
บทที่  3 
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ 

 

             กิจการที่ดําเนินงานทางการคาการจําหนายสินคามีทั้งการขายเปนเงินสดและเงินเชื่อ 
การขายสินคาเปนเงินเชื่อนั้นจะลงรายการไวในบัญชีลูกหนี้  และในขณะเดียวกันถาตองการ
ทราบวาลูกคาผูใดเปนหนี้อยูจํานวนเทาใด  จะมีบัญชีลูกหนี้รายตัวแสดง  ซ่ึงยอดรวมของ
บัญชีลูกหนี้รายตัวจะเทากับบัญชีลูกหนี้ที่แสดงในสมุดแยกประเภททั่วไป  นอกจากลูกหนี้ที่
เกิดจากการขายสินคาและบริการแลว ยังมีลูกหนี้ที่เกิดจากการใหเงินยืมแกพนักงาน บริษัทใน
เครือ บริษัทรวม  และการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา เปนตน 
 

ความหมายของลูกหนี้   

 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยเร่ืองหนี้ ไดบัญญัติไวในมาตรา 194 
วา  “ดวยอํานาจแหงมูลหนี้  เจาหนี้ยอม  มีสิทธิเรียกรองใหลูกหนี้ชําระหนี้ได………”  (สมชาย
บํารุงทรัพย และณัฐวิภา  ผลเกล้ียง, 2544, หนา  121)  ดังนั้น  หนี้จึงหมายความรวมถึงสิทธิ
เรียกรองที่มีตอบุคคลอื่น  อันจะเปนเหตุใหไดรับเปนเงิน  สินคาหรือบริการในอนาคต  แต
ในทางบัญชี ลูกหนี้ หมายถึง สิทธิที่กิจการจะเรียกรองใหบุคคลอื่นอันสงมอบสินทรัพยหรือ
บริการใหกับตน ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต  
 ลูกหนี้ (receivable) หมายถึง สิทธิเรียกรองจากบุคคลอื่นไมวาจะเปนในรูปเงินสด 
สินคาหรือบริการ (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 2538, หนา  
61) 
 จากความหมายของลูกหนี้ดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  ลูกหนี้  เปนสิทธิเรียกรองที่
กิจการมีตอบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นใหชําระหนี้  ซ่ึงอาจจะชําระเปนเงินสด  สินคา  หรือบริการ 
ก็ได  แตจะตองชําระภายใน  1  รอบระยะเวลาการดําเนินงานของกิจการ 
 

ประเภทของลูกหนี้ 

               ลูกหนี้ของกิจการสามารถจัดประเภทได  2  ประเภท  ดังนี้ 
         1.   ลูกหนี้การคา  (trade  receivables)  หมายถึง  ลูกหนี้ที่เกิดจากการดําเนินการคา
ตามปกติของธุรกิจ  โดยไมคํานึงถึงวาจะใชช่ือบัญชีอยางไร เชน ธุรกิจธนาคารพาณิชยให
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ความหมายรวมถึงบัญชีระหวางธนาคารที่มีดอกเบี้ย เงินใหกูยืม และดอกเบี้ยคางรับ สําหรับ
กิจการประกันภัยให หมายความรวมถึงคาเบี้ยประกันภัยคางรับ เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันตอ
และเงินใหกูยืม เปนตน ลูกหนี้ประเภทนี้เปนสินทรัพยที่สําคัญ เพราะเปนเงินจํานวนมากและมี
อัตราสวนที่สูง เมื่อเทียบกับยอดรวมของสินทรัพยทั้งส้ินของธุรกิจ  ลูกหนี้จะบันทึกบัญชีเมื่อ
ไดสงมอบสินคาใหแกลูกคาแลว ซ่ึงจะไมรวมการขายสินคาที่สงไปใหลูกคาในกรณีขายเผื่อ
ชอบ  หรือในกรณีฝากขาย  เพราะกรรมสิทธิ์ในสินคายังไมไดโอนเปนของลูกคาหรือ    ผูรับ
ฝากขาย 
ลูกหนี้คาบริการ ลูกหนี้ตามสัญญาจางทําของ ลูกหนี้ตามสัญญากอสรางจะบันทึกบัญชีลูกหนี้
เมื่อทํางานเสร็จ หรือถางานยังไมเสร็จสิ้น ณ วันส้ินงวด จะบันทึกบัญชีลูกหนี้ตามสัดสวนของที่
ทําเสร็จ การขายสินคาโดยวิธีผอนชําระ แมรอบระยะเวลาการผอนชําระจะนานเกินกวารอบ
ระยะเวลาบัญชี  ลูกหนี้จากการขายผอนชําระก็ถือเปนลูกหนี้การคาได  และจัดเปนสินทรัพย
หมุนเวียน  การขายสินคาใหเจาหนาที่  เสมียนพนักงานของบริษัท โดยมีเงื่อนไขการชําระหนี้
เชนเดียวกับลูกคาอ่ืน ๆ  อาจนําไปรวมกับลูกหนี้การคาได 
 ลูกหนี้ที่มียอดเครดิต ถามีจํานวนเงินเล็กนอยอาจนําไปหักจากลูกหนี้รวม และแสดง
เปนยอดลูกหนี้สุทธิในงบดุล แตถามีจํานวนมาก ควรแสดงรายการใหชัดเจนวาเปนเพระเหตุใด 
และแสดงไวภายใตหัวขอหนี้สินหมุนเวียน  เชน  เงินลวงหนาคาสินคาจากลูกคา  หรือเงินที่
ไดรับชําระเกินมา  ควรแสดงเปนบัญชีลูกหนี้ที่มียอดเครดิต 

2.  ลูกหนี้อ่ืน  (other   receivables)   ลูกหนี้อ่ืนหมายถึงลูกหนี้ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจาก
การดําเนินการคาตามปกติของกิจการ เชน 
 2.1  ลูกหนี้และเงินใหพนักงานกูยืม  กิจการบางแหงอนุญาติใหพนักงานกูยืมเงิน
ของกิจการไปใชได หากตองชําระคืนภายใน 1 ป ใหถือเปนสินทรัพยหมุนเวียน แตถาการ
กําหนดชําระคืนเงินเกินกวา 1 ป ถือวาเปนเงินลงทุนระยะยาว 
 2.2  เงินมัดจํา   หมายถึง   จํานวนเงินที่กิจการนําไปมอบใหกับผูอ่ืนเพื่อเปน 
หลักประกันวากิจการจะรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตามสัญญาที่ไดตกลงไว เงิน
จาํนวนนี้จะไดรับคืนเมื่อความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามสัญญาสิ้นสุดลง 
 2.3  สิทธิเรียกรองบางอยาง  เชน  สิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทประกันภัย
เมื่อสินคาเสียหาย 
                2.4  เงินภาษีไดรับคืน ในกรณีที่กิจการจายเงินภาษีมากกวาจํานวนที่ตองจายจริง 
จํานวนภาษีที่จายเกินนี้ กิจการจะไดรับคืนภายหลัง เมื่อไดรับหลักฐานแสดงการยินยอมคืนภาษี
ใหจากกรมสรรพากร 
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             2.5  เงินจายลวงหนาตามสัญญาซื้อ หมายถึง เงินที่ผูขายขอใหผูซ้ือ จายคาสินคา
ไวลวงหนากอนสงมอบสินคา โดยปกติผูขายจะตองสงสินคาใหผูซ้ือภาย ในระยะเวลาการ
ดําเนินการปกติของกิจการหรือภายใน  1  ป  ถือวาเงินจายลวงหนานี้เปนสินทรัพยหมุนเวียน 
                  2.6  รายไดคางรับ  หมายถึง  รายไดที่มิไดเกิดจากการดําเนินงานตามปกติของ
กิจการ แตเปนรายไดอ่ืน เชน เงินปนผลคางรับ คาเชาคางรับ ดอกเบี้ยคางรับ ถือเสมือนเปน
ลูกหนี้อยางหนึ่ง แตไมเรียกวาเปนลูกหนี้ เพราะเปนรายไดที่จะตองไดรับในงวดนั้น แตยังไมถึง
กําหนดเวลาจะไดรับ จึงตั้งเปนรายไดคางรับแทน ถือวาเปนสินทรัพยหมุนเวียน 
 

ปญหาของการวัดคาลูกหนี้  ในการพิจารณาลูกหนี้ตามบัญชี มีปญหาที่ตองพิจารณา
ดังนี้ 

1.  สวนลดการคา  (trade  discount)  ในการขายสินคามักจะมีการลดราคาที่แสดงไว    
(list  price)  สวนลดการคาอาจกําหนดเปนอัตราเดียวหรือหลายอัตราก็ได เชน ราคาที่กําหนดไว   
3,000  บาท  สวนลดการคา  20%  และ  10%  ราคาขายคํานวณไดดังนี้ 
 ราคาที่กําหนด                                               3,000 บาท 
 สวนลดครั้งแรก  20%  ของ  3,000  บาท           600        บาท 
  คงเหลือ                                             2,400       บาท 
 สวนลดครั้งที่สอง  10%  ของ  2,400  บาท        240       บาท 

  ∴ ราคาขาย                                     2,160        บาท 
 สวนลดการคาเปนกลยุทธทางการตลาด  ซ่ึงจะไมมีการบันทึกในบัญชี  ดังนั้น
ราคาที่จะบันทึกก็คือ  ราคาสุทธิ  (ราคาที่กําหนดหักสวนลดการคา) 
 2.  สวนลดเงินสด  (cash  discount)  สวนลดเงินสดเปนสวนที่ผูขายลดใหแกผูซ้ือ
ในกรณีที่ชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ถาไมสามารถชําระเงินไดภายในเวลาที่กําหนด
ก็ตองชําระเต็มตามจํานวนใบกํากับสินคา  เชน  ราคาตามใบกํากับสินคา  3,000  บาท  เงื่อนไข
การชําระเงินกําหนดวา  2/10, n/30 ซ่ึงหมายความวา จะตองชําระคาสินคา  3,000  บาทนี้ภายใน
เวลา  30  วัน  แตถาชําระภายใน  10  วัน  นับจากวันที่ซ้ือสินคา  จะไดรับสวนลด  2%  ซ่ึง
เทากับ (2% x 3,000  บาท)  ถาพิจารณาใหละเอียดจะเห็นวาระยะเวลาจากวันที่  11  ถึงวันที่  30  
เทากับ 20  วัน  ซ่ึงเทียบเทากับสวนลด  60  บาทนั้น  อัตราสวนลดนั้นมิใชรอยละ  2  แตเปน
รอยละ  36.6  ตอป  ซ่ึงสูงมาก  สวนลดประเภทนี้จึงใชเปนสิ่งจูงใจใหลูกคารีบชําระหนี้ 
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 ในการบันทึกรายการเกี่ยวกับสวนลดเงินสด มีวิธีปฏิบัติ 2 วิธี คือ 
          2.1  วิธีตั้งราคาเผื่อสวนลดจาย  (allowance  method)  วิธีนี้จะบันทึกลูกหนี้ตาม
ราคาเต็มแตบันทึกรายการขายเทากับราคาเงินสด ผลตางจะถือเปนคาเผื่อสวนลดจาย ถาชําระ
ภายในกําหนดที่ไดสวนลด ก็จะหักสวนลดนั้นจากบัญชีคาเผื่อสวนลดจาย 
          2.2  วิธีราคาขายขั้นตน  (gross  sale  method)  วิธีนี้บันทึกลูกหนี้เต็มจํานวน
ยอดขาย และบันทึกสวนลดเมื่อลูกคาชําระหนี้  
 
 ตัวอยางที่  3.1   วันที่  1  ธันวาคม  25x7  กิจการจําหนายสินคาเปนเงินเชื่อ  50,000  บาท  
เงื่อนไข  2/10,n/30  ในวันที่  10  ธันวาคม  25x7  ไดรับชําระหนี้  38,000  บาท  และไดรับ
ชําระในวันที่  30  ธันวาคม  25x7  อีก  7,000  บาท  ที่เหลือยังเก็บเงินไมได  การบันทึกบัญชี
ดังนี้ 

 
รายการ วิธีต้ังราคาเผื่อสวนลดจาย วิธีราคาขายขั้นตน 

25x7 
ธ.ค. 1   ขายสินคาเปนเงินเชื่อ 
            50,000 บาทเงื่อนไข     
            2/10n/30 

ลูกหนี้                  50,000 
          ขาย                            49,000 
          คาเผื่อสวนลดจาย        1,000 

ลูกหนี้              50,000 
              ขาย                   50,000 

ธ.ค. 10 รับชําระหนี้ 38,000บาท เงินสด                  37,240 
คาเผื่อสวนลดจาย      760 
            ลูกหนี้                      38,000 

เงินสด             37,240 
สวนลดจาย           760 
              ลูกหนี้              38,000 

ธ.ค. 30 รับชําระหนี้ 7,000 บาท เงินสด                    7,000 
           ลูกหนี้                         7,000  
คาเผื่อสวนลดจาย      140 
           รายไดจากสวนลดจาย    140 

เงินสด                7,000 
             ลูกหนี้                 7,000 

ธ.ค. 31 ปรับปรุงรายการวันสิ้นงวด คาเผื่อสวนลดจาย      100 
          รายไดจากสวนลดจาย     100 
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 การแสดงในงบการเงิน 
 วิธีตั้งราคาเผื่อสวนลดจาย                              วิธีราคาขายขั้นตน 
 งบกําไรขาดทุน    งบกําไรขาดทุน 
ขาย     49,000 ขาย  50,000 
รายไดอ่ืน :                                                       หักสวนลดจาย                              760 
รายไดจากสวนลดจาย                      240                           
                                                       49,240                                                                    49,240 
  งบดุล                งบดุล 
ลูกหนี้                                       5,000 ลูกหนี้                               5,000 
 

