
เฉลยบทที ่1 

หนี้ สินหมุนเวียน ประมาณการหนี้ สินและเหตุการณที์อ่าจเกิดข้ึน 

(Current Liabilities  Provisions and Contingencies) 

ขอ้ 1-1  

รายการที่ สนิทรัพย์ หน้ีสนิ  ส่วนของเจ้าของ กาํไรสทุธ ิ

1 พ พ ไม่ ไม่ 

2 ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ 

3 ไม่ พ ล ล 

4 พ พ ไม่ ไม่ 

5 ไม่ พ ล ล 

6 พ พ พ พ 

7 ล พ ล ล 

8 ไม่ พ ล ล 

9 ไม่ พ ล ล 

10 ไม่ พ ล ล 

11 ไม่ พ ล ล 

12 ล ล ไม่ ไม่ 

13 พ พ พ พ 

14 ล ไม่ ล ล 

15 ไม่ ล พ พ 

16 ไม่ พ ล ล 

ขอ้ 1-2 (ก)  

2 กุมภาพนัธ ์ 

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

 เจ้าหน้ี ........................................................................... 98,000 

26 กุมภาพนัธ ์

 เจ้าหน้ี ..................................................................... 98,000 

 สว่นลดรับที่สญูเสยี ...................................................... 2,000 

 เงนิสด......................................................................... 100,000 
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1 เมษายน 

 รถบรรทกุ ................................................................ 80,000 

 เงนิสด............................................................................. 8,000 

 ตัว๋เงนิจ่าย ...................................................................... 72,000 

1 พฤษภาคม 

 เงนิสด................................................................... 160,000 

 สว่นลดตัว๋เงนิจ่าย ...................................................... 24,000 

 ตัว๋เงนิจ่าย .................................................................... 184,000 

1 สิงหาคม 

 กาํไรสะสม (ประกาศจ่ายเงนิปันผล) ........................... 600,000 

 เงนิปันผลค้างจ่าย .......................................................... 600,000 

10 กนัยายน 

 เงนิปันผลค้างจ่าย .................................................... 600,000 

 เงนิสด......................................................................... 600,000 

 

(ข)  

31 ธนัวาคม 

 1. ไม่มรีายการปรับปรงุ 

 2.  

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

 ดอกเบี้ยค้างจ่าย ................................................................ 6,480 

 3.  

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

 สว่นลดตัว๋เงนิจ่าย ............................................................. 16,000 

 

 4. ไม่มรีายการปรับปรงุ 

 

ขอ้ 1-3 

 1.  ธนัวาคม 5 

 เงนิสด....................................................................... 1,000 

 เงนิมดัจาํ (หน้ีสนิ) ............................................................ 1,000 
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 2. ธนัวาคม 1-31 

 เงนิสด................................................................ 1,669,500 

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

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

 

 3. ธนัวาคม 10 

 รถบรรทกุ .............................................................. 207,900 

 เงนิสด......................................................................... 207,950 

 4. ธนัวาคม 31 

 ที่จอดรถ ................................................................ 168,000 

 ประมาณการหน้ีสนิจากการปรับโครงสร้าง .......................... 168,000 

 

ขอ้ 1-4 

1. คาํนวณอตัราสว่นต่อไปน้ี 

ก. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (สินทรัพย์หมุนเวียน/หน้ีสินหมุนเวียน) : 150,000/100,000 = 1.50 

คําตอบที่คํานวณได้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าผลต่าง 180,000 บาท ระหว่างหน้ีสินรวมและ

หน้ีสินที่โจทย์ให้มา เป็น 'หน้ีสินระยะยาว' หากสมมติว่าผลต่างดังกล่าวเป็นหน้ีสินระยะสั้น 

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

ข. อตัราสว่นหน้ีสนิต่อทนุ (หน้ีสนิรวม/สว่นของผู้ถอืหุ้นรวม) : 600,000/400,000 = 1.5 

ค. อตัราสว่นหน้ีสนิ (หน้ีสนิรวม/สนิทรัพยร์วม) : 600,000/1,000,000 = 0.60 

2. ประการแรก การก่อภาระผูกพันระยะยาวใหม่ (Refinancing arrangement) ต้องได้รับการสนับสนุนจาก

