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เฉลยบทที� 3 
ลูกหนี� และตั �วเงนิรบั 

 
ขอ้ 3-1  (บนัทึกยอดขายขั�นตน้หรอืขายสุทธิ) 
ก. บนัทกึรายการในสมดุรายวนัท ั �วไปของบรษิทัเกษมพาณิชย ์

1. Gross method 2. Net method 
3 มยิ. ลูกหนี$ – บ.สนิดาํรงค ์ (),)))  3 มยิ. ลูกหนี$ – บ.สนิดาํรงค ์ 29,400  

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

3 มยิ. รบัคนืและจาํนวนที�ลดให ้ 3,)))  3 มยิ. รบัคนืและจาํนวนที�ลดให ้ 9,:))  

    ลูกหนี$ – บ.สนิดาํรงค ์  3,)))     ลูกหนี$ – บ.สนิดาํรงค ์(3,)))x.98) 9,:)) 

7 มยิ. ค่าขนส่งออก =3)  7 มยิ. ค่าขนส่งออก =3)  

    เงนิสด  =3)     เงนิสด  =3) 

>= มยิ. เงนิสด 24,500  >= มยิ เงนิสด 24,500  

 ส่วนลดจ่าย (=3,)))x.02) 500      ลูกหนี$–บ.สนิดาํรงค ์(29,400-9,:))) =9,3)) 

     ลูกหนี$ – บ.สนิดาํรงค ์  =3,)))     

     (30,000 – 3,))))   (ข) รายการวนัที� ( มยิ. ถงึวนัที� B มยิ. เหมอืนขอ้ ก 

     แต่รายการรบัชาํระหนี$ในวนัที� =: มยิ. มดีงันี$ 

    =: มยิ ลูกหนี$– บ.สนิดาํรงค ์ 3))  

        ส่วนลดจ่ายที�ไดร้บัคนื  3)) 

     เงนิสด =3,)))  

        ลูกหนี$ – บ.สนิดาํรงค ์  =3,))) 

    หรือ 

     เงนิสด =3,)))  

        ลูกหนี$– บ.สนิดาํรงค ์  =9,3)) 

        ส่วนลดจ่ายที�ไดร้บัคนื  3)) 

ขอ้ 3-3 (ลูกหนี� ที�เกบ็เงนิไม่ได)้ 

1. ระหว่างปี =3X3 ลูกหนี$ เกบ็เงนิไมไ่ด ้– ตดัหนี$ สูญเขา้ขา่ยภาษ ี
 หนี$ สูญ ............................................................................... 93,))) 
 ลูกหนี$  ..................................................................................... 93,))) 
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 ค่าเผื�อหนี$สงสยัจะสูญ ........................................................ 93,))) 
 หนี$สงสยัจะสูญ ........................................................................ 93,))) 
      
(> ธนัวาคม ประมาณหนี$ที�คาดว่าจะสูญ (รอ้ยละของยอดขายเชื�อ) = 4% (>,))),)))) = 40,000 บาท 
 หนี$สงสยัจะสูญ .................................................................. 9),))) 
 ค่าเผื�อหนี$สงสยัจะสูญ .............................................................. 9),))) 
   
 การเปิดเผยรายการในงบแสดงฐานะการเงนิทาํไดด้งันี$  
 ลูกหนี$  ............................................................................. 933,)))� บาท 
 หกั ค่าเผื�อหนี$สงสยัจะสูญ  ..........................................    (>3,))))� บาท 
 ลูกหนี$ (สุทธ)ิ .................................................................... 99),)))   บาท 

  � 400,000 + 1,000,000 – 900,000 – 45,000 
  � 20,000 – 45,000 + 40,000 
 
2. ระหว่างปี =3X3 ลูกหนี$ เกบ็เงนิไมไ่ด ้– ตดัหนี$ สูญไมเ่ขา้ขา่ยภาษ ี
 ค่าเผื�อหนี$สงสยัจะสูญ ........................................................ 93,))) 
 ลูกหนี$  ..................................................................................... 93,))) 
      (> ธนัวาคม ประมาณหนี$ที�คาดว่าจะสูญ (รอ้ยละของลูกหนี$ ) = :% (933,)))) = 40,:3) บาท 
 หนี$สงสยัจะสูญ .................................................................. O3,:3) 
 ค่าเผื�อหนี$สงสยัจะสูญ(=),)))-93,)))-9),:3)) ........................ O3,:3) 
   
 การเปิดเผยรายการในงบแสดงฐานะการเงนิทาํไดด้งันี$  
 ลูกหนี$  .............................................................................. 933,)))*  บาท 
 หกั ค่าเผื�อหนี$สงสยัจะสูญ  ..............................................  (40,:3))   บาท 
 ลูกหนี$ (สุทธ)ิ .................................................................... 9>9,)3)   บาท 
  * 400,000 + 1,000,000 – 900,000 – 45,000 
 

ขอ้ 3-8 (การโอนบญัชีลูกหนี� ) บนัทกึรายการในสมดุรายวนัท ั �วไปเกี�ยวกบัลูกหนี$ที�โอนในปี =3XO 
1. วนัที� > มกราคม  =3XO: 

