
 

  โดยทั่วไปบริษัทต่างๆ มีแหล่งเงินทุนหลักจาก 2 แหล่งด้วยกัน คือ จากหนี้สิน (Liabilities) 

และจากหุ้นส่วนหรือส่วนของเจ้าของ (Shareholder’s Equity) ซ่ึงเงินทุนจากสองแหล่งนี้ประกอบกันเป็น

โครงสร้างทางการเงิน (Financial Structure) ของกิจการโดยเฉพาะแหล่งเงินทุนจากหนี้สินซ่ึงถือเป็นแหล่ง

เงินทุนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากในการดำเนินธุรกิจการก่อหนี้สินมักเป็นส่ิงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วย

เหตุเพราะการจัดหาเงินสดหรือสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจโดยใช้แค่เพียงแหล่งเงินทุนจากเจ้าของ

มักไม่เพียงพอ กิจการต้องจัดหามาเพิ่มโดยอาจเป็นการซ้ือสินค้าเข้ามาในบริษัทโดยไม่ได้จ่ายเงินออกไป การกู้

ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆ หรือรายการค่าใช้จ่ายต่างๆที่กิจการอาจยังไม่จ่ายเงินหรือค้างจ่าย เป็นต้น 

รายการเหล่านี้ถือเป็นการก่อภาระผูกพันที่กิจการต้องชดใช้ในอนาคตซ่ึงเรียกได้ว่ากิจการมีหนี้สินเกิดข้ึน 

แนวคิดเกี่ยวกับหนี้สิน  

  หนี้สิน (Liabilites) ตามความหมายในแม่บทการบัญชี (Framework)  หมายถึง ภาระผูกพัน1

ในปัจจุบันของกิจการซ่ึงเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต  โดยการชำระภาระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการ 

สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ซ่ึงจากความหมายของหนี้สินสามารถสรุปลักษณะสำคัญของ

หนี้สินได้ดังนี้ 

   1. เป็นภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ กิจการมีหน้าที่หรือความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ

ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ภาระผูกพันที่กิจการมีอยู่นั้นอาจเป็นภาระผูกพันที่มีผลบังคับตามกฎหมายเนื่องจากมี

สัญญาผูกมัดหรือเป็นข้อบังคับตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น กิจการซ้ือสินค้าเข้ามาในร้านจำนวนหนึ่งแต่ยังไม่

ได้ชำระเงินทำให้กิจการมีภาระต้องจ่ายชำระค่าสินค้าที่ค้าง เป็นต้น นอกจากนี้ภาระผูกพันในปัจจุบันของ

กิจการยังอาจเกิดจากการดำเนินงานตามปกติ จากประเพณีการค้า หรือจากความต้องการที่จะรักษาความ

สัมพันธ์เชิงธุรกิจกับลูกค้า เช่น   ในการขายสินค้ากิจการมีนโยบายที่จะแก้ไขข้อบกพร่องของสินค้าแม้สินค้า

จะไม่ได้อยู่ในระยะเวลาการรับประกันกิจการก็จะดำเนินการซ่อมแซมให้ กรณีนี้กิจการมีภาระผูกพันที่ต้อง

ชำระตามจำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อการแก้ไขข้อบกพร่องของสินค้าที่ขายไป เป็นต้น 

  2. ภาระผูกพันในปัจจุบันต้องเป็นผลมาจากรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีในอดีต เช่น 

กิจการได้รับสินค้าหรือบริการโดยที่ยังมิได้จ่ายชำระทันทีที่ส่งมอบสินค้าหรือไม่ได้มีการจ่ายเงินล่วงหน้า

สำหรับค่าสินค้าดังกล่าวทำให้กิจการมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชำระค่าสินค้าให้กับผู้ขายสินค้า หรือในกรณีที่

  แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) ของสภาวิชาชีพ หน้า 16 ย่อหน้า 49 ข้อ 49.21

หนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

Current Liabilities and Contingencies 

บทที่  1 
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กิจการได้รับเงินกู้จากธนาคารทำให้กิจการมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยและคืนเงินกู้ให้กับธนาคาร 

เป็นต้น 

  3. การชำระภาระผูกพันที่เกิดขึ้นนั้นคาดว่ากิจการต้องสละทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจเพ่ือชำระภาระผูกพัน โ ดยการชำระภาระผูกพันอาจทำได้หลายหลักษณะ เช่น การจ่ายเงินสด การ

โอนสินทรัพย์อื่นๆ การให้บริการ การเปลี่ยนภาระผูกพันเดิมเป็นภาระผูกพันใหม่ การแปลงหนี้ให้เป็นทุน 

หรือภาระผูกพันที่มีอยู่อาจส้ินสุดลงด้วยการที่เจ้าหนี้ยกหนี้ให้ เป็นต้น 

การรับรู้รายการหนี้สิน 

  การรับรู้รายการหนี้สิน (Liabilities Recognition) หมายถึง การรวมรายการหนี้สินเข้าเป็น

ส่วนหนึ่งของงบแสดงฐานะการเงิน การรวมรายการหนี้สินเป็นส่วนหนึ่งของงบแสดงฐานะการเงินนั้น

รายการหนี้สินต้องเป็นไปตามนิยามของหนี้สินและเข้าเกณฑ์การรับรู้รายการทุกข้อ ซ่ึงแม่บทการบัญชีได้

กำหนดเง่ือนไขการรับรู้รายการไว้  2 ข้อ   ดังนี้ 2

  1. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการต้องสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของทรัพยากร

เพื่อชำระภาระผูกพันในปัจจุบัน และ 

  2.   กิจการสามารถวัดมูลค่าของภาระผูกพันที่ต้องชำระนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

 การพิจารณาเง่ือนไขข้อแรกนั้นให้กิจการใช้แนวคิดความน่าจะเป็นในการอ้างอิงระดับ  

ความแน่นอนที่กิจการจะสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยอาศัยหลักฐานที่มีอยู่ในขณะที่เกิด

รายการค้าหรือในขณะจัดทำงบการเงิน ทำให้กิจการต้องไม่รับรู้ภาระผูกพันภายใต้สัญญาเป็นหนี้สินหากคู่

สัญญายังมิได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญา เช่น กิจการไม่ต้องรับรู้หนี้สินเกี่ยวกับการส่ังซ้ือสินค้าที่ยังไม่

ได้รับ เป็นต้น สำหรับเง่ือนไขข้อที่สองนั้นในบางกรณีราคาทุนหรือมูลค่าของภาระผูกพันอาจได้จากการ

ประมาณที่สมเหตุสมผลก็ย่อมได้ ซ่ึงการพิจารณาการรับรู้รายการหากพิจารณาแล้วพบว่ารายการที่เกิดข้ึน

เป็นไปตามนิยามของหนี้สินแต่ไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้ห้ามมิให้กิจการรับรู้รายการดังกล่าวเป็นหนี้สินในงบ

แสดงฐานะการเงินแต่ให้กิจการต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหากรายการ

นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน 

การวัดมูลค่าหนี้สิน 

  การวัดมูลค่าหนี้สิน (Measurement Liabilities) คือ กระบวนการกำหนดจำนวนที่เป็นตัว

เงินเพื่อรับรู้หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงการวัดมูลค่าจะเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้เกณฑ์ในการวัดมูลค่า 

โดยตามแม่บทการบัญชีมีทั้งหมด 4 เกณฑ์   ดังนี้ 3

 แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) ของสภาวิชาชีพ หน้า 23 ย่อหน้า 912

แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) ของสภาวิชาชีพ หน้า 25 ย่อหน้า 100 ข้อ 100.1 - 100.43
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  1. ราคาทุนเดิม (Historical Cost) หมายถึง การบันทึกหนี้สินด้วยจำนวนเงินที่ได้รับจาก   

การก่อภาระผูกพัน หรือด้วยจำนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อชำระหนี้สินที่

เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของกิจการ เช่น ภาษีเงินได้ 

  2. ราคาทุนปัจจุบัน (Current Cost) หมายถึง การแสดงหนี้สินด้วยจำนวนเงินสดหรือ

รายการเทียบเท่าเงินสดที่ต้องใช้ชำระภาระผูกพันในขณะนั้นโดยไม่ต้องคิดลด 

  3. มูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายคืน (Settlement Value) หมายถึง การแสดงหนี้สินด้วยมูลค่าที่จะ

ต้องจ่ายคืน หรือด้วยจำนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อชำระหนี้สินที่เกิดจาก

การดำเนินงานตามปกติโดยไม่ต้องคิดลด 

  4. มูลค่าปัจจุบัน (Present Value) หมายถึง การแสดงหนี้สินด้วยมูลค่าปัจจุบันของ      

กระแสเงินสดจ่ายสุทธิซ่ึงคาดว่าจะต้องจ่ายชำระหนี้สินในการดำเนินงานตามปกติของกิจการ 

 ในการวัดมูลค่าหนี้สินกิจการอาจใช้เกณฑ์ในการวัดมูลค่าหนี้ต่างๆ แตกต่างกัน เกณฑ์การ

วัดมูลค่าหนี้สินที่กิจการส่วนใหญ่ใช้ในการจัดทำงบการเงิน คือ มูลค่าปัจจุบันโดยใช้ร่วมกับเกณฑ์อื่นๆ เช่น 

เจ้าหนี้การค้า หรือหนี้สินอื่นที่เวลาในการจ่ายชำระไม่เกิน 1 ปี ใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เป็นต้น 

ประเภทของหนี้สิน 

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง การนำเสนองบการเงิน  กำหนดให้

กิจการต้องแยกแสดงการจัดประเภทหนี้สินเป็นหนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) และหนี้สินไม่

หมุนเวียน (Non-current Liabilities) หรือหนี้สินระยะยาว (Long–term Liabilities) โดยมีเง่ือนไขของการจัด

ประเภทหนี้สินเป็นหนี้สินหมุนเวียนเม่ือหนี้สินนั้นเป็นไปตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 

  1.  กิจการคาดว่าจะมีการชำระภายในรอบระยะเวลาดำเนินงานตามปกติของกิจการ  

  2.  กิจการถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้น คือ มีไว้เพื่อค้า 

  3.  ถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน 

  4. กิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขให้เลื่อนการชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน 

  โดยการพิจารณาตามเง่ือนไขดังกล่าวหากกิจการพิจารณาแล้วพบว่าหนี้สินนั้นไม่เป็นไป

ตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นให้กิจการจัดประเภทเป็นหนี้สินนั้นเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน 
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หนี้สินหมุนเวียน 

  หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) กิจการสามารถจำแนกประเภทหนี้สินหมุนเวียน

ตามลักษณะการรับรู้จำนวนหนี้ได้เป็น 3 ประเภท คือ 1) หนี้สินหมุนเวียนที่ทราบจำนวนหนี้ที่แน่นอน 2) 

หนี้สินหมุนเวียนที่กำหนดมูลค่าโดยประมาณหรือประมาณการหนี้สิน และ 3) หนี้สินหมุนเวียนที่อาจเกิด

ข้ึน ซ่ึงแต่ละประเภทเป็นดังนี้ 

  1)  หนี้สินหมุนเวียนที่ทราบจำนวนหนี้ที่แน่นอน  

  หนี้สินหมุนเวียนที่ทราบจำนวนหนี้ที่แน่นอน หมายถึง หนี้สินที่กิจการทราบได้ว่าเม่ือครบ

กำหนดแล้วจะต้องจ่ายชำระคืนเป็นจำนวนเท่าใด รวมถึงบางครั้งกิจการอาจทราบระยะเวลาของการจ่าย

ชำระคืนที่แน่นอนด้วย หนี้สินลักษณะนี้จำนวนหนี้มักเป็นผลสืบเนื่องมาจากการทำสัญญาหรือการดำเนิน

การทางกฎหมาย    

  หนี้สินหมุนเวียนที่ทราบจำนวนหนี้ที่แน่นอน   ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ระยะ

ส้ันจากธนาคาร เจ้าหนี้การค้า ต๋ัวเงินจ่าย เงินปันผลค้างจ่าย ภาษีเงินได้ค้างจ่าย เงินประกันสังคมค้างจ่าย    

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้า และส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี เป็นต้น โดย

รายละเอียดและวิธีการบัญชีสำหรับหนี้สินแต่ละชนิดดังกล่าว เป็นดังนี้ 

 -  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ระยะส้ันจากธนาคาร (Bank Overdrafts and Loans From 

Banks) 

  หากกิจการควบคุมการจ่ายรายจ่ายต่างๆด้วยการจ่ายชำระเป็นเช็ค กิจการจำเป็นต้องมีการ

เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันไว้กับธนาคาร การจ่ายเงินผ่านธนาคารดังกล่าวบางครั้ง

กิจการอาจมีปัญหาส่ังจ่ายเช็คเกินยอดเงินฝากที่คงเหลืออยู่หรืออาจนำเงินเข้าบัญชีไม่ทันตามกำหนด นั้นจะ

ทำให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินตามเช็คไม่สามารถเบิกเงินได้  กรณีนี้กิจการอาจทำความตกลงกับธนาคารเพื่อขอเบิก

เงินเกินบัญชีเงินฝากที่ตนมีอยู่กับธนาคารนั้นๆ ซ่ึงธนาคารจะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับวงเงินเบิกเกินบัญชีแตก

ต่างกันไปตามความต้องการของธุรกิจ ทั้งนี้การเบิกเงินเกินบัญชีธนาคารจะคิดดอกเบี้ยสำหรับส่วนที่กิจการ

เบิกเกินเงินที่เหลือในบัญชีตามอัตราที่ธนาคารกำหนด  

  การบันทึกบัญชีของกิจการ กิจการควรเปิดบัญชีสำหรับเงินเบิกเกินบัญชีแยกต่างหากจาก

บัญชีเงินฝากธนาคารและแสดงรายการเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารไว้ในหัวข้อหนี้สินหมุนเวียนไม่ควรนำเงิน

เบิกเกินบัญชีไปหักออกจากยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและออกยอดสุทธิเพียงยอดเดียวเพราะจะทำให้งบ

แสดงฐานะการเงินแสดงรายการสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนที่ต่ำกว่าความเป็นจริง  

  นอกจากการขอเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารแล้วกิจการอาจขอกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

โดยทำเป็นสัญญามีการกำหนดจำนวนเงินและระยะเวลาที่จะชำระคืนแน่นอน  โดยเวลาชำระคืนมักไม่เกิน 1 

ปี กรณีดังกล่าวกิจการควรแสดงรายการเงินกู้ยืมระยะส้ันเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินเช่น

เดียวกันกับเงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร 
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ตัวอย่าง 1 - 1  วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัททรัพย์ธานี จำกัด กู้เงินจากธนาคารกรุงพาณิชย์ จำกัด 

