
เฉลยบทที ่3 

หนี้ สินไม่หมุนเวียน-ประเด็นพิเศษ 

(Non Current Liabilities-Special Topics) 

ขอ้ 3-1  

(ก) บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปสาํหรับการออกหุ้นกู้ 11%      

18 ธนัวาคม 25x4  

 เงนิสด ................................................................................... 6,120,000 

 หุ้นกู้ ........................................................................... 6,000,000 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นกู้ ........................................................ 120,000 

  

บนัทกึการไถ่ถอนหุ้นกู้ 9%  

2 มกราคม 25x5 

 หุ้นกู้ ..................................................................... 5,000,000 

 ขาดทนุจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ ....................................... 400,000 

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

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

 [(ขาดทนุคอืสว่นเกนิระหว่างเงนิสดจ่าย (5,200,000) ที่สงูกว่า 

 มลูค่าตามบญัชีของหุ้นกู้ (4,800,000 บาท)] 

(ข) กจิการจะแสดงขาดทนุจากการไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นขาดทนุจากรายการปกติ 

หมายเหตุที ่ก

 ขาดทนุแสดงขาดทนุจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ 400,000 บาท และบริษัทมีหุ้นกู้มูลค่า 5,000,000 บาทที่จะครบ

กาํหนดในปี 25x25 บริษทัใช้เงนิทนุในการซื้อหุ้นกู้จาํนองเป็นเงนิสดที่ได้จากการขายหุ้นกู้ 6,000,000 บาท อตัรา

ดอกเบี้ย 11% ออกจาํหน่ายในวนัที่ 18 ธนัวาคม 25x4 และครบกาํหนดในปี 25x24 

 ขาดทนุจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ 
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ขอ้ 3-2  

1 พฤษภาคม 25x4  

 เงนิสด .................................................................................... 770,000 

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

 หุ้นกู้ .............................................................................. 700,000 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นกู้ .......................................................... 42,000 

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

31 ธนัวาคม 25x4  

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

 ดอกเบี้ยค้างจ่าย ................................................................................ 84,000 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นกู้ ................................................. 2,896.55 

 ดอกเบี้ยจ่าย ................................................................ 2,896.55 

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

 *(12x10)-4  =  116 

1 มกราคม 25x5  

 ดอกเบี้ยค้างจ่าย  ..................................................................... 84,000 

 เงนิสด........................................................................... 84,000 

1 เมษายน 25x5  

 หุ้นกู้  ............................................................... 420,000.00 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นกู้* ............................................................. 22,810.34 

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

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

 กาํไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ ............................................. 14,410.34 

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

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

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

 มลูค่าตามบญัชีสทุธขิองหุ้นกู้ที่ไถ่คนื 

  มลูค่าหุ้นกู้           420,000.00 

  สว่นเกนิที่ยงัไม่ตดัจาํหน่าย 

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

 ดอกเบี้ยค้างจ่าย (420,000x12%x3/12)      

           (442,810.34) 

กาํไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้       (14,410.34)  

(12,600.00) 

        

31 ธนัวาคม 25x5  

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

 ดอกเบี้ยค้างจ่าย ....................................................................... 33,600.00 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นกู้ ................................................. 2,389.65 

 ดอกเบี้ยจ่าย ................................................................ 2,389.65 

 จาํนวนที่ตดัจาํหน่ายต่อปีของ 280,000 บาท 

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

  จาํนวนที่ตดัจาํหน่ายต่อปีของ 420,000 บาท สาํหรับ 3 เดอืน 

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

สว่นเกนิตดัจาํหน่ายรวม                2,389.65 

651.72 

 

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

** 420,000/700,000  = 0.6 

ขอ้ 3-3 

(ก) 

1 เมษายน 25x4  

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

 สว่นลดมลูค่าหุ้นกู้ ...................................................... 360,000 

 หุ้นกู้ ........................................................................... 12,000,000 
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(ข) 

1 ตุลาคม 25x4  

 ดอกเบี้ยจ่าย ..............................................................................672,000 

 เงนิสด........................................................................... 660,000* 

 ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ ........................................................... 12,000** 

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

 ** 360,000,180 เดอืน = 2,000 ต่อเดอืน; 2,000x6 เดอืน = 12,000 บาท 

(ค) 

31 ธนัวาคม 25x4 

 ดอกเบี้ยจ่าย ..............................................................................336,000 

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

 สว่นลดมลูค่าหุ้นกู้ (2,000x3 เดอืน) .......................................... 6,000 

(ง) 

1 มีนาคม 25x5 

 ดอกเบี้ยค้างจ่าย ......................................................................... 82,500 

 ดอกเบี้ยจ่าย ............................................................... 56,000 

 เงนิสด........................................................................... 137,500* 

 สว่นลดมลูค่าหุ้นกู้ .............................................................1,000** 

หน่ึง เงนิสดจ่ายให้กบัผู้ถอืหุ้นที่ไถ่ถอน: 3,000,000x0.11x5/12 = 137,500 บาท 

 ** 2,000 บาทต่อเดอืน x 2 เดอืน x ¼ ของหุ้นกู้ = 1,000 บาท 

 ในวนัที่ 1 มีนาคม 25x5 มูลค่าตามบญัชีของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเทา่กบั  