 ลูกหนี$ทื�โอน ...................................................................................9),))) 
 ลูกหนี$  ................................................................................................ 9),))) 
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 เงนิสด (75% ของลูกหนี$ที�โอน)  .....................................................(),))) 
 ต ั Sวเงนิจ่าย .......................................................................................... (),))) 

2. เกบ็เงนิจากลูกหนี$ไดใ้นระหว่างเดอืนมกราคม >:,B)) บาท 
 เงนิสด ...........................................................................................>:,B)) 
 รบัคืนและจาํนวนที�ลดให ้.................................................................... T)) 
 ลูกหนี$ที�โอน ........................................................................................ =),3)) 
3. วนัที� (> มกราคม =3X3 ส่งเงนิใหแ้ก่บรษิทัการเงนิ 
 ดอกเบี$ยจ่าย (),)))(>/>=)(.=9) ......................................................... O)) 
 ต ั Sวเงนิจ่าย .....................................................................................>:,B)) 
 เงนิสด ................................................................................................ =),()) 
4. ระหว่างเดอืนกมุภาพนัธ ์เก็บเงนิจากลูกหนี$ที�โอนไดท้ ั$งหมด 
 เงนิสด (9),)))-=),3))-=))) .........................................................>:,()) 
 ค่าเผื�อหนี$สงสยัจะสูญ ........................................................................ =)) 
 ลูกหนี$ที�โอน ........................................................................................ >:,3)) 
5. วนัที� =T กมุภาพนัธ ์ส่งคืนเงนิยมืและดอกเบี$ยแก่บรษิทัการเงนิท ั$งหมด 
 ดอกเบี$ยจ่าย ((),)))->:,B)))(>/>=)(.=9) ........................................... =)O 
 ต ั Sวเงนิจ่าย .....................................................................................>),()) 
 เงนิสด ................................................................................................ >),3)O 
ขอ้ 3-<  (ต ั �วเงนิรบัระยะยาว) บนัทกึรายการเกี�ยวกบัต ั Sวเงนิรบัในสมดุรายวนัท ั �วไป 
การจ่ายชาํระปีละเท่า ๆ กนั เป็นเวลา ( ปี คาํนวณไดด้งันี$  
  12,000  = P(PVIA,10%,3)  = P(2.4869) 
   P =  12,000/2.4869 = 4,825  บาท 
1. > เมย. =3X3   ต ั Sวเงนิรบั                              >=,))) 
    ขาย                                                                      >=,))) 
2. (> ธค. =3X3  ดอกเบี$ยคา้งรบั >=,)))(.10)(9/12)                                900 
    ดอกเบี$ยรบั                                                                 :)) 
3. (> มคี. =3XO  เงนิสด                                                           9,T=3 
     ต ั Sวเงนิรบั                                                                (,O=3 
     ดอกเบี$ยคา้งรบั                                                           :)) 
     ดอกเบี$ยรบั >=,)))(.>))((/>=)                                           ()) 
4.   (> ธค. =3XO  ดอกเบี$ยคา้งรบั (T(B.3 x 9/12)                               628.125 
      ดอกเบี$ยรบั                                                          O=T.>=3 
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3.   (> มคี. =3XB   เงนิสด                                                          9,T=3 
       ดอกเบี$ยคา้งรบั                                                     O=T.>=3 
                              ดอกเบี$ยรบั                                                         =):.(B3 

ขอ้ 3-5  

1. เงนิสด  ........................................................................................ 18,000 
ขาดทนุจากการขายลูกหนี$  .................................................................. 2,000 
 ลูกหนี$ .....................................................................................................20,000 

           คาํอธบิาย: การขายบญัชลูีกหนี$ โดยไม่ตอ้งรบัผดิชอบในหนี$ สูญ ถอืเป็นการขาย ดงันั$นลูกหนี$จงึถกู
หกัลา้งออกจากบญัช ีบนัทกึเงนิสดและรบัรูข้าดทนุจากการขายบญัชีลูกหนี$สาํหรบัส่วนเกนิระหว่างราคาตาม
บญัชีของลูกหนี$และเงนิที�ไดร้บัจากการขาย 

     2.  ลูกหนี$ที�โอน ...................................................................................... 65,000 
 ลูกหนี$ .....................................................................................................65,000 
 เงนิสด ............................................................................................ 49,680 

 ค่าธรรมเนียม (54,000×8%) ............................................................ 4,320 
 ต ั Sวเงนิจ่าย ..............................................................................................54,000 
 คาํอธบิาย:การโอนบญัชลูีกหนี$ หมายถงึเจา้ของลูกหนี$ กูเ้งนิจากผูใ้หกู้โ้ดยออกเป็นตั Sวสญัญาใชเ้งนิซึ�ง
ระบุถึงการใชบ้ญัชีลูกหนี$ เป็นหลกัประกนั (Collateral) บญัชีลูกหนี$ ยงัคงอยู่ในสมดุบญัชีของบริษทัเทพ
ประทาน (แต่แยกอยู่ในบญัชลูีกหนี$ที�โอน) ต ั Sวเงนิจ่ายจะถกูบนัทกึบญัช ีรวมท ั$งเงนิสดและค่าธรรมเนียม 

      3.  หนี$สงสยัจะสูญ ................................................................................. 5,720 
 ค่าเผื�อหนี$สงสยัจะสูญ ............................................................................... 5,720 

