
หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที่  ๘๘/๒๕๕๙ 

เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๐๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๙) 
เร่ือง  การบัญชีสําหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 

 
 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น  
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
ในการประชุมคร้ังที่  ๔๕  (๓/๒๕๕๙)  เม่ือวันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 104 (ปรบัปรุง 2559) 

เรื่อง 

การบญัชีสําหรบัการปรบัโครงสรา้งหนี้ ที่มีปัญหา 

 

คําแถลงการณ ์

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้รวมถึงวิธปีฏบัิติทางบัญชีเกี่ยวกบัการด้อยค่าของหน้ีที่ไม่มีการปรับ

โครงสร้าง เน่ืองจากวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการด้อยค่าของหน้ีในกรณีทั่วไปได้กาํหนดไว้ใน

มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น 

2 ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างหน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี ณ วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี 

เจ้าหน้ีจะต้องวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน้ีที่มีการปรับโครงสร้างโดยอาจใช้มูลค่าใดมูลค่า

หน่ึงต่อไปน้ี 

2.1 มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราต้นทุนทางการเงิน

ของเจ้าหน้ีที่จะต้องจ่ายเพ่ือการถือครองลูกหน้ีที่มีการปรับโครงสร้างตลอดอายุของสัญญา

อย่างไรกต็าม ในกรณีที่อัตราต้นทุนทางการเงินของเจ้าหน้ีตํ่ากว่าอัตราดอกเบ้ียที่กาํหนด

ตามเง่ือนไขใหม่ให้เจ้าหน้ีใช้อตัราดอกเบ้ียที่กาํหนดตามเง่ือนไขใหม่เป็นอตัราคิดลด เพ่ือมิให้

เป็นการลดจาํนวนผลขาดทุนบางส่วนจากการปรับโครงสร้างหน้ี ในงวดปัจจุบันและทดแทน

ด้วยจาํนวนดอกเบ้ียรับที่ตํ่าลงในงวดอนาคต  

2.2 มูลค่ายุติธรรมของหน้ี ซ่ึงหมายถึงราคาที่จะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสนิในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติ

ในตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด) ณ วันที่วัดมูลค่าภายใต้สภาพปัจจุบันของตลาด 

(ราคาขายออกหรือโอนออก (exit price)) โดยไม่คาํนึงว่าราคาดังกล่าวจะสังเกตได้โดยตรง

หรือได้จากการประมาณการโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าวิธอีื่น  

2.3 มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียที่

แท้จริงตามสญัญาเดิม 

2.4 มูลค่ายุติธรรมของหลักประกัน หากการชําระหน้ีของหน้ีที่ปรับโครงสร้างหน้ีข้ึนอยู่กับ

หลักประกันเป็นสําคัญและหากลูกหน้ีตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีไม่สามารถทาํตาม

เง่ือนไขที่กาํหนดไว้ได้กมี็ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่เจ้าหน้ีจะใช้สิทธิบังคับหลักประกัน

เพ่ือการชาํระหน้ี 

หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน้ีมีจาํนวนตํ่ากว่าเงินลงทุนในลูกหน้ี เจ้าหน้ีต้องรับรู้ผลต่าง

ดังกล่าวเป็นขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีหลังจากกลับรายการบัญชีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญที่มี

อยู่ให้หมดไปในขณะเดียวกันเจ้าหน้ีต้องบันทึกบัญชีค่าเผ่ือการปรับมูลค่าเพ่ือทาํให้เงินลงทุนใน

ลูกหน้ีเทา่กบัมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน้ีน้ัน 
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3 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดการเปิดเผยข้อมูลของลูกหน้ีและเจ้าหน้ีที่มากกว่ามาตรฐาน 

การบัญชีของสหรัฐอเมริกา 

4 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีการปรับปรุงจากฉบับปี 2545 โดยปรับปรุงการอ้างอิงคาํนิยามของ

มูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

(เม่ือมีการประกาศใช้) 
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สารบญั 

 ย่อหน้าที่ 

วตัถุประสงค ์

ขอบเขต 

คํานยิาม 

การปรบัโครงสรา้งหนี้ ทีมี่ปัญหา 

การบญัชีสําหรบัลูกหนี้  

การโอนสนิทรัพย์เพ่ือชาํระหน้ีทั้งหมด 

การโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของเพ่ือชาํระหน้ีทั้งหมด 

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 

การปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหาในหลายลักษณะ 

เร่ืองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การเปิดเผยข้อมูลสาํหรับลูกหน้ี 

การบญัชีสําหรบัเจา้หนี้  

การรับโอนสนิทรัพย์หรือส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของ 

เพ่ือรับชาํระหน้ีทั้งหมด 

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 

การปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหาในหลายลักษณะ 

การวัดมูลค่าหน้ีภายหลังการปรับโครงสร้างหน้ี 

เร่ืองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเจ้าหน้ี 

วนัถอืปฏิบติั 
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ข้อความที่พิมพ์ด้วยตัวอกัษรหนา เอน ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านควบคู่ไปกับข้อความอื่นที่เป็น

คาํอธบิายเพ่ิมเติมและแนวทางปฏบัิติในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ถือปฏบัิติ

กบัรายการที่ไม่มีนัยสาํคัญ 

 

วตัถุประสงค ์
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสาํหรับลูกหน้ีและเจ้าหน้ีในการปรับโครงสร้างหน้ี 

ที่มีปัญหาในลักษณะต่างๆ 

 

ขอบเขต 
 

1 การปรับโครงสรา้งหน้ีทีม่ปัีญหาตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่รวมถงึ 

1.1 การทีล่กูหน้ีการคา้ไม่สามารถชาํระหน้ีตามเง่ือนไขการชาํระหน้ี หรือการที่เจา้หน้ีการคา้

ล่าชา้ในการดาํเนินคดีเพื่อเรียกคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย เวน้แต่กรณีที่ทั้งสองฝ่ายจะ 

ตกลงทาํสัญญาเพือ่ปรับโครงสรา้งหน้ีในภายหลงั 

1.2 หน้ีดอ้ยค่าทีไ่ม่มกีารปรับโครงสรา้ง 

1.3 หน้ีทีม่กีารปรับโครงสรา้งแต่ไม่ถอืเป็นการปรับโครงสรา้งหน้ีที่มีปัญหาตามคาํนิยามใน

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

 

คํานยิาม 

2 คาํศัพทท์ีใ่ชใ้นมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมคีวามหมายโดยเฉพาะ ดังน้ี 

การปรับโครงสรา้งหน้ี 

ทีม่ปัีญหา 

หมายถงึ การที่เจา้หน้ียนิยอมผ่อนปรนเง่ือนไขการชาํระหน้ีให้

ลูกหน้ีที่ประสบปัญหาทางการเงิน ซึ่งตามปกติจะไม่

พิจารณายินยอมให้ การยินยอมนั้นอาจเกิดข้ึนจาก

เหตุผลทางเศรษฐกิจหรือทางกฎหมาย การปรับ

โครงสร้างหน้ีที่มี ปัญหาให้รวมถึงการที่ เจ้าหน้ี 

ยึดทรัพย์หรือกลับเข้าครอบครองสินทรัพย์ หรือ  

การที่ลูกหน้ีโอนสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สียในส่วนของ

เจา้ของของลกูหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ี 

 

หน้ี หมายถงึ สิทธิตามสัญญาที่จะไดรั้บเงินหรือภาระผูกพนัตาม

สัญญาที่จะต้องจ่ายเงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อ 

ครบกําหนดตามที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า โดยที่

สิทธิหรือภาระผกูพนัดังกล่าวไดแ้สดงเป็นสินทรัพย์
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ในงบแสดงฐานะการเงินของเจา้หน้ี หรือแสดงเป็น

หน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินของลูกหน้ีขณะที่มี

การปรับโครงสรา้งหน้ี 

 

วันทีป่รับโครงสรา้งหน้ี หมายถงึ วันที่มีการปรับโครงสร้างหน้ีไม่ว่าจะเกิดข้ึนก่อน

หรือหลังวันที่หน้ีครบกาํหนดชาํระหรือในขณะที่หน้ี

ครบกาํหนดชาํระ วันที่ปรับโครงสร้างหน้ีคือ วันที่

การปรับโครงสรา้งหน้ีเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะเป็น

วันใดวันหนึง่ต่อไปน้ีทีเ่กิดข้ึนก่อน 

ก)  วันที่มีการโอนสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียใน 

ส่วนของเจา้ของ 

ข)  วันเร่ิมตน้ของเง่ือนไขใหม่ 

ค)  วันที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งถือเป็นเง่ือนไขในการ 

ทําให้การปรับโครงสร้างหน้ีเสร็จสมบูรณ ์ 

วันดังกล่าวอาจเกิดข้ึนภายหลังวันที่ในสัญญา 

หรือหลังจากที่มีคําสั ่งศาลให้มีการ ฟ้ืนฟู

กิจการของลกูหน้ีแลว้ 

 

ความเป็นไปได ้

ค่อนขา้งแน่ 

หมายถงึ ระดับความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ในอนาคตจะ

เกิดข้ึนค่อนข้างแน่นอนและยืนยันว่ารายการที่ได้

บันทึกไวเ้กิดข้ึนจริง 

 

เงินลงทุนในลกูหน้ี หมายถงึ จาํนวนหน้ีที่เจา้หน้ีมีสิทธิเรียกเก็บจากลูกหน้ีเมื่อ

ทวงถามหรือเมื่อครบกาํหนดเฉพาะที่ไดบั้นทึกไว้

ในบัญชี บวกหรือหักดว้ยรายการที่บันทึกในบัญชี

ของดอกเบ้ียค้างรับ ส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่าที่

ยังตัดจําหน่ายไม่หมด ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่

เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายโดยตรงเพื่อการได้มา และ 

การลดมลูค่าทีน่าํมาปรับจาํนวนหน้ีโดยตรง 

 

มลูค่าตามบัญชี 

ของลกูหน้ี 

หมายถงึ เงินลงทุนในลูกหน้ีหักด้วยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

หรือบัญชีปรับมลูค่าอ่ืนๆ 
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มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ ราคาที่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่าย

เพื่อโอนหน้ีสินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติ

ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วันที่วัดมลูค่า (ดูมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การวัดมลูค่ายุติธรรม (เมือ่มกีารประกาศใช)้) 

 

การปรบัโครงสรา้งหนี้ ทีมี่ปัญหา 

3 การปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหาเกิดจากการยินยอมของเจ้าหน้ีที่จะผ่อนปรนเง่ือนไขการชาํระหน้ี

ให้แก่ลูกหน้ีไม่ว่าจะเป็นผลมาจากคาํสั่งศาลหรือข้อตกลงระหว่างกัน การปรับโครงสร้างหน้ีทาํได้

หลายวิธี ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้ีอาจปรับโครงสร้างหน้ีโดยการผ่อนปรนเง่ือนไขการชําระหน้ีเพ่ือ 

ลดภาระของลูกหน้ีที่ต้องจัดหาเงินสดในระยะสั้นมาชาํระหน้ี หรือเจ้าหน้ีอาจปรับโครงสร้างหน้ีโดย

การลดหรือชะลอการชาํระหน้ีเพ่ือช่วยให้ลูกหน้ีปรับปรุงสถานะทางการเงินและสามารถชาํระหน้ีได้

ในที่สดุ หรือเจ้าหน้ีอาจยอมรับเงินสด สินทรัพย์อื่น หรือส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของลูกหน้ี

ในการชําระหน้ีแม้ว่ามูลค่าที่ได้รับชําระจะน้อยกว่ามูลหน้ี ทั้งน้ีเจ้าหน้ีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 

การผ่อนปรนดังกล่าวจะทาํให้เจ้าหน้ีได้รับชาํระหน้ีมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตามปกติหน้ีที่มี

ปัญหาที่ต้องปรับโครงสร้างมักเกดิจากการกู้ยืมเงิน การซ้ือตราสารหน้ี หรือการซ้ือขายสินค้าหรือ

