
เฉลยบทที่ 2 

หนี้สินระยะยาว 

(Long term Liabilities) 

ขอ 2-1  

บริษัทพิมวรรณ 

(ก) การขายหุนกู 

1 มกราคม 25x4 

 เงินสด.........................................................................200,000 

 หุนกู............................................................................. 200,000 

 

(ข) จายดอกเบี้ย 

1 กรกฎาคม 25x4 

 ดอกเบี้ยจาย (200,000 × 9% × 3/12)........................... 4,500 

 เงินสด .............................................................................. 4,500 

 

(ค) การปรับปรุงดอกเบี้ยคางจาย 

31 ธันวาคม 25x4 

 ดอกเบี้ยจาย (200,000 × 9% × 3/12)........................... 4,500 

 ดอกเบ้ียคางจาย ................................................................. 4,500 
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บริษัทจํารัส 

(ก) การขายหุนกู 

1 มิถุนายน 25x4 

 เงินสด.........................................................................105,000 

 หุนกู............................................................................. 100,000 

 ดอกเบ้ียจาย (100,000 × 12% × 5/12).............................. 5,000 

 

(ข) จายดอกเบี้ย 

1 กรกฎาคม 25x4 

 ดอกเบี้ยจาย .................................................................... 6,000 

 เงินสด (100,000 × 12% × 6/12) ..................................... 6,000 

 

(ค) การปรับปรุงดอกเบี้ยคางจาย 

31 ธันวาคม 25x4 

 ดอกเบี้ยจาย (100,000 × 12% × 6/12)......................... 6,000 

 ดอกเบ้ียคางจาย ................................................................. 6,000 

ขอ 2-2 

(ก) ตัดจําหนายสวนลดมูลคาหุนกูตามวิธีเสนตรง 
ตารางแสดงการตัดจําหนายสวนลดมูลคาหุนกู 

วิธีเสนตรง-ระยะเวลา 5 ป จายดอกเบ้ียปละคร้ัง 

หุนกู อัตราดอกเบี้ย 10% 

วันท่ี เครดิต 

ดอกเบ้ียคางจาย 

เดบิต 

ดอกเบี้ยจาย 

เครดิต 

สวนลดมูลคาหุนกู 

ราคาตามบัญช ี

ของหุนกู 

 1 มค. 25x5    1,855,816.00 

31 ธค. 25x5 200,000 228,836.80  28,836.80* 1,884,652.80 

31 ธค. 25x6 200,000 228,836.80 28,836.80 1,913,489.60 

31 ธค. 25x7 200,000 228,836.80 28,836.80 1,942,326.40 

31 ธค. 25x8 200,000 228,836.80 28,836.80 1,971,163.20 

31 ธค. 25x9 200,000 228,836.80 28,836.80 2,000,000.00 

* 2,000,000-1,855,816.00/ 5 ป 
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(ข) ตัดจําหนายสวนลดมูลคาหุนกูตามวิธีดอกเบี้ยทบตน 
 

อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเทากับ 12% หาไดจากการลองผิดลองถูก (Trial and error) เปดตารางมูลคาปจจุบันสวนลด

ของเงินตน (1,134, 860) และสวนลดของดอกเบี้ย (720,956) นําสวนลดของเงินตน 1,134,860 บวกสวนลดของ

ดอกเบี้ย 720,956 เทากับเงินสดที่ไดรับ 1,855,816.00 บาท 

ตารางแสดงการตัดจําหนายสวนลดมูลคาหุนกู 

วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง-ระยะเวลา 5 ป จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 

หุนกู อัตราดอกเบี้ย 12% 

วันท่ี เครดิต 

ดอกเบ้ียคางจาย 

เดบิต 

ดอกเบี้ยจาย 

เครดิต 

สวนลดมูลคาหุนกู 

ราคาตามบัญช ี

ของหุนกู 

 1 มค. 25x5    1,855,816.00 

31 ธค. 25x5 200,000  222,697.92* 22,697.92 1,878,513.92 

31 ธค. 25x6 200,000 225,421.67 25,421.67 1,903,935.59 

31 ธค. 25x7 200,000 228,472.27 28,472.27 1,932,407.86 

31 ธค. 25x8 200,000 231,888.94 31,888.94 1,964,296.80 

31 ธค. 25x9 200,000   235,703.20** 35,703.20 2,000,000.00 

* 1,855,816.00 x .12 

** ปดทศนิยม 

 

ขอ 2-3 

(ก)  

(1) การขายหุนกู 

30 มิถุนายน 25x5 

 เงินสด ........................................................... 4,300,920.00 

 หุนกู.....................................................................4,000,000.00 

 สวนเกินมูลคาหุนกู ....................................................300,920.00 

 