 [(90,000×4%)+2,120] 

     4.   หนี$สงสยัจะสูญ ................................................................................. 7,386 
 ค่าเผื�อหนี$สงสยัจะสูญ ............................................................................... 7,386 

 [(500,000-7,600)×1.5%] 

       5. หนี$สงสยัจะสูญ ................................................................................. 8,120 
 ค่าเผื�อหนี$สงสยัจะสูญ ............................................................................... 8,120 
 [6,000+2,120] 

       6.  ลูกหนี$  ............................................................................................. 5,300 
 ค่าเผื�อหนี$สงสยัจะสูญ ............................................................................... 5,300 
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 เงนิสด .............................................................................................. 5,300 
 ลูกหนี$ ....................................................................................................... 5,300 
ขอ้ 3-6  

ก. จดบนัทกึรายการในสมดุรายวนั 

(1) 1 กรกฎาคม 25X6 การขายที�ดินแลกกบัตั Sวสญัญาใชเ้งนิ 

 ต ั Sวเงนิรบั ................................................................................... 1,101,460 
 ส่วนลดตั Sวเงนิรบั(1,101,460-700,000) ......................................................... 401,460 
 ที�ดนิ ............................................................................................................ 620,000 
 กาํไรจากการขายที�ดนิ(700,000-620,000) ....................................................... 80,000 

 ราคาแลกเปลี�ยน (Exchange price) เท่ากบัราคาตลาดของสินทรพัย ์(700,000) การคาํนวณหา
อตัราดอกเบี$ยที�รวมในตั Sว ทาํไดด้งันี$  

  700,000  = 1,101,460 × PV factor 

  PV factor = 700,000 ÷ 1,101,460  =   .6355 
 เปิดตาราง PVIF ดูที� n = 4  factor = .6355  อตัราดอกเบี$ย = 12% 

(2) 1 กรกฎาคม 25X6 การใหบ้รกิารแลกกบัตั Sวสญัญาใชเ้งนิ 

 ต ั Sวเงนิรบั ...................................................................................... 300,000 
 ส่วนลดตั Sวเงนิรบั .................................................................................... 134,121.60 
 รายไดบ้ริการ .......................................................................................... 165,878.40 

 ใชร้าคาตลาดของดอกเบี$ย (12%) ในการคาํนวณมลูค่าปจัจุบนัของตั Sวซึ�งจะใชใ้นการกาํหนดราคา
แลกเปลี�ยน ราคาตลาดของดอกเบี$ยควรเป็นอตัราที�ผูกู้จ่้ายใหก้บัเงนิยมืที�มลีกัษณะการดาํเนินงานคลา้ยกนั 

 การคาํนวณมลูค่าปจัจบุนัของตั Sว ทาํไดด้งันี$  
 มลูค่าเมื�อครบกาํหนด       300,000 บาท 
  มลูค่าปจัจุบนัของตั Sวที�มมีลูค่า 300,000 บาท อายุ 8 ปี  

      อตัราดอกเบี$ย 12% (300,000 ×.4039)     121,170.00 
  มลูค่าปจัจุบนัของดอกเบี$ย 9,000 บาท ระยะเวลา 8 ปี 

      อตัราดอกเบี$ย 12% (9,000×4.9676)                     44,708.40 165,878.40 
           ส่วนลดตั Sวเงนิรบั       134,121.60 
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ข. ตารางการตดัจาํหน่ายส่วนลดตั Sวเงนิจ่ายที�เกดิจากการขายที�ดิน 

วนัที� อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิ 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. ตารางการตดัจาํหน่ายส่วนลดตั Sวเงนิจ่ายที�เกดิจากการบรกิาร 
วนัที� อตัราดอกเบี�ย

ที�ระบไุว ้3% 
อตัราดอกเบี�ย
ที�แทจ้รงิ 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  ส่วนลดที�ตอ้งตดัใหห้มดในปีสุดทา้ย 300,000 – 275,903.18   
จ  24,096.82+9,000 
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ง. บนัทกึรายการปรบัปรุงสาํหรบัต ั Sวเงนิรบัที�ไดจ้ากการขายที�ดนิ 
วนัที� 31 ธนัวาคม 25X6 
 ส่วนลดตั Sวเงนิรบั .............................................................. 42,000 

 ดอกเบี$ยรบั (1/2×84,000) .............................................................. 42,000 
วนัที� 31 ธนัวาคม 25X7 
 ส่วนลดตั Sวเงนิรบั .............................................................. 89,040 
 ดอกเบี$ยรบั ..................................................................................... 89,040 

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

จ. บนัทกึรายการปรบัปรุงสาํหรบัต ั Sวเงนิรบัที�ไดจ้ากบรกิาร 
วนัที� 31 ธนัวาคม 25X6 

 ดอกเบี$ยคา้งรบั (1/2 × 9,000 = 4,500) ........................ 4,500.00 
 ส่วนลดตั Sวเงนิรบั ........................................................... 5,452.71 

