เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๓๒ ง

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๒๑/๒๕๖๑
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๗
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน
อาศัยอานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๒ (๒/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๒๔/๒๕๔๙ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๒๗ (ปรับปรุง ๒๕๔๙) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงิน
ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งแก้ไขเลขระบุฉบับและชื่อมาตรฐานการบัญชีใหม่เป็น ฉบับที่ ๑๐๓ เรื่อง การเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน ของธนาคาร และสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญ ชี
ที่ ๔๙/๒๕๕๓ เรื่อง การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บางรายการ
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๗ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือ
ทางการเงินตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
เรือ่ ง
การเปิ ดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน

คําแถลงการณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (IFRS 7: Financial
Instruments: Disclosures (Bound volume 2018 Consolidated without early application))
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ สามารถสรุ ป เหตุ ผ ลสํา หรั บ การออกมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และลักษณะสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
1

2

3

ปั จ จุ บั น เทคนิ ค ต่ า งๆ ที่กิ จ การใช้ ใ นการวั ด และบริ ห ารฐานะเปิ ดต่ อ ความเสี่ย งที่เกิด จาก
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตลอดจนแนวคิ ด และแนวทางใหม่ ๆ
ในการบริ ห ารความเสี่ย งเป็ นที่ย อมรั บ มากขึ้น นอกจากนี้ ภาครั ฐ และเอกชนได้ ริเริ่ ม เสนอ
แนวทางการปรับปรุงกรอบการเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับความเสี่ยงที่เกิดจากเครื่องมือทางการเงิน
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีเชื่อว่าผู้ใช้ งบการเงินต้ องการข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะเปิ ด
ต่อความเสี่ยงของกิจการ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงนั้น ข้ อมูลดังกล่าวมีอิทธิพลต่อผู้ใช้
งบการเงินในการประเมินฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ หรือในการประเมิน
จํา นวนเงิ น จั ง หวะเวลา และความไม่ แ น่ น อนของกระแสเงิ น สดในอนาคตของกิ จ การ
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าวอย่างโปร่ งใสมากขึ้นทําให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถ
ใช้ ดุลยพินิจอย่างรอบรู้มากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลตอบแทน
ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ มีการปรับปรุงและการเพิ่มการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดไว้ ใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบัน
การเงินทีค่ ล้ายคลึงกัน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื ่องมื อทางการเงิ น ส่วนหนึ่งของการปรับปรุงครั้งนี้
คณะกรรมการจึงตั ด การเปิ ดเผยข้ อมู ลที่ซํ้าซ้ อนออก และทําให้ การเปิ ดเผยข้ อมู ลเข้ าใจง่ าย
เกี่ยวกับการกระจุ กตัวของความเสี่ยง ความเสี่ยงด้ านเครดิต ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง และ
ความเสี่ยงด้ านตลาดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)
1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7

ลักษณะสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ ถอื ปฏิบัติกบั ความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือ
ทางการเงินทุกรายการ ยกเว้ นรายการที่กาํ หนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 3 ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับทุกกิจการ ทั้งที่เป็ นกิจการที่มีเครื่องมือทางการเงินจํานวน
น้ อยรายการ (เช่ น ผู้ผลิตสินค้ าที่มีเครื่องมือทางการเงินเพียงลูกหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้การค้ า)
และกิจการที่มี เครื่ องมื อทางการเงิน จํานวนมากรายการ (เช่ น สถาบั นการเงิน ซึ่ งมี สิน ทรั พ ย์
และหนี้ สิ น ส่ วนใหญ่ เป็ นเครื่ องมื อทางการเงิ น ) อย่ างไรก็ต าม ระดั บ ของการเปิ ดเผยข้ อมู ล
ที่กจิ การต้ องเปิ ดเผยจะขึ้นอยู่กบั ระดับของการใช้ เครื่องมือทางการเงินและฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยง
ของกิจการนั้น

5

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้
5.1
ความมีนัยสําคัญของเครื่องมือทางการเงินที่มีต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของกิจการ ซึ่ งข้ อกําหนดของเรื่องนี้ ในหลายประเด็น นํามาจากมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับ
เครื่องมือทางการเงิน
5.2
ข้ อมูลเชิงคุณภาพและข้ อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก
เครื่องมือทางการเงิน รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลขั้นตํ่าเกี่ยวกับความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ ย งด้ านสภาพคล่ อ ง และความเสี่ ย งด้ านตลาด โดยการเปิ ดเผยข้ อ มู ล
เชิงคุณภาพอธิบายถึงวัตถุประสงค์ นโยบาย และกระบวนการของผู้บริหารในการบริหาร
ความเสี่ ยงดั งกล่ าว ส่ วนการเปิ ดเผยข้ อมู ลเชิ งปริ มาณให้ ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บ ระดั บ ของ
ความเสี่ยงที่กิจการเผชิญอยู่ ซึ่งอ้ างอิงจากข้ อมูลที่ได้ มีการนําเสนอเป็ นการภายในต่อ
ผู้บริหารสําคัญของกิจการ การเปิ ดเผยข้ อมูลทั้งสองด้ านนี้แสดงให้ เห็นภาพรวมของ
กิจการเกี่ยวกับการใช้ เครื่องมือทางการเงินและฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก
เครื่องมือทางการเงินดังกล่าว

5ก

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ กาํ หนดให้ เพิ่มการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ
การวัดมูลค่ ายุ ติธรรมและความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง เพื่อชี้ให้ เห็นประเด็นในการปฏิบัติและ
เสนอข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงิน

5ข

การเปิ ดเผยข้อมู ลเกี ย่ วกับ การโอนสิ นทรัพย์ทางการเงิ นเป็ นการเปิ ดเผยข้ อ มู ล เพื่ อ ช่ วยผู้ ใช้
งบการเงินในการประเมินฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการโอนสินทรัพย์ทางการเงินและ
ผลกระทบของความเสี่ยงเหล่านั้นที่มีต่อฐานะการเงินของกิจการ

5ค

ข้ อกําหนดในการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมระบุอยู่ในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ )

2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
6
7

ภาคผนวก ข แนวทางปฏิ บั ติ ถื อ เป็ นส่ วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้
ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับวิธกี ารนําข้ อกําหนดของมาตรฐานฉบับนี้ไปถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 เรื่อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ ายคลึงกัน และข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องกับ
การเปิ ดเผยข้ อมูลในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การแสดงรายการ
และการเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน

8

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ ถอื ปฏิบัติกบั งบการเงินประจําปี สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ อนุ ญาตให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวันถือ
ปฏิบัติ

9

การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินเป็ นการเปิ ดเผย
ข้ อ มูล ที่ช่ว ยให้ ผู้ ใ ช้ ง บการเงิน สามารถประเมิน ผลกระทบหรือ ผลกระทบที่อาจเกิด ขึ้น จาก
ข้ อตกลงการหักกลบที่มีต่อฐานะการเงินของกิจการ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการหักกลบที่เกี่ยวข้ องกับ
สินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้และหนี้สนิ ทางการเงินที่รับรู้ของกิจการ

3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ประเภทของเครือ่ งมือทางการเงินและระดับของการเปิ ดเผยข้อมูล
ความมีนยั สําคัญของเครือ่ งมือทางการเงินต่อฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงาน

1
3
6
7

งบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การเปิ ดเผยข้อมูลอื่น

8
20
21

ลักษณะและระดับของความเสีย่ งทีเ่ กิดขึ้ นจากเครือ่ งมือทางการเงิน

31

การเปิ ดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพ
การเปิ ดเผยข้อมูลเชิงปริมาณ

33
34

การโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

42ก

สินทรัพย์ทางการเงินที่โอนโดยไม่ตัดรายการทั้งจํานวน
สินทรัพย์ทางการเงินที่โอนโดยตัดรายการทั้งจํานวน
ข้ อมูลเพิ่มเติม

42ง
42จ
42ซ

การใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน
มาถือปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น
ภาคผนวก

42ฌ
43
45

ก คํานิยาม
ข แนวทางปฏิบตั ิ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครือ่ งมื อทางการเงิน ประกอบด้ วย
ย่อหน้ าที่ 1 ถึง 45 และภาคผนวก ก ถึง ข ทุกย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน ย่ อหน้ าที่พิมพ์ด้วยตัวอักษร
หนาถือเป็ นหลั กการที่สาํ คั ญ คํานิ ยามในภาคผนวก ก ที่ป รากฏเป็ นครั้ งแรกในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบั บ นี้ จะเป็ นตั วอัก ษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ต้ อ งอ่ านโดยคํานึ งถึง
หลั กการสําคั ญ ของกรอบแนวคิ ด สําหรับ การรายงานทางการเงิ น (ปรั บ ปรุง 2558) ในกรณี ท่ีไม่ ได้ ให้
แนวปฏิบั ติ ในการเลื อกและการใช้ น โยบายการบั ญ ชี ให้ กิจการถือปฏิบั ติ ต ามข้ อกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อกําหนดให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อมู ล
ในงบการเงินเพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถประเมินเกี่ยวกับ
1.1
ความมีนัยสําคัญของเครื่องมือทางการเงินที่มีต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของกิจการ และ
1.2
ลักษณะและระดับของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือทางการเงินที่กิจการเปิ ดรับ
ระหว่างรอบระยะเวลารายงานและ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

2

หลั ก การในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ เสริ ม กั บ หลั ก การในการรั บ รู้ ร ายการ
การวัดมูลค่า และการแสดงรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงิน ตามที่กาํ หนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครือ่ งมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน

ขอบเขต
3

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้องถือปฏิบัติกับเครื่องมือทางการเงินทุกประเภทของ
ทุกกิจการ ยกเว้ นรายการต่อไปนี้
3.1
ส่ วนได้ เสี ยในบริ ษั ท ย่ อย บริ ษั ท ร่ วม หรื อ การร่ วมค้ า ตามที่ ก ําหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 10 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงิ น รวม (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงิน
5
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3.2

3.3
3.4

3.5

เฉพาะกิจการ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง
2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) อย่ างไร
ก็ตาม ในบางกรณี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 10 (ปรับ ปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
(ปรับปรุง 2561) กําหนดหรืออนุ ญาตให้ กิจการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ ที่ 9 สํา หรั บ ส่ วนได้ เสียในบริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ วม หรื อการร่ วมค้ า ซึ่ งในกรณี
ดังกล่าวกิจการยังคงต้ องถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ นี้ และสําหรั บ รายการที่ถู ก วัด มู ล ค่ าด้ ว ยมู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมจะต้ อ งถื อ ปฏิบั ติ ต าม
ข้ อกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 13 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง
การวัดมู ลค่ ายุติ ธรรม (เมื่ อมี การประกาศใช้ ) นอกจากนี้ กิจการต้ อ งนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัตกิ บั อนุพันธ์ท้งั หมดที่เชื่อมโยงกับส่วนได้ เสีย
ในบริษัทย่อย บริษัทร่ วม หรือการร่ วมค้ า เว้ นแต่ อนุ พันธ์น้ันเป็ นไปตามคํานิยามของ
ตราสารทุนตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการ
เครื่องมือทางการเงิน
สิทธิและภาระผูกพันของนายจ้ างที่เกิดจากแผนสิทธิประโยชน์ของพนักงาน ที่ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
(เมื่อมีการประกาศใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
สั ญ ญาประกั น ภั ย ตามคํ า นิ ย ามที่ ก ํา หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้ ) อย่ างไร
ก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับอนุ พันธ์ท่ีแฝงอยู่ใน
สัญญาประกันภัย หากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 กําหนดให้ กิจการ
แยกอนุ พันธ์ท่แี ฝงอยู่ในสัญญาประกันภัยออกมา นอกจากนี้ ผู้ออกสัญญาคํา้ ประกัน
ทางการเงิน ต้ องถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ นี้ หากผู้ ออก
สัญญารับรู้รายการและวัดมูลค่าสัญญาดังกล่าวตามข้ อกําหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 แต่ ต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2561) หากผู้ออกสัญญาเลือกรับรู้รายการและวัดมูลค่าสัญญาดังกล่าวตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) ซึ่งเป็ นไปตามย่อหน้ า
ที่ 4.4 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)
เครื่องมือทางการเงิน สัญญา และภาระผูกพันที่เกิดจากรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
ซึ่งต้ องถือปฏิบั ติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 2 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) สําหรับสัญญาที่อยู่ภายใต้
ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้
6
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3.6

เครื่องมือทางการเงินที่ต้องจัดประเภทเป็ นตราสารทุน ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 16ก
และ 16ข หรือย่อหน้ าที่ 16ค และ 16ง ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32

4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้รายการแล้ ว
และที่ ยั งไม่ ได้ รั บ รู้ รายการ โดยเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ รั บ รู้ ร ายการแล้ ว รวมถึ ง สิ น ทรั พ ย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่อยู่ ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และเครื่องมือทางการเงินที่ยังไม่ ได้ รับรู้รายการ รวมถึง
เครื่องมือทางการเงินบางประเภทที่อยู่ ภ ายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ ถึงแม้ ว่าจะอยู่นอกขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

5

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับสัญญาจะซื้อหรือสัญญาจะขายรายการ
ที่ไม่ใช่รายการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

5ก

ข้ อกําหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลความเสี่ยงด้ านเครดิตในย่ อหน้ าที่ 35ก ถึง 35ฑ ให้ ถือปฏิบัติกับ
สิทธิท่รี ะบุไว้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาทีท่ ํากับ
ลูกค้า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และที่มีการรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนจากการด้ อยค่าตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 การอ้ างอิงถึงสินทรัพย์ทางการเงินหรือเครื่องมือทางการเงิน
ในย่อหน้ าเหล่านี้ต้องรวมถึงสิทธิเหล่านี้ด้วย เว้ นแต่จะระบุเป็ นอย่างอื่น

ประเภทของเครือ่ งมือทางการเงินและระดับของการเปิ ดเผยข้อมูล
6

ในกรณี ท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ นี้ กําหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลตามประเภทของ
เครื่องมือทางการเงิน กิจการต้ องจัดกลุ่มเครื่องมือทางการเงินเป็ นประเภทต่ างๆ ให้ เหมาะสม
กับ ลักษณะของข้ อมู ลที่เปิ ดเผย และคํานึ งถึงลักษณะของเครื่องมื อทางการเงิน ดั งกล่ าวด้ วย
กิจการต้ องให้ ข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อให้ สามารถกระทบยอดกับรายการรายบรรทัดที่แสดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงินได้

ความมีนยั สําคัญของเครือ่ งมือทางการเงินต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
7

กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล เพื่อให้ผู ใ้ ช้งบการเงิ น สามารถประเมิ น ความมี น ยั สํ าคัญ ของ
เครือ่ งมือทางการเงินต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

7
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งบแสดงฐานะการเงิน
ประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน
8

กิจการต้ องเปิ ดเผยมูลค่ าตามบั ญ ชีของเครื่องมือทางการเงินแต่ ละประเภทในงบแสดงฐานะ
การเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ดังต่อไปนี้
8.1
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน โดยให้ แยก
แสดงระหว่ า ง (1) สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่กิ จ การกํา หนดให้ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือในภายหลังตามที่
กําหนดในย่อหน้ าที่ 6.7.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ (2)
สินทรัพย์ทางการเงินที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 กําหนดให้ วัดมูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
8.2-8.4 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
8.5
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน โดยให้ แยกแสดง
ระหว่ าง (1) หนี้ สินทางการเงินที่กิจการกําหนดให้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุ ติธรรมผ่ าน
กําไรหรื อขาดทุ นในการรั บรู้รายการเมื่ อเริ่ มแรกหรื อในภายหลั งตามที่ก ําหนดในย่ อหน้ า
ที่ 6.7.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 9 และ (2) หนี้ สินทางการเงิน
ที่เป็ นไปตามคํานิยามการถือไว้ เพื่อค้ าในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
8.6
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่าย
8.7
หนี้สนิ ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่าย
8.8
สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิน ที่วัด มู ล ค่ าด้ ว ยมู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมผ่ านกําไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่น
โดยให้ แยกแสดงระหว่าง (1) สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 4.1.2ก ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ (2) เงินลงทุนในตราสารทุนที่กจิ การกําหนดให้ วัดมูลค่าด้ วย
มู ลค่ ายุ ติ ธรรมผ่ านกําไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่น ในการรับ รู้รายการเมื่ อเริ่ ม แรกตามที่
กําหนดในย่อหน้ าที่ 5.7.5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
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ในกรณีท่กี จิ การกําหนดให้ สนิ ทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงิน) วัดมูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน แทนการวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นหรือราคาทุนตัดจําหน่าย กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้
9.1
ฐานะเปิ ดสูงสุด ต่อความเสีย่ งด้านเครดิตของสิน ทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของ
สินทรัพย์ทางการเงิน) (ดูย่อหน้ าที่ 36.1) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
9.2
9.3

9.4

10

จํานวนเงินของฐานะเปิ ดสูงสุดต่ อความเสี่ยงด้ านเครดิตที่ลดลงจากอนุ พั นธ์ด้ านเครดิต
ที่เกี่ยวข้ องหรือเครื่องมือทางการเงินที่คล้ ายคลึงกัน (ดูย่อหน้ าที่ 36.2)
จํานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่ม
ของสินทรัพย์ทางการเงิน) ในระหว่างรอบระยะเวลารายงานและผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน
จํานวนเงินดังกล่าวสามารถกําหนดตามข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
9.3.1 จํานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
ซึ่งไม่ได้ เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดที่ทาํ ให้ เกิดความเสีย่ ง
ด้านตลาด หรือ
9.3.2 จํานวนเงินซึ่งกําหนดโดยวิธีการอื่นซึ่งกิจการเชื่อว่าแสดงถึงจํานวนเงินของ
การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิน อัน เป็ นผล
มาจากการเปลี่ ย นแปลงความเสี่ ย งด้ านเครดิ ต ของสิ น ทรั พ ย์ ไ ด้ อย่ า ง
เที่ยงธรรมมากกว่า
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดที่ทาํ ให้ เกิดความเสี่ยงด้ านตลาด ได้ แก่ การเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ย ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ หรือ
ดัชนีราคาหรือดัชนีอตั รา ที่สงั เกตได้ ในตลาด (ที่เป็ นค่าเทียบเคียง)
จํานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ ายุติธรรมของอนุ พันธ์ด้านเครดิตที่เกี่ยวข้ อง
หรือเครื่องมือทางการเงินที่คล้ ายคลึงกัน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน
และผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่วันที่กจิ การกําหนดให้ สนิ ทรัพย์ทางการเงิน
วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน

ในกรณีท่กี ิจการกําหนดให้ หนี้สินทางการเงินวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 4.2.2 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน และต้ องแสดงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิตของหนี้สนิ
ดังกล่ าวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ดูย่อหน้ าที่ 5.7.7 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9) กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้
10.1 ผลสะสมของจํานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงิน
ซึ่งเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิตของหนี้สนิ ดังกล่าว (ดูย่อหน้ า
ที่ ข5.7.13 ถึง ข5.7.20 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 สําหรับแนวทาง
การพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิตของหนี้สนิ )
10.2 ความแตกต่ างระหว่ างมูลค่ าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินและมูลค่ าที่กิจการต้ อง
จ่ายชําระตามสัญญาแก่ผ้ ูถอื ครองภาระผูกพัน ณ วันครบกําหนดสัญญา
10.3 การโอนผลสะสมของกําไรหรือขาดทุนภายในส่วนของเจ้ าของในระหว่างรอบระยะเวลา
รายงาน รวมทั้งเหตุผลของการโอนดังกล่าว
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
10.4

จํานวนเงินที่แสดงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ถ้ ามี) ซึ่งรับรู้เมื่อมีการตัดรายการ
สําหรับหนี้สนิ ที่ถูกตัดรายการในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน

10ก

ในกรณีท่กี ิจการกําหนดให้ หนี้สินทางการเงินวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
ตามที่ ก ํา หนดในย่ อ หน้ าที่ 4.2.2 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ ง
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน และต้ อ งแสดงการเปลี่ ยนแปลงในมู ล ค่ ายุ ติ ธรรมทั้งหมดของหนี้ สิน
ดังกล่าว (รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิตของหนี้สนิ ) ในกําไร
หรือขาดทุน (ดูย่อหน้ าที่ 5.7.7 และ 5.7.8 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9)
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้
10ก.1 จํานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงิน ในระหว่ าง
รอบระยะเวลารายงานและผลสะสมของการเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง เป็ นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิตของหนี้สนิ ดังกล่ าว (ดูย่อหน้ าที่ ข5.7.13
ถึง ข5.7.20 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 สําหรับแนวทางการพิจารณา
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิตของหนี้สนิ ) และ
10ก.2 ความแตกต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องหนี้ สิ น ทางการเงิ น และมู ล ค่ า ที่กิจ การ
ต้ องจ่ายตามสัญญาแก่ผ้ ูถอื ครองภาระผูกพัน ณ วันครบกําหนดสัญญา
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นอกจากนี้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้
11.1 คําอธิบายอย่ างละเอียดของวิธีท่ีกิจการใช้ เพื่ อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่
9.3 10.1 และ 10ก.1 และย่ อหน้ าที่ 5.7.7.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 รวมถึงคําอธิบายเหตุผลที่วิธกี ารดังกล่าวมีความเหมาะสม
11.2 ในกรณี ท่ี กิ จ การเชื่ อ ว่ า การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ไม่ ว่ า จะในงบแสดงฐานะการเงิ น หรื อ
ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามข้ อ กํา หนดในย่ อ หน้ าที่ 9.3
10.1 หรื อ 10ก.1 หรื อ ย่ อ หน้ า ที่ 5.7.7.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 9 ไม่ แสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ ายุ ติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือ
หนี้ สิ น ทางการเงิ น อั น เป็ นผลมาจากการเปลี่ ย นแปลงของความเสี่ ย งด้ านเครดิ ต
อย่างเที่ยงธรรม กิจการต้ องเปิ ดเผยเหตุผลซึ่งนําไปสู่ข้อสรุปดังกล่าวและปั จจัยที่กิจการ
เชื่อว่าเกี่ยวข้ องด้ วย
11.3 คําอธิบายอย่างละเอียดของวิธีการที่กิจการใช้ ในการพิจารณาว่าการแสดงผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิตของหนี้สินในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จะก่อให้ เกิดหรือเพิ่ มการจับคู่อย่ างไม่ เหมาะสมทางการบัญ ชีของกําไรหรือขาดทุ น
หรือไม่ (ดู ย่อหน้ าที่ 5.7.7 และ 5.7.8 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9)
หากกิจการต้ องแสดงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิตของ
หนี้สินในกําไรหรือขาดทุน (ดูย่อหน้ าที่ 5.7.8 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9) กิจการต้ องเปิ ดเผยคําอธิบายอย่างละเอียดของความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ
ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ ข5.7.6 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ด้ วย
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7

เงินลงทุนในตราสารทุนทีก่ ําหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
11ก

ในกรณีท่กี จิ การกําหนดให้ เงินลงทุนในตราสารทุนวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ตามที่อนุ ญาตในย่อหน้ าที่ 5.7.5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้
11ก.1 เงิน ลงทุ น ในตราสารทุ น ซึ่งกิจการกําหนดให้ วัด มู ลค่ าด้ วยมู ลค่ ายุ ติธรรมผ่ านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
11ก.2 เหตุผลของการใช้ ทางเลือกในการแสดงรายการดังกล่าว
11ก.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวแต่ละรายการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
11ก.4 เงิ น ปั น ผลที่ รั บ รู้ ใ นระหว่ า งรอบระยะเวลารายงาน โดยให้ แยกแสดงเงิ น ปั น ผล
ที่เกี่ย วข้ อ งกับ เงิน ลงทุ น ที่ถู กตั ดรายการในระหว่ างรอบระยะเวลารายงานออกจาก
เงินปันผลที่เกี่ยวข้ องกับเงินลงทุนที่ถอื ไว้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
11ก.5 การโอนผลสะสมของกําไรหรือขาดทุนภายในส่วนของเจ้ าของในระหว่างรอบระยะเวลา
รายงาน รวมทั้งเหตุผลของการโอนดังกล่าว

11ข

ในกรณี ท่ีกิจการตั ด รายการเงิน ลงทุ น ในตราสารทุ น ที่วัด มู ลค่ าด้ วยมู ล ค่ ายุ ติ ธรรมผ่ านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้
11ข.1 เหตุผลของการจําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว
11ข.2 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ณ วันที่ตัดรายการ
11ข.3 ผลสะสมของกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายรายการดังกล่าว
การจัดประเภทรายการใหม่

12-12ก (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
12ข

หากในรอบระยะเวลารายงานปั จจุ บันหรือรอบระยะเวลารายงานก่อนหน้ า กิจการจัดประเภท
รายการใหม่ สาํ หรับสินทรัพย์ทางการเงินใดๆ ตามที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ 4.4.1 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับ
แต่ละเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
12ข.1 วันที่จัดประเภทรายการใหม่
12ข.2 คําอธิบ ายอย่ างละเอีย ดของการเปลี่ ย นแปลงโมเดลธุ รกิจ (business model) และ
คําอธิบายเชิงคุณภาพของผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ
12ข.3 จํานวนเงินที่จัดประเภทรายการใหม่ ทั้งเข้ าและออกในแต่ละประเภท

12ค

สําหรับแต่ละรอบระยะเวลารายงานภายหลังการจัดประเภทรายการใหม่จนกระทั่งการตัดรายการ
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้สาํ หรับสินทรัพย์ท่ถี ูกจัดประเภทรายการใหม่ออกจากประเภท
ที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไรหรือขาดทุน ไปเป็ นประเภทที่วัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตัด
11

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
จําหน่ ายหรือมูลค่ ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 4.4.1 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
12ค.1 อัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงที่กาํ หนด ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่ และ
12ค.2 ดอกเบี้ยรับที่กจิ การรับรู้
12ง

