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หวัขอ้การบรรยาย

ความเป็นมาของการปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชี

ประเด็นการปรบัปรุงที่ส าคญั

หลกัการของมาตรฐานการบญัชี
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ความเป็นมาของการปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชี

• ในปี 2559 สภาวชิาชีพบญัชี ทบทวนและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและมาตรฐาน

การบญัชีของไทยทกุฉบบั ใหส้อดคลอ้งกบั IFRS bound volume 2016

• สภาวชิาชีพบญัชี จงึเหน็ควรปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชีไทยที่มีการอา้งองิค านิยามของมูลค่า

ยตุธิรรมใหส้อดคลอ้งกบั TFRS 13 (การวดัมูลค่ายตุธิรรม) จ านวน 3 ฉบบั ดงัน้ี

(1) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 104 เรื่อง การบญัชีส าหรบัการปรบัโครงสรา้งหน้ีที่มีปญัหา

(2) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 105 เรื่อง เงนิลงทนุในตราสารหน้ีและตราสารทนุ

(3) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 107 เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยขมู้ลส าหรบัเครื่องมือ

ทางการเงนิ
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ประเด็นการปรบัปรุงที่ส าคญั

ประเด็นปรบัปรุง ปรบัปรุงค านิยามของมูลค่ายุตธิรรมใหส้อดคลอ้งกบั TFRS 13

มูลค่ายตุธิรรม 

TAS 104 ฉบบัเดิม

จ านวนเงนิที่ผูซ้ื้อและผูข้ายตกลง

แลกเปลี่ยนสนิทรพัยก์นัหรอืจา่ยช าระหน้ีกนั

ในขณะที่ท ัง้สองฝ่ายมีความรอบรูแ้ละเตม็ใจ

ในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคา

กนัไดอ้ย่างเป็นอสิระในลกัษณะของผูท้ี่ไม่มี

ความเกี่ยวขอ้งกนั

มูลค่ายตุธิรรม

TFRS 13 

ราคาที่จะไดร้บัจากการขายสนิทรพัย ์หรอื

จา่ยเพือ่โอนหน้ีสนิในรายการที่เกดิข้ึน

ในสภาพปกตริะหว่างผูร้ว่มตลาด ณ วนัที่

วดัมูลค่า
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ล าดบัชัน้ของมูลค่ายตุิธรรมตาม TFRS 13

TFRS 13 ก าหนดล าดบัชัน้ของมูลค่ายตุธิรรมตามประเภทของขอ้มูลที่น ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายตุธิรรมเป็น 

3 ระดบั ดงัน้ี

ระดบัความส าคญั

Level 1 

• ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง)
ในตลาดที่มีสภาพคลอ่ง ส าหรบัสนิทรพัย ์

หรอืหน้ีสนิอยา่งเดียวกนัและกจิการ

สามารถเขา้ถงึตลาดนั้น ณ วนัที่วดัมูลค่า

Level 2 

• ราคาเสนอซ้ือขายของสนิทรพัยห์รอื

หน้ีสนิที่มีลกัษณะคลา้ยกนัในตลาด

ที่มีสภาพคลอ่ง

• ขอ้มูลอืน่ที่สงัเกตไดจ้ากตลาดเช่น 

อตัราดอกเบี้ย / implied 

volatilities / credit spread

Level 3

• ขอ้มูลที่ไม่สามารถสงัเกต

ไดจ้ากตลาด ซ่ึงสะทอ้น

สมมติฐานของผูมี้สว่นรว่ม

ในตลาดที่ใชใ้นการก าหนดราคา
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เทคนิคการวดัมูลค่ายตุิธรรมตาม TFRS 13

วธิรีาคาตลาด

(Market approach)

วธิตีน้ทนุ

(Cost approach)

วธิรีายได้

(Income approach)

เทคนิคการวดัมูลค่ายุตธิรรมที่ใชก้นัท ัว่ไปมี 3 วิธี คอื

ใชร้าคาหรอืขอ้มูลอืน่

ที่เกี่ยวขอ้งของสนิทรพัยห์รอื

หน้ีสนิที่มีลกัษณะเหมือน

หรอืคลา้ยคลงึกนัในตลาด

มูลค่าเปลี่ยนแทนของ

สนิทรพัย ์สว่นใหญ่เป็นวธิีที่

ค านวณหามูลค่ายตุิธรรม

ส าหรบัสนิทรพัยท์ี่มีตวัตน

คิดลดมูลค่ากระแสเงนิสดที่

คาดว่าจะเกดิในอนาคตเป็น

มูลค่าปจัจุบนั
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หลกัการของมาตรฐานการบญัชีส าหรบัการปรบัโครงสรา้งหน้ีที่มีปญัหา

ค านิยาม

ประเภทของวธิีการปรบัโครงสรา้งหน้ีที่มีปญัหา

วธิีการบนัทกึบญัชีส าหรบัลูกหน้ีและเจา้หน้ี

การเปิดเผยขอ้มูล
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ค านิยามของการปรบัโครงสรา้งหน้ีที่มีปญัหา

ค านิยาม
การปรบัโครงสรา้งหน้ีที่เจา้หน้ียนิยอมผ่อนปรนเงือ่นไขใหลู้กหน้ีที่ประสบปญัหา

ทางการเงนิจากเหตผุลทางเศรษฐกจิหรอืทางกฎหมาย

มูลค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย/์สว่นไดเ้สยีฯ ที่ลูกหน้ีโอนใหเ้จา้หน้ี > มูลค่าตามบญัชีของหน้ี

เจา้หน้ีลดอตัราดอกเบี้ยใหลู้กหน้ีตามอตัราดอกเบี้ยในตลาดหรอืระดบัความเสี่ยงที่ลดลง

ลูกหน้ีออกตราสารหน้ีใหม่เพือ่แลกเปลี่ยนกบัหน้ีสนิเดิม โดยตราสารหน้ีใหม่มีอตัราดอกเบี้ย

ที่แทจ้รงิใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบี้ยในตลาดและอยู่ในความตอ้งการของตลาด

ยกเวน้ การปรบัโครงสรา้งหน้ีที่มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี
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การโอนสว่นไดเ้สยีในสว่นของเจา้ของเพือ่ช าระหน้ี

ประเภทของวธิีการปรบัโครงสรา้งหน้ีที่มีปญัหา

การโอนอสงัหารมิทรพัย ์สนิทรพัยอ์ืน่ หรอืลูกหน้ี เพือ่ช าระหน้ี

2

การออกหุน้ทนุหรอืโอนหุน้ทนุเพือ่ช าระหน้ี

การโอนสนิทรพัยเ์พือ่ช าระหน้ี1

การเปลี่ยนแปลงเงือ่นไขการช าระหน้ี3

• การลดอตัราดอกเบี้ย

• การขยายระยะเวลาการช าระหน้ี

• การลดยอดเงนิตน้ / เงนิที่จะตอ้งช าระคนื

• การลดจ านวนดอกเบี้ยคา้งช าระ

การปรบัโครงสรา้งหน้ีอาจใชว้ิธีใดวิธีหน่ึงหรอืหลายวิธีร่วมกนั ดงัน้ี
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วธีิการบนัทึกบญัชีส าหรบัการปรบัโครงสรา้งหน้ีที่มีปญัหา

วิธีการบญัชีส าหรบัการปรบัโครงสรา้งหน้ีแบ่งเป็น 4 ลกัษณะ ดงัน้ี
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ลูกหน้ี เจา้หน้ี

วธีิการบนัทึกบญัชีส าหรบัการปรบัโครงสรา้งหน้ีที่มีปญัหา

การโอนสนิทรพัยเ์พื่อช าระหน้ีท ัง้จ านวน

มูลค่าตามบญัชีของหน้ี  > มูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัยท์ี่โอน

Dr. เจา้หน้ี XX

Cr. สนิทรพัยท์ี่โอน XX

ก าไรจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี XX

Dr. สนิทรพัยท์ี่รบัโอน - มูลค่ายตุิธรรม XX

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ XX

ขาดทนุจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี XX

Cr. ลูกหน้ี XX

Dr. สนิทรพัยท์ี่โอน XX

Cr. ก าไรจากการโอนสนิทรพัย์ XX

ปรบัปรุงมูลค่าสนิทรพัยส์ทุธิ มูลค่ายตุิธรรม ณ วนัโอน

บนัทึกการโอนสนิทรพัยเ์พือ่ช าระหน้ีและก าไรฯ

บนัทึกการรบัโอนสนิทรพัยเ์พือ่รบัช าระหน้ี

1
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ลูกหน้ี - บรษิทั ก. เจา้หน้ี - ธนาคาร A

วธีิการบนัทึกบญัชีส าหรบัการปรบัโครงสรา้งหน้ีที่มีปญัหา

ตวัอย่าง - การโอนสนิทรพัยเ์พื่อช าระหน้ีท ัง้จ านวน

Dr. เจา้หน้ี - ธนาคาร A 600,000

ดอกเบี้ยคา้งจา่ย 60,000 

Cr. ที่ดิน 500,000

ก าไรจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี 160,000

Dr. ที่ดิน - มูลค่ายตุิธรรม 500,000

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 100,000

ขาดทนุจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี 60,000

Cr. ลูกหน้ี - บรษิทั ก. 600,000

ดอกเบี้ยคา้งรบั 60,000

Dr. ที่ดิน 100,000

Cr. ก าไรจากการโอนสนิทรพัย ์ 100,000

ปรบัปรุงมูลค่าที่ดิน มูลค่ายตุิธรรม ณ วนัโอน

บนัทึกการโอนที่ดินเพื่อช าระหน้ีและก าไรฯ

บนัทึกการรบัโอนที่ดินเพื่อรบัช าระหน้ี

โอนที่ดินเพื่อช าระหน้ี 
ที่ดิน:

มูลค่าตามบญัชี = 400,000

มูลค่ายตุธิรรม = 500,000

มูลค่าตามบญัชีหน้ี:

เงนิตน้ = 600,000

ดอกเบี้ยคา้งช าระ = 60,000

ค่าเผื่อหน้ีฯ = 100,000
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ลูกหน้ี เจา้หน้ี

วธีิการบนัทึกบญัชีส าหรบัการปรบัโครงสรา้งหน้ีที่มีปญัหา

การโอนสว่นไดเ้สยีในสว่นของเจา้ของเพื่อช าระหน้ีท ัง้จ านวน

มูลค่าตามบญัชีของหน้ี  > มูลค่ายุติธรรมของสว่นไดเ้สยีในสว่นของเจา้ของ

Dr. เจา้หน้ี XX

Cr. หุน้สามญั XX

สว่นเกนิมูลค่าหุน้ XX

ก าไรจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี XX

Dr. เงนิลงทนุในหุน้ - มูลค่ายตุิธรรม XX

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ XX

ขาดทนุจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี XX

Cr. ลูกหน้ี XX

บนัทึกการโอนหุน้ทุนเพือ่ช าระหน้ีและก าไรฯ บนัทึกการรบัโอนหุน้เพือ่รบัช าระหน้ี

2
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ลูกหน้ี - บรษิทั ก. เจา้หน้ี - ธนาคาร A

วธีิการบนัทึกบญัชีส าหรบัการปรบัโครงสรา้งหน้ีที่มีปญัหา

ตวัอย่าง - การโอนสว่นไดเ้สยีในสว่นของเจา้ของเพื่อช าระหน้ีท ัง้จ านวน

Dr. เจา้หน้ี - ธนาคาร A 600,000

ดอกเบี้ยคา้งจา่ย 60,000

Cr. หุน้สามญั 500,000

สว่นเกนิมูลค่าหุน้ 50,000

ก าไรจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี 110,000

Dr. เงนิลงทนุในหุน้ บรษิทั ก. - มูลค่ายตุิธรรม 550,000

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 100,000

ขาดทนุจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี 10,000

Cr. ลูกหน้ี - บรษิทั ก. 600,000

ดอกเบี้ยคา้งรบั 60,000

บนัทึกการโอนหุน้สามญัเพื่อช าระหน้ีและก าไรฯ บนัทึกการรบัโอนหุน้เพื่อรบัช าระหน้ี

โอนหุน้สามญัเพื่อช าระหน้ี 
หุน้สามญั 50,000 หุน้:

ราคาตามมูลค่า (10 บาท/หุน้) = 500,000

มูลค่ายตุธิรรม (11 บาท/หุน้) = 550,000

มูลค่าตามบญัชีหน้ี:

เงนิตน้ = 600,000

ดอกเบี้ยคา้งช าระ = 60,000

ค่าเผื่อหน้ีฯ = 100,000
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วธีิการบนัทึกบญัชีส าหรบัการปรบัโครงสรา้งหน้ีที่มีปญัหา

การเปลี่ยนแปลงเงือ่นไขการช าระหน้ี

ลูกหน้ี เจา้หน้ี

ค านวณจ านวนเงนิที่ตอ้งจา่ยในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่

(เงนิตน้ + ดอกเบี้ย ไม่ตอ้งคดิลด)

เปรยีบเทียบกบัมูลคา่ตามบญัชีของหน้ี

มูลค่าตามบญัชีของหน้ี > จ านวนเงนิที่ตอ้งจา่ยในอนาคต

ปรบัมูลค่าตามบญัชีของหน้ีใหเ้ท่ากบัจ านวนเงนิที่ตอ้งจา่ยฯ 

บนัทึกสว่นต่างเป็น “ก าไรจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี”

• มลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะไดร้บัในอนาคต 

(คดิลดดว้ยอตัราตน้ทนุทางการเงนิหรอือตัราดอกเบี้ยตามเงือ่นไข

ใหม่แลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า)

• มลูค่ายุตธิรรมของหน้ี

• มลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะไดร้บัในอนาคต

(คดิลดดว้ย EIR ตามสญัญาเดิม)

• มลูค่ายุตธิรรมของหลกัประกนั

เปรยีบเทียบกบัมูลคา่ตามบญัชีของลกูหน้ี (กลบัรายการค่าเผ่ือฯ)

ค านวณมูลคา่ที่คาดวา่จะไดร้บัคนืของหน้ีที่ปรบัโครงสรา้ง

มูลค่าตามบญัชีของลกูหน้ี > มูลค่าที่คาดวา่จะไดร้บัคืนฯ

ลา้งลูกหน้ีเดิมและบนัทึกลกูหน้ีใหม่ / บนัทึกสว่นต่างเป็น

“ขาดทนุจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี”
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วธีิการบนัทึกบญัชีส าหรบัการปรบัโครงสรา้งหน้ีที่มีปญัหา

ตวัอย่าง - การเปลี่ยนแปลงเงือ่นไขการช าระหน้ี

ลูกหน้ี - บรษิทั ก. เจา้หน้ี - ธนาคาร A

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหน้ี
• ลดเงนิตน้ 1,000,000 เหลอื 700,000