 ดอกเบี$ยรบั (1/2 × 19,905.41 = 9,952.71)  ............................... 9,952.71 
วนัที� 1 มกราคม 25X7 
 ดอกเบี$ยรบั ......................................................................... 4,500 
 ดอกเบี$ยคา้งรบั .................................................................................. 4,500 
วนัที� 30 มิถนุายน 25X7 
 เงนิสด ................................................................................ 9,000 
 ดอกเบี$ยรบั ....................................................................................... 9,000 
วนัที� 31 ธนัวาคม 25X7 
 ดอกเบี$ยคา้งรบั  ........................................................ 4,500.00 � 
 ส่วนลดตั Sวเงนิรบั .................................................... 11,560.01 � 
 ดอกเบี$ยรบั  ..........................................................................16,060.01 � 

�   ดอกเบี$ยคา้งรบั 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  
    ดอกเบี$ยรบัปี 25X7 = 9,952.71 + 10,607.30 = 20,560.01 บาท  
    ส่วนลดที�ตดัจาํหน่ายของปี 25X7 = ดอกเบี$ยที�แทจ้รงิของปี 25X7 จาํนวน 20,560.01 บาท – ดอกเบี$ย  
    ที�จ่ายเป็นเงนิสดปี 25X7 จาํนวน 9,000 บาท = จาํนวน 11,560.01 บาท  
�  ดอกเบี$ยรบัของปี 25X7 จาํนวน 20,560.01 บาท – ดอกเบี$ยรบัคงเหลอืก่อนการปรบัปรุง 4,500 บาท 
    = 16,060.01 บาท 
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ขอ้ 3-7  การแลกเปลี�ยนตั Sวเงนิจ่ายกบัเงนิสดและสทิธพิเิศษในการซื$อสนิคา้ในราคาถูก APB Opinion 21 
กาํหนดใหบ้นัทกึมลูค่าของสทิธิพเิศษเท่ากบัส่วนลดตั Sวเงนิรบั  

 การคาํนวณส่วนลดตั Sวเงนิรบั ทาํไดด้งันี$  
 จาํนวนเงนิที�ใหบ้รษิทัทองไทยกู ้                      1,000,000  บาท 
 มลูค่าปจัจุบนัของตั Sวเงนิรบัมลูค่า 1,000,000 บาท 
     อายุ 5 ปี อตัราดอกเบี$ย 12% เท่ากบั 

               1,000,000  × .5674                567,400 
 ส่วนลดตั Sวเงนิรบั (ซื$อลว่งหนา้)               432,600  
การบนัทกึรายการตั Sวเงนิรบัและส่วนลด ทาํไดด้งันี$  
 ซื$อลว่งหนา้ ..................................................................... 432,600 
 ต ั Sวเงนิรบั ..................................................................... 1,000,000 
 เงนิสด ........................................................................................ 1,000,000 
 ส่วนลดตั Sวเงนิรบั ........................................................................... 432,600 

ข. ตารางแสดงการตดัส่วนลดตั Sวเงนิรบั 
ตารางแสดงการตดัสว่นลดตั �วเงนิรบั 

วธีิอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิ 
ต ั �วเงนิรบัชนิดไม่มีดอกเบี�ย อตัราสว่นลดที�รวมอยู่ในตั �ว 12% 

วนัที� ดอกเบี$ยที�จ่าย
เป็นเงนิสด 

(0%) 

อตัราดอกเบี$ยที�
แทจ้รงิ 
 (12%) 

ส่วนลดตดั
จาํหน่าย 

ยอดคงเหลอื
ส่วนลดที�ยงัไม่
ตดัจาํหน่าย 

มลูค่าปจัจุบนั
ของตั Sว 

ณ วนัออกตั Sว    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-I ก) 
(> ธค.  =3X9 เงนิสด .............................................................................. 36,000 
 ต ั Sวเงนิรบั .......................................................................... 72,000 
 ส่วนลดตั Sวเงนิรบั (91,844.10-36,000-72,000) ............................ 16,155.90 
 รายไดบ้ริการ .............................................................................. 91,844.10 
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รายไดบ้ริการ เท่ากบัมลูค่าปจัจุบนัของตั Sวบวกเงนิดาวน์ คาํนวณไดด้งันี$  
 มลูค่าปจัจุบนัของตั Sว 18,000 บาท จ่ายชาํระ 4 งวด อตัราดอกเบี$ย 11% 

  18,000 × 3.10245     55,844.10   บาท 
 เงนิดาวน์        36,000.00 
 มลูค่าบรกิาร       91,844.10   

ตารางการตดัจาํหน่ายสว่นลดตั �วเงนิรบั 
วนัที� เดบิตสว่นลดตั �วเงนิรบั

และเครดิตดอกเบี�ยรบั 
จาํนวนเงนิผ่อนชําระ มลูค่าปจัจุบนัของตั �ว 

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 
 ต ั Sวเงนิรบั ......................................................................................... 18,000 
 ส่วนลดตั Sวเงนิรบั ........................................................... 6,142.85 
 ดอกเบี$ยรบั .................................................................................. 6,142.85 

(ค)  31 ธนัวาคม 25X6 
 เงนิสด .............................................................................. 18,000 
 ต ั Sวเงนิรบั ......................................................................................... 18,000 
 ส่วนลดตั Sวเงนิรบั ........................................................... 4,838.56 
 ดอกเบี$ยรบั .................................................................................. 4,838.56 