ตั้งแต่ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจําปี ล่ าสุด หากกิจการจัดประเภทรายการใหม่ สาํ หรับ
สินทรัพย์ทางการเงินออกจากประเภทที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ไปเป็ นประเภทที่วัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย หรือออกจากประเภทที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่า
ยุ ติธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุ นไปเป็ นประเภทที่วัดมู ลค่ าด้ วยราคาทุ นตัดจําหน่ ายหรื อมูลค่ า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
12ง.1 มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ
12ง.2 ผลกําไรหรื อขาดทุ นจากมู ลค่ ายุ ติ ธรรมที่รับ รู้ในกําไรหรือขาดทุ นหรื อกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างรอบระยะเวลารายงานที่จะเกิดขึ้น หากสินทรัพย์ทางการเงินนั้น
ไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่

13

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน

13ก

การเปิ ดเผยข้ อมูลในย่อหน้ าที่ 13ข ถึง 13จ เป็ นข้ อกําหนดเพิ่มเติมในการเปิ ดเผยข้ อมูลอื่นๆ
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ และให้ ถือปฏิบัติสาํ หรับเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้
ทุ ก รายการแล้ วซึ่ งหั ก กลบลบหนี้ ได้ ต ามที่ก ําหนดในย่ อ หน้ าที่ 42 ของมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน นอกจากนี้ การเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ าว
ถือปฏิบัติกับเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้แล้ วและอยู่ภายใต้ ข้อตกลงหลั กของการหั กกลบที่มี
ผลบังคับใช้ หรือข้ อตกลงที่คล้ ายคลึงกัน โดยไม่ คาํ นึงว่ ารายการดังกล่ าวหักกลบลบหนี้ตามที่
กําหนดในย่อหน้ าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 หรือไม่

13ข

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่ช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถประเมินผลกระทบหรือผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากข้ อตกลงการหั กกลบที่มีต่อฐานะการเงินของกิจการ ซึ่งรวมถึงผลกระทบหรือ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของสิทธิในการหั กกลบที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้และ
หนี้สนิ ทางการเงินที่รับรู้ของกิจการซึ่งอยู่ภายใต้ ขอบเขตของย่อหน้ าที่ 13ก

13ค

เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้ าที่ 13ข กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเชิงปริมาณแยกจาก
กันสําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้และหนี้สินทางการเงินที่รับรู้ ซึ่งอยู่ ภายใต้ ขอบเขตของ
ย่อหน้ าที่ 13ก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ดังต่อไปนี้
13ค.1 จํานวนเงินขั้นต้ น (gross amount) ของสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้และหนี้สินทางการเงิน
ที่รับรู้
12

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
13ค.2 จํา นวนเงิ น ที่หั กกลบลบหนี้ ได้ ตามเงื่อนไขในย่ อหน้ าที่ 42 ของมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน เมื่อคํานวณจํานวนเงินสุทธิท่ี
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
13ค.3 จํานวนเงินสุทธิท่แี สดงในงบแสดงฐานะการเงิน
13ค.4 จํานวนเงินที่อยู่ ภายใต้ ข้อตกลงหลักของการหั กกลบที่มีผลบังคับใช้ หรือข้ อตกลงที่
คล้ ายคลึงกัน ซึ่งไม่ได้ นาํ มารวมอยู่ในย่อหน้ าที่ 13ค.2 ซึ่งรวมถึง
13ค.4.1 จํานวนเงินที่เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ ซึ่งไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข
ของการหักกลบบางข้ อหรือทุกข้ อในย่อหน้ าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 และ
13ค.4.2 จํานวนเงินที่เกี่ยวข้ องกับหลั กประกันทางการเงิน (รวมถึงหลั กประกันเงินสด)
และ
13ค.5 จํานวนเงินสุทธิหลังหักจํานวนเงินในย่อหน้ าที่ 13ค.4 จากจํานวนเงินในย่อหน้ าที่
13ค.3 ข้ างต้ น
ข้ อมูลที่กาํ หนดในย่ อหน้ านี้ต้องแสดงในรูปแบบตาราง แยกระหว่ างสินทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้สนิ ทางการเงิน เว้ นแต่การแสดงด้ วยรูปแบบอื่นเหมาะสมกว่า
13ง

จํานวนเงินรวมที่เปิ ดเผยตามที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ 13ค.4 สําหรับเครื่องมือทางการเงินหนึ่ง
ต้ องไม่เกินกว่าจํานวนเงินที่เปิ ดเผยตามย่อหน้ าที่ 13ค.3 สําหรับเครื่องมือทางการเงินนั้น

13จ

กิจการต้ องเปิ ดเผยคําอธิบายเกี่ยวกับสิทธิในการหั กกลบที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ทางการเงิน
ที่รับรู้และหนี้ สินทางการเงินที่รับรู้ของกิจการ ซึ่งอยู่ ภายใต้ ข้อตกลงหลั กของการหั กกลบที่มี
ผลบังคับใช้ และข้ อตกลงที่คล้ ายคลึงกัน ซึ่งเปิ ดเผยตามที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ 13ค.4 รวมถึง
ลักษณะของสิทธิเหล่านั้นด้ วย

13ฉ

หากข้ อมูลที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 13ข ถึง 13จ ถูกเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินมากกว่า
หนึ่งข้ อ กิจการต้ องอ้ างอิงระหว่างหมายเหตุประกอบงบการเงินเหล่านั้นด้ วย
หลักประกัน

14

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทุกข้ อต่อไปนี้
14.1 มูลค่ าตามบัญ ชีของสินทรัพย์ทางการเงินที่กิจการนําไปวางเป็ นหลักประกันสําหรับ
หนี้สินหรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงจํานวนเงินดังกล่ าวที่จัดประเภทรายการใหม่
ตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 3.2.23.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และ
14.2 ข้ อกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการวางหลักประกัน

13

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
15

ในกรณีท่ีกิจการถือครองหลักประกัน (ไม่ ว่าจะเป็ นสินทรั พย์ทางการเงินหรือไม่ ใช่ สินทรัพ ย์
ทางการเงิน) และมีสทิ ธิในการนําหลักประกันไปขายหรือวางเป็ นประกันต่ออีกทอดหนึ่ง โดยที่
เจ้ าของหลักประกันนั้นไม่ได้ ผดิ สัญญา กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทุกข้ อต่อไปนี้
15.1 มูลค่ายุติธรรมของหลักประกันที่กจิ การถือครอง
15.2 มูลค่ ายุติธรรมของหลักประกันที่นําไปขายหรือวางเป็ นประกันต่ ออีกทอดหนึ่ง และ
เปิ ดเผยว่ากิจการมีภาระผูกพันที่จะต้ องส่งคืนหลักประกันหรือไม่ และ
15.3 ข้ อกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ หลักประกัน
บัญชีค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิต

16

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )

16ก

มู ล ค่ าตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ วั ด มู ล ค่ าด้ วยมู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมผ่ า นกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 4.1.2ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
จะไม่ ลดมูลค่ าลงด้ วยค่าเผื่อผลขาดทุน และกิจการต้ องไม่แสดงค่าเผื่อผลขาดทุนแยกต่ างหาก
ในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นยอดหั กมูลค่ าตามบัญ ชีของสินทรัพย์ทางการเงิน อย่ างไรก็ตาม
กิจการต้ องเปิ ดเผยค่าเผื่อผลขาดทุนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เครือ่ งมือทางการเงินแบบผสมซึ่งประกอบด้วยอนุพนั ธ์แฝงหลายรายการ

17

ในกรณีท่กี จิ การออกเครื่องมือทางการเงินซึ่งประกอบด้ วยองค์ประกอบของหนี้สนิ และส่วนของ
เจ้ าของ (ดูย่อหน้ าที่ 28 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือ
ทางการเงิน) และเครื่องมือทางการเงินนั้นประกอบด้ วยอนุ พันธ์แฝงหลายรายการซึ่งมูลค่าของ
อนุ พั น ธ์ แ ฝงเหล่ านั้ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น (เช่ น ตราสารหนี้ แปลงสภาพที่ ให้ สิ ท ธิ ผ้ ู ออกใน
การเรียกคืนก่อนกําหนด) กิจการต้ องเปิ ดเผยการคงอยู่ของลักษณะเหล่านั้น
การผิดสัญญาและการละเมิดสัญญา

18

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทุกข้ อต่อไปนี้ สําหรับเงินกูย้ ืมที่รับรู้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
18.1 รายละเอียดของการผิด สัญ ญาเกี่ยวกับ เงิน ต้ น ดอกเบี้ ย เงิน สดหรือ สิน ทรัพ ย์อื่ น
ที่สาํ รองไว้ เพื่ อชําระหนี้ สิน (sinking fund) หรือข้ อกําหนดในการไถ่ถอนเงินกู้ยืม
ดังกล่าว ที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน
18.2 มูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมที่ผดิ สัญญา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ
18.3 เปิ ดเผยว่ากิจการได้ แก้ ไขการผิดสัญญาหรือมีการเจรจาปรับเงื่อนไขของเงินกู้ยืมใหม่
หรือไม่ ก่อนที่จะได้ รับอนุมัติให้ ออกงบการเงิน
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ในกรณีท่กี ิจการมีการละเมิดเงื่อนไขข้ อตกลงการกู้ยืม นอกเหนือจากที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 18
ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน และการละเมิดดังกล่าวอนุญาตให้ ผ้ ูให้ ก้ ูยืมเรียกร้ องให้ กจิ การ
จ่ายชําระหนี้คืนเร็วขึ้น กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะเดียวกันกับที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 18
(เว้ นแต่การละเมิดดังกล่าวจะได้ รับการแก้ ไขแล้ ว หรือมีการเจรจาปรับเงื่อนไขของเงินกู้ยืมใหม่
ก่อนหรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายการรายได้ ค่าใช้จ่าย ผลกําไรหรือขาดทุน

20

กิจการต้ องเปิ ดเผยรายการรายได้ ค่าใช้ จ่าย ผลกําไรหรือขาดทุนดังต่อไปนี้ ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
20.1 ผลกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิท่เี กิดจากรายการต่อไปนี้
20.1.1 สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมู ลค่ ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรือขาดทุน โดยให้ แยกแสดงระหว่างผลกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ
ที่เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่กาํ หนดให้ วัดมูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หรือ
ในภายหลั งตามที่ก าํ หนดในย่ อ หน้ า ที่ 6.7.1 ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อทางการเงิน และผลกําไรสุท ธิห รื อ
ขาดทุ น สุท ธิท่ีเกิด จากสิน ทรัพ ย์ท างการเงิน หรื อ หนี้ สิน ทางการเงิน ที่ต้ อง
วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนตามที่กาํ หนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 9 (เช่ น หนี้ สิน ทางการเงิน ที่เป็ นไปตาม
คํานิยามถือไว้ เพื่อค้ าในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9) สําหรับ
หนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น
กิจการต้ อ งแยกแสดงระหว่ างผลกําไรหรื อ ขาดทุ น ที่รับ รู้ในกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นและจํานวนเงินที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
20.1.2-20.1.4 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
20.1.5 หนี้สนิ ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่าย
20.1.6 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่าย
20.1.7 เงินลงทุ นในตราสารทุ นที่กาํ หนดให้ วัดมู ลค่ าด้ วยมู ลค่ ายุ ติธรรมผ่ านกําไร
ขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ตามที่ ก ํา หนดในย่ อ หน้ าที่ 5.7.5 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
20.1.8 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตามที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ 4.1.2ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 โดยแยกแสดงระหว่างผลกําไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในกําไรขาดทุน
15
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20.2

20.3

20.4
20.5
20ก

เบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างรอบระยะเวลารายงานและผลกําไรหรือขาดทุนที่จัด
ประเภทรายการใหม่ จ ากกําไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่น สะสมไปยั งกําไรหรื อ
ขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลารายงานเมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
ดอกเบี้ยรับรวมและดอกเบี้ยจ่ายรวม (ซึ่งคํานวณโดยใช้ วิธีดอกเบี้ยที่แท้ จริง) สําหรับ
สิน ทรั พ ย์ทางการเงินที่วัดมู ลค่ าด้ วยราคาทุ น ตัด จําหน่ ายหรือที่วัด มูลค่ าด้ วยมูลค่ า
ยุ ติ ธ รรมผ่ า นกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็จ อื่ น ตามที่ ก ํา หนดในย่ อ หน้ าที่ 4.1.2ก ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (แสดงจํานวนดังกล่าวแยกจากกัน) หรือ
หนี้สนิ ทางการเงินที่ไม่ได้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
รายได้ ค่าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายค่ าธรรมเนียม (นอกเหนือจากจํานวนเงินที่รวมใน
การคํานวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริง) ที่เกิดจาก
20.3.1 สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น และหนี้ สิน ทางการเงิน ที่ไ ม่ ได้ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน และ
20.3.2 การดําเนิ น ธุ รกิจด้ านการดู แลผลประโยชน์ หรือเก็บ รักษาสิน ทรัพ ย์อ่ ืนใด
(trust and other fiduciary activities) ซึ่งทําให้ เกิดการถือครองหรื อมีการลงทุ น
ในสินทรัพย์แทนบุคคล ทรัสต์ โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และ
สถาบันอื่น
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )

กิจการต้ องเปิ ดเผยการวิเคราะห์ผลกําไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่เกิดจาก
การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย โดยแยกแสดงรายการ
ระหว่ า งผลกํ า ไรและขาดทุ น ที่ เ กิ ด จากการตั ด รายการสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น เหล่ า นั้ น
การเปิ ดเผยข้ อมูลนี้ต้องรวมถึงเหตุผลของการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านั้นด้ วย
การเปิ ดเผยข้อมูลอื่น
นโยบายการบัญชี

21

ตามที่ก ําหนดในย่ อ หน้ าที่ 117 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุง 2561) เรื่ อ ง
การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการต้ องเปิ ดเผยโดยสรุปเกี่ยวกับนโยบาย
การบัญชีท่สี าํ คัญซึ่งประกอบด้ วยเกณฑ์ในการวัดมูลค่าเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง (หรือหลายเกณฑ์)
ที่ใช้ ในการจัดทํางบการเงิน และนโยบายการบัญชีอ่นื ที่เกี่ยวข้ องต่อความเข้ าใจในงบการเงิน
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การบัญชีป้องกันความเสีย่ ง
21ก

กิจการต้ องถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลในย่อหน้ าที่ 21ข ถึง 24ฉ สําหรับฐานะเปิ ด
ต่ อ ความเสี่ ย งที่ กิ จ การป้ องกั น ความเสี่ ย ง และเลื อ กที่ จ ะใช้ การบั ญ ชี ป้ องกั น ความเสี่ ย ง
การเปิ ดเผยข้ อมูลการบัญชีป้องกันความเสี่ยงต้ องให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
21ก.1 กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของกิจการและการนํากลยุทธ์มาใช้ บริหารความเสี่ยง
21ก.2 ผลของการป้ องกันความเสี่ยงของกิจการที่อาจมีต่อจํานวนเงิน จังหวะเวลา และความ
ไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ และ
21ก.3 ผลกระทบของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงที่มีต่องบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของของกิจการ

21ข

กิ จ การต้ องแสดงการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามที่ ก ํา หนดในหนึ่ ง หั ว ข้ อ ของหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิน หรื อ แสดงเป็ นส่ วนแยกเฉพาะในงบการเงิน อย่ างไรก็ต าม กิจการไม่ จําเป็ นต้ อ ง
เปิ ดเผยข้ อมูลซํา้ กับที่ได้ แสดงไว้ แล้ ว หากงบการเงินมีการอ้ างอิงไปยังข้ อมูลดังกล่าวในรายงาน
อื่น เช่ น การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการหรือรายงานความเสี่ยง ซึ่งผู้ใช้ งบการเงิน
สามารถเข้ าถึงได้ ภายใต้ เงื่อนไขและช่วงเวลาเดียวกับงบการเงิน งบการเงินที่ไม่มีการอ้ างอิงไปยัง
ข้ อมูลดังกล่าวถือเป็ นงบการเงินที่ไม่สมบูรณ์

21ค

เมื่อกิจการต้ องพิ จารณาความเสี่ยงแต่ ละประเภทโดยอิงกับฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ยงที่กิจการ
ตัดสินใจจะป้ องกันความเสี่ยงและถือปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ตามที่กาํ หนดใน
ย่อหน้ าที่ 22ก ถึง 24ฉ ที่กาํ หนดให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลแยกตามประเภทความเสี่ยง กิจการ
ต้ อ งพิ จ ารณาประเภทความเสี่ย งอย่ างสมํ่าเสมอสําหรั บ การเปิ ดเผยข้ อ มู ลการบั ญ ชี ป้ องกัน
ความเสี่ยงทั้งหมด

21ง

เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้ าที่ 21ก (เว้ นแต่ กาํ หนดไว้ เป็ นอย่ างอื่น) กิจการต้ อง
พิจารณาถึงความละเอียดในการเปิ ดเผยข้ อมูล การให้ ความสําคัญในด้ านต่างๆ ของข้ อกําหนด
ของการเปิ ดเผยข้ อมูล ระดับที่เหมาะสมในการรวมหรือแยกข้ อมูล และพิจารณาว่าผู้ใช้ งบการเงิน
ต้ องการคําอธิบายเพิ่มเติมเพื่อประเมินข้ อมูลเชิงปริมาณที่เปิ ดเผยหรือไม่ อย่างไรก็ตาม สําหรับ
ข้ อกําหนดของการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ข้อมูลมีความเกี่ยวข้ องกันในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การวัดมูลค่ า
ยุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการต้ องใช้ การรวมหรือแยกข้ อมูลในระดับเดียวกัน
กลยุทธ์การบริหารความเสีย่ ง

22

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
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22ก

กิจการต้ องอธิบายกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงสําหรับฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ยงแต่ ละประเภท
ที่กจิ การตัดสินใจป้ องกันความเสี่ยง และถือปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยง คําอธิบายนี้
ต้ องช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถประเมินได้ ว่า (ตัวอย่างเช่น)
22ก.1 ความเสี่ยงแต่ละประเภทเกิดขึ้นได้ อย่างไร
22ก.2 กิจการบริหารความเสี่ยงแต่ละประเภทอย่ างไร รวมถึงประเมินว่ากิจการป้ องกันความเสี่ยง
รายการทั้งจํานวนสําหรับความเสี่ยงทั้งหมด หรือป้ องกันความเสี่ยงองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่ง (หรือหลายองค์ประกอบ) ของรายการพร้ อมเหตุผล
22ก.3 กิจการบริหารฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงมากน้ อยเพียงใด

22ข

เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 22ก การเปิ ดเผยข้ อมูลควรรวมถึงคําอธิบายรายการ
ดังนี้ (ซึ่งมิได้ จาํ กัดเพียงรายการเหล่านี้เท่านั้น)
22ข.1 เครื่องมื อที่ใช้ ป้ องกัน ความเสี่ยงที่กิจการใช้ ในการป้ องกัน ฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ยง
(และวิธกี ารนํามาใช้ )
22ข.2 วิธีท่ีกิจการพิ จารณาความสัมพั นธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่ างรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
และเครื่ อ งมื อ ที่ใช้ ป้ องกัน ความเสี่ยงเพื่ อวัต ถุ ป ระสงค์ ในการประเมิ น ประสิท ธิผ ล
ในการป้ องกันความเสี่ยง และ
22ข.3 วิธีท่ีกิจการกําหนดอัต ราส่ วนการป้ องกัน ความเสี่ยง และแหล่ งที่ม าของความไม่ มี
ประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยง

22ค

เมื่อกิจการกําหนดให้ องค์ประกอบความเสี่ยงที่ระบุเป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง (ดูย่อ
หน้ าที่ 6.3.7 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน) กิจการ
ต้ องให้ ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้ อมูลเชิงปริมาณดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่
กําหนดในย่อหน้ าที่ 22ก และ 22ข
22ค.1 วิธีท่ีกิจการระบุ องค์ ประกอบความเสี่ยงที่กาํ หนดให้ เป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
(รวมถึงคําอธิบ ายลั ก ษณะของความสัม พั น ธ์ระหว่ างองค์ ป ระกอบความเสี่ยงและ
รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงโดยรวม) และ
22ค.2 วิธีท่อี งค์ประกอบความเสี่ยงเกี่ยวข้ องกับรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงทั้งจํานวน
(เช่น จากประสบการณ์ในอดีต องค์ประกอบความเสี่ยงที่ถูกกําหนดให้ มีการป้ องกัน
ความเสี่ยงครอบคลุ มโดยเฉลี่ยร้ อยละ 80 ของการเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ ายุ ติ ธรรม
ของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงโดยรวม)
จํานวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต

23

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )

23ก

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเชิงปริมาณตามประเภทความเสี่ยง เพื่ อให้ ผ้ ู ใช้ งบการเงินสามารถ
ประเมินข้ อกําหนดและเงื่อนไขของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบต่อจํานวนเงิน
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จังหวะเวลา และความไม่ แน่ นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ เว้ นแต่ ได้ รับยกเว้ น
ตามย่อหน้ าที่ 23ค
23ข

เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 23ก กิจการต้ องเปิ ดเผยรายละเอียดดังนี้
23ข.1 โครงร่ างของจังหวะเวลาของจํานวนเงินที่กาํ หนดไว้ ของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความ
เสี่ยง และ
23ข.2 ราคา หรืออัตราเฉลี่ยของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง (ตัวอย่างเช่น ราคาใช้ สิทธิ
หรือราคาฟอร์เวิร์ด เป็ นต้ น) (ถ้ ามี)

23ค

ในสถานการณ์ ท่ีกิจ การกําหนดความสัม พั น ธ์ของการป้ องกัน ความเสี่ย งขึ้น ใหม่ (กล่ าวคื อ
ยกเลิกและเริ่มต้ นใหม่) เป็ นประจํา เนื่องจากทั้งเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มี
การป้ องกั นความเสี่ ยงมี การเปลี่ ยนแปลงบ่ อย (กล่ าวคื อ กิ จการใช้ กระบวนการบริ หารความเสี่ ยง
แบบพลวัต ซึ่งทั้งฐานะเปิ ดและเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง ไม่ได้ คงอยู่เป็ นระยะเวลานาน
ดังเช่ นตัวอย่ างในย่ อหน้ าที่ ข6.5.24.2 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง
เครื่องมือทางการเงิน)
23ค.1 กิจการได้ รับยกเว้ นจากการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 23ก และ 23ข
23ค.2 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังนี้
23ค.2.1 ข้ อ มู ล เกี่ย วกั บ กลยุ ท ธ์ ข้ั น สู ง สุด ในการบริ ห ารความเสี่ย งที่เกี่ย วข้ อ งกั บ
ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงเหล่านั้น
23ค.2.2 คําอธิบายที่สะท้ อนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของกิจการโดยใช้ การบัญชี
ป้ องกันความเสี่ยงและวิธีกาํ หนดความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง
เหล่านั้น และ
23ค.2.3 ข้ อบ่งชี้ว่าความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงถูกยกเลิกและเริ่มต้ นใหม่
บ่อยเพียงใดภายใต้ กระบวนการของกิจการที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ของ
การป้ องกันความเสี่ยงเหล่านั้น

23ง

กิจการต้ องเปิ ดเผยคําอธิบายเกี่ยวกับแหล่ งที่มาของความไม่มีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยง
ซึ่ งคาดว่ า จะกระทบต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ข องการป้ องกั น ความเสี่ย งในระหว่ า งอายุ สั ญ ญานั้ น
โดยเปิ ดเผยแยกตามประเภทความเสี่ยง

23จ

หากมี แ หล่ ง ที่ ม าอื่ น ของความไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการป้ องกั น ความเสี่ ย งปรากฏขึ้ นใน
ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง กิจการต้ องเปิ ดเผยแหล่ งที่มาเหล่ านั้น โดยแยกตาม
ประเภทความเสี่ยง และอธิบายผลของความไม่มีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงนั้น

23ฉ

สําหรับการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด กิจการต้ องเปิ ดเผยคําอธิบายเกี่ยวกับรายการ
ที่คาดการณ์ใดๆ ที่ได้ ใช้ การบัญชีป้องกันความเสี่ยงแล้ วในรอบระยะเวลารายงานก่อน แต่ไม่คาดว่า
จะเกิดขึ้นอีกต่อไป
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ผลกระทบของการบัญชีป้องกันความเสีย่ งต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
24

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )

24ก

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลในรูปแบบตารางสําหรับจํานวนเงินที่เกี่ยวข้ องกับรายการที่กาํ หนดให้
เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง โดยแยกตามประเภทความเสี่ยงสําหรับการป้ องกันความเสี่ยง
แต่ละประเภท (การป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม การป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
หรือการป้ องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิของหน่วยงานต่างประเทศ) ดังนี้
24ก.1 มูลค่ าตามบั ญ ชีของเครื่องมือที่ใช้ ป้ องกันความเสี่ยง (แยกแสดงระหว่ างสินทรัพ ย์
ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงิน)
24ก.2 รายการรายบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงินที่รวมเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง
24ก.3 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงซึ่งใช้ เป็ นเกณฑ์
ในการรั บ รู้ค วามไม่ มี ป ระสิท ธิผ ลในการป้ องกัน ความเสี่ย งสําหรั บ รอบระยะเวลา
รายงาน และ
24ก.4 จํานวนเงินที่กาํ หนดไว้ ของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง (รวมถึงปริมาณ เช่ น ตัน
หรือลูกบาศก์เมตร)

