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ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่7 

เรือ่ง 

การเปิดเผยขอ้มูลส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน 

 

 

ค าแถลงการณ ์

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงเป็นฉบับ

ปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (IFRS 7: 

Financial Instruments: Disclosure (Bound volume 2015))  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน ประกอบด้วย

ย่อหน้าที่ 1 ถึง 45 และภาคผนวก ก ถึง ข ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน ย่อหน้าที่พิมพ์ด้วยตวัอกัษรหนา

ถือเป็นหลักการที่ส าคัญ ค านิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็นคร้ังแรกในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีจะเป็นตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงหลักการส าคัญของ

กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติในการเลือกและ

การใช้นโยบายการบัญชี ให้กจิการถือปฏบัิติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด  

 

บทน า 

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  

บทน า 1 ปัจจุบัน เทคนิคต่างๆ ที่กจิการใช้ในการวัดและบริหารจัดการฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่เกิดจาก

เคร่ืองมือทางการเงินมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนแนวคิดและแนวทางใหม่ๆ ในการ

บริหารจัดการความเสี่ยงเป็นที่ยอมรับมากขึ้น นอกจากน้ี ภาครัฐและเอกชนได้ริเร่ิมเสนอแนว

ทางการปรับปรุงกรอบการเปิดเผยข้อมูลส าหรับความเสี่ยงที่เกดิจากเคร่ืองมือทางการเงิน 

บทน า 2 คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีเช่ือว่าผู้ใช้งบการเงินจ าเป็นต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับ

ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงของกจิการ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงน้ัน ข้อมูลดังกล่าว

อาจมีอิทธิพลต่อผู้ใช้งบการเงินในการประเมินฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ 

หรือในการประเมินจ านวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าวอย่างโปร่งใสมากขึ้ นจะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงิน

สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสนิใจเกี่ยวกบัความเสี่ยงและผลตอบแทนได้ดีย่ิงข้ึน 

บทน า 3 ดังน้ัน คณะกรรมการจึงเหน็ควรให้มีการแก้ไขและปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของธนาคารและ

สถาบนัการเงินทีค่ลา้ยคลึงกนั และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เร่ือง การแสดงรายการและ

การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน เช่น ยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลที่ซ า้ซ้อน และ

ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลให้เข้าใจง่ายย่ิงขึ้ นเกี่ยวกับการกระจุกตัวของความเสี่ยง ความเสี่ยง

ด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านตลาด  

ลกัษณะส าคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

บทน า 4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับความเสี่ยงทุกประเภทที่เกิดข้ึนจาก

เคร่ืองมือทางการเงินทุกรายการ ยกเว้นรายการที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 3 ทั้งน้ี มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับทุกกิจการ ทั้งที่เป็นกิจการที่มีเคร่ืองมือทางการเงิน

จ านวนน้อยรายการ (เช่น ผู้ผลิตสินค้าที่มีเคร่ืองมือทางการเงินเพียงลูกหน้ีการค้าและเจ้าหน้ี
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การค้า) และกิจการที่มีเคร่ืองมือทางการเงินจ านวนมากรายการ (เช่น สถาบันการเงินซ่ึงมี

สินทรัพย์และหน้ีสินส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองมือทางการเงิน) อย่างไรกต็าม ระดับของการเปิดเผย

ข้อมูลที่กิจการต้องเปิดเผยจะขึ้นอยู่กับระดับของการใช้เคร่ืองมือทางการเงินและฐานะเปิดต่อ

ความเสี่ยงของกจิการน้ัน 

บทน า 5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้  

 5.1  ความมีนัยส าคัญของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน

ของกจิการ ซ่ึงข้อก าหนดของเร่ืองน้ีในหลายประเดน็น ามาจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

107 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน 

 5.2  ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจาก

เคร่ืองมือทางการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข้ันต ่าเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิต 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านตลาด โดยการเปิดเผยข้อมูลเชิง

คุณภาพอธิบายถึงวัตถุประสงค์ นโยบาย และกระบวนการของผู้บริหารในการบริหาร

จัดการความเสี่ยงดังกล่าว ส่วนการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับ

ของความเสี่ยงที่กิจการเผชิญอยู่ ซ่ึงอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้มีการน าเสนอเป็นการภายใน

ต่อผู้บริหารส าคัญของกจิการ การเปิดเผยข้อมูลทั้งสองด้านนี้แสดงให้เหน็ภาพรวมของ

กิจการเกี่ยวกับการใช้เคร่ืองมือทางการเงินและฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจาก

เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว 

บทน า 5ก  การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ก าหนดให้เพ่ิมการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพ่ือช้ีให้เห็นประเดน็ในการ

ปฎิบัติและเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน 

บทน า 5ข การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัการโอนสินทรพัย์ทางการเงินเป็นการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือช่วยผู้ใช้งบ

การเงินในการประเมินฐานะความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับการโอนสินทรัพย์ทางการเงินและ

ผลกระทบของความเสี่ยงเหล่าน้ันที่มีต่อฐานะการเงินของกจิการ 

บทน า 5ค ข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมระบุอยู่ในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวดัมลูค่ายติุธรรม 

บทน า 6  ภาคผนวก ข แนวทางปฏิบัติถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ซ่ึง

อธบิายเกี่ยวกบัวิธกีารน าข้อก าหนดของมาตรฐานไปถือปฏบัิติ 

บทน า 7  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 103 เร่ือง การ

เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินทีค่ลา้ยคลึงกนั  และข้อก าหนดที่

เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 เร่ือง การแสดงรายการและการ

เปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน 



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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บทน า 8  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฎิบัติกับงบการเงินประจ าปีส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งน้ี อนุญาตให้น าไปใช้

ก่อนวันถือปฎิบัติ  

บทน า 9  การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับการหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินเป็นการ

เปิดเผยข้อมูลเพ่ือท าให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินผลกระทบหรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน

จากการหักกลบที่มีต่อฐานะการเงินของกิจการ ตลอดจนสิทธิของการหักกลบที่เกี่ยวข้องกับ

รายการสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินที่รับรู้แล้วของกจิการ 

  



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่7 

เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูส าหรับเครื่องมอืทางการเงิน 

วตัถุประสงค ์

1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลใน 

งบการเงินเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินเกี่ยวกบั 

  1.1  ความมีนัยส าคัญของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน

ของกจิการ และ 

  1.2 ลักษณะและระดับของความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากเคร่ืองมือทางการเงินที่กิจการเผชิญอยู่

ระหว่างรอบระยะเวลารายงานและ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งแนวทางการ

บริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว 

2  หลักการในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสอดคล้องกับหลักการในการรับรู้รายการ 
การวัดมูลค่า และการแสดงรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ตามที่ก  าหนด

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรับเครื่องมือทางการเงิน และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน  

ขอบเขต 

3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องถือปฏิบัติกับเคร่ืองมือทางการเงินทุกประเภทของ

ทุกกจิการ ยกเว้นรายการต่อไปนี้  

  3.1  ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม มาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

อย่างไรกต็าม ในบางกรณีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง งบการเงินรวม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม และการร่วมคา้ ก าหนดหรืออนุญาตให้กิจการบันทกึบัญชีส่วน

ได้เสียในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า ตามข้อก าหนดในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน ได้ ซ่ึงในกรณีดังกล่าวกิจการ

ยังคงต้องถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีและ

ส าหรับรายการที่ถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจะต้องถือปฏิบัติตามข้อก าหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวดัมูลค่า

ยติุธรรม นอกจากน้ี กจิการต้องน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏบัิติ



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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กบัตราสารอนุพันธท์ั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการ

ร่วมค้า เว้นแต่ตราสารอนุพันธ์น้ันเป็นไปตามค านิยามของตราสารทุนที่ก  าหนดใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน  

 3.2  สทิธแิละภาระผูกพันของพนักงานภายใต้แผนสทิธิประโยชน์ของพนักงาน ตามที่ก าหนด

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

 3.3  (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)  

 3.4  สัญญาประกันภัยตามค านิยามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาประกนัภัย อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับตราสารอนุพันธ์ที่แฝงอยู่ในสัญญาประกันภัย หากเข้า

เง่ือนไขของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน ที่

ก  าหนดให้บันทึกบัญชีแยกจากสัญญาหลัก นอกจากน้ี ผู้ออกสัญญาค า้ประกันทาง

การเงินต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี หากผู้ออกสัญญา

รับรู้รายการและวัดมูลค่าสัญญาดังกล่าวตามข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน แต่หากผู้ออกสัญญาเลือกที่จะถือปฏบัิติ

ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 4.4 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาประกนัภยั ในการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญา 

ผู้ออกสญัญาต้องเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ัน 

  3.5  เคร่ืองมือทางการเงิน สัญญา และภาระผูกพันที่เกิดจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

ซ่ึงต้องถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ อย่างไรกต็าม กิจการยังคงต้องใช้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ี ส าหรับสัญญาที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน  

 3.6 เคร่ืองมือที่ถูกจัดประเภทเป็นตราสารทุน ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข 

หรือย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดง

รายการส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน  

4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกับเคร่ืองมือทางการเงิน ทั้งรายการที่รับรู้

แล้วและรายการที่ยังไม่ได้รับรู้ เคร่ืองมือทางการเงินที่รับรู้แล้ว หมายถึง สินทรัพย์ทางการเงิน

และหน้ีสินทางการเงินภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เครื่องมือทางการเงิน ส่วนเคร่ืองมือทางการเงินที่ยังไม่ได้รับรู้ หมายถึง เคร่ืองมือทางการเงิน

บางประเภทซ่ึงแม้ว่าจะไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน แต่ให้ถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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5  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับสัญญาซ้ือหรือขายรายการที่ไม่ใช่
รายการทางการเงินซ่ึงอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เครือ่งมือทางการเงิน  

5ก ข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตในย่อหน้าที่ 35ก-35ฑ ให้ถือปฏบัิติกับสิทธิ

ที่ระบุไว้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ 

ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทาง

การเงิน เพ่ือการรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่า สินทรัพย์ทางการเงินหรือเคร่ืองมือทาง

การเงินใดๆ ที่ระบุในย่อหน้าเหล่านี้ จะต้องรวมสทิธิเหล่านี้ ด้วย เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น 

ประเภทของเครื่องมือทางการเงินและระดบัของการเปิดเผยขอ้มูล 

6 ในกรณีที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลตามประเภทของ

เคร่ืองมือทางการเงิน ให้กิจการจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินตามลักษณะของข้อมูลที่ต้อง

เปิดเผยอย่างเหมาะสม โดยต้องค านึงถึงลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวด้วย กิจการต้อง

ให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ใช้งบการเงิน เพ่ือให้สามารถกระทบยอดกับรายการที่น าเสนอในงบ

แสดงฐานะการเงินได้ 

ความมีนยัส าคญัของเครือ่งมือทางการเงินทีม่ีต่อฐานะการเงินและผลการด าเนนิงานของกิจการ 

7 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพื่อให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินความมีนยัส าคญัของ

เครือ่งมือทางการเงินทีม่ีต่อฐานะการเงินและผลการด าเนนิงานของกิจการ 

  งบแสดงฐานะการเงิน 

  ประเภทของสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน 

8  กิจการต้องเปิดเผยมูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละประเภทในงบแสดงฐานะ

การเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน ดังต่อไปนี้  

  8.1  สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยให้แยก

แสดงระหว่าง (1) สินทรัพย์ทางการเงินที่ก  าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรหรือขาดทุนในการรับรู้เมื่อเร่ิมแรกหรือการรับรู้ในภายหลังตามที่ก  าหนดในย่อ

หน้าที่ 6.7.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทาง

การเงิน และ (2) สนิทรัพย์ทางการเงินที่ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุนตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทาง

การเงิน  

  8.2-8.4 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้)  



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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  8.5  หน้ีสนิทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยให้แยกแสดง
ระหว่าง (1) หน้ีสินทางการเงินก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุนในการรับรู้เมื่อเร่ิมแรกหรือการรับรู้ในภายหลังตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 6.7.1 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน และ (2) 

หน้ีสินทางการเงินที่เข้าลักษณะไปตามค านิยามของการถือไว้เพ่ือค้าในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน  

  8.6  สนิทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

  8.7  หน้ีสนิทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

  8.8  สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น โดย

ให้แยกแสดงระหว่าง (1) สนิทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 4.1.2ก ของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน และ (2) เงินลงทุนในตราสารทุนที่

ก  าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการรับรู้เมื่อ

เร่ิมแรกตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 5.7.5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน  

สินทรพัยท์างการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

9  ในกรณีที่กจิการก าหนดให้สนิทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงิน) วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน แทนการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น หรือราคาทุนตัดจ าหน่าย กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้  

  9.1 ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสีย่งดา้นเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของ

สนิทรัพย์ทางการเงิน) (ดูย่อหน้าที่ 36.1) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

  9.2  จ านวนเงินของตราสารอนุพันธ์ด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องหรือเคร่ืองมือที่คล้ายคลึงกันที่

ช่วยลดฐานะเปิดสงูสดุต่อความเสี่ยงด้านเครดิต (ดูย่อหน้าที่ 36.2) 

  9.3  จ านวนเปล่ียนแปลงในระหว่างงวดและผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงิน) ซ่ึงเป็นผลมาจากการ

เปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน ตามที่ก าหนดในข้อ

ใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

 9.3.1 จ านวนเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน ซ่ึงไม่ได้เป็น

ผลมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาดที่ท  าให้เกิดความเสีย่งดา้นตลาด 

หรือ 



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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9.3.2 การใช้วิธกีารอื่นซ่ึงกจิการเช่ือว่าสะท้อนจ านวนเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์ทางการเงิน ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยง

ด้านเครดิตของสนิทรัพย์น้ันได้ดีย่ิงขึ้น 

การเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาดที่ท  าให้เกิดความเสี่ยงด้านตลาด ได้แก่ การ

เปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย (อ้างอิง) ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ หรือดัชนีราคาหรือดัชนีอตัรา ที่สงัเกตได้ในตลาด 

  9.4  จ านวนเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องหรือ

เคร่ืองมือที่คล้ายคลึงกัน ซ่ึงเกิดข้ึนในระหว่างงวดและผลสะสมของการเปล่ียนแปลง

นับต้ังแต่วันที่กิจการก าหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรหรือขาดทุน  

10  ในกรณีที่กิจการก าหนดให้หน้ีสินทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน
ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 4.2.2 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง 

เครือ่งมือทางการเงิน และต้องแสดงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิต

ของหน้ีสินดังกล่าวในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น (ดูย่อหน้าที่ 5.7.7 ของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน) กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้  

 10.1 ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงเป็นผลมา

จากการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิดังกล่าว (ดูภาคผนวก ข. ย่อ

หน้าที่ ข5.7.13 ถึง ข5.7.20 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เครือ่งมือทางการเงิน ส าหรับแนวทางการพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของ

ความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิ) 

  10.2 ความแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงินและมูลค่าที่กิจการต้อง 

จ่ายช าระตามสญัญาแก่ผู้ถือภาระผูกพัน ณ วันครบก าหนดสญัญา 

  10.3 การโอนก าไรหรือขาดทุนสะสมใดๆ ภายใต้ส่วนของทุนที่เกิดข้ึนในระหว่างงวด และ

เหตุผลของการโอนรายการดังกล่าว 

  10.4 มูลค่าที่แสดงในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (ถ้ามี) ซ่ึงรับรู้เมื่อมีการตัดรายการออกจาก

บัญชี ส าหรับหน้ีสนิที่ถูกตัดรายการออกจากบัญชีในระหว่างงวด 

10ก  ในกรณีที่กิจการก าหนดให้หน้ีสินทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน
ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 4.2.2 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง 

เครื่องมือทางการเงิน และต้องให้แสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมทั้งหมดของหน้ีสิน

ดังกล่าว (รวมถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสิน) ในก าไร

หรือขาดทุน (ดูย่อหน้าที่ 5.7.7 และ 5.7.8 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน) กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้  



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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 10ก.1 จ านวนเปล่ียนแปลงในระหว่างงวดและผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ของหน้ีสนิทางการเงิน ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของ

หน้ีสินดังกล่าว (ดูภาคผนวก ข. ย่อหน้าที่ ข5.7.13 ถึง ข5.7.20 ของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน ส าหรับแนวทางการพิจารณา

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิ) และ 

 10ก.2 ความแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงินและมูลค่าที่กิจการต้อง 

จ่ายช าระตามสญัญาแก่ผู้ถือภาระผูกพัน ณ วันครบก าหนดสญัญา 

11  กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ี 

  11.1 รายละเอียดของวิธีการที่กิจการเลือกใช้เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 9.3 

10.1 และ 10ก.1 และย่อหน้าที่ 5.7.7.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน รวมถึงเหตุผลที่อธบิายถึงความเหมาะสมของวิธกีารดังกล่าว 

  11.2  ในกรณีที่กจิการเช่ือว่า การเปิดเผยข้อมูลไม่ว่าจะในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมาย

เหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 9.3 10.1 หรือ 10ก.

1 หรือย่อหน้าที่ 5.7.7.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เครื่องมือทางการเงิน ไม่ได้เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงเป็นผลมาจากการ

เปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิต กิจการต้องเปิดเผยเหตุผลและปัจจัยที่กิจการ

เช่ือว่าเกี่ยวข้องด้วย 

 11.3 รายละเอียดวิธีการที่กิจการใช้ในการพิจารณาว่า การแสดงผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสินในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะ

ก่อให้เกิดหรือเพ่ิมความไม่สอดคล้องในการวัดมูลค่าทางบัญชีในก าไรหรือขาดทุน

หรือไม่(ดูย่อหน้าที่ 5.7.7 และ 5.7.8 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน) หากกิจการถูกก าหนดให้แสดงผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสินในก าไรหรือขาดทุน (ดูย่อหน้าที่ 

5.7.8 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน) 

กิจการต้องเปิดเผยรายละเอียดของความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจตามที่ก  าหนดใน

ภาคผนวก ข. ย่อหน้าที่ ข5.7.6 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เครือ่งมือทางการเงิน ด้วย 

เงินลงทุนในตราสารทุนทีก่ าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

11ก หากกิจการก าหนดให้เงินลงทุนในตราสารทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น ตามที่อนุญาตในย่อหน้าที่ 5.7.5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้  



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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 11ก.1 เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงถูกก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 

 11ก.2 เหตุผลของการใช้ทางเลือกในการแสดงรายการดังกล่าว 

 11ก.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนแต่ละรายการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 11ก.4 เงินปันผลที่รับรู้ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน โดยให้แยกแสดงรายการระหว่างเงิน

ปันผลที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่ถูกตัดรายการออกจากบัญชีในระหว่างรอบระยะเวลา

รายงานและเงินปันผลที่เกี่ยวข้องกบัเงินลงทุนที่ถือไว้ ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 11ก.5 การโอนก าไรหรือขาดทุนสะสมใดๆ ภายใต้ส่วนของทุนที่เกิดข้ึนในระหว่างงวด และ

เหตุผลของการโอนรายการดังกล่าว 

11ข ในกรณีที่กจิการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ผ่านก าไรขาดทุน 

  เบด็เสรจ็อื่นออกจากบัญชีในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้  

 11ข.1 เหตุผลของการจ าหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว 

 11ข.2 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ณ วันที่ตัดรายการออกจากบัญชี 

 11ข.3 ก าไรหรือขาดทุนสะสมจากการจ าหน่ายรายการดังกล่าว 

 Reclassification  

 การเปลีย่นแปลงการจัดประเภทรายการ 

12-12ก (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

12ข ในกรณีที่กจิการมีการเปล่ียนแปลงการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินให้เป็นไปตามที่ก  าหนด

ในย่อหน้าที่ 4.4.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน  

ในรอบระยะเวลารายงานปัจจุบันหรือรอบระยะเวลารายงานก่อนหน้า กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

ส าหรับแต่ละเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  

 12ข.1 วันที่มีการจัดประเภทรายการใหม่ 

 12ข.2 รายละเอียดของการเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินธุรกิจและค าอธิบายเชิงคุณภาพ

ของผลกระทบที่มีต่องบการเงินของกจิการ 

 12ข.3 มูลค่าที่มีการเปล่ียนแปลงการจัดประเภทใหม่ทั้งเข้าและออกในแต่ละประเภท 

12ค ส าหรับรอบระยะเวลารายงานแต่ละรอบภายหลังการจัดประเภทรายการจนกระทั่งตัดรายการ

ออกจากบัญชี กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ีส าหรับสินทรัพย์ที่ถูกเปล่ียนแปลงการจัด

ประเภทออกจากประเภทมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เพ่ือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด

จ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 4.4.1. ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน  ส าหรับรอบระยะเวลา

รายงานแต่ละรอบภายหลังการเปล่ียนแปลงการจัดประเภทจนกระทั่งตัดรายการออกจากบัญชี 

 12ค.1 อตัราดอกเบ้ียที่แท้จริงที่พิจารณา ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่ และ 



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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 12ค.2 รายได้ดอกเบ้ียที่กจิการรับรู้ 

12ง ตั้งแต่วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานประจ าปีคร้ังล่าสุด หากกิจการมีการเปล่ียนแปลงการจัด

ประเภทสินทรัพย์ทางการเงินจากประเภทมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เป็น

ประเภทราคาทุนตัดจ าหน่าย หรือจากประเภทมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนเป็นประเภท

ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น กิจการต้องเปิดเผย

ข้อมูลดังต่อไปนี้  

 12ง.1 มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ 

 12ง.2 ผลก าไรหรือผลขาดทุนที่อาจจะเกิดข้ึนจากมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน

หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน หากสินทรัพย์ทางการ

เงินนั้นไม่ถูกเปล่ียนแปลงการจัดประเภท 

13 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

 การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน 

13ก การเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 13ข-13จ เป็นข้อก าหนดเพ่ิมเติมในการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี และให้ถือปฏิบัติส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่

ได้รับรู้ทุกรายการซ่ึงหักกลบตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 