  หุ้นกู้       3,000,000  บาท 

  หัก: สว่นลดที่ยงัไม่ตดัจาํหน่าย        84,500

         2,915,500 

* 

   * 2,000 บาทต่อเดอืน x 169 เดอืน x ¼ ของหุ้นกู้ = 84,500 บาท 

 ราคาที่ไถ่คนื 100,000 หุ้น x 31 บาท =  3,100,000 บาท 
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 ขาดทนุจากหุ้นกู้หมดอายุ:  

  ราคาไถ่คนื      3,100,000  บาท 

  หัก มูลค่าตามบัญชี     

  ขาดทนุจากการไถ่คนื       184,500 

2,915,500 

 รายการบนัทกึหุ้นกู้ที่หมดอายลุง 

 หุ้นกู้ ...................................................................................... 3,000,000 

 ขาดทนุจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ .......................................... 184,500 

 สว่นลดมลูค่าหุ้นกู้ .............................................................. 84,500 

 หุ้นสามญั ...................................................................... 1,000,000 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นสามญั ................................................................ 2,100,000 

ขอ้ 3-4 

1 สิงหาคม 25x5  

 หุ้นกู้ ..........................................................................................100,000 

 หุ้นสามัญ (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) ............................................. 700 

 สว่นลดมลูค่าหุ้นกู้ ............................................................ 1,070* 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นสามญั ................................................... 98,230# 

 (แปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามญั) 

 * จาํนวนที่ตดัจาํหน่ายในระยะเวลา 120 เดอืน ๆ ละ 100 บาท    12,000 บาท 

   หัก: จาํนวนที่ตดัจาํหน่ายสาํหรับเวลา 13 เดอืน ถงึวนัที่ 31 กรกฎาคม 25x5      

   ยอดคงเหลือที่ยังไม่ตดัจาํหน่าย ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 25x5          10,700 

1,300 

  สว่นลดมลูค่าหุ้นกู้ที่ยงัไม่ตดัจาํหน่ายที่จะตดัออกจากบญัชี  

    100,000

   1,000,000 

 x 10,700  =  1,070   บาท 

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

 

 ดอกเบี้ยค้างจ่าย .............................................................................750 

 เงนิสด................................................................................ 750 

  (บนัทกึการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพ 100,000 บาท อตัราดอกเบี้ย 9%  

                         สาํหรับเวลา 1 เดอืน) 
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31 สิงหาคม 25x5  

 ดอกเบี้ยจ่าย .................................................................................... 90* 

 ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ .................................................................. 90 

 (ตดัจาํหน่ายสว่นลดมลูค่าหุ้นกู้สาํหรับเดอืนสงิหาคม) 

 * ยอดคงเหลอืที่ยงัไม่ตดัจาํหน่าย 31 กรกฎาคม 25x5   10,700   บาท 

   หัก: ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ที่ตดัจาํหน่าย ณ วนัที่ 1 สงิหาคม 25x5  

   ยอดคงเหลอืที่ยงัไม่ตดัจาํหน่าย 1 สงิหาคม 25x5     9,630 

 1,070 

  ส่วนลดที่ตดัจาํหน่าย: 9,630 ÷ จาํนวนเดอืนที่เหลอื 107 เดอืน =  90 บาท 

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

 ดอกเบี้ยค้างจ่าย ................................................................ 6,750 

 (บนัทกึดอกเบี้ยค้างจ่ายสาํหรับเดอืนสงิหาคม 900,000 บาท อตัราดอกเบี้ย 9%) 

 

31 ธนัวาคม 25x5  

 ดอกเบี้ยจ่าย ...................................................................................... 90 

 สว่นลดมลูค่าหุ้นกู้ .................................................................. 90 

 (ตดัจาํหน่ายสว่นลดมลูค่าหุ้นกู้สาํหรับเดอืนธนัวาคม) 

 ดอกเบี้ยจ่าย ................................................................................ 6,750 

 ดอกเบี้ยค้างจ่าย ................................................................ 6,750 

 (บนัทกึดอกเบี้ยค้างจ่ายสาํหรับเดอืนธนัวาคม) 

 กาํไรสะสม ................................................................................ 87,400 

 ดอกเบี้ยจ่าย .................................................................................... 87,400 

 (ปิดบญัชีดอกเบี้ยจ่าย) 

 * จาํนวนที่ตดัจาํหน่ายรวมในปี 25x5: 

   7 เดอืน x 100 บาท      700 บาท 

   5 เดอืน x 90 บาท      450

   จาํนวนตดัจาํหน่ายรวมที่นาํไปปรับปรงุดอกเบี้ย 1,150 

 บาท 

 ดอกเบี้ยของหุ้นกู้: 

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

  0.09 x 900,000 =  81,000 x 1/12  =  6,750   บาทต่อเดอืน 
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 ดอกเบี้ยจ่ายรวมในปี 25x5: 

   7 เดอืน x 7,500 บาท      52,500 บาท 

   5 เดอืน x 6,750 บาท      33,750

           86,250 

 บาท 

 เดบติดอกเบี้ยจ่ายรวม 

  สว่นลดที่ตดัจาํหน่าย        1,150 บาท 

  ดอกเบี้ยจ่าย       

          87,400 

86,250 

ขอ้ 3-5 

(ก) 