• ยกหน้ีดอกเบี้ยคา้งช าระ 30,000

• ยดืระยะเวลา 4 ปี

• ลดอตัราดอกเบี้ยจาก 18% เป็น 6%

มูลค่าตามบญัชีหน้ี:

เงนิตน้ = 1,000,000

ดอกเบี้ยคา้งช าระ = 30,000

ค านวณจ านวนเงนิที่ตอ้งจา่ยในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่

(700,000 + (700,000 * 6% * 4 ปี)) = 868,000

เปรยีบเทียบกบัมูลคา่ตามบญัชีของหน้ี 

1,000,000 + 30,000 = 1,030,000

Dr. เจา้หน้ี - ธนาคาร A 1,000,000

ดอกเบี้ยคา้งจา่ย 30,000

Cr. เจา้หน้ีตามสญัญาปรบัโครงสรา้งหน้ี 868,000

ก าไรจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี 162,000

ปรบัมูลค่าตามบญัชีของหน้ีใหเ้ท่ากบัจ านวนเงนิที่ตอ้งจา่ยฯ

ค านวณมูลคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสดตามเงือ่นไขใหม่

อตัราคดิลด 6% ระยะเวลา 4 ปี = 700,000

เปรยีบเทียบกบัมูลคา่ตามบญัชีของลกูหน้ี 

1,000,000 + 30,000 = 1,030,000

Dr. ลูกหน้ีตามสญัญาปรบัโครงสรา้งหน้ี 700,000

ขาดทนุจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี 330,000

Cr. ลูกหน้ี - บรษิทั ก. 1,000,000

ดอกเบี้ยคา้งรบั 30,000

บนัทึกหน้ีใหม่และขาดทนุจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี
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วธีิการบนัทึกบญัชีส าหรบัการปรบัโครงสรา้งหน้ีที่มีปญัหา

การเปลี่ยนแปลงเงือ่นไขการช าระหน้ี

ลูกหน้ี เจา้หน้ี

ค านวณจ านวนเงนิที่ตอ้งจา่ยในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่

(เงนิตน้ + ดอกเบี้ย ไม่ตอ้งคดิลด)

เปรยีบเทียบกบัมูลคา่ตามบญัชีของหน้ี

มูลค่าตามบญัชีของหน้ี < จ านวนเงนิที่ตอ้งจา่ยในอนาคต

ทยอยบนัทึกผลต่างเป็นดอกเบี้ยจา่ยตลอดอายสุญัญาใหม่

(ค านวณดอกเบี้ยดว้ยวธิอีตัราดอกเบี้ยที่แทจ้รงิ)

ลา้งหน้ีเดิมและบนัทึกบญัชีหน้ีใหม่

• มลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะไดร้บัในอนาคต 

(คดิลดดว้ยอตัราตน้ทนุทางการเงนิหรอือตัราดอกเบี้ยตามเงือ่นไข

ใหม่แลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า)

• มลูค่ายุตธิรรมของหน้ี (ตามค านิยามใหม่)

• มลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะไดร้บัในอนาคต

(คดิลดดว้ย EIR ตามสญัญาเดิม)

• มลูค่ายุตธิรรมของหลกัประกนั

เปรยีบเทียบกบัมูลคา่ตามบญัชีของลกูหน้ี (กลบัรายการค่าเผ่ือฯ)

ค านวณมูลคา่ที่คาดวา่จะไดร้บัคนืของหน้ีที่ปรบัโครงสรา้ง

มูลค่าตามบญัชีของลกูหน้ี > มูลค่าที่คาดวา่จะไดร้บัคนืฯ

ลา้งลูกหน้ีเดิมและบนัทึกลกูหน้ีใหม่ / บนัทึกสว่นต่างเป็น

“ขาดทนุจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี”
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วธีิการบนัทึกบญัชีส าหรบัการปรบัโครงสรา้งหน้ีที่มีปญัหา

ตวัอย่าง - การเปลี่ยนแปลงเงือ่นไขการช าระหน้ี

ลูกหน้ี - บรษิทั ก. เจา้หน้ี - ธนาคาร A

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหน้ี
• ลดเงนิตน้ 1,000,000 เหลอื 900,000

• ยกหน้ีดอกเบี้ยคา้งช าระ 30,000

• ยดืระยะเวลา 4 ปี

• ลดอตัราดอกเบี้ยจาก 18% เป็น 6%

มูลค่าตามบญัชีหน้ี:

เงนิตน้ = 1,000,000

ดอกเบี้ยคา้งช าระ = 30,000

ค านวณจ านวนเงนิที่ตอ้งจา่ยในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่

(900,000 + (900,000 * 6% * 4 ปี)) = 1,116,000

เปรยีบเทียบกบัมูลคา่ตามบญัชีของหน้ี 

1,000,000 + 30,000 = 1,030,000

Dr. เจา้หน้ี - ธนาคาร A 1,000,000

ดอกเบี้ยคา้งจา่ย 30,000

Cr. เจา้หน้ีตามสญัญาปรบัโครงสรา้งหน้ี 1,030,000

ลา้งหน้ีเกา่บนัทึกหน้ีใหม่

ค านวณมูลคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสดตามเงือ่นไขใหม่

อตัราคดิลด 6% ระยะเวลา 4 ปี = 900,000

เปรยีบเทียบกบัมูลคา่ตามบญัชีของลกูหน้ี 

1,000,000 + 30,000 = 1,030,000

Dr. ลูกหน้ีตามสญัญาปรบัโครงสรา้งหน้ี 900,000

ขาดทนุจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี 130,000

Cr. ลูกหน้ี - บรษิทั ก. 1,000,000

ดอกเบี้ยคา้งรบั 30,000

บนัทึกหน้ีใหม่และขาดทนุจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี

ทยอยบนัทึกผลต่าง 86,000 ดว้ยอตัราดอกเบี้ยที่แทจ้รงิ 4 ปี
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วธีิการบนัทึกบญัชีส าหรบัการปรบัโครงสรา้งหน้ีที่มีปญัหา

การปรบัโครงสรา้งหน้ีหลายลกัษณะ

ลูกหน้ี เจา้หน้ี

วดัมูลค่ายตุิธรรมของสนิทรพัยห์รอืสว่นไดเ้สยีฯ ที่โอน

น ามูลค่ายตุิธรรมของสนิทรพัยห์รอืสว่นไดเ้สยีฯ หกัออกจาก

มูลค่าตามบญัชีของหน้ี

บนัทึกผลต่างมูลคา่ยตุิธรรมและมลูค่าตามบญัชีของหน้ีเป็น

“ก าไรหรอืขาดทนุจากการโอนสนิทรพัย”์

หน้ีสว่นที่เหลอืบนัทึกตามวธิีการบนัทกึบญัชี

“การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหน้ี”

บนัทึกสนิทรพัยห์รอืสว่นไดเ้สยีฯ ที่รบัโอน

หน้ีสว่นที่เหลอืบนัทึกตามวธิีการบนัทกึบญัชี

“การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหน้ี”

19



การเปิดเผยขอ้มูล

ดา้นลูกหน้ี

รายละเอยีดของการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหน้ี

ขอ้ตกลงที่ส าคญัของการปรบัโครงสรา้งหน้ีแต่ละประเภท

จ านวนก าไรจากการปรบัโครงสรา้งหน้ีและก าไรฯ ต่อหุน้

จ านวนก าไร/ขาดทนุจากการโอนสนิทรพัย ์

จ านวนหน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึนในภายหนา้ที่เกดิจากเงื่อนไข

ที่ระบใุนสญัญาที่ปรบัโครงสรา้งหน้ีใหม่

ดา้นเจา้หน้ี

จ านวนรายและจ านวนหน้ีที่มีการปรบัโครงสรา้งหน้ีที่มี

ปญัหาแต่ละงวดแยกตามประเภทของวธิีปรบัโครงสรา้งหน้ี

ภาระผูกพนัคงเหลอืที่ใหลู้กหน้ีกูเ้พิ่มหลงัปรบัโครงสรา้งหน้ี / 

รายไดด้อกเบี้ยจากลูกหน้ีที่มีการปรบัโครงสรา้งหน้ี

ประเภทและมูลค่ายตุิธรรมของสนิทรพัย/์สว่นไดเ้สยีฯ ที่รบัโอน

ขอ้มูลเกี่ยวกบัการปรบัโครงสรา้งหน้ีที่มีปญัหา

การโอนสนิทรพัยเ์พือ่ช าระหน้ี

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหน้ี

ขอ้มูลเกี่ยวกบัการปรบัโครงสรา้งหน้ีที่มีปญัหา

ยอดคงเหลอืของลูกหน้ีหลงัปรบัโครงสรา้งหน้ี / ขาดทนุจาก

การปรบัโครงสรา้งหน้ี

การโอนสนิทรพัย/์สว่นไดเ้สยีฯ เพือ่ช าระหน้ี

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหน้ี

มูลค่าหน้ีกอ่นและหลงัปรบัโครงสรา้งหน้ี / อายเุฉลี่ยหน้ี

หลงัปรบัโครงสรา้ง

วิธีการค านวณมูลค่าที่คาดวา่จะไดร้บัคืน / อตัราคิดลด 20



ร่าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 104 (ปรับปรงุ 2559) 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 1 

 

 

ร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่104 (ปรบัปรุง 2559)  

เรือ่ง การบญัชีส าหรบัการปรบัโครงสรา้งหนี้ ทีม่ีปัญหา 

ร่างมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ปรับปรุงโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี  

สภาวิชาชีพบัญชี มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลัง 

สรุปสาระส าคัญที่เปล่ียนแปลง  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีการปรับปรุงจากฉบับปี 2545 โดยปรับปรุงการอ้างอิงค านิยาม

ของมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวัดมูลค่า

ยุติธรรม 

 คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี จึงขอความร่วมมือจากทา่นในการแสดงข้อคิดเหน็และ

ข้อเสนอแนะภายในวันที่ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2559 โดยสามารถน าส่งข้อคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะของท่าน

ได้ที่  

ฝ่ายมาตรฐานการบัญชี  

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์  

เลขที่133 ถนนสขุุมวิท 21(อโศกมนตรี)  

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110  

 หรือ อเีมล academic-fap@fap.or.th  

 คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสน้ีด้วย 

 

 

ฝ่ายมาตรฐานการบญัชี 

โทร.02-685-2562 

Email: academic-fap@fap.or.th 

mailto:academic-fap@fap.or.th


ร่าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 104 (ปรับปรงุ 2559) 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 2 

 

ร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 (ปรบัปรุง 2559) 

เรื่อง 

การบญัชีส าหรบัการปรบัโครงสรา้งหนี้ ท่ีมีปัญหา 

 

ค าแถลงการณ ์

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้รวมถึงวิธปีฏบัิติทางบัญชีเกี่ยวกบัการด้อยค่าของหน้ีที่ไม่มีการปรับ

โครงสร้าง เน่ืองจากวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการด้อยค่าของหน้ีในกรณีทั่วไปได้ก าหนดไว้ใน

มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น 

2 ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างหน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี ณ วันที่ปรับโครงสร้าง

หน้ี เจ้าหน้ีจะต้องวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน้ีที่มีการปรับโครงสร้างโดยอาจใช้มูลค่าใด

มูลค่าหน่ึงต่อไปนี้  

2.1 มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราต้นทุนทาง

การเงินของเจ้าหน้ีที่จะต้องจ่ายเพ่ือการถือครองลูกหน้ีที่มีการปรับโครงสร้างตลอดอายุของ

สญัญา 

อย่างไรกต็าม ในกรณีที่อัตราต้นทุนทางการเงินของเจ้าหน้ีต ่ากว่าอัตราดอกเบ้ียที่

ก  าหนดตามเง่ือนไขใหม่ให้เจ้าหน้ีใช้อัตราดอกเบ้ียที่ก  าหนดตามเง่ือนไขใหม่เป็นอัตราคิด

ลด เพ่ือมิให้เป็นการลดจ านวนผลขาดทุนบางส่วนจากการปรับโครงสร้างหน้ี ในงวด

ปัจจุบันและทดแทนด้วยจ านวนดอกเบ้ียรับที่ต ่าลงในงวดอนาคต 

2.2 มูลค่ายุติธรรมของหน้ี ซ่ึงหมายถึงราคาที่จะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพ

ปกติในตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด) ณ วันที่วัดมูลค่าภายใต้สภาพปัจจุบัน

ของตลาด (ราคาขายออกหรือโอนออก (exit price)) โดยไม่ค านึงว่าราคาดังกล่าวจะ

สงัเกตได้โดยตรงหรือได้จากการประมาณการโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีอื่น  

2.3 มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียที่

แท้จริงตามสญัญาเดิม 

2.4 มูลค่ายุติธรรมของหลักประกัน หากการช าระหน้ีของหน้ีที่ปรับโครงสร้างหน้ีข้ึนอยู่กับ

หลักประกันเป็นส าคัญและหากลูกหน้ีตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีไม่สามารถท าตาม
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เง่ือนไขที่ก  าหนดไว้ได้กมี็ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่เจ้าหน้ีจะใช้สิทธิบังคับหลักประกัน

เพ่ือการช าระหน้ี 

หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน้ีมีจ านวนต ่ากว่าเงินลงทุนในลูกหน้ี เจ้าหน้ีต้องรับรู้ผลต่าง

ดังกล่าวเป็นขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีหลังจากกลับรายการบัญชีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญที่มี

อยู่ให้หมดไปในขณะเดียวกันเจ้าหน้ีต้องบันทึกบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าเพ่ือท าให้เงินลงทุนใน

ลูกหน้ีเทา่กบัมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน้ีน้ัน 

3 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดการเปิดเผยข้อมูลของลูกหน้ีและเจ้าหน้ีที่มากกว่ามาตรฐานการ

บัญชีของสหรัฐอเมริกา 

4 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีการปรับปรุงจากฉบับปี 2545 โดยปรับปรุงการอ้างอิงค านิยามของ

มูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 (ปรบัปรุง 2559) 

เรื่อง 

การบญัชีส าหรบัการปรบัโครงสรา้งหนี้ ท่ีมีปัญหา 

 

 ย่อหน้าที่ 

วตัถุประสงค ์

ขอบเขต 

ค านยิาม 

การปรบัโครงสรา้งหนี้ ทีม่ีปัญหา 

การบญัชีส าหรบัลูกหนี้  

การโอนสินทรพัยเ์พือ่ช าระหนี้ ทั้งหมด 

 การโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของเพ่ือช าระหน้ีทั้งหมด 

 การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี 

 การปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหาในหลายลักษณะ 

 เร่ืองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 การเปิดเผยข้อมูลส าหรับลูกหน้ี 

การบญัชีส าหรบัเจา้หนี้  

 การรับโอนสนิทรัพย์หรือส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของ 

 เพ่ือรับช าระหน้ีทั้งหมด 

 การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี 

 การปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหาในหลายลักษณะ 

 การวัดมูลค่าหน้ีภายหลังการปรับโครงสร้างหน้ี 

 เร่ืองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเจ้าหน้ี 

วนัถอืปฏิบติั 

  

