ตัวอย่างประกอบความเข้ าใจนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตัวอย่างเพื่ อประกอบความเข้ าใจนี้อ้างอิงตาม Part B ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ ฉบั บที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน ซึ่งเป็ นฉบับปรั บปรุ งของคณะกรรมการมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(Part B: Illustrative Examples and Implementation Guidance (Bound volume 2018 Consolidated
without early application))
อ้ างอิง Part B: (D2): Regular way purchase or sale of a financial asset
วันที่เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2562

D.2 การซื้ อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ
D.2.1 วันที่มีการตกลงวันซื้ อขายหรือวันที่มีการส่งมอบ: มู ลค่าที่ใช้บนั ทึกรายการซื้ อ การบันทึก
บัญชี ตามวันที่มีการตกลงซื้ อขาย หรือวันที่มีการส่งมอบเกี่ยวข้องกับการซื้ อสินทรัพย์ทางการเงิน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 อย่างไร?
ตัว อย่ า งต่ อ ไปนี้ แสดงการใช้ ห ลั ก การบั ญ ชี ต ามวั น ที่มี ก ารตกลงซื้ อขายหรื อ วั น ที่มีก ารส่ ง มอบ ตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 สาหรับการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 20x1
บริษัทตกลงซื้อสินทรัพย์ทางการเงินมูลค่า 1,000 บาท ซึ่งเป็ นมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อ โดยต้ นทุนการ
ทารายการไม่มีสาระสาคัญ ในวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 (วันสิ้นสุดรอบปี บัญชี) และวันที่ 4 มกราคม
20x2 (วันส่งมอบ) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์เท่ากับ 1,002 บาท และ 1,003 บาท ตามลาดับ โดย
มูลค่าที่จะใช้ บันทึกสินทรัพย์ทางการเงินจะขึ้นอยู่กับการจัดประเภทสินทรัพย์ และการเลือกใช้ หลักการ
บัญชีระหว่างวันที่มีการตกลงซื้อขายหรือวันที่มีการส่งมอบ ตามที่แสดงในตารางด้ านล่าง

1

ตัวอย่างประกอบความเข้ าใจนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การบัญชีตามวันที่มีการส่งมอบ
ยอดคงเหลือ
สินทรัพย์ทางการเงินที่ สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั
วัดมูลค่าด้วยราคาทุน มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตัดจาหน่าย
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น
29 ธันวาคม 20x1
สินทรัพย์
ทางการเงิน
หนี้สนิ ทางการเงิน 31 ธันวาคม 20x1
ลูกหนี้
2
สินทรัพย์
ทางการเงิน
หนี้สนิ ทางการเงิน กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น (การ (2)
ปรับมูลค่ายุติธรรม)
กาไรขาดทุนสะสม
(ผ่านกาไรหรือ
ขาดทุน)
4 มกราคม 20x2
ลูกหนี้
สินทรัพย์
1,000
1,003
ทางการเงิน
หนี้สนิ ทางการเงิน กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น (การ (3)
ปรับมูลค่ายุติธรรม)
กาไรขาดทุนสะสม
(ผ่านกาไรหรือ
ขาดทุน)

สินทรัพย์ทางการเงิน
ทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไร
หรือขาดทุน
2
-

(2)

1,003
-

(3)

2

ตัวอย่างประกอบความเข้ าใจนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การบัญชีตามวันที่มีการตกลงซื้ อขาย
ยอดคงเหลือ
สินทรัพย์ทางการเงินที่ สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั
วัดมูลค่าด้วยราคาทุน มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตัดจาหน่าย
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น
29 ธันวาคม 20x1
สินทรัพย์
1,000
1,000
ทางการเงิน
หนี้สนิ ทางการเงิน (1,000)
(1,000)
31 ธันวาคม 20x1
ลูกหนี้
สินทรัพย์
1,000
1,002
ทางการเงิน
หนี้สนิ ทางการเงิน (1,000)
(1,000)
กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น(การ
(2)
ปรับมูลค่ายุติธรรม)
กาไรขาดทุนสะสม
(ผ่านกาไรหรือ
ขาดทุน)
4 มกราคม 20x2
ลูกหนี้
สินทรัพย์
1,000
1,003
ทางการเงิน
หนี้สนิ ทางการเงิน กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น(การ
(3)
ปรับมูลค่ายุติธรรม)
กาไรขาดทุนสะสม
(ผ่านกาไรหรือ
ขาดทุน)