(ง)  31 ธนัวาคม 25X7 
 เงนิสด .............................................................................. 18,000 
 ต ั Sวเงนิรบั ......................................................................................... 18,000 
 ส่วนลดตั Sวเงนิรบั ........................................................... 3,390.81 
 ดอกเบี$ยรบั .................................................................................. 3,390.81 
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(จ)  31 ธนัวาคม 25X8 
 เงนิสด .............................................................................. 18,000 
 ต ั Sวเงนิรบั ......................................................................................... 18,000 
 ส่วนลดตั Sวเงนิรบั ........................................................... 1,783.68 
 ดอกเบี$ยรบั .................................................................................. 1,783.68 

ขอ้ 3-K (ต ั �วเงนิรบัและลูกหนี� การคา้)  
ก. บนัทกึรายการในสมดุรายวนัท ั �วไปสาํหรบัเดอืนมกราคม =3X: 

มค. >>  ต ั Sวเงนิรบั =T,T))  
    ลูกหนี$ - นายปิยะเมธ  =T,T)) 

>( ลูกหนี$ -นางสาวขวญัใจ >,B(O  
    หนี$ สูญไดร้บัคืน  >,B(O 
 เงนิสด >,B(O  
    ลูกหนี$ -นางสาวขวญัใจ  >,B(O 

=) หนี$ สูญ :,O>O  
    ลูกหนี$  :,O>O 
 ค่าเผื�อหนี$สงสยัจะสูญ :,O>O  
    หนี$สงสยัจะสูญ  :,O>O 

() เงนิสด 3),9))  
    ต ั Sวเงนิรบั  9T,))) 
    ดอกเบี$ยคา้งรบั 48,000(.10)(5/12)  2,000 
    ดอกเบี$ยรบั 48,000(.10)(1/12)  400 

31 ลูกหนี$  >,(BB,=))  
    ขาย  >,(BB,=)) 
 เงนิสด (9T),)))+B(O,)))) >,=>O,)))  
 ส่วนลดจ่าย (O,)))+>),T))) >O,T))  
    ลูกหนี$ (9TO,)))+B9O,T)))  >,=(=,T)) 
 ดอกเบี$ยคา้งรบั =T,T))(.12)(20/360) >:=  
    ดอกเบี$ยรบั  >:= 
 หนี$สงสยัจะสูญ =(,=>O  
    ค่าเผื�อหนี$สงสยัจะสูญ (O,))) –(==,9))-:,O>O)  =(,=>O 
 รบัคืนและจาํนวนที�ลดให ้ B,=))  
    ประมาณการรบัคืนและจาํนวนที�ลดให ้>3,=))-T,)))  B,=)) 
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ข. แสดงรายการตั Sวเงนิรบัและลูกหนี$ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
บริษทักรุงสยาม จาํกดั 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

      ณ วนัที� (> มกราคม =3X:            (บาท) 
สนิทรพัย ์

สนิทรพัยห์มนุเวยีน    
   ต ั Sวเงนิรบั (รวมดอกเบี$ยคา้งรบั) =T,::= 
   ลูกหนี$ ☺  OO3,:T9  
   หกั ค่าเผื�อหนี$สงสยัจะสูญ (O,)))   
       ประมาณการรบัคืนฯ  >3,=)) 3>,=)) O>9,BT9 
      รวมลูกหนี$และตั Sวเงนิรบั   O9(,BBO 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ : มหีนี$สนิที�อาจเกิดขึ$นจากการขายลดตั Sวเงนิรบั จาํนวน 80,640 บาท 
☺ ลูกหนี$ : 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� (> ธนัวาคม =3XT 3O),))) 
บวก หนี$ สูญไดร้บัคืน – นางสาวขวญัใจ >,B(O 
      ขายเชื�อระหว่างเดอืน >,(BB,=)) 
 >,:(T,:(O 
หกั นายปิยะเมธ ชาํระเป็นตั Sวเงนิรบั (=T,T))) 
    เกบ็เงนิจากหนี$ สูญไดร้บัคืน (นางสาวขวญัใจ) (>,B(O) 
    ตดัหนี$ สูญ (:,O>O) 
    ลูกหนี$ชาํระเงนิ (>,=(=,T))) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที� (> ธนัวาคม =3X: บาท                       OO3,:T9 

ขอ้ 3-LM (การขายบญัชีลูกหนี� )  

ก. การโอนบญัชลูีกหนี$ที�รบัผดิชอบในหนี$ สูญ จะถอืเป็นการขายและรบัรูก้าํไรหรือขาดทุน เมื�อเขา้หลกัเกณฑ ์
( ขอ้ ดงันี$  

1. ผูโ้อนสละสทิธิvที�จะควบคุมหรอืไดร้บัประโยชนจ์ากลูกหนี$ในอนาคต 
2. หนี$สนิของผูโ้อนเกี�ยวกบัหนี$ที�เรียกเก็บไม่ไดส้ามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 
3. ผูร้บัโอนไมส่ามารถบงัคบัใหผู้โ้อนซื$อบญัชลูีกหนี$กลบัคืนได ้
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ข. ถา้การโอนบญัชีลูกหนี$ “ถอืเป็นการขาย” การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัท ั �วไปทาํไดด้งันี$  
 เงนิสด .............................................................................. 84,600 

