
บทที่ 8 การปรับโครงสร้างหนีท้ี่มีปัญหา

การปรับโครงสร้างหนีท้ีมี่ปัญหา หมายถึง การทีเ่จ้าหนีย้ินยอมผอ่นปรนเง่ือนไขการช าระหนีใ้ห้ลกูหนีท้ีป่ระสบปัญหา

ทางการเงิน ซึ่งตามปกตจิะไม่พิจารณายินยอมให้ การยินยอมนัน้อาจเกิดขึน้จากเหตผุลทางเศรษฐกิจหรือทางกฎหมาย 

การปรับโครงสร้างหนีท้ีมี่ปัญหาให้รวมถึงการทีเ่จ้าหนีย้ดึทรัพย์หรือกลบัเข้าครอบครองสนิทรัพย์ หรือการทีล่กูหนีโ้อน

สนิทรัพย์หรือสว่นได้เสยีในสว่นของเจ้าของของลกูหนีใ้ห้แก่เจ้าหนี ้

วนัทีป่รับโครงสร้างหนี ้หมายถึง วนัทีมี่การปรับโครงสร้างหนีไ้ม่วา่จะเกิดขึน้ก่อนหรือหลงัวนัทีห่นีค้รบก าหนดช าระ

หรือในขณะทีห่นีค้รบก าหนดช าระ วนัทีป่รับโครงสร้างหนี ้คอื วนัทีก่ารปรับโครงสร้างหนีเ้สร็จสมบรูณ์ ซึ่งอาจจะเป็นวนัใด

วนัหนึง่ตอ่ไปนีท้ีเ่กิดขึน้ก่อน

ก. วนัทีมี่การโอนสนิทรัพย์หรือสว่นได้เสยีในสว่นของเจ้าของ

ข. วนัเร่ิมต้นของเง่ือนไขใหม่

ค. วนัทีเ่กิดเหตกุารณ์ซึ่งถือเป็นเง่ือนไขในการท าให้การปรับโครงสร้างหนีเ้สร็จสมบรูณ์ วนัดงักลา่วอาจเกิดขึน้ภาย

หลงัวนัทีใ่นสญัญา หรือหลงัจากทีมี่ค าสัง่ศาลให้ฟืน้ฟกิูจการของลกูหนีแ้ล้ว

เงินลงทนุในลกูหนี ้หมายถึง จ านวนหนีท้ีเ่จ้าหนีมี้สทิธิเรียกเก็บจากลกูหนีเ้ม่ือทวงถามหรือเม่ือครบก าหนดเฉพาะทีไ่ด้

บนัทกึไว้ในบญัชี บวกหรือหกัด้วยรายการทีบ่นัทกึในบญัชีของดอกเบีย้ค้างรับ สว่นลดหรือสว่นเกินมลูคา่ทีย่งัตดัจ าหน่าย

ไม่หมด คา่ใช้จ่ายทางการเงินทีเ่ก่ียวข้อง คา่ใช้จ่ายโดยตรงเพ่ือการได้มาและการลดมลูคา่ทีน่ ามาปรับจ านวนหนีโ้ดยตรง

มลูคา่ตามบญัชีของลกูหนี ้หมายถึง เงินลงทนุในลกูหนีห้กัด้วยคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู หรือบญัชีปรับมลูคา่อ่ืนๆ

วิธีการปรับโครงสร้างหนี ้

1. โอนสินทรัพย์เพื่อช าระหนี ้

การบนัทกึบญัชีในสว่นของลกูหนี ้

- ลกูหนีต้้องรับรู้ผลตา่งระหวา่ง BV Asset กบั FMV โดยจะรับรู้เป็นก าไร (ขาดทนุ) จากการโอนสนิทรัพย์

- บนัทกึผลตา่งของราคาตามบญัชีของหนี ้(BV Debt) ทีม่ากกวา่มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทีโ่อนช าระหนี ้(FMV)

เป็น "ก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี"้

การบนัทกึบญัชีในสว่นของเจ้าหนี ้

เจ้าหนีรั้บโอนสนิทรัพย์มาช าระหนี ้เจ้าหนีต้้องรับรู้ผลตา่งของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทีน้่อยกวา่มลูคา่สทุธิ (จาก

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู) ตามบญัชีของลกูหนีเ้ป็น "ขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี"้

2. ออกหุ้นทุนหรือโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของให้แก้เจ่หนี ้(แปลงหนีเ้ป็นทุน)

