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เฉลยบทที่ 3 

ลูกหน้ีและตัว๋เงนิรบั 
 

ขอ้ 3-1  (บนัทึกยอดขายขัน้ตน้หรอืขายสุทธิ) 

ก. บนัทกึรายการในสมดุรายวนัท ัว่ไปของบรษิทัเกษมพาณิชย ์

1. Gross method 2. Net method 

3 มยิ. ลูกหนี้ – บ.สนิดาํรงค ์ 30,000  3 มยิ. ลูกหนี้ – บ.สนิดาํรงค ์ 29,400  

    ขาย   30,000     ขาย (30,000x.98)  29,400 

5 มยิ. รบัคนืและจาํนวนทีล่ดให ้ 5,000  5 มยิ. รบัคนืและจาํนวนทีล่ดให ้ 4,900  

    ลูกหนี้ – บ.สนิดาํรงค ์  5,000     ลูกหนี้ – บ.สนิดาํรงค ์(5,000x.98) 4,900 

7 มยิ. ค่าขนส่งออก 250  7 มยิ. ค่าขนส่งออก 250  

    เงนิสด  250     เงนิสด  250 

12 มยิ. เงนิสด 24,500  12 มยิ เงนิสด 24,500  

 ส่วนลดจ่าย (25,000x.02) 500      ลูกหนี้–บ.สนิดาํรงค ์(29,400-4,900) 24,500 

     ลูกหนี้ – บ.สนิดาํรงค ์  25,000     

     (30,000 – 5,000)   (ข) รายการวนัที ่3 มยิ. ถงึวนัที ่7 มยิ. เหมอืนขอ้ ก 

     แต่รายการรบัชาํระหนี้ในวนัที ่29 มยิ. มดีงันี้ 

    29 มยิ ลูกหนี้– บ.สนิดาํรงค ์ 500  

        ส่วนลดจ่ายทีไ่ดร้บัคนื  500 

     เงนิสด 25,000  

        ลูกหนี้ – บ.สนิดาํรงค ์  25,000 

    หรือ 

     เงนิสด 25,000  

        ลูกหนี้– บ.สนิดาํรงค ์  24,500 

        ส่วนลดจ่ายทีไ่ดร้บัคนื  500 

ขอ้ 3-2 (ลูกหน้ีที่เกบ็เงนิไม่ได)้ 

1. ระหวา่งปี 25X5 ลูกหน้ีเกบ็เงนิไมไ่ด ้– ตดัหน้ีสูญเขา้ขา่ยภาษ ี

 หน้ีสูญ ............................................................................... 45,000 

 ลูกหน้ี ..................................................................................... 45,000 
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 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ........................................................ 45,000 

 หน้ีสงสยัจะสูญ ........................................................................ 45,000 

      

31 ธนัวาคม ประมาณหน้ีที่คาดว่าจะสูญ (รอ้ยละของยอดขายเชื่อ) = 4% (1,000,000) = 40,000 บาท 

 หน้ีสงสยัจะสูญ .................................................................. 40,000 

 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ .............................................................. 40,000 

   

 การเปิดเผยรายการในงบแสดงฐานะการเงนิทาํไดด้งัน้ี 

 ลูกหน้ี ............................................................................. 455,000 บาท 

 หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  ..........................................    (15,000)

 ลูกหน้ี (สุทธ)ิ .................................................................... 440,000   บาท 

 บาท 

   400,000 + 1,000,000 – 900,000 – 45,000 

   20,000 – 45,000 + 40,000 

 

2. ระหวา่งปี 25X5 ลูกหน้ีเกบ็เงนิไมไ่ด ้– ตดัหน้ีสูญไมเ่ขา้ขา่ยภาษ ี

 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ........................................................ 45,000 

 ลูกหน้ี ..................................................................................... 45,000 

      31 ธนัวาคม ประมาณหน้ีทีค่าดว่าจะสูญ (รอ้ยละของลูกหน้ี) = 9% (455,000) = 40,950 บาท 

 หน้ีสงสยัจะสูญ .................................................................. 65,950 

 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ(20,000-45,000-40,950) ........................ 65,950 

   

 การเปิดเผยรายการในงบแสดงฐานะการเงนิทาํไดด้งัน้ี 

 ลูกหน้ี .............................................................................. 455,000*  บาท 

 หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  ..............................................  (40,950)

 ลูกหน้ี (สุทธ)ิ .................................................................... 414,050   บาท 

   บาท 

  * 400,000 + 1,000,000 – 900,000 – 45,000 

 

ขอ้ 3-3 (การโอนบญัชีลูกหน้ี) บนัทกึรายการในสมดุรายวนัท ัว่ไปเกี่ยวกบัลูกหน้ีทีโ่อนในปี 25X6 

1. วนัที ่1 มกราคม  25X6: 

 ลูกหน้ีทืโ่อน ...................................................................................40,000 

 ลูกหน้ี ................................................................................................ 40,000 
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 เงนิสด (75% ของลูกหน้ีที่โอน)  .....................................................30,000 

 ตัว๋เงนิจ่าย .......................................................................................... 30,000 

2. เกบ็เงนิจากลูกหน้ีไดใ้นระหว่างเดอืนมกราคม 19,700 บาท 

 เงนิสด ...........................................................................................19,700 

 รบัคืนและจาํนวนทีล่ดให ้.................................................................... 800 

 ลูกหน้ีทีโ่อน ........................................................................................ 20,500 

3. วนัที ่31 มกราคม 25X5 ส่งเงนิใหแ้ก่บรษิทัการเงนิ 

 ดอกเบี้ยจ่าย 30,000(1/12)(.24) ......................................................... 600 

