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เคร่ืองมือทางการเงิน 

เดือน เมษายน-กรกฎาคม 2563 

เร่ือง : ปรึกษาเรื่ องการตัดจ าหน่ายเงินลงทุนตาม TFRS 9  

ถาม :  ขอเรียนปรึกษาการบันทกึบัญชีเกี่ ยวกับการตัดจ าหน่ายเงินลงทุนที่ จัดประเภทเป็น 

FVOCI (Fair Value through Other Comprehensive Income) ตาม TFRS 9 ควรบันทึก

บัญชีผลขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายอย่างไร 

1. ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน 

Dr. ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายเงินลงทุน FVOCI (ค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน) 

               Cr. เงินลงทุน FVOCI (สนิทรัพย์) 

       หรือ  

Dr. ก าไรสะสม (ส่วนของเจ้าของ) 

               Cr. เงินลงทุน FVOCI (สนิทรัพย์) 

ตอบ : กิจการต้องพิจารณาก่อนว่าเงินลงทุนที่ จัดประเภทเป็น FVOCI นั้นเป็นการลงทุน

ในตราสารทุนหรือสินทรัพย์ทางการเงินที่ วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ นตาม

ย่อหน้าที่  4.1.2ก ของ TFRS 9  

โดยหากเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ เลือกก าหนดวัด FVOCI ตามย่อหน้าที่  

5.7.5 นั้น (ตราสารทุน) ย่อหน้าที่  ข5.7.1 ระบุว่า จ านวนเงินที่ แสดงในก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่ นจะไม่สามารถโอนไปเป็นก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง อย่างไรกด็ีกิจการอาจโอน

ผลสะสมของก าไรหรือขาดทุนภายในส่วนของเจ้าของได้  

แต่หากเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ วัดมูลค่า FVOCI ตามย่อหน้าที่  4.1.2ก นั้น 

(ตราสารหนี้ ) ย่อหน้าที่  5.7.10 ระบุว่า ผลก าไรหรือขาดทุนของสินทรพัยท์างการเงินที่วดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหนา้ที่ 4.1.2ก ตอ้งรบัรู ้

ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเวน้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ดูหมวดที่ 5.5) 

และผลก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ดูย่อหนา้ที่ ข5.7.2 

ถึง ข5.7.2ก) จนกระทัง่มีการตดัรายการหรือจัดประเภทรายการใหม่ส าหรบัสินทรพัย์

ทางการเงินนั้น เมื่อมีการตดัรายการสินทรพัยท์างการเงิน ผลสะสมของผลก าไรหรือ

ขาดทุนที่รบัรูไ้วก่้อนหนา้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นใหจ้ัดประเภทรายการใหม่จากส่วน

ของเจ้าของไปยงัก าไรหรือขาดทุนซ่ึงถือเป็นการปรบัปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ (ดู

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน) หากมีการจัดประเภท

รายการใหม่ส าหรบัสินทรพัยท์างการเงินออกจากประเภทที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กิจการตอ้งถือปฏิบติักบัผลสะสมของ ผลก าไรหรือขาดทุน

ที่รบัรูไ้วก่้อนหนา้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหนา้ที่ 5.6.5 และ 5.6.7 ดอกเบี้ ยที่
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ค านวณโดยใชวิ้ธีดอกเบี้ ยที่แทจ้ริงใหร้บัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน 

ดังนั้น ขอให้ท่านปฏิบัติตามย่อหน้าดังกล่าวและทุกย่อหน้าในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินทุกฉบับที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดย

เคร่งครัด 

เคร่ืองมือทางการเงิน 

เดือน เมษายน-กรกฎาคม 2563 

เร่ือง : การปรับปรุงค่าเผื่ อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่ อขาย (ตาม TAS 105) เมื่ อถูกจัด

ประเภทรายการเป็นตราสารทุนที่ วัดมูลค่าด้วย FVOCI (ตาม TFRS 9)  

ถาม :  อา้งอิงถึงย่อหนา้ที่: 5.7.5 และ 7.2.8 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 

 

 

 

ข้อเท็จจริง: เดิม กิจการจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนเป็น เงินลงทุนใน

หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย (AFS) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  105 ซึ่ งวัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น และพิจารณารับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าผ่านก าไรขาดทุนเข้า

ก าไรสะสม  
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ณ วันที่ เร่ิมต้นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 (TFRS 9) คร้ังแรก 

TFRS 9 ก าหนดให้ต้องมีการปรับย้อนหลัง (อ้างอิงตามย่อหน้าที่  7.2.8) หากกิจการจัด

ประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) โดยกิจการอาจเลือกปรับปรุงรายการผลกระทบ

สะสมเป็นรายการปรับปรุงกับก าไรสะสม (RE) หรือองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้ 

(OCI) ตามความเหมาะสม 

ความเห็นของกิจการต่อขอ้เท็จจริง : ณ วันที่ เร่ิมต้นใช้ TFRS 9 คร้ังแรก กิจการ

พิจารณาเลือกปรบัปรุงรายการผลกระทบสะสมกบัองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้ 

จึงกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ AFS ออกจากก าไรสะสม และรับรู้ผลกระทบ

สะสมในองค์ประกอบอื่ นของส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งจ านวน 

ประเด็นหารือ : ความเข้าใจของกิจการข้างต้น ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินหรือไม่ และขอทราบค าอธิบายประกอบเพื่ อความเข้าใจย่ิงขึ้นและเป็น

