
บทที่ 4 

ลูกหน้ีและตัว๋เงินรบั 



ความหมายของลูกหน้ี 

ลูกหนี ้(Receivables) หมายถึง  สิทธิเรียกร้องอย่างหนึ่งของกิจการ ท่ี
เรียกร้องจากบุคคลอ่ืน ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของเงินสด  สินค้า บริการ หรือ
สินทรัพย์อย่างอ่ืนในอนาคต สิทธิเรียกร้องดงักล่าวอาจจะเกิดขึน้จากการ
ด าเนินงานของกิจการ โดยปกติแล้วถ้าระยะเวลาในการเรียกร้องสิทธิมี
ก าหนดระยะเวลาภายใน 1 ปี 

 



ประเภทของลูกหน้ี 

ลูกหน้ีจ าแนกเป็น  2  ประเภท  คือ 
ลูกหน้ีการคา้ 
ลูกหน้ีอ่ืน 

 



การรับรู้ลูกหน้ีการค้า 

กิจการจะรับรู้และบนัทึกรายการบญัชีลกูหนีก้ารค้าเม่ือมีการขายสินค้า
หรือให้บริการเป็นเงินเช่ือ และเม่ือมีการส่งมอบสินค้าให้กบัลกูค้า ไม่รวม
สินค้าท่ีสง่ไปฝากขายหรือส่งไปกรณีขายเผ่ือชอบ การพิจารณามลูค่าของ
ลกูหนี ้จะต้องค านงึถงึสว่นลดด้วย ซึง่สว่นลดจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ  

– สว่นลดการค้า 

– สว่นลดเงิน 



ส่วนลดการค้า (Trade Discounts)    

สว่นลดการค้าเป็นสว่นลดท่ีลดจากราคาสินค้าปกติ เพ่ือเป็นการจงูใจให้ผู้
ซือ้สนใจท่ีจะซือ้สินค้าจากผู้ขาย โดยไม่สนใจว่าผู้ ซือ้จะซือ้เป็นเงินสดหรือ
เงินเช่ือ  สว่นใหญ่ระบเุป็นอตัราร้อยละของราคาขายท่ีก าหนด (List Price) 
โดยระบเุป็นอตัราเดียวหรือหลายอตัรา    

เช่น สินค้าราคา 2,000 บาท ลดให้ทนัที 10% สว่นลดการค้าก็คือ 10% ซึง่
เป็นเงินเท่ากบั 200 บาท ดงันัน้ราคาสินค้าสทุธิก็จะเป็นเพียง 1,800 บาท 
ไมใ่ช่ 2,000 บาท  



ส่วนลดเงินสด (Cash Discounts)  

สว่นลดเงินสดเป็นสว่นลดท่ีเจ้าหนีใ้ห้กบัลกูหนี ้หากลกูหนีน้ าเงินมาช าระภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด  เป็นการจงูใจให้ลกูหนีน้ าเงินมาช าระหนีเ้ร็วขึน้จะเกิดขึน้ในกรณี
ท่ีซือ้ขายสินค้าเป็นเงินเช่ือ 

เช่น เง่ือนไข 2/10 n/30  หมายถึง หากช าระหนีภ้ายใน 10 วนั จะได้รับสว่นลด 2% 
ของหนีท่ี้ช าระ แต่อย่างไรก็ตามจะต้องช าระหนีท้ัง้หมดภายใน 30 วนั 

เช่น เง่ือนไข 3/15 n/45  หมายถึง หากช าระหนีภ้ายใน 15 วนั จะได้รับสว่นลด 3% 
ของหนีท่ี้ช าระ แต่อย่างไรก็ตามจะต้องช าระหนีท้ัง้หมดภายใน 45 วนั 

 



ส่วนลดเงินสดมีวิธีการบันทึกบัญชี  2  วิธี  

1.  วธีิบันทึกจ ำนวนเต็ม (Gross Method) 

2.  วธีิบันทกึจ ำนวนสุทธิ (Net Method)  



การควบคมุลูกหน้ี 

1.  เพ่ือทราบจ านวนลกูหนีก้ารค้าและท่ีกิจการมีอยูท่ัง้หมด 

2.  เพ่ือวางแผนในในการก าหนดนโยบายการให้สินเช่ือแก่ลกูค้า 

3.  เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการให้สินเช่ือแก่ลกูค้าครัง้ตอ่ไป 

4.  เพ่ือการติดตามทวงถาม  เร่งรัดจดัเก็บเงินจากลกูหนีท่ี้ค้างช าระ 

5.  เพ่ือพิจารณาการประมาณการหนีส้งสยัจะสญู  และตดัจ าหน่ายหนีส้ญู 

6. เพ่ือให้การบริหารและการควบคมุลกูหนีเ้ป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ   

7 . เพ่ือให้การรายงานลกูหนีมี้ความถกูต้องน่าเช่ือถือ 

 



วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมลกูหนี ้

บญัชีคุมยอด 
บญัชียอ่ย 
งบแยกอายลูุกหน้ี 

 



การวัดมลูค่าลกูหนีก้ารค้า 

การแสดงมูลค่าลูกหนีใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ ต้องมีการประมาณ
จ านวนวนลูกหนีท้ี่คาดว่าจะเกบ็เงนิไม่ได้และน ามาหักออกเพ่ือให้
มูลค่าลูกหนีแ้สดงตามมูลค่าที่คาดว่าจะเกบ็เงนิได้ที่เหมาะสม 

 

การบันทกึรายการลูกหนีท้ี่เกบ็เงนิไม่ได้มี 2 วธีิ คือ 

– วธีิตัดจ าหน่ายโดยตรง 

– วธีิตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 



วิธีประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญ 

วิธีค านวณเป็นร้อยละของยอดขาย (Percentage-of-Sales 
Method)  