 ตัว๋เงนิจ่าย .....................................................................................19,700 

 เงนิสด ................................................................................................ 20,300 

4. ระหว่างเดอืนกมุภาพนัธ ์เก็บเงนิจากลูกหน้ีที่โอนไดท้ ัง้หมด 

 เงนิสด (40,000-20,500-200) .........................................................19,300 

 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ........................................................................ 200 

 ลูกหน้ีทีโ่อน ........................................................................................ 19,500 

5. วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์ส่งคืนเงนิยมืและดอกเบี้ยแก่บรษิทัการเงนิท ัง้หมด 

 ดอกเบี้ยจ่าย (30,000-19,700)(1/12)(.24) ........................................... 206 

 ตัว๋เงนิจ่าย .....................................................................................10,300 

 เงนิสด ................................................................................................ 10,506 

ขอ้ 3-4  (ตัว๋เงนิรบัระยะยาว) บนัทกึรายการเกี่ยวกบัต ัว๋เงนิรบัในสมดุรายวนัท ัว่ไป 

การจ่ายชาํระปีละเท่า ๆ กนั เป็นเวลา 3 ปี คาํนวณไดด้งัน้ี 

  12,000  = P(PVIA,10%,3)  = P(2.4869) 

   P =  12,000/2.4869 = 4,825  บาท 

1. 1 เมย. 25X5   ตัว๋เงนิรบั                              12,000 

    ขาย                                                                      12,000 

2. 31 ธค. 25X5  ดอกเบี้ยคา้งรบั 12,000(.10)(9/12)                                900 

    ดอกเบี้ยรบั                                                                 900 

3. 31 มคี. 25X6  เงนิสด                                                           4,825 

     ตัว๋เงนิรบั                                                                3,625 

     ดอกเบี้ยคา้งรบั                                                           900 

     ดอกเบี้ยรบั 12,000(.10)(3/12)                                           300 

4.   31 ธค. 25X6  ดอกเบี้ยคา้งรบั (837.5 x 9/12)                               628.125 

      ดอกเบี้ยรบั                                                          628.125 
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5.   31 มคี. 25X7   เงนิสด                                                          4,825 

       ดอกเบี้ยคา้งรบั                                                     628.125 

                              ดอกเบี้ยรบั                                                         209.375 

ขอ้ 3-5  

1. เงนิสด  ........................................................................................ 18,000 

ขาดทนุจากการขายลูกหน้ี .................................................................. 2,000 

 ลูกหน้ี.....................................................................................................20,000 

           คาํอธบิาย: การขายบญัชลูีกหน้ีโดยไมต่อ้งรบัผดิชอบในหน้ีสูญ ถอืเป็นการขาย ดงันัน้ลูกหน้ีจงึถกู

หกัลา้งออกจากบญัช ีบนัทกึเงนิสดและรบัรูข้าดทนุจากการขายบญัชีลูกหน้ีสาํหรบัส่วนเกนิระหว่างราคาตาม

บญัชขีองลูกหน้ีและเงนิทีไ่ดร้บัจากการขาย 

     2.  ลูกหน้ีทีโ่อน ...................................................................................... 65,000 

 ลูกหน้ี.....................................................................................................65,000 

 เงนิสด ............................................................................................ 49,680 

 ค่าธรรมเนียม (54,000×8%) ............................................................ 4,320 

 ตัว๋เงนิจ่าย ..............................................................................................54,000 

 คาํอธบิาย:การโอนบญัชลูีกหน้ี หมายถงึเจา้ของลูกหน้ีกูเ้งนิจากผูใ้หกู้โ้ดยออกเป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิซึ่ง

ระบุถึงการใชบ้ญัชีลูกหน้ีเป็นหลกัประกนั (Collateral) บญัชีลูกหน้ียงัคงอยู่ในสมดุบญัชีของบริษทัเทพ

ประทาน (แต่แยกอยู่ในบญัชลูีกหน้ีทีโ่อน) ตัว๋เงนิจ่ายจะถกูบนัทกึบญัช ีรวมท ัง้เงนิสดและค่าธรรมเนียม 

      3.  หน้ีสงสยัจะสูญ ................................................................................. 5,720 

 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ............................................................................... 5,720 

 [(90,000×4%)+2,120] 

     4.   หน้ีสงสยัจะสูญ ................................................................................. 7,386 

 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ............................................................................... 7,386 

 [(500,000-7,600)×1.5%] 

       5. หน้ีสงสยัจะสูญ ................................................................................. 8,120 

 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ............................................................................... 8,120 

 [6,000+2,120] 

       6.  ลูกหน้ี ............................................................................................. 5,300 

 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ............................................................................... 5,300 
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 เงนิสด .............................................................................................. 5,300 

 ลูกหน้ี....................................................................................................... 5,300 

ขอ้ 3-6  

ก. จดบนัทกึรายการในสมดุรายวนั 

(1) 1 กรกฎาคม 25X6 การขายทีด่ินแลกกบัตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

 ตัว๋เงนิรบั ................................................................................... 1,101,460 

 ส่วนลดตัว๋เงนิรบั(1,101,460-700,000) ......................................................... 401,460 

 ทีด่นิ ............................................................................................................ 620,000 

 กาํไรจากการขายทีด่นิ(700,000-620,000) ....................................................... 80,000 

 ราคาแลกเปลีย่น (Exchange price) เท่ากบัราคาตลาดของสินทรพัย ์(700,000) การคาํนวณหา