บริการเป็นเงินเช่ือ ตัวอย่างเช่น หน้ีที่เกดิจากการค้า ตัว๋เงิน หุ้นกู้ รวมถึงดอกเบ้ียค้างชาํระ 

4 การปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหาอาจทาํได้หลายวิธี เจ้าหน้ีและลูกหน้ีอาจปรับโครงสร้างหน้ีโดย

การใช้วิธใีดวิธหีน่ึงหรือหลายวิธร่ีวมกนั ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

4.1 ลูกหน้ีโอนอสงัหาริมทรัพย์ สนิทรัพย์อื่น หรือโอนหน้ีที่จะได้รับจากบุคคลที่สามเพ่ือชาํระหน้ี

ทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่เจ้าหน้ี ทั้งน้ีให้รวมถึงการที่ เจ้าหน้ียึดทรัพย์หรือกลับเข้า

ครอบครองสนิทรัพย์ด้วย 

4.2 ลูกหน้ีออกหุ้นทุนหรือโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของให้แก่เจ้าหน้ีเพ่ือชาํระหน้ีทั้งหมด 

หรือบางส่วน ทั้งน้ีไม่รวมการแปลงตราสารหน้ีเป็นตราสารทุนตามเง่ือนไขเดิม 

4.3 การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ีในลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือหลายลักษณะดังต่อไปน้ี 

4.3.1 การลดอตัราดอกเบ้ียสาํหรับอายุที่เหลืออยู่ของหน้ีเดิม 

4.3.2 การขยายระยะเวลาชาํระหน้ีออกไป 

4.3.3 การลดยอดเงินต้นหรือเงินที่จะต้องชาํระคืนเม่ือครบกาํหนดตามที่ระบุในตราสารหน้ี

หรือในสญัญา 

4.4.4 การลดจาํนวนดอกเบ้ียค้างชาํระ 

5 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ถือว่าการปรับโครงสร้างหน้ีทุกชนิดเป็นการปรับโครงสร้างหน้ีที่มี

ปัญหา แม้ว่าลูกหน้ีกาํลังเผชิญกับปัญหาทางการเงินกต็าม ตัวอย่างของการปรับโครงสร้างหน้ีที่ 

ไม่ถือเป็นการปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหาตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 ได้แก่ 
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5.1 เจ้าหน้ียอมรับชาํระหน้ีทั้งหมดจากลูกหน้ีโดยการรับโอนเงินสด สนิทรัพย์อื่น หรือส่วนได้เสีย

ในส่วนของเจ้าของซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรมไม่น้อยกว่าเงินลงทุนในลูกหน้ีที่บันทึกในบัญชีของ

เจ้าหน้ี 

5.2 ลูกหน้ีชําระหน้ีทั้งหมดให้เจ้าหน้ีโดยการโอนเงินสด สินทรัพย์อื่น หรือส่วนได้เสียใน 

ส่วนของเจ้าของซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรมไม่น้อยกว่าจาํนวนหน้ีที่บันทกึในบัญชีของลูกหน้ี 

5.3 เจ้าหน้ีลดอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงให้แก่ลูกหน้ี เน่ืองจากอัตราดอกเบ้ียในตลาดหรือระดับ

ความเสี่ยงในลูกหน้ีน้ันลดลงเพ่ือรักษาความสัมพันธ์กับลูกหน้ี ซ่ึงลูกหน้ีสามารถกู้เงินจาก

แหล่งอื่นได้ทนัทตีามอตัราดอกเบ้ียในตลาดขณะน้ัน 

5.4 ลูกหน้ีออกตราสารหน้ีใหม่โดยที่ตราสารหน้ีน้ันอยู่ในความต้องการของตลาดเพ่ือแลกเปล่ียน

กับหน้ีสินเดิมโดยตราสารหน้ีที่ออกใหม่มีอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงเท่ากับหรือใกล้เคียงกับ

อตัราดอกเบ้ียในตลาด 

6 วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหาสามารถจําแนกตามลักษณะได้

ดังต่อไปน้ี 

6.1 การโอนสนิทรัพย์เพ่ือชาํระหน้ีทั้งหมด 

6.2 การโอนส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของเพ่ือชาํระหน้ีทั้งหมด 

6.3 การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 

 

การบญัชีสําหรบัลูกหนี้  

การโอนสินทรพัยเ์พือ่ชําระหนี้ ทั้งหมด 

7 หากลูกหน้ีโอนอสังหาริมทรัพย ์สินทรัพย์อ่ืน หรือลูกหน้ีบุคคลที่สามให้เจา้หน้ีเพื่อชาํระหน้ี

ทัง้หมด ลกูหน้ีตอ้งบันทึกกาํไรจากการปรับโครงสรา้งหน้ีดว้ยมลูค่าตามบัญชีของหน้ีที่สูงกว่า

มลูค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์ี่โอนใหเ้จา้หน้ี โดยมูลค่าตามบัญชีของหน้ีตอ้งรวมถึงดอกเบ้ีย

ค้างจ่ายส่วนเกินหรือส่วนลดที่ยังตัดจาํหน่ายไม่หมด ค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใช้จ่าย 

ในการออกตราสาร 

8 ผลต่างระหว่างมลูค่ายุติธรรมกับมลูค่าตามบัญชีของสินทรัพยท์ี่โอนไปใหเ้จา้หน้ีเพือ่ชาํระหน้ี

ที่มีการปรับโครงสรา้ง ตอ้งบันทึกเป็นกาํไรหรือขาดทุนจากการโอนสินทรัพย ์ซึ่งกิจการตอ้ง

ถอืเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายเพือ่คาํนวณกาํไรหรือขาดทุนสุทธิสาํหรับงวดนัน้ มลูค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์ที่โอนไปต้องรวมถึงส่วนเกินหรือส่วนลดที่ยังตัดจําหน่ายไม่หมด ต้นทุน 

การไดม้า ตน้ทุนอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคลา้ยคลึงกัน ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเผื่อการลดมลูค่า

และบัญชีปรับมลูค่าอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

การโอนส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของเพือ่ชําระหนี้ ทั้งหมด 

9 ลกูหน้ีทีโ่อนส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของใหเ้จา้หน้ีเพือ่ชาํระหน้ีทัง้หมดตอ้งบันทึกส่วนไดเ้สียนัน้

ดว้ยมลูค่ายุติธรรม ลกูหน้ีตอ้งบันทึกผลต่างระหว่างมลูค่ายุติธรรมของส่วนไดเ้สียในส่วนของ
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เจา้ของที่ตํา่กว่ามูลค่าตามบัญชีของหน้ีที่มีการปรับโครงสร้างเป็นกาํไรที่เกิดจากการปรับ

โครงสรา้งหน้ี 

การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการชําระหนี้  

10 หากการปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหาเป็นการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ีโดยที่ลูกหน้ี

มไิดโ้อนสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของใหแ้ก่เจา้หน้ี ลูกหน้ีตอ้งบันทึกผลกระทบ

จากการปรับโครงสร้างหน้ีนับตั้งแต่วันที่ปรับโครงสร้างหน้ีจนถึงวันครบกาํหนดของหน้ีตาม

เง่ือนไขใหม่ อย่างไรก็ตาม มลูค่าตามบัญชีของหน้ี ณ วันที่ปรับโครงสรา้งหน้ีจะไม่เปลีย่นแปลง 

นอกจากมลูค่าตามบัญชีของหน้ีจะสูงกว่าจาํนวนเงินทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่ 

11 จาํนวนเงินทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่เป็นผลรวมของเงินทุกประเภทที่ลูกหน้ีสัญญา

ว่าจะจ่ายใหแ้ก่เจา้หน้ีในอนาคต ตัวอย่างเช่น เงินตน้ ดอกเบ้ีย และดอกเบ้ียคา้งจ่ายที่ลูกหน้ี

ตอ้งจ่ายชาํระตามเง่ือนไขใหม่ จาํนวนดังกล่าวตอ้งเป็นจาํนวนทีไ่ม่มีการคิดลดใดๆ ทัง้สิ้ น 

12 นับตัง้แต่วันทีป่รับโครงสรา้งหน้ีจนถงึวันครบกาํหนดของหน้ีตามเง่ือนไขใหม่หากมลูค่าตามบัญชี

ของหน้ีตํา่กว่าเงินที่ตอ้งจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่ ลูกหน้ีตอ้งบันทึกดอกเบ้ียจ่ายโดยใช้

อัตราดอกเบ้ียที่แทจ้ริง (ซึ่งเป็นอัตราคงที่) คูณดว้ยมูลค่าตามบัญชีของหน้ี ณ วันเร่ิมตน้ 

ของแต่ละงวด อัตราดอกเบ้ียทีแ่ทจ้ริงทีใ่ชใ้นการคาํนวณคือ อัตราคิดลดที่ทาํใหม้ลูค่าปัจจุบัน

ของจํานวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขมีค่าเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของหน้ี  

โดยจาํนวนเงินที่ตอ้งจ่ายในอนาคตดังกล่าวตอ้งไม่รวมจาํนวนหน้ีที่อาจเกิดข้ึนในภายหนา้  

ซึ่งลกูหน้ีอาจตอ้งจ่ายหากเง่ือนไขบางประการทีร่ะบุไวใ้นสัญญาไดเ้กิดข้ึน 

13 หากมลูค่าตามบัญชีของหน้ีสูงกว่าจาํนวนเงินทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่ ลูกหน้ีตอ้ง

ปรับมลูค่าตามบัญชีของหน้ีใหเ้ท่ากับจาํนวนเงินที่ตอ้งจ่ายในอนาคต และตอ้งบันทึกส่วนของหน้ี

ที่ลดลงเป็นกาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีตามที่ระบุไวใ้นย่อหนา้ที่ 18 นับตั้งแต่วันที่ปรับ

โครงสรา้งหน้ีจนถึงวันครบกาํหนดของหน้ีตามเง่ือนไขใหม่ ลูกหน้ีตอ้งนาํจาํนวนเงินที่จ่ายใน

แต่ละงวดไปปรับลดกับมูลค่าตามบัญชีของหน้ีที่ค้างชาํระโดยไม่ตอ้งบันทึกดอกเบ้ียจ่าย  

เวน้แต่จะเป็นการบันทึกตามย่อหนา้ที ่19 

14 ลูกหน้ีต้องไม่รับรู้กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีหากลูกหน้ีไม่สามารถกาํหนดจาํนวนเงินที่ต้องจ่าย

ในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่ได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะเม่ือมีความเป็นไปได้ที่จาํนวนเงินที่ต้องจ่าย

ในอนาคตจะสงูกว่ามูลค่าตามบัญชีของหน้ีน้ัน ลูกหน้ีอาจไม่สามารถกาํหนดจาํนวนเงินที่ต้องจ่ายใน

อนาคตได้อย่างแน่นอนหากสัญญาระบุว่าจาํนวนเงินต้นและดอกเบ้ียที่จะต้องจ่ายสามารถผันแปร

ไปตามเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนในภายหน้า ตัวอย่างเช่น ลูกหน้ีอาจต้องจ่ายหน้ีเพ่ิมข้ึนจากจาํนวนที่

กาํหนดไว้หากฐานะการเงินของลูกหน้ีดีข้ึนถึงระดับที่ระบุไว้ในสญัญาภายในระยะเวลาที่กาํหนด 

15 ในการคาํนวณกาํไรที่ลูกหน้ีจะรับรู้ตามย่อหน้าที่ 13 ลูกหน้ีต้องคาํนึงถึงจาํนวนหน้ีที่อาจเกิดข้ึน 

ในภายหน้าหากเง่ือนไขบางประการที่ระบุไว้ในสัญญาได้เกิดข้ึนโดยลูกหน้ีต้องสมมติว่าจาํนวนหน้ี 

ดังกล่าวจะเกิดข้ึนอย่างแน่นอนตามที่สัญญาระบุไว้ ดังน้ัน ในการคาํนวณจาํนวนเงินที่ต้องจ่ายใน