(มหาชน) จำนวน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี กำหนดชำระคืนภายใน 6 เดือน และในวันที่ 1 

กรกฎาคม 25x1 บริษัททรัพย์ธานี จำกัด ไ ด้จ่ายชำระคืนเงินที่กู้ธนาคารมาเป็นเงินต้น 500,000 บาท พร้อม

ดอกเบี้ยอีก 25,000 บาท 

  

-  เจ้าหนี้การค้า (Trade Accounts Payable) 

 เจ้าหนี้การค้า หมายถึง ภาระผูกพันที่กิจการจะต้องจ่ายชำระคืนให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น

จากการซ้ือสินค้าหรือบริการเป็นเงินเชื่อ   ซ่ึงระยะเวลาการจ่ายชำระอาจเป็น 30 วัน 45 วัน หรือ 60 วัน นับ

จากวันที่ได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการ ระยะเวลาที่แตกต่างกันดังกล่าวข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยแต่ปกติแล้วผู้ขาย

หรือเจ้าหนี้จะพยายามหาวิธีให้ผู้ซ้ือหรือลูกหนี้ชำระหนี้ให้เร็วข้ึนกว่าระยะเวลาที่กำหนด กิจการผู้ขายจึงอาจ

มีการเสนอเง่ือนไขการชำระเงินที่มีส่วนลดหากกิจการชำระหนี้ได้เร็วที่เรียกว่า ส่วนลดเงินสด (Cash 

Discount) เพื่อจูงใจให้มีการชำระหนี้เร็วข้ึน เช่น 2/10, n/30 หรือ 3/10, E.O.M.  เป็นต้น 

 การกำหนดเง่ือนไขการชำระเงิน 2/10, n/30 หมายความว่า กิจการจะต้องชำระหนี้ภายใน 30 

วันนับแต่วันที่ในใบกำกับสินค้า แต่หากกิจการจ่ายชำระหนี้ภายใน 10 วันนับแต่วันที่ในใบกำกับสินค้า 

กิจการจะได้รับส่วนลดเงินสด 2% ของหนี้ที่จ่ายชำระ สำหรับเง่ือนไข 2/10, E.O.M. หมายความว่า กิจการจะ

ต้องชำระหนี้ภายในส้ินเดือนนับแต่วันที่ในใบกำกับสินค้า แต่หากกิจการชำระหนี้ภายใน 10 วันนับแต่วันที่

ในใบกำกับสินค้า กิจการจะได้รับส่วนลดเงินสด 3% ของหนี้ที่จ่ายชำระ 

 การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้า กิจการจะบันทึกบัญชีเม่ือได้รับกรรมสิทธิ์ในสินค้าหรือเม่ือ

ได้รับใบกำกับสินค้าสำหรับค่าสินค้าหรือบริการก็ได้ แต่ถ้ามีรายการเกี่ยวกับส่วนลดเงินสดที่อาจได้รับเข้ามา

การบันทึกบัญชี  เป็นดังนี้

25x1

ม.ค. 1 เงินสด 500,000.00

เงินกู้ยืมธนาคาร 500,000.00

บันทึกการกู้เงินจากธนาคารกรุงพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ก.ค. 1 เงินกู้ยืมธนาคาร 500,000.00

ดอกเบี้ยจ่าย (500,000x10% x 6/12) 25,000.00

เงินสด 525,000.00

บันทึกการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ธนาคารพร้อมดอกเบี้ย
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เกี่ยวข้องอาจมีปัญหาว่าจะบันทึกรายการเกี่ยวกับส่วนลดอย่างไร กรณีนี้กิจการมีทางเลือกในการบันทึกบัญชี

เจ้าหนี้การค้าได้ 2 วิธีคือ  

1)  บันทึกด้วยราคาซ้ือที่ยังไม่หักส่วนลด ที่เรียกว่าวิธีราคาเต็ม (Gross Price Method) หรือ  

2) บันทึกเจ้าหนี้การค้าด้วยจำนวนเงินหลังจากหักส่วนลดที่กิจการอาจจะได้รับ ที่เรียกว่าวิธีราคา

สุทธิ (Net Price Method) 

ตัวอย่าง 1 - 2  วันที่ 10 มกราคม 25x1 บริษัททรัพย์ธานี จำกัด ซ้ือสินค้าเป็นเงินเชื่อ 50,000 บาท เง่ือนไข 

2/10, n/30 ต่อมาวันที่ 20 มกราคม 25x1 บริษัทจ่ายชำระหนี้จำนวน 30,000 บาท สำหรับหนี้ส่วนที่เหลือจ่าย

ชำระในวันที่ 30 มกราคม 25x1 

   

 กรณีกิจการบันทึกบัญชีสินค้าแบบส้ินงวด

 การแสดงรายการในงบการเงิน ถ้ากิจการใช้วิธีราคาเต็มกิจการจะนำส่วนลดรับ (Purchase Discount) 

ไปแสดงเป็นรายการหักจากยอดซ้ือในงบกำไรขาดทุน แต่หากกิจการใช้วิธีราคาสุทธิ บัญชีส่วนลดรับที่    

การบันทึกบัญชี  เป็นดังนี้

วิธีราคาเต็ม (Gross Price Method) วิธีราคาสุทธิ (Net Price Method)

25x1   
ม.ค. 10 
เดบิต ซ้ือ    50,000 
 เครดิต เจ้าหนี้การค้า   50,000 

บันทึกซ้ือสินค้าเป็นเงินเชื่อ

25x1   
ม.ค. 10 
เดบิต ซ้ือ         49,000 
 เครดิต เจ้าหนี้การค้า          49,000 

บันทึกซ้ือสินค้าเป็นเงินเชื่อ

ม.ค.  20 
เดบิต เจ้าหนี้การค้า   30,000 
 เครดิต เงินสด   29,400 
            ส่วนลดรับ                   600 

บันทึกจ่ายชำระหนี้บางส่วน

ม.ค.  20 
เดบิต เจ้าหนี้การค้า      29,400 
 เครดิต เงินสด                       29,400 

บันทึกจ่ายชำระหนี้บางส่วน

ม.ค.  30 
เดบิต เจ้าหนี้การค้า  20,000 
 เครดิต เงินสด   20,000 

บันทึกจ่ายชำระหนี้ส่วนที่เหลือให้แก่เจ้าหนี้

ม.ค.  30 
เดบิต เจ้าหนี้การค้า              19,600 
          ส่วนลดรับที่สูญเสีย        400 
 เครดิต เงินสด            20,00 

บันทึกจ่ายชำระหนี้ที่เหลือให้แก่เจ้าหนี้
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สูญเสีย (Purchase Discounts Lost) ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินกิจการจะนำไปแสดงภายใต้หัวข้อค่าใช้จ่าย

อื่นในงบกำไรขาดทุน 

 กรณีที่กิจการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง 

-  ตั๋วเงินจ่าย (Notes Payable) 

 ต๋ัวเงินจ่าย หมายถึง คำม่ันสัญญาที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยปราศจากเง่ือนไข ซ่ึงกิจการ

รับจะชำระเงินจำนวนหนึ่งที่แน่นอนให้แก่อีกบุคคลหนึ่งในเวลาที่กำหนดพร้อมทั้งดอกเบี้ย (ถ้ามี) ต๋ัวเงิน

จ่ายนี้รวมถึงต๋ัวสัญญาใช้เงินและต๋ัวแลกเงินซ่ึงอาจเกิดจากการซ้ือสินค้า บริการ  สินทรัพย์ หรือการจ่าย

ชำระหนี้สินของกิจการก็ได้ โดยต๋ัวเงินจ่ายที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียนนั้นต้องมีกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้

ภายใน 1 ปี ต๋ัวเงินจ่ายอาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ  

1) ต๋ัวเงินจ่ายการค้า (Trade Notes Payable) หมายถึง ต๋ัวเงินจ่ายที่ออกให้แก่เจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ค่า

สินค้าหรือบริการ 

2) ต๋ัวเงินจ่ายธนาคาร (Bank Notes Payable) หมายถึง ต๋ัวเงินจ่ายที่ออกให้แก่ธนาคารหรือสถาบัน

การเงินเพื่อเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงิน 

วิธีราคาเต็ม (Gross Price Method) วิธีราคาสุทธิ (Net Price Method)

25x1   
ม.ค. 10 
เดบิต สินค้าคงเหลือ   50,000 
 เครดิต เจ้าหนี้การค้า   50,000 

บันทึกซ้ือสินค้าเป็นเงินเชื่อ

25x1   
ม.ค. 10 
เดบิต สินค้าคงเหลือ        49,000 
 เครดิต เจ้าหนี้การค้า          49,000 

บันทึกซ้ือสินค้าเป็นเงินเชื่อ

ม.ค.  20 
เดบิต เจ้าหนี้การค้า   30,000 
 เครดิต เงินสด   29,400 
            สินค้าคงเหลือ                   600 

บันทึกจ่ายชำระหนี้บางส่วน

ม.ค.  20 
เดบิต เจ้าหนี้การค้า      29,400 
 เครดิต เงินสด                       29,400 

บันทึกจ่ายชำระหนี้บางส่วน

ม.ค.  30 
เดบิต เจ้าหนี้การค้า  20,000 
 เครดิต เงินสด   20,000 

บันทึกจ่ายชำระหนี้ส่วนที่เหลือให้แก่เจ้าหนี้

ม.ค.  30 
เดบิต เจ้าหนี้การค้า              19,600 
          สินค้าคงเหลือ                 400 
 เครดิต เงินสด            20,00 

บันทึกจ่ายชำระหนี้ที่เหลือให้แก่เจ้าหนี้
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3) ต๋ัวเงินจ่ายอื่นๆ (Other Notes Payable) หมายถึง ต๋ัวเงินจ่ายที่ออกให้แก่เจ้าหนี้อื่นๆ เช่น เพื่อชำระ

หนี้ที่เกิดจากการซ้ือสินทรัพย์ต่างๆ ที่ไม่ใช่สินค้า เช่น อาคาร อุปกรณ์ หรือการออกต๋ัวให้ผู้บริหารเพื่อเป็น

หลักฐานในการที่กิจการกู้ยืมเงิน เป็นต้น 

 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินจ่ายนั้นอาจแตกต่างกันข้ึนอยู่กับการมีดอกเบี้ยของตั๋วเงิน

จ่าย ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 

1)  ต๋ัวเงินจ่ายชนิดไม่ระบุดอกเบี้ย  

2)   ต๋ัวเงินจ่ายชนิดระบุดอกเบี้ย  

  การบันทึกบัญชีสำหรับตั๋วเงินจ่ายชนิดไม่ระบุดอกเบ้ีย  

 ต๋ัวเงินจ่ายชนิดไม่ระบุดอกเบี้ย (Noninterest – Bearing Note) หมายถึง ต๋ัวเงินจ่ายที่ไม่ระบุ

อัตราดอกเบี้ยไว้บนหน้าตั๋ว เม่ือถึงวันครบกำหนดกิจการจะจ่ายชำระเงินให้กับผู้ถือตั๋วเท่ากับจำนวนเงินที่

ระบุไว้บนหน้าต๋ัวเท่านั้น ต๋ัวเงินจ่ายชนิดไม่ระบุดอกเบี้ยอาจเป็นต๋ัวเงินจ่ายการค้า ต๋ัวเงินจ่ายเงินกู้ระยะส้ัน 

หรือต๋ัวเงินจ่ายอื่นๆ ก็ได้ ซ่ึงแต่ละประเภทเป็นดังนี้ 

 ตั๋วเงินจ่ายการค้า เป็นตั๋วเงินจ่ายที่กิจการออกให้แก่เจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ค่าซ้ือสินค้าหรือ

บริการที่มักจะไม่ระบุดอกเบี้ย โ ดยปกติต๋ัวเงินจ่ายการค้ามักมีระยะเวลาครบกำหนดในช่วงเวลาส้ันๆ ซ่ึงอาจ

อยู่ในช่วง 30 วัน ถึง 90 วัน ดังนั้นการบันทึกบัญชีต๋ัวเงินจ่ายการค้าจึงมักบันทึกด้วยมูลค่าที่ตราไว้ (Face 

Value) เนื่องจากผลต่างระหว่างมูลค่าที่ตราไว้กับมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) ของต๋ัวเงินจ่ายการค้ามี

จำนวนไม่มากจึงไม่มีนัยสำคัญที่จะบันทึกบัญชี 

ตัวอย่าง  1 - 3 วันที่ 1 ธันวาคม 25x1 บริษัททรัพย์ธานี จำกัด ซ้ือสินค้ามูลค่า 100,000 บาท โดยจ่ายชำระ

ด้วยต๋ัวสัญญาใช้เงินชนิดไม่ระบุดอกเบี้ย อายุของต๋ัวเงินจ่าย 45 วัน 

  
การบันทึกบัญชี  เป็นดังนี้

25x1

ธ.ค. 1 ซ้ือ/สินค้าคงเหลือ 100,000.00

ต๋ัวเงินจ่าย 100,000.00

บันทึกออกต๋ัวเงินจ่ายเพื่อชำระค่าซ้ือสินค้า
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 การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 ต๋ัวเงินจ่ายจะแสดง

ด้วยมูลค่าหน้าต๋ัว ภายใต้หัวข้อหนี้สินหมุนเวียน ดังนี้ 

  

  ตั๋วเงินจ่ายเงินกู้ระยะส้ัน และตั๋วเงินจ่ายอื่น อาจเป็นต๋ัวเงินจ่ายที่กิจการออกให้เพื่อชำระ

หนี้เงินกู้หรือเพื่อชำระหนี้ค่าสินทรัพย์ต่างๆ กิจการจะต้องบันทึกต๋ัวเงินจ่ายด้วยมูลค่าที่ตราไว้ แต่ต้องแสดง

ยอดในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบัน และเนื่องจากตั๋วเงินจ่ายประเภทนี้มีระยะเวลาครบกำหนด

ค่อนข้างนานกว่าต่ัวเงินจ่ายการค้าทำให้จำนวนเงินตามมูลค่าที่ตราไว้หรือมูลค่า ณ วันครบกำหนดสูงกว่า

มูลค่าปัจจุบันหรือราคาที่สามารถซ้ือได้ด้วยเงินสดทันที   ผลต่างดังกล่าวให้กิจการบันทึกไว้ในบัญชีส่วนลด4

ต๋ัวเงินจ่าย (Discount on Note Payable) ซ่ึงเป็นบัญชีปรับมูลค่าต๋ัวเงินจ่าย การแสดงรายการในงบแสดง

ฐานะการเงินจะแสดงต๋ัวเงินจ่ายตามมูลค่าที่ตราไว้หักด้วยส่วนลดต๋ัวเงินจ่ายซ่ึงเป็นดอกเบี้ยที่แฝงอยู่ 

