ้

สายการบิน รายได้ค่าต๋ัวโดยสารรับล่วงหน้า รายได้ค่าต๋ัวโดยสาร 

สาํนักพิมพ์ รายได้ค่าสมาชิกรับล่วงหน้า รายได้ค่าสมาชิก 

โรงแรม รายได้ค่าเข้าพักรับล่วงหน้า รายได้ค่าเข้าพัก 

ผู้จัดจาํหน่าย

รถยนต์ 

รายได้ค่ารับประกนัคุณภาพรับ

ล่วงหน้า 

รายได้ค่ารับประกนัคุณภาพ 
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ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

กิจการต้องจัดทาํรายการปรับปรุงสาํหรับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่

เกดิขึ้นในงวดโดย เดบติค่าใช้จ่ายและเครดติค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  

ภาษีขายคา้งจ่าย 

ประมวลรัษฎากรกาํหนดให้ผู้ประกอบการที่ ขายสินค้าหรือ

ให้บริการและผู้นาํเข้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ซ่ึงจะประกอบด้วย

ภาษีซ้ือ (Purchase taxes) และภาษีขาย (Sales taxes)  

ภาษีขายเกิดขึ้ นเมื่ อกิจการขายสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า 

หนี้ สินจากภาษีขายจะเกิดขึ้ นเมื่ อกิจการเรียกเก็บภาษีจากลูกค้า

แล้วแต่ยังไม่ได้นาํส่งกรมสรรพากร การบันทกึบัญชีสาํหรับการขาย

สนิค้า 6,000 บาท เมื่ ออตัราภาษีมูลค่าเพ่ิมเท่ากบั 7% มีดังน้ี 

 เงินสดหรือลูกหน้ี ......................... 6,420 
 ขาย ................................................... 6,000 
 ภาษีขายค้างจ่าย .................................. 420 
 (บนัทกึการขายสนิค้าและบนัทกึภาษขีายค้างจ่าย) 
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กิจการมีสิทธินาํภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ เรียกเกบ็จากผู้ซื้ อสินค้าหรือ

บริการ (ภาษีขาย) มาหักจาก ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ ถูกกิจการอื่ นเรียก

เกบ็ (ภาษีซ้ือ) เพ่ือคาํนวณภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ ต้องนาํส่งในเดอืนน้ันๆ  

ถา้ภาษีขายและยอดขายไม่ไดค้าํนวณแยกกันเมื่ อมกีารขาย

เกิดข้ึน สมมติว่าบัญชีขายมียอดคงเหลือ 300,000 บาท (เดบิต

เงินสด/ลูกหน้ี และเครดิตขาย) ซ่ึงได้รวมภาษีขาย 7% ไว้ด้วย  

ยอดขายที่ ไม่รวมภาษีจึงเท่ากับ 300,000  1.07 หรือ 

280,374 บาท  ภาษีขายค้าง จ่ายจึ ง เท่ ากับ  19,626 บาท 

(300,000-280,374) การบนัทกึภาษีขายค้างจ่ายจึงทาํได้ดังน้ี 

 ขาย ............................................. 19,626 
 ภาษีขายค้างจ่าย ............................. 19,626 
 (บนัทกึภาษีขายค้างจ่าย)  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 

ประมวลรัษฎากรกาํหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่

ได้รับผลกาํไรเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยคํานวณภาษีจากฐาน

กาํไรสทุธ ิ 
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หลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไปกาํหนดให้ใช้เกณฑ์คงค้าง จึงทาํ

ให้รายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชีบางรายการไม่เป็นไปตามเงื่ อนไข

ของการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีตามที่ ประมวลรัษฎากร

กาํหนด  

ทาํให้การคาํนวณกาํไรสทุธทิางการบัญชีและกาํไรสทุธเิพ่ือเสยี

ภาษีแตกต่างกนั 

ภาษีเงินได้ (คาํนวณจากกาํไรทางบัญชี) ....................... xxx 
 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย (คาํนวณจากกาํไรตามเกณฑภ์าษี).. xxx 
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ผลต่าง) ................ ........xxx 
                 (บันทกึภาษีเงินได้) 
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หนี้ สินท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกจา้งพนกังาน 

รายการค้างจ่ายเกี่ ยวกับพนักงานเกดิจากผลประโยชน์ระยะสั้น

สาํหรับพนักงานมาตรฐานการบัญชีฉบบัที่  19 เร่ืองผลประโยชน์ของ
พนักงาน กาํหนดให้กจิการต้องรับรู้  

(1) หน้ีสนิ เมื่ อพนักงานได้ให้บริการเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ ยน

กบัผลประโยชน์ของพนักงานที่ บริษัทจะจ่ายในอนาคต 

(2) ค่าใช้จ่ายเมื่ อกจิการได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่ เกดิ

จากการให้บริการของพนักงานเป็นการแลกเปลี่ ยนกบัผล

ประโยชนของพนักงาน  

เงินเดือนหรือค่าจ้างค้างจ่าย ณ วันสิ้นงวดบัญชีจะแสดงเป็น

หนี้ สินหมุนเวียนในรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย นอกจากน้ันยังมี

หนี้ สินหมุนเวียนอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับลูกจ้างพนักงาน(Employee-
related liabilities) ได้แก่ 

1. รายการหักจากเงนิเดือน (Payroll deductions) 
2. โครงการส่วนแบ่งกาํไรและโบนัส (Bonuses) 
3. การลาระยะสั้ นที่ ยั ง ไ ด้ รับ ค่าตอบแทน(Compensated 

absences) 
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รายการหกัจากเงินเดือน  

 ภาษีเงนิได้หัก ณ ที่ จ่าย 

 รายการเบด็เตลด็อื่ นๆ เช่น เงินประกนัสงัคม เงินออม

พนักงานและเงินกองทุนสวัสดิการ  

ตวัอย่างท่ี 1-5 ณ วันสิ้นเดือน บริษัทนนทรี จาํกดั จ่ายเงินเดือนให้

พนักงาน 20,000 บาท โดยบริษัทต้องหักเงินประกันสงัคมไว้ 5% 
หักภาษี ณ ที่ จ่าย 2,640 บาท และหักเงินที่ พนักงานกู้ยืมจาก

กองทุนสวัสดิการ 176 บาท   

บริษทันนทรีจะบนัทกึรายการเกี่ ยวกบัเงินเดือนและรายการหัก

จากเงนิเดือนในสมุดรายวันดังน้ี 

 เงินเดือนและค่าจ้าง ................ 20,000 

 ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย ............................ 2,640 

