
เฉลยบทที่ 3 

หนี้สินระยะยาว-ประเด็นพิเศษ 

(Long term Liabilities-Special Topics) 

ขอ 3-1  

(ก) บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปสําหรับการออกหุนกู 11%      

18 ธันวาคม 25x4  

 เงินสด......................................................................6,120,000 

 หุนกู..........................................................................6,000,000 

 สวนเกินมูลคาหุนกู ......................................................... 120,000 

  

บันทึกการไถถอนหุนกู 9%  

2 มกราคม 25x5 

 หุนกู ................................................................... 5,000,000 

 ขาดทุนจากการไถถอนหุนกู ........................................400,000 

 สวนลดมูลคาหุนกู (250,000x20/25).............................. 200,000 

 เงินสด (5,000,000 x104%) .......................................5,200,000 

 [(ขาดทุนคือสวนเกินระหวางเงินสดจาย (5,200,000) ที่สงูกวา 

 มูลคาตามบัญชีของหุนกู (4,800,000 บาท)] 

(ข) กิจการจะแสดงขาดทุนจากการไถถอนหุนกูเปนขาดทุนจากรายการปกต ิ

หมายเหตุที่ ก ขาดทุนจากการไถถอนหุนกู 

 ขาดทุนแสดงขาดทุนจากการไถถอนหุนกู 400,000 บาท และบริษัทมีหุนกูมูลคา 5,000,000 บาทที่จะครบ

กําหนดในป 25x25 บริษัทใชเงินทุนในการซื้อหุนกูจํานองเปนเงินสดที่ไดจากการขายหุนกู 6,000,000 บาท อัตรา

ดอกเบี้ย 11% ออกจําหนายในวันที่ 18 ธันวาคม 25x4 และครบกําหนดในป 25x24 
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ขอ 3-2  

1 พฤษภาคม 25x4  

 เงินสด.........................................................................770,000 

 (700,000x106%) + (700,000x12%x4/12) 

 หุนกู............................................................................. 700,000 

 สวนเกินมูลคาหุนกู ........................................................... 42,000 

 ดอกเบ้ียจาย (700,000x12%x4/12)................................ 28,000 

31 ธันวาคม 25x4  

 ดอกเบี้ยจาย (700,000x12%)....................................84,000 

 ดอกเบ้ียคางจาย ............................................................... 84,000 

 สวนเกินมูลคาหุนกู...................................................2,896.55 

 ดอกเบ้ียจาย ................................................................. 2,896.55 

 (42,000x8/116*)  = 2,896.55 

 *(12x10)-4  =  116 

1 มกราคม 25x5  

 ดอกเบี้ยคางจาย ........................................................84,000 

 เงินสด ............................................................................ 84,000 

1 เมษายน 25x5  

 หุนกู .................................................................420,000.00 

 สวนเกินมูลคาหุนกู*...............................................22,810.34 

 ดอกเบี้ยจาย (420,000x.12x3/12).......................12,600.00 

 เงินสด (428,400+12,600)...................................... 441,000.00 

 กําไรจากการไถถอนหุนกู .............................................. 14,410.34 

 [(420,000+22,810.34)-420,000x102%)] 

 *[(420,000/700,000)x42,000x105/116 = 22,810.34] 
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 ราคาซื้อคืน (รวมดอกเบี้ยคางจาย)        

 (420,000x102%)+(420,000x12%x3/12)     441,000.00 บาท 

 มูลคาตามบัญชีสุทธิของหุนกูที่ไถคืน 

  มูลคาหุนกู           420,000.00 

  สวนเกินที่ยังไมตัดจําหนาย 

  [42,000x(420,000/700,000)x105/116] 22,810.34           (442,810.34) 

 ดอกเบ้ียคางจาย (420,000x12%x3/12)      (12,600.00) 

กําไรจากการไถถอนหุนกู       (14,410.34)  

        

31 ธันวาคม 25x5  

 ดอกเบี้ยจาย (280,000x12%)...............................33,600.00 

 ดอกเบ้ียคางจาย ..........................................................33,600.00 

 สวนเกินมูลคาหุนกู...................................................2,389.65 

 ดอกเบ้ียจาย ................................................................. 2,389.65 

 จํานวนที่ตัดจําหนายตอปของ 280,000 บาท 

 (42,000x12/116x.40*)       1,737.93 บาท 

  จํานวนที่ตัดจําหนายตอปของ 420,000 บาท สําหรับ 3 เดือน 

(42,000x3/116x.60**)           651.72 

สวนเกินตัดจําหนายรวม                2,389.65 

 

หนึ่ง (700,000-420,000)/700,000  =  0.4 

** 420,000/700,000  = 0.6 

ขอ 3-3 

(ก) 

1 เมษายน 25x4  

 เงินสด (12,000x1,000x97%)............................. 11,640,000 

 สวนลดมูลคาหุนกู.....................................................360,000 

 หุนกู......................................................................... 12,000,000 
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(ข) 

1 ตุลาคม 25x4  

 ดอกเบี้ยจาย ................................................................672,000 

 เงินสด ......................................................................... 660,000* 

 สวนลดมูลคาหุนกู...........................................................12,000** 

 * 12,000,000x0.11x6/12 = 660,000 

 ** 360,000/180 เดือน = 2,000 ตอเดือน; 2,000x6 เดือน = 12,000 บาท 

(ค) 

31 ธันวาคม 25x4 

 ดอกเบี้ยจาย ................................................................336,000 

 ดอกเบ้ียคางจาย (660,000x3/6)......................................330,000 

 สวนลดมูลคาหุนกู (2,000x3 เดือน) ......................................6,000 

(ง) 

