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ตัวอย่างเพ่ือประกอบความเข้าใจน้ีอ้างอิงตาม Part B ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่ สิ้นสดุในวันที่  31 ธนัวาคม 2560  

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

without early application)) 

อ้างองิ Part B: (IE1-IE5): Financial liabilities at fair value through profit or loss 

วันที่ เผยแพร่: 17 กรกฎาคม 2562 

 

หนี้ สินทางการเงินทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 

IE1 ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงการค านวณที่ กิจการอาจปฏิบัติตามที่ กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  ข5.7.18 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 (TFRS 9)  

IE2 ณ วันที่  1 มกราคม 25x1 กิจการออกหุ้นกู้ที่ มีระยะเวลา 10 ปี โดยมีมูลค่าที่ ตราไว้จ านวน 150,000 

บาท1และมีอตัราดอกเบี้ ยคงที่ ตามสญัญาร้อยละ 8 ต่อปี ซ่ึงสอดคล้องกบัอตัราดอกเบี้ ยตลาดของหุ้นกู้

ที่ มีลักษณะคล้ายคลึงกนั   

IE3 กิจการใช้อัตราดอกเบ้ีย LIBOR ซ่ึงเป็นอัตราดอกเบ้ียที่ สังเกตได้ (อัตราอ้างอิง) โดย ณ วันที่ ออกหุ้น

กู้ อตัราดอกเบี้ ย LIBOR มีค่าเทา่กบัร้อยละ 5 ต่อปี และ ณ วันสิ้นรอบบัญชีของปีแรก  

(ก) อตัราดอกเบี้ ย LIBOR ได้ปรับลดลงเหลืออตัราร้อยละ 4.75 ต่อปี 

(ข) มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ดังกล่าวเท่ากับ 153,811 บาท ซ่ึงสอดคล้องกับอัตราดอกเบ้ียที่ ร้อยละ 

7.6 ต่อปี 2 

IE4 กิจการใช้สมมติฐานว่าเส้นอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้มีลักษณะคงที่ ตลอดช่วงอายุ การเปล่ียนแปลง

ทั้งหมดของอัตราดอกเบ้ียเกิดจากการปรับตัวแบบขนานของเส้นอัตราผลตอบแทนและการ

เปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย LIBOR เป็นการเปล่ียนแปลงตามสภาวการณ์ของตลาดที่ เกี่ ยวข้อง

เพียงประการเดียว 

IE5 กิจการประมาณจ านวนเงินของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ที่ ไม่ได้เกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ของตลาดอนัจะท าให้ความเสี่ ยงด้านตลาดเพ่ิมข้ึน ดังน้ี 

 

 

 

 
1ในตัวอย่างนี้  จ านวนเงินแสดงเป็นสกุลเงินบาท 

2 การเปล่ียนแปลงดังกล่าวสะท้อนให้เหน็ถึงการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบี้ย LIBOR จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 4.75 และในสถานการณ์

ที่ ไม่มีการเปล่ียนแปลงในสภาวการณ์ของตลาดอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง การเปลี่ ยนแปลงในอตัราดอกเบี้ยที่ ร้อยละ 0.15 นี้  จะถือว่าเป็นการสะท้อนการ

เปล่ียนแปลงในความเสี่ ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงิน 
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ย่อหนา้ ข5.7.18.1 

ขั้นที่ หน่ึง กิจการต้องค านวณอัตราผลตอบแทนที่ แท้จริงของหน้ีสิน ณ วันเร่ิมรอบระยะเวลา โดยใช้ราคา

ตลาดที่ สังเกตได้ของหน้ีสินและกระแสเงินสดตามสัญญาของหน้ีสิน ณ วันเร่ิมรอบระยะเวลา โดยหักจาก

อัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบ้ียที่ สังเกตได้ (อัตราอ้างอิง) ณ วันเร่ิมรอบระยะเวลา เพ่ือให้ตรงกับ

องค์ประกอบเฉพาะของอตัราผลตอบแทนที่ แท้จริงของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น 

ณ วันเร่ิมรอบระยะเวลา หุ้นกู้อายุ 10 ปีมีอัตราดอกเบ้ียตามสัญญาร้อยละ 8 ต่อปี อัตราผลตอบแทนที่

แท้จริงของหุ้นกู้ดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 8 ต่อปี โดยอัตราดอกเบ้ียที่ สังเกตได้ (อัตราอ้างอิง) (อัตรา

ดอกเบ้ีย LIBOR) เท่ากับร้อยละ 5 ต่อปี ดังน้ัน องค์ประกอบเฉพาะของอัตราผลตอบแทนที่ แท้จริง

ส าหรับหุ้นกู้ดังกล่าวจึงเทา่กบัร้อยละ 3 ต่อปี 

 

ย่อหนา้ ข5.7.18.2 

ขั้นต่อไปกจิการต้องค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของหน้ีสนิโดยใช้กระแสเงินสดตามสญัญาของ

หน้ีสนิ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา และอตัราคิดลดที่ เทา่กบัผลรวมของ (1) อตัราดอกเบี้ ยที่ สงัเกตได้ (อตัรา

อ้างอิง) ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา และ (2) ส่วนประกอบเฉพาะของอัตราผลตอบแทนที่ แท้จริงของ

เคร่ืองมือทางการเงินนั้น ตามที่ พิจารณาในย่อหน้าที่  ข5.7.18.1 

กระแสเงินสดตามสญัญาของหน้ีสนิ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา มีดังน้ี 

• ดอกเบี้ ยจ านวน 12,000 บาท (ก) ต่อปีส าหรับปีที่  2 ถึงปีที่  10 

• เงินต้นจ านวน 150,000 บาทในปีที่  10 

อัตราคิดลดที่ ใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของหุ้นกู้คืออัตราร้อยละ 7.75 ซ่ึงเท่ากับ

ผลรวมของอัตราดอกเบ้ีย LIBOR ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาที่ ร้อยละ 4.75 และส่วนประกอบเฉพาะของ

อตัราตอบแทนที่ แท้จริงที่ ร้อยละ 3 

ดังน้ัน มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของหุ้นกู้จึงเทา่กบั 152,367 บาท (ข) 

 

ภาคผนวก ข ย่อหนา้ ข5.7.18.3 

ความแตกต่างระหว่างราคาตลาดที่ สามารถสังเกตได้ของหน้ีสิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาและจ านวนเงินที่

ประมาณได้ตามย่อหน้าที่  ข5.7.18.2 เป็นการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมที่ ไม่ได้เกิดจากการ

เปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบ้ียที่ สังเกตได้ (อัตราอ้างอิง) กิจการต้องแสดงจ านวนเงินดังกล่าวในก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ นตามย่อหน้าที่  5.7.7.1 

ราคาตลาดของหน้ีสิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาเท่ากับ 153,811 บาท(ค) ดังน้ัน กิจการต้องแสดงผลต่าง

จ านวน 1,444 บาท (153,811 บาท – 152,367 บาท) ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ นเป็นการเพ่ิมขึ้นของ

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ซ่ึงไม่ได้เกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ของตลาดอันจะท าให้ความเสี่ ยง

ด้านตลาดเพ่ิมข้ึน 

(ก) 150,000 บาท x 8% = 12,000 บาท 

(ข) มูลค่าปัจจุบัน = [12,000 บาท x (1-(1+0.0775)-9)/0.0775] + 150,000 บาท x (1+0.0775)-9 

(ค) ราคาตลาด = [12,000 บาท x (1-(1+0.076)-9)/0.076] + 150,000 บาท x (1+0.076)-9 