 เงินประกนัสงัคมค้างจ่าย  .............. 1,000 
 กองทุนสวัสดิการพนักงานค้างจ่าย ... 176 
 เงินสด ................................... 16,184 
 (บนัทกึการจ่ายเงนิเดือนและค่าจ้างให้พนักงาน) 
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บริษัทนนทรีจ่ายสมทบเงินประกันสังคมฯ อีกส่วนหน่ึงเท่ากับ

ส่วนที่ ลูกจ้างจ่ายเอง  

 เงินเดือนและค่าจ้าง .................. 1,000 
 เงินประกนัสงัคมค้างจ่าย  .............. 1,000 
 (บนัทกึการจ่ายเงนิสมทบประกนัสงัคมให้พนักงาน) 

โครงการส่วนแบ่งกําไรและเงินโบนสั 

เป็นเงินเ พ่ิมหรือเงินพิเศษที่ กิจการจ่ายให้แก่พนักงาน

นอกเหนือจากเงนิเดือนและค่าจ้างตามปกติ  

 การคาํนวณเงินโบนัสสามารถแยกได้ 3 เกณฑ ์ดังน้ี 

1. จากผลกาํไรหลังเงินโบนัสแต่ก่อนภาษีเงินได้ 
2. จากผลกาํไรหลังภาษีเงนิได้แต่ก่อนเงินโบนัส 
3. จากผลกาํไรหลังเงินโบนัสและภาษเีงนิได้ 

การคาํนวณเงินโบนัสจากผลกาํไรหลงัเงินโบนัสแต่ก่อนภาษีเงินได ้

ตวัอย่างท่ี 1-6 บริษัทนนทรี จาํกดัมีกาํไรก่อนจ่ายเงินโบนัสสาํหรับ

ปี 25x4 เท่ากับ 200,000 บาท มีเง่ือนไขในสัญญาการจ่ายเงิน

โบนัสให้กบัพนักงานคือ อตัราเงินโบนัส 20% ของผลกาํไร  
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สาํหรับวิธีแรก บริษัทจะจ่ายเงินโบนัสจํานวน 33,333.33  
บาท ในเดือนมกราคม 25x5 ซ่ึงคาํนวณได้จากสมการต่อไปน้ี 

  B   =     b(I -  B) 

   กาํหนดให้  B  =  เงนิโบนัส  
    b  =   อตัราผลรางวัล 
    I  =   กาํไรก่อนเงนิโบนัส 

 
แทนค่าในสมการ 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

โบนัสมดีังน้ี 

 เงินโบนัส ........................... 33,333.33   
 เงินโบนัสค้างจ่าย ............... 33,333.33   

ในเดือนมกราคม 25x5 เมื่ อบริษัทจ่ายเงินโบนัส การบันทึก

บญัชีในสมุดรายวันมดีังน้ี 
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 เงินโบนัสค้างจ่าย ............... 33,333.33  
 เงินสด .............................. 33,333.33 

การคาํนวณเงินโบนัสจากผลกาํไรหลงัภาษีแต่ก่อนเงินโบนัส 

ตวัอย่างท่ี 1-7 บริษัทนนทรี จาํกดัมีกาํไรก่อนจ่ายเงินโบนัสสาํหรับ

ปี 25x4 เท่ากับ 200,000 บาท มีเง่ือนไขในสัญญาการจ่ายเงิน

โบนัสให้กบัพนักงานคือ อตัราเงินโบนัส 20% ของผลกาํไร อตัรา

ภาษีเงินได้เท่ากบั 40% 

สาํหรับวิธทีี่ สอง บริษัทจะจ่ายเงนิโบนัสจาํนวน 26,086.95  บาท 

ในเดือนมกราคม 25x5 ซ่ึงคาํนวณได้ดังน้ี 

  B   =   b(I -  T)    
  T   =    t(I - B)    

กาํหนดเพ่ิมเติมให้ T  =  ภาษีเงนิได้ 

  t   =  อตัราภาษีเงนิได้ 
 

แทนค่าในสมการ B   =   0.20(200,000-T)  -------  
แทนค่าในสมการ T   =    0.40(200,000-B)  -------  
แทนค่าสมการ  ใน  B =   0.20[200,000-0.40(200,000-B)] 
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  B  =   0.20(120,000 +0.40B) 
  B   =   24,000 + 0.08B 
                          0.92B =   24,000  
  B   =   26,086.95  บาท 

การคาํนวณเงินโบนัสจากผลกาํไรหลงัเงินโบนัสและภาษีเงินได ้

ตวัอย่างท่ี 1-8 จากโจทน์ในตัวอย่างที่1-7 สาํหรับวิธทีี่ สาม บริษัท

จะจ่ายเงินโบนัทจาํนวน 21,428.57 บาท ในเดือนมกราคม 25x5 ซ่ึง

การคาํนวณได้ดังน้ี 
  B   =   b(I - B -  T)   
  T  =    t(I - B)    

แทนค่าในสมการ  B   =0.20(200,000-B-T)   -------  
แทนค่าในสมการ T   =0.40(200,000-B)  -------  
แทนค่าสมการ ในB = 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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สิ้นปี 25x4 บริษัทนนทรีจะบันทกึและแสดงเงินโบนัสค้างจ่าย

และภาษีเงนิได้ค้างจ่ายเป็นหน้ีสนิหมุนเวียนในงบดุล ดังน้ี 

 เงินโบนัส ............................... 21,428.57   
 เงินโบนัสค้างจ่าย .................. 21,428.57   
   (บนัทกึเงนิโบนัสค้างจ่าย) 

 ภาษีเงนิได้ ............................. 71,428.57   
 ภาษีเงนิได้ค้างจ่าย ................. 71,428.57   
   (บนัทกึภาษีเงนิได้ค้างจ่าย) 
การลาระยะสั้นท่ีไดร้บัค่าตอบแทน 
 กิจการอาจให้พนักงานลาโดยยังจ่ายค่าตอบแทนให้หลาย

กรณี เช่น การลาพักผ่อนประจาํปี การลาป่วย การลาเน่ืองจากการ

ทุพพลภาพช่ัวคราว การลาคลอดบุตรหรือการลาเพ่ือเล้ียงบุตร 
 สทิธิในการลางานที่ ยงัไดรั้บค่าตอบแทนม ี2 ประเภท  