ตัวอย่าง 1 – 4  บริษัททรัพย์ธานี จำกัด ซ้ืออุปกรณ์สำนักงานเป็นเงินเชื่อ เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 25x1 โดย

ออกต๋ัวสัญญาใช้เงินชนิดไม่มีดอกเบี้ย อายุ 1 ปี จำนวนเงินหน้าต๋ัว 140,000 บาท ครบกำหนดชำระหนี้วันที่ 

1 ธันวาคม 25x2 บริษัทปิดบัญชีประจำปีทุกวันที่ 31 ธันวาคม อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเฉลี่ยเท่ากับ 10% 

  

25x2

ม.ค.15 ต๋่ัวเงินจ่าย 100,000.00

เงินสด 100,000.00

บันทึกจ่ายชำระหนี้ตามต๋ัวเงินจ่ายเม่ือครบกำหนด

บริษัททรัพย์ธานี จำกัด  

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 

วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

 (หน่วย : บาท) 

หนี้สินหมุนเวียน: 

ต๋ัวเงินจ่าย        100,000 

 มูลลค่าปัจจุบันนั้นกิจการต้องคำนวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมหรืออัตรายุติธรรมในขณะนั้น4
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การคำนวณหามูลค่าปัจจุบัน 

อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี หมายความว่า  

 มูลค่าเม่ือครบกำหนด 1 ปี จำนวน  112  บาท  มีมูลค่าปัจจุบัน   =      100  บาท  

ดังนั้น    มูลค่าของต๋ัวเม่ือครบกำหนด จำนวน 140,000 บาท มีมูลค่าปัจจุบัน =      140,000 x100 
            112 

       =      125,000  บาท  

การบันทึกบัญชี  เป็นดังนี้

25x1

ธ.ค. 1 อุปกรณ์สำนักงาน 125,000.00

ส่วนลดต๋ัวเงินจ่าย 15,000.00

ต๋ัวเงินจ่าย 140,000.00

บันทึกรายการซ้ืออุปกรณ์สำนักงานโดยออกต๋ัวชนิดไม่มีดอกเบี้ย

25x1

ธ.ค. 31 ดอกเบี้ยจ่าย (15,000 x 1/12) 1,250.00

ส่วนลดต๋ัวเงินจ่าย 1,250.00

บันทึกรายการปรับปรุงดอกเบี้ยจ่าย

25x2

ธ.ค. 1 ดอกเบี้ยจ่าย (15,000 x 11/12) 13,750.00

ส่วนลดต๋ัวเงินจ่าย 13,750.00

บันทึกรายการปรับปรุงปิดบัญชีส่วนลดต๋ัวเงินจ่าย

ธ.ค. 1 ต๋ัวเงินจ่าย 140,000.00

เงินสด 140,000.00

บันทึกการจ่ายชำระหนี้ตามต๋ัวเงินจ่ายเม่ือครบกำหนด
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 จากตัวอย่างข้างต้น หากกิจการบันทึกอุปกรณ์สำนักงานด้วยราคาทุน 140,000 บาท ย่อม

เป็นราคาที่สูงเกินไปเพราะราคา 140,000 บาท รวมดอกเบี้ยจากการเลื่อนเวลาการชำระเงินเข้าไว้ด้วย กิจการ

จึงต้องคำนวณหามูลค่าปัจจุบัน ณ วันออกต๋ัวและบันทึกราคาทุนของอุปกรณ์สำนักงานด้วยมูลค่าปัจจุบัน 

สำหรับผลต่างที่บันทึกไว้ในบัญชีส่วนลดตั๋วเงินจ่ายให้กิจการทยอยโอนส่วนลดนี้ไปเป็นดอกเบี้ยจ่ายตามงวด

บัญชีจนถึงวันครบกำหนดจ่ายเงินตามต๋ัว 

  การแสดงรายการต๋ัวเงินจ่ายในงบแสดงฐานะการเงินจะเป็น ดังนี้ 

  

   

  การบันทึกบัญชีสำหรับตั๋วเงินจ่ายชนิดระบุดอกเบ้ีย  

 ต๋ัวเงินจ่ายชนิดระบุดอกเบี้ย (Interest – Bearing Note) หมายถึง ต๋ัวเงินจ่ายที่ระบุอัตรา

ดอกเบี้ยไว้บนหน้าตั๋วและเม่ือถึงวันที่ครบกำหนดกิจการจะต้องจ่ายชำระเงินต้นตามจำนวนที่ระบุไว้หน้าตั๋ว

พร้อมทั้งดอกเบี้ยจ่ายตามที่ระบุไว้ ตั๋วเงินจ่ายชนิดระบุดอกเบี้ยส่วนใหญ่มักเป็นตั๋วเงินจ่ายที่ออกเพื่อชำระ

หนี้เงินกู้ระยะส้ันและต๋ัวเงินจ่ายอื่นๆ  

 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินจ่ายชนิดระบุดอกเบี้ยจะบันทึกตามมูลค่าที่ตราไว้ (Face 

Value) ที่มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบัน (Present Value)  

ตัวอย่าง  1 - 5  เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 25x1 บริษัททรัพย์ธานี จำกัด กู้เงินจำนวน 120,000 บาท จากธนาคาร

กรุงพานิชย์ จำกัด โดยบริษัทออกต๋ัวสัญญาใช้เงินอัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี อายุ 4 เดือน กิจการปิดบัญชีทุก

ส้ินปีปฏิทิน 

บริษัททรัพย์ธานี จำกัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 

วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

(หน่วย : บาท) 

หนี้สินหมุนเวียน: 

ต๋ัวเงินจ่ายอื่นๆ – อุปกรณ์สำนักงาน   140,000.00 

หัก ส่วนลดต๋ัวเงินจ่าย (15,000 – 1,250)     18,333.33          138,750.00
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  การแสดงรายการตั๋วเงินจ่ายให้แสดงยอดตั๋วเงินจ่ายตามมูลค่าที่ตราไว้และให้แสดงยอด

ดอกเบี้ยคงค้างภายใต้หัวข้อหนี้สินหมุนเวียน ดังนี้ 

การบันทึกบัญชี  เป็นดังนี้

25x1

ต.ค. 1 เงินสด 120,000.00

ต๋ัวเงินจ่าย 120,000.00

บันทึกรายการกู้ยืมเงินโดยออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน

25x1

ธ.ค. 31 ดอกเบี้ยจ่าย (120,000 x 12% x 3/12) 3,600.00

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 3,600.00

บันทึกปรับปรุงดอกเบี้ยค้างจ่ายต้ังแต่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 25x1

25x2

 ม.ค. 1 ดอกเบี้ยค้างจ่าย 3,600.00

ดอกเบี้ยจ่าย 3,600.00

บันทึกโอนกลับรายการดอกเบี้ยค้างจ่าย

25x2

ก.พ. 1 ต๋ัวเงินจ่าย 120,000.00

ดอเบี้ยจ่าย (120,000 x 12% x 4/12) 4,800.00

เงินสด 124,800.00

บันทึกจ่ายชำระเงินตามต๋ัวเงินจ่ายพร้อมดอกเบี้ยเม่ือต๋ัวครบกำหนด
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 -  เงินปันผลค้างจ่าย (Dividends Payable) 

 เงินปันผลค้างจ่าย  หมายถึง ผลตอบแทน (เงินปันผล) ที่บริษัทประกาศจัดสรรให้กับผู้ถือ

หุ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท แต่ผลตอบแทน (เงินปันผล) ดังกล่าวจะดำเนินการจ่ายในงวดบัญชีถัด

ไป ซ่ึงปกติการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินปันผลที่จ่ายต้องไม่เกินยอด

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท ถ้าปีใดกิจการมียอดคงเหลือในบัญชีเป็นยอดขาดทุนสะสมบริษัทจะ

จ่ายเงินปันผลไม่ได้ต้องรอจนกว่าจะมียอดคงเหลือในบัญชีเป็นยอดกำไรสะสม  

 การดำเนินการจ่ายเงินปันผลนั้นก่อนถึงวันจ่ายเงินปันผลบริษัทจะมีการประกาศจ่าย

เงินปันผลและบันทึกรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ซ่ึงตามกฎหมายแล้ว ณ วันที่บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล

ถือว่าบริษัทมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจึงซ่ึงมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของกิจการแต่

ทั้งนี้การประกาศจ่ายเงินปันผลตามปกติจะมีการประกาศจ่ายเในช่วงใกล้วันส้ินงวดบัญชี แต่บางกิจการอาจ

ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาสหรือรายครึ่งปีก็ได้ซ่ึงกระบวนการดำเนินการก็จะเป็นแบบเดียวกันกับ

การจ่ายเงินปันผลแบบปีละครั้ง  การประกาศจ่ายเงินปันผลนั้นบางครั้งบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในงวดบัญชี

ถัดไปเนื่องจากบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในทันที ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผลจึงเป็นเหตุให้บริษัท

มีภาระผูกพันจนกว่าจะได้มีการจ่ายเงินปันผล 

 การบันทึกบัญชี ณ วันประกาศจ่ายเงินปันผลให้กิจการ เดบิตบัญชีกำไรสะสม และเครดิต

บัญชีเงินปันผลค้างจ่าย  บัญชีเงินปันผลค้างจ่ายให้ไปแสดงยอดเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการ

เงิน ณ วันส้ินงวดและให้ยกยอดดังกล่าวไปงวดบัญชีหน้า เม่ือถึงวันจ่ายเงินปันผลให้ เดบิตบัญชีเงินปันผล

ค้างจ่ายและเครดิตบัญชีเงินสด 

บริษัททรัพย์ธานี จำกัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 

วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

  (หน่วย : บาท) 

หนี้สินหมุนเวียน: 

ต๋ัวเงินจ่าย                    120,000 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย                        3,600
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ตัวอย่าง 1 - 6 เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 25x1 คณะกรรมการบริษัททรัพย์ธานี จำกัด ประกาศจ่ายเงินปันผลราย

ครึ่งปี 25x1 เป็นจำนวนทั้งส้ิน 100,000 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้ในวันที่ 15 มกราคม 25x2 

  

 -  ภาษีมูลค่าเพ่ิมค้างจ่าย (Value Added Tax Payable) 

 ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย หมายถึง ภาระผูกพันของกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอันเกิด

จากการเรียกเก็บภาษีขายจากผู้ซ้ือสินค้าหรือบริการสูงกว่าภาษีซ้ือที่กิจการได้จ่ายให้กับผู้ขายสินค้าหรือ

บริการที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเม่ือซ้ือสินค้าหรือบริการเพื่อนำมาใช้ในกิจการของตน 

ทำให้กิจการมีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีในส่วนที่เกินดังกล่าวให้กับรัฐบาล โดยในทุกๆ เดือนกิจการที่จดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มต้องทำการตรวจสอบเอกสาร (ใบกำกับภาษี) เพื่อนำภาษีซ้ือที่ถูกเรียกเก็บไปจากผู้ขายทั้งหมด

มาเครดิตออกจากภาษีขายที่เรียกเก็บจากผู้ซ้ือและดำเนินการนำส่งหรือจ่ายภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัด

ไป และในการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้สรรพากรนั้นกิจการต้องจัดทำรายงานภาษีซ้ือ ภาษีขาย และรายงาน

สินค้าคงเหลือประกอบการนำส่งภาษีและกรอกแบบฟอร์มการนำส่งที่เรียกว่า ภพ.30 ถึงแม้ว่าเดือนใดผล

การคำนวณจะพบว่าไม่ต้องนำส่งหรือมีสิทธิเรียกคืนภาษีกิจการก็ต้องยื่นแบบฟอร์มแสดงรายการเสียภาษี

ประจำเดือนด้วยเช่นเดียวกัน 

 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นให้กิจการโอนปิดบัญชีภาษีซ้ือและภาษีขายใน

แต่ละเดือนโดยหากยอดรวมภาษีขายมากกว่าภาษีซ้ือแสดงว่ากิจการมีจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะต้องนำส่ง

สรรพากร (ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย) ให้กิจการบันทึกรับรู้หนี้สินด้านเครดิตในบัญชีในบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มค้าง

จ่ายหรือบัญชีเจ้าหนี้–สรรพากร ก็ได้ แต่หากยอดรวมภาษีขายน้อยกว่าภาษีซ้ือแสดงว่ากิจการมีสิทธิขอคืน

การบันทึกบัญชี  เป็นดังนี้

25x1

ธ.ค. 1 กำไรสะสม 100,000.00

เงินปันผลค้างจ่าย 100,000.00

บันทึกประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

25x2

ม.ค. 15 เงินปันผลค้างจ่าย 100,000.00

เงินสด 100,000.00

บันทึกจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
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ภาษีที่ชำระไว้เกินจากสรรพากรให้กิจการบันทึกบัญชีเพื่อรับรู้สินทรัพย์ด้านเดบิตในบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มขอ

คืนหรือจะเดบิตบัญชีลูกหนี้–สรรพากร ก็ได้ 

ตัวอย่าง  1 - 7 บริษัททรัพย์ธานี จำกัด เป็นกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มียอดขายสินค้าประจำ

เดือน มีนาคม 25x1 จำนวน 500,000 บาท และมียอดซ้ือประจำเดือนทั้งส้ิน 300,000 บาท อัตราภาษีมูลค่า

เพิ่มเท่ากับ  7% บริษัทนำส่งภาษีที่เรียกเก็บไว้เกินให้กรมสรรพากรวันที่ 15 เมษายน 25x1 

  
การบันทึกบัญชี  เป็นดังนี้

25x1

มี.ค. ลูกหนี้ 535,000.00

ขาย 500,000.00

ภาษีขาย (500,000 x 7%) 35,000.00

บันทึกขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ

25x1

มี.ค. ซ้ือ 300,000.00

ภาษีซ้ือ (300,000 x 7%) 21,000.00

เจ้าหนี้ 321,000.00

บันทึกซ้ือสินค้าเป็นเงินเชื่อ

มี.ค. 31 ภาษีขาย 35,000.00

ภาษีซ้ือ 21,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย (35,000 - 21,000) 14,000.00

บันทึกปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือนมีนาคม

เม.ย.15 ภาษีมูลค่าเพ่ิมค้างจ่าย 14,000.00

เงินสด 14,000.00

บันทึกจ่ายชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
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  อย่างไรก็ตามบางบริษัทเม่ือมีรายการขายหรือซ้ือเกิดข้ึนจำนวนภาษีขายและยอดขายหรือ

จำนวนภาษีซ้ือและยอดซ้ือไม่ได้คำนวณแยกกัน การบันทึกบัญชีกิจการต้องคำนวณเพื่อแยกภาษีขายกับยอด

ขาย หรือแยกภาษีซ้ือกับยอดซ้ือ  

ตัวอย่าง  1 - 8  จากตัวอย่าง  1 - 7 สมมติยอดขาย 500,000 บาท นั้นเป็นยอดที่ได้รวมภาษีขาย 7% ไว้ด้วย  