เร่ือง การแสดงรายการส าหรับเครื่องมือทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวถือปฏิบัติกับ

เคร่ืองมือทางการเงินที่ได้รับรู้และอยู่ภายใต้ข้อตกลงการหักกลบที่มีผลบังคับใช้หรือข้อตกลงที่

คล้ายคลึงกัน โดยไม่ค านึงว่ารายการดังกล่าวหักกลบตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 42 ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน หรือไม่ 

13ข กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินผลกระทบหรือผลกระทบที่

อาจเกิดขึ้ นจากข้อตกลงการหักกลบที่มีต่อฐานะการเงินของกิจการ ซ่ึงรวมถึงผลกระทบหรือ

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนของสิทธิในการหักกลบที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินของกจิการที่ได้รับรู้และอยู่ภายใต้ขอบเขตของย่อหน้าที่ 13ก 

13ค เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 13ข กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณส าหรับ

การรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่ได้รับรู้และอยู่ภายใต้ขอบเขตของย่อ

หน้าที่ 13ก แยกออกจากกนั ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ดังต่อไปนี้  

 13ค.1 มูลค่าขั้นต้นของสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินที่ได้รับรู้ 

 13ค.2 มูลค่าที่ได้หักกลบตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง 

การแสดงรายการส าหรับเครือ่งมือทางการเงิน เมื่อก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่าสุทธิใน

งบแสดงฐานะการเงิน 

 13ค.3 มูลค่าสทุธทิี่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 13ค.4 มูลค่าที่อยู่ภายใต้ข้อก าหนดของสัญญาหักกลบที่ มีผลบังคับใช้ หรือข้อตกลงที่

คล้ายคลึงกนัซ่ึงไม่ได้น ามารวมอยู่ในย่อหน้าที่ 13ค.2 รวมถึง 



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

      14 

                   

 

  13ค.4.1 มูลค่าที่เกี่ยวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงินที่ได้รับรู้ ซ่ึงไม่เป็นไปตามเง่ือนไข

ของการหักกลบบางข้อหรือทุกข้อในย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน และ 

  13ค.4.2 มูลค่าที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันทางการเงิน (รวมถึงหลักประกันเงินสด) 

และ 

 13ค.5 มูลค่าสทุธหิลังหักมูลค่าในข้อ 13ค.4 จากมูลค่าจ านวนในข้อ 13ค.3 ข้างต้น 

ข้อมูลที่ก  าหนดในย่อหน้าน้ีต้องแสดงในรูปแบบตาราง แยกระหว่างสินทรัพย์ทางการเงินและ

หน้ีสนิทางการเงิน เว้นแต่การแสดงด้วยรูปแบบอื่นเหมาะสมกว่า 

13ง มูลค่ารวมที่เปิดเผยตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 13ค.4 จะต้องไม่เกินกว่ามูลค่าที่เปิดเผยตามย่อ

หน้าที่ 13ค.3 ส าหรับเคร่ืองมือน้ัน 

13จ กิจการต้องเปิดเผยค าอธิบายเกี่ยวกับสิทธิของการหักกลบที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงิน

และหน้ีสินทางการเงินที่ได้รับรู้ และอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของสัญญาหักกลบที่มีผลบังคับใช้ 

และข้อตกลงที่คล้ายคลึงกัน ซ่ึงเปิดเผยตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 13ค.4 รวมถึงลักษณะของ

สทิธเิหล่านั้นด้วย 

13ฉ หากข้อมูลที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 13ข-13จ ถูกเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

มากกว่าหน่ึงข้อ กจิการต้องอ้างองิระหว่างหมายเหตุประกอบงบการเงินเหล่านั้นด้วย 

  หลกัประกนั 

14   กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้  

 14.1 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินที่กิจการน าไปวางเป็นหลักประกันส าหรับ

หน้ีสินหรือหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน รวมถึงมูลค่าของหลักประกันซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงการ

จัดประเภทตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 3.2.23.1 ของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน และ 

  14.2 ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องกบัการวางหลักประกนั 

15  ในกรณีที่กิจการได้รับหลักประกัน (ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหรือไม่ใช่สินทรัพย์

ทางการเงิน) และมีสทิธใินการน าหลักประกนัที่ได้รับไปขายหรือวางเป็นประกันต่ออีกทอดหน่ึง 

โดยที่ถือว่าเจ้าของหลักประกันน้ันไม่ได้ไม่ปฏบัิติตามสัญญา กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อ

ต่อไปนี้  

  15.1 มูลค่ายุติธรรมของหลักประกนัที่กจิการได้รับ 

  15.2  มูลค่ายุติธรรมของหลักประกันที่น าไปขายหรือวางเป็นประกันต่ออีกทอดหน่ึง และไม่

ว่า กจิการมีภาระผูกพันที่จะต้องส่งคืนหลักประกนัหรือไม่ และ 

  15.3 ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องกบัการใช้หลักประกนั 
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 บญัชีค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 

16  (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 
16ก มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 4.1.2ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน จะไม่ถูกลดมูลค่าลงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุน และกิจการต้องไม่แสดง

ค่าเผื่อผลขาดทุนแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินเป็นการลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

ทางการเงิน อย่างไรกต็าม กิจการต้องเปิดเผยค่าเผื่อผลขาดทุนในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน 

  เครือ่งมือทางการเงินแบบผสมซ่ึงประกอบดว้ยอนุพนัธแ์ฝงหลายรายการ 

17  ในกรณีที่กิจการออกเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงประกอบด้วยส่วนของหน้ีสินและทุน (ดูย่อหน้าที่ 
28 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน) 

และเคร่ืองมือน้ันประกอบด้วยอนุพันธ์แฝงหลายรายการซ่ึงมูลค่าของอนุพันธ์แฝงเหล่าน้ันมี

ความสัมพันธ์กัน (เช่น ตราสารหน้ีแปลงสภาพที่ให้สิทธิผู้ออกในการเรียกคืนก่อนครบ

ก าหนด) กจิการต้องเปิดเผยลักษณะของเคร่ืองมือดังกล่าวด้วย 

  การไม่ปฏิบติัตามสญัญาและการผดิสญัญา 

18  กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปน้ี ส าหรับเงินกูยื้มทีไ่ดร้ับรูไ้ว ้ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน 

  18.1  รายละเอียดการไม่ปฏบัิติตามสัญญาที่เกิดข้ึนในระหว่างงวดของเงินต้น ดอกเบ้ีย เงิน

สดหรือสินทรัพย์อื่นที่ส ารองไว้เพ่ือช าระหน้ีสิน หรือข้อก าหนดในการไถ่ถอนเงินกู้ยืม

ดังกล่าว 

  18.2 มูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน 

และ 

  18.3  ข้อเทจ็จริงที่กิจการได้แก้ไขการไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือมีการเจรจาปรับเง่ือนไขของ

เงินกู้ใหม่ ก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน 

19  ในกรณีที่ระหว่างงวดบัญชี มีการปฏบัิติผิดเง่ือนไขของสัญญาเงินกู้ นอกเหนือจากที่ก  าหนดใน

ย่อหน้าที่ 18 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 18 หาก

การผิดสญัญาดังกล่าวท าให้เจ้าหน้ีสามารถบังคับให้กิจการจ่ายช าระหน้ีเรว็กว่าก าหนดได้ (เว้น

แต่การผิดสญัญาดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขแล้ว หรือมีการเจรจาปรับเง่ือนไขของเงินกู้ใหม่ก่อน

หรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

  รายการรายได ้ค่าใชจ่้าย ผลก าไรหรือผลขาดทุน 

20  กิจการต้องเปิดเผยรายการรายได้ ค่าใช้จ่าย ผลก าไรหรือผลขาดทุนดังต่อไปน้ี ในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  20.1 ผลก าไรสทุธหิรือผลขาดทุนสทุธทิี่เกดิจากรายการต่อไปน้ี 

20.1.1 สนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน 

ก าไรหรือขาดทุน โดยให้แยกแสดงระหว่างผลก าไรสุทธิหรือผลขาดทุนสุทธิที่

เกดิจากสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงินที่ก  าหนดให้วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนในการรับรู้เมื่อเร่ิมแรก หรือการรับรู้ใน

ภายหลังตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 6.7.1 ของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน และผลก าไรสุทธิหรือผล

ขาดทุนสุทธิที่เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินที่ต้องวัด

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน (เช่น หน้ีสินทาง

การเงินที่เป็นไปตามค านิยามของการถือไว้เพ่ือค้าในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน ส าหรับหน้ีสินทางการเงินที่

วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน กิจการต้องแยกแสดง

ระหว่างผลก าไรหรือผลขาดทุนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและมูลค่าที่

รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 20.1.2-20.1.4 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)   

 20.1.5 หน้ีสนิทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

 20.1.6 สนิทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

 20.1.7 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ก  าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 5.7.5 ของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน  

 20.1.8 สนิทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

อื่นตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 4.1.2ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน โดยแยกแสดงระหว่างจ านวนผลก าไร

หรือผลขาดทุนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในระหว่างงวดและมูลค่าที่

จัดประเภทใหม่ที่ตัดรายการออกจากก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสะสมไปยัง

ก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด  
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  20.2  รายได้ดอกเบ้ียและค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียทั้งหมด (ซ่ึงค านวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียที่แท้จริง) 

ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือที่วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 4.1.2ก ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (แสดงจ านวน

ดังกล่าวแยกจากกัน) หรือหน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรหรือขาดทุน 

  20.3  รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม (นอกเหนือจากรายการที่น ามารวมใน

การค านวณอตัราดอกเบ้ียที่แท้จริง) ที่เกดิจาก 

 20.3.1  สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และ 

 20.3.2 การด าเนินธุรกิจด้านการดูแลผลประโยชน์หรือเกบ็รักษาสินทรัพย์อื่นใด 

(trust and other fiduciary activities) ซ่ึงท าให้กิจการมีการถือไว้หรือมีการ

ลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ แทนบุคคล ทรัสต์ โครงการผลประโยชน์หลังออก

จากงาน และสถาบันอื่นๆ ซ่ึงเป็นเจ้าของที่แท้จริง 

  20.4  (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

  20.5 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

20ก กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลการวิเคราะห์ผลก าไรหรือผลขาดทุนที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ที่เกิดจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย โดยแยก

แสดงรายการระหว่างผลก าไรและผลขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน

เหล่าน้ัน การเปิดเผยข้อมูลน้ีต้องรวมถึงเหตุผลของการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน

เหล่านั้นด้วย 

  การเปิดเผยขอ้มูลอื่น  

  นโยบายการบญัชี 

21  ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 117 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  

การน าเสนองบการเงิน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่ส าคัญซ่ึง

ประกอบด้วยเกณฑ ์(หรือหลักการ) การวัดมูลค่าที่ใช้ในการจัดท างบการเงิน และนโยบายการ

บัญชีอื่นที่จ าเป็นต่อความเข้าใจในงบการเงิน 

  การบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

21ก กจิการต้องถือปฏบัิติตามข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 21ข-24ฉ ส าหรับฐานะเปิด

ต่อความเสี่ยงที่กจิการป้องกนัความเสี่ยง และหากกิจการเลือกที่จะปฎิบัติตามการบัญชีป้องกัน

ความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูลการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกบั 
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 21ก.1 กลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของกิจการและการน ามาใช้บริหารจัดการความ

เสี่ยงน้ันมาใช้ 

 21ก.2 ผลของการป้องกันความเสี่ยงของกิจการที่อาจมีต่อจ านวนเงิน จังหวะเวลา และความ

ไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของกจิการ และ 

 21ก.3 ผลกระทบของการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงที่มีต่องบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ และงบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของของกจิการ  

21ข กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในหน่ึงหัวข้อของหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือ

แสดงเป็นส่วนแยกเฉพาะในงบการเงิน อย่างไรกต็าม กิจการไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลซ า้กับ

ที่ได้แสดงไว้แล้ว หากงบการเงินมีการอ้างอิงไปยังข้อมูลดังกล่าวในรายงานอื่น เช่น รายงาน

ของอธิบายของฝ่ายบริหารหรือรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยง ซ่ึงผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าถึงได้

ภายใต้เง่ือนไขและช่วงเวลาเดียวกับงบการเงิน โดยงบการเงินที่ไม่มีการอ้างอิงไปยังข้อมูล

ดังกล่าวจะถือว่าเป็นงบการเงินที่ไม่สมบูรณ์ 

21ค กจิการต้องพิจารณาความเสี่ยงแต่ละประเภทโดยอ้างองิจากลักษณะของฐานะเปิดต่อความเสี่ยง

ที่กิจการตัดสินใจจะป้องกันความเสี่ยงและถือปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ตามที่

ก  าหนดในย่อหน้าที่ 22ก-24ฉ ที่ก  าหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลแยกตามประเภทความเสี่ยง 

กิจการต้องพิจารณาประเภทความเสี่ยงเพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

ทั้งหมดมีความสอดคล้องกนั 

21ง เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 21ก กิจการต้องพิจารณาถึงความละเอียดในการ

เปิดเผยข้อมูล (เว้นแต่ก าหนดตามเง่ือนไขด้านล่าง) การให้ความส าคัญในข้อก าหนดแต่ละ

เร่ือง ระดับที่เหมาะสมในการรวมหรือแยกข้อมูล และการพิจารณาค าอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือให้

ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินข้อมูลเชิงปริมาณที่เปิดเผยได้ อย่างไรกต็าม กิจการต้องใช้

ระดับในการรวมหรือแยกข้อมูลส าหรับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ี เช่นเดียวกับในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวดัมลูค่ายติุธรรม  

  กลยุทธ์การบริหารจัดการความเสีย่ง 

22  (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

22ก  กิจการต้องอธิบายกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของกิจการส าหรับฐานะเปิดต่อความ

เสี่ยงแต่ละประเภทที่กิจการตัดสินใจป้องกันความเสี่ยง และถือปฏิบัติตามการบัญชีป้องกัน

ความเสี่ยง ค าอธบิายน้ีต้องช่วยท าให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมิน (ตัวอย่างเช่น) 

 22ก.1 ความเสี่ยงแต่ละประเภทเกดิข้ึนได้อย่างไร 

 22ก.2 กิจการบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละประเภทอย่างไร รวมถึงกิจการได้ป้องกันความ

เสี่ยงรายการทั้งจ านวนส าหรับความเสี่ยงทั้งหมด หรือเฉพาะองค์ประกอบความเสี่ยง

บางส่วนของรายการดังกล่าว พร้อมเหตุผล 

 22ก.3 ระดับของฐานะความเสี่ยงที่กจิการบริหารจัดการ 



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

      19 

                   

 

22ข เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 22ก การเปิดเผยข้อมูลควรรวมถึงค าอธิบายรายการ

ดังน้ี (ซ่ึงมิได้จ ากดัเพียงรายการเหล่านี้ เทา่นั้น) 

 22ข.1 เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงที่กจิการใช้ในการป้องกันฐานะความเสี่ยง (และวิธีการ

น ามาใช้) 

 22ข.2 วิธีที่กิจการพิจารณาความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยงและเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงเพ่ือวัตถุประสงค์ในการประเมินความมี

ประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ยง และ 

 22ข.3 วิธีที่กิจการก าหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง และแหล่งที่มาของความไม่มี

ประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ยง 

22ค เมื่อกจิการก าหนดองค์ประกอบความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงเป็นรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง 

(ดูย่อหน้าที่ 6.3.7 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทาง

การเงิน) กิจการต้องให้ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณดังต่อไปน้ี นอกเหนือจากการ

เปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 22ก และ 22ข  

 22ค.1 วิธีที่กิจการพิจารณาองค์ประกอบความเสี่ยงที่ก  าหนดให้เป็นรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยง (รวมถึงค าอธิบายลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบความ

เสี่ยงและรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงทั้งหมด) และ 

 22ค.2 วิธีที่องค์ประกอบความเสี่ยงมีความเกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงทั้ง

จ านวน (เช่น จากประสบการณ์ในอดีต องค์ประกอบความเสี่ยงที่ถูกก าหนดให้มีการ

ป้องกันความเสี่ยงครอบคลุมโดยเฉล่ียร้อยละ 80 ของการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงทั้งหมด) 

 จ านวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต 

23 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

23ก กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณตามประเภทความเสี่ยง เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินของกิจการ

สามารถประเมินข้อก าหนดและเง่ือนไขของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบต่อ

จ านวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ เว้นแต่

ได้รับยกเว้นตามย่อหน้าที่ 23ค 

23ข เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 23ก กจิการต้องจ าแนกการเปิดเผยข้อมูลดังน้ี 

 23ข.1 รายละเอียดของจังหวะเวลาของจ านวนเงินตามสัญญาของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความ

เสี่ยง และ 

 23ข.2 ราคาหรืออัตราเฉล่ียของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง (ตัวอย่างเช่น ราคาใช้สิทธิ

หรือราคาซ้ือขายล่วงหน้า) (ถ้ามี) 

23ค ในสถานการณ์ที่กิจการก าหนดความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงใหม่อย่างสม ่าเสมอ 

(กล่าวคือ ยกเลิกและเร่ิมต้นใหม่) เน่ืองจากทั้งเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มี

การป้องกันความเสี่ยงมีการเปล่ียนแปลงอย่างสม ่าเสมอ (กล่าวคือ กิจการใช้กระบวนการ



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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บริหารจัดการความเสี่ยงแบบพลวัต ซ่ึงทั้งฐานะความเสี่ยงและเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง 

ไม่ได้คงอยู่เป็นระยะเวลานาน ดังเช่นตัวอย่างในภาคผนวก ข. ย่อหน้าที่ ข6.5.24.2 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน)  

 23ค.1 กจิการได้รับยกเว้นจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 23ก และ 23ข 

 23ค.2 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังน้ี 

23ค.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้องกับ

ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงเหล่าน้ัน 

23ค.2.2 ค าอธบิายที่สะท้อนกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของกิจการโดยใช้

การบัญชีป้องกันความเสี่ยงและวิธีก าหนดความสัมพันธ์ในการป้องกัน

ความเสี่ยงเหล่าน้ัน และ 

23ค.2.3 ข้อบ่งช้ีของความถี่ที่ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงถูกยกเลิก

และเ ร่ิมต้นใหม่ภายใต้กระบวนการของกิจการ  ที่ เกี่ ยว ข้องกับ

ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงเหล่าน้ัน 

23ง กจิการต้องเปิดเผยแหล่งที่มาของความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงตามประเภท

ความเสี่ยง ซ่ึงคาดว่าจะกระทบต่อความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงในระหว่างอายุ

สญัญานั้น 

23จ หากมีแหล่งที่มาอื่นของความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงปรากฏขึ้ นใน

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลแหล่งที่มาเหล่าน้ันตาม

ประเภทความเสี่ยง และอธบิายผลของความไม่มีประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ยงน้ัน 

23ฉ ส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด กิจการต้องเปิดเผยค าอธิบายเกี่ยวกับรายการที่

คาดการณ์ไว้ซ่ึงได้ใช้การบัญชีป้องกนัความเสี่ยงในงวดก่อน แต่ไม่คาดว่าจะเกดิข้ึนแล้ว 

 ผลกระทบของการบัญชีป้องกันความเสีย่งต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

24   (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

24ก กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบตารางส าหรับมูลค่าที่เกี่ยวข้องกบัรายการที่ก  าหนดให้เป็น

เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยง โดยแยกตามประเภทความเสี่ยงและ

การป้องกันความเสี่ยงแต่ละประเภท (การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม การป้องกัน

ความเสี่ยงในกระแสเงินสด หรือการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในการด าเนินงานใน

ต่างประเทศ) ดังน้ี 

 24ก.1 มูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง (แยกแสดงระหว่างสินทรัพย์ทาง

การเงินและหน้ีสนิทางการเงิน) 

 24ก.2 รายการในงบแสดงฐานะการเงินที่รวมเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง 

 24ก.3 การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงซ่ึงใช้เป็นเกณฑ์

ในการรับรู้ความไม่มีประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ยงส าหรับงวด และ 



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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 24ก.4 จ านวนเงินตามสัญญาของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง (รวมถึงหน่วยปริมาณ เช่น 

ตัน หรือลูกบาศกเ์มตร) 

24ข กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบตารางส าหรับมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยง โดยแยกตามประเภทความเสี่ยงและการป้องกนัความเสี่ยงแต่ละประเภท ดังน้ี 

 24ข.1 ส าหรับการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม 

24ข.1.1 มูลค่าตามบัญชีของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับรู้ในงบแสดง 

 ฐานะการเงิน (แสดงสนิทรัพย์แยกจากหน้ีสนิ) 

24ข.1.2 มูลค่าสะสมของการปรับปรุงการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของ

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ซ่ึงรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของรายการ

ที่ มีการป้องกันความเสี่ยงที่ ได้รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน (แสดง

สนิทรัพย์แยกจากหน้ีสนิ) 

  24ข.1.3 รายการในงบแสดงฐานะการเงินที่รวมรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง 

  24ข.1.4 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงซ่ึงใช้เป็น 

    เกณฑ์ในการรับรู้ความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ ยง 

    ส าหรับงวด และ 

24ข.1.5 มูลค่าสะสมของการปรับปรุงการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมที่คง

เหลืออยู่ในงบแสดงฐานะการเงินส าหรับรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงที่

ได้หยุดปรับผลก าไรและผลขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยง ตามที่

ก  าหนดในย่อหน้าที่ 6.5.10 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 

9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน  

 24ข.2 ส าหรับการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดและการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุน 

  สทุธใินการด าเนินงานในต่างประเทศ 

24ข.2.1 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงซ่ึงใช้เป็น

เกณฑ์ในการรับรู้ความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงส าหรับ

งวด (กล่าวคือ ส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด การ

เปล่ียนแปลงในมูลค่าที่ใช้ในการพิจารณาความไม่มีประสิทธิผลของการ

ป้องกันความเสี่ยงที่ รับรู้ ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่  6.5.11.3 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน) 

24ข.2.2 ยอดคงเหลือของเงินส ารองส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

และผลสะสมของส ารองการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ส าหรับการ