การบนัทกึบญัชีในสว่นของลกูหนี ้

- บนัทกึการออกหุ้นทนุตามปกต ิโดยต้องรับรู้ "สว่นเกินทนุหรือสว่นลดมลูคา่หุ้นสามญั" ตามปกติ

- บนัทกึผลตา่งระหวา่งมลูคา่ยตุธิรรมของหุ้นทนุทีอ่อกให้กบัราคาตามบญัชีของหนีเ้ป็น "ก ำไรจำกกำรปรับ
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โครงสร้างหนี"้

การบนัทกึบญัชีในสว่นของเจ้าหนี ้

เจ้าหนีจ้ะถือวา่การรับโอนหุ้นทนุเพ่ือช าระหนีเ้ป็นการรับสนิทรัพย์มาช าระหนี ้ดงันัน้เจ้าหนีต้้องรับรู้ผลตา่งของ

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทีน้่อยกวา่มลูคา่สทุธิ (จากคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู) ตามบญัชีของลกูหนีเ้ป็น "ขำดทุนจำกกำร

ปรับโครงสร้างหนี"้

3. เปล่ียนแปลงเงื่อนไขการช าระหนี ้ดังนี ้(ลักษณะเดียวหรือหลายลักษณะรวมกัน)

a. ลดอตัราดอกเบีย้ส าหรับอายทุีเ่หลอืของหนีเ้ดมิ

b. ขยายระยะเวลาช าระหนี ้

c. ลดเงินต้น

d. ลดดอกเบีย้ค้างช าระ

การบนัทกึบญัชีในสว่นของลกูหนีแ้บง่เป็น 2 กรณี ดงันี ้

- กรณีทีจ่ านวนเงินทีต้่องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่ (∑ PMT) มำกกว่ำราคาตามบญัชีของหนี ้(BV Debt)

ลกูหนีต้้องค านวณหาอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จริง เพ่ือบนัทกึรับรู้ดอกเบีย้จ่ายตลอดอายขุองสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้

- กรณีทีจ่ านวนเงินทีต้่องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่ (∑ PMT) น้อยกว่ำราคาตามบญัชีของหนี ้(BV Debt)

ให้ถือวา่ผลตา่งทีเ่จ้าหนีล้ดหนีใ้ห้เป็น "ก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี"้ และการจ่ายเงินในอนาคตให้ถือวา่เป็น

การจ่ายคนืเงินต้นเพียงอยา่งเดยีวเทา่นัน้

การบนัทกึบญัชีในสว่นของเจ้าหนี ้

- ค านวณมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดทีค่าดวา่จะได้รับในอนาคต โดยคดิลดด้วย 1)ต้นทนุทางการเงินของเจ้าหนี ้

(WACC) ซึ่งต้องไม่น้อยไปกวา่อตัราดอกเบีย้ทีก่ าหนดในเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหนี ้หรือ 2)อตัราดอกเบีย้ตลาด หรือ 

3)อตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จริงตามสญัญาเดมิ

- รับรู้ผลตา่งของมลูคา่ทีค่ านวณได้ทีน้่อยกวา่มลูคา่สทุธิ (จากคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู) ตามบญัชีของลกูหนีเ้ป็น

"ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี"้

4. การปรับโครงสร้างหนีท้ี่มีหลายลักษณะ

ตัวอย่างโจทย์ครัง้ที่ 3/2546

ณ วนัที ่1 ม.ค. 2546 ธนาคารกรุงทอง จ ากดั ได้ยินยอมให้มีการปรับโครงสร้างหนีก้บัลกูหนีบ้ริษัท ก้าวใหม่ จ ากดั

ข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องมีดงันี ้

บาท

บาท

เงินต้น

ดอกเบีย้ทีธ่นาคารกรุงทอง มีสทิธิได้รับกฎหมายแตไ่ม่ได้บนัทกึบญัชี 100,000                      

4,000,000                   
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หนีส้นิดงักลา่วมีทีด่นิเป็นหลกัประกนั

ข้อตกลงในการปรับโครงสร้างหนี ้มีดงันี ้

1. บริษัท ก้าวใหม่ จ ากดั จะโอนทีด่นิให้แก่ ธนาคารกรุงทอง เพ่ือเป็นการช าระหนีท้ีด่นิดงักลา่วมีราคาทนุเดมิ 

1,000,000 บาท มีราคาทีต่ใีหม่ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2542 มลูคา่ 1,200,000 บาท (บริษัท ก้าวใหม่ จ ากดั ใช้นโยบาย