(2) การจายดอกเบี้ยและตัดจําหนายสวนเกิน 

31 ธันวาคม 25x5 

 ดอกเบี้ยจาย(4,300,920.00x12%x6/12)...............258,055.20 

 สวนเกินมูลคาหุนกู....................................................... 1,944.80 

 เงินสด(4,000,000x13%x6/12) ...................................... 260,000 
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(3) การจายดอกเบี้ยและตัดจําหนายสวนเกิน 

30 มิถุนายน 25x6 

 ดอกเบี้ยจาย 

 [(4,300,920.00-1,944.80)x12%x6/12] ..............257,938.51 

 สวนเกินมูลคาหุนกู....................................................... 2,061.49 

 เงินสด(4,000,000x13%x6/12) ...................................... 260,000 

(4) การจายดอกเบี้ยและตัดจําหนายสวนเกิน 

31 ธันวาคม 25x6 

 ดอกเบี้ยจาย ............................................................257,814.82 

 [(4,300,920.00-1,944.80-2,061.49)x12%x6/12 

 สวนเกินมูลคาหุนกู....................................................... 2,185.18 

 เงินสด(4,000,000x13%x6/12) ...................................... 260,000 

 

(ข) แสดงยอดคงเหลือของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x6 ในงบดุล 

  หนี้สินระยะยาว 

   หุนกู 13% (กําหนดชําระ 30 มิถุนายน 25x25) 4,000,000.00   บาท 

   สวนเกินมูลคาหุนกู*      294,728.53 

   ราคาตามบัญชีของหุนกู    4,294,728.53 

 *(4,300,920.00-4,000,000)-(1,944.80+2,061.49+2,185.18)= 294,728.53 บาท 

 

(ค) ตอบคําถามตอไปนี ้

 (1) ดอกเบี้ยจายสําหรับป 25x6 

  ดอกเบี้ยจายสําหรับ 1 มค. ถึง 30 มิย. 25x6 จากขอ (ก) (3)  257,938.51 บาท 

  ดอกเบี้ยจายสําหรับ 1 กค. ถึง 31 ธค. 25x6 จากขอ (ก) (4)   257,814.82 บาท 

   รวมดอกเบี้ยจายของป 25x6   515,753.33 บาท 

 

(2) ดอกเบี้ยจายที่รายงานในป 25x6 จะมากกวาดอกเบี้ยจายถาใชวิธีเสนตรงในการตัดจําหนาย ตามวิธี

เสนตรง สวนเกินมูลคาหุนกูที่ตัดจําหนายเทากับ 15,046 บาท (300,920/20) ดอกเบี้ยจายสําหรับป 25x6 

คือผลตางระหางสวนเกินที่ตัดจําหนาย 15,046 บาท และดอกเบี้ยที่จายจริง 520,000 บาท 

(4,000,000x13%) ดังนั้นดอกเบี้ยจายจึงเทากับ 504,954 บาท ซึ่งนอยกวาดอกเบี้ยจายภายใตวิธีอัตรา

ดอกเบ้ียที่แทจริง 
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 (3)  ดอกเบี้ยจายรวมของหุนกู (4,000,000x13%x20)  10,400,000 บาท 

  เงินตนครบกําหนดในป 25x25      4,000,000 

  เงินสดจายรวมสําหรับหุนกู     14,400,000 

  เงินสดที่ไดรับ ณ วันที่ออกหุนกู              (4,300,920) 

  ตนทุนการกูยืมรวมตลอดอายุหุนกู    10,099,080 

  

(4) เทากัน 

 

ขอ 2-4 

 

ราคาที่เรียกคืน (900,000x101%) 909,000 บาท 

หัก ราคาตามบัญชีของหุนกูที่ไถถอน   

 มูลคา 900,000   

 สวนลดที่ยังไมตัดจําหนาย (13,500)   

 ตนทุนในการออกหุนกูที่ยังไมตัดจําหนาย (7,200) 879,300  

ขาดทุนจากการไถถอนหุนกู 29,700  

 

การคํานวณสวนลดที่ยังไมตัดจําหนาย 

 สวนลดมูลคาหุนกูเร่ิมตน 900,000x3%  =   27,000  บาท 

 ตัดจําหนายปละ 27,000/10 =  2,700 บาท 

 สวนลดที่ยังไมตัดจําหนาย 2,700x5 ป = 13,500 บาท 

 

การคํานวณตนทุนในการออกหุนกูที่ยังไมตัดจําหนาย 

ตนทุนในการออกหุนกูเร่ิมตน 24,000x900,000/1,500,000  =   14,400  บาท 

 ตัดจําหนายปละ 14,400  /10 =  1,440  บาท 

 ตนทุนในการออกหุนกูที่ยังไมตัดจําหนาย 1,440x5 ป = 7,200 บาท 

2 มกราคม 25x6 

 หุนกู ............................................................................ 900,000 