ป้องกันความเสี่ยงที่ เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นไปตามย่อหน้าที่ 6.5.11 

และ 6.5.13.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เครือ่งมือทางการเงิน และ 



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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24ข.2.3 ยอดคงเหลือของเงินส ารองส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

และผลสะสมของส ารองการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที่คงเหลือจาก

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงซ่ึงไม่ได้ถือปฏิบัติตามการบัญชี

ป้องกนัความเสี่ยงแล้ว 

24ค กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบตาราง โดยแยกตามประเภทความเสี่ยงและการป้องกัน

ความเสี่ยงแต่ละประเภท ดังน้ี 

 24ค.1 ส าหรับการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม 

  24ค.1.1 ความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง (กล่าวคือ ความแตกต่าง

ระหว่างผลก าไรหรือผลขาดทุนจากการป้องกนัความเสี่ยงของเคร่ืองมือที่ใช้

ป้องกนัความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง) ที่ได้รับรู้ในก าไร

หรือขาดทุน (หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นส าหรับการป้องกันความเสี่ยง

ของตราสารทุน ส าหรับกิจการที่เลือกแสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 5.7.5 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน) 

และ 

  24ค.1.2 รายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่รวมความไม่มีประสิทธิผลของการ

ป้องกนัความเสี่ยงที่ได้รับรู้ 

 24ค.2 ส าหรับการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดและการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุน

สทุธใินการด าเนินงานในต่างประเทศ 

  24ค.2.1 ผ ล ก า ไ ร ห รื อ ผ ล ข า ด ทุ น จ า ก ก า ร ป้ อ ง กั น ค ว า ม เ สี่ ย ง 

 ที่ได้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในรอบระยะเวลารายงาน 

 24ค.2.2 ความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับรู้ในก าไรหรือ

ขาดทุน 

  24ค.2.3 รายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ รวมความไม่มีประสิทธิผล 

 ของการป้องกนัความเสี่ยงที่ได้รับรู้ 

24ค.2.4 มูลค่าเงินส ารองที่ถูกจัดประเภทรายการจากเงินส ารองส าหรับการป้องกัน

ความเสี่ ยงในกระแสเงินสดหรือผลสะสมของการแปลงค่าเงินตรา

ต่างประเทศไปยังก าไรหรือขาดทุนซ่ึงถือเป็นการปรับปรุงการเปล่ียนแปลง

การจัดประเภทรายการ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การน าเสนองบการเงิน) (ผลต่างระหว่างมูลค่าที่ได้ใช้ในการบัญชี

ป้องกนัความเสี่ยงมาก่อนแต่ไม่คาดว่ากระแสเงินสดในอนาคตในอนาคตที่

ได้ป้องกนัความเสี่ยงจะเกดิข้ึนแล้ว และมูลค่าที่ถูกโอนเน่ืองจากรายการที่มี

การป้องกนัความเสี่ยงได้กระทบต่อก าไรหรือขาดทุนแล้ว) 



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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  24ค.2.5 รายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่รวมการปรับปรุงการจัดประเภท

รายการ(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การ

น าเสนองบการเงิน) และ 

  24ค.2.6 ส าหรับการป้องกนัความเสี่ยงของฐานะสุทธ ิผลก าไรหรือผลขาดทุนจาก

ของการป้องกนัความเสี่ยงที่ได้รับรู้เป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ (ดูย่อหน้าที่ 6.6.4 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

24ง หากปริมาณของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับยกเว้นตามย่อหน้าที่ 23ค 

ไม่ได้เป็นตัวแทนของปริมาณที่เกิดข้ึนตามปกติในระหว่างงวด (กล่าวคือ ปริมาณ ณ วันที่ใน

รายงานไม่สะท้อนปริมาณในระหว่างงวด) กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวและเหตุผลที่

กจิการเช่ือว่า ปริมาณดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวแทนอย่างแท้จริง 

24จ กิจการต้องกระทบยอดองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของแต่ละรายการและวิเคราะห์ก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การ

น าเสนองบการเงิน โดยรวมถึง 

 24จ.1 ความแตกต่างระหว่างมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 24ค.2.1 

และ 24ค.2.4 และมูลค่าตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 6.5.11.4.1 และ 6.5.11.4.3 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน เป็นอย่าง

น้อย 

 24จ.2 ความแตกต่างระหว่างจ านวนที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าตามเวลาของสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขาย

ซ่ึงการป้องกนัความเสี่ยงน้ันเกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง และจ านวน

ที่เกี่ยวข้องกบัมูลค่าตามเวลาของสทิธเิลือกที่จะซ้ือจะขายซ่ึงระยะเวลาการป้องกันความ

เสี่ยงน้ันเกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง เม่ือกิจการบันทึกมูลค่าตาม

เวลาของสิทธิเลือกที่จะซ้ือจะขายตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 6.5.15 ของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน  และ 

 24จ.3 ความแตกต่างระหว่างมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบล่วงหน้าของสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าและส่วนต่างของสกุลเงินตราต่างประเทศของเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงการ

ป้องกันความเสี่ยงน้ันเกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง และมูลค่าที่

เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบล่วงหน้าของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและส่วนต่างของสกุล

เงินตราต่างประเทศของเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงที่ระยะเวลาการป้องกันความเสี่ยงน้ัน

เกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง เม่ือกิจการบันทึกมูลค่าดังกล่าวตามที่

ก  าหนดในย่อหน้าที่ 6.5.16 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เครือ่งมือทางการเงิน  

24ฉ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 24จ แยกตามประเภทความเสี่ยง ซ่ึงข้อมูล

ดังกล่าวอาจเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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 ทางเลอืกในการก าหนดใหฐ้านะดา้นเครดิตวัดมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน 

24ช หากกจิการก าหนดให้เคร่ืองมือทางการเงินหรือบางส่วนของเคร่ืองมือทางการเงินวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เน่ืองจากมีการใช้ตราสารอนุพันธด้์านเครดิตในการบริหาร

จัดการความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี 

24ช.1 ส าหรับตราสารอนุพันธด้์านเครดิตที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตของ 

 เคร่ืองมือทางการเงินที่ก  าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน

ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 6.7.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง  

เครื่องมือทางการเงิน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลการกระทบยอดของแต่ละรายการ

ส าหรับจ านวนเงินตามสัญญา และมูลค่ายุติธรรม ณ วันเร่ิมต้นและวันสิ้ นสุดรอบ

ระยะเวลา 

 24ช.2 ผลก าไรหรือผลขาดทุนที่ได้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนจากการก าหนดให้เคร่ืองมือ

ทางการเงินหรือบางส่วนของเคร่ืองมือทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

หรือขาดทุนตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 6.7.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน และ 

 24ช.3 เมื่อมีการยกเลิกการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินหรือบางส่วนของเคร่ืองมือทาง

การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลมูลค่า

ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น ซ่ึงจะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีใหม่ตามที่ก  าหนดใน

ย่อหน้าที่ 6.7.4 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทาง

การเงิน และจ านวนเงินตามสัญญาหรือจ านวนเงินต้นที่เกี่ยวข้องหรือ (กิจการไม่

จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลน้ีในงวดถัดไปเว้นแต่เป็นการแสดงข้อมูลเปรียบเทยีบตามที่

ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบ

การเงิน ) 

  มูลค่ายุติธรรม 

25  กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินแต่ละประเภท (ดูย่อหน้าที่ 6) ในลักษณะที่จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเปรียบเทียบ

กบัมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์และหน้ีสนิแต่ละประเภทดังกล่าวได้ ยกเว้นตามที่ก  าหนดไว้ใน

ย่อหน้าที่ 29 

26  ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัมูลค่ายุติธรรม กจิการต้องจัดกลุ่มสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินเป็นประเภทต่างๆ โดยสามารถหักกลบระหว่างสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินได้เฉพาะกรณีที่มีการหักกลบมูลค่าตามบัญชีระหว่างกันในงบแสดงฐานะการเงิน

เทา่นั้น 

27-27ข (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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28 ในบางกรณีกิจการไม่สามารถรับรู้ผลก าไรหรือผลขาดทุนในการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกของ

สนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน เน่ืองจากไม่มีมูลค่ายุติธรรมทั้งจากราคาเสนอซ้ือขาย

ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่อย่างเดียวกัน (กล่าวคือ ข้อมูลระดับ 1) 

หรือจากเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้เฉพาะข้อมูลจากตลาดที่สามารถสังเกตได้ (ดูภาคผนวก ข. 

ย่อหน้าที่ ข5.1.2ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทาง

การเงิน) ในกรณีดังกล่าวกิจการต้องเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินหรือ

หน้ีสนิทางการเงิน ดังน้ี 

 28.1 นโยบายการบัญชีในการรับรู้ก าไรหรือขาดทุน จากผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้

เมื่อเร่ิมแรก และราคาของการท ารายการเพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลงในปัจจัยต่างๆ 

(รวมถึงเวลา) ที่ผู้ร่วมตลาดใช้พิจารณาในการก าหนดราคาสินทรัพย์หรือหน้ีสิน (ดู

ภาคผนวก ข. ย่อหน้าที่ ข5.1.2ก.2 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน) 

 28.2 ยอดรวมของผลต่างที่ยังไม่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ณ วันเร่ิมต้นและวันสิ้ นสุดรอบ

ระยะเวลา และการกระทบยอดของการเปล่ียนแปลงในยอดคงเหลือของผลต่าง

ดังกล่าว 

 28.3 เหตุผลที่กิจการสรุปว่า ราคาของการท ารายการไม่ได้เป็นหลักฐานที่ดีที่สุดของมูลค่า

ยุติธรรม รวมถึงรายละเอยีดของหลักฐานที่สนับสนุนมูลค่ายุติธรรมน้ัน 

29   กจิการไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัมูลค่ายุติธรรมเม่ือเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

  29.1  เมื่อมูลค่าตามบัญชีเป็นค่าประมาณที่สมเหตุสมผลของมูลค่ายุติธรรม เช่น เคร่ืองมือ

ทางการเงินประเภทลูกหน้ีการค้าระยะสั้นและเจ้าหน้ีการค้าระยะสั้น 

  29.2 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

  29.3  ส าหรับสัญญาที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจของผู้ออกสัญญา 

(ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

สัญญาประกันภัย) หากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของการร่วมรับผลประโยชน์

ดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ หรือ 

  29.4 ส าหรับหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

30  ในกรณีตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 29.3 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งบการเงิน
สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาขอบเขตของความแตกต่างที่อาจเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตาม

บัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสญัญาดังกล่าว รวมทั้ง 

 30.1 ข้อเทจ็จริงที่กิจการไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือเหล่าน้ี 

เน่ืองจากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ 



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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  30.2  รายละเอียดของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่าตามบัญชี และเหตุผลที่ไม่สามารถวัด

มูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ 

  30.3 ข้อมูลเกี่ยวกบัตลาดของเคร่ืองมือดังกล่าว 

  30.4  ข้อมูลเกี่ยวกบัความตั้งใจของกจิการว่าจะจ าหน่ายเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวหรือไม่ 

และจะจ าหน่ายอย่างไร และ 

 30.5  ในกรณีที่มีการตัดรายการเคร่ืองมือทางการเงินออกจากบัญชีซ่ึงในอดีตไม่สามารถวัด

มูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว มูลค่าตาม

บัญชี ณ วันที่ตัดรายการออกจากบัญชี และมูลค่าของผลก าไรหรือผลขาดทุนที่ได้รับรู้ 

 

ลกัษณะและขอบเขตของความเสีย่งทีเ่กิดข้ึนจากเครือ่งมือทางการเงิน 

31  กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลซ่ึงช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินลกัษณะและขอบเขตของ

ความเสีย่งทีเ่กิดข้ึนจากเครือ่งมือทางการเงินทีก่ิจการมี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

32  การเปิดเผยข้อมูลที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 33 ถึง 42 เน้นเกี่ยวกับความเสี่ยงซ่ึงเกิดจากเคร่ืองมือ

ทางการเงิน และวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยทั่วไปความเสี่ยงเหล่าน้ี 

ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านตลาด เป็นต้น 

32ก การเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพในเน้ือหาของการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณจะช่วยให้ผู้ใช้ ข้อมูล

สามารถเช่ือมโยงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและท าให้เห็นภาพรวมของลักษณะและขอบเขต

ของความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากเคร่ืองแมือทางการเงินได้ การเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูล

เชิงปริมาณอย่างมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมีส่วนช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลประเมินฐานะเปิดต่อความ

เสี่ยงของกจิการได้ดีย่ิงข้ึน 

  การเปิดเผยขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

33  กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภทที่เกดิจากเคร่ืองมือทางการเงิน 

  33.1 ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่มีและการเกดิของความเสี่ยงน้ัน 

  33.2  วัตถุประสงค์ นโยบายและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งวิธีการที่ใช้ใน
การวัดความเสี่ยง และ 

  33.3  การเปล่ียนแปลงใดๆ ที่เกดิข้ึนกบัรายการในย่อหน้าที่ 33.1 หรือ 33.2 ในงวดก่อน 

  การเปิดเผยขอ้มูลเชิงปริมาณ  

34   กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภทที่เกิดจากเคร่ืองมือทางการเงิน 

  34.1  ข้อมูลสรุปเชิงปริมาณเกี่ยวกบัฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่มี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ข้อมูลที่จะเปิดเผยน้ีต้องจัดท าข้ึนจากข้อมูลที่เสนอเป็นการภายในให้แก่ผู้บริหารส าคัญ

ของกิจการ (ตามค านิยามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  24 (ปรับปรุง 



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี ่ยวขอ้งกัน) เช่น 

คณะกรรมการของกจิการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  34.2  การเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 35ก ถึง 42 นอกเหนือจากเน้ือหาที่

ก  าหนดในย่อหน้าที่ 34.1   

  34.3 การกระจุกตัวของความเสี่ยง หากยังไม่ได้ระบุในการเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 34.1 

และ 34.2 

35  ถ้าข้อมูลเชิงปริมาณที่เปิดเผย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ไม่แสดงให้เหน็ถึงฐานะเปิดต่อ

ความเสี่ยงที่มีอยู่ของกจิการในระหว่างงวด กจิการต้องให้ข้อมูลอื่นๆ เพ่ือแสดงให้เหน็ถึงความ

เสี่ยงที่มีอยู่ 

 

  ความเสีย่งดา้นเครดิต 

  ขอบเขตและวัตถุประสงค์ 

35ก  กิจการต้องถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 35ฉ-35ฑ ส าหรับ

เคร่ืองมือทางการเงิน ที่ต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดของการด้อยค่าในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) อย่างไรกต็าม 

35ก.1 ย่อหน้าที่ 35ญ.1 ก าหนดให้ถือปฏิบัติกับลูกหน้ีการค้า สินทรัพย์ตามสัญญา หรือ

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ซ่ึงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของ

เคร่ืองมือทางการเงินจะรับรู้ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.15 ของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หากสินทรัพย์

ทางการเงินเหล่าน้ันมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในภายหลัง 30 วันจากวันครบก าหนด

ช าระเกนิกว่า 30 วัน และ 

35ข การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 35ฉ-35ฑ จะท าให้ผู้ใช้ 

งบการเงินเข้าใจผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตต่อจ านวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่

แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต ดังน้ัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กิจการต้อง

เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตดังต่อไปน้ี 

 35ข.1 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของกิจการและแนวทางการ 

 บริหารความเสี่ยงดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกบัการรับรู้และการวัดมูลค่าผลขาดทุนที่คาด 

  ว่าจะเกิดขึ้ นอย่างไร รวมทั้งวิธีการ สมมติฐานและข้อมูลที่ใช้วัดผลขาดทุนที่คาดว่าจะ 

 เกดิขึ้น 

 35ข.2 ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพที่จะท าให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมิน 

มูลค่าในงบการเงินที่เกิดจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน รวมทั้งการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่าของผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด ข้ึนและเหตุผลของการ

เปล่ียนแปลงน้ัน และ 



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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 35ข.3 ข้อมูลเกี่ยวกบัฐานะความเสี่ยงด้านเครดิตของกิจการ (กล่าวคือ ความเสี่ยงด้านเครดิต

ที่แท้จริงของสนิทรัพย์ทางการเงินและภาระผูกพันในการให้สินเช่ือของกิจการ) รวมถึง

การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยส าคัญ 

35ค กจิการไม่จ าเป็นต้องแสดงข้อมูลซ า้กบัที่เคยแสดงไว้แล้ว หากข้อมูลดังกล่าวมีการอ้างอิงกับงบ

การเงิน เช่น รายงานค าอธิบายจากฝ่ายบริหารหรือรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงซ่ึงผู้ใช้งบ

การเงินสามารถเข้าถึงได้ภายใต้เง่ือนไขเดียวกับงบการเงิน และภายในช่วงเวลาเดียวกัน โดยงบ

การเงินที่ไม่มีการอ้างองิไปยังข้อมูลดังกล่าวจะถือว่าเป็นงบการเงินที่ไม่สมบูรณ์ 

35ง เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 35ข กิจการต้องพิจารณาถึง (ยกเว้นกรณีที่ก  าหนด

เป็นอย่างอื่น) ความละเอียดในการเปิดเผยข้อมูล การให้ความส าคัญกับประเดน็ต่างๆในการ

เปิดเผยข้อมูล ระดับที่เหมาะสมในการรวมหรือแยกข้อมูล และความต้องการของผู้ใช้งบการเงิน

ในการได้มาซ่ึงค าอธบิายเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถประเมินข้อมูลเชิงปริมาณที่เปิดเผย 

35จ หากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 35ฉ - 35ฑ ไม่เพียงพอที่จะท าให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 35ข กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์เหล่านั้น 

  

 แนวทางการบริหารจัดการความเสีย่งดา้นเครดิต 

35ฉ กจิการต้องอธบิายแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตและแนวทางดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับ

การรับรู้และการวัดมูลค่าผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนอย่างไร และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์น้ี

กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลที่ท  าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลดังต่อไปนี้  

35ฉ.1 กิจการได้พิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินที่เพ่ิมขึ้ นอย่างมี

นัยส าคัญตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกอย่างไร ซ่ึงรวมถึง 

 35ฉ.1.1 หากมีการพิจารณาว่าเคร่ืองมือทางการเงินมีความเสี่ยงด้านเครดิตต ่าตามที่

ก  าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.10 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ซ่ึงรวมถึงประเภทของ

เคร่ืองมือทางการเงินที่กจิการได้ถือปฏบัิติ และ 

 35ฉ.1.2 หากความเสี่ยงด้านเครดิตตามข้อสันนิษฐานในย่อหน้าที่ 5.5.11 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน 

( เ มื่ อ มี ก า ร ป ร ะ ก า ศ ใ ช้ )  ไ ด้ เ พ่ิ ม ขึ้ น อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ตั้ ง แ ต่ 

การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวเกินก าหนด

ช าระมากกว่า 30 วัน 

35ฉ.2 ค านิยามของค าว่าการไม่ปฏบัิติตามสญัญาของกจิการ รวมถึงเหตุผลในการเลือกค า

นิยามเหล่านั้น 

35ฉ.3 หากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนถูกวัดมูลค่าแบบกลุ่ม กิจการจะจัดกลุ่ม

เคร่ืองมือเหล่านั้นอย่างไร 



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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35ฉ.4 กจิการพิจารณาสนิทรัพย์ทางการเงินว่าเข้าข่ายเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า

ด้านเครดิตอย่างไร 

35ฉ.5 นโยบายการตัดจ าหน่ายของกจิการ รวมถึงข้อบ่งช้ีว่าไม่มีการได้รับคืนที่สมเหตุสมผลที่

คาดว่าจะเกดิขึ้น และข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ตัดจ าหน่าย

แล้ว แต่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของกจิการ และ 

35ฉ.6 กจิการได้ถือปฏบัิติส าหรับการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์

ทางการเงินตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.12 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) อย่างไร รวมถึง 

35ฉ.6.1 กจิการได้พิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสนิทรัพย์ทางการเงินที่มีการ

เปล่ียนแปลงเง่ือนไขขณะที่ค่าเผ่ือผลขาดทุนถูกวัดมูลค่าด้วยจ านวนที่

เท่ากับผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน

หรือไม่ โดยปรับปรุงขอบเขตของค่าเผื่อผลขาดทุนให้กลับสู่สภาพเดิมที่ถูก

วัดมูลค่าด้วยจ านวนที่เท่ากับผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือน

ข้างหน้าตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.5 ของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และ 

 35ฉ.6.2 การติดตามมูลค่าของค่าเผื่ อผลขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเ งิน 

ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขในข้อ 35ฉ.6.1 ภายหลังการวัดมูลค่าใหม่ด้วยจ านวน

ที่เท่ากับผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน

ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

35ช กจิการต้องอธบิายเกี่ยวกบัข้อมูล สมมติฐานและเทคนิคการประมาณการที่ถือปฏบัิติตามข้อก าหนด

ในหัวข้อที่ 5.5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน  

(เมื่อมีการประกาศใช้) ส าหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวกจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

 35ช.1 เกณฑพ้ื์นฐานของข้อมูลและสมมติฐานและวิธกีารประมาณการที่ใช้ในการ 

  35ช.1.1 วัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือน

ข้างหน้าและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของ

เคร่ืองมือทางการเงิน 

  35ช.1.2 พิจารณาว่า ความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ิมข้ึนอย่างมี

นัยส าคัญนับแต่การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกหรือไม่ และ 

  35ช.1.3 พิจารณาว่า สนิทรัพย์ทางการเงินลที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือไม่ 

 35ช.2 การใช้ข้อมูลคาดการณ์ในอนาคตในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกดิขึ้นอย่างไร ซ่ึงรวมถึงการใช้ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์มหภาค และ 

 35ช.3 การเปล่ียนแปลงในวิธกีารประมาณการหรือสมมติฐานที่มีนัยส าคัญที่เกิดข้ึนในระหว่าง

รอบระยะเวลารายงานและเหตุผลในการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

      30 

                   

 

