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TFRS 7 : การเปิดเผยข้อมลูส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน

วตัถปุระสงค์

ขอบเขต

ประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินและระดบัของการเปิดเผยข้อมลู

ความมีนัยส าคญัของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีต่อฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของกิจการ

ลกัษณะและระดบัของความเส่ียงท่ีเกิดจากเคร่ืองมือทางการเงิน

การโอนสินทรพัยท์างการเงิน

การน า TFRS 9 มาถือปฏิบติัเป็นครัง้แรก และการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง
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วตัถปุระสงคข์อง TFRS 7

ให้กิจการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน เพ่ือให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถประเมินเก่ียวกบั
 ความมีนัยส าคญัของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีต่อฐานะการเงินและ

ผลการด าเนินงานของกิจการ และ
 ลกัษณะและระดบัของความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากเคร่ืองมือทางการเงิน

ท่ีกิจการมีฐานะเปิดต่อความเส่ียง ในระหว่างงวดและ ณ วนัส้ินงวด         
รวมทัง้นโยบายของฝ่ายบริหารในการบริหารจดัการความเส่ียงดงักล่าว

วตัถปุระสงค์
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TFRS 7 ต้องถือปฏิบติักบัเคร่ืองมือทางการเงินทกุประเภทของทกุกิจการ ยกเว้น

• เงินลงทนุในบริษทัย่อย บริษทัร่วม การร่วมค้า (TFRS 10, TAS 27, TAS 28)
ยกเว้นในบางกรณีท่ีก าหนดให้ใช้ตาม TFRS 9

• สิทธิและภาระผกูพนัของพนักงานภายใต้แผนสิทธิประโยชน์ของพนักงาน 
(TAS 19)

• สญัญาประกนัภยั (TFRS 4) ยกเว้น ตราสารอนุพนัธท่ี์แฝงอยู่ในสญัญาประกนัภยั 
หรือสญัญาค า้ประกนัทางการเงินท่ีต้องรบัรู้และวดัมลูค่าตาม TFRS 9

• เคร่ืองมือทางการเงิน สญัญา และภาระผกูพนัท่ีเกิดจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ ์(TFRS 2) ยกเว้น สญัญาท่ีอยู่ภายใต้ TFRS 9

• เคร่ืองมือทางการเงินท่ีถกูจดัประเภทเป็นตราสารทนุ (TAS 32)

ขอบเขต
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ประเภทของเครื่องมือทางการเงินและระดบัของการเปิดเผยข้อมลู

TFRS 7 

กิจการ เคร่ืองมือทางการเงิน

ธรุกิจอ่ืน/
ขนาดเลก็

ธรุกิจทางการเงิน/
สถาบนัการเงิน

ลกูหน้ีการค้า
เงินลงทุน

เจ้าหน้ีการค้า
เจ้าหน้ีเงินกู้

ลกูหน้ีเงินกู้ยืม
เงินลงทุน
เจ้าหน้ีเงินกู้

ตราสารอนุพนัธ์

รายการในงบการเงิน
รายการนอก
งบการเงิน

กิจการต้องจดักลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
อย่างเหมาะสมตามลกัษณะข้อมูลท่ีก าหนด

ผูใ้ช้งบการเงินสามารถกระทบยอดกบั
รายการแต่ละบรรทดัท่ีน าเสนอในงบการเงินได้
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ความมีนัยส าคญัของเครือ่งมือทางการเงิน
ท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ
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งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็
1) รายได้
2) ค่าใช้จ่าย
3) ผลก าไรหรือผลขาดทุน

ความมีนัยส าคญัของเคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน
1) ประเภทของสินทรพัยท์างการเงินและ

หน้ีสินทางการเงิน
2) สินทรพัยท์างการเงินหรือหน้ีสินทาง

การเงินท่ีก าหนดให้วดัมลูค่าด้วย
มลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทนุ

3) เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดให้
วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน

4) การจดัประเภทรายการใหม่
5) การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและ

หน้ีสินทางการเงิน
6) หลกัประกนั
7) บญัชีค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดิต
8) เคร่ืองมือทางการเงินแบบผสม
9) การไม่ปฏิบติัตามสญัญาและการผิด

สญัญา

การเปิดเผยข้อมลูอ่ืนๆ
1) นโยบายการบญัชี
2) การบญัชีป้องกนัความเส่ียง
3) มูลค่ายติุธรรม

1 2 3
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งบแสดงฐานะการเงิน

1.1 ประเภทของสินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

สินทรพัยท์างการเงิน (FA)

FA ท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทนุ (FVTPL)
- FA ท่ีกิจการก าหนดให้วดัมลูค่าด้วย FVTPL
- FA ท่ีต้องวดัมลูค่าด้วย FVTPL

FA ท่ีวดัมลูค่าด้วยราคาทนุตดัจ าหน่าย

หน้ีสินทางการเงิน (FL)

FL ท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทนุ (FVTPL)
- FL ท่ีกิจการก าหนดให้วดัมลูค่าด้วย FVTPL
- FL ท่ีเข้านิยามการถือไว้เพ่ือค้าตาม TFRS 9

FL ท่ีวดัมลูค่ามลูค่าด้วย
ราคาทนุตดัจ าหน่ายFA ท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่น

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน (FVOCI)
- FA ท่ีวดัมลูค่าด้วย FVOCI ตามข้อก าหนดของ 

TFRS 9
- เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีกิจการก าหนดให้
วดัมลูค่าด้วย FVOCI

9

เปิดเผยมลูค่าตามบญัชีในงบการเงินหรือหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ดงัน้ี



งบแสดงฐานะการเงิน

1.2 สินทรพัยท์างการเงินหรอืหน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย     
มลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน (FVTPL)

สินทรพัยท์างการเงินท่ีก าหนดให้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทนุ (FVTPL)

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดงัต่อไปน้ี

ฐานะเปิดสงูสดุต่อความเส่ียงด้านเครดิต
ของสินทรพัยท์างการเงิน ณ วนัส้ินงวด

จ านวนเงินของตราสารอนุพนัธด้์านเครดิต
หรือเครื่องมือท่ีคล้ายคลึงกนัท่ีช่วยลด
ฐานะเปิดสงูสดุต่อความเส่ียงด้านเครดิต

จ านวนเปล่ียนแปลงในระหว่างงวดและ
ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรพัยท์างการเงิน ซ่ึงเป็น
ผลมาจากการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง
ด้านเครดิต

จ านวนเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารอนุพนัธด้์านเครดิต ซ่ึงเกิดขึน้
ในระหว่างงวด และผลสะสมของการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว

วิธีการท่ีกิจการเลือกใช้ในการวดัมลูค่า 
และเหตผุลในการเลือกใช้วิธีดงักล่าว
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งบแสดงฐานะการเงิน

1.2 สินทรพัยท์างการเงินหรอืหน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย
มลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน (FVTPL)

หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทนุ (FVTPL) 
และต้องแสดงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงด้านเครดิตของหน้ีสินใน OCI

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมของหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงเป็นผล
มาจากการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง
ด้านเครดิตของหน้ีสินนัน้

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสิน
ทางการเงิน และมูลค่าท่ีกิจการต้องจ่าย
ช าระตามสญัญา ณ วนัครบก าหนดสญัญา

การโอนก าไรหรือขาดทุนสะสม
ภายใต้ส่วนของทุนท่ีเกิดขึน้ในระหว่างงวด 
และเหตผุลการโอนรายการดงักล่าว

มูลค่าท่ีแสดงในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน
ท่ีรบัรู้เมื่อมีการตดัรายการออกจากบญัชี 
ส าหรบัหน้ีสินท่ีตดัรายการออกจากบญัชี
ในระหว่างงวด

วิธีการท่ีกิจการเลือกใช้ในการวดัมูลค่า 
และเหตผุลในการเลือกใช้วิธีดงักล่าว
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กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดงัต่อไปน้ี



งบแสดงฐานะการเงิน

1.2 สินทรพัยท์างการเงินหรอืหน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย
มลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน (FVTPL)

หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทนุ (FVTPL) 
และต้องแสดงการเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมทัง้หมดของหน้ีสินใน PL

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินทาง
การเงิน และมูลค่าท่ีกิจการต้องจ่ายช าระตาม
สญัญา ณ วนัครบก าหนดสญัญา

วิธีการท่ีกิจการเลือกใช้ในการวดัมูลค่า และ
เหตผุลในการเลือกใช้วิธีดงักล่าว
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กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดงัต่อไปน้ี

จ านวนเปล่ียนแปลงในระหว่างงวดและผลสะสม
ของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของหน้ีสิน
ทางการเงิน ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลง
ของความเส่ียงด้านเครดิต



งบแสดงฐานะการเงิน

1.3 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน (FVOCI)
กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดงัต่อไปน้ี

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีถกูก าหนดให้วดั
มูลค่าด้วย FVOCI พร้อมทัง้เหตผุลของการ
เลือกแสดงรายการในลกัษณะดงักล่าว

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนแต่ละรายการ
ณ วนัส้ินงวด

เงินปันผลท่ีรบัรู้ในระหว่างงวด 
(แยกแสดงระหว่างเงินลงทุนท่ีถกูตดัรายการ
ออกจากบญัชีในระหว่างงวด และเงินลงทุน
คงเหลือ ณ ส้ินงวด)

การโอนก าไรหรือขาดทุนสะสมภายใต้
ส่วนของทุนท่ีเกิดขึ้นระหว่างงวด และ
เหตผุลการโอนรายการดงักล่าว

ในกรณีท่ีกิจการตดัรายการออกจากบญัชี
ในระหว่างงวด ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ี
 เหตผุลในการตดัเงินลงทุน
 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 

ณ วนัท่ีตดัรายการ 
 ก าไรหรือขาดทุนสะสมของ         

การตดัรายการ
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งบแสดงฐานะการเงิน

1.4 การจดัประเภทรายการใหม่

มลูค่ายติุธรรม ราคาทนุตดัจ าหน่าย 
(Amortized cost)

กิจการต้องเปิดเผยข้อมลูดงัต่อไปน้ี

• วนัท่ีกิจการจดัประเภทรายการใหม่
• รายละเอียดของการเปล่ียนแปลงรปูแบบการด าเนินธรุกิจ (Business Model) 

และค าอธิบายเก่ียวกบัผลกระทบท่ีมีต่องบการเงินของกิจการ
• มลูค่าท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภททัง้เข้าและออกในแต่ละประเภท

เปล่ียนแปลงรปูแบบการด าเนินธรุกิจ
(Business Model)
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งบแสดงฐานะการเงิน

1.4 การจดัประเภทรายการใหม่

กิจการต้องเปิดเผย
• อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง (EIR) 

ณ วนัท่ีจดัประเภทรายการใหม่
• รายได้ดอกเบีย้ท่ีกิจการรบัรู้

FVTPL   FVOCI / AMC

กิจการต้องเปิดเผย
• มูลค่ายติุธรรมของสินทรพัยท์าง

การเงิน ณ วนัส้ินงวด
• ผลก าไร/ขาดทุนท่ีอาจเกิดขึ้นจาก

มูลค่ายติุธรรมท่ีรบัรู้ใน PL / OCI ใน
ระหว่างงวด หากสินทรพัยท์างการ
เงินนัน้ไม่ถกูเปล่ียนแปลงการจดั
ประเภท

FVOCI   AMC
FVTPL   FVOCI / AMC
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งบแสดงฐานะการเงิน

1.5 การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

การเปิดเผยข้อมูลน้ีให้ถือปฏิบติักบั
เครื่องมือทางการเงินท่ีได้รบัรู้และอยู่
ภายใต้ข้อตกลงการหกักลบท่ีมีผลบงัคบัใช้ 
(enforceable master netting agreement) 
หรือข้อตกลงอ่ืนท่ีคล้ายคลึงกนั

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลท่ีท าให้ผูใ้ช้งบ
การเงินสามารถประเมินผลกระทบของ
ข้อตกลงการหกักลบท่ีมีต่อฐานะการเงิน
ของกิจการ

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณส าหรบั
สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
แยกออกจากกนั ณ วนัส้ินงวด ดงัน้ี
 มูลค่าขัน้ต้นของสินทรพัยท์างการเงิน

และหน้ีสินทางการเงินท่ีได้รบัรู้
 มูลค่าท่ีได้หกักลบ เมื่อแสดงด้วย

มูลค่าสทุธิในงบแสดงฐานะการเงิน
 มูลค่าสทุธิในงบแสดงฐานะการเงิน
 มูลค่าท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัประกนั

ทางการเงิน และมูลค่าท่ีไม่เข้าข่ายการ
หกักลบตาม TAS 32

 มูลค่าสทุธิหลงัหกัมูลค่าต่างๆ ข้างต้น
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งบแสดงฐานะการเงิน

1.6 หลกัประกนั

ลกูหน้ี กิจการ
หลกัทรพัยเ์ป็นประกนั

เงินสด

• มลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยท์างการเงินท่ีน าไปวางเป็นหลกัประกนั รวมถึง
มลูค่าของหลกัประกนัซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภท

• ข้อก าหนดและเงือ่นไขท่ีเก่ียวข้องกบัการวางหลกัประกนั

กรณีท่ี 1

ลูกหน้ีน าสินทรพัยท์างการเงินไปเป็นหลกัประกนั ส าหรบัหน้ีสินหรือหน้ีสิน
ท่ีอาจจะเกิดขึน้ รวมทัง้สินทรพัยห์ลกัประกนัมีการจดัประเภทใหม่แยกจาก

สินทรพัยอ่ื์น เช่น สินทรพัยท่ี์ให้ยืม ตราสารทุนท่ีวางเป็นหลกัประกนั

กิจการต้องเปิดเผย
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งบแสดงฐานะการเงิน

1.6 หลกัประกนั

• มลูค่ายติุธรรมของหลกัประกนัท่ีกิจการได้รบั
• มลูค่ายติุธรรมของหลกัประกนัท่ีกิจการน าไปขาย/น าไปประกนัต่ออีกทอดหน่ึง               

และไม่ว่ากิจการมีภาระผกูพนัท่ีต้องส่งคืนหลกัประกนัหรือไม่
• ข้อก าหนดและเงื่อนไขท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้หลกัประกนั

กรณีท่ี 2

กิจการมีสิทธิน าหลกัประกนัท่ีได้รบัไปขายหรือประกนัต่ออีดทอดหน่ึง
ลกูหน้ี (ผูโ้อนหลกัประกนั) จะต้องจดัประเภทสินทรพัยท์างการเงินในงบการเงินใหม่ 

และกิจการ (ผูร้บัโอน) เมื่อขายหลกัประกนัจะต้องรบัรู้รายได้จากการขาย
และรบัรู้หน้ีสินท่ีต้องส่งคืนหลกัประกนั 

กิจการต้องเปิดเผย

ลกูหน้ี กิจการ

หลกัทรพัยเ์ป็นประกนั

เงินสด
ผูซ้ื้อหลกัทรพัย์

ขายหลกัทรพัยท่ี์เป็นประกนั (ขายชอรต์)

18



งบแสดงฐานะการเงิน

1.7 บญัชีค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิต

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน (FVOCI)

มลูค่าตามบญัชีจะไม่ถกูปรบัลดด้วยค่าเผือ่ผลขาดทนุ

ไม่แสดงค่าเผือ่ผลขาดทุนเป็นรายการแยกต่างหากใน
งบแสดงฐานะการเงิน

ให้เปิดเผยค่าเผือ่ผลขาดทนุในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน

1.8 เครื่องมือทางการเงินแบบผสมซ่ึงประกอบด้วยอนุพนัธแ์ฝงหลายรายการ

Host 
contract

Embeded
derivatives

Hybrid 
instruments

ผลตอบแทนบางส่วน/ทัง้หมดของกระแสเงินสดตามสญัญาหลกัจะถกูเปล่ียนแปลงไปตามการเคล่ือนไหวของ

• อตัราดอกเบี้ยท่ีเฉพาะเจาะจง / ราคาของเครื่องมือทางการเงิน
• ราคาสินค้าโภคภณัฑ ์/ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
• ดชันีของราคา อตัรา หรือตวัแปรอ่ืนท่ีได้ระบุไว้

กรณีท่ีกิจการออกเครื่องมือทางการเงินซ่ึงมีองคป์ระกอบ

• ประกอบด้วยส่วนของหน้ีสินและทุน และ
• ประกอบด้วยอนุพนัธท์างการเงินแฝงหลายรายการ ซ่ึงมูลค่าของอนุพนัธท์างการเงินแฝงเหล่านัน้
มีความสมัพนัธก์นั (เช่น ตราสารหน้ีแปลงสภาพท่ีอาจถกูเรียกคืนหรือไถ่ถอนก่อนครบก าหนดได้) 

กิจการต้องเปิดเผยลกัษณะของเครื่องมือทางการเงินดงักล่าว
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งบแสดงฐานะการเงิน

1.9 การไม่ปฏิบติัตามสญัญาและการผิดสญัญา

เปิดเผยข้อมลูส าหรบั “หน้ีสินเงินกู้ยืม” ณ วนัส้ินงวด

รายละเอียดของการไม่ปฏิบติัตาม
สญัญาท่ีเกิดขึน้ในระหว่างงวด 

มลูค่าตามบญัชีของเงินกู้ยืม
ท่ีไมป่ฏิบติัตามสญัญา ณ วนัส้ินงวด

ข้อเทจ็จริงท่ีกิจการได้แก้ไข
การไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

หรือมีการเจรจาเงื่อนไขของเงินกู้ใหม่
ก่อนท่ีจะได้รบัอนุมติัให้ออกงบการเงิน

การปฏิบติัอ่ืนๆ ท่ีไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขของสญัญาเงินกู้ในระหว่าง
งวดบญัชี ซ่ึงการผิดสญัญาดงักล่าว

มีผลให้เจ้าหน้ีสามารถบงัคบัให้กิจการ
จ่ายช าระหน้ีเรว็กว่าก าหนดได้
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การเปิดเผยข้อมลูอ่ืนๆ
1) นโยบายการบญัชี
2) การบญัชีป้องกนัความเส่ียง
3) มูลค่ายติุธรรม

ความมีนัยส าคญัของเคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน
1) ประเภทของสินทรพัยท์างการเงินและ

หน้ีสินทางการเงิน
2) สินทรพัยท์างการเงินหรือหน้ีสินทาง

การเงินท่ีก าหนดให้วดัมลูค่าด้วย
มลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทนุ

3) เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดให้
วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน

4) การจดัประเภทรายการใหม่
5) การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและ

หน้ีสินทางการเงิน
6) หลกัประกนั
7) บญัชีค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดิต
8) เคร่ืองมือทางการเงินแบบผสม
9) การไม่ปฏิบติัตามสญัญาและการผิด

สญัญา

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็
1) รายได้
2) ค่าใช้จ่าย
3) ผลก าไรหรือผลขาดทุน

1 2 3
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งบก าไรขาดทุน

รายได้ ค่าใช้จ่าย ผลก าไรหรือผลขาดทุน

ผลก าไรสทุธิหรือขาดทุนสทุธิท่ีเกิดจากรายการต่อไปน้ี
 สินทรพัย/์หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย FVTPL 

 สินทรพัย/์หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย FVTPL
(ในกรณีของหน้ีสินทางการเงิน ให้แยกแสดงระหว่างส่วนท่ีเข้า PL และ OCI)

