ตัวอย่างประกอบความเข้ าใจนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้ าใจนี้อ้างอิงตาม Part B ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ ฉบั บที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน ซึ่งเป็ นฉบับปรั บปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(Part B: Illustrative Examples and Implementation Guidance (Bound volume 2018 Consolidated
without early application))
อ้ างอิง Part B: (B27): Example of calculating the gross carrying amount: debt instruments with
stepped interest payments
วันที่เผยแพร่: 14 กุมภาพันธ์ 2562
ตัวอย่างการคานวณมูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้น: ตราสารหนี้ ทีม่ ีการจ่ ายดอกเบี้ ยแบบขั้นบันได
ในกรณี ท่ีกิจ การซื้ อหรื อ ออกตราสารหนี้ ที่มีก ารก าหนดอัตราดอกเบี้ ยให้ เพิ่ มขึ้น หรื อลดลงด้ วยอัตรา
ก้ าวหน้ า (แบบขั้นบันได) ตลอดระยะเวลาของตราสารหนี้ หากตราสารหนี้ดังกล่าวออกด้ วยมูลค่า 1,250
บาท และมีมูลค่าเมื่อครบกาหนดที่ 1,250 บาท ในแต่ละรอบระยะเวลาการรายงาน กิจการสามารถแสดง
มูลค่าตามบัญชีข้นั ต้ นด้ วยจานวน 1,250 บาท ตลอดระยะเวลาของตราสารหนี้ได้ หรือไม่
กิจการไม่สามารถแสดงมูลค่าตามบัญชีข้ันต้ นเช่นนั้นได้ แม้ ว่ามูลค่าเริ่มแรกและมูลค่า ณ วันครบกาหนด
ของตราสารหนี้ไม่มีความแตกต่างกัน กิจการต้ องใช้ วิธอี ตั ราดอกเบี้ยที่แท้ จริง โดยปันส่วนการจ่ายดอกเบี้ย
ตลอดระยะเวลาของตราสารหนี้ เพื่อให้ ดอกเบี้ยของมูลค่าตามบัญชีอยู่ในอัตราคงที่
ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้ เห็นถึงวิธีการคานวณมูลค่าตามบัญชีข้ันต้ นด้ วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงสาหรั บ
ตราสารที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยให้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงตลอดระยะเวลาของตราสารหนี้ (แบบขั้นบันได)
ณ วันที่ 1 มกราคม 20X0 กิจการ ก. ออกตราสารหนี้ มูลค่า 1,250 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ ตามสัญญา
อยู่ท่ี 1,250 บาทและสามารถไถ่ถอนได้ ในวันที่ 31 ธันวาคม 20X4 โดยอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้
ตามสัญญากาหนดเป็ นร้ อยละของมูลค่าที่ตราไว้ ตามสัญญา ดังนี้
 ปี 20X0 อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 6.0 (หรือคิดเป็ นเงินจานวน 75 บาท)
 ปี 20X1 อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 8.0 (หรือคิดเป็ นเงินจานวน 100 บาท)
 ปี 20X2 อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 10.0 (หรือคิดเป็ นเงินจานวน 125 บาท)
 ปี 20X3 อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 12.0 (หรือคิดเป็ นเงินจานวน 150 บาท)
 ปี 20X4 อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 16.4 (หรือคิดเป็ นเงินจานวน 205 บาท)
สาหรับกรณีน้ ี กาหนดให้ อตั ราคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตตลอดอายุสญ
ั ญาอยู่ท่รี ้ อยละ 10 ดังนั้น
การจ่ายดอกเบี้ยจะปันส่วนตลอดระยะเวลาของตราสารหนี้เพื่อระบุมูลค่าตามบัญชีข้นั ต้ นในแต่ละรอบ
ระยะเวลาการรายงาน โดยมูลค่าตามบัญชีข้นั ต้ น ณ วันสิ้นรอบบัญชีสามารถคานวณจากการนายอดยกมา
ของมูลค่าตามบัญชีข้นั ต้ น ณ วันเริ่มต้ นรอบระยะเวลาการรายงานคูณด้ วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงร้ อยละ
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ตัวอย่างประกอบความเข้ าใจนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
10 รวมเข้ ากับยอดยกมาของมูลค่าตามบัญชีข้นั ต้ น และหักด้ วยจานวนเงินใดๆ ที่มีการจ่ายชาระในแต่ละ
รอบระยะเวลาการรายงาน ดังนั้น มูลค่าตามบัญชีข้นั ต้ นในแต่ละรอบระยะเวลาการรายงานสามารถคานวณ
ได้ ตามตารางดังนี้
หน่วย: บาท

ปี

ยอดยกมาของ
มูลค่าตามบัญชี
ขั้นต้น ณ วันเริ่มต้น
รอบระยะเวลาการ
รายงาน

รายได้ดอกเบี้ ย

กระแสเงินสด

ยอดคงเหลือของ
มูลค่าตามบัญชี
ขั้นต้น ณ วันสิ้ น
รอบบัญชี

(a)

(b = a × 10%)

(c)

(d = a + b – c)
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