24ข

กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อมู ลในรูป แบบตารางสําหรั บ จํานวนเงิน ที่เกี่ย วข้ องกับ รายการที่มี ก าร
ป้ องกันความเสี่ยง โดยแยกตามประเภทความเสี่ยงสําหรับการป้ องกันความเสี่ยงแต่ละประเภท
ดังนี้
24ข.1 สําหรับการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม
24ข.1.1 มูลค่ าตามบั ญ ชีของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงที่รับ รู้ในงบแสดง
ฐานะการเงิน (แสดงสินทรัพย์แยกจากหนี้สนิ )
24ข.1.2 จํานวนเงินสะสมของการปรับปรุงการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ ายุติธรรม
ของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง ซึ่งรวมอยู่ ในมูลค่ าตามบัญ ชีของ
รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน (แสดง
สินทรัพย์แยกจากหนี้สนิ )
24ข.1.3 รายการรายบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงินที่รวมรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยง
24ข.1.4 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงซึ่งใช้ เป็ น
เกณฑ์ในการรับรู้ความไม่ มีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงสําหรับ
รอบระยะเวลารายงาน และ
24ข.1.5 จํานวนเงินสะสมของการปรับปรุงการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม
ที่คงเหลื ออยู่ ในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับรายการที่มีการป้ องกันความ
เสี่ยงใดๆ ที่ได้ หยุ ด ปรับ ผลกําไรและขาดทุ น จากการป้ องกันความเสี่ยง
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ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 6.5.10 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
24ข.2 สําหรับการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดและการป้ องกันความเสี่ยงของเงินลงทุน
สุทธิของหน่วยงานต่างประเทศ
24ข.2.1 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ าของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงที่ใช้ เป็ น
เกณฑ์ในการรับรู้ความไม่ มีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงสําหรับ
รอบระยะเวลารายงาน (กล่าวคือ สําหรับการป้ องกันความเสี่ยงในกระแส
เงินสด การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าที่ใช้ ในการกําหนดความไม่มีประสิทธิผล
ในการป้ องกันความเสี่ยงที่รับรู้ ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 6.5.11.3 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9)
24ข.2.2 ยอดคงเหลือของบัญชีสาํ รองสําหรับการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงิน
สดและของบัญชีสาํ รองสําหรับการแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ สําหรับ
การป้ องกันความเสี่ยงที่ยังคงเกิดขึ้นต่อไป ซึ่งเป็ นไปตามย่อหน้ าที่ 6.5.11
และ 6.5.13.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ
24ข.2.3 ยอดคงเหลือของบัญชีสาํ รองสําหรับการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงิน
สดและของบัญชีสาํ รองสําหรับการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที่เหลืออยู่
จากความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงใดๆ ที่ไม่เป็ นไปตามการบัญชี
ป้ องกันความเสี่ยงอีกต่อไป
24ค

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลในรูปแบบตาราง โดยแยกตามประเภทความเสี่ยงสําหรับการป้ องกัน
ความเสี่ยงแต่ละประเภท ดังนี้
24ค.1 สําหรับการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม
24ค.1.1 ความไม่ มีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยง กล่ าวคือ ความแตกต่ าง
ระหว่ างผลกําไรหรือขาดทุ นจากการป้ องกันความเสี่ยงของเครื่องมือที่ใช้
ป้ องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง ที่ได้ รับรู้ในกําไร
หรือขาดทุน (หรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับการป้ องกันความเสี่ยง
ของตราสารทุนที่กิจการเลือกแสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ ายุ ติธรรมใน
กําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่นตามที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ 5.7.5 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน) และ
24ค.1.2 รายการรายบรรทัดในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่รวมความไม่มีประสิทธิผล
ในการป้ องกันความเสี่ยงที่รับรู้
24ค.2 สํา หรั บ การป้ องกั น ความเสี่ ย งในกระแสเงิ น สดและการป้ องกั น ความเสี่ ย งของ
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
24ค.2.1 ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการป้ องกั น ความเสี่ย งที่ รั บ รู้ ใ นกํา ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นในรอบระยะเวลารายงาน
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24ค.2.2 ความไม่มีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงที่ได้ รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
24ค.2.3 รายการรายบรรทัดในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่รวมความไม่มีประสิทธิผล
ในการป้ องกันความเสี่ยงที่รับรู้
24ค.2.4 จํานวนเงินของบัญชีสาํ รองสําหรับการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
หรือของบัญชีสาํ รองสําหรับการแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ ที่โอนไปยัง
กํา ไรหรื อ ขาดทุ น ซึ่ งถื อ เป็ นการปรั บ ปรุง การจั ด ประเภทรายการใหม่
(ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุง 2561) เรื่ อ ง การนําเสนอ
งบการเงิ น (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) ) (แยกระหว่ า งจํา นวนเงิน ที่ไ ด้ ถื อ
ปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาก่อนแต่ไม่คาดว่ากระแสเงินสด
ในอนาคตที่ได้ ป้องกันความเสี่ยงจะเกิดขึ้นอีกต่อไป และจํานวนเงินที่โอน
เนื่ อ งจากรายการที่ มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย งมี ผ ลกระทบต่ อ กํา ไรหรื อ
ขาดทุนแล้ ว)
24ค.2.5 รายการรายบรรทัดในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่รวมการปรับปรุงการจัด
ประเภทรายการใหม่ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561))
และ
24ค.2.6 สํา หรั บ การป้ องกัน ความเสี่ย งของฐานะสุท ธิ ผลกําไรหรื อ ขาดทุ น จาก
การป้ องกันความเสี่ยงที่รับรู้เป็ นรายการรายบรรทัดที่แยกต่ างหากในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ดูย่อหน้ าที่ 6.6.4 ของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9)
24ง

หากปริมาณของความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงที่ได้ รับยกเว้ นตามย่อหน้ าที่ 23ค ไม่ได้
เป็ นตัวแทนของปริมาณปกติในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน (กล่าวคือ ปริมาณ ณ วันที่รายงาน
ไม่สะท้ อนปริมาณในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน) กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวและ
เหตุผลที่กจิ การเชื่อว่า ปริมาณดังกล่าวไม่ได้ เป็ นตัวแทน

24จ

กิจการต้ องแสดงการกระทบยอดแต่ละองค์ประกอบของส่วนของเจ้ าของและการวิเคราะห์กาํ ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การ
นําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) โดย
24จ.1 ต้ องแยกแสดงจํานวนเงินที่เกี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมู ลในย่ อหน้ าที่ 24ค.2.1 และ
24ค.2.4 และจํานวนเงินตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 6.5.11.4.1 และ 6.5.11.4.3 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน เป็ นอย่างน้ อย
24จ.2 ต้ องแยกแสดงระหว่างจํานวนเงินที่เกี่ยวข้ องกับมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกที่ป้องกัน
ความเสี่ ย ง รายการที่ มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ธุ ร กรรม และจํา นวนเงิ น
ที่เกี่ยวข้ องกับมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกที่ป้องกันความเสี่ยง รายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ช่ วงเวลา เมื่อกิจการถือปฏิบัติ ต่ อมู ลค่ าตามเวลาของสิทธิเลือก
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ตามที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ 6.5.15 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
และ
24จ.3 ต้ องแยกแสดงระหว่ างจํานวนเงิน ที่เกี่ยวข้ องกับองค์ ประกอบฟอร์ เวิร์ดของสัญ ญา
ฟอร์เวิร์ด และส่วนต่ างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเครื่องมือทางการเงิน
ที่ใช้ ในการป้ องกันความเสี่ยงรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกรรม และ
จํานวนเงินที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบฟอร์เวิร์ดของสัญญาฟอร์เวิร์ด และส่วนต่างอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศของเครื่องมือทางการเงินที่ป้องกันความเสี่ยงรายการ
ที่มีการป้ องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับช่วงเวลา เมื่อกิจการถือปฏิบัติต่อจํานวนเงินเหล่านั้น
ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 6.5.16 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
24ฉ

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 24จ แยกตามประเภทความเสี่ยง ซึ่งการเปิ ดเผย
ดังกล่าวอาจเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินก็ได้
ทางเลือกในการกําหนดให้ฐานะเปิ ดด้านเครดิตวัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไรหรือ
ขาดทุน

24ช

หากกิจการกําหนดให้ เครื่องมือทางการเงินหรือบางส่วนของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าด้ วย
มูลค่ ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน เนื่องจากมีการใช้ อนุ พันธ์ด้านเครดิตในการจัดการความเสี่ยง
ด้ านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินนั้น กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
24ช.1 สําหรั บ อนุ พั น ธ์ด้ านเครดิ ต ที่ใช้ ในการจัด การความเสี่ยงด้ านเครดิ ต ของเครื่ องมื อ
ทางการเงินที่กาํ หนดให้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนตามที่กาํ หนด
ในย่ อหน้ าที่ 6.7.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลการกระทบยอดของแต่ละรายการสําหรับจํานวน
เงินที่กาํ หนดไว้ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ่มต้ นและวันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน
24ช.2 ผลกําไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนจากการกําหนดให้ เครื่องมือทางการเงิน
หรื อ บางส่ วนของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน วั ด มู ล ค่ าด้ วยมู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมผ่ านกําไรหรื อ
ขาดทุนตามที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ 6.7.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
และ
24ช.3 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ถือเป็ นมูลค่ าตามบัญชีใหม่ ตามที่กาํ หนด
ในย่ อหน้ าที่ 6.7.4 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และจํานวนเงิน
ที่กาํ หนดไว้ ห รื อจํานวนเงิน ต้ น ที่เกี่ยวข้ อง เมื่อมี การยกเลิ กการวัด มู ลค่ าเครื่องมื อ
ทางการเงินหรือบางส่วนของเครื่องมือทางการเงินด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่านกําไรหรือ
ขาดทุน (กิจการไม่ จาํ เป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ าวในรอบระยะเวลารายงานถัดไป
เว้ นแต่ เป็ นการให้ ข้อมูลเปรี ยบเทียบตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
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มูลค่ายุติธรรม
25

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงิน
แต่ ละประเภท (ดู ย่อหน้ าที่ 6) ในลักษณะที่จะช่ วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถเปรียบเทียบกับ
มูลค่ าตามบัญ ชีของสินทรัพย์และหนี้สินแต่ ละประเภทดังกล่ าวได้ ยกเว้ นตามที่กาํ หนดไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 29

26

ในการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม กิจการต้ องจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ
ทางการเงิน เป็ นประเภทต่ างๆ แต่ กิจ การต้ อ งหั ก กลบระหว่ างมู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมของสิน ทรั พ ย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินเฉพาะรายการที่มีการหักกลบมูลค่าตามบัญชีระหว่ างกันใน
งบแสดงฐานะการเงิน

27-27ข (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
28

ในบางกรณีกจิ การไม่สามารถรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์
ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน เนื่องจากมูลค่ ายุติธรรมไม่ ได้ อิงทั้งจากราคาเสนอซื้อขายใน
ตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ อย่างเดียวกัน (กล่าวคือ ข้ อมูลระดับ 1) หรือ
จากเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ เฉพาะข้ อมูลจากตลาดที่สามารถสังเกตได้ (ดูย่อหน้ าที่ ข5.1.2ก
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน) ในกรณี ดั งกล่ าว
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังนี้ ตามประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงิน
28.1 นโยบายการบัญชีในการรับรู้กาํ ไรหรือขาดทุนจากผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้
รายการเมื่อเริ่มแรก และราคาของรายการเพื่อสะท้ อนการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยต่างๆ
(รวมถึ งเวลา) ที่ผ้ ู ร่วมตลาดใช้ พิ จ ารณาในการกําหนดราคาสิน ทรั พ ย์ หรื อหนี้ สิน
(ดูย่อหน้ าที่ ข5.1.2ก.2 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9)
28.2 ผลต่ างรวมที่ยังไม่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน ณ วันเริ่มต้ นและวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
รายงาน และการกระทบยอดของการเปลี่ยนแปลงในยอดคงเหลือของผลต่างดังกล่าว
28.3 เหตุผลที่กจิ การสรุปว่า ราคาของรายการไม่ได้ เป็ นหลักฐานที่ดีท่สี ดุ ของมูลค่ายุติธรรม
รวมถึงคําอธิบายหลักฐานที่สนับสนุนมูลค่ายุติธรรมนั้น

29

กิจการไม่จาํ เป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมสําหรับกรณีต่อไปนี้
29.1 เมื่อมูลค่าตามบัญชีเป็ นค่าประมาณที่สมเหตุสมผลของมูลค่ายุติธรรม อาทิ เครื่องมือ
ทางการเงิน เช่น ลูกหนี้การค้ าระยะสั้นและเจ้ าหนี้การค้ าระยะสั้น
29.2 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
29.3 สําหรับสัญ ญาที่มีลักษณะการร่ วมรับผลประโยชน์ตามดุ ลยพิ นิจ (ตามที่กาํ หนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย
(เมื่อมีการประกาศใช้ )) หากไม่ สามารถวัดมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของลั กษณะการร่ วมรั บ
ผลประโยชน์ดังกล่าวได้ อย่างน่าเชื่อถือ
24
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30

ในกรณีตามที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ 29.3 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลเพื่ อช่ วยให้ ผ้ ู ใช้ งบการเงิน
สามารถใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการพิ จ ารณาขอบเขตของความแตกต่ างที่อ าจเกิด ขึ้น ระหว่ างมู ล ค่ า
ตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าว ซึ่งรวมถึง
30.1 ข้ อเท็จจริงที่กิจการไม่ ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ ายุ ติธรรมของเครื่องมือเหล่ านี้
เนื่องจากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่อถือ
30.2 คําอธิบ ายเกี่ยวกับ เครื่ องมื อทางการเงิน มู ลค่ าตามบัญ ชี และเหตุผ ลที่ไม่ สามารถ
วัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่อถือ
30.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับตลาดของเครื่องมือดังกล่าว
30.4 ข้ อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจของกิจการว่าจะจําหน่ายเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวหรือไม่
อย่างไร และ
30.5 ในกรณีท่มี ีการตัดรายการเครื่องมือทางการเงินซึ่งในอดีตไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรม
ได้ อย่ างน่ าเชื่อถือ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดั งกล่ าว มู ลค่ าตามบั ญ ชี ณ วัน ที่
ตัดรายการ และผลกําไรหรือขาดทุนที่รับรู้

ลักษณะและระดับของความเสีย่ งทีเ่ กิดขึ้ นจากเครือ่ งมือทางการเงิน
31

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลซึ่ งช่ วยให้ผูใ้ ช้งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและระดับของ
ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึ้ นจากเครือ่ งมือทางการเงินทีก่ ิจการมี ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน

32

การเปิ ดเผยข้ อมูลที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 33 ถึง 42 เน้ นเกี่ยวกับความเสี่ยงซึ่งเกิดจากเครื่องมือ
ทางการเงิน และวิธกี ารในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยทั่วไปความเสี่ยงเหล่านี้รวมถึง (แต่
ไม่ จาํ กัดเพี ยง) ความเสี่ยงด้ านเครดิต ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้ านตลาด
เป็ นต้ น

32ก

ในบริบทของการเปิ ดเผยข้ อมูลเชิงปริมาณ การเปิ ดเผยข้ อมู ลเชิงคุ ณภาพจะช่ วยให้ ผ้ ู ใช้ ข้อมู ล
สามารถเชื่อมโยงการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความสัมพันธ์กนั และทําให้ เห็นภาพรวมของลักษณะและ
ระดับของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือทางการเงินได้ การเปิ ดเผยข้ อมูลเชิงคุณภาพและ
ข้ อ มู ล เชิ งปริ ม าณอย่ า งมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ร ะหว่ า งกัน มี ส่ ว นช่ ว ยให้ ผู้ ใ ช้ ข้ อ มู ล ประเมิ น ฐานะเปิ ด
ต่อความเสี่ยงของกิจการได้ ดีย่งิ ขึ้น
การเปิ ดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพ

33

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อไปนี้สาํ หรับความเสี่ยงแต่ ละประเภทที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือทาง
การเงิน
33.1 ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงที่มีและเกิดขึ้นได้ อย่างไร
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33.2
33.3

วัตถุประสงค์ นโยบายและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งวิธีการที่ใช้
ในการวัดความเสี่ยง และ
การเปลี่ ย นแปลงใดๆ ของข้ อ มู ล ในย่ อ หน้ าที่ 33.1 หรื อ 33.2 ในรอบระยะเวลา
รายงานก่อน

การเปิ ดเผยข้อมูลเชิงปริมาณ
34

กิ จ การต้ องเปิ ดเผยข้ อ มู ล ต่ อ ไปนี้ สําหรั บ ความเสี่ ย งแต่ ล ะประเภทที่ เกิ ด ขึ้ นจากเครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน
34.1 ข้ อมู ลสรุป เชิ งปริ มาณเกี่ยวกับ ฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ยงที่มี ณ วัน สิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน การเปิ ดเผยข้ อ มู ล นี้ ต้ อ งจัด ทําขึ้น จากข้ อ มู ล ที่เสนอเป็ นการภายในให้ แ ก่
ผู้บริหารสําคัญของกิจการ (ตามคํานิยามที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
(เมื่อมีการประกาศใช้ )) เช่น คณะกรรมการของกิจการ หรือประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
34.2 การเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 35ก ถึง 42 นอกเหนือจากที่กาํ หนดใน
ย่อหน้ าที่ 34.1
34.3 การกระจุ กตัวของความเสี่ยง หากยังไม่ ได้ เปิ ดเผยอย่ างชัดเจนในการเปิ ดเผยข้ อมูล
ตามย่อหน้ าที่ 34.1 และ 34.2

35

ถ้ าข้ อมูลเชิงปริมาณที่เปิ ดเผย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ไม่แสดงให้ เห็นถึงฐานะเปิ ดต่อ
ความเสี่ยงที่มีอยู่ของกิจการในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้ องให้ ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ
แสดงให้ เห็นถึงความเสี่ยงที่มีอยู่
ความเสีย่ งด้านเครดิต
ขอบเขตและวัตถุประสงค์

35ก

กิจการต้ องถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของการเปิ ดเผยข้ อมู ลในย่ อหน้ าที่ 35ฉ ถึง 35ฑ สําหรั บ
เครื่องมือทางการเงินที่ต้องปฏิบัติตามข้ อกําหนดของการด้ อยค่ าในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน อย่างไรก็ตาม
35ก.1 ย่ อหน้ าที่ 35ญ.1 กําหนดให้ ถือปฏิบั ติกับ ลู กหนี้ การค้ า สินทรัพย์ตามสัญญา หรื อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่ าที่ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุรับรู้ตามที่
กํา หนดในย่ อ หน้ าที่ 5.5.15 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 9 หาก
สินทรัพย์ทางการเงินเหล่ านั้นมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขภายหลัง 30 วัน นับจากวัน
ครบกําหนดชําระ และ
35ก.2 ย่อหน้ าที่ 35ฎ.2 ไม่ถอื ปฏิบัติกบั ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
26
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35ข

การเปิ ดเผยข้ อมูลความเสี่ยงด้ านเครดิตตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 35ฉ ถึง 35ฑ จะทําให้ ผ้ ูใช้
งบการเงินเข้ าใจผลกระทบของความเสี่ยงด้ านเครดิตต่ อจํานวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่
แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
ความเสี่ยงด้ านเครดิตดังต่อไปนี้
35ข.1 ข้ อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้ านเครดิตของกิจการและแนวปฏิบัติ
ดังกล่าวเกี่ยวข้ องอย่างไรกับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้ านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมทั้งวิธกี าร ข้ อสมมติและข้ อมูลที่ใช้ วัดมูลค่าผลขาดทุนด้ านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
35ข.2 ข้ อมู ล เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพที่ จ ะทํา ให้ ผู้ ใช้ งบการเงิ น สามารถประเมิ น
จํานวนเงินที่เกิดขึ้นจากผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในงบการเงิน รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงในจํานวนเงินของผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและเหตุผล
ของการเปลี่ยนแปลงนั้น และ
35ข.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ยงด้ านเครดิตของกิจการ (กล่ าวคือ ความเสี่ยง
ด้ านเครดิตซึ่งมีอยู่เป็ นปกติวิสัยของสินทรัพย์ทางการเงินและภาระผูกพันในการให้
สินเชื่อของกิจการ) รวมถึงการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้ านเครดิตที่มีนัยสําคัญ

35ค

กิจการไม่ จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลซํ้ากับ ที่ได้ แสดงไว้ แล้ ว หากงบการเงิน มีการอ้ างอิงไปยัง
ข้ อมูลดังกล่าวในรายงานอื่น เช่น การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการหรือรายงานความ
เสี่ ย ง ซึ่ ง ผู้ ใ ช้ ง บการเงิ น สามารถเข้ า ถึ ง ได้ ภายใต้ เงื่ อ นไขและช่ ว งเวลาเดี ย วกั บ งบการเงิ น
งบการเงินที่ไม่มีการอ้ างอิงไปยังข้ อมูลดังกล่าวถือเป็ นงบการเงินที่ไม่สมบูรณ์

35ง

เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในย่ อหน้ าที่ 35ข (เว้ นแต่ กาํ หนดไว้ เป็ นอย่ างอื่น) กิจการต้ อง
พิจารณาถึงความละเอียดในการเปิ ดเผยข้ อมูล การให้ ความสําคัญในด้ านต่างๆ ของข้ อกําหนด
ของการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ระดั บ ที่ เหมาะสมในการรวมหรื อ แยกข้ อ มู ล และพิ จ ารณาว่ า ผู้ ใช้
งบการเงินต้ องการคําอธิบายเพิ่มเติมเพื่อประเมินข้ อมูลเชิงปริมาณที่เปิ ดเผยหรือไม่

35จ

หากการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 35ฉ ถึง 35ฑ ไม่เพียงพอที่จะทําให้ บรรลุ
วัต ถุป ระสงค์ใ นย่อ หน้ า ที่ 35ข กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มูล เพิ ่ ม เติม ที่จํา เป็ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์เหล่านั้น
แนวปฏิบัติการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต

35ฉ

กิจการต้ อ งอธิบ ายแนวปฏิบั ติ การบริ ห ารความเสี่ยงด้ านเครดิ ต ของกิจการ และแนวปฏิบั ติ
ดังกล่าวเกี่ยวข้ องอย่างไรกับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์น้ ี กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่ทาํ ให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจและ
สามารถประเมิน
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35ฉ.1 การที่กจิ การพิจารณาอย่างไรว่าความเสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสําคัญหรือไม่ ตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ซึ่งรวมถึงพิจารณาว่า
35ฉ.1.1 เครื่องมือทางการเงินมีความเสี่ยงด้ านเครดิตตํ่าตามที่กาํ หนดในย่ อหน้ า
ที่ 5.5.10 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน หรือไม่ อย่างไร รวมถึงประเภทของเครื่องมือทางการเงินที่ถือ
ปฏิบัติตามย่อหน้ าดังกล่าวด้ วย และ
35ฉ.1.2 ข้ อสันนิษฐานในย่อหน้ าที่ 5.5.11 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 ที่ว่าความเสี่ยงด้ านเครดิตถือว่าเพิ่ มขึ้นอย่ างมีนัยสําคัญ ตั้งแต่
การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวเกินกําหนด
ชําระมากกว่า 30 วัน สามารถโต้ แย้ งได้ หรือไม่ อย่างไร
35ฉ.2 คํานิยามของการผิดสัญญาของกิจการ รวมถึงเหตุผลในการเลือกคํานิยามนั้น
35ฉ.3 การที่กิจการจัดกลุ่มเครื่องมือทางการเงินอย่างไร หากมีการวัดผลขาดทุนด้ านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแบบกลุ่ม
35ฉ.4 การที่กจิ การพิจารณาอย่างไรว่าสินทรัพย์ทางการเงินเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่า
ด้ านเครดิต
35ฉ.5 นโยบายการตั ด ออกจากบั ญ ชี ข องกิ จ การ รวมถึ ง ข้ อ บ่ ง ชี้ ว่ า ไม่ มี ค วามคาดหวั ง
ที่สมเหตุสมผลที่จะได้ รับ คืน และข้ อมูลเกี่ยวกับนโยบายดังกล่ าวสําหรับ สิน ทรั พ ย์
ทางการเงินที่ตัดจําหน่ายแล้ ว แต่ยังอยู่ภายใต้ การบังคับให้ ชาํ ระได้ และ
35ฉ.6 การที่กิจการนําข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 5.5.12 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 มาถือปฏิบัติอย่างไรสําหรับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับกระแสเงินสด
ตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน รวมถึง
35ฉ.6.1 สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ค่าเผื่อผลขาดทุนได้ วัดมูลค่าให้ มีจาํ นวนเงิน
เท่ า กั บ ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิด ขึ้ นตลอดอายุ กิจ การได้
พิจารณาอย่างไรว่าความเสี่ยงด้ านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว
ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ปรับตัวดีข้ นึ จนทําให้ ค่าเผื่อผลขาดทุนกลับมา
สู่สภาพเดิมที่วัดมูลค่าด้ วยจํานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาด
ว่ าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ างหน้ าตามที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ 5.5.5 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 หรือไม่ และ
35ฉ.6.2 กิจ การติ ด ตามอย่ างไรว่ าค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น ของสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิน ที่
เป็ นไปตามเงื่อนไขในข้ อ 35ฉ.6.1 มีการวัด มู ลค่ าใหม่ ในภายหลั งให้ มี
จํา นวนเงิ น เท่ า กับ ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ค าดว่ าจะเกิด ขึ้ นตลอดอายุ
ตามที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ 5.5.3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 มากน้ อยเพียงใด
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35ช