 ขาดทุนจากการไถถอนหุนกู.............................................. 29,700 

 ตนทุนในการออกหุนกูที่ยังไมตัดจําหนาย ............................... 7,200 

 สวนลดมูลคาหุนกู..............................................................13,500 

 เงินสด ...........................................................................909,000 
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ขอ 2-5 

  หุนกูที่ไมมีหลักประกัน หุนกูที่ไมระบดุอกเบี้ย หุนกูจํานอง 

(1) มูลคาครบกําหนด 10,000,000 บาท 25,000,000 บาท 20,000,000 บาท 

(2) จํานวนงวดที่จายดอกเบี้ย 40 10 10 

(3) อัตราดอกเบี้ยที่กําหนดตองวด 3.75% (15%/4) 0 10% 

(4) อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตองวด 3% (12%/4) 12% 12% 

(5) จํานวนงวดที่จายตองวด 375,000 บาท 
(ก)

 0  2,000,000 บาท 
(ข)

 

(6) มูลคาปจจุบัน 11,733,650 บาท 
(ค)

 8,050,000 บาท 
(ง)

 17,740,400 บาท 
(จ)

 

 

(ก)
 10,000,000 บาท x 15% x 1/4  =  375,000 บาท 

(ข)
 20,000,000 บาท x 10% =  2,000,000 บาท 

(ค)  

มูลคาปจจุบันของเงินงวด 375,000 บาท สวนลด 3% ตองวด  

ระยะเวลา 40 งวด (375,000x23.1148)    8,668,050 บาท 

มูลคาปจจุบันของเงิน 10,000,000 บาท สวนลด 3% ตองวด  

ระยะเวลา 40 งวด (10,000,000 x 0.3066)   3,065,600 บาท 

                            11,733,650 

 

(ง) 

มูลคาปจจุบันของเงิน 25,000,000 บาท สวนลด 12% ตองวด  

ระยะเวลา 10 งวด (25,000,000x0.3220)    8,050,000 บาท 

 

(จ) 

มูลคาปจจุบันของเงินงวด 2,000,000 บาท สวนลด 12% ตองวด  

ระยะเวลา 10 งวด (2,000,000x5.6502)    11,300,400 บาท 

มูลคาปจจุบันของเงิน 20,000,000 บาท สวนลด 12% ตองวด  

ระยะเวลา 10 งวด (20,000,000 x 0.3220)    6,440,000 บาท 

                             17,740,400 

ขอ 2-6 

1. บริษัทดลพร จํากัด 

1 มีนาคม 25x4 

 เงินสด.........................................................................236,055 

 สวนลดมูลคาหุนกู .......................................................... 13,945 

 หุนกู..............................................................................250,000 
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 มูลคาหุนกูเมื่อครบกําหนด        250,000    บาท 

  มูลคาปจจุบันของเงิน 250,000 บาท กําหนดชําระใน 7 งวด  

  อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 6% ตองวด (250,000x0.6651) 166,275 

  มูลคาปจจุบันของดอกเบี้ยครึ่งป  

  (250,000x5%x5.5824)      69,780 

  เงินสดที่ไดจากการขายหุนกู               (236,055) 

 สวนลดมูลคาหุนกู          13,945 

 1 กันยายน 25x4 

 ดอกเบี้ยจาย .................................................................. 14,163 

 สวนลดมูลคาหุนกู ....................................................................1,663 

 เงินสด .............................................................................12,500 

31 ธันวาคม 25x4 

 ดอกเบี้ยจาย ..................................................................... 9,508 

 สวนลดมูลคาหุนกู (1,763x4/6) ..............................................1,175 

 ดอกเบ้ียคางจาย (12,500x4/6) ..........................................8,333 

1 มีนาคม 25x4 

 ดอกเบี้ยจาย ..................................................................... 4,755 

 ดอกเบี้ยคางจาย ...........................................................8,333 

 สวนลดมูลคาหุนกู (1,763x2/6) .................................................588 

 เงินสด .............................................................................12,500 

1 กันยายน 25x5 

 ดอกเบี้ยจาย ................................................................... 14,369 

 สวนลดมูลคาหุนกู ....................................................................1,869 

 เงินสด .............................................................................12,500 

31 ธันวาคม 25x5 

 ดอกเบี้ยจาย ..................................................................... 9,654 

 สวนลดมูลคาหุนกู (1,981x4/6)..............................................1,321 

 ดอกเบ้ียคางจาย (12,500x4/6) ..........................................8,333 
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ตารางแสดงการตัดจําหนายสวนลดมูลคาหุนกู 

วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง (จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป) 