หลกัฐานที่เป็นเอกสาร ประการที่สอง หากการก่อภาระผูกพันระยะยาวเกิดขึ้ นก่อนวันที่งบดุลจะถูกเผยแพร่ 

ผู้ตรวจสอบบญัชีต้องสามารถพิสจูน์ได้ว่าการก่อหน้ีได้เกดิขึ้นจริง 

 

ขอ้ 1-5 

(ก) 

1 กนัยายน 

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

 เจ้าหน้ี ........................................................................... 50,000 
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1 ตุลาคม 

 เจ้าหน้ี ..................................................................... 50,000 

 ตัว๋เงนิจ่าย ...................................................................... 50,000 

1 ตุลาคม 

 เงนิสด..................................................................... 50,000 

 สว่นลดตัว๋เงนิจ่าย ........................................................ 6,000 

 ตัว๋เงนิจ่าย ...................................................................... 56,000 

(ข) 

31 ธนัวาคม 

 ดอกเบี้ยจ่าย ............................................................... 1,500 

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

31 ธนัวาคม 

 ดอกเบี้ยจ่าย ............................................................... 1,500 

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

 

(ค)      (1)  ตัว๋เงนิจ่าย      50,000  บาท 

  ดอกเบี้ยค้างจ่าย      

         51,500 

  1,500 

(2)  ตัว๋เงนิจ่าย      56,000  บาท 

  หัก: ส่วนลด (6,000-1,500)    

         51,500 

  4,500 

ขอ้ 1-6 

(ก) เนื่องจากสาเหตขุองการฟ้องร้องเกิดขึ้ นก่อนวันที่ในงบดุลและเนื่องจากผลลัพธ์ที่จะออกมาไม่น่าพอใจมีโอกาส

เกดิขึ้นค่อนข้างแน่และสามารถประมาณการได้อย่างสมเหตสุมผล สายการบินสยามจึงควรรายงานขาดทุนและหน้ีสนิ

ในวนัที่ 31 ธนัวาคม 25x4 ในงบการเงนิ ดงัน้ี 

 ขาดทนุจากอบุตัเิหตทุี่ไม่ได้ทาํประกนั ...................... 30,000,000 

 ประมาณการหน้ีสนิ-จากอบุตัเิหตทุี่ไม่ได้ทาํประกนั ...........30,000,000 

 (50,000,000 x 60%) 

 เน่ืองจากอบุตัเิหตทุี่เกดิขึ้นระหว่างปี 25x4 บริษทัจงึถูกฟ้องร้องเป็นเงนิ 5,000,000 บาท บริษัทจึงบันทกึ

ประมาณการหน้ีสนิ 3,000,000 บาทสาํหรับปี  

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

(ข) บริษทัไม่จาํเป็นต้องบนัทกึหน้ีสนิสาํหรับขาดทนุจากความเสี่ยงที่ไม่ได้ทาํประกนัภยั  สาเหตขุองขาดทนุต้อง

เกดิขึ้นในหรือก่อนวนัที่ในงบดุล สาํหรับขาดทนุจากเหตกุารณท์ื่อาจเกดิขึ้นที่จะจดบนัทกึบญัชี 
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ขอ้ 1-7 

บริษัทวงศ์วนา จาํกดั 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรับปีสิ้นสุด 25x4 

 รายได้   10,000,000 บาท 

 ต้นทุนสินค้าขาย   7,000,000  

 กาํไรขั้นต้น   3,000,000  

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,000,000    

 เงินโบนัสที่ปันส่วนจากผลกาํไร         198,198  1,198,198  

 กาํไรก่อนภาษีเงินได้   1,801,802  

 ภาษีเงินได้   810,811  

 กาํไรสทุธ ิ   990,991  

การคาํนวณเงนิโบนัสและภาษี 

 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)]  แทนค่า (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 