รับคืน  (sales  returns)  สินคาที่ลูกคาซื้อไปแลว  บางครั้งอาจชํารุดหรือไมตรง
ตามที่ส่ัง  ลูกคาจะสงคืนกลับมายังผูขาย  และขอใหผูขายลดราคาให  ในทางบัญชีจะบันทึก
สินคาที่รับคืนมาในราคาที่ขายใหโดยเดบิต  รับคืน  เครดิต  ลูกหนี้  แตกิจการบางแหงอาจเห็น
วาการคานั้นจําเปนจะตองยอมรับสินคาที่ชํารุดหรือถูกสงคืนกลับมาอยูเสมอ จึงควรที่จะมีการ
ประมาณยอดที่จะรับคืนไวถากิจการสามารถประมาณจํานวนสินคารับคืนไดแนนอน ก็อาจตั้ง
ประมาณสินคารับคืน ณ วันส้ินงวด  
 
ตัวอยางที่  3.2  ในวันที่  31  ธันวาคม  25x7  ยอดคงเหลือในบัญชีลูกหนี้เทากับ  47,200  บาท 
และคาดวาจะมีการคืนสินคา  3,500  บาท  การบันทึกบัญชีดังนี้ 
 
                                                 สมุดรายวันทั่วไป                   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ธ.ค.31 

รับคืน 
          คาเผื่อสินคารับคืน 
บันทึกประมาณการรับคืน 

 3,500 -  
3,500 

 
- 
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 บัญชีรับคืนจะนําไปหักจากยอดขายในงบกําไรขาดทุน  และคาเผื่อสินคารับคืนจะ
นําไปปรับกับบัญชีลูกหนี้ในงบดุล เชนเดียวกับหนี้สงสัยจะสูญ และคาเผื่อสวนลดจาย แต
ในทางปฏิบัติการประมาณสินคารับคืนไมมีผูนิยมกัน  เพราะยากที่จะประมาณได และสินคาที่รับ
คืนในงวดนี้อาจเกิดจากการขายของงวดกอน หรือสินคาที่รับคืนในงวดหนาก็อาจเกิดจากการ
ขายในงวดนี้  ซ่ึงเปนสวนที่ทดแทนกันได  จึงทําใหไมมีผลกระทบกับงบการเงินเทาใดนัก 
 

การกําหนดมูลคาของลูกหนี้ที่เก็บเงินไมได 

           การดําเนินธุรกิจที่มีการขายสินคาเปนเงินเชื่อนั้น  ถึงแมวาโดยสวนใหญลูกหนี้จะ
ชําระหนี้ตรงตามกําหนดเวลา  แตก็มีบางสวนที่ไมชําระ  ซ่ึงกิจการตองติดตามทวงถามโดย
วิธีการตาง ๆ  เชนสงจดหมาย  โทรศัพท  หรือสงพนักงานออกติดตาม  ถาถึงที่สุดแลวไม
สามารถเรียกเก็บเงินได  ในกรณีเชนนี้จะถือวาลูกหนี้นั้นเปนหนี้สูญ  ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่  11 ของสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย  (สมาคมนักบัญชี
และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 2543, หนา  4)  ไดใหความหมายของคําตาง ๆ  ที่
เกี่ยวของดังนี้ 

1.  หนี้สูญ  หมายถึง  ลูกหนี้ที่ไดติดตามทวงจนถึงที่สุดแลว  แตไมไดรับชําระหนี้ 
และไดตัดจําหนายออกจากบัญชี     

2.  หนี้สงสัยจะสูญ  หมายถึง  ลูกหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บไมไดและถือเปนคาใชจาย
ของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  

3.  คาเผื่อหนี้สูญหรือคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  หมายถึง  จํานวนที่กันไวสําหรับลูกหนี้
ที่คาดวาจะเรียกเก็บไมได  และถือเปนบัญชีปรับมูลคาที่ตั้งขึ้นเพื่อแสดงเปนรายการหักจาก
บัญชีลูกหนี้ในงบการเงินเพื่อใหคงเหลือเปนมูลคาสุทธิของลูกหนี้ที่คาดหมายวาจะเก็บได  
              หนี้สูญแสดงเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน บัญชีหนี้สงสัยจะสูญเปนบัญชีประเภท
คาใชจาย  จะนําไปหักจากรายไดในงบกําไรขาดทุน  สวนบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนบัญชี
ประเภทปรับมูลคา   (valuation  account)  จะนําไปแสดงหักจากลูกหนี้ในงบดุล 
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การบันทึกบัญชีลูกหนี้ที่เก็บเงินไมได 

             การบันทึกบัญชีลูกหนี้ที่เก็บเงินไมได มีวิธีปฏิบัติ  2  วิธี  คือ     
             1.  วิธีการตั้งประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  ในการจัดทํางบการเงินเพื่อใหงบ
การเงินนั้นแสดงมูลคาที่เปนฐานะที่แทจริง  จึงจําเปนจะตองมีการกะประมาณ จํานวนหนี้ที่คาด
วาจะเก็บเงินไมไดขึ้นจํานวนหนึ่ง   เปนหนี้ที่แทจริงของลูกหนี้นั้น   ซ่ึงการประมาณมูลคาหนี้
สงสัยจะสูญดังกลาวมี  2  วิธี  คือ (อํานวย  ศรีสุโข,  2541,  หนา 66-71) 
                1.1   การประมาณหนี้สงสัยจะสูญจากยอดลูกหนี้ในวันสิ้นงวด   คํานวณไดจาก 
                      1.1.1  คํานวณเปนอัตรารอยละของยอดลูกหนี้ทั้งหมด ตามวิธีนี้อัตราสวน
ของจํานวนหนี้สงสัยจะสูญคงที่ 
 
ตัวอยางที่  3.3   งบทดลองบางสวนของบริษัท ก. จํากัด  เมื่อวันที่  31  ธันวาคม  25x7  มีดังนี้ 
 ลูกหนี้ 72,000 
 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   2,020 
 ขาย                                                                    630,000 
 รับคืน   2,600 
ตองการตั้งหนี้สงสัยจะสูญ 5% ของยอดลูกหนี้ส้ินป 
การคํานวณ 
 หนี้สงสัยจะสูญที่ตองการ  (5% x 72,000 )   3,600     บาท 
 หนี้สงสัยจะสูญตามบัญชีที่มีอยู   2,020     บาท 

  ∴  จะตองตั้งเพิ่ม   1,580     บาท 
รายการบันทึกบัญชีดังนี้ 
                                             สมุดรายวันทั่วไป                 หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ธ.ค.31 

หนี้สงสัยจะสูญ 
               คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ตั้งประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

 1,580 -  
1,580 

 
- 
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5%  ของยอดลูกหนี้ส้ินป 
       

                   1.1.2  คํานวณเปนอัตรารอยละของยอดลูกหนี้ที่คางชําระ  โดยการจัดกลุม
ตามอายุของลูกหนี้  ตามวิธีนี้จะตองตรวจดูลูกหนี้เปนราย ๆ  ไปวาเปนหนี้มาเปนเวลานาน
เทาไร แลวจึงแบงพวกตามอายุของการคางชําระเพื่อประมาณหนี้สงสัยจะสูญตามยอดคางชําระ
นั้น   โดยคิดอัตราสวนสูงขึ้นเปนลําดับ  ตามระยะเวลาที่คางอยูนั้น 
 
ตัวอยางที่  3.4   บริษัท ราชาวดี จํากัด  มีลูกหนี้ในวันสิ้นงวดทั้งหมด  67,500  บาท  ซ่ึงมี 
รายละเอียดของบัญชีแยกประเภทของลูกหนี้ดังนี้  
 ลูกหนี้ – รานสมัย  จํานวน  20,000  บาท  เกิดจากการขายเชื่อดังนี้ 
                           วันที่  10  พ.ย.  25x7  จํานวน  10,000  บาท  เงื่อนไข  2/10,  n/30 
                           วันที่  14  ธ.ค.  25x7  จํานวน  10,000  บาท  เงื่อนไข  2/10,  n/30 
 ลูกหนี้ – รานพรแกว  จํานวน  16,500  บาท  เกิดจากการขายเชื่อดังนี้ 
                           วันที่  18  ก.ย.  25x7  จํานวน  6,500  บาท  เงื่อนไข  2/10,  n/45 
                           วันที่  10  ต.ค.  25x7  จํานวน  2,000  บาท  เงื่อนไข  2/10,  n/30 
                           วันที่  6  พ.ย.  25x7    จํานวน  8,000  บาท  เงื่อนไข  2/10,  n/30 
 ลูกหนี้ – รานเอกชัย  จํานวน  31,000  บาท  เกิดจากการขายเชื่อดังนี้ 
                           วันที่  3  ก.ย.  25x7  จํานวน  7,000  บาท  เงื่อนไข  2/10,  n/30 
                            วันที่  4  ต.ค.  25x7  จํานวน  2,000  บาท  เงื่อนไข  2/10,  n/30 
                            วันที่  1  ธ.ค.  25x7  จํานวน  22,000  บาท  เงื่อนไข  2/10,  n/30 
กิจการไดจัดแบงกลุมลูกหนี้ และกําหนดอัตรารอยละของหนี้สงสัยจะสูญดังนี้ 
                อายุลูกหนี้                                      อัตรารอยละของหนี้สงสัยจะสูญ 
หนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ                                               1 
หนี้ที่พนกําหนดชําระ1-30 วัน                                         2 
หนี้ที่พนกําหนดชําระ31-60 วัน                                       5 
หนี้ที่พนกําหนดชําระเกินกวา 60วัน                              20 
กิจการตองวิเคราะหอายุลูกหนี้ในแตละรายกอน  เพื่อจัดทําตารางแยกอายุลูกหนี้  ดังนี้ 
 ลูกหนี้ – รานสมัย  แยกตามวันที่ขายดังนี้ 
                  คร้ังที่  1  เปนหนี้คางชําระตั้งแตวันที่  10  พ.ย. 25x7 – 31 ธ.ค. 25x7  =  51 วัน 
                               พนกําหนดเวลาชําระตามเงื่อนไข  =  51 – 30   =  21  วัน   
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                  คร้ังที่  2  เปนหนี้คางชําระตั้งแตวันที่  14  ธ.ค. 25x7 – 31 ธ.ค. 25x7  =  17 วัน 
                               เปนลูกหนี้ที่ยังไมพนกําหนดชําระ 
 ลูกหนี้ –รานพรแกว แยกตามวันที่ขายดังนี้ 
                  คร้ังที่  1  เปนหนี้คางชําระตั้งแตวันที่  18  ก.ย. 25x7 – 31 ธ.ค. 25x7  =  104 วัน 
                              พนกําหนดเวลาชําระตามเงื่อนไข =  104 – 45  =  59 วัน 
                 คร้ังที่  2  เปนหนี้คางชําระตั้งแตวันที่  10  ต.ค. 25x7 – 31 ธ.ค. 25x7  =  82  วัน 
                                    พนกําหนดเวลาชําระตามเงื่อนไข  =  82 – 30  =  52  วัน 
                คร้ังที่  3  เปนหนี้คางชําระตั้งแตวันที่  6  พ.ย. 25x7 – 31 ธ.ค. 25x7  =  55  วัน 
                                    พนกําหนดเวลาชําระตามเงื่อนไข  =  55 – 30  =  25 วัน 
 ลูกหนี้ –รานเอกชัย แยกตามวันที่ขายดังนี้ 
               คร้ังที่  1  เปนหนี้คางชําระตั้งแตวันที่  3  ก.ย. 25x7 – 31 ธ.ค. 25x7  =  119  วัน 
                             พนกําหนดเวลาชําระตามเงื่อนไข   =  119 – 30  =  89  วัน 
               คร้ังที่  2  เปนหนี้คางชําระตั้งแตวันที่  4  ต.ค. 25x7 – 31 ธ.ค. 25x7  =  88  วัน 
                             พนกําหนดเวลาชําระตามเงื่อนไข  =  88 – 30  =  58  วัน 
               คร้ังที่  3  เปนหนี้คางชําระตั้งแตวันที่  1  ธ.ค. 25x7 – 31  ธ.ค. 25x7  =  30  วัน 
                            เปนลูกหนี้ที่ยังไมพนกําหนดชําระ 
        จากการวิเคราะหอายุลูกหนี้นํามาจัดทําตารางแยกอายุลูกหนี้ของบริษัทราชาวดี จํากัด  
ณ วันที่  31  ธันวาคม  25x7  ไดดังนี้ 
ตารางที่  3.1  ตารางแยกอายุลูกหนี้ 

บริษัทราชาวดี จํากัด 
ตารางแยกอายุลูกหนี้ 

31 ธันวาคม 25x7 
หนี้ที่พนกําหนดชําระแลว ลูกหนี้ รวม หนี้ที่ยังไมพน

กําหนดชําระ 1- 30 วัน 31- 60 วัน เกินกวา 60วัน 
รานสมัย 
รานพรแกว 
รานเอกชัย 

20,000 
16,500 
31,000 

10,000 
 

22,000 

10,000 
8,000 

 
8,500 
 2,000 

 
 

7,000 
    67,500 32,000 18,000 10,500 7,000 
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เมื่อจัดทําตารางแยกอายุลูกหนี้เสร็จเรียบรอยแลว  ขั้นตอไปนําขอมูลมาคํานวณหา 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  ดังนี้ 
ตารางที่  3.2  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยประมาณ 

อายุลูกหนี้  (ระยะเวลาการ
คางชําระ)  

ลูกหนี้คางชําระ อัตรารอยละของ
หนี้สงสัยจะสูญ  

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
โดยประมาณ 

หนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 
หนี้ที่พนกําหนดชําระ 

  1 – 30    วัน 
31 – 60    วัน 

เกินกวา  60  วัน 

32,000           
 

18,000 
10,500 
  7,000 

 1 
 

 2 
  5 
20 

  320 
   

360 
  525 
1,400 

 67,500  2,605 
 
การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีในวันสิ้นงวดจะเปนดังนี้ 
 
                สมุดรายวันทั่วไป                   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ธ.ค.31 