1 มีนาคม 25x5 

 ดอกเบี้ยคางจาย............................................................. 82,500 

 ดอกเบี้ยจาย ..............................................................56,000 

 เงินสด ......................................................................... 137,500* 

 สวนลดมูลคาหุนกู.............................................................1,000** 

* เงินสดจายใหกับผูถือหุนที่ไถถอน: 3,000,000x0.11x5/12 = 137,500 บาท 

 ** 2,000 บาทตอเดือน x 2 เดือน x 1/4 ของหุนกู = 1,000 บาท 

 ในวันที่ 1 มีนาคม 25x5 มูลคาตามบัญชีของหุนกูที่ไถถอนเทากับ  

  หุนกู       3,000,000  บาท 

  หัก: สวนลดที่ยังไมตัดจําหนาย        84,500* 

         2,915,500 

   * 2,000 บาทตอเดือน x 169 เดือน x 1/4 ของหุนกู = 84,500 บาท 

 ราคาที่ไถคืน 100,000 หุน x 31 บาท = 3,100,000 บาท 
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 ขาดทุนจากหุนกูหมดอาย:ุ  

  ราคาไถคืน      3,100,000  บาท 

  หัก มูลคาตามบัญช ี     2,915,500 

  ขาดทุนจากการไถคืน       184,500 

 รายการบันทึกหุนกูที่หมดอายุลง 

 หุนกู ........................................................................3,000,000 

 ขาดทุนจากการไถถอนหุนกู ........................................184,500 

 สวนลดมูลคาหุนกู..............................................................84,500 

 หุนสามัญ ....................................................................1,000,000 

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ.................................................... 2,100,000 

ขอ 3-4 

1 สิงหาคม 25x5  

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

 หุนสามัญ (มูลคาหุนละ 1 บาท) .............................................. 700 

 สวนลดมูลคาหุนกู..............................................................1,070* 

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ....................................................98,230
# 

 
(แปลงสภาพหุนกูเปนหุนสามัญ) 

 * จํานวนที่ตัดจําหนายในระยะเวลา 120 เดือน ๆ ละ 100 บาท    12,000 บาท 

   หัก: จํานวนที่ตัดจําหนายสําหรับเวลา 13 เดือน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 25x5      1,300 

   ยอดคงเหลือที่ยังไมตัดจําหนาย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 25x5          10,700 

  สวนลดมูลคาหุนกูที่ยังไมตัดจําหนายท่ีจะตัดออกจากบัญชี  

    100,000 x 10,700  =  1,070   บาท 

   1,000,000 

  
#
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 100,000-(700+1,070)  = 98,230  บาท 

 

 ดอกเบี้ยคางจาย...................................................................750 

 เงินสด ................................................................................. 750 

  (บันทึกการจายดอกเบ้ียหุนกูแปลงสภาพ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 9%  

                         สําหรับเวลา 1 เดือน) 
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31 สิงหาคม 25x5  

 ดอกเบี้ยจาย ........................................................................ 90* 

 สวนลดมูลคาหุนกู.....................................................................90 

 (ตัดจําหนายสวนลดมูลคาหุนกูสําหรับเดือนสิงหาคม) 

 * ยอดคงเหลือที่ยังไมตัดจําหนาย 31 กรกฎาคม 25x5   10,700   บาท 

   หัก: สวนลดมูลคาหุนกูที่ตัดจําหนาย ณ วันที่ 1 สิงหาคม 25x5   1,070 

   ยอดคงเหลือที่ยังไมตัดจําหนาย 1 สิงหาคม 25x5     9,630 

  สวนลดที่ตัดจําหนาย: 9,630 ÷ จํานวนเดือนที่เหลือ 107 เดือน =  90 บาท 

 ดอกเบี้ยจาย (900,000 x 0.09 x 1/12) .......................... 6,750 

 ดอกเบ้ียคางจาย ................................................................. 6,750 

 (บันทึกดอกเบ้ียคางจายสําหรับเดือนสิงหาคม 900,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 9%) 

 

31 ธันวาคม 25x5  

 ดอกเบี้ยจาย ..........................................................................90 

 สวนลดมูลคาหุนกู.....................................................................90 

 (ตัดจําหนายสวนลดมูลคาหุนกูสําหรับเดือนธันวาคม) 

 ดอกเบี้ยจาย .................................................................... 6,750 

 ดอกเบ้ียคางจาย ................................................................. 6,750 

 (บันทึกดอกเบ้ียคางจายสําหรับเดือนธันวาคม) 

 กําไรสะสม..................................................................... 87,400 

 ดอกเบ้ียจาย .........................................................................87,400 

 (ปดบัญชีดอกเบี้ยจาย) 

 * จํานวนที่ตัดจําหนายรวมในป 25x5: 

   7 เดือน x 100 บาท      700 บาท 

   5 เดือน x 90 บาท      450 บาท 

   จํานวนตัดจําหนายรวมที่นําไปปรับปรุงดอกเบี้ย 1,150 

 ดอกเบ้ียของหุนกู: 

  0.09 x 1,000,000 =  90,000 x 1/12  =  7,500   บาทตอเดือน 

  0.09 x 900,000 =  81,000 x 1/12  =  6,750   บาทตอเดือน 
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 ดอกเบ้ียจายรวมในป 25x5: 

   7 เดือน x 7,500 บาท      52,500 บาท 

   5 เดือน x 6,750 บาท      33,750 บาท 

           86,250 

 เดบิตดอกเบี้ยจายรวม 

  สวนลดที่ตัดจําหนาย        1,150 บาท 

  ดอกเบี้ยจาย       86,250 

          87,400 

ขอ 3-5 

(ก) บริษัทดวงพร จํากัด (ผูออกจําหนาย) 