ขอ้ 1-8 

1. ประมาณการค่าประกนั 

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

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

ยอดขายปี 25x4  1,200,000 x .09 =   108,000

 รวมต้นทนุโดยประมาณ               279,000 

  บาท 

 รวมรายจ่ายค่าประกนัที่เกดิขึ้นแล้ว                85,700

ยอดคงเหลอืของหน้ีสนิ 31 ธค.25x4    193,300 

* 

* ปี 25x2 – 6,500 บาท;  ปี 25x3 – 17,200 บาท และปี 25x4 – 62,000 บาท 
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บัญชีหน้ีสนิมียอดคงเหลือ 193,300 บาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x4 ขึ้นอยกูบัผลต่างระหว่างค่า

ประกนัโดยประมาณ (รวม 279,000 บาท) สาํหรับยอดขายสามปีและรายจ่ายค่าประกนัที่เกดิขึ้นจริง (รวม 

85,700 บาท) ระหว่างงวดเดยีวกนั 

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 )]  แทนค่า (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. การคาํนวณหน้ีสนิสาํหรับของสมนาคุณที่ยงัไม่นาํมาใช้ 

 คูปองที่ยังไม่ได้นาํมาใช้สาํหรับ ปี 25x4      1,000   บาท 

 (9,000-8,000) 

 ประมาณของสมนาคุณที่จะถูกนาํมาใช้  

 (25,000x .40)      

   รวม               11,000 

10,000 

ขอ้ 1-9 

 

 สนิค้าสมนาคุณ ....................................................... 120,000 

 เงนิสด......................................................................... 120,000 

 (บนัทกึการซื้อสนิค้าสมนาคุณ 40,000 ช้ินๆละ 3 บาท) 

 เงนิสด.................................................................. 3,300,000 

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

 (บนัทกึการขายสนิค้า 440,000 กล่องๆละ 7.50 บาท) 

 

 ค่าของสมนาคุณ .......................................................... 63,000 

 ประมาณการหน้ีสนิ-สนิค้าสมนาคุณ ....................................... 63,000 

 (บนัทกึลกูค้านาํคูปอง 105,000 ใบมาแลกสนิค้า (105,000/5)x3=63,000) 
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 ค่าของสมนาคุณ .......................................................... 42,600 

 สนิค้าสมนาคุณ ................................................................. 42,600 

 (บนัทกึประมาณการหน้ีสนิสาํหรับของสมนาคุณที่ลกูค้าอาจนาํมาแลกของ  

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x5)  

 การคาํนวณ:  จาํนวนคูปองที่ออกในปี 25x5   440,000

   ประมาณของสมนาคุณที่ลกูค้ามาแลก (40%) 176,000 

 ใบ 

   คูปองที่นาํมาแลกของในปี 25x5   

   ประมาณของสมนาคุณที่ลกูค้าจะแลกในอนาคต   71,000 

105,000 

 ต้นทนุของสมนาคุณที่คาดว่าลกูค้าจะนาํคูปองมาแลก (105,000/5)x3=42,600 บาท 

ขอ้ 1-10 

(1)  

 เงนิสด.................................................................. 3,000,000 

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

 (500x6,000) 

 ค่าใช้จ่ายการรับประกนั ............................................... 20,000 

 เงนิสด/รายการค้างจ่าย ...................................................... 20,000  

 ค่าใช้จ่ายการรับประกนั ............................................. 100,000 

 ประมาณการหน้ีสนิภายใต้สญัญาประกนั ............................. 100,000 

 (120,000-20,000) 

(2)  

 เงนิสด.................................................................. 3,000,000 

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

 รายได้การประกนัรับล่วงหน้า ............................................ 150,000 

 ค่าใช้จ่ายการรับประกนั ............................................... 20,000 

 เงนิสด............................................................................ 20,000  

 รายได้การประกนัรับล่วงหน้า ........................................ 25,000 

 รายได้การรับประกนั ......................................................... 25,000 

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

1. เน่ืองจากตัว๋เงินจ่ายจะครบกาํหนดชาํระในระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี จากวันที่ในงบดุล บริษัทควรรายงานเป็นหน้ีสิน

หมนุเวยีน สถานการณท์ี่ทาํให้ภาระผูกพันระยะสั้นแสดงแยกต่างหากจากหน้ีสนิหมนุเวยีนคอืเมือ่บริษัทลาํสาลีมีความ