 

1 

2 

3 - 6 

7 - 23 

7 - 8 

9 

10 - 15 

16 

17 - 21 

22 - 23 

24 -40 

 

24 - 25 

26 - 30 

31 

32 - 33 

34 - 36 

36 - 39 

40 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 (ปรบัปรุง 2559) 

เรื่อง 

การบญัชีส าหรบัการปรบัโครงสรา้งหนี้ ท่ีมีปัญหา 

 

ข้อความที่พิมพ์ด้วยตัวอกัษรหนา เอน ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านควบคู่ไปกับข้อความอื่นที่เป็น

ค าอธบิายเพ่ิมเติมและแนวทางปฏบัิติในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ถือปฏบัิติ

กบัรายการที่ไม่มีนัยส าคัญ 

 

วตัถุประสงค ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดวิธีปฏบัิติทางบัญชีส าหรับลูกหน้ีและเจ้าหน้ีในการปรับโครงสร้างหน้ีที่มี

ปัญหาในลักษณะต่างๆ 

 

ขอบเขต 

1 การปรับโครงสรา้งหน้ีทีม่ปัีญหาตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่รวมถงึ 

1.1 การทีล่กูหน้ีการคา้ไม่สามารถช าระหน้ีตามเง่ือนไขการช าระหน้ี หรือการที่เจา้หน้ีการคา้

ล่าชา้ในการด าเนินคดีเพือ่เรียกคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย เวน้แต่กรณีที่ทัง้สองฝ่ายจะตก

ลงท าสัญญาเพือ่ปรับโครงสรา้งหน้ีในภายหลงั 

1.2 หน้ีดอ้ยค่าทีไ่ม่มกีารปรับโครงสรา้ง 

1.3 หน้ีทีม่กีารปรับโครงสรา้งแต่ไม่ถอืเป็นการปรับโครงสรา้งหน้ีที่มีปัญหาตามค านิยามใน

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

 

ค านยิาม 

2 ค าศัพทท์ีใ่ชใ้นมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมคีวามหมายโดยเฉพาะ ดังน้ี 

การปรับโครงสร้างหน้ีที่มี

ปัญหา 

หมายถงึ การที่เจา้หน้ียินยอมผ่อนปรนเง่ือนไขการช าระหน้ี

ให้ลูกหน้ีที่ประสบปัญหาทางการเงิน ซึ่งตามปกติ

จะไม่พิจารณายินยอมให้ การยินยอมนั้นอาจ
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เกิดข้ึนจากเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือทางกฎหมาย 

การปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหาให้รวมถึงการที่

เจา้หน้ียึดทรัพย์หรือกลับเข้าครอบครองสินทรัพย ์

หรือการที่ลูกหน้ีโอนสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียใน

ส่วนของเจา้ของของลกูหน้ีใหแ้ก่เจา้หนี้  

 

หน้ี หมายถงึ สิทธิตามสัญญาที่จะไดรั้บเงินหรือภาระผูกพนัตาม

สัญญาที่จะตอ้งจ่ายเงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อครบ

ก าหนดตามที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า โดยที่สิทธิ

หรือภาระผูกพันดังกล่าวไดแ้สดงเป็นสินทรัพยใ์น

งบแสดงฐานะการเงินของเจ้าหน้ี หรือแสดงเป็น

หน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินของลูกหน้ีขณะที่มี

การปรับโครงสรา้งหน้ี 

 

วันทีป่รับโครงสรา้งหน้ี หมายถงึ วันที่มีการปรับโครงสร้างหน้ีไม่ว่าจะเกิดข้ึนก่อน

หรือหลังวันที่หน้ีครบก าหนดช าระหรือในขณะที่หน้ี

ครบก าหนดช าระ วันที่ปรับโครงสร้างหน้ีคือ วันที่

การปรับโครงสรา้งหน้ีเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะเป็น

วันใดวันหนึง่ต่อไปน้ีทีเ่กิดข้ึนก่อน 

ก) วันที่มีการโอนสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สียในส่วน

ของเจา้ของ 

ข) วันเร่ิมตน้ของเง่ือนไขใหม่ 

ค) วันที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งถือเป็นเง่ือนไขในการท า

ใหก้ารปรับโครงสร้างหน้ีเสร็จสมบูรณ์ วันดังกล่าว

อาจเกิดข้ึนภายหลังวันที่ในสัญญา หรือหลังจากที่มี

ค าสัง่ศาลใหม้กีารฟ้ืนฟกิูจการของลกูหน้ีแลว้ 

ความเป็นไปได้ค่อนข้าง

แน่ 

หมายถงึ ระดับความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ในอนาคตจะ

เกิดข้ึนค่อนข้างแน่นอนและยืนยันว่ารายการที่ได้

บันทึกไวเ้กิดข้ึนจริง 

เงินลงทุนในลกูหน้ี หมายถงึ จ านวนหน้ีที่เจา้หน้ีมีสิทธิเรียกเก็บจากลูกหน้ีเมื่อ

ทวงถามหรือเมื่อครบก าหนดเฉพาะที่ไดบั้นทึกไว้

ในบัญชี บวกหรือหักดว้ยรายการที่บันทึกในบัญชี

ของดอกเบ้ียค้างรับ ส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่าที่

ยังตัดจ าหน่ายไม่หมด ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่
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เกีย่วขอ้ง ค่าใชจ่้ายโดยตรงเพือ่การไดม้า และการ

ลดมลูค่าทีน่ ามาปรับจ านวนหน้ีโดยตรง 

มลูค่าตามบัญชีของลกูหน้ี หมายถงึ เงินลงทุนในลูกหน้ีหักด้วยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

หรือบัญชีปรับมลูค่าอ่ืนๆ 

มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ ราคาที่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่าย

เพื่อโอนหน้ีสินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติ

ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วันที่วัดมลูค่า (ดูมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง การวัดมลูค่ายุติธรรม) 

 

การปรบัโครงสรา้งหนี้ ทีม่ีปัญหา 

3 การปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหาเกิดจากการยินยอมของเจ้าหน้ีที่จะผ่อนปรนเง่ือนไขการช าระหน้ี

ให้แก่ลูกหน้ีไม่ว่าจะเป็นผลมาจากค าสั่งศาลหรือข้อตกลงระหว่างกัน การปรับโครงสร้างหน้ีท าได้

หลายวิธี ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้ีอาจปรับโครงสร้างหน้ีโดยการผ่อนปรนเง่ือนไขการช าระหน้ีเพ่ือ  

ลดภาระของลูกหน้ีที่ต้องจัดหาเงินสดในระยะสั้นมาช าระหน้ี หรือเจ้าหน้ีอาจปรับโครงสร้างหน้ีโดย

การลดหรือชะลอการช าระหน้ีเพ่ือช่วยให้ลูกหน้ีปรับปรุงสถานะทางการเงินและสามารถช าระหน้ีได้

ในที่สดุ หรือเจ้าหน้ีอาจยอมรับเงินสด สินทรัพย์อื่น หรือส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของลูกหน้ี

ในการช าระหน้ีแม้ว่ามูลค่าที่ได้รับช าระจะน้อยกว่ามูลหน้ี ทั้งน้ีเจ้าหน้ีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 

การผ่อนปรนดังกล่าวจะท าให้เจ้าหน้ีได้รับช าระหน้ีมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตามปกติหน้ีที่มี

ปัญหาที่ต้องปรับโครงสร้างมักเกิดจากการกู้ยืมเงิน การซ้ือตราสารหน้ี หรือการซ้ือขายสินค้าหรือ

บริการเป็นเงินเช่ือ ตัวอย่างเช่น หน้ีที่เกดิจากการค้า ตัว๋เงิน หุ้นกู้ รวมถึงดอกเบ้ียค้างช าระ 

4 การปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหาอาจท าได้หลายวิธี เจ้าหน้ีและลูกหน้ีอาจปรับโครงสร้างหน้ีโดย

การใช้วิธใีดวิธหีน่ึงหรือหลายวิธร่ีวมกนั ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

4.1 ลูกหน้ีโอนอสังหาริมทรัพย์ สินทรัพย์อื่น หรือโอนหน้ีที่จะได้รับจากบุคคลที่สามเพ่ือช าระ

หน้ีทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่เจ้าหน้ี ทั้งน้ีให้รวมถึงการที่เจ้าหน้ียึดทรัพย์หรือกลับเข้า

ครอบครองสนิทรัพย์ด้วย 

4.2 ลูกหน้ีออกหุ้นทุนหรือโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของให้แก่เจ้าหน้ีเพ่ือช าระหน้ีทั้งหมด 

หรือบางส่วน ทั้งน้ีไม่รวมการแปลงตราสารหน้ีเป็นตราสารทุนตามเง่ือนไขเดิม 

4.3 การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ีในลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือหลายลักษณะ

ดังต่อไปนี้  
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4.3.1 การลดอตัราดอกเบ้ียส าหรับอายุที่เหลืออยู่ของหน้ีเดิม 

4.3.2 การขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไป 

4.3.3 การลดยอดเงินต้นหรือเงินที่จะต้องช าระคืนเม่ือครบก าหนดตามที่ระบุในตราสารหน้ี

หรือในสญัญา 

4.4.4 การลดจ านวนดอกเบ้ียค้างช าระ 

5 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ถือว่าการปรับโครงสร้างหน้ีทุกชนิดเป็นการปรับโครงสร้างหน้ีที่มี

ปัญหา แม้ว่าลูกหน้ีก าลังเผชิญกับปัญหาทางการเงินกต็าม ตัวอย่างของการปรับโครงสร้างหน้ีที่ 

ไม่ถือเป็นการปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหาตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 ได้แก่ 

5.1 เจ้าหน้ียอมรับช าระหน้ีทั้งหมดจากลูกหน้ีโดยการรับโอนเงินสด สินทรัพย์อื่น หรือส่วนได้

เสียในส่วนของเจ้าของซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรมไม่น้อยกว่าเงินลงทุนในลูกหน้ีที่บันทึกในบัญชี

ของเจ้าหน้ี 

5.2 ลูกหน้ีช าระหน้ีทั้งหมดให้เจ้าหน้ีโดยการโอนเงินสด สินทรัพย์อื่น หรือส่วนได้เสียในส่วน

ของเจ้าของซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรมไม่น้อยกว่าจ านวนหน้ีที่บันทกึในบัญชีของลูกหน้ี 

5.3 เจ้าหน้ีลดอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงให้แก่ลูกหน้ี เน่ืองจากอัตราดอกเบ้ียในตลาดหรือระดับ

ความเสี่ยงในลูกหน้ีน้ันลดลงเพ่ือรักษาความสัมพันธ์กับลูกหน้ี ซ่ึงลูกหน้ีสามารถกู้เงินจาก

แหล่งอื่นได้ทนัทตีามอตัราดอกเบี้ ยในตลาดขณะน้ัน 

5.4 ลูกหน้ีออกตราสารหน้ีใหม่โดยที่ตราสารหน้ีน้ันอยู่ในความต้องการของตลาดเพ่ือ

แลกเปล่ียนกับหน้ีสินเดิมโดยตราสารหน้ีที่ออกใหม่มีอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงเท่ากับหรือ

ใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบี้ ยในตลาด 

6 วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหาสามารถจ าแนกตามลักษณะได้

ดังต่อไปนี้  

6.1 การโอนสนิทรัพย์เพ่ือช าระหน้ีทั้งหมด 

6.2 การโอนส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของเพ่ือช าระหน้ีทั้งหมด 

6.3 การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี 
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การบญัชีส าหรบัลูกหนี้  

การโอนสินทรพัยเ์พือ่ช าระหนี้ ทั้งหมด 

7 หากลูกหน้ีโอนอสังหาริมทรัพย ์สินทรัพย์อ่ืน หรือลูกหน้ีบุคคลที่สามให้เจา้หน้ีเพื่อช าระหน้ี

ทัง้หมด ลกูหน้ีตอ้งบันทึกก าไรจากการปรับโครงสรา้งหน้ีดว้ยมลูค่าตามบัญชีของหน้ีที่สูงกว่า

มลูค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์ี่โอนใหเ้จา้หน้ี โดยมูลค่าตามบัญชีของหน้ีตอ้งรวมถึงดอกเบี้ ย

คา้งจ่ายส่วนเกินหรือส่วนลดที่ยังตัดจ าหน่ายไม่หมด ค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายใน

การออกตราสาร 

8 ผลต่างระหว่างมลูค่ายุติธรรมกับมลูค่าตามบัญชีของสินทรัพยท์ี่โอนไปใหเ้จา้หน้ีเพือ่ช าระหน้ี

ที่มีการปรับโครงสรา้ง ตอ้งบันทึกเป็นก าไรหรือขาดทุนจากการโอนสินทรัพย ์ซึ่งกิจการตอ้ง

ถอืเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายเพือ่ค านวณก าไรหรือขาดทุนสุทธิส าหรับงวดนัน้ มลูค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์ที่โอนไปตอ้งรวมถึงส่วนเกินหรือส่วนลดที่ยังตัดจ าหน่ายไม่หมด ตน้ทุนการ

ไดม้า ตน้ทุนอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคลา้ยคลึงกัน ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเผื่อการลดมลูค่าและ

บัญชีปรับมลูค่าอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

การโอนส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของเพือ่ช าระหนี้ ทั้งหมด 

9 ลกูหน้ีทีโ่อนส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของใหเ้จา้หน้ีเพือ่ช าระหน้ีทัง้หมดตอ้งบันทึกส่วนไดเ้สีย

นัน้ดว้ยมลูค่ายุติธรรม ลูกหน้ีตอ้งบันทึกผลต่างระหว่างมลูค่ายุติธรรมของส่วนไดเ้สียในส่วน

ของเจา้ของทีต่ า่กว่ามลูค่าตามบัญชีของหน้ีทีม่กีารปรับโครงสรา้งเป็นก าไรที่เกิดจากการปรับ

โครงสรา้งหน้ี 

การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการช าระหนี้  

10 หากการปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหาเป็นการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ีโดยที่ลูกหน้ี

มไิดโ้อนสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของใหแ้ก่เจา้หน้ี ลูกหน้ีตอ้งบันทึกผลกระทบ

จากการปรับโครงสร้างหน้ีนับตั้งแต่วันที่ปรับโครงสร้างหน้ีจนถึงวันครบก าหนดของหน้ีตาม

เง่ือนไขใหม่ อย่างไรก็ตาม มูลค่าตามบัญชีของหน้ี ณ วันที่ปรับโครงสร้างหน้ีจะไม่

เปลี่ยนแปลง นอกจากมูลค่าตามบัญชีของหน้ีจะสูงกว่าจ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายในอนาคตตาม

เง่ือนไขใหม่ 

11 จ านวนเงินทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่เป็นผลรวมของเงินทุกประเภทที่ลูกหน้ีสัญญา