1 มกราคม 25x4 

บริษทัดวงพร จาํกดั (ผู้ออกจาํหน่าย) 

 เงนิสด .............................................................................. 2,155,534* 

 หุ้นกู้ ........................................................................ 2,000,000 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นกู้ ........................................................ 155,534 

1 มกราคม 25x4 

ผู้ลงทนุ 

 เงนิลงทนุในหุ้นกู้ของบริษทัดวงพร ................................ 2,155,534* 

 เงนิสด.................................................................... 2,155,534* 

*PV = R(PVF) 

การคาํนวณ (สาํหรับอตัราดอกเบี้ย 11%) 

R = 2,000,000 บาท 

PVF = 0.6499 (ตาราง A-2: อตัราดอกเบี้ย 9% , 5 ปี) 

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: อตัราดอกเบี้ย 9% , 5 ปี) 

220,000 x 3.8897          855,734

                2,155,534 

   บาท 
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1 กรกฎาคม 25x4 

บริษทัดวงพร จาํกดั (ผู้ออกจาํหน่าย) 

 เงนิสด .............................................................................. 4,580,950# 

 สว่นลดมลูค่าหุ้นกู้ ................................................... 419,050 

 หุ้นกู้ ........................................................................ 5,000,000 

  

1 กรกฎาคม 25x4 

ผู้ลงทนุ 

 เงนิลงทนุในหุ้นกู้ของบริษทัดวงพร ................................ 4,580,950# 

 เงนิสด...................................................................... 4,580,950 

#PV = R(PVF) 

การคาํนวณ (สาํหรับอตัราดอกเบี้ย 10%) 

R = 5,000,000 บาท 

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

250,000 x 8.3838        2,095,950

         4,580,950 

   บาท 
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(ข) 1. 

1 กรกฎาคม 25x5 

หุ้นกู้แปลงสภาพ -บริษัทดวงพร  

 หุ้นกู้ ................................................................................. 1,500,0001 

 ขาดทนุจากการแปลงสภาพหุ้นกู้ ................................ 185,3532 

 สว่นลดมลูค่าหุ้นกู้ ........................................................ 110,3533 

 หุ้นสามัญ (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) ....................................... 15,0004 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นสามญั .............................................. 1,560,0005 

1 กรกฎาคม 25x5 

หุ้นกู้แปลงสภาพ-ผู้ลงทนุ 

 เงนิลงทนุในหุ้นสามญัของบริษทัดวงพร ........................ 1,575,0006 

 เงนิลงทนุในหุ้นกู้ของบริษทัดวงพร ....................................... 1,398,6477 

 กาํไรจากการแปลงสภาพหุ้นกู้ ......................................... 185,3532 

15,000,000 x 1,500/5,000 =  1,500,000 บาท 

การคาํนวณ 

2ราคาตลาดของหุ้นสามญั       1,575,000 บาท 

 ราคาตามบญัชีของหุ้นกู้       1,389,647

 ขาดทนุ/กาํไรจากการแปลงสภาพ        185,353 

7 

3419,050 x 1,500/5,000 = 125,715-7,457-7,905 = 110,353 บาท 
415,000 หุ้น x 1 บาท  =  15,000 บาท 
515,000 หุ้น x (105-1)  =  1,560,000 บาท 
615,000 หุ้น x 105 บาท =  1,575,000 บาท 
6มลูค่าปัจจุบนัของหุ้นกู้ 1 กรกฎาคม 25x4     1,374,285*  บาท 

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

  ดอกเบี้ยจ่าย/ดอกเบี้ยรับ 10% x 6/12  

  ตดัจาํหน่ายสว่นลดสาํหรับงวด            

(75,000) 

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

7,457 

  ดอกเบี้ยจ่าย/ดอกเบี้ยรับ 12% x 6/12   82,905 

  ดอกเบี้ยจ่าย/ดอกเบี้ยรับ 10% x 6/12  

  ตดัจาํหน่ายสว่นลดสาํหรับงวด            

(75,000) 

  มลูค่าปัจจุบนัของหุ้นกู้ ณ 1 กค. 25x5     1,389,647    

7,905 

* แปลงสภาพหุ้นกู้ 1,500/5,000 ฉบับ = 30% x 4,580,950 = 1,374,285  บาท 
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31 ธนัวาคม 25x5 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ล่วงหน้า-บริษทัดวงพร จาํกดั 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นกู้ ................................................... 28,3421 

 ดอกเบี้ยจ่าย ................................................................... 28,342 

  

 หุ้นกู้ .................................................................. 2,000,000 

 ดอกเบี้ยจ่าย .......................................................... 220,0001 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นกู้ ................................................. 101,1902 

 เงนิสด..................................................................... 2,200,0003 

 กาํไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ ............................................... 121,1904 

 

31 ธนัวาคม 25x5 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ล่วงหน้า-ผู้ลงทนุ  

 ดอกเบี้ยรับ ............................................................. 28,3421 

 เงนิลงทนุในหุ้นกู้ของบริษทัดวงพร ..................................... 28,342 

  

