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ข้อ 1	ก	การแลกเปลีย่นสินทรัพย์ 

ในวนัท่ี 1 กค 25x6 บริษัทจนัทร์ จํากดัมีรถยนต์ 4 คนั ต้องการนํารถยนต์เก่าไปแลกรถใหม่ 1 คนั รถยนต์ท่ีนําไป
แลก มีมลูคา่ตามบญัชี 900,000 คา่เส่ือมราคาสะสม 240,000 ราคาตลาด 500,000 และบริษัทมีนโยบายวา่จะตีราคา
ใหมข่องรถยนต์ท่ีเหลืออีก 3 คนัตอนสิน้ปี เพ่ือให้แสดงมลูคา่ท่ีถกูต้อง แตจ่ะไมถื่อปฏิบติัทกุปี  

ให้ทํา 

1)ให้บนัทกึบญัชีในสมดุรายวนัทัว่ไปในการแลกเปล่ียนรถยนต์ 6 คะแนน 

2)จากนโยบายการตีราคารถใหม่ 3 คนัทา่นเห็นวา่สมควรหรือไม ่และหากบริษัทไมป่ฏิบติัทกุสิน้ปีสามารถทําได้

หรือไม ่(5 คะแนน) 

ตอบ 

1) หากกิจการได้รับรายการท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์จากการแลกเปล่ียนกบัรายการสนิทรัพย์ท่ีไมเ่ป็นตวัเงินหรือ
แลกเปล่ียนกบัทัง้รายการสินทรัพย์ท่ีเป็นตวัเงินและไมเ่ป็นตวัเงิน กิจการต้องวดัมลูคา่ต้นทนุของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
ท่ีได้รับจากการแลกเปล่ียนดงักลา่วด้วยมลูคา่ยติุธรรม ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุตธิรรมของสิ่งที่นําไปแลกแต่หากไม่ทราบ

แน่ชัดว่าสิ่งที่นําไปแลกเท่ากับเท่าใด ให้รับรู้ที่ดนิอาคารอุปกรณ์ที่ได้โดยใช้ราคายุตธิรรมของสิ่งที่ได้มา ยกเว้น
ในกรณีท่ี 1) รายการแลกเปล่ียนท่ีขาดเนือ้หาเชิงพาณิชย์ หรือ 2) กิจการไม่สามารถวดัมลูค่ายติุธรรมทัง้ของสนิทรัพย์ท่ี
ได้มาและสนิทรัพย์ท่ีนําไปแลกได้อยา่งน่าเช่ือถือ ซึง่ในกรณีท่ีไมไ่ด้บนัทกึบญัชีสนิทรัพย์ท่ีได้มาด้วยมลูคา่ยติุธรรม กิจการ
จะต้องใช้มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ท่ีนําไปแลกเปล่ียน  

ในกรณีนี ้ ถือวา่เป็นการแลกท่ีมีเนือ้หาเชิงพาณิชย์ จงึต้องใช้มลูคา่ยติุธรรมของสิง่ท่ีนําไปแลกบนัทกึรับรู้เป็น
ต้นทนุของสิง่ท่ีได้รับมาจากการแลก ตามการบนัทกึบญัชีดงันี ้ 

1 กค. 25x6 รถยนต์ใหม่      500,000  
คา่เส่ือมราคาสะสม - รถยนต์เดิม      240,000  
ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์      160,000  

รถยนต์เดิม      900,000  
บนัทกึแลกรถยนต์เก่ากบัรถยนต์ใหม่ 

 2) อ้างถงึ ม.บช. 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ กิจการมีทางเลือกในการนําเสนอมลูคา่
ท่ีดินอาคารอปุกรณ์โดยอาจแสดงด้วยราคาทนุ หรือราคาท่ีตีใหมก็่ได้ โดยกิจการต้องใช้นโยบายบญัชีเดียวกนัสําหรับท่ีดิน 
อาคารและอปุกรณ์ ทกุรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนั (ยอ่หน้าท่ี 29) ซึง่ราคาท่ีตีใหมคื่อมลูคา่ยติุธรรม ณ วนัท่ีมีการ
ตีราคาใหมห่กัด้วยคา่เส่ือมราคาสะสม และผลขาดทนุจากการด้อยคา่สะสมท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั กิจการต้องตีราคา
สนิทรัพย์ใหมอ่ย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้แน่ใจวา่มลูค่าตามบญัชีจะไมแ่ตกตา่งจากมลูคา่ยติุธรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาการ
รายงานอยา่งมีสาระสําคญั (ยอ่หน้าท่ี 31)  