ประสงค์จะก่อภาระผูกพันระยะยาวใหม่ (Refinance) ตัว๋เงินจ่ายที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายแยกจากสินทรัพย์หมุนเวียน 

บริษทัต้องมกีฎเกณฑด์งัน้ี 

(1) บริษทัต้องมคีวามประสงคจ์ะก่อภาระผูกพันระยะยาวใหม่ 

(2) บริษัทต้องแสดงความสามารถในการต่ออายุหน้ีหรือปรับกําหนดการชําระหน้ีใหม่ ซึ่งแสดงได้โดยมี

หลักฐานสนับสนุนว่า การจัดหาเงินทุนใหม่เกิดขึ้ นแล้วหลังจากวันที่ในงบดุลแต่ก่อนงบดุลจะเผยแพร่ 

หรือบริษัทได้ทําสัญญาการเงินที่ไม่อาจยกเลิกได้  ส่วนของตัว๋เงินจ่าย 25,000,000 บาทที่ก่อหน้ีใหม่

เทา่น้ันที่จะไม่ต้องนาํไปรวมกบัหน้ีสนิหมนุเวยีน 

 

2. โดยทั่วไป เงินมัดจาํจากลูกคา้จะถูกจัดประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียน (Current liabilities) อย่างไรกต็าม การจัด

ประเภทเงนิมดัจาํเป็นหน้ีสนิหมนุเวยีนหรือไม่หมนุเวยีนน้ันขึ้นอยู่กบัระยะเวลาระหว่างวนัที่รับเงนิมัดจาํและวนัสิ้นสดุ

ของความสมัพันธท์ี่ต้องการเงินมัดจํา ในกรณีน้ี เงินมัดจําจํานวน 6,250,000 บาทจะแยกออกจากหน้ีสินหมุนเวียนถ้า

อปุกรณท์ี่สัง่ซื้อไม่สามารถสง่มอบให้กบัลูกค้าได้ภายในระยะเวลาหน่ึงปีหรือหน่ึงรอบระยะเวลาดาํเนินงานปกติ (ถ้า

นานกว่า) 

 

3. เงินเดือนค้างจ่ายคือหน้ีสินค้างชําระซึ่งในทุกสถานการณ์ กิจการต้องรายงาน เงินเดือนค้างจ่ายเป็นหน้ีสิน

หมนุเวยีน (ไม่สามารถแยกออกได้)  

 

ขอ้ 1-12  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x5 จากหลักฐานที่มีอยู่ ณ วันที่งบการเงินได้รับการอนุมัติพบว่า กิจการไม่มีภาระ

ผูกพันที่เป็นผลมาจากเหตกุารณใ์นอดีต ดังน้ันกิจการต้องไม่รับรู้ประมาณการหน้ีสิน แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

หน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้น นอกจากว่าความน่าจะเป็นที่กจิการจะสญูเสยีทรัพยากรอยู่ในระดบัไม่น่าจะเป็นไปได้ 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x6 กจิการเกดิภาระผูกพันในปัจจุบัน ทาํให้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะ

สญูเสยีทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ ดงัน้ันกจิการต้องรับรู้ประมาณการที่ดีที่สุดที่จะต้องจ่ายชําระภาระผูกพัน

น้ัน 
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ขอ้ 1-13 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x6 

เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันคือ การให้การคํ้าประกัน ภาระผูกพันในปัจจุบัน คือ ภาระผูกพันตาม

สญัญา 

ภาระผูกพันในปัจจุบนัซึง่เกดิจากเหตกุารณใ์นอดตีที่ก่อให้เกดิภาระผูกพัน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x6 การจ่ายชาํระประโยชน์เชิงเศรษฐกจิยงัไม่ถงึระดบัความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ 

การสญูเสยีทรัพยากรที่มปีระโยชน์เชิงเศรษฐกจิเพ่ือจ่ายชาํระ: 

 กิจการยังไม่ต้องรับรู้ประมาณการหน้ีสิน แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการคํ้าประกันเป็นหน้ีสินที่อาจ