 สินทรพัย/์หน้ีสินทางการเงินท่ีต้องวดัมูลค่าด้วย FVTPL 
(เช่น หน้ีสินทางการเงินท่ีถือไว้เพ่ือค้า)

 หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย
 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย
 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย FVOCI
 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย FVOCI โดยแยกแสดง

 ส่วนท่ีเข้า OCI ในระหว่างงวด
 ส่วนท่ีจดัประเภทใหม่ซ่ึงถกูตดัรายการออกจากก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนสะสม

ไปยงัก าไรขาดทุนส าหรบังวด

เปิดเผยข้อมลูในงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ หรือในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

1
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งบก าไรขาดทุน

รายได้ ค่าใช้จ่าย ผลก าไรหรือผลขาดทุน

รายได้ดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ทัง้หมด ตามวิธีดอกเบีย้ท่ีแท้จริง (EIR) ส าหรบั
- สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย หรือวดัมูลค่าด้วย FVOCI 
- หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วย FVTPL 

เปิดเผยข้อมลูในงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ หรือในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

2

รายได้และค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม ท่ีเกิดจาก
- สินทรพัย/์หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วย FVTPL และ
- การด าเนินธรุกิจด้านการดแูลผลประโยชน์หรือเกบ็รกัษาสินทรพัยอ่ื์นใด
(trust and other fiduciary activities)

3

การวิเคราะหผ์ลก าไร/ขาดทุนท่ีรบัรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ท่ีเกิดจากการตดัรายการ
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย และเหตผุลในการตดัรายการ

4
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ความมีนัยส าคญัของเคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน
1) ประเภทของสินทรพัยท์างการเงินและ

หน้ีสินทางการเงิน
2) สินทรพัยท์างการเงินหรือหน้ีสินทาง

การเงินท่ีก าหนดให้วดัมลูค่าด้วย
มลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทนุ

3) เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดให้
วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน

4) การจดัประเภทรายการใหม่
5) การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและ

หน้ีสินทางการเงิน
6) หลกัประกนั
7) บญัชีค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดิต
8) เคร่ืองมือทางการเงินแบบผสม
9) การไม่ปฏิบติัตามสญัญาและการผิด

สญัญา

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็
1) รายได้
2) ค่าใช้จ่าย
3) ผลก าไรหรือผลขาดทุน

การเปิดเผยข้อมลูอ่ืนๆ
1) นโยบายการบญัชี
2) การบญัชีป้องกนัความเส่ียง
3) มูลค่ายติุธรรม

1 2 3
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การเปิดเผยข้อมูลอ่ืน ๆ

3.1 นโยบายการบญัชี

กิจการต้องเปิดเผยนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั เกณฑก์ารวดัมลูค่าท่ีใช้จดัท างบการเงิน และ
นโยบายการบญัชีอ่ืน ตามท่ีก าหนดใน TAS 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน

TAS 1 ย่อหน้า 117

• การวดัมูลค่าด้วยราคาทุนเดิม 
ราคาทุนปัจจบุนั มูลค่าสทุธิท่ีจะได้รบั 
มูลค่ายติุธรรม หรือมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ได้รบัคืน

• หลกัเกณฑท่ี์กิจการใช้จดัท างบการเงิน   
มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อการ
วิเคราะหข้์อมูลของผู้ใช้งบการเงิน

เกณฑ ์(มูลฐาน) การวดัมูลค่า
ท่ีใช้จดัท างบการเงิน

• การใช้ดลุยพินิจของฝ่ายบริหาร ซ่ึงแตกต่างจาก            
ประมาณการ และมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อ   
จ านวนเงินของรายการท่ีรบัรู้ในงบการเงิน

• ข้อมลูเก่ียวกบัข้อสมมติท่ีใช้ในอนาคตและแหล่งท่ีมาส าคญั
ของความไม่แน่นอนในการประมาณการ ณ วนัส้ินงวด 
ซ่ึงอาจท าให้ต้องมีการปรบัปรงุมลูค่าตามบญัชีของ
สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภายในงวดบญัชีถดัไป 
โดยกิจการต้องเปิดเผยข้อมลูดงัน้ี
1. ลกัษณะของสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน และ
2. มลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินงวด

นโยบายการบญัชีอ่ืนๆ ท่ีกิจการเลือกใช้
ซ่ึงเก่ียวข้องกบัความเข้าใจในงบการเงินของกิจการ

1 2
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3.2 การบญัชีป้องกนัความเส่ียง

กลยทุธแ์ละแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียง

จ านวนเงิน จงัหวะเวลา และความไม่แน่นอน
ของกระแสเงินสดในอนาคต

ผลกระทบของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง                            
ต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน

ทางเลือกในการก าหนดให้ฐานะเปิดด้านเครดิต                          
วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน

27

ส าหรบัฐานะเปิดต่อความเส่ียงท่ีกิจการป้องกนัความเส่ียง และใช้การบญัชีป้องกนัความเส่ียง                                     
ต้องเปิดเผยข้อมูลดงัต่อไปน้ี
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3.2 การบญัชีป้องกนัความเส่ียง

กลยทุธก์ารบริหารจดัการความเส่ียง

กิจการต้องเปิดเผยข้อมลูดงัต่อไปน้ี 

1. ค าอธิบายการเกิดขึน้ของความเส่ียงแต่ละประเภท
2. วิธีท่ีกิจการบริหารจดัการความเส่ียงแต่ละประเภท และการป้องกนัความเส่ียงแต่ละรายการ
3. วิธีพิจารณาความสมัพนัธเ์ชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง 

(hedged items) และเครื่องมือป้องกนัความเส่ียง (hedging instruments) เพ่ือการประเมิน
ความมีประสิทธิผลของการป้องกนัความเส่ียง

4. วิธีท่ีกิจการก าหนดอตัราส่วนการป้องกนัความเส่ียง และแหล่งท่ีมาของความไม่มีประสิทธิผล
ของการป้องกนัความเส่ียง

5. วิธีพิจารณาองคป์ระกอบความเส่ียงท่ีก าหนดให้เป็นรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง
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3.2 การบญัชีป้องกนัความเส่ียง

จ านวนเงิน จงัหวะเวลา และความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลของความเส่ียงแต่ละประเภทท่ีจะท าให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถ
ประเมินข้อก าหนดและเงื่อนไขของเครื่องมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียงและผลกระทบต่อจ านวนเงิน 
จงัหวะเวลา และความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต 