 ลูกหนี$อื�น – บริษทัเอม็พเีอ (90,000×.04) ........................... 3,600 

 ขาดทนุจากการขายลูกหนี$ (90,000×.02) ............................. 1,800 
 ลูกหนี$  ............................................................................................ 90,000 
ค. ถา้การโอนไมเ่ขา้เกณฑ ์3 ขอ้ จะ”ถอืเป็นการกูย้ืม” การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัท ั �วไป ทาํไดด้งันี$  
 เงนิสด .............................................................................. 84,600 

 ลูกหนี$อื�น – บริษทัเอม็พเีอ (90,000×.04) ........................... 3,600 

 ส่วนลดจากการโอนลูกหนี$ (90,000×.02) ............................ 1,800 
 หนี$สนิที�เกดิจากลูกหนี$ที�โอน  ........................................................... 90,000 

ขอ้ 3-LL (ต ั �วขาดความเชื�อถอื)  
ก. “ถา้ถอืเป็นการกูย้ืม” การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัของบรษิทัมนีาและบรษิทัเมษา มดีงันี$  
บรษิทัมีนา (ผูอ้อกตั �ว) 
1 พค.  เจา้หนี$  ................................................................................ 7,200 
 ต ั Sวเงนิจ่าย ......................................................................................... 7,200 

16 พค.  ไมบ่นัทกึรายการ 

30 มยิ. ต ั Sวเงนิจ่าย .......................................................................... 7,200 

 ดอกเบี$ยจ่าย (7,200 × 60/360 × 1%) ................................. 120 
 เงนิสด ............................................................................................... 7,320 

บรษิทัเมษา (ผูร้บัต ั �วและนําต ั �วไปขายลด) 
1 พค.  ต ั Sวเงนิรบั ............................................................................ 7,200 
 ลูกหนี$  ............................................................................................... 7,200 

16 พค.  ดอกเบี$ยคา้งรบั ........................................................................ 30 
 ดอกเบี$ยรบั ............................................................................................ 30 
 เงนิสด ........................................................................... 7,210.20 
 ดอกเบี$ยจ่าย .................................................................... 19.80 ก 

 หนี$สนิที�เกดิการขายลดตั Sวเงนิรบั ........................................................ 7,200 
 ดอกเบี$ยคา้งรบั ....................................................................................... 30 
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ก 1. มลูค่าเมื�อต ั Sวครบกาํหนด = 7,200 +  7,200(.10)(60/360) =       7,320.00  บาท 
  2. ส่วนลดที�ธนาคารคิด = 7,320(.12)(45*/360)  =  109.80   
 * 16 พค. – 30 มยิ. 
  3. จาํนวนเงนิที�ไดร้บั  = 7,320 – 109.80    =        7,210.20 
  4.  ราคาตามบญัชขีองตั Sว ณ วนัที�ขาย =  7,200 + 7,200(.10)(15*/360) =        7,230.00 
 * 1 พค. – 16 พค. 
  5. ดอกเบี$ยจ่าย  = 7,210.20 - 7,230.00   =    19.80 

30 มยิ. หนี$สนิที�เกดิการขายลดตั Sวเงนิรบั ......................................... 7,200 
 ต ั Sวเงนิรบั ........................................................................................... 7,200 

(ข) ตั �วขาดความเชื�อถอื กรณีนําไปขายลดและบนัทกึเป็นการกูย้มื 

 ต ั Sวเงนิรบัที�เลยกาํหนด (7,200+120+=5) ............................. 7,345 
 หนี$สนิจากการขายลดตั Sวเงนิรบั ............................................ 7,200 
 เงนิสด ............................................................................................... 7,345 
 ต ั Sวเงนิรบั ........................................................................................... 7,200 

ขอ้ 3-L3 (ต ั �วเงนิรบัหลายชนิด)  
ก.  

บริษทัเกษตรพานิช จาํกดั 
ลูกหนี$ระยะยาวในงบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 25X9 
ตั �วเงนิรบั 9% ไดม้าจากแผนกขาย, จ่ายชาํระเป็นงวด ๆ ละ 600,000 บาท 
จนถงึวนัที� 1 พฤษภาคม 25X11 หกั เงนิผ่อนงวดหนา้ 

 
600,000 บาท  (1) 

ตั �วเงนิรบั 8% ไดม้าจากกรรมการบรษิทั กาํหนดชาํระวนัที� 31 ธนัวาคม 25X11 
มหุีน้สามญั ของบรษิทัเกษตรพานิช 10,000 หุน้เป็นหลกัประกนั หุน้สามญัมี
ราคาตลาด 450,000 บาท 

 
 

     400,000 บาท    
ตั �วเงนิรบัชนิดไม่มีดอกเบี�ย ไดม้าจากการขายสทิธบิตัร อตัราดอกเบี$ยที�รวมอยู่
ในตั Sวเท่ากบั 12% กาํหนดชาํระในวนัที� 1 เมษายน 25X11 

 
173,746 บาท  (2) 

ตั �วเงนิรบัชนิดผ่อนชําระ กาํหนดชาํระปีละ 45,125 บาท จนถงึวนัที� 1 
กรกฎาคม 25X13 หกั เงนิผ่อนงวดหนา้ 