อนาคตตามเง่ือนไขใหม่ ณ วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี ลูกหน้ีต้องรวมจาํนวนหน้ีที่อาจเกิดข้ึนในภายหน้า
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เท่าที่จะทาํให้ลูกหน้ีไม่ต้องบันทึกรายการกาํไร โดยไม่จาํเป็นต้องคาํนึงถึงระดับความน่าจะเป็น 

ที่จํานวนหน้ีน้ันจะเกิดข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันไม่ให้ลูกหน้ีรับรู้กําไร ณ วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี  

โดยที่กาํไรน้ันอาจถูกหักล้างด้วยจํานวนหน้ีที่อาจเกิดข้ึนในภายหน้า ตัวอย่างเช่น เง่ือนไขตาม

สญัญาใหม่ระบุว่าลูกหน้ีต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบ้ียที่ค้างชาํระตามสัญญาเดิมเม่ือเจ้าหน้ีทวงถาม 

เง่ือนไขดังกล่าวทาํให้จาํนวนงวดที่ลูกหน้ีต้องจ่ายชาํระหน้ีเปล่ียนแปลงได้ ในกรณีน้ีลูกหน้ีต้องรวม

เงินทุกงวดที่ชาํระตามจาํนวนงวดที่อาจเกิดข้ึนตามสัญญาไว้ในจาํนวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตาม

เง่ือนไขใหม่ก่อนที่จะนาํไปเปรียบเทยีบกบัมูลค่าตามบัญชีของหน้ีเพ่ือคาํนวณหากาํไร 

 

การปรบัโครงสรา้งหนี้ ทีมี่ปัญหาในหลายลกัษณะ 

16 ในการปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหา ลูกหน้ีอาจชาํระหน้ีบางส่วนดว้ยการโอนสินทรัพย์หรือ 

ส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของให้แก่เจา้หน้ี และเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ีในส่วนที่

เหลอื การปรับโครงสรา้งหน้ีดังกล่าวตอ้งปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

16.1 ลกูหน้ีตอ้งวัดมลูค่าของสินทรัพย ์หรือส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของที่โอนใหด้ว้ยมลูค่ายุติธรรม

ตามทีก่าํหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่7 และย่อหนา้ที ่9 

16.2 ลูกหน้ีตอ้งนาํมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์หรือส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของดังกล่าว

ไปหักจากมลูค่าตามบัญชีของหน้ี 

16.3 ลูกหน้ีตอ้งบันทึกผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยท์ี่โอน

ไปใหแ้ก่เจา้หน้ีเป็นกาํไรหรือขาดทุนจากการโอนสินทรัพย ์

16.4 หน้ีส่วนทีเ่หลอืตอ้งปฏบัิติตามทีก่าํหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่10 ถงึ 15 

อย่างไรก็ตาม แมว่้าเง่ือนไขในการชาํระหน้ีในส่วนที่เหลือจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่หาก

การปรับโครงสร้างหน้ีเป็นการโอนสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของเพื่อชาํระหน้ี

บางส่วน และหน้ีส่วนทีเ่หลอืจ่ายชาํระแบบเป็นงวด ลกูหน้ียงัคงตอ้งปฏิบัติตามย่อหนา้ที ่16 น้ี 

 

เรือ่งอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

17 หากโดยเน้ือหาการปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหาเป็นการที่เจ้าหน้ีเข้าทาํการยึดทรัพย์หรือกลับเข้า

ครอบครองสินทรัพย์ หรือเป็นการที่ลูกหน้ีโอนสินทรัพย์อื่นให้เจ้าหน้ี ลูกหน้ีต้องบันทกึการปรับ

โครงสร้างหน้ีตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 7 ถึง 8 และย่อหน้าที่ 16 

18 ลูกหน้ีต้องรวมกาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีเพ่ือนาํไปคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนสทุธิสาํหรับงวดที่

มีการปรับโครงสร้างหน้ีน้ัน และต้องแสดงสุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องในกาํไรหรือขาดทุน 

ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เ ร่ือง นโยบายการบัญชี  

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 
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19 หากสญัญาการปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหาได้ระบุว่าลูกหน้ีจะต้องชาํระหน้ีที่อาจเกิดข้ึนในภายหน้า

หากเง่ือนไขบางประการที่ระบุไว้ได้เกดิข้ึน ลูกหน้ีต้องรับรู้จาํนวนหน้ีที่อาจเกิดข้ึนน้ันเป็นดอกเบ้ีย

จ่ายพร้อมกบับันทกึหน้ีสนิในงวดที่เข้าเง่ือนไขทุกข้อดังน้ี 

19.1 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าหน้ีสนิได้เกดิข้ึนแล้ว 

19.2 มูลค่าของหน้ีสนิน้ันสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล 

อย่างไรกต็าม หากลูกหน้ีได้นาํจาํนวนหน้ีที่อาจเกิดข้ึนไปรวมกับจาํนวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคต

ตามเง่ือนไขใหม่ เพ่ือคาํนวณหากาํไร ณ วันที่ปรับโครงสร้างหน้ีตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 12 

ลูกหน้ีต้องไม่บันทึกจํานวนหน้ีที่อาจเกิดข้ึนที่เข้าเง่ือนไขตามข้อ 19.1 และ 19.2 เป็นหน้ีสิน  

แต่ต้องนาํจาํนวนหน้ีน้ันไปลดมูลค่าตามบัญชีของหน้ี ณ วันที่เข้าเง่ือนไขตามข้อ 19.1 และ 19.2 

แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกนิจาํนวนหน้ีที่อาจเกดิข้ึนทั้งสิ้นที่รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของหน้ี ณ วันน้ัน 

20 หากเง่ือนไขในการปรับโครงสร้างหน้ี กาํหนดให้อัตราดอกเบ้ียที่ลูกหน้ีต้องจ่ายเป็นแบบลอยตัว 

ลูกหน้ีต้องประมาณจํานวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่โดยใช้อัตราดอกเบ้ียตาม

สญัญา ณ วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี หากต่อมาภายหลังอัตราดอกเบ้ียได้เปล่ียนแปลงไป ลูกหน้ีต้อง

ถือว่าการเปล่ียนแปลงน้ันเป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี อย่างไรกต็าม ลูกหน้ีต้องไม่

บันทึกผลกาํไรจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย เน่ืองจากกาํไรน้ันมีโอกาสถูกหักล้างได้ใน

อนาคต (ย่อหน้าที่ 14 ถึง 15 และย่อหน้าที่ 19) ดังน้ัน ลูกหน้ีต้องไม่บันทึกการเปล่ียนแปลง

มูลค่าตามบัญชีของหน้ีขณะที่อัตราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไปแต่ต้องนาํจาํนวนเงินต้นที่มีการชาํระ

ในแต่ละงวดไปลดมูลค่าตามบัญชีของหน้ี ลูกหน้ีจะบันทกึกาํไรได้กต่็อเม่ือแน่ใจว่ากาํไรที่บันทกึน้ัน

จะไม่ถูกหักล้างในอนาคต 

21 ในการปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหา ลูกหน้ีตอ้งนาํค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและค่าใชจ่้าย

ทางตรงอ่ืนทีเ่กิดจากการโอนส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของใหแ้ก่เจา้หน้ีไปหักจากส่วนไดเ้สีย

ในส่วนของเจา้ของ เพือ่คาํนวณจาํนวนที่ตอ้งบันทึกตามย่อหนา้ที่ 9 และ 16 ส่วนค่าใชจ่้าย

ทางตรงอ่ืนทีไ่ม่เกีย่วกับการโอนส่วนไดเ้สียดังกล่าว ลกูหน้ีตอ้งนาํไปหักจากกาํไรจากการปรับ

โครงสร้างหน้ี หรือบันทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงวดบัญชีนัน้หากลูกหน้ีไม่ไดรั้บรูก้าํไรจากการปรับ

โครงสรา้งหน้ี 

 

การเปิดเผยขอ้มูลสําหรบัลูกหนี้  

22 ลกูหน้ีตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับการปรับโครงสรา้งหน้ีทีม่ปัีญหาทีเ่กิดข้ึนในแต่ละงวดบัญชีที่

มกีารปรับโครงสรา้งหน้ีไวใ้นงบการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปน้ี 

22.1 รายละเอียดของการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี หรือลักษณะสาํคัญของขอ้ตกลง

ในการชาํระหน้ีสาํหรับการปรับโครงสรา้งหน้ีแต่ละประเภท ตัวอย่างเช่น ลูกหน้ีอาจจัด

กลุ่มหน้ีประเภทเดียวกันไวด้ว้ยกันแมว่้าจะปรับโครงสรา้งหน้ีไม่พรอ้มกันในระหว่างงวด 

22.2 ยอดรวมและจาํนวนต่อหุ้นของกาํไรที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหน้ี และผลกระทบ

ของภาษีเงินไดท้ีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่ล่าวไวใ้นย่อหนา้ที ่18 
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22.3 ยอดรวมของรายการกาํไรและรายการขาดทุนที่รับรูใ้นระหว่างงวดซึ่งเกิดจากการโอน

สินทรัพย ์ตามทีก่ล่าวไวใ้นย่อหนา้ที ่8 และ 16 

23 ภายหลังจากการปรับโครงสรา้งหน้ีที่มีปัญหา ลูกหน้ีตอ้งเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินของงวดต่อๆ ไปถงึจาํนวนหน้ีทีอ่าจเกิดข้ึนในภายหนา้ซึ่งรวมอยู่ในมลูค่าตามบัญชี

ของหน้ีทีม่กีารปรับโครงสรา้ง (ย่อหนา้ที ่14 และ 15) หากลกูหน้ีตอ้งบันทึกจาํนวนหน้ีที่อาจ

เกิดข้ึนในภายหนา้เป็นหน้ีสินตามเง่ือนไขทีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ที่ 19 ใหลู้กหน้ีเปิดเผยจาํนวนหน้ี

ทัง้สิ้ นทีอ่าจเกิดข้ึนในภายหนา้จากการปรับโครงสรา้งหน้ี และเง่ือนไขที่อาจทาํใหจ้าํนวนหน้ีที่

อาจเกิดข้ึนในภายหนา้หมดไปหรือตอ้งรับรูเ้ป็นหน้ีสิน 

 

การบญัชีสําหรบัเจา้หนี้  

 

การรบัโอนสินทรพัยห์รือส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของเพือ่รบัชําระหนี้ ทั้งหมด 
 

24 ในการปรับโครงสรา้งหน้ีทีม่ปัีญหา เจา้หน้ีอาจรับชาํระหน้ีทัง้หมดจากลกูหน้ีโดยการรับโอน 

24.1 อสังหาริมทรัพย ์สินทรัพยอ่ื์น หรือลกูหน้ีบุคคลทีส่าม 

24.2 ส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของลกูหน้ี 

เจา้หน้ีตอ้งบันทึกบัญชีสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สียที่ไดรั้บโอนมาดว้ยมลูค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตาม 

หากลูกหน้ีโอนสินทรัพย์เพื่อเป็นการชําระหน้ีทั้งหมด และเจ้าหน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะนํา

สินทรัพยดั์งกล่าวออกขาย ใหบั้นทกึสินทรัพยเ์หล่านัน้ดว้ยมลูค่ายุติธรรมหักดว้ยประมาณการ

ค่าใชจ่้ายในการขาย ทัง้น้ีเจา้หน้ีไม่สามารถบันทึกสินทรัพยท์ี่ไดรั้บโอนมาดว้ยจาํนวนที่สูงกว่า

เงินลงทุนในลกูหน้ีบวกดอกเบ้ียทีเ่จา้หน้ีมสีิทธิไดรั้บตามกฎหมายทีย่งัไม่ไดบั้นทึกบัญชี 

25 เจา้หน้ีตอ้งบันทึกผลต่างระหว่างเงินลงทุนในลูกหน้ีที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่

ไดรั้บโอนมา (หักดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายในการขาย) เป็นขาดทุนจากการปรับโครงสรา้ง

หน้ีในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดบัญชีนัน้ โดยเจา้หน้ีตอ้งพจิารณาถึงค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ทีม่อียู่ในการบันทึกผลต่างดังกล่าว 