บญัชีแสดงราคาทีด่นิด้วยราคาทีต่ใีหม)่ ณ วนัปรับโครงสร้างหนี ้ทีด่นิมีมลูคา่ยตุธิรรม 600,000 บาท คา่ใช้จ่ายในการน า

ทีด่นิออกขายมีน้อยมากจนไม่มีสาระส าคญั

2. ธนาคารกรุงทอง จ ากดั จะรับโอนหุ้นสามญัของบริษัท ก้าวใหม่ จ ากดั เพ่ือเป็นการช าระหนีจ้ านวน 1,000,000 หุ้น

ราคาตามมลูคา่หุ้นละ 10 บาท ณ วนัทีป่รับโครงสร้างหนีหุ้้นสามญัมีมลูคา่ยตุธิรรมหุ้นละ 1 บาท จ านวนหุ้นสามญัทีโ่อน

ให้ธนาคารกรุงทอง จ ากดั คดิเป็น 60% ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัท ก้าวใหม่ จ ากดั โดยธนาคารกรุงทอง จ ากดั

มีอ านาจในการควบคมุบริษัท ก้าวใหม่ จ ากดั อยา่งไรก็ตามข้อก าหนดของหน่วยงานทีก่ ากบัดแูลสถาบนัการเงินก าหนดให้

ธนาคารกรุงทอง จ ากดั จะต้องขายหุ้นสามญัของบริษัท ก้าวใหม่ จ ากดั ภายใน 5 ปี โดยหุ้นสามญัของบริษัท ก้าวใหม่ จ ากดั

เป็นหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด

3. ธนาคารกรุงทอง จ ากดั รับโอนทีด่นิและหุ้นสามญัของบริษัท ก้าวใหม่ จ ากดั ในวนัที ่1 ม.ค. 2546

4. ส าหรับหนีส้นิสว่นทีเ่หลอืธนาคารกรุงทอง จ ากดั ยินยอมให้บริษัท ก้าวใหม่ จ ากดั เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในการ

ช าระหนี ้ดงันี ้

a. ลดยอดหนีส้นิทีค้่างช าระให้ 1,400,000 บาท

b. ลดอตัราดอกเบีย้ตามสญัญาเดมิจาก 15% เป็น 5% จ่ายดอกเบีย้ปีละครัง้ทกุวนัที ่31 ธ.ค. โดยเร่ิม

ช าระดอกเบีย้ครัง้แรก ณ วนัที ่31 ธ.ค.2546 เป็นต้นไป

c. ยืดระยะเวลาช าระหนีท้ีค่รบก าหนดช าระจาก 31 ธ.ค.2544 เป็น 31 ธ.ค.2548

5. ธนาคารกรุงทอง จ ากดั มียอดในบญัชีคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จ านวน 300,000 บาท ณ วนัทีป่รับโครงสร้างหนี ้

อตัราดอกเบีย้ในตลาดทีธ่นาคารกรุงทอง จ ากดั จะให้กู้ยืมกบัลกูค้าปกตปิระเภทเดยีวกบับริษัท ก้าวใหม่ จ ากดั เทา่กบั 10%

6. ธนาคารกรุงทอง จ ากดั ใช้นโยบายบญัชีค านวณมลูคา่ทีค่าดวา่จะได้รับคนืของลกูหนี ้โดยใช้มลูคา่ปัจจบุนัของ

กระแสเงินสดคดิลดด้วยอตัราดอกเบีย้ในตลาด

ให้ท า 1. ค านวณก าไรจากการปรับโครงสร้างหนีข้องบริษัท ก้าวใหม่ จ ากดั

2. ค านวณขาดทนุจากการปรับโครงสร้างหนีข้องธนาคารกรุงทอง จ ากดั

3. บนัทกึรายการบญัชี ณ วนัที ่1 ม.ค.2546 และ 31 ธ.ค.2546

อตัราดอกเบีย้ตามสญัญาเดมิ 15%
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4. ธนาคารกรุงทอง จ ากดั ต้องน าบริษัท ก้าวใหม่ จ ากดั มารวมในการจดัท างบการเงินรวมด้วยหรือไม่ เพราะเหตใุด

ตอบ ส าหรับโจทย์ข้อนีถื้อวา่เป็นการปรับโครงสร้างหนีแ้บบหลายลกัษณะ โดยทีบ่ริษัท ก้าวใหม่ จ ากดั ซึ่งเป็นลกูหนีไ้ด้โอน