ตวัอย่างเช่น
1. รายละเอียดจงัหวะเวลาของจ านวนเงินตามสญัญาของเครื่องมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียง
2. ราคาหรืออตัราเฉล่ียของเครื่องมือป้องกนัความเส่ียง 

(เช่น ราคาใช้สิทธิหรือราคาซ้ือขายล่วงหน้า)
3. ข้อมูลเก่ียวกบักลยทุธก์ารบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง หากมีการเปล่ียนแปลง    

เครื่องมือป้องกนัความเส่ียงและรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง
4. ค าอธิบายแหล่งท่ีมาของความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกนัความเส่ียงแต่ละประเภท 

ซ่ึงคาดว่าจะกระทบต่อความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเส่ียงในระหว่างอายสุญัญา
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3.2 การบญัชีป้องกนัความเส่ียง

ผลกระทบของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน

กิจการต้องเปิดเผยจ านวนเงินท่ีเก่ียวข้องกบัเครื่องมือป้องกนัความเส่ียง โดยแยกตามประเภท
ความเส่ียงส าหรบัการป้องกนัความเส่ียงแต่ละประเภท

1. มูลค่าตามบญัชีของเครื่องมือป้องกนัความเส่ียง
2. รายการในงบแสดงฐานะการเงินท่ีรวมเครื่องมือป้องกนัความเส่ียง
3. การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเครื่องมือป้องกนัความเส่ียงท่ีใช้รบัรู้

ความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกนัความเส่ียงส าหรบังวด
4. จ านวนเงินตามสญัญาของเครื่องมือป้องกนัความเส่ียง
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3.2 การบญัชีป้องกนัความเส่ียง

การป้องกนัความเส่ียงในมลูค่ายติุธรรม
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กิจการต้องเปิดเผยจ านวนเงินท่ีเก่ียวข้องกบัรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง โดยแยกตามประเภทความเส่ียงส าหรบัการ
ป้องกนัความเส่ียงแต่ละประเภท

• มูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีมีการป้องกนั
ความเส่ียงท่ีรบัรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน                               
(แสดงสินทรพัยแ์ยกจากหน้ีสิน)

• มูลค่าสะสมของการเปล่ียนแปลงการป้องกนั
ความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรมของรายการท่ีมี
การป้องกนัความเส่ียง

• รายการในงบแสดงฐานะการเงินท่ีรวม
รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง

• การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการ                  
ท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงท่ีใช้รบัรู้
ความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกนั                  
ความเส่ียงส าหรบังวด

• มูลค่าสะสมของการเปล่ียนแปลงของ            
การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม                        
ท่ีคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน

• ความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกนั       
ความเส่ียงท่ีรบัรู้ในก าไรหรือขาดทุน

• รายการในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็                   
ท่ีรวมการรบัรู้ความไม่มีประสิทธิผล                  
ของการป้องกนัความเส่ียง
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3.2 การบญัชีป้องกนัความเส่ียง

• การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการท่ีมีการป้องกนั
ความเส่ียงท่ีใช้รบัรู้ความไม่มีประสิทธิผลของ                      
การป้องกนัความเส่ียงส าหรบังวด

• ยอดคงเหลือของเงินส ารองส าหรบัการป้องกนัความ
เส่ียงในกระแสเงินสด และผลสะสมของการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ ส าหรบัการป้องกนัความเส่ียง                  
ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง

• ยอดคงเหลือของเงินส ารองส าหรบัการป้องกนัความ
เส่ียงในกระแสเงินสด และผลสะสมของการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ ส าหรบัความสมัพนัธข์อง                   
การป้องกนัความเส่ียงท่ีไม่ได้ใช้การบญัชีป้องกนั
ความเส่ียงแล้ว

• ก าไรหรือขาดทุนของการป้องกนัความเส่ียงของ          
รอบระยะเวลาท่ีรายงาน ซ่ึงได้รบัรู้ในก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อ่ืน
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การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด และเงินลงทุนสทุธิในการด าเนินงานในต่างประเทศ

• ความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกนัความเส่ียง             
ท่ีได้รบัรู้ในก าไรหรือขาดทุน

• รายการในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ท่ีรวมการรบัรู้
ความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกนัความเส่ียง

• มูลค่าเงินท่ีถกูเปล่ียนแปลงการจดัประเภท
รายการจากเงินส ารองส าหรบัการป้องกนัความ
เส่ียงในกระแสเงินสด หรือผลสะสมของการแปลง
ค่าสกลุเงินตราต่างประเทศไปยงัก าไรหรือขาดทุน

• รายการในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ท่ีรวมการ
เปล่ียนแปลงการจดัประเภทรายการ

• ผลก าไรหรือขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียง
ท่ีรบัรู้เป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ (กรณี hedges of net position)
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3.2 การบญัชีป้องกนัความเส่ียง

หากกิจการก าหนดให้เครื่องมือทางการเงินวดัมูลค่าด้วย FVTPL
เน่ืองจากใช้ตราสารอนุพนัธด้์านเครดิตในการบริหารจดัการ

ความเส่ียงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินนัน้

กิจการต้องเปิดเผยข้อมลูดงัต่อไปน้ี 

1. ตราสารอนุพนัธด้์านเครดิตท่ีใช้ในการบริหารจดัการความเส่ียงด้านเครดิตของเครื่องมือ
ทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงด้วย FVTPL: การกระทบยอดจ านวนเงินตามสญัญาและ
มูลค่ายติุธรรม ณ วนัเร่ิมต้นและวนัส้ินงวด

2. ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีได้รบัรู้ในก าไรหรือขาดทุนจากการก าหนดให้เครื่องมือทางการเงิน
วดัมูลค่าด้วย FVTPL 

3. มูลค่ายติุธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วนัท่ียกเลิกการวดัมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
ด้วย FVTPL ซ่ึงจะใช้เป็นมูลค่าตามบญัชีใหม่ และจ านวนเงินตามสญัญาท่ีเก่ียวข้อง
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ทางเลือกในการก าหนดให้ฐานะเปิดด้านเครดิตวดัมูลค่าด้วย FVTPL
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3.3 มลูค่ายติุธรรม

กิจการต้องเปิดเผยข้อมลูดงัต่อไปน้ี

มูลค่ายติุธรรมของสินทรพัย/์
หน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภท
• จดักลุ่มสินทรพัย/์หน้ีสินทาง

การเงิน โดยสามารถหกั
กลบระหว่างสินทรพัย/์
หน้ีสินทางการเงินได้      
เฉพาะกรณีท่ีมีการหกักลบ
มูลค่าตามบญัชีในงบแสดง
ฐานะการเงินเท่านัน้