 

การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการชําระหนี้  

26 กรณีที่เจ้าหน้ียินยอมให้เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการชําระหน้ีเพียงอย่างเดียว ณ วันที่ปรับ

โครงสรา้งหน้ี เจา้หน้ีจะตอ้งวัดมูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน้ีที่มีการปรับโครงสรา้งโดย

อาจใชม้ลูค่าใดมลูค่าหนึง่ต่อไปน้ี 

26.1 มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราต้นทุน 

ทางการเงินของเจา้หน้ีทีจ่ะตอ้งจ่ายเพือ่การถือครองลูกหน้ีที่มีการปรับโครงสรา้งตลอด

อายุของสัญญา อย่างไรก็ตาม ในกรณทีีอั่ตราตน้ทุนทางการเงินของเจา้หน้ีตํา่กว่าอัตรา

ดอกเบ้ียทีก่าํหนดตามเง่ือนไขใหม่ ใหเ้จา้หน้ีใชอั้ตราดอกเบ้ียทีก่าํหนดตามเง่ือนไขใหม่
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เป็นอัตราคิดลด เพือ่มิใหเ้ป็นการลดจาํนวนผลขาดทุนบางส่วนจากการปรับโครงสรา้ง

หน้ีในงวดปัจจุบันและทดแทนดว้ยจาํนวนดอกเบ้ียทีรั่บทีต่ํา่ลงในงวดอนาคต 

26.2 มลูค่ายุติธรรมของหน้ี 

26.3 มลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอัตราดอกเบ้ียที่

แทจ้ริงตามสัญญาเดิม 

26.4 มูลค่ายุติธรรมของหลักประกันหากการชําระหน้ีของหน้ีที่ปรับโครงสร้างข้ึนอยู่กับ

หลกัประกันเป็นสาํคัญ และหากลูกหน้ีตามสัญญาปรับโครงสรา้งหน้ีไม่สามารถทาํตาม

เง่ือนไขที่กําหนดไว้ได้ก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่เจ้าหน้ีจะใช้สิทธิบังคับ

หลกัประกันเพือ่การชาํระหน้ี  

หากมูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน้ีมีจํานวนตํา่กว่าเงินลงทุนในลูกหน้ี เจ้าหน้ีตอ้งรับรู้

ผลต่างดังกล่าวเป็นขาดทุนจากการปรับโครงสรา้งหน้ีหลังจากกลับรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ที่มีอยู่ ในขณะเดียวกันเจา้หน้ีตอ้งบันทึกบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าเพื่อทาํให้เงินลงทุนใน

ลูกหน้ีเท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน้ีนั้น ในเวลาต่อมาเจา้หน้ีตอ้งปรับปรุงค่าเผื่อ

การปรับมูลค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน้ีเปลี่ยนแปลงไป และต้องตั้งค่าเผื่อ 

หน้ีสงสัยจะสูญข้ึนใหม่ใหเ้หมาะสมกับสถานการณท์ีเ่ป็นอยู่ 

27 ในกรณีที่เจ้าหน้ีใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคืนคิดลดด้วยอัตราต้นทุน

ทางการเงินที่เจ้าหน้ีต้องจ่ายเพ่ือการถือครองลูกหน้ีที่ปรับโครงสร้าง อัตราคิดลดที่ใช้ควรเป็น

ต้นทุนของเงินทุนของกิจการ ในกรณีที่เจ้าหน้ีสามารถระบุแหล่งเงินทุนเฉพาะเจาะจงที่นาํมาใช้

ลงทุนในลูกหน้ีที่มีการปรับโครงสร้างได้โดยมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ชัดเจน เจ้าหน้ีอาจใช้อัตรา

ต้นทุนของแหล่งเงินทุนที่เฉพาะเจาะจงน้ัน ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เจ้าหน้ีเป็นสถาบันการเงินซ่ึงมี

สดัส่วนของเงินฝากและเงินกู้ยืมสูงกว่าเงินให้กู้ยืม อาจใช้อัตราต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของเงินฝาก

และเงินกู้ยืมได้ โดยต้นทุนดังกล่าวต้องรวมต้นทุนทางตรงต่างๆ ด้วย เช่น ค่าธรรมเนียมที่จ่าย

ให้กบักองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

28 กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตที่ใช้ในการคาํนวณต้องเป็นประมาณการที่ดีที่สุดที่เจ้าหน้ี

สามารถประมาณได้ภายใต้ข้อสมมติและการคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล กระแสเงินสดที่

ประมาณข้ึนต้องมีหลักฐานสนับสนุน โดยเจ้าหน้ีต้องนําหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดมาประกอบ 

การพิจารณาถึงกระแสเงินสดที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงรวมถึงประมาณการรายจ่ายที่คาดว่าจะ 

ทาํให้กระแสเงินสดรับที่ประมาณไว้ลดลง ในกรณีที่เจ้าหน้ีไม่สามารถประมาณจาํนวนหรือจังหวะ

เวลาการรับหรือจ่ายกระแสเงินสดที่แน่นอนได้ เพียงแต่สามารถประมาณช่วงของจาํนวนกระแส

เงินสดและจังหวะเวลาที่คาดว่าจะเกิดกระแสเงินสด เจ้าหน้ีควรใช้ประมาณการที่ดีที่สุดเพ่ือให้ได้

กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต 

29 มลูค่ายุติธรรมของหน้ี คือ ราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติใน

ตลาดหลัก (หรือตลาดที่ใหป้ระโยชน์สูงสุด) ณ วันที่วัดมลูค่าภายใตส้ภาพปัจจุบันของตลาด 

(ราคาขายออกหรือโอนออก (exit price)) โดยไม่คาํนึงว่าราคาดังกล่าวจะสังเกตไดโ้ดยตรง

หรือไดจ้ากการประมาณการโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าวิธีอ่ืน 
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30 กจิการอาจวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน้ีด้วยมูลค่ายุติธรรมของหลักประกันหากการชาํระหน้ี

ของหน้ีที่ปรับโครงสร้างข้ึนอยู่กบัหลักประกนัเป็นสาํคัญ อน่ึง จะถือว่าหน้ีที่ปรับโครงสร้างเป็นหน้ี

ที่ข้ึนอยู่กบัหลักประกนัเป็นสาํคัญต่อเม่ือคาดว่ากระแสเงินสดที่นาํมาชาํระหน้ีได้มาจากการใช้หรือ

การขายหลักประกนั 

 

การปรบัโครงสรา้งหนี้ ทีมี่ปัญหาในหลายลกัษณะ 

31 ในการปรับโครงสรา้งหน้ีที่มีปัญหาเจา้หน้ีอาจรับชาํระหน้ีบางส่วนดว้ยการโอนสินทรัพยห์รือ

รับโอนส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของและเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ีในส่วนที่เหลือ  

ในกรณน้ีีเจา้หน้ีตอ้งปฏบัิติตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

31.1 เจ้าหน้ีต้องบันทึกสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ได้รับโอนมาตามที่

กาํหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่24 และ 25 

31.2 สาํหรับหน้ีส่วนทีเ่หลอื เจา้หน้ีตอ้งปฏบัิติตามทีก่าํหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่26 ถงึ 30 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเง่ือนไขการชําระหน้ีในส่วนที่เหลือจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่หาก 

การปรับโครงสรา้งหน้ีเป็นการรับชาํระหน้ีบางส่วนโดยการรับโอนสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สียใน

ส่วนของเจา้ของ และรับชาํระหน้ีบางส่วนแบบเป็นงวด เจา้หน้ียงัคงตอ้งปฏบัิติตามย่อหนา้ที ่31 

 

การวดัมูลค่าหนี้ ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งหนี้  

32 ภายหลังการปรับโครงสรา้งหน้ี หากมีการเปลีย่นแปลงอย่างเป็นสาระสาํคัญในมลูค่าของหน้ี

ที่ปรับโครงสร้าง เช่น จํานวนและกําหนดเวลาของกระแสเงินสดของหน้ีที่ประมาณไว้ม ี

การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญ กระแสเงินสดที่ไดรั้บจริงแตกต่างไปจากกระแสเงินสดที่

ประมาณไว้ อัตราดอกเบ้ียที่ใช้คิดลดเปลี่ยนแปลงจนทําให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนใน

ขณะนัน้แตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างเป็นสาระสาํคัญ หรือในกรณีที่เจา้หน้ีวัดมูลค่าหน้ี

โดยใชม้ลูค่ายุติธรรมของหน้ีหรือมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์ี่ใชเ้ป็นหลักประกัน หากมลูค่า

ยุติธรรมของหน้ีหรือของสินทรัพยนั์น้เปลีย่นแปลงไปอย่างเป็นสาระสาํคัญ เจา้หน้ีตอ้งบันทึก

ปรับปรุงบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่า อย่างไรก็ตาม มูลค่าตามบัญชีของลูกหน้ีภายหลัง 

การปรับปรุงตอ้งไม่สูงกว่าเงินลงทุนในลกูหน้ี 

33 กรณีที่เจา้หน้ีวัดมูลค่าหน้ีโดยใชมู้ลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด หากมีการเปลี่ยนแปลงใน

มลูค่าปัจจุบันของหน้ีทีป่รับโครงสรา้งเน่ืองจากเวลาที่ผ่านไป เจา้หน้ีควรปรับปรุงบัญชีค่าเผื่อ

การปรับมลูค่า โดยบันทึกเป็นดอกเบ้ียรับหรือลดบัญชีหน้ีสงสัยจะสูญ หากมลูค่าปัจจุบันนัน้มี

การเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากจํานวนหรือกําหนดเวลาของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับใน

อนาคตเปลีย่นแปลงไป เจา้หน้ีควรปรับปรุงบัญชีค่าเผือ่การปรับมลูค่า โดยบันทึกเพิ่มหรือลด

บัญชีหน้ีสงสัยจะสูญ 
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เรือ่งอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

34 หากโดยเน้ือหาของการปรับโครงสรา้งหน้ีทีม่ปัีญหาเป็นการยดึทรัพยห์รือกลับเขา้ครอบครอง

สินทรัพย ์ไม่ว่าเจา้หน้ีไดรั้บสินทรัพยข์องลูกหน้ีแทนการชาํระหน้ีทัง้หมดหรือบางส่วน เจา้หน้ี

ตอ้งปฏบัิติตามทีก่าํหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่24 และ  25 

35 ค่าธรรมเนียมตามกฎมายหรือค่าใชจ่้ายทางตรงอ่ืนที่เจา้หน้ีตอ้งจ่ายในการปรับโครงสรา้งหน้ี

ตอ้งบันทึกเป็นค่าใชจ่้ายเมือ่เกิดข้ึน 

36 เจ้าหน้ีควรใช้วิธีการเดียวกันในการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับกลุ่มของลูกหน้ี

ประเภทเดียวกัน 

 

การเปิดเผยขอ้มูลสําหรบัเจา้หนี้  

37 เจา้หน้ีตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกับการปรับโครงสรา้งหน้ีที่มีปัญหาที่เกิดข้ึนแต่ละงวดบัญชีใน

งบการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปน้ี 

37.1 ในกรณทีีก่ารปรับโครงสรา้งหน้ี เป็นการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ีในแต่ละงวด

ที่มีการปรับโครงสร้างหน้ี เจ้าหน้ีต้องเปิดเผยวิธีที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่า 

จะได้รับคืน และข้อมูลดังต่อไปน้ีจําแนกตามวิธีที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่า 

จะไดรั้บคืน 

37.1.1 มลูค่าหน้ีทีม่กีารปรับโครงสรา้งก่อนและหลังการปรับโครงสรา้งหน้ี 

37.1.2 ช่วงเวลาหรืออายุถวัเฉลีย่ของหน้ีทีม่กีารปรับโครงสรา้ง 

37.2 จาํนวนรายและยอดรวมของเงินลงทุนในลูกหน้ีที่มีการปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหา

เฉพาะของงวดบัญชีนั้นแยกตามประเภทของวิ ธีปรับโครงสร้างหน้ีโดยแสดง

เปรียบเทียบกับจาํนวนรายและยอดรวมเงินลงทุนในลูกหน้ีที่มีอยู่ทั้งสิ้ น โดยใชข้้อมูล

ตามบัญชีก่อนการปรับโครงสรา้งหน้ี 

37.3 สาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีที่เป็นการรับโอนสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียในส่วนของ

เจา้ของใหเ้จา้หน้ีเปิดเผยถงึประเภทและมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละส่วนไดเ้สียใน

ส่วนของเจา้ของทีไ่ดรั้บโอนมาเพิ่มเติมดว้ย 

37.4 ยอดรวมของเงินลงทุนในลกูหน้ีภายหลังการปรับโครงสรา้งหน้ีที่เหลืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงานพร้อมกับกาํไรขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีที่เกิดข้ึนทั้งสิ้ นใน

ระหว่างงวด 

37.5 ยอดรวมของภาระผูกพันคงเหลือที่เจา้หน้ีตกลงให้ลูกหน้ีกูเ้พิ่มเติมภายหลังการปรับ

โครงสรา้งหน้ี 

38 ในกรณีที่การปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหาเป็นการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี เจา้หน้ี

ตอ้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีที่มีการปรับโครงสร้างที่รวมอยู่ในกาํไร

หรือขาดทุนในทุกงวดบัญช ี
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39 ในกรณีที่เจา้หน้ีใชว้ิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไดรั้บคืนคิดลดดว้ยอัตรา

ตน้ทุนทางการเงินของเจา้หน้ี ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิ่มเติมดังน้ี 

39.1 เหตุผลของการเลอืกใชอั้ตราตน้ทุนทางการเงิน 

39.2 องค์ประกอบและอัตราตน้ทุนทางการเงิน (เป็นช่วงของอัตรารอ้ยละ) 

 

วนัถอืปฏิบติั 

40 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหถ้อืปฏบัิติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที ่1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป  
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ภาคผนวก 

 

ภาคผนวกน้ีทาํข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางเท่าน้ันและไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

ภาคผนวกน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยครอบคลุมเร่ืองดังต่อไปน้ี 
 

ก) การโอนสินทรพัยเ์พือ่ชําระหนี้ ทั้งหมด 

ข) การโอนหุน้ทุนเพือ่ชําระหนี้ ทั้งหมด 

ค) การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการชําระหนี้  

ง) การปรบัโครงสรา้งหนี้ ทีมี่ปัญหาในหลายลกัษณะ 

จ) การปรบัโครงสรา้งหนี้ ทีมี่ปัญหาซ่ึงมีเงือ่นไขเกีย่วกบัจํานวนหนี้ ทีอ่าจเกิดข้ึนในภายหนา้ 

ฉ) การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

ก) การโอนสินทรพัยเ์พือ่ชําระหนี้ ทั้งหมด 

ตวัอย่างที ่1 ธนาคาร ก จาํกดั ตกลงรับที่ดินของบริษัท ข จาํกัด เพ่ือเป็นการชาํระหน้ี ทั้งจาํนวน 

ตั๋วเงินมีอายุคงเหลือ 5 ปี ยอดหน้ีที่ปรากฏตามบัญชีประกอบด้วยเงินต้นจํานวน 600,000 บาท และ

ดอกเบ้ียคงค้าง 60,000 บาท ที่ดินมีมูลค่าตามบัญชี 400,000 บาท และมีมูลค่ายุติธรรม 500,000 บาท  

การบนัทึกบญัชีสําหรบัลูกหนี้  (บริษทั ข จํากดั) 

เดบิต ที่ดิน 100,000 บาท  

เครดิต กาํไรจากการโอนที่ดินเพ่ือการ

ปรับโครงสร้างหน้ี 

  

100,000 บาท 

(ปรับปรุงบัญชีที่ดินให้เทา่กบัมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนให้เจ้าหน้ี) 
 

คําอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 8 ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่โอน

ไปให้เจ้าหน้ีเพ่ือชําระหน้ีต้องบันทึกเป็นกาํไรหรือขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ ซ่ึงกิจการต้องถือเป็น

รายได้หรือค่าใช้จ่ายเพ่ือคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนสทุธสิาํหรับงวดน้ัน 

เดบิต ตัว๋เงินจ่าย 

 ดอกเบ้ียค้างจ่าย 

600,000 บาท 

60,000 บาท 

 

เครดิต ที่ดิน 

 กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

 500,000 บาท 

160,000 บาท 

(บันทกึการโอนที่ดินเพ่ือชาํระหน้ีทั้งหมดและกาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี) 

คาํอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 7 ลูกหน้ีต้องบันทกึกาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี ด้วยมูลค่าตามบัญชี

ของหน้ีที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนให้เจ้าหน้ี โดยมูลค่าตามบัญชีของหน้ีต้องรวมถึง

ดอกเบ้ียค้างจ่ายและตามย่อหน้าที่ 18  
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การบนัทึกบญัชีสําหรบัเจา้หนี้  (ธนาคาร ก จํากดั) 
 

หากธนาคาร ก จาํกดั มีการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีบริษัท ข จาํกัด ไว้ 100,000 บาท 

รายการบัญชีจะบันทกึดังน้ี 

เดบิต ที่ดิน 

 ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู 

 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

500,000 บาท 

100,000 บาท 

60,000 บาท 

 

เครดิต ตัว๋เงินรับ 

 ดอกเบ้ียค้างรับ 

 600,000 บาท 

60,000 บาท 

(บันทกึการรับโอนที่ดินเพ่ือรับชาํระหน้ีจากลูกหน้ีตัว๋เงินรับ) 
 

คําอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 24 และ 25 ณ วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี เจ้าหน้ีต้องบันทกึบัญชีสินทรัพย์

ด้วยมูลค่ายุติธรรม และเจ้าหน้ีต้องบันทึกผลต่างระหว่างเงินลงทุนในลูกหน้ีที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ที่รับโอน (หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย) เป็นขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี

ภายหลังการบันทกึรายการเกี่ยวกบัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูที่มีอยู่ 

 

ข) การโอนหุน้ทุนเพือ่ชําระหนี้ ทั้งหมด 

ตวัอย่างที่ 2 จากตัวอย่างที่ 1 หากธนาคาร ก จาํกัด รับโอนหุ้นสามัญจาํนวน 50,000 หุ้น ของ

บริษัท ข จาํกดั เพ่ือรับชาํระหน้ีทั้งหมด โดยหุ้นสามัญของบริษัท ข จาํกดั มีราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

และมีราคาตลาดเทา่กบั 520,000 บาท 

การบนัทึกบญัชีสําหรบัลูกหนี้  (บริษทั ข จํากดั) 

เดบิต ตัว๋เงินจ่าย 

 ดอกเบ้ียค้างจ่าย 

600,000 บาท 

60,000 บาท 

 

เครดิต หุ้นสามัญ 

 ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 

 กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

 500,000 บาท 

20,000 บาท 

140,000 บาท 

(บันทกึการโอนหุ้นสามัญเพ่ือชาํระหน้ีทั้งหมดและกาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี) 
 

คําอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 9 ลูกหน้ีที่โอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของให้เจ้าหน้ีเพ่ือชําระหน้ี

ทั้งหมดต้องบันทกึส่วนได้เสียน้ันด้วยมูลค่ายุติธรรม ลูกหน้ีต้องบันทกึผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของ

ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของหน้ีที่ค้างชําระเป็นกาํไรที่เกิดจากการปรับ

โครงสร้างหน้ี 
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การบนัทึกบญัชีสําหรบัเจา้หนี้  (ธนาคาร ก จํากดั) 

ธนาคาร ก จาํกดั บันทกึรายการบัญชี ณ วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี ดังน้ี 

เดบิต เงินลงทุนในหลักทรัพย์-หุ้นสามัญของบริษัท ข จาํกดั 

 ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู 

 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

520,000 บาท 

100,000 บาท 

40,000 บาท 

 

เครดิต ตัว๋เงินรับ 

 ดอกเบ้ียค้างรับ 

 600,000 บาท 

60,000 บาท 

(บันทกึการรับโอนหุ้นสามัญเพ่ือรับชาํระหน้ีจากลูกหน้ีตัว๋เงินรับ) 

คําอธิบาย การรับโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของเพ่ือรับชําระหน้ีทั้งหมด ให้บันทึกบัญชี

เช่นเดียวกบัการรับโอนสนิทรัพย์ตามย่อหน้าที่ 24 และ 25 

 

ค) การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการชําระหนี้  
 

กรณีที ่1 มูลค่าตามบญัชีของหนี้ ตํา่กว่าจํานวนเงินทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามเงือ่นไขใหม่ 
 

ตวัอย่างที ่3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 ธนาคาร ก จาํกัดได้ยินยอมให้มีการปรับโครงสร้างหน้ี

ที่เป็นตัว๋เงินรับจาํนวน 1,000,000 บาท ที่ออกจาํหน่ายโดยบริษัท ข จาํกัด ตามมูลค่าที่ตราไว้ บริษัท ข จาํกัด

ประสบปัญหาทางการเงิน และได้ทาํการปรับโครงสร้างหน้ีตามเง่ือนไขดังน้ี 

- ลดยอดเงินต้นของหน้ีสนิจาก 1,000,000 บาท เป็น 900,000 บาท 

- ยกหน้ีดอกเบ้ียคงค้างทั้งจาํนวนซ่ึงเทา่กบั 30,000 บาท  

- ยืดเวลาชาํระหน้ีจากวันที่ 31 ธนัวาคม 2542 เป็น 31 ธนัวาคม 2546 

- ลดอตัราดอกเบ้ียจาก 18% เป็น 6% 

ณ วันที่ปรับโครงสร้างหน้ีอัตราต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของเงินทุนของกิจการของธนาคาร ก จาํกัด 

เทา่กบั 4% และอตัราดอกเบ้ียในตลาดเทา่กบั 8% 

ดา้นลูกหนี้  

การคํานวณเพือ่พจิารณาบนัทึกบญัชี ณ วนัทีป่รบัโครงสรา้งหนี้  

จาํนวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่ 

เงินต้น 

ดอกเบ้ีย (900,000 x 4 ปี x 6%) 

จาํนวนเงินที่ต้องจ่าย 

900,000  บาท 

216,000  บาท 

1,116,000  บาท 

จาํนวนหน้ีตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหน้ี 

(เงินต้น 1,000,000 บาท + ดอกเบ้ียคงค้าง 30,000 บาท) (1,030,000)  บาท  

ดอกเบ้ียที่ต้องจ่ายเพ่ิม 86,000  บาท 
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การบนัทึกบญัชีสําหรบัลูกหนี้  
 

31 ธ.ค. 42 (วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี) 
 

เดบิต ตัว๋เงินจ่าย 

 ดอกเบ้ียค้างจ่าย 

1,000,000 บาท 

30,000 บาท 

 

เครดิต เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี  1,030,000 บาท 

(บันทกึการจ่ายชาํระหน้ีให้เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี) 
 

คําอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 12 หากมูลค่าตามบัญชีของหน้ีตํ่ากว่าจาํนวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคต

ตามเง่ือนไขใหม่ แสดงว่ามีการจ่ายดอกเบ้ีย ลูกหน้ีต้องคาํนวณหาอตัราดอกเบ้ียที่แท้จริง 
 

การหาอตัราดอกเบี้ ยทีแ่ทจ้ริงเพือ่บนัทึกดอกเบี้ ยจ่ายในงวดต่อๆ ไปโดยตารางมูลค่าปัจจุบนั 

 (4 ปี, 2%) (4 ปี, 2.5%) 

มูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงินงวดรายปี 3.80773 3.76197 

มูลค่าปัจจุบันของเงิน 1 บาท 0.92385 0.90595 

2% :  (0.92385 x 900,000) + (3.80773 x 54,000) = 1,037,082 บาท 

2.5% :  (0.90595 x 900,000) + (3.76197 x 54,000) = 1,018,501 บาท 
 

การหาอตัราดอกเบ้ียที่แท้จริงโดยประมาณ 

(1,037,082-1,030,000)  X (2.5%-2%) = 0.1906 

(1,037,082-1,018,501)  