วิธีค านวณเป็นร้อยละของยอดลูกหนี ้(Percentage-of-
Receivables Method)  

วิธีค านวณโดยพจิารณาลูกหนีแ้ต่ละราย  



การจัดหาเงินสดโดยใช้บัญชีลูกหน้ี 

การน าบัญชีลูกหนีก้ารค้าไปค า้ประกันเงนิกู้ (Pledging of 
Accounts Receivable) 

การโอนบัญชีลูกหนีก้ารค้า (Assignment of Accounts 
Receivable)  

การขายบัญชีลูกหนี ้(Sales or Factoring of Accounts 
Receivable)  

 



การแสดงรายการลูกหน้ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

รายการลกูหนีใ้ห้แสดงตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
เร่ือง ก าหนดรายการยอ่ท่ีต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554  



ต๋ัวเงินรับ 

ควำมหมำยของตั๋วเงินรับ 

  ตัว๋เงินรับ (Notes Receivable) หมายถึง  ตราสารทางกฎหมายท่ี
เป็นค ามัน่สญัญา ระบเุป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือแสดงสทิธิในการรับช าระเงิน
ตามจ านวนเงิน เวลาและสถานท่ีจากบุคคล หรือกิจการท่ีระบุไว้หน้าตั๋ว 
ดงันัน้ตัว๋เงินรับจึงจดัเป็นลกูหนีช้นิดหนึ่งของกิจการ แต่มีหลกัประกนัดีกว่า
ลกูหนีต้ามปกติ เน่ืองจากมีสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีชดัเจน เม่ือมีการ
ผิดนดัช าระเงินสามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย 

 



ประเภทของตั๋วเงินรับ 

  ประเภทของตัว๋เงินรับแบง่ตามลกัษณะของการออกตัว๋ 
แบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้

 

ตัว๋แลกเงิน (bill of exchange) 

ตัว๋สญัญาใช้เงิน (promissory note) 

 



การบัญชีเกีย่วกบัต๋ัวเงินรับ 

เม่ือกิจการไดรั้บตัว๋เงินจากการใหกู้ย้มื 

 

 เดบิต  ตัว๋เงินรับ  xx 

  เครดิต  เงินสด  xx 

 



การบัญชีเกีย่วกบัต๋ัวเงินรับ 

เม่ือกิจการไดรั้บตัว๋เงินจากการขายสินคา้ 

 

 เดบิต  ตัว๋เงินรับ  xx 

  เครดิต  ขาย  xx 

 



การบัญชีเกีย่วกบัต๋ัวเงินรับ 

เม่ือกิจการไดรั้บตัว๋เงินจากการรับช าระหน้ี 

 

 เดบิต  ตัว๋เงินรับ  xx 

  เครดิต  ลูกหน้ี  xx 

 



การขายลดต๋ัวเงินรับ 

 ในกรณีท่ี กิจการมีความจ า เ ป็นต้องการเ งินสดมาใช้
หมุนเวียนด าเนินงาน  กิจการอาจจดัหาเงินสดโดยน าตัว๋เงินรับไป
ขายลดให้แก่สถาบนัการเงิน บริษทัเงินทุน หรือบุคคลทัว่ไป  ก่อน
ถึงวนัครบก าหนดช าระ  



การขายลดต๋ัวเงินรับ 

การน าตั๋วเงนิรับไปขายลด อาจท าได้ 2 แบบ ดังนีคื้อ  

การขายลดตั๋วเงนิรับโดยไม่มีเงื่อนไข 

การขายลดตั๋วเงนิรับโดยมีเงื่อนไข 

– ถือเป็นการขาย (Sale) 

– ถือเป็นการกู้ยืม (Borrowing) 

 



ขั้นตอนในการค านวณการขายลดต๋ัวเงินรับ  

ค านวณมูลค่าของตัว๋เงินรับเม่ือครบก าหนด  
ค านวณส่วนลดท่ีจะตอ้งจ่ายใหผู้รั้บซ้ือตัว๋เงิน  
ค านวณจ านวนเงินท่ีจะไดรั้บจากการขายลด  
ค านวณราคาตามบญัชีของตัว๋เงินรับ ณ วนัขายลด  
ค านวณก าไรหรือขาดทุนจากการขายตัว๋เงินรับ ถา้ถือถือวา่เป็นการ
ขาย หรือค านวณดอกเบ้ียรับ หรือดอกเบ้ียจ่าย ถา้เป็นการกูย้มื 



ต๋ัวเงินรับขาดความเช่ือถอื 

เม่ือตั๋วครบก าหนดแล้วที่ ผู้มีหน้าที่ จ่ายเงินตามตั๋ วไม่สามารถ
น าเงินมาช าระได้ ในกรณีนีผู้้ส่ังจ่ายหรือผู้รับเงินตามตั๋ วต้อง
ท าค าคัดค้าน เพื่อที่จะบังคับหนีไ้ด้ตามกฎหมาย และจะมี
สิทธิเรียกร้องให้ผู้จ่ายเงินช าระเงินเป็นจ านวนเท่ากับมูลค่า
ของตั๋ วเม่ือครบก าหนด ค่าใช้จ่ายในการท าค าคัดค้านและ
ดอกเบีย้ตั๋วพ้นก าหนด 



การแสดงรายการต๋ัวเงินรับในงบแสดงฐานะการเงิน 

รายการตัว๋เงินรับให้แสดงตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
เร่ือง ก าหนดรายการยอ่ท่ีต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554  

 