1 มกราคม 25x4 

 เงินสด....................................................................2,155,534* 

 หุนกู..........................................................................2,000,000 

 สวนเกินมูลคาหุนกู ......................................................... 155,534 

ผูลงทุน 

1 มกราคม 25x4 

 เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทดวงพร ...........................2,155,534* 

 เงินสด ..................................................................... 2,155,534* 

การคํานวณ (สําหรับอัตราดอกเบี้ย 11%) 

*PV = R(PVF) 

R = 2,000,000 บาท 

PVF = 0.6499 (ตาราง A-2: อัตราดอกเบี้ย 9% , 5 ป) 

2,000,000 x 0.6499       1,299,800  บาท 

 

PV = R(PVAF) 

R = 220,000 บาท (2,000,000 x 11%) 

PVAF = 3.8897 (ตาราง A-4: อัตราดอกเบี้ย 9%, 5 ป) 

220,000 x 3.8897          855,734  บาท 

        2,155,534 
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บริษัทดวงพร จํากัด (ผูออกจําหนาย) 

1 กรกฎาคม 25x4 

 เงินสด.................................................................... 4,580,950
#
 

 สวนลดมูลคาหุนกู.....................................................419,050 

 หุนกู..........................................................................5,000,000 

  

ผูลงทุน 

1 กรกฎาคม 25x4 

 เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทดวงพร ........................... 4,580,950
#
 

 เงินสด .......................................................................4,580,950 

การคํานวณ (สําหรับอัตราดอกเบี้ย 10%) 

#
PV = R(PVF) 

R = 5,000,000 บาท 

PVF = 0.4970 (ตาราง A-2: อัตราดอกเบี้ย 6% , 12 งวด) 

5,000,000 x 0.4970       2,485,000  บาท 

 

PV = R(PVAF) 

R = 250,000 บาท (5,000,000 x 5%) 

PVAF = 8.3838 (ตาราง A-4: อัตราดอกเบี้ย 6%, 12 งวด) 

250,000 x 8.3838        2,095,950  บาท 

          4,580,950 
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(ข) 1. หุนกูแปลงสภาพ -บริษัทดวงพร  

1 กรกฎาคม 25x5 

 หุนกู ...................................................................... 1,500,000
1
 

 ขาดทุนจากการแปลงสภาพหุนกู................................ 185,353
2
 

 สวนลดมูลคาหุนกู..........................................................110,353
3
 

 หุนสามัญ (มูลคาหุนละ 1 บาท) ........................................15,000
4
 

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ...............................................1,560,000
5
 

หุนกูแปลงสภาพ-ผูลงทุน 

1 กรกฎาคม 25x5 

 เงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดวงพร .................... 1,575,000
6
 

 เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทดวงพร ..................................1,398,647
7
 

 กําไรจากการแปลงสภาพหุนกู ..........................................185,353
2
 

การคํานวณ 

1
5,000,000 x 1,500/5,000 =  1,500,000 บาท 

2
ราคาตลาดของหุนสามัญ      1,575,000 บาท 

 ราคาตามบัญชีของหุนกู      1,389,647
7
 

 ขาดทุน/กําไรจากการแปลงสภาพ        185,353 

3
419,050 x 1,500/5,000 = 125,715-7,457-7,905 = 110,353 บาท 

4
15,000 หุน x 1 บาท  =  15,000 บาท 

5
15,000 หุน x (105-1)  =  1,560,000 บาท 

6
15,000 หุน x 105 บาท =  1,575,000 บาท 

6
มูลคาปจจุบันของหุนกู 1 กรกฎาคม 25x4    1,374,285* บาท 

  ดอกเบี้ยจาย/ดอกเบี้ยรับ 12% x 6/12   82,457   

  ดอกเบี้ยจาย/ดอกเบี้ยรับ 10% x 6/12  (75,000) 

  ตัดจําหนายสวนลดสําหรับงวด            7,457 

  มูลคาปจจุบันของหุนกู ณ 1 มค. 25x5    1,381,742    

  ดอกเบี้ยจาย/ดอกเบ้ียรับ 12% x 6/12   82,905 

  ดอกเบี้ยจาย/ดอกเบี้ยรับ 10% x 6/12  (75,000) 

  ตัดจําหนายสวนลดสําหรับงวด            7,905 

  มูลคาปจจุบันของหุนกู ณ 1 กค. 25x5    1,389,647    
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* แปลงสภาพหุนกู 1,500/5,000 ฉบับ = 30% x 4,580,950 = 1,374,285  บาท 

 

การไถถอนหุนกูลวงหนา-บริษัทดวงพร จํากัด 

31 ธันวาคม 25x5 

 สวนเกินมูลคาหุนกู.....................................................28,342
1
 

 ดอกเบ้ียจาย .................................................................... 28,342 

  

 หุนกู ................................................................... 2,000,000 

 ดอกเบี้ยจาย .......................................................... 220,000
1
 

 สวนเกินมูลคาหุนกู.................................................. 101,190
2
 

 เงินสด ......................................................................2,200,000
3
 

 กําไรจากการไถถอนหุนกู ................................................121,190
4
 

 

การไถถอนหุนกูลวงหนา-ผูลงทุน 

31 ธันวาคม 25x5 

 ดอกเบี้ยรับ ...............................................................28,342
1
 

 เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทดวงพร ...................................... 28,342 

  

 เงินสด ............................................................... 2,200,000
3
 

 ขาดทุนจากการไถถอนหุนกู ...................................... 121,190
4
 

 เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทดวงพร ................................2,101,190
1
 