กิจการต้ องอธิบายเกี่ยวกับปั จจัยนําเข้ า ข้ อสมมติและเทคนิคการประมาณการที่ใช้ ในการถือ
ปฏิบั ติ ต ามข้ อกําหนดในหั วข้ อที่ 5.5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อง
เครื่องมือทางการเงิน สําหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวกิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
35ช.1 เกณฑ์พ้ ืนฐานของปัจจัยนําเข้ า และข้ อสมมติและเทคนิคการประมาณการที่ใช้ ในการ
35ช.1.1 วัดมูลค่าผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ างหน้ าและ
ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
35ช.1.2 พิจารณาว่า ความเสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่ และ
35ช.1.3 พิ จ ารณาว่ า สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น เป็ นสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ ด้ อ ยค่ า
ด้ านเครดิตหรือไม่
35ช.2 วิ ธีก ารใช้ ข้ อ มู ล คาดการณ์ อ นาคตในการพิ จ ารณาผลขาดทุ น ด้ านเครดิ ต ที่ค าดว่ า
จะเกิดขึ้น รวมทั้งการใช้ ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์มหภาค และ
35ช.3 การเปลี่ ย นแปลงในเทคนิ ค การประมาณการหรื อ ข้ อ สมมติ ท่ีมี นั ย สําคั ญ ที่เกิด ขึ้ น
ในระหว่างรอบระยะเวลารายงานและเหตุผลสําหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพเกีย่ วกับจํานวนเงินทีเ่ กิดขึ้ นจากผลขาดทุนด้านเครดิต
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้ น

35ซ

กิจการต้ องแสดงการกระทบยอดค่ าเผื่อผลขาดทุนจากยอดคงเหลือต้ นงวดไปยังยอดคงเหลือ
ปลายงวดในรู ป แบบตารางแยกตามประเภทของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น เพื่ ออธิ บ ายการ
เปลี่ยนแปลงค่าเผื่อผลขาดทุนและเหตุผลสําหรับการเปลี่ยนแปลงเหล่ านั้น โดยแยกแสดงการ
เปลี่ยนแปลงระหว่างรอบระยะเวลารายงานสําหรับ
35ซ.1 ค่ าเผื่อ ผลขาดทุ น ที่วัด มู ลค่ าด้ วยจํานวนเงิน เท่ ากับ ผลขาดทุ น ด้ านเครดิ ต ที่ค าดว่ า
จะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ างหน้ า
35ซ.2 ค่ าเผื่อ ผลขาดทุ น ที่วัด มู ลค่ าด้ วยจํานวนเงิน เท่ ากับ ผลขาดทุ น ด้ านเครดิ ต ที่ค าดว่ า
จะเกิดขึ้นตลอดอายุสาํ หรับ
35ซ.2.1 เครื่องมือทางการเงินที่ความเสี่ยงด้ านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญตั้งแต่
การรั บ รู้ ร ายการเมื่ อ เริ่ ม แรก แต่ ไ ม่ ใ ช่ สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ ด้ อ ยค่ า
ด้ านเครดิต
35ซ.2.2 สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ด้ อ ยค่ า ด้ า นเครดิ ต ณ วั น ที่ร ายงาน (แต่ ไม่ ใ ช่
สิน ทรั พ ย์ท างการเงิน ที่มี การด้ อยค่ าด้ านเครดิ ต ตั้ งแต่ ซ้ ื อหรื อเริ่ม แรก)
และ
35ซ.2.3 ลู ก หนี้ การค้ า สิน ทรั พ ย์ต ามสัญ ญา หรื อลู ก หนี้ ตามสัญ ญาเช่ าที่ค่ าเผื่ อ
ผลขาดทุ น วั ด มู ล ค่ า ตามที่ ก ํา หนดในย่ อ หน้ าที่ 5.5.15 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
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35ฌ

35ญ

35ซ.3 สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ มี ก ารด้ อ ยค่ า ด้ า นเครดิ ต ตั้ ง แต่ ซ้ ื อหรื อ เริ่ ม แรก นอกจาก
การกระทบยอดค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น แล้ ว กิ จ การต้ องเปิ ดเผยจํา นวนเงิ น รวมของ
ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ไม่ คิดลด ณ การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่เริ่มรับรู้ระหว่างรอบระยะเวลารายงาน
กิจ การต้ อ งอธิบ ายว่ า การเปลี่ ย นแปลงที่มี นั ย สําคั ญ ในมู ล ค่ าตามบั ญ ชี ข้ั น ต้ น ของเครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน ในระหว่ างรอบระยะเวลารายงานทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในค่ าเผื่อผลขาดทุ น
อย่ างไร เพื่ อให้ ผ้ ู ใช้ งบการเงิน เข้ าใจการเปลี่ ยนแปลงของค่ าเผื่อผลขาดทุ น ที่เปิ ดเผยตามที่
กําหนดในย่อหน้ าที่ 35ซ กิจการต้ องแยกแสดงข้ อมูลดังกล่าวสําหรับเครื่องมือทางการเงินที่มี
ค่าเผื่อผลขาดทุนตามที่แสดงในย่อหน้ าที่ 35ซ.1 ถึง 35ซ.3 และต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเชิงคุณภาพ
และข้ อมูลเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้ องด้ วย ตัวอย่ างของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ าตามบัญ ชีข้ันต้ น
ของเครื่องมือทางการเงินที่ทาํ ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในค่าเผื่อผลขาดทุนอาจรวมถึง
35ฌ.1 การเปลี่ ย นแปลงเนื่ อ งจากเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ เริ่ ม มี ห รื อ ได้ มาระหว่ า งรอบ
ระยะเวลารายงาน
35ฌ.2 การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งไม่ได้ ทาํ ให้
เกิดการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านั้นตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
35ฌ.3 การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินถูกตัดรายการระหว่างรอบระยะเวลา
รายงาน (รวมถึงการตัดจําหน่ายรายการเหล่านั้นด้ วย) และ
35ฌ.4 การเปลี่ ยนแปลงที่ไม่ ว่าจะเกิด ขึ้น จากค่ าเผื่อผลขาดทุ น ที่วัด มู ลค่ าด้ วยจํานวนเงิน
เท่ากับผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ างหน้ า หรือผลขาดทุน
ด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
เพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจลักษณะและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดตาม
สัญญาที่ไม่ทาํ ให้ เกิดการตัดรายการต่อสินทรัพย์ทางการเงิน และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ าวต่ อการวัด มู ลค่ าผลขาดทุ น ด้ านเครดิ ต ที่ค าดว่ าจะเกิด ขึ้น กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ล
ดังต่อไปนี้
35ญ.1 ราคาทุนตัดจําหน่ ายก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวและผลกําไรหรือขาดทุนสุทธิจาก
การเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวที่รับ รู้สาํ หรับ สิน ทรัพ ย์ทางการเงิน ซึ่งกระแสเงิน สดตาม
สั ญ ญาได้ เปลี่ ย นแปลงระหว่ า งรอบระยะเวลารายงาน เมื่ อ สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น
ดังกล่าวมีจาํ นวนเงินค่าเผื่อผลขาดทุนเท่ากับผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ตลอดอายุ และ
35ญ.2 มูลค่ าตามบัญชีข้ันต้ น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของสินทรัพย์ทางการเงินที่มี
การเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวตั้งแต่ การรับ รู้รายการเมื่อเริ่ มแรก โดยค่ าเผื่อผลขาดทุ น
เคยวัดมูลค่าด้ วยจํานวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
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และในระหว่ างรอบระยะเวลารายงาน ค่ าเผื่อ ผลขาดทุ น ได้ เปลี่ ยนเป็ นจํานวนเงิน
เท่ากับผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ างหน้ า
35ฎ

เพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจผลกระทบของหลักประกันและการปรับเครดิตให้ ดีข้ นึ ด้ านอื่นๆ ที่มี
ต่อจํานวนเงินที่เกิดขึ้นจากผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
ดังต่อไปนี้แยกตามประเภทของเครื่องมือทางการเงิน
35ฎ.1 จํา นวนเงิ น ซึ่ ง เป็ นตั ว แทนที่ดี ท่ีสุ ด ของฐานะเปิ ดสู ง สุด ต่ อ ความเสี่ย งด้ า นเครดิ ต
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยไม่ ต้องคํานึงถึงหลักประกันใดๆ ที่ถือครองอยู่
หรือการปรับเครดิตให้ ดีข้ ึนด้ านอื่นๆ (เช่ น ข้ อตกลงหั กกลบ ซึ่งไม่ เข้ าเงื่อนไขของ
การหักกลบตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการ
เครื่องมือทางการเงิน)
35ฎ.2 คําอธิบายเชิงพรรณนาเกี่ยวกับหลักประกันที่กิจการถือครองไว้ เพื่อเป็ นประกันและ
การปรับเครดิตให้ ดีข้ นึ ด้ านอื่นๆ รวมทั้ง
35ฎ.2.1 คําอธิบายของลักษณะและคุณภาพของหลักประกันที่กจิ การถือครองไว้
35ฎ.2.2 คําอธิบายของการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญในคุ ณภาพของหลักประกัน
หรือการปรับเครดิตให้ ดีข้ ึนด้ านอื่นๆ ที่เป็ นผลมาจากการเสื่อมค่ า หรือ
การเปลี่ ย นแปลงในนโยบายหลั ก ประกั น ของกิ จ การในระหว่ า งรอบ
ระยะเวลารายงาน และ
35ฎ.2.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินที่กิจการไม่ ได้ รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุน
เนื่องจากมีหลักประกัน
35ฎ.3 ข้ อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับหลักประกันที่กจิ การถือครองไว้ เพื่อเป็ นประกันและการปรับ
เครดิตให้ ดีข้ นึ ด้ านอื่นๆ (เช่น มูลค่าหลักประกันและการปรับเครดิตให้ ดีข้ นึ ด้ านอื่นๆ
ที่ลดความเสี่ยงด้ านเครดิต) สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่าด้ านเครดิต ณ วันที่
รายงาน

35ฏ

กิจการต้ องเปิ ดเผยยอดคงเหลือตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดจําหน่ ายระหว่าง
รอบระยะเวลารายงานและยังอยู่ภายใต้ การบังคับให้ ชาํ ระได้
ฐานะเปิ ดต่อความเสีย่ งด้านเครดิต

35ฐ

กิจการต้ องเปิ ดเผยมูลค่าตามบัญชีข้ันต้ นของสินทรัพย์ทางการเงินและฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยง
ด้ านเครดิตของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาคํา้ ประกันทางการเงิน โดยแยกตามระดับ
การจัดอันดับความเสี ย่ งด้านเครดิต เพื่ อทําให้ ผู้ ใช้ งบการเงิน สามารถประเมิน ฐานะเปิ ดต่อ
ความเสี่ยงด้ านเครดิตของกิจการและเข้ าใจการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้ านเครดิตที่มีนัยสําคัญ
ของกิจการ โดยกิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลแยกตามประเภทของเครื่องมือทางการเงินดังนี้
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35ฐ.1 เครื่องมือทางการเงินที่ค่าเผื่อผลขาดทุนที่วัดมูลค่าด้ วยจํานวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้ าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ างหน้ า
35ฐ.2 เครื่องมือทางการเงินที่ค่าเผื่อผลขาดทุนที่วัดมูลค่าด้ วยจํานวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้ าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ และที่เป็ น
35ฐ.2.1 เครื่องมือทางการเงินที่ความเสี่ยงด้ านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญตั้งแต่
การรั บ รู้ ร ายการเมื่ อ เริ่ ม แรก แต่ ไ ม่ ใ ช่ สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ ด้ อ ยค่ า
ด้ านเครดิต
35ฐ.2.2 สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ ด้ อ ยค่ าด้ านเครดิ ต ณ วั น ที่ รายงาน (แต่ ไม่ ใช่
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้ อยค่าด้ านเครดิตตั้งแต่ซ้ ือหรือเริ่มแรก) และ
35ฐ.2.3 ลู ก หนี้ การค้ า สิน ทรั พ ย์ต ามสัญ ญา หรื อลู ก หนี้ ตามสัญ ญาเช่ าที่ค่ าเผื่ อ
ผลขาดทุ น วั ด มู ล ค่ า ตามที่ ก ํา หนดในย่ อ หน้ าที่ 5.5.15 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
35ฐ.3 เครื่องมือทางการเงินที่เป็ นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้ อยค่าด้ านเครดิตตั้งแต่ซ้ ือหรือ
เริ่มแรก
35ฑ

สําหรับลูกหนี้การค้ า สินทรัพย์ตามสัญญา และลูกหนี้ตามสัญญาเช่า ซึ่งกิจการได้ ถือปฏิบัติตาม
ย่ อหน้ าที่ 5.5.15 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
ข้ อมู ลที่แ สดงตามย่ อ หน้ าที่ 35ฐ อาจอ้ างอิงกับ วิธีเมทริ กซ์ ประมาณการ (provision matrix)
(ดูย่อหน้ าที่ 5.5.35 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9)

36

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทุกข้ อต่อไปนี้ตามประเภทของเครื่องมือทางการเงิน สําหรับเครื่องมือ
ทางการเงินภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ แต่ไม่ได้ ถือปฏิบัติตาม
ข้ อ กํา หนดของการด้ อ ยค่ า ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน
36.1 จํา นวนเงิ น ซึ่ ง เป็ นตั ว แทนที่ดี ท่ีสุ ด ของฐานะเปิ ดสู ง สุด ต่ อ ความเสี่ย งด้ า นเครดิ ต
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยไม่ ต้องคํานึงถึงหลักประกันใดๆ ที่ถือครองอยู่
หรือการปรับเครดิตให้ ดีข้ นึ ด้ านอื่นๆ (เช่น ข้ อตกลงหักกลบ ซึ่งไม่เข้ าเงื่อนไขของการ
หั ก กลบตามที่ก ํา หนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32 เรื่ อ ง การแสดงรายการ
เครื่องมือทางการเงิน) การเปิ ดเผยข้ อมูลนี้ไม่ได้ กาํ หนดสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
ซึ่งมูลค่าตามบัญชีเป็ นตัวแทนที่ดีท่สี ดุ ของฐานะเปิ ดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้ านเครดิต
36.2 คําอธิบายของหลักประกันที่กิจการถือครองไว้ เพื่อเป็ นประกันและการปรับเครดิตให้
ดีข้ นึ ด้ านอื่นๆ และผลกระทบทางการเงินของรายการดังกล่าว (เช่น มูลค่าหลักประกัน
และการปรับเครดิตให้ ดีข้ นึ ด้ านอื่นๆ ที่ลดความเสี่ยงด้ านเครดิต) โดยคํานึงถึงจํานวน
เงินที่เป็ นตัวแทนที่ดีท่สี ดุ ของฐานะเปิ ดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้ านเครดิต (ตามที่เปิ ดเผย
ในย่อหน้ าที่ 36.1 หรือแสดงด้ วยมูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงิน)
36.3 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
32

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
36.4
37

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
หลักประกันและการปรับเครดิตให้ดีขึ้นด้านอื่นๆ ทีไ่ ด้รับ

38

ในกรณีท่กี จิ การได้ รับสินทรัพย์ทางการเงินหรือสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงินในระหว่าง
รอบระยะเวลารายงาน จากการเข้ าเป็ นเจ้ าของหลักประกันที่ถือครองเป็ นประกันหรือเรียกร้ อง
การปรับเครดิตให้ ดีข้ นึ ด้ านอื่นๆ (เช่น การคํา้ ประกัน) และสินทรัพย์ดังกล่าวเข้ าเงื่อนไขการรับรู้
รายการตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่อไปนี้ สําหรับสินทรัพย์ท่กี จิ การถือครองไว้ ณ วันที่รายงาน
38.1 ลักษณะและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และ
38.2 นโยบายของกิจการในการจําหน่ายหรือการใช้ ประโยชน์ในการดําเนินงานจากสินทรัพย์
หากสินทรัพย์เหล่านั้นไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ ทนั ที
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง

39

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้
39.1 การวิเคราะห์ระยะเวลาครบกําหนดสําหรับหนี้สนิ ทางการเงินที่ไม่ใช่อนุ พันธ์ (รวมถึง
สัญ ญาคํ้าประกันทางการเงิน ที่ออก) โดยแสดงระยะเวลาครบกําหนดคงเหลือตาม
สัญญา
39.2 การวิเคราะห์ระยะเวลาครบกําหนดสําหรับหนี้สินทางการเงินที่เป็ นอนุ พันธ์ โดยต้ อง
รวมระยะเวลาครบกําหนดคงเหลือตามสัญญา สําหรับหนี้สนิ ทางการเงินที่เป็ นอนุพันธ์
เหล่ านั้ น ซึ่ งระยะเวลาครบกําหนดตามสัญ ญามี ค วามจําเป็ นในการทําความเข้ าใจ
จังหวะเวลาของกระแสเงินสด (ดูย่อหน้ าที่ ข11ข)
39.3 คําอธิบายถึงการบริหารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของกิจการซึ่งมีอยู่เป็ นปกติวิสยั ใน
ย่อหน้ าที่ 39.1 และ 39.2
ความเสีย่ งด้านตลาด
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

40

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทุกข้ อต่อไปนี้ เว้ นแต่จะถือปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 41
40.1 วิ เคราะห์ ค วามอ่ อ นไหวสํา หรั บ ความเสี่ย งด้ า นตลาดแต่ ล ะประเภทที่กิจ การมี อ ยู่
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยแสดงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของตัว
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40.2
40.3
41

แปรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อ งที่มี ต่ อกําไรหรือขาดทุ น และส่ วนของเจ้ าของของกิจการ
ที่เป็ นไปได้ อย่างมีเหตุผล ณ วันนั้น
วิธแี ละข้ อสมมติท่ใี ช้ ในการจัดทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหว และ
การเปลี่ ยนแปลงวิ ธี แ ละข้ อสมมติ ท่ี ใช้ ในการวิ เ คราะห์ ความอ่ อ นไหวจาก
รอบระยะเวลารายงานก่อน รวมถึงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

หากกิจการจัดทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหว เช่ น มูลค่ าของความเสี่ยง (Value-At-Risk) ซึ่ง
สะท้ อ นถึ ง การพึ่ ง พาอาศั ย กั น ระหว่ า งตั ว แปรความเสี่ ย ง (เช่ น อั ต ราดอกเบี้ ยและอั ต รา
แลกเปลี่ ย น) และกิ จ การใช้ ก ารวิ เคราะห์ ค วามอ่ อ นไหวดั งกล่ า วในการบริ ห ารความเสี่ย ง
ทางการเงิน กิจการสามารถใช้ การวิเคราะห์ ความอ่อนไหวดังกล่ าวเปิ ดเผยแทนการวิเคราะห์
ที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 40 นอกจากนี้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้
41.1 คํา อธิ บ ายถึ ง วิ ธี ท่ี ใ ช้ ใ นการจั ด ทํา การวิ เคราะห์ ค วามอ่ อ นไหว และคํา อธิ บ ายถึ ง
พารามิเตอร์หลักและข้ อสมมติหลักสําหรับข้ อมูลที่แสดง และ
41.2 คํา อธิ บ ายถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องวิ ธี ท่ี ใ ช้ และข้ อ จํา กั ด ที่ อ าจทํา ให้ ข้ อ มู ล ไม่ ส ะท้ อ น
อย่างเต็มที่ถงึ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ อง
การเปิ ดเผยข้อมูลความเสีย่ งด้านตลาดอื่น
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ในกรณีท่ีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่เปิ ดเผยตามย่ อหน้ าที่ 40 หรือ 41 ไม่ เป็ นตัวแทนของ
ความเสี่ยงซึ่งมีอยู่เป็ นปกติวิสยั ในเครื่องมือทางการเงิน (เช่น เนื่องจากฐานะเปิ ดสิ้นปี ไม่สะท้ อน
ฐานะเปิ ดระหว่ างปี ) กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงและเหตุผลที่ทาํ ให้ เชื่อได้ ว่าการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวดังกล่าวไม่เป็ นตัวแทน

การโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
42ก

ข้ อกําหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลในย่อหน้ าที่ 42ข ถึง 42ซ ที่เกี่ยวข้ องกับการโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
เสริมข้ อกําหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลอื่นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการต้ อง
นําเสนอการเปิ ดเผยข้ อมูลที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 42ข ถึง 42ซ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
กิจการต้ องแสดงการเปิ ดเผยข้ อมูลที่กาํ หนดสําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนทั้งหมด ซึ่งไม่ได้
ตั ด รายการและสําหรั บ ความเกี่ย วข้ อ งอย่ างต่ อ เนื่ อ งใดๆ ที่ป รากฏอยู่ ณ วั น ที่ รายงานของ
สินทรัพย์ท่ีโอน โดยไม่ คาํ นึงว่ ารายการโอนที่เกี่ยวข้ องดังกล่ าวเกิดขึ้นเมื่อใด เพื่อวัตถุประสงค์
ในการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลในย่อหน้ าเหล่ านั้น กิจการโอนสินทรัพย์ทางการ
เงินทั้งหมดหรือบางส่วน (สินทรัพย์ทางการเงินที่โอน) ก็ต่อเมื่อกิจการ
42ก.1 โอนสิทธิตามสัญญาที่จะได้ รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น หรือ
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42ก.2 ยังคงไว้ ซ่ึ งสิทธิตามสัญ ญาที่จะได้ รับกระแสเงินสดของสินทรั พย์ทางการเงินนั้ น แต่
ยอมรับภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้ องจ่ายกระแสเงินสดให้ แก่ผ้ ูรับคนใดคนหนึ่งหรือ
หลายคนตามข้ อตกลงนั้น
42ข

42ค

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่ทาํ ให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินของกิจการ
42ข.1 เข้ าใจความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ทางการเงินที่โอน ซึ่งไม่ได้ ตัดรายการทั้งจํานวน
และหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ อง และ
42ข.2 สามารถประเมิ น ลั กษณะและความเสี่ยงเกี่ยวกับ ความเกี่ยวข้ องอย่ างต่ อเนื่ อ งของ
กิจการในสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้ ตัดรายการ
เพื่ อวัตถุประสงค์ในการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดการเปิ ดเผยข้ อมู ลในย่ อหน้ าที่ 42จ ถึง 42ซ
หากในการโอนสินทรัพย์ทางการเงิน กิจการยังคงไว้ ซ่ึงสิทธิหรือภาระผูกพันตามสัญญาใดๆ ซึ่งมี
อยู่เป็ นปกติวิสัยในสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนหรือได้ รับสิทธิหรือภาระผูกพั นตามสัญญาใหม่
ใดๆ เกี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ โ อน ให้ ถื อ ว่ า กิ จ การมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ในสินทรัพย์ทางการเงินที่โอน เพื่อวัตถุประสงค์ในการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดการเปิ ดเผยข้ อมูล
ในย่อหน้ าที่ 42จ ถึง 42ซ รายการดังต่อไปนี้ไม่เข้ าข่ายเป็ นความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่อง
42ค.1 การรับรองและการรับประกันตามปกติเกี่ยวกับการโอนที่ฉ้อฉล และแนวคิดของความ
สมเหตุสมผล ความสุจริตใจและการตกลงอย่างเที่ยงธรรมที่ทาํ ให้ การโอนเป็ นโมฆะ
ซึ่งเป็ นผลมาจากการดําเนินการตามกฎหมาย
42ค.2 สัญ ญาฟอร์เวิร์ด สิทธิเลือก และสัญ ญาอื่นที่จะทําให้ ได้ สินทรัพย์ทางการเงินที่โอน
กลับมาซึ่งราคาตามสัญญา (หรือราคาใช้ สิทธิ) เป็ นมูลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์ทาง
การเงินที่โอน หรือ
42ค.3 ข้ อตกลงที่กิจการยังคงไว้ ซ่ึ งสิท ธิต ามสัญ ญาที่จะได้ รับ กระแสเงิน สดของสิน ทรั พ ย์
ทางการเงิน แต่ยอมรับภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้ องจ่ายกระแสเงินสดให้ แก่กจิ การ
ใดกิจ การหนึ่ งหรื อ หลายกิจการ และเป็ นไปตามเงื่อ นไขในย่ อ หน้ าที่ 3.2.5.1 ถึ ง
3.2.5.3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินทีโ่ อนโดยไม่ตดั รายการทั้งจํ านวน

42ง

กิจการอาจโอนสินทรัพย์ทางการเงินในลักษณะที่บางส่วนหรือทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน
ที่โอนไม่ เข้ าเงื่อ นไขการตั ด รายการ เพื่ อให้ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ท่ีกาํ หนดในย่ อ หน้ าที่ 42ข.1
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลในแต่ ละวันที่รายงานตามประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนที่
ไม่ตัดรายการทั้งจํานวนดังนี้
42ง.1 ลักษณะของสินทรัพย์ท่โี อน
42ง.2 ลักษณะของความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของที่กจิ การเปิ ดรับ
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42ง.3 คําอธิบายถึงลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ท่โี อนและหนี้สินที่เกี่ยวข้ อง
รวมถึงข้ อจํากัดที่เกิดขึ้นจากการโอนในการใช้ สนิ ทรัพย์ท่โี อนนั้นของกิจการที่รายงาน
42ง.4 ตารางการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่โี อน มูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ อง
และฐานะสุทธิ (ความแตกต่ างระหว่ างมูลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีโอนและหนี้สิน
ที่เกี่ยวข้ อง) เมื่อคู่สญ
ั ญาของหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องมีสทิ ธิไล่เบี้ยเพียงแค่สนิ ทรัพย์ท่โี อน
42ง.5 มูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีโอนและหนี้สินที่เกี่ยวข้ อง ในกรณีท่ีกิจการยังคงรับรู้
สินทรัพย์ท่โี อนทั้งหมด
42ง.6 มู ลค่ าตามบัญ ชีรวมของสินทรัพย์เดิมก่อนการโอน มู ลค่ าตามบัญ ชีของสินทรัพย์ท่ี
กิจการยังคงรับรู้ และมูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ อง ในกรณีท่กี จิ การยังคงรับรู้
สินทรัพ ย์ภ ายใต้ ขอบเขตของความเกี่ยวข้ องอย่ างต่ อเนื่ อง (ดู ย่อหน้ าที่ 3.2.6.3.2
และ 3.2.16 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน)
สินทรัพย์ทางการเงินทีโ่ อนโดยตัดรายการทั้งจํ านวน
42จ