 
     110,275 บาท (3) 

     รวมตั Sวเงนิรบัระยะยาว    1,284,021 บาท 



เฉลยการบญัชีขั �นกลาง  1 บทที� 3  

 

หน้า  14  

 

ข.  
บริษทัเกษตรพานิช จาํกดั 

งบแสดงฐานะการเงนิ (บางส่วน) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 25X9 

ส่วนของตั Sวเงนิรบัระยะยาวที�ถอืเป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีน:  
    ต ั Sวเงนิรบั จากแผนกขาย 600,000  บาท (1) 
    ต ั Sวเงนิรบัชนิดผ่อนชาํระ  29,725   บาท (3) 
        รวม 629,725 
  
ดอกเบี$ยคา้งรบั:  
    ต ั Sวเงนิรบัจากแผนกขาย  72,000    บาท (4) 
    ต ั Sวเงนิรบัชนิดผ่อนชาํระ   7,700    บาท  (5) 
          รวม  79,700    บาท 

 
ค.  ตารางแสดงรายการดอกเบี$ยรบัจากตั Sวเงนิรบั 

บริษทัเกษตรพานิช จาํกดั 
ดอกเบี$ยรบัจากตั Sวเงนิรบัระยะยาว 

สาํหรบัปีสิ$นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม 25X9 
ดอกเบี$ยรบั:  
    ต ั Sวเงนิรบัจากแผนกขาย 126,000  บาท  (6) 
    ต ั Sวเงนิรบัจากการขายสทิธิบตัร  14,346   บาท  (2) 
    ต ั Sวเงนิรบัจากกรรมการบรษิทั  32,000   บาท  (7) 
    ต ั Sวเงนิรบัชนิดผ่อนชาํระจากการขายที�ดนิ   7,700   บาท  (5) 
         รวมดอกเบี$ยรบัสาํหรบัปีสิ$นสุด 31 ธนัวาคม 25X9    180,046   บาท 
 
คาํอธิบาย 
(1)  ส่วนของตั Sวเงนิรบัระยะยาว ต ั Sวเงนิรบั 9% ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 25X9 
 จาํนวนเงนิตามตั Sว 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 
 ส่วนของลูกหนี$ระยะยาว ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 25X9 600,000 
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(2)  ต ั Sวเงนิรบัชนิดไมม่ดีอกเบี$ย สุทธจิากดอกเบี$ยที�รวมในตั Sว ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 25X9 
 จาํนวนเงนิตามตั Sว 1 เมษายน 25X9 200,000 
 หกั ดอกเบี$ยที�รวมในตั Sว [200,000-(200,000×0.797) 40,600 

 คงเหลอื 1 เมษายน 25X9 159,400 
 บวก ดอกเบี$ยรบั ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 25X9 (159,900×12%×9/12) 14,346 

 คงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 25X9 173,746 

(3)  ส่วนของตั Sวเงนิรบัชนิดผ่อนชาํระที�เป็นสนิทรพัยร์ะยะยาว ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 25X9 
           ราคาขายตามสญัญา 1 กรกฎาคม 25X9 200,000 
           หกั เงนิดาวน์ 1 กรกฎาคม 25X9 60,000 
           คงเหลอื 1 กรกฎาคม 25X9 140,000 
           หกั ครบกาํหนดผ่อนชาํระ 1 กรกฎาคม 25X10  

             [45,125 – (140,000 × 11%)] 29,725 

           ส่วนของสนิทรพัยร์ะยะยาว คงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 25X9 110,275 

(4)  ดอกเบี$ยคา้งรบั – ต ั Sวเงนิรบัจากแผนกขาย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 25X9 
          ดอกเบี$ยคา้งรบั จากวนัที� 1 พฤษภาคม ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 25X9  

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

(5)  ดอกเบี$ยคา้งรบั – สญัญาผ่อนชาํระ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 25X9 
          ดอกเบี$ยคา้งรบั จากวนัที� 1 กรกฎาคม ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 25X9  

         (140,000 × 11% × 1/2) 7,700 

(6)  ดอกเบี$ยรบั – ต ั Sวสญัญาใชเ้งนิจากแผนกขาย สาํหรบัปี 25X9 
         ดอกเบี$ยรบั จากวนัที� 1 มกราคม ถงึวนัที� 1 พฤษภาคม 25X9  

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

         ดอกเบี$ยรบัจากวนัที� 1 พฤษภาคม ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 25X9  

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

           ดอกเบี$ยรบั 126,000 

(7)  ดอกเบี$ยรบั – ต ั Sวเงนิรบัจากกรรมการบรษิทั สาํหรบัปี 25X9 
         ดอกเบี$ยรบั จากวนัที� 1 มกราคม ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 25X9  

         (400,000 × 8%) 32,000 
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ขอ้ 8-L8 เงนิสดที�ไดร้บัจากการขายลดตั Sว 

 
 