 เงนิสด............................................................... 2,200,0003 

 ขาดทนุจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ ...................................... 121,1904 

 เงนิลงทนุในหุ้นกู้ของบริษทัดวงพร ............................... 2,101,1901 

 ดอกเบี้ยรับ ................................................................. 220,0001 

1มูลค่าปัจจุบนัของหุ้นกู้ ณ วนัที่ 1 มค. 25x4    2,155,534      บาท 

การคาํนวณ 

  ดอกเบี้ยจ่าย/ดอกเบี้ยรับ 11%     220,000   

  ดอกเบี้ยจ่าย/ดอกเบี้ยรับ 9%    

  สว่นเกนิที่ตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด                   

(193,998) 

  มูลค่าปัจจุบันของหุ้นกู้ ณ วนัที่ 1 มค. 25x5   2,129,532 

26,002 

  ดอกเบี้ยจ่าย/ดอกเบี้ยรับ 11%     220,000   

  ดอกเบี้ยจ่าย/ดอกเบี้ยรับ 9%    

  สว่นเกนิที่ตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด                    

(191,658) 

  มูลค่าปัจจุบันของหุ้นกู้ ณ วนัที่ 31 ธค. 25x5   2,101,190 

28,342 

2(2,155,534-2,000,000)-26,002-28,342= 101,190  บาท 
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31,980,000 + 220,000 = 2,200,000 บาท 
4 มลูค่าตามบญัชีของหุ้นกู้       2,101,190 บาท 

  เงนิสดจ่าย/รับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้             

  กาํไร/ขาดทนุจากการไถ่ถอนหุ้นกู้        121,190 

(1,980,000) 

2. 

1 กรกฎาคม 25x5 

หุ้นกู้แปลงสภาพ -บริษทัดวงพร  

 หุ้นกู้ .................................................................. 1,500,000 

 สว่นลดมลูค่าหุ้นกู้ ......................................................... 110,353 

 หุ้นสามัญ (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) ........................................ 15,000 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นสามญั .............................................. 1,374,6471 

   

1 กรกฎาคม 25x5 

หุ้นกู้แปลงสภาพ-ผู้ลงทนุ 

 เงนิลงทนุในหุ้นสามญัของบริษทัดวงพร .................... 1,389,647 

 เงนิลงทนุในหุ้นกู้ของบริษทัดวงพร ................................ 1,389,647 

1 ราคาตามบญัชีของหุ้นกู้     1,389,647      บาท 

การคาํนวณ 

   หัก: ราคาตามมลูค่าของหุ้นสามญัที่แลก       15,000

   สว่นเกนิมลูค่าหุ้นสามญั              1,374,647 

   

 

 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาํหนดของบริษทัดวงพร – เหมอืนข้อ ก(1) 

 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาํหนดของผู้ลงทนุ – เหมอืนข้อ ข(1) 
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ขอ้ 3-6 

บริษทัสพุรรณ จาํกดั 

การบนัทกึรายการในสมดุรายวนั 

1 กนัยายน 25x4 

 เงนิสด ................................................................................... 4,220,000 

 ต้นทนุในการออกหุ้นกู้ที่ยังไม่ตดัจาํหน่าย ......................... 30,000 

 หุ้นกู้(4,000x1,000) .......................................................... 4,000,000 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นกู้ (ตารางที ่1) ..........................................136,000 

 ตราสารแสดงสทิธซิื้อหุ้นสามญั ......................................................... 24,000 

 ดอกเบี้ยจ่าย (ตารางที ่2) ................................................................. 90,000 

 (บนัทกึการออกหุ้นกู้) 

 

ตารางที ่1 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้กูแ้ละมูลค่าตราสารแสดงสิทธิซ้ือหุน้ 

ราคาขาย (4,000 x 1,040) 4,160,000 บาท 

มลูค่าหุ้นกู้ 4,000,000  

 160,000  

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

สว่นเกนิมลูค่าหุ้นกู้ 136,000  

   

 

 

ตารางที ่2 

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายจนถึงวนัทีข่าย 

มลูค่าหุ้นกู้ 4,000,000 บาท 

อตัราดอกเบี้ย 9%  

ดอกเบี้ยจ่ายต่อปี 136,000  

   

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสาํหรับ 3 เดอืน (360,000x 3/12) 90,000 บาท 
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ขอ้ 3-7 

(ก) 

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

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

 หุ้นกู้ ............................................................................ 2,000,000 

 ตราสารแสดงสทิธซิื้อหุ้นสามญั ....................................................... 80,000* 

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

(ข) 

  มลูค่าตลาดของหุ้นกู้ที่ไม่รวมตราสารแสดงสทิธซิื้อหุ้น   1,960,000 บาท 

  (2,040,000x.98) 

  ราคาตลาดของตราสารแสดงสทิธซิื้อหุ้น(2,000x30 บาท)     

  รวมมลูค่าตลาด       2,020,000 

 60,000 

   

  มูลค่าที่จัดสรรให้หุ้นกู้    1,960,000

       2,020,000 

  x  2,040,000  =  1,979,406  บาท 

 

มลูค่าที่จดัสรรให้ตราสารแสดงสทิธ ิ   60,000

                            2,020,000 

   x  2,040,000  =  60,594  บาท 

 เงนิสด ................................................................................... 2,040,000 