 ดอกเบ้ียรับ...................................................................220,000
1
 

การคํานวณ 

1
มูลคาปจจุบันของหุนกู ณ วันที่ 1 มค. 25x4   2,155,534      บาท 

  ดอกเบี้ยจาย/ดอกเบ้ียรับ 11%     220,000   

  ดอกเบี้ยจาย/ดอกเบี้ยรับ 9%    (193,998) 

  สวนเกินที่ตัดจําหนายสําหรับงวด                   26,002 

  มูลคาปจจุบันของหุนกู ณ วันที่ 1 มค. 25x5   2,129,532 

  ดอกเบี้ยจาย/ดอกเบ้ียรับ 11%     220,000   

  ดอกเบี้ยจาย/ดอกเบี้ยรับ 9%    (191,658) 

  สวนเกินที่ตัดจําหนายสําหรับงวด                    28,342 

  มูลคาปจจุบันของหุนกู ณ วันที่ 31 ธค. 25x5   2,101,190 
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2
(2,155,534-2,000,000)-26,002-28,342= 101,190  บาท 

3
1,980,000 + 220,000 = 2,200,000 บาท 

4
 มูลคาตามบัญชีของหุนกู       2,101,190 บาท 

  เงินสดจาย/รับจากการไถถอนหุนกู             (1,980,000) 

  กําไร/ขาดทุนจากการไถถอนหุนกู        121,190 

2. หุนกูแปลงสภาพ -บริษัทดวงพร  

1 กรกฎาคม 25x5 

 หุนกู ................................................................... 1,500,000 

 สวนลดมูลคาหุนกู........................................................... 110,353 

 หุนสามัญ (มูลคาหุนละ 1 บาท) ......................................... 15,000 

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ...............................................1,374,647
1
 

   หุนกูแปลงสภาพ-ผูลงทุน 

1 กรกฎาคม 25x5 

 เงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดวงพร .................... 1,389,647 

 เงินลงทุนในหุนกูของบริษัทดวงพร .................................1,389,647 

การคํานวณ 

1
 ราคาตามบัญชีของหุนกู     1,389,647      บาท 

   หัก: ราคาตามมูลคาของหุนสามัญที่แลก       15,000   

   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ              1,374,647 

 

การไถถอนหุนกูกอนครบกําหนดของบริษัทดวงพร – เหมือนขอ ก(1) 

 

การไถถอนหุนกูกอนครบกําหนดของผูลงทุน – เหมือนขอ ข(1) 
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ขอ 3-6 

บริษัทสุพรรณ จํากัด 

การบันทึกรายการในสมุดรายวัน 

1 กันยายน 25x4 

 เงินสด......................................................................4,220,000 

 ตนทุนในการออกหุนกูที่ยังไมตัดจําหนาย .......................30,000 

 หุนกู(4,000x1,000) ....................................................4,000,000 

 สวนเกินมูลคาหุนกู (ตารางที่ 1) .......................................136,000 

 ตราสารแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ................................................24,000 

 ดอกเบ้ียจาย (ตารางที่ 2)......................................................90,000 

 (บันทึกการออกหุนกู) 

 

ตารางที่ 1 

สวนเกินมูลคาหุนกูและมูลคาตราสารแสดงสิทธิซ้ือหุน 

ราคาขาย (4,000 x 1,040) 4,160,000 บาท

มูลคาหุนกู 4,000,000  

 160,000  

หัก: มูลคาที่จัดสรรใหตราสารแสดงสิทธิซื้อหุน (4,000x2=8,000; 8,000x3) 24,000  

สวนเกินมูลคาหุนกู 136,000  

   

 

 

ตารางที่ 2 

ดอกเบี้ยคางจายจนถึงวันที่ขาย 

มูลคาหุนกู 4,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย 9%  

ดอกเบ้ียจายตอป 136,000  

   

ดอกเบ้ียคางจายสําหรับ 3 เดือน (360,000x 3/12) 90,000 บาท
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ขอ 3-7 

(ก) 

 เงินสด (2,000,000x1.02)......................................2,040,000 

 สวนลดมูลคาหุนกู [(1-.98)x2,000,000] ....................40,000 

 หุนกู...........................................................................2,000,000 

 ตราสารแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ.............................................. 80,000* 

  * 2,040,000-(2,000,000x.98) 

(ข) 

  มูลคาตลาดของหุนกูที่ไมรวมตราสารแสดงสิทธิซื้อหุน   1,960,000 บาท 

  (2,040,000x.98) 

  ราคาตลาดของตราสารแสดงสิทธิซื้อหุน(2,000x30 บาท)      60,000 

  รวมมูลคาตลาด       2,020,000 

   

  มูลคาที่จัดสรรใหหุนกู    1,960,000  x  2,040,000  =  1,979,406  บาท 

       2,020,000 

 

มูลคาที่จัดสรรใหตราสารแสดงสิทธิ    60,000   x  2,040,000  =  60,594  บาท 

                           2,020,000 

 เงินสด......................................................................2,040,000 

 สวนลดมูลคาหุนกู.......................................................20,594 

 หุนกู...........................................................................2,000,000 

 ตราสารแสดงสิทธิซื้อหุน .....................................................60,594 

 

ขอ 3-8 

(ก) 

31 ธันวาคม 25x5 

 ดอกเบี้ยจาย ................................................................156,000 

 สวนลดมูลคาหุนกู (80,000x1/20) ...............................4,000 

 เงินสด (4,000,000x8%x6/12) .....................................160,000 
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(ข) 

1 มกราคม 25x6 

 หุนกู ...........................................................................400,000 