 ชนิดสะสม (Accumulated rights) 
 ชนิดไม่สะสม (Non-accumulating rights) 

 สิทธิการลางานท่ียงัไดร้บัค่าตอบแทนชนิดสะสม คือ สิทธิ

การลางานที่ สามารถยกยอดไปใช้ในอนาคตได้ หากไม่ได้ใช้สทิธใิน

งวดปัจจุบนัทั้งหมด 
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ตัวอย่างที่  1-9 บริษัทนนทรีจาํกดัเร่ิมดาํเนินงานในวันที่  1 มกราคม 

25x1 บริษัทจ้างพนักงาน 10 คน และ จ่ายค่าตอบแทนสปัดาห์ละ  
4,8 00 บาท ในปี 25x1 พนักงานมีวันหยุดพักผ่อนที่ ยังมิได้ใช้จาํนวน 

20 สปัดาห์ ในปี 25x2 พนักงานใช้วันหยุดพักผ่อนดังกล่าว แต่

ปัจจุบันพนักงานได้ค่าตอบแทนสปัดาห์ละ 5,400 บาท บริษัทนนทรี 

จะบนัทกึค่าตอบแทนจากการลาพักผ่อน ณ วันที่  31 ธนัวาคม 25x1 
ดังน้ี  

ค่าตอบแทน ...................................................... 96,000   
      ค่าตอบแทนจากการลาพักผ่อนค้างจ่าย(20 สปัดาห์ x 4,800).9,600  

ณ วันที่  31 ธนัวาคม 25x1 บริษัทนนทรีรายงานหน้ีสนิในงบ
แสดงฐานะการเงิน 96,000 ในปี 25x2 บริษัทนนทรี บันทกึการจ่าย
ค่าตอบแทนระหว่างการลาพักผ่อนของพนักงาน ดังน้ี 

ค่าตอบแทนจากการลาพักผ่อนค้างจ่าย……..96,000   

ค่าตอบแทน ...................................................... 12,000   

        เงนิสด (20 สปัดาห์ x 5,400 บาท)…………………………108,000    
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  สิทธิการลางานท่ียงัไดร้บัค่าตอบแทนชนิดไม่สะสม คือสทิธิ

การลางานที่ จะไม่มีถูกยกยอดยกไป สทิธกิารลางานดังกล่าวจะหมด

สทิธไิปหากสทิธใินงวดปัจจุบนัไม่ได้ถูกใช้ทั้งหมด 

การประมาณการหนี้ สิน (Provision)  

 เป็นสถานการณ์เกี่ ยวกับความไม่แน่นอนที่ อาจจะมีการขาดทุน

เกดิขึ้น 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  37 (ปรับปรุง 2552) คาํนิยาม 

“ประมาณการหนี้ สิน” คือ หน้ีสินที่ มีความไม่แน่นอนเกี่ ยวกับ

จังหวะเวลาหรือจาํนวนที่ ต้องจ่ายชาํระ และกาํหนดว่าประมาณการ

หนี้ สินจะรับรู้ เป็นหน้ีสินในงบดุลเมื่ อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อ

ต่อไปน้ี 

1. กิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิดจากเหตุการณ์ใน

อดีต ไม่ว่าภาระผูกพันน้ันจะเป็นภาระผูกพันตามกฎหมายหรือ

ภาระผูกพันจากการอนุมาน 

2. มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที่ กจิการจะสญูเสยีทรัพยากร

ที่ มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกิจการเพ่ือจ่ายชําระภาระผูกพัน

ดังกล่าว  

3.  สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถอื  
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“ขาดทุนที่ อาจเกิดขึ้น” มีระดับของโอกาสที่ จะเกิดขึ้นตั้งแต่มี

โอกาสมากไปจนถงึน้อย โดยแบ่งได้ 3 ระดับดังน้ี 

 1. ระดบัความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ (Probable) หมายถึง 
เหตุการณใ์นอนาคตอาจเกดิขึ้น 

 2. ระดับท่ีเ ป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล  (Reasonably 
possible) หมายถึงมีเหตุผลอนัน่าเช่ือถือว่าโอกาสของเหตุการณใ์น
อนาคตจะเกิดขึ้ นมีมากกว่าจะไม่เกิดขึ้ น แต่น้อยกว่าระดับความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ 

3. ระดบัไม่น่าเป็นไปได ้ยากยิ่ งท่ีจะเกิด (Remote) หมายถงึ 
มีโอกาสเกิดขึ้ นยาก หรือ โอกาสของเหตุการณ์ในอนาคตที่ จะ

เกดิขึ้นมีเพียงเลก็น้อยเท่าน้ัน 
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ตวัอย่างท่ี 1-10 บริษัทนนทรีจาํกัดขายสินค้าโดยให้การ

รับประกันสินค้า กิจการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแก้ไขความ

เสียหายที่ เกิดขึ้ นของสินค้าที่ เสียหายจากการผลิตภายใน 1 ปีนับ

จากวันที่ ซ้ือ ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพียงเลก็น้อยแต่เกิดกับสินค้า

ทุกรายการที่ จาํหน่าย ต้นทุนในการแก้ไขความเสียหายจะมีจาํนวน

ประมาณ 2 ล้านบาท หากความเสยีหายที่ สาํคัญและเกดิกบัสนิค้าทุก

รายการที่ จาํหน่าย ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขความเสียหายจะมีจาํนวน

ประมาณ 8 ล้านบาท 

จากประสบการณ์ในอดีตของกิจการ และความคาดหมายใน

อนาคตช้ีให้เหน็ว่าในปีที่ จะมาถึง 85% ของสนิค้าที่ ขายจะไม่มีความ

เสียหายเกิดขึ้น 10% ของสินค้าที่ ขายจะมีความเสียหายที่ สาํคัญ 

บริษัทจะต้องประเมินความน่าจะเป็นของกระแสเงินสดที่ กิจการ

จะต้องจ่ายสาํหรับภาระผูกพันในการรับประกนัสนิค้าโดยรวม 

ดังน้ัน ในกรณีน้ีมูลค่าที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นของค่าใช้จ่ายในการ

แก้ไขความเสยีหายจึงเท่ากบั (85% ของ 0) + (10% ของ 2 ล้าน

บาท) + (5% ของ 8 ล้านบาท) = 600,000 บาท 

แผนภาพการตดัสินใจ  

แผนภาพต่อไปนี้ แสดงการตดัสินใจเก่ียวกบัการรบัรู ้

ประมาณการหนี้ สินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
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ได้ 

ไม่ใช่ 

ไม่มี 

ภาพท่ี 1-3 

แผนผงัการตดัสินใจ 
 

    เร่ิม 
 
 

 ภาระผูกพันในปัจจุบนัเกดิจาก 
   เหตุการณใ์นอดีตที่ ก่อให้เกดิ         มภีาระผูกพันที่ อาจเกดิขึ้นหรือไม่? 
      ภาระผูกพันหรือไม่? 
 