เกดิขึ้น นอกจากว่าความน่าจะเป็นที่จะต้องจ่ายชาํระอยู่ในระดบัไม่น่าเป็นไปได้ 

ข้อสรปุ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x6 

เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน คือ การให้การคํ้าประกัน ภาระผูกพันในปัจจุบัน คือ ภาระผูกพันตาม

สญัญา 

ภาระผูกพันในปัจจุบนัซึง่เกดิจากเหตกุารณใ์นอดตีที่ก่อให้เกดิภาระผูกพัน 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 25x6 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิเพ่ือจ่ายชาํระภาระผูกพันดงักล่าว 

การสญูเสยีทรัพยากรที่มปีระโยชน์เชิงเศรษฐกจิเพ่ือจ่ายชาํระ: 

 กจิการต้องรับรู้ประมาณการหน้ีสนิด้วยจาํนวนประมาณการที่ดทีี่สดุของภาระผูกพัน 

ข้อสรปุ 

ข้อสงัเกต ตวัอย่างน้ีครอบคลมุการคํา้ประกนัรายเดยีว หากกจิการให้การคํา้ประกนัที่มลีกัษณะคล้ายคลึงกนัหลายราย 

กิจการต้องประเมินกลุ่มของการคํา้ประกันน้ันโดยรวม เพื่อกาํหนดว่ากิจการต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจหรือไม่ (มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะสูญเสียหรือไม่) หากกิจการให้การคํา้ประกันโดยได้รับ

ค่าธรรมเนียม กจิการต้องรับรู้ ค่าธรรมเนียมเป็นรายได้ 
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ขอ้ 1-14 

1 พย. 25x4  

 เงนิสด (14,000-1,200) ............................................ 38,800 

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

 ตัว๋เงนิจ่าย ....................................................................... 40,000  

9 พย. 25x4 

 เงนิสด...................................................................... 500,000 

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

9 พย. 25x4 

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

 ประมาณการหน้ีสนิภายใต้สญัญารับประกนั ............................ 12,500 

12 พย. 25x4 

 เงนิสด....................................................................... 30,000 

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

14 พย. 25x4 

 สนิค้าสมมาคุณ ................................................................400 

 ขาย (80x5) .......................................................................... 400 

20 พย. 25x4 

 ประมาณการหน้ีสนิภายใต้สญัญารับประกนั ........................ 2,900 

 เงนิสด............................................................................... 2,900 

14 ธค. 25x4 

 ค่าของสมมนาคุณ (20x5) .................................................100 

 สนิค้าสมมาคุณ ..................................................................... 100 

29 ธค. 25x4 

 ขาดทนุจากอบุตัเิหตุ ...................................................... 1,500 

 ประมาณการหน้ีสนิจากการดาํเนินคดี ..................................... 1,500 
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31 ธค. 25x4 

 เงนิโบนัส ................................................................... 40,412 

 เงนิโบนัสค้างจ่าย............................................................... 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+0.03B] 

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 

 

รายการปรับปรงุ 

31 ธค. 25x4 

 ภาษเีงนิได้ ................................................................ 155,876 

 ภาษเีงนิได้ค้างจ่าย ............................................................ 155,876 

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

   T = 155,876 บาท 

31 ธค. 25x4 

 ค่าของสมมนาคุณ.............................................................300 

 ประมาณการหน้ีสนิของสมนาคุณ............................................... 300 

   โปรแกรมสาํเรจ็รปูที่ขาย      100   กล่อง 

  ประมาณการสนิค้าสมมาคุณที่ลกูค้าจะนาํมาแลก (80%x100)   80 

  หัก

  ประมาณการสนิค้าสมมาคุณที่ลกูค้าจะมาแลกในอนาคต   60     กล่อง 

 สนิค้าที่ลกูค้านาํมาแลกของสมนาคุณแล้ว   (20) 

  ค่าของสมนาคุณ (60x5 บาท)     300     บาท 

31 ธค. 25x4 

 ดอกเบี้ยจ่าย ....................................................................800 

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

*********** 