ต ั Sว 
มลูค่าหนา้ต ั Sว วนัที�ออกตั Sว อตัรา

ดอกเบี$ย 
วนัที�นาํต ั Sวไป 

ขายลด 
อตัราคิดลด จาํนวนเงนิ 

ที�ไดร้บั 
> ฿50,000 (> มคี. =3XO T% () มยิ. =3XO >)% ฿40,280 (>) 
= 3),))) (> มคี. =3XO T% () กย. =3XO >)%  41,340 (=) 
( 3),))) (> มคี. =3XO T% () กย. =3XO >=%  41,128 (() 
9 T),))) (> มคี. =3XO O% (> ตค. =3XO >)%  81,027 (9) 
3 T),))) (> มคี. =3XO O% (> ตค. =3XO >=%  80,752 (3) 
O T),))) (> มคี. =3XO O% () พย. =3XO >)% 81,713 (O) 

 
 (1) 

  ฿40,000  มลูค่าหนา้ต ั Sว 

  2,400 ดอกเบี$ยเมื�อต ั Sวครบกาํหนด (฿40,000 x 8% x 9/12) 
  42,400 มลูค่าเมื�อต ั Sวครบกาํหนด 

  (2,120) ส่วนลด (฿42,400 x 10% x 6/12) 
  ฿40,280 เงนิสดที�ไดร้บั 

 

 (2) 

  ฿40,000  มลูค่าหนา้ต ั Sว 

  2,400 ดอกเบี$ยเมื�อต ั Sวครบกาํหนด (฿40,000 x 8% x 9/12) 
  42,400 มลูค่าเมื�อต ั Sวครบกาํหนด 
  (1,060) ส่วนลด (฿42,400 x 10% x 3/12) 
  ฿41,340 เงนิสดที�ไดร้บั 

 (3) 

  ฿40,000  มลูค่าหนา้ต ั Sว 

  2,400 ดอกเบี$ยเมื�อต ั Sวครบกาํหนด (฿40,000 x 8% x 9/12) 
  42,400 มลูค่าเมื�อต ั Sวครบกาํหนด 

  (1,272) ส่วนลด  (฿42,400 x 12% x 3/12) 
  ฿41,128 เงนิสดที�ไดร้บั 
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 (4) 

  ฿80,000  มลูค่าหนา้ต ั Sว 

  2,400 ดอกเบี$ยเมื�อต ั Sวครบกาํหนด (฿80,000 x 6% x 6/12) 
  82,400 มลูค่าเมื�อต ั Sวครบกาํหนด 

  (1,373) ส่วนลด   (฿82,400 x 10% x 2/12) 
  ฿81,027 เงนิสดที�ไดร้บั 

 

 (5) 

  ฿80,000  มลูค่าหนา้ต ั Sว 

  2,400 ดอกเบี$ยเมื�อต ั Sวครบกาํหนด (฿80,000 x 6% x 6/12) 
  82,400 มลูค่าเมื�อต ั Sวครบกาํหนด 

  (1,648) ส่วนลด    (฿82,400 x 12% x 2/12) 
  ฿80,752 เงนิสดที�ไดร้บั 

 

 

 (6) 

  ฿80,000  มลูค่าหนา้ต ั Sว 

  =,9)) ดอกเบี$ยเมื�อต ั Sวครบกาํหนด (฿80,000 x 6% x 6/12) 
  82,400 มลูค่าเมื�อต ั Sวครบกาํหนด 

  (687) ส่วนลด     (฿82,400 x 10% x 1/12) 
  ฿81,713 เงนิสดที�ไดร้บั 

 

ขอ้ 8-L4 
 1. 10% 
 2. 6% 
 3. 19,500 บาท 
 
ขอ้ 8-L5 

 

 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 8-L6 

 GL Dr. Cr. 
1. เงนิสด 290,000  
 ค่าธรรมเนียมทางการเงนิ*  10,000  
  ต ั Sวเงนิจ่าย  300,000 
 * 2% x 500,000 บาท = 10,000 บาท   
2. เงนิสด 350,000  
  ลูกหนี$   350,000 
3. ต ั Sวเงนิจ่าย 300,000  
 ดอกเบี$ยจ่าย** 7,500  
  เงนิสด  307,500 
 ** 10% x 300,000 บาท x 3/12  = 7,500 บาท   
 
 
ขอ้ 8-L7 
 

 GL Dr. Cr. 
1. เงนิสด 18,000  
 ขาดทนุจากการขายบญัชลูีกหนี$* 2,000  
  ลูกหนี$   20,000 
 * 10% x 20,000 บาท = 2,000 บาท   
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2. เงนิสด 50,600  
 ค่าธรรมเนียมทางการเงนิ*  4,400  
  ต ั Sวเงนิจ่าย  55,000 
 * 8% x 55,000 บาท = 4,400 บาท   
3. หนี$สงสยัจะสูญ 5,850  
  ค่าเผื�อหนี$สงสยัจะสูญ*  5,850 
 *[(82,000 x 5%) + 1,750]   
4. หนี$สงสยัจะสูญ 6,450  
  ค่าเผื�อหนี$สงสยัจะสูญ*  6,450 
 *(430,000 x 1.5%)   
    
 
 
ขอ้ 8-18 
 

 GL Dr. Cr. 
 เงนิสด 380,000  
 ค่าธรรมเนียมทางการเงนิ 20,000  
  หนี$สนิที�เกดิจากลูกหนี$ที�โอน  400,000 
    
 
 
 
 
 

 