ทัง้นี ้ หากกิจการเลือกท่ีจะแสดงมลูคา่ด้วยราคาท่ีตีใหมแ่ละตีราคารถยนต์ท่ีมีอยูท่กุคนั (โจทย์ข้อนีร้ะบวุา่จะตี
เพิ่มอีก 3 คนัท่ีเหลือ และหากมีสมมติฐานวา่รถท่ีได้มาใหมน่ัน้สะท้อนมลูคา่ยติุธรรมอยา่งเหมาะสมแล้ว) ก็ยอ่มสามารถ
ทําได้ โดยจะต้องตีราคาใหมอ่ยา่งสม่ําเสมอ ทัง้นี ้ แม้ว่ากจิการอาจไม่ได้ตรีาคาทุกปี แต่หากมูลค่ายุตธิรรมของ
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รถยนต์เหล่านี ้ “มีมูลค่าตามบัญชีที่ไม่แตกต่างจากมูลค่ายุตธิรรม ณ วันสิน้รอบระยะเวลาการรายงานอย่างมี
สาระสาํคัญ” กจิการกไ็ม่จาํเป็นต้องตีราคาทุกปีแต่อย่างใด ดังนัน้ นโยบายการบัญชีที่กจิการเลือกที่จะใช้นัน้
สามารถกระทาํได้ และถือว่าสอดคล้องกับ ม.บช. 16 (ปรับปรุง 2552) 

ข้อ	1 ข	การคดิค่าเส่ือมราคา 

บริษัทองัคาร จํากดั มีการผลติสินค้าในปริมาณท่ีลดลง เน่ืองจากในช่วงเดือน มกราคมถงึเดือนพฤษภาคม 25x7 
มีสถานการณ์ความไมส่งบภายในประเทศ บริษัทจงึหยดุคิดค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรเป็นเวลา 3 เดือน โดยถือโอกาสนีใ้น
การซอ่มแซมและบํารุงรักษาเคร่ืองจกัรดงักลา่ว ดงันัน้ ในปี 25x7 บริษัทจงึคิดคา่เส่ือมราคาเคร่ืองจกัรเพียง 9 เดือน 
(บริษัทคิดคา่เส่ือมราคาตามวิธีเส้นตรง)  

ให้ทํา  

ทา่นเหน็สมควรกบัการคิดคา่เส่ือมราคาของบริษัทหรือไม ่จงอธิบายพร้อมทัง้ให้เหตผุล 

ตอบ 

บริษัทอังคารไม่สมควรที่จะหยุดคดิค่าเส่ือมเคร่ืองจักรดงักล่าวแม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 3 เดือนก็
ตาม โดยจะต้องคดิค่าเส่ือมเตม็ปีตามปกต ิ  ทัง้นี ้ อ้างถงึ ม.บช. 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
กิจการต้องปันสว่นจานวนท่ีคิดคา่เส่ือมราคาของสนิทรัพย์อยา่งมีระบบตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ (ยอ่หน้า 
50) ซึง่การคิดคา่เส่ือมราคาของสนิทรัพย์จะเร่ิมต้นเม่ือสนิทรัพย์นัน้พร้อมใช้งาน และจะสิน้สดุเม่ือกิจการตดัรายการ
สนิทรัพย์นัน้ หรือจดัประเภทสนิทรัพย์นัน้เป็นสนิทรัพย์ถือไว้เพ่ือขาย ดงันัน้ “หากกิจการตดัคา่เส่ือมราคาตามวิธีเส้นตรง” 
กิจการไมอ่าจหยดุคิดคา่เส่ือมราคาของสนิทรัพย์เม่ือกิจการไมไ่ด้ใช้งานสนิทรัพย์นัน้ หรือปลดจากการใช้งานประจํา เว้น
แตส่นิทรัพย์นัน้ได้คิดคา่เส่ือมราคาหมดแล้ว  (ย่อหน้า 55) 