อตัราดอกเบี้ยทีร่วมในตัว๋ ทาํไดด้งัน้ี 

  700,000  = 1,101,460 × PV factor 

  PV factor = 700,000 ÷ 1,101,460  =   .6355 

 เปิดตาราง PVIF ดูที ่n = 4  factor = .6355  อตัราดอกเบี้ย = 12% 

(2) 1 กรกฎาคม 25X6 การใหบ้รกิารแลกกบัตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

 ตัว๋เงนิรบั ...................................................................................... 300,000 

 ส่วนลดตัว๋เงนิรบั .................................................................................... 134,121.60 

 รายไดบ้ริการ .......................................................................................... 165,878.40 

 ใชร้าคาตลาดของดอกเบี้ย (12%) ในการคาํนวณมลูค่าปจัจุบนัของตัว๋ซึง่จะใชใ้นการกาํหนดราคา

แลกเปลีย่น ราคาตลาดของดอกเบี้ยควรเป็นอตัราทีผู่กู้จ่้ายใหก้บัเงนิยมืทีม่ลีกัษณะการดาํเนินงานคลา้ยกนั 

 การคาํนวณมลูค่าปจัจบุนัของตัว๋ ทาํไดด้งัน้ี 

 มลูค่าเมือ่ครบกาํหนด       300,000 บาท 

  มลูค่าปจัจบุนัของตัว๋ทีม่มีลูค่า 300,000 บาท อายุ 8 ปี  

      อตัราดอกเบี้ย 12% (300,000 ×.4039)     121,170.00 

  มลูค่าปจัจุบนัของดอกเบี้ย 9,000 บาท ระยะเวลา 8 ปี 

      อตัราดอกเบี้ย 12% (9,000×4.9676)                     44,708.40 

           ส่วนลดตัว๋เงนิรบั       134,121.60 

165,878.40 
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ข. ตารางการตดัจาํหน่ายส่วนลดตัว๋เงนิจ่ายที่เกดิจากการขายทีด่ิน 

วนัที่ อตัราดอกเบี้ยที่แทจ้รงิ 12% สว่นลดตดัจาํหน่าย มลูค่าปจัจุบนัคงเหลอื 

1 กรกฎาคม 25X6   700,000.00 

30 มถินุายน 25X7   84,000.00 ก  84,000.00 784,000.00 

30 มถินุายน 25X8 94,080.00  94,080.00 878,080.00 

30 มถินุายน 25X9 105,369.60 105,369.60 983,449.60 

30 มถินุายน 25X10  118,010.40 ข 118,010.40 1,101,460.00 
ก 700,000 × .12 = 84,000 
ข 1,101,460.00 - 983,449.60  

ค. ตารางการตดัจาํหน่ายส่วนลดตัว๋เงนิจ่ายทีเ่กดิจากการบรกิาร 

วนัที่ อตัราดอกเบี้ย

ทีร่ะบไุว ้3% 

อตัราดอกเบี้ย

ที่แทจ้รงิ 12% 

สว่นลดตดัจาํหน่าย มลูค่าปจัจุบนัคงเหลอื 

1 กรกฎาคม 25X6    165,878.40 

30 มถินุายน 25X7    9,000.00  ก  19,905.41  ข  10,905.41 ค 176,783.81 

30 มถินุายน 25X8 9,000.00   21,214.06 12,214.06  188,997.87 

30 มถินุายน 25X9 9,000.00 22,679.74 13,679.74 202,677.61 

30 มถินุายน 25X10 9,000.00 24,321.31 15,321.31 217,998.92 

30 มถินุายน 25X11 9,000.00 26,159.87 17,159.87 235,158.79 

30 มถินุายน 25X12 9,000.00 28,219.05 19,219.05 254,377.84 

30 มถินุายน 25X13 9,000.00 30,525.34 21,525.34 275,903.18 

30 มถินุายน 25X14 9,000.00  33,096.82  จ  24,096.82 ง 300,000.00 

  รวม 72,000.00  206,121.60     134,121.60  
ก  300,000 x .03 
ข  165,878.40 x .12 
ค  19,905.41 – 9,000 
ง  ส่วนลดทีต่อ้งตดัใหห้มดในปีสุดทา้ย 300,000 – 275,903.18   
จ  24,096.82+9,000 
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ง. บนัทกึรายการปรบัปรุงสาํหรบัต ัว๋เงนิรบัทีไ่ดจ้ากการขายทีด่นิ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 25X6 

 ส่วนลดตัว๋เงนิรบั .............................................................. 42,000 

 ดอกเบี้ยรบั (1/2×84,000) .............................................................. 42,000 

วนัที ่31 ธนัวาคม 25X7 

 ส่วนลดตัว๋เงนิรบั .............................................................. 89,040 

 ดอกเบี้ยรบั ..................................................................................... 89,040 

  (1/2 × 84,000 = 42,000) + (1/2 × 94,080 = 47,040)  

จ. บนัทกึรายการปรบัปรุงสาํหรบัต ัว๋เงนิรบัทีไ่ดจ้ากบรกิาร 

วนัที ่31 ธนัวาคม 25X6 

 ดอกเบี้ยคา้งรบั (1/2 × 9,000 = 4,500) ........................ 4,500.00 

 ส่วนลดตัว๋เงนิรบั ........................................................... 5,452.71 

 ดอกเบี้ยรบั (1/2 × 19,905.41 = 9,952.71)  ............................... 9,952.71 

วนัที ่1 มกราคม 25X7 

 ดอกเบี้ยรบั ......................................................................... 4,500 

 ดอกเบี้ยคา้งรบั .................................................................................. 4,500 

วนัที ่30 มิถนุายน 25X7 

 เงนิสด ................................................................................ 9,000 