หนี้สงสัยจะสูญ 
               คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ปรับปรุงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 2,605 -  
2,605 

 
- 

       
 
             1.2  การประมาณหนี้สงสัยจะสูญจากยอดขาย  ตามปกติหนี้สูญมักจะเกิดจากการ
ขายเชื่อ ดังนั้น การประมาณหนี้สูญจึงตองแยกการขายออกเปนการขายสดและการขายเชื่อ แต
บางกิจการที่ไมสามารถแยกได  จะใชยอดขายทั้งหมดก็ได 
 
จากตัวอยางที่  3.3  ถาตองการตั้งหนี้สงสัยจะสูญ  0.5%  ของยอดขายสุทธิ 
การคํานวณ   
ยอดขายสุทธิ        =     627,400  (630,000 – 2,600)  บาท 
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 หนี้สงสัยจะสูญ    =    0.5% x  627,400 
  =    3,137   บาท 

การบันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไปจะเปนดังนี้ 
 
                         สมุดรายวันทั่วไป                   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

 หนี้สงสัยจะสูญ 
               คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ตั้งประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
0.5%  ของยอดขายสุทธิ 

 3,137 -  
3,137 

 
- 

       
 

และถาการขายนั้นมียอดขายเชื่อ  60%  ของยอดขายทั้งหมด  กิจการตองการประมาณ
หนี้สงสัยจะสูญ  3%  จากยอดขายเชื่อ 
การคํานวณ 
         ยอดขายเชื่อ           =     (60% x 630,000)  = 378,000  บาท 
         หนี้สงสัยจะสูญ      =      3 % x 378,000 
                                    =      11,340   บาท 
รายการบันทึกบัญชีดังนี้ 
                                                      
                                                    สมุดรายวันทั่วไป                 หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

 หนี้สงสัยจะสูญ 
               คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ตั้งประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
3%  ของยอดขายสุทธิ 

 11,340 -  
11,340 

 
- 
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2.  วิธีการตัดจําหนายหนี้สูญ  ตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  11  เร่ืองหนี้สงสัยจะ
สูญ และหนี้สูญ  (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 2543)  ไดเสนอ
วิธีปฏิบัติในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการตัดจําหนายหนี้สูญไวดังนี้  
                    2.1  กรณีตัดจําหนายเปนหนี้สูญไดตามกฎหมายภาษีอากร  เมื่อไดมีการติดตาม
ทวงถามหนี้จนถึงที่สุดแลว แตยังไมไดรับชําระหนี้และหนี้สูญนั้นเขาเกณฑที่จะถือเปนคาใชจาย 
ในการคํานวณกําไรสุทธิตามกฎหมายภาษีอากร ใหตัดจําหนายบัญชีลูกหนี้รายนั้น เปนหนี้สูญ 
และขณะเดียวกันใหบันทึกบัญชีกลับรายการ บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สงสัยจะสูญ
จํานวนเดียวกันดวย 
 
ตัวอยางที่  3.5   ในวันที่  1  มกราคม  25x7  กิจการมีบัญชีลูกหนี้คงเหลือยกมา  500,000  บาท 
และบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมียอดยกมา  100,000  บาท   ตอมาในวันที่  1  มิถุนายน  25x7 
กิจการไดตัดจําหนายลูกหนี้ เปนหนี้สูญจํานวน 5,000 บาท การบันทึกบัญชีดังนี้ 
 
                สมุดรายวันทั่วไป  หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
มิ.ย. 1 

หนี้สูญ 
           ลูกหนี้ 
จําหนายบัญชีลูกหนี้เปนหนี้สูญ 

 5,000 -  
5,000 

 
- 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
           หนี้สงสัยจะสูญ 
บันทึกการตัดจําหนายหนี้สูญ 

 5,000 -  
5,000 

 
- 

       
 

2.2 กรณีตัดจําหนายเปนหนี้สูญไมเขาขายการยอมรับตามกฎหมายภาษีอากร  
จากกรณีตัวอยางเดิม  การบันทึกบัญชีดังนี้  
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                     สมุดรายวันทั่วไป                  หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
มิ.ย. 1 

 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
           ลูกหนี้ 
บันทึกการตัดจําหนายหนี้สูญ 

  
5,000 

 
- 

 
 

5,000 

 
 
- 

       
 

หนี้สูญไดรับคืน  

 ในกรณีที่ลูกหนี้ที่ตัดจําหนายไปแลว ตอมาไดนําเงินมาชําระหนี้ใหทั้งจํานวนหรือ
เปนบางสวน จํานวนที่ไดรับชําระคืนถือเปนรายไดอ่ืน (other receivables) ของกิจการ สําหรับ 
ขั้นตอนของการบันทึกบัญชีทําไดดังนี้ (อํานวย  ศรีสุโข, 2541,  หนา  76) 
 ขั้นที่  1  โอนบัญชีลูกหนี้ที่ตัดจําหนายเปนสูญไปแลวกลับเขาบัญชีลูกหนี้เพื่อแสดง 
รายละเอียดของขอมูลที่เกี่ยวของกับลูกหนี้ใหครบถวน 
              ขั้นที่  2  บันทึกการรับเงินจากลูกหนี้ 
 การบันทึกหนี้สูญไดรับคืน กิจการตองพิจารณาวาเมื่อตัดจําหนายลูกหนี้นั้นเปนไป
ตามกฎหมายภาษีอากร หรือ ไมเขาขายการยอมรับตามกฎหมายภาษีอากร เพื่อจะไดบันทึกบัญชี
ไดถูกตอง  ตอไปนี้เปนตัวอยางของหนี้สูญไดรับคืน 
 
ตัวอยางที่  3.6  จากกรณีตัวอยางที่  3.5  กิจการไดตัดจําหนายหนี้สูญจากบัญชีในวันที่  1 มิถุนายน 
25x7  จํานวน  5,000  บาท  ตอมาวันที่ 1 สิงหาคม 25x7 ลูกหนี้นําเงินมาชําระคืนให  3,000  บาท  
บันทึกรายการหนี้สูญไดรับคืน  ดังนี้  
 

 1.   กรณีจําหนายหนี้สูญเปนไปตามกฎหมายภาษีอากร 
 ขั้นที่  1   บันทึกหนี้สูญไดรับคืน 
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                สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ส.ค.1 

ลูกหนี้ 
            หนี้สูญไดรับคืน 
บันทึกลูกหนี้ที่ตัดจําหนายแลวนํา
เงินมาคืน 

 3,000 -  
3,000 

 
- 

       
 
 ขั้นที่  2   บันทึกการรับเงิน  
                สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ส.ค.1 

เงินสด 
              ลูกหนี้ 
บันทึกการรับเงินสด 

 3,000 -  
3,000 

 
- 

       
 
หนี้สูญไดรับคืนจะแสดงเปนรายไดอ่ืนในงบกําไรขาดทุน 
 

2. กรณีจําหนายหนี้สูญไมเขาขายการยอมรับตามกฎหมายภาษีอากร  เปนการบันทึก
รายการจําหนายหนี้สูญออกจาก บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใหบันทึกกลับรายการที่ไดบันทึกไว
เมื่อตัดบัญชีลูกหนี้เปนสูญ  การบันทึกบัญชีดังนี้ 
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                        สมุดรายวันทั่วไป                   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ส.ค.1 

ลูกหนี้ 
            คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บันทึกลูกหนี้ที่ตัดจําหนายแลวนํา
เงินมาคืน 

 3,000 -  
3,000 

 
- 

 เงินสด 
             ลูกหนี้ 
บันทึกการรับเงินสด 

 3,000 -  
3,000 

 
- 

       
 

การหาเงินสดโดยใชบัญชีลูกหนี้ 

 ในกรณีที่กิจการมีความตองการใชเงินสดอยางเรงดวน และไมมีเงินสดเพียงพอที่จะ
มาดําเนินการได จึงจําเปนที่จะตองหาเงินสดจากสถาบันการเงินตาง ๆ โดยใชบัญชีลูกหนี้ ให
เปนประโยชน ในการหมุนเวียนของเงินสดตามวิธีตาง ๆ  ดังนี้ 
          1.  การนําบัญชีลูกหนี้ไปค้ําประกันเงินกู  (pledging)  ในกรณีนี้กิจการจะไปขอกูเงิน
จากธนาคาร โดยนําบัญชีลูกหนี้เปนหลักประกัน ซ่ึงโดยปกติแลวลูกหนี้จะไมทราบการกระทํานี้ 
และจะชําระหนี้ใหกิจการตามปกติ ดังนั้นจึงไมจําเปนตองบันทึกบัญชีในสมุดรายวันแตประการ
ใด แตถากิจการปดบัญชีกอนที่จะมีการชําระเงินกูนั้นก็ควรจะเปดเผยขอมูลในงบการเงิน โดย
ใชหมายเหตุทายงบการเงินดวย  เมื่อลูกหนี้ชําระหนี้ใหกิจการแลวจะสงเงินจํานวนนั้นไปให
ผูใหกู  ถาลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ได  ผูกูยังตองรับผิดชอบตอผูใหกูอยู 
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ตัวอยางที่  3.7    วันที่ 1 ตุลาคม 25x7 กูเงินจากธนาคาร  90,000  บาท อัตราดอกเบี้ย 12 % ตอป 
โดยนําบัญชี ลูกหนี้จํานวน  100,000  บาท  เปนประกัน  การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
 
                       สมุดรายวันทั่วไป                   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ต.ค. 1 

เงินสด 
          เจาหนี้- เงินกู 
กูเงินจากธนาคารโดยนําบัญชี 
ลูกหนี้ ไปค้ําประกัน 

 90,000 -  
90,000 

 
- 

       
 
ในงบดุลวิธีเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการนําลูกหนี้ไปค้ําประกันดังนี้ 
 

บริษัท……….. 
งบดุล (บางสวน) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 25x7 
สินทรัพยหมุนเวียน 
 

ลูกหนี้ (ดูหมายเหตุที่ 2)                                                100,0000 
 
หนี้สินระยะยาว 
 เจาหนี้-เงินกูธนาคาร (ดูหมายเหตุที่ 2)             90,000 
  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

หมายเหตุที่ 2 กิจการกูเงินจํานวน90,000  บาท  กับธนาคารไดนําบัญชีลูกหนี้จํานวน  
จํานวน  100,000  บาท  นําไปค้ําประกันเงินกู 
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            2.  โอนบัญชีลูกหนี้ใหผูใหกู  (assigned)  ตามวิธีนี้ผูกูจะโอนบัญชีลูกหนี้ใหกับผูให
กู ซ่ึงตามปกติแลวผูใหกูจะคิดคาธรรมเนียมและใหเงินต่ํากวาบัญชีลูกหนี้ที่โอน ทั้งนี้ก็เพราะผูให
กูจะตองเผื่อไวสําหรับหนี้ที่อาจเก็บเงินไมได อยางไรก็ตามผูโอนยังคงตองรับผิดชอบในจํานวน
ลูกหนี้ที่โอนนั้น  กลาวคือ  ผูใหกูจะไดรับชําระครบตามจํานวนลูกหนี้ที่โอน  ถาเก็บเงินไดจาก
ลูกหนี้ไมครบ  ผูกูยังตองรับผิดชอบชดใชใหจนครบ 
 
ตัวอยางที่  3.8  เมื่อวันที่ 2 มกราคม 25x7 บริษัท เทพสตรี จํากัด ไดโอนบัญชีลูกหนี้จํานวน 
50,000  บาท  ใหแกบริษัทเทพประทาน จํากัด  โดยบริษัทเทพประทานจายเงินใหเพียง  45,000 
บาท  และหักคาธรรมเนียมอีก  2%  นอกจากนี้ยังคิดดอกเบี้ย  1%  สําหรับจํานวนเงินที่ยังไมได
จายชําระในแตละเดือน  รายการบัญชีเกี่ยวกับการโอนลูกหนี้ในสมุดบัญชีของบริษัทเทพสตรี 
จํากัด เปนดังนี้ 
 

รายการคา รายการในสมุดบัญชีของบริษัท เทพสตรีจํากัด 
ม.ค. 2 โอนลูกหนี้จํานวน 50,000 บาท 
ไดรับเงินสด 90 % ของลูกหนี้ที่โอน  หัก
คาธรรมเนียม 2 % 

ลูกหนี้ที่โอน 50,000 
                ลูกหนี้                 50,000 
เงินสด 44,100 
คาใชจายในการโอน                  900 
               บริษัท เทพประทาน จํากัด    45,000 

ม.ค. 31 เก็บเงินจากลูกหนี้ที่โอนได 30,150
ไดสงเงินชําระหนี้ใหบริษัทเทพประทาน 
จํากัดพรอมทั้งดอกเบี้ย1 %   สําหรับจํานวน
ที่คางอยู( 45,000 )  
 

เงินสด 30,150 
           ลูกหนี้ที่โอน  30,150 
บริษัทเทพประทานจํากัด      29,700 
ดอกเบี้ยจาย       450 
            เงินสด          30,150 

ก.พ. 28 เก็บเงินจากลูกหนี้ ที่โอนได 17,000 
บาทไดสงเงินชําระหนี้ใหบริษัท เทพ
ประทานจํากัด พรอมทั้งดอกเบี้ย 1 % 
สําหรับจํานวนที่คางอยู 15,300 ( 45,000 - 

เงินสด 17,000 
            ลูกหนี้ที่โอน                 17,000 
บริษัทเทพประทาน จํากัด    15,300 
ดอกเบี้ยจาย                               153 
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29,700 )               เงินสด  15,453 
ปดบัญชีลูกหนี้ที่โอนสวนที่เหลือกลับไป
บัญชีลูกหนี้ 

