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ตวัอย่างประกอบความเขา้ใจ การจัดประเภทเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นหนี้ สินทีจ่่ายคืนเมือ่ทวงถาม  

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การน าเสนองบการเงิน  

 

  

ทีม่า 

ด้วยคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับ

หนังสือข้อหารือเกี่ยวกับการจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นหน้ีสินที่จ่ายคืนเม่ือทวงถามตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน โดยมีข้อหารือในเร่ืองที่กิจการได้รับ

หนังสือผ่อนผันเง่ือนไขการด ารงสัดส่วนทางการเงินหรือเจ้าหน้ีจะไม่เรียกคืนหน้ีน้ันอย่างน้อย 12 เดือน 

ภายหลังวันที่ในงบการเงิน แต่ก่อนวันที่อนุมัติงบการเงิน โดยหนังสอืผ่อนผันน้ันระบุชัดเจนว่าเป็นการผ่อนผัน

ส าหรับรอบระยะเวลารายงานสิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25X1 กิจการควรจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวเป็น

หน้ีสนิที่จ่ายคืนเม่ือทวงถามหรือไม่  

 

ขอ้พจิารณา 

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ย่อหน้าที่ 69.4  

ได้ระบุว่า “หน้ีสินจะจัดประเภทเป็นหนี้ สินหมุนเวียนหากกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขให้เล่ือน 

การช าระหน้ีออกไปอกีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน” 

ประเด็นที่พบบ่อยคือ ในกรณีที่ก่อนหรือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการละเมิดเงือ่นไข

สญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวซ่ึงเป็นผลใหห้นี้ สินนั้นกลายเป็นหนี้ สินที่ตอ้งจ่ายคืนเมือ่ทวงถาม กิจการตอ้งจัด

ประเภทหนี้ สินทางการเงินนั้นเป็นหนี้ สินหมุนเวียนหรือหนี้ สินไม่หมุนเวียน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ย่อหน้าที่ 74 ได้ก าหนด

ไว้ชัดเจนว่า “หากกิจการละเมิดเง่ือนไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวซ่ึงเป็นผลให้หน้ีสินน้ันกลายเป็นหน้ีสินที่ต้อง

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม กจิการต้องจัดประเภทหน้ีสนินั้นเป็นหนี้ สินหมุนเวียน”  

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน  

ย่อหน้าที่ 75 ยังได้ระบุไว้ว่า “หากภายในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผู้ให้กู้ตกลงที่จะผ่อนผันหน้ีให้เป็นเวลา

อย่างนอ้ย 12 เดือนนับจากสิ้นรอบระยะเวลารายงานเพ่ือให้แก้ไขการละเมิดเง่ือนไขดังกล่าว ซ่ึงภายในช่วง

ระยะเวลาดังกล่าวผู้ให้กู้จะไม่สามารถเรียกร้องให้จ่ายช าระหน้ีคืนในทนัท ีกิจการต้องจัดประเภทหน้ีสินน้ีเป็น

หนี้ สินไม่หมุนเวียน” 

ประเด็นทีต่ามมาคือในกรณีที่กจิการได้รับแจ้งการผ่อนผันว่าเจ้าหน้ีตกลงที่จะไม่เรียกคืนหน้ีน้ันอย่าง

น้อย 12 เดือน ทั้งที่ได้มีการละเมิดเง่ือนไขในสัญญาเงินกู้ แต่เป็นวนัที่ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานและ

ก่อนวนัที่ไดร้บัอนุมติัใหอ้อกงบการเงิน กิจการต้องจัดประเภทหน้ีสินน้ีเป็นหน้ีสินหมุนเวียนหรือหน้ีสินไม่

หมุนเวียน 
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ในกรณีดังกล่าว ย่อหน้าที่ 74 ได้ระบุว่ากิจการยังคงต้องจัดประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียน เน่ืองจาก 

หากพิจารณา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการยังไม่มีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขที่จะเล่ือนการช าระหน้ี

ออกไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือนนับจากวันดังกล่าว ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของหน้ีสินหมุนเวียนตาม

ย่อหน้าที่ 69.4 ข้างต้น 

 

ตวัอย่าง 1 กจิการได้รับหนังสอืผ่อนผันจากเจ้าหน้ีที่จะไม่เรียกคืนหน้ีน้ันอย่างน้อย 12 เดือน นับจากวันที่ 31 

ธนัวาคม 25X1 โดยได้รับหนังสอืผ่อนผันก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สาเหตุที่จัดประเภทเป็นหนี้ สินไม่หมุนเวียนเน่ืองจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 กิจการได้รับ

หนังสอืผ่อนผันจากธนาคารแล้ว กจิการจึงมีสทิธปิฏเิสธ หรือเล่ือนการช าระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงกคื็อวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 ดังน้ัน เงินกู้ยืมดังกล่าวจึง

แสดงฐานะการเงินของกจิการ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25X1 เป็นหน้ีสนิที่มีเง่ือนไขการจ่ายช าระเกนิกว่า 1 ปี 

 

ตวัอย่าง 2 กรณีที่ได้รับหนังสือผ่อนผันจากเจ้าหน้ีที่จะไม่เรียกคืนหน้ีน้ันอย่างน้อย 12 เดือน นับจากวันที่  

31 ธันวาคม 25X1 โดยได้รับหนังสือผ่อนผันหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนที่ 

งบการเงินได้รับการอนุมัติให้ออก แม้ว่าหนังสือผ่อนผันน้ันระบุชัดเจนว่าเป็นการผ่อนผันส าหรับ

รอบระยะเวลาสิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25X1 

 

 

 

 

 

 

  

จดัประเภทเป็นหนี้ สินไม่หมุนเวียน 

31 ธนัวาคม 25X1 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

10 กุมภาพันธ ์25X2 

วันที่ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน 

31 มกราคม 25X2 

วันที่ได้รับหนังสอืผ่อนผันจากธนาคาร 

จดัประเภทเป็นหนี้ สินหมุนเวียน 

31 ธนัวาคม 25X1 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

10 กุมภาพันธ ์25X2 

วันที่ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน 

30 พฤศจิกายน 25X1 

วันที่ได้รับหนังสอืผ่อนผันจากธนาคาร 



ตวัอย่างประกอบความเขา้ใจน้ี ไม่ใช่ส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

           สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์           เผยแพร่ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560  หน้า  3 

 

สาเหตุที่จัดประเภทเป็นหนี้ สินหมุนเวียนเน่ืองจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 กิจการยังไม่ได้รับหนังสือ

ผ่อนผันจากธนาคาร กจิการจึงไม่มีสทิธเิล่ือนการช าระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวัน

สิ้นรอบระยะเวลารายงานซ่ึงกคื็อวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 ดังน้ัน เงินกู้ยืมดังกล่าวจึงแสดงฐานะการเงินของ

กิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 เป็นหน้ีสินที่มีเง่ือนไขการจ่ายช าระภายใน 1 ปี เป็นผลให้กิจการต้องจัด

ประเภทเป็นหน้ีสนิหมุนเวียน และกจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ือความชัดเจนในสถานการณ์ปัจจุบันไว้ในหมาย

เหตุประกอบงบการเงิน 

 

 คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี  และ 

คณะอนุกรรมการดา้นเทคนิคมาตรฐานการบญัชี  

 

 

 

 

 