 ดอกเบี้ยรบั ....................................................................................... 9,000 

วนัที ่31 ธนัวาคม 25X7 

 ดอกเบี้ยคา้งรบั  ........................................................ 4,500.00  

 ส่วนลดตัว๋เงนิรบั .................................................... 11,560.01  

 ดอกเบี้ยรบั  ..........................................................................16,060.01  

   ดอกเบี้ยคา้งรบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X7 = ½× 9,000 =4,500 บาท  
  รายไดจ้ากวนัที ่1 มกราคม 25X7 ถงึวนัที ่30 มถินุายน 25X7 = ½  × 19,905.41 =9,952.71 บาท  

    รายไดจ้ากวนัที ่1 กรกฎาคม 25X7 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 25X7 = ½ × 21,214.60 =10,607.30 บาท  

    ดอกเบี้ยรบัปี 25X7 = 9,952.71 + 10,607.30 = 20,560.01 บาท  

    ส่วนลดทีต่ดัจาํหน่ายของปี 25X7 = ดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิของปี 25X7 จาํนวน 20,560.01 บาท – ดอกเบี้ย  

    ทีจ่่ายเป็นเงนิสดปี 25X7 จาํนวน 9,000 บาท = จาํนวน 11,560.01 บาท  
  ดอกเบี้ยรบัของปี 25X7 จาํนวน 20,560.01 บาท – ดอกเบี้ยรบัคงเหลอืก่อนการปรบัปรุง 4,500 บาท 

    = 16,060.01 บาท 
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ขอ้ 3-7  การแลกเปลีย่นตัว๋เงนิจ่ายกบัเงนิสดและสทิธพิเิศษในการซื้อสนิคา้ในราคาถูก APB Opinion 21 

กาํหนดใหบ้นัทกึมลูค่าของสทิธิพเิศษเท่ากบัส่วนลดตัว๋เงนิรบั  

 การคาํนวณส่วนลดตัว๋เงนิรบั ทาํไดด้งัน้ี 

 จาํนวนเงนิทีใ่หบ้รษิทัทองไทยกู ้                      1,000,000  บาท 

 มลูค่าปจัจบุนัของตัว๋เงนิรบัมลูค่า 1,000,000 บาท 

     อายุ 5 ปี อตัราดอกเบี้ย 12% เท่ากบั 

               1,000,000  × .5674                

 ส่วนลดตัว๋เงนิรบั (ซื้อลว่งหนา้)               432,600  

567,400 

การบนัทกึรายการตัว๋เงนิรบัและส่วนลด ทาํไดด้งัน้ี 

 ซื้อลว่งหนา้ ..................................................................... 432,600 

 ตัว๋เงนิรบั ..................................................................... 1,000,000 

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

 ส่วนลดตัว๋เงนิรบั ........................................................................... 432,600 

ข. ตารางแสดงการตดัส่วนลดตัว๋เงนิรบั 

ตารางแสดงการตดัสว่นลดตัว๋เงนิรบั 

วธิอีตัราดอกเบี้ยที่แทจ้รงิ 

ต ัว๋เงนิรบัชนิดไม่มีดอกเบี้ย อตัราสว่นลดที่รวมอยู่ในตัว๋ 12% 

วนัที ่ ดอกเบี้ยทีจ่่าย

เป็นเงนิสด 

(0%) 

อตัราดอกเบี้ยที่

แทจ้รงิ 

 (12%) 

ส่วนลดตดั

จาํหน่าย 

ยอดคงเหลอื

ส่วนลดที่ยงัไม่

ตดัจาํหน่าย 

มลูค่าปจัจบุนั

ของตัว๋ 

ณ วนัออกตัว๋    432,600.00 567,400.00 

ปีที ่1 -0- 68,088.00 68,088.00 364,512.00 635,488.00 

ปีที ่2 -0- 76,258.56 76,258.56 288,253.44 711,746.56 

ปีที ่3 -0- 85,409.59 85,409.59 202,843.85 797,156.15 

ปีที ่4 -0- 95,658.74 95,658.74 107,185.11 892,814.89 

ปีที ่5 -0- 107,185.11 107,185.11* -0- 1,000,000.00 

* 1,000,000 – 892,814.89 

ขอ้ 3-8 ก) 

31 ธค.  25X4 เงนิสด .............................................................................. 36,000 

 ตัว๋เงนิรบั .......................................................................... 72,000 

 ส่วนลดตัว๋เงนิรบั (91,844.10-36,000-72,000) ............................ 16,155.90 

 รายไดบ้ริการ .............................................................................. 91,844.10 
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รายไดบ้ริการ เท่ากบัมลูค่าปจัจุบนัของตัว๋บวกเงนิดาวน์ คาํนวณไดด้งัน้ี 

 มลูค่าปจัจุบนัของตัว๋ 18,000 บาท จ่ายชาํระ 4 งวด อตัราดอกเบี้ย 11% 

  18,000 × 3.10245     55,844.10   บาท 

 เงนิดาวน์        

 มลูค่าบรกิาร       91,844.10   

36,000.00 

ตารางการตดัจาํหน่ายสว่นลดตัว๋เงนิรบั 

วนัที่ เดบิตสว่นลดตัว๋เงนิรบั

และเครดิตดอกเบี้ยรบั 

จาํนวนเงนิผ่อนชําระ มลูค่าปจัจุบนัของตัว๋ 

31 ธนัวาคม 25X4 - - 55,844.10 

31 ธนัวาคม 25X5  6,142.85 ก 18,000.00  43,986.95 ข 

31 ธนัวาคม 25X6 4,838.56 18,000.00 30,825.51 

31 ธนัวาคม 25X7 3,390.81 18,000.00 16,216.32 

31 ธนัวาคม 25X8  1,783.68 ค 18,000.00 - 
ก 55,844.10 x.11 
ข 55,844.10 + 6,142.85 –18,000 
ค ปดัทศนิยม 