ลูกหนี้ 2,850 
             ลูกหนี้ที่โอน          2,850 

       ถาบริษัท เทพสตรี จํากัด  ปดบัญชีในวันที่  31  มกราคม  รายการในงบดุลจะเปนดังนี้ 
 

บริษัท เทพสตรี จํากัด 
งบดุล (บางสวน) 
31 มกราคม 25x7 

สินทรัพยหมุนเวียน 
ลูกหนี้  200,000 
ลูกหนี้ที่โอน 19,850 
หัก บริษัทเทพประทานจํากัด 15,300     4,550
   204,550 
 

3.  การขายบัญชีลูกหนี้  (sales  of  account  receivable)  การขายบัญชีลูกหนี้จะขาย
ใหธนาคาร  หรือสถาบันการเงิน  ผูรับซ้ือบัญชีลูกหนี้  เรียกวา แฟคเตอร (factor)  จํานวนเงินที่
ไดรับจากการขายลูกหนี้จะนอยกวาจํานวนลูกหนี้ที่นําไปขาย เพราะผูรับซื้อบัญชีลูกหนี้ จะคิด
คานายหนาและคาติดตามจัดเก็บหนี้จากผูขายจํานวนหนึ่งดวย 
 การคํานวณราคาขายลูกหนี้ จะตองนําเอาลูกหนี้ที่ขายหักดวยสวนลดจาย คา
นายหนา และคาประกันคาใชจาย  แลวถึงเปนจํานวนเงินที่ผูขายจะไดรับ 
 การขายบัญชีลูกหนี้อาจเปนการขายโดยที่ผูขายไมตองรับผิดชอบในหนี้สูญ  
หรือหนี้ที่อาจเก็บไมได   (sales  of  receivables  without  recourse) ซ่ึงหมายถึงผูซ้ือจะตองรับ
ความเสี่ยงและผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากหนี้สูญเอง แตถาตกลงกันวา ผูขายยังคงรับผิดชอบใน
หนี้สูญ (sales  of  receivables  with  recourse) ในกรณีนี้ผูขาย ยังคงตองรับภาระความเสี่ยงและ
ตนทุนของรายการปรับปรุงยอดขายและหนี้สูญที่เกิดขึ้น ตอไปนี้เปนตัวอยางการขายบัญชีลูกหนี้
โดยไมตองรับผิดชอบในหนี้สูญ 
 
ตัวอยาง 3.9     เมื่อ  1  มีนาคม  25x7  กิจการขายบัญชีลูกหนี้  เปนเงิน  100,000  บาท  ใหบริษัท
การเงิน  บริษัทการเงินรับซื้อโดยคิดคาธรรมเนียม  5%  ของยอดลูกหนี้และสํารองเงินไวเผื่อ   
คาใชจายที่อาจเกิดขึ้น  10%  ของยอดลูกหนี้ในเดือนมีนาคม  และเมษายน  บริษัทการเงินเก็บหนี้
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ได  92,800  บาท  รับคืนสินคา  4,200  บาท  สวนลดจาย  2,000  บาท  และหนี้สูญ  1,000  บาท  
บริษัทการเงินสงเงินที่เหลือคืนใหผูขาย  เมื่อ  1  พฤษภาคม  25x7 
การบันทึกบัญชีดังนี้ 
 

ผูขาย (กิจการ) ผูซื้อ (บริษัทการเงิน) 
25x7 
มี. ค. 1  เงินสด                  85,000       
            ขาดทุนจาการขายบัญชีลูกหนี้   5,000 
            เงินประกันคาใชจาย                10,000 
                    ลูกหนี้                                100,000 
   

 
ลูกหนี้                                  100,000 
                เงินสด                         85,000   
               รายไดจากการซื้อบัญชีลูกหนี้       5,000             
               เงินประกันคาใชจาย                    10,000 

              ขายบัญชีลูกหนี้ 100,000 บาท โดยเสียคาธรรมเนียม  5 % สํารองคาใชจาย 10 % 
มี. ค. - เม. ย.  
              รับคืน                    4,200 
              สวนลดจาย                              2,000 
                         เงินประกันคาใชจาย                    6,200 

เงินสด                          92,800 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ             1,000 
เงินประกันคาใชจาย                6,200  
 ลูกหนี้                       100,000 

เก็บหนี้ได 92,800 บาท รับคืนสินคา 4,200 บาท ใหสวนลด 2,000 บาท หนี้สูญ 1,000 บาท 
พ.ค. 1 
              เงินสด                    3,800 
    เงินประกันคาใชจาย                    3,800 

 
เงินประกันคาใชจาย                3,800 
              เงินสด                                            3,800 

บริษัทการเงินสงเงินประกันคาใชจาย ที่เหลือคืนใหผูขายบัญชีลูกหนี้ 

 

ตั๋วเงินรับ   

               การจําหนายสินคาหรือบริการ กิจการสวนใหญยินดีขายเชื่อโดยรับเอกสารที่เกี่ยวของ
กับการเปนหนี้  คือกิจการอาจไดรับในรูปของตั๋วเงิน  เชน  ตั๋วสัญญาใชเงิน  ตั๋วแลกเงิน  หรือ
เช็คตั๋วเงินที่ออกใหแกกันระหวางกิจการเปนไดทั้งตั๋วเงินรับและตั๋วเงินจาย  กลาวคือ  ผูขายจะ
เรียกวาตั๋วเงินรับ  เพราะเปนผูมีสิทธิไดรับเงินตามตั๋ว  และผูซ้ือเรียกวาตั๋วเงินจาย  เพราะมี
หนาที่ตองจายเงินตามตั๋ว  ตั๋วเงินจึงเปนตราสารที่ผูจายเงินจัดทําขึ้นมาและสงมอบใหกับผูรับ
เงินหรือเจาหนี้ตามเวลาที่ระบุไวในตราสารนั้น 
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ความหมายของตั๋วเงินรับ 

 ตั๋วเงินรับ (notes  receivable) เปนชื่อที่ใชในการบันทึกบัญชีสําหรับกิจการที่ไดรับ
ชําระหนี้ดวยตั๋วเงิน มีนักวิชาการไดใหความหมายของ ตั๋วเงินรับไวหลายทัศนะดังนี้ 
 ตั๋วเงินรับ  หมายถึง คํามั่นสัญญาเปนลายลักษณอักษรโดยปราศจากเงื่อนไขที่บุคคล
หนึ่งรับจะชําระเงินจํานวนหนึ่งที่แนนอนใหแกอีกบุคคลหนึ่งภายในเวลาที่กําหนด ปกติผูออก
ตั๋วเงินมักมีการตกลงที่จะจายดอกเบี้ยใหแกผูรับตามอัตราที่ตกลงกัน   ( กชกร   เฉลิมกาญจนา, 
 สุพิชชา โมรากุล, วชิระ บุณยเนตร, และปริญดา มณีโรจน,  2545,  หนา 66) 
 ตั๋วเงินรับ หมายถึง  คํามั่นสัญญาเปนลายลักษณอักษรโดยปราศจากเงื่อนไขที่บุคคล
หนึ่งรับจะชําระเงินจํานวนหนึ่งที่แนนอนใหแกอีกบุคคลหนึ่ง  ภายในเวลาที่กําหนด  (สมาคม
นักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 2538, หนา  68) 
 จากความหมาย ของตั๋วเงินรับดังกลาวไวขางตนสรุปไดวา  ตั๋วเงินรับ หมายถึง เอกสาร
ทางการเงินที่ทําเปนลายลักษณอักษรในการชําระเงิน ซ่ึงเปนลูกหนี้ที่มีหลักประกันดีกวาลูกหนี้
ตามปกติ  เพราะตั๋วเงินรับมีลักษณะเปนสัญญาผูกพัน 
 

ประเภทของตั๋วเงินรับ 

ตั๋วเงินรับแบงออกเปน  3  ประเภท  ดังนี้  
            1.  ตั๋วแลกเงิน  (bill  of  exchange) ตามมาตรา 908 และ 909 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติเกี่ยวกับตั๋วแลกเงินดังนี้ (สมชาย บํารุงทรัพย และณัฐวิภา ผล
เกล้ียง, 2544, หนา 365-366) 
             มาตรา  908  “อันวาตั๋วแลกเงินคือ  หนังสือตราสารซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาผูส่ังจาย 
ส่ังบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวาผูจาย ใหใชเงินจํานวนหนึ่งแกบุคคลหนึ่ง หรือใหใชตามคําส่ังของ
บุคคลหนึ่ง  ซ่ึงเรียกวาผูรับเงิน”  ดังนั้นจากความหมายนี้ตั๋วแลกเงินจึงประกอบดวย บุคคล
ผูเกี่ยวของอยู  3  ฝาย  คือ  ผูส่ังจาย  (drawer)  หรือเจาหนี้  ผูจาย  (drawee)  คือ  ลูกหนี้ซ่ึงเปนผู
รับรองการจายเงินตามตั๋ว  และผูรับเงิน  (payee)  คือบุคคลที่รับเงินตามตั๋ว  ซ่ึงอาจเปนผูส่ังจาย
เองหรือบุคคลที่สามก็ได 
              มาตรา  909  อันวาตั๋วแลกเงินนั้น ตองมีรายการดังกลาวตอไปนี้ 
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 1.1  คําบอกชื่อวาเปนตั๋วแลกเงิน 
 1.2  คําส่ังอันปราศจากเงื่อนไขใหจายเงินเปนจํานวนแนนอน 
 1.3  ช่ือหรือยี่หอผูจาย 
 1.4  วันถึงกําหนดใชเงิน 
 1.5  สถานที่ใชเงิน 
 1.6  ช่ือหรือยี่หอผูรับเงิน  หรือคําจดแจงวาใหใชเงินแกผูถือ 
 1.7  วันและสถานที่ออกตั๋วเงิน 
 1.8  ลายมือช่ือผูส่ังจาย 

 ตอไปนี้เปนตัวอยางของตั๋วแลกเงินของบริษัทยางสามัคคี จํากัด ส่ังใหคุณแพรว
พราย  จันดี  จายเงินใหกับบริษัท ยางสยาม จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต๋ัวแลกเงิน 
              เลขที่ 12-122 

     45,000 บาท                                                                                    111 ถนนนารายณ อ.เมือง   
                                                                                                                    จ.ลพบุรี 15000 
                                           วันที่ 1 มีนาคม 2545 
 
ถึงคุณแพรวพราย  จันดี 
                      สี่สิบหาวันนับจากวันที่ลงในตั๋วแลกเงินนี้  ใหจายเงินใหแก บริษัท ยางสยาม จํากัด ที่ 
ธนาคารสยามไทย จํากัด สํานักงานใหญ 
                                                           
                                                                              ลงช่ือ นายเสกสรร สามัคคี  ผูสั่งจาย 
                                                               

ภาพที่  3.1  ตั๋วแลกเงิน 
 

 ตามตัวอยางผูส่ังจายคือ บริษัท ยางสามัคคี จํากัด ผูจายคือ คุณแพรวพราย  จันดี   
ผูรับเงินคือบริษัทยางสยาม จํากัด 
        เฉพาะตั๋วแลกเงินนี้  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  928  บัญญัติ
วา  “ผูทรงตั๋วแลกเงินสั่งใหใชเงินเมื่อส้ินระยะเวลากําหนดอยางใดอยางหนึ่งนับตั้งแตไดเห็น
นั้นตองนําตั๋วเงินยื่นเพื่อใหรับเงินภายในหกเดือน  นับแตวันที่ลงในตั๋วเงิน  หรือภายใน
ระยะเวลาชาเร็วกวานั้นตามแตผูส่ังจายจะระบุไว ในการรับรองตั๋วเงินผูจายเงินจะเขียนคําวา 
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“รับรองแลว” พรอมทั้งลงลายมือช่ือ  และวันที่ไวบนดานหนาของตั๋วแลกเงิน ตั๋วแลกเงินนั้นจึง
จะสมบูรณ” 

2.  ตั๋วสัญญาใชเงิน  (promissory  notes)  ตามมาตรา 982  และ 983 แหงประมวล
กฏหมายแพงและพาณิชยบัญญัติเกี่ยวกับตั๋วสัญญาใชเงินดังนี้ (สมชาย บํารุงทรัพย และณัฐวิภา ผล
เกลี้ยง, 2544, หนา 399) 

 มาตรา  982  “อันวาตั๋วสัญญาใชเงิน  คือ  หนังสือตราสารซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวา  
ผูออกตั๋ว  สัญญาวาจะใชเงินจํานวนหนึ่งแกบุคคลอีกคนหนึ่งหรือใชใหตามคําสั่งของบุคคลอีก
คนหนึ่ง  เรียกวาผูรับเงิน”  ดังนั้นจากความหมายนี้ตั๋วสัญญาใชเงินจึงประกอบดวยบุคคล
ผูเกี่ยวของ อยู  2  ฝาย  คือ  ผูออกตั๋ว  (maker)  ซ่ึงเปนลูกหนี้และเปนผูจายเงิน  และผูรับเงิน  
(payee)  ซ่ึงเปนเจาหนี้ 

 มาตรา  983  “ตั๋วสัญญาใชเงินนั้น ตองมีรายการดังกลาวตอไปนี้คือ 
 1.  คําบอกชื่อวาเปนตั๋วสัญญาใชเงิน 
 2.  คํามั่นสัญญาอันปราศจากเงื่อนไขวาจะใชเงินเปนจํานวนแนนอน 
 3.  วันถึงกําหนดใชเงินแนนอน 
 4.  สถานที่ใชเงิน 
 5.  ช่ือหรือยี่หอของผูรับเงิน 
 6.  วัน และสถานที่ออกตั๋วสัญญาใชเงิน 
 7.  ลายมือช่ือผูออกตั๋ว 
 ตอไปนี้เปนตัวอยางของตั๋วสัญญาใชเงินของบริษัทยางสามัคคีจํากัด จายใหกับ 