ในกรณีท่ีมูลค่ายติุธรรม ณ วนัรบัรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกไม่เท่ากบั
ราคาของการท ารายการ และกิจการไม่สามารถรบัรูผ้ลก าไรขาดทุน
เน่ืองจากไม่มีมูลค่ายติุธรรม ทัง้จากราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมี
สภาพคล่อง หรือจากเทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใช้เฉพาะข้อมลู

จากตลาดท่ีสงัเกตได้ ให้เปิดเผยข้อมูลดงัน้ี

นโยบายการบญัชีในการรบัรูก้ าไร/ขาดทุนจากผลต่าง
ระหว่างมลูค่ายติุธรรมท่ีรบัรู้เมือ่เร่ิมแรก และราคาของ
การท ารายการ ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ถึงราคาท่ีผูร้่วมตลาดใช้

ยอดรวมของผลต่างท่ียงัไมร่บัรู้ในก าไรหรือขาดทุน ณ      
วนัเร่ิมต้นและวนัส้ินงวด และการกระทบยอดผลต่าง
ดงักล่าว

เหตผุลท่ีกิจการสรปุว่าราคาของการท ารายการไมใ่ช่
มลูค่ายติุธรรม และรายละเอียดหลกัฐานท่ีสนับสนุน
มลูค่ายติุธรรมท่ีใช้
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3.3 มลูค่ายติุธรรม

กิจการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่ายติุธรรม ส าหรบักรณีดงัต่อไปน้ี

มูลค่าตามบญัชีเป็นค่าประมาณท่ีสมเหตสุมผลของมูลค่ายติุธรรม 
เช่น ลกูหน้ี เจ้าหน้ีการค้าระยะสัน้

สญัญาท่ีมีลกัษณะการรว่มรบัผลประโยชน์ตามดลุยพินิจของผูอ้อกสญัญา                        
(a discretionary participation feature) ตามท่ีก าหนดใน TFRS 4 เรื่อง สญัญาประกนัภยั 
หากไม่สามารถวดัมลูค่ายติุธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ 

โดยต้องเปิดเผยข้อมูลดงัน้ี
– ขอ้เทจ็จรงิทีก่จิการไมไ่ดเ้ปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัมลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืเหลา่นี้
– รายละเอยีดของเครือ่งมอืทางการเงนิ มลูคา่ตามบญัช ีและเหตุผลของการไมส่ามารถ

วดัมลูคา่ยตุธิรรมไดอ้ยา่งน่าเชือ่ถอื
– ขอ้มลูเกีย่วกบัตลาดของเครือ่งมอืดงักลา่ว
– ขอ้มลูทีว่า่กจิการมคีวามตัง้ใจจะจ าหน่ายเครือ่งมอืทางการเงนิดงักลา่วหรอืไม่ อยา่งไร

35

หน้ีสินตามสญัญาเช่า



ลกัษณะและระดบัของความเส่ียง
ท่ีเกิดจากเครือ่งมือทางการเงิน
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• ฐานะเปิดต่อความเส่ียงท่ีมีและความเส่ียง
นัน้เกิดขึ้นได้อย่างไร

• วตัถปุระสงค ์นโยบาย และกระบวนการใน
การบริหารจดัการความเส่ียง

• การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากงวดก่อน

การเปิดเผยข้อมูลเชิงคณุภาพ

• ข้อมูลเชิงปริมาณเก่ียวกบัฐานะเปิดต่อ  
ความเส่ียง ณ วนัส้ินงวด

• การเปิดเผยข้อมูลความเส่ียงแต่ละประเภท 
(ความเส่ียงด้านเครดิต / ความเส่ียงด้าน
สภาพคล่อง / ความเส่ียงด้านตลาด)

• การกระจกุตวัของความเส่ียง

การเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณ

ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ความเส่ียงด้านตลาด

โอกาส/ความน่าจะเป็นท่ีคู่สญัญาไม่
สามารถปฏิบติัตามภาระท่ีตกลงไว้

ความเส่ียงท่ีกิจการไม่สามารถช าระ
หน้ีสินหรือภาระผกูพนั

เมื่อถึงก าหนด

ความเส่ียงท่ีมูลค่ายติุธรรม/กระแส
เงินสดในอนาคตของเครื่องมือทาง
การเงินมีความผนัผวนเน่ืองจาก
เปล่ียนแปลงของราคาตลาด

37

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลท่ีช่วยให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถประเมินลกัษณะและระดบัของ
ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากเครื่องมือทางการเงินท่ีกิจการมี ณ วนัส้ินงวด
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1. ความเส่ียงด้านเครดิต

แนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงด้านเครดิต

เปิดเผยแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงด้านเครดิต การรบัรู้และวดัมลูค่าผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น

วิธีการพิจารณาความเส่ียงด้านเครดิต
ท่ีเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคญั
นับจากการรบัรู้เมื่อเร่ิมแรก

1

วิธีการพิจารณาสินทรพัยท์างการเงิน
ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต

นโยบายการตดัจ าหน่าย (write-off) 
ของกิจการ

การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดตามสญัญา
ของสินทรพัยท์างการเงินตาม TFRS 9

การก าหนดค านิยามของการไมป่ฏิบติัตามสญัญา
และเหตผุลในการเลือกค านิยามดงักล่าว

38

วิธีการจดักลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
เพ่ือวดัมูลค่าผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น

ข้อมูลและสมมติฐานและเทคนิค
ในการประมาณการท่ีใช้ในการบริหาร

ความเส่ียงด้านเครดิต

การเปล่ียนแปลงเทคนิคในการประมาณการ
หรือสมมติฐานส าคญั
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1. ความเส่ียงด้านเครดิต

ข้อมลูเชิงปริมาณและข้อมลูเชิงคณุภาพเก่ียวกบัผลขาดทนุท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้

เปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคณุภาพเก่ียวกบัมลูค่าผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน รวมทัง้การ
เปล่ียนแปลงในผลขาดทุน และเหตผุลของการเปล่ียนแปลงดงักล่าว เช่น

การเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส าคญัของ
มูลค่าตามบญัชีขัน้ต้น ในงวดท่ีค่าเผือ่

ผลขาดทุนมีการเปล่ียนแปลง

2

การเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนและ
เหตุผลของการเปล่ียนแปลงนัน้

แยกตามประเภทของเครื่องมือทางการเงิน

การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดตามสญัญา
ของสินทรพัยท์างการเงิน

ผลกระทบของหลกัประกนัและ
การด าเนินการใดๆ เพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือ

ในยอดผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น

39

การกระทบยอดค่าเผือ่ผลขาดทุน
ระหว่างต้นงวดและส้ินงวด

เช่น
• ค าอธิบายลกัษณะและคณุภาพของหลกัประกนั

ท่ีกิจการถือไว้
• ข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ได้รบัรู้

ค่าเผือ่ผลขาดทนุ เน่ืองจากมีหลกัประกนั
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1. ความเส่ียงด้านเครดิต

ฐานะและการกระจกุตวัของความเส่ียงด้านเครดิต

เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัฐานะความเส่ียงด้านเครดิตของกิจการและการกระจกุตวัของความเส่ียงด้านเครดิตท่ีส าคญั 
เช่น

มูลค่าตามบญัชีขัน้ต้นของสินทรพัยท์างการเงิน และฐานะเปิดต่อ
ความเส่ียงด้านเครดิตของเงินให้สินเช่ือและสญัญาค า้ประกนั   
ทางการเงิน แยกตามระดบัการประเมินความเส่ียงด้านเครดิต

3
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มูลค่าท่ีเป็นตวัแทนท่ีดีท่ีสุดของฐานะเปิดสงูสดุต่อความเส่ียง
ด้านเครดิต ณ วนัส้ินงวด โดยไม่ต้องค านึงถึงหลกัประกนั

หรือส่วนปรบัปรงุด้านเครดิตอ่ืนท่ีได้รบั

รายละเอียดและผลกระทบทางการเงินของหลกัประกนั
และส่วนปรบัปรงุด้านเครดิตอ่ืนท่ีได้รบั
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1. ความเส่ียงด้านเครดิต

หลกัประกนัและส่วนปรบัปรงุด้านเครดิตอ่ืนท่ีได้รบั

กรณีท่ีกิจการได้รบัสินทรพัยท์างการเงินหรือสินทรพัยท่ี์ไมใ่ช่สินทรพัยท์างการเงินในระหว่างงวด 
เพ่ือเป็นหลกัประกนัหรือส่วนปรบัปรงุด้านเครดิต ให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ี

ลกัษณะและมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย์

4
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นโยบายของกิจการในการจ าหน่าย
หรือการใช้ประโยชน์จากสินทรพัย์

หากสินทรพัยนั์น้ไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได้ทนัที
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2. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง

เปิดเผยข้อมลูความเส่ียงด้านสภาพคล่อง

การวิเคราะหร์ะยะเวลาครบก าหนดของหน้ีสินทางการเงิน
ท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์โดยให้แสดงระยะเวลาคงเหลือ

ก่อนครบอายตุามสญัญา

การวิเคราะหร์ะยะเวลาครบก าหนดส าหรบัหน้ีสินทางการเงิน
ท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ ์โดยให้แสดงระยะเวลาคงเหลือก่อน

ครบก าหนดอายตุามสญัญา หากมีความจ าเป็นใน
การท าความเข้าใจจงัหวะเวลาของกระแสเงินสด

รายละเอียดการบริหารจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง
ของกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการวิเคราะหข้์างต้น

42
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3. ความเส่ียงด้านตลาด

เปิดเผยข้อมลูความเส่ียงด้านตลาด: การวิเคราะหค์วามอ่อนไหว

การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวส าหรบัความเส่ียงด้านตลาด
แต่ละประเภทท่ีกิจการเผชิญอยู่ ณ วนัส้ินงวด 

โดยแสดงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของตวัแปร
ท่ีเก่ียวข้องกบัความเส่ียงด้านตลาดท่ีมีต่อ

ก าไร/ขาดทุนและส่วนของเจ้าของของกิจการ

วิธีการและสมมติฐานท่ีใช้ในการจดัท า
การวิเคราะหค์วามอ่อนไหว

การเปล่ียนแปลงวิธีการและสมมติฐานท่ีใช้
ในการวิเคราะหค์วามอ่อนไหวจากงวดก่อน 
รวมถึงเหตุผลของการเปล่ียนแปลงดงักล่าว

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากราคาตราสาร / ราคาอ่ืน ๆ
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3. ความเส่ียงด้านตลาด

เปิดเผยข้อมลูความเส่ียงด้านตลาด: การวิเคราะหค์วามอ่อนไหว

กิจการต้องเปิดเผย
• ค าอธิบายวิธีการท่ีใช้ในการจดัท าการวิเคราะห์

ความอ่อนไหว ตวัแปรหลกั และข้อสมมติฐานท่ีใช้
ในการจดัท าข้อมูล

• ค าอธิบายวตัถปุระสงคข์องวิธีการท่ีใช้และข้อจ ากดั
ท่ีอาจท าให้ไม่สะท้อนมูลค่ายติุธรรมของสินทรพัย์
และหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องอย่างเตม็ท่ี

กรณีกิจการท าการวิเคราะหค์วามอ่อนไหว เช่น วิธี Value-at-risk (VaR) 
ซ่ึงสะท้อนถึงความสมัพนัธร์ะหว่างกนัของตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัความเส่ียงหลายตวั 
(เช่น อตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปล่ียน) และได้ใช้ผลของการวิเคราะหด์งักล่าวใน

การบริหารจดัการความเส่ียงทางการเงิน

หากการวิเคราะหค์วามอ่อนไหวไมไ่ด้สะท้อน
ความเส่ียงท่ีแท้จริงของเครื่องมือทางการเงิน
(เช่น เน่ืองจากความเส่ียง ณ ส้ินงวด อาจไม่ได้
สะท้อนความเส่ียงระหว่างปี) กิจการควรเปิดเผย
ข้อเทจ็จริงดงักล่าวและเหตผุลท่ีท าให้เช่ือได้ว่า

การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวดงักล่าว
ไม่ใช่ตวัแทนท่ีเหมาะสม
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การโอนสินทรพัยท์างการเงิน
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การโอนสินทรพัยท์างการเงิน

สินทรพัยท์างการเงินท่ีถกูโอนไม่ถกูตดัรายการ
ออกจากบญัชีทัง้จ านวน

สินทรพัยท์างการเงินท่ีถกูโอนถกูตดัรายการออกจาก
บญัชีทัง้จ านวน แต่ยงัมีความเก่ียวข้องต่อเน่ือง

กิจการต้องเปิดเผยข้อมลู ดงัน้ี
1) ลกัษณะของสินทรพัยท่ี์ถกูโอน
2) ลกัษณะของความเส่ียงและผลตอบแทนของ          

ความเป็นเจ้าของท่ีกิจการมีอยู่
3) ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างสินทรพัยท่ี์ถกูโอนและ

หน้ีสินท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงข้อจ ากดัในการใช้สินทรพัย ์            
ท่ีถกูโอน