สนิทรัพย์ หุ้นทนุ ตลอดจนเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการช าระหนี ้ดงันัน้จึงต้องค านวณประกอบการบนัทกึบญัชี ดงันี ้

1. ค านวณก าไรจากการปรับโครงสร้างหนีข้องบริษัท ก้าวใหม่ จ ากัด

การค านวณเพ่ือพิจารณาการบนัทกึบญัชี ณ วนัทีป่รับโครงสร้างหนี ้

ราคาตามบญัชีของหนีค้งเหลอืทีมี่การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข

ราคาตามบญัชีของหนีก้่อนการปรับโครงสร้างหนี ้

หกั การโอนทีด่นิและหุ้นสามญัเพ่ือช าระหนีบ้างสว่น

มลูคา่ยตุธิรรมของทีด่นิ

มลูคา่ยตุธิรรมของหุ้นสามญั

ราคาตามบญัชีของหนีท้ีค่งเหลอื

จ านวนเงินทีต้่องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่

เงินต้น

ดอกเบีย้ (3 ปี x 1,100,000 x 5%)

จ านวนเงินทีต้่องจ่าย 55000

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้

2. ค านวณขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนีข้องธนาคารกรุงทอง จ ากัด

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดตามเง่ือนไขใหม่ อตัราสว่นลด 10% 3 ปี

เงินต้น (1,100,000 x 0.7513)

ดอกเบีย้ (55,000 x 2.486)

การค านวณขาดทนุจากการปรับโครงสร้างหนี ้

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดตามเง่ือนไขใหม่

ราคาตามบญัชีของเงินกู้ทีค่งเหลอือยู่

เงินต้นหลงัหกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู

165,000                     

1,265,000                     

1,235,000                     

136,730                        

963,160                        

963,160                        

3,700,000                  

หน่วย : บาท

826,430                        

4,100,000                     

600,000                     

2,500,000                     

1,000,000                  1,600,000                     

1,100,000                  
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ช าระหนีบ้างสว่น

ผลขาดทนุจากการปรับโครงสร้างหนี ้

3. บันทกึรายการบัญชี ณ วันที่ 1 ม.ค.2546 และ 31 ธ.ค.2546

ด้านลกูหนี ้

1/1/2546 สว่นเกินทนุจากการตรีาคาทีด่นิ (OCI)

ขาดทนุจากการโอนสนิทรัพย์

ทีด่นิ

บนัทกึผลขาดทนุจากการโอนทีด่นิเพ่ือช าระหนีบ้างสว่น

1/1/2546 ดอกเบีย้ค้างจ่าย

เจ้าหนีเ้งินกู้

สว่นลดมลูคา่หุ้นสามญั

ทีด่นิ

ทนุหุ้นสามญั

เจ้าหนีเ้งินกู้ตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้

บนัทกึก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้

31/12/2546 เจ้าหนีเ้งินกู้ตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้

เงินสด

บนัทกึการจ่ายเงินตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้

ด้านเจ้าหนี ้

1/1/2546 ทีด่นิ

เงินลงทนุในหุ้นสามญั-บริษัท ก้าวใหม่

ลกูหนีต้ามสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้ 963,160   

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู

ผลขาดทนุจากการปรับโครงสร้างหนี ้

ลกูหนีเ้งินกู้

คา่เผ่ือปรับมลูคา่

บนัทกึการปรับโครงสร้างหนีบ้ริษัท ก้าวใหม่

1,136,840                     

200,000                     

400,000                     

600,000                        

100,000                     

1,600,000-                  2,100,000                     

1,265,000                     

1,235,000                     

55,000                          

963,160                     

300,000                     

4,000,000                  

9,000,000                  

600,000                        

10,000,000                   

55,000                       

1,000,000                  

600,000                     

-                                

4,000,000                     

1,136,840                  
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31/12/2546 เงินสด (1,100,000 x 5%)

ลกูหนีต้ามสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้

ดอกเบีย้รับ (963,160 x 10%)

บนัทกึรับดอกเบีย้ตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้

4. ธนาคารกรุงทอง จ ากัด ต้องน าบริษัท ก้าวใหม่ จ ากัด มารวมในการจัดท างบการเงินรวมด้วยหรือไม่ 

เพราะเหตุใด

ธนาคารกรุงทอง จ ากดั ไม่ต้องน าบริษัท ก้าวใหม่ จ ากดั มารวมในการจดัท างบการเงินรวม เน่ืองจากธนาคารกรุงทอง 