 ขอ้มลูเชิงปริมาณและขอ้มลูเชิงคุณภาพเกีย่วกับจ านวนทีเ่กิดข้ึนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตทีค่าดว่า

จะเกิดข้ึน 

35ซ กจิการต้องอธบิายการเปล่ียนแปลงในค่าเผ่ือผลขาดทุนและเหตุผลในการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ัน

แยกตามประเภทของเคร่ืองมือทางการเ งิน การกระทบยอดค่าเผื่ อผลขาดทุนจาก 

ยอดคงเหลือต้นงวดไปยังยอดคงเหลือปลายงวดในรูปแบบตาราง โดยแยกแสดงการ

เปล่ียนแปลงระหว่างรอบระยะเวลาส าหรับ 

 35ซ.1 ค่าเผ่ือผลขาดทุนที่วัดมูลค่าด้วยจ านวนที่เทา่กบัผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกดิขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า 

 35ซ.2 ค่าเผ่ือผลขาดทุนที่วัดมูลค่าด้วยจ านวนที่เทา่กบัผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกดิขึ้นตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับ 

35ซ.2.1 เคร่ืองมือทางการเงินที่ความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญนับ

จากการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก แต่ไม่ได้เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการ

ด้อยค่าด้านเครดิต 

35ซ.2.2 สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ณ วันที่รายงาน (แต่ไม่ใช่

การด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่เร่ิมแรกที่ซ้ือหรือได้มาซ่ึงสินทรัพย์ทางการ

เงิน) และ 

35ซ.2.3 ลูกหน้ีการค้า สินทรัพย์ตามสัญญาที่เป็นสินทรัพย์ หรือลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าที่ค่าเผ่ือผลขาดทุนถูกวัดมูลค่าตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.15 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน 

(เมื่อมีการประกาศใช้) 

 35ซ.3 กิจการต้องเปิดเผยมูลค่ารวมของผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนที่ไม่ได้คิดลดเป็นมูลค่า 

ปัจจุบัน ณ การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ระหว่างรอบ 

ระยะเวลารายงาน รวมถึงการกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้าน

เครดิตเม่ือเร่ิมแรกที่ซ้ือหรือได้มาซ่ึงสนิทรัพย์ทางการเงิน  

35ฌ กจิการต้องอธบิายการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญในมูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงินใน

ระหว่างรอบระยะเวลาที่ท  าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในค่าเผ่ือผลขาดทุน เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงิน

เข้าใจการเปล่ียนแปลงในการเปิดเผยข้อมูลค่าเผื่อผลขาดทุนตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 35ซ 

ข้อมูลดังกล่าวต้องแยกแสดงส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตัวแทนค่าเผ่ือผลขาดทุนตามที่

แสดงในย่อหน้าที่ 35ซ.1-35ซ.3 และต้องรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณที่

เกี่ยวข้องด้วย ตัวอย่างของการเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบัญชีรวมของเคร่ืองมือทางการเงินที่

ท  าให้เกดิการเปล่ียนแปลงในค่าเผ่ือผลขาดทุนอาจรวมถึง 

 35ฌ.1 การเปล่ียนแปลงเน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินที่เกิดข้ึนหรือได้มาระหว่างรอบ

ระยะเวลารายงาน 



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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 35ฌ.2 การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงไม่ได้ท าให้

เกิดการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเหล่าน้ันออกจากบัญชีตามที่ก  าหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) 

 35ฌ.3 การเปล่ียนแปลงเน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินถูกตัดรายการออกจากบัญชีระหว่าง

รอบระยะเวลาการรายงาน (รวมถึงการตัดจ าหน่ายรายการเหล่านั้นด้วย) และ 

 35ฌ.4 การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนจากค่าเผ่ือผลขาดทุนถูกวัดมูลค่าด้วยจ านวนที่เท่ากับผล

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนใน12 เดือนข้างหน้า หรือผลขาดทุนด้านเครดิตที่

คาดว่าจะเกดิขึ้นตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน 

35ญ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจลักษณะและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดตาม

สัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงไม่ท าให้เกิดการตัดรายการออกจากบัญชีและผลกระทบของ

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน กิจการ

ต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

 35ญ.1 ราคาทุนตัดจ าหน่ายก่อนการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและผลก าไรหรือผลขาดทุนที่มีการ

เปล่ียนแปลงสุทธิในการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงิน ซ่ึงกระแสเงินสดตามสัญญาได้

เปล่ียนแปลงระหว่างรอบระยะเวลาการรายงาน ในขณะที่ค่าเผ่ือผลขาดทุนถูกวัดมูลค่า

ด้วยจ านวนที่เท่ากับผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน 

และ 

 35ญ.2 มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของสินทรัพย์ทางการเงิน ซ่ึง 

เปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่นับจากการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก เม่ือค่าเผ่ือผลขาดทุนถูก

วัดมูลค่าด้วยจ านวนที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของ

เคร่ืองมือทางการเงินและค่าเผ่ือผลขาดทุนที่เปล่ียนแปลงระหว่างรอบระยะเวลา

รายงานจนเท่ากับมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือน

ข้างหน้า 

35ฎ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผลกระทบของหลักประกันและการด าเนินการใดๆ เพ่ือเพ่ิมความ

น่าเช่ือถือของมูลค่าที่เกิดจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

ดังต่อไปนี้แยกตามประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน 

35ฎ.1 จ านวนเงินซ่ึงเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต ณ วัน

สิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยไม่ต้องค านึงถึงหลักประกันที่มีอยู่หรือการด าเนินการ

ใดๆ เพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือ (เช่น สญัญาที่ยินยอมให้หักกลบลบหน้ีระหว่างกัน ซ่ึงไม่

เข้าเง่ือนไขของการหักกลบตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การ

แสดงรายการส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

 35ฎ.2 รายละเอียดของหลักประกันที่กิจการถือไว้เพ่ือเป็นประกันและการด าเนินการใดๆ เพ่ือ 

 เพ่ิมความน่าเช่ือถือ รวมทั้ง 



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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  35ฎ.2.1 รายละเอยีดของลักษณะและคุณภาพของหลักประกนัที่กจิการถือไว้ 

  35ฎ.2.2 ค าอธิบายของการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญในคุณภาพของหลักประกันหรือ

การด าเนินการใดๆ เพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือที่เป็นผลมาจากการเสื่อมค่าหรือ

การเปล่ียนแปลงในนโยบายหลักประกันของกิจการในระหว่างรอบระยะเวลา

รายงาน และ 

  35ฎ.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินที่กิจการไม่ได้รับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุน 

  เน่ืองจากมีหลักประกนั 

35ฎ.3 ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับหลักประกันที่กิจการถือไว้เพ่ือเป็นประกันและการด าเนินการ

ใดๆ เพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือ (เช่น มูลค่าหลักประกันและการด าเนินการใดๆ เพ่ือเพ่ิม

ความน่าเช่ือถือที่จะลดความเสี่ยงด้านเครดิต) ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อย

ค่าด้านเครดิต ณ วันที่รายงาน 

35ฏ กิจการต้องเปิดเผยยอดคงค้างตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดจ าหน่ายระหว่าง

รอบระยะเวลารายงานและยังคงอยู่ภายใต้การควบคุม 

 ฐานะความเสีย่งดา้นเครดิต 

35ฐ กิจการต้องเปิดเผยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้าน

เครดิตของเงินให้สนิเช่ือและสญัญาค า้ประกนัทางการเงิน โดยแยกตามระดบัการประเมินความ

เสีย่งดา้นเครดิต เพ่ือท าให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต

ของกิจการและเข้าใจการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยส าคัญต่อกิจการ โดยต้อง

เปิดเผยข้อมูลแยกตามประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินดังน้ี 

  35ฐ.1 ส าหรับค่าเผื่อผลขาดทุนที่ถูกวัดมูลค่าด้วยจ านวนที่เทา่กบัผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า

จะเกดิขึ้นในอกี 12 เดือนข้างหน้า 

  35ฐ.2 ส าหรับค่าเผ่ือผลขาดทุนที่ถูกวัดมูลค่าด้วยจ านวนที่เทา่กบัผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด

ว่าจะเกดิขึ้นตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน และ 

35ฐ.2.1 เคร่ืองมือทางการเงินที่ความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญนับ

จากการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก แต่ไม่ได้เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน

ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต 

35ฐ.2.2 สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ณ วันที่รายงาน (แต่ไม่ได้

มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซ้ือหรือได้มาซ่ึงสนิทรัพย์ทางการเงิน) และ 

35ฐ.2.3 ลูกหน้ีการค้า สินทรัพย์ตามสัญญา หรือลูกหน้ีตามสัญญาเช่าที่ค่าเผื่อผล

ขาดทุนถูกวัดมูลค่าตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.15 ของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) 

35ฐ.3 สนิทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต เมื่อซ้ือหรือได้มาซ่ึงสนิทรัพย์ทางการ

เงิน 



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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35ฑ ส าหรับลูกหน้ีการค้า สนิทรัพย์ตามสญัญา และลูกหน้ีตามสญัญาเช่า ซ่ึงกิจการได้ถือปฏบัิติตาม

ย่อหน้าที่ 5.5.15 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน 

(เมื่อมีการประกาศใช้) ข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 35ฐ อาจอ้างอิงกับตารางการกันส ารอง 

(ดูภาคผนวก ข. ย่อหน้าที่ 5.5.35 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้))  

36   กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ ตามประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน ส าหรับเคร่ืองมือ 

  ทางการเงินภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี แต่ไม่ได้ถือปฏบัิติตาม 

  ข้อก าหนดของการด้อยค่าในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทาง 

  การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

  36.1 มู ล ค่ า ที่ เ ป็ น ตั ว แ ท น ที่ ดี ที่ สุ ด ข อ ง ฐ า น ะ เ ปิ ด สู ง สุ ด ต่ อ ค ว า ม เ สี่ ย ง 

ด้านเครดิต ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยไม่ต้องค านึงถึงหลักประกันที่มีอยู่หรือ

การด าเนินการใดๆ เพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือ (เช่น สัญญาที่ยินยอมให้หักกลบลบหน้ี

ระหว่างกัน ซ่ึงไม่เข้าเง่ือนไขของการหักกลบตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

การเปิดเผยข้อมูลน้ีไม่ได้ก าหนดส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงมูลค่าตามบัญชีเป็นตัว

แทนที่ดีที่สดุของฐานะเปิดสงูสดุต่อความเสี่ยงด้านเครดิต 

  36.2 รายละเอียดของหลักประกันที่กิจการถือไว้เพ่ือเป็นประกันและการด าเนินการใดๆ  

เพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือ และผลกระทบทางการเงินเหล่าน้ัน (เช่น มูลค่าหลักประกัน

และการด าเนินการใดๆ เพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือที่จะลดความเสี่ยงด้านเครดิต) โดย

ค านึงถึงมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต (ตามที่

เปิดเผยในย่อหน้าที่ 36.1 หรือแสดงด้วยมูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงิน) 

  36.3  (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

  36.4 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)   

37   (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

      

  หลกัประกนัและการด าเนินการใดๆ เพือ่เพิม่ความน่าเชื่อถอื 

38  ในกรณีที่กจิการได้รับสนิทรัพย์ทางการเงินหรือสนิทรัพย์ที่ไม่ใช่สนิทรัพย์ทางการเงินในระหว่าง

งวด เพ่ือเป็นหลักประกันหรือใช้ด าเนินการเพ่ิมความน่าเช่ือถือ (เช่น การค ้าประกัน) และ

สินทรัพย์ดังกล่าวเข้าเง่ือนไขการรับรู้รายการตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีหรือ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับสินทรัพย์ที่กิจการ

ถือไว้ ณ วันที่รายงานดังต่อไปนี้  

  38.1 ลักษณะและมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ และ 



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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  38.2  นโยบายของกิจการในการจ าหน่ายหรือการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ หากสินทรัพย์

เหล่าน้ันไม่สามารถจะเปล่ียนเป็นเงินสดได้ทนัท ี 

 

  ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 

39   กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้  

39.1 การวิเคราะห์ระยะเวลาครบก าหนดส าหรับหน้ีสินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ ์

(รวมถึงการออกสัญญาค า้ประกันทางการเงิน) เคยให้แสดงระยะเวลาคงเหลือก่อน

ครบก าหนดอายุตามสญัญา 
39.2 การวิเคราะห์ระยะเวลาครบก าหนดส าหรับหน้ีสินทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ ์

โดยเน้นแสดงระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก าหนดอายุตามสัญญา หากมีความจ าเป็นใน

การท าความเข้าใจจังหวะเวลาของกระแสเงินสด (ดูภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข11ข) 

39.3 รายละเอียดการบริหารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของกิจการที่ เกี่ ยวข้องกับ

รายละเอยีดในย่อหน้าที่ 39.1 และ 39.2  
   

  ความเสีย่งดา้นตลาด 

 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

40   กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้  เว้นแต่จะถือปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 41 แล้ว 

  40.1  การวิเคราะห์ความอ่อนไหวส าหรับความเสี่ยงด้านตลาดแต่ละประเภทที่กิจการเผชิญ

อยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน โดยแสดงถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลง 

ของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านตลาดที่มีต่อก าไรหรือขาดทุนและส่วนของ

เจ้าของของกจิการ ซ่ึงมีความเป็นไปได้ที่จะเกดิข้ึน ณ วันดังกล่าว  
  40.2 วิธกีารและสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว และ 

 40.3 การเปล่ียนแปลงวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากงวดก่อน 

รวมถึงเหตุผลของการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

41  หากกิจการมีการท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว ได้แก่ วิธี Value-At-Risk ซ่ึงสะท้อนถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง (เช่น อัตราดอกเบ้ียและอัตรา

แลกเปล่ียน) และใช้ผลของการวิเคราะห์ดังกล่าวในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน กิจการ

สามารถใช้การวิเคราะห์ความอ่อนไหวดังกล่าวเปิดเผยแทนการวิเคราะห์ที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 

40 ซ่ึงกจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้  

  41.1  ค าอธิบายวิธีที่ใช้ในการท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว รวมทั้งตัวแปรหลักและ

สมมติฐานที่ใช้ในการจัดท าข้อมูล และ 

 41.2  ค าอธิบายวัตถุประสงค์ของวิธีที่ใช้และข้อจ ากัดที่อาจท าให้ข้อมูลไม่สะท้อนมูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง 



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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   การเปิดเผยขอ้มลูความเสีย่งดา้นตลาดอ่ืน 

42  ในกรณีที่การวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 40 หรือ 41 ไม่ได้สะท้อนความ

เสี่ยงที่แท้จริงของเคร่ืองมือทางการเงิน (เช่น ความเสี่ยง ณ สิ้ นปี ไม่ได้สะท้อนความเสี่ยงใน

ระหว่างปี) กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงและเหตุผลที่ท  าให้เช่ือได้ว่าการวิเคราะห์ความ

อ่อนไหวดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวแทนที่เหมาะสม 

การโอนสินทรพัยท์างการเงิน 

42ก  การเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 42ข-42ซ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนสินทรัพย์ทางการ

เงินเป็นการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ เพ่ิมเติมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการ

ต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 42ข-42ซ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน กิจการ

ต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดที่โอน ซ่ึงไม่ถูกตัดรายการ

ออกจากบัญชีและส าหรับความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองใดๆ ในสินทรัพย์ที่โอน ณ วันที่รายงาน โดย

ไม่ค านึงว่ารายการโอนที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเกิดข้ึนเม่ือใด ส าหรับวัตถุประสงค์ของการถือปฏบัิติ

ตามข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าเหล่าน้ัน  กิจการโอนสินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมด

หรือสินทรัพย์ทางการเงินบางส่วน (สินทรัพย์ทางการเงินที่โอน) หากเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึง

ดังน้ี 

 42ก.1 การโอนสทิธติามสญัญาที่จะได้รับกระแสเงินสดของสนิทรัพย์ทางการเงินน้ัน หรือ 

 42ก.2 ยังคงไว้ซ่ึงสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน แต่คาด 

  ว่ามีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องจ่ายกระแสเงินสดให้แก่ผู้รับคนใดคนหน่ึงหรือ 

  หลายคนตามข้อตกลงน้ัน 

42ข กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลที่ท  าให้ผู้ใช้งบการเงินของกจิการ 

 42ข.1 เข้าใจความสัมพันธร์ะหว่างสินทรัพย์ทางการเงินที่โอน ซ่ึงไม่ถูกตัดรายการออกจาก

บัญชีทั้งจ านวนและหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง และ 

 42ข.2 สามารถประเมินลักษณะและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัด

รายการออกจากบัญชี ซ่ึงกจิการยังคงมีความเกี่ยวข้องต่อเน่ือง 

42ค กิจการที่ มีความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองในสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนหรือเป็นส่วนหน่ึงของ 

การโอน กิจการที่คงไว้ ซ่ึงสิทธิตามสัญญาหรือภาระผูกพันตามสัญญาในสินทรัพย์ 

ทางการเงินที่โอนหรือได้รับสิทธิหรือภาระผูกพันตามสัญญาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์

ทางการเงินที่โอน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการถือปฏบัิติตามข้อก าหนดของการเปิดเผย

ข้อมูลในย่อหน้าที่ 42จ-42ซ รายละเอยีดดังต่อไปน้ีไม่เข้าข่ายเป็นความเกี่ยวข้องต่อเน่ือง 

 42ค.1 การรับรองและการรับประกันตามปกติที่สัมพันธ์กับการโอนที่ฉ้อโกง และแนวคิดของ

การใช้เหตุผล ความซ่ือสัตย์สุจริตและการจัดการอย่างเที่ยงธรรมที่ท  าให้การโอนเป็น

โมฆะ ซ่ึงเป็นผลมาจากการด าเนินการตามกฎหมาย 



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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 42ค.2 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า สิทธิเลือกที่จะซ้ือจะขายหรือสัญญาอื่นที่ได้มาซ่ึงสินทรัพย์

ทางการเงินจากการโอนซ่ึงราคาตามสัญญา (หรือราคาที่ใช้สิทธิ) เป็นมูลค่ายุติธรรม

ของสนิทรัพย์ทางการเงินน้ัน หรือ 

 42ค.3 ข้อตกลงที่กิจการยังคงไว้ซ่ึงสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์ 

ทางการเงิน แต่คาดว่ามีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องจ่ายกระแสเงินสดให้แก่กิจการ

ใดกิจการหน่ึงหรือหลายกิจการและเป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 3.2.5.1-3.2.5.3 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้)  

  

 สินทรพัยท์างการเงินทีถู่กโอนโดยไม่ตดัรายการออกจากบญัชีทั้งจ านวน 

42ง กจิการอาจมีการโอนสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงมีบางส่วนหรือทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินน้ันที่

ไม่เข้าเง่ือนไขการตัดรายการออกจากบัญชี เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 42

ข.1 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูล ณ วันที่รายงานตามประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนซ่ึงไม่

ถูกตัดรายการออกจากบัญชีทั้งจ านวนดังน้ี 

42ง.1 ลักษณะของสนิทรัพย์ที่โอน 

42ง.2 ลักษณะของความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่กจิการมีอยู่ 

42ง.3 ลักษณะของความสัม พันธ์ ร ะห ว่ า งสินท รัพ ย์ที่ โ อนและห น้ีสินที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  

รวมถึงข้อจ ากดัที่เกดิจากการโอนการใช้สนิทรัพย์น้ันที่กจิการรายงาน 

42ง.4 ตารางการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอน มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง

และฐานะสุทธิ (ความแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนและหน้ีสินที่

เกี่ยวข้อง) เม่ือคู่สญัญาที่เกี่ยวข้องกบัหน้ีสนิมีภาระผูกพันเฉพาะกบัสนิทรัพย์ที่โอน 

 42ง.5 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่โอนและหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง หากกิจการยังคงรับรู้สินทรัพย์ 

 ที่โอนทั้งหมด 

42ง.6 มูลค่าตามบัญชีรวมของสินทรัพย์เดิมก่อนการโอน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่

กิจการยังคงรับรู้ และมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง หากกิจการยังคงรับรู้

สินทรัพย์ตามขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเน่ือง (ดูย่อหน้าที่ 3.2.6.3.2 และ 

3.2.16 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน 

(เมื่อมีการประกาศใช้)) 

 

 สินทรพัยท์างการเงินทีถู่กโอนโดยตดัรายการออกจากบญัชีทั้งจ านวน 

42จ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 42ข.2 เมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์ทางการ 

เงินที่โอนออกจากบัญชีทั้งจ านวน (ดูย่อหน้าที่ 3.2.6.1 และ 3.2.6.3.1 ของมาตรฐานการ 

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) แต่ยังคงมี



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองในสนิทรัพย์เหล่าน้ัน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย

โดยแยกตามประเภทของความเกี่ยวข้องต่อเน่ือง ณ วันที่รายงานข้อมูล 

 42จ.1 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการและ 

  แสดงความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองในสนิทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการออกจากบัญชีของ 

  กิจการ และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ ถูกรับรู้รายการแยกเป็น 

  รายบรรทดั 

 42จ.2 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองในสินทรัพย์ 

  ทางการเงินที่ถูกตัดรายการออกจากบัญชีของกจิการ 

 42จ.3 จ านวนที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของฐานะเปิดสูงสุดต่อผลขาดทุนจากความเกี่ยวข้อง

ต่ อ เ น่ื อ ง ใ น สิ น ท รั พ ย์ ท า ง ก า ร เ งิ น ที่ ถู ก ตั ด ร า ย ก า ร อ อ ก จ า ก 

 บัญชี และข้อมูลที่แสดงว่าฐานะเปิดสงูสดุต่อผลขาดทุนถูกพิจารณาอย่างไร 

 42จ.4 กระแสเงินสดไหลออกที่ไม่ได้คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันหรืออาจก าหนดให้ซ้ือคืน

สนิทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี (เช่น ราคาใช้สิทธิของข้อตกลงสิทธิ

เลือกที่จะซ้ือจะขาย) หรือจ านวนอื่นซ่ึงสามารถจ่ายช าระหน้ีต่อผู้รับโอนโดยค านึงถึง