          ใช่                  ม ี

   
                            มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ จะ 
     สญูเสยีทรัพยากรหรือไม่?    ไม่น่าเป็นไปได้ใช่หรือไม่? 
 
           ม ี

   
                             สามารถประมาณมูลค่าได้อย่าง         ไม่ได้ (ยากยิ่ งที่ จะเกดิ)               ไม่ใช่ 

      น่าเช่ือถือหรือไม่? 
 
 
   
 
                       ต้องรับรู้เป็นหนี้สนิ   เปิดเผยหนี้สนิที่ อาจเกดิข้ึน   ไม่ต้องรับรู้และ 
                                  ไม่ต้องเปิดเผย 

 

 

 

ไม่มี ใช่ 
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ตัวอย่างรายการขาดทุนที่ อาจเกิดข้ึน 

1. การฟ้องร้องและสทิธเิรียกร้อง (Litigation and claims) 
2. ต้นทุนของการรับประกนัสนิค้า (Guarantee and warranty 

cost) 
3. ของสมนาคุณและคูปอง (Premiums and coupons) 

ตารางท่ี 1-2 การบญัชีสาํหรับขาดทุนที่ อาจเกดิขึ้น 
 บนัทกึ

เป็น

หนี้สนิ 

ไม่

บนัทกึ

เป็น

หน้ีสนิ 

อาจ

บนัทกึ

เป็น

หนี้สนิ* 
ขาดทุนที่ เกี่ ยวข้องกบั    
1. ภาระผูกพันเกี่ ยวกบัการรับประกนั

คุณภาพผลิตภณัฑ ์
×   

2. ของสมมาคุณ (Premium) ที่ มอบ

ให้กบัลูกค้า 

×   

3. ความเสี่ ยงจากความเสียหายหรือ

การสูญเสียสินทรัพย์ของกิจการ

จากไฟไหม้ เหตุระเบิดหรือความ

เสยีหายอื่ น ๆ  

 ×  
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 บนัทกึ

เป็น

หนี้สนิ 

ไม่

บนัทกึ

เป็น

หน้ีสนิ 

อาจ

บนัทกึ

เป็น

หนี้สนิ* 
4. ความเสี่ ยงโดยทั่วไปในการดาํเนิน

ธรุกจิ 
 ×  

5. ความเสี่ ยงของผลขาดทุนจากภัย

พิบัติในสินทรัพย์ที่ เอาประกันกับ

บริษัทประกนัภยั 

 ×  

6. แนวโน้มที่ อาจถูกเวนคืนสนิทรัพย์   × 
7. การรอตัดสนิคดีความ   × 
8. ข้อเรียกร้องที่ เกิดขึ้ นแล้วหรือมี

โอกาสเกดิขึ้น 
  × 

9. การคํา้ประกนัหน้ีสนิของบุคคลอื่ น   × 
10. ข้อผูกพันของธนาคารพาณิชย์

ภายใต้ "Standby letters of credit" 
  × 

11. ข้อตกลงที่ จะซื้ อลูกหน้ีคืน (หรือ

สินทรัพย์ที่ เกี่ ยวข้องอื่ น) ที่ กิจการ

ขายออกไป 

  × 

 * จะบนัทกึเป็นหนี้ สินเมื่ อมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างแน่และ
สามารถประมาณการได้อย่างสมเหตุสมผล 
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รายการขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีพบกนัอยู่เสมอ 

1.การฟ้องร้องและสทิธเิรียกร้อง (Litigation and claims) 

2.ต้นทุนของการรับประกนัสนิค้า (Guarantee and warranty cost) 

3.ของสมนาคุณและปอง (Premiums and coupons) 

4.สิ่ งแวดล้อม (Environmental) 

5.สญัญาที่ สร้างภาระ (Onerous contracts) 

6.การปรับโครงสร้าง (Restructuring) 

 
การฟ้องรอ้งและสิทธิเรียกรอ้ง 

ปัจจัยต่อไปนี้ จะต้องนํามาพิจารณาเพ่ือตัดสินว่า คดีที่ อยู่

ระหว่างการตัดสิน จะต้องแสดงเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบดุล

หรือไม่  

1. งวดเวลาที่ เหตุการณน้ั์นเกดิขึ้น 
2. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าผลการตัดสนิจะไม่น่าพอใจ 
3. มีความสามารถในการประมาณจํานวนขาดทุนได้อย่าง

สมเหตุสมผล 
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ตน้ทุนของการรบัประกนั  

การรับประกนัสนิค้า (Warranty หรือ Product guarantee) คือ
สัญญาที่ ผู้ขายทํากับผู้ซื้ อเพ่ือรับประกันข้อบกพร่องของสินค้า 

ปริมาณที่ ขาดไป หรือประสทิธภิาพการใช้งานของสนิค้า  

กิจการจะรับรู้ หน้ีสินเกี่ ยวกับการรับประกันในสมุดบัญชี ก็

ต่อเมื่ อกิจการคาดว่าโอกาสที่ ลูกค้าจะมาเรียกร้องค่าเสียหาย

ค่อนข้างแน่และกิจการสามารถประมาณการค่าใช้จ่ายได้อย่าง

สมเหตุสมผล  

วิธกีารบัญชีที่ ใช้สาํหรับต้นทุนการรับประกนัมี 2 วิธคืีอ (1) วิธี
เงินสด และ (2) วิธเีงนิค้าง  

วิธีเงินสด 

ต้นทุนการรับประกนัจะบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกดิรายการขึ้น

จริง วิธีเงินสดจะนาํมาใช้เมื่ อกิจการไม่บันทึกหนี้ สินที่ เกิดจากการ

รับประกนัในปีที่ ขายเน่ืองจาก 

1. ไม่มีโอกาสที่ หนี้สนิจะเกดิขึ้น หรือ 
2. จาํนวนหนี้สนิไม่สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล 
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วิธีเงินคา้ง 

ต้นทุนการรับประกนัจะบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายดาํเนินงานในปีท่ีขาย  

การบญัชี แบ่งออกเป็น 2 วิธ ีคือ  

(1) บนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายการรับประกนั  
(2) บนัทกึเป็นรายได้การรับประกนั  

(1) วิ ธีบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายการรับประกัน (Expense 
warranty approach) ใช้เมื่ อกิจการคิดรายได้จากการรับประกัน
สนิค้ารวมกบัยอดขายแล้ว (ไม่สามารถแยกจากการขายได้)  

ตัวอย่างท่ี 1-11 บริษัทนนทรีเคร่ืองกล จํากัด ดําเนินการผลิต

เคร่ืองจกัรใหม่ในเดือนกรกฎาคม 25x4  

 ปี 31 ธันวาคม 25x4 บริษัทสามารถขายเคร่ืองจักรได้ 100 

เคร่ือง ราคาขายเคร่ืองละ 200,000 บาท เคร่ืองจักรแต่ละเคร่ืองมี

สญัญารับประกนั อายุ 1 ปี  

 จากประสบการณใ์นอดีต บริษัทประมาณว่าต้นทุนการรับประกนั

จะเกดิขึ้นประมาณ 8,000 บาทต่อเคร่ืองจกัร 1 เคร่ือง  
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 บริษัทคาดว่าจะต้องเปล่ียนอะไหล่และให้บริการตามสัญญา

รับประกัน ต้นทุนการรับประกันเกิดขึ้ นจริง 160,000 บาทในปี 

25x4 และ  640,000 บาทในปี 25x5  

บริษัทจะรับรู้ ค่าใช้จ่ายการรับประกนั ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึง

เดือนธนัวาคม 25x4 ในสมุดรายวันทัว่ไป ดังน้ี 

 ค่าใช้จ่ายการรับประกนั ................. 160,000 
 เงินสด/สนิค้า/ค่าแรงงานค้างจ่าย ............ 160,000 
 (บนัทกึต้นทุนการรับประกนัที่ เกดิขึ้นจริง) 
       ค่าใช้จ่ายการรับประกนั ............... 640,000 
 ประมาณการหน้ีสนิภายใต้สญัญารับประกนั .... 640,000 
(ประมาณการหนี้สนิคงค้าง [8,000บาท×100 เคร่ือง]-160,000) 

บริษทัจะบนัทกึค่าใช้จ่ายการรับประกนัที่ เกดิขึ้นจริงในปี 25x5 

(จากเคร่ืองจักรที่ ขายในปี 25x4) ในสมุดรายวันทัว่ไป ดังน้ี 

 ประมาณการหนี้สนิภายใต้สญัญารับประกนั.... 640,000 
 เงินสด/สนิค้า/ 
 ค่าแรงงานค้างจ่าย ........................ .....640,000 

 (บนัทกึต้นทุนการประกนัที่ เกดิขึ้นจริง) 
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 (2) วิธีบันทึกเป็นรายไดก้ารรับประกัน (Sales warranty 

approach) วิธีน้ีจะนํามาใช้เมื่ อกิจการแยกขายการรับประกัน

ต่างหากจากการขายสนิค้า  

ผู้ขายบันทึกการขายสินค้าพร้อมกับบันทึกรายได้รับล่วงหน้า

จากการรับประกนัสนิค้าเพ่ิมเติม และจะตัดจาํหน่ายโดยวิธเีส้นตรง

ตลอดอายุสญัญา  

 
ตวัอย่างท่ี 1-12 บริษัทนนทรียานยนต์ จํากัด ดําเนินธุรกิจขาย

รถยนต์ บริษัทตั้งราคาขายรถยนต์คันละ 400,000 บาท  

 เ ง่ือนไขของการรับประกันตามปกติคือบริษัทจะจ่ายค่า

ซ่อมแซมทั้งหมดสาํหรับระยะทาง 30,000 กโิลเมตรแรกหรือ 3 ปี

แล้วแต่เงื่ อนไขใดจะถงึก่อน  

 บริษัทได้เสนอขายการรับประกันเพ่ิมเติมให้กับลูกค้าในราคา 

24,000 บาทสาํหรับระยะทางเพ่ิมเติมอีก 30,000 กิโลเมตรหรือ

อกี 3 ปี  
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บริษัทนนทรียานยนต์จะบันทึกการขายรถยนต์ 1 คัน (รวม

การรับประกนัปกติ) และการขายการรับประกนัเพ่ิมเติม  ในวันที่  2 

มกราคม 25x4 ในสมุดรายวันทัว่ไปดังน้ี 
 เงินสด ............................. 424,000 
 ขาย .................................... 400,000 
 รายได้การรับประกนัรับล่วงหน้า . 24,000 

 (บนัทกึการขายรถยนต์และประกนัเพ่ิมเติม) 

การบนัทกึบญัชีเพ่ือรับรู้รายได้ ณ สิ้นปีที่ สี่  (ใช้วิธเีส้นตรง) มีดังน้ี 

 รายได้การรับประกนัรับล่วงหน้า 8,000 
 รายได้การรับประกนั .................. 8,000 

 (ตัดจาํหน่ายรายได้รับล่วงหน้าเป็นรายได้) 

ของสมนาคุณและคูปอง  

บริษัทอาจเสนอของสมนาคุณ (Premium) ให้แก่ลูกค้า (อาจ

ด้วยจาํนวนที่ จาํกดั) เพ่ือตอบแทนการซ้ือสนิค้าของลูกค้า  

กิจการต้องประมาณการค่าใช้จ่ายของสมนาคุณในงวดที่ การ

ขายสนิค้าเกดิขึ้น และปรับปรุงบญัชี ณ วันสิ้นงวดโดยเดบติบญัชีค่า

ของสมนาคุณ (Premium expense) และเครดิตบัญชีประมาณการ

หน้ีสนิสาํหรับของสมนาคุณ (Estimated liability for premiums) 
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ตวัอย่างท่ี 1-13 บริษัทนนทรีบรรจุภัณฑ์ จาํกัดดาํเนินธุรกิจขาย

