
 

 

ตัวอย่างเพ่ือประกอบความเข้าใจน้ีอ้างอิงตาม Part B ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศที่ สิ้นสดุในวันที่  31 ธนัวาคม 2560  

(Part B: Illustrative Examples and Implementation Guidance (Bound volume 2018 Consolidated 

without early application)) 

อ้างองิ Part B: B.26 Example of calculating the gross carrying amount: financial asset 

วันที่ เผยแพร่: 26 เมษายน 2562 

  

ตวัอย่าง ข.26 ตวัอย่างการค านวณมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรพัยท์างการเงิน 

 

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 ค านวณอย่างไร 

 

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นค านวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียที่ แท้จริง โดยอัตราดอกเบ้ียที่ แท้จริงของเคร่ืองมือทาง

การเงินคืออัตราที่ ใช้ในการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดตลอดอายุที่ คาดไว้ของเคร่ืองมือทาง

การเงินหรือช่วงเวลาที่ สั้นกว่าตามความเหมาะสม เพ่ือให้เท่ากับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้น ณ วันที่ รับรู้

รายการเมื่ อเร่ิมแรก โดยการค านวณน้ีให้รวมถึงค่าธรรมเนียมและต้นทุนในการรับและจ่ายทั้งหมดซ่ึง

เป็นส่วนหน่ึงของอัตราดอกเบ้ียที่ แท้จริง ต้นทุนการท ารายการโดยตรง และส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่า

อื่ น ๆ  

 

ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงวิธีการค านวณมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นโดยใช้วิธดีอกเบ้ียที่ แท้จริง กิจการ ก. ซ้ือตรา

สารหน้ีอายุคงเหลือ 5 ปีจนถึงครบก าหนดที่ มูลค่ายุติธรรม 1,000 บาท (รวมต้นทุนการท ารายการ

แล้ว) ตราสารหน้ีดังกล่าวมีจ านวนเงินที่ ตราไว้ตามสัญญา 1,250 บาท และจ่ายดอกเบ้ียปีละคร้ังด้วย

อัตราคงที่ ร้อยละ 4.7 ต่อปี (1,250 บาท x 4.7%= 59 บาท ต่อปี) สัญญาดังกล่าวระบุว่าผู้กู้ยืมมีสิทธิ

เลือกที่ จะช าระเงินก่อนก าหนดด้วยมูลค่าที่ ตราไว้โดยไม่มีค่าปรับส าหรับการช าระเงินก่อนก าหนด โดย

เมื่ อเร่ิมต้นสัญญากิจการคาดการณ์ว่าผู้กู้ยืมจะไม่ช าระเงินก่อนก าหนด (ดังน้ันกิจการจึงประเมินว่า

มูลค่ายุติธรรมของสิทธิในการช าระเงินก่อนครบก าหนดไม่มีนัยส าคัญเมื่ อกิจการรับรู้สินทรัพย์ทาง

การเงินเมื่ อเร่ิมแรก) 

 

ตารางแสดงการปันส่วนดอกเบ้ียรับและส่วนลดเมื่ อเร่ิมแรกตลอดระยะเวลาคงเหลือของตราสารหน้ีโดย

ใช้อัตราคงที่ ในการค านวณมูลค่าตามบัญชี การปันส่วนดังกล่าวจะต้องถูกค านวณด้วยอัตราร้อยละ 10 

ต่อปี ตารางต่อไปนี้แสดงถึงข้อมูลเกี่ ยวกบัมูลค่าตามบัญชีขั้นต้น ดอกเบี้ ยรับ และกระแสเงินสดของตรา

สารหน้ีในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน 
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ปี (ก) (ข = ก x 10%) (ค) (ง = ก + ข - ค) 

 มูลค่าตามบัญชี

ขั้นต้น ณ ต้นปี 

ดอกเบี้ ยรับ กระแสเงินสด มูลค่าตามบัญชี

ขั้นต้น ณ สิ้นปี 

25x0 1,000 100 59 1,041 

25x1 1,041 104 59 1,086 

25x2 1,086 109 59 1,136 

25x3 1,136 113 59 1,190 

25x4 1,190 119 1,250+59 - 

 

ณ วันแรกของปี 25x2 กจิการได้ปรับปรุงประมาณการกระแสเงินสด โดยคาดการณ์ว่าร้อยละ 50 ของจ านวน

เงินตามที่ ปรากฎในสัญญาจะได้รับช าระเงินก่อนก าหนด ณ สิ้นปี 25x2 และส่วนที่ เหลืออีกร้อยละ 50 จะ

ได้รับช าระเงิน  ณ สิ้นปี 25x4 

กิจการได้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของตราสารหน้ีดังกล่าวในปี 25x2 ตามย่อหน้าที่  ข5.4.6 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9  ทั้งน้ี มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นถูกค านวณใหม่โดยคิดลดจ านวนเงิน

ที่ กิจการคาดว่าจะได้รับในปี 25x2 และในปีถัด ๆ มา ด้วยอัตราดอกเบ้ียที่ แท้จริงดั้งเดิมของเคร่ืองมือทาง

การเงินดังกล่าว (ร้อยละ 10) ซ่ึงท าให้ได้มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นใหม่ในปี 25x2 จ านวน 1,138 บาท  รายการ

ปรับปรุงที่ เกดิขึ้น 52 บาท (1,138 บาท – 1,086 บาท) จะถูกรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนของปี 25x2  

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงข้อมูลเกี่ ยวกับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้น ดอกเบ้ียรับ และกระแสเงินสด ที่ ถูกปรับปรุง

โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงในการประมาณการแล้ว 

 

ปี (ก) (ข = ก x 10%) (ค) (ง = ก + ข - ค) 

 มูลค่าตามบัญชี

ขั้นต้น ณ ต้นปี 

ดอกเบี้ ยรับ กระแสเงินสด มูลค่าตามบัญชี

ขั้นต้น ณ สิ้นปี 

25x0 1,000 100 59 1,041 

25x1 1,041 104 59 1,086 

25x2 1,086 + 52 114 625 + 59 568 

25x3 568 57 30 595 

25x4 595 60 625 + 30 - 

 

***********  