สินทรัพย์ทางการเงิน
ทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไร
หรือขาดทุน
1,000
(1,000)
1,002
(1,000)
-

(2)

1,003
-

(3)

3

ตัวอย่างประกอบความเข้ าใจนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
D.2.2 วันทีม่ ีการตกลงซื้ อขายหรือวันทีม่ ีการส่งมอบ: มูลค่าทีใ่ ช้บนั ทึกการขาย
การบันทึกบัญชีตามวันทีม่ ีการตกลงซื้ อขาย หรือวันทีม่ ีการส่งมอบเกีย่ วข้องกับการขายสินทรัพย์ทาง
การเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 อย่างไร?
ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงการใช้ หลักการบัญชีตามวันที่มีการซื้อขาย และวันที่มีการส่งมอบตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 สาหรับการขายสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 20x2 (วันซื้อ
ขาย) บริษัทเข้ าทาสัญญาขายสินทรัพย์ทางการเงินด้ วยมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 1,010 บาท โดยที่มีการส่ง
มอบสินทรัพย์ทางการเงิน หนึ่งปี ก่อนหน้ า ด้ วยมูลค่าเท่ากับ 1,000 บาท และมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ
1,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 20x2 (วันสิ้นสุดรอบปี บัญชี) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทาง
การเงินเท่ากับ 1,012 บาท และ ณ วันที่ 4 มกราคม 20x3 (วันส่งมอบ) มูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 1,013
บาท ทั้งนี้มูลค่าที่ใช้ บันทึกบัญชีข้ ึนอยู่กับการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน และการเลือกใช้ หลักการ
บัญชี ร ะหว่ างวัน ที่มีก ารซื้อ ขาย หรื อ วั นที่มีการส่งมอบ ตามที่แสดงในตารางด้ านล่ าง (ไม่ ได้ คานึงถึง
ค่าเผื่อผลขาดทุนและรายได้ ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงิน ในตัวอย่างนี้)
ทั้งนี้จะไม่มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกขายตามวิธีปกติใน
งบการเงินระหว่ างที่มีการวันขายและวัน ที่มีก ารส่งมอบ แม้ ว่าบริ ษัทจะใช้ การบัญชี วั นที่มีการส่งมอบ
เนื่องจากสิทธิในการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของผู้ขายสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่มีการตกลงซื้อ
การบัญชีตามวันที่มกี ารส่งมอบ
ยอดคงเหลือ

สินทรัพย์ทางการเงินที่ สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั สินทรัพย์ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วยราคาทุน มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ตัดจาหน่าย ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยุติธรรมผ่านกาไรหรือ
อื่น
ขาดทุน

29 ธันวาคม 20x2
ลูกหนี้
สินทรัพย์
ทางการเงิน
กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น (การ
ปรับมูลค่ายุติธรรม)

-

-

-

1,000

1,010

1,010

-

10

-

กาไรขาดทุนสะสม
4

ตัวอย่างประกอบความเข้ าใจนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การบัญชีตามวันที่มกี ารส่งมอบ
ยอดคงเหลือ

สินทรัพย์ทางการเงินที่ สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั สินทรัพย์ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วยราคาทุน มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ตัดจาหน่าย ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยุติธรรมผ่านกาไรหรือ
อื่น
ขาดทุน
-

-

10

-

-

-

1,000

1,010

1,010

กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น (การ
ปรับมูลค่ายุติธรรม)

-

10

-

กาไรขาดทุนสะสม
(ผ่านกาไรหรือ
ขาดทุน)

-

-

10

กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น (การ
ปรับมูลค่ายุติธรรม)

-

-

-

กาไรขาดทุนสะสม
(ผ่านกาไรหรือ
ขาดทุน)

10

10

10

(ผ่านกาไรหรือ
ขาดทุน)
31 ธันวาคม 20x2
ลูกหนี้
สินทรัพย์
ทางการเงิน

4 มกราคม 20x3

5

ตัวอย่างประกอบความเข้ าใจนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การบัญชีตามวันที่มีการตกลงซื้ อขาย
ยอดคงเหลือ

สินทรัพย์ทางการเงินที่ สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั สินทรัพย์ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วยราคาทุน มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ตัดจาหน่าย ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยุติธรรมผ่านกาไรหรือ
อื่น
ขาดทุน

29 ธันวาคม 20x2
ลูกหนี้

1,010

1,010

1,010

-

-

-

กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น (การ
ปรับมูลค่ายุติธรรม)

-

-

-

กาไรขาดทุนสะสม
(ผ่านกาไรหรือ
ขาดทุน)