สนิทรัพย์ที่โอน หากกระแสเงินสดไหลออกมีความผันแปร จ านวนเงินที่เปิดเผยควรจะ

ข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขที่ปรากฏ ณ วันที่รายงานแต่ละวัน 

 42จ.5 การวิเคราะห์ระยะเวลาครบก าหนดอายุของกระแสเงินสดไหลออกที่ไม่ได้คิดลดเป็น

มูลค่าปัจจุบันหรืออาจก าหนดให้ซ้ือคืนสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการออกจาก

บัญชีหรือจ านวนอื่นซ่ึงสามารถจ่ายช าระหน้ีต่อผู้รับโอนโดยค านึงถึงสินทรัพย์ที่โอน 

กิจการต้องแสดงระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก าหนดตามสัญญาของความเกี่ยวข้อง

ต่อเน่ืองของกจิการ 

 42จ.6 ข้อมูลเชิงคุณภาพซ่ึงอธิบายและสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณตามที่ก  าหนด 

  ในย่อหน้าที่ 42จ.1-42จ.5 

42ฉ กิจการอาจรวมข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 42จ โดยค านึงถึงสินทรัพย์น้ันๆ หากกิจการมี

ความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองมากกว่าหน่ึงประเภทในสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการออกจาก

บัญชี และรายงานภายใต้ความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองเพียงประเภทเดียว 

42ช นอกจากน้ี กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองแต่ละประเภทดังน้ี 

 42ช.1 ผลก าไรหรือผลขาดทุนที่รับรู้ ณ วันที่โอนสนิทรัพย์ 

 42ช.2 รายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู้จากความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองในสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัด 

  รายการออกจากบัญชีของกิจการทั้งในรอบระยะเวลารายงานและมูลค่าสะสม (เช่น  

  มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธท์ี่เปล่ียนแปลง) 

 42ช.3 หากมูลค่ารวมของรายได้จากการโอน (ซ่ึงเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการออกจากบัญชี) 

 ไม่ได้กระจายอย่างสม ่าเสมอตลอดรอบระยะเวลารายงาน (เช่น หากสัดส่วนที่มี



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

      38 

                   

 

นั ย ส า คั ญ ข อ ง จ า น ว น ร ว ม ข อ ง ก า ร โ อ น เ กิ ด ขึ้ น  ณ  วั น ปิ ด บั ญ ชี ข อ ง 

 รอบระยะเวลารายงาน)  

  42ช.3.1 หากการโอนที่ส าคัญที่สุดเกิดข้ึนภายในรอบระยะเวลารายงาน (เช่น 5 วัน 

   สดุท้ายก่อนสิ้นสดุรอบระยะเวลารายงาน) 

  42ช.3.2 จ านวนที่รับรู้จากการโอนในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน (เช่น ผลก าไร 

   หรือผลขาดทุนที่เกี่ยวข้อง) และ 

  42ช.3.3 จ านวนรวมของรายได้จากการโอนในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับแต่ละรอบระยะเวลาที่มีการน าเสนองบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

  

 ขอ้มูลเพิม่เติม 

42ซ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลอื่นเพ่ิมเติมที่พิจารณาว่ามีความจ าเป็นที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 42ข 

 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่9  มาถือปฏิบติัเป็นครั้งแรก  

42ฌ  ในรอบระยะเวลารายงานซ่ึงรวมถึงวันที่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก กิจการต้องเปิดเผย

ข้อมูลดังต่อไปนี้  โดยแยกตามประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วันที่

ถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรก 

 42ฌ.1 ประเภทการวัดมูลค่าและมูลค่าตามบัญชีเดิมตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ที่ 105 เร่ือง การบญัชีส าหรบัเงินลงทนุในตราสารหน้ีและตราสารทนุ  

 42ฌ.2 ประเภทการวัดมูลค่าและมูลค่าตามบัญชีใหม่ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงาน 

  ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

42ฌ.3 มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินที่ ถูก

ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนในงวดก่อนหน้า แต่ไม่ถูก

ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนอีกต่อไป โดยแยกระหว่างมูล

ค่าที่ต้องเปล่ียนแปลงการจัดประเภทรายการจากข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และมูลค่าที่

กจิการเลือกที่จะเปล่ียนแปลงการจัดประเภทรายการ ณ วันที่ถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรก 

42ญ ในรอบระยะเวลารายงานซ่ึงรวมถึงวันที่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก กิจการต้องเปิดเผย

ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจเกี่ยวกบั 

42ญ.1 วิธีที่กิจการได้ถือปฏิบัติตามข้อก าหนดการจัดประเภทรายการในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเ งิน  ฉบับที่  9 เ ร่ือง เครื่องมือทางการเ งิน  ( เมื่ อมีการประกาศใช้ )  



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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กบัสนิทรัพย์ทางการเงินซ่ึงต้องเปล่ียนแปลงการจัดประเภทเน่ืองจากการถือปฏบัิติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) 

 42ญ.2 เหตุผลในการก าหนดหรือยุติการก าหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทาง 

การเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ณ วันที่ถือปฏิบัติเป็นคร้ัง

แรก 

42ฎ ในรอบระยะเวลารายงานที่กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดการจัดประเภทรายการและ 

การวัดมูลค่าส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) เป็นคร้ังแรก กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่

ก  าหนดในย่อหน้าที่ 42ฏ-42ฒ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ตามที่ได้ก าหนด

ในย่อหน้าที่ 7.2.15 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทาง

การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)  

42ฏ ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 42ฎ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลการเปล่ียนแปลงการจัดประเภท

รายการของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วันที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) เป็นคร้ังแรก 

โดยแยกแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้  

42ฏ.1 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

42ฏ.2 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบัญชีที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในการวัดมูลค่าซ่ึง

เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 

9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

การเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้านี้ ไม่จ าเป็นต้องถือปฏบัิติหลังจากรอบระยะเวลารายงานประจ าปี

ที่กิจการได้ถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก ตามข้อก าหนดการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าส าหรับ

สนิทรัพย์ทางการเงินในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน 

(เมื่อมีการประกาศใช้)  

42ฐ ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 42ฎ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี ส าหรับสินทรัพย์ทาง

การเงินและหน้ีสินทางการเงินที่ถูกเปล่ียนแปลงการจัดประเภทรายการเป็นการวัดมูลค่าด้วย

ราคาทุนตัดจ าหน่าย และส าหรับสนิทรัพย์ทางการเงินที่ถูกเปล่ียนแปลงการจัดประเภทรายการ

จากมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนเป็นการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)  

 42ฐ.1 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา 

  รายงาน และ 



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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42ฐ.2 ผลก าไรหรือผลขาดทุนของมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนหรือก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน หากสินทรัพย์ทางการเงินหรือ

หน้ีสนิทางการเงินไม่ได้ถูกเปล่ียนแปลงการจัดประเภทรายการ 

การเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้านี้ ไม่จ าเป็นต้องถือปฏบัิติหลังจากรอบระยะเวลารายงานประจ าปี

ที่กจิการได้ถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรก ตามข้อก าหนดการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าส าหรับ

สนิทรัพย์ทางการเงินในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน 

(เมื่อมีการประกาศใช้)  

42ฑ ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 42ฎ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี ส าหรับสินทรัพย์ทาง

การเงินและหน้ีสินทางการเงินที่ถูกเปล่ียนแปลงการจัดประเภทรายการจากมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรหรือขาดทุนอนัเป็นผลมาจากการปฏบัิติในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)  

 42ฎ.1 อตัราดอกเบ้ียที่แท้จริงที่ก  าหนดในวันที่ถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรก และ 

 42ฎ.2 รายได้ดอกเบี้ ยหรือค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียที่รับรู้ 

 หากกจิการก าหนดให้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินเป็นมูลค่า 

ตามบัญชีใหม่ ณ วันที่ถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก (ดูย่อหน้าที่  7.2.11 ของมาตรฐานการ 

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) การเปิดเผย

ข้อมูลตามย่อหน้าน้ีต้องถือปฏบัิติในทุกรอบระยะเวลารายงานจนกว่าจะตัดรายการออกจากบัญชี 

นอกจากวิธีดังกล่าว การเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าน้ีไม่จ าเป็นต้องถือปฏิบัติหลังจากรอบ

ระยะเวลารายงานประจ าปีที่กิจการได้ถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรกตามข้อก าหนดการจัดประเภท

รายการและการวัดมูลค่าส าหรับสนิทรัพย์ทางการเงินในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ

ที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

42ฒ การเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 42ฎ-42ฑ และในย่อหน้าที่ 25 ของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ี ต้องช่วยให้สามารถกระทบยอด ณ วันที่ถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรกระหว่าง 

 42ฒ.1 ประเภทของการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เร่ือง การบญัชีส าหรบั

เงินลงทนุในตราสารหน้ีและตราสารทนุ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 

9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และ 

 42ฒ.2 ประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน  

42ณ ณ วันที่ถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรกตามหัวข้อที่ 5.5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ือช่วยให้

สามารถกระทบยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวดของค่าเผ่ือหน้ีสงสัญจะสูญตามที่ก  าหนดใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เร่ือง หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ ค่าเผ่ือการด้อยค่าตามที่

ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เร่ือง การบญัชีส าหรบัเงินลงทุนในตราสารหน้ีและ

ตราสารทุน และประมาณการหน้ีสินตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทีอ่าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการ



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ประกาศใช้) กับยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวดของค่าเผื่อผลขาดทุนตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ส าหรับ

สนิทรัพย์ทางการเงินกจิการต้องเปิดเผยข้อมูลตามประเภทการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินที่

เกี่ยวข้องตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนใน

ตราสารหน้ีและตราสารทนุ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทาง

การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และต้องแสดงแยกผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในประเภท

การวัดมูลค่าที่มีต่อค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันนั้น 

42ด ในรอบระยะเวลารายงานซ่ึงรวมถึงวันที่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เครื่องมือทางการเงิน มาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก กิจการไม่ต้องเปิดเผยมูลค่าของแต่ละรายการที่

จะถูกรายงานตามข้อก าหนดการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า (รวมถึงข้อก าหนดที่

เกี่ยวข้องกบัการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงินและการด้อยค่าตาม

หัวข้อ 5.4 และ 5.5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทาง

การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ของ 

42ด.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) ส าหรับรอบระยะเวลางวดก่อน  

 42ด.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เร่ือง การบญัชีส าหรบัเงินลงทนุในตราสารหน้ีและตรา

สารทนุ ส าหรับรอบระยะเวลางวดปัจจุบัน 

42ต ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 7.2.4 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง 

เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หากไม่สามารถท าได้ (ตามที่ระบุในมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทาง

บัญชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้)) ณ วันที่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรกส าหรับ

กิจการในการประเมินการเปล่ียนแปลงขององค์ประกอบมูลค่าของเงินตามเวลาตามที่ก  าหนด

ในภาคผนวก ข. ย่อหน้าที่ ข4.1.9ข-ข4.1.9ง ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ตามข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่ปรากฏ ณ 

การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน กิจการต้องประเมินลักษณะกระแส

เงินสดตามสญัญาของสนิทรัพย์ทางการเงินตามข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่ปรากฏ ณ การรับรู้

รายการเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน โดยไม่ต้องค านึงถึงข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับ

การเปล่ียนแปลงขององค์ประกอบมูลค่าของเงินตามเวลาในภาคผนวก ข. ย่อหน้าที่ ข4.1.9ข-

ข4.1.9.ง ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี

การประกาศใช้) กจิการต้องเปิดเผยมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ในรายงานของสินทรัพย์ทางการเงิน

ซ่ึงลักษณะกระแสเงินสดตามสญัญาถูกประเมินตามข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่ปรากฏ ณ การ

รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน โดยไม่ต้องค านึงถึงข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง

กบัการเปล่ียนแปลงขององค์ประกอบมูลค่าของเงินตามเวลาในภาคผนวก ข. ย่อหน้าที่ ข4.1.9



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ข-ข4.1.9ง ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมี

การประกาศใช้) จนกว่าสนิทรัพย์ทางการเงินเหล่านั้นจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี 

42ถ ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 7.2.5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง 

เครื่องมือทางการเงิน หากไม่สามารถท าได้ (ตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผิดพลาด) ณ วันที่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน 

มาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรกส าหรับกิจการในการประเมินว่า มูลค่ายุติธรรมของการช าระก่อน

ก าหนดไม่มีนัยส าคัญตามที่ก  าหนดในภาคผนวก ข. ย่อหน้าที่ ข4.1.12.3 ของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน ตามข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่

ปรากฏ ณ การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพย์ทางการเงินหรือไม่ กิจการต้องประเมิน

ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินตามข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่

ปรากฏ ณ การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพย์ทางการเงิน น้ัน โดยไม่ต้องค านึงถึง

ข้อยกเว้นส าหรับการจ่ายช าระก่อนก าหนดในภาคผนวก ข. ย่อหน้าที่ ข4.1.12 ของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) กิจการ

ต้องเปิดเผยมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ในรายงานของสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงลักษณะกระแสเงิน

สดตามสัญญาถูกประเมินตามข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่ปรากฏ ณ การรับรู้รายการเม่ือ

เร่ิมแรกของสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน โดยไม่ต้องค านึงถึงข้อยกเว้นส าหรับการจ่ายช าระก่อน

ก าหนดในภาคผนวก ข. ย่อหน้าที่ ข4.1.12 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) จนกว่าสินทรัพย์ทางการเงินเหล่าน้ันจะถูก

ตัดรายการออกจากบัญชี 

 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

43  กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินประจ าปีส าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป หากกิจการเลือกถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก่อนวันถือปฏิบัติ กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงดังกล่าวและกิจการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เ ค รื่ อ ง มื อ ท า ง ก า ร เ งิ น  แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ก า ร บั ญ ชี  ฉ บั บ ที่  3 2  เ ร่ื อ ง  

การแสดงรายการส าหรบัเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) โดยไม่สามารถปฏบัิติ

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับ

เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

ของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกนั  

44   ส าหรับงบการเงินประจ าปีที่กิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็น

คร้ังแรก กิจการไม่จ าเป็นต้องแสดงข้อมูลเปรียบเทยีบส าหรับการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดใน



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ย่อหน้าที่ 31 ถึง 42 ซ่ึงเกี่ยวกับลักษณะและระดับของความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากเคร่ืองมือทาง

การเงิน นอกจากน้ี หากกิจการเลือกใช้วิธีแบบเปล่ียนทันที (แทนวิธีปรับปรุงย้อนหลัง) การ

ค านวณอตัราดอกเบ้ียที่แท้จริงส าหรับสัญญาที่เกิดข้ึนก่อนวันแรกที่มีการถือปฏบัิติโดยค านวณ

จากกระแสเงินสดนับต้ังแต่วันแรกที่มีการถือปฏบัิติ และการเลือกใช้นโยบายบัญชีป้องกันความ

เสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ใช้อยู่ต่อไป ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน ให้กจิการเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

44ก  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ข  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ค  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ง  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  
44จ  (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

44ฉ  (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 
44ช  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ซ-44ญ (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

44ฎ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ฏ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ฐ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ฑ (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

44ฒ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ณ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ด (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ต (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ถ-44บ (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

44ป (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ผ (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

44ฝ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44พ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ฟ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ภ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44ม (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัอืน่  

45  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 103 เร่ือง การ

เปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินของธนาคารและสถาบนัการเงินทีค่ลา้ยคลึงกนั และข้อก าหนดที่



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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เกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 เร่ือง การแสดงรายการและการ

เปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน    



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ภาคผนวก ก 

ค านยิาม 

ภาคผนวกนี้ เป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  

 
ความเสีย่งดา้นเครดิต ความเสี่ยงที่คู่สัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินฝ่ายหน่ึงจะท าให้เกิดผลขาดทุน

ทางการเงินต่อคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงโดยการที่ไม่สามารถจ่ายช าระภาระผูกพัน  

 
ระดบัการประเมิน

ความเสีย่งดา้นเครดิต 

 

การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตซ่ึงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเสี่ยงจากการไม่

ปฏบัิติตามสญัญาที่เกดิข้ึนกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

ความเสีย่งดา้นสกุลเงิน ความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงิน

จะมีความผันผวนอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 

 

ความเสีย่งดา้นอตัรา

ดอกเบี้ ย 

ความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงิน

จะมีความผันผวนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

 

ความเสี่ยงดา้นสภาพ

คล่อง 

ความเสี่ยงที่กิจการจะเผชิญกับความยากล าบากในการช าระคืนภาระผูกพันที่

เกี่ยวข้องกับหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงต้องจ่ายช าระด้วยเงินสดหรือสินทรัพย์ทาง

การเงินอื่น 

 

เงินกูย้ืม เงินกู้ยืมเป็นหน้ีสินทางการเงิน ที่นอกเหนือจากเจ้าหน้ีการค้าระยะสั้นซ่ึงมีระยะเวลา

การจ่ายช าระตามปกติ 
 

ความเสีย่งดา้นตลาด ความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงิน

จะมีความผันผวนอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด ความเสี่ยงด้าน

ตลาดประกอบด้วยความเสี่ยง 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงดา้นสกุลเงิน ความ

เสีย่งดา้นอตัราดอกเบี้ ย และความเสีย่งดา้นราคาอื่น 

 

ความเสีย่งดา้นราคาอื่น  ความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงิน

จะมีความผันผวนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด (นอกเหนือจาก

การเปล่ียนแปลงที่เกิดจากความเสี่ยงดา้นอตัราดอกเบี้ ยหรือความเสี่ยงดา้น

สกุลเงิน) การเปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยเฉพาะกับเคร่ืองมือ



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ทางการเงินแต่ละประเภทหรือกับผู้ออกเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน หรือปัจจัยอื่นๆ ที่

มีผลกระทบต่อเคร่ืองมือทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันซ่ึงมีการซ้ือขายอยู่ใน

ตลาด 

 

นิยามของค าศัพทต่์อไปน้ีถูกก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 11 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดง

รายการส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน  ย่อหน้าที่ 9 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรบัรูแ้ละการ

วดัมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน  ภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เครือ่งมือทางการเงิน  หรือภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13  เร่ือง การวดั

มูลค่ายุติธรรม  และถูกน ามาถือปฏิบัติในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี โดยมีความหมายตามที่

ก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน มาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าเครือ่งมือทางการเงิน   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13  เร่ือง การวดัมูลค่า

ยติุธรรม  

 ราคาทุนตัดจ าหน่ายของสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงิน 

 สนิทรัพย์ตามสญัญา 

 สนิทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต 

 การตัดรายการออกจากบัญชี 

 ตราสารอนุพันธ ์

 เงินปันผล 

 วิธอีตัราดอกเบ้ียที่แท้จริง 

 ตราสารทุน  

 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึน 

 มูลค่ายุติธรรม 

 สนิทรัพย์ทางการเงิน 

 สญัญาค า้ประกนัทางการเงิน 

 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 หน้ีสนิทางการเงิน 

 หน้ีสนิทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 รายการที่คาดการณ์ไว้ 

 มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ทางการเงิน 

 เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง  



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
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 การถือไว้เพ่ือค้า 

 ผลก าไรหรือผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

 ค่าเผื่อผลขาดทุน 

 การค้างช าระ 

 สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต้ังแต่เม่ือเร่ิมแรกที่ ซ้ือหรือได้มาซ่ึงสินทรัพย์

ทางการเงิน 

 วันที่จัดประเภทรายการใหม่ 

 วิธปีกติของการซ้ือหรือการขาย 
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ภาคผนวก ข 

แนวทางปฏิบติั 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

 

ประเภทของเครื่องมือทางการเงินและระดบัของการเปิดเผยขอ้มูล (ย่อหนา้ที ่6) 

ข1  ย่อหน้าที่ 6 ก าหนดให้กิจการจัดกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินตามประเภทที่เหมาะสมต่อลักษณะ

ของข้อมูลที่ต้องเปิดเผย โดยต้องค านึงถึงลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวด้วย ประเภท

ของเคร่ืองมือทางการเงินที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 6 ถูกก าหนดขึ้นโดยกิจการ ดังน้ันจึงแตกต่างจาก

ประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (ซ่ึงก าหนดวิธีการวัดมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินและวิธีการรับรู้

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม) 

ข2   ในการก าหนดประเภทเคร่ืองมือทางการเงิน กจิการต้องด าเนินการต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย 

 ข2.1 แยกเคร่ืองมือที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายออกจากเคร่ืองมือที่วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม 

 ข2.2 แยกเคร่ืองมือทางการเงินที่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินอกีประเภทหน่ึง 

ข3  ภายใต้สถานการณ์หน่ึงๆ กิจการจะเป็นผู้ตัดสินใจถึงความละเอียดของข้อมูลที่ให้ เพ่ือให้

เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี และการให้ความส าคัญใน

ข้อก าหนดแต่ละเร่ือง รวมทั้งวิธีการจัดกลุ่มข้อมูลทั้งหมดในการน าเสนอภาพรวมของข้อมูลน้ัน 

เพ่ีอไม่ให้มีการรวมข้อมูลที่มีลักษณะแตกต่างกันไว้ด้วยกัน ดังน้ันจึงจ าเป็นต้องหาจุดสมดุล

ระหว่างงบการเงินที่อาจน าเสนอข้อมูลละเอียดเกินความจ าเป็นซ่ึงไม่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบ

การเงินกับงบการเงินที่อาจน าเสนอข้อมูลไม่ชัดเจนเพราะสรุปรวมข้อมูลมากเกินไป เช่น 

กิจการต้องไม่ท าให้ข้อมูลส าคัญมีความคลุมเครือ โดยการน าข้อมูลดังกล่าวไปรวมไว้กับข้อมูล

อื่นๆ ที่ไม่มีนัยส าคัญ ในท านองเดียวกันกิจการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่สรุปภาพรวมมาก

เกินไป ที่จะปิดบังความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างรายการแต่ละรายการหรือระหว่างความเสี่ยง

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ข4   (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 
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 การเปิดเผยขอ้มูลอื่นๆ - นโยบายการบญัชี (ย่อหนา้ที ่21) 