ถือหุ้นในบริษัท ก้าวใหม่เป็นเงินลงทนุชัว่คราว

ตัวอย่างโจทย์ครัง้ที่ 1/2556 / ครัง้ที่ 2/2557

บริษัท กายเวอร์ จ ากดั ก าลงัเจรจาปรับโครงสร้างหนีก้บัธนาคาร ซึ่งมีข้อมลูเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างหนีด้งัตอ่ไปนี ้

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

โดยธนาคารผู้ เป็นเจ้าหนีต้กลงยืดเวลาช าระหนีอ้อกไปอีก 4 ปี

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

ให้ท า 1. ค านวณอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จริงของการปรับโครงสร้างหนีค้รัง้นี ้(ถ้ามี)

2. บนัทกึบญัชีทีเ่ก่ียวข้องกบัการปรับโครงสร้างหนีข้องบริษัทกายเวอร์

ตอบ 1. ค านวณอัตราดอกเบีย้ที่แท้จริงของการปรับโครงสร้างหนีค้รัง้นี ้(ถ้ามี)

ขัน้แรก ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของเจ้าหนีห้ลงัจากโอนทีด่นิ (ก่อนเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขฯ)

มลูคา่ตามบญัชีของเจ้าหนี ้

และลดอตัราดอกเบีย้ให้จาก 15% เหลอื 6%

556,000                        

หนีต้ัว๋

ดอกเบีย้ค้างจ่าย

โอนทีด่นิช าระหนี ้มลูคา่ยตุธิรรมของทีด่นิ

ทีด่นิราคาทนุ

หลงัจากโอนทีด่นิช าระหนีแ้ล้ว ธนาคารลดหนีใ้ห้เหลอื

55,000                       

41,316                       

96,316                          

500,000                     

56,000                       

350,000                     

360,000                     

180,000                     
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หกั มลูคา่ยตุธิรรมของทีด่นิทีโ่อนเพ่ือช าระหนี ้

มลูคา่ตามบญัชีของเจ้าหนีค้งเหลอืก่อนการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขช าระหนี ้

ขัน้ที ่2 ค านวณหากระแสเงินสดทีต้่องจ่ายหลงัปรับเง่ือนไขฯ

กระแสเงินสดทีล่กูหนีต้้องจ่ายตลอดสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้(หลงัปรับเง่ือนไข)

เงินต้น

ดอกเบีย้ตามสญัญาปรับโครงสร้าง (180,000 x 4 ปี x 6%)

รวมกระแสเงินสดทีล่กูหนีต้้องจ่ายตลอดสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้

17,200       

ขัน้ที ่3 ค านวณหาผลตา่งกระแสเงินสดทีจ่่ายสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชีของเจ้าหนี ้

กระแสเงินสดทีล่กูหนีต้้องจ่ายตลอดสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้(หลงัปรับเง่ือนไข)

มลูคา่ตามบญัชีของเจ้าหนีค้งเหลอืก่อนการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขช าระหนี ้

กระแสเงินสดทีต้่องจ่ายตลอดสญัญา > มลูคา่ตามบญัชีของเจ้าหนี ้

ซึ่งหมายความวา่กิจการลกูหนีกู้้ เงิน 206,000 บาท อีกครัง้ (refinance) โดยเสยีดอกเบีย้ตลอดสญัญา 17,200 บาท

ลกูหนีจ้ะต้องค านวณหาอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จริงเพ่ือบนัทกึบญัชี

ขัน้ที ่4 ค านวณหาอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จริง

เน่ืองจากลกูหนีจ้่ายช าระมากกวา่ทีเ่ป็นหนีเ้ป็นเงิน 17,200 บาท ซึ่งถือวา่ลกูหนีกู้้ เงินอีกครัง้ 206,000 บาท และจ่าย

ดอกเบีย้ 17,200 บาท ตลอดสญัญา จึงต้องค านวณอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จริงตามการค านวณตอ่ไปนี ้

สมมตสิุ่มอตัราคดิลดที ่2% จะได้มลูคา่ปัจจบุนัตามการค านวณตอ่ไปนี ้

สมมตสิุ่มคา่ที ่2%

ปี

1

2

3

4

206000 1,407.16    

สมมตสิุ่มอตัราคดิลดที ่3% จะได้มลูคา่ปัจจบุนัตามการค านวณตอ่ไปนี ้

สมมตสิุ่มคา่ที ่3%

223,200                        

206,000                        

17,200                          

10,800                     0.9804

PV factor 2%กระแสเงินสดจ่าย มลูคา่ปัจจบุนัที ่2%

350,000-                        

206,000                        

180,000                        

43,200                          

223,200                        

176,261.04                

10,176.84                  

10,380.96                  

10,588.32                  

207,407.16                

0.9238

0.9423

0.961210,800                     

10,800                     

190,800                   

223,200                   
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ปี