อตัราดอกเบ้ียที่แท้จริงโดยประมาณตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี = 2%+0.1906% = 2.1906% 

การคํานวณดอกเบี้ ยตามอตัราดอกเบี้ ยทีแ่ทจ้ริง  
    (หน่วย : บาท) 

วนัที ่ เงินสดจ่าย ดอกเบี้ ยตามอตัรา

ดอกเบี้ ยทีแ่ทจ้ริง 

จํานวนที่นาํมาลดมูลค่า

ตามบญัชีของหนี้  

มูลค่าตามบญัชี

ของหนี้  

31 ธ.ค. 2542    1,030,000 

31 ธ.ค. 2543 54,000(1) 22,563(2) 31,437(3) 998,563 

31 ธ.ค. 2544 54,000 21,875 32,125 966,438 

31 ธ.ค. 2545 54,000 21,171 32,829 933,608 

31 ธ.ค. 2546 54,000 20,391* 33,608* 900,000* 
 216,000 86,000 130,000  

(1)54,000  =  900,000 x 6% (3)31,437  =  54,000-22,563 
(2)22,563  =  1,030,000 x 2.1906% *ปัดเศษ 
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การบนัทึกบญัชีสําหรบัลูกหนี้  

31 ธ.ค. 2543 (วันแรกของการจ่ายดอกเบ้ีย หลังจากวันที่ปรับโครงสร้างหน้ี) 

เดบิต เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 

 ดอกเบ้ียจ่าย 

31,437 บาท 

22,563 บาท 

 

เครดิต เงินสด  54,000 บาท 

31 ธ.ค. 2544 2545 และ 2546 (วันที่จ่ายดอกเบ้ียของแต่ละงวด) 

บันทกึรายการจ่ายดอกเบ้ีย เช่นเดียวกับ วันที่ 31 ธ.ค. 2543 โดยใช้ตัวเลขจากการคาํนวณ

ดอกเบ้ียตามอตัราดอกเบ้ียที่แท้จริงข้างต้น 

เดบิต เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 900,000 บาท  

เครดิต เงินสด  900,000 บาท 

 

คําอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 12 กิจการต้องคํานวณดอกเบ้ียจ่ายโดยใช้อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริง  

(ซ่ึงเป็นอัตราคงที่) คูณด้วยมูลค่าตามบัญชีของหน้ี ณ วันเร่ิมต้นของแต่ละงวดบัญชีนับตั้งแต่วันที่ปรับ

โครงสร้างหน้ีจนถึงวันครบกาํหนด อตัราดอกเบี้ ยที่แทจ้ริงที่ใชใ้นการคํานวณคือ อตัราคิดลดที่ทําให้

มูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงินที่ตอ้งจ่ายในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่เท่ากบัมูลค่าตามบญัชีของหนี้   

โดยจาํนวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตดังกล่าวต้องไม่รวมจาํนวนหน้ีที่อาจเกดิข้ึนตามเง่ือนไขที่กาํหนดไว้ 

 

ดา้นเจา้หนี้  
 

ก)  การคํานวณเพื่อพิจารณาบนัทึกบญัชี ณ วันที่ปรบัโครงสรา้งหนี้  โดยใชอ้ัตราตน้ทุน

เงินทุนถวัเฉลีย่ถ่วงนํ้ าหนกัของเงินทุนของกิจการ 

เน่ืองจากอัตราต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของเงินทุนของกิจการ (4%) ตํ่ากว่าอัตราดอกเบ้ียที่

กาํหนดตามเง่ือนไขใหม่ (6%) ในการหามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน้ีให้เจ้าหน้ีใช้อัตราดอกเบ้ียที่

กาํหนดตามเง่ือนไขใหม่ เป็นอตัราคิดลดเพ่ือมิให้เป็นการลดขาดทุนบางส่วนจากการปรับโครงสร้างหน้ีใน

งวดปัจจุบัน และชดเชยด้วยจาํนวนดอกเบ้ียที่ตํ่าลดลงในงวดอนาคต 
 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดตามเง่ือนไขใหม่ อตัราคิดลด 6%, 4 ปี 

 เงินต้น (900,000 x 0.79209) 

 ดอกเบ้ีย (54,000 x 3.46511) 

รวมมูลค่าปัจจุบัน 

712,881 บาท 

187,119 บาท 

900,000 บาท 

จาํนวนหน้ีตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหน้ี 

(เงินต้น 1,000,000 บาท + ดอกเบ้ียคงค้าง 30,000 บาท) 

ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

1,030,000 บาท 

(130,000) บาท 
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การบนัทึกบญัชีสําหรบัเจา้หนี้  
 

31 ธ.ค. 2542 (วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี) 
 

เดบิต ลูกหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 

 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

900,000 บาท 

130,000 บาท 

 

เครดิต ตัว๋เงินรับ 

 ดอกเบ้ียค้างรับ 

 1,000,000 บาท 

30,000 บาท 

(บันทกึบัญชีปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหา) 
 

เจ้าหน้ีบันทกึการรับชาํระหน้ีตามเง่ือนไขใหม่ ดังต่อไปน้ี 
 

31 ธ.ค. 2543   

เดบิต เงินสด 54,000 บาท  

เครดิต ดอกเบ้ียรับ  54,000 บาท 

31 ธ.ค. 2544   

เดบิต เงินสด 54,000 บาท  

เครดิต ดอกเบ้ียรับ  54,000 บาท 

31 ธ.ค. 2545   

เดบิต เงินสด 54,000 บาท  

เครดิต ดอกเบ้ียรับ  54,000 บาท 

31 ธ.ค. 2546   

เดบิต เงินสด 54,000 บาท  

เครดิต ดอกเบ้ียรับ  54,000 บาท 

เดบิต เงินสด 900,000 บาท  

เครดิต ลูกหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี  900,000 บาท 

 

ข)  การคํานวณเพื่อพิจารณาบนัทึกบญัชี ณ วนัที่ปรบัโครงสรา้งหนี้  โดยใชอ้ตัราดอกเบี้ ย 

ในตลาด 8% 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดตามเง่ือนไขใหม่ อตัราคิดลด 8%, 4 ปี 

 เงินต้น (900,000 x 0.73503) 

 ดอกเบ้ีย (54,000 x 3.31213) 

รวมมูลค่าปัจจุบัน 

661,527 บาท 

178,855 บาท 

840,382 บาท 

จาํนวนหน้ีตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหน้ี 

(เงินต้น 1,000,000 บาท + ดอกเบ้ียคงค้าง 30,000 บาท) 

ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

(1,030,000) บาท 

(189,618) บาท 
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คําอธิบาย คาํนวณผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีจากผลต่างระหว่างเงินลงทุนในลูกหน้ี

ก่อนปรับโครงสร้างหน้ีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่ 

คิดลดโดยใช้อตัราดอกเบ้ียในตลาด 
 

การบนัทึกบญัชีสําหรบัเจา้หนี้  
 

31 ธ.ค. 42 (วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี) 
 

เดบิต ลูกหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 

 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

900,000 บาท 

189,618 บาท 

 

เครดิต ตัว๋เงินรับ 

 ดอกเบ้ียค้างรับ 

 ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า 

 1,000,000 บาท 

30,000 บาท 

59,618 บาท 

(บันทกึบัญชีปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหา) 
 

คําอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 26 ณ วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี เจ้าหน้ีต้องบันทึกบัญชีเกี่ยวกับขาดทุน

จากการปรับโครงสร้างหน้ีที่เกดิจากเงินลงทุนในลูกหน้ีที่สงูกว่ามูลค่ายุติธรรม (มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน) 

ของหน้ีซ่ึงคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ีย

ในตลาดและต้ังค่าเผ่ือการปรับมูลค่าให้สอดคล้องกบัการปรับโครงสร้างหน้ีที่เกดิข้ึน 

 

 

การคํานวณดอกเบี้ ยรบัและการปรบัมูลค่าของหนี้ เพือ่บนัทึกดอกเบี้ ยรบัในงวดต่อๆ ไป 
 

(หน่วย : บาท) 

วนัที ่ เงินสดรบั ดอกเบี้ ยตาม

อตัราดอกเบี้ ย

ในตลาด 8% 

จํานวนที่นาํมา

ลดมูลค่าตาม

บญัชีของหนี้  

มูลค่าตามบญัชี

ของหนี้  

31 ธ.ค. 2542    840,382 

31 ธ.ค. 2543 54,000(1) 67,231(2) 13,231(3) 853,613 

31 ธ.ค. 2544 54,000 68,289 14,289 867,902 

31 ธ.ค. 2545 54,000 69,432 15,432 883,334 

31 ธ.ค. 2546 54,000 70,666 16,666 900,000* 

 216,000 275,618 59,618  

(1)54,000  =  900,000 x 6% (3)13,231  =  67,231- 54,000 
(2)67,231  =  840,382 x 8% *ปัดเศษ 
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การบนัทึกบญัชีสําหรบัเจา้หนี้  
 

บันทกึการรับชาํระหน้ีตามเง่ือนไขใหม่ ดังต่อไปน้ี 
 

31 ธ.ค. 2543   

เดบิต เงินสด 

 ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า 

54,000 บาท 

13,231 บาท 

 

เครดิต ดอกเบ้ียรับ  67,231 บาท 

31 ธ.ค. 2544   

เดบิต เงินสด 

 ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า 

54,000 บาท 

14,289 บาท 

 

เครดิต ดอกเบ้ียรับ  68,289 บาท 

31 ธ.ค. 2545   

เดบิต เงินสด 

 ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า 

54,000 บาท 

15,432 บาท 

 

เครดิต ดอกเบ้ียรับ  69,432 บาท 

31 ธ.ค. 2546   

เดบิต เงินสด 

 ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า 

54,000 บาท 

16,666 บาท 

 

เครดิต ดอกเบ้ียรับ  70,666 บาท 

เดบิต เงินสด 900,000 บาท  

เครดิต ลูกหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี  900,000 บาท 
 

กรณีที ่2 มูลค่าตามบญัชีของหนี้ สูงกว่าจํานวนเงินทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามเงือ่นไขใหม่ 
 

ตวัอย่างที ่4 จากตัวอย่างที่ 3 หากบริษัท ก จาํกัด ลดยอดเงินต้นของหน้ีสินจาก 1,000,000 บาท 

เป็น 700,000 บาท 
 

ดา้นลูกหนี้  

การคํานวณเพือ่พจิารณาบนัทึกบญัชี ณ วนัทีป่รบัโครงสรา้งหนี้  

จาํนวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่  

 เงินต้น 

 ดอกเบ้ีย (700,000 x 4 ปี x 6%) 

จาํนวนเงินที่จะต้องจ่าย 

700,000 บาท 

168,000 บาท 

868,000 บาท 

จาํนวนหน้ีตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหน้ี 

(เงินต้น 1,000,000 บาท + ดอกเบ้ียคงค้าง 30,000 บาท) 

กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี  

(1,030,000) บาท 

162,000 บาท 
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การบนัทึกบญัชีสําหรบัลูกหนี้  
 

31 ธ.ค. 2542 (วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี) 

เดบิต ดอกเบ้ียค้างจ่าย 

 ตัว๋เงินจ่าย 

30,000 บาท 

1,000,000 บาท 

 

เครดิต กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี  

 เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 

 162,000 บาท 

868,000 บาท 

(บันทกึปรับมูลค่าตามบัญชีของหน้ี) 
 

คําอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 13 หากจํานวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่มีจํานวน 

น้อยกว่ามูลค่าตามบัญชีของหน้ี ลูกหน้ีต้องปรับมูลค่าตามบัญชีของหน้ีให้เท่ากับจาํนวนเงินที่ต้องจ่ายใน

อนาคต และต้องบันทกึส่วนของหน้ีที่ลดลงเป็นรายการกาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