หุนกู-อัตราดอกเบี้ย 5% อัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง 6% 

วันท่ี เครดิต 

เงินสด (5%) 

เดบิต 

ดอกเบ้ียจาย (6%) 

เครดิต 

สวนลดมูลคาหุนกู 

ราคาตามบัญช ี

ของหุนกู 

 1 มีค. 25x4    236,055 

1 กย. 25x4 12,500 14,163 1,663 237,718 

 1 มีค. 25x5 12,500 14,263 1,763 239,481 

1 กย. 25x5 12,500 14,369 1,869 241,350 

 1 มีค. 25x6 12,500 14,481 1,981 243,331 

1 กย. 25x6 12,500 14,600 2,100 245,431 

 1 มีค. 25x7 12,500 14,726 2,226 247,657 

1 กย. 25x7 12,500 14,843 2,343 250,000 

 

2. บริษัทพี่นอง จํากัด 

1 มิถุนายน 25x4 

 เงินสด.........................................................................638,755 

 สวนเกินมูลคาหุนกู................................................................38,755 

 หุนกู............................................................................. 600,000 

 

 มูลคาหุนกูเมื่อครบกําหนด        600,000    บาท 

  มูลคาปจจุบันของเงิน 600,000 บาท กําหนดชําระใน 8 งวด  

  อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 5% ตองวด (600,000x0.6768) 406,080 

  มูลคาปจจุบันของดอกเบี้ยครึ่งป  

  (600,000x6%x6.4632)      232,675 

  เงินสดที่ไดจากการขายหุนกู               (638,755) 

 สวนเกินมูลคาหุนกู          38,755 

1 ธันวาคม 25x4 

 ดอกเบี้ยจาย .................................................................. 31,939 

 สวนเกินมูลคาหุนกู............................................................ 4,061 

 เงินสด (600,000x12%x6/12)........................................ 36,000 
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31 ธันวาคม 25x4 

 ดอกเบี้ยจาย (31,735x1/6)............................................. 5,289 

 สวนเกินมูลคาหุนกู (4,265x1/6)......................................... 711 

 ดอกเบ้ียคางจาย (36,000x1/6) ..........................................6,000 

1 มิถุนายน 25x5 

 ดอกเบี้ยจาย (31,735x5/6)........................................... 26,446 

 ดอกเบี้ยคางจาย ............................................................6,000 

 สวนเกินมูลคาหุนกู (4,265x5/6)...................................... 3,554 

 เงินสด (600,000x12%x6/12)........................................ 36,000 

1 ตุลาคม 25x5 

 ดอกเบี้ยจาย (31,521x0.2*x4/6) .................................... 4,203 

 สวนเกินมูลคาหุนกู (4,479x0.2x4/6).................................. 597 

 เงินสด .............................................................................. 4,800 

 * 120,000/600,000 = 0.2 

1 ตุลาคม 25x5 

 หุนกู ............................................................................ 120,000 

 สวนเกินมูลคาหุนกู............................................................ 5,489 

 กําไรจากการไถถอนหุนกู ..................................................... 4,289 

 เงินสด .......................................................................... 121,200 

  

 ราคาไถคืน         

 (126,000-120,000x12%x4/12)      121,200    บาท 

 มูลคาตามบัญชีสุทธิของหุนกูที่ไถคืน 

  มูลคาหุนกู      120,000 

  สวนเกินที่ยังไมตัดจําหนาย 

  [0.2x(38,755-4,061-4,265)-597]       5,489 125,489 

กําไรจากการไถถอนหุนกู           4,289 
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1 ธันวาคม 25x5 

 ดอกเบี้ยจาย (31,521x0.8*) .......................................... 25,217 

 สวนเกินมูลคาหุนกู (4,479x0.8) ...................................... 3,583 

 เงินสด (600,000x12x0.8) ............................................. 28,800 

 * (600,000-120,000)/600,000 = 0.8 

31 ธันวาคม 25x5 

 ดอกเบี้ยจาย (31,298x0.8x1/6) ...................................... 4,173 

 สวนเกินมูลคาหุนกู (4,702x0.8x1/6).................................. 627 

 ดอกเบ้ียคางจาย (36,000x0.8x1/6) ...................................4,800 

1 มิถุนายน 25x6 

 ดอกเบี้ยจาย (31,298x0.8x5/6) .................................... 20,865  

 ดอกเบี้ยคางจาย ............................................................4,800 

 สวนเกินมูลคาหุนกู (4,702x0.8x5/6)............................... 3,135 

 เงินสด (600,000x12%x0.8)........................................... 28,800 

31 ธันวาคม 25x5 

 ดอกเบี้ยจาย (31,062x0.8)............................................ 24,850 

 สวนเกินมูลคาหุนกู (4,938x0.8) ...................................... 3,950 

 เงินสด (36,000x0.8) ......................................................28,800 

 