  

  

 -  ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย (Income Taxes Payable) 

  ตามประมวลรัษฎากรกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย

และนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือได้รับผลกำไรในประเทศไทยต้อง

เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  โ ดยในการคำนวณภาษีที่ต้องจ่ายให้กับรัฐบาลให้นำกำไรสุทธิตามเง่ือนไขที่บัญญัติ

ไว้ในประมวลรัษฎากร (Taxable Income) คูณกับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลก็จะได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้อง

ชำระ แต่ทั้งนี้กำไรที่กิจการแสดงในงบกำไรขาดทุนนั้นเป็นกำไรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่กำหนด

การคำนวณเพ่ือแยกภาษีขายออกจากยอดซื้อ ทำได้ดังนี้ 

มูลค่าที่รวมภาษี 7% ไว้ด้วย หมายความว่า 

  มูลค่าขาย  107  บาท เป็นยอดที่ประกอบด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม  7  บาท และยอดขาย  100 บาท   

  ดังนั้นมูลค่าขายทั้งส้ิน 500,000 บาท จึงประกอบด้วยยอดภาษี  =     500,000 x 7  
          107   

                                                                                                                         =      32,710.28  บาท 

 และมูลค่าขายทั้งส้ิน 500,000 บาท ประกอบยอดขาย   =     500,000 x 100  
                        107   

                                                                                                                         =     467,289.72  บาท

การบันทึกบัญชี  เป็นดังนี้

25x1

มี.ค. ลูกหนี้ 500,000.00

ขาย 467,289.72

ภาษีขาย 32,710.28

บันทึกขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ
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ให้ใช้เกณฑ์คงค้างสำหรับการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย  ซ่ึงโดยปกติแล้วรายได้และค่าใช้จ่ายทางการบัญชี

มักมีบางรายการไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด 

นั่นทำให้กำไรทางการบัญชีไม่สามารถนำไปคำนวณเพื่อเสียภาษีได้  กิจการจะต้องปรับปรุงรายการในส่วนที่

เกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่กิจการบันทึกไว้ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายภาษีอากร ซ่ึงหากกิจการ

คำนวณกำไรสุทธิทางภาษีออกมาแล้วปรากฏว่าไม่มีกำไรสุทธิหรือคำนวณแล้วกิจการมีผลขาดทุนสุทธิ

กิจการไม่ต้องคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล  กล่าวคือ กิจการไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั่นเอง  

  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กิจการรับรู้ภาระภาษีที่กิจการต้องจ่ายชำระ              

ให้กับรัฐบาลตามจำนวนเงินที่คำนวณได้ตามกำไรภายใต้กฎหมายภาษีอากร และรับรู้ค่าใช้จ่ายเท่ากับจำนวน

ภาษีที่คำนวณได้ตามกำไรทางการบัญชี (Income Tax Expense) ซ่ึงการรับรู้ดังกล่าวอาจมีผลต่างเกิดข้ึนให้

กิจการรับรู้ผลต่างนั้นไว้ในบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Income Taxed)   

ตัวอย่าง  1 - 9 ณ วันส้ินปี 25x1 บริษัททรัพย์ธานี จำกัด คำนวณภาษีเงินได้จากยอดกำไรสุทธิประจำปีของ

กิจการได้เท่ากับ  50,000  บาท  แต่ภาษีที่กิจการต้องจ่ายซ่ึงคำนวณจากกำไรหลังจากปรับรายจ่ายบางรายการ

ที่ประมวลรัษฎากรไม่อนุญาตให้หักแล้วมีจำนวนเท่ากับ  45,000 บาท 

  

   

  บัญชีหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี คือ จำนวนเงินภาษีเงินได้ที่กิจการต้องจ่ายในอนาคตซ่ึง

เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่กิจการต้องเสียภาษี และในกรณีตรงกันข้าม คือ ผลการคำนวณพบว่ากิจการมี

จำนวนภาษีที่ต้องชำระต่ำกว่าภาษีเงินได้ที่คำนวณจากกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวดกิจการอาจต้องรับรู้ผล

ต่างดังกล่าวในบัญชีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี แต่ทั้งนี้ก็ต่อเม่ือกิจการมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า

จะมีการกลับรายการของผลต่างชั่วคราวดังกล่าวในอนาคตอันใกล้และกำไรทางภาษีของกิจการมีเพียงพอที่

จะนำผลแตกต่างดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ 

การบันทึกบัญชี  เป็นดังนี้

25x1

ธ.ค. 31 ภาษีเงินได้ 50,000.00

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 45,000.00

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 5,000.00

บันทึกรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล
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-  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (Withholding Income Taxes Payable) และเงินประกันสังคมค้างจ่าย 

(Social Insurance Payable) 

 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย หมายถึง ค่าภาษีเงินได้ที่กิจการหักไว้จากเงินเดือนหรือค่าแรงของ

พนักงานและรอการนำส่งให้แก่กรมสรรพากรซ่ึงตามประมวลรัษฎากรกำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หัก

ภาษีจากเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานที่จ่ายให้แก่พนักงาน ณ ที่จ่าย และนำส่งกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 

ของเดือนถัดไปส่วนจะหักจำนวนเท่าใดนั้นข้ึนอยู่กับว่าผู้รับเงิน (พนักงาน) จะต้องเสียภาษีเป็นจำนวนเท่าไร 

โดยจำนวนภาษีเงินได้ที่พนักงานต้องจ่ายนั้นกิจการบางแห่งอาจให้พนักงานออกค่าภาษีเงินได้เองทั้งหมด 

หรือกิจการบางแห่งอาจให้พนักงานออกครึ่งหนึ่งและกิจการออกให้อีกครึ่ง และกิจการบางแห่งอาจออกค่า

ภาษีเงินได้ให้พนักงานทั้งหมดเพื่อเป็นสวัสดิการกับให้พนักงาน ทั้งนี้จะเป็นแบบใดนั้นข้ึนอยู่กับข้อตกลง

ระหว่างกิจการกับพนักงาน 

 นอกจากนี้ตามกฎหมายแรงงานกำหนดให้นายจ้างต้องหักเงินประกันสังคมจำนวน 5%  

ของเงินเดือนที่ต้องจ่ายให้กับพนักงาน พร้อมกันนี้นายจ้างยังมีหน้าที่ต้องจ่ายสมทบอีก 5% ของเงินเดือน 

รวมทั้งหมดเป็น 10% ที่กิจการต้องรวบรวมนำส่งสำนักงานประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

นั่นส่งผลให้ทุกวันส้ินเดือนกิจการมีภาระผูกพันที่จะต้องนำเงินภาษีเงินได้ของพนักงานส่งให้กับกรม

สรรพากรและต้องนำส่งเงินประกันสังคมที่หักไว้ให้กับสำนักงานประกันสังคมในเดือนถัดไป 

 การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการที่มีหน้าที่หักเงินค่าภาษีเงินได้และเงินประกันสังคมไว้แล้ว

แต่ยังมิได้มีการนำส่งรอนำส่งในเดือนถัดไป คือ ต้องบันทึกรายการหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ที่ได้มีการหัก

เงินดังกล่าวโดยใช้ชื่อบัญชีว่าบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และบัญชีเงินประกันสังคมค้างจ่าย 

ตัวอย่าง 1 - 10 วันที่ 30 พฤศจิกายน 25x1  บริษัททรัพย์ธานี จำกัด จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานจำนวน  

100,000 บาท  ซ่ึงคำนวณแล้วจะต้องหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายไว้จำนวน 3,000 บาท และเงินประกันสังคม

อีก 5% พร้อมกันนี้บริษัทต้องจ่ายสมทบอีก 5% 

 การบันทึกบัญชีภายใต้ข้อสมมติที่แตกต่างกันในแต่ละกรณี เป็นดังนี ้

กรณีที่ 1  สมมติว่ากิจการให้พนักงานออกค่าภาษีเงินได้เองทั้งจำนวน

25x1

พ.ย. 30 เงินเดือน 100,000.00

เงินประกันสังคมจ่ายสมทบ (100,000 x 5%) 5,000.00

เงินสด (100,000 - 3,000 - (100,000 x 5%)) 92,000.00

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 3,000.00

เงินประกันสังคมค้างจ่าย 10,000.00

บันทึกการจ่ายเงินเดือนและหักเงินประกันสังคม
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กรณีที่ 2 สมมติว่ากิจการให้พนักงานออกค่าภาษีเงินได้ครึ่งหนึ่งและกิจการออกให้อีกครึ่งหนึ่ง 

กรณีที่ 3  สมมติว่ากิจการออกค่าภาษีเงินได้ให้พนักงานทั้งจำนวน 

 การแสดงรายการบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และบัญชีเงินประกันสังคมค้างจ่าย ให้กิจการ

นำบัญชีดังกล่าวไปแสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับบัญชีเงินประกันสังคมจ่าย

สมทบและบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้นำไปแสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน 

25x1

พ.ย. 30 เงินเดือน 100,000.00

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (3,000 ÷ 2) 1,500.00

เงินประกันสังคมจ่ายสมทบ (100,000 x 5%) 5,000.00

เงินสด (100,000 - 1,500 - (100,000 x 5%)) 93,500.00

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 3,000.00

เงินประกันสังคมค้างจ่าย 10,000.00

บันทึกการจ่ายเงินเดือนและหักเงินประกันสังคม

25x1

พ.ย. 30 เงินเดือน 100,000.00

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3,000.00

เงินประกันสังคมจ่ายสมทบ (100,000 x 5%) 5,000.00

เงินสด (100,000 -  (100,000 x 5%)) 95,000.00

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 3,000.00

เงินประกันสังคมค้างจ่าย 10,000.00

บันทึกการจ่ายเงินเดือนและการหักเงินประกันสังคม
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-  โบนัสพนักงานค้างจ่าย (Employee Bonus Payable) 

  โบนัส (Bonus) เป็นเงินเพิ่มหรือเงินพิเศษที่กิจการจ่ายให้กับพนักงานนอกเหนือจากเงิน

เดือนและค่าจ้างตามปกติ ซ่ึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เงินโบนัสอาจจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

หรืออาจจะกำหนดเป็นนโยบายของแต่ละกิจการ สำหรับการคำนวณเงินโบนัสนั้นกิจการอาจคำนวณจากผล

กำไรสุทธิประจำปีโดยกำหนดเป็นจำนวนเงินคงที่หรือกำหนดเป็นจำนวนเท่าของเงินเดือนหรือกำหนดเป็น

อัตราร้อยละคงที่ของเงินเดือนหรือด้วยวิธีการอื่นแล้วแต่กรณี  ทั้งนี้หากกิจการกำหนดการคำนวณเงินโบนัส

ของพนักงานให้ข้ึนอยู่กับผลกำไรประจำปีนั้นๆ กิจการสามารถคำนวณได้ 4 วิธี คือ 

  1. การคำนวณเงินโบนัสจากผลกำไรก่อนหักเงินโบนัสและภาษีเงินได้ 

    2. การคำนวณเงินโบนัสจากผลกำไรหลังหักเงินโบนัสแต่ก่อนหักภาษีเงินได้ 

 3. การคำนวณเงินโบนัสจากผลกำไรหลังจากหักภาษีเงินได้แต่ก่อนหักเงินโบนัส และ 

  4. การคำนวณเงินโบนัสจากผลกำไรหลังจากหักเงินโบนัสและภาษีเงินได้ 

 วิธีการบัญชีสำหรับเงินโบนัส ให้กิจการรับรู้เงินโบนัสเป็นค่าใช้จ่าย เนื่องจากเงินโบนัสที่ให้

กับพนักงานเสมือนหนึ่งกิจการมีการจ่ายค่าจ้างเพิ่ม และสำหรับกิจการที่มีเงินโบนัสค้างจ่าย ณ วันส้ินงวด

บัญชี ให้กิจการรับรู้เงินโบนัสในส่วนที่ค้างจ่ายเป็นหนี้สินหมุนเวียน 

ตัวอย่าง  1 - 11 บริษัททรัพย์ธานี จำกัด มีนโยบายจ่ายโบนัสให้กับผู้จัดการสาขาของบริษัทในอัตรา 20% 

ของผลกำไร เพื่อส่งเสริมการทำงานให้ดีข้ึนโดยบริษัทมีกำไรก่อนการจ่ายเงินโบนัสและก่อนหักภาษีเงินได้

สำหรับปี 25x1 เท่ากับ  100,000 บาท  อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการเท่ากับ 30%  และกิจการจะ

ดำเนินการจ่ายเงินโบนัสให้ในวันที่ 10 มกราคม ของปีถัดไป 

ในแต่ละกรณีของการคำนวณ  กำหนดให้  B   =   เงินโบนัส 

     b = อัตราเงินโบนัส 

     I = กำไรก่อนเงินโบนัส 

     T = ภาษีเงินได้ 

     t = อัตราภาษีเงินได้ 

 การคำนวณและการบันทึกบัญชีสำหรับแต่ละกรณี มีดังนี้ 
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กรณีที่ 1  การคำนวณเงินโบนัสจากผลกำไรก่อนหักเงินโบนัสและภาษีเงินได้ 

สมการการคำนวณ  B = b x I 

แทนค่าในสมการ  B  = 20%  x   100,000 

    B = 20,000 บาท

การบันทึกบัญชี  เป็นดังนี้

25x1

ธ.ค. 31 เงินโบนัส 20,000.00

เงินโบนัสพนักงานค้างจ่าย 20,000.00

บันทึกรายการปรับปรุงเงินโบนัสค้างจ่าย

25x2

ม.ค. 10 เงินโบนัสพนักงานค้างจ่าย 20,000.00

เงินสด 20,000.00

บันทึกการจ่ายเงินโบนัสให้กับผู้จัดการสาขาของบริษัท

กรณีที่ 2  การคำนวณเงินโบนัสจากผลกำไรหลังหักเงินโบนัสแต่ก่อนหักภาษีเงินได้ 

สมการการคำนวณ  B = b x (I - B) 

แทนค่าในสมการ  B  = 20%  x   (100,000  -  B) 

    B = 20,000  -  0.2B 

    1.2B = 20,000 

    B = 16,666.67   บาท
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 เม่ือมีการจ่ายเงินโบนัสให้กับพนักงาน การบันทึกบัญชีจะเป็นดังเช่นกันกรณีข้างต้น 

  

  

การบันทึกบัญชี  เป็นดังนี้

25x1

ธ.ค. 31 เงินโบนัส 16,666.67

เงินโบนัสพนักงานค้างจ่าย 16,666.67

บันทึกรายการปรับปรุงเงินโบนัสค้างจ่าย

กรณีที่ 3  การคำนวณเงินโบนัสจากผลกำไรหลังจากหักภาษีเงินได้แต่ก่อนหักเงินโบนัส 

สมการการคำนวณ  B = b x (I - T)    (1) 