กล่องถนอมอาหาร  

บริษัทมอบของสมนาคุณให้กับลูกค้า โดยมีเงื่ อนไขว่าลูกค้า

สามารถนาํฝากล่อง 10 ใบพร้อมกบัเงินสด 10 บาท มาแลกชาม

กระเบื้องได้ 1 ใบ  

ต้นทุนชามกระเบื้องใบละ 30 บาท  

ประมาณว่า 60% ของฝากล่องจะถูกนาํมาแลกของ  

รายการของสมนาคุณเร่ิมต้นในเดือนมิถุนายน 25x4   

ตลอดปี 25x4  ลูกค้านาํฝากล่อง 60,000 ใบมาแลกของ

สมนาคุณ 

บริษัทนนทรีบรรจุภัณฑ์จะบันทึกรายการซื้ อชามจํานวน 

20,000 ใบ ราคาต้นทุนใบละ 30 บาท ดังน้ี 
 
 สนิค้าสมนาคุณ ................. 600,000 
 เงินสด ................................. 600,000 
 (บนัทกึการซื้อของสมนาคุณ) 
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บริษัทนนทรีบรรจุภัณฑ์ขายกล่องถนอมอาหารจํานวน 

300,000 ใบ ราคาขายใบละ 32 บาท  

 เงินสด .......................... 9,600,000 
 ขาย ................................. 9,600,000 
 (บนัทกึการขายกล่องถนอมอาหาร) 

การบันทึกบัญชีเมื่ อลูกค้านาํฝากล่องจาํนวน 60,000 ใบมา

แลกของสมนาคุณ พร้อมกบัรับเงินสด 10 บาทต่อฝากล่อง 10 ใบ 

มีดังน้ี 

 เงินสด [(60,000 ÷ 10) × 10 บาท] ............ 60,000 
 ค่าของสมนาคุณ .................................. 120,000 
 สนิค้าสมนาคุณ [(60,000÷10)×30] .............. 180,000 
 (บนัทกึลูกค้าแลกของสมนาคุณ) 

รายการปรับปรุงประมาณการหนี้ สนิสาํหรับของสมนาคุณ (ฝา

กล่อง) ณ วันสิ้นงวดบญัชี มีดงัน้ี 

 ค่าของสมนาคุณ .................................. 240,000 
 ประมาณการหนี้สนิของสมนาคุณ ................. 240,000 
 (บนัทกึประมาณการหน้ีสนิ) 
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กล่องถนอมอาหารที่ ขายทั้งหมดในปี 25x4 300,000 ใบ 

จาํนวนฝากล่องที่ คาดว่าลูกค้าจะนาํมาแลกของ (60%) 180,000  
จาํนวนฝากล่องที่ ลูกค้าแลกของแล้วใน  ปี 25x4 60,000  
จาํนวนที่ คาดว่าจะนาํมาแลกในอนาคต 120,000  
 ต้นทุนของหน้ีสนิโดยประมาณที่ เกดิข้ึนแล้ว   
 (120,000 ÷ 10) × ( 30-10) = 240,000 บาท 

ประมาณการหนี้ สินท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 

   กจิการต้องรับรู้หน้ีสนิที่ เกยีวข้องกบัสิ่ งแวดล้อม (Environmental 
liabilities) 

 การบันทกึประมาณการหนี้ สินที่ เกี่ ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมในงบ

แสดงฐานะการเงินกิจการทาํได้โดยบันทึกต้นทุนสิ่ งแวดล้อมรวม

เป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ที่ เกี่ ยวข้อง และบันทึกประมาณการ

หน้ีสนิด้วยจาํนวนที่ เท่ากนัและในงวดถดัมา 

ตัวอย่างที่  1-14 บริษัทนนทรีปิโตรเลียม จาํกดั ได้รับสมัปทานขุด

เจาะนํ้ามันในอ่าวไทยเป็นเวลาห้าปี บริษัทเร่ิมสร้างฐานะขุดเจาะ 

เมื่ อวันที่  1 มกราคม 25x1 
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1 มกราคม  25x1 
ฐานขดุเจาะนํา้มนั ..................................... 6,209,000 
 หน้ีสนิที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งแวดล้อม ..................... 6,209,000 
 กิจการต้องกําหนดจํานวนประมาณการหนี้ สินโดยใช้มูลค่า

ปัจจุบันของรายรายจ่ายที่ คาดว่าจะต้องนาํมาจ่ายชาํระภาระผูกพัน 

หากมูลค่าของเงินตามเวลามีผลกระทบต่อจํานวนประมาณการ

หน้ีสนิอย่างมสีาระสาํคัญ 

 ระหว่างอายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์บริษัทนนทรีจัดสรร

ต้นทุนฐานขดุเจาะนํา้มันไปเป็นค่าใช้จ่ายการใช้วิธเีส้นตรง บริษัทจะ

บนัทกึค่าใช้จ่ายดังน้ี 

31 ธนัวาคม 25x1, 25x2, 25x3, 25x4, 25x5 
ค่าเสื่ อมราคา(6,209,000/5ปี) ..................... 1,241,800 
 ค่าเสื่ อมราคาสะสม .................................. 1,241,800 

 นอกจากน้ี บริษัทนนทรีต้องบันทกึดอกเบี้ ยค้างจ่ายแต่ละงวด 

บริษัทนนทรีบนัทกึดอกเบี้ยจ่ายและการเพ่ิมขึ้นของหนี้สนิที่ เกี่ ยวกบั

สิ่ งแวดล้อม ณ วันที่  31 ธนัวาคม ดังน้ี 
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31 ธนัวาคม 25x1 

ดอกเบี้ยจ่าย(6,209,000×10%) ..................... 620,900 
 หน้ีสนิที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งแวดล้อม ......................... 620,900 

 ในวันที่  10 มกราคม 25x6 บริษัทนนทรีทาํสญัญากบับริษัทสห
กจิ จาํกัด เพ่ือร้ือถอนฐานขุดเจาะในราคา 9,950,000 บาท บริษัท

นนทรีบนัทกึรายการในสมุดรายวันเพ่ือชาํระหน้ีสนิดังน้ี 

10 มกราคม 25x6 

หน้ีสนิที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งแวดล้อม ...................... 10,000,000 
 กาํไรจากการชาํระหน้ี 
 ที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งแวดล้อม ................................... 50,000 
 เงินสด ................................................... 9,950,000 