 สว่นลดมลูค่าหุ้นกู้ ....................................................... 20,594 

 หุ้นกู้ ............................................................................ 2,000,000 

 ตราสารแสดงสทิธซิื้อหุ้น ...................................................... 60,594 

ขอ้ 3-8 

(ก) 

31 ธนัวาคม 25x5 

 ดอกเบี้ยจ่าย ..............................................................................156,000 

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

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

1 มกราคม 25x6 

 หุ้นกู้ ..........................................................................................400,000 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นกู้ ........................................................ 6,400 

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

 [8x100 บาท x(400,000 บาท/1,000 บาท) 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นสามญั ....................................................... 86,400 

 

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

  สว่นเกนิตดัจาํหน่าย (80,000x2/10)    

  ยอดคงเหลอื      64,000 

16,000 

 

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

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

   

(ค) 

31 มีนาคม 25x6 

 ดอกเบี้ยจ่าย .................................................................................. 7,800 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นกู้ (6,400/ 8 ปี) x 3/12 ...............................200 

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

 [8x100 บาท x(400,000 บาท/1,000 บาท) 

 

 31 มีนาคม 25x6 

 หุ้นกู้ ........................................................................ 400,000 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นกู้  ....................................................... 6,200 

 หุ้นสามัญ  ........................................................................................ 320,000 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นสามญั ...................................................... 86,200 
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  สว่นเกนิ ณ วนัที่ 1 มค. 25x6  

   สาํหรับหุ้นกู้ 400,000 บาท     6,400  บาท 

  6,400/ 8 ปี คงเหลอื x 3/12      

  สว่นเกนิ ณ วนัที่ 31 มีค. 25x6  

(200) 

สาํหรับหุ้นกู้ 400,000 บาท    6,200 

(ง) 

30 มิถุนายน 25x6 

 ดอกเบี้ยจ่าย ..............................................................................124,800 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นกู้ ........................................................ 3,200 

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

 เงนิสด........................................................................... 136,000* 

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

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

 

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

 ** สว่นเกนิเร่ิมต้น ............................................................... 80,000  บาท 

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

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

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

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

 ตดัจาํหน่าย 31 มีค. 25x6 ..................................................................

                    51,200 

(6,200) 

  

 *** สมมตดิอกเบี้ยค้างจ่ายเกดิขึ้น ณ วนัที่ 31 มีนาคม ถ้าไม่มี ให้เดบติ

 เป็นเงนิ 132,800 บาท 

ดอกเบี้ยจ่าย 

ขอ้ 3-9 

(ก) สาํหรับบริษทัอษุาวด ีซึง่เป็นผู้เช่า (Lessee) การเช่าน้ีเข้าข่ายสญัญาเช่าการเงนิ เน่ืองจากเข้าเกณฑด์งัน้ี 

 1. เงื่อนไขการเช่าสูงกว่า 75% ของอายุทางเศรษฐกิจของสินทรัพย์ที่เช่า กล่าวคือ เงื่อนไขการเช่าเท่ากับ 83 

1/3% (50/60) ของอายเุศรษฐกจิ 
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 2. มูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชําระค่าเช่าขั้นตํ่ามากกว่า 90% ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า กล่าวคือ 

มลูค่าปัจจุบนัของ 855,500 บาท เทา่กบั 98% ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์ที่เช่า 

(ข) การจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าในกรณีของการรับประกันมูลค่าคงเหลือ (Guaranteed residual value) โดยผู้เช่า รวมมูลค่า

คงเหลอืที่รับประกนั มลูค่าปัจจุบนัคาํนวณได้ดงัน้ี 

 การจ่ายต่อเดอืน 20,000 บาท สาํหรับ 50 เดอืน     784,000  บาท 

 มลูค่าคงเหลอืของ 118,000 บาท        

 มลูค่าปัจจุบนัของการจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่า      855,500 

71,500 

(ค) 

 สนิทรัพย์เช่าภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ .....................................855,500 

 หน้ีสนิภายใต้สญัญาเช่า ..................................................... 855,500 

(ง) 

 ค่าเสือ่มราคา .............................................................................. 14,750 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม-สญัญาเช่าการเงนิ .................................... 14,750 

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

(จ) 

 หน้ีสนิภายใต้สญัญาเช่า ................................................ 11,445 

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

 เงนิสด............................................................................. 20,000 

ขอ้ 3-10 

หมายเหตุ

 

 สัญญาเช่าดังกล่าวเป็นสัญญาเช่าการเงินสาํหรับผู้เช่า เนื่องจาก เงื่อนไขของสัญญาเช่า (5 ปี) เกิน 75% 

ของอายุทางเศรษฐกิจของสินทรัพย์ (5 ปี) เช่นเดียวกัน มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าขั้นตํ่าที่จ่ายเกิน 90% ของมูลค่า

ยตุธิรรมของสนิทรัพย ์

 ค่าเช่าจ่ายต่อปี      18,142.95  บาท 

 มลูค่าปัจจุบนัของค่าเช่าต่อปี n=5, i=10%                          x  

 มลูค่าปัจจุบนัของค่าเช่าขั้นตํ่า    75,654.29 

4.1699 

 