1

2 ########

3 1,407.16    

4

7,332.48    

0.19           

สรุปมลูคา่ปัจจบุนัจากการสุ่มคา่

อตัราคดิลด

2% บาท

3% บาท

ผลตา่ง บาท

จึงต้องเทียบบรรยตัไิตรยางค์ดงันี ้

มลูคา่ปัจจบุนัตา่งไป ###### เกิดจากผลตา่งของอตัราคดิลด 1%

มลูคา่ปัจจบุนัตา่งไป ###### เกิดจากผลตา่งของอตัราคดิลด 1%/7,332.48 x 1,407.16

=  0.19%

ดงันัน้อตัราคดิลดของโจทย์ข้อนี ้ = 2% + 0.19%

= 2.19%

ทัง้นีใ้นการบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างหนีใ้นแตล่ะปี กิจการลกูหนีจ้ะต้องจ่ายช าระหนีใ้ห้กบัเจ้าหนีต้าม

สญัญาซึ่งเทา่กบัการจ่ายดอกเบีย้และเงินต้นตามสญัญาการปรับโครงสร้างหนีท้ีไ่ด้จากการค านวณตารางตดับญัชีดงันี ้

ตารางตดับญัชีการจ่ายช าระหนีแ้ก่เจ้าหนี ้

งวด

0

1

10,800                     0.9426 10,180.08                  

10,800                     0.9151 9,883.08                    

กระแสเงินสดจ่าย PV factor 3% มลูคา่ปัจจบุนัที ่3%

10,800                     0.9709 10,485.72                  

200,074.68              

207,407.16              

มลูคา่ปัจจบุนั

7,332.48                  

เงินสดจ่าย

190,800                   0.8885 169,525.80                

223,200                   200,074.68                

10,800                     4,511                         6,289                         199,711                        

206,000                        

อตัราดอกเบีย้ 2.19% ตดัเงินต้น เงินต้นคงเหลอื
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2

3

4

*ปีที ่4 ปัดเศษ 7 บาท 2.19%

2. บันทกึบัญชีที่เก่ียวข้องกับการปรับโครงสร้างหนีข้องบริษัทกายเวอร์

ณ วนัท าสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้

ผลขาดทนุจากการตรีาคาทีด่นิ

ทีด่นิ

บนัทกึการตรีาคาทีด่นิ

ดอกเบีย้ค้างจ่าย

เจ้าหนีเ้งินกู้

ทีด่นิ

บนัทกึการโอนทีด่นิเพ่ือช าระหนีบ้างสว่น

เจ้าหนีเ้งินกู้

เจ้าหนีเ้งินกู้ตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้

บนัทกึการปรับโครงสร้างหนีท้ีมี่ปัญหา

สิน้ปีที ่1

ดอกเบีย้จ่าย

เจ้าหนีเ้งินกู้ตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้

เงินสด

บนัทกึการจ่ายเงินคนืเจ้าหนีต้ามสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้

สิน้ปีที ่2

ดอกเบีย้จ่าย

เจ้าหนีเ้งินกู้ตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้

เงินสด

บนัทกึการจ่ายเงินคนืเจ้าหนีต้ามสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้

สิน้ปีที ่3

ดอกเบีย้จ่าย

190,800                   

10,800                     

10,800                     

4,089                         

4,233                         

4,374                         

186,707                        

193,285                        

186,707                     

6,567                         

6,426                         

350,000                        

206,000                     

206,000                        

4,511                         

6,289                         

10,000                       

10,000                          

56,000                       

294,000                     

10,800                          

4,374                         

6,426                         

10,800                          

4,233                         
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เจ้าหนีเ้งินกู้ตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้

เงินสด

บนัทกึการจ่ายเงินคนืเจ้าหนีต้ามสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้

สิน้ปีที ่4

ดอกเบีย้จ่าย

เจ้าหนีเ้งินกู้ตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้

เงินสด

บนัทกึการจ่ายเงินคนืเจ้าหนีต้ามสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้

*ปัดเศษ 7 บาท

6,567                         

10,800                          

4,089                         

186,707                     

190,796                        

189              .