4) ตารางแสดงมลูค่ายติุธรรมของสินทรพัยท่ี์ถกูโอน           
มลูค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีเก่ียวข้อง และฐานะสทุธิ

5) มลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยท่ี์ถกูโอนและหน้ีสิน         
ท่ีเก่ียวข้อง

6) มลูค่าตามบญัชีรวมของสินทรพัยก่์อนการโอน     
มลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยท่ี์กิจการยงัคงรบัรู้
รายการ และมลูค่าตามบญัชีของหน้ีสินท่ีเก่ียวข้อง

กิจการต้องเปิดเผยข้อมลู ดงัน้ี

1) มลูค่าตามบญัชีและมลูค่ายติุธรรมของสินทรพัยแ์ละ
หน้ีสินท่ีแสดงให้เหน็ความเก่ียวข้องต่อเน่ืองใน
สินทรพัยท์างการเงินท่ีถกูตดัรายการออกจากบญัชี

2) จ านวนเงินสงูสดุท่ีกิจการอาจสญูเสียจากความ
เก่ียวข้องต่อเน่ืองในสินทรพัยท์างการเงินท่ีถกูตดั
รายการออกจากบญัชี

3) กระแสเงินสดไหลออกท่ีไม่ได้คิดลด ซ่ึงอาจก าหนดให้
ซ้ือคืนสินทรพัยท์างการเงินท่ีถกูตดัรายการออกจาก
บญัชี /จ านวนอ่ืนท่ีสามารถจ่ายช าระหน้ีต่อผูร้บัโอน
สินทรพัย์

4) การวิเคราะหว์นัครบก าหนดอายขุองกระแสเงินสดไหล
ออกตามข้อ 3)
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การน า TFRS 9 มาถือปฏิบติัเป็นครัง้แรก

เปิดเผยข้อมลูในกรณีท่ีน า TFRS 9 มาถือปฏิบติัเป็นครัง้แรก

1. การวดัมลูคา่สนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิ (แยกตามแต่ละประเภท):
• ประเภทการวดัมลูคา่และมลูคา่ตามบญัชแีบบเดมิ (TAS 105)
• ประเภทการวดัมลูคา่และมลูคา่ตามบญัชแีบบใหม่ (TFRS 9) 
• มลูคา่สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีถ่กูจดัประเภทรายการใหมอ่อกจาก FVTPL

2. ขอ้มลูเชงิคุณภาพเพือ่ใหเ้ขา้ใจเกีย่วกบัการจดัประเภทรายการใหมต่าม TFRS 9
3. การจดัประเภทรายการใหมข่องสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิ ณ วนัแรกทีใ่ช ้TFRS 9
4. มลูคา่ยุตธิรรม ณ วนัสิน้งวดและผลก าไร/ขาดทุนทีจ่ะไดร้บัรูใ้นระหวา่งงวด (หากไมไ่ดถ้กูจดัประเภท

รายการใหม)่ ส าหรบัสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิทีถ่กูจดัประเภทรายการใหมเ่ป็นราคาทุนตดัจ าหน่าย 
และกรณีทีถ่กูจดัประเภทรายการใหมอ่อกจาก FVTPL เป็น FVOCI 

5. EIR ทีก่ าหนดในวนัแรกทีใ่ช ้TFRS 9 และรายได/้คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ทีร่บัรู ้ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิ
และหน้ีสนิทางการเงนิทีถ่กูจดัประเภทรายการใหมอ่อกจาก FVTPL
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การน า TFRS 9 มาถือปฏิบติัเป็นครัง้แรก

เปิดเผยข้อมลูในกรณีท่ีน า TFRS 9 มาถือปฏิบติัเป็นครัง้แรก

6. ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต้องช่วยใหส้ามารถกระทบยอด ณ วนัทีถ่อืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก ระหว่างประเภทของ
การวดัมลูค่าตาม TAS 105 และ TFRS 9 และประเภทของเครือ่งมอืทางการเงนิ 

7. การกระทบยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวดของคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู (TAS 101) คา่เผือ่การดอ้ยคา่ (TAS 105) 
และประมาณการหนี้สนิ (TAS 37) กบัยอดคงเหลอื ณ วนัตน้งวดของคา่เผือ่ผลขาดทุน (TFRS 9)

8. มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยท์างการเงนิซึง่ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาถกูประเมนิตาม
ขอ้เทจ็จรงิและสถานการณ์ทีป่รากฏ ณ การรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก โดยไมต่อ้งค านึงถงึขอ้ก าหนดที่
เกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบของมลูค่าของเงนิตามเวลา และขอ้ยกเวน้ส าหรบัการจา่ยช าระ
ก่อนก าหนดตามทีก่ าหนดใน TFRS 9
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วนัถือปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง
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วนัถือปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง

51

งบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 ม.ค. 2562
(ยกเลิกการถือปฏิบติัตาม TAS 103 และ TAS 107)

กรณี Early adoption ให้เปิดเผยข้อเทจ็จริงดงักล่าว

วนัถือปฏิบติั

การปฏิบติั
ในช่วง

เปล่ียนแปลง

การเลือกใช้การปรบัปรงุ
แบบเปล่ียนทนัที 
(แทนการปรบัปรงุ

ย้อนหลงั)

การค านวณอตัราดอกเบี้ยท่ี
แท้จริง (EIR) ส าหรบัสญัญา

ท่ีเกิดก่อนปี 2562
ให้ค านวณจากกระแสเงินสด

ตัง้แต่ปี 2562

การเลือกใช้นโยบายบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง

โดยปฏิบติัตามวิธีการบญัชี
ท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั

ให้กิจการเปิดเผยข้อเทจ็จริงดงักล่าว



ตวัอย่างการเปิดเผยข้อมูลของ สง. ต่างประเทศ
ตาม IFRS 7
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สินทรพัย/์หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วย FVTPL

ท่ีมา : งบการเงนิของ Deutsche Bank ณ 31 ธ.ค 2557
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การจดัประเภทสินทรพัยท์างการเงินใหม่
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การจดัประเภทสินทรพัยท์างการเงินใหม่
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การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
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การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
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การโอนสินทรพัยท์างการเงิน
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การโอนสินทรพัยท์างการเงิน
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การโอนสินทรพัยท์างการเงิน



ค่าเผือ่ผลขาดทุน

62ทีม่า: งบการเงนิของ National Australia Bank ณ 30 ก.ย. 2558



ค่าเผือ่ผลขาดทุน
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The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. 
Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it 
is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act upon such information without appropriate professional advice 
after a thorough examination of the particular situation. Materials published may only be reproduced with the consent of FAP.
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