 สวนเกินมูลคาหุนกู........................................................6,400 

 หุนสามัญ (4,000,000x8%x6/12) .................................320,000 

 [8x100 บาท x(400,000 บาท/1,000 บาท) 

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ......................................................86,400 

 

  สวนเกินรวม (4,000,000x.02)    80,000  บาท 

  สวนเกินตัดจําหนาย (80,000x2/10)   16,000 

  ยอดคงเหลือ      64,000 

 

  หุนกูแปลงสภาพ (400,000/4,000,000)      10% 

  สวนเกินที่เก่ียวของ (64,000x10%)   6,400  บาท 

   

(ค) 

31 มีนาคม 25x6 

 ดอกเบี้ยจาย .................................................................... 7,800 

 สวนเกินมูลคาหุนกู (6,400/ 8 ป) x 3/12 ........................200 

 หุนสามัญ (400,000x8%x3/12).........................................8,000 

 [8x100 บาท x(400,000 บาท/1,000 บาท) 

 

 31 มีนาคม 25x6 

 หุนกู .......................................................................400,000 

 สวนเกินมูลคาหุนกู ......................................................6,200 

 หุนสามัญ ..........................................................................320,000 

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ..................................................... 86,200 
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  สวนเกิน ณ วันที่ 1 มค. 25x6  

   สําหรับหุนกู 400,000 บาท     6,400  บาท 

  6,400/ 8 ป คงเหลือ x 3/12      (200) 

  สวนเกิน ณ วันที่ 31 มีค. 25x6  

สําหรับหุนกู 400,000 บาท    6,200 

(ง) 

30 มิถุนายน 25x6 

 ดอกเบี้ยจาย ................................................................124,800 

 สวนเกินมูลคาหุนกู........................................................3,200 

 ดอกเบี้ยคางจาย (400,000x8%x1/4)***......................8,000 

 เงินสด ......................................................................... 136,000* 

 (สวนเกินที่จะตัดจําหนาย: (80,000x80%)x1/20 = 3,200 บาท หรือ 

 51,200**/16 (ดอกเบี้ยและงวดที่ตัดจําหนายคงเหลือ) = 3,200 บาท) 

 

  * รวมจํานวนที่จะจาย (3,200,000x8%/2)+8,000  = 136,000 บาท 

 ** สวนเกินเริ่มตน ............................................................. 80,000  บาท 

 ตัดจําหนายป 25x4..............................................................(8,000) 

 ตัดจําหนายป 25x5..............................................................(8,000) 

 ตัดจําหนาย 1 มค. 25x6 ......................................................(6,400) 

 ตัดจําหนาย 31 มีค. 25x6 .......................................................(200) 

 ตัดจําหนาย 31 มีค. 25x6 ....................................................(6,200) 

                    51,200 

  

 *** สมมติดอกเบี้ยคางจายเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม ถาไมมี ใหเดบิตดอกเบี้ยจาย 

 เปนเงิน 132,800 บาท 

 

ขอ 3-9 

(ก) สําหรับบริษัทอุษาวดี ซึ่งเปนผูเชา ( L e s s e e )  การเชานี้เขาขายสัญญาเชาการเงิน เนื่องจากเขาเกณฑดังนี้ 

 1. เงื่อนไขการเชาสูงกวา 75% ของอายุทางเศรษฐกิจของสินทรัพยที่เชา กลาวคือ เงื่อนไขการเชาเทากับ 83 

1/3% (50/60) ของอายุเศรษฐกิจ 
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 2. มูลคาปจจุบันของการจายชําระคาเชาขั้นต่ํามากกวา 90% ของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา กลาวคือ 

มูลคาปจจุบันของ 855,500 บาท เทากับ 98% ของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา 

(ข) การจายคาเชาขั้นต่ําในกรณีของการรับประกันมูลคาคงเหลือ (Guaranteed residual value) โดยผูเชา รวมมูลคา

คงเหลือที่รับประกัน มูลคาปจจุบันคํานวณไดดังนี ้

 การจายตอเดือน 20,000 บาท สําหรับ 50 เดือน     784,000 บาท 

 มูลคาคงเหลือของ 118,000 บาท        71,500 

 มูลคาปจจุบันของการจายคาเชาขั้นต่ํา     855,500 

(ค) 

 สินทรัพยเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน ............................855,500 

 หนี้สินภายใตสัญญาเชา ................................................... 855,500 

(ง) 

 คาเสื่อมราคา ................................................................. 14,750 

 คาเสื่อมราคาสะสม-สัญญาเชาการเงิน ................................. 14,750 

 [(855,500-118,000)/50 เดือน = 14,750 บาท 

(จ) 

 หนี้สินภายใตสัญญาเชา................................................11,445 

 ดอกเบี้ยจาย (1%x855,500)........................................8,555 

 เงินสด ............................................................................ 20,000 

ขอ 3-10 

หมายเหตุ สัญญาเชาดังกลาวเปนสัญญาเชาการเงินสําหรับผูเชา เนื่องจาก เงื่อนไขของสัญญาเชา (5 ป) เกิน 75% 

ของอายุทางเศรษฐกิจของสินทรัพย (5 ป) เชนเดียวกัน มูลคาปจจุบันของคาเชาขั้นต่ําที่จายเกิน 90% ของมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพย 

 

 คาเชาจายตอป      18,142.95  บาท 

 มูลคาปจจุบันของคาเชาตอป n=5, i=10%                 x  4.1699 

 มูลคาปจจุบันของคาเชาขั้นต่ํา    75,654.29 
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(ก)  

บริษัทกนกวรรณ จํากัด (ผูเชา) 

ตารางแสดงการตัดจําหนายคาเชา 

วันที ่ คาเชาจายตอป ดอกเบ้ียเงินกู(

10%) 