 



 หน้ีสนิไม่หมุนเวียน-ประเดน็พิเศษ  3-17 

 

(ก)  

บริษทักนกวรรณ จํากดั (ผูเ้ช่า) 

ตารางแสดงการตดัจําหน่ายค่าเช่า 

วนัที่ ค่าเช่าจ่ายต่อปี ดอกเบี้ยเงนิกู้

(10%) 

หน้ีสนิจากสญัญาเช่า

ลดลง 

หน้ีสนิจากสญัญาเช่า 

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    

 * ปัดทศนิยม 

(ข)  

1 มกราคม 25x4 

 อปุกรณต์ามสญัญาเช่าการเงนิ ................................. 75,654.29 

 หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ ......................................... 75,654.29 

1 มกราคม 25x4 

 หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ ................................... 18,142.95 

 เงนิสด...................................................................... 18,142.95 

ระหว่างปี 25x4 

 ค่าประกนัภยั ..................................................................900 

 เงนิสด................................................................................ 900 

 

 ค่าภาษีสนิทรัพย์ ......................................................... 1,600 

 เงนิสด............................................................................. 1,600 

31 ธนัวาคม 25x4 

 ดอกเบี้ยจ่าย .......................................................... 5,751.13 

 ดอกเบี้ยค้างจ่าย ........................................................... 5,751.13 
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 ค่าเสือ่มราคา .......................................................... 15,130.86 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม ........................................................ 15,130.86 

   (75,654.29/ 5 = 15,330.86 บาท) 

1 มกราคม 25x5 

 ดอกเบี้ยค้างจ่าย ..................................................... 5,751.13 

 ดอกเบี้ยจ่าย ................................................................ 5,751.13 

 

 ดอกเบี้ยจ่าย .......................................................... 5,751.13 

 หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ ............................................ 12,391.82 

 เงนิสด...................................................................... 18,142.95 

ระหว่างปี 25x5 

 ค่าประกนัภยั ..................................................................900 

 เงนิสด................................................................................ 900 

 

 ค่าภาษีสนิทรัพย์ ......................................................... 1,600 

 เงนิสด............................................................................. 1,600 

31 ธนัวาคม 25x5 

 ดอกเบี้ยจ่าย .......................................................... 4,511.95 

 ดอกเบี้ยค้างจ่าย ........................................................... 4,511.95 

 

 ค่าเสือ่มราคา .......................................................... 15,130.86 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม ........................................................ 15,130.86 

      1. ผู้ให้เช่า (บริษัทสนัุนท)์ กาํหนดอตัราค่าเช่าต่อปี ดงัน้ี 

ข้อสงัเกต 

ราคาตลาดของสนิทรัพยท์ี่ให้เช่า      80,000.00  บาท 

 หัก: มลูค่าปัจจุบนัของซากคงเหลอืที่ไม่ได้ประกนั 

 7,000 x 0.62092)        

(มลูค่าปัจจุบนัของเงนิ 1 บาท อตัราดอกเบี้ย 10%, 5 งวด)     

 มลูค่าปัจจุบนัของค่าเช่าขั้นตํ่า                    75,653.56 

4,346.44 

75,653.56 / 4.16986*           18,142.95 

  * มลูค่าปัจจุบนัของเงนิงวด 1 บาท สาํหรับเวลา 5 งวด อตัราดอกเบี้ย 10% 

       2.  มูลค่าคงเหลอืที่ไม่ได้ประกนัจะไม่นาํไปหักเมือ่คาํนวณค่าเสือ่มราคาของสนิทรัพยท์ี่เช่า 
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ขอ้ 3-11 

(ก) บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปของบริษทัเตมิศกัดิ์ 

1 มกราคม 25x4 

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

 เงนิสด...................................................................... 4,500,000 

31 ธนัวาคม 25x4 

 เงนิสด................................................................... 275,000 

 ค่าเช่ารับ...................................................................... 275,000 

 

 ค่าเสือ่มราคา ............................................................ 90,000 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม .......................................................... 90,000 

  (4,500,000 / 50) 

  

 ค่าภาษีทรัพย์สนิ ....................................................... 85,000 

 ค่าประกนัภยั ............................................................ 10,000 

 เงนิสด........................................................................... 95,000 

(ข) บนัทกึรายการในสมดุรายวนัของบริษทัชาลี 

31 ธนัวาคม 25x4 

 ค่าเช่าจ่าย .............................................................. 275,000 

 เงนิสด......................................................................... 275,000 

(ข) ค่านายหน้าควรตัดจําหน่ายเท่ากันตลอดระยะเวลา 10 ปี ดังน้ัน บริษัทจะบันทึกค่านายหน้าปีละ 3,000 

บาท (300,000 / 10 ปี) 

ขอ้ 3-12  

ให้คาํนวณอตัราสว่นหน้ีสนิต่อทนุ ภายใต้ข้อสมมต ิดงัน้ี 

(1) หน้ีสนิ  = หน้ีสนิทั้งหมด 

   = 120,000/90,000  

= 1.33 
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(2) หน้ีสนิ  = หน้ีสนิที่มดีอกเบี้ยทั้งหมด (Interest-bearing debt)  