ตารางแสดงการตัดจําหนายสวนเกินมูลคาหุนกู 

วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง (จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป) 

หุนกู-อัตราดอกเบี้ย 6% อัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง 5% 

วันท่ี เครดิต 

เงินสด (6%) 

เดบิต 

ดอกเบ้ียจาย (5%) 

เดบิต 

สวนเกินมูลคาหุนกู 

ราคาตามบัญช ี

ของหุนกู 

 1 มิย. 25x4    638,755 

1 ธค. 25x4 36,000 31,939 4,061 634,694 

 1 มิย. 25x5 36,000 31,735 4,265 630,429 

1 ธค. 25x5 36,000 31,521 4,479 625,950 

 1 มิย. 25x6 36,000 31,298 4,702 621,248 

1 ธค. 25x6 36,000 31,062 4,938 616,310 

 1 มิย. 25x7 36,000 30,816 5,184 611,126 

1 ธค. 25x7 36,000 30,556 5,444 605,682 

1 มิย. 25x8 36,000 30,318 5,682 600,000 
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ขอ 2-7 

(ก) 

ป จํานวนที่จาย ดอกเบี้ยจาย จํานวนที่ลดเงินตน ยอดคงเหลือ 

     800,000  

25x5 211,038  80,000  131,038  668,962  

25x6 211,038  66,896  144,142  524,820  

25x7 211,038  52,482  158,556  366,264  

25x8 211,038  36,626  174,412  191,852  

25x9 211,038             19,186 * 191,852  0  

รวม 1,055,190  255,190  800,000   

* ปดทศนิยม 

 

(ข) 

 25x5 25x6 25x7 25x8 25x9 

อุปกรณ 800,000  800,000 800,000  800,000  800,000 

คาเส่ือมราคาสะสม (160,000)  (320,000) (480,000)  (640,000)  (800,000) 

ราคาตามบัญชี 640,000  480,000 320,000  160,000  -0- 

 

(ค) 

คาเสื่อมราคาลดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยดวยเสนตรง ในขณะท่ีการลดในเงินตนของหนี้สินเปลี่ยนแปลงแต

ละปเมื่อมูลคาคงเหลือ (Carrying value) ของหนี้สินเปล่ียนแปลงไป หนี้สินลดลงมากขึ้นในปหลัง ๆ มากกวา

ลดลงในปแรก ๆ เม่ือการจายชําระในแตละงวดมากขึ้นจากการจายดอกเบี้ย 

 

ขอ 2-8  

(ก) 

บริษัทรนกร จํากัด 

1 เมษายน 25x1 

 เงินสด.........................................................................720,000 

 สวนลดตั๋วเงินจาย .......................................................30,000 

 ต๋ัวเงินจาย ..........................................................................750,000 

 (จําหนายตั๋วเงินจายใหแกสถาบันการเงิน) 
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1ตุลาคม 25x1 

 ดอกเบี้ยจาย ..............................................................43,125 

 เงินสด (750, 000x0.11x6/12)...........................................41,250 

 สวนลดตั๋วเงินจาย (30, 000÷8x6/12) ................................ 1,875 

 (จายดอกเบี้ยครึ่งปและตัดจําหนายสวนลด) 

31ธันวาคม 25x1 

 ดอกเบี้ยจาย [(750, 000x0.11x3/12) .........................20,625 

 ดอกเบ้ียคางจาย ............................................................... 20,625 

 (ปรับปรุงดอกเบี้ยคางจาย 3 เดือน) 

 ดอกเบี้ยจาย [(30,000÷8)x3/12] .................................... 938 

 สวนลดตั๋วเงินจาย .................................................................. 938 

 (ตัดจําหนายสวนลด 3 เดือน) 

1 เมษายน 25x5 

 ดอกเบี้ยจาย ..............................................................20,625 

 ดอกเบี้ยคางจาย .........................................................20,625 

 เงินสด ............................................................................ 41,250 

 (จายดอกเบี้ยครึ่งป) 

 ดอกเบี้ยจาย [(30,000÷8)x3/12] .................................... 938 

 สวนลดตั๋วเงินจาย .................................................................. 938 

 (ตัดจําหนายสวนลด 3 เดือน) 

 ต๋ัวเงินจาย ...............................................................750,000 

 ขาดทุนจากการไถถอนตั๋วเงินจาย...................................45,000 

 สวนลดตั๋วเงินจาย (30,000x4/8) ...................................... 15,000 

 เงินสด (750,000x1.04) ....................................................780,000 

 (ไถถอนตั๋วเงินในราคา 104) 
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(ข) 