 ผลจากการคิดลด ทําให้บริษัทนนทรีมีต้นทุนเกิดขึ้ นสอง

ประเภท คือ (1) ต้นทุนในการดาํเนินงานที่ เกี่ ยวกับค่าเสื่ อมราคา 

และ (2) ต้นทุนทางการเงนิที่ เกี่ ยวกบัดอกเบี้ยจ่าย 

สญัญาท่ีสรา้งภาระ 

หมายถึง สัญญาที่ ก่อให้เกิดต้นทุนที่ ไม่อาจหลีกเล่ียงได้ 

(Unavoidable costs) เช่นสญัญาเช่าที่ ไม่สามารถยกเลิกได้ ซ่ึงต้นทุน

ดังกล่าวมีจาํนวนสงูกว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่ คาดว่าจะได้รับ 
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ตัวอย่างที่  1-15 บริษัทนนทรี จาํกัดดาํเนินงานโดยเช่าโรงงาน

ภายใต้สญัญาเช่าดาํเนินงาน บริษัทตัดสนิใจย้ายสถานที่ ดาํเนินงาน

ไปยังโรงงานแห่งใหม่ บริษัทนนทรี บันทกึรายการในสมุดรายวัน 

ดังน้ี 
 ขาดทุนจากสญัญาเช่า ............................ 100,000 
 หน้ีสนิจากสญัญาเช่า ................................... 100,000 
 ต้นทุนที่ ไม่อาจหลีกเลี้ ยงได้ คือ ต้นทุนสทุธติามสัญญาซ่ึงเป็น

จํานวนที่ ตํ่ากว่าของ (1) ต้นทุนที่ ต้องจ่ายเพ่ือปฏิบัติตามสัญญา

หรือ (2) ต้นทุนค่าชดเชยหรือค่าปรับที่ ต้องจ่ายเนื่ องจากไม่ปฏบิัติ

ตามสญัญา 
 
การปรบัโครงสรา้ง 
 หมายถงึ แผนงานที่ อยู่ภายใต้การวางแผนและควบคุมของฝ่าย

บริหารของกิจการ เช่น การขายหรือยกเลิกสายงานธุรกิจ การ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างบริหาร การปรับโครงสร้างองค์กร 
 การปรับโครงสร้างจะเกิดขึ้ นได้กต่็อเมื่ อกิจการได้ปฏิบัติตาม

ข้อกาํหนดทุกข้อต่อไปน้ี 
 1.กิจการมีแผนการปรับโครงสร้างอย่างเป็นทางการอย่าง
ละเอยีดที่ ระบุถงึรายการต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย 



1-44    การบญัชีขั้นกลาง II 
 

 ธรุกจิหรือส่วนของธุรกจิที่ เกี่ ยวข้อง 
 สถานประกอบการหลักที่ จะได้รับผลกระทบ 
 สถานประกอบการหน้าที่ งานและจํานวนพนักงาน
โดยประมาณที่ จะได้รับค่าตอบแทนจากการเลิกจ้าง 

 รายจ่ายที่ กจิการจะต้องรับภาระ 
 เวลาที่ จะมกีารปฏบิตัิตามแผนการปรับโครงสร้าง 

 2.กิจการเร่ิมปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสร้างหรือประกาศ
ลักษณะหลักของแผนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบทราบ 
 ต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องและไม่เกี่ ยวข้องกบัการปรับโครงสร้าง มีดังน้ี 

  
การเปล่ียนแปลงประมาณการหนี้ สิน 
 กิจการต้องทบทวนประมาณการการหน้ีสิน ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน และปรับปรุงประมาณการหน้ีสินดังกล่าว

เพ่ือสะท้อนให้เหน็ถงึประมาณการที่ ดีที่ สดุ 

รายจ่ายท่ีรวมในการปรบัโครงสรา้ง  (ทางตรงและส่วนเพิ่ม)         รายจ่ายท่ีไม่นาํมารวมในการปรบัโครงสรา้ง 
*ต้นทุนในการเลิกจ้างพนักงาน                                                    *เงินลงทุนในระบบหรือเครือข่ายใหม่ 
*ต้นทุนในการเลิกสญัญา เช่น ค่าปรับเนื่ องจากยกเลิก                         ที่ เกี่ ยวข้องกบัการจาํหน่าย 
  สญัญา                                                                                *ค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือโยกย้ายพนักงาน 
*ประมาณการสญัญาที่ สร้างภาระ                                                  *ค่าใช้จ่ายในการเคลื่ อนย้ายสนิทรัพย์ 
                                                                                           *ค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือการตลาด 
                                                                                           *ค่าใช้จ่ายดาํเนินงานในอนาคต 
                                                                                            หรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในอนาคต  
                                                                                            ที่ คาดคะเน                                    
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ประมาณการหนี้ สินกบัหนี้ สินอ่ืน  

ประมาณการหนี้สนิสามารถแยกจากหนี้ สนิประเภทอื่ นได้อย่าง

ชัดเจน เน่ืองจากประมาณการหนี้ สินเป็นหนี้ สินที่ มีจํานวนหรือ

จังหวะเวลาของการจ่ายชาํระที่ ไม่แน่นอน  

ตามปกติกิจการจะแสดงประมาณการหน้ีสินในงบดุลเป็น

รายการแยกต่างหากจากเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่ น 

เหตุการท่ีอาจเกิดข้ึน (Contingencies) 

หมายถึง การมีอยู่ของเง่ือนไข สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่

เกี่ ยวกับความไม่แน่นอน ซ่ึงมีความเป็นไปได้ที่ กิจการอาจจะเกิด

กาํไรหรือขาดทุน  

สินทรพัยท่ี์อาจเกิดข้ึน (Contingent assets)  

หรือกาํไรที่ อาจเกิดขึ้น (Gain contingency) หมายถึง ข้อ

เรียกร้องหรือสิทธิที่ กิจการมีโอกาสที่ จะได้รับสินทรัพย์ โดยทั่วไป

กาํไรที่ อาจเกดิขึ้น ได้แก่ 
 1.โอกาสที่ จะได้รับของขวัญ เงนิบริจาค เงนิรางวัลและอื่ นๆ 
 2.โอกาสที่ จะได้รับภาษีคืนจากรัฐบาล 
 3.โอกาสที่ จะได้รับค่าสนิไหมทดแทนหากชนะคดีที่ อยู่ระหว่าง
การพิจารณาและตัดสนิของศาล 
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 ด้วยเหตุที่ นักบัญชีเลือกนโยบายบัญชีโดยใช้หลักความ

ระมัดระวัง (Conservative policy) ดังน้ันจึงไม่มีบนัทกึบัญชี สาํหรับ

รายการกาํไรหรือสนิทรัพย์ที่ อาจเกดิขึ้น เพียงแต่เปิดเผยหมายเหตุ
ในงบการเงินหากมีโอกาสค่อนข้างแน่ (Probable) ที่ กําไรหรือ