ว่า จะจ่ายใหแ้ก่เจา้หนี้ ในอนาคต ตัวอย่างเช่น เงินตน้ ดอกเบี้ ย และดอกเบ้ียคา้งจ่ายที่ลูกหน้ี

ตอ้งจ่ายช าระตามเง่ือนไขใหม่ จ านวนดังกล่าวตอ้งเป็นจ านวนทีไ่ม่มีการคิดลดใดๆ ทัง้สิ้ น 
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12 นับตั้งแต่วันที่ปรับโครงสรา้งหน้ีจนถึงวันครบก าหนดของหน้ีตามเง่ือนไขใหม่หากมูลค่าตาม

บัญชีของหน้ีต า่กว่าเงินที่ตอ้งจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่ ลูกหน้ีตอ้งบันทึกดอกเบ้ียจ่าย

โดยใชอั้ตราดอกเบ้ียที่แทจ้ริง (ซึ่งเป็นอัตราคงที่) คูณดว้ยมูลค่าตามบัญชีของหน้ี ณ วัน

เร่ิมตน้ของแต่ละงวด อัตราดอกเบ้ียทีแ่ทจ้ริงที่ใชใ้นการค านวณคือ อัตราคิดลดที่ท าใหม้ลูค่า

ปัจจุบันของจ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขมีค่าเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของหน้ี 

โดยจ านวนเงินทีต่อ้งจ่ายในอนาคตดังกล่าวตอ้งไม่รวมจ านวนหน้ีที่อาจเกิดข้ึนในภายหนา้ ซึ่ง

ลกูหน้ีอาจตอ้งจ่ายหากเง่ือนไขบางประการทีร่ะบุไวใ้นสัญญาไดเ้กิดข้ึน 

13 หากมลูค่าตามบัญชีของหน้ีสูงกว่าจ านวนเงินทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่ ลูกหน้ีตอ้ง

ปรับมลูค่าตามบัญชีของหน้ีใหเ้ท่ากับจ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายในอนาคต และตอ้งบันทึกส่วนของ

หน้ีที่ลดลงเป็นก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีตามที่ระบุไวใ้นย่อหนา้ที่ 18 นับตั้งแต่วันที่

ปรับโครงสรา้งหน้ีจนถงึวันครบก าหนดของหน้ีตามเง่ือนไขใหม่ ลกูหน้ีตอ้งน าจ านวนเงินที่จ่าย

ในแต่ละงวดไปปรับลดกับมูลค่าตามบัญชีของหน้ีที่คา้งช าระโดยไม่ตอ้งบันทึกดอกเบ้ียจ่าย 

เวน้แต่จะเป็นการบันทึกตามย่อหนา้ที ่19 

14 ลูกหน้ีต้องไม่รับรู้ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีหากลูกหน้ีไม่สามารถก าหนดจ านวนเงินที่ต้อง

จ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่ได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะเมื่อมีความเป็นไปได้ที่จ านวนเงินที่ต้อง

จ่ายในอนาคตจะสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของหน้ีน้ัน ลูกหน้ีอาจไม่สามารถก าหนดจ านวนเงินที่ต้อง

จ่ายในอนาคตได้อย่างแน่นอนหากสัญญาระบุว่าจ านวนเงินต้นและดอกเบ้ียที่จะต้องจ่ายสามารถ

ผันแปรไปตามเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนในภายหน้า ตัวอย่างเช่น ลูกหน้ีอาจต้องจ่ายหน้ีเพ่ิมขึ้นจาก

จ านวนที่ก  าหนดไว้หากฐานะการเงินของลูกหน้ีดีข้ึนถึงระดับที่ระบุไว้ในสัญญาภายในระยะเวลาที่

ก  าหนด 

15 ในการค านวณก าไรที่ลูกหน้ีจะรับรู้ตามย่อหน้าที่ 13 ลูกหน้ีต้องค านึงถึงจ านวนหน้ีที่อาจเกิดข้ึนใน

ภายหน้าหากเง่ือนไขบางประการที่ระบุไว้ในสัญญาได้เกิดขึ้ นโดยลูกหน้ีต้องสมมติว่าจ านวนหน้ี 

ดังกล่าวจะเกิดข้ึนอย่างแน่นอนตามที่สัญญาระบุไว้ ดังน้ัน ในการค านวณจ านวนเงินที่ต้องจ่ายใน

อนาคตตามเง่ือนไขใหม่ ณ วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี ลูกหน้ีต้องรวมจ านวนหน้ีที่อาจเกิดข้ึนในภาย

หน้าเท่าที่จะท าให้ลูกหน้ีไม่ต้องบันทึกรายการก าไร โดยไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงระดับความน่าจะ

เป็นที่จ านวนหน้ีน้ันจะเกิดข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันไม่ให้ลูกหน้ีรับรู้ก าไร ณ วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี 

โดยที่ก  าไรน้ันอาจถูกหักล้างด้วยจ านวนหน้ีที่อาจเกิดข้ึนในภายหน้า ตัวอย่างเช่น เง่ือนไขตาม

สญัญาใหม่ระบุว่าลูกหน้ีต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบ้ียที่ค้างช าระตามสัญญาเดิมเม่ือเจ้าหน้ีทวงถาม 

เง่ือนไขดังกล่าวท าให้จ านวนงวดที่ลูกหน้ีต้องจ่ายช าระหน้ีเปล่ียนแปลงได้ ในกรณีน้ีลูกหน้ีต้องรวม

เงินทุกงวดที่ช าระตามจ านวนงวดที่อาจเกดิข้ึนตามสญัญาไว้ในจ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตาม

เง่ือนไขใหม่ก่อนที่จะน าไปเปรียบเทยีบกบัมูลค่าตามบัญชีของหน้ีเพ่ือค านวณหาก าไร 
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การปรบัโครงสรา้งหนี้ ทีม่ีปัญหาในหลายลกัษณะ 

16 ในการปรับโครงสรา้งหน้ีทีม่ปัีญหา ลกูหน้ีอาจช าระหน้ีบางส่วนดว้ยการโอนสินทรัพยห์รือส่วน

ไดเ้สียในส่วนของเจา้ของใหแ้ก่เจา้หน้ี และเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ีในส่วนที่เหลือ 

การปรับโครงสรา้งหน้ีดังกล่าวตอ้งปฏบิัติตามข้ันตอนต่อไปน้ี 

16.1 ลกูหน้ีตอ้งวัดมลูค่าของสินทรัพย ์หรือส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของที่โอนใหด้ว้ยมลูค่า

ยุติธรรมตามทีก่ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่7 และย่อหนา้ที ่9 

16.2 ลูกหน้ีตอ้งน ามลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์หรือส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของดังกล่าว

ไปหักจากมลูค่าตามบัญชีของหน้ี 

16.3 ลูกหน้ีตอ้งบันทึกผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยท์ี่โอน

ไปใหแ้ก่เจา้หนี้ เป็นก าไรหรือขาดทุนจากการโอนสินทรัพย ์

16.4 หน้ีส่วนทีเ่หลอืตอ้งปฏบัิติตามทีก่ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่10 ถงึ 15 

อย่างไรก็ตาม แมว่้าเง่ือนไขในการช าระหน้ีในส่วนที่เหลือจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่หาก

การปรับโครงสร้างหน้ีเป็นการโอนสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของเพื่อช าระหน้ี

บางส่วน และหน้ีส่วนทีเ่หลอืจ่ายช าระแบบเป็นงวด ลกูหน้ียงัคงตอ้งปฏิบัติตามย่อหนา้ที ่16 น้ี 

 

เรือ่งอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

17 หากโดยเน้ือหาการปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหาเป็นการที่เจ้าหน้ีเข้าท าการยึดทรัพย์หรือกลับเข้า

ครอบครองสินทรัพย์ หรือเป็นการที่ลูกหน้ีโอนสินทรัพย์อื่นให้เจ้าหน้ี ลูกหน้ีต้องบันทกึการปรับ

โครงสร้างหน้ีตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 7 ถึง 8 และย่อหน้าที่ 16 

18 ลูกหน้ีต้องรวมก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีเพ่ือน าไปค านวณก าไรหรือขาดทุนสทุธิส าหรับงวดที่

มีการปรับโครงสร้างหน้ีน้ัน และต้องแสดงสุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องในก าไรหรือขาดทุน 

ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี การ

เปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด 

19 หากสัญญาการปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหาได้ระบุว่าลูกหน้ีจะต้องช าระหน้ีที่อาจเกิดข้ึนในภาย

หน้าหากเง่ือนไขบางประการที่ระบุไว้ได้เกิดข้ึน ลูกหน้ีต้องรับรู้จ านวนหน้ีที่อาจเกิดข้ึนน้ันเป็น

ดอกเบี้ ยจ่ายพร้อมกบับันทกึหน้ีสนิในงวดที่เข้าเง่ือนไขทุกข้อดังน้ี 

19.1 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าหน้ีสนิได้เกดิขึ้นแล้ว 
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19.2 มูลค่าของหน้ีสนินั้นสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล 

อย่างไรกต็าม หากลูกหน้ีได้น าจ านวนหน้ีที่อาจเกิดข้ึนไปรวมกับจ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคต

ตามเง่ือนไขใหม่ เพ่ือค านวณหาก าไร ณ วันที่ปรับโครงสร้างหน้ีตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 12 

ลูกหน้ีต้องไม่บันทกึจ านวนหน้ีที่อาจเกิดข้ึนที่เข้าเง่ือนไขตามข้อ 19.1 และ 19.2 เป็นหน้ีสิน แต่

ต้องน าจ านวนหน้ีน้ันไปลดมูลค่าตามบัญชีของหน้ี ณ วันที่เข้าเง่ือนไขตามข้อ 19.1 และ 19.2 แต่

ทั้งน้ีต้องไม่เกนิจ านวนหน้ีที่อาจเกดิข้ึนทั้งสิ้นที่รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของหน้ี ณ วันนั้น 

20 หากเง่ือนไขในการปรับโครงสร้างหน้ี ก าหนดให้อัตราดอกเบ้ียที่ลูกหน้ีต้องจ่ายเป็นแบบลอยตัว 

ลูกหน้ีต้องประมาณจ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่โดยใช้อัตราดอกเบ้ียตาม

สญัญา ณ วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี หากต่อมาภายหลังอัตราดอกเบ้ียได้เปล่ียนแปลงไป ลูกหน้ีต้อง

ถือว่าการเปล่ียนแปลงน้ันเป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี อย่างไรกต็าม ลูกหน้ีต้องไม่

บันทึกผลก าไรจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย เน่ืองจากก าไรน้ันมีโอกาสถูกหักล้างได้ใน

อนาคต (ย่อหน้าที่ 14 ถึง 15 และย่อหน้าที่ 19) ดังน้ัน ลูกหน้ีต้องไม่บันทกึการเปล่ียนแปลง

มูลค่าตามบัญชีของหน้ีขณะที่อัตราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไปแต่ต้องน าจ านวนเงินต้นที่มีการช าระ

ในแต่ละงวดไปลดมูลค่าตามบัญชีของหน้ี ลูกหน้ีจะบันทกึก าไร ได้กต่็อเม่ือแน่ใจว่าก าไรที่บันทึก

น้ันจะไม่ถูกหักล้างในอนาคต 

21 ในการปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหา ลูกหน้ีตอ้งน าค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและค่าใชจ่้าย

ทางตรงอ่ืนทีเ่กิดจากการโอนส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของใหแ้ก่เจา้หน้ีไปหักจากส่วนไดเ้สีย

ในส่วนของเจา้ของ เพือ่ค านวณจ านวนที่ตอ้งบันทึกตามย่อหนา้ที่ 9 และ 16 ส่วนค่าใชจ่้าย

ทางตรงอ่ืนทีไ่ม่เกีย่วกับการโอนส่วนไดเ้สียดังกล่าว ลกูหน้ีตอ้งน าไปหักจากก าไรจากการปรับ

โครงสร้างหน้ี หรือบันทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงวดบัญชีนัน้หากลูกหน้ีไม่ไดรั้บรูก้ าไรจากการปรับ

โครงสรา้งหน้ี 

 

การเปิดเผยขอ้มูลส าหรบัลูกหนี้  

22 ลกูหน้ีตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับการปรับโครงสรา้งหน้ีทีม่ปัีญหาทีเ่กิดข้ึนในแต่ละงวดบัญชีที่

มกีารปรับโครงสรา้งหน้ีไวใ้นงบการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปน้ี 

22.1 รายละเอียดของการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี หรือลักษณะส าคัญของขอ้ตกลง

ในการช าระหน้ีส าหรับการปรับโครงสรา้งหน้ีแต่ละประเภท ตัวอย่างเช่น ลูกหน้ีอาจจัด

กลุ่มหน้ีประเภทเดียวกันไวด้ว้ยกันแมว่้าจะปรับโครงสรา้งหน้ีไม่พรอ้มกันในระหว่างงวด 

22.2 ยอดรวมและจ านวนต่อหุ้นของก าไรที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหน้ี และผลกระทบ

ของภาษีเงินไดท้ีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่ล่าวไวใ้นย่อหนา้ที ่18 
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22.3 ยอดรวมของรายการก าไรและรายการขาดทุนที่รับรูใ้นระหว่างงวดซึ่งเกิดจากการโอน

สินทรัพย ์ตามทีก่ล่าวไวใ้นย่อหนา้ที ่8 และ 16 

23 ภายหลังจากการปรับโครงสรา้งหน้ีที่มีปัญหา ลูกหน้ีตอ้งเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินของงวดต่อๆ ไปถงึจ านวนหน้ีทีอ่าจเกิดข้ึนในภายหนา้ซึ่งรวมอยู่ในมลูค่าตามบัญชี

ของหน้ีทีม่กีารปรับโครงสรา้ง (ย่อหนา้ที ่14 และ 15) หากลกูหน้ีตอ้งบันทึกจ านวนหน้ีที่อาจ

เกิดข้ึนในภายหนา้เป็นหน้ีสินตามเง่ือนไขทีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ที่ 19 ใหลู้กหน้ีเปิดเผยจ านวนหน้ี

ทัง้สิ้ นทีอ่าจเกิดข้ึนในภายหนา้จากการปรับโครงสรา้งหน้ี และเง่ือนไขที่อาจท าใหจ้ านวนหน้ีที่

อาจเกิดข้ึนในภายหนา้หมดไปหรือตอ้งรับรูเ้ป็นหน้ีสิน 

 

การบญัชีส าหรบัเจา้หนี้  

การรบัโอนสินทรพัยห์รือส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของเพือ่รบัช าระหนี้ ทั้งหมด 

24 ในการปรับโครงสรา้งหน้ีทีม่ปัีญหา เจา้หน้ีอาจรับช าระหน้ีทัง้หมดจากลกูหน้ีโดยการรับโอน 