แทนค่าในสมการ (1)  B = 20%  (100,000  -  T)   (2) 

    T = 30% (100,000  -  B)   (3) 

แทนค่าสมการ (3) ใน (2)  B = 20%  (100,000  - (30% (100,000-B))) 

    B = 20%  (100,000 -  (30,000 + 0.3B)) 

    B = 14,000  +  0.06 

    0.94B = 14,000 

    B = 14,893.62   บาท

การบันทึกบัญชี  เป็นดังนี้

25x1

ธ.ค. 31 เงินโบนัส 14,893.62

เงินโบนัสพนักงานค้างจ่าย 14,893.62

บันทึกรายการปรับปรุงเงินโบนัสค้างจ่าย
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 -  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expense) 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ให้ประโยชน์แก่กิจการภายในงวดระยะเวลาบัญชี

ปัจจุบันแล้วแต่จนถึง ณ วันส้ินงวด กิจการยังมิได้มีการจ่ายชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้น ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนี้อาจ

เกิดข้ึนจากข้อกำหนดตามกฎหมาย จากข้อตกลงในสัญญาที่ได้กระทำไปแล้วหรือจากบริการที่ได้รับแล้ว เช่น  

ดอกเบี้ยจ่าย  ค่าเช่าสำนักงาน  และค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น 

 การบันทึกบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายมีหลักการเช่นเดียวกันกับค่าใช่จ่ายคงค้างของ

กิจการข้างต้น กล่าวคือ กิจการจะบันทึกบัญชีโดยเดบิตบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ และเครดิตบัญชีค่าใช้จ่ายแต่ละ

บัญชีที่กิจการค้างจ่าย  โดยให้แยกบันทึกรายจ่ายแต่ละรายการแยกจากกันเว้นแต่รายจ่ายนั้นๆ มีจำนวนเงินไม่

มากกิจการสามารถรวมรายจ่ายดังกล่าวเข้าไว้ด้วยกันเป็นชื่อบัญชีเดียวในชื่อบัญชีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดก็ได้ และ

กรณีที่ 4  การคำนวณเงินโบนัสจากผลกำไรหลังจากหักเงินโบนัสและภาษีเงินได้ 

สมการการคำนวณ  B = b x (I - B - T)    (1) 

แทนค่าในสมการ (1)  B = 20%  (100,000  -  B  -  T)   (2) 

    T = 30% (100,000  -  B)   (3) 

แทนค่าสมการ (3) ใน (2)  B = 20%  (100,000  - B  -  (30% (100,000-B))) 

    B = 20%  (100,000  -  B  -  (30,000  +  0.30B)) 

    B = 20%  (70,000 – 0.70B) 

    B = 14,000  -  0.14B 

    1.14B = 14,000 

    B = 12,280.70  บาท

การบันทึกบัญชี  เป็นดังนี้

25x1

ธ.ค. 31 เงินโบนัส 12,280.70

เงินโบนัสพนักงานค้างจ่าย 12,280.70

บันทึกรายการปรับปรุงเงินโบนัส



หนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน                                                                    1 -                                                     24

การแสดงรายการในงบการเงินให้กิจการนำบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไปแสดงในงบแสดงฐานะการเงินในส่วน

ของหนี้สินหมุนเวียน 

ตัวอย่าง  1 - 12 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1  บริษัททรัพย์ธานี จำกัด มีเงินเดือนและค่าแรงพนักงานที่ยังไม่

มารับ เป็นจำนวนเงินทั้งส้ิน 50,000 บาท 

  

 -  รายได้รับล่วงหน้า (Unearned Revenue or Deferred Revenue or Revenue Received in 

Advance) 

 รายได้รับล่วงหน้า หมายถึง  ภาระผูกพันอันเกิดจากการที่กิจการรับเงินสำหรับค่าสินค้า

หรือค่าบริการจากลูกค้ามาก่อนโดยที่ยังไม่ได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าทำให้กิจการมีภาระที่ต้อง

ส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าในอนาคต เช่น รายได้รับล่วงหน้าจากการขายบัตรกำนัล และค่าสมาชิก

วารสารรับล่วงหน้า เป็นต้น 

 การบันทึกบัญชี เม่ือกิจการได้รับเงินสดจากลูกค้ามาก่อนที่จะให้บริการหรือส่งมอบสินค้า

ให้กิจการบันทึกรับรู้จำนวนเงินดังกล่าวเป็นหนี้สินหมุนเวียนในชื่อบัญชีรายได้รับล่วงหน้า เนื่องจากหาก

กิจการไม่สามารถกระทำตามข้อผูกพันที่กำหนดได้กิจการจำเป็นต้องคืนเงินที่ได้ด้รับนั้นให้แก่ลูกค้า จำนวน

เงินที่ได้รับจึงยังไม่ถือเป็นรายได้จนกว่ากิจการจะได้ดำเนินการส่งมอบสินค้าหรือบริการแล้ว เม่ือนั้นให้

กิจการบันทึกบัญชีเพื่อเปลี่ยนหนี้สินหมุนเวียนไปเป็นรายได้ตามส่วนของสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้

ลูกค้าไปแล้ว แต่่หากกิจการยังไม่สามารถดำเนินการตามข้อตกลงหรือสัญญาที่กำหนดไว้ได้กิจการต้องแสดง

บัญชีรายได้รับล่วงหน้าเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

ตัวอย่าง  1 -  13    วันที่ 1  กันยายน  25x1  บริษัททรัพย์ธานี จำกัด ได้จำหน่ายบัตรล่วงหน้าเพื่อชมการแสดง

พื้นบ้าน  จำนวน 1,000 ใ บ ใ นราคาใบละ 500 บาท ผู้ซ้ือบัตรสามารถนำบัตรเข้าชมการแสดงพื้นบ้านได้

ต้ังแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 25x2 ซ่ึงจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 ปรากฏว่ามีผู้นำบัตรมาเข้าชมการ

แสดงพื้นบ้านไปแล้วเป็นจำนวนทั้งส้ิน 800 ใบ  

การบันทึกบัญชี  เป็นดังนี้

25x1

ธ.ค. 31 เงินเดือนและค่าแรงงาน 50,000.00

เงินเดือนและค่าแรงงานค้างจ่าย 50,000.00

บันทึกรายการปรับปรุงเงินเดือนและค่าแรงงานค้างจ่าย
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 จากข้างต้น สำหรับบัตรที่ยังไม่ได้นำมาใช้ในการชมการแสดง จำนวน 200 ใบ (1,000 - 800) 

คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 100,000 บาท (200 x 500) ถือเป็นรายได้รับล่วงหน้าทั้งจำนวนที่กิจการต้องนำไปแสดง

ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1   ในส่วนของหนิ้สินหมุนเวียน 

  หากภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 25x2  มีผู้ซ้ือบัตรชมการแสดง  

นำบัตรมาใช้  การบันทึกบัญชีจะเป็น ดังนี้ 

  แต่หากผู้ซ้ือบัตรเข้าชมการแสดงไม่มาชมการแสดงให้กิจการปิดบัญชีรายได้รับล่วงหน้า 

เข้าบัญชีรายได้จากการขายบัตรที่ไม่มีผู้นำมาใช้และให้แสดงบัญชีรายได้จากการขายบัตรที่ไม่มีผู้นำมาใช้เป็น

รายได้อื่นๆ ในงบกำไรขาดทุน 

  ตัวอย่างเช่น  จากจำนวนบัตรเข้าชมการแสดงที่เหลือทั้งหมด 200  ใบ  เม่ือหมดเขตการเข้า

ชมการแสดง ปรากฎว่ามีบัตรเข้าชมการแสดงจำนวน 40  ใบ  ไ ม่มีผู้นำบัตรมาใช้  การบันทึกบัญชีจะเป็น 

ดังนี้ 

การบันทึกบัญชี  เป็นดังนี้

25x1

ธ.ค. 31 รายได้รับล่วงหน้าจากการขายบัตร (800 x 500) 400,000.00

รายได้จากการแสดงพื้นบ้าน 400,000.00

บันทึกรับรู้รายได้ตามสัดส่วนของบัตรที่นำมาใช้บริการ

25x2

ก.พ. 1 รายได้รับล่วงหน้าจากการขายบัตร (200 x 500) 100,000.00

รายได้จากการแสดงพื้นบ้าน 100,000.00

บันทึกรับรู้รายได้จากการแสดงพื้นบ้านที่เกิดข้ึน
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 -  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (Current Maturities of Long-term 

Liabilities) 

  กิจการอาจมีหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระเป็นงวดๆ เช่น การออกจำหน่ายหุ้นกู้ที่ถึง

กำหนดชำระเป็นงวดๆ การซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามสัญญาผ่อนชำระเกินกว่า 1 ปี เป็นต้น หนี้สิน

เหล่านี้หากมีส่วนหนึ่งที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปีนับจากวันที่ในงบการเงิน  เฉพาะส่วนของหนี้สินระยะยาว

ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปีนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กิจการจะต้องแยกแสดงเป็นหนี้สิน

หมุนเวียน ส่วนที่เหลือให้แสดงเป็นหนี้สินระยะยาว เว้นแต่ในกรณีที่มีหลักฐานสนับสนุนว่ากิจการมีความ

ประสงค์จะชำระหนี้โดยการก่อหนี้ระยะยาวใหม่และมีหลักฐานสนับสนุนในรูปของสัญญาชำระหนี้โดยการ

ก่อหนี้ใหม่ การต่ออายุหนี้ หรือการปรับกำหนดการชำระหนี้ใหม่จะไม่ถือว่าหนี้ที่ครบกำหนดชำระภายใน   

1 ปี เป็นหนี้สินหมุนเวียน ให้กิจการแสดงเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนเช่นเดิมพร้อมกับเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ตัวอย่าง 1 -  14    เม่ือวันที่ 1  มกราคม  25x1  บริษัททรัพย์ธานี จำกัด กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง 

จำนวน  100,000  บาท  โดยมีเง่ือนไขการผ่อนชำระเป็นงวดๆ ละเท่าๆ กัน เป็นเวลา 5  ปี 

     

25x2

ก.พ. 1 รายได้รับล่วงหน้าจากการขายบัตร (200 x 500) 100,000.00

รายได้จากการแสดงพื้นบ้าน (160 x 500) 80,000.00

รายได้จากการขายบัตรที่ไม่มีผู้นำมาใช้ 20,000.00

บันทึกรับรายได้จากการแสดงพื้นบ้านและปิดบัญชีรายได้จากการขายบัตรที่ไม่มีผู้นำมาใช้

การบันทึกบัญชี  เป็นดังนี้

25x1

ม.ค. 1 เงินสด 500,000.00

เงินกู้ยืมระยะยาว 500,000.00

บันทึกการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
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  การแสดงรายการเฉพาะเงินต้นจำนวน 100,000 บาท จะแสดงในส่วนของหนี้สินหมุนเวียน  

แต่อีกส่วนที่เหลือ  400,000  บาท จะยังคงแสดงรายการเป็นหนี้สินระยาว 

  2)  หนี้สินหมุนเวียนที่กำหนดมูลค่าโดยประมาณ หรือประมาณการหนี้สิน 

  หนี้สินหมุนเวียนที่กำหนดมูลค่าโดยประมาณหรือประมาณการหนี้สิน หมายถึง หนี้สิน      

ที่ไม่สามารถทราบเกี่ยวกับจังหวะเวลาแห่งการจ่ายชำระภาระผูกพันที่แน่นอนหรือไม่สามารถทราบเกี่ยวกับ

จำนวนภาระผูกพันในอนาคตที่แน่นอนได้ การรับรู้ภาระผูกพันและการวัดมูลค่าทำได้จากการประมาณ

เท่านั้นโดยประมาณการหนี้สินจะสามารถรับรู้เป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินได้ก็ต่อเม่ือเป็นไปตาม

เง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้ คือ 

 1. ภาระผูกพันดังกล่าวของกิจการเป็นภาระผูกพันในปัจจุบัน (Present Obligation) ซ่ึงเกิดจาก

เหตุการณ์ในอดีต ทั้งนี้ภาระผูกพันนั้นอาจจะเป็นภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน 

 2.   มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ (Probable) ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

เพื่อชำระภาระผูกพันดังกล่าวในอนาคต 

 3.   กิจการสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ (Reliable Estimate) 

  

  ทั้งนี้ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในที่นี้ หมายถึง มีโอกาสของความน่าจะเกิดข้ึนมากกว่า   

ไม่น่าจะเกิดข้ึน ซ่ึงหากกิจการพิจารณาความน่าจะเป็นของการสูญเสียทรัพยากรในอนาคตแล้วอยู่ในระดับไม่

ถึงความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ กิจการต้องไม่รับรู้ภาระผูกพันดังกล่าวเป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินแต่

ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อย่างไรก็ตามกิจการอาจไม่

ต้องเปิดเผยข้อมูลสำหรับหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนหากกิจการพิจารณาความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสีย

ทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแล้วพบว่ามีความน่าจะเป็นอยู่ในระดับ “ไม่น่าเป็นไปได้” 

 จากข้างต้นหากจะแบ่งระดับโอกาสของการที่จะเกิดข้ึนนั้น สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ 

1.  ระดับความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ (Probable)  ระดับนี้ คือ โอกาสของการเกิดเหตุการณ์ในอนาคต

มีมากกว่าโอกาสของการที่จะไม่เกิดหรือเหตุการณ์ในอนาคตมีโอกาสเกิดข้ึนมากกว่า 50% 

25x1

ธ.ค. 31 เงินกู้ยืมระยะยาว 100,000.00

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี 100,000.00

บันทึกการโอนบัญชีกู้ยืมเงินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี เป็นหนี้สินหมุนเวียน
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 2.  ระดับความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล (Reasonable Possible) ระดับนี้ คือ มีเหตุผลอันน่าเชื่อ

ถือว่ามีโอกาสเกิดข้ึนของเหตุการณ์ในอนาคต แต่ระดับความเป็นไปได้ของโอกาสที่จะเกิดน้อยกว่าระดับ

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ 

 3. ระดับไม่น่าเป็นไปได้ ยากยิ่งที่จะเกิด (Remote) ระดับนี้คือโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ในอนาคต

ยากหรือโอกาสของการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ในอนาคตมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

 หนี้สินหมุนเวียนที่กำหนดมูลค่าโดยประมาณหรือประมาณการหนี้สินที่มักพบเห็นบ่อยๆ  

ในงบการเงินได้แก่ 

1. หนี้สินโดยประมาณของการรับประกันคุณภาพสินค้าหรือสัญญาที่จะให้บริการในอนาคต      

     (Estimated Liabilities Under  Product Warranties or Service Contracts) 