สินทรัพย์ที่ อาจเกิดขึ้ น น้ันนะเป็นจริงในอนาคต  กิจการไม่

จําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลหากเหตุการณ์ที่ ก่อให้เกิดกําไรหรือ

สนิทรัพย์มีโอกาสเกิดขึ้นน้อนมาก (Less than probable) แต่ถ้า

กจิการมีความมั่นใจว่ารายได้น่าจะเกดิขึ้นอย่างแน่นอน 

ตารางที่  1-3 แนวปฏบิตัิกบัสนิทรัพย์ที่ อาจเกดิขึ้น 
ผลลพัท ์ ความน่าจะเป็น วิธีปฏิบติัทางบญัชี 

แน่นอนอย่างเหน็ได้ชัด (Virtually certain) อย่างน้อย 90% รายงานเป็นสนิทรัพย์ (ไม่ใช้ประมาณการ) 

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ (Probable) 51-89% เปิดเผยข้อมูล 

เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล(Possible but not probable) 5-50% ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูล 

ยากยิ่ งที่ จะเกดิ (Remote) น้อยกว่า 5% ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูล 

หน้ีสนิที่ อาจเกดิขึ้น 

เป็นหน้ีสนิที่ ยังไม่สามารถรับรู้ ในงบดุล  แต่ต้องเปิดเผยข้อมูล

เกี่ ยวกบัหน้ีสนิที่ อาจเกดิขึ้นน้ันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

คาํนิยาม “หนี้สนิที่ อาจเกดิขึ้น” หมายถงึรายการขอ้ใดขอ้หนึ่ ง

ต่อไปน้ี 
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1. ภาระผูกพันที่ อาจมีอยู่อนัเนื่ องมาจากเหตุการณใ์นอดีต แต่

การจะทราบว่าภาระผูกพันดังกล่าวมีอยู่หรือไม่น้ันต้องได้รับการ

ยืนยันจากเหตุการณ์อย่างน้อยหน่ึงเหตุการณ์ที่ จะเกิดขึ้ นหรือไม่

เกดิขึ้นในอนาคต  

2. ภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่ งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต แต่

ไม่สามารถรับรู้ เป็นหนี้ สินได้เน่ืองจากเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่ ง

ต่อไปน้ี 

 2.1 ความน่าจะเป็นที่ กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่ มี

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายชาํระผูกพันอยู่ในระดับไม่ถึงความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ หรือ 

 2.2 กิจการไม่สามารถวัดมูลค่าภาระผูกพันได้อย่าง

น่าเช่ือถอืเพียงพอ 

ตารางที่  1-4 แนวปฏบิตัิกบัหน้ีสนิที่ อาจเกดิขึ้น 
ผลลพัท ์ ความน่าจะเป็น วิธีปฏิบติัทางบญัชี 

แน่นอนอย่างเหน็ได้ชัด (Virtually certain) อย่างน้อย 90% รายงานเป็นหนี้สนิ (ประมาณการ) 

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ (Probable) 51-89% รายงานเป็นหนี้สนิ (ประมาณการ) 

เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล(Possible but not probable) 5-50% เปิดเผยข้อมูล 

ยากยิ่ งที่ จะเกดิ (Remote) น้อยกว่า 5% ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูล 
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ประมาณการหนี้ สินกบัหนี้ สินท่ีอาจเกิดข้ึน 

ข้อแตกต่างระหว่างประมาณการหนี้สนิและหนี้สนิที่ อาจเกดิขึ้น 

มีดังน้ี 

1. ประมาณการหนี้ สินต้องรับรู้ ในงบดุลหากกิจการสามารถ

ประมาณมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถอื  

2. หน้ีสินที่ อาจเกิดขึ้ นยังไม่ถือเป็นหน้ีสิน ไม่รับรู้ ในงบดุล

เน่ืองจาก 

2.1 หนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้นเป็นภาระผูกพันที่ อาจมีอยู่แต่ยัง

ไม่ได้รับการยืนยันว่ากิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันที่ จะสูญเสีย

ทรัพยากรที่ มปีระโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 

2.2 หนี้ สนิที่ อาจเกดิขึ้นเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันแต่ไม่

อาจรับรู้ เป็นหน้ีสนิในงบดุลได้เน่ืองจากไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารรับรู้

รายการ 
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การเปิดเผยขอ้มูล 

สาํหรับประมาณการหนี้สนิแต่ละประเภท ดังน้ี 

1. จาํนวนประมาณการหน้ีสนิ ณ วันต้นงวดและวันสิ้นงวด 

2. จํานวนประมาณการหน้ีสินที่ รับรู้ ในระหว่างงวด ซ่ึงรวมถึง

จาํนวนที่ เพ่ิมขึ้นของประมาณการหนี้สนิที่ มีอยู่ 

3. จํานวนที่ ตัดออกจากบัญชีประมาณการหน้ีสินในระหว่างงวด 

เช่น รายจ่ายที่ เกดิขึ้นและนาํไปลดประมาณการหนี้สนิ 

4. จํานวนประมาณการหน้ีสินที่ ต้องกลับบัญชีในระหว่างงวด
เน่ืองจากบนัทกึไว้สงูเกนิไป 

5. จาํนวนคิดลดที่ เพ่ิมขึ้ นในระหว่างงวดของประมาณการหน้ีสิน
เ น่ืองจาก เวลาที่ ผ่ านไปและจากผลของอัตราคิดลดที่

เปล่ียนแปลงกจิการไม่จาํเป็นต้องแสดงข้อมูลเปรียบเทยีบ 
6. คําอธิบายโดยสังเขปเกี่ ยวกับลักษณะภาระผูกพันและจังหวะ

เวลาที่ กจิการคาดว่าจะสญูเสยีประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 
7. ความไม่แน่นอนเกี่ ยวกบัจาํนวนหรือจังหวะเวลาของการสญูเสยี

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ กิจการต้องเปิดเผยข้อสมมติสําคัญ

เกี่ ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตเมื่ อกิจการจําเป็นต้องเปิดเผย

ข้อมูลให้เพียงพอ 
8. จาํนวนรายจ่ายที่ คาดว่าจะได้รับชดเชย โดยระบุจาํนวนสนิทรัพย์

ที่ กจิการรับรู้สาํหรับรายจ่ายที่ คาดว่าจะได้รับชดเชยน้ัน 