24.1 อสังหาริมทรัพย ์สินทรัพยอ่ื์น หรือลกูหน้ีบุคคลทีส่าม 

24.2 ส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของลกูหน้ี 

เจา้หน้ีตอ้งบันทึกบัญชีสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สียที่ไดรั้บโอนมาดว้ยมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็

ตาม หากลูกหน้ีโอนสินทรัพยเ์พื่อเป็นการช าระหน้ีทั้งหมด และเจา้หน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะน า

สินทรัพยด์ังกล่าวออกขาย ใหบ้ันทึกสินทรัพยเ์หล่านัน้ดว้ยมลูค่ายุติธรรมหักดว้ยประมาณการ

ค่าใชจ่้ายในการขาย ทัง้น้ีเจา้หน้ีไม่สามารถบันทึกสินทรัพยท์ี่ไดรั้บโอนมาดว้ยจ านวนที่สูงกว่า

เงินลงทุนในลกูหน้ีบวกดอกเบ้ียทีเ่จา้หน้ีมสีิทธิไดรั้บตามกฎหมายทีย่งัไม่ไดบั้นทึกบัญชี 

25 เจา้หน้ีตอ้งบันทึกผลต่างระหว่างเงินลงทุนในลูกหน้ีที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่

ไดรั้บโอนมา (หักดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายในการขาย) เป็นขาดทุนจากการปรับโครงสรา้ง

หน้ีในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดบัญชีนัน้ โดยเจา้หน้ีตอ้งพจิารณาถึงค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ทีม่อียู่ในการบันทึกผลต่างดังกล่าว 
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การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการช าระหนี้  

26 กรณีที่เจ้าหน้ียินยอมให้เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ีเพียงอย่างเดียว ณ วันที่ปรับ

โครงสร้างหน้ี เจา้หน้ีจะตอ้งวัดมูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน้ีที่มีการปรับโครงสรา้งโดย

อาจใชม้ลูค่าใดมลูค่าหนึง่ต่อไปน้ี 

26.1 มลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไดรั้บในอนาคตคิดลดดว้ยอัตราตน้ทุนทาง

การเงินของเจา้หน้ีทีจ่ะตอ้งจ่ายเพือ่การถอืครองลูกหน้ีที่มีการปรับโครงสรา้งตลอดอายุ

ของสัญญา อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่อัตราตน้ทุนทางการเงินของเจา้หน้ีต า่กว่าอัตรา

ดอกเบ้ียทีก่ าหนดตามเง่ือนไขใหม่ ใหเ้จา้หน้ีใชอั้ตราดอกเบ้ียทีก่ าหนดตามเง่ือนไขใหม่

เป็นอัตราคิดลด เพือ่มิใหเ้ป็นการลดจ านวนผลขาดทุนบางส่วนจากการปรับโครงสรา้ง

หน้ีในงวดปัจจุบันและทดแทนดว้ยจ านวนดอกเบี้ ยทีรั่บทีต่ า่ลงในงวดอนาคต 

26.2 มลูค่ายุติธรรมของหน้ี 

26.3 มลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอัตราดอกเบ้ียที่

แทจ้ริงตามสัญญาเดิม 

26.4 มูลค่ายุติธรรมของหลักประกันหากการช าระหน้ีของหน้ีที่ปรับโครงสร้างข้ึนอยู่กับ

หลกัประกันเป็นส าคัญ และหากลูกหน้ีตามสัญญาปรับโครงสรา้งหน้ีไม่สามารถท าตาม

เง่ือนไขที่ก าหนดไว้ได้ก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่เจ้าหน้ีจะใช้สิทธิบังคับ

หลกัประกันเพือ่การช าระหน้ี  

หากมูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน้ีมีจ านวนต า่กว่าเงินลงทุนในลูกหน้ี เจ้าหน้ีตอ้งรับรู้

ผลต่างดังกล่าวเป็นขาดทุนจากการปรับโครงสรา้งหน้ีหลังจากกลับรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญทีม่อียู่ ในขณะเดียวกันเจา้หน้ีตอ้งบันทึกบัญชีค่าเผื่อการปรับมลูค่าเพือ่ท าใหเ้งินลงทุนใน

ลูกหน้ีเท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน้ีนั้น ในเวลาต่อมาเจา้หน้ีตอ้งปรับปรุงค่าเผื่อ

การปรับมูลค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน้ีเปลี่ยนแปลงไป และตอ้งตั้งค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญข้ึนใหม่ใหเ้หมาะสมกับสถานการณท์ีเ่ป็นอยู่ 

27 ในกรณีที่เจ้าหน้ีใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคืนคิดลดด้วยอัตราต้นทุน

ทางการเงินที่เจ้าหน้ีต้องจ่ายเพ่ือการถือครองลูกหน้ีที่ปรับโครงสร้าง อัตราคิดลดที่ใช้ควรเป็น

ต้นทุนของเงินทุนของกิจการ ในกรณีที่เจ้าหน้ีสามารถระบุแหล่งเงินทุนเฉพาะเจาะจงที่น ามาใช้

ลงทุนในลูกหน้ีที่มีการปรับโครงสร้างได้โดยมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ชัดเจน เจ้าหน้ีอาจใช้อัตรา

ต้นทุนของแหล่งเงินทุนที่เฉพาะเจาะจงน้ัน ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เจ้าหน้ีเป็นสถาบันการเงินซ่ึงมี

สดัส่วนของเงินฝากและเงินกู้ยืมสูงกว่าเงินให้กู้ยืม อาจใช้อัตราต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของเงิน
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ฝากและเงินกู้ยืมได้ โดยต้นทุนดังกล่าวต้องรวมต้นทุนทางตรงต่างๆ ด้วย เช่น ค่าธรรมเนียมที่

จ่ายให้กบักองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

28 กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตที่ใช้ในการค านวณต้องเป็นประมาณการที่ดีที่สุดที่เจ้าหน้ี

สามารถประมาณได้ภายใต้ข้อสมมติและการคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล กระแสเงินสดที่

ประมาณข้ึนต้องมีหลักฐานสนับสนุน โดยเจ้าหน้ีต้องน าหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดมาประกอบการ

พิจารณาถึงกระแสเงินสดที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงรวมถึงประมาณการรายจ่ายที่คาดว่าจะท าให้

กระแสเงินสดรับที่ประมาณไว้ลดลง ในกรณีที่เจ้าหน้ีไม่สามารถประมาณจ านวนหรือจังหวะเวลา

การรับหรือจ่ายกระแสเงินสดที่แน่นอนได้ เพียงแต่สามารถประมาณช่วงของจ านวนกระแสเงินสด

และจังหวะเวลาที่คาดว่าจะเกิดกระแสเงินสด เจ้าหน้ีควรใช้ประมาณการที่ดีที่สุดเพ่ือให้ได้กระแส

เงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต 

29 มลูค่ายุติธรรมของหน้ี คือ ราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติใน

ตลาดหลัก (หรือตลาดที่ใหป้ระโยชน์สูงสุด) ณ วันที่วัดมลูค่าภายใตส้ภาพปัจจุบันของตลาด 

(ราคาขายออกหรือโอนออก (exit price)) โดยไม่ค านึงว่าราคาดังกล่าวจะสังเกตไดโ้ดยตรง

หรือไดจ้ากการประมาณการโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าวิธีอ่ืน 

30 กิจการอาจวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน้ีด้วยมูลค่ายุติธรรมของหลักประกันหากการช าระ

หน้ีของหน้ีที่ปรับโครงสร้างข้ึนอยู่กบัหลักประกันเป็นส าคัญ อน่ึง จะถือว่าหน้ีที่ปรับโครงสร้างเป็น

หน้ีที่ข้ึนอยู่กับหลักประกันเป็นส าคัญต่อเม่ือคาดว่ากระแสเงินสดที่น ามาช าระหน้ีได้มาจากการใช้

หรือการขายหลักประกนั 

 

การปรบัโครงสรา้งหนี้ ทีม่ีปัญหาในหลายลกัษณะ 

31 ในการปรับโครงสรา้งหน้ีที่มีปัญหาเจา้หน้ีอาจรับช าระหน้ีบางส่วนดว้ยการโอนสินทรัพยห์รือ

รับโอนส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของและเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ีในส่วนที่เหลือ ใน

กรณน้ีีเจา้หนี้ ตอ้งปฏบิัติตามข้ันตอนต่อไปน้ี 

31.1 เจ้าหน้ีต้องบันทึกสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ได้รับโอนมาตามที่

ก าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่24 และ 25 

31.2 ส าหรับหน้ีส่วนทีเ่หลอื เจา้หน้ีตอ้งปฏบัิติตามทีก่ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่26 ถงึ 30 

อย่างไรก็ตาม แมว่้าเง่ือนไขการช าระหน้ีในส่วนที่เหลือจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่หากการ

ปรับโครงสรา้งหน้ีเป็นการรับช าระหน้ีบางส่วนโดยการรับโอนสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สียในส่วน

ของเจา้ของ และรับช าระหน้ีบางส่วนแบบเป็นงวด เจา้หน้ียงัคงตอ้งปฏบัิติตามย่อหนา้ที ่31 
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การวดัมูลค่าหนี้ ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งหนี้  

32 ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งหนี้  หากมีการเปลีย่นแปลงอย่างเป็นสาระส าคญัในมูลค่าของหนี้

ที่ปรบัโครงสรา้ง เช่น จ านวนและก าหนดเวลาของกระแสเงินสดของหนี้ ที่ประมาณไวม้ีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั กระแสเงินสดที่ไดร้ับจริงแตกต่างไปจากกระแส เงินสดที่

ประมาณไว ้อัตราดอกเบี้ ยที่ใชคิ้ดลดเปลี่ยนแปลงจนท าให้มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนใน

ขณะนั้นแตกต่างจากมูลค่าตามบญัชีอย่างเป็นสาระส าคญั หรือในกรณีที่เจา้หนี้ วดัมูลค่าหนี้

โดยใชมู้ลค่ายุติธรรมของหนี้ หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยที์่ใชเ้ป็นหลกัประกนั หากมูลค่า

ยุติธรรมของหนี้ หรือของสินทรพัยน์ ั้นเปลีย่นแปลงไปอย่างเป็นสาระส าคญั เจา้หนี้ ตอ้งบนัทึก

ปรบัปรุงบญัชีค่าเผื่อการปรบัมูลค่า อย่างไรก็ตามมูลค่าตามบญัชีของลูกหนี้ ภายหลงัการ

ปรบัปรุงตอ้งไม่สูงกว่าเงินลงทุนในลูกหนี้  

33 กรณีที่เจา้หน้ีวัดมูลค่าหน้ีโดยใชมู้ลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด หากมีการเปลี่ยนแปลงใน

มลูค่าปัจจุบันของหน้ีทีป่รับโครงสรา้งเน่ืองจากเวลาที่ผ่านไป เจา้หน้ีควรปรับปรุงบัญชีค่าเผื่อ

การปรับมลูค่า โดยบันทึกเป็นดอกเบี้ ยรับหรือลดบัญชีหน้ีสงสัยจะสูญ หากมลูค่าปัจจุบันนัน้มี

การเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากจ านวนหรือก าหนดเวลาของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับใน

อนาคตเปลีย่นแปลงไป เจา้หน้ีควรปรับปรุงบัญชีค่าเผือ่การปรับมลูค่า โดยบันทึกเพิ่มหรือลด

บัญชีหน้ีสงสัยจะสูญ 

 

เรือ่งอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

34 หากโดยเน้ือหาของการปรับโครงสรา้งหน้ีทีม่ปัีญหาเป็นการยดึทรัพยห์รือกลับเขา้ครอบครอง

สินทรัพย ์ไม่ว่าเจา้หน้ีไดรั้บสินทรัพยข์องลูกหน้ีแทนการช าระหน้ีทัง้หมดหรือบางส่วน เจา้หน้ี

ตอ้งปฏบัิติตามทีก่ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่24 และ  25 

35 ค่าธรรมเนียมตามกฎมายหรือค่าใชจ่้ายทางตรงอ่ืนที่เจา้หน้ีตอ้งจ่ายในการปรับโครงสรา้งหน้ี

ตอ้งบันทึกเป็นค่าใชจ่้ายเมือ่เกิดข้ึน 

36 เจ้าหน้ีควรใช้วิธีการเดียวกันในการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ส าหรับกลุ่มของลูกหน้ี

ประเภทเดียวกัน 
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การเปิดเผยขอ้มูลส าหรบัเจา้หนี้  

37 เจา้หน้ีตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกับการปรับโครงสรา้งหน้ีที่มีปัญหาที่เกิดข้ึนแต่ละงวดบัญชีใน

งบการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปน้ี 

37.1 ในกรณทีีก่ารปรับโครงสรา้งหน้ี เป็นการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ีในแต่ละงวด

ที่มีการปรับโครงสร้างหน้ี เจา้หน้ีตอ้งเปิดเผยวิธีที่ใชใ้นการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะ

ไดรั้บคืน และขอ้มลูดังต่อไปน้ีจ าแนกตามวิธีทีใ่ชใ้นการค านวณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดรั้บคืน 

37.1.1 มลูค่าหน้ีทีม่กีารปรับโครงสรา้งก่อนและหลังการปรับโครงสรา้งหน้ี 

37.1.2 ช่วงเวลาหรืออายุถวัเฉลีย่ของหน้ีทีม่กีารปรับโครงสรา้ง 

37.2 จ านวนรายและยอดรวมของเงินลงทุนในลูกหน้ีที่มีการปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหา

เฉพาะของงวดบัญชีนั้นแยกตามประเภทของวิ ธีปรับโครงสร้างหน้ีโดยแสดง

เปรียบเทียบกับจ านวนรายและยอดรวมเงินลงทุนในลูกหน้ีที่มีอยู่ทั้งสิ้ น โดยใชข้้อมูล

ตามบัญชีก่อนการปรับโครงสรา้งหน้ี 

37.3 ส าหรับการปรับโครงสร้างหน้ีที่เป็นการรับโอนสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียในส่วนของ

เจา้ของใหเ้จา้หนี้ เปิดเผยถงึประเภทและมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละส่วนไดเ้สียใน

ส่วนของเจา้ของทีไ่ดรั้บโอนมาเพิ่มเติมดว้ย 

37.4 ยอดรวมของเงินลงทุนในลกูหน้ีภายหลังการปรับโครงสรา้งหน้ีที่เหลืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงานพร้อมกับก าไรขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีที่เกิดข้ึนทั้งสิ้ นใน

ระหว่างงวด 

37.5 ยอดรวมของภาระผูกพันคงเหลือที่เจา้หน้ีตกลงให้ลูกหน้ีกูเ้พิ่มเติมภายหลังการปรับ

โครงสรา้งหน้ี 

38 ในกรณีที่การปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหาเป็นการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี เจา้หน้ี

ตอ้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีที่มีการปรับโครงสร้างที่รวมอยู่ในก าไร