บริษัทไพรัช จาํกัด 

1 กรกฎาคม 25x1 

 เงินลงทุนในตั๋วเงินของบริษัทรนกร จํากัด.......................757,500 

 ดอกเบี้ยคางรับ...........................................................20,625 

 เงินสด .......................................................................... 778,125 

[ซื้อตั๋วเงิน 750,000 อัตราดอกเบี้ย 11% เปนเงิน 757,500 บาท (750,000x1.01)   

บวก ดอกเบี้ยคางรับ 20,625 (750,000x0.11x3/12)] 

  1 ตุลาคม 25x1 

 เงินสด........................................................................... 41,250 

 เงินลงทุนในตั๋วเงินของบริษัทรนกร จํากัด ................................. 242* 

 ดอกเบ้ียรับ...................................................................... 20,383 

 ดอกเบ้ียคางรับ ................................................................ 20,625 

* รวมงวดที่ตัดจําหนาย = 93 เดือน, 3/93 x 7,500 = 242 บาท 

  31 ธันวาคม 25x1 

 ดอกเบี้ยรับ..........................................................................242 

 เงินลงทุนในตั๋วเงินของบริษัทรนกร จํากัด ...................................242 

 (ตัดจําหนายสวนเกินมูลคาต๋ัวเงินรับสําหรับ 3 เดือน) 

 ดอกเบี้ยคางรับ .............................................................. 20,625 

 ดอกเบ้ียรับ...................................................................... 20,625 

 (ปรับปรุงดอกเบี้ยคางรับ 3 เดือน) 

1 เมษายน 25x4 

 เงินสด........................................................................... 41,250 

 ดอกเบ้ียคางรับ ................................................................ 20,625 

 ดอกเบ้ียรับ...................................................................... 20,383 

 เงินลงทุนในตั๋วเงินของบริษัทรนกร จํากัด (3/93 x 7,500) .........242 

 (บันทึกรับดอกเบี้ยครึ่งป) 
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1 มิถุนายน 25x4 

 ดอกเบี้ยคางรับ (750,000x0.11x2/12)....................... 13,750 

 ดอกเบ้ียรับ...................................................................... 13,750 

 (บันทึกคางรับ 2 เดือน) 

 ดอกเบี้ยคางรับ (2/93 x 7,500) ........................................161 

 เงินลงทุนในตั๋วเงินของบริษัทรนกร จํากัด .................................. 161 

 (ตัดจําหนายสวนเกิน 2 เดือน) 

 เงินสด....................................................................... 732,750* 

 ขาดทุนจากการจําหนายตั๋วเงินรับ ..................................35,677 

 เงินลงทุนในตั๋วเงินของบริษัทรนกร จํากัด ..........................754,677
#
 

 ดอกเบ้ียคางรับ ................................................................ 13,750 

 (จําหนายตั๋วเงิน) 

* 750,000 X 0.96 = 720,000 + ดอกเบ้ีย 13,750-คานายหนา 1,000 บาท = 732,750 บาท 

#
 35 เดือนผานไปนับตั้งแตซื้อ 93-35 = 58 เดือนที่เหลือ 

  58/93 x 7,500 = 4,677 บาท = สวนเกินที่ตัดยังไมตัดจําหนาย 

  รวมเงินลงทุน = 750,000+4,677 = 754,677 บาท 

(ค) 

 

บริษัทภามิน จํากัด 

1 มิถุนายน 25x4 

 เงินลงทุนในตั๋วเงินของบริษัทรนกร จํากัด .................... 721,500* 

 ดอกเบี้ยคางรับ...........................................................13,750 

 เงินสด .......................................................................... 735,250 

[ซื้อตั๋วเงิน 750,000 อัตราดอกเบี้ย 11% เปนเงิน 721,500 บาท [(750,000x0.96)  

+1,500] บวก ดอกเบี้ยคางรับ 13,750 บาท (750,000x0.11x2/12)] 

* (750,000x0.96)+1,500 = 721,500 บาท] 

  1 ตุลาคม 25x4 

 เงินสด........................................................................... 41,250 

 ดอกเบ้ียรับ...................................................................... 27,500 

 ดอกเบ้ียคางรับ ................................................................ 13,750 

(บันทึกดอกเบี้ยรับครึ่งป) 
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  1 ตุลาคม 25x4 

 เงินลงทุนในตั๋วเงินของบริษัทรนกร จํากัด .........................1,966* 

 ดอกเบ้ียรับ........................................................................ 1,966 

(ตัดจําหนายสวนเกิน 4 เดือน) 

* 750,000-721,500 = สวนลด 28,500 บาท;   4/58 x 28,500 = 1,966 บาท 

31 ธันวาคม 25x4 

 ดอกเบี้ยคางรับ .............................................................. 20,625 