ข้อ	1 ค การวดัมูลค่าของที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

บริษัทพฤหสั จํากดั ซือ้ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ รวมมลูคา่ 18 ล้านบาท โดยท่ีดินมีบ้านไม้ด้วยตีมลูคา่ 12 ล้าน
บาท อาคารมลูคา่ 5 ล้านบาท และอปุกรณ์มลูคา่ 3 ล้านบาท บริษัทต้องการนําท่ีดินดงักลา่วมาทําลานจอดรถ ซึง่บริษัท
เสียคา่จดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิท่ีกรมท่ีดินเป็นเงิน 2,400 บาท คา่ปรับปรุงและถมท่ี  150,000 บาท คา่ทําถนน + ลาน
จอดรถ 260,000 บาท คา่รือ้ถอนบ้านเก่า 40,000 บาท โดยขายไม้เก่าได้เงิน 30,000 บาท  

ให้ทํา 

แสดงการคํานวณราคาทนุของท่ีดิน 

ตอบ 

การซือ้สนิทรัพย์ในครัง้นี ้ จะถือว่ากิจการได้รับสินทรัพย์ 3 รายการ คือ ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ท่ีมีราคาซือ้
รวมกนั 20 ล้านบาท ในขัน้แรกจงึต้องปันสว่นราคาซือ้ให้กบัสนิทรัพย์ทัง้สามรายการ ทัง้นี ้บ้านไม้ท่ีได้มานัน้จะถกูรือ้ทิง้ใน
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ท่ีสดุ จงึถือเป็นสว่นหนึง่ของต้นทนุท่ีดิน แตใ่ห้นําเงินท่ีได้จากการขายไม้เก่านัน้ไปหกัออก สว่นค่าโอนกรรมสทิธ์ิจะถือเป็น
คา่โอนกรรมสทิธ์ิอสงัหาริมทรัพย์ (ท่ีดิน และอาคาร) จงึต้องปันสว่นมลูคา่ สว่นการปรับปรุงและถมท่ีนัน้ เม่ือดําเนินการ
เสร็จ จะไม่สามารถแยกออกจากท่ีดินได้ จงึถือเป็นสว่นหนึง่ของต้นทนุท่ีดิน ในขณะท่ีคา่ทําถนนและลานจอดรถจะถือเป็น 
“สว่นปรับปรุงท่ีดิน” ดงันัน้ ราคาทนุของท่ีดินจงึมีมลูคา่ 10,961,694บาท ตามการคํานวณดงันี ้ 

การปันสว่นราคาซือ้ 

 ราคาประเมิน  

สดัสว่น
ราคา

ประเมิน  ปันสว่นราคาซือ้  
 ท่ีดินพร้อมบ้านไม้        12,000,000  60%     10,800,000  
 อาคาร         5,000,000  25%      4,500,000  
 อปุกรณ์         3,000,000  15%      2,700,000  
 รวม        20,000,000  100%     18,000,000  

 

การวดัมลูคา่ท่ีดิน 

  หน่วย: บาท  
มลูคา่ซือ้ท่ีปันสว่นให้ท่ีดิน   10,800,000  
บวก คา่โอนฯ ปันสว่น (2,400 x 108/153)          1,694  
บวก คา่ปรับพืน้ท่ีและถมดิน       150,000  
บวก คา่รือ้ถอน         40,000  
หกั คา่ขายไม้เก่า      (30,000)  
รวมราคาทนุของท่ีดิน   10,961,694  

 

  



P a g e  | 6 

โดย ดร.สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ไม่อนญุาตให้เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์อย่างเดด็ขาด   

(สนใจติว CPA วิชาการบญัชี 1 - 2 ติดตอ่ 081-755-0543 / www.cpasolution.net) ครัง้ท่ี 3/57 เร่ิม 23 - 24 ส.ค. 57 