  

ข5  ย่อหน้าที่  21 ก าหนดให้เปิดเผยเกณฑ์ (หรือหลักการ) การวัดมูลค่าที่ใช้ในการจัดท า 

งบการเงินและนโยบายการบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าความเข้าใจในงบการเงิน ข้อมูลที่

ควรเปิดเผยส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินอาจรวมถึงรายการต่อไปนี้  

 ข5.1 ส าหรับหน้ีสินทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ให้เปิดเผย

ข้อมูลดังต่อไปนี้  

 ข5.1.1 ลักษณะของหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงกิจการก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 ข5.1.2 เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวในการรับรู้รายการเมื่อ

เร่ิมแรก และ 

 ข5.1.3 วิธทีี่กจิการได้ถือปฏบัิติเป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 4.2.2 ของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้)  

  ข5.1.1 ส าหรับสนิทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ให้เปิดเผย 

 ข5.1.1.1 ลักษณะของสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงกิจการก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 

   ผ่านก าไรหรือขาดทุน และ 

 ข5.1.1.2 กิจการได้ปฏิบัติเป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 4.1.5 ของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เ ร่ือง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการ

ประกาศใช้) หรือไม่ อย่างไร 

  ข5.2  (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

  ข5.3  ในวิธีปกติของการซ้ือหรือการขาย กิจการรับรู้หรือตัดรายการออกจากบัญชีในวันที่มี

การซ้ือขาย (trade date) หรือวันที่ มีการจ่ายช าระ (settlement date)  

(ดูย่อหน้าที่ 3.1.2 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทาง

การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

 ข5.4 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)  

 ข5.5 วิธีการก าหนดผลก าไรหรือผลขาดทุนสุทธิของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละประเภท (ดู

ย่อหน้าที่ 20.1) เช่น ผลก าไรหรือผลขาดทุนสุทธิที่เกิดจากรายการที่แสดงด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ได้รวมรายได้ดอกเบี้ ยหรือรายได้เงินปันผลด้วยหรือไม่ 

  ข5.6  (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)  
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 ข5.7 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)  

 นอกจากน้ี ย่อหน้าที่ 122 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การ

น าเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ดุลย

พินิจของฝ่ายบริหารในการปฏบัิติตามนโยบายการบัญชีที่กิจการเลือกใช้ และการใช้ดุลยพินิจซ่ึง

มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อมูลค่าที่รับรู้ในงบการเงิน นอกเหนือจากการเปิดเผยเกี่ยวกับ

การประมาณการ รวมทั้งเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่ส าคัญหรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน

อื่นๆ  

ลกัษณะและระดบัของความเสีย่งทีเ่กิดข้ึนจากเครือ่งมือทางการเงิน (ย่อหนา้ที ่31 ถงึ 42) 

ข6  การเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 31 ถึง 42 ต้องเปิดเผยในงบการเงินหรือเปิดเผย
ในเอกสารเผยแพร่อื่นๆ ที่มีการอ้างอิงกับงบการเงิน เช่น รายงานค าอธิบายจากฝ่ายบริหาร

หรือรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงซ่ึงผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าถึงได้ภายใต้เง่ือนไขเดียวกับงบ

การเงิน และภายในช่วงเวลาเดียวกัน โดยงบการเงินที่ไม่มีการอ้างอิงไปยังข้อมูลดังกล่าวจะถือ

ว่าเป็นงบการเงินที่ไม่สมบูรณ์ 

   

  การเปิดเผยขอ้มูลเชิงปริมาณ (ย่อหนา้ที ่34) 

ข7  ย่อหน้าที่ 34.1 ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลสรุปเชิงปริมาณเกี่ยวกับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงของ

กจิการ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่เสนอเป็นการภายในแก่ผู้บริหารส าคัญของกิจการ หากกิจการใช้

วิธีในการบริหารฐานะเปิดต่อความเสี่ยงหลายวิธี กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลโดยใช้วิธีใดวิธีหน่ึง

หรือหลายวิธีร่วมกันซ่ึงให้ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและข้อมูลที่ น่าเช่ือถือที่สุด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลง

ประมาณการทางบญัชี และขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) ได้อธบิายความเกี่ยวข้องกับการ

ตัดสนิใจและความน่าเช่ือถือของข้อมูลไว้แล้ว 

ข8  ย่อหน้าที่ 34.3 ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระจุกตัวของความเสี่ยง การกระจุกตัว

ของความเสี่ยงเกดิข้ึนจากเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกันและได้รับผลกระทบที่

คล้ายคลึงกนัจากการเปล่ียนแปลงในสภาวะทางเศรษฐกิจหรือสถานการณ์อื่นๆ การระบุถึงการ

กระจุกตัวของความเสี่ยงต้องอาศัยการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ โดยพิจารณาจากสถานการณ์

ต่างๆ ของกิจการ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระจุกตัวของความเสี่ยงต้องรวมถึงรายการ

ต่อไปนี้  

  ข8.1 รายละเอียดของวิธีการที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาหรือก าหนดการกระจุกตัวของความ

เสี่ยง 

  ข8.2 รายละเอียดของลักษณะร่วมซ่ึงเป็นตัวก าหนดการกระจุกตัวแต่ละประเภท (เช่น 

คู่สญัญา เขตทางภมูิศาสตร์ สกุลเงิน หรือตลาด) และ 
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  ข8.3 มูลค่าของฐานะเปิดต่อความเสี่ยง ซ่ึงเกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินทุกประเภทที่มี

ลักษณะดังกล่าวร่วมกนั 

  

 แนวทางการบริหารจัดการความเสีย่งดา้นเครดิต (ย่อหนา้ที ่35ฉ-35ช) 

ข8ก ย่อหน้าที่ 35ฉ.2 ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีให้ค านิยามการไม่ปฏบัิติตามสัญญาส าหรับ

เคร่ืองมือทางการเงินที่แตกต่างกนัของกิจการ และเหตุผลในการเลือกใช้ค านิยามเหล่าน้ัน การ

พิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินที่ควรรับรู้

ซ่ึงขึ้นอยู่กบัความเสี่ยงของการไม่ปฏบัิติตามสญัญาที่เกดิข้ึนนับจากการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก

ที่เพ่ิมข้ึนตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.9 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือไม่ ข้อมูลเกี่ยวกับค านิยามของการไม่ปฏิบัติ

ตามสัญญาของกิจการจะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจวิธีที่กิจการถือปฏิบัติเกี่ยวกับผลขาดทุน

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) อย่างไร ซ่ึงอาจรวมถึง 

 ข8ก.1 ปัจจัยเชิงคุณภาพและปัจจัยเชิงปริมาณที่ใช้พิจารณาค านิยามของการไม่ปฏิบัติตาม

สญัญา 

 ข8ก.2 การใช้ค านิยามที่แตกต่างกนักบัประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินที่แตกต่างกนั และ 

 ข8ก.3 สมมติฐานเกี่ยวกบัอตัราการแก้ไขปัญหา (กล่าวคือ จ านวนของสินทรัพย์ทางการเงินที่

จะกลับสู่สถานะปกติ) หลังจากการไม่ปฏบัิติตามสญัญาส าหรับสนิทรัพย์ทางการเงิน 

ข8ข เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินนโยบายการปรับโครงสร้างและการเปล่ียนแปลงของ

นโยบายของกิจการ ย่อหน้าที่ 35ฉ.6.1 ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่กิจการติดตาม

ระดับของค่าเผื่อผลขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยในงวดก่อนตามที่ก  าหนดในย่อ

หน้าที่ 35ฉ.6.2 ซ่ีงถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยจ านวนที่เท่ากับผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึน

ตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.3 ของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ข้อมูลเชิงปริมาณจะ

ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินที่เพ่ิมข้ึนในภายหลัง ซ่ึง

อาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินที่เปล่ียนแปลงไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 35ฉ.

6.1 ที่กลับไปวัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยมูลค่าที่เท่ากับผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอด

อายุของเคร่ืองมือทางการเงิน (กล่าวคือ อตัราการเสื่อมค่า) 

ข8ค ย่อหน้าที่ 35ช.1 ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัพ้ืนฐานของข้อมูลและสมมติฐานและเทคนิค

ในการประมาณการที่ถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของการด้อยค่าในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) สมมติฐานและข้อมูลของ

กจิการที่ใช้วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนหรือพิจารณาระดับการเพ่ิมขึ้นของ

ความเสี่ยงด้านเครดิตนับจากการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก อาจรวมถึงข้อมูลที่ภายในในอดีตหรือ



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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รายงานการจัดอันดับและสมมติฐานเกี่ยวกับอายุที่คาดการณ์ของเคร่ืองมือทางการเงินและ

จังหวะเวลาในการจ าหน่ายหลักประกนั 

  

 การเปลีย่นแปลงในค่าเผือ่ผลขาดทุน (ย่อหนา้ที ่35ซ) 

ข8ง กจิการต้องอธิบายเหตุผลส าหรับการเปล่ียนแปลงในค่าเผ่ือผลขาดทุนในระหว่างงวดตามที่ก าหนด 

 ในย่อหน้าที่ 35ซ นอกจากน้ี กิจการต้องกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนจากยอดคงเหลือต้นงวด 

 ไปยังยอดคงเหลือสิ้นงวด ซ่ึงอาจจ าเป็นต้องอธบิายการเปล่ียนแปลงดังกล่าวด้วย  

ค าอธบิายน้ันอาจรวมถึงการวิเคราะห์เหตุผลของการเปล่ียนแปลงในค่าเผื่อผลขาดทุนใน

ระหว่างงวด รวมถึง 

 ข8ง.1 องค์ประกอบของกลุ่ม 

 ข8ง.2 ปริมาณของเคร่ืองมือทางการเงินที่ซ้ือหรือได้มา และ 

 ข8ง.3 ความรุนแรงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึน 

ข8จ ส าหรับข้อตกลงการให้กู้ยืมและสัญญาค ้าประกันทางการเงิน ค่าเผื่อผลขาดทุนจะรับรู้เป็น

ประมาณการหน้ีสิน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในค่าเผ่ือผลขาดทุน

ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินแยกจากข้อตกลงการให้กู้ยืมและสัญญาค ้าประกันทางการเงิน

เหล่านั้น อย่างไรกต็าม หากเคร่ืองมือทางการเงินรวมทั้งเงินให้สินเช่ือ (กล่าวคือ สินทรัพย์ทาง

การเงิน) และภาระผูกพันที่ยังไม่ได้เบิกใช้ (กล่าวคือ ข้อตกลงการให้กู้ยืม) และกิจการไม่

สามารถระบุแยกผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนขององค์ประกอบของข้อตกลงการให้กู้ยืมจาก

องค์ประกอบของสินทรัพย์ทางการเงินเหล่าน้ัน ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนของการให้กู้ยืม

ต้องรับรู้พร้อมกบัค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับสนิทรัพย์ทางการเงิน ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนที่

เกนิกว่ามูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสนิทรัพย์ทางการเงิน จะต้องรับรู้เป็นประมาณการหน้ีสนิ 

  

 หลกัประกนั (ย่อหนา้ที ่35ฎ) 

ข8ฉ ย่อหน้าที่ 35ฎ ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผลกระทบของหลักประกัน

และการด าเนินการใดๆ เพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือต่อมูลค่าของผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 

กิจการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของหลักประกันและการด าเนินการใดๆ 

เพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือ และไม่ต้องแสดงมูลค่าที่แท้จริงของหลักประกันซ่ึงรวมอยู่ในการ

ค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน (กล่าวคือ ผลขาดทุนที่อาจจะเกิดข้ึนเม่ือ

ลูกหน้ีไม่สามารถปฏบัิติตามสญัญา) 

ข8ช รายละเอยีดของหลักประกนัและผลกระทบของหลักประกันต่อมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิต

ที่คาดว่าจะเกดิข้ึน ซ่ึงรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้  

ข8ช.1 ประเภทหลักของหลักประกันที่ถือไว้และการด าเนินการใดๆ เพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือ 

(ตั วอ ย่ าง เ ช่ น  การค ้ าประกั นในภายหลั ง ซ่ึ งตราสารอนุ พันธ์ ด้ าน เครดิ ต 

และข้อตกลงการหักกลบซ่ึงไม่เข้าเง่ือนไขของการหักกลบตามที่ก  าหนดในมาตรฐาน 



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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การบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้)) 

 ข8ช.2 ปริมาณของหลักประกันที่ถือไว้และการด าเนินการใดๆ เพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือ และ 

 ความส าคัญของหลักประกนัในแง่ของค่าเผื่อผลขาดทุน 

 ข8ช.3 นโยบายและกระบวนการในการประเมินมูลค่าและการบริหารหลักประกัน 

 และการด าเนินการใดๆ เพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือ 

 ข8ช.4 ประเภทหลักของคู่สัญญาที่มีต่อหลักประกันและการด าเนินการใดๆ เพ่ือเพ่ิมความ 

  น่าเช่ือถือและมีต่อความน่าเช่ือถือทางเครดิตของคู่สญัญาเหล่านั้น และ 

 ข8ช.5 ข้อมูลเกี่ยวกับการกระจุกตัวของความเสี่ยงภายในขอบเขตของหลักประกันและการ 

  ด าเนินการใดๆ เพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือ 

  

 ฐานะเปิดต่อความเสีย่งดา้นเครดิต (ย่อหนา้ที ่35ฐ-35ฑ) 

ข8ซ ย่อหน้าที่ 35ฐ ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตและการ

กระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยส าคัญของกิจการ ณ วันที่รายงาน การกระจุกตัวของ

ความเสี่ยงด้านเครดิตจะเกิดเมื่อคู่สัญญาจ านวนมากตั้งอยู่ในเขตทางภมูิศาสตร์ที่คล้ายคลึงกัน

หรือมีความเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันและมีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกันซ่ึงเป็น

สาเหตุให้ความสามารถในการบรรลุภาระผูกพันตามสัญญาของคู่สัญญาถูกกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงในสภาพเศรษฐกิจหรือเง่ือนไขอื่นที่คล้ายคลึงกัน กิจการต้องให้ข้อมูลเพ่ือให้ผู้ใช้

งบการเงินสามารถเข้าใจว่ากลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงอาจส่งผล

กระทบต่อกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินน้ันในสัดส่วนที่มากหรือไม่ เช่น การกระจุกตัวต่อ

ความเสี่ยงใดความเสี่ยงหน่ึงเป็นพิเศษ ตัวอย่างน้ีรวมถึง การกระจุกตัวของกลุ่มสินเช่ือต่อ

มูลค่าหลักประกัน การกระจุกตัวตามลักษณะภูมิศาสตร์ การกระจุกตัวตามอุตสาหกรรม หรือ

การกระจุกตัวตามประเภทผู้ออกตราสาร 

ข8ฌ จ านวนของระดับการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตที่ใช้เปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 

35ฐ ต้องสอดคล้องกับจ านวนที่กิจการรายงานต่อผู้บริหารส าคัญส าหรับวัตถุประสงค์ในการ

บริหารความเสี่ยงด้านเครดิต กจิการต้องให้ข้อมูลการวิเคราะห์สถานะของสินทรัพย์ทางการเงิน

ที่เกินก าหนดช าระ หากข้อมูลเกี่ยวกับการเกินก าหนดช าระเป็นข้อมูลของผู้กู้เฉพาะรายเท่านั้น

และกิจการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการประเมินการเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้าน

เครดิตนับจากการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.11 ของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)  

ข8ญ เมื่อกจิการแสดงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนแบบเป็นกลุ่ม กิจการอาจไม่สามารถปัน

ส่วนมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการหรือฐานะเปิดต่อความเสี่ยง

ของข้อตกลงการให้กู้ยืมและสัญญาค า้ประกันทางการเงินไปยังระดับการประเมินความเสี่ยง

ด้านเครดิตซ่ึงได้รับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทาง
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การเงิน ในกรณีดังกล่าวกจิการต้องถือปฏบัิติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 35ฐ ส าหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงินเหล่านั้น ซ่ึงสามารถปันส่วนตามระดับการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตได้โดยตรง

และเปิดเผยมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของเคร่ืองมือทางการเงิน โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า

จะเกดิขึ้นตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินถูกวัดมูลค่าแบบกลุ่มเป็นรายการแยกต่างหาก 

  ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสีย่งดา้นเครดิต (ย่อหนา้ที ่36.1) 

ข9  ย่อหน้าที่ 35ฎ.1 และ 36.1 ก าหนดให้เปิดเผยมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของฐานะเปิดสูงสุด
ต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของกิจการ ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินให้เปิดเผยมูลค่าตามบัญชี

ขั้นต้น ซ่ึงเป็นมูลค่าสทุธจิากรายการต่อไปนี้  

  ข9.1  จ านวนที่หักกลบกันได้ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดง
รายการส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และ 

  ข9.2  ค่าเผื่อผลขาดทุนที่รับรู้ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 
เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ข10 ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างของกิจกรรมซ่ึงท าให้เกิดความเสี่ยงด้านเครดิต และฐานะเปิดสูงสุดต่อ

ความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่จ ากดัเพียง 

  ข10.1  การให้สนิเช่ือแก่ลูกค้า และการฝากเงินกบักจิการอื่น ในกรณีน้ีฐานะเปิดสงูสดุต่อความ

เสี่ยงด้านเครดิตเทา่กบัมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

  ข10.2  การท าสัญญาตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ สัญญา

แลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียและตราสารอนุพันธ์ด้านเครดิต หากสินทรัพย์ที่เกิดขึ้ นถูกวัด

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต ณ วันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงานจะเทา่กบัมูลค่าตามบัญชี 

  ข10.3  การให้ค า้ประกนัทางการเงิน ในกรณีน้ีฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตเท่ากับ

มูลค่าสงูสดุที่กจิการอาจต้องจ่ายหากการค า้ประกนัดังกล่าวมีผลให้กจิการต้องจ่ายช าระ 

ซ่ึงอาจจะมีมูลค่าสงูกว่ามูลค่าที่กจิการรับรู้เป็นหน้ีสนิอย่างมีนัยส าคัญ) 

  ข10.4  การท าข้อตกลงการให้กู้ยืมซ่ึงไม่สามารถยกเลิกได้ตลอดอายุของสัญญาหรือสามารถ
ยกเลิกได้เฉพาะกรณีที่เกิดการเปล่ียนแปลงในทางลบอย่างมีสาระส าคัญ หากผู้ออก

สญัญาดังกล่าวไม่สามารถจ่ายช าระยอดสทุธติามข้อตกลงที่จะให้สินเช่ือเป็นเงินสดหรือ

เคร่ืองมือทางการเงินอื่น ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต คือ มูลค่าเตม็ตาม

สญัญาที่จะให้สนิเช่ือ เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนว่าวงเงินให้สินเช่ือที่ยังไม่ได้ใช้ จะถูก

น ามาใช้ในอนาคตหรือไม่ ดังน้ัน มูลค่าที่เปิดเผยดังกล่าวอาจสูงกว่ามูลค่าที่ได้รับรู้เป็น

หน้ีสนิอย่างมีนัยส าคัญ 
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 การเปิดเผยขอ้มูลเชิงปริมาณของความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง (ย่อหนา้ที ่34.1 39.1 และ 

39.2) 

ข10ก   ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 34.1 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลสรุปเชิงปริมาณเกี่ยวกับฐานะเปิด

ต่อความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกิจการ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่เสนอเป็นการภายในแก่

ผู้บริหารส าคัญของกิจการ กิจการต้องอธิบายวิธีในการก าหนดข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่มีการไหล

ออกของกระแสเงินสด (หรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น) ให้เปิดเผยข้อมูลอย่างใดอย่างหน่ึง

ต่อไปนี้  

  ข10ก.1  เหตุการณ์ที่มีนัยส าคัญที่เกดิข้ึนก่อนที่ระบุไว้ในข้อมูล หรือ 

  ข10ข.2  เกิดผลต่างอย่างมีนัยส าคัญจากที่ระบุไว้ในข้อมูล (เช่น ตราสารอนุพันธ์ที่รวมอยู่ใน

ข้อมูลของการช าระแบบยอดสทุธ ิในขณะที่คู่สญัญามีสทิธจิะเลือกช าระทั้งจ านวน) 

 กิจการต้องแสดงข้อเทจ็จริงและให้ข้อมูลเชิงปริมาณที่ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินของกิจการสามารถ

ประเมินระดับของความเสี่ยงได้ เว้นแต่ข้อมูลดังกล่าวจะรวมอยู่ในการวิเคราะห์ระยะเวลาครบ

ก าหนดอายุตามสญัญาตามย่อหน้าที่ 39.1 หรือ 39.2 

ข11   ในการจัดท าการวิเคราะห์ระยะเวลาครบก าหนดตามย่อหน้าที่ 39.1 และ 39.2 กิจการต้องใช้

ดุลยพินิจในการก าหนดช่วงเวลาของการวิเคราะห์ที่เหมาะสม เช่น กจิการอาจก าหนดให้ช่วงเวลา

ต่อไปน้ีเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม 

  ข11.1 ไม่เกนิ 1 เดือน 

  ข11.2 มากกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกนิ 3 เดือน 

  ข11.3 มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกนิ 1 ปี และ 

  ข11.4 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 

ข11ก  ในการปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 39.1 และ 39.2 กิจการต้องไม่แยกอนุพันธ์แฝงออกจากเคร่ืองมือ

ทางการเงินแบบผสม (แบบรวม) ส าหรับเคร่ืองมือดังกล่าวกจิการต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดใน

ย่อหน้าที่ 39.1 

ข11ข  ย่อหน้าที่ 39.2 ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยการวิเคราะห์ระยะเวลาครบก าหนดเชิงปริมาณ 

ส าหรับหน้ีสนิทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธโ์ดยให้แสดงระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก าหนด

อายุตามสญัญา หากมีความจ าเป็นในการท าความเข้าใจจังหวะเวลาของกระแสเงินสด เช่นกรณี

ดังต่อไปนี้  

  ข11ข.1  สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียที่มีระยะเวลาคงเหลือ 5 ปีก่อนครบก าหนด ในการ