บริษัทบางกอก จํากัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        

บริษัทยางสามัคคี จํากัด 
111  ถนนนารายณ  อ.เมือง  จ.ลพบุรี  15000 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน 
เลขที่ 11-156 

วันที่ออกตั๋ว 15 มีนาคม 2545                                วันครบกําหนด 15 มิถุนายน 2545 
บริษัทยางสามัคคี จํากัด  ตกลงที่จะจายเงินใหแก  บริษัท บางกอก  จํากัด  จํานวนเงิน  15,000  บาท 
(หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)  บวกอัตราดอกเบี้ย  6%  ตอป  
                                                                                                         บริษัทยางสามัคคี จํากัด 
                                                              ……………………………..  เหรัญญิก 
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                     ภาพที่ 3.2  ตั๋วสัญญาใชเงิน 
 

3.  เช็ค  (cheque)  เปนตราสารทางการเงินที่สะดวกและปลอดภัยในการชําระเงิน  
โดยปกติกิจการที่ฝากเงินกับธนาคารประเภทเงินฝากกระแสรายวันจะจายชําระหนี้ดวยเช็ค โดย
ใหธนาคารจายตามจํานวนเงินที่ระบุไวในเช็คใหกับผูรับเงิน  เช็คมีบุคคลที่เกี่ยวของ  3  ฝาย  คือ 
ผูส่ังจาย (drawer)  ธนาคาร  (bank)  ผูรับเงิน  (payee) 
  

ชนิดของตั๋วเงินรับ 

            เนื่องจากตั๋วเงินรับตามปกติ มีระยะเวลาในการชําระหนี้แกกิจการยาวนานกวา ลูกหนี้
การคา จึงมักมีการตกลงจายดอกเบี้ยใหแกกัน   ดังนั้น ถาจะพิจารณาในดานที่เกี่ยวกับการบัญชี
แลว  ตั๋วเงินรับอาจจําแนกออกเปน  2  ประเภท  

1.  ตั๋วมีดอกเบี้ย  (interest - bearing notes)  เปนตั๋วที่มีอัตราดอกเบี้ยกําหนดไวใน
ตั๋ว เมื่อตั๋วถึงกําหนดจะไดรับชําระจํานวนเงินตามตั๋ว บวก ดอกเบี้ย ในอัตราที่กําหนดไวตาม
กําหนดเวลาของตั๋วนั้น 
 2.  ตั๋วไมมีดอกเบี้ยนั้น  (non - interest - bearing notes)  หมายถึง  ตั๋วที่ไดรวบรวม 
ดอกเบี้ยเขาไวในตั๋วแลว ดังนั้นจํานวนเงินที่เขียนไวในตั๋วเงิน จึงเปนจํานวนรวมของเงินตนและ
ดอกเบี้ย 
 

วันครบกําหนดชําระเงิน 

ในตั๋วเงินจะมีขอความกําหนด วันครบกําหนดชําระเงินตามตั๋ว ดังนั้นในการหาวัน
ครบกําหนดใชเงินตามตั๋วสามารถหาไดดังนี้คือ 
                1.  ระบุวันสิ้นระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามตั๋ว  ซ่ึงวันครบกําหนดชําระเงินอาจกําหนด
เปน วัน  เดือน  ป  ก็ไดดังนี้ 
                     1.1  กําหนดเปนวัน  ตั๋วเงินที่มีกําหนดระยะเวลาสั้นกวา  1  ป  จะกําหนดเปนวัน 
การคํานวณจํานวนวันเพื่อคิดดอกเบี้ย  ไมนับวันที่ออกตั๋วแตนับวันที่ตั๋วถึงกําหนด  เชน  ตั๋วเงิน
ลงวันที่  14  สิงหาคม  25x7  ครบกําหนด  45  วัน  คํานวณวันที่ถึงกําหนดดังนี้ 
                              จํานวนวันในเดือนสิงหาคม                        31 – 14   =   17    วัน 
                                                            กันยายน                                            28    วัน 
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                              รวมจํานวนวันของตั๋ว                                                      45    วัน 
          ตั๋วฉบับนี้ครบกําหนดวันที่  28  กันยายน  25x7 
                     1.2  กําหนดเปนเดือน  ในกรณีที่ตั๋วเงินกําหนดระยะเวลาเปนเดือน  การนับวันที่
ตั๋วครบกําหนดใหถือวันที่ในเดือนที่ออกตั๋ว  เปนวันที่เดียวกันในเดือนที่ครบกําหนด  เชน   ตั๋ว
ลงวันที่  15  มีนาคม  25x7  อายุ  3  เดือน  วันครบกําหนดจะเปนวันที่  15  มิถุนายน  25x7 
 1.3  กําหนดเปนป  ในกรณีที่ตั๋วเงินกําหนดระยะเวลาเปนป  วันที่ครบกําหนดนับ
วันที่ออกตั๋วเปนวันที่และเดือนเดียวกันแตเปนปตอไป  เชน  ตั๋วลงวันที่  1  ตุลาคม  25x7  อายุ
ตั๋ว  1  ป  วันครบกําหนดจะเปนวันที่  1  ตุลาคม  25x8 
             2.  เม่ือทวงถามหรือไดเห็น  กรณีนี้ผูจายเงินตามตั๋วมีหนาที่ตองจายเงินทันทีที่ผู
ตองการรับเงินใหจาย 
            3.  ในวันใดวันหนึ่งท่ีกําหนดไว   ซ่ึงผูจายเงินตองจายเงินตามวันที่ ที่กําหนดไวตาม
ตั๋ว 

 

การคํานวณดอกเบี้ยต๋ัวเงิน 

เมื่อตั๋วเงินครบกําหนดชําระ  ถาเปนตั๋วชนิดมีดอกเบี้ย  และไดรวมดอกเบี้ยไวแลว  
ก็ใหจายเงิน  ตามที่ระบุไวในตั๋ว  แตถาเปนตั๋วเงินที่มีดอกเบี้ย  ซ่ึงมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยไว
ในตั๋ว  เชน  อัตราดอกเบี้ย  10%  ตอป  ผูจายตองคํานวณดอกเบี้ยเพื่อชําระทั้งเงินตนและดอกเบี้ย
ใหผูทรงตั๋วตอไป  

ดอกเบี้ยตั๋วคํานวณไดดังนี้ 
                   ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  =  จํานวนเงินหนาตั๋ว  x  อัตราดอกเบี้ย   x ระยะเวลา  

 
เชน  กิจการไดรับตั๋วเงินมาดังนี้ 

           
ฉบับที่ เงินหนาตั๋ว ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย 

1 
2 

250,000 
150,000 

90 วัน 
2  เดือน 

10% 
8% 

กําหนดให  1  ป  360  วัน 
การคํานวณดอกเบี้ย 

ตั๋วฉบับที่  1   ดอกเบี้ย     =   250,000  x  360
90   x  100

10  =   6,250  บาท 
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 ตั๋วฉบับที่  2  ดอกเบี้ย     =   150,000  x 12
2   x 100

8       =   2,000 บาท 

                                                                    

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับ 

            การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับนั้นยุงยากกวาตั๋วเงินจาย  เพราะในดานตั๋วเงินจายนั้นผูจาย
จะหาเงินมาจายตามตั๋วเมื่อถึงกําหนดชําระ และนอยครั้งที่ผูจายจะลืมจายเงินในวันครบกําหนด 
แตทางดานตั๋วเงินรับนั้น ผูทรงตั๋วจะตองบันทึกรายการตั๋วเงินรับไวตามลําดับเพื่อสะดวกในการ
ทวงถามลูกหนี้ ซ่ึงปกตินิยมที่จะเรียงลําดับตามวันครบกําหนดชําระเงิน ในกรณีที่ไดรับตั๋วเงินรับ
จะตองพิจารณาวาตั๋วเงินรับนั้น เปนตั๋วเงินชนิดที่มีดอกเบี้ยหรือไม  วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ
ตั๋วมีดังนี้ 
         1.  การบันทึกบัญชีเม่ือไดรับตั๋วเงินรับ  การที่กิจการไดรับตั๋วเงินมานั้น  รายการบัญชี
จะแยกพิจารณาเปน  3  กรณี  กลาวคือ 

 1.1  การรับตั๋วเงินจากการใหกูยืม 
 เดบิต     ตั๋วเงินรับ                             xx 
  เครดิต     เงินสด                                 xx       
 
ตัวอยางที่ 3.10    กิจการใหนายวิชัยกูยืมเงินไป  500,000  บาท  นายวิชัยออกตั๋วสัญญาใชเงินให
ในวันที่  1  มิถุนายน  25x7  กําหนดเวลา  2  เดือน  อัตราดอกเบี้ย  10%  ตอป  บันทึกบัญชี  ดังนี้ 
 
                     สมุดรายวันทั่วไป                    หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
มิ.ย. 1 

 
ตั๋วเงินรับ 
              เงินสด 
นายวิชัยกูยืมเงินโดยออกตั๋วแลก
เงินใหกิจการ 

  
500,000 

 
- 

 
 

500,000 

 
 
- 

       
 

 1.2  การรับตั๋วเงินเนื่องจากการขายสินคา 
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   เดบิต    ตั๋วเงินรับ                                  xx 
    เครดิต     ขาย                                      xx 
ตัวอยางที่  3.11     รานกิจเจริญซ้ือสินคาตามสัญญาผอนชําระ   เมื่อวันที่ 1 กันยายน 25x7 เปน
เงิน 46,000 บาท โดยรานกิจเจริญออกตั๋วสัญญาใชเงินใหในวันนี้ กําหนดเวลา 3 เดือน อัตรา
ดอกเบี้ย 8%ตอป    บันทึกบัญชีดังนี้ 
 
                     สมุดรายวันทั่วไป                      หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ก.ย. 1 

 
ตั๋วเงินรับ 
              ขาย 
ขายสินคาไดรับเปนตั๋วเงิน 

  
46,000 

 
- 

 
 

46,000 

 
 
- 

       
 
 1.3  การรับตั๋วเงินแทนการตั้งเปนลูกหนี้การคา  ในกรณีลูกหนี้ไมสามารถชําระ
เงินภายในกําหนดได 
 เดบิต    ตั๋วเงินรับ                                  xx 
  เครดิต     ลูกหนี้                                   xx 
 
ตัวอยางที่  3.12   จากตัวอยางที่  3.11   ถารานกิจเจริญออกตั๋วสัญญาใชเงินใหกิจการในวันที่ 15 
กันยายน 25x7  บันทึกรายการดังนี้ 
 
                     สมุดรายวันทั่วไป                     หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ก.ย. 15 

 
ตั๋วเงินรับ 
              ลูกหนี้ – รานกิจเจริญ 
ลูกหนี้ออกตั๋วเปนการชําระหนี้ 

  
46,000 

 
- 

 
 

46,000 

 
 
- 
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 2.  การปรับปรุงบัญชีดอกเบี้ยตั๋วเงินรับเมื่อสิ้นงวดบัญชี  ในกรณีที่ตั๋วเงินรับที่กิจการ
ถืออยูยังไมครบกําหนดในปปจจุบัน  แตไปครบกําหนดในปถัดไป  ในวันสิ้นงวดกิจการตองทํา
การปรับปรุงบัญชีเกี่ยวกับดอกเบี้ยตั๋วเงินรับที่คางรับ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ในตั๋วเงินจนถึง
วันที่ส้ินงวดบัญชีเพราะถือวาในชวงระยะเวลาดังกลาว กิจการมีรายไดซ่ึงเปนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
แลว เพียงแตยังไมไดรับชําระเทานั้น 
การบันทึกรายการจะเปนดังนี้ 
 เดบิต ดอกเบี้ยคางรับ                                 xx 
  เครดิต ดอกเบี้ยรับ                                                        xx 
 
ดอกเบี้ยคางรับคํานวณไดดังนี้ 
ดอกเบี้ยคางรับ = จํานวนเงิน x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลาตั้งแตวันที่ในตั๋วจนถึงวันสิ้นงวดบัญชี 
เมื่อตั๋วครบกําหนด การบันทึกรายการจะเปนดังนี้  
           เดบิต เงินสด                                           xx 
       เครดิต ตั๋วเงินรับ                                                  xx 
             ดอกเบี้ยคางรับ                                         xx 
             ดอกเบี้ยรับ                                              xx 
 เก็บเงินตามตั๋วไดครบจํานวน 
 
ตัวอยางที่  3.13   กิจการไดรับตั๋วแลกเงินลงวันที่  1  พฤศจิกายน  25x7  จํานวนเงิน  30,000 
บาท  กําหนดเวลา  3  เดือน  อัตราดอกเบี้ย 10%  ตอป  ถากิจการปดบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 25x7 
การปรับปรุงรายการจะเปนดังนี้ 
                     สมุดรายวันทั่วไป                     หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ธ.ค  31 

 
ดอกเบี้ยคางรับ 
            ดอกเบี้ยรับ 
ปรับปรุงดอกเบี้ยคางรับ 

  
500 

 
- 

 
 

500 

 
 
- 
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เมื่อตั๋วครบกําหนดการบันทึกรายการจะเปนดังนี้     
  
                      สมุดรายวันทั่วไป                    หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x8 
ก.พ. 1 

 
เงินสด 
          ตั๋วเงินรับ 
          ดอกเบี้ยคางรับ 
          ดอกเบี้ยรับ 
เก็บเงินตามตั๋วไดครบจํานวน 

  
30,750 

 
- 

 
 

30,000 
500 
250 

 
 
- 
- 
- 

       
 