(ข)  31 ธนัวาคม 25X5 

 เงนิสด .............................................................................. 18,000 

 ตัว๋เงนิรบั ......................................................................................... 18,000 

 ส่วนลดตัว๋เงนิรบั ........................................................... 6,142.85 

 ดอกเบี้ยรบั .................................................................................. 6,142.85 

(ค)  31 ธนัวาคม 25X6 

 เงนิสด .............................................................................. 18,000 

 ตัว๋เงนิรบั ......................................................................................... 18,000 

 ส่วนลดตัว๋เงนิรบั ........................................................... 4,838.56 

 ดอกเบี้ยรบั .................................................................................. 4,838.56 

(ง)  31 ธนัวาคม 25X7 

 เงนิสด .............................................................................. 18,000 

 ตัว๋เงนิรบั ......................................................................................... 18,000 

 ส่วนลดตัว๋เงนิรบั ........................................................... 3,390.81 

 ดอกเบี้ยรบั .................................................................................. 3,390.81 
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(จ)  31 ธนัวาคม 25X8 

 เงนิสด .............................................................................. 18,000 

 ตัว๋เงนิรบั ......................................................................................... 18,000 

 ส่วนลดตัว๋เงนิรบั ........................................................... 1,783.68 

 ดอกเบี้ยรบั .................................................................................. 1,783.68 

ขอ้ 3-9 (ตัว๋เงนิรบัและลูกหน้ีการคา้)  

ก. บนัทกึรายการในสมดุรายวนัท ัว่ไปสาํหรบัเดอืนมกราคม 25X9 

มค. 11  ตัว๋เงนิรบั 28,800  

    ลูกหน้ี- นายปิยะเมธ  28,800 

13 ลูกหน้ี-นางสาวขวญัใจ 1,736  

    หน้ีสูญไดร้บัคนื  1,736 

 เงนิสด 1,736  

    ลูกหน้ี-นางสาวขวญัใจ  1,736 

20 หน้ีสูญ 9,616  

    ลูกหน้ี  9,616 

 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 9,616  

    หน้ีสงสยัจะสูญ  9,616 

30 เงนิสด 50,400  

    ตัว๋เงนิรบั  48,000 

    ดอกเบี้ยคา้งรบั 48,000(.10)(5/12)  2,000 

    ดอกเบี้ยรบั 48,000(.10)(1/12)  400 

31 ลูกหน้ี 1,377,200  

    ขาย  1,377,200 

 เงนิสด (480,000+736,000) 1,216,000  

 ส่วนลดจ่าย (6,000+10,800) 16,800  

    ลูกหน้ี (486,000+746,800)  1,232,800 

 ดอกเบี้ยคา้งรบั 28,800(.12)(20/360) 192  

    ดอกเบี้ยรบั  192 

 หน้ีสงสยัจะสูญ 23,216  

    ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 36,000 –(22,400-9,616)  23,216 

 รบัคืนและจาํนวนทีล่ดให ้ 7,200  

    ประมาณการรบัคืนและจาํนวนทีล่ดให ้15,200-8,000  7,200 
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ข. แสดงรายการตัว๋เงนิรบัและลูกหน้ีในงบแสดงฐานะการเงนิ 

บริษทักรุงสยาม จาํกดั 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

      ณ วนัที ่31 มกราคม 25X9            (บาท) 

สนิทรพัย ์

สนิทรพัยห์มนุเวยีน    

   ตัว๋เงนิรบั (รวมดอกเบี้ยคา้งรบั) 28,992 

   ลูกหน้ี   665,984  

   หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 36,000   

       ประมาณการรบัคืนฯ  15,200 51,200 614,784 

      รวมลูกหน้ีและตัว๋เงนิรบั   643,776 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ : มหีน้ีสนิทีอ่าจเกิดขึ้นจากการขายลดตัว๋เงนิรบั จาํนวน 80,640 บาท 
 ลูกหน้ี: 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X8 560,000 

บวก 1,736  หน้ีสูญไดร้บัคืน – นางสาวขวญัใจ 

      ขายเชื่อระหว่างเดอืน 

 

1,377,200 

1,938,936 

หกั (28,800)  นายปิยะเมธ ชาํระเป็นตัว๋เงนิรบั 

    เกบ็เงนิจากหน้ีสูญไดร้บัคืน (นางสาวขวญัใจ) (1,736) 

    ตดัหน้ีสูญ (9,616) 

    ลูกหน้ีชาํระเงนิ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X9 

(1,232,800) 

บาท                       665,984 

ขอ้ 3-10 (การขายบญัชีลูกหน้ี)  

ก. การโอนบญัชลูีกหน้ีทีร่บัผดิชอบในหน้ีสูญ จะถอืเป็นการขายและรบัรูก้าํไรหรือขาดทุน เมือ่เขา้หลกัเกณฑ ์

3 ขอ้ ดงัน้ี 

1. ผูโ้อนสละสทิธิ์ทีจ่ะควบคุมหรอืไดร้บัประโยชนจ์ากลูกหน้ีในอนาคต 

2. หน้ีสนิของผูโ้อนเกี่ยวกบัหน้ีทีเ่รียกเก็บไม่ไดส้ามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 