ข้อ 2	การรวมธุรกจิเป็นข้ัน 

ณ วนัท่ี 1/1/25x1 บริษัท ก ลงทนุในหุ้นสามญับริษัท ข 30% คิดเป็นเงิน 850,000 บาท ซึง่ทําให้บริษัท ก มี
อิทธิพลอยา่งมีสาระสําคญัแตไ่มมี่อํานาจควบคมุบริษัท ข ณ วนัสิน้ปี 25x1 บริษัท ข ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงิน 
50,000 บาท มีผลกําไรสทุธิสําหรับปี 350,000 บาท และบริษัท ข มีการตีราคาสนิทรัพย์เพิ่มขึน้ และรับรู้สว่นเกินจากการตี
ราคาสนิทรัพย์เป็นสว่นหนึง่ขององค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของในปีนี ้20,000 บาท 

ตอ่มาวนัท่ี 1/1/25x2 บริษัท ก ลงทนุในบริษัท ข เพิ่มอีก 50% คิดเป็นเงิน 2,500,000 บาท โดยมลูคา่ยติุธรรม
ของเงินลงทนุ 30% ท่ีซือ้ครัง้แรกคือ 950,000 บาท และมลูคา่ยติุธรรมของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ ณ วนัท่ีบริษัท 
ก มีอํานาจควบคมุในบริษัท ข เทา่กบั 850,000 บาท ทัง้นี ้ บริษัท ข มีมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิตามบญัชีในวนัท่ี 1/1/25x2 
เทา่กบั 4,000,000 บาท และมีหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้เป็นจํานวน 100,000 บาทท่ีไมไ่ด้บนัทกึบญัชีแตเ่ปิดเผยข้อมลูในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงิน ซึง่บริษัท ก เหน็วา่มีความเป็นไปได้ท่ีจะต้องจ่ายชําระหนีด้งักลา่วเป็นเงิน 40,000 บาท เทา่นัน้  

ให้ทํา 

1. คํานวณคา่ความนิยม ณ วนัรวมธุรกิจ (6 คะแนน) 

2. คํานวณผลกําไรท่ีเก่ียวข้องกบัการรวมธุรกิจ ท่ีบริษัท ก จะรับรู้ ณ วนัท่ีได้รับอํานาจควบคมุ (6 คะแนน) 

3. สว่นเกินจากการตีราคาสินทรัพย์ จะมีผลยงัอย่างไรในการรวมธุรกิจ (4 คะแนน) 

4. หนีส้นิอาจเกิดขึน้ มีผลอยา่งไรในการรวมธุรกิจ (4 คะแนน) 

ตอบ 

1) คาํนวณค่าความนิยม ณ วันรวมธุรกจิ 

 หน่วย: บาท  
เงินลงทนุจ่ายซือ้หุ้น 50% ครัง้หลงัท่ีทําให้ได้มาซึง่อํานาจควบคมุ  2,500,000  
มลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทนุ 30% ท่ีซือ้มาก่อนหน้า     950,000  
มลูคา่ยติุธรรมของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ 20%     850,000  
มลูคา่เงินลงทนุท่ีบริษัทใหญ่จ่ายซือ้ และสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ  4,300,000  
หกั มลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์สทุธิของบริษัท ข 
มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์สทุธิ  4,000,000  
หกั หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ท่ีคาดวา่จะต้องจ่ายในอนาคต    (40,000)  
มลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์สทุธิ  3,960,000  
คา่ความนิยมจากการรวมธุรกิจบริษัท ข     340,000  
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2) คาํนวณผลกาํไรที่เก่ียวข้องกับการรวมธุรกจิ ที่บริษัท ก จะรับรู้ ณ วันที่ได้รับอาํนาจควบคุม 