หนี้สินจากสัญญาเชา

ลดลง 

หนี้สินจากสัญญาเชา

1 มค. 25x4    75,654.29 

1 มค. 25x4 18,142.95  18,142.95 57,511.34 

1 มค. 25x5 18,142.95 5,751.13 12,391.82 45,119.52 

1 มค. 25x6 18,142.95 4,511.95 13,631.00 31,488.52 

1 มค. 25x7 18,142.95 3,148.85 14,994.10 16,494.42 

1 มค. 25x8 18,142.95 1,648.53* 16,494.42 -0- 

 90,714.75    

 * ปดทศนิยม 

(ข)  

1 มกราคม 25x4 

 อุปกรณตามสัญญาเชาการเงิน..................................75,654.29 

 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน.......................................... 75,654.29 

1 มกราคม 25x4 

 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ....................................18,142.95 

 เงินสด ....................................................................... 18,142.95 

ระหวางป 25x4 

 คาประกันภัย................................................................... 900 

 เงินสด ................................................................................. 900 

 

 คาภาษีสินทรัพย ...........................................................1,600 

 เงินสด .............................................................................. 1,600 

31 ธันวาคม 25x4 

 ดอกเบี้ยจาย ...........................................................5,751.13 

 ดอกเบ้ียคางจาย ............................................................ 5,751.13 
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 คาเสื่อมราคา ........................................................15,130.86 

 คาเสื่อมราคาสะสม ......................................................15,130.86 

   (75,654.29/ 5 = 15,330.86 บาท) 

1 มกราคม 25x5 

 ดอกเบี้ยคางจาย ......................................................5,751.13 

 ดอกเบ้ียจาย ................................................................. 5,751.13 

 

 ดอกเบี้ยจาย ...........................................................5,751.13 

 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ....................................12,391.82 

 เงินสด ....................................................................... 18,142.95 

ระหวางป 25x5 

 คาประกันภัย................................................................... 900 

 เงินสด ................................................................................. 900 

 

 คาภาษีสินทรัพย ...........................................................1,600 

 เงินสด .............................................................................. 1,600 

31 ธันวาคม 25x5 

 ดอกเบี้ยจาย ...........................................................4,511.95 

 ดอกเบ้ียคางจาย ............................................................ 4,511.95 

 

 คาเสื่อมราคา ........................................................15,130.86 

 คาเสื่อมราคาสะสม ......................................................15,130.86 

 

ขอสังเกต 

      1. ผูใหเชา (บริษัทสุนันท) กําหนดอัตราคาเชาตอป ดังนี้ 

ราคาตลาดของสินทรัพยที่ใหเชา     80,000.00  บาท 

 หัก: มูลคาปจจุบันของซากคงเหลือที่ไมไดประกัน 

 7,000 x 0.62092)        

(มูลคาปจจุบันของเงิน 1 บาท อัตราดอกเบี้ย 10%, 5 งวด)   4,346.44 

 มูลคาปจจุบันของคาเชาขั้นต่ํา            75,653.56 

75,653.56 / 4.16986*     18,142.95 



 หนี้สินระยาว-ประเด็นพิเศษ  3-19 

 

* มูลคาปจจุบันของเงินงวด 1 บาท สําหรับเวลา 5 งวด อัตราดอกเบี้ย 10% 

       2.  มูลคาคงเหลือที่ไมไดประกันจะไมนําไปหักเมื่อคํานวณคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่เชา 

ขอ 3-11 

(ก) บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัทเติมศักด์ิ 

1 มกราคม 25x4 

 อาคาร................................................................. 4,500,000 

 เงินสด .......................................................................4,500,000 

31 ธันวาคม 25x4 

 เงินสด ....................................................................275,000 

 คาเชารับ ....................................................................... 275,000 

 

 คาเสื่อมราคา .............................................................90,000 

 คาเสื่อมราคาสะสม ........................................................... 90,000 

  (4,500,000 / 50) 

  

 คาภาษีทรัพยสิน .........................................................85,000 

 คาประกันภัย..............................................................10,000 

 เงินสด ............................................................................ 95,000 

(ข) บันทึกรายการในสมุดรายวันของบริษัทชาลี 

31 ธันวาคม 25x4 

 คาเชาจาย ................................................................275,000 

 เงินสด .......................................................................... 275,000 

(ข) คานายหนาควรตัดจําหนายเทากันตลอดระยะเวลา 10 ป ดังนั้น บริษัทจะบันทึกคานายหนาปละ 3,000 

บาท (300,000 / 10 ป) 
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ขอ 3-12 ใหคํานวณอัตราสวนหนี้สินตอทุน ภายใตขอสมมติ ดังนี้ 

(1) หนี้สิน  = หนี้สินทั้งหมด 

   = 120,000/90,000  

= 1.33 

(2) หนี้สิน  = หนี้สินที่มีดอกเบี้ยทั้งหมด (Interest-bearing debt)  

= (10,000+70,000)/90,000 

= 0.89 

(3) หนี้สิน  = หนี้สินระยะยาวที่มีดอกเบี้ยทั้งหมด (Long term, Interest-bearing debt) 

= 70,000/90,000  

= 0.78 

 

ขอ 3-13 

เนื่องจากราคาตามบัญชีของหนี้สิน 225,000 บาท มากกวากระแสเงินสดจายในอนาคตรวม 220,000 บาท 

[220,000+(10,000x2)] บริษัทจะรับรูกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ 5,000 บาท สวนเจาหนี้จะไมบันทึกดอกเบี้ย 