ป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินที่

มีอตัราผันแปร 
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  ข11ข.2  ข้อตกลงการให้กู้ยืมทั้งหมด 

ข11ค  ย่อหน้าที่ 39.1 และ 39.2 ก าหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลการวิเคราะห์ระยะเวลาครบก าหนด

ส าหรับหน้ีสนิทางการเงิน ซ่ึงต้องแสดงระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก าหนดอายุตามสัญญาส าหรับ

หน้ีสนิทางการเงินบางประเภท โดยต้องเปิดเผยข้อมูลดังน้ี 

  ข11ค.1 หากคู่สัญญามีทางเลือกว่าจะจ่ายช าระเงินเมื่อใด หน้ีสินทางการเงินจะถูกปันส่วนไป

ยังช่วงเวลาที่เร็วที่สุดที่กิจการอาจถูกเรียกให้จ่ายช าระ ตัวอย่างเช่น หน้ีสินทาง

การเงินซ่ึงกิจการอาจถูกเรียกให้จ่ายช าระเมื่อทวงถาม (เช่น เงินฝากกระแสรายวัน) 

ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่เรว็ที่สดุที่กจิการอาจถูกเรียกให้จ่ายช าระ 

  ข11ค.2 หากกิจการตกลงที่จะจ่ายช าระเงินเป็นรายงวด เงินรายงวดจะถูกปันส่วนไปยัง

ช่วงเวลาที่เร็วที่สุดที่กิจการอาจถูกเรียกให้จ่ายช าระ เช่น ข้อตกลงการให้กู้ยืมที่ยัง

ไม่ได้เบิกใช้ ซ่ึงจะถือเป็นช่วงเวลาที่เรว็ที่สดุที่เงินน้ันสามารถถูกเบิกใช้ได้ 

  ข11ค.3 ส าหรับสญัญาค า้ประกนัทางการเงิน มูลค่าสงูสดุของการค า้ประกนัจะถูกปันส่วนไปยัง

ช่วงเวลาที่เรว็ที่สดุที่สามารถเรียกให้จ่ายช าระได้ 

ข11ง  จ านวนเงินตามสัญญาที่ต้องเปิดเผยในการวิเคราะห์ระยะเวลาครบก าหนดตามที่ก  าหนดในย่อ

หน้าที่ 39.1 และ 39.2 ต้องเป็นกระแสเงินสดตามสัญญาที่ไม่ได้มีการคิดลดให้เป็นมูลค่า

ปัจจุบัน เช่น 

ข11ง.1 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงินทั้งจ านวน (ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินที่

เกี่ยวข้อง) 

ข11ง.2 ราคาขั้นต้นซ่ึงระบุในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าที่จะซ้ือสนิทรัพย์ทางการเงินด้วยเงินสด 

ข11ง.3 มูลค่าสทุธขิองสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ที่จ่ายด้วยอัตราดอกเบ้ียลอยตัว หรือ

รับด้วยอตัราดอกเบ้ียคงที่ ซ่ึงจ่ายช าระด้วยกระแสเงินสดสทุธิ 

ข11ง.4 จ านวนเงินตามสญัญาที่จะต้องถูกแลกเปล่ียนตามเคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตราสาร

อนุพันธ์ (เช่น สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน) ซ่ึงจะต้องจ่ายช าระด้วยกระแสเงินสด

ขั้นต้นทั้งจ านวน และ 

ข11ง.5 มูลค่าขั้นต้นของข้อตกลงการให้กู้ยืม 

กระแสเงินสดที่ไม่ได้มีการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันแตกต่างจากมูลค่าที่ปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะ

การเงิน เน่ืองจากมูลค่าที่น าเสนอในงบแสดงฐานะการเงินค านวณตามวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็น

มูลค่าปัจจุบัน กรณีที่มูลค่าที่ต้องจ่ายช าระไม่คงที่ มูลค่าที่ต้องเปิดเผยจะถูกก าหนดโดยอ้างอิง

จากเง่ือนไข ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เช่น ในกรณีที่มูลค่าที่ต้องจ่ายช าระผันแปรตาม

การเปล่ียนแปลงของดัชนีตัวใดตัวหน่ึง กิจการต้องเปิดเผยมูลค่าดังกล่าวโดยอ้างอิงจากระดับ

ของดัชนีน้ัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา 
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ข11จ  ย่อหน้าที่ 39.3 ก าหนดให้กิจการอธิบายวิธีการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของรายการ

ซ่ึงเปิดเผยอยู่ในการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 39.1 และ 39.2 

กจิการต้องเปิดเผยการวิเคราะห์ระยะเวลาครบก าหนดของสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพ่ือการ

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (เช่น สินทรัพย์ทางการเงินที่พร้อมขายหรือคาดว่าจะ

ก่อให้เกิดกระแสเงินสดไหลเข้าที่เพียงพอกับกระแสเงินสดไหลออกของหน้ีสินทางการเงิน) 

หากข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินของกิจการในการประเมินลักษณะและระดับ

ของความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ข11ฉ  ปัจจัยอื่นๆ ที่กจิการอาจใช้ในการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดของย่อหน้าที่ 39.3 

ซ่ึงไม่จ ากดัเพียงกรณีต่อไปน้ีที่กจิการ 

  ข11ฉ.1 มีวงเงินกู้ยืมซ่ึงไม่สามารถยกเลิกได้ (committed borrowing facilities) หรือวงเงิน

กู้ยืมส ารอง (เช่น stand-by credit facilities) ซ่ึงสามารถเข้าถึงได้เพ่ือสนองต่อความ

ต้องการสภาพคล่อง 

  ข11ฉ.2 มีเงินฝากที่ธนาคารกลาง ส าหรับเมื่อต้องการสภาพคล่อง 

  ข11ฉ.3 มีแหล่งเงินทุนที่มีความหลากหลาย 

  ข11ฉ.4 มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่มีนัยส าคัญในสินทรัพย์หรือแหล่ง

เงินทุนอย่างใดอย่างหน่ึง 

  ข11ฉ.5 มีกระบวนการการควบคุมภายในและแผนฉุกเฉินส าหรับการบริหารความเสี่ยงด้าน

สภาพคล่อง 

  ข11ฉ.6 มีเคร่ืองมือที่มีเง่ือนไขการเร่งระยะเวลาการจ่ายช าระคืน (เช่น การถูกลดอันดับความ

น่าเช่ือถือของกจิการ) 

  ข11ฉ.7 มีเคร่ืองมือที่อาจก าหนดให้กิจการต้องวางหลักประกัน (เช่น การเรียกส่วนต่างราคา

ส าหรับตราสารอนุพันธ)์ 

  ข11ฉ.8 มีเคร่ืองมือที่อนุญาตให้กจิการสามารถเลือกที่จะช าระหน้ีสินทางการเงินโดยการส่งมอบ

เงินสด (หรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่น) หรือส่งมอบหุ้นสามัญของตนเอง หรือ 

  ข11ฉ.9 มีเคร่ืองมือที่อยู่ภายใต้สญัญาหลักในการหักกลบ  

ข12 ถึง ข16 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

  ความเสีย่งดา้นตลาด – การวิเคราะหค์วามอ่อนไหว (ย่อหนา้ที ่40 และ 41) 

ข17  ย่อหน้าที่ 40.1 ก าหนดให้วิเคราะห์ความอ่อนไหวส าหรับความเสี่ยงด้านตลาดแต่ละประเภทที่

กิจการเผชิญอยู่ ตามที่ก  าหนดในภาคผนวก ข. ย่อหน้าที่ 3 กิจการเป็นผู้ตัดสินใจวิธีจัดกลุ่ม



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
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ข้อมูลทั้งหมดเพ่ือน าเสนอในภาพรวม โดยไม่รวมข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงจาก

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิที่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญไว้ด้วยกนั เช่น  

  ข17.1 กิจการที่ซ้ือขายเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือการค้า อาจเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน

ที่ถือไว้เพ่ือค้าแยกจากเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ได้ถือไว้เพ่ือค้า 

 ข17.2 กิจการต้องไม่รวมฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านตลาดในภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงกับ

ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านตลาดประเภทเดียวกนัแต่เกดิจากภาวะเงินเฟ้อระดับต ่า 

 หากกิจการเผชิญกับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านตลาดเพียงประเภทเดียวที่ เกิดภายใต้

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิเดียวกนั กิจการต้องไม่แสดงข้อมูลดังกล่าวแยกต่างหาก 

ข18  ย่อหน้าที่ 40.1 ก าหนดให้การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต้องแสดงผลกระทบที่มีต่อก าไรหรือ

ขาดทุนและส่วนของเจ้าของที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในตัวแปรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องซ่ึงมี

ความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึนอย่างสมเหตุสมผล (เช่น อัตราดอกเบ้ียในตลาด อัตราแลกเปล่ียน 

ราคาตราสารทุน หรือราคาสนิค้าโภคภัณฑ)์ เพ่ือวัตถุประสงค์ต่อไปนี้  

  ข18.1  กิจการไม่ถูกก าหนดให้พิจารณาว่าก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดจะเปล่ียนแปลงไป

อย่างไร หากตัวแปรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแตกต่างไปจากเดิม แต่กิจการต้องเปิดเผย

ผลกระทบที่มีต่อก าไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้าของ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ตามสมมติฐานที่ว่า การเปล่ียนแปลงของตัวแปรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องซ่ึงมีความเป็นไป

ได้อย่างสมเหตุสมผลได้เกิดข้ึน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และการเปล่ียนแปลง

น้ันได้ส่งผลต่อฐานะความเสี่ยงที่ปรากฏอยู่ ณ วันที่รายงานน้ัน  เช่น หากกิจการมี

หน้ีสินที่มีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว ณ วันสิ้นงวดบัญชี กิจการต้องเปิดเผยผลกระทบที่มี

ต่อก าไรหรือขาดทุน (กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย) ส าหรับรอบปีปัจจุบันหากอัตรา

ดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไปด้วยมูลค่าที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล 

 ข18.2  กิจการไม่ถูกก าหนดให้เปิดเผยผลกระทบที่มีต่อก าไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้าของ

ส าหรับการเปล่ียนแปลงแต่ละคร้ัง ซ่ึงเกิดขึ้นภายในขอบเขตของการเปล่ียนแปลงของตัว

แปรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องที่มีความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล การเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับผลกระทบของการเปล่ียนแปลงที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลถือว่าเพียงพอ

แล้ว 

ข19   ในการพิจารณาว่าการเปล่ียนแปลงในตัวแปรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องซ่ึงมีความเป็นไปได้อย่าง 

  สมเหตุสมผลมีความหมายอย่างไร กจิการควรพิจารณาประเดน็ต่อไปนี้  

  ข19.1  สภาวะทางเศรษฐกจิซ่ึงกจิการด าเนินงานอยู่ การเปล่ียนแปลงที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล

ไม่ควรรวมถึงสถานการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดข้ึนหรือกรณีที่แย่ที่สุดที่อาจเกิดข้ึนหรือการ

ทดสอบในภาวะวิกฤต นอกจากน้ีหากอัตราการเปล่ียนแปลงในตัวแปรความเสี่ยงที่

อ้างอิงมีค่าคงที่ กิจการไม่จ าเป็นต้องปรับเปล่ียนระดับการเปล่ียนแปลงที่เป็นไปได้



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
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อย่างสมเหตุสมผลของตัวแปรความเสี่ยงที่กิจการเลือกไว้ เช่น สมมติอัตราดอกเบ้ียอยู่

ที่ ร้อยละ 5 และกิจการก าหนดว่า  ความผันผวนในอัตราดอกเ บ้ียที่  

± 50 basis points มีความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล กิจการต้องเปิดเผยผลกระทบ

ที่มีต่อก าไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้าของ หากอัตราดอกเบ้ียเปล่ียนไปเป็นร้อยละ 

4.5 หรือร้อยละ 5.5 และสมมติว่าในงวดบัญชีถัดไป อัตราดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 

5.5 โดยที่กิจการยังคงเช่ือว่าอัตราดอกเบ้ียจะผันผวนในระดับที่ ± 50 basis points 

(กล่าวคือ อัตราการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียอยู่ในระดับคงที่) กิจการจะเปิดเผย

ผลกระทบที่มีต่อก าไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้าของ หากอัตราดอกเบ้ียเปล่ียนไป

เป็นร้อยละ 5 หรือร้อยละ 6 กจิการไม่จ าเป็นต้องทบทวนความสมเหตุสมผลของความ

ผันผวนในอัตราดอกเบ้ียที่ระดับ ±50 basis points เว้นแต่จะมีหลักฐานแสดงว่าอัตรา

ดอกเบ้ียจะมีการเปล่ียนแปลงไปหรือผันผวนอย่างมีนัยส าคัญ 

  ข19.2 ในช่วงระยะเวลาที่กิจการท าการประเมินน้ัน การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต้องแสดงถึง

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงซ่ึงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึนอย่างสมเหตุสมผล

ตลอดช่วงเวลาจนกว่ากจิการจะน าเสนอการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในงวดต่อไป ซ่ึงโดย

ปกติจะหมายถึงรอบระยะเวลารายงานปีถัดไป 

ข20  ย่อหน้าที่ 41 อนุญาตให้กจิการใช้การวิเคราะห์ความอ่อนไหวซ่ึงสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรความเสี่ยงต่างๆ เช่น วิธี Value-At-Risk  (VAR) หากกิจการใช้การวิเคราะห์ดังกล่าวใน

การบริหารจัดการฐานะเปิดต่อความเสี่ยงทางการเงินของกิจการ การถือปฏิบัติน้ันสามารถท าได้

แม้ว่าวิธีการดังกล่าวจะวัดมูลค่าได้เพียงแค่ผลขาดทุนที่อาจเกิดข้ึนและไม่สามารถวัดมูลค่าผล

ก าไรที่อาจเกิดข้ึน กิจการอาจปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 41.1 โดยเปิดเผยรูปแบบของแบบจ าลอง 

VAR ที่ใช้ (เช่น  แบบจ าลองน้ันใช้วิธี Monte Carlo Simulation หรือไม่) ค าอธิบายเกี่ยวกับ

แบบจ าลอง รวมถึงสมมติฐานหลักที่ใช้ (เช่น ระยะเวลาการถือครอง และระดับความเช่ือมั่น) 

กิจการอาจเปิดเผยช่วงเวลาของข้อมูลในอดีตที่น ามาใช้และน า้หนักความส าคัญที่ให้กับข้อมูล

ในแต่ละช่วงเวลา ค าอธิบายเกี่ยวกับวิธีจัดการสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายในการค านวณ รวมทั้งค่า

ความผันผวนและค่าสหสัมพันธ์ (หรือ Monte Carlo probability distribution simulations) ที่

น ามาใช้ 

ข21  กิจการต้องท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวส าหรับธุรกิจทั้งหมด แต่อาจวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ในรูปแบบที่แตกต่างกนัส าหรับประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินที่แตกต่างกนัได้ 
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  ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบี้ ย 

ข22  ความเสีย่งดา้นอัตราดอกเบ้ียเกิดจากเคร่ืองมือทางการเงินที่มีดอกเบ้ียซ่ึงรับรู้ในงบแสดงฐานะ

การเงิน (เช่น ตราสารหน้ีที่กิจการได้รับหรือที่กิจการออก) และจากเคร่ืองมือทางการเงินบาง

ประเภทซ่ึงไม่ถูกรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน (เช่น สญัญาในการให้กู้ยืมบางประเภท) 

   

  ความเสีย่งดา้นสกุลเงิน 

ข23  ความเสีย่งดา้นสกลุเงิน (หรือความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปล่ียน) เกิดจากเคร่ืองมือทางการเงินที่
ถูกก าหนดเป็นเงินตราต่างประเทศ กล่าวคือ ก าหนดให้วัดมูลค่าในสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้

ในการด าเนินงาน ส าหรับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ความเสี่ยง

ด้านสกุลเงินจะไม่เกิดขึ้ นจากเคร่ืองมือทางการเ งินซ่ึงเป็นรายการที่ไม่เป็นตัวเงินหรือจาก

เคร่ืองมือทางการเงินที่ถูกก าหนดด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ข24 กจิการต้องเปิดเผยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวแยกตามแต่ละสกุลเงินที่กิจการที่มีฐานะเปิดต่อ

ความเสี่ยงด้านสกุลเงินที่มีนัยส าคัญ 

   

  ความเสีย่งดา้นราคาอื่นๆ 

ข25  ความเสีย่งดา้นราคาอื่นๆ ของเคร่ืองมือทางการเงิน ที่เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงราคา เช่น 

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์หรือราคาตราสารทุน เพ่ือให้ถือปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 40 กิจการอาจเปิดเผย

ผลกระทบของการลดลงในดัชนีราคาหุ้นที่เฉพาะเจาะจง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ หรือตัวแปร

ความเสี่ยงอื่นๆ เช่น หากกิจการค า้ประกันมูลค่าคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน กิจการต้อง

เปิดเผยมูลค่าที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของสนิทรัพย์ที่มีการค า้ประกนัน้ัน 

ข26  ตัวอย่างของเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงท าให้เกิดความเสี่ยงด้านราคาของตราสารทุน ได้แก่ 1) 
การถือครองตราสารทุนในกิจการอื่น และ 2) การลงทุนในกองทุนรวมซ่ึงลงทุนในตราสารทุน

อื่น หรือตัวอย่างอื่นๆ เช่น สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายตราสารทุนที่

เฉพาะเจาะจงจ านวนหน่ึง และสัญญาแลกเปล่ียนซ่ึงข้ึนอยู่กับดัชนีราคาตราสารทุน มูลค่า

ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวจะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในราคา

ตลาดของตราสารทุนที่เป็นรายการอ้างองิ 

ข27  ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 40.1 ความอ่อนไหวของก าไรหรือขาดทุน (เช่น ที่เกิดข้ึนจากเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน) ต้องเปิดเผยเป็นรายการแยกจาก

ความอ่อนไหวของก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (เช่น ที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในตราสารทุน ซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมถูกแสดงในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) 



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ข28  เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงกจิการจัดประเภทเป็นตราสารทุนจะไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ ดังน้ัน ก าไร
หรือขาดทุนหรือส่วนของเจ้าของจึงไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านราคาของตราสารทุน

จากเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว จึงไม่จ าเป็นต้องท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

 

การตดัรายการออกจากบญัชี (ย่อหนา้ที ่42ค-42ซ) 

 ความเกีย่วขอ้งต่อเนือ่ง (ย่อหนา้ที ่42ค) 

ข29 การประเมินความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองในสนิทรัพย์ทางการเงินที่ถูกโอนส าหรับวัตถุประสงค์ในการ

เปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 42จ-42ซ จะประเมินที่ระดับของกิจการที่รายงาน

ข้อมูล เช่น หากบริษัทย่อยโอนสินทรัพย์ทางการเงินไปยังบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ซ่ึงบริษัท

แม่ของบริษัทย่อยมีความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองด้วย บริษัทย่อยน้ันไม่ต้องรวมความเกี่ยวข้องของ

บริษัทแม่ในการประเมินความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองในสินทรัพย์ที่ถูกโอนในงบการเงินเฉพาะ

กิจการหรือไม่ (กล่าวคือ เมื่อบริษัทย่อยเป็นกิจการที่รายงานข้อมูล) อย่างไรกต็าม บริษัทแม่

ควรรวมความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองของกิจการ (หรือของสมาชิกอื่นในกลุ่ม) ในสินทรัพย์ทาง

การเงินที่ถูกโอนโดยบริษัทย่อยในการพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองในสินทรัพย์ที่ถูกโอน

ในงบการเงินรวมของกจิการหรือไม่ (กล่าวคือ เมื่อกลุ่มเป็นกจิการที่รายงานข้อมูล) 

ข30 กิจการไม่มีความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองในสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกโอนหรือเป็นส่วนหน่ึงของการ

โอน หากไม่ได้คงไว้ซ่ึงสิทธิหรือภาระผูกพันตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกโอน 

หรือไม่ได้มาซ่ึงสิทธิหรือภาระผูกพันตามสัญญาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูก

โอน กจิการไม่มีความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองในสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกโอนหากกิจการไม่มีส่วน

ได้เสียในผลการด าเนินงานในอนาคตของสินทรัพย์น้ันหรือไม่มีความรับผิดชอบในการจ่ายช าระ

ซ่ึงค านึงถึงสินทรัพย์ทางการเงินที่จะโอนในอนาคต เง่ือนไขของการจ่ายช าระเงินในบริบทน้ีไม่

รวมกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกโอนซ่ึงกิจการได้รวบรวมและถูกก าหนดให้ส่ง

ให้แก่ผู้รับโอน 

ข30ก เมื่อกิจการโอนสินทรัพย์ทางการเงิน กิจการอาจยังคงไว้ซ่ึงสิทธิในการให้บริการสินทรัพย์ทาง 

 การเงินซ่ึงได้รวมค่าธรรมเนียมแล้ว เช่น สัญญาการให้บริการ กิจการประเมินสัญญาการ 

 ให้บริการตามที่ก  าหนดเป็นแนวทางในย่อหน้าที่ 42ค และภาคผนวก ข. ย่อหน้าที่ 30 เพ่ือให้ 

 ตัดสนิใจได้ว่า กจิการมีความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองซ่ึงเป็นผลของสัญญาการให้บริการตามวัตถุประสงค์ 

 ของการเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ เช่น ผู้ให้บริการจะมีความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองในสินทรัพย์ 

 ทางการเงินที่ถูกโอนตามวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูล หากค่าธรรมเนียมการให้บริการขึ้นอยู่

กับจ านวนหรือจังหวะเวลาของกระแสเงินสดที่ได้จากสินทรัพย์ทางการเงินที่โอน ในท านอง

เดียวกัน ผู้ให้บริการมีความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองตามวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูล หาก

ค่าธรรมเนียมคงที่ไม่ถูกจ่ายเต็มจ านวนเน่ืองจากการไม่ฎิบัติตามสัญญาของสินทรัพย์ทาง

การเงินที่ถูกโอน ในตัวอย่างน้ี ผู้ให้บริการมีส่วนได้เสียในผลการด าเนินงานในอนาคตของ



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

      62 

                   