3. ผูร้บัโอนไมส่ามารถบงัคบัใหผู้โ้อนซื้อบญัชลูีกหน้ีกลบัคืนได ้
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ข. ถา้การโอนบญัชีลูกหน้ี “ถอืเป็นการขาย” การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัท ัว่ไปทาํไดด้งัน้ี 

 เงนิสด .............................................................................. 84,600 

 ลูกหน้ีอื่น – บรษิทัเอม็พเีอ (90,000×.04) ........................... 3,600 

 ขาดทนุจากการขายลูกหน้ี (90,000×.02) ............................. 1,800 

 ลูกหน้ี  ............................................................................................ 90,000 

ค. ถา้การโอนไมเ่ขา้เกณฑ ์3 ขอ้ จะ”ถอืเป็นการกูย้ืม” การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัท ัว่ไป ทาํไดด้งัน้ี 

 เงนิสด .............................................................................. 84,600 

 ลูกหน้ีอื่น – บรษิทัเอม็พเีอ (90,000×.04) ........................... 3,600 

 ส่วนลดจากการโอนลูกหน้ี (90,000×.02) ............................ 1,800 

 หน้ีสนิทีเ่กดิจากลูกหน้ีทีโ่อน  ........................................................... 90,000 

ขอ้ 3-11 (ตัว๋ขาดความเช่ือถอื)  

ก. “ถา้ถอืเป็นการกูย้ืม” การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัของบรษิทัมนีาและบรษิทัเมษา มดีงัน้ี 

1 พค.  เจา้หน้ี ................................................................................ 7,200 

บรษิทัมีนา (ผูอ้อกตัว๋) 

 ตัว๋เงนิจ่าย ......................................................................................... 7,200 

16 พค.  ไมบ่นัทกึรายการ 

30 มยิ. ตัว๋เงนิจ่าย .......................................................................... 7,200 

 ดอกเบี้ยจ่าย (7,200 × 60/360 × 1%) ................................. 120 

 เงนิสด ............................................................................................... 7,320 

1 พค.  ตัว๋เงนิรบั ............................................................................ 7,200 

บรษิทัเมษา (ผูร้บัต ัว๋และนําต ัว๋ไปขายลด) 

 ลูกหน้ี ............................................................................................... 7,200 

16 พค.  ดอกเบี้ยคา้งรบั ........................................................................ 30 

 ดอกเบี้ยรบั ............................................................................................ 30 

 เงนิสด ........................................................................... 7,210.20 

 ดอกเบี้ยจ่าย .................................................................... 19.80 ก 

 หน้ีสนิทีเ่กดิการขายลดตัว๋เงนิรบั ........................................................ 7,200 

 ดอกเบี้ยคา้งรบั ....................................................................................... 30 
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ก 1. มลูค่าเมือ่ต ัว๋ครบกาํหนด = 7,200 +  7,200(.10)(60/360) =       7,320.00  บาท 

  2. ส่วนลดทีธ่นาคารคิด = 7,320(.12)(45*/360)  =  109.80   

 * 16 พค. – 30 มยิ. 

  3. จาํนวนเงนิทีไ่ดร้บั  = 7,320 – 109.80    =        7,210.20 

  4.  ราคาตามบญัชขีองตัว๋ ณ วนัทีข่าย =  7,200 + 7,200(.10)(15*/360) =        7,230.00 

 * 1 พค. – 16 พค. 

  5. ดอกเบี้ยจ่าย  = 7,210.20 - 7,230.00   =    19.80 

30 มยิ. หน้ีสนิทีเ่กดิการขายลดตัว๋เงนิรบั ......................................... 7,200 

 ตัว๋เงนิรบั ........................................................................................... 7,200 

(ข) ตัว๋ขาดความเช่ือถอื กรณีนําไปขายลดและบนัทกึเป็นการกูย้มื 

 ตัว๋เงนิรบัทีเ่ลยกาํหนด (7,200+120+25) ............................. 7,345 

 หน้ีสนิจากการขายลดตัว๋เงนิรบั ............................................ 7,200 

 เงนิสด ............................................................................................... 7,345 

 ตัว๋เงนิรบั ........................................................................................... 7,200 

ขอ้ 3-12 (ตัว๋เงนิรบัหลายชนิด)  

ก.  

บรษิทัเกษตรพานิช จาํกดั 

ลูกหน้ีระยะยาวในงบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X9 

ตัว๋เงนิรบั 9% ไดม้าจากแผนกขาย, จ่ายชาํระเป็นงวด ๆ ละ 600,000 บาท 

จนถงึวนัที ่1 พฤษภาคม 25X11 หกั เงนิผ่อนงวดหนา้ 

 

600,000 บาท  (1) 

ตัว๋เงนิรบั 8% ไดม้าจากกรรมการบรษิทั กาํหนดชาํระวนัที ่31 ธนัวาคม 25X11 

มหุีน้สามญั ของบรษิทัเกษตรพานิช 10,000 หุน้เป็นหลกัประกนั หุน้สามญัมี

ราคาตลาด 450,000 บาท 

 

 

     400,000 บาท    

ตัว๋เงนิรบัชนิดไม่มีดอกเบี้ย ไดม้าจากการขายสทิธบิตัร อตัราดอกเบี้ยที่รวมอยู่

ในตัว๋เท่ากบั 12% กาํหนดชาํระในวนัที ่1 เมษายน 25X11 

 

173,746 บาท  (2) 

ตัว๋เงนิรบัชนิดผ่อนชําระ กาํหนดชาํระปีละ 45,125 บาท จนถงึวนัที ่1 

กรกฎาคม 25X13 หกั เงนิผ่อนงวดหนา้ 

 

     110,275 บาท (3) 

     รวมตัว๋เงนิรบัระยะยาว    1,284,021 บาท 
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ข.  