2.  หนี้สินโดยประมาณของบัตรกำนัล (Estimated Liabilities on Gift Certificate) 

3. หนี้สินค่าของสมนาคุณลูกค้าโดยประมาณ (Estimated Liability on Customer Premium Offers) 

 -  หนี้สินโดยประมาณของการรับประกันคุณภาพสินค้าหรือสัญญาที่จะให้บริการในอนาคต 

  ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันคุณภาพสินค้าหรือสัญญาที่จะให้บริการในอนาคต 

คือ หนี้สินที่เกิดจากการที่กิจการทำสัญญากับผู้ซ้ือเพื่อรับประกันข้อบกพร่องของสินค้าหรือประสิทธิภาพ

การใช้งานของสินค้าที่ขาย   

 ปัจจุบันการรับประกันมักนำมาใช้เพื่อการส่งเสริมการขาย ซ่ึงโดยส่วนใหญ่กิจการจะ

กำหนดระยะเวลาไว้ไม่เกินกี่ปี เช่น บริษัทขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามักกำหนดเง่ือนไขการประกันคุณภาพของ

เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยสัญญาที่จะซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าแรงงานหรือจ่ายค่าเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนให้หรืออาจจ่าย

เงินค่าเสียหายคืนให้กับลูกค้า เป็นต้น   

 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับประกันคุณภาพสินค้าที่ขายหรือสัญญาที่จะให้บริการ        

ในอนาคต  โดยส่วนใหญ่หากรายจ่ายที่เกี่ยวข้องมีจำนวนน้อยหรือช่วงเวลาการรับประกันส้ัน กิจการอาจถือ

เป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดที่เกิดข้ึนได้ แต่หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมีรายจ่ายเกี่ยวกับการรับประกัน

เป็นจำนวนมากและจะกระทบต่อการลดลงซ่ึงทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการในอนาคต กิจการต้อง

ประมาณภาระดังกล่าวเป็นหนี้สินและเม่ือมีการจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวในงวดต่อมาก็ให้นำไปหักลดบัญชี

ประมาณการหนี้สินที่ต้ังไว้   

ตัวอย่าง 1 -  15    บริษัททรัพย์ธานี จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศมีนโยบายรับ

ประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี นับจากวันที่จำหน่าย จากประสบการณ์ในอดีต บริษัทประมาณการว่าจะมีเครื่อง

ปรับอากาศที่ต้องนำมาซ่อมในปีที่ 1 ประมาณ 2% ของจำนวนที่ขายได้  และในปีที่ 2 ประมาณ 10%  โดยใน

การซ่อมแซมแต่ละครั้งมีต้นทุนในการซ่อมแซมประมาณเครื่องละ 500 บาท ระหว่างปี 25x1 และ 25x2 

กิจการมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายและการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ  ดังนี้ 
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        ปี  25x1        ปี  25x2 

ปริมาณการขาย (ราคาเครื่องละ 15,000 บาท) 5,000 เครื่อง  7,000  เครื่อง 

ค่าใช้จ่ายจากการรับประกันที่เกิดข้ึนจริง  55,000  บาท  280,000 บาท 

     
การบันทึกบัญชี  เป็นดังนี้

25x1

ม.ค. - ธ.ค. เงินสด (5,000 x 15,000) 75,000,000.00

ขาย 75,000,000.00

บันทึกรายการจำหน่ายสินค้า

ม.ค. - ธ.ค. ค่าใช้จ่ายในการรับประกันคุณภาพสินค้า 300,000.00

ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันคุณภาพสินค้า 300,000.00

บันทึกรายการประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า                

(5,000 x (2% + 10%) x 500)

ม.ค. - ธ.ค. ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันคุณภาพสินค้า   55,000.00

       เงินสดหรือวัตถุดิบหรือค่าแรงงานค้างจ่าย 55,000.00

บันทึกรายการจ่ายต้นทุนในการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศเม่ือลูกค้านำมาซ่อม

25x2

ม.ค. - ธ.ค. เงินสด (7,000 x 15,000) 105,000,000.00

ขาย 105,000,000.00

บันทึกรายการจำหน่ายสินค้า
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 การแสดงรายการในงบการเงิน กิจการจะนำบัญชีค่าใช้จ่ายในการรับประกันคุณภาพสินค้า

ไปแสดงเป็นค่าใช้จ่ายในการขายในงบกำไรขาดทุน สำหรับบัญชีประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน

คุณภาพสินค้า จะนำไปแสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้ 

  

25x2

ม.ค. - ธ.ค. ค่าใช้จ่ายในการรับประกันคุณภาพสินค้า 420,000.00

ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันคุณภาพสินค้า 420,000.00

บันทึกประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า  

(7,000 x (2% + 10%) x 500)

ม.ค. - ธ.ค. ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันคุณภาพสินค้า   280,000.00

       เงินสดหรือวัตถุดิบหรือค่าแรงงานค้างจ่าย 280,000.00

บันทึกรายการจ่ายต้นทุนในการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศเม่ือลูกค้านำมาซ่อม

บริษัท ทรัพย์ธานี จำกัด 

งบกำไรขาดทุน (บางส่วน) 

สำหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x2 
                 (บาท) 

            

                     25x1     25x2 

ค่าใช้จ่ายในการขาย : 

             ค่าใช้จ่ายสมนาคุณลูกค้า                  300,000                420,000 
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  ในบางกรณี กิจการอาจแยกรายได้จากการรับประกันสินค้าต่างหากจากการขายสินค้า เช่น 

บริษัทจำหน่ายรถยนต์บางแห่งอาจเสนอขายการรับประกันสินค้าเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้านอกเหนือจากการรับ

ประกันที่ติดมากับตัวสินค้า กรณีเช่นนี้ กิจการต้องบันทึกการขายสินค้าพร้อมกับรับรู้รายได้รับล่วงหน้าจาก

การรับเงินค่าประกันสินค้าเพิ่มเติม ซ่ึงบัญชีรายได้จากการรับประกันสินค้ารับล่วงหน้านี้กิจการต้องตัด

จำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญารับประกัน เนื่องจากกิจการมีภาระผูกพันที่ต้องให้บริการตลอด

อายุของสัญญา 

ตัวอย่าง 1 - 16  จากตัวอย่าง 1 - 15 สมมติหากลูกค้าต้องการระยะเวลาการคุ้มครองที่มากกว่านั้น บริษัทได้

เสนอขายการรับประกันสินค้าเพิ่มเติมให้กับลูกค้าในราคา 36,000  บาท สำหรับระยะเวลาในการรับประกัน

การซ่อมอีก 3 ปี 

     

บริษัท ทรัพย์ธานี จำกัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 

หนี้สิน 
       (บาท) 

         25x1     25x2 

หนี้สินหมุนเวียน: 

ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันคุณภาพสินค้า          245,000*            385,000** 

* 300,000 – 55,000 

* 245,000 + 420,000 – 280,000   

การบันทึกบัญชี  เป็นดังนี้

25x1

ม.ค. - ธ.ค. เงินสด 75,036,000.00

ขาย (5,000 x 15,000) 75,000,000.00

รายได้จากการรับประกันรับล่วงหน้า 36,000.00

บันทึกรายการจำหน่ายสินค้าและประกันสินค้า
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  25x1 บัญชีรายได้จากการรับประกันรับล่วงหน้าจะนำไปแสดงเป็น  

หนี้สินระยะยาวในงบแสดงฐานะการเงินจนกว่าการรับประกันตามปกติจะส้ินสุดลง กิจการจึงจะเริ่มรับรู้

รายได้โดยในกรณีนี้กิจการจะรับรู้รายได้ในปีที่ 3 จำนวน 12,000 บาท (ใช้วิธีเส้นตรง) ดังนี้ 

  

  ทั้งนี้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37  กำหนดให้กิจการต้องทบทวนประมาณการหนี้สิน      5

ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานและปรับปรุงประมาณการหนี้สินดังกล่าวเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงประมาณการ

ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ดังนั้นทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงานกิจการควรพิจารณาจำนวนประมาณการหนี้สิน 

หากพิจารณาแล้วพบว่าไม่มีความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่าย

ชำระภาระผูกพันอีกต่อไปกิจการต้องกลับประมาณการหนี้สิน  ตลอดจนต้องวิเคราะห์จำนวนประมาณการ

หนี้สินว่าใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงหรือไม่ หากค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงแตกต่างจากจำนวนที่ประมาณ

การไว้อย่างมีสาระสำคัญกิจการควรเปลี่ยนอัตราประมาณการหนี้สินสำหรับปีต่อไป    โดยการเปลี่ยนอัตรา

ประมาณการหนี้สินนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8   6

กำหนดให้กิจการต้องใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป (Prospectively) ซ่ึงจะมีผลกระทบต่องวดปัจจุบันที่มีการ

เปลี่ยนแปลงประมาณการและงวดต่อไปในอนาคต 

 -  หนี้สินโดยประมาณของบัตรกำนัล 

  หนี้สินโดยประมาณของบัตรกำนัล คือ หนี้สินอันเกิดจากการขายบัตรของขวัญหรือ      

บัตรกำนัลให้แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้านำไปมอบให้กับบุคคลอื่นเป็นของขวัญแทนการซ้ือสินค้า ผู้ที่ได้รับบัตร

กำนัลจะนำบัตรกำนัลที่ได้รับมาแลกสินค้าที่ต้องการจากกิจการ ดังนั้นทุกครั้งที่กิจการขายบัตรกำนัลให้แก่

ลูกค้าจึงถือได้ว่ากิจการมีภาระผูกพันที่ต้องชดใช้ด้วยสินค้าเป็นจำนวนตามที่ระบุในบัตรกำนัล 

25x3

ธ.ค. 31 รายได้จากการรับประกันรับล่วงหน้า 12,000.00

รายได้จากการรับประกัน 12,000.00

บันทึกตัดจำหน่ายรายได้รับล่วงหน้าเป็นรายได้

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน 5

ของสภาวิชาชีพ หน้า 23 ย่อหน้า 59

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน 6

ของสภาวิชาชีพ หน้า 23 ย่อหน้า 59
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  กิจการบางแห่งมักออกจำหน่ายบัตรกำนัลเนื่องในโอกาสต่างๆเพื่อให้ผู้ร ับบัตรกำนัล          

มีโอกาสได้เลือกสินค้าที่ถูกใจ ปกติบัตรกำนัลมักจะกำหนดระยะเวลาในการนำบัตรมาใช้ซ่ึงส่วนใหญ่จะ

กำหนดเป็นช่วงเวลาส้ันๆ แต่ก็อาจมีที่บางกิจการไม่กำหนดระยะเวลาในการใช้  นอกจากนี้ยังมีความเป็นไป

ได้ที่ผู้ได้รับบัตรกำนัลอาจะไม่นำบัตรกำนัลมาใช้ 

  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินโดยประมาณของบัตรกำนัล กิจการควรรับรู้หนี้สินที่จะต้อง

จ่ายสินค้าให้ผู้นำบัตรมาแลกทันทีเม่ือมีการขายบัตรของขวัญหรือบัตรกำนัล และให้รับรู้การลดลงของภาระ

ดังกล่าวเป็นรายได้จากการสินค้าเม่ือมีผู้ถือบัตรกำนัลมาแลกสินค้า  เม่ือถึงวันส้ินงวดหากมีผู้ได้รับบัตร

กำนัลบางรายยังไม่นำบัตรมาแลกสินค้ากิจการอาจจะต้องปรับปรุงบัญชีประมาณการหนี้สิน เนื่องจากโดย

ปกติผู้ได้รับบัตรบางรายอาจเก็บบัตรไว้จนหมดอายุไม่นำบัตรมาแลกสินค้า จึงทำให้หนี้สินที่เกิดข้ึนกับผู้ขาย

อาจมิใช้จำนวนเดิมเท่าที่ขายบัตรได้ การปรับปรุงรายการนั้นใหอ้าศัยการประมาณว่าจะมีผู้ที่มินำบัตรมาแลก

ประมาณเท่าไรให้โอนบัญชีประมาณการหนี้สินในการขายบัตรกำนัลไปเป็นรายได้อื่นตามจำนวนที่ประมาณ

การได้นั้น 

ตัวอย่าง 1 -  17    ในระหว่างเดือนธันวาคม  25x1  บริษัททรัพย์ธานี จำกัด มียอดจำหน่ายบัตรกำนัลเพื่อให้

ลูกค้านำไปมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงมูลค่าทั้งส้ิน  500,000 บาท  บัตรกำนัลที่

จำหน่ายสามารถนำมาแลกสินค้าได้ถึงวันที่  31 มกราคม  25x2  

ในระหว่างปี 25x1  มีผู้ถือบัตรกำนัลมาแลกสินค้าจำนวน  200,000  บาท  และจากการคาด

การณ์กิจการเชื่อว่าจะมีลูกค้าที่มีบัตรกำนัลแต่ไม่นำมาแลกสินค้าประมาณ 2% ของยอดขายบัตรกำนัล   

ในปี  25x2  จนถึงวันที่ 31 มกราคม  ลูกค้านำบัตรกำนัลมาแลกสินค้าเป็นจำนวนทั้งส้ิน   

250,000  บาท  และบัตรกำนัลที่เหลือหมดอายุ   

      
การบันทึกบัญชี  เป็นดังนี้

25x1

1ม.ค.-31 ธ.ค. เงินสด 500,000.00

หนี้สินจากการจำหน่ายบัตรกำนัล 500,000.00

บันทึกรายการจำหน่ายบัตรกำนัล

1ม.ค.-31 ธ.ค. หนี้สินจากการจำหน่ายบัตรกำนัล 200,000.00

รายได้จากการขายสินค้า 200,000.00

บันทึกรายการเม่ือลูกค้านำบัตรกำนัลมาแลกสินค้า
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 -  หนี้ค่าของสมนาคุณลูกค้าโดยประมาณ 

  ในปัจจุบันการดำเนินงานของกิจการอยู่ภายใต้การแข่งขันค่อนข้างสูงการเพิ่มยอดขาย    

ของหลายกิจการคือการใช้นโยบายส่งเสริมการขายโดยการมอบของสมนาคุณ ซ่ึงการมอบของสมมนาคุณ

อาจทำได้หลายวิธี เช่น แจกแสตมป์ แจกคูปองเพื่อให้ลูกค้าสะสมหรือสะสมชิ้นส่วนของสินค้าให้ครบตาม

จำนวนที่กำหนดเพื่อนำไปแลกของสมนาคุณ เช่น ให้สะสมฝากล่องที่มีเครื่องหมายการค้าครบ 6 ฝา แล้วนำ

ไปแลกของแถมหรือถ้าลูกค้าซ้ือสินค้าครบ 1,000 บาท จะได้รับคูปองเพื่อนำไปแลกสินค้าสมนาคุณ เป็นต้น 