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

= 0.89 

(3) หน้ีสนิ  = หน้ีสนิระยะยาวที่มดีอกเบี้ยทั้งหมด (Long term, Interest-bearing debt) 

= 70,000/90,000  

= 0.78 

 

ขอ้ 3-13 

เนื ่องจากราคาตามบัญชีของหน้ีสิน 225,000 บาท มากกว่ากระแสเงินสดจ่ายในอนาคตรวม 220,000 บาท 

[220,000+(10,000x2)] บริษัทจะรับรู้กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 5,000 บาท สว่นเจ้าหน้ีจะไม่บนัทกึดอกเบี้ย 

(ก) สมุดบัญชีของบริษัทสนิธุ 

ปี 25x4 

 ตัว๋เงนิจ่าย .................................................................. 5,000 

 กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี (รายการพิเศษ) ...................... 5,000 

ปี 25x5 

 ตัว๋เงนิจ่าย ................................................................. 10,000 

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

ปี 25x6 

 ตัว๋เงนิจ่าย ................................................................ 210,000 

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

 

(ข) สมุดบัญชีของบริษัทธนาคาร 

31 ธนัวาคม 25x4 

 หน้ีสงสยัจะสญู ............................................................ 48,659 

 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู.......................................................... 48,659 
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มลูค่าหน้ีก่อนปรับโครงสร้าง  225,000  บาท 

มลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดที่ปรับโครงสร้าง   

   มลูค่าปัจจุบนัของเงนิต้น 200,000 บาท กาํหนดชาํระ 2 ปี  

   อตัราดอกเบี้ย 12%   จ่ายดอกเบี้ยปีละคร้ัง (200,000x.7972) 

 

159,440 

 

มลูค่าปัจจุบนัของดอกเบี้ย 10,000 บาท กาํหนดชาํระปีคร้ัง  

   สาํหรับเวลา 2 ปี  อตัราดอกเบี้ย 12% (10,000x.1.6901) 

  

16,901          

เจ้าหน้ีขาดทนุจากการปรับโครงสร้าง 

176,341 

          (48,659) 

 

วันที ่ ดอกเบ้ียจ่ายเป็นเงินสด ดอกเบ้ียที่แท้จริง มูลค่าตามบัญชีที่เพ่ิมขึ้น มูลค่าตามบัญชีของตัว๋ 

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 ธนัวาคม 25x5 

 เงนิสด........................................................................ 10,000 

 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู.................................................... 11,161 

 รายได้ดอกเบี้ย .................................................................. 21,161 

31 ธนัวาคม 25x6 

 เงนิสด........................................................................ 10,000 

 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู.................................................... 12,498 

 รายได้ดอกเบี้ย .................................................................. 22,498 

 

 เงนิสด.......................................................................200,000 

 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู.................................................... 22,498 

 ตัว๋เงนิรับ .........................................................................225,000 
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ขอ้ 3-14 

 ที่ดนิ .......................................................................... 50,000 

การบนัทกึบญัชีสาํหรับลกูหน้ี (บริษทัเมอืงแก้ว จาํกดั) 

 กาํไรจากการโอนที่ดนิเพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ี....................... 50,000 

 ปรับปรงุที่ดนิให้เท่ากบัมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที่โอนให้เจ้าหน้ี 

 

 ตัว๋เงนิจ่าย ..................................................................300,000 

 ดอกเบี้ยค้างจ่าย ........................................................... 30,000 

 ที่ดนิ ...............................................................................250,000 

 กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี (รายการพิเศษ) ....................... 80,000 

 โอนที่ดนิเพ่ือชาํระหน้ีทั้งหมดและกาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

 ที่ดนิ .........................................................................250,000 

การบนัทกึบญัชีสาํหรับเจ้าหน้ี (ธนาคารไทย จาํกดั) 

 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู.................................................... 50,000 

 ขาดทนุจากการปรับโครงสร้างหน้ี .................................... 30,000 

 ตัว๋เงนิรับ .........................................................................300,000 

 ดอกเบี้ยค้างรับ .................................................................. 30,000 

 รับโอนที่ดนิเพ่ือชาํระหน้ีจากลกูหน้ีตัว๋เงนิรับ 

ขอ้ 3-15 

 เหตกุารณท์ี่ก่อให้เกดิภาระผูกพันคอื การลงนามในสญัญาเช่า ภาระผูกพันในปัจจุบนัคอื ภาระผูกพันตาม

สญัญา 

ภาระผูกพันในปัจจุบนัซึง่เกดิจากเหตกุารณใ์นอดตีที่ก่อให้เกดิภาระผูกพัน 

ข้อสรปุ กจิการต้องรับรู้ประมาณการหน้ีสนิด้วยจาํนวนประมาณการที่ดทีี่สดุสาํหรับการจ่ายภาระผูกพันที่ไม่สามารถ

หลกีเลี่ยงได้ 

การสญูเสยีทรัพยากรที่มปีระโยชน์เชิงเศรษฐกจิในการจ่ายชาํระ 
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ขอ้ 3-16 

(1) 

1 มกราคม 25x5 

 เงนิสด...................................................................... 820,302 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นกู้ ............................................................. 20,302 