บรษิทัเกษตรพานิช จาํกดั 

งบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X9 

ส่วนของตัว๋เงนิรบัระยะยาวที่ถอืเป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีน:  

    ตัว๋เงนิรบั จากแผนกขาย 600,000  บาท (1) 

    ตัว๋เงนิรบัชนิดผ่อนชาํระ  29,725   บาท (3) 

        รวม 629,725 

  

ดอกเบี้ยคา้งรบั:  

    ตัว๋เงนิรบัจากแผนกขาย  72,000    บาท (4) 

    ตัว๋เงนิรบัชนิดผ่อนชาํระ   7,700    บาท  (5) 

          รวม  79,700    บาท 

 

ค.  ตารางแสดงรายการดอกเบี้ยรบัจากตัว๋เงนิรบั 

บรษิทัเกษตรพานิช จาํกดั 

ดอกเบี้ยรบัจากตัว๋เงนิรบัระยะยาว 

สาํหรบัปีสิ้นสุด วนัที ่31 ธนัวาคม 25X9 

ดอกเบี้ยรบั:  

    ตัว๋เงนิรบัจากแผนกขาย 126,000  บาท  (6) 

    ตัว๋เงนิรบัจากการขายสทิธบิตัร  14,346   บาท  (2) 

    ตัว๋เงนิรบัจากกรรมการบรษิทั  32,000   บาท  (7) 

    ตัว๋เงนิรบัชนิดผ่อนชาํระจากการขายทีด่นิ   7,700   บาท  (5) 

         รวมดอกเบี้ยรบัสาํหรบัปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 25X9    180,046   บาท 

 

คาํอธิบาย 

(1)  ส่วนของตัว๋เงนิรบัระยะยาว ต ัว๋เงนิรบั 9% ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X9 

 จาํนวนเงนิตามตัว๋ 1 พฤษภาคม 25X8 1,800,000 

 หกั ไดร้บัชาํระ 1 พฤษภาคม 25X9 

 

600,000 

คงเหลอื 31 ธนัวาคม 25X9 1,200,000 

 หกั รบัชาํระ 1 พฤษภาคม 25X10 (สนิทรพัยห์มนุเวยีน) 

 

600,000 

ส่วนของลูกหน้ีระยะยาว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X9 600,000 
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(2)  ตัว๋เงนิรบัชนิดไมม่ดีอกเบี้ย สุทธจิากดอกเบี้ยทีร่วมในตัว๋ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X9 

 จาํนวนเงนิตามตัว๋ 1 เมษายน 25X9 200,000 

 หกั ดอกเบี้ยทีร่วมในตัว๋ [200,000-(200,000×0.797) 

 

40,600 

คงเหลอื 1 เมษายน 25X9 159,400 

 บวก ดอกเบี้ยรบั ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 25X9 (159,400×12%×9/12) 

 

14,346 

คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X9 173,746 

(3)  ส่วนของตัว๋เงนิรบัชนิดผ่อนชาํระทีเ่ป็นสนิทรพัยร์ะยะยาว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X9 

           ราคาขายตามสญัญา 1 กรกฎาคม 25X9 200,000 

           หกั เงนิดาวน์ 1 กรกฎาคม 25X9 

           คงเหลอื 1 กรกฎาคม 25X9 

60,000 

140,000 

           หกั   ครบกาํหนดผ่อนชาํระ 1 กรกฎาคม 25X10 

             [45,125 – (140,000 × 11%)] 

           ส่วนของสนิทรพัยร์ะยะยาว คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X9 

29,725 

110,275 

(4)  ดอกเบี้ยคา้งรบั – ตัว๋เงนิรบัจากแผนกขาย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X9 

          ดอกเบี้ยคา้งรบั จากวนัที ่1 พฤษภาคม ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 25X9  

          (1,200,000 × 9% × 8/12) 72,000 

(5)  ดอกเบี้ยคา้งรบั – สญัญาผ่อนชาํระ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25X9 

          ดอกเบี้ยคา้งรบั จากวนัที ่1 กรกฎาคม ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 25X9  

         (140,000 × 11% × 1/2) 7,700 

(6)  ดอกเบี้ยรบั – ตัว๋สญัญาใชเ้งนิจากแผนกขาย สาํหรบัปี 25X9 

         ดอกเบี้ยรบั จากวนัที ่1 มกราคม ถงึวนัที ่1 พฤษภาคม 25X9  

         (1,800,000 × 9% × 4/12) 54,000 

         ดอกเบี้ยรบัจากวนัที ่1 พฤษภาคม ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 25X9  

         (1,200,000 × 9% × 8/12) 

           ดอกเบี้ยรบั 

72,000 

126,000 

(7)  ดอกเบี้ยรบั – ตัว๋เงนิรบัจากกรรมการบรษิทั สาํหรบัปี 25X9 

         ดอกเบี้ยรบั จากวนัที ่1 มกราคม ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 25X9  

         (400,000 × 8%) 32,000 
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ขอ้ 3-13 เงนิสดที่ไดร้บัจากการขายลดตัว๋ 

 

 

ตัว๋ 

มลูค่าหนา้ต ัว๋ วนัทีอ่อกตัว๋ อตัรา

ดอกเบี้ย 

วนัทีน่าํต ัว๋ไป 

ขายลด 

อตัราคิดลด จาํนวนเงนิ 

ทีไ่ดร้บั 

1 ฿50,000 31 มคี. 25X6 8% 30 มยิ. 25X6 10% ฿40,280 (1) 