 ดอกเบ้ียรับ...................................................................... 20,625 

 (บันทึกดอกเบี้ยคางรับ 3 เดือน) 

 เงินลงทุนในตั๋วเงินของบริษัทรนกร จํากัด .........................1,474* 

 ดอกเบ้ียรับ........................................................................ 1,474 

 (ตัดจําหนายสวนเกิน 3 เดือน) 

   * 3/58 x 28,500 = 1,474 บาท 

1 เมษายน 25x5 

 เงินสด........................................................................... 41,250 

 ดอกเบ้ียคางรับ ................................................................ 20,625 

 ดอกเบ้ียรับ...................................................................... 20,625 

 (รับดอกเบี้ยจากบริษัทรนกรกอนการไถถอน) 

1 เมษายน 25x5 

 เงินลงทุนในตั๋วเงินของบริษัทรนกร จํากัด .........................1,474* 

 ดอกเบ้ียรับ........................................................................ 1,474 

 (ตัดจําหนายสวนเกิน 3 เดือน) 

 * 3/58 x 28,500 = 1,474 บาท 

1 เมษายน 25x5 

 เงินสด (750,000x1.04).............................................780,000 

 เงินลงทุนในตั๋วเงินของบริษัทรนกร จํากัด ......................... 726,414* 

 กําไรจากการไถถอนตั๋วเงิน ................................................. 53,586 

 (ไถถอนตั๋วเงินในราคา 104) 

 * สวนลดที่ยังไมตัดจําหนาย (48 เดือน) 48/58 x 28,500 = 23,586 บาท 

 750,000-23,586 = 726,414 บาท 
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ขอ 2-9  (ก)  

31 ธันวาคม 25x4 

 อุปกรณคอมพิวเตอร..................................................... 273,200 

 สวนลดตั๋วเงินจาย ......................................................... 126,800 

 ต๋ัวเงินจาย ......................................................................400,000 

 (บันทึกคอมพิวเตอรดวยมูลคาปจจุบันของตั๋วเงินจาย 400,000x0.6830) 

(ข) 

 31 ธันวาคม 25x5 

 คาเสื่อมราคา ..............................................................44,640 

 คาเสื่อมราคาสะสม ............................................................44,640 

 (273,200-50,000)/ 5 ป 

 ดอกเบี้ยจาย ..............................................................27,320 

 สวนลดตั๋วเงินจาย ............................................................. 27,320 

  

ตารางแสดงการตัดจําหนายสวนลดตั๋วเงินจาย 

วันท่ี 

เดบิต ดอกเบี้ยจาย 

เครดิต สวนลดตั๋วเงินจาย 

อัตราดอกเบี้ย 10% 

ราคาตามบัญชีของตั๋วเงินจาย 

 31 ธค. 25x4  273,200 

31 ธค. 25x5 27,320 300,520 

31 ธค. 25x6 30,052 330,572 

31 ธค. 25x7 33,057 363,629 

31 ธค. 25x8 36,371 400,000 

(ค) 

 31 ธันวาคม 25x6 

 คาเสื่อมราคา ..............................................................44,640 

 คาเสื่อมราคาสะสม ............................................................44,640 

 (273,200-50,000)/ 5 ป 

 ดอกเบี้ยจาย ..............................................................30,052 

 สวนลดตั๋วเงินจาย ............................................................. 30,052 
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ขอ 2-10 

(ก) บริษัทอุดมรัตน 

 ราคาขายหุนกู (3,000,000x103%)     3,090,000  บาท 

 ดอกเบ้ียคางจายจากวันท่ี 1 มค. ถึงวันที่ 28 กพ. 25x5  

 (3,000,000x9%x2/12)           45,000 

 รวมเงินสดที่ไดรับจากการออกหุนกู     3,135,000 

 หัก: ตนทุนในการออกหุนกู           27,000 

 เงินสดที่ไดรับสุทธิ       3,108,000 

(ข) บริษัทเฉลิมพล 

 มูลคาตามบัญชีของหุนกู ณ วันท่ี 1 มค. 25x4      469,280  บาท 

 อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (10%)                    x  0.10 

 ดอกเบ้ียจายที่จะรายงานในป 25x4         46,928 

(ค) บริษัทโชติรสกอสราง 

จํานวนเงินท่ีครบกําหนดและกองทุนจมที่ตองการของหนี้สินระยะยาวสําหรับ 5 ปขางหนา มีดังนี้ 

  ป 25x6  400,000 บาท  ป 25x9  200,000 บาท 

  ป 25x7  350,000 บาท  ป 25x10 350,000 บาท 

ป 25x8  200,000 บาท  

(ง)  บริษัทฉัตรชัย 

 