 

สนิทรัพย์ทาง การเงินที่ถูกโอน การประเมินน้ีจะเป็นอิสระหากค่าธรรมเนียมที่ได้รับคาดว่าจะ

ชดเชยให้กจิการอย่างเพียงพอส าหรับการให้บริการ 

ข31 ความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองในสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกโอนอาจเป็นผลมาจากประมาณการหน้ีสิน

ตามสญัญาจากข้อตกลงการโอนหรือข้อตกลงที่แยกต่างหากที่ท  ากับผู้รับโอนหรือบุคคลที่สามที่

เข้าท าสญัญา ที่เกี่ยวข้องกบัการโอนน้ัน 

  

 สินทรพัยท์างการเงินทีโ่อนไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชีทั้งจ านวน (ย่อหนา้ที่ 42ง) 

ข32 ย่อหน้าที่ 42ง ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนบางส่วนหรือที่โอนทั้งหมด

ซ่ึงไม่เข้าเง่ือนไขของการตัดรายการออกจากบัญชี กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่าน้ัน ณ วันที่

รายงานแต่ละวันที่กิจการยังคงรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินที่โอน โดยไม่ค านึงว่าสินทรัพย์น้ันถูก

โอนเมื่อใด 

  

 ประเภทของความเกีย่วขอ้งต่อเนือ่ง (ย่อหนา้ที ่42จ-42ซ) 

ข33 ย่อหน้าที่ 42จ-42ซ ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณส าหรับความ

เกี่ยวข้องต่อเน่ืองแต่ละประเภทในการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี กิจการ

ต้องรวมความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองของกจิการและแยกตามประเภทที่เป็นตัวแทนของฐานะเปิดต่อ

ความเสี่ยงของกจิการ เช่น กิจการอาจรวมความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองของกิจการตามประเภทของ

เคร่ืองมือทางการเงิน (เช่น การค า้ประกัน หรือสิทธิที่จะซ้ือ) หรือตามประเภทของการโอน 

(เช่น การขายลดลูกหน้ีการค้า การแปลงสนิทรัพย์เป็นหลักทรัพย ์และการให้ยืมหลักทรัพย์) 

  

การวิเคราะหร์ะยะเวลาครบก าหนดส าหรบักระแสเงินสดไหลออกทีไ่ม่ไดคิ้ดลดเป็นมูลค่า

ปัจจุบนัส าหรบัการซ้ือคืนสินทรพัยที์โ่อน (ย่อหนา้ที ่42จ.5) 

ข34 ย่อหน้าที่ 42จ.5 ก าหนดให้กิจการเปิดเผยการวิเคราะห์ระยะเวลาครบก าหนดของกระแสเงิน

สดไหลออกที่ไม่ได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันส าหรับการซ้ือคืนสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัด

รายการออกจากบัญชีหรือจ านวนค้างจ่ายอื่นต่อผู้รับโอนอันเน่ืองมาจากสินทรัพย์ทางการเงินที่

ถูกตัดรายการออกจากบัญชี โดยแสดงระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก าหนดตามสัญญาของความ

เกี่ยวข้องต่อเน่ืองของกิจการ การวิเคราะห์น้ีจะแยกกระแสเงินสดที่ก  าหนดให้จ่ายช าระ (เช่น 

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า) กระแสเงินสดที่กจิการอาจถูกก าหนดให้จ่ายช าระ (เช่น การขายสัญญา

สทิธทิี่จะขาย) และกระแสเงินสดที่กจิการอาจเลือกจ่ายช าระ (เช่น การซ้ือสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือ) 

ข35 กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการก าหนดช่วงเวลาที่ เหมาะสมในการวิเคราะห์ระยะเวลา 

 ครบก าหนดตามที ่ก  าหนดในย่อหน้าที ่ 42จ.5 เช่น ก ิจการอาจก าหนดให้ช ่วงเวลา 

 ต่อไปน้ีเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมได้ 



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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 ข35.1 ไม่เกนิ 1 เดือน 

 ข35.2 มากกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกนิ 3 เดือน 

 ข35.3 มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกนิ 6 เดือน 

 ข35.4 มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 

 ข35.5 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 

 ข35.6 มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี และ 

 ข35.7 มากกว่า 5 ปี 

ข36 หากสามารถระบุช่วงของระยะเวลาครบก าหนดที่เป็นไปได้ กระแสเงินสดจะถูกรวมตามเกณฑ์

ของวันที่เรว็ที่สดุที่ก  าหนดให้กจิการจ่ายช าระหรือได้รับอนุญาตให้จ่ายช าระ 

  

 ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (ย่อหนา้ที ่42จ.6) 

ข37 ข้อมูลเชิงคุณภาพตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 42จ.6 รวมถึงรายละเอียดของการตัดรายการ

สินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีและลักษณะและวัตถุประสงค์ของความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองที่

ยังคงไว้หลังจากการโอนสินทรัพย์เหล่าน้ัน ซ่ึงรวมถึงรายละเอียดของความเสี่ยงที่กิจการได้

เผชิญอยู่ รวมทั้งข้อมูลดังต่อไปนี้  

 ข37.1 รายละเอยีดวิธทีี่กจิการได้บริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ในความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองใน 

 การตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี 

 ข37.2 กิจการถูกก าหนดให้รับผลขาดทุนก่อนคู่สัญญาอื่น และอันดับและมูลค่าผลขาดทุนที่ 

 รับโดยคู่สัญญาอื่นซ่ึงมีอันดับส่วนได้เสียต ่ากว่าส่วนได้เสียในสินทรัพย์ของกิจการ  

 หรือไม่ (กล่าวคือ ความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองในสนิทรัพย์ของกจิการ) 

 ข37.3 รายละเอยีดของข้อบ่งช้ีที่เกี่ยวข้องกบัภาระผูกพันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

  หรือการซ้ือคืนสนิทรัพย์ทางการเงินที่โอน 

  

 ผลก าไรหรือผลขาดทุนจากการตดัรายการออกจากบญัชี (ย่อหนา้ที ่42ช.1) 

ข38 ย่อหน้าที่ 42ช.1 ก าหนดให้กิจการเปิดเผยผลก าไรหรือผลขาดทุนจากการตัดรายการออกจาก

บัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินที่กิจการมีความเกี่ยวข้องต่อเน่ือง กิจการต้องเปิดเผย

ข้อมูลหากผลก าไรหรือผลขาดทุนจากการตัดรายการออกจากบัญชีเกิดขึ้ นเน่ืองจากมูลค่า

ยุติธรรมขององค์ประกอบของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อน (กล่าวคือ ส่วนได้เสียในสินทรัพย์ที่

ถูกตัดรายการออกจากบัญชีและส่วนได้เสียที่ยังคงไว้กับกิจการ) แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม

ของสนิทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนทั้งจ านวน ซ่ึงในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการต้องเปิดเผยการวัด

มูลค่ายุติธรรมซ่ึงรวมข้อมูลที่มีนัยส าคัญที่ไม่ได้อ้างอิงกับข้อมูลตลาดที่สามารถสังเกตได้ ตามที่

อธบิายในย่อหน้าที่ 27ก 

  



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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 ขอ้มูลเพิม่เติม (ย่อหนา้ที ่42ซ) 

ข39 การเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 42ง-42ช อาจไม่เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์

ของการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 42ข ในกรณีน้ี กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมที่จ าเป็นที่

จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลน้ัน กิจการต้องพิจารณาว่าต้องให้ข้อมูล

เพ่ิมเติมมากน้อยเพียงใดเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล และต้องให้ความส าคัญ

กับข้อมูลเพ่ิมเติมแต่ละประเดน็อย่างไร ดังน้ันจึงจ าเป็นต้องหาจุดสมดุลระหว่างงบการเงินที่

น าเสนอข้อมูลละเอียดเกินความจ าเป็นซ่ึงไม่ได้ช่วยผู้ใช้งบการเงินและยังท าให้ข้อมูลไม่ชัดเจน

หากมีการสรุปข้อมูลมากเกนิไป 

  

 การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน (ย่อหนา้ที ่13ก-13ฉ) 

 ขอบเขต (ย่อหนา้ที ่13ก) 

ข40 การเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 13ข-13จ ก าหนดส าหรับการรับรู้เคร่ืองมือทางการเงินทุกประเภท

ที่มีการหักกลบตามย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการ

ส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) นอกจากน้ี เคร่ืองมือทางการเงินอยู่ภายใต้

ขอบเขตของข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 13ข-13จ หากเป็นไปตามข้อก าหนดของ

สญัญาหลักในการหักกลบที่มีผลบังคับใช้หรือข้อตกลงที่คล้ายคลึงกัน ซ่ึงครอบคลุมถึงเคร่ืองมือ

ทางการเงินและรายการที่คล้ายคลึงกัน โดยไม่ค านึงว่าเคร่ืองมือทางการเงินน้ันมีการหักกลบ

ตามย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรบัเครือ่งมือ

ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือไม่ 

ข41 ข้อตกลงที่คล้ายคลึงกันที่อ้างอิงในย่อหน้าที่ 13ก และภาคผนวก ข. ย่อหน้าที่ ข40 รวมถึง

ข้อตกลงการช าระราคาตราสารอนุพันธ์ ข้อตกลงหลักในการซ้ือคืนโดยรวม ข้อตกลงหลักในการ

ให้ยืมหลักทรัพย์โดยรวม และสทิธิที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันทางการเงิน เคร่ืองมือทางการเงิน

และรายการที่คล้ายคลึงกนัตามที่อ้างองิในภาคผนวก ข. ย่อหน้าที่ ข40 รวมถึงตราสารอนุพันธ ์

ข้อตกลงการขายและซ้ือคืน ข้อตกลงการขายคืนและซ้ือคืน การกู้ยืมหลักทรัพย์ และข้อตกลงการ

ให้ยืมหลักทรัพย์ ตัวอย่างของเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของย่อหน้าที่ 13ก 

คือ เงินให้กู้ยืมและเงินรับฝากของลูกค้าที่สถาบันการเงินเดียวกัน (เว้นแต่ก าหนดให้มีการหัก

กลบในงบแสดงฐานะการเงิน) และเคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นไปตามข้อตกลงหลักประกนั 

  

การเปิดเผยขอ้มูลเชิงปริมาณส าหรบัสินทรพัยท์างการเงินทีร่บัรูแ้ละหนี้ สินทางการเงินที่

รบัรูภ้ายใตข้อบเขตของย่อหนา้ที ่13ก (ย่อหนา้ที ่13ค) 

ข42 เคร่ืองมือทางการเงินที่เปิดเผยตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 13ค อาจอยู่ภายใต้ข้อก าหนดการวัด

มูลค่าที่แตกต่างกนั (เช่น หน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการซ้ือคืนอาจถูกวัดมูลค่าด้วยราคาทุน



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ตัดจ าหน่าย ในขณะที่ตราสารอนุพันธ์จะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม) กิจการต้องรวมมูลค่า

ของเคร่ืองมือที่กิจการรับรู้และอธิบายความแตกต่างของการวัดมูลค่าในการเปิดเผยข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง 

  

การเปิดเผยมูลค่าขั้นตน้ของสินทรพัยท์างการเงินทีร่บัรูแ้ละหนี้ สินทางการเงินทีร่บัรูภ้ายใต้

ขอบเขตของย่อหนา้ที ่13ก (ย่อหนา้ที ่13ค.1) 

ข43 มูลค่าที่ก  าหนดตามย่อหน้าที่ 13ค.1 เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินที่รับรู้ซ่ึงมีการหักกลบ

ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการ

ส าหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) มูลค่าที่ก  าหนดตามย่อหน้าที่ 13ค.1 ที่

เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินที่รับรู้ภายใต้สัญญาหลักในการหักกลบที่มีผลบังคับใช้หรือ

ข้อตกลงที่คล้ายคลึงกัน โดยไม่ค านึงว่าเคร่ืองมือทางการเงินน้ันเป็นไปตามเง่ือนไขของการหัก

กลบหรือไม่ อย่างไรกต็าม การเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 13ค.1 ไม่เกี่ยวข้องกับ

มูลค่าที่รับรู้ซ่ึงเป็นผลของข้อตกลงหลักประกนัที่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการหักกลบในย่อหน้าที่ 42 

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) โดยมูลค่าดังกล่าวจะถูกก าหนดให้รายงานตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 13ค.4 แทน 

  

การเปิดเผยมูลค่าที่หกักลบตามที่ก าหนดตามหลกัเกณฑ์ในย่อหนา้ที่ 42 ของมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) (ย่อหนา้ที ่13ค.2) 

ข44 ย่อหน้าที่ 13ค.2 ก าหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลมูลค่าที่หักกลบตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 42 

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมี

การประกาศใช้) หากกิจการก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่าสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่รับรู้ซ่ึงเป็นไปตามการหักกลบภายใต้ข้อตกลง

เดียวกันจะถูกเปิดเผยทั้งในการเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หน้ีสินทางการเงิน อย่างไรกต็าม มูลค่าที่เปิดเผย (เช่น ในรูปแบบตาราง) จะถูกจ ากัดด้วยมูล

ค่าที่เป็นไปตามการหักกลบ เช่น กิจการอาจรับรู้สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์และหน้ีสินตราสาร

อนุพันธต์ามเง่ือนไขการหักกลบในย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดง

รายการส าหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หากมูลค่าขั้นต้นของสินทรัพย์ตรา

สารอนุพันธ์มากกว่ามูลค่าขั้นต้นของหน้ีสินตราสารอนุพันธ์ ตารางการเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์

ทางการเงินจะรวมมูลค่าของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ (ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 13ค.1) และ

มูลค่าของหน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทั้งหมด (ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 13ค.2) อย่างไรกต็าม แม้ว่า

ตารางการเปิดเผยข้อมูลหน้ีสินทางการเงินจะรวมมูลค่าของหน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทั้งหมด 



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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(ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 13ค.1) การเปิดเผยข้อมูลน้ีจะรวมเฉพาะมูลค่าของสินทรัพย์ตรา

สารอนุพันธ ์(ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 13ค.2) ซ่ึงเทา่กบัมูลค่าของหน้ีสนิตราสารอนุพันธ ์ 

  

การเปิดเผยมูลค่าสุทธิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงิน (ย่อหนา้ที ่13ค.3) 

ข45 หากกจิการมเีคร่ืองมือที่เป็นไปตามขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูลเหล่าน้ี (ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 

13ก) แต่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการหักกลบในย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 

เร่ือง การแสดงรายการส าหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) มูลค่าที่ก  าหนดให้

เปิดเผยในย่อหน้าที่ 13ค.3 จะเทา่กบัมูลค่าที่ก  าหนดให้เปิดเผยในย่อหน้าที่ 13ค.1 

ข46 มูลค่าที่ถูกก าหนดให้เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 13ค.3 ต้องถูกกระทบยอดกับรายการที่แสดงในงบ

แสดงฐานะการเงิน เช่น หากกจิการเลือกที่จะรวมหรือไม่รวมมูลค่ารายการในงบการเงิน เพ่ือการ

เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากขึ้น กจิการต้องกระทบยอดมูลค่าที่ถูกรวมหรือไม่ถูกรวมที่เปิดเผย

ในย่อหน้าที่ 13ค.3 ไปยังมูลค่ารายการที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

  

การเปิดเผยมูลค่าที่เป็นไปตามขอ้ก าหนดสญัญาหลกัในการหักกลบที่มีผลบงัคบัใชห้รือ

ขอ้ตกลงทีค่ลา้ยคลึงกนั ซ่ึงไม่รวมอยู่ในย่อหนา้ที ่13ค.2 (ย่อหนา้ที ่13ค.4) 

ข47 ย่อหน้าที่ 13ค.4 ก าหนดให้กจิการเปิดเผยมูลค่าที่เป็นไปตามสัญญาหลักในการหักกลบที่มีผล

บังคับใช้หรือข้อตกลงที่คล้ายคลึงกันซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในย่อหน้าที่ 13ค.2 ย่อหน้าที่ 13ค.4.1 

ระบุถึงมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินที่รับรู้ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการหักกลบในย่อ

หน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน 

(เมื่อมีการประกาศใช้) บางส่วนหรือทั้งหมด (เช่น สิทธิปัจจุบันของการหักกลบที่ไม่เป็นไปตาม

เง่ือนไขในย่อหน้าที่ 42.2 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรับ

เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือสทิธติามเง่ือนไขของการหักกลบที่มีผลบังคับ

ใช้และสามารถใช้สทิธิได้เฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์การไม่สามารถปฏบัิติตามสัญญา หรือเฉพาะ

เมื่อเกดิเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องหรือล้มละลายของคู่สญัญา) 

ข48 ย่อหน้าที่ 13ค.4.2 ระบุถึงมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันทางการเงิน รวมถึงหลักประกันเงินสด

ทั้งที่ได้รับและที่วางเป็นประกัน กิจการต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

เหล่าน้ันที่น าไปวางเป็นประกนัหรือที่ได้รับเป็นหลักประกนั มูลค่าที่เปิดเผยตามที่ก  าหนดในย่อ

หน้าที่ 13ค.4.2 ต้องเกี่ยวข้องกบัหลักประกนัที่ได้รับหรือน าไปวางเป็นประกันที่แท้จริง และไม่

ส่งผลให้เจ้าหน้ีหรือลูกหน้ีที่รับรู้แล้วส่งคืนหรือรับคืนหลักประกนัดังกล่าวกลับ 
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 ขอ้จ ากดัของมูลค่าทีเ่ปิดเผยในย่อหนา้ที ่13ค.4 (ย่อหนา้ที ่13ง) 

ข49 กจิการต้องค านึงถึงผลกระทบของหลักประกนัจากเคร่ืองมือทางการเงินที่มากเกินไป หากเปิดเผย

มูลค่าตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 13ค.4 ซ่ึงการกระท าเช่นน้ัน กิจการต้องหักมูลค่าที่เปิดเผย

ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 13ค.4.1 จากมูลค่าที่เปิดเผยตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 13ค.3 เป็น

อนัดับแรก กจิการต้องจ ากดัมูลค่าที่เปิดเผยตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 13ค.4.2 ด้วยมูลค่าที่คง

เหลืออยู่ในย่อหน้าที่ 13ค.3 ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง อย่างไรกต็าม หากสิทธิ

ตามหลักประกันสามารถใช้บังคับกับเคร่ืองมือทางการเงินต่างประเภท สิทธิดังกล่าวควรรวมอยู่

ในการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 13ง ด้วย 

  

รายละเอียดของสิทธิการหักกลบที่เป็นไปตามขอ้ก าหนดสญัญาหลกัในการหักกลบที่มีผล

บงัคบัใชแ้ละขอ้ตกลงทีค่ลา้ยคลึงกนั (ย่อหนา้ที ่13จ) 

ข50 กจิการต้องอธิบายประเภทของสิทธิการหักกลบและข้อตกลงที่คล้ายคลึงกันที่เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 

13ค.4 รวมถึงลักษณะของสทิธดิังกล่าว เช่น กิจการต้องอธิบายสิทธิที่มีเง่ือนไข ส าหรับเคร่ืองมือ

ที่เป็นไปตามสิทธิการหักกลบที่ไม่ใช่ภาระผูกพันของเหตุการณ์ในอนาคต แต่ไม่เป็นไปตาม

เง่ือนไขที่ปรากฏอยู่ในย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการ

ส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) กิจการต้องอธิบายสาเหตุที่ท  าให้ไม่เป็นไป

ตามเง่ือนไขดังกล่าว ส าหรับหลักประกันทางการเงินที่ได้รับหรือวางเป็นประกันไว้ กิจการต้อง

อธบิายเง่ือนไขของข้อตกลงหลักประกนั (เช่น เมื่อหลักประกนัมีข้อจ ากดั) 

  

 การเปิดเผยขอ้มูลตามประเภทของเครือ่งมือทางการเงินหรือตามประเภทของคู่สญัญา 

ข51 การเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 13ค.1-13ค.5 อาจจัดกลุ่มตามประเภทของ

เคร่ืองมือทางการเงินหรือรายการ (เช่น ตราสารอนุพันธ์  ข้อตกลงการซ้ือคืนและการซ้ือที่มี

สญัญาขายคืน หรือการกู้ยืมหลักทรัพย์ และข้อตกลงการให้ยืมหลักทรัพย์) 

ข52 กจิการอาจจัดกลุ่มการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 13ค.1-13ค.3 ตาม

ประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 

13ค.3-13ค.5 ตามคู่สัญญา หากกิจการแสดงข้อมูลที่ก  าหนดตามประเภทคู่สัญญา กิจการไม่ถูก

ก าหนดให้ระบุช่ือคู่สญัญา อย่างไรกต็าม การก าหนดคู่สัญญา (คู่สัญญา ก, คู่สัญญา ข, คู่สัญญา 

ค. เป็นต้น) ต้องก าหนดให้สอดคล้องกันในแต่ละปีที่แสดงข้อมูลเพ่ือให้เปรียบเทยีบข้อมูลได้ 

ในการเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพต้องพิจารณาการแสดงข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเภทของ

คู่สัญญา เมื่อคู่สัญญาให้ข้อมูลเพ่ือเปิดเผยมูลค่าตามย่อหน้าที่ 13ค.3-13ค.5 มูลค่าที่มี

นัยส าคัญเมื่อเทียบกับมูลค่าคู่สัญญาทั้งหมดต้องเปิดเผยเป็นรายการแยกต่างหากและมูลค่า

คู่สญัญาที่ไม่มีนัยส าคัญที่เหลือต้องรวมแสดงเป็นรายการเดียว  



   ร่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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 อื่นๆ 

ข53 การเปิดเผยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงตามย่อหน้าที่ 13ค-13จ ถือเป็นข้อก าหนดขั้นต ่า เพ่ือให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 13ข กิจการอาจจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล (เชิงคุณภาพ) เพ่ิมเติม 

ซ่ึงขึ้ นอยู่กับเง่ือนไขของข้อก าหนดสัญญาหลักในการหักกลบที่มีผลบังคับใช้และข้อตกลงที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะของสิทธิการหักกลบ และผลกระทบหรือผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึน

ที่มีต่อฐานะการเงินของกจิการ 

 

 