การประกาศแจกของสมนาคุณไม่ว่าจะด้วยวิธีการแจกของสมนาคุณอย่างไรถือเป็นภาระผูกพันที่เกิดข้ึน 

กิจการจะต้องเตรียมของสมนาคุณไว้ให้ลูกค้าแลกโดยใช้การประมาณการ เนื่องจากของสมนาคุณที่จะแจก

นอกจากข้ึนอยู่กับปริมาณการซ้ือสินค้าหรือบริการแล้วยังข้ึนอยู่กับการมาใช้สิทธ์ิของลูกค้า 

 การบัญชีสำหรับของสมนาคุณ หากระยะเวลาของการแลกของสมนาคุณอยู่ในงวดบัญชี

เดียวกันกับที่มีการขายให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในงวดบัญชีนั้นจะไม่มีรายการประมาณการหนี้สินค่าของ

สมนาคุณลูกค้า แต่ถ้าระยะเวลาการหมดเขตของการแลกของสมมนาคุณอยู่อีกงวดบัญชีหนึ่งในวันส้ินงวด

กิจการต้องประมาณการค่าของสมนาคุณลูกค้าที่เกิดจากการขายในงวดบัญชีนั้น แต่หากลูกค้ายังไม่มาแลกให้

กิจการต้ังเป็นบัญชีหนี้สินโดยประมาณคู่กับบัญชีค่าใช้จ่าย คือ ค่าสมนาคุณลูกค้า 

25x1

ธ.ค. 31 หนี้สินจากการจำหน่ายบัตรกำนัล 10,000.00

รายได้จากบัตรกำนัลหมดอายุ 10,000.00

บันทึกบัตรกำนัลที่จะหมดอายุโดยประมาณ  (500,000 x 2%)

25x2

1ม.ค.-31 ม.ค. หนี้สินจากการจำหน่ายบัตรกำนัล 250,000.00

รายได้จากการขายสินค้า 250,000.00

บันทึกรายได้เม่ือลูกค้านำบัตรกำนัลมาแลกสินค้า

ธ.ค. 31 หนี้สินจากการจำหน่ายบัตรกำนัล 40,000.00

รายได้จากบัตรกำนัลหมดอายุ 40,000.00

บันทึกรับรู้บัตรกำนัลที่เหลือหมดอายุ
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ตัวอย่าง 1 - 18    บริษัททรัพย์ธานี จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายกาแฟผงสำเร็จรูปได้จัดรายการ

สมนาคุณลูกค้าโดยให้ลูกค้านำชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์จำนวน 10 ชิ้น มาแลกซ้ือกระติกน้ำร้อนมูลค่า 500 

บาท ได้ 1 ใบ ในราคาใบละ  200 บาท  ในปี 25x1  บริษัทขายกาแฟสำเร็จรูปได้จำนวน  500,000 กล่อง ราคา

กล่องละ  350 บาท จากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาประมาณการว่าจะมีผู้มาแลกของสมมนาคุณ 60% ของ

ยอดขาย บริษัทส่ังซ้ือกระติกน้ำร้อนมาพื่อการนี้จำนวน 35,000 ใบ ในวันส้ินงวด 31 ธันวาคม 25x1 บริษัท

ตรวจนับแล้วพบว่ามีผู้มาแลกของสมนาคุณไปแล้วจำนวน 20,000 ใบโดยการจัดรายการนี้จะหมดเขตในวันที่ 

31 มกราคม 25x2   

      
การบันทึกบัญชี  เป็นดังนี้

25x1

1ม.ค.-31 ธ.ค. เงินสด 175,000,000.00

ขาย (500,000 x 350) 175,000,000.00

บันทึกรายการขายสินค้าในระหว่างปี

1ม.ค.-31 ธ.ค. ของสมนาคุณลูกค้า - กระติกน้ำร้อน 17,500,000.00

เงินสด (35,000 x 500) 17,500,000.00

บันทึกรายการซ้ือกระติกน้ำร้อนไว้ให้ลูกค้าแลก

ธ.ค. 31  เงินสด (20,000 x 200) 4,000,000.00

ค่าใช้จ่ายสมนาคุณลูกค้า (20,000 x (500 - 200)) 6,000,000.00

ของสมนาคุณลูกค้า (20,000 x 500) 10,000,000.00

บันทึกรายการลูกค้ามาแลกของสมนาคุณ

ธ.ค. 31 ค่าใช้จ่ายสมนาคุณลูกค้า 3,000,000.00

หนี้ค่าสมนาคุณลูกค้าโดยประมาณ 3,000,000.00

บันทึกรายการปรับปรุงของสมนาคุณที่ลูกค้ายังไม่มาแลก
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  การแสดงรายการสำหรับปี 25x1 กิจการจะมีค่าใช้จ่ายคือค่าใช้จ่ายของสมนาคุณลูกค้า 

9,000,000 บาท (6,000,000 + 3,000,000) ที่ต้องนำไปแสดงในงบกำไรขาดทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและมี

หนี้ค่าสมนาคุณลูกค้าโดยประมาณจำนวน 3,000,000 บาท ซ่ึงจะนำไปแสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบ

แสดงฐานะการเงิน ส่วนบัญชีของสมนาคุณลูกค้าที่เหลือจำนวน 7,500,000 บาท ((35,000 – 2,000) x 500) 

จะนำไปแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้ 

  

การคำนวณหนี้ค่าของสมนาคุณ  

ยอดขายกาแฟ      =    500,000 กล่อง 

ประมาณการของสมนาคุณ  60% ของยอดขาย =    500,000 x 60% =   300,000   กล่อง 

จำนวนกระติกน้ำร้อนที่สามารถแลกได้  =    300,000 / 10  =   30,000     ใบ 

ภายใน 31 ธ.ค. 25x1 แลกของสมนาคุณไปแล้ว =    20,000   ใบ 

ของสมนาคุณส่วนที่ยังไม่ได้แลก   =    30,000 - 20,000 =    10,000   ใบ 

ค่าใช้จ่ายของสมนาคุณส่วนที่ยังไม่ได้แลก  =    10,000 x 300* =    3,000,000   บาท 

*  กระติกน้ำร้อนราคาใบละ 500 บาท กรณีนี้ลูกค้าต้องจ่ายเงินเพื่อแลกของสมนาคุณจำนวน 200 บาท ดังนั้นค่าใช้จ่ายใน

การสมนาคุณของกิจการจึงเท่ากับ 300 บาท ต่อใบ แต่ทั้งนี้การจัดรายการแลกของสมนาคุณของบางกิจการลูกค้าอาจไม่

ต้องจ่ายเงินค่าของสมนาคุณถ้าเป็นเช่นนั้นค่าใช้จ่ายในการสมนาคุณลูกค้าของกิจการก็จะเท่ากับมูลค่าของสมนาคุณที่ซ้ือ

มาคือ 500 บาท

บริษัท ทรัพย์ธานี จำกัด 

งบกำไรขาดทุน (บางส่วน) 

สำหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

           (บาท)   

ค่าใช้จ่ายในการขาย : 

ค่าใช้จ่ายสมนาคุณลูกค้า              9,000,000
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 สมมติในปี 25x2 เม่ือถึงวันหมดเขตแลกของสมนาคุณ คือวันที่ 31 มกราคม 25x2 ปรากฎ

ว่ากระติกน้ำร้อนถูกแลกหมด การบันทึกรายการเป็นดังนี้ 

  แต่ถ้าสมมติว่าในปี 25x2 จนถึงวันหมดเขตแลกของสมนาคุณปรากฎว่าลูกค้ามาแลก

กระติกน้ำร้อนเพียง 9,000 ใ บ  บริษัทจึงมีกระติกน้ำร้อนเหลือ 6,000 ใ บ (15,000 – 9,000) บริษัทนำออก

จำหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกในราคาใบละ 350 บาท  การบันทึกบัญชีจะเป็น ดังนี้ 

บริษัท ทรัพย์ธานี จำกัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

(บาท) 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน: 

ของสมนาคุณลูกค้า              3,500,000 

หนี้สิน 

หนี้สินหมุนเวียน: 

 หนี้ค่าสมนาคุณลูกค้าโดยประมาณ            7,500,000

25x2

ม.ค. 1 หนี้ค่าของสมนาคุณลูกค้าโดยประมาณ 3,000,000.00

ประมาณการหนี้ค่าสมนาคุณลูกค้า 3,000,000.00

บันทึกกลับรายการปรับปรุง

1ม.ค.-31 ม.ค. เงินสด (15,000 x 200) 3,000,000.00

ค่าใช้จ่ายสมนาคุณลูกค้า (15,000 x 300) 4,500,000.00

ของสมนาคุณลูกค้า (15,000 x 500) 7,500,000.00

บันทึกรายการลูกค้ามาแลกของสมนาคุณ
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  3)  หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและสินทรัพย์

ที่อาจเกิดข้ึนได้กำหนดความหมายของหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนว่า หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน หมายถึง รายการข้อใดข้อ

หนึ่ง ต่อไปนี้ 

  1. ภาระผูกพันที่อาจมีอยู่เนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต แต่การจะทราบว่าภาระผูกพันดังกล่าวมีอยู่

หรือไม่นั้นต้องได้รับการยืนยันจากเหตุการณ์อย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์ในอนาคตซ่ึงยังไม่มีความแน่นอนว่าจะ

เกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึน โดยเหตุการณ์ดังกล่าวต้องไม่อยู่ในความควบคุมทั้งหมดของกิจการ 

  2.  ภาระผูกพันในปัจจุบันซ่ึงเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต แต่ไม่สามารถรับรู้เป็นหนี้สินได้เนื่องจาก

เป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 

(1) ไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อ

จ่ายชำระภาระผูกพัน หรือ 

(2) จำนวนของภาระผูกพันไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ 

25x2

ม.ค. 1 หนี้ค่าของสมนาคุณลูกค้าโดยประมาณ 3,000,000.00

ประมาณการหนี้ค่าสมนาคุณลูกค้า 3,000,000.00

บันทึกกลับรายการปรับปรุง

1ม.ค.-31 ม.ค. เงินสด (9,000 x 200) 1,800,000.00

ค่าใช้จ่ายสมนาคุณลูกค้า (9,000 x 300) 2,700,000.00

ของสมนาคุณลูกค้า (9,000 x 500) 4,500,000.00

บันทึกรายการลูกค้ามาแลกของสมนาคุณ

ม.ค. 31 เงินสด (6,000 x 350) 2,100,000.00

ค่าใช้จ่ายสมนาคุณลูกค้า (6,000 x 150) 900,000.00

ของสมนาคุณลูกค้า (6,000 x 500) 3,000,000.00

บันทึกรายการนำสินค้าสมนาคุณที่เหลือออกจำหน่าย
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 นอกจากนี้ยังกำหนดข้อแตกต่างระหว่างประมาณการหนี้สินกับหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนดังนี้ 

1. ประมาณการหนี้สินเป็นประมาณการที่กิจการต้องรับรู้เป็นหนี้สินหากกิจการสามารถประมาณ

มูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ เนื่องจากประมาณการหนี้สินเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันซ่ึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง

แน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันนั้น  

2. หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน คือ หนี้สินที่กิจการยังไม่สามารถรับรู้เป็นหนี้สินได้เนื่องจากเหตุผลข้อใดข้อ

หนึ่งต่อไปนี้ 

(1) หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนนั้นเป็นภาระผูกพันที่อาจมีอยู่แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่ากิจการมีภาระ

ผูกพันในปัจจุบันที่จะนำไปสู่การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ หรือ 

(2) หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนนั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการ

บัญชีฉบับที่ 37 (ไม่ว่าจะเป็นการที่ภาระผูกพันดังกล่าวไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการ

จะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันหรือการที่กิจการไม่

สามารถประมาณจำนวนของภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ) 

 การบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนให้กิจการต้องไม่รับรู้หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนในงบแสดง

ฐานะการเงิน แต่กิจการต้องอธิบายลักษณะของหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนแต่ละประเภท ณ วันที่ในงบการเงินและ

ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนแต่ละประเภท ดังนี้ 

1)    ประมาณการผลกระทบทางการเงิน 

2) ส่ิงที่บ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนหรือจังหวะเวลาของการสูญเสียประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจ และ 

3)   ความน่าจะเป็นที่จะได้รับการรายจ่ายคืน 

 อย่างไรก็ตามหากความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายชำระหนี้สินนั้นอยู่ 

ในระดับไม่น่าเป็นไปได้ กิจการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในงบการเงิน ดังแผนภาพแสดงการตัดสินใจที่

กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37  ดังรูปภาพที่ 1-1 7

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2553)  เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน (สภาวิชาชีพฯ)7
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รูปภาพที่ 1 – 1 แผนผังแสดงการตัดสินใจ 

  

 แต่ทั้งนี้เม่ือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระดับ

ความน่าจะเป็นจนถึงระดับความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจ กรณีเช่นนี้กิจการจะต้องประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อกำหนดว่าความน่าจะเป็นของ

เหตุการณ์ได้เพิ่มข้ึนจนถึงระดับความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะทำให้กิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจหรือไม่ หากระดับความน่าจะเป็นถึงระดับความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสีย

เริ่ม

ภาระผูกพันในปัจจุบันเกิด

จากเหตุการณ์ในอดีตที่ก่อ

ให้เกิดภาระผูกพันหรือไม่

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่

ที่จะสูุญเสียทรัพยากรหรือ

สามารถประมาณมูลค่าได้

อย่างน่าเชื่อถือหรือไม่

ต้องรับรู้เป็นหนี้สิน 
(Provide)

มีภาระผูกพันที่อาจเกิดข้ึน

หรือไม่

ไม่น่าเป็นไปได้ใช่หรือไม่

ใช่

มี

ได้

ไม่ใช่

ไม่มี

ไม่ได้(ยากยิ่งที่จะเกิด)
ไม่ใช่

มี

ไม่มี

ใช่

เปิดเผยหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน 
(Disclose Contingent 

ไม่ต้องรับรู้และไม่ต้องเปิดเผย 
(Do Nothing)
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ทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนั่นหมายถึงภาระผูกพันของกิจการเกิดข้ึนแล้วและหากกิจการสามารถ

ประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องรับรู้รายการดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงิน 

เนื่องจากเป็นไปตามเง่ือนไขการรับรู้ประมาณการหนี้สิน เช่น คดีความที่เคยอยู่ระหว่างการพิจารณาหากศาล

ได้ตัดสินจนถึงที่สุดแล้วในกรณีเช่นนี้หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนในอดีตจะกลายเป็นหนี้สินในงวดปัจจุบัน เป็นต้น 

หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนของกิจการ ได้แก่ 

 -  คดีความที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ถ้า ณ วันส้ินงวดบัญชีกิจการมีคดีความที่อยู่