เพื่ อ ให้ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ี ก ํา หนดในย่ อ หน้ าที่ 42ข.2 เมื่ อ กิ จ การตั ด รายการสิ น ทรั พ ย์
ทางการเงินที่โอนทั้งจํานวน (ดูย่อหน้ าที่ 3.2.6.1 และ 3.2.6.3.1 ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบั บ ที่ 9 เรื่อ ง เครื่อ งมื อทางการเงิน ) แต่ ยังคงมี ค วามเกี่ยวข้ องอย่ างต่ อเนื่ อ ง
ในสิน ทรั พ ย์ เหล่ า นั้ น กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล ขั้น ตํ่า ดั งต่ อ ไปนี้ โดยแยกตามประเภทของ
ความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันที่รายงาน
42จ.1 มู ลค่ าตามบัญ ชีของสิน ทรัพ ย์และหนี้ สินที่รับ รู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ของกิจการ
ซึ่งแสดงถึงความเกี่ยวข้ องอย่างต่ อเนื่องในสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้ ตัดรายการของ
กิจการ และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่รับรู้แยกเป็ นรายการรายบรรทัด
42จ.2 มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ แ สดงถึ ง ความเกี่ ย วข้ อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ในสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้ ตัดรายการของกิจการ
42จ.3 จํานวนเงิน ซึ่ งเป็ นตั วแทนที่ดี ท่ีสุด ถึงฐานะเปิ ดสูงสุด ของกิจการต่ อผลขาดทุ น จาก
ความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องในสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้ ตัดรายการ และข้ อมูลที่แสดง
ถึงวิธกี ารในการกําหนดฐานะเปิ ดสูงสุดต่อผลขาดทุน
42จ.4 กระแสเงิน สดออกที่ไม่ คิ ด ลดซึ่ งจําเป็ นหรื ออาจจําเป็ นต้ อ งใช้ ซ้ ื อคื น สิน ทรั พ ย์ ท าง
การเงินที่ได้ ตัดรายการ (เช่น ราคาใช้ สิทธิของข้ อตกลงสิทธิเลือก) หรือจํานวนอื่นซึ่ง
จะชําระให้ ผ้ ูรับโอนสินทรัพย์ท่โี อน หากกระแสเงินสดออกมีความผันแปร จํานวนเงิน
ที่เปิ ดเผยต้ องขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขที่ปรากฏในแต่ละวันที่รายงาน
42จ.5 การวิเคราะห์ระยะเวลาครบกําหนดของกระแสเงินสดออกที่ไม่ คิดลดซึ่งจําเป็ น หรือ
อาจจําเป็ นต้ องใช้ ซ้ ือคืนสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้ ตัดรายการหรือจํานวนอื่นซึ่งจะชําระ
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ให้ ผ้ ูรับโอนสินทรัพย์ท่โี อน กิจการต้ องแสดงระยะเวลาครบกําหนดคงเหลือตามสัญญา
ของความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องของกิจการ
42จ.6 ข้ อมูลเชิงคุณภาพซึ่งอธิบายและสนับสนุนการเปิ ดเผยข้ อมูลเชิงปริมาณตามที่กาํ หนด
ในย่อหน้ าที่ 42จ.1 ถึง 42จ.5
42ฉ

หากกิจการมี ค วามเกี่ยวข้ องอย่ างต่ อเนื่ องมากกว่ าหนึ่ งประเภทในสิน ทรัพ ย์ทางการเงิน ที่ได้
ตัดรายการ กิจการอาจรวมข้ อมูลตามที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ 42จ ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์น้ันและ
รายงานสินทรัพย์น้ันภายใต้ ความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องเพียงประเภทเดียว

42ช

นอกจากนี้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องแต่ละประเภทดังนี้
42ช.1 ผลกําไรหรือขาดทุนที่รับรู้ ณ วันที่โอนสินทรัพย์
42ช.2 รายได้ และค่ าใช้ จ่ายที่รับรู้จากความเกี่ยวข้ องอย่ างต่ อเนื่องในสินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ ไ ด้ ตั ด รายการของกิ จ การทั้ ง ในรอบระยะเวลารายงานและมู ล ค่ า สะสม (เช่ น
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์)
42ช.3 หากจํ า นวนเงิ น รวมของสิ่ ง ตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ จากการโอน (ซึ่ ง เข้ าเงื่ อ นไขของ
การตั ด รายการ) ในรอบระยะเวลารายงาน ไม่ ก ระจายอย่ างสมํ่า เสมอตลอดรอบ
ระยะเวลารายงาน (เช่ น หากจํานวนเงิน รวมเกือ บทั้งหมดของการโอนเกิด ขึ้ น ณ
วันใกล้ ๆ สิ้นรอบระยะเวลารายงาน)
42ช.3.1 เวลาที่เกิด การโอนที่มี จํานวนเงิน สูงที่สุด เกิด ขึ้ น ภายในรอบระยะเวลา
รายงาน (เช่น 5 วันสุดท้ ายก่อนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน)
42ช.3.2 จํา นวนเงิ น ที่รับ รู้ (เช่ น ผลกําไรหรื อ ขาดทุ น ที่เกี่ย วข้ อ ง) จากการโอน
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นของรอบระยะเวลารายงาน และ
42ช.3.3 จํานวนเงินรวมของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับจากการโอนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น
ของรอบระยะเวลารายงาน
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลสําหรับแต่ ละรอบระยะเวลารายงานที่มีการนําเสนองบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
ข้อมูลเพิม่ เติม

42ซ

กิ จ การต้ องเปิ ดเผยข้ อ มู ล อื่ น เพิ่ ม เติ ม ที่ กิ จ การพิ จ ารณาว่ า มี ค วามจํา เป็ นที่ จ ะทํา ให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเปิ ดเผยข้ อมูลในย่อหน้ าที่ 42ข

37

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7

การใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน มาถือปฏิบตั ิ
เป็ นครั้งแรก
42ฌ

ในรอบระยะเวลารายงานที่มีการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน มาถือปฏิบัติเป็ นครั้งแรก กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้ โดยแยกตามประเภท
ของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงิน ณ วันที่ถอื ปฏิบัติเป็ นครั้งแรก
42ฌ.1 ประเภทการวัดมูลค่าเดิมและมูลค่าตามบัญชีเดิมตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บที่ 105 (ปรั บปรุง 2559) เรื่อง การบัญ ชีสาํ หรับ เงิน ลงทุ นในตราสารหนี้ และ
ตราสารทุน
42ฌ.2 ประเภทการวั ด มู ล ค่ า ใหม่ แ ละมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ใ หม่ ต ามที่ ก ํา หนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
42ฌ.3 จํานวนเงินของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่เคยกําหนดให้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน แต่ เลิกกําหนดให้
วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน โดยแยกระหว่างจํานวนเงินที่ต้อง
จัดประเภทรายการใหม่ตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
และจํานวนเงินที่กจิ การเลือกจัดประเภทรายการใหม่ ณ วันที่ถอื ปฏิบัติเป็ นครั้งแรก

42ญ

ในรอบระยะเวลารายงานที่มีการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิ น มาถื อ ปฏิ บั ติ เป็ นครั้ ง แรก กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้
งบการเงินเข้ าใจเกี่ยวกับ
42ญ.1 วิธที ่กี จิ การได้ ถอื ปฏิบัติตามข้ อกําหนดการจัดประเภทรายการในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 สํา หรั บ สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ซึ่ ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการจั ด
ประเภทเนื่องจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
42ญ.2 เหตุ ผ ลในการกําหนดหรื อ การยุ ติ ก ารกําหนดให้ สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิน หรื อ หนี้ สิน
ทางการเงิ น วัด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ณ วั น ที่ถื อ ปฏิบั ติ
เป็ นครั้งแรก

42ฎ

ในรอบระยะเวลารายงานที่ กิ จ การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํา หนดการจั ด ประเภทรายการและ
การวัด มู ลค่ าสําหรับสินทรัพย์ ทางการเงินในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 9 เรื่อง
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น เป็ นครั้ ง แรก กิ จ การต้ องแสดงการเปิ ดเผยข้ อมู ล ตามที่ ก ํา หนด
ในย่ อ หน้ าที่ 42ฏ ถึง 42ฒ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ตามที่ได้ ก ําหนด
ในย่อหน้ าที่ 7.2.15 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

42ฏ

ตามที่ก าํ หนดในย่ อหน้ าที่ 42ฎ กิจ การต้ องเปิ ดเผยข้ อ มู ลการเปลี่ ยนแปลงการจัด ประเภท
รายการของสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิน และหนี้ สิน ทางการเงิ น ณ วั น ที่ถื อ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เป็ นครั้งแรก โดยแยกแสดงข้ อมูลดังต่อไปนี้
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42ฏ.1 การเปลี่ยนแปลงมู ลค่ าตามบัญ ชีตามประเภทของการวัดมูลค่ า ตามข้ อกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุน
ในตราสารหนี้ และตราสารทุ น (ส่วนที่ไม่ ได้ เกิดจากการปฏิบัติในช่ วงเปลี่ยนแปลง
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9) และ
42ฏ.2 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าตามบัญชีท่เี กิดจากการเปลี่ยนแปลงในการวัดมูลค่าซึ่งเกี่ยวข้ อง
กับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
การเปิ ดเผยข้ อมูลตามย่อหน้ านี้ไม่จาํ เป็ นต้ องถือปฏิบัติหลังจากรอบระยะเวลารายงานประจําปี ที่
กิจการได้ ถือปฏิบัติเป็ นครั้งแรก ตามข้ อกําหนดการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสําหรับ
สินทรัพย์ทางการเงินในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
42ฐ

ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 42ฎ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้ สําหรับสินทรัพย์ทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงินที่จัดประเภทรายการใหม่เป็ นการวัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่าย และ
สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่จัดประเภทรายการใหม่จากมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
เป็ นการวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น อันเป็ นผลมาจากการปฏิบัติ
ในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
42ฐ.1 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน และ
42ฐ.2 ผลกําไรหรือขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมที่จะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนหรือกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน หากสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สิน
ทางการเงินไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่
การเปิ ดเผยข้ อมูลตามย่อหน้ านี้ไม่จาํ เป็ นต้ องถือปฏิบัติหลังจากรอบระยะเวลารายงานประจําปี ที่
กิจการได้ ถือปฏิบัติเป็ นครั้งแรก ตามข้ อกําหนดการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสําหรับ
สินทรัพย์ทางการเงินในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

42ฑ

ตามที่ ก ํา หนดในย่ อ หน้ าที่ 42ฎ กิ จ การต้ องเปิ ดเผยข้ อ มู ล ดั ง ต่ อ ไปนี้ สํา หรั บ สิ น ทรั พ ย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่จัดประเภทรายการใหม่ จากมูลค่ ายุ ติธรรมผ่ านกําไรหรือ
ขาดทุนอันเป็ นผลมาจากการปฏิบัติในช่ วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
42ฑ.1 อัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงที่กาํ หนดในวันที่ถอื ปฏิบัติเป็ นครั้งแรก และ
42ฑ.2 ดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจ่ายที่รับรู้
หากกิจการใช้ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงินเป็ นมูลค่าตามบัญชี
ขั้น ต้ น ใหม่ ณ วัน ที่ถือ ปฏิบั ติ เป็ นครั้ งแรก (ดู ย่ อ หน้ าที่ 7.2.11 ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบั บ ที่ 9) การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามย่ อ หน้ านี้ ต้ องถือปฏิบั ติ ในทุ ก รอบระยะเวลา
รายงานจนกว่าจะตัดรายการ มิเช่ นนั้นการเปิ ดเผยข้ อมูลตามย่อหน้ านี้ไม่จาํ เป็ นต้ องถือปฏิบัติ
หลังจากรอบระยะเวลารายงานประจําปี ที่กิจการได้ ถือปฏิบัติเป็ นครั้งแรก ตามข้ อกําหนดการ
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จั ด ประเภทรายการและการวั ด มู ล ค่ าสําหรั บ สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิน ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9
42ฒ

การเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ 42ฎ ถึง 42ฑ และในย่อหน้ าที่ 25 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ ต้ องช่ วยให้ สามารถกระทบยอด ณ วันที่ถือปฏิบัติเป็ นครั้งแรก
ระหว่าง
42ฒ.1 ประเภทของการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และ
42ฒ.2 ประเภทของเครื่องมือทางการเงิน

42ณ

ณ วันที่ถือปฏิบัติเป็ นครั้งแรกตามหมวดที่ 5.5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อช่ วยให้ สามารถกระทบยอดคงเหลือ
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของค่ าเผื่อหนี้สงสัญจะสูญตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ ค่าเผื่อการด้ อยค่าตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
และประมาณการหนี้สนิ ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง
ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กับ
ยอดคงเหลื อ ณ วั น ต้ น งวดของรอบระยะเวลารายงานของค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น ตามที่ก าํ หนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 สําหรับสินทรัพย์ทางการเงิน กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมู ลตามประเภทการวัด มู ลค่ าสิน ทรั พ ย์ทางการเงิน ที่เกี่ยวข้ อ งตามที่กาํ หนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ
ต้ องแยกแสดงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประเภทการวัดมูลค่ าที่มีต่อค่ าเผื่อผลขาดทุ น
ณ วันนั้น

42ด

ในรอบระยะเวลารายงานที่มีการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน มาถื อ ปฏิบั ติ เป็ นครั้ งแรก กิจการไม่ จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยจํานวนเงิน ของรายการ
รายบรรทั ด ที่ จะรายงานตามข้ อ กําหนดการจั ด ประเภทรายการและการวั ด มู ล ค่ า (รวมถึ ง
ข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องกับการวัดมูลค่ าด้ วยราคาทุ นตัดจําหน่ ายของสินทรัพย์ทางการเงินและ
การด้ อยค่าตามหัวข้ อที่ 5.4 และ 5.5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9) ของ
42ด.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 สําหรับรอบระยะเวลารายงานก่อนๆ
42ด.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุน
ในตราสารหนี้และตราสารทุน สําหรับรอบระยะเวลารายงานปัจจุบัน

42ต

ตามที่ ก ํา หนดในย่ อ หน้ าที่ 7.2.4 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ ง
เครื่องมือทางการเงิน หาก ณ วันที่นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 มาถือปฏิบัติ
เป็ นครั้งแรก กิจการไม่สามารถทําได้ ในทางปฏิบัติ (ตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
40

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละ
ข้ อ ผิ ด พลาด (เมื่ อ มี การประกาศใช้ )) ในการประเมิ น องค์ ป ระกอบของมู ลค่ าเงิน ตามเวลา
ที่ป รั บ เปลี่ ย น ตามที่ก ําหนดในย่ อ หน้ าที่ ข4.1.9ข ถึ ง ข4.1.9ง ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 ตามข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่มี ีอยู่ ณ การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของ
สินทรั พย์ทางการเงินนั้น กิจการต้ องประเมินลักษณะกระแสเงินสดตามสัญ ญาของสินทรัพย์
ทางการเงินตามข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่มี ีอยู่ ณ การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์
ทางการเงินนั้น โดยไม่ต้องคํานึงถึงข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องกับการปรับเปลี่ยนขององค์ประกอบ
ของมูลค่าเงินตามเวลาในย่อหน้ าที่ ข4.1.9ข ถึง ข4.1.9ง ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 กิจการต้ องเปิ ดเผยมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่รายงานของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งลักษณะ
กระแสเงิน สดตามสัญ ญาประเมินตามข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ ท่ีมีอยู่ ณ การรั บ รู้รายการ
เมื่ อ เริ่ ม แรกของสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น นั้ น โดยไม่ ต้ องคํา นึ ง ถึ ง ข้ อ กํา หนดที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การปรับเปลี่ยนขององค์ประกอบของมูลค่าเงินตามเวลาในย่อหน้ าที่ ข4.1.9ข ถึง ข4.1.9ง ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 จนกว่ ากิจการจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
เหล่านั้น
42ถ

ตามที่ ก ํา หนดในย่ อ หน้ าที่ 7.2.5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ ง
เครื่องมือทางการเงิน หาก ณ วันที่นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 มาถือปฏิบัติ
เป็ นครั้งแรก กิจการไม่สามารถทําได้ ในทางปฏิบัติ (ตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละ
ข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )) ในการประเมินว่ า มูลค่ ายุติธรรมของเงื่อนไขการชําระ
ก่ อนกําหนดไม่ มีนั ยสําคัญ หรือไม่ ตามที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ ข4.1.12.3 ของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 9 ตามข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ ท่ีมีอยู่ ณ การรับรู้รายการเมื่อ
เริ่มแรกของสินทรั พ ย์ทางการเงิน กิจการต้ องประเมิน ลักษณะกระแสเงิน สดตามสัญ ญาของ
สินทรัพย์ทางการเงินนั้นตามข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่มี ีอยู่ ณ การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
ของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น โดยไม่ต้องคํานึงถึงข้ อยกเว้ นสําหรับเงื่อนไขการชําระก่อนกําหนด
ในย่อหน้ าที่ ข4.1.12 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 กิจการต้ องเปิ ดเผยมูลค่า
ตามบั ญ ชี ณ วัน ที่รายงาน ของสิน ทรั พ ย์ทางการเงิน ซึ่ งลักษณะกระแสเงิน สดตามสัญ ญาได้
ประเมินตามข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่มี ีอยู่ ณ การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทาง
การเงิน นั้ น โดยไม่ ต้ อ งคํานึ งถึ งข้ อ ยกเว้ น สําหรั บ เงื่อ นไขการชําระก่ อ นกําหนดในย่ อ หน้ าที่
ข4.1.12 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 จนกว่ากิจการจะตัดรายการสินทรัพย์
ทางการเงินเหล่านั้น

42ท

หากกิจการเลือกใช้ วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป (แทนวิธีปรับงบการเงินย้ อนหลัง) การคํานวณ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงสําหรับ สัญ ญาที่เกิด ขึ้น ก่ อนวันแรกที่มีการถือปฏิบั ติ โดยคํานวณจาก
กระแสเงิน สดนั บ ตั้ งแต่ วัน แรกที่มี การถือ ปฏิบั ติ และการเลื อ กใช้ น โยบายการบั ญ ชี ป้ องกัน
ความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีใช้ อยู่ต่อไป ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงาน
41

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
ทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ให้ กิ จ การเปิ ดเผยข้ อ เท็จ จริ ง ดั ง กล่ า ว
นอกจากนี้ หากกิจ การเลื อ กรั บ รู้ ผ ลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น เป็ น
ค่าใช้ จ่ายตามวิธเี ส้ นตรงภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 มาใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเกี่ยวกับ (1) จํานวน
ผลขาดทุนที่ยังไม่ได้ รับรู้ และ (2) จํานวนผลขาดทุนที่รับรู้ในรอบระยะเวลารายงานปัจจุบัน

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
43

กิจการต้ องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กบั งบการเงินประจําปี สําหรับ
รอบระยะเวลาบั ญ ชี ท่ี เริ่ ม ในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ น ไป ทั้ ง นี้ อนุ ญ าตให้
ถือปฏิบั ติ ก่อนวันที่มี ผลบั งคั บใช้ สาํ หรั บงบการเงินสําหรั บรอบระยะเวลาบั ญชี ท่ีเริ่ มในหรื อหลั งวันที่
1 มกราคม 2562 เป็ นต้ น ไปเท่ านั้ น หากกิจ การเลื อ กถื อ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว
หากกิ จ การนํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ มาถื อ ปฏิ บั ติ ก่ อ นวั น ที่ มี ผ ลบั ง คั บ
ใช้ กบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป กิจการต้ อง
ถือ ปฏิบั ติ พ ร้ อ มกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อง เครื่อ งมื อทางการเงิน
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32 เรื่ อ ง การแสดงรายการเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น การตี ค วาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้ องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่ วยงานต่ างประเทศ และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 19 เรื่ อง
การชําระหนี้สนิ ทางการเงินด้ วยตราสารทุน

สําหรั บ งบการเงิน ประจําปี ที่กิจ การถือ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้
เป็ นครั้งแรก กิจการไม่จาํ เป็ นต้ องแสดงข้ อมูลเปรียบเทียบสําหรับการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนด
ในย่ อหน้ าที่ 31 ถึ ง 42 ซึ่ งเกี่ย วกับ ลั กษณะและระดั บ ของความเสี่ยงที่เกิด ขึ้น จากเครื่ องมื อ
ทางการเงิน
44ก (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
44ข (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
44ค (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
44ง
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
44จ (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
44ฉ (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
44ช (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
44ซ-44ญ (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
44ฎ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
44ฏ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
44
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
44ฐ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
44ฑ (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
44ฒ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
44ณ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
44ด (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
44ต (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
44ถ-44บ (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
44ป (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
44ผ (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
44ฝ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
44พ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
44ฟ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
44ภ (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
44ม (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
44ย (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น
45

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ใช้ แทนมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 103 เรื่ อ ง
การเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ ายคลึงกัน และข้ อกําหนด
ที่เกี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมู ลในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 107 (ปรั บปรุง 2559) เรื่อง
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
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ภาคผนวก ก
คํานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสี่ยงที่คู่สัญญาของเครื่องมือทางการเงินฝ่ ายหนึ่งจะทําให้ เกิดผลขาดทุน
ทางการเงินต่อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งโดยการที่ไม่สามารถจ่ายชําระภาระผูกพัน
การจั ด อัน ดั บ ความเสี่ย งด้ านเครดิ ต ซึ่ งตั้ งอยู่ บ นพื้ นฐานของความเสี่ย งจาก
ระดับการจัดอันดับ
ความเสีย่ งด้านเครดิต การผิดสัญญาที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือทางการเงิน
ความเสีย่ งด้านสกุลเงิน ความเสี่ ย งที่ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหรื อ กระแสเงิ น สดในอนาคตของเครื่ อ งมื อ
ทางการเงิ น จะมี ค วามผั น ผวนอั น เนื่ อ งมาจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ความเสีย่ งด้านอัตรา
ดอกเบี้ ย

ความเสี่ย งที่มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหรื อ กระแสเงิ น สดในอนาคตของเครื่ อ งมื อ ทาง
การเงินจะมีความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ตลาด

ความเสี่ ย งด้า นสภาพ ความเสี่ยงที่กิจการจะเผชิ ญ กับ ความยากลําบากในการชําระคื น ภาระผู กพั น
ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ หนี้ สิ น ทางการเงิ น ซึ่ ง ต้ องชํ า ระด้ วยเงิ น สดหรื อ สิ น ทรั พ ย์
คล่อง
ทางการเงินอื่น
เงินกูย้ มื

เงิ น กู้ ยื ม เป็ นหนี้ สิน ทางการเงิ น ที่น อกเหนื อ จากเจ้ าหนี้ การค้ าระยะสั้น ซึ่ งมี
ระยะเวลาการจ่ายชําระตามปกติ

ความเสีย่ งด้านตลาด

ความเสี่ ย งที่ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหรื อ กระแสเงิ น สดในอนาคตของเครื่ อ งมื อ
ทางการเงินจะมีความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด
ความเสี่ยงด้ านตลาดประกอบด้ วยความเสี่ยง 3 ประเภท ได้ แ ก่ ความเสี่ยง
ด้านสกุลเงิน ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบี้ ย และความเสีย่ งด้านราคาอื่น

ความเสีย่ งด้านราคาอื่น ความเสี่ ย งที่ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหรื อ กระแสเงิ น สดในอนาคตของเครื่ อ งมื อ
ทางการเงินจะมีความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด
(นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ ยหรือ
ความเสี่ยงด้านสกุลเงิน) การเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวอาจมีสาเหตุ มาจากปั จจัย
เฉพาะกับเครื่องมือทางการเงินแต่ละประเภท หรือกับผู้ออกเครื่องมือทางการเงิน
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นั้น หรือปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อเครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะคล้ ายคลึง
กันซึ่งมีการซื้อขายอยู่ในตลาด
คํานิ ย ามของคําศั พ ท์ ต่ อ ไปนี้ ถู ก กําหนดไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 11 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32 เรื่ อ ง
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน ภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง
เครื่องมือทางการเงิน หรือภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง การวั ด มู ลค่ ายุ ติ ธรรม (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) และถู กนํามาถื อปฏิบั ติ ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ โดยมีความหมายตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561)
 ราคาทุนตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงิน
 สินทรัพย์ตามสัญญา
 สินทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่าด้ านเครดิต
 การตัดรายการ
 อนุพันธ์
 เงินปันผล
 วิธดี อกเบี้ยที่แท้ จริง
 ตราสารทุน
 ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
 มูลค่ายุติธรรม
 สินทรัพย์ทางการเงิน
 สัญญาคํา้ ประกันทางการเงิน
 เครื่องมือทางการเงิน
 หนี้สนิ ทางการเงิน
 หนี้สนิ ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
 รายการที่คาดการณ์ไว้
 มูลค่าตามบัญชีข้น
ั ต้ นของสินทรัพย์ทางการเงิน
 เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง
 ถือไว้ เพื่อค้ า
 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการด้ อยค่า
 ค่าเผื่อผลขาดทุน
 การค้ างชําระ
 สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้ อยค่าด้ านเครดิตตั้งแต่ซ้ ือหรือเริ่มแรก
 วันที่จัดประเภทรายการใหม่
 การซื้อหรือการขายตามวิธป
ี กติ
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ภาคผนวก ข
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

ประเภทของเครือ่ งมือทางการเงินและระดับของการเปิ ดเผยข้อมูล (ย่อหน้าที่ 6)
ข1

ย่อหน้ าที่ 6 กําหนดให้ กิจการจัดกลุ่มเครื่องมือทางการเงินเป็ นประเภทต่ างๆ ให้ เหมาะสมกับ
ลักษณะของข้ อมูลที่เปิ ดเผย และคํานึงถึงลักษณะของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวด้ วย ประเภท
ของเครื่องมือทางการเงินที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 6 ถูกกําหนดขึ้นโดยกิจการ ดังนั้นจึงแตกต่างจาก
ประเภทของเครื่องมือทางการเงินตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง
เครื่ องมื อทางการเงิน (ซึ่ งกําหนดวิ ธีก ารวัด มู ล ค่ าของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน และวิ ธีก ารรั บ รู้
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม)