2 50,000 31 มคี. 25X6 8% 30 กย. 25X6 10%  41,340 (2) 

3 50,000 31 มคี. 25X6 8% 30 กย. 25X6 12%  41,128 (3) 

4 80,000 31 มคี. 25X6 6% 31 ตค. 25X6 10%  81,027 (4) 

5 80,000 31 มคี. 25X6 6% 31 ตค. 25X6 12%  80,752 (5) 

6 80,000 31 มคี. 25X6 6% 30 พย. 25X6 10% 81,713 (6) 

 

 (1) 

  ฿40,000  มลูค่าหนา้ต ัว๋ 

  2,400

  42,400 มลูค่าเมือ่ต ัว๋ครบกาํหนด 

 ดอกเบี้ยเมือ่ต ัว๋ครบกาํหนด (฿40,000 x 8% x 9/12) 

  (2,120

  ฿40,280 เงนิสดทีไ่ดร้บั 

) ส่วนลด (฿42,400 x 10% x 6/12) 

 

 (2) 

  ฿40,000  มลูค่าหนา้ต ัว๋ 

  2,400

  42,400 มลูค่าเมือ่ต ัว๋ครบกาํหนด 

 ดอกเบี้ยเมือ่ต ัว๋ครบกาํหนด (฿40,000 x 8% x 9/12) 

  (1,060

  ฿41,340 เงนิสดทีไ่ดร้บั 

) ส่วนลด (฿42,400 x 10% x 3/12) 

 (3) 

  ฿40,000  มลูค่าหนา้ต ัว๋ 

  2,400

  42,400 มลูค่าเมือ่ต ัว๋ครบกาํหนด 

 ดอกเบี้ยเมือ่ต ัว๋ครบกาํหนด (฿40,000 x 8% x 9/12) 

  (1,272

  ฿41,128 เงนิสดทีไ่ดร้บั 

) ส่วนลด  (฿42,400 x 12% x 3/12) 
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 (4) 

  ฿80,000  มลูค่าหนา้ต ัว๋ 

  2,400

  82,400 มลูค่าเมือ่ต ัว๋ครบกาํหนด 

 ดอกเบี้ยเมือ่ต ัว๋ครบกาํหนด (฿80,000 x 6% x 6/12) 

  (1,373

  ฿81,027 เงนิสดทีไ่ดร้บั 

) ส่วนลด   (฿82,400 x 10% x 2/12) 

 

 (5) 

  ฿80,000  มลูค่าหนา้ต ัว๋ 

  2,400

  82,400 มลูค่าเมือ่ต ัว๋ครบกาํหนด 

 ดอกเบี้ยเมือ่ต ัว๋ครบกาํหนด (฿80,000 x 6% x 6/12) 

  (1,648

  ฿80,752 เงนิสดทีไ่ดร้บั 

) ส่วนลด    (฿82,400 x 12% x 2/12) 

 

 

 (6) 

  ฿80,000  มลูค่าหนา้ต ัว๋ 

  2,400

  82,400 มลูค่าเมือ่ต ัว๋ครบกาํหนด 

 ดอกเบี้ยเมือ่ต ัว๋ครบกาํหนด (฿80,000 x 6% x 6/12) 

  (687

  ฿81,713 เงนิสดทีไ่ดร้บั 

) ส่วนลด     (฿82,400 x 10% x 1/12) 

 

ขอ้ 3-14 

 1. 10% 

 2. 6% 

 3. 19,500 บาท 

 

ขอ้ 3-15 

 

 GL Dr. Cr. 

(a) Cash 410,000  

 Finance charge  15,000  

  Note payable  425,000 
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(b) Cash 200,000  

 Sales discount 450  

 Allowance for doubtful accounts 530  

  Account receivable  200,980 

(c) Note payable 200,000  

 Interest expense 4,250  

  Cash  204,250 

 

ขอ้ 3-16 

 GL Dr. Cr. 

1. เงนิสด 290,000  

 ค่าธรรมเนียมทางการเงนิ*  10,000  

  ตัว๋เงนิจ่าย  300,000 

 * 2% x 500,000 บาท = 10,000 บาท   

2. เงนิสด 350,000  

  ลูกหน้ี  350,000 

3. ตัว๋เงนิจ่าย 300,000  

 ดอกเบี้ยจ่าย** 7,500  

  เงนิสด  307,500 

 ** 10% x 300,000 บาท x 3/12  = 7,500 บาท   

 

 

ขอ้ 3-17 

 

 GL Dr. Cr. 

1. เงนิสด 18,000  

 ขาดทนุจากการขายบญัชลูีกหน้ี* 2,000  

  ลูกหน้ี  20,000 

 * 10% x 20,000 บาท = 2,000 บาท   
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2. เงนิสด 50,600  

 ค่าธรรมเนียมทางการเงนิ*  4,400  

  ตัว๋เงนิจ่าย  55,000 

 * 8% x 55,000 บาท = 4,400 บาท   

3. หน้ีสงสยัจะสูญ 5,850  

  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ*  5,850 

 *[(82,000 x 5%) + 1,750]   

4. หน้ีสงสยัจะสูญ 6,450  

  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ*  6,450 

 *(430,000 x 1.5%)   

    

 

 

ขอ้ 3-18 

 

 GL Dr. Cr. 

 เงนิสด 380,000  

 ค่าธรรมเนียมทางการเงนิ 20,000  

  หน้ีสนิทีเ่กดิจากลูกหน้ีทีโ่อน  400,000 
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