31 ธ.ค. 2543   

เดบิต เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 42,000 บาท  

เครดิต เงินสด  42,000 บาท 

31 ธ.ค. 2544 2545 และ 2546 (วันที่จ่ายดอกเบ้ียของแต่ละงวด) 

บันทกึรายการบัญชีเช่นเดียวกบัวันที่ 31 ธ.ค. 2543 

คําอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 13 จาํนวนเงินที่ลูกหน้ีต้องจ่ายตามเง่ือนไขใหม่ต้องนาํไปปรับลดกับ

มูลค่าตามบัญชีของหน้ีที่ค้างชําระ โดยไม่มีการบันทึกดอกเบ้ียจ่ายใดๆ นับจากวันที่ปรับโครงสร้างหน้ี

จนถึงวันครบกาํหนดของหน้ีน้ัน 

31 ธ.ค. 2546   

เดบิต เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 700,000 บาท  

เครดิต เงินสด  700,000 บาท 

(บันทกึการชาํระหน้ีให้เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี)   

 

ดา้นเจา้หนี้  
 

ก)  การคํานวณเพื่อพิจารณาบนัทึกบญัชี ณ วนัที่ปรบัโครงสรา้งหนี้  โดยใชอ้ตัรา

ตน้ทุนเงินทุนถวัเฉลีย่ถ่วงนํ้ าหนกัของเงินทุนของกิจการ 
 

เน่ืองจากอัตราต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของเงินทุนของกิจการ (4%) ตํ่ากว่าอัตราดอกเบ้ียที่

กาํหนดตามเง่ือนไขใหม่ (6%) ในการหามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน้ีให้เจ้าหน้ีใช้อัตราดอกเบ้ียที่

กาํหนดตามเง่ือนไขใหม่ เป็นอัตราคิดลดเพ่ือมิให้เป็นการลดขาดทุนบางส่วนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

ในงวดปัจจุบัน และชดเชยด้วยจาํนวนดอกบ้ียที่ลดลงในงวดอนาคต 
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มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดตามเง่ือนไขใหม่ อตัราคิดลด 6%, 4 ปี 

 เงินต้น (700,000 x 0.79209) 

 ดอกเบ้ีย (42,000 x 3.46511) 

รวมมูลค่าปัจจุบัน 

554,463 บาท 

145,537 บาท 

700,000 บาท 

จาํนวนหน้ีตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหน้ี 

(เงินต้น 1,000,000 บาท + ดอกเบ้ียคงค้าง 30,000 บาท) 

ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

1,030,000 บาท 

(330,000) บาท 
 

การบนัทึกบญัชีสําหรบัเจา้หนี้  

31 ธ.ค. 42 (วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี) 

เดบิต ลูกหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 

 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

700,000 บาท 

330,000 บาท 

 

เครดิต ตัว๋เงินรับ 

 ดอกเบ้ียค้างรับ 

 1,000,000 บาท 

30,000 บาท 

(บันทกึบัญชีปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหา) 
 

การบนัทึกบญัชีสําหรบัเจา้หนี้  

บันทกึการรับชาํระหน้ีตามเง่ือนไขใหม่ ดังต่อไปน้ี 

31 ธ.ค. 2543   

เดบิต เงินสด 42,000 บาท  

เครดิต ดอกเบ้ียรับ  42,000 บาท 

31 ธ.ค. 2544   

เดบิต เงินสด 42,000 บาท  

เครดิต ดอกเบ้ียรับ  42,000 บาท 

31 ธ.ค. 2545   

เดบิต เงินสด 42,000 บาท  

เครดิต ดอกเบ้ียรับ  42,000 บาท 

31 ธ.ค. 2546   

เดบิต เงินสด 42,000 บาท  

เครดิต ดอกเบ้ียรับ  42,000 บาท 

เดบิต เงินสด 700,000 บาท  

เครดิต ลูกหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี  700,000 บาท 
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ข) การคํานวณเพื่อพิจารณาบนัทึกบญัชี ณ วนัที่ปรบัโครงสรา้งหนี้  โดยใชอ้ตัราดอกเบี้ ย 

ในตลาด 8% 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดตามเง่ือนไขใหม่ อตัราคิดลด 8%, 4 ปี 

 เงินต้น (700,000 x 0.73503) 

 ดอกเบ้ีย (42,000 x 3.31213) 

รวมมูลค่าปัจจุบัน 

514,521 บาท 

139,109 บาท 

653,630 บาท 

จาํนวนหน้ีตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหน้ี 

(เงินต้น 1,000,000 บาท + ดอกเบ้ียคงค้าง 30,000 บาท) 

ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

(1,030,000) บาท 

(376,370) บาท 

 

คําอธิบาย คาํนวณผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีจากผลต่างระหว่างเงินลงทุนในลูกหน้ี

ก่อนปรับโครงสร้างหน้ีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่ 

คิดลด โดยใช้อตัราดอกเบ้ียในตลาด 

การบนัทึกบญัชีสําหรบัเจา้หนี้  

31 ธ.ค. 42 (วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี) 

เดบิต ลูกหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 

 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

700,000 บาท 

376,370 บาท 

 

เครดิต ตัว๋เงินรับ 

 ดอกเบ้ียค้างรับ 

 ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า 

 1,000,000 บาท 

30,000 บาท 

46,370 บาท 

(บันทกึบัญชีปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหา) 

 

คําอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 26 ณ วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี เจ้าหน้ีต้องบันทกึบัญชีเกี่ยวกับผลขาดทุน

จากการปรับโครงสร้างหน้ีที่เกิดจากเงินลงทุนในลูกหน้ีที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหน้ี (มูลค่าที่คาดว่าจะ

ได้รับคืน) ซ่ึงคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราใน

ตลาดและตั้งค่าเผ่ือการปรับมูลค่าให้สอดคล้องกบัการปรับโครงสร้างหน้ีที่เกดิข้ึน 
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การคํานวณดอกเบี้ ยรบัและการปรบัมูลค่าของหนี้ เพือ่บนัทึกดอกเบี้ ยรบัในงวดต่อๆ ไป 

(หน่วย : บาท) 

วนัที ่ เงินสดรบั ดอกเบี้ ยตาม

อตัราดอกเบี้ ยใน

ตลาด 8% 

จํานวนที่นาํมาลด

มูลค่าตามบญัชี

ของหนี้  

มูลค่าตามบญัชี

ของหนี้  

31 ธ.ค. 2542    653,630 

31 ธ.ค. 2543 42,000(1) 52,290(2) 10,290(3) 663,920 

31 ธ.ค. 2544 42,000 53,114 11,114 675,034 

31 ธ.ค. 2545 42,000 54,003 12,003 687,037 

31 ธ.ค. 2546 42,000 54,963 12,963 700,000* 

 168,000 214,370 46,370  
 

(1)42,000  =  700,000 x 6% (3)10,290  =  52,290-42,000 
(2)52,290  =  653,630 x 8% *ปัดเศษ 
 

การบนัทึกบญัชีสําหรบัเจา้หนี้  
 

บันทกึการรับชาํระหน้ีและดอกเบ้ียรับ ตามเง่ือนไขใหม่ ดังต่อไปน้ี 
 

31 ธ.ค. 2543   

เดบิต เงินสด 

 ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า 

42,000 บาท 

10,290 บาท 

 

เครดิต ดอกเบ้ียรับ  52,290 บาท 

31 ธ.ค. 2544   

เดบิต เงินสด 

 ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า 

42,000 บาท 

11,114 บาท 

 

เครดิต ดอกเบ้ียรับ  53,114 บาท 

31 ธ.ค. 2545   

เดบิต เงินสด 

 ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า 

42,000 บาท 

12,003 บาท 

 

เครดิต ดอกเบ้ียรับ  54,003 บาท 

31 ธ.ค. 2546   

เดบิต เงินสด 

 ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า 

42,000 บาท 

12,963 บาท 

 

เครดิต ดอกเบ้ียรับ  54,963 บาท 

เดบิต เงินสด 700,000 บาท  

เครดิต ลูกหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี  700,000 บาท 
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ง) การปรบัโครงสรา้งหนี้ ทีมี่ปัญหาในหลายลกัษณะ 

ตวัอย่างที่ 5 วันที่ 1 มกราคม 2542 ธนาคาร ก จํากัด ยินยอมรับโอนอุปกรณ์สาํนักงานและ 

หุ้นสามัญของบริษัท ข จํากัด เพ่ือรับชําระหน้ีบางส่วนของหน้ีที่บริษัท ข จํากัด เป็นลูกหน้ีอยู่จํานวน 

1,000,000 บาท อุปกรณ์สาํนักงานมีมูลค่าตามบัญชี 250,000 บาท และมีมูลค่ายุติธรรม 200,000 บาท 

หุ้นสามัญจํานวน 1,000 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท มีราคาตลาดหุ้นละ 12 บาท นอกจากน้ี

ธนาคาร ก จาํกดั ยินยอมให้มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ีในส่วนที่เหลือ ดังน้ี 

- ลดเงินต้นของเงินกู้จาก 1,000,000 บาท เป็น 600,000 บาท 

- ลดอตัราดอกเบ้ียจาก 15% เป็น 10% 

- ยืดเวลาชาํระหน้ีจากวันที่ 1 มกราคม 2542 เป็นวันที่ 31 ธนัวาคม 2543 

ธนาคาร ก จาํกดั ไม่มียอดในบัญชีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและอัตราต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของ

เงินทุนของธนาคาร ก จาํกดั เทา่กบั 5% 

 

ดา้นลูกหนี้  
 

การคํานวณเพือ่พจิารณาบนัทึกบญัชี ณ วนัทีป่รบัโครงสรา้งหนี้  
 

มูลค่าตามบัญชีของหน้ีคงเหลือที่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข 

มูลค่าตามบัญชีของหน้ีก่อนการปรับโครงสร้างหน้ี 

หัก การโอนอุปกรณ์สาํนักงานและหุ้นสามัญเพ่ือชาํระหน้ี

บางส่วน 

มูลค่าตามบัญชีของหน้ีที่คงเหลือ 

จาํนวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่ 

1,000,000 บาท 

 

212,000 บาท 

788,000 บาท 

 เงินต้น 

 ดอกเบ้ีย (600,000 x 2 ปี x 10%) 

จาํนวนเงินที่จะต้องจ่าย 

600,000 บาท 

120,000 บาท 

(720,000) บาท 

กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 68,000 บาท 
 

การบนัทึกบญัชีสําหรบัลูกหนี้  (บริษทั ข จํากดั) 

1 ม.ค. 2543 (วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี) 

เดบิต ขาดทุนจากการโอนอุปกรณ์สาํนักงาน 50,000 บาท  

เครดิต อุปกรณ์สาํนักงาน  50,000 บาท 

(บันทกึบัญชีอุปกรณ์สาํนักงานให้เทา่กบัมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนให้เจ้าหน้ี) 
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เดบิต เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 212,000 บาท  

เครดิต อุปกรณ์สาํนักงาน 

 หุ้นสามัญ 

 ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 

 200,000 บาท 

10,000 บาท 

2,000 บาท 

(บันทกึการชาํระหน้ีบางส่วนด้วยการโอนอุปกรณ์สาํนักงานและหุ้นสามัญของบริษัท) 
 

เดบิต เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 68,000 บาท  

เครดิต กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี   68,000 บาท 

(ปรับมูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมให้เทา่กบัจาํนวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่) 
 

31 ธ.ค. 2542 (วันที่จ่ายดอกเบ้ีย) 

เดบิต เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 60,000 บาท  

เครดิต เงินสด  60,000 บาท 

(บันทกึการจ่ายดอกเบ้ียตามเง่ือนไขใหม่โดยนาํไปลดมูลค่าตามบัญชีของลูกหน้ี ตามสัญญาปรับ

โครงสร้าง) 

 

31 ธ.ค. 2543 

เดบิต เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 60,000 บาท  

เครดิต เงินสด  60,000 บาท 

เดบิต เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 600,000 บาท  

เครดิต เงินสด  600,000 บาท 

(บันทกึการจ่ายชาํระเงินกู้ยืม ณ วันถึงกาํหนด) 

 

