ตัวอย่างเพื่ อประกอบความเข้ าใจนี้อ้างอิงตาม Part B ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน ซึ่ งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศที่ ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
( Part B: Illustrative Examples and Implementation Guidance (Bound volume 2018 Consolidated
without early application))
อ้ างอิง Part B: B.26 Example of calculating the gross carrying amount: financial asset
วันที่ เผยแพร่: 26 เมษายน 2562
ตัวอย่าง ข.26

ตัวอย่างการคานวณมูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้นของสินทรัพย์ทางการเงิน

มูลค่าตามบัญชีข้ันต้ นของสินทรัพย์ทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ายตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 คานวณอย่างไร
มูลค่าตามบัญชีข้ันต้ นคานวณโดยใช้ วิธีดอกเบี้ยที่ แท้ จริง โดยอัตราดอกเบี้ยที่ แท้ จริง ของเครื่ องมือ ทาง
การเงิน คือ อัตราที่ ใช้ ในการคิดลดประมาณการกระแสเงิน สดตลอดอายุ ที่คาดไว้ ของเครื่ องมือ ทาง
การเงินหรื อช่ วงเวลาที่ สั้นกว่ า ตามความเหมาะสม เพื่ อให้ เท่ากับมูลค่าตามบัญชีข้ันต้ น ณ วันที่ รั บรู้
รายการเมื่ อเริ่ มแรก โดยการคานวณนี้ให้ รวมถึงค่าธรรมเนียมและต้ นทุนในการรับและจ่ายทั้งหมดซึ่ ง
เป็ นส่วนหนึ่ งของอัตราดอกเบี้ยที่ แท้ จริง ต้ นทุนการทารายการโดยตรง และส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่า
อื่ น ๆ
ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการคานวณมูลค่าตามบัญชีข้นั ต้ นโดยใช้ วิธดี อกเบี้ยที่ แท้ จริง กิจการ ก. ซื้อตรา
สารหนี้อายุคงเหลือ 5 ปี จนถึงครบกาหนดที่ มูลค่ายุติธรรม 1,000 บาท (รวมต้ นทุนการทารายการ
แล้ ว) ตราสารหนี้ดังกล่าวมีจานวนเงินที่ ตราไว้ ตามสัญญา 1,250 บาท และจ่ายดอกเบี้ยปี ละครั้งด้ วย
อัตราคงที่ ร้อยละ 4.7 ต่อปี (1,250 บาท x 4.7%= 59 บาท ต่อปี ) สัญญาดังกล่าวระบุว่าผู้กู้ยืมมีสิทธิ
เลือกที่ จะชาระเงินก่อนกาหนดด้ วยมูลค่าที่ ตราไว้ โดยไม่มีค่าปรับสาหรับการชาระเงินก่อนกาหนด โดย
เมื่ อเริ่ มต้ นสัญญากิจการคาดการณ์ว่าผู้กู้ยืมจะไม่ชาระเงินก่อนกาหนด (ดังนั้นกิจการจึงประเมินว่า
มูลค่ายุติธรรมของสิทธิในการชาระเงินก่อ นครบกาหนดไม่ มีนั ยสาคัญ เมื่ อกิจการรั บรู้สิน ทรั พ ย์ ทาง
การเงินเมื่ อเริ่ มแรก)
ตารางแสดงการปันส่วนดอกเบี้ยรับและส่วนลดเมื่ อเริ่ มแรกตลอดระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้โดย
ใช้ อัตราคงที่ ในการคานวณมูลค่าตามบัญชี การปันส่วนดังกล่าวจะต้ องถูกคานวณด้ วยอัตราร้ อยละ 10
ต่อปี ตารางต่อไปนี้แสดงถึงข้ อมูลเกี่ ยวกับมูลค่าตามบัญชีข้นั ต้ น ดอกเบี้ยรับ และกระแสเงินสดของตรา
สารหนี้ในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน

ปี

25x0
25x1
25x2
25x3
25x4

(ก)
มูลค่าตามบัญชี
ขั้นต้ น ณ ต้ นปี
1,000
1,041
1,086
1,136
1,190

(ข = ก x 10%)
ดอกเบี้ยรับ
100
104
109
113
119

(ค) (ง = ก + ข - ค)
กระแสเงินสด
มูลค่าตามบัญชี
ขั้นต้ น ณ สิ้นปี
59
1,041
59
1,086
59
1,136
59
1,190
1,250+59
-

ณ วันแรกของปี 25x2 กิจการได้ ปรับปรุงประมาณการกระแสเงินสด โดยคาดการณ์ว่าร้ อยละ 50 ของจานวน
เงินตามที่ ปรากฎในสัญญาจะได้ รับ ชาระเงินก่อนกาหนด ณ สิ้นปี 25x2 และส่วนที่ เหลืออีกร้ อยละ 50 จะ
ได้ รับชาระเงิน ณ สิ้นปี 25x4
กิจ การได้ ป รั บปรุงมู ลค่ า ตามบั ญ ชีข้ัน ต้ นของตราสารหนี้ ดังกล่ า วในปี 25x2 ตามย่ อหน้ า ที่ ข5.4.6 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ทั้งนี้ มูลค่าตามบัญชีข้ันต้ นถูกคานวณใหม่โดยคิดลดจานวนเงิน
ที่ กิจการคาดว่าจะได้ รับในปี 25x2 และในปี ถัด ๆ มา ด้ วยอัตราดอกเบี้ยที่ แท้ จริงดั้งเดิมของเครื่ องมือทาง
การเงินดังกล่าว (ร้ อยละ 10) ซึ่ งทาให้ ได้ มูลค่าตามบัญชีข้นั ต้ นใหม่ในปี 25x2 จานวน 1,138 บาท รายการ
ปรับปรุงที่ เกิดขึ้น 52 บาท (1,138 บาท – 1,086 บาท) จะถูกรับรู้เป็ นกาไรหรือขาดทุนของปี 25x2
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงข้ อมูลเกี่ ยวกับมูลค่าตามบัญชีข้ันต้ น ดอกเบี้ยรับ และกระแสเงินสด ที่ ถูกปรับปรุง
โดยคานึงถึงการเปลี่ ยนแปลงในการประมาณการแล้ ว

ปี

25x0
25x1
25x2
25x3
25x4

(ก)
มูลค่าตามบัญชี
ขั้นต้ น ณ ต้ นปี
1,000
1,041
1,086 + 52
568
595

(ข = ก x 10%)
ดอกเบี้ยรับ
100
104
114
57
60

(ค) (ง = ก + ข - ค)
กระแสเงินสด
มูลค่าตามบัญชี
ขั้นต้ น ณ สิ้นปี
59
1,041
59
1,086
625 + 59
568
30
595
625 + 30
-
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