โจทย์ข้อนี ้ ถือเป็นการรวมธุรกิจท่ีดําเนินการสําเร็จเป็นขัน้ๆ ซึง่ ม.รง. 3 เร่ืองการรวมธรุกิจ ย่อหน้าท่ี 41-42 ได้
ระบวุา่ “หากผู้ ซือ้ได้รับอํานาจในการควบคมุ โดยท่ีผู้ ซือ้เคยมีสว่นได้เสียในผู้ถกูซือ้อยูก่่อนวนัซือ้แล้วถือวา่เป็นเป็นการรวม
ธุรกิจท่ีดําเนินการเป็นขัน้ๆ โดยผู้ ซือ้ต้องวดัมลูค่าสว่นได้เสียท่ีผู้ ซือ้ถืออยูใ่นผู้ถกูซือ้ก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหมโ่ดยใช้มลูคา่
ยติุธรรม ณ วนัท่ีซือ้และรับรู้ผลกําไรหรือขาดทนุท่ีเกิดขึน้โดยทนัที ดงันัน้ ผลกาํไรที่เก่ียวข้องกับการรวมธุรกจิ ที่บริษัท 
ก จะรับรู้ ณ วันที่ได้รับอาํนาจควบคุมจะเท่ากับผลต่างระหว่างมูลค่ายุตธิรรมกับมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์
ของเงนิลงทุน 30% ที่เคยซือ้มาแล้ว คดิเป็นเงนิ 4,000 บาท ตามการคํานวณตอ่ไปนี ้ 

 หน่วย: บาท  
มลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์สทุธิ 30% ของบริษัท ข ณ วนัท่ี 1/1/25x2     950,000  
เงินลงทนุจ่ายซือ้สนิทรัพย์สทุธิ 30% ของบริษัท ข ณ วนัท่ี 1/1/25x1     850,000  
บวก สว่นแบง่กําไร (350,000 x 30%)     105,000  
บวก สว่นแบง่ในองค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ (20,000 x 30%)        6,000  
หกั เงินปันผลของบริษัท ข (50,000 x 30%)    (15,000)  
มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์สทุธิ 30% ของบริษัท ข ณ วนัท่ี 1/1/25x2     946,000  
ผลกําไรจากการโอนหมวดเงินลงทนุ (จากบ.ร่วมเป็นบ.ยอ่ย)        4,000  

 

3) ส่วนเกนิจากการตีราคาสนิทรัพย์ จะมีผลอย่างไรในการรวมธุรกจิ (4 คะแนน) 

จากโจทย์ข้างต้น ก่อนหน้าท่ีบริษัท ก จะมีอํานาจควบคมุบริษัท ข (ซึง่เกิดจากการซือ้หุ้นครัง้หลงั 50% ในวนัท่ี 
1/1/25x2) นัน้ บริษัท ข มีการตีราคาสนิทรัพย์เพิ่ม (สทุธิ) 20,000 บาท ซึง่จํานวนดงักลา่วสง่ผลให้บริษัท ก ต้องรับรู้เป็น 
“องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของในบริษัทร่วม” แสดงเป็นสว่นหนึง่ของสว่นของเจ้าของในงบการเงินตามวิธีสว่นได้
เสีย คิดเป็นเงิน 6,000 บาท เม่ือได้รับอํานาจควบคมุในภายหลงั บริษัท ข จะต้องบนัทกึ “ล้าง” มลูคา่ดงักลา่วออก ให้ถือ
เสมือนวา่มีการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วมนัน้ออกไป  

รายการดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบใดๆ ในการรวมธุรกิจ เน่ืองจาก ม.รง. 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ืองการรวมธุรกิจ 
มีข้อสมมตฐิานว่ามูลค่าเงนิลงทุนที่บริษัทใหญ่จ่ายซือ้หุ้นของบริษัทย่อยจะประกอบด้วยเงนิลงทุนจ่ายซือ้ บวก
กับมูลค่ายุตธิรรมของหุ้น 30% ที่ถือก่อนหน้าวันที่ 1/1/25x2 ดังนัน้ องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของใน
บริษัทร่วม จงึไม่มีผลกระทบใดๆ กับการรวมธุรกจิ 

 

4) หนีส้นิอาจเกดิขึน้ มีผลอย่างไรในการรวมธุรกจิ (4 คะแนน) 