ข2

ในการกําหนดประเภทของเครื่องมือทางการเงิน กิจการต้ องดําเนินการต่อไปนี้เป็ นอย่างน้ อย
ข2.1 แยกเครื่องมือที่วัดมูลค่ าด้ วยราคาทุ นตัดจําหน่ ายออกจากเครื่องมือที่วัดมูลค่ าด้ วย
มูลค่ายุติธรรม
ข2.2 แยกเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ที่อ ยู่ น อกเหนื อ จากขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้เป็ นเครื่องมือทางการเงินอีกประเภทหนึ่ง

ข3

ภายใต้ สถานการณ์หนึ่งๆ กิจการจะเป็ นผู้ตัดสินใจถึงความละเอียดของข้ อมูลที่ให้ เพื่อให้ เป็ นไป
ตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ และการให้ ความสําคัญในข้ อกําหนด
แต่ละเรื่อง รวมทั้งวิธีการจัดกลุ่มข้ อมูลทั้งหมดในการนําเสนอภาพรวมของข้ อมูลนั้น เพี่อไม่ให้
มี การรวมข้ อมู ลที่มี ลั กษณะแตกต่ างกั นไว้ ด้ วยกัน ดั งนั้ น จึ งจําเป็ นต้ อ งหาจุ ด สมดุ ล ระหว่ า ง
งบการเงินที่อาจนําเสนอข้ อมูลละเอียดเกินความจําเป็ นซึ่งไม่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงินกับ
งบการเงินที่อาจนําเสนอข้ อมูลไม่ ชัดเจนเพราะสรุปรวมข้ อมูลมากเกินไป เช่ น กิจการต้ องไม่
ทําให้ ข้อมูลสําคัญมีความคลุมเครือ โดยการนําข้ อมูลดังกล่ าวไปรวมไว้ กับข้ อมูลอื่นๆ ที่ไม่ มี
นัยสําคัญ ในทํานองเดียวกันกิจการต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่สรุปภาพรวมมากเกินไป ที่จะปิ ดบัง
ความแตกต่างที่สาํ คัญระหว่างรายการแต่ละรายการหรือระหว่างความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง

ข4

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
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การเปิ ดเผยข้อมูลอื่น - นโยบายการบัญชี (ย่อหน้าที่ 21)
ข5

ย่อหน้ าที่ 21 กําหนดให้ เปิ ดเผยเกณฑ์ในการวัดมูลค่าเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง (หรือหลายเกณฑ์)
ที่ใช้ ในการจัดทํางบการเงิน และนโยบายการบัญ ชีอ่ ืนที่เกี่ยวข้ องต่ อความเข้ าใจในงบการเงิน
ข้ อมูลที่ควรเปิ ดเผยสําหรับเครื่องมือทางการเงินอาจรวมถึงรายการต่อไปนี้
ข5.1 สํา หรั บ หนี้ สิน ทางการเงิน ที่ก ําหนดให้ วัด มู ล ค่ าด้ ว ยมู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมผ่ า นกํา ไรหรื อ
ขาดทุน ให้ เปิ ดเผย
ข5.1.1 ลั ก ษณะของหนี้ สิน ทางการเงิน ซึ่ งกิจ การกําหนดให้ วัด มู ล ค่ าด้ วยมู ล ค่ า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
ข5.1.2 เกณฑ์ท่ใี ช้ ในการกําหนดหนี้สินทางการเงินดังกล่ าวในการรับรู้รายการเมื่อ
เริ่มแรก และ
ข5.1.3 วิธีท่ีกิจการได้ ปฏิบัติอย่ างไรเพื่ อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขในย่ อหน้ าที่ 4.2.2
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
ข5.1ก สําหรั บสินทรั พย์ทางการเงินที่กาํ หนดให้ วัดมู ลค่ าด้ วยมู ลค่ ายุ ติ ธรรมผ่ านกําไรหรื อ
ขาดทุน ให้ เปิ ดเผย
ข5.1ก.1 ลักษณะของสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งกิจการกําหนดให้ วัดมู ลค่ าด้ วยมู ลค่ า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน และ
ข5.1ก.2 วิธีท่กี ิจการได้ ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ 4.1.5
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
ข5.2 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ข5.3 ในการซื้อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ กิจการรับรู้หรือตัดรายการ
ในวันซื้ อขาย (trade date) หรือวันชําระ (settlement date) (ดู ย่อหน้ าที่ 3.1.2 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9)
ข5.4 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ข5.5 วิธีการกําหนดผลกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของเครื่องมือทางการเงินแต่ ละประเภท
(ดูย่อหน้ าที่ 20.1) เช่ น ผลกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิท่ีเกิดจากรายการที่แสดงด้ วย
มู ลค่ ายุ ติธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุ น ได้ รวมดอกเบี้ ยรั บ หรื อรายได้ เงิน ปั น ผลด้ วย
หรือไม่
ข5.6 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ข5.7 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
นอกจากนี้ ย่อหน้ าที่ 122 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การนําเสนอ
งบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดให้ กจิ การเปิ ดเผยไว้ ในหัวข้ อนโยบายการบัญชีท่สี าํ คัญ
หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่นเกี่ยวกับการใช้ ดุลยพินิจของฝ่ ายบริหารซึ่งแตกต่างไปจาก
ประมาณการที่เกี่ยวข้ องที่ผ้ ู บริ หารจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบั ญ ชี ของ
กิจการไปถือปฏิบัติและมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อจํานวนเงินของรายการที่รับรู้ในงบการเงิน
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ลักษณะและระดับของความเสีย่ งทีเ่ กิดขึ้ นจากเครือ่ งมือทางการเงิน (ย่อหน้าที่ 31 ถึง 42)
ข6

การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามที่ ก ํา หนดในย่ อ หน้ าที่ 31 ถึ ง 42 ต้ องเปิ ดเผยในงบการเงิ น หรื อ
มีการอ้ างอิงไปยังข้ อมูลดังกล่ าวในรายงานอื่น เช่น การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
หรือรายงานความเสี่ยงซึ่งผู้ใช้ งบการเงินสามารถเข้ าถึงได้ ภายใต้ เงื่อนไขและช่ วงเวลาเดียวกับ
งบการเงิน งบการเงินที่ไม่มีการอ้ างอิงไปยังข้ อมูลดังกล่าวถือเป็ นงบการเงินที่ไม่สมบูรณ์
การเปิ ดเผยข้อมูลเชิงปริมาณ (ย่อหน้าที่ 34)

ข7

ย่ อหน้ าที่ 34.1 กําหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลสรุปเชิงปริมาณเกี่ยวกับฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ยงของ
กิจการ โดยจัดทําขึ้นจากข้ อมูลที่เสนอเป็ นการภายในแก่ผ้ ูบริหารสําคัญของกิจการ หากกิจการใช้
วิธีในการบริหารฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงหลายวิธี กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลโดยใช้ วิธีใดวิธีหนึ่ง
หรือหลายวิธรี ่วมกันซึ่งให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจและข้ อมูลที่น่าเชื่อถือที่สดุ มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชี และข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ได้ อธิบายความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจและ
ความน่าเชื่อถือของข้ อมูล

ข8

ย่อหน้ าที่ 34.3 กําหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการกระจุกตัวของความเสี่ยง การกระจุกตัวของ
ความเสี่ยงเกิด ขึ้นจากเครื่องมื อทางการเงิน ซึ่ งมีลักษณะคล้ ายคลึ งกันและได้ รับผลกระทบที่
คล้ ายคลึงกันจากการเปลี่ยนแปลงในสภาวะทางเศรษฐกิจหรือสถานการณ์อ่นื ๆ การระบุถึงการ
กระจุกตัวของความเสี่ยงต้ องอาศัยการใช้ ดุลยพินิจในการตัดสินใจ โดยพิจารณาจากสถานการณ์
ต่ างๆ ของกิจการ การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการกระจุ กตัวของความเสี่ยงต้ องรวมถึงรายการ
ต่อไปนี้
ข8.1 คําอธิบายเกี่ยวกับวิธกี ารที่ฝ่ายบริหารใช้ กาํ หนดการกระจุกตัวของความเสี่ยง
ข8.2 คําอธิบายเกี่ยวกับลักษณะร่ วมซึ่งเป็ นตัวกําหนดการกระจุ กตัวแต่ ละประเภท (เช่ น
คู่สญ
ั ญา เขตทางภูมิศาสตร์ สกุลเงิน หรือตลาด) และ
ข8.3 จํานวนเงินของฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยง ซึ่งเกี่ยวข้ องกับเครื่องมือทางการเงินทั้งหมดที่มี
ลักษณะดังกล่าวร่วมกัน
แนวปฏิบตั ิการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต (ย่อหน้าที่ 35ฉ ถึง 35ช)

ข8ก

ย่ อหน้ าที่ 35ฉ.2 กําหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับ วิ ธีให้ คํานิ ยามของการผิ ด สั ญ ญาสํา หรั บ
เครื่ องมื อทางการเงิน ที่แตกต่ างกัน ของกิจการ และเหตุ ผ ลในการเลื อกใช้ คํานิ ย ามเหล่ านั้ น
การพิจารณาผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุท่คี วรรับรู้ซ่ึงขึ้นอยู่กบั ความเสี่ยง
ของการผิ ด สั ญ ญาที่ เ กิ ด ขึ้ นตั้ ง แต่ ก ารรั บ รู้ รายการเมื่ อ เริ่ ม แรกที่ เ พิ่ มขึ้ นตามที่ ก ํา หนด
ในย่ อหน้ าที่ 5.5.9 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
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หรือไม่ ข้ อมูลเกี่ยวกับคํานิยามของการผิดสัญญาของกิจการจะช่ วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจวิธี
ที่กิจการถือปฏิบัติเกี่ยวกับผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นตามที่กาํ หนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 อย่างไร ซึ่งอาจรวมถึง
ข8ก.1 ปัจจัยเชิงคุณภาพและปัจจัยเชิงปริมาณที่ใช้ พิจารณาคํานิยามของการผิดสัญญา
ข8ก.2 การใช้ คาํ นิยามที่แตกต่างกันกับประเภทของเครื่องมือทางการเงินที่แตกต่างกัน และ
ข8ก.3 ข้ อสมมติเกี่ยวกับอัตราการแก้ ไขปั ญหา (กล่ าวคือ จํานวนของสินทรัพย์ทางการเงิน
ที่จะกลับสู่สถานะปกติ) หลังจากการผิดสัญญาสําหรับสินทรัพย์ทางการเงิน
ข8ข

เพื่อช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถประเมินนโยบายการปรับโครงสร้ างและการเปลี่ยนแปลงของ
นโยบายของกิจการ ย่อหน้ าที่ 35ฉ.6.2 กําหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกิจการติดตามอย่างไร
ว่ า ค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น ของสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิน ที่เปิ ดเผยในอดี ต ตามที่ก ํา หนดในย่ อ หน้ า ที่
35ฉ.6.1 มีการวัด มูลค่ าในภายหลังให้ มีจํานวนเงิน เท่ากับผลขาดทุ นด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 5.5.3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
ข้ อมูลเชิงปริมาณจะช่ วยให้ ผ้ ูใช้ ข้อมูลเข้ าใจความเสี่ยงด้ านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินที่
เพิ่ มขึ้น ในภายหลั ง ซึ่งอาจรวมถึงข้ อมู ลเกี่ยวกับ สิน ทรัพ ย์ทางการเงิน ที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
เงื่ อ นไขในย่ อ หน้ าที่ 35ฉ.6.1 ที่ ก ลั บ ไปวั ด มู ล ค่ า ค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น ด้ ว ยจํา นวนเงิ น เท่ า กั บ
ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ (กล่าวคือ อัตราการเสื่อมค่า)

ข8ค

ย่อหน้ าที่ 35ช.1 กําหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์พ้ ืนฐานของปั จจัยนําเข้ าและข้ อสมมติ
และเทคนิ ค การประมาณการที่ ใ ช้ ท่ี ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํา หนดของการด้ อ ยค่ า ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ข้ อสมมติและปั จจัยนําเข้ าของ
กิจการที่ใช้ วัดมูลค่าผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือพิจารณาระดับการเพิ่มขึ้นของ
ความเสี่ยงด้ านเครดิตตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก อาจรวมถึงข้ อมูลที่ภายในในอดีตหรือ
รายงานการจัดอันดับและข้ อสมมติเกี่ยวกับอายุท่คี าดการณ์ของเครื่องมือทางการเงินและจังหวะ
เวลาในการจําหน่ายหลักประกัน
การเปลีย่ นแปลงในค่าเผือ่ ผลขาดทุน (ย่อหน้าที่ 35ซ)

ข8ง

กิจการต้ องอธิบายเหตุผลสําหรับการเปลี่ยนแปลงในค่ าเผื่อผลขาดทุ นในระหว่ างรอบระยะเวลา
รายงานตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 35ซ นอกจากนี้ กิจการต้ องกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนจาก
ยอดคงเหลื อต้ นงวดไปยังยอดคงเหลือปลายงวด ซึ่งอาจจําเป็ นต้ องอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ดั งกล่ า วด้ ว ย คําอธิบ ายนั้ น อาจรวมถึ งการวิ เคราะห์ เหตุ ผ ลของการเปลี่ ย นแปลงในค่ า เผื่ อ
ผลขาดทุนในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน รวมถึง
ข8ง.1 องค์ประกอบของกลุ่ม
ข8ง.2 ปริมาณของเครื่องมือทางการเงินที่ซ้ ือหรือได้ มา และ
ข8ง.3 ความรุนแรงของผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
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ข8จ

สําหรับภาระผูกพั นวงเงินสินเชื่อและสัญ ญาคํา้ ประกันทางการเงิน ค่ าเผื่อผลขาดทุนรับรู้เป็ น
ประมาณการหนี้ สิน กิจการควรเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงในค่ าเผื่อผลขาดทุ น
สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินแยกจากภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาคํา้ ประกันทางการเงิน
เหล่ านั้ น อย่ างไรก็ต าม หากเครื่องมือทางการเงิน รวมทั้งเงิน ให้ สิน เชื่อ (กล่ าวคือ สิน ทรัพ ย์
ทางการเงิน) และภาระผูกพันที่ยังไม่ได้ เบิกใช้ (กล่าวคือ ภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ) และกิจการ
ไม่สามารถระบุแยกผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นขององค์ประกอบของภาระผูกพัน
วงเงินสินเชื่อจากองค์ประกอบของสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านั้น ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นของภาระผู กพั น วงเงินสินเชื่อควรรั บรู้พร้ อมกับ ค่ าเผื่อผลขาดทุน สําหรับ สิน ทรัพ ย์
ทางการเงิ น ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ค าดว่ า จะเกิด ขึ้ น ที่เกิน กว่ ามู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข้ั น ต้ น ของ
สินทรัพย์ทางการเงิน ควรรับรู้เป็ นประมาณการหนี้สนิ
หลักประกัน (ย่อหน้าที่ 35ฎ)

ข8ฉ

ย่ อ หน้ าที่ 35ฎ กํา หนดให้ เปิ ดเผยข้ อ มู ล ที่ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ ใ ช้ ง บการเงิ น เข้ า ใจผลกระทบของ
หลักประกันและการปรับเครดิตให้ ดีข้ ึนด้ านอื่นๆ ที่มีต่อจํานวนเงินของผลขาดทุนด้ านเครดิตที่
คาดว่ าจะเกิดขึ้น กิจการไม่ ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ ายุติธรรมของหลักประกันและการ
ปรับเครดิตให้ ดีข้ ึนด้ านอื่นๆ และไม่ต้องแสดงมูลค่าที่แท้ จริงของหลักประกันซึ่งรวมอยู่ในการ
คํานวณผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น (กล่ าวคือ ผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อผิด
สัญญา)

ข8ช

คําอธิบายเชิงพรรณนาเกี่ยวกับหลักประกันและผลกระทบของหลักประกันที่มีต่อจํานวนเงิน
ของผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงข้ อมูลต่อไปนี้
ข8ช.1 ประเภทหลั ก ของหลั ก ประกัน ที่ถื อ ครองไว้ แ ละการปรั บ เครดิ ต ให้ ดี ข้ ึ นด้ านอื่น ๆ
(ตั วอย่ างเช่ น การคํ้าประกันในภายหลั ง อนุ พั นธ์ด้ านเครดิ ต และข้ อ ตกลงหั ก กลบ
ซึ่งไม่เข้ าเงื่อนไขของการหักกลบตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน)
ข8ช.2 ปริ ม าณของหลั ก ประกัน ที่ถื อ ครองไว้ แ ละการปรั บ เครดิ ต ให้ ดี ข้ ึ นด้ า นอื่น ๆ และ
ความสําคัญของหลักประกันในแง่ของค่าเผื่อผลขาดทุน
ข8ช.3 นโยบายและกระบวนการในการประเมิ น มู ล ค่ า และการบริ ห ารหลั ก ประกัน และ
การปรับเครดิตให้ ดีข้ นึ ด้ านอื่นๆ
ข8ช.4 ประเภทหลักของคู่สญ
ั ญาที่มีต่อหลักประกันและการปรับเครดิตให้ ดีข้ นึ ด้ านอื่นๆ และ
มีต่อความน่าเชื่อถือทางเครดิตของคู่สญ
ั ญาเหล่านั้น และ
ข8ช.5 ข้ อ มู ล เกี่ย วกับ การกระจุ ก ตั ว ของความเสี่ย งภายในขอบเขตของหลั ก ประกัน และ
การปรับเครดิตให้ ดีข้ นึ ด้ านอื่นๆ
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ฐานะเปิ ดต่อความเสีย่ งด้านเครดิต (ย่อหน้าที่ 35ฐ ถึง 35ฑ)
ข8ซ

ย่ อ หน้ าที่ 35ฐ กํา หนดให้ เปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ฐานะเปิ ดต่ อ ความเสี่ย งด้ า นเครดิ ต และ
การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้ านเครดิตที่มีนัยสําคัญของกิจการ ณ วันที่รายงาน การกระจุกตัว
ของความเสี่ยงด้ านเครดิตจะเกิดเมื่อคู่สญ
ั ญาจํานวนมากตั้งอยู่ในเขตทางภูมิศาสตร์ท่คี ล้ ายคลึง
กัน หรือมีความเกี่ยวข้ องในกิจกรรมที่คล้ ายคลึงกันและมีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่คล้ ายคลึ งกัน
ซึ่งเป็ นสาเหตุให้ ความสามารถในการบรรลุภาระผูกพั นตามสัญ ญาของคู่ สัญ ญาถูกกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจหรือเงื่อนไขอื่นที่คล้ ายคลึงกัน กิจการควรให้ ข้อมูลเพื่อให้
ผู้ใช้ งบการเงินสามารถเข้ าใจว่ากลุ่มของเครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงอาจส่งผล
กระทบต่ อ กลุ่ มของเครื่ องมื อทางการเงิน นั้ น ในสัด ส่ วนที่ม ากหรื อ ไม่ เช่ น การกระจุ กตั วต่ อ
ความเสี่ยงใดความเสี่ยงหนึ่งเป็ นพิเศษ ตัวอย่างนี้รวมถึง การกระจุกตัวของกลุ่มสินเชื่อต่อมูลค่า
หลั ก ประกั น การกระจุ ก ตั ว ตามลั ก ษณะภู มิ ศ าสตร์ การกระจุ ก ตั ว ตามอุ ต สาหกรรม หรื อ
การกระจุกตัวตามประเภทผู้ออกตราสาร

ข8ฌ

จํานวนของระดับการจัดอันดับความเสี่ยงด้ านเครดิตที่ใช้ เปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่
35ฐ ต้ องสอดคล้ องกั บ จํานวนที่ กิ จ การรายงานต่ อ ผู้ บ ริ ห ารสําคั ญ สําหรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใน
การบริ ห ารความเสี่ย งด้ า นเครดิ ต กิ จ การต้ อ งให้ ข้ อ มู ล การวิ เคราะห์ ส ถานะของสิน ทรั พ ย์
ทางการเงินค้ างชําระ หากข้ อมูลเกี่ยวกับการค้ างชําระเป็ นข้ อมูลของผู้ก้ ูเฉพาะรายเท่านั้นและ
กิจการใช้ ข้อมูลดังกล่ าวในการประเมินการเพิ่ มขึ้นอย่ างมีนัยสําคัญ ของความเสี่ยงด้ านเครดิต
ตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 5.5.11 ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

ข8ญ

เมื่ อกิจการวั ดผลขาดทุ น ด้ านเครดิ ตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น แบบเป็ นกลุ่ ม กิจการอาจไม่ สามารถ
ปั นส่วนมูลค่ าตามบัญชีข้ันต้ นของสินทรัพย์ทางการเงินหรือฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงด้ านเครดิต
ของภาระผู กพั น วงเงิน สิน เชื่อและสัญ ญาคํ้าประกัน ทางการเงินแต่ ละรายการไปยังระดั บการ
จัดอันดับความเสี่ยงด้ านเครดิตที่รับรู้ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ในกรณี
ดังกล่ าวกิจการควรถือปฏิบั ติ ต ามข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ 35ฐ สําหรับ เครื่องมือทางการเงิน
เหล่านั้นที่สามารถปันส่วนตามระดับการจัดอันดับความเสี่ยงด้ านเครดิตได้ โดยตรงและเปิ ดเผย
แยกต่ างหากถึงมู ลค่ าตามบัญ ชี ข้ันต้ นของเครื่องมือทางการเงินที่วัดผลขาดทุน ด้ านเครดิต ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุแบบเป็ นกลุ่ม
ฐานะเปิ ดสูงสุดต่อความเสีย่ งด้านเครดิต (ย่อหน้าที่ 36.1)

ข9

ย่อหน้ าที่ 35ฎ.1 และ 36.1 กําหนดให้ เปิ ดเผยจํานวนเงินซึ่งเป็ นตัวแทนที่ดีท่สี ดุ ของฐานะเปิ ด
สูงสุ ด ต่ อ ความเสี่ย งด้ า นเครดิ ต ของกิจ การ สํา หรั บ สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ให้ เปิ ดเผยมู ล ค่ า
ตามบัญชีข้นั ต้ น ซึ่งเป็ นมูลค่าสุทธิจากรายการต่อไปนี้
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ข9.1
ข9.2
ข10

จํานวนที่หั ก กลบตามที่ก ําหนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32 เรื่ อ ง การแสดง
รายการเครื่องมือทางการเงิน และ
ค่ าเผื่อผลขาดทุนที่รับรู้ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

ต่ อไปนี้ เป็ นตัวอย่ างของกิจกรรมซึ่งทําให้ เกิดความเสี่ยงด้ านเครดิต และฐานะเปิ ดสูงสุด ต่ อ
ความเสี่ยงด้ านเครดิตที่เกี่ยวข้ อง แต่ไม่จาํ กัดเพียงกรณีต่อไปนี้
ข10.1 การให้ สิน เชื่อแก่ ลูกค้ า และการฝากเงิน กับกิจการอื่น ในกรณี น้ ีฐานะเปิ ดสูงสุดต่ อ
ความเสี่ยงด้ านเครดิตคือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
ข10.2 การทําสัญญาอนุพันธ์ เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สัญญาแลกเปลี่ยน
อัต ราดอกเบี้ ยและอนุ พั น ธ์ด้ านเครดิ ต หากสิน ทรั พ ย์ท่ีเกิด ขึ้น วัด มู ลค่ าด้ วยมู ลค่ า
ยุ ติธรรม ฐานะเปิ ดสูงสุดต่ อความเสี่ยงด้ านเครดิต ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
จะเท่ากับมูลค่าตามบัญชี
ข10.3 การให้ คาํ้ ประกันทางการเงิน ในกรณีน้ ีฐานะเปิ ดสูงสุดต่ อความเสี่ยงด้ านเครดิต คือ
มูลค่ าสูงสุดที่กิจการอาจต้ องจ่ายหากการคํา้ ประกันดังกล่ าวมีผลให้ กิจการต้ องชําระ
ซึ่งอาจจะมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่กจิ การรับรู้เป็ นหนี้สนิ อย่างมีนัยสําคัญ)
ข10.4 การมี ภ าระผู ก พั น วงเงิน สิน เชื่ อ ซึ่ งไม่ ส ามารถยกเลิ ก ได้ ต ลอดอายุ ข องสัญ ญาหรื อ
สามารถยกเลิ ก ได้ เฉพาะกรณี ท่ีเกิด การเปลี่ ยนแปลงในทางลบอย่ างมี สาระสําคั ญ
หากผู้ออกสัญญาดังกล่ าวไม่สามารถชําระยอดสุทธิตามภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อเป็ น
เงิน สดหรือ เครื่องมือทางการเงิน อื่น ฐานะเปิ ดสูงสุด ต่ อความเสี่ยงด้ านเครดิ ต คื อ
มูลค่ าเต็มตามภาระผูกพั นวงเงินสินเชื่อ เนื่องจากมีความไม่แน่ นอนว่าวงเงินสินเชื่อ
ที่ยังไม่ ได้ ใช้ จะถูกนํามาใช้ ในอนาคตหรือไม่ ดังนั้น มูลค่ าที่เปิ ดเผยดังกล่ าวอาจสูง
กว่ามูลค่าที่ได้ รับรู้เป็ นหนี้สนิ อย่างมีนัยสําคัญ
การเปิ ดเผยข้อมู ลเชิงปริมาณของความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ย่อหน้าที่ 34.1 39.1 และ
39.2)