หรือขาดทุนในทุกงวดบัญชี 

39 ในกรณีที่เจา้หน้ีใชว้ิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไดรั้บคืนคิดลดดว้ยอัตรา

ตน้ทุนทางการเงินของเจา้หน้ี ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิ่มเติมดังน้ี 

39.1 เหตุผลของการเลอืกใชอั้ตราตน้ทุนทางการเงิน 

39.2 องค์ประกอบและอัตราตน้ทุนทางการเงิน (เป็นช่วงของอัตรารอ้ยละ) 
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วนัถอืปฏิบติั 

40 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตน้ใน

หรือหลงัวันที ่1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป  
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ภาคผนวก 

 

ภาคผนวกน้ีท าขึ้ นเพ่ือเป็นแนวทางเท่าน้ันและไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

ภาคผนวกน้ีได้จัดท าขึ้นโดยครอบคลุมเร่ืองดังต่อไปนี้  

ก) การโอนสินทรพัยเ์พือ่ช าระหนี้ ทั้งหมด 

ข) การโอนหุน้ทุนเพือ่ช าระหนี้ ทั้งหมด 

ค) การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการช าระหนี้  

ง) การปรบัโครงสรา้งหนี้ ทีม่ีปัญหาในหลายลกัษณะ 

จ) การปรบัโครงสรา้งหนี้ ทีม่ีปัญหาซ่ึงมีเงือ่นไขเกีย่วกบัจ านวนหนี้ ทีอ่าจเกิดข้ึนในภายหนา้ 

ฉ) การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

ก) การโอนสินทรพัยเ์พือ่ช าระหนี้ ทั้งหมด 

ตวัอย่างที ่1 ธนาคาร ก จ ากดั ตกลงรับที่ดินของบริษัท ข จ ากัด เพ่ือเป็นการช าระหน้ี ทั้งจ านวน 

ตั๋วเงินมีอายุคงเหลือ 5 ปี ยอดหน้ีที่ปรากฏตามบัญชีประกอบด้วยเงินต้นจ านวน 600,000 บาท และ

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

การบนัทึกบญัชีส าหรบัลูกหนี้  (บริษทั ข จ ากดั) 

เดบิต ที่ดิน 100,000 บาท  

เครดิต ก าไรจากการโอนที่ดินเพ่ือการ

ปรับโครงสร้างหน้ี 

  

100,000 บาท 

(ปรับปรุงบัญชีที่ดินให้เทา่กบัมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนให้เจ้าหน้ี) 

 

ค าอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 8 ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่โอน

ไปให้เจ้าหน้ีเพ่ือช าระหน้ีต้องบันทึกเป็นก าไรหรือขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ ซ่ึงกิจการต้องถือเป็น

รายได้หรือค่าใช้จ่ายเพ่ือค านวณก าไรหรือขาดทุนสทุธสิ าหรับงวดน้ัน 

เดบิต ตัว๋เงินจ่าย 

 ดอกเบี้ ยค้างจ่าย 

600,000 บาท 

60,000 บาท 

 

เครดิต ที่ดิน 

 ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

 500,000 บาท 

160,000 บาท 

(บันทกึการโอนที่ดินเพ่ือช าระหน้ีทั้งหมดและก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี) 
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ค าอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 7 ลูกหน้ีต้องบันทกึก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี ด้วยมูลค่าตามบัญชี

ของหน้ีที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนให้เจ้าหน้ี โดยมูลค่าตามบัญชีของหน้ีต้องรวมถึง

ดอกเบี้ ยค้างจ่ายและตามย่อหน้าที่ 18  

 

การบนัทึกบญัชีส าหรบัเจา้หนี้  (ธนาคาร ก จ ากดั) 

หากธนาคาร ก จ ากดั มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีบริษัท ข จ ากัด ไว้ 100,000 บาท 

รายการบัญชีจะบันทกึดังน้ี 

เดบิต ที่ดิน 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

500,000 บาท 

100,000 บาท 

60,000 บาท 

 

เครดิต ตัว๋เงินรับ 

 ดอกเบี้ ยค้างรับ 

 600,000 บาท 

60,000 บาท 

(บันทกึการรับโอนที่ดินเพ่ือรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีตัว๋เงินรับ) 

 

ค าอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 24 และ 25 ณ วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี เจ้าหน้ีต้องบันทกึบัญชีสินทรัพย์

ด้วยมูลค่ายุติธรรม และเจ้าหน้ีต้องบันทึกผลต่างระหว่างเงินลงทุนในลูกหน้ีที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ที่รับโอน (หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย) เป็นขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี

ภายหลังการบันทกึรายการเกี่ยวกบัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูที่มีอยู่ 

ข) การโอนหุน้ทุนเพือ่ช าระหนี้ ทั้งหมด 

ตวัอย่างที่ 2 จากตัวอย่างที่ 1 หากธนาคาร ก จ ากัด รับโอนหุ้นสามัญจ านวน 50,000 หุ้น ของ

บริษัท ข จ ากดั เพ่ือรับช าระหน้ีทั้งหมด โดยหุ้นสามัญของบริษัท ข จ ากดั มีราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

และมีราคาตลาดเทา่กบั 520,000 บาท 

การบนัทึกบญัชีส าหรบัลูกหนี้ (บริษทั ข จ ากดั) 

เดบิต ตัว๋เงินจ่าย 

 ดอกเบี้ ยค้างจ่าย 

600,000 บาท 

60,000 บาท 

 

เครดิต หุ้นสามัญ 

 ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 

 ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

 500,000 บาท 

20,000 บาท 

140,000 บาท 

(บันทกึการโอนหุ้นสามัญเพ่ือช าระหน้ีทั้งหมดและก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี) 

 



ร่าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 104 (ปรับปรงุ 2559) 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 21 

 

ค าอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 9 ลูกหน้ีที่โอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของให้เจ้าหน้ีเพ่ือช าระหน้ี

ทั้งหมดต้องบันทกึส่วนได้เสียน้ันด้วยมูลค่ายุติธรรม ลูกหน้ีต้องบันทกึผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของ

ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของหน้ีที่ค้างช าระเป็นก าไรที่เกิดจากการปรับ

โครงสร้างหน้ี 

 

การบนัทึกบญัชีส าหรบัเจา้หนี้  (ธนาคาร ก จ ากดั) 

ธนาคาร ก จ ากดั บันทกึรายการบัญชี ณ วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี ดังน้ี 

เดบิต เงินลงทุนในหลักทรัพย์-หุ้นสามัญของบริษัท ข จ ากดั 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

520,000 บาท 

100,000 บาท 

40,000 บาท 

 

เครดิต ตัว๋เงินรับ 

 ดอกเบี้ ยค้างรับ 

 600,000 บาท 

60,000 บาท 

(บันทกึการรับโอนหุ้นสามัญเพ่ือรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีตัว๋เงินรับ) 

 

ค าอธิบาย การรับโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของเพ่ือรับช าระหน้ีทั้งหมด ให้บันทึกบัญชี

เช่นเดียวกบัการรับโอนสนิทรัพย์ตามย่อหน้าที่ 24 และ 25 

 

ค) การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการช าระหนี้  

กรณีที ่1 มูลค่าตามบญัชีของหนี้ ต า่กว่าจ านวนเงินทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามเงือ่นไขใหม่ 

ตวัอย่างที่ 3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 ธนาคาร ก จ ากัดได้ยินยอมให้มีการปรับโครงสร้างหน้ี

ที่เป็นตั๋วเงินรับจ านวน 1,000,000 บาท ที่ออกจ าหน่ายโดยบริษัท ข จ ากัด ตามมูลค่าที่ตราไว้ บริษัท ข 

จ ากดัประสบปัญหาทางการเงิน และได้ท าการปรับโครงสร้างหน้ีตามเง่ือนไขดังน้ี 

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

- ยกหน้ีดอกเบี้ ยคงค้างทั้งจ านวนซ่ึงเทา่กบั 30,000 บาท  

- ยืดเวลาช าระหน้ีจากวันที่ 31 ธนัวาคม 2542 เป็น 31 ธนัวาคม 2546 

- ลดอตัราดอกเบี้ ยจาก 18% เป็น 6% 

ณ วันที่ปรับโครงสร้างหน้ีอัตราต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของเงินทุนของกิจการของธนาคาร ก 

จ ากดั เทา่กบั 4% และอตัราดอกเบี้ ยในตลาดเทา่กบั 8% 
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ดา้นลูกหนี้  

การค านวณเพือ่พจิารณาบนัทึกบญัชี ณ วนัทีป่รบัโครงสรา้งหนี้  

จ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่ 

เงินต้น 

ดอกเบี้ ย (900,000 x 4 ปี x 6%) 

จ านวนเงินที่ต้องจ่าย 

900,000  บาท 

216,000  บาท 

1,116,000  บาท 

จ านวนหน้ีตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหน้ี 

(เงินต้น 1,000,000 บาท + ดอกเบี้ ยคงค้าง 30,000 บาท) (1,030,000)  บาท  

ดอกเบ้ียที่ต้องจ่ายเพ่ิม 86,000  บาท 

 

การบนัทึกบญัชีส าหรบัลูกหนี้  

31 ธ.ค. 42 (วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี) 

เดบิต ตัว๋เงินจ่าย 

 ดอกเบี้ ยค้างจ่าย 

1,000,000 บาท 

30,000 บาท 

 

เครดิต เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี  1,030,000 บาท 

(บันทกึการจ่ายช าระหน้ีให้เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี) 

 

ค าอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 12 หากมูลค่าตามบัญชีของหน้ีต ่ากว่าจ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคต

ตามเง่ือนไขใหม่ แสดงว่ามีการจ่ายดอกเบ้ีย ลูกหน้ีต้องค านวณหาอตัราดอกเบ้ียที่แท้จริง 

การหาอตัราดอกเบี้ ยทีแ่ทจ้ริงเพือ่บนัทึกดอกเบี้ ยจ่ายในงวดต่อๆ ไปโดยตารางมูลค่าปัจจุบนั 

 (4 ปี, 2%) (4 ปี, 2.5%) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินงวดรายปี 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% 
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การค านวณดอกเบี้ ยตามอตัราดอกเบี้ ยทีแ่ทจ้ริง  

(หน่วย : บาท) 

วันที่ เงินสดจ่าย ดอกเบี้ ยตาม

อตัราดอกเบ้ียที่

แท้จริง 

จ านวนที่น ามาลด

มูลค่าตามบัญชีของ

หน้ี 

มูลค่าตามบัญชี

ของหน้ี 

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% 

(2) 22,563  =  1,030,000 x 2.1906% 

(3) 31,437  =  54,000-22,563 

*ปัดเศษ 

 

การบนัทึกบญัชีส าหรบัลูกหนี้  

31 ธ.ค. 2543 (วันแรกของการจ่ายดอกเบ้ีย หลังจากวันที่ปรับโครงสร้างหน้ี) 

เดบิต เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 

 ดอกเบี้ ยจ่าย 

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 โดยใช้ตัวเลขจากการค านวณ

ดอกเบ้ียตามอตัราดอกเบ้ียที่แท้จริงข้างต้น 

เดบิต เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 900,000 บาท  

เครดิต เงินสด  900,000 บาท 

 

ค าอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 12 กิจการต้องค านวณดอกเบ้ียจ่ายโดยใช้อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริง (ซ่ึง

เป็นอัตราคงที่) คูณด้วยมูลค่าตามบัญชีของหน้ี ณ วันเร่ิมต้นของแต่ละงวดบัญชีนับตั้ งแต่วันที่ปรับ

โครงสร้างหน้ีจนถึงวันครบก าหนด อตัราดอกเบี้ ยที่แทจ้ริงที่ใชใ้นการค านวณคือ อตัราคิดลดที่ท าให้

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายในอนาคตตามเงือ่นไขใหม่เท่ากบัมูลค่าตามบญัชีของหนี้  โดย

จ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตดังกล่าวต้องไม่รวมจ านวนหน้ีที่อาจเกดิข้ึนตามเง่ือนไขที่ก  าหนดไว้ 
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ดา้นเจา้หนี้  

ก) การค านวณเพื่อพิจารณาบนัทึกบญัชี ณ วนัที่ปรบัโครงสรา้งหนี้  โดยใชอ้ตัรา

ตน้ทุนเงินทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ าหนกัของเงินทุนของกิจการ 

เน่ืองจากอัตราต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของเงินทุนของกิจการ(4%) ต ่ากว่าอัตราดอกเบ้ียที่

ก  าหนดตามเง่ือนไขใหม่(6%) ในการหามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน้ีให้เจ้าหน้ีใช้อัตราดอกเบ้ียที่

ก  าหนดตามเง่ือนไขใหม่ เป็นอตัราคิดลดเพ่ือมิให้เป็นการลดขาดทุนบางส่วนจากการปรับโครงสร้างหน้ีใน

งวดปัจจุบัน และชดเชยด้วยจ านวนดอกเบ้ียที่ต ่าลดลงในงวดอนาคต 

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 

จ านวนหน้ีตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหน้ี 

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

ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

1,030,000 บาท 

(130,000) บาท 
 

การบนัทึกบญัชีส าหรบัเจา้หนี้  

31 ธ.ค. 2542 (วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี) 

เดบิต ลูกหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 

 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

900,000 บาท 

130,000 บาท 

 

เครดิต ตัว๋เงินรับ 

 ดอกเบี้ ยค้างรับ 

 1,000,000 บาท 

30,000 บาท 

(บันทกึบัญชีปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหา) 

 

เจ้าหน้ีบันทกึการรับช าระหน้ีตามเง่ือนไขใหม่ ดังต่อไปนี้  

31 ธ.ค. 2543   

เดบิต เงินสด 54,000 บาท  

เครดิต ดอกเบี้ ยรับ  54,000 บาท 

31 ธ.ค. 2544   

เดบิต เงินสด 54,000 บาท  

เครดิต ดอกเบี้ ยรับ  54,000 บาท 

31 ธ.ค. 2545   

เดบิต เงินสด 54,000 บาท  

เครดิต ดอกเบี้ ยรับ  54,000 บาท 
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31 ธ.ค. 2546   

เดบิต เงินสด 54,000 บาท  

เครดิต ดอกเบี้ ยรับ  54,000 บาท 

เดบิต เงินสด 900,000 บาท  

เครดิต ลูกหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี  900,000 บาท 

 

ข) การค านวณเพื่อพิจารณาบนัทึกบญัชี ณ วนัที่ปรบัโครงสรา้งหนี้  โดยใชอ้ตัรา

ดอกเบี้ ยในตลาด 8% 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดตามเง่ือนไขใหม่ อตัราคิดลด 8%, 4 ปี 

 เงินต้น (900,000 x 0.73503) 

 ดอกเบี้ ย (54,000 x 3.31213) 

รวมมูลค่าปัจจุบัน 

661,527 บาท 

178,855 บาท 

840,382 บาท 

จ านวนหน้ีตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหน้ี 

(เงินต้น 1,000,000 บาท+ดอกเบี้ ยคงค้าง 30,000 บาท) 

ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

(1,030,000) บาท 

(189,618) บาท 
 

ค าอธิบาย ค านวณผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีจากผลต่างระหว่างเงินลงทุนในลูกหน้ี

ก่อนปรับโครงสร้างหน้ีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่คิด

ลด โดยใช้อตัราดอกเบี้ ยในตลาด 

การบนัทึกบญัชีส าหรบัเจา้หนี้  

31 ธ.ค. 42 (วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี) 

เดบิต ลูกหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 

 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

900,000 บาท 

189,618 บาท 

 

เครดิต ตัว๋เงินรับ 

 ดอกเบี้ ยค้างรับ 

 ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 

 1,000,000 บาท 

30,000 บาท 

59,618 บาท 

(บันทกึบัญชีปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหา) 
 

ค าอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 26 ณ วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี เจ้าหน้ีต้องบันทกึบัญชีเกี่ยวกับขาดทุน

จากการปรับโครงสร้างหน้ีที่เกดิจากเงินลงทุนในลูกหน้ีที่สงูกว่ามูลค่ายุติธรรม (มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน) 

ของหน้ีซ่ึงค านวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ีย

ในตลาดและต้ังค่าเผ่ือการปรับมูลค่าให้สอดคล้องกบัการปรับโครงสร้างหน้ีที่เกดิข้ึน 
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การค านวณดอกเบี้ ยรบัและการปรบัมูลค่าของหนี้ เพือ่บนัทึกดอกเบี้ ยรบัในงวดต่อๆ ไป 

(หน่วย : บาท) 

วันที่ เงินสดรับ ดอกเบี้ ยตาม

อตัราดอกเบี้ ยใน

ตลาด 8% 

จ านวนที่น ามาลด

มูลค่าตามบัญชีของ

หน้ี 

มูลค่าตามบัญชี

ของหน้ี 

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% 

(2) 67,231  =  840,382 x 8% 

(3) 13,231  =  67,231-54,000 

*ปัดเศษ 
 

การบนัทึกบญัชีส าหรบัเจา้หนี้  

บันทกึการรับช าระหน้ีตามเง่ือนไขใหม่ ดังต่อไปนี้  

31 ธ.ค. 2543   

เดบิต เงินสด 

 ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 

54,000 บาท 

13,231 บาท 

 

เครดิต ดอกเบี้ ยรับ  67,231 บาท 

31 ธ.ค. 2544   

เดบิต เงินสด 

 ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 

54,000 บาท 

14,289 บาท 

 

เครดิต ดอกเบี้ ยรับ  68,289 บาท 

31 ธ.ค. 2545   

เดบิต เงินสด 

 ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 

54,000 บาท 

15,432 บาท 

 

เครดิต ดอกเบี้ ยรับ  69,432 บาท 

31 ธ.ค. 2546   

เดบิต เงินสด 

 ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 

54,000 บาท 

16,666 บาท 

 

เครดิต ดอกเบี้ ยรับ  70,666 บาท 
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เดบิต เงินสด 900,000 บาท  

เครดิต ลูกหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี  900,000 บาท 

 

กรณีที ่2 มูลค่าตามบญัชีของหนี้ สูงกว่าจ านวนเงินทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามเงือ่นไขใหม่ 

ตวัอย่างที ่4 จากตัวอย่างที่ 3 หากบริษัท ก จ ากดั ลดยอดเงินต้นของหน้ีสนิจาก 1,000,000 บาท 

เป็น 700,000 บาท 

 

ดา้นลูกหนี้  

การค านวณเพือ่พจิารณาบนัทึกบญัชี ณ วนัทีป่รบัโครงสรา้งหนี้  

จ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่  

 เงินต้น 

 ดอกเบี้ ย (700,000 x4 ปี x6%) 

จ านวนเงินที่จะต้องจ่าย 

700,000 บาท 

168,000 บาท 

868,000 บาท 

จ านวนหน้ีตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหน้ี 

(เงินต้น 1,000,000 บาท+ดอกเบี้ ยคงค้าง 30,000 บาท) 

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี  

(1,030,000) บาท 

162,000 บาท 

 

การบนัทึกบญัชีส าหรบัลูกหนี้  

31 ธ.ค. 2542 (วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี) 

เดบิต ดอกเบี้ ยค้างจ่าย 

 ตัว๋เงินจ่าย 

30,000 บาท 

1,000,000 บาท 

 

เครดิต ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี  

 เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 

 162,000 บาท 

868,000 บาท 

(บันทกึปรับมูลค่าตามบัญชีของหน้ี) 
 

ค าอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 13 หากจ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่มีจ านวน 

น้อยกว่ามูลค่าตามบัญชีของหน้ี ลูกหน้ีต้องปรับมูลค่าตามบัญชีของหน้ีให้เท่ากับจ านวนเงินที่ต้องจ่ายใน

อนาคต และต้องบันทกึส่วนของหน้ีที่ลดลงเป็นรายการก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

31 ธ.ค. 2543   

เดบิต เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 42,000 บาท  

เครดิต เงินสด  42,000 บาท 
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31 ธ.ค. 2544 2545 และ 2546 (วันที่จ่ายดอกเบ้ียของแต่ละงวด) 

บันทกึรายการบัญชีเช่นเดียวกบัวันที่ 31 ธ.ค. 2543 

ค าอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 13 จ านวนเงินที่ลูกหน้ีต้องจ่ายตามเง่ือนไขใหม่ต้องน าไปปรับลดกับ

มูลค่าตามบัญชีของหน้ีที่ค้างช าระ โดยไม่มีการบันทึกดอกเบ้ียจ่ายใดๆ นับจากวันที่ปรับโครงสร้างหน้ี

จนถึงวันครบก าหนดของหน้ีน้ัน 

31 ธ.ค. 2546   

เดบิต เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 700,000 บาท  

เครดิต เงินสด  700,000 บาท 

(บันทกึการช าระหน้ีให้เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี)   

 

ดา้นเจา้หนี้  

ก) การค านวณเพื่อพิจารณาบนัทึกบญัชี ณ วนัที่ปรบัโครงสรา้งหนี้  โดยใชอ้ตัรา

ตน้ทุนเงินทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ าหนกัของเงินทุนของกิจการ 

เน่ืองจากอัตราต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของเงินทุนของกิจการ(4%) ต ่ากว่าอัตราดอกเบ้ียที่

ก  าหนดตามเง่ือนไขใหม่(6%) ในการหามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน้ีให้เจ้าหน้ีใช้อัตราดอกเบ้ียที่

ก  าหนดตามเง่ือนไขใหม่ เป็นอตัราคิดลดเพ่ือมิให้เป็นการลดขาดทุนบางส่วนจากการปรับโครงสร้างหน้ีใน

งวดปัจจุบัน และชดเชยด้วยจ านวนดอกบ้ียที่ลดลงในงวดอนาคต 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดตามเง่ือนไขใหม่ อตัราคิดลด 6%, 4 ปี 

 เงินต้น (700,000 x 0.79209) 

 ดอกเบี้ ย (42,000 x 3.46511) 

รวมมูลค่าปัจจุบัน 

554,463 บาท 

145,537 บาท 

700,000 บาท 

จ านวนหน้ีตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหน้ี 

(เงินต้น 1,000,000 บาท+ดอกเบี้ ยคงค้าง 30,000 บาท) 

ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

1,030,000 บาท 

(330,000) บาท 
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การบนัทึกบญัชีส าหรบัเจา้หนี้  

31 ธ.ค. 42 (วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี) 

เดบิต ลูกหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 

 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

700,000 บาท 

330,000 บาท 

 

เครดิต ตัว๋เงินรับ 

 ดอกเบี้ ยค้างรับ 

 1,000,000 บาท 

30,000 บาท 

(บันทกึบัญชีปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหา) 

 

การบนัทึกบญัชีส าหรบัเจา้หนี้  

บันทกึการรับช าระหน้ีตามเง่ือนไขใหม่ ดังต่อไปนี้  

31 ธ.ค. 2543   

เดบิต เงินสด 42,000 บาท  

เครดิต ดอกเบี้ ยรับ  42,000 บาท 

31 ธ.ค. 2544   

เดบิต เงินสด 42,000 บาท  

เครดิต ดอกเบี้ ยรับ  42,000 บาท 

31 ธ.ค. 2545   

เดบิต เงินสด 42,000 บาท  

เครดิต ดอกเบี้ ยรับ  42,000 บาท 

31 ธ.ค. 2546   

เดบิต เงินสด 42,000 บาท  

เครดิต ดอกเบี้ ยรับ  42,000 บาท 

เดบิต เงินสด 700,000 บาท  

เครดิต ลูกหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี  700,000 บาท 
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ข) การค านวณเพือ่พิจารณาบนัทึกบญัชี ณ วนัทีป่รบัโครงสรา้งหนี้  โดยใชอ้ตัรา

ดอกเบี้ ยในตลาด 8% 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดตามเง่ือนไขใหม่ อตัราคิดลด 8%, 4 ปี 

 เงินต้น (700,000 x 0.73503) 

 ดอกเบี้ ย (42,000 x 3.31213) 

รวมมูลค่าปัจจุบัน 

514,521 บาท 

139,109 บาท 

653,630 บาท 

จ านวนหน้ีตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหน้ี 

(เงินต้น 1,000,000 บาท+ดอกเบี้ ยคงค้าง 30,000 บาท) 

ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

(1,030,000) บาท 

(376,370) บาท 

 

ค าอธิบาย ค านวณผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีจากผลต่างระหว่างเงินลงทุนในลูกหน้ี

ก่อนปรับโครงสร้างหน้ีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่ 

คิดลด โดยใช้อตัราดอกเบี้ ยในตลาด 

 

การบนัทึกบญัชีส าหรบัเจา้หนี้  

31 ธ.ค. 42 (วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี) 

เดบิต ลูกหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 

 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

700,000 บาท 

376,370 บาท 

 

เครดิต ตัว๋เงินรับ 

 ดอกเบี้ ยค้างรับ 

 ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 

 1,000,000 บาท 

30,000 บาท 

46,370 บาท 

(บันทกึบัญชีปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหา) 

 

ค าอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 26 ณ วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี เจ้าหน้ีต้องบันทกึบัญชีเกี่ยวกับผลขาดทุน

จากการปรับโครงสร้างหน้ีที่เกิดจากเงินลงทุนในลูกหน้ีที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหน้ี (มูลค่าที่คาดว่าจะ

ได้รับคืน) ซ่ึงค านวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราใน

ตลาดและต้ังค่าเผ่ือการปรับมูลค่าให้สอดคล้องกบัการปรับโครงสร้างหน้ีที่เกดิข้ึน 
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การค านวณดอกเบี้ ยรบัและการปรบัมูลค่าของหนี้ เพือ่บนัทึกดอกเบี้ ยรบัในงวดต่อๆ ไป 

(หน่วย : บาท) 

วันที่ เงินสดรับ ดอกเบี้ ยตาม

อตัราดอกเบี้ ย

ในตลาด 8% 

จ านวนที่น ามา

ลดมูลค่าตาม

บัญชีของหน้ี 

มูลค่าตามบัญชี

ของหน้ี 

31 ธ.ค. 2542    653,630 

31 ธ.ค. 2543 42,000 52,290 10,290 663,920 

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% 

(2) 52,290  =  653,630 x 8% 

(3) 10,290  =  52,290-42,000 

*ปัดเศษ 

 

การบนัทึกบญัชีส าหรบัเจา้หนี้  

บันทกึการรับช าระหน้ีและดอกเบี้ ยรับ ตามเง่ือนไขใหม่ ดังต่อไปนี้  

31 ธ.ค. 2543   

เดบิต เงินสด 

 ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 

42,000 บาท 

10,290 บาท 

 

เครดิต ดอกเบี้ ยรับ  52,290 บาท 

31 ธ.ค. 2544   

เดบิต เงินสด 

 ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 

42,000 บาท 

11,114 บาท 

 

เครดิต ดอกเบี้ ยรับ  53,114 บาท 

31 ธ.ค. 2545   

เดบิต เงินสด 

 ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 

42,000 บาท 

12,003 บาท 

 

เครดิต ดอกเบี้ ยรับ  54,003 บาท 

31 ธ.ค. 2546   

เดบิต เงินสด 

 ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 

42,000 บาท 

12,963 บาท 
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เครดิต ดอกเบี้ ยรับ  54,963 บาท 

เดบิต เงินสด 700,000 บาท  

เครดิต ลูกหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี  700,000 บาท 

 

ง) การปรบัโครงสรา้งหนี้ ทีม่ีปัญหาในหลายลกัษณะ 

ตวัอย่างที่ 5 วันที่ 1 มกราคม 2542 ธนาคาร ก จ ากัด ยินยอมรับโอนอุปกรณ์ส านักงานและหุ้น

สามัญของบริษัท ข จ ากัด เพ่ือรับช าระหน้ีบางส่วนของหน้ีที่บริษัท ข จ ากัด เป็นลูกหน้ีอยู่จ านวน 

1,000,000 บาท อุปกรณ์ส านักงานมีมูลค่าตามบัญชี 250,000 บาท และมีมูลค่ายุติธรรม 200,000 

บาท หุ้นสามัญจ านวน 1,000 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท มีราคาตลาดหุ้นละ 12 บาท นอกจากน้ี

ธนาคาร ก จ ากดั ยินยอมให้มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ีในส่วนที่เหลือ ดังน้ี 

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

- ลดอตัราดอกเบี้ ยจาก 15% เป็น 10% 

- ยืดเวลาช าระหน้ีจากวันที่ 1 มกราคม 2542 เป็นวันที่ 31 ธนัวาคม 2543 

ธนาคาร ก จ ากดั ไม่มียอดในบัญชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและอัตราต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของ

เงินทุนของธนาคาร ก จ ากดั เทา่กบั 5% 

 

ดา้นลูกหนี้  

การค านวณเพือ่พจิารณาบนัทึกบญัชี ณ วนัทีป่รบัโครงสรา้งหนี้  

มูลค่าตามบัญชีของหน้ีคงเหลือที่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข 

มูลค่าตามบัญชีของหน้ีก่อนการปรับโครงสร้างหน้ี 

หัก การโอนอุปกรณ์ส านักงานและหุ้นสามัญเพ่ือช าระหน้ี

บางส่วน 

มูลค่าตามบัญชีของหน้ีที่คงเหลือ 

จ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่ 

1,000,000 บาท 

 

212,000 บาท 

788,000 บาท 

 เงินต้น 

 ดอกเบี้ ย (600,000 x 2 ปี x 10%) 

จ านวนเงินที่จะต้องจ่าย 

600,000 บาท 

120,000 บาท 

(720,000) บาท 

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 68,000 บาท 
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การบนัทึกบญัชีส าหรบัลูกหนี้  (บริษทั ข จ ากดั) 

1 ม.ค. 2543 (วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี) 