จากโจทย์ข้างต้น บริษัท ข มีหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ 100,000 บาท (ซึง่ในมมุมองของ ข ถือเป็นจํานวนท่ีโอกาสจ่าย
ชําระหนีส้นิยงัไมถ่งึระดบัคอ่นข้างแน่ จงึยงัไมรั่บรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน) อยา่งไรก็ตาม ม.รง. 3 (ปรับปรุง 2555) ระบุ
ให้กิจการต้องรับรู้สนิทรัพย์ หนีส้นิ และหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ท่ีระบไุด้ของผู้ถกูซือ้ด้วยมลูคา่ยติุธรรม ณ วนัท่ีได้รับอํานาจ
ควบคมุ โดยหนีส้นิที่อาจเกดิขึน้ที่ต้องรับรู้ คือจาํนวนที่ผู้ซือ้ธุรกจิคาดว่าจะสูญเสียประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ และ
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สามารถวัดมูลค่ายุตธิรรมของหนีส้นิเหล่านัน้ได้อย่างน่าเช่ือถือ ดังนัน้ จาํนวนที่มีผลต่อการรวมธุรกจิในกรณีนี ้
คือ 40,000 บาท ซึ่งจะลดมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์สุทธิของบริษัทที่ถูกซือ้ลง ทาํให้ค่าความนิยมจากการซือ้
ธุรกจิเพิ่มขึน้ 
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ข้อ 3	ก หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

บริษัทสีสวย จํากดั ถกูลกูค้าฟ้องเรียกคา่เสียหายเป็นจํานวนเงิน 10 ล้านบาท คดีอยู่ระหวา่การพิจารณาของ
ศาลชัน้ต้น ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทแจ้งวา่ผลแพ้ชนะคดีนัน้กํา้กึง่กนั โดยปัจจบุนับริษัทอยูใ่นระหวา่งการจดัทํางบ
การเงินสําหรับปี 25x1 

ให้ทํา 

บริษัทควรรับรู้รายการดงักลา่วตามแมบ่ทการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องหรือไม ่
เพราะเหตใุด หากไมรั่บรู้กิจการสามารถทําอยา่งไรได้บ้าง (5คะแนน) 

ตอบ 

ภาระผกูพนัตามคดีความฟ้องร้องดงักลา่วถือเป็น “หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้” เน่ืองจากความน่าจะเป็นท่ีกิจการจะ
สญูเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายชําระภาระผกูพนัอยูใ่นระดบัไมถ่งึ  “ความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่”  หรือ
อธิบายง่ายๆ วา่ความน่าจะเป็นท่ีต้องจ่ายชําระหนีส้นิภาระผกูพนันีย้งัไมม่ากไปกวา่ 50% ซึง่อ้างถงึ ม.บช. 37 (ปรับปรุง 
2552) เร่ืองประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ และสนิทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึน้ “กจิการต้องไม่รับรู้หนีส้นิที่อาจเกดิขึน้
แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้อง (เว้นแต่เม่ือความน่าจะเป็นที่กจิการจะสูญเสียทรัพยากรเพ่ือจ่ายชาํระหนีส้นิ
นัน้อยู่ในระดับไม่น่าเป็นไปได้)” ดังนัน้ กจิการจงึต้องเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงนิประจาํปี 
25x1 

ข้อ 3	ข	การปรับโครงสร้างหนีท้ีมี่ปัญหา (อ้างถงึแนวข้อสอบเก่าคร้ังที่ 1/2556	ซ่ึงไม่แตกต่าง

กนัอย่างมีนัยสําคญั)	

บริษัทกายเวอร์ จํากดั กําลงัเจรจาปรับโครงสร้างหนีก้บัธนาคาร ซึง่มีข้อมลูเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างหนี ้
ดงัตอ่ไปนี ้ 

หนีต้ัว๋      500,000  บาท 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย          56,000  บาท 

โอนท่ีดินชําระหนี ้มลูคา่ยติุธรรมของท่ีดิน      350,000  บาท 

ท่ีดินราคาทนุ      360,000  บาท 

หลงัจากโอนท่ีดินชําระหนีแ้ล้ว ธนาคารลดหนีใ้ห้เหลือ      180,000  บาท 

และลดอตัราดอกเบีย้ให้จาก 15% เหลือ 6 % 

โดยธนาคารผู้ เป็นเจ้าหนีต้กลงยืดเวลาชําระหนีอ้อกไปอีก 4 ปี 
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ตารางมลูคา่ปัจจบุนัของเงิน 1 บาท (PVIF) เป็นดงันี ้ 