ข10ก

ตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 34.1 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลสรุปเชิงปริมาณเกี่ยวกับฐานะเปิ ด
ต่ อความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ องของกิจการ โดยพิจารณาจากข้ อมูลที่เสนอเป็ นการภายในให้ แก่
ผู้บริหารสําคัญของกิจการ กิจการต้ องอธิบายวิธีในการกําหนดข้ อมู ลดังกล่ าว ในกรณีท่ีกระแส
เงินสดออก (หรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น) ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
ข10ก.1 เหตุการณ์ท่มี ีนัยสําคัญที่เกิดขึ้นก่อนที่ระบุไว้ ในข้ อมูล หรือ
ข10ข.2 เกิดผลต่างอย่างมีนัยสําคัญจากที่ระบุไว้ ในข้ อมูล (เช่น อนุ พันธ์ท่รี วมอยู่ในข้ อมูลของ
การชําระแบบยอดสุทธิ ในขณะที่คู่สญ
ั ญามีสทิ ธิจะเลือกชําระทั้งจํานวน)
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กิจการต้ องแสดงข้ อเท็จจริงและให้ ข้อมูลเชิงปริมาณที่ช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินของกิจการสามารถ
ประเมิ น ระดั บ ของความเสี่ยงได้ เว้ น แต่ ข้อ มู ลดั งกล่ าวจะรวมอยู่ ในการวิเคราะห์ ระยะเวลา
ครบกําหนดตามสัญญาตามย่อหน้ าที่ 39.1 หรือ 39.2
ข11

ในการจั ด ทํา การวิ เคราะห์ ร ะยะเวลาครบกํา หนดตามย่ อ หน้ า ที่ 39.1 และ 39.2 กิ จ การใช้
ดุลยพินิจในการกําหนดช่วงเวลาของการวิเคราะห์ท่เี หมาะสม เช่น กิจการอาจกําหนดให้ ช่วงเวลา
ต่อไปนี้เป็ นช่วงเวลาที่เหมาะสม
ข11.1 ไม่เกิน 1 เดือน
ข11.2 มากกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน
ข11.3 มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี และ
ข11.4 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

ข11ก

ในการปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 39.1 และ 39.2 กิจการต้ องไม่แยกอนุพันธ์แฝงออกจากเครื่องมือ
ทางการเงินแบบผสม (แบบรวม) สําหรับเครื่องมือดังกล่ าวกิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนด
ในย่อหน้ าที่ 39.1

ข11ข

ย่ อหน้ าที่ 39.2 กําหนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผยการวิเคราะห์ระยะเวลาครบกําหนดเชิงปริมาณ
สําหรับหนี้สินทางการเงินที่เป็ นอนุ พันธ์โดยให้ แสดงระยะเวลาครบกําหนดคงเหลือตามสัญญา
หากมีความจําเป็ นในการทําความเข้ าใจจังหวะเวลาของกระแสเงินสด เช่นกรณีดังต่อไปนี้
ข11ข.1 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่มีระยะเวลาครบกําหนดคงเหลือ 5 ปี ในการป้ องกัน
ความเสี่ยงในกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่มีอัตรา
ผันแปร
ข11ข.2 ภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อทั้งหมด

ข11ค

ย่อหน้ าที่ 39.1 และ 39.2 กําหนดให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลการวิเคราะห์ระยะเวลาครบกําหนด
สําหรับหนี้สนิ ทางการเงิน ซึ่งต้ องแสดงระยะเวลาครบกําหนดคงเหลือตามสัญญาสําหรับหนี้สิน
ทางการเงินบางประเภท โดยเปิ ดเผยข้ อมูลดังนี้
ข11ค.1 หากคู่ สัญ ญามีทางเลือกว่ าจะชําระเงินเมื่อใด หนี้ สินทางการเงินจะถูกปั นส่วนไปยัง
ช่ ว งเวลาที่เร็ว ที่สุด ที่กิจ การอาจถู ก เรี ย กให้ ชํา ระ ตั ว อย่ า งเช่ น หนี้ สิน ทางการเงิ น
ซึ่ งกิจ การอาจถู ก เรี ย กให้ ชําระเมื่ อ ทวงถาม (เช่ น เงิน ฝากกระแสรายวัน ) ซึ่ งเป็ น
ช่วงเวลาที่เร็วที่สดุ ที่กจิ การอาจถูกเรียกให้ ชาํ ระ
ข11ค.2 หากกิจการตกลงที่จะชําระเงินเป็ นรายงวด เงินรายงวดจะถูกปั นส่วนไปยังช่ วงเวลา
ที่เร็ว ที่สุด ที่กิ จ การอาจถู ก เรี ย กให้ ชํา ระ เช่ น ภาระผู ก พั น วงเงิ น สิน เชื่ อ ที่ยั ง ไม่ ไ ด้
เบิกใช้ ซึ่งจะถือเป็ นช่วงเวลาที่เร็วที่สดุ ที่เงินนั้นสามารถถูกเบิกใช้ ได้
ข11ค.3 สําหรับสัญญาคํา้ ประกันทางการเงิน มูลค่าสูงสุดของการคํา้ ประกันจะถูกปันส่วนไปยัง
ช่วงเวลาที่เร็วที่สดุ ที่สามารถเรียกให้ ชาํ ระได้
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ข11ง

จํานวนเงิน ตามสัญ ญาที่ต้ องเปิ ดเผยในการวิเคราะห์ ระยะเวลาครบกําหนดตามที่กาํ หนดใน
ย่อหน้ าที่ 39.1 และ 39.2 ต้ องเป็ นกระแสเงินสดตามสัญญาที่ไม่คิดลด เช่น
ข11ง.1 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงินทั้งจํานวน (ก่อนหักค่าใช้ จ่ายทางการเงิน)
ข11ง.2 ราคาขั้นต้ นซึ่งระบุในข้ อตกลงฟอร์เวิร์ดที่จะซื้อสินทรัพย์ทางการเงินด้ วยเงินสด
ข11ง.3 มูลค่าสุทธิของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ที่จ่ายด้ วยอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรือ
รับด้ วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งจ่ายชําระด้ วยกระแสเงินสดสุทธิ
ข11ง.4 จํานวนเงินตามสัญญาที่จะต้ องถูกแลกเปลี่ยนตามเครื่องมือทางการเงินที่เป็ นอนุพันธ์
(เช่ น สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นสกุ ล เงิ น ) ซึ่ ง จะต้ อ งจ่ า ยชํา ระด้ ว ยกระแสเงิ น สดขั้ น ต้ น
ทั้งจํานวน และ
ข11ง.5 มูลค่าขั้นต้ นของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ
กระแสเงินสดที่ไม่ คิดลดแตกต่ างจากมูลค่ าที่ปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน เนื่องจากมูลค่ า
ที่นําเสนอในงบแสดงฐานะการเงินคํานวณตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด กรณีท่ีมูลค่ าที่ต้องชําระ
ไม่คงที่ มูลค่าที่ต้องเปิ ดเผยจะถูกกําหนดโดยอ้ างอิงจากเงื่อนไขที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน เช่ น ในกรณี ท่ีมูลค่ าที่ต้ องชําระผันแปรตามการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ตัวใดตัวหนึ่ ง
กิจการต้ องเปิ ดเผยมู ลค่ าดั งกล่ าวโดยอ้ างอิงจากระดับ ของดัชนี น้ั น ณ วัน สิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน

ข11จ

ย่ อ หน้ าที่ 39.3 กําหนดให้ กิจ การอธิบ ายวิธีก ารบริ ห ารความเสี่ย งด้ านสภาพคล่ อ งซึ่ งมี อ ยู่
เป็ นปกติวิสยั ของรายการซึ่งเปิ ดเผยอยู่ในการเปิ ดเผยข้ อมูลเชิงปริมาณตามที่กาํ หนดในย่อหน้ า
ที่ 39.1 และ 39.2 กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยการวิ เคราะห์ ร ะยะเวลาครบกํา หนดของสิ น ทรั พ ย์
ทางการเงิน ที่ถือ ไว้ เพื่ อ การบริ ห ารความเสี่ย งด้ านสภาพคล่ อ ง (เช่ น สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น
ที่พ ร้ อ มขายหรื อ คาดว่ าจะก่ อ ให้ เกิด กระแสเงิน สดเข้ าที่เพี ย งพอกับ กระแสเงิน สดออกของ
หนี้สินทางการเงิน) หากข้ อมูลดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงินในการประเมินลักษณะ
และระดับของความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง

ข11ฉ

ปั จจัยอื่นๆ ที่กจิ การอาจใช้ ในการพิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกําหนดของย่อหน้ าที่ 39.3
ซึ่งไม่จาํ กัดเพียงกรณีต่อไปนี้ท่กี จิ การ
ข11ฉ.1 มี วงเงิน กู้ ยืม ซึ่ งไม่ ส ามารถยกเลิ กได้ (committed borrowing facilities) หรื อวงเงิน
กู้ ยื ม สํา รอง (เช่ น stand-by credit facilities) ซึ่ ง สามารถเข้ า ถึ ง ได้ เพื่ อสนองต่ อ
ความต้ องการสภาพคล่อง
ข11ฉ.2 มีเงินฝากที่ธนาคารกลาง สําหรับเมื่อต้ องการสภาพคล่อง
ข11ฉ.3 มีแหล่งเงินทุนที่มีความหลากหลาย
ข11ฉ.4 มี ก ารกระจุ ก ตั ว ของความเสี่ ย งด้ านสภาพคล่ อ งที่ มี นั ย สํา คั ญ ในสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ
แหล่งเงินทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง
ข11ฉ.5 มี ก ระบวนการการควบคุ ม ภายในและแผนฉุ ก เฉิ น สํา หรั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ด้ านสภาพคล่อง
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ข11ฉ.6 มี เครื่ อ งมื อ ที่มี เงื่อ นไขการเร่ ง ระยะเวลาการจ่ ายชํา ระคื น (เช่ น การถู ก ลดอัน ดั บ
ความน่าเชื่อถือของกิจการ)
ข11ฉ.7 มีเครื่องมือที่อาจกําหนดให้ กิจการต้ องวางหลักประกัน (เช่น การเรียกส่วนต่างราคา
สําหรับอนุพันธ์)
ข11ฉ.8 มีเครื่องมือที่อนุญาตให้ กจิ การสามารถเลือกที่จะชําระหนี้สนิ ทางการเงินโดยการส่งมอบ
เงินสด (หรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น) หรือส่งมอบหุ้นสามัญของตนเอง หรือ
ข11ฉ.9 มีเครื่องมือที่อยู่ภายใต้ ข้อตกลงหลักของการหักกลบ
ข12 ถึง ข16 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
ความเสีย่ งด้านตลาด – การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (ย่อหน้าที่ 40 และ 41)
ข17

ย่อหน้ าที่ 40.1 กําหนดให้ วิเคราะห์ความอ่อนไหวสําหรับความเสี่ยงด้ านตลาดแต่ ละประเภท
ที่กิจการเมีอยู่ ตามที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ ข3 กิจการเป็ นผู้ ตัด สินใจวิธีจัด กลุ่มข้ อมู ลทั้งหมด
เพื่ อนําเสนอในภาพรวม โดยไม่ รวมข้ อมูลที่เกี่ยวกับฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ยงจากสภาพแวดล้ อม
ทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญไว้ ด้วยกัน เช่น
ข17.1 กิจการที่ซ้ ือขายเครื่องมือทางการเงิน อาจเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่องมือทางการเงินที่ถือไว้
เพื่อค้ าแยกจากเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้ ถอื ไว้ เพื่อค้ า
ข17.2 กิจการต้ องไม่ รวมฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงด้ านตลาดในภาวะเงินเฟ้ ออย่างรุนแรงกับ
ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงด้ านตลาดประเภทเดียวกันแต่เกิดจากภาวะเงินเฟ้ อระดับตํ่า
หากกิ จ การมี อ ยู่ ข องฐานะเปิ ดต่ อ ความเสี่ ย งด้ านตลาดเพี ย งประเภทเดี ย วที่ เกิ ด ภายใต้
สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจเดียวกัน กิจการต้ องไม่แสดงข้ อมูลดังกล่าวแยกต่างหาก

ข18

ย่ อหน้ าที่ 40.1 กําหนดให้ การวิเคราะห์ ค วามอ่อนไหวต้ องแสดงผลกระทบที่มีต่ อกําไรหรื อ
ขาดทุ น และส่ วนของเจ้ าของที่เกิด จากการเปลี่ยนแปลงในตั วแปรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องซึ่ งมี
ความเป็ นไปได้ ท่จี ะเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผล (เช่น อัตราดอกเบี้ยตลาด อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ราคาตราสารทุน หรือราคาสินค้ าโภคภัณฑ์) เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
ข18.1 กิจการไม่ ถูกกําหนดให้ พิ จารณาว่ ากําไรหรือขาดทุ นสําหรับ งวดจะเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร หากตัวแปรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องแตกต่างไปจากเดิม แต่กิจการต้ องเปิ ดเผย
ผลกระทบที่มีต่อกําไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้ าของ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ตามสมมติ ฐ านที่ ว่ า การเปลี่ ย นแปลงของตั ว แปรความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ องซึ่ ง มี
ความเป็ นไปได้ อย่ างสมเหตุสมผลได้ เกิด ขึ้น ณ วัน สิ้น รอบระยะเวลารายงาน และ
การเปลี่ยนแปลงนั้นได้ ส่งผลต่อฐานะความเสี่ยงที่ปรากฏอยู่ ณ วันที่รายงานนั้น เช่น
หากกิจการมีหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ณ วันสิ้นงวดบัญชี กิจการต้ องเปิ ดเผย
ผลกระทบที่มี ต่ อ กํา ไรหรื อ ขาดทุ น (กล่ า วคื อ ค่ าใช้ จ่ ายดอกเบี้ ย) สํา หรั บ รอบปี
ปัจจุบันหากอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปด้ วยมูลค่าที่เป็ นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล
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ข18.2 กิจการไม่ถูกกําหนดให้ เปิ ดเผยผลกระทบที่มีต่อกําไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้ าของ
สําหรับการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง ซึ่งเกิดขึ้นภายในขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงของตัว
แปรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องที่มีความเป็ นไปได้ อย่ างสมเหตุสมผล การเปิ ดเผยข้ อ มูล
เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นไปได้ อย่างสมเหตุสมผลถือว่าเพียงพอแล้ ว
ข19

ในการพิ จ ารณาว่ า การเปลี่ ย นแปลงในตั ว แปรความเสี่ ย งที่ เกี่ ย วข้ อ งซึ่ ง มี ค วามเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผลมีความหมายอย่างไร กิจการควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้
ข19.1 สภาวะทางเศรษฐกิจซึ่งกิจการดําเนินงานอยู่ การเปลี่ยนแปลงที่เป็ นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล
ไม่ ค วรรวมถึ ง สถานการณ์ ท่ีไ ม่ น่ า จะเกิด ขึ้ นหรื อ กรณี ท่ีแ ย่ ท่ีสุด ที่ อ าจเกิด ขึ้ นหรื อ
การทดสอบในภาวะวิกฤต นอกจากนี้หากอัตราการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรความเสี่ยง
ที่อ้างอิงมีค่าคงที่ กิจการไม่จาํ เป็ นต้ องปรับเปลี่ยนระดับการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผลของตัวแปรความเสี่ยงที่กจิ การเลือกไว้ เช่น สมมติอตั ราดอกเบี้ยอยู่
ที่ร้อยละ 5 และกิจการกําหนดว่ า ความผันผวนในอัตราดอกเบี้ยที่ ± ร้ อยละ 00.5
(50 basis points) มีความเป็ นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล กิจการต้ องเปิ ดเผยผลกระทบ
ที่มีต่อกําไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้ าของ หากอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนไปเป็ นร้ อยละ 4.5
หรือร้ อยละ 5.5 และสมมติว่าในงวดบัญชีถัดไป อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็ นร้ อยละ 5.5
โดยที่กจิ การยังคงเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยจะผันผวนในระดับที่ ± ร้ อยละ 00.5 (50 basis
points) (กล่าวคือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับคงที่) กิจการจะ
เปิ ดเผยผลกระทบที่มีต่อกําไรหรือขาดทุน และส่ วนของเจ้ าของ หากอัตราดอกเบี้ย
เปลี่ ยนไปเป็ นร้ อ ยละ 5 หรื อ ร้ อยละ 6 กิจการไม่ จําเป็ นต้ อ งทบทวนความสมเหตุ
สมผลของความผันผวนในอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ ± ร้ อยละ 00.5 (50 basis points)
เว้ นแต่จะมีหลักฐานแสดงว่าอัตราดอกเบี้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือผันผวนอย่างมี
นัยสําคัญ
ข19.2 ในช่วงระยะเวลาที่กิจการทําการประเมินนั้น การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต้ องแสดงถึง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีค วามเป็ นไปได้ ท่ีจะเกิดขึ้นอย่ างสมเหตุสมผล
ตลอดช่วงเวลาจนกว่ากิจการจะนําเสนอการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวในงวดต่อไป ซึ่งโดย
ปกติจะหมายถึงรอบระยะเวลารายงานปี ถัดไป

ข20

ย่อหน้ าที่ 41 อนุญาตให้ กจิ การใช้ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวซึ่งสะท้ อนถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรความเสี่ยงต่างๆ เช่ น วิธีมูลค่าความเสี่ยง (value-at-risk) หากกิจการใช้ การวิเคราะห์
ดังกล่ าวในการบริหารจัดการฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ยงทางการเงินของกิจการ การถือปฏิบัติน้ัน
สามารถทําได้ แม้ ว่าวิธีการดังกล่าวจะวัดมูลค่าได้ เพียงแค่ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นและไม่สามารถ
วัดมูลค่ าผลกําไรที่อาจเกิดขึ้น กิจการอาจปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 41.1 โดยเปิ ดเผยรูปแบบของ
แบบจําลองที่ใช้ (เช่น แบบจําลองนั้นใช้ วิธีมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation) หรือไม่)
คําอธิบายเกี่ยวกับแบบจําลอง รวมถึงสมมติฐานหลักที่ใช้ (เช่ น ระยะเวลาการถือครอง และ
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ) กิจ การอาจเปิ ดเผยช่ ว งเวลาของข้ อ มู ล ในอดี ต ที่นํา มาใช้ แ ละนํ้า หนั ก
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ความสําคัญที่ให้ กบั ข้ อมูลในแต่ละช่วงเวลา คําอธิบายเกี่ยวกับวิธีจัดการสิทธิท่จี ะซื้อหรือจะขาย
ในการคํา นวณ รวมทั้ งค่ า ความผั น ผวนและค่ า สหสัม พั น ธ์ (หรื อ Monte Carlo probability
distribution simulations) ที่นาํ มาใช้
ข21

กิจการต้ องทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวสําหรับธุรกิจทั้งหมด แต่อาจวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ในรูปแบบที่แตกต่างกันสําหรับประเภทของเครื่องมือทางการเงินที่แตกต่างกันได้
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบี้ ย

ข22

ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบี้ยเกิดจากเครื่องมือทางการเงินที่มีดอกเบี้ยซึ่งรับรู้ในงบแสดงฐานะ
การเงิ น (เช่ น ตราสารหนี้ ที่กิจการได้ รับ หรื อ ที่กิจ การออก) และจากเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน
บางประเภทซึ่งไม่ถูกรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน (เช่น ภาระผูกพันที่จะให้ สนิ เชื่อบางประเภท)
ความเสีย่ งด้านสกุลเงิน

ข23

ความเสีย่ งด้านสกุลเงิน (หรือความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน) เกิดจากเครื่องมือทางการเงิน
ที่ถูกกําหนดเป็ นเงินตราต่างประเทศ กล่าวคือ กําหนดให้ วัดมูลค่าในสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้
ในการดําเนินงาน สําหรับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ความเสี่ยง
ด้ านสกุ ล เงิน จะไม่ เกิด ขึ้ น จากเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ซึ่ งเป็ นรายการที่ไม่ เป็ นตั วเงิน หรื อ จาก
เครื่องมือทางการเงินที่ถูกกําหนดด้ วยสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงาน

ข24

กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยการวิเคราะห์ ค วามอ่ อ นไหวแยกตามแต่ ล ะสกุ ลเงิน ที่กิจ การมี ฐานะเปิ ด
ต่อความเสี่ยงด้ านสกุลเงินที่มีนัยสําคัญ
ความเสีย่ งด้านราคาอื่นๆ

ข25

ความเสีย่ งด้านราคาอื ่นๆ ของเครื่องมือทางการเงิน ที่เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงราคา เช่น
ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์หรือราคาตราสารทุน เพื่อให้ ถือปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 40 กิจการอาจเปิ ดเผย
ผลกระทบของการลดลงในดัชนีราคาหุ้ นที่เฉพาะเจาะจง ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ หรือตัวแปรความเสี่ยง
อื่นๆ เช่น หากกิจการคํา้ ประกันมูลค่าคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน กิจการต้ องเปิ ดเผยมูลค่า
ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพย์ท่มี ีการคํา้ ประกันนั้น

ข26

ตั ว อย่ างของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ซึ่ งทําให้ เกิ ด ความเสี่ ย งด้ านราคาของตราสารทุ น ได้ แก่
1) การถือครองตราสารทุนในกิจการอื่น และ 2)การลงทุนในกองทุนรวมซึ่งลงทุนในตราสารทุนอื่น
หรือตัวอย่างอื่นๆ เช่ น สัญญาฟอร์เวิร์ดและสิทธิท่จี ะซื้อหรือจะขายตราสารทุนที่เฉพาะเจาะจง
จํา นวนหนึ่ ง และสัญ ญาแลกเปลี่ ย นซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กับ ดั ช นี ร าคาตราสารทุ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
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เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในราคาตลาดของตราสาร
ทุนที่เป็ นรายการอ้ างอิง
ข27

ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 40.1 ความอ่อนไหวของกําไรหรือขาดทุน (เช่น ที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือ
ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน) ต้ องเปิ ดเผยเป็ นรายการแยกจาก
ความอ่ อนไหวของกําไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จอื่น (เช่ น ที่เกิด ขึ้น จากเงิน ลงทุ น ในตราสารทุ น ซึ่ ง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมถูกแสดงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)

ข28

เครื่องมือทางการเงินซึ่งกิจการจัดประเภทเป็ นตราสารทุนที่ไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ ดังนั้น กําไร
หรือขาดทุนหรือส่วนของเจ้ าของจึงไม่ ได้ รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้ านราคาของตราสารทุน
จากเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว จึงไม่จาํ เป็ นต้ องทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การตัดรายการ (ย่อหน้าที่ 42ค-42ซ)
ความเกีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ ง (ย่อหน้าที่ 42ค)
ข29

ข30

ข30ก

การประเมิ น ความเกี่ยวข้ องอย่ างต่ อเนื่ องในสิน ทรั พ ย์ทางการเงิน ที่โอนสําหรั บ วัต ถุ ป ระสงค์
ในการเปิ ดเผยข้ อมู ลตามที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ 42จ ถึง 42ซ จะประเมิ น ที่ระดับ ของกิจการ
ที่รายงานข้ อมูล เช่ น หากบริษัทย่อยโอนสินทรัพย์ทางการเงินไปยังบริษัทอื่นที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน
ซึ่ งบริ ษั ท ใหญ่ ของบริ ษั ท ย่ อยมี ค วามเกี่ยวอย่ างข้ อ งต่ อเนื่ อ งด้ วย บริ ษั ท ย่ อ ยนั้ น ไม่ ต้ อ งรวม
ความเกี่ยวข้ องของบริษัทใหญ่ ในการประเมินความเกี่ยวข้ องอย่ างต่ อเนื่องในสินทรัพย์ท่ีโอน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (กล่าวคือ เมื่อบริษัทย่อยเป็ นกิจการที่รายงานข้ อมูล) อย่างไรก็ตาม
บริ ษั ท ใหญ่ ค วรรวมความเกี่ย วข้ อ งอย่ างต่ อ เนื่ อ งของกิจ การ (หรื อ ของสมาชิ ก อื่น ในกลุ่ ม )
ในสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนโดยบริษัทย่ อยในการพิ จารณาว่ ามีความเกี่ยวข้ องอย่ างต่ อเนื่อง
ในสินทรัพย์ท่โี อนในงบการเงินรวมของกิจการ (กล่าวคือ เมื่อกลุ่มเป็ นกิจการที่รายงานข้ อมูล)
กิจการไม่ มี ความเกี่ยวข้ องอย่ างต่ อเนื่ องในสินทรั พย์ ทางการเงินที่โอนหรื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การโอน หากไม่ได้ คงไว้ ซ่ึงสิทธิหรือภาระผูกพันตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินที่โอน หรือไม่
ได้ มาซึ่งสิทธิหรือภาระผูกพันตามสัญญาใหม่ท่เี กี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ทางการเงินที่โอน กิจการไม่มี
ความเกี่ยวข้ องอย่ างต่ อเนื่ องในสิน ทรั พ ย์ ทางการเงินที่โอนหากกิจการไม่ มี ส่ วนได้ เสียในผล
การดําเนินงานในอนาคตของสินทรัพย์น้ันหรือไม่ มีความรับผิดชอบในการจ่ ายชําระซึ่งคํานึงถึง
สินทรัพย์ทางการเงินที่จะโอนในอนาคต เงื่อนไขของการจ่ ายชําระเงินในบริบทนี้ ไม่ รวมกระแส
เงิ น สดของสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ โ อนซึ่ ง กิ จ การได้ รวบรวมและถู ก กํา หนดให้ ส่ ง ให้ แก่
ผู้รับโอน
เมื่อกิจการโอนสินทรัพย์ทางการเงิน กิจการอาจยังคงไว้ ซ่ึงสิทธิในการให้ บริการสินทรัพย์ทาง
การเงินซึ่งได้ รวมค่าธรรมเนียมแล้ ว เช่น สัญญาการให้ บริการ กิจการประเมินสัญญาการให้ บริการ
ตามที่กาํ หนดเป็ นแนวทางในย่อหน้ าที่ 42ค และภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ 30 เพื่อให้ ตัดสินใจ
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ได้ ว่า กิจการมีความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็ นผลของสัญญาการให้ บริการตามวัตถุประสงค์
ของการเปิ ดเผยข้ อมู ลหรือไม่ เช่ น ผู้ ให้ บริการจะมีความเกี่ยวข้ องอย่ างต่ อเนื่องในสินทรัพย์
ทางการเงิน ที่โอนตามวัต ถุ ป ระสงค์ ของการเปิ ดเผยข้ อมู ล หากค่ าธรรมเนี ยมการให้ บ ริ การ
ขึ้นอยู่กบั จํานวนหรือจังหวะเวลาของกระแสเงินสดที่ได้ จากสินทรัพย์ทางการเงินที่โอน ในทํานอง
เดียวกัน ผู้ ให้ บ ริ การมี ค วามเกี่ยวข้ องอย่ างต่ อเนื่ องตามวัต ถุ ประสงค์ของการเปิ ดเผยข้ อมู ล
หากค่ าธรรมเนียมคงที่ไม่ ถูกจ่ายเต็มจํานวนเนื่องจากการไม่ ฎิบัติตามสัญญาของสินทรัพย์ทาง
การเงินที่โอน ในตัวอย่างนี้ ผู้ให้ บริการมีส่วนได้ เสียในผลการดําเนินงานในอนาคตของสินทรัพย์
ทางการเงินที่โอน การประเมินนี้จะเป็ นอิสระหากค่าธรรมเนียมที่ได้ รับคาดว่าจะชดเชยให้ กจิ การ
อย่างเพียงพอสําหรับการให้ บริการ
ข31

ความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องในสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนอาจเป็ นผลมาจากประมาณการหนี้สนิ
ตามสัญญาจากข้ อตกลงการโอนหรือข้ อตกลงที่แยกต่ างหากที่ทาํ กับผู้รับโอนหรือบุคคลที่สาม
ที่เข้ าทําสัญญา ที่เกี่ยวข้ องกับการโอนนั้น
สินทรัพย์ทางการเงินทีโ่ อนโดยไม่ตดั รายการทั้งจํ านวน (ย่อหน้าที่ 42ง)

ข32

ย่อหน้ าที่ 42ง กําหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนบางส่วนหรือที่โอนทั้งหมดซึ่ง
ไม่เข้ าเงื่อนไขของการตัดรายการ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเหล่ านั้น ณ วันที่รายงานแต่ละวันที่
กิจการยังคงรับรู้สนิ ทรัพย์ทางการเงินที่โอน โดยไม่คาํ นึงว่าสินทรัพย์น้ันโอนเมื่อใด
ประเภทของความเกีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ ง (ย่อหน้าที่ 42จ-42ซ)

ข33

ย่ อ หน้ าที่ 42จ-42ซ กํา หนดให้ เปิ ดเผยข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพและข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณสํา หรั บ
ความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องแต่ ละประเภทในการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กิจการต้ อง
รวมความเกี่ยวข้ องอย่ างต่ อเนื่องของกิจการและแยกตามประเภทที่เป็ นตัวแทนของฐานะเปิ ด
ต่ อ ความเสี่ย งของกิจ การ เช่ น กิจ การอาจรวมความเกี่ยวข้ อ งอย่ างต่ อ เนื่ อ งของกิจการตาม
ประเภทของเครื่ องมื อทางการเงิน (เช่ น การคํ้าประกัน หรื อ สัญ ญาสิท ธิท่ีจะซื้ อ) หรื อ ตาม
ประเภทของการโอน (เช่ น การขายลดลูกหนี้การค้ า การแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ และ
การให้ ยืมหลักทรัพย์)
การวิเคราะห์ระยะเวลาครบกําหนดสําหรับกระแสเงินสดออกทีไ่ ม่คิดลดสําหรับการซื้ อคืน
สินทรัพย์ทีโ่ อน (ย่อหน้าที่ 42จ.5)

ข34

ย่ อ หน้ าที่ 42จ.5 กําหนดให้ กิจ การเปิ ดเผยการวิเคราะห์ ระยะเวลาครบกําหนดของกระแส
เงินสดออกที่ไม่คิดลดสําหรับการซื้อคืนสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการหรือจํานวนค้ างจ่าย
อื่นต่อผู้รับโอนอันเนื่องมาจากสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ โดยแสดงระยะเวลาคงเหลือ
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ก่อนครบกําหนดตามสัญญาของความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องของกิจการ การวิเคราะห์น้ ีจะแยก
กระแสเงิ น สดที่ ก ํา หนดให้ จ่ า ยชํา ระ (เช่ น สั ญ ญาฟอร์ เวิ ร์ ด ) กระแสเงิ น สดที่ กิ จ การอาจ
ถูกกําหนดให้ จ่ายชําระ (เช่น การขายสัญญาสิทธิท่จี ะขาย) และกระแสเงินสดที่กจิ การอาจเลือก
จ่ายชําระ (เช่น การซื้อสัญญาสิทธิท่จี ะซื้อ)
ข35

กิจการต้ องใช้ ดุลยพินิจในการกําหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ระยะเวลาครบกําหนด
ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 42จ.5 เช่น กิจการอาจกําหนดให้ ช่วงเวลาต่ อไปนี้เป็ นช่ วงเวลาที่
เหมาะสมได้
ข35.1 ไม่เกิน 1 เดือน
ข35.2 มากกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน
ข35.3 มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
ข35.4 มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ข35.5 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ข35.6 มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี และ
ข35.7 มากกว่า 5 ปี

ข36

หากสามารถระบุช่วงของระยะเวลาครบกําหนดที่เป็ นไปได้ กระแสเงินสดจะถูกรวมตามเกณฑ์
ของวันที่เร็วที่สดุ ที่กาํ หนดให้ กจิ การจ่ายชําระหรือได้ รับอนุญาตให้ จ่ายชําระ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (ย่อหน้าที่ 42จ.6)

ข37

ข้ อมูลเชิงคุณภาพตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 42จ.6 รวมถึงรายละเอียดของสินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ ถู ก ตั ด รายการ และลั ก ษ ณ ะและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องค วาม เกี่ ยวข้ องอย่ างต่ อเนื่ อง
ที่ยังคงไว้ หลั งจากการโอนสินทรัพย์เหล่ านั้ น ซึ่งรวมถึงรายละเอียดของความเสี่ยงที่กิจการได้
เผชิญอยู่ รวมทั้งข้ อมูลดังต่อไปนี้
ข37.1 รายละเอียดวิธีท่ีกิจการได้ บ ริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ ในความเกี่ยวข้ องอย่ างต่ อเนื่อง
ในการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
ข37.2 กิจการต้ องรั บผลขาดทุ นก่ อนคู่ สัญ ญาอื่น รวมทั้ งอันดั บและมู ลค่ าผลขาดทุ น ที่รั บ
โดยคู่ สั ญ ญาอื่ น ซึ่ ง มี อั น ดั บ ส่ ว นได้ เสี ย ตํ่า กว่ า ส่ ว นได้ เสีย ในสิ น ทรั พ ย์ ข องกิจ การ
(กล่าวคือ ความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องในสินทรัพย์ของกิจการ)
ข37.3 รายละเอียดของข้ อบ่งชี้ท่เี กี่ยวข้ องกับภาระผูกพันในการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน
หรือการซื้อคืนสินทรัพย์ทางการเงินที่โอน
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ผลกําไรหรือขาดทุนจากการตัดรายการ (ย่อหน้าที่ 42ช.1)
ข38

ย่อหน้ าที่ 42ช.1 กําหนดให้ กจิ การเปิ ดเผยผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการตัดรายการที่เกี่ยวข้ อง
กับสินทรัพย์ทางการเงินที่กจิ การมีความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่อง กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลหากผล
กําไรหรือผลขาดทุ นจากการตัดรายการเกิดขึ้นเนื่องจากมูลค่ ายุ ติธรรมขององค์ประกอบของ
สินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงวดก่อน (กล่ าวคือ ส่วนได้ เสียในสินทรัพย์ท่ีถูกตัดรายการและส่วนได้ เสีย
ที่ยังคงไว้ กบั กิจการ) แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่รี ับรู้ในงวดก่อนทั้งจํานวน ซึ่งใน
สถานการณ์ดังกล่าว กิจการต้ องเปิ ดเผยการวัดมูลค่ายุติธรรมซึ่งรวมข้ อมูลที่มีนัยสําคัญที่ไม่ได้
อ้ างอิงกับข้ อมูลตลาดที่สามารถสังเกตได้ ตามที่อธิบายในย่อหน้ าที่ 27ก
ข้อมูลเพิม่ เติม (ย่อหน้าที่ 42ซ)

ข39

การเปิ ดเผยข้ อมู ล ตามที่ ก ํา หนดในย่ อ หน้ าที่ 42ง ถึ ง 42ช อาจไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะบรรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ในย่ อ หน้ า ที่ 42ข ในกรณี น้ ี กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล
เพิ่มเติมที่จาํ เป็ นที่จะทําให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิ ดเผยข้ อมูลนั้น กิจการต้ องพิจารณาว่า
ต้ องให้ ข้อมูลเพิ่มเติมมากน้ อยเพียงใดเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ ข้อมูล และต้ องให้
ความสําคัญกับข้ อมูลเพิ่มเติมแต่ ละประเด็นอย่ างไร ดังนั้นจึงจําเป็ นต้ องหาจุ ดสมดุลระหว่ าง
งบการเงินที่นาํ เสนอข้ อมูลละเอียดเกินความจําเป็ นซึ่งไม่ได้ ช่วยผู้ใช้ งบการเงินและยังทําให้ ข้อมูล
ไม่ชัดเจนหากมีการสรุปข้ อมูลมากเกินไป
การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน (ย่อหน้าที่ 13ก-13ฉ)
ขอบเขต (ย่อหน้าที่ 13ก)

ข40

การเปิ ดเผยข้ อมูลในย่อหน้ าที่ 13ข-13จ กําหนดสําหรับการรับรู้เครื่องมือทางการเงินทุกประเภท
ที่มีการหั กกลบลบหนี้ ตามย่ อหน้ าที่ 42 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32 เรื่อง การแสดง
รายการเครื ่ อ งมื อ ทางการเงิ น นอกจากนี้ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น อยู่ ภ ายใต้ ขอบเขตของ
ข้ อกําหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลในย่อหน้ าที่ 13ข-13จ หากเป็ นไปตามสัญญาหลักของการหักกลบ
ที่มีผลบังคับใช้ หรือข้ อตกลงที่คล้ ายคลึงกัน ซึ่งครอบคลุมถึงเครื่องมือทางการเงินและรายการ
ที่คล้ ายคลึงกัน โดยไม่ คาํ นึงว่ าเครื่องมือทางการเงินนั้นมีการหั กกลบลบหนี้ตามย่อหน้ าที่ 42
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 หรือไม่

ข41

ข้ อตกลงที่คล้ ายคลึงกันที่อ้างอิงในย่อหน้ าที่ 13ก และย่อหน้ าที่ ข40 รวมถึงข้ อตกลงการชําระ
ราคาอนุพันธ์ ข้ อตกลงหลักในการซื้อคืนโดยรวม ข้ อตกลงหลักในการให้ ยืมหลักทรัพย์โดยรวม
และสิทธิท่เี กี่ยวข้ องกับหลักประกันทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินและรายการที่คล้ ายคลึงกัน
ตามที่อ้างอิงในย่อหน้ าที่ ข40 รวมถึงอนุพันธ์ ข้ อตกลงการขายและซื้อคืน ข้ อตกลงการขายคืน
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และซื้อคืน การกู้ยืมหลักทรัพย์ และข้ อตกลงการให้ ยืมหลักทรัพย์ ตัวอย่ างของเครื่องมือทาง
การเงินที่ไม่ อยู่ ภายใต้ ขอบเขตของย่ อหน้ าที่ 13ก คือ เงินให้ ก้ ูยืมและเงินรับฝากของลูกค้ าที่
สถาบันการเงินเดียวกัน (เว้ นแต่กาํ หนดให้ มีการหักกลบลบหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน) และ
เครื่องมือทางการเงินที่เป็ นไปตามข้ อตกลงหลักประกัน
การเปิ ดเผยข้อมูลเชิงปริมาณสําหรับสินทรัพย์ทางการเงินทีร่ บั รูแ้ ละหนี้ สินทางการเงินทีร่ บั รู ้
ภายใต้ขอบเขตของย่อหน้าที่ 13ก (ย่อหน้าที่ 13ค)
ข42

เครื่ องมื อทางการเงินที่เปิ ดเผยตามที่ก าํ หนดในย่ อหน้ าที่ 13ค อาจอยู่ ภายใต้ ข้อกําหนดการ
วัดมูลค่าที่แตกต่างกัน (เช่น หนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อตกลงการซื้อคืนอาจถูกวัดมูลค่าด้ วยราคาทุน
ตั ดจําหน่ าย ในขณะที่อนุ พั นธ์จะถู กวัดมู ลค่ าด้ วยมู ลค่ ายุ ติ ธรรม) กิจการต้ องรวมมู ลค่ าของ
เครื่องมือที่กจิ การรับรู้และอธิบายความแตกต่างของการวัดมูลค่าในการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
การเปิ ดเผยมูลค่าขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินทีร่ บั รูแ้ ละหนี้ สินทางการเงินทีร่ บั รูภ้ ายใต้
ขอบเขตของย่อหน้าที่ 13ก (ย่อหน้าที่ 13ค.1)

ข43

มูลค่ าที่กาํ หนดตามย่ อหน้ าที่ 13ค.1 เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ซ่ึงมีการหักกลบ
ลบหนี้ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการ
เครื่องมือทางการเงิน มูลค่าที่กาํ หนดตามย่อหน้ าที่ 13ค.1 ที่เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือทางการเงิน
ที่ รั บ รู้ ภายใต้ สั ญ ญาหลั ก ของการหั ก กลบที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ หรื อ ข้ อตกลงที่ ค ล้ ายคลึ ง กั น
โดยไม่คาํ นึงว่าเครื่องมือทางการเงินนั้นเป็ นไปตามเงื่อนไขของการหักกลบหรือไม่ อย่างไรก็ตาม
การเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 13ค.1 ไม่ เกี่ยวข้ องกับมูลค่าที่รับรู้ซ่ึงเป็ นผลของ
ข้ อตกลงหลักประกันที่ไม่ เป็ นไปตามเงื่อนไขการหั กกลบในย่ อหน้ าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 โดยมูลค่าดังกล่าวจะถูกกําหนดให้ รายงานตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 13ค.4 แทน
การเปิ ดเผยมู ล ค่ า ที่ หัก กลบลบหนี้ ตามที่ กํ า หนดตามหลัก เกณฑ์ใ นย่ อ หน้า ที่ 42 ของ
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 32 เรื่ อ ง การแสดงรายการเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี
การประกาศใช้) (ย่อหน้าที่ 13ค.2)

ข44

ย่ อ หน้ า ที่ 13ค.2 กํา หนดให้ กิจ การเปิ ดเผยข้ อ มู ล มู ล ค่ า ที่หั ก กลบลบหนี้ ตามที่ก ํา หนดใน
ย่อหน้ าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครือ่ งมือทางการเงิน
หากกิจการกําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่าสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงินที่รับรู้ซ่ึงเป็ นไปตามการหักกลบภายใต้ ข้อตกลงเดียวกันจะถูกเปิ ดเผย
ทั้ ง ในการเปิ ดเผยข้ อ มู ล สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น และการเปิ ดเผยข้ อ มู ล หนี้ สิ น ทางการเงิ น
อย่ างไรก็ต าม มู ลค่ าที่เปิ ดเผย (เช่ น ในรูป แบบตาราง) จะถูกจํากัด ด้ วยมูลค่ าที่เป็ นไปตาม
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การหักกลบ เช่ น กิจการอาจรับรู้สนิ ทรัพย์อนุพันธ์และหนี้สินอนุพันธ์ตามเงื่อนไขการหักกลบใน
ย่อหน้ าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 หากมูลค่าขั้นต้ นของสินทรัพย์อนุ พันธ์มากกว่า
มูลค่าขั้นต้ นของหนี้สินอนุ พันธ์ ตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลสินทรัพย์ทางการเงินจะรวมมูลค่าของ
สินทรั พย์ อนุ พั นธ์ (ตามที่ก ําหนดในย่ อหน้ าที่ 13ค.1) และมู ลค่ าของหนี้ สินอนุ พั นธ์ท้ังหมด
(ตามที่ ก ําหนดในย่ อ หน้ าที่ 13ค.2) อย่ างไรก็ต าม แม้ ว่ า ตารางการเปิ ดเผยข้ อ มู ล หนี้ สิ น
ทางการเงินจะรวมมูลค่ าของหนี้สินอนุ พันธ์ท้ังหมด (ตามที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ 13ค.1) การ
เปิ ดเผยข้ อมูลนี้จะรวมเฉพาะมูลค่าของสินทรัพย์อนุพันธ์ (ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 13ค.2) ซึ่ง
เท่ากับมูลค่าของหนี้สนิ อนุพันธ์
การเปิ ดเผยมูลค่าสุทธิทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน (ย่อหน้าที่ 13ค.3)
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หากกิจ การมี เครื่ อ งมื อ ที่เป็ นไปตามขอบเขตของการเปิ ดเผยข้ อ มู ล เหล่ า นี้ (ตามที่ร ะบุ ใ น
ย่อหน้ าที่ 13ก) แต่ ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขการหักกลบในย่ อหน้ าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน มูลค่าที่กาํ หนดให้ เปิ ดเผยในย่อหน้ าที่
13ค.3 จะเท่ากับมูลค่าที่กาํ หนดให้ เปิ ดเผยในย่อหน้ าที่ 13ค.1
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มู ลค่ าที่ ถู กกําหนดให้ เปิ ดเผยตามย่ อ หน้ าที่ 13ค.3 ต้ องถู ก กระทบยอดกั บ รายการที่ แ สดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน เช่น หากกิจการเลือกที่จะรวมหรือไม่รวมมูลค่ารายการในงบการเงิน เพื่อ
การเปิ ดเผยข้ อมู ลที่เกี่ยวข้ อ งมากขึ้น กิจ การต้ องกระทบยอดมู ลค่ าที่ถูก รวมหรื อไม่ ถู กรวม
ที่เปิ ดเผยในย่อหน้ าที่ 13ค.3 ไปยังมูลค่ารายการที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
การเปิ ดเผยมู ลค่ าที่เป็ นไปตามสัญญาหลักของการหักกลบที่มีผลบังคับใช้หรือข้อตกลงที่
คล้ายคลึงกัน ซึ่งไม่รวมอยู่ในย่อหน้าที่ 13ค.2 (ย่อหน้าที่ 13ค.4)
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ย่ อหน้ าที่ 13ค.4 กําหนดให้ กิจการเปิ ดเผยมูลค่ าที่เป็ นไปตามสัญ ญาหลักในการหั กกลบที่มี
ผลบังคับใช้ หรือข้ อตกลงที่คล้ ายคลึงกันซึ่งไม่ได้ รวมอยู่ในย่อหน้ าที่ 13ค.2 ย่อหน้ าที่ 13ค.4.1
ระบุ ถึงมู ลค่ าที่เกี่ยวข้ องกับ เครื่องมือทางการเงิน ที่รับ รู้ไม่ เป็ นไปตามเงื่อนไขการหั กกลบใน
ย่อหน้ าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
บางส่ วนหรื อ ทั้งหมด (เช่ น สิท ธิปั จ จุ บั น ของการหั ก กลบที่ไม่ เป็ นไปตามเงื่อนไขในย่ อ หน้ า
ที่ 42.2 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 หรือสิทธิตามเงื่อนไขของการหักกลบที่มีผลบังคับใช้
และสามารถใช้ สทิ ธิได้ เฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์การไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือเฉพาะเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องหรือล้ มละลายของคู่สญ
ั ญา)
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ย่อหน้ าที่ 13ค.4.2 ระบุถึงมูลค่ าที่เกี่ยวข้ องกับหลักประกันทางการเงิน รวมถึงหลักประกันเงินสด
ทั้งที่ได้ รับ และที่วางเป็ นประกัน กิจการต้ องเปิ ดเผยมูลค่ ายุ ติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เหล่านั้นที่นาํ ไปวางเป็ นประกันหรือที่ได้ รับเป็ นหลักประกัน มูลค่าที่เปิ ดเผยตามที่กาํ หนดในย่อ
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หน้ าที่ 13ค.4.2 ควรเกี่ยวข้ องกับ หลั กประกัน ที่ได้ รับ หรื อนําไปวางเป็ นประกัน จริ ง และไม่
เกี่ยวข้ องกับเจ้ าหนี้หรือลูกหนี้ท่ีเป็ นผลจากการรับรู้รายการเพื่อส่งคืนหรือรับคืนหลักประกัน
ดังกล่าว
ข้อจํ ากัดของมูลค่าทีเ่ ปิ ดเผยในย่อหน้าที่ 13ค.4 (ย่อหน้าที่ 13ง)
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กิจการต้ องคํานึงถึงผลกระทบของหลักประกันจากเครื่องมือทางการเงินที่มากเกินไป หากเปิ ดเผย
มูลค่ าตามที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ 13ค.4 ซึ่งการกระทําเช่ นนั้น กิจการต้ องหักมูลค่ าที่เปิ ดเผย
ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 13ค.4.1 จากมูลค่าที่เปิ ดเผยตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 13ค.3 เป็ น
อันดับแรก กิจการต้ องจํากัดมูลค่ าที่เปิ ดเผยตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 13ค.4.2 ด้ วยมูลค่ าที่
คงเหลืออยู่ในย่อหน้ าที่ 13ค.3 สําหรับเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง อย่างไรก็ตาม หากสิทธิ
ตามหลักประกันสามารถใช้ บังคับกับเครื่องมือทางการเงินต่างประเภท สิทธิดังกล่าวควรรวมอยู่ใน
การเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 13ง ด้ วย
รายละเอียดของสิทธิการหักกลบทีเ่ ป็ นไปตามสัญญาหลักของการหักกลบทีม่ ีผลบังคับใช้และ
ข้อตกลงทีค่ ล้ายคลึงกัน (ย่อหน้าที่ 13จ)
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กิจการต้ องอธิบายประเภทของสิทธิการหักกลบและข้ อตกลงที่คล้ ายคลึงกันที่เปิ ดเผยตามย่อหน้ าที่
13ค.4 รวมถึงลักษณะของสิทธิดังกล่าว เช่น กิจการต้ องอธิบายสิทธิท่มี ีเงื่อนไข สําหรับเครื่องมือ
ที่เป็ นไปตามสิทธิการหั กกลบที่ไม่ ใช่ ภ าระผู กพั นของเหตุการณ์ในอนาคต แต่ ไม่ เป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่ปรากฏอยู่ในย่อหน้ าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการ
เครื่องมือทางการเงิน กิจการต้ องอธิบายสาเหตุท่ีทาํ ให้ ไม่ เป็ นไปตามเงื่อนไขดังกล่ าว สําหรับ
หลั กประกัน ทางการเงิน ที่ได้ รับ หรือวางเป็ นประกัน ไว้ กิจการต้ องอธิบายเงื่อนไขของข้ อตกลง
หลักประกัน (เช่น เมื่อหลักประกันมีข้อจํากัด)
การเปิ ดเผยข้อมูลตามประเภทของเครือ่ งมือทางการเงินหรือตามประเภทของคู่สญ
ั ญา
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การเปิ ดเผยข้ อมู ลเชิงปริ ม าณตามที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ 13ค.1 ถึง 13ค.5 อาจจัด กลุ่ มตาม
ประเภทของเครื่องมือทางการเงินหรือรายการ (เช่น อนุพันธ์ ข้ อตกลงการซื้อคืนและการซื้อที่มี
สัญญาขายคืน หรือการกู้ยืมหลักทรัพย์ และข้ อตกลงการให้ ยืมหลักทรัพย์)
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กิจการอาจจัดกลุ่มการเปิ ดเผยข้ อมูลเชิงปริมาณตามที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ 13ค.1 ถึง 13ค.3
ตามประเภทของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อ มู ล เชิ งปริ ม าณตามที่ก าํ หนดใน
ั ญา
ย่อหน้ าที่ 13ค.3 ถึง 13ค.5 ตามคู่สญ
ั ญา หากกิจการแสดงข้ อมูลที่กาํ หนดตามประเภทคู่สญ
กิจ การไม่ ถู ก กํา หนดให้ ระบุ ช่ื อ คู่ สัญ ญา อย่ า งไรก็ต าม การกํา หนดคู่ สัญ ญา (คู่ สัญ ญา ก,
คู่สัญญา ข, คู่สัญญา ค เป็ นต้ น) ต้ องกําหนดให้ สอดคล้ องกันในแต่ ละปี ที่แสดงข้ อมูลเพื่อให้
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เปรียบเทียบข้ อมูลได้ ในการเปิ ดเผยข้ อมูลเชิงคุณภาพต้ องพิ จารณาการแสดงข้ อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับประเภทของคู่สัญญา เมื่อคู่สญ
ั ญาให้ ข้อมูลเพื่อเปิ ดเผยมูลค่าตามย่อหน้ าที่ 13ค.3 ถึง
13ค.5 มู ลค่ าที่มี นั ยสําคั ญ เมื่ อเทียบกับ มู ลค่ าคู่ สัญ ญาทั้งหมดต้ อ งเปิ ดเผยเป็ นรายการแยก
ต่างหากและมูลค่าคู่สญ
ั ญาที่ไม่มีนัยสําคัญที่เหลือต้ องรวมแสดงเป็ นรายการเดียว
อื่นๆ
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การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เฉพาะเจาะจงตามย่ อหน้ าที่ 13ค ถึง 13จ ถือเป็ นข้ อกําหนดขั้นตํ่า เพื่ อให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในย่ อหน้ าที่ 13ข กิจการอาจจําเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล (เชิงคุ ณภาพ)
เพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของข้ อกําหนดของสัญญาหลักของการหักกลบที่มีผลบังคับใช้ และ
ข้ อตกลงที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงลักษณะของสิทธิการหักกลบ และผลกระทบหรือผลกระทบที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นที่มีต่อฐานะการเงินของกิจการ
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