ข้อมูลในการปรึกษาหารือกบัผู้สอบบัญชี 

ความเห็นของผูส้อบบญัชี: ข้อก าหนดของ TFRS 9 เร่ือง ตราสารทุนที่ จัดประเภท

เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

(FVOCI) ไม่มีการกล่าวถึงการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว 

จึงพิจารณาว่า แม้ว่า TFRS 9 จะมีข้อก าหนดใหม่อื่ นๆ กต็าม ตราสารทุนข้างต้น

ไม่ได้ถูกจัดประเภทรายการใหม่ ณ วันที่ เร่ิมต้นใช้ TFRS 9 คร้ังแรก โดยผลต่างที่ เกิดจาก

การวัดมูลค่ายุติธรรมตาม TFRS 9 ยังคงรับรู้ ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ นเช่นเดียวกบั TAS 

105 นอกจากนั้น ณ วันที่ เร่ิมต้นใช้คร้ังแรกนั้น TFRS 9 มิได้ก าหนดให้กิจการโอนกลับ

รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพย์ที่ เคยรับรู้ ในงบการเงินก่อน TFRS 9 มีผล

บังคับใช้  

ดังนั้น การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน AFS ออกจาก

ก าไรสะสม และรับรู้ผลกระทบสะสมในองค์ประกอบอื่ นของส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งจ านวน ณ 

วันที่  1 มกราคม 2563 จึงไม่เหมาะสม 

ตอบ : กรณีที่ ท่านถามนั้น ย่อหน้าที่  7.2.8.2 ระบุว่า 

7.2.8 ณ วันที่ เร่ิมต้นใช้มาตรฐานครั้งแรก กจิการอาจเลือกก าหนดให้ 

7.2.8.2 เงินลงทุนในตราสารทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่ นตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  5.7.5  

การเลือกก าหนดดังกล่าวต้องมาจากพื้ นฐานข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่ มีอยู่ ณ 

วันที่ เร่ิมต้นใช้มาตรฐานครั้งแรก  

การจัดประเภทรายการต้องมีการปรับย้อนหลัง ทั้งนี้ กิจการอาจเลือกปรับปรุง

รายการผลกระทบสะสมจากการจัดประเภทรายการดังกล่าวที่ เกิดจากการใช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับนี้ เป็นคร้ังแรก เป็นรายการปรับปรุงกับก าไรสะสม (หรือ
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องค์ประกอบอื่ นของส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามความเหมาะสม)) ณ วันที่ เร่ิมต้นใช้มาตรฐาน

คร้ังแรก ทั้งนี้ ให้เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว  

และย่อหน้าที่  5.7.5 ระบุว่า 

5.7.5 ...กิจการอาจเลือกแสดงการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของเงิน

ลงทุนในตราสารทุนในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น โดยเมื่ อเลือกแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้  

 

ดงันั้นในกรณีที่กิจการรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัของเงิน

ลงทุนตามย่อหน้าที่ 5.7.5 ท่านจะสามารถปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 7.2.8.2 โดยรับรู้

ผลกระทบสะสมจากการจัดประเภทรายการดงักล่าวเป็นรายการปรบัปรุงในก าไรสะสม 

หรือ องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้ตามความเหมาะสม 

 

อย่างไรกต็าม หากรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ AFS ตามที่ ท่านกล่าวนั้น 

มิได้เกดิจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมตามที่ ระบุในย่อหน้าที่  5.7.5 ดังกล่าวข้างต้น กิจการ

ไม่เหมาะสมที่ จะรับรู้ตามย่อหน้าดังกล่าว เนื่ องจากย่อหน้าที่  5.7.5 ดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึง

เร่ืองการด้อยค่าของเงินลงทุน แต่เป็นการรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

ในตราสารทุน 
 

• เคร่ืองมือทางการเงิน 

เดือนธนัวาคม 2559 

เร่ือง : หลักการรับรู้รายการและวิธกีารบันทกึบัญชีของสญัญาซื้อขายทองค าล่วงหน้า (Gold Futures) 

ถาม :  
รบกวนสอบถามหลักการรับรู้ รายการและวิธีการบันทึกบัญชีของสัญญาซื้ อขายทองค า

ล่วงหน้า (Gold Futures) และต้องศึกษาข้อมูลจากมาตรฐานฯ หรือร่างมาตรฐานฯ ตัวใด และ

สามารถหาข้อมูลตัวอย่างได้จากที่ ใดเพื่ อประกอบกรณีศึกษาในเร่ืองของการบันทึกบัญชีในเร่ือง

ของสญัญาซื้อขายทองค าล่วงหน้า (Gold Futures) 

ตอบ : 
จากค าถามเกี่ ยวกับสัญญาซื้ อขายทองค าล่วงหน้า (Gold Futures) นั้ น ท่านต้อง

พิจารณาก่อนว่ากจิการของท่านเป็นกจิการที่ มีส่วนได้เสยีสาธารณะหรือไม่  

หากกิจการท่านเป็นกิจการที่ มีส่วนได้เสียสาธารณะ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

ใกล้เคียงและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย คือ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่  9 เร่ือง เครื่ องมือทางการเงิน 

หากกิจการท่านเป็นกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ที่ ใกล้เคียงและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในบทที่  12 เร่ือง ประเด็น

เกี่ ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงินอื่ น 

ทั้งนี้ ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของบริษัทท่านเพิ่ มเติมเพื่ อให้ได้รับข้อมูลที่ ถูกต้อง
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มากยิ่ งขึ้น 

 

************** 