N / i% 1% 2% 3% 4% 5% 
1 0.9901  0.9804  0.9709  0.9615  0.9524  
2 0.9803  0.9612  0.9426  0.9246  0.9070  
3 0.9706  0.9423  0.9151  0.8890  0.8638  
4 0.9610  0.9238  0.8885  0.8548  0.8227  
5 0.9515  0.9057  0.8626  0.8219  0.7835  

ให้ทํา 

1. คํานวณอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงของการปรับโครงสร้างหนีค้รัง้นี ้(ถ้ามี) 

2. บนัทกึบญัชีท่ีเก่ียวข้องกบัการปรับโครงสร้างหนีข้องบริษัทกายเวอร์ 

ตอบ 

ขัน้แรก คํานวณมลูคา่ตามบญัชีของเจ้าหนีห้ลงัจากโอนท่ีดิน (ก่อนเปล่ียนแปลงเง่ือนไขฯ) 

มลูคา่ตามบญัชีของเจ้าหนี ้      556,000  บาท 

หกั มลูคา่ยติุธรรมของท่ีดินท่ีโอนเพ่ือชําระหนี ้ -    350,000  บาท 

มลูคา่ตามบญัชีของเจ้าหนีค้งเหลือก่อนการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขชําระหนี ้      206,000  บาท 

ขัน้ท่ี 2 คํานวณหากระแสเงินสดท่ีต้องจ่ายหลงัปรับเง่ือนไขฯ 

กระแสเงินสดท่ีลกูหนีต้้องจ่ายตลอดสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้(หลงัปรับเง่ือนไข) 

เงินต้น      180,000  บาท 

ดอกเบีย้ตามสญัญาปรับโครงสร้าง (180,000 x 4 ปี x 6%)        43,200  บาท 

รวมกระแสเงินสดท่ีลกูหนีต้้องจ่ายตลอดสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้      223,200  บาท 

ขัน้ท่ี 3 คํานวณหาผลตา่งกระแสเงินสดท่ีจ่ายสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชีของเจ้าหนี ้

กระแสเงินสดท่ีลกูหนีต้้องจ่ายตลอดสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้(หลงัปรับเง่ือนไข)      223,200  บาท 

มลูคา่ตามบญัชีของเจ้าหนีค้งเหลือก่อนการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขชําระหนี ้      206,000  บาท 

กระแสเงินสดท่ีต้องจ่ายตลอดสญัญา > มลูคา่ตามบญัชีเจ้าหนี ้        17,200  บาท 

ซึง่หมายความว่ากิจการลกูหนีกู้้ เงิน 206,000 บาทอีกครัง้ (refinance) โดยเสียดอกเบีย้ตลอดสญัญา 17,200 บาท  

ลกูหนีจ้ะต้องคํานวณหาอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงเพ่ือบนัทกึบญัชี 
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ขัน้ท่ี 4 การคํานวณหาอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 

เน่ืองจากลกูหนีจ้่ายชําระมากกวา่ท่ีเป็นหนีเ้ป็นเงิน 17,200 บาท ซึง่ถือวา่ลกูหนีกู้้ เงินอีกครัง้ 206,000 บาท และ
จ่ายดอกเบีย้ 17,200 บาท ตลอดสญัญา จึงต้องคํานวณอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง (Effective Interest Rate) ตามการ
คํานวณตอ่ไปนี ้ 

สมมติสุม่อตัราคิดลดท่ี 2% จะได้มลูคา่ปัจจบุนัตามการคํานวณตอ่ไปนี ้ 

สมมติสุม่คา่ท่ี 2% 
ปี  กระแสเงินสดจ่าย  PV factor 2% มลูคา่ปัจจบุนัท่ี 2% 
1        10,800  0.9804          10,588.32  
2        10,800  0.9612          10,380.96  
3        10,800  0.9423          10,176.84  
4      190,800  0.9238         176,261.04  

 223,200.00          207,407.16  

สมมติสุม่อตัราคิดลดท่ี 3% จะได้มลูคา่ปัจจบุนัตามการคํานวณตอ่ไปนี ้

สมมติสุม่คา่ท่ี 3% 
ปี  กระแสเงินสดจ่าย  PV factor 3% มลูคา่ปัจจบุนัท่ี 3% 
1        10,800  0.9709          10,485.72  
2        10,800  0.9426          10,180.08  
3        10,800  0.9151            9,883.08  
4      190,800  0.8885         169,525.80  