 หุ้นกู้ ...............................................................................800,000 

28 กุมภาพนัธ ์25x5 

 ดอกเบี้ยจ่าย .................................................................. 9,792 

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

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

31 มีนาคม 25x5 

 ดอกเบี้ยจ่าย ................................................................ 30,000 

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

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

1 พฤษภาคม 25x5 

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

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

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

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นสามญั ......................................................... 5,320 

30 มิถุนายน 25x5  

  

 ดอกเบี้ยจ่าย ................................................................ 81,250 

หุ้นกู้ 12.5% 

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

30 มิถุนายน 25x5  

  

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

หุ้นกู้ไม่แปลงสภาพ 11% 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นกู้ ..................................................... 2,984.90 

 เงนิสด (800,000x0.11x6/12) .................................................. 44,000 
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30 กนัยายน 25x5  

 ดอกเบี้ยจ่าย ................................................................ 30,000 

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

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

30 กนัยายน 25x5  

 หุ้นกู้แปลงสภาพ  ......................................................................100,000 

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

 หุ้นสามัญ (100 หุ้นx30x10 บาท)............................................ 30,000 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นสามญั ....................................................... 67,500 

1 พฤศจิกายน 25x5  

 ดอกเบี้ยจ่าย .............................................................6,810.98ก 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นกู้ ....................................................... 522.35 

 ดอกเบี้ยค้างจ่าย (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  

 หุ้นกู้ .........................................................................200,000 

 ดอกเบี้ยจ่าย .............................................................. 7,333.33 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นกู้ ....................................................3,806.92ก 

 ขาดทนุจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ ....................................... 10,193.08ข 

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

  ก ส่วนเกนิที่ยังไม่ตดับัญชี 1 มค. 25x5 

    (20,302x1/4)       5,075.50  บาท 

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

  ตดัจาํหน่าย 1 พย. 25x5       

    สว่นเกนิที่ยงัไม่ตดัจาํหน่าย 1 พย. 25x5         3,806.92 

(522.35) 

 
ข ราคาเรียกคนื (ไม่รวมดอกเบี้ย)            214,000.00 บาท 

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

    ขาดทนุ      10,193.08   
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31 ธนัวาคม 25x5  

  

 ดอกเบี้ยจ่าย ................................................................ 81,250 

หุ้นกู้ 12.5% 

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

31 ธนัวาคม 25x5  

  

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

หุ้นกู้ไม่แปลงสภาพ 11% 

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

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

31 ธนัวาคม 25x5  

  

 ดอกเบี้ยจ่าย .................................................................. 8,160 

หุ้นกู้ไม่แปลงสภาพ 9% 

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

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

 

31 ธนัวาคม 25x5  

  

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

ตัว๋เงนิจ่ายไม่มดีอกเบี้ย 10% 

 สว่นลดตัว๋เงนิจ่าย ............................................................. 6,010.50 

 31 ธนัวาคม 25x5  

  

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

หุ้นกู้ไม่แปลงสภาพ 11% 

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

 เงนิสด (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 จาํกดั 

หน้ีสนิไม่หมุนเวยีน 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x5 

 

หุ้นกู้ 12.5% วนัที่ 1 มกราคม 25x1 จ่ายดอกเบี้ยปีละสองคร้ัง  

    ทกุวนัที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธนัวาคม กาํหนดชาํระวนัที่ 31 ธนัวาคม 

    25x7  

 

1,300,000 

 

บาท 

   

หุ้นกู้แปลงสภาพ 11% วนัที่ 1 เมษายน 25x3 จ่ายดอกเบี้ยปีละสองคร้ัง  

    ทกุวนัที่ 31 มีนาคมและ 30 กนัยายน กาํหนดชาํระวนัที่ 31 มนีาคม 

    25x8 

 

 

400,000 

 

 

บาท 

สว่นลดมลูค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ                    

 

(9,000) 

391,000  

   

หุ้นกู้ 9% วนัที่ 1 มีนาคม 25x4 จ่ายดอกเบี้ยปีละคร้ัง  

    ทกุวนัที่ 28 กุมภาพันธ์ กาํหนดชาํระวันที่ 28 กุมภาพันธ์  25x9  

    หุ้นกู้ฉบบัละ 1,000 บาทจะมตีราสารแสดงสทิธริวมอยู่ด้วย 15 ฉบบั 

 

 

100,000 

 

 

บาท 

สว่นลดมลูค่าหุ้นกู้                    

 

(2,508) 

97,492  

   

   

หุ้นกู้ 11% วนัที่ 1 มกราคม 25x5 จ่ายดอกเบี้ยปีละสองคร้ัง  

    ทกุวนัที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธนัวาคม กาํหนดชาํระวนัที่ 31 ธนัวาคม 

    25x7 

 

 

600,000.00 

 

 

บาท 

สว่นเกนิมลูค่าหุ้นกู้  10,637.22 

 610,637.22  

   

ตัว๋เงนิจ่าย ไม่ระบดุอกเบี้ย อายุ 4 ปี ลงวนัที่ 1 มกราคม 25x4 80,000.00 บาท 

สว่นลดตัว๋เงนิจ่าย                

 

(13,884.50) 

66,115.50  

 

*********** 

 