เดบิต ขาดทุนจากการโอนอุปกรณ์ส านักงาน 50,000 บาท  

เครดิต อุปกรณ์ส านักงาน  50,000 บาท 

(บันทกึบัญชีอุปกรณ์ส านักงานให้เทา่กบัมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนให้เจ้าหน้ี) 

 

เดบิต เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 212,000 บาท  

เครดิต อุปกรณ์ส านักงาน 

 หุ้นสามัญ 

 ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 

 200,000 บาท 

10,000 บาท 

2,000 บาท 

(บันทกึการช าระหน้ีบางส่วนด้วยการโอนอุปกรณ์ส านักงานและหุ้นสามัญของบริษัท) 

 

เดบิต เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 68,000 บาท  

เครดิต ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี   68,000 บาท 

(ปรับมูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมให้เทา่กบัจ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่) 

 

31 ธ.ค. 2542 (วันที่จ่ายดอกเบ้ีย) 

เดบิต เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 60,000 บาท  

เครดิต เงินสด  60,000 บาท 

(บันทกึการจ่ายดอกเบ้ียตามเง่ือนไขใหม่โดยน าไปลดมูลค่าตามบัญชีของลูกหน้ี ตามสญัญาปรับ

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 

(บันทกึการจ่ายช าระเงินกู้ยืม ณ วันถึงก าหนด) 
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ดา้นเจา้หนี้  

การค านวณเพื่อพิจารณาบนัทึกบญัชี ณ วนัที่ปรบัโครงสรา้งหนี้  โดยใชอ้ตัราตน้ทุนเงินทุน 

ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ าหนกัของกิจการ 

เน่ืองจากอัตราต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของเงินทุนของกิจการ(5%) ต ่ากว่าอัตราดอกเบ้ียที่

ก  าหนดตามเง่ือนไขใหม่(10%) ในการหามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน้ีให้เจ้าหน้ีใช้อัตราดอกเบ้ียที่

ก  าหนดตามเง่ือนไขใหม่ เป็นอตัราคิดลดเพ่ือมิให้เป็นการลดขาดทุนบางส่วนจากการปรับโครงสร้างหน้ีใน

งวดปัจจุบัน และชดเชยด้วยจ านวนดอกเบ้ียรับที่ลดลงในงวดอนาคต 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดตามเง่ือนไขใหม่ อตัราคิดลด 10%, 2 ปี 

 เงินต้น (600,000 x 0.82645) 

 ดอกเบี้ ย (600,000 x 1.73554) 

รวมมูลค่าปัจจุบัน 

495,870 บาท 

104,130 บาท 

600,000 บาท 

การค านวณผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีท าได้ดังน้ี 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดตามเง่ือนไขใหม่ 600,000 บาท 

มูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ที่คงเหลืออยู่ 

เงินต้น 

ช าระหน้ีบางส่วน 

ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

 

1,000,000 บาท 

(212,000) บาท 

 

 

788,000 บาท 

(188,000) บาท 

 

การบนัทึกบญัชีส าหรบัเจา้หนี้  

1 ม.ค. 2542 (วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี)   

เดบิต อุปกรณ์ส านักงาน 

 เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ข จ ากดั 

200,000 บาท 

12,000 บาท 

 

เครดิต ลูกหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี  212,000 บาท 

(บันทกึการรับโอนสนิทรัพย์และส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของ) 

เดบิต ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 188,000 บาท  

เครดิต ลูกหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี  188,000 บาท 

(บันทกึปรับมูลค่าตามบัญชีเงินให้กู้ยืมให้เทา่กบัจ านวนเงินที่ได้รับในอนาคต) 

31 ธ.ค. 2542   

เดบิต เงินสด 60,000 บาท  

เครดิต ดอกเบี้ ยรับ  60,000 บาท 

บันทกึการรับช าระหน้ีตามเง่ือนไขใหม่ดังน้ี 

31 ธ.ค. 2543 
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เดบิต เงินสด 60,000 บาท  

เครดิต ดอกเบี้ ยรับ  60,000 บาท 

เดบิต เงินสด 600,000 บาท  

เครดิต ลูกหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี  600,000 บาท 

 

จ) การปรบัโครงสรา้งหนี้ ทีม่ีเงือ่นไขเกีย่วกบัจ านวนหนี้ ทีอ่าจเกิดข้ึนในภายหนา้ 

ตวัอย่างที่ 7 วันที่ 1 มกราคม 2542 ธนาคาร ก จ ากัด ยินยอมให้บริษัท ข จ ากัด มีการ

เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระเงินกู้จ านวน 1,000 บาท และมีดอกเบ้ียคงค้างจ านวน 300,000 บาท โดย 

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

- เปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก 15% เป็น 10% 

- ยืดเวลาช าระหน้ีจากวันที่ 1 มกราคม 2542 เป็น 31 ธนัวาคม 2551 

- หากบริษัท ข จ ากัด มีก าไรจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนเฉล่ียในอัตรา 12% ต่อปี ตั้งแต่ปี 

2547 อตัราดอกเบี้ ยจะเพ่ิมข้ึนเป็น 14% 

 

ดา้นลูกหนี้  

การค านวณเพือ่พจิารณาบนัทึกบญัชี ณ วนัทีป่รบัโครงสรา้งหนี้  

มูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ก่อนปรับโครงสร้างหน้ี 

เงินต้น 

ดอกเบี้ ยคงค้าง 

รวมมูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ 

จ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่ 

1,000,000 บาท 

300,000 บาท 

1,300,000 บาท 

 

 เงินต้น 

 ดอกเบี้ ย (600,000 x 10% x 10) 

จ านวนหน้ีที่อาจเกดิข้ึนตามเง่ือนไข* 

600,000 

600,000 

 

1,200,000 

100,000 

 

 

 

(1,300,000) บาท 

รายการก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี   -  บาท 

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

ค าอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 18 ในการพิจารณาถึงกรณีที่ลูกหน้ีต้องรับรู้รายการก าไรจากการปรับ

โครงสร้างหน้ี ลูกหน้ีต้องรวมจ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่กับจ านวนหน้ีที่อาจเกิดข้ึนใน

ภายหน้า โดยลูกหน้ีต้องสมมติว่าจ านวนหน้ีดังกล่าวจะเกิดขึ้ นอย่างแน่นอน ตามที่สัญญาระบุไว้ ลูกหน้ี
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ต้องรวมจ านวนหน้ีที่อาจเกดิข้ึนในภายหน้าได้เท่าที่จะท าให้ลูกหน้ีไม่ต้องบันทกึรายการก าไร ณ วันที่ปรับ

โครงสร้างหน้ี เน่ืองจากรายการก าไรดังกล่าวอาจถูกหักล้างด้วยจ านวนหน้ีที่อาจเกดิข้ึนในภายหน้า 

 

การบนัทึกบญัชีส าหรบัลูกหนี้  

หากก าไรจากการด าเนินงานของ บริษัท ข จ ากดั เพ่ิมข้ึนมากกว่าเง่ือนไขที่ก  าหนด บริษัท ข จ ากัด 

ต้องบันทกึบัญชีส าหรับหน้ีที่เกดิข้ึนต้ังแต่ปี 2547 ดังน้ี 

เดบิต เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 24,000 บาท  

เครดิต ดอกเบี้ ยค้างจ่าย  24,000 บาท 

(บันทกึจ านวนหน้ีที่เกดิข้ึนตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหน้ี = 600,000 x 4%) 

การบันทกึบัญชีส าหรับดอกเบ้ียที่เกดิตามเง่ือนไขใหม่ในเวลาที่เหลือเป็นดังน้ี 

31 ธ.ค. 2548 

เดบิต เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 24,000 บาท  

เครดิต ดอกเบี้ ยค้างจ่าย  24,000 บาท 

31 ธ.ค. 2549 

เดบิต เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 24,000 บาท  

เครดิต ดอกเบี้ ยค้างจ่าย  24,000 บาท 

31 ธ.ค. 2550 

เดบิต เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 24,000 บาท  

เครดิต ดอกเบี้ ยค้างจ่าย  24,000 บาท 

31 ธ.ค. 2551 

เดบิต เจ้าหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 

  

    24,000บาท  

เครดิต ดอกเบี้ ยค้างจ่าย  24,000 บาท 
 

ค าอธิบาย ตามย่อหน้าที่ 15 ก าหนดว่าหากเง่ือนไขที่ระบุไว้ได้เกิดแล้ว ลูกหน้ีจะต้องน าจ านวน

หน้ีที่อาจเกดิข้ึนภายหน้าไปลดมูลค่าตามบัญชีของหน้ี ทั้งน้ีต้องไม่เกินจ านวนหน้ีที่อาจเกิดข้ึนทั้งสิ้นที่รวม

ไว้ในการค านวณจ านวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่ ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 15 ซ่ึงระบุ

ให้รวมจ านวนหน้ีที่อาจเกิดข้ึนไว้เทา่ที่จ าเป็น ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัไม่ให้มีการรับรู้ก าไร ณ วันที่ปรับโครงสร้างหน้ี 
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ช) การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ตวัอย่างที ่8 การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้านลูกหน้ี 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

20. การปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหา 

เม่ือวันที่ 1 มกราคม 2542 บริษัทได้ท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีหุ้นกู้จ านวน 1,000,000 บาท 

กบั ธนาคาร ก จ ากัด ด้วยการช าระหน้ีหุ้นกู้บางส่วน โดยการโอนที่ดินที่มีมูลค่าตามบัญชี 250,000 บาท 

และมีมูลค่ายุติธรรม 200,000 บาท และโอนหุ้นสามัญจ านวน 1,000 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

มีราคาตลาดหุ้นละ 12 บาท และธนาคาร ก จ ากัด ยินยอมเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ีในส่วนที่เหลือ

ดังน้ี 

- ลดเงินต้นของหุ้นกู้เป็น 600,000 บาท 

- ลดอตัราดอกเบี้ ยจาก 15% เป็น 10% 

- ยืดเวลาการช าระหน้ีจากวันที่ 1 มกราคม 2542 เป็นวันที่ 31 ธนัวาคม 2543 

ในงวดบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2542 บริษัทมีผลขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ดังกล่าวจ านวน 

50,000 บาท และมีก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีจ านวน 68,000 บาท (สุทธิจากภาษีเงินได้จ านวน 

47,000 บาท) ก าไรต่อหุ้นรวมทุกรายการที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหน้ีสุทธิจากภาษีเงินได้จ านวน 

0.07 บาท 

ตวัอย่างที ่9 การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้านเจ้าหน้ี 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

15. การปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหา 

บริษัทท าสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีในปี 2542 ดังน้ี 

รายการ จ านวนราย จ านวนหน้ีตามบัญชีก่อน 

ปรับโครงสร้างหน้ี (ล้านบาท) 

ลูกหน้ีที่ปรับโครงสร้างหน้ีในปี 2542 

ลูกหน้ีทั้งสิ้น 

182 

567 

3,700 

5,200 
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รายละเอยีดเกี่ยวกบัลูกหน้ีที่ปรับโครงสร้างหน้ี มีดังน้ี 

รูปแบบการปรับ

โครงสร้าง 

จ านวนราย จ านวนหน้ีตามบัญชีก่อน

ปรับโครงสร้างหน้ี  

(ล้านบาท) 

ชนิดของสนิทรัพย์

ที่รับโอน 

มูลค่า

ยุติธรรม 

(ล้านบาท) 

การโอนสนิทรัพย์ 

 

การโอนหุ้นทุนในลูกหน้ี 

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไข

การช าระหน้ี 

57 

 

67 

 

58 

1,500 

 

800 

 

1,400 

ที่ดินและที่ดิน

พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 

หุ้นสามัญ 

 

- 

1,050 

รวมทั้งสิ้น 182 3,700 
 

บริษัทมีลูกหน้ีซ่ึงปรับโครงสร้างหน้ีโดยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ีแล้วจ านวนทั้งสิ้ น 

1,000 ล้านบาท 

บริษัทรับรู้รายได้ดอกเบ้ียรวม 57 ล้านบาท และได้รับช าระเงินต้นและดอกเบ้ียรวม 2,100 ล้าน

บาท ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทสญัญาที่จะให้ลูกหน้ีที่มีการปรับโครงสร้างหน้ีกู้เพ่ิมอีกจ านวน 

2,300 ล้านบาท 

ในงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 บริษัทมียอดคงค้างของบัญชีเงินลงทุนในลูกหน้ีที่มี

การปรับโครงสร้างแล้วทั้งสิ้น 2,200 ล้านบาท ซ่ึงในจ านวนดังกล่าวเป็นยอดคงค้างของบัญชีเงินลงทุนใน

ลูกหน้ีที่มีการปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างงวดจ านวน 95 ล้านบาท บริษัทมีขาดทุนจากการปรับโครงสร้าง

หน้ีที่เกดิข้ึนในระหว่างปี 2542 จ านวน 1,000 ล้านบาท 
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นายกษิติ  เกตุสริุยงค์  อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ  ศรีรัตน์ชัชวาลย์  อนุกรรมการ 

นางฐานิตา  อ ่าส าอางค์  อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ  วณิชธนานนท ์ อนุกรรมการ 

นายไพศาล  บุญศิริสขุะพงษ์  อนุกรรมการ 

นายอุดมศักด์ิ บุศรานิพรรณ์  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า  อนุกรรมการ 

(นางสาวยุพาวดี วรรณเลิศ)  

(นางสาวแทนฟ้า ชาติบุตร) 

ผู้แทนกรมสรรพากร  อนุกรรมการ 

(นางสาววราวรรณ กจิวิชา) 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  อนุกรรมการ 

(นางสาวสนิุตา  เจริญศิลป์)  

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ 

(นางสาวยุพิน  เรืองฤทธิ์)  

(นางสาวเขมวันต์ ศรีสวัสด์ิ) 

นายกติติ  เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 

  



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ วาระปี 2557-2560 

นางสาวยุวนุช เทพทรงวัจจ ประธานอนุกรรมการ 

ดร.เกยีรตินิยม คุณติสขุ อนุกรรมการ 

ดร.ปัญญา สมัฤทธิ์ประดิษฐ์ อนุกรรมการ 

นางสาวสชุาดา ตันติโอฬาร อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร  อนุกรรมการ 

(นางสาวจิตรา ณีศะนันท)์ 

(นางสาวจารวี ชยสมบัติ) 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ 

(นายณรงค์ ภาณเุดชทพิย์) 

(นางสาวศุภมัทนา โสภณรัตนโภคิน) 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อนุกรรมการ 

(นางสาวอารีวัลย์ เอี่ยมดิลกวงศ์) 

(นางสาวภมรวรรณ เสยีงสวุรรณ) 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า  อนุกรรมการ 

(นางสาวภาสนิ จันทรโมลี) 

(นางสาวแทนฟ้า ชาติบุตร) 

นางสาวสาวิตรี องค์สริิมีมงคล อนุกรรมการและเลขานุการ 