 223,200.00          200,074.68  
 

สรุปมลูคา่ปัจจบุนัจากการสุม่ค่า 
อตัราคิดลด  มลูคา่ปัจจบุนั  

2%  207,407.16  บาท 
3%  200,074.68  บาท 

ผลตา่ง     7,332.48  บาท 
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จงึต้องเทียบบรรยติัไตรยางค์ดงันี ้ 
มลูคา่ปัจจบุนัต่างไป 7,332.48 เกิดจากผลตา่งของอตัราคิดลด = 1% 
มลูคา่ปัจจบุนัต่างไป 1,407.16 เกิดจากผลตา่งของอตัราคิดลด = 1% / 7,332.48 x 1,407.16 

 (207,407.16 - 206,000)  
= 0.19% 

ดงันัน้อตัราคิดลดของโจทย์ข้อนี ้ = 2% + 0.19% 
= 2.19% 

ทัง้นี ้ ในการบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างหนีใ้นแตล่ะปี กิจการลกูหนีจ้ะต้องจ่ายชําระหนีใ้ห้กบัเจ้าหนี ้
ตามสญัญาซึง่เทา่กบัการจ่ายดอกเบีย้และเงินต้นตามสญัญาการปรับโครงสร้างหนีท่ี้ได้จากการคํานวณตารางตดับญัชี
ดงันี ้ 

ตารางตดับญัชีการจ่ายชําระหนีแ้ก่เจ้าหนี ้

งวด  เงินสดจ่าย  ตดัดอกเบีย้ (2.19%) ตดัเงินต้น เงินต้นคงเหลือ 
0       206,000  
1        10,800       4,511                 6,289        199,711  
2        10,800       4,374                 6,426        193,285  
3        10,800       4,233                 6,567        186,707  
4      190,800       4,089              186,707                -   

 *ปีท่ี 4 ปัดเศษ 7 บาท  

และขัน้ตอนสดุท้าย บนัทกึบญัชีดงันี ้ 

การบนัทกึบญัชีท่ีเก่ียวข้อง 
ณ วนัทําสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้
ผลขาดทนุจากการตีราคาท่ีดิน  10,000  

ท่ีดิน  10,000  
บนัทกึการตีราคาท่ีดิน 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย  56,000  
เจ้าหนีเ้งินกู้   294,000  

ท่ีดิน  350,000  
บนัทกึการโอนท่ีดินเพ่ือชําระหนีบ้างสว่น 

เจ้าหนีเ้งินกู้   206,000  
เจ้าหนีเ้งินกู้ตามสญัญาปรับโครงสร้าง  206,000  
บนัทกึการปรับโครงสร้างหนีท่ี้มีปัญหา 
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สิน้ปีท่ี 1 
ดอกเบีย้จ่าย 4,511  
เจ้าหนีเ้งินกู้  6,289  

เงินสด  10,800  
บนัทกึการจ่ายเงินคืนเจ้าหนีต้ามสญัญาการปรับโครงสร้างฯ 

สิน้ปีท่ี 2 
ดอกเบีย้จ่าย 4,374  
เจ้าหนีเ้งินกู้  6,426  

เงินสด  10,800  
บนัทกึการจ่ายเงินคืนเจ้าหนีต้ามสญัญาการปรับโครงสร้างฯ 

สิน้ปีท่ี 3 
ดอกเบีย้จ่าย 4,233  
เจ้าหนีเ้งินกู้  6,567  

เงินสด  10,800  
บนัทกึการจ่ายเงินคืนเจ้าหนีต้ามสญัญาการปรับโครงสร้างฯ 

สิน้ปีท่ี 4 
ดอกเบีย้จ่าย 4,089  
เจ้าหนีเ้งินกู้   186,707  

เงินสด  190,796  
บนัทกึการจ่ายเงินคืนเจ้าหนีต้ามสญัญาการปรับโครงสร้างฯ 
(ปัดเศษ 7 บาท) 
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