         3.  การออกตั๋วเงินรับฉบับใหมแทนฉบับเกา ในกรณีที่ผูออกเงินตามตั๋วไมสามารถ
ชําระเงินใหในวันที่ตั๋วเงินครบกําหนด  อาจขอตกลงกับกิจการหรือผูรับเงิน  โดยขอออกตั๋วเงิน
ฉบับใหมแทนฉบับเกาที่ครบกําหนด  เปนการขยายเวลาการชําระเงินออกไปอีก 
การบันทึกรายการเปนดังนี้ 
 เดบิต  เงินสด                                            xx 
  เครดิต   ดอกเบี้ยรับ                                        xx 
             รับดอกเบี้ยตามตั๋วเงิน           
 เดบิต   ตั๋วเงนิรับ ( ฉบับใหม )                   xx 
  เครดิต   ตั๋วเงินรับ  (ฉบับเกา)                            xx 
                           บันทึกตั๋วเงินรับฉบับใหมแทนฉบับเกาที่ครบกําหนด 
 
ตัวอยางที่  3.14    กิจการไดรับตั๋วสัญญาใชเงินจากนายสมชัย  12,000  บาท  เมื่อวันที่  1  กันยายน 
25x7  กําหนดเวลา  2  เดือน  อัตราดอกเบี้ย  10%  ตอป  เมื่อครบกําหนดนายสมชัยไมสามารถ
ชําระเงินตามตั๋วไดจึงขอรับรองตั๋วฉบับใหมอายุ  1  เดือนอัตราดอกเบี้ย  10%  แทนตั๋วฉบับเดิม 
การบันทึกรายการเปนดังนี้ 
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                    สมุดรายวันทั่วไป                    หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
พ.ย. 1 

เงินสด 
          ดอกเบี้ยรับ 
รับดอกเบี้ยตามตั๋วเงิน 

 200 -  
200 

 
- 
 

 ตั๋วเงินรับ  (ฉบับใหม)  
               ตั๋วเงินรับ  (ฉบับเกา)  
บันทึกตั๋วเงินรับฉบับใหมแทน
ฉบับเกา 

 12,000 -  
12,000 

 
- 

       
 
 4.  ตั๋วเงินรับขาดความเชื่อถือ  เมื่อตั๋วเงินรับถึงกําหนดชําระแลวผูจายเงินไม
สามารถชําระเงินตามตั๋วได  เรียกวาตั๋วเงินรับขาดความเชื่อถือ  แตไมทําใหผูจายเงินพนภาระ
ความรับผิดชอบไปได ตั๋วเงินรับขาดความเชื่อถือสามารถใชวิธีการทางกฎหมายบังคับชําระหนี้
ได ผูรับเงินมีสิทธิเรียกรองเอากับผูจายเงินดังนี้ 
 4.1  จํานวนเงินตามตั๋วรวมทั้งดอกเบี้ย 
   4.2  ดอกเบี้ยที่พนกําหนด  ถาเปนตั๋วชนิดมีดอกเบี้ยจะใชอัตราดอกเบี้ยของตั๋ว 
แตถาเปนตั๋วชนิดไมมีดอกเบี้ยจะใชอัตรา 7.5% ตอป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
         4.3  คาใชจายในการทําคําคัดคาน 
 ตั๋วเงินรับที่ครบกําหนด และกิจการไมสามารถเรียกเก็บเงินตามตั๋วได จะบันทึก
รายการโดย  
             เดบิต  ลูกหนี้ (จํานวนเงินหนาตั๋ว รวมดอกเบี้ยและคาใชจายในการทําคําคัดคาน) xx   
                         เครดิต  ตั๋วเงินรับ                                                           xx 
                                          ดอกเบี้ยรับ                                                                                        xx 
                                         เงินสด  (คาใชจายที่จายคาทําคําคัดคาน)                                            xx 
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ตัวอยางที่  3.15    จากตัวอยางที่  3.14  ถานายสมชัยไมออกตั๋วฉบับใหมใหกิจการ  เมื่อครบอายุ
ตั๋ว 
 2  เดือน  กิจการไดไปแจงความเสียคาใชจายในการทําคําคัดคาน  50  บาทการบันทึกรายการเปน
ดังนี้ 
                       สมุดรายวันทั่วไป              หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
พ.ย. 1 

 
ลูกหนี้ – นายสมชัย 
         ตั๋วเงินรับ                                 
         ดอกเบี้ยรับ 
         เงินสด 
ตั๋วเงินรับขาดความเชื่อถือ 

  
12,250 

 
- 

 
 

12,000 
200 
50 

 
 
- 
- 
- 

       
 

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับขายลด 

         ในกรณีที่กิจการขาดเงินสดมาดําเนินกิจการ อาจนําตั๋วเงินรับไปขายลดที่ธนาคาร 
หรือสถาบันการเงินอ่ืนกอนถึงวันครบกําหนดชําระ ในการนําตั๋วเงินรับ ไปขายลด จะตองสลัก
หลังตั๋วกอนที่จะสงมอบใหผูซ้ือ ซ่ึงจะมีผลตามกฎหมายที่ทําใหผูซ้ือสามารถไลเบี้ยเอากับผูสลัก
หลังได ถาผูจายเงินตามตั๋วไมสามารถจายเงินไดเมื่อตั๋วถึงกําหนดชําระ ดังนั้น จึงถือวาเมื่อมีการ
ขายลดตั๋วเงิน ผูขายมีหนี้สินอันอาจจะเกิดขึ้นในภายหนาได  ตั้งแตวันขาย  จนถึงวันที่ตั๋วนั้น
ครบกําหนดชําระ  ถาตั๋วนั้นขาดความเชื่อถือหนี้สินดังกลาวก็จะกลายเปนหนี้สินที่แนนอน 
         ในการนําตั๋วเงินรับไปขายลด  ผูขายจะคิดสวนลดจากระยะเวลา  ตั้งแตวันที่นําตั๋ว
ไปขายลด จนถึงวันครบกําหนดชําระเงินตามตั๋ว 
การคํานวณจํานวนเงินที่จะไดรับจากการขายลดใหสถาบันการเงิน/ธนาคาร  คํานวณไดดังนี้ 
จํานวนเงินที่กิจการไดรับ         =  มูลคาตั๋วเมื่อครบกําหนด – สวนลดที่สถาบันการเงินหักไว 
มูลคาตั๋วเมื่อครบกําหนด         =  จํานวนเงินหนาตั๋ว +  ดอกเบี้ยครบกําหนด 
สวนลดที่สถาบันการเงินหักไว   =  มูลคาตั๋วเมื่อครบกําหนด  x  อัตราสวนลด  x ระยะเวลาตั้งแต 
                                                           ขายลดจนถึงวันครบกําหนด  
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จํานวนเงินที่กิจการไดรับอาจจะสูงหรือต่ํากวาจํานวนเงินหนาตั๋ว ถาจํานวนเงินที่
ไดรับสูงกวาถือเปนดอกเบี้ยรับ  ในทางตรงกันขามถาต่ํากวาถือเปนดอกเบี้ยจาย 
 
         เมื่อกิจการนําตั๋วเงินรับไปขายลด การบันทึกบัญชีมีขั้นตอนดังนี้ 
         1.  การบันทึกบัญชีเม่ือนําตั๋วเงินรับไปขายลด 
 
ตัวอยางที่  3.16    กิจการไดรับตั๋วสัญญาใชเงินจากบริษัทสินธนา จํากัด  เมื่อวันที่  1  กันยายน
25x7  จํานวนเงิน  10,000  บาท  กําหนดเวลา  90  วัน  อัตราดอกเบี้ย  10%  ตอป   ตอมาในวันที่  
17 ตุลาคม  25x7  กิจการไดนําตั๋วไปขายลดใหธนาคาร  โดยธนาคารคิดสวนลด  12%  ตอป  
  กิจการสามารถคํานวณเงินที่จะไดรับจากการโอนขายตั๋วดังนี้      
                    มูลคาตั๋วเมื่อครบกําหนด   =    10,000 +  (10,000  x 90/360 x 10/100) 
                                                           =     10,250  บาท 
                    ธนาคารหักสวนลด            =     10,250 x 12/100   x 45/360 
                                                            =     153.75  บาท 
                    จํานวนเงินที่กิจการไดรับ    =      10,250 - 153.75    
                                                            =   10,096.25  บาท 
การบันทึกรายการบัญชีดังนี้ 
 
                    สมุดรายวันทั่วไป                     หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ต.ค. 17 

 
เงินสด 
          ตั๋วเงินรับขายลด 
          ดอกเบี้ยรับ 
นําตั๋วเงินรับไปขายลดธนาคาร 

  
10,096 

 
25 

 
 

10,000 
96 

 
 
- 

25 

       
 
เมื่อตั๋วเงินรับขายลดครบกําหนดธนาคารเรียกเก็บเงินตามตั๋วจากผูจายเงินไดครบถวนกิจการ
ยอมหมดความรับผิดชอบตามตั๋วเงินนั้นกิจการจะบันทึกรายการโดย 
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                     สมุดรายวันทั่วไป                    หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
พ.ย.30 

 
ตั๋วเงินรับขายลด 
           ตั๋วเงินรับ 
ยกเลิกหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ขายลดตั๋วเงิน 

  
10,000 

 
- 

 
 

10,000 

 
 
- 

       
 
         2.  ตั๋วเงินรับขายลดขาดความเชื่อถือ  ผูถือตั๋วอาจจะฟองรองผูออกตั๋วหรือคืนตั๋วเงิน
ฉบับนั้น ใหแกผูสลักหลังก็ได ถาตั๋วเงินนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินได  เชนเดียวกันนี้เมื่อตั๋วเงิน
รับขายลดครบกําหนด  และสถาบันการเงินไมสามารถเรียกเก็บเงินได  ถือวาตั๋วเงินรับขายลด
ขาดความเชื่อถือ สถาบันการเงินผูรับซื้อตั๋วมีสิทธิเรียกรองใหผูขายชําระเงินตามตั๋วพรอมดอกเบี้ย
ตลอดจนคาใชจายตาง ๆ  ที่เกิดขึ้น  
 เมื่อตั๋วเงินรับขายลดขาดความเชื่อถือ  จะลงรายการ  2  รายการ  คือยกเลิกหนี้สินอัน
อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากตั๋วเงินรับที่ขายลดนั้น  และลงรายการจายเงินใหธนาคาร สําหรับตั๋วเงิน  
ที่ขาดความเชื่อถือนั้น  พรอมทั้งตั้งผูออกตั๋วเปนลูกหนี้ตามจํานวนเงินหนาตั๋วรวมดอกเบี้ย  รวม
คาใชจายในการทําคําคัดคาน  การบันทึกรายการเปนดังนี้ 
                       เดบิต   ตั๋วเงินรับขายลด                     xx 
                                เครดิต   ตั๋วเงินรับ                                      xx 
                      เดบิต    ลูกหนี้                                    xx 
                                  เครดิต ธนาคาร                                        xx 
 
 ตัวอยางที่ 3.17  จากตัวอยางที่  3.16  เมื่อครบอายุตามตั๋วธนาคารแจงวาไมสามารถเรียกเก็บเงิน
ตามตั๋วไดและไดทําคําคัดคานเสียคาใชจายไป  20  บาท  กิจการตองบันทึกรายการดังนี้ 
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                 สมุดรายวันทั่วไป                     หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
พ.ย.30 

ตั๋วเงินรับขายลด 
           ตั๋วเงินรับ 
ยกเลิกหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ขายลดตั๋วเงิน 

 10,000 - 
 

 
10,000 

 
- 
 

 ลูกหนี้ – บริษัทสินธนาจํากัด  
           ธนาคาร 
ธนาคารหักบัญชีเงินฝากของ
กิจการเมื่อตั๋วเงินรับขายลดขาด
ความเชื่อถือ 

 10,270 -  
10,270 

 
- 

       

 

การโอนตั๋วเงินรับใหบุคคลอื่น 

         ปกติมักจะเปนการสลักหลังตั๋วเงินรับเพื่อจายชําระเจาหนี้ วิธีการบัญชีเกี่ยวกับการ
สลักหลัง   เปนการลงรายการทางดานผูโอน   ซ่ึงถือเปนการจายสินทรัพยเพื่อชําระหนี้  ผูโอน
และผูรับโอนจะตองตกลงกันกอนวาจะกําหนดมูลคาของตั๋วเงินเปนจํานวนเทาไร  ถามูลคาที่โอน
เทากับจํานวนเงินตามตั๋วจะไมมีปญหาเกี่ยวกับผลตาง  ถามูลคาที่โอนต่ํากวาจํานวนเงินตามตั๋ว
ผลตางจะถือเปนดอกเบี้ยจายของกิจการ  และถามูลคาที่โอนสูงกวาจํานวนเงินตามตั๋ว  ผลตางจะ
ถือเปนดอกเบี้ยรับของกิจการ 
 
ตัวอยางที่  3.18   กิจการไดรับตั๋วสัญญาใชเงินจากนายสมศักดิ์  จํานวนเงิน  30,000  บาท  อัตรา
ดอกเบี้ย  10%  ตอป  กําหนดเวลา  90  วัน  ตั๋วลงวันที่  1  สิงหาคม  25x7  ตอมาในวันที่  15 
กันยายน 25x7 กิจการไดโอนตั๋วชําระหนี้ใหกับบริษัทเทพธานี จํากัด โดยบริษัทเทพธานี จํากัด
ผูรับโอนขอหักสวนลด  12%  จากมูลคาตั๋วเมื่อครบกําหนด    
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   การคํานวณ    วันที่ตั๋วครบกําหนด  คือวันที่ 30 ตุลาคม 25x7 และวันที่โอนตั๋วจนถึง
วันครบกําหนด =  45 วัน 
               มูลคาที่โอน                  =     มูลคาเมื่อครบกําหนด  -  สวนลด 
               มูลคาเมื่อครบกําหนด  =  จํานวนเงินตามตั๋ว+ดอกเบี้ยครบกําหนด 
                                                 =    30,000 + (30,000 x 10/100 x 90/360) 
                                                 =    30,750 
              สวนลด                        =   มูลคาของตั๋วเมื่อครบกําหนด x อัตราสวนลด x 
ระยะเวลา 
   ที่ถือตั๋วจนถึงวันครบกําหนด 
                                                 =   30,750  x  12/100  x  45/360 
                                                 =   461.25                
               มูลคาที่โอน                   =    30,750  - 461.25    
                                                 =   30,288.75   บาท 
 