สมุดบัญชีของบริษัทสินธ ุ

ป 25x4 

 ต๋ัวเงินจาย ...................................................................5,000 

 กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ (รายการพิเศษ) ...................... 5,000 

ป 25x5 

 ต๋ัวเงินจาย .................................................................10,000 

 เงินสด (5%x200,000) ..................................................... 10,000 

ป 25x6 

 ต๋ัวเงินจาย ...............................................................210,000 

 เงินสด [200,000+(5%x200,000)] ...................................210,000 
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สมุดบัญชีของบริษัทธนาคาร 

31 ธันวาคม 25x4 

 หนี้สงสัยจะสญู ............................................................48,659 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ.........................................................48,659 

 

มูลคาหนี้กอนปรับโครงสราง  225,000  บาท

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่ปรับโครงสราง   

   มูลคาปจจุบันของเงินตน 200,000 บาท กําหนดชําระ 2 ป  

   อัตราดอกเบี้ย 12%   จายดอกเบี้ยปละคร้ัง (200,000x.7972) 

 

159,440 

 

มูลคาปจจุบันของดอกเบี้ย 10,000 บาท กําหนดชําระปครั้ง  

   สําหรับเวลา 2 ป  อัตราดอกเบี้ย 12% (10,000x.1.6901) 

 

16,901 

 

   176,341 

เจาหนี้ขาดทุนจากการปรับโครงสราง     (48,659) 

 

วันท่ี ดอกเบ้ียจายเปนเงินสด ดอกเบี้ยที่แทจริง มูลคาตามบัญชีที่เพ่ิมขึ้น มูลคาตามบัญชีของตั๋ว 

12 ธค. 25x4    176,341 

12 ธค. 25x5 10,000 
ก
 21,161 

ข
 11,161 

ค
 187,502 

12 ธค. 25x6          10,000       22,498          12,498 200,000 

ก
 10,000 = 200,000x.05  

ข
 21,161 = 176,341x12% 

ค
 11,161 = 21,161-10,000 

31 ธันวาคม 25x5 

 เงินสด .......................................................................10,000 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ...................................................11,161 

 รายไดดอกเบี้ย..................................................................21,161 

31 ธันวาคม 25x6 

 เงินสด .......................................................................10,000 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ...................................................12,498 

 รายไดดอกเบี้ย..................................................................22,498 

 

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

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ...................................................22,498 

 ต๋ัวเงินรับ .......................................................................225,000 
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ขอ 3-14 

การบันทึกบัญชีสําหรับลูกหนี้ (บริษัทเมืองแกว จํากัด) 

 ที่ดิน ..........................................................................50,000 

 กําไรจากการโอนที่ดินเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้ .....................50,000 

 ปรับปรุงที่ดินใหเทากับมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนใหเจาหนี ้

 

 ต๋ัวเงินจาย ................................................................300,000 

 ดอกเบี้ยคางจาย ..........................................................30,000 

 ที่ดิน..............................................................................250,000 

 กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ (รายการพิเศษ) .....................80,000 

 โอนที่ดินเพ่ือชําระหนี้ทั้งหมดและกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ 

การบันทึกบัญชีสําหรับเจาหนี้ (ธนาคารไทย จํากัด) 

 ที่ดิน ........................................................................250,000 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ...................................................50,000 

 ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ ...................................30,000 

 ต๋ัวเงินรับ .......................................................................300,000 

 ดอกเบ้ียคางรับ .................................................................30,000 

 รับโอนที่ดินเพ่ือชําระหนี้จากลูกหนี้ต๋ัวเงินรับ 

ขอ 3-15 

ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตท่ีกอใหเกิดภาระผูกพัน 

 เหตุการณที่กอใหเกิดภาระผูกพันคือ การลงนามในสัญญาเชา ภาระผูกพันในปจจุบันคือ ภาระผูกพันตาม

สัญญา 

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการจายชําระ 

ขอสรุป กิจการตองรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดสําหรับการจายภาระผูกพันที่ไมสามารถ

หลีกเลี่ยงได 
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ขอ 3-16 

(1) 

1 มกราคม 25x5 

 เงินสด .....................................................................820,302 

 สวนเกินมูลคาหุนกู ............................................................20,302 

 หุนกู..............................................................................800,000 

28 กุมภาพันธ 25x5 

 ดอกเบี้ยจาย .................................................................9,792 

 สวนลดมูลคาหุนกู (3,960÷5) ..............................................792 

 เงินสด (100,000x0.09)......................................................9,000 

31 มีนาคม 25x5 

 ดอกเบี้ยจาย ...............................................................30,000 

 สวนลดมูลคาหุนกูแปลงสภาพ (17,500÷7)............................792 

 เงินสด (500,000x0.11x6/12)...........................................27,500 

1 พฤษภาคม 25x5 

 เงินสด [(600÷3)x27) ...............................................5,400 

 ตราสารแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ [600x4,800÷1,500)] ...1,920 

 หุนสามัญ [(600÷3)x10) .................................................2,000 

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ........................................................5,320 

30 มิถุนายน 25x5  

  หุนกู 12.5% 

 ดอกเบี้ยจาย ...............................................................81,250 

 เงินสด (1,300,000x0.125x6/12)......................................81,250 

30 มิถุนายน 25x5  

  หุนกูไมแปลงสภาพ 11% 

 ดอกเบี้ยจาย (820,302x0.10x6/12) ........................41,015.10 

 สวนเกินมูลคาหุนกู....................................................2,984.90 

 เงินสด (800,000x0.11x6/12)...........................................44,000 
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30 กันยายน 25x5  

 ดอกเบี้ยจาย ...............................................................30,000 