ระหว่างการพิจารณา เช่น มีการฟ้องร้องคดีอาหารที่กิจการขายเป็นพิษทำให้มีผู้เสียชีวิตและทนายความให้

ความเห็นว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะไม่ต้องรับผิดชอบคดีนี้เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลง

รูปคดี จากหลักฐานที่มีอยู่ ณ วันที่จัดทำงบแสดงฐานะการเงินกิจการจึงไม่ต้องรับรู้ประมาณการหนี้สินแต่

ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนไว้ในงบการเงิน 

 -  ภาษีที่ถูกประเมินย้อนหลัง ณ วันส้ินงวดบัญชี ถ้าอยู่ในระหว่างการตรวจสอบหลักฐานการชำระ

ภาษีอากร ซ่ึงยังมีความไม่แน่นอนว่าจะถูกประเมินภาษีเพิ่มเติมหรือไม่ กิจการต้องรายงานรายการนั้นเป็น

หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนไว้ก่อนจนกว่ากิจการจะแน่ใจว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะจ่ายภาษีเพิ่มเติม 

กิจการจึงจะบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปเป็นรายการภาษีเงินได้ค้างจ่ายโดยประมาณ 

 -  หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากตั๋วเงินรับขายลดหรือการสลักหลังโอนตั๋วเงิน  ณ วันส้ินงวดบัญชี ถ้ายังมี

บัญชีต๋ัวเงินรับขายลดปรากฏอยู่ที่กิจการ ให้กิจการแสดงรายการเป็นหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนเนื่องจากต๋ัวเงินที่

กิจการนำไปขายลดยังไม่ครบกำหนด เม่ือถึงวันครบกำหนดถ้าผู้ซ้ือต๋ัวเงินสามารถเก็บเงินตามต๋ัวได้ภาระหนี้

สินของกิจการจะไม่เกิดข้ึน แต่ถ้าวันครบกำหนดผู้ซ้ือตั๋วเงินไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามตั๋วได้ภาระหนี้สิน

ของกิจการจะเกิดข้ึนทันทีและกิจการจะต้องรับผิดชดใช้หนี้แทนไปก่อนแล้วจึงไปไล่เบี้ยจากผู้ออกตั๋วเพื่อให้

นำเงินมาชำระหนี้ให้ครบ กรณีนี้แม้เหตุการณ์จะยังไม่เกิดข้ึนกิจการก็ต้องเปิดเผยข้อมูลหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน

ไว้ให้ทราบในงบการเงินด้วย 

 -  การคํ้าประกันเงินกู้ กรณีที่มีการค้ำประกันเงินกู้หรือค้ำประกันหนี้สินให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น

ที่เกี่ยวข้อง ณ วันส้ินงวดบัญชีถ้าเจ้าหนี้บริษัทการเงินผู้ให้กู้ยังเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้หรือผู้ที่กิจการค้ำ

ประกันให้ไม่ได้ เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ากิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตหรือไม่ กล่าวคือถ้าเจ้าหนี้บริษัทการเงินเรียกเก็บเงินได้ก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่กิจการหรือ

ผู้ค้ำประกันจะต้องจ่ายชำระหนี้แทนลูกหนี้ แต่ถ้าเรียกเก็บเงินไม่ได้กิจการอาจต้องรับผิดชอบชดใช้หนี้แทน 

เหตุการณ์นี้จึงถือเป็นภาระผูกพันที่อาจกิดข้ึนกิจการจะต้องเปิดเผยหข้อมูลดังกล่าวในงบการเงิน 

  การแสดงรายการหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนในงบการเงิน กิจการอาจเลือกแสดงรายการหนี้สินที่

อาจเกิดข้ึนโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 1. แสดงให้ทราบในวงเล็บ 

 2. แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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  ตัวอย่างการแสดงรายการหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนตามวิธีที่ 1 และ 2 เป็นดังนี้ 

  

  

1. แสดงให้ทราบในวงเล็บ 

บริษัท................. 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 

วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

สินทรัพย์ 

(บาท) 

สินทรัพย์หมุนเวียน:          

 ต๋ัวเงินรับ (หลังจากหักต๋ัวเงินรับที่นำไปขายลดให้กับธนาคาร 

      จำนวน 10,000 บาท ซ่ึงถือเป็นหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน)               90,000

2. แสดงในหมายเหตุประกอบการเงิน 

บริษัท.................. 

หมายเหตุประกอบการเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

4) หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน 

 4.1 บริษัทได้รับแจ้งการประเมินภาษีเงินได้ สำหรับปี 25x0 เป็นจำนวน 5 ล้านบาท บริษัทได้ยื่น

อุทธรณ์การประเมินภาษีต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภาษีของกรมสรรพากรแล้วและได้ปรึกษาสอบบัญชี

ของบริษัท เชื่อว่าผลของการอุทธรณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 4.2 บริษัทมีภาระหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายคดีต๋ัวแลกเงิน จำนวน 2 

ล้านบาท เนื่องจากคดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์บริษัทจึงยังไม่ได้บันทึกหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนในงบการเงิน

ประจำปี 25x1
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

ข้อ  1 - 1 ต่อไปนี้เป็นข้อมูลของบริษัทต้นสน จำกัด สำหรับปี 25x2 

 1. วันที่ 1 มีนาคม บริษัทกู้เงินจากธนาคารจำนวน 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี กิจการให้

จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้งทุกวันที่ 1  กันยายน และ 1 มีนาคม และตามสัญญากู้เงินกำหนดให้กิจการจ่ายคืนเงิน

ต้นทุกครึ่งปีๆ ละ 50,000 บาท เริ่มต้ังแต่ 1 กันยายน 25x2 

  2. วันที่ 1 เมษายน บริษัทซ้ือสินค้าจากบริษัทน้ำค้าง จำกัด เป็นเงิน 100,000 บาท เง่ือนไข 2/10,n/30 

บริษัทจดบันทึกการซ้ือและหนี้สินด้วยจำนวนสุทธิภายหลังส่วนลดเงินสด 

 3. วันที่ 25 เมษายน บริษัทชำระหนี้ค่าสินค้าที่ซ้ือเม่ือวันที่ 1 เมษายน  

 4. เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน บริษัทซ้ือสินค้าจำนวน 50,000 บาท โ ดยออกต๋ัวสัญญาใช้เงินลงวันที่ 1 

มิถุนายน 25x2 อัตราดอกเบี้ย 6% อายุ 2  เดือน 

 5. เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม บริษัทซ้ือรถบรรทุกเป็นเงิน  700,000 บาท จากบริษัททรัค จำกัด บริษัท

จ่ายชำระเป็นเงินสด 200,000 บาท ส่วนที่เหลือออกเป็นต๋ัวเงินจ่าย 10% อายุ 1 ปี 

ให้ทำ 1) บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปเกี่ยวกับรายการข้างต้นตลอดทั้งปี 25x2 

 2) แสดงรายการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31  ธันวาคม 25x2 

ข้อ  1 - 2 ต่อไปนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของบริษัทต้นน้ำ จำกัด ในระหว่างปี 25x1  

 1. เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม บริษัทได้รับเงินค่าเช่าอาคารสำหรับระยะเวลา 1 ปี เป็นจำนวน 24,000 บาท  

 2. เม่ือวันที่ 1 กันยายน บริษัทซ้ืออุปกรณ์สำนักงาน 50,000 บาท และได้มีการจ่ายชำระหนี้ไปครึ่ง

หนึ่งส่วนที่เหลือออกเป็นต๋ัวเงินจ่ายดอกเบี้ย 12% ต๋ัวครบกำหนดวันที่ 1 มกราคม 25x2 

 3. เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ 100,000 หุ้นในราคาหุ้น

ละ 5 บาท 

 4. เม่ือวันที่ 30  ธันวาคม บริษัทจ่ายเงินเดือนให้พนักงานโดยหักภาษีเงินได้และเงินประกันสังคม

จากเงินเดือนของพนักงานแต่ยังไม่ได้นำส่ง เงินเดือนทั้งหมด 300,000 บาท ภาษีเงินได้ 10% และเงินปัน

ประกันสังคม 5% ของเงินเดือน  

 5. ส้ินเดือนธันวาคม บริษัทตรวจสอบรายงานภาษีซ้ือและภาษีขายของเดือนพบว่ามียอดภาษีซ้ือ 

150,000 บาท และภาษีขาย 225,000 บาท 

 6. ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายดังนี้ 
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  ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย  15,000 บาท 

  ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย  50,000 บาท 

  โบนัสพนักงานค้างจ่าย  70,000 บาท 

ให้ทำ 1) บันทึกรายการข้างต้นและรายการปรับปรุงที่จำเป็นในสมุดรายวันทั่วไป 

 2) จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 เฉพาะส่วนของหนี้สิน 

ข้อ  1 - 3 บริษัทเรือนรัก จำกัด มีกำไรก่อนหักโบนัสและภาษีเงินได้สำหรับปี 25x6 1,200,000 บาท 

บริษัทมีมติให้จ่ายโบนัสให้กับกรรมการบริหารบริษัท 10%  อัตราภาษีเงินได้ของบริษัท 30% 

ให้ทำ ให้คำนวณโบนัสและภาษีเงินได้สำหรับปี 25x6 ตามกรณีต่อไปนี้ 

 กรณีที่ 1    คำนวณโบนัสจากกำไรก่อนหักโบนัสและภาษีเงินได้ 

 กรณีที่ 2    คำนวณโบนัสจากกำไรหลังหักโบนัสแต่ก่อนหักภาษีเงินได้ 

 กรณีที่ 3    คำนวณโบนัสจากกำไรก่อนหักโบนัสแต่หลังหักภาษีเงินได้ 

 กรณีที่ 4    คำนวณโบนัสจากกำไรหลังจากหักโบนัสและภาษีเงินได้ 

ข้อ  1 - 4 บริษัทหนอนหนังสือ จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยแจกสติกเกอร์ให้ลูกค้าทุกๆ 

การซ้ือสินค้า 1 ชิ้น เพื่อให้ลูกค้าสะสมให้ครบ 20 ดวง แล้วนำมาแลกชุดเครื่องเขียน 1 ชุด  

  บริษัทซ้ือชุดเครื่องเขียนมาเพื่อการส่งเสริมการขายดังกล่าว 2,000 ชุด ราคาชุดละ 150 บาท 

ตลอดปี 25x6 บริษัทแจกสติกเกอร์ไปแล้วทั้งส้ิน 25,000 ดวง ประสบการณ์ที่ผ่านมาบริษัทคาดว่าจะมีลูกค้า

นำสติกเกอร์มาแลกสินค้า 75%  ในระหว่างปีมีลูกค้านำสติกเกอร์มาแลกชุดเครื่องเขียนไปแล้ว 850 ชุด 

ให้ทำ บันทึกรายการเกี่ยวกับการสมนาคุณข้างต้น ในสมุดรายวันทั่วไป 

ข้อ  1 - 5 เพื่อส่งเสริมการขาย บริษัทยูนิก่ะ จำกัด ไ ด้ใส่คู่ปอง 1 ใบในกล่องสินค้าแต่ละกล่อง ลูกค้า

สามารถนำคูปอง 5 ใบ พร้อมเงินอีก 19 บาท มาแลกซ้ือของเล่นเสริมพัฒนาการได้ 1 ชิ้น 

  ในปี 25x6 บริษัทซ้ือของเล่น 10,000 ชิ้น ราคาชิ้นละ 190 บาท และขายสินค้าได้ 80,000 

กล่อง ใ นราคากล่องละ  270 บาท จากประสบการณ์เกี่ยวกับการแลกของสมนาคุณบริษัทประมาณว่าลูกค้า

จะนำคูปองมาแลก 70% ในปี 25x6 มีลูกค้านำคู่ปองมาแลกสินค้าไปแล้ว 22,000 ใบ 

ให้ทำ บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปสำหรับปี 25x6 เกี่ยวกับการจัดรายการสมนาคุณลูกค้า 
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ข้อ  1 - 6 ในระหว่างปี 25x6 บริษัทแฟคตอรี่ จำกัด ขายสินค้า  6,000 ชิ้นในราคาชิ้นละ 15,000 บาท 

พร้อมรับประกันความเสียหาย 2 ปี โดยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาบริษัทประมาณการว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมแซมสินค้าที่รับประกันเครื่องละ 700 บาท 

  ในระหว่างปี 25x6 มีลูกค้านำสินค้ามาซ่อมแซมภายใต้สัญญารับประกัน จ่ายค่าใช้จ่ายใน

การซ่อมแซมทั้งส้ิน 21,000 บาท 

ให้ทำ บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปในปี 25x6 เกี่ยวกับการรับประกัน 

ข้อ  1 - 7 บริษัทอิเลคทริคเบอร์หนึ่ง จำกัด จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยรับประกันคุณภาพ 3 ปี จาก

ประสบการณ์ในอดีตบริษัทประมาณการว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการรับประกัน ดังนี้ 

   2% ของยอดที่ขายได้จะมาซ่อมในปีแรกหลังจากที่ขาย 

   3% ของยอดที่ขายได้จะมาซ่อมในปีที่สองหลังจากที่ขาย 

   5% ของยอดที่ขายได้จะมาซ่อมในปีที่สามหลังจากที่ขาย 

  ยอดขายและค่าใช้จ่ายในการรับประกันที่เกิดข้ึนจริงสำหรับสามปีแรก เป็นดังนี้ 

    ปี    ยอดขาย    ค่าใช้จ่ายในการรับประกัน 

  25x1  1,700,000      20,000 

  25x2  2,900,000     70,000 

  25x3  3,200,000   110,000 

ให้ทำ บันทึกรายการเกี่ยวกับการขายและรายการที่เกิดข้ึนในสมุดรายวันทั่วไป สำหรับปี 25x1 - 25x3 

ข้อ  1 - 8 บริษัทกาฟิโก จำกัด มีคดีความโดยเป็นจำเลยกับบุคคลธรรมดาท่านหนึ่งซ่ึงเป็นโจทก์ฟ้อง

บริษัทเกี่ยวกับเงินกู้ยืมที่บริษัทมีกับโจทก์ เป็นจำนวนเงินต้น 100 ล้านบาท และดอกเบี้ยจนถึงวันที่ฟ้องเป็น

จำนวนเงิน 5 ล้านบาท ผู้บริหารยืนยันว่าบริษัทไม่ได้เป็นหนี้แก่โจทก์ แต่อย่างไรก็ตามเม่ือวันที่ 31 กันยายน 

25x5 ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้บริษัทต้องจ่ายชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี แก่โจทก์ 

ซ่ึงปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x5  บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นอุทรณ์ต่อศาล 

ให้ทำ จากเหตุการณ์ข้างต้น บริษัทต้องปฏิบัติอย่างไรสำหรับการจัดทำงบการเงินปี 25x5