การบันทึกรายการเปนดังนี้ 

ผูโอน  (กิจการ) ผูรับโอน  (บริษัทเทพธานี) 
25x7  
ส.ค. 1    ตั๋วเงินรับ                        30,000 
                    ลูกหนี้ – นายสมศักดิ์               30,000  
              รับชําระหนี้จากนายสมศักดิ์ 

 

ก.ย.15   เจาหนี้ – บริษัทเทพธานี  30,288.75 
                     ตั๋วเงินรับ                                30,000 
                     ดอกเบี้ยรับ                                  288.75 
             โอนตั๋วเงินรับชําระหนี้ 

ตั๋วเงินรับ                     30,000 
ดอกเบี้ยรับ (ผลตาง)         288.75 
          ลูกหนี้                                 
30,288.75 
รับโอนตั๋วเงินรับ 

ต.ค. 30  วันครบกําหนด 
              กรณีที่  1  เก็บเงินไดตามตั๋ว 

เงินสด(จากนายสมศักดิ์)  30,750 
          ตั๋วเงินรับ                            30,000 
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                     ไมตองบันทึกบัญชี           ดอกเบี้ยรับ                              750    
รับชําระเงินตามตั๋วและดอกเบี้ย 

 

ผูโอน  (กิจการ) ผูรับโอน  (บริษัทเทพธานี) 
              กรณีที่  2  ตั๋วขาดความเชื่อถือ 
              ลูกหนี้-นายสมศักดิ์        30,750 
                     เงินสด                                    30,750 
 

เงินสด(จากกิจการ)          30,750 
           ตั๋วเงินรับ                           30,000 
           ดอกเบี้ยรับ                             750 
รับชําระเงินตามตั๋วและดอกเบี้ย 

 

การแสดงรายการลูกหนี้และตั๋วเงินรับในงบดุล 

 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับนั้นเปนสินทรัพยหมุนเวียน  ซ่ึงมีสภาพคลองหรืออยูใน
ระยะใกลที่จะเปลี่ยนสภาพเปนเงินสดได ในการแสดงรายการดังกลาวในงบดุล อาจจําแนก
ออกเปนประเภทใหญ ๆ  ไดดังนี้ 
 

สินทรัพยหมุนเวียน 
               

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ                                            xx 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                                                  xx
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับสุทธิ                                         xx 
เงินใหกูยืมแกบริษัทในเครือและบริษัทรวม                       xx 
 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน                                                           
ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกกรรมการและเจาหนาที่ของบริษัท       xx 
ลูกหนี้ที่เปนบริษัทในเครือเดียวกันหรือบริษัทยอย                      xx 
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สรุป 

            การดําเนินงานทางธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินคาหรือบริการ ที่มีการขายเปนเงินเชื่อ 
หรือคางชําระเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดลูกหนี้  ลูกหนี้ของกิจการนั้นจัดเปนสินทรัพยของกิจการ
อยางหนึ่ง   การแสดงรายการลูกหนี้ในงบดุล  ควรแสดงดวยมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ  ประเภท
ของลูกหนี้มี  2  ประเภทคือ  ลูกหนี้การคา  และลูกหนี้อ่ืน 
           ลูกหนี้ที่ไมสามารถเรียกเก็บเงินได  มิวิธีปฏิบัติ  2  วิธี  คือ  วิธีการตั้งประมาณคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ กิจการอาจตั้งสํารองหนี้ที่อาจจะสูญโดยการประมาณจํานวนหนี้ที่คาดวาจะ
เรียกเก็บเงินไมได  โดยคํานวณจากยอดขายและยอดลูกหนี้  และอีกวิธีคือ  วิธีตัดจําหนายหนี้
สูญ  ซ่ึงถามีสาเหตุบงชี้วาลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ได  กิจการตองตัดลูกหนี้เปนสูญ ซ่ึงมีตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  11  มีวิธีการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการตัดจําหนายหนี้สูญ
คือ   
           ในกรณีที่กิจการตองการหาเงินใชโดยเรงดวนกิจการสามารถหาเงินโดยการใช
บัญชีลูกหนี้ใหเปนประโยชนไดดังนี้คือ  นําบัญชีลูกหนี้ไปค้ําประกันเงินกู  โอนบัญชีลูกหนี้ให
ผูใหกู   และขายบัญชีลูกหนี้ 

กิจการที่ขายสินคาหรือใหบริการเปนเงินเชื่อ ในบางครั้งอาจเก็บเงินจากลูกหนี้บาง
รายลาชามาก  กิจการจึงอยากไดตั๋วเงินแทนการเปดบัญชีลูกหนี้ – การคา  ทั้งนี้เพราะตั๋วเงินเปน
เอกสารที่มีการเขียนขอความอยางชัดเจน มีกําหนดเงื่อนไขในการชําระหนี้อยางชัดเจน ตั๋วเงินตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมี  3  ชนิด  คือ  ตั๋วแลกเงิน  ตั๋วสัญญาใชเงิน  เช็ค                  
        การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินที่กิจการไดรับมานั้นกิจการจะบันทึกในบัญชี  ตั๋วเงิน
รับ ซ่ึงตั๋วเงินนั้นอาจจะมีดอกเบี้ยหรือไมมีดอกเบี้ยก็ได  และเมื่อกิจการถือจนครบกําหนดจะ
ไดรับเงินตามตั๋วรวมดอกเบี้ย  หรือถาตั๋วที่ไดรับมาครบกําหนดแตไมสามารถเก็บเงินได  เรา
เรียกตั๋วเงินนั้นวา  ตั๋วเงินรับขาดความเชื่อถือ  

ตั๋วเงินรับที่กิจการถือไวเมื่อยังไมครบกําหนด  กิจการมีความจําเปนจะตองใช 
เงินทุนหมุนเวียน  อาจนําตั๋วเงินรับไปโอนขายลดใหแกสถาบันการเงินกอนวันครบกําหนดได   
โดยสถาบันการเงินจะหักสวนลดไว  เมื่อตั๋วเงินรับขายลดถึงวันครบกําหนด  ถาสถาบันการเงิน
เรียกเก็บเงินตามตั๋วไมได  ถือวาตั๋วเงินรับขายลดขาดความเชื่อถือ  สถาบันการเงินมีสิทธิ์เรียกรอง
ใหกิจการชําระเงินตามตั๋วพรอมดอกเบี้ยและคาใชจายตาง ๆ  ที่สถาบันการเงินตองจายไป  และ
กิจการจะโอนบัญชีตั๋วเงินรับขายลดไปหักจากบัญชีตั๋วเงินรับ และตั้งใหผูออกตั๋วเปนลูกหนี้
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ใหมตามจํานวนเงินตามตั๋วรวมดอกเบี้ยรวมคาใชจายในการทําคําคัดคาน และกิจการตอง
จายเงินใหสถาบันการเงิน ตอจากนั้นกิจการจะตองไลเบี้ยเอาจากผูออกตั๋ว   
 
 
 
 
 
 

แบบฝกหัดบทที่ 3 
 

1.  จงอธิบายความหมายของลูกหนี้ 
2.  ลูกหนี้มีกี่ประเภทไดแกอะไรบาง 
3.  การประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดลูกหนี้แตกตางจากยอดขายอยางไรจงอธิบาย 
4.  อธิบายความหมายของคําวา หนี้สูญ  หนี้สงสัยจะสูญ  และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
5.  กิจการสามารถหาเงินสดมาใชในกิจการจากยอดลูกหนี้ตามวิธีใดบาง 
6.  จงอธิบายความหมายของตั๋วเงิน 
7.  ตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินแตกตางกันอยางไร 
8.  จงอธิบาย คําวาตั๋วเงินรับขายลดและ ตั๋วเงินรับขายลดขาดความเชื่อถือ 
9.  จงแสดงรายการตั๋วเงินรับ และตั๋วเงินรับขายลดในงบดุล 
10.  ตอไปนี้เปนงบทดลองกอนรายการปรับปรุงของกิจการแหงหนึ่งแสดงยอดบางบัญชีดังนี้ 
                  ลูกหนี้                                            70,000 บาท 
                  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                        300 บาท 
                  ขายเชื่อ                                        424,000 บาท 
                  รับคืน                                              4,000 บาท 
 ใหทํา   แสดงรายการปรับปรุงประมาณการหนี้สงสัยจะสูญในแตละกรณีดังนี้ 
             1.  ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  2%  ของยอดลูกหนี้ 
       2.  ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  1%  ของยอดขายเชื่อสุทธิ 
11.  บริษัทสุขสมใจ จํากัด   ตั้งประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ เทากับ  3%  ของยอดขายเชื่อ  จาก 
       ตารางขางลางนี้  แสดงถึงอายุลูกหนี้ที่คางชําระและจํานวนเงิน  ดังนี้ 
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อายุหนี้ที่คางชําระ จํานวนเงิน รอยละที่คาดวาจะเก็บเงินไมได 
  1 – 30 วัน 
31 – 60 วัน 
61 – 90 วัน 

เกินกวา  90  วัน 

700,000 
200,000 
  80,000 
 50,000 

 2 
10 
40 
70 

 ยอดขายเชื่อทั้งส้ินในปนี้  เทากับ  3,200,000  บาท  ยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญยกมา  29,400  
 บาท  ระหวางปตัดหนี้สูญ  18,000  บาท 
 
 ใหทํา   1.  คํานวณหาหนี้สงสัยจะสูญ ถากิจการตั้งประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
       จากยอดขายเชื่อ 
             2.  คํานวณหาหนี้สงสัยจะสูญ ถากิจการตั้งประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
       จากอายุหนี้ที่คางชําระ 
  3.  จากขอ  2  ใหคํานวณหายอดคงเหลือของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันส้ินป 
12.  ยอดคงเหลือในบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   มีคงเหลือยกมาดานเครดิต จํานวน 2,500 บาท   
       รายการคาที่เกิดบางรายการมีดังนี้ 
 25x7 
     ม.ค. 2   ขายสินคาใหบริษัท สายธาร จํากัด  23,250 บาท 
     พ.ค. 25   ไดรับแจงจากทนายความวา บริษัทสายธาร ลมละลาย  กิจการจึงตัดบัญชีลูกหนี้ 
       เปนหนี้สูญ 
   ก.ค. 12  บริษัทสายธาร จํากัด  ชําระหนี้ใหกิจการ  10,000  บาท และแจงวาหนี้สินสวน 
       ที่เหลือจะนํามาชําระในเดือนหนา 
  ส.ค. 15  ไดรับชําระหนี้สวนที่เหลือจากบริษัทสายธาร จํากัด 
  ใหทํา   บันทึกรายการขั้นตนในสมุดรายวันทั่วไป 
13.  บริษัทรักไทย จํากัด มีบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญยกมา  เมื่อวันที่  1  มกราคม  25x7  จํานวน 
 เงิน  14,000  บาท  ตอไปนี้เปนรายละเอียดเกี่ยวกับลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม  25x7  
      ดังนี้            

ช่ือลูกคา วันที่ตามใบกํากับสินคา จํานวนเงิน 
รานสมดา 
บริษัทสหทัย 
บริษัทวีรวรรณ 

       4 พ.ย. 25x7 
     15 ต.ค. 25x7 
     10 ส.ค. 25x7 

10,000 
50,000 
20,000 
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รานสุดา 
รานอรุโณทัย 
บริษัทเปรมปรีดา 
บริษัทน้ําเพชร 

     22 ก.ย. 25x7 
       5 ธ.ค. 25x7 
    16 มิ.ย. 25x7 
    19 ต.ค. 25x7 

70,000 
80,000 
15,000 
16,000 

 
 เงื่อนไขการชําระเงิน 30 วัน 
 
 
 กิจการกําหนดอัตรารอยละของหนี้สงสัยจะสูญดังนี้ 

อายุลูกหนี้ 
ลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 
ลูกหนี้ที่พนกําหนดชําระ 1-30 วัน 
ลูกหนี้ที่พนกําหนดชําระ 31-60 วัน 
ลูกหนี้ที่พนกําหนดชําระ  61-90 วัน 
ลูกหนี้ที่พนกําหนดชําระ เกินกวา 90 วัน 

รอยละที่คาดวาจะเก็บเงินไมได 
1% 
4% 
10% 
25% 
50% 

 ใหทํา   1.  ตารางแยกอายุลูกหนี้  
             2.   ตารางคํานวณหนี้สงสัยจะสูญ 
       3.  บันทึกรายการในวันที่  31  ธันวาคม  25x7 
       4.  จัดทํางบดุล  ณ วันที่  31  ธันวาคม  25x7 
14.  ในวันที่  1  สิงหาคม  25x7  บริษัท ชาวดอย จํากัด  มีความจําเปนจะตองใชเงินจึงขายบัญชี 
 ลูกหนี้ มูลคา 200,000 บาท ใหบริษัท การเงิน จํากัด โดยโอนบัญชีลูกหนี้ใหไปเรียกเก็บเงิน

เอง บริษัท การเงิน จํากัด คิดคาธรรมเนียมในการรับซื้อ 5% และหักไวเปนหลักประกันใน
การเก็บหนี้ 10% และคาดวาจะมีหนี้สูญเกิดขึ้น 3,000 บาท 

ในวันที่ 1 กันยายน 25x7 บริษัท การเงิน จํากัด แจงใหทราบวาไดเก็บเงินจากลูกหนี้ได 
150,000 บาท และมีการรับคืนสินคา 3,000 บาท มีสวนลดจาย 2,000 บาท และนอกจากนั้น
ยังมีลูกหนี้ที่เก็บเงินไมไดตัดเปนหนี้สูญอีก 2,000 บาท 