 สวนลดมูลคาหุนกูแปลงสภาพ (15,000÷6)..........................2,500 

 เงินสด (500,000x0.11x6/12)...........................................27,500 

30 กันยายน 25x5  

 หุนกูแปลงสภาพ .......................................................... 100,000 

 สวนลดมูลคาหุนกูแปลงสภาพ (12,500x1/5) .........................2,500 

 หุนสามัญ (100 หุนx30x10 บาท) .......................................30,000 

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ......................................................67,500 

1 พฤศจิกายน 25x5  

 ดอกเบี้ยจาย .......................................................... 6,810.98
ก
 

 สวนเกินมูลคาหุนกู.......................................................522.35 

 ดอกเบ้ียคางจาย (200,000x0.11x4/12) .......................... 7,333.33 

  
ก
(820,302-2,984.90)x1/4 = 204,329.28 บาท 

   (204,329.28x0.10x6/12)x4/6 =6,810.98 บาท 

1 พฤศจิกายน 25x5  

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

 ดอกเบี้ยจาย ............................................................7,333.33 

 สวนเกินมูลคาหุนกู.................................................. 3,806.92
ก
 

 ขาดทุนจากการไถถอนหุนกู .....................................10,193.08
ข
 

 เงินสด [(200,000x1.07)+7,333.33] ........................... 221,333.33 

  
ก
 สวนเกินที่ยังไมตัดบัญชี 1 มค. 25x5 

    (20,302x1/4)       5,075.50  บาท 

    ตัดจําหนาย 30 มิย. 25x5 (2,984.90x1/4)    (746.23)   

  ตัดจําหนาย 1 พย. 25x5       (522.35) 

    สวนเกินที่ยังไมตัดจําหนาย 1 พย. 25x5         3,806.92 

 

ข
 ราคาเรียกคืน (ไมรวมดอกเบี้ย)            214,000.00 บาท 

    ราคาตามบัญชี (200,000+3,806.92)          (203,806.92)  

    ขาดทุน      10,193.08   
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31 ธันวาคม 25x5  

  หุนกู 12.5% 

 ดอกเบี้ยจาย ...............................................................81,250 

 เงินสด (1,300,000x0.125x6/12)......................................81,250 

31 ธันวาคม 25x5  

  หุนกูไมแปลงสภาพ 11% 

 ดอกเบี้ยจาย (820,302x0.10x6/12) .............................12,000 

 สวนลดมูลคาหุนกูแปลงสภาพ [(10,000÷5)x3/6 .................1,000 

 ดอกเบ้ียคางจาย (400,000x0.11x3/12) .............................11,000 

31 ธันวาคม 25x5  

  หุนกูไมแปลงสภาพ 9% 

 ดอกเบี้ยจาย .................................................................8,160 

 สวนลดมูลคาหุนกู [(3,960÷5)x10/12...................................660 

 ดอกเบ้ียคางจาย (100,000x0.09x10/12)..............................7,500 

 

31 ธันวาคม 25x5  

  ต๋ัวเงินจายไมมีดอกเบี้ย 10% 

 ดอกเบี้ยจาย [(80,000-19,895)x0.10] ......................6,010.50 

 สวนลดตั๋วเงินจาย ........................................................... 6,010.50 

 31 ธันวาคม 25x5  

  หุนกูไมแปลงสภาพ 11% 

 ดอกเบี้ยจาย [(80,000-19,895)x0.10] ...................30,649.39
ก
 

 สวนเกินมูลคาหุนกู [(33,000-30,649.39) ..................2,350.61 

 เงินสด (600,000x0.11x6/12) ...................................... 33,000.00 

  
ก
 (820,302-2,984.90)x3/4 = 612,987.83 บาท 

       612,987.83x0.10x6/12 = 612,987.83 บาท 
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(2)  

บริษัทเรืองไกร จํากัด 

หนี้สินระยะยาว 

วันที่ 31 ธันวาคม 25x5 

 

หุนกู 12.5% วันที่ 1 มกราคม 25x1 จายดอกเบี้ยปละสองคร้ัง  

    ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม กําหนดชําระวันที่ 31 ธันวาคม 

    25x7  

 

1,300,000 บาท 

  

หุนกูแปลงสภาพ 11% วันที่ 1 เมษายน 25x3 จายดอกเบี้ยปละสองคร้ัง  

    ทุกวันที่ 31 มีนาคมและ 30 กันยายน กําหนดชําระวันท่ี 31 มีนาคม 

    25x8 

 

 

400,000 บาท

สวนลดมูลคาหุนกูแปลงสภาพ                  (9,000) 

 391,000 

  

หุนกู 9% วันที่ 1 มีนาคม 25x4 จายดอกเบี้ยปละคร้ัง  

    ทุกวันที่ 28 กุมภาพันธ กําหนดชําระวันที่ 28 กุมภาพันธ  25x9  

    หุนกูฉบับละ 1,000 บาทจะมีตราสารแสดงสิทธิรวมอยูดวย 15 ฉบับ 

 

 

100,000 บาท

สวนลดมูลคาหุนกู                  (2,508) 

 97,492 

  

  

หุนกู 11% วันที่ 1 มกราคม 25x5 จายดอกเบี้ยปละสองคร้ัง  

    ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม กําหนดชําระวันที่ 31 ธันวาคม 

    25x7 

 

 

600,000.00 บาท

สวนเกินมูลคาหุนกู 10,637.22 

 610,637.22 

  

ต๋ัวเงินจาย ไมระบุดอกเบี้ย อายุ 4 ป ลงวันที่ 1 มกราคม 25x4 80,000.00 บาท

สวนลดตั๋วเงินจาย            (13,884.50) 

 66,115.50 

 

 

_____________________ 

 