 หุนกูที่ขายรวมประกอบดวย หุนกูจํานอง หุนกูที่มีหลักทรัพยค้ําประกันหรือหุนกูที่ทยอยคืนเงินตน ที่ค้ํา

ประกันโดยอุปกรณโรงงาน 

 

ขอ 2-11 

(1)  

1 มกราคม 25x5 

 ที่ดิน ................................................................... 2,000,000 

 สวนลดตั๋วเงินจาย ................................................. 1,370,120 

 ต๋ัวเงินจาย ..................................................................3,370,120 

  (ตนทุนของที่ดิน 2,000,000 บาทเทากับมูลคาปจจุบันของตั๋วเงินสําหรับเวลา 5 ป  

อัตราดอกเบี้ย 11%) 
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 อุปกรณ............................................................... 1,856,743 

 สวนลดตั๋วเงินจาย ................................................... 643,257* 

 ต๋ัวเงินจาย ..................................................................2,500,000 

 * การคํานวณสวนลดตั๋วเงินจาย: 

  มูลคาครบกําหนด     2,500,000 บาท 

  มูลคาปจจุบันของเงิน 2,500,000 บาท 

  ครบกําหนด 8 ป อัตราดอกเบี้ย 11%= 

  2,500,000 x 0.4339   1,084,750 

  มูลคาปจจุบันของเงิน 150,000 บาทตอป 

  สําหรับเวลา 8 ป อัตราดอกเบี้ย 11%= 

  150,000x5.1461      771,915 

  มูลคาปจจุบันของตั๋วเงิน     1,856,665 

   สวนลด         643,335 

(2) 

 ดอกเบี้ยจาย ............................................................220,000 

 สวนลดตั๋วเงินจาย ........................................................... 220,000 

 (2,000,000 x 0.11) 

 ดอกเบี้ยจาย (1,856,665 x 0.11) ........................204,233.15 

 สวนลดตั๋วเงินจาย ......................................................... 54,233.15 

 เงินสด (2,500,000 x .06) .................................................150,000  

ขอ 2-12 

    (1)  

30 มิถุนายน 25x3 

 เคร่ืองจักร ..........................................................113,485.40 

 สวนลดตั๋วเงินจาย ..................................................86,514.60 

 ต๋ัวเงินจาย ..................................................................... 200,000 

  มูลคาปจจุบันของตั๋ว  =   113,485.40  =  0.567427 

 มูลคาต๋ัวครบกําหนด 200,000.00   

เมื่อเปดตารางมูลคาปจุจบัน , n=5, Discounted factor = 0.567427, ไดอัตราดอกเบี้ย = 12% 
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    (2)  

30 มิถุนายน 25x4 

 ดอกเบี้ยจาย (113,485.40 x 0.12) ..........................13,618.2 

 สวนลดตั๋วเงินจาย .......................................................... 13,618.2 

  

 คาเสื่อมราคา (113,485.40/10 ป) ........................11,348.54 

 คาเสื่อมราคาสะสม ...................................................... 11,348.54 

 

    (3)  

30 มิถุนายน 25x5 

 ดอกเบี้ยจาย [(113,485.40+13,618.2)x0.12] .........15,252.4 

 สวนลดตั๋วเงินจาย .......................................................... 15,252.4 

  

 คาเสื่อมราคา ........................................................11,348.54 

 คาเสื่อมราคาสะสม ...................................................... 11,348.54 

(4)  

30 มิถุนายน 25x6 

 ดอกเบี้ยจาย [(113,485.40+13,618.2 

      +15,252.4)x0.12] ...........................................17,082.7 

 สวนลดตั๋วเงินจาย .......................................................... 17,082.7 

  

 คาเสื่อมราคา ........................................................11,348.54 

 คาเสื่อมราคาสะสม ...................................................... 11,348.54 

(5)  

30 มิถุนายน 25x7 

 ดอกเบี้ยจาย [(113,485.40+13,618.2 

      +15,252.4+17,082.7)x0.12]...........................19,132.6 

 สวนลดตั๋วเงินจาย .......................................................... 19,132.6 

  

 คาเสื่อมราคา ........................................................11,348.54 

 คาเสื่อมราคาสะสม ...................................................... 11,348.54 
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(6)  

30 มิถุนายน 25x8 

 ดอกเบี้ยจาย [(113,485.40+13,618.2 

      +15,252.4+17,082.7+19,132.6)x0.12] ..........21,428.7 

 สวนลดตั๋วเงินจาย .......................................................... 21,428.7 

 

 ต๋ัวเงินจาย ...............................................................200,000 

 เงินสด .......................................................................... 200,000 

  

 คาเสื่อมราคา ........................................................11,348.54 

 คาเสื่อมราคาสะสม ...................................................... 11,348.54 

 

 

_____________ 

 