ดา้นเจา้หนี้  

การคํานวณเพื่อพิจารณาบนัทึกบญัชี ณ วนัที่ปรบัโครงสรา้งหนี้  โดยใชอ้ตัราตน้ทุนเงินทุน 

ถวัเฉลีย่ถ่วงนํ้ าหนกัของกิจการ 

เน่ืองจากอัตราต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของเงินทุนของกิจการ (5%) ตํ่ากว่าอัตราดอกเบ้ียที่

กาํหนดตามเง่ือนไขใหม่ (10%) ในการหามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน้ีให้เจ้าหน้ีใช้อัตราดอกเบ้ียที่

กาํหนดตามเง่ือนไขใหม่ เป็นอัตราคิดลดเพ่ือมิให้เป็นการลดขาดทุนบางส่วนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

ในงวดปัจจุบัน และชดเชยด้วยจาํนวนดอกเบ้ียรับที่ลดลงในงวดอนาคต 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดตามเง่ือนไขใหม่ อตัราคิดลด 10%, 2 ปี 

 เงินต้น (600,000 x 0.82645) 

 ดอกเบ้ีย (600,000 x 1.73554) 

รวมมูลค่าปัจจุบัน 

495,870 บาท 

104,130 บาท 

600,000 บาท 
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การคาํนวณผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีทาํได้ดังน้ี 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดตามเง่ือนไขใหม่ 600,000 บาท 

มูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ที่คงเหลืออยู่ 

เงินต้น 

ชาํระหน้ีบางส่วน 

ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

 

1,000,000 บาท 

(212,000) บาท 

 

 

788,000 บาท 

(188,000) บาท 
 

การบนัทึกบญัชีสําหรบัเจา้หนี้  
 

1 ม.ค. 2542 (วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี)   

เดบิต อุปกรณ์สาํนักงาน 

 เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ข จาํกดั 

200,000 บาท 

12,000 บาท 

 

เครดิต ลูกหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี  212,000 บาท 

(บันทกึการรับโอนสนิทรัพย์และส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของ) 

เดบิต ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 188,000 บาท  

เครดิต ลูกหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี  188,000 บาท 

(บันทกึปรับมูลค่าตามบัญชีเงินให้กู้ยืมให้เทา่กบัจาํนวนเงินที่ได้รับในอนาคต) 

31 ธ.ค. 2542   

เดบิต เงินสด 60,000 บาท  

เครดิต ดอกเบ้ียรับ  60,000 บาท 

บันทกึการรับชาํระหน้ีตามเง่ือนไขใหม่ดังน้ี 
 

31 ธ.ค. 2543 

  

เดบิต เงินสด 60,000 บาท  

เครดิต ดอกเบ้ียรับ  60,000 บาท 

เดบิต เงินสด 600,000 บาท  

เครดิต ลูกหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี  600,000 บาท 

 

จ) การปรบัโครงสรา้งหนี้ ทีมี่ปัญหาซ่ึงมีเงือ่นไขเกีย่วกบัจํานวนหนี้ ทีอ่าจเกิดข้ึนในภายหนา้ 

ตวัอย่างที ่7 วันที่ 1 มกราคม 2542 ธนาคาร ก จาํกดั ยินยอมให้บริษัท ข จาํกัด มีการเปล่ียนแปลง

เง่ือนไขการชาํระเงินกู้จาํนวน 1,000 บาท และมีดอกเบ้ียคงค้างจาํนวน 300,000 บาท โดย 

- ลดเงินต้นจาก 1,000,000 บาท เป็น 600,000 บาท 

- เปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก 15% เป็น 10% 

- ยืดเวลาชาํระหน้ีจากวันที่ 1 มกราคม 2542 เป็น 31 ธนัวาคม 2551 

- หากบริษัท ข จํากัด มีกําไรจากการดําเนินงานเพ่ิมข้ึนเฉล่ียในอัตรา 12% ต่อปี ตั้งแต่ 

ปี 2547 อตัราดอกเบ้ียจะเพ่ิมข้ึนเป็น 14% 
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ดา้นลูกหนี้  

การคํานวณเพือ่พจิารณาบนัทึกบญัชี ณ วนัทีป่รบัโครงสรา้งหนี้  

มูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ก่อนปรับโครงสร้างหน้ี 

เงินต้น 

ดอกเบ้ียคงค้าง 

รวมมูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ 

จาํนวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่ 

1,000,000 บาท 

300,000 บาท 

1,300,000 บาท 

 

 เงินต้น 

 ดอกเบ้ีย (600,000 x 10% x 10) 

จาํนวนหน้ีที่อาจเกดิข้ึนตามเง่ือนไข* 

600,000 

600,000 

 

1,200,000 

100,000 

 

 

 

(1,300,000) บาท 

รายการกาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี   -  บาท 

* จาํนวนหน้ีที่อาจเกดิข้ึนตามเง่ือนไข (600,000 x 4% x 5) = 120,000 บาท 
 

คําอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 18 ในการพิจารณาถึงกรณีที่ลูกหน้ีต้องรับรู้รายการกาํไรจากการปรับ

โครงสร้างหน้ี ลูกหน้ีต้องรวมจาํนวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่กับจาํนวนหน้ีที่อาจเกิดข้ึนใน

ภายหน้า โดยลูกหน้ีต้องสมมติว่าจาํนวนหน้ีดังกล่าวจะเกิดข้ึนอย่างแน่นอน ตามที่สัญญาระบุไว้ ลูกหน้ี

ต้องรวมจาํนวนหน้ีที่อาจเกดิข้ึนในภายหน้าได้เท่าที่จะทาํให้ลูกหน้ีไม่ต้องบันทกึรายการกาํไร ณ วันที่ปรับ

โครงสร้างหน้ี เน่ืองจากรายการกาํไรดังกล่าวอาจถูกหักล้างด้วยจาํนวนหน้ีที่อาจเกดิข้ึนในภายหน้า 
 

การบนัทึกบญัชีสําหรบัลูกหนี้  

หากกาํไรจากการดาํเนินงานของ บริษัท ข จาํกดั เพ่ิมข้ึนมากกว่าเง่ือนไขที่กาํหนด บริษัท ข จาํกัด 

ต้องบันทกึบัญชีสาํหรับหน้ีที่เกดิข้ึนต้ังแต่ปี 2547 ดังน้ี 
 

เดบิต เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 24,000 บาท  

เครดิต ดอกเบ้ียค้างจ่าย  24,000 บาท 

(บันทกึจาํนวนหน้ีที่เกดิข้ึนตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหน้ี = 600,000 x 4%) 

การบันทกึบัญชีสาํหรับดอกเบ้ียที่เกดิตามเง่ือนไขใหม่ในเวลาที่เหลือเป็นดังน้ี 

31 ธ.ค. 2548 

เดบิต เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 24,000 บาท  

เครดิต ดอกเบ้ียค้างจ่าย  24,000 บาท 

31 ธ.ค. 2549 

เดบิต เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 24,000 บาท  

เครดิต ดอกเบ้ียค้างจ่าย  24,000 บาท 
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31 ธ.ค. 2550 

เดบิต เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 24,000 บาท  

เครดิต ดอกเบ้ียค้างจ่าย  24,000 บาท 

31 ธ.ค. 2551 

เดบิต เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี     24,000บาท  

เครดิต ดอกเบ้ียค้างจ่าย  24,000 บาท 
 

คําอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 15 กาํหนดว่าหากเง่ือนไขที่ระบุไว้ได้เกิดแล้ว ลูกหน้ีจะต้องนาํจาํนวน

หน้ีที่อาจเกดิข้ึนภายหน้าไปลดมูลค่าตามบัญชีของหน้ี ทั้งน้ีต้องไม่เกินจาํนวนหน้ีที่อาจเกิดข้ึนทั้งสิ้นที่รวม

ไว้ในการคาํนวณจาํนวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่ ตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 15 ซ่ึงระบุ

ให้รวมจาํนวนหน้ีที่อาจเกิดข้ึนไว้เทา่ที่จาํเป็น ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัไม่ให้มีการรับรู้กาํไร ณ วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี 

 

ฉ) การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

ตวัอย่างที ่8 การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้านลูกหน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

20. การปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหา 

เม่ือวันที่ 1 มกราคม 2542 บริษัทได้ทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีหุ้นกู้จํานวน 1,000,000 บาท  

กับ ธนาคาร ก จาํกัด ด้วยการชาํระหน้ีหุ้นกู้บางส่วน โดยการโอนที่ดินที่มีมูลค่าตามบัญชี 250,000 บาท 

และมีมูลค่ายุติธรรม 200,000 บาท และโอนหุ้นสามัญจาํนวน 1,000 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท  

มีราคาตลาดหุ้นละ 12 บาท และธนาคาร ก จาํกดั ยินยอมเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ีในส่วนที่เหลือดังน้ี 

- ลดเงินต้นของหุ้นกู้เป็น 600,000 บาท 

- ลดอตัราดอกเบ้ียจาก 15% เป็น 10% 

- ยืดเวลาการชาํระหน้ีจากวันที่ 1 มกราคม 2542 เป็นวันที่ 31 ธนัวาคม 2543 

ในงวดบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2542 บริษัทมีผลขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ดังกล่าวจาํนวน 

50,000 บาท และมีกาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีจาํนวน 68,000 บาท (สุทธิจากภาษีเงินได้จํานวน 

47,000 บาท) กาํไรต่อหุ้นรวมทุกรายการที่เกดิจากการปรับโครงสร้างหน้ีสทุธจิากภาษีเงินได้จาํนวน 0.07 บาท 
 

ตวัอย่างที ่9 การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้านเจ้าหน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

15. การปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหา 

บริษัททาํสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีในปี 2542 ดังน้ี 
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รายการ จํานวนราย จํานวนหนี้ ตามบญัชีก่อน 

ปรบัโครงสรา้งหนี้  (ลา้นบาท) 

ลูกหน้ีที่ปรับโครงสร้างหน้ีในปี 2542 

ลูกหน้ีทั้งสิ้น 

182 

567 

3,700 

5,200 

 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัลูกหน้ีที่ปรับโครงสร้างหน้ี มีดังน้ี 

รูปแบบการปรบั

โครงสรา้ง 

จํานวนราย จํานวนหนี้ ตามบญัชี

ก่อนปรบัโครงสรา้งหนี้   

(ลา้นบาท) 

ชนดิของสินทรพัย์

ทีร่บัโอน 

มูลค่า

ยุติธรรม 

(ลา้นบาท) 

การโอนสนิทรัพย์ 

 

การโอนหุ้นทุนในลูกหน้ี 

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไข

การชาํระหน้ี 

57 

 

67 

 

58 

1,500 

 

800 

 

1,400 

ที่ดินและที่ดิน

พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 

หุ้นสามัญ 

 

- 

1,050 

รวมทั้งสิ้น 182 3,700 
 

บริษัทมีลูกหน้ีซ่ึงปรับโครงสร้างหน้ีโดยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชําระหน้ีแล้วจาํนวนทั้งสิ้ น 

1,000 ล้านบาท 

บริษัทรับรู้รายได้ดอกเบ้ียรวม 57 ล้านบาท และได้รับชาํระเงินต้นและดอกเบ้ียรวม 2,100 ล้านบาท 

ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทสัญญาที่จะให้ลูกหน้ีที่มีการปรับโครงสร้างหน้ีกู้เพ่ิมอีกจํานวน 

2,300 ล้านบาท 

ในงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 บริษัทมียอดคงค้างของบัญชีเงินลงทุนในลูกหน้ีที่มี

การปรับโครงสร้างแล้วทั้งสิ้ น 2,200 ล้านบาท ซ่ึงในจาํนวนดังกล่าวเป็นยอดคงค้างของบัญชีเงินลงทุน 

ในลูกหน้ีที่มีการปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างงวดจํานวน 95 ล้านบาท บริษัทมีขาดทุนจากการปรับ

โครงสร้างหน้ีที่เกดิข้ึนในระหว่างปี 2542 จาํนวน 1,000 ล้านบาท 

 