วันที่ 1 ตุลาคม 25x7 บริษัท การเงิน จํากัด แจงวาเก็บเงินจากลูกหนี้ไดทั้งหมดและสง
เงินสวนที่เหลือคืนใหบริษัท ชาวดอย จํากัด 

 ใหทํา    บันทึกรายการขางตนในสมุดรายวันทั่วไป ทั้งดานบริษัท ชาวดอย จํากัด และ 
  บริษัท การเงิน จํากัด 
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15.  บริษัท ดวงตา จํากัด ประสบปญหาขาดสภาพคลอง  จึงโอนบัญชีลูกหนี้ - บริษัท  สหชัย 
 จํากัด จํานวนเงิน  180,000  บาท  ใหบริษัท เงินทุนไทย จํากัด  เพื่อขอกูเงินในวงเงิน  80%  
 อัตราดอกเบี้ย  15%  ตอป  โดยบริษัท เงินทุนไทย จํากัด  คิดคานายหนา  5%  ของยอดเงินกู  
 โดยมีการตกลงใหบริษัท ดวงตา จํากัด  เปนผูเก็บหนี้  และจะสงเงินที่เก็บไดชําระคืนเงินกู 
 พรอมชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือน  ซ่ึงมีรายการดังตอไปนี้ 
 
 
 
   25x7 
       มิ.ย.   1      บริษัท ดวงตา จํากัด รับเงินกูตามรายละเอียดขางตนจาก บริษัทเงินทุนไทย จํากัด 
       29    บริษัทเก็บเงินจากลูกหนี้ที่โอนได  50%  ของยอดหนี้ 
       30    บริษัทนําเงินที่เก็บจากลูกหนี้ที่โอนไดทั้งหมด สงชําระเงินกูพรอมจายชําระ 
                ดอกเบี้ย 
         ก.ค. 31    บริษัทเก็บเงินจากลูกหนี้ที่โอนไดอีก 90% ของยอดหนี้ที่เหลือและไดสง 
  ชําระคืนเงินกูสวนที่คางทั้งหมดพรอมดอกเบี้ย สวนลูกหนี้–บริษัทสหชัย จํากัด  
                       ในสวนที่เหลือ บริษัทไดติดตามทวงถึงที่สุดแลว จึงตัดเปนหนี้สูญโดยทําการ 
                       ปดบัญชีลูกหนี้ที่โอน 
 ใหทํา   บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปทั้งดานผูโอน และผูรับโอน 
16.  บริษัท ไทยทํา จํากัด มีรายละเอียดเกี่ยวกับตั๋วสัญญาใชเงิน ณ วันที่ 1 เมษายน 25x7 ดังนี้ 

วันที่ออกตั๋ว อายุ มูลคาตั๋ว       ผูออก 
11  มีนาคม    25x7 
6   พฤษภาคม  25x7         
7  มิถุนายน  25x7 

  3   กรกฎาคม 25x7 

3  เดือน 
1  ป 
45  วัน 
60  วัน 

12,000  บาท 
15,000  บาท 
20,000  บาท 
  8,000  บาท 

หจก. สยาม 
บริษัทเอซี จํากัด 
บริษัทสบายใจ จํากัด 
นายพิชิต 

 ใหทํา   หาวันที่ตั๋วแตละใบครบกําหนด 
17. จงคํานวณหาคําตอบแลวเติมลงในชองวาง 

วันที่ออกตั๋ว อายุ วันครบ
กําหนด 

มูลคาตั๋ว อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ย 

3  เมษายน  25x7 
10 กรกฎาคม 25x7 

60 วัน 
45 วัน 

…..(1)…….. 
…..(2)…….. 

400,000  บาท 
  54,000  บาท 

12% 
10% 

..…(6)….. 

..…(7)….. 
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9  สิงหาคม 25x7 
31 สิงหาคม25x7 

30 วัน 
6 เดือน 

…..(3).….… 
…..(4)…..… 

  75,600  บาท 
  39,000  บาท 

..….(5)…….. 
15% 

.…882….. 

..…(8)….. 
   
18. บริษัทอินทรา จํากัด มีรายการคาที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม  25x7  ดังนี้ 
      มิ.ย. 9   นายเอกพจน นําตั๋วสัญญาใชเงินมาชําระหนี้ ตั๋วลงวันที่วันนี้ มูลคาตั๋ว 75,000 บาท  
  อายุ  60  วัน  อัตราดอกเบี้ย  8% 
     ก.ค. 5    นําตั๋วเงินของนายเอกพจนไปขายลดที่ธนาคาร ธนาคาร หักสวนลด  9%  
 
     ส.ค. 6   นายเอกพจนจายชําระเงินตามตั๋ว 
             15  ขายสินคาใหนายอาซี  เปนเงิน  120,000  บาท  เงื่อนไข 2/10,  n/30  
    ก.ย. 1   นายอาซี ชําระหนี้เปนตั๋วแลกเงิน  อายุ  90  วัน  อัตราดอกเบี้ย  9% 
    ต.ค.  1   นําตั๋วของนายอาซี  ไปขายลดใหธนาคาร  ธนาคารหักสวนลด 10% 
    พ.ย.29   ธนาคารแจงวาตั๋วเงินรับของนายอาซี ขาดความเชื่อถือ  มีคาใชจายในการแจงความ  
                100 บาท 
    ธ.ค. 29  นายอาซี นําเงินมาชําระหนี้ใหกิจการ พรอมดอกเบี้ย 
  ใหทํา   บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป  (1  ป  =  360  วัน) 
19.  ตอไปนี้เปนขอมูลเกี่ยวกับตั๋วเงินรับจากลูกหนี้การคาของบริษัท  แหงหนึ่ง  ดังนี้ 
บริษัท จํานวนเงิน  วันที่ออกตั๋ว  อายุ อัตราดอกเบี้ย 
  A   50,000  1  มีนาคม  25x7 3  เดือน       16% 
  B   30,000                 15  เมษายน  25x7 60  วัน       12% 
  C     40,000               10  พฤศจิกายน  25x7 90  วัน       15% 
 25x7 
  เม.ย. 1   บริษัทนําตั๋วเงินรับ  บริษัท  A  ไปขายลดใหธนาคาร  ธนาคารหักสวนลด  12% 
  มิ.ย. 1   ธนาคารแจงวา  สามารถเก็บเงินตามตั๋วเงินรับของบริษัท  A  จํากัดไดแลว 
          14   กิจการไมสามารถเรียกเก็บเงินตามตั๋วของบริษัท  B 
  ส.ค. 10   บริษัท  B  ไดชําระหนี้ใหกิจการ  พรอมทั้งดอกเบี้ยพนกําหนด 
 25x8 
  ก.พ. 8   กิจการเก็บเงินตามตั๋วเงินรับของบริษัท  C  ไดเต็มจํานวน 
 ใหทํา    บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป  สําหรับรายการขางตน  (พรอมทั้งคํานวณ 
    ประกอบ) 
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20.  ตอไปนี้เปนรายการเกี่ยวกับตั๋วเงินรับของกิจการแหงหนึ่งในระหวางป 25x7 
 มิ.ย.    3    ขายสินคาเชื่อใหนายบันเทิง 15,000 บาท เงื่อนไข 2/10,  n/30 
 ส.ค.    3    ไดรับตั๋วเงินจํานวน 10,000 บาท กําหนดเวลา 60 วัน ดอกเบี้ย 10% ตอป  

    ตั๋วลงวันที่ 3 สิงหาคม 2537 ตั๋วฉบับนี้นายอรุณไดนํามาชําระหนี้คาสินคา 
    ที่ซ้ือไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 25x7 

      15   รับชําระหนี้จากนายบันเทิง เปนเงินสด 3,000 บาท อีก 12,000 บาท  
    นายบันเทิงออกตั๋วสัญญาใชเงิน  ลงวันที่  12  สิงหาคม  25x7  กําหนดเวลา   
    60  วัน  ดอกเบี้ย  15%  ตอป 

           ส.ค.      18   นําตั๋วเงินที่ไดรับจากนายอรุณไปขายลดใหธนาคาร ธนาคารหักสวนลด  
          10%  ตอป  
 27   นําตั๋วเงินที่ไดจากนายบันเทิงไปขายลดใหธนาคาร ธนาคารหักสวนลด 

    10%  ตอป  
   ต.ค.   2     ไดรับแจงจากธนาคารวาเก็บเงินตามตั๋วเงินของนายอรุณไมได  ธนาคารได 
         หักบัญชีของกิจการแลว รวมทั้งคาแจงความอีก  100  บาทดวย 
 11   ธนาคารเก็บเงินตามตั๋วของนายบันเทิงไดแลว 
 พ.ย.            1   ไดรับชําระหนี้จากนายอรุณสําหรับหนี้ที่ติดคางทั้งส้ินบวกดวยดอกเบี้ยตั๋ว  

                  พนกําหนดอีก 150 บาท 
 ใหทํา   บันทึกรายการขางตนนี้ในสมุดรายวันทั่วไป 
                       


	บทที่  3 
	ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ 
	 
	ประเภทของลูกหนี้ 
	  คงเหลือ                                             2,400       บาท 
	ขาย     49,000 ขาย  50,000 
	วันเดือนปี

	การกำหนดมูลค่าของลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้ 
	 ลูกหนี้ 72,000 
	วันเดือนปี

	 ลูกหนี้ – ร้านสมัย  จำนวน  20,000  บาท  เกิดจากการขายเชื่อดังนี้ 
	 ลูกหนี้ – ร้านสมัย  แยกตามวันที่ขายดังนี้ 
	ตารางที่  3.1  ตารางแยกอายุลูกหนี้ 
	ตารางแยกอายุลูกหนี้ 
	ลูกหนี้
	รวม
	หนี้ที่พ้นกำหนดชำระแล้ว
	1- 30 วัน
	31- 60 วัน
	เกินกว่า 60วัน

	ตารางที่  3.2  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยประมาณ 
	การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีในวันสิ้นงวดจะเป็นดังนี้ 
	วันเดือนปี

	การคำนวณ   
	วันเดือนปี
	วันเดือนปี
	วันเดือนปี
	วันเดือนปี
	วันเดือนปี
	วันเดือนปี
	วันเดือนปี

	ลูกหนี้             ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญบันทึกลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายแล้วนำเงินมาคืน
	วันเดือนปี

	ลูกหนี้ที่โอน 50,000 
	เงินสด 44,100 
	            เงินสด          30,150
	              เงินสด  15,453
	             ลูกหนี้ที่โอน          2,850
	การบันทึกบัญชีดังนี้ 

	 ตั๋วเงินรับ (notes  receivable) เป็นชื่อที่ใช้ในการบันทึกบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับชำระหนี้ด้วยตั๋วเงิน มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของ ตั๋วเงินรับไว้หลายทัศนะดังนี้ 
	 ตั๋วเงินรับ  หมายถึง คำมั่นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยปราศจากเงื่อนไขที่บุคคลหนึ่งรับจะชำระเงินจำนวนหนึ่งที่แน่นอนให้แก่อีกบุคคลหนึ่งภายในเวลาที่กำหนด ปกติผู้ออกตั๋วเงินมักมีการตกลงที่จะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับตามอัตราที่ตกลงกัน   ( กชกร   เฉลิมกาญจนา, 
	 สุพิชชา โมรากุล, วชิระ บุณยเนตร, และปริญดา มณีโรจน์,  2545,  หน้า 66) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ภาพที่  3.1  ตั๋วแลกเงิน 
	ชนิดของตั๋วเงินรับ 


	                              จำนวนวันในเดือนสิงหาคม                        31 – 14   =   17    วัน 
	การคำนวณดอกเบี้ยตั๋วเงิน 

	 เดบิต     ตั๋วเงินรับ                             xx 
	วันเดือนปี
	วันเดือนปี

	 เดบิต    ตั๋วเงินรับ                                  xx 
	วันเดือนปี

	การบันทึกรายการจะเป็นดังนี้ 
	 เดบิต ดอกเบี้ยค้างรับ                                 xx 
	           เดบิต เงินสด                                           xx 
	       เครดิต ตั๋วเงินรับ                                                  xx 
	 เก็บเงินตามตั๋วได้ครบจำนวน 
	วันเดือนปี
	วันเดือนปี

	 เดบิต  เงินสด                                            xx 
	 เดบิต   ตั๋วเงินรับ ( ฉบับใหม่ )                   xx 
	วันเดือนปี

	                         เครดิต  ตั๋วเงินรับ                                                           xx 
	วันเดือนปี
	วันเดือนปี
	วันเดือนปี

	                       เดบิต   ตั๋วเงินรับขายลด                     xx 
	วันเดือนปี
	สรุป 


	           ลูกหนี้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้  มิวิธีปฏิบัติ  2  วิธี  คือ  วิธีการตั้งประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ กิจการอาจตั้งสำรองหนี้ที่อาจจะสูญโดยการประมาณจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้  โดยคำนวณจากยอดขายและยอดลูกหนี้  และอีกวิธีคือ  วิธีตัดจำหน่ายหนี้สูญ  ซึ่งถ้ามีสาเหตุบ่งชี้ว่าลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้  กิจการต้องตัดลูกหนี้เป็นสูญ ซึ่งมีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  11  มีวิธีการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการตัดจำหน่ายหนี้สูญคือ   
	        การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินที่กิจการได้รับมานั้นกิจการจะบันทึกในบัญชี  ตั๋วเงินรับ ซึ่งตั๋วเงินนั้นอาจจะมีดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ยก็ได้  และเมื่อกิจการถือจนครบกำหนดจะได้รับเงินตามตั๋วรวมดอกเบี้ย  หรือถ้าตั๋วที่ได้รับมาครบกำหนดแต่ไม่สามารถเก็บเงินได้  เราเรียกตั๋วเงินนั้นว่า  ตั๋วเงินรับขาดความเชื่อถือ  