10

10

10

1,010

1,010

1,010

-

-

-

กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น (การ
ปรับมูลค่ายุติธรรม)

-

-

-

กาไรขาดทุนสะสม
(ผ่านกาไรหรือ
ขาดทุน)

10

10

10

สินทรัพย์
ทางการเงิน

31 ธันวาคม 20x2
ลูกหนี้
สินทรัพย์
ทางการเงิน

6

ตัวอย่างประกอบความเข้ าใจนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ยอดคงเหลือ

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั
มูลค่าด้วยราคาทุนตัด มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
จาหน่าย
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน

4 มกราคม 20x3
กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น (การ
ปรับมูลค่ายุติธรรม)

-

-

-

กาไรขาดทุนสะสม
(ผ่านกาไรหรือ
ขาดทุน)

10

10

10

D.2.3 การบัญชีตามวันที่มีการส่งมอบ: การแลกเปลีย่ นสินทรัพย์ทางการเงินทีไ่ ม่ใช่เงินสด
ถ้าบริษทั รับรูก้ ารขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวันที่มีการส่งมอบ การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ที่จะได้รบั เพื่อ แลกเปลี่ยนกับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ ใช่ เ งินสดที่ขาย
ออกไปจะถูกรับรูต้ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ย่อหน้าที่ 5.7.4 หรือไม่?
การรับรู้ข้ ึนอยู่กับหลักการบัญชีของสินทรั พย์ท่จี ะได้ รับ ถ้ าเลือกใช้ การบัญชี ตามวันที่มีการส่งมอบต้ อง
บันทึกการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่จี ะได้ รับตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่
9 อย่างไรก็ตาม ถ้ าบริษัทเลือกใช้ การบัญชีตามวันที่มีการตกลงซื้อขายกับสินทรัพย์ทางการเงินที่จะได้ รับ
สินทรัพย์น้ ีจะถูกรับรู้ในวัน ที่มีการตกลงซื้อขาย ตามที่อธิบายในมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
ย่อหน้ าที่ B3.1.15 ซึ่งจะต้ องบันทึกหนี้สินในจานวนที่เท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินที่
จะส่งมอบ
ตัวอย่าง : ณ วันที่ 29 ธันวาคม 20x2 (วันซื้อขาย) บริษัท A ได้ ทาสัญญาขายตัว๋ เงินรับ A ซึ่งวัดมูลค่า
ด้ วยวิธรี าคาทุนตัดจาหน่าย โดยจะแลกเปลี่ยนกับหุ้นกู้ B ที่มีวัตถุประสงค์ในการถือไว้ เพื่อค้ า และวัด
มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม โดย ณ วันที่ 29 ธันวาคม สินทรัพย์ท้งั สองมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 1,010 บาท
ขณะที่ราคาทุนตัดจาหน่ายของตัว๋ เงินรับ A เท่ากับ 1,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท A ใช้ การบัญชีตามวันที่มี
การส่งมอบสาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยวิธรี าคาทุนตัดจาหน่าย และใช้ การบัญชีตามวันที่มี
การตกลงซื้อขายสาหรับสินทรัพย์ท่วี ัดด้ วยวิธีมูลค่ายุติธรรมและถือไว้ เพื่อค้ า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
25X2 (วันสิ้นสุดรอบปี บัญชี) มูลค่ายุติธรรมของตัว๋ เงินรับเท่ากับ 1,012 บาท ขณะที่มูลค่ายุติธรรมของ
หุ้นกู้เท่ากับ 1,009 บาท และ ณ วันที่ 4 มกราคม 20X3 มูลค่ายุติธรรมของตัว๋ เงินรับเท่ากับ 1,013
บาท ขณะที่มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ B เท่ากับ 1,007 บาท ซึ่งจะมีการบันทึกบัญชีดังนี้:
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ตัวอย่างประกอบความเข้ าใจนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
29 ธันวาคม 20X2

หน่วย: บาท

Dr. หุ้นกู้ B

1,010
Cr. เจ้ าหนี้

1,010

หน่วย: บาท

31 ธันวาคม 20X2
Dr.

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม

1

Cr. หุ้นกู้ B

1

หน่วย: บาท

4 มกราคม 20X3
Dr.

เจ้ าหนี้

Dr.

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
Cr. ตัว๋ เงินรับ A
Cr. หุ้นกู้ B
Cr. กาไรที่เกิดขึ้นจริง

1,010
2
1000
2
10
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