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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 107 (ปรบัปรุง 2559) 

เรื่อง 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรบัเครื่องมือทางการเงิน 
 

 

คําแถลงการณ ์

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุง

ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2540 (IAS No.32 

(revised 1998), “Financial Instruments: Disclosure and Presentation”) ซ่ึ ง มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง โ ด ย

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน  

ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 

2540 (Amended by IAS No.39 (revised 1998), “Financial Instruments : Recognition and 

Measurement”) โดยมีเน้ือหาสาระสาํคัญไม่แตกต่างกนั 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้มีการปรับปรุงจากฉบับเดิม โดยปรับปรุงคาํนิยามของมูลค่ายุติธรรม

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวัดมูลค่า

ยุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) และปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) (IFRS 7, “Financial Instruments: Disclosures”) ซ่ึงเป็นฉบับ

ปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (Bound 

volume 2015 Consolidated without early application) โดยมีเน้ือหาสาระไม่แตกต่างกนั 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีประกอบด้วยข้อความที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนา เอน และข้อความที่พิมพ์ด้วย

ตัวอกัษรปกติซ่ึงถือเป็นคาํอธบิายเพ่ิมเติม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ถือปฏบัิติกบัรายการที่ไม่มีนัยสาํคัญ 

 

วตัถุประสงค ์
 

ตลาดการเงินระหว่างประเทศที่พัฒนาและเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ทาํให้มีการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน

รูปแบบต่างๆ อย่างแพร่หลาย ตั้งแต่ปฐมพันธท์างการเงิน เช่น หุ้นกู้ ไปจนถึงตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญา

แลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึง

ความสาํคัญของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ 

ไม่ว่าเคร่ืองมือทางการเงินน้ันจะเป็นรายการในงบแสดงฐานะการเงินหรือนอกงบแสดงฐานะการเงิน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีระบุถึงข้อกาํหนดเกี่ยวกับการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

เคร่ืองมือทางการเงินทั้งที่เป็นรายการในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงรวมถึง

การจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินให้เป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจ้าของ และการจัดประเภทดอกเบ้ีย  

เงินปันผล รายการกาํไรและรายการขาดทุนที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ียังระบุถึงสถานการณ์ที่ทาํให้สินทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินสามารถหักกลบกนัได้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจาํนวนเงิน 

จังหวะเวลา และความแน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงเกิดจากเคร่ืองมือทางการเงินและนโยบาย

การบัญชีที่ใช้กับเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน และสนับสนุนให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 

ลักษณะ และขอบเขตของการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน รวมถึงความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องและนโยบาย 

การควบคุมความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 

 

ขอบเขต 
 

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหถื้อปฏิบัติกับการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของเครื่องมือ 

ทางการเงินทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นรายการทีร่ับรูห้รือทีไ่ม่ไดร้ับรูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้

รายการต่อไปน้ี 

1.1 เงินลงทนุในบริษทัย่อย ตามขอ้กาํหนดทีร่ะบุไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10 

(ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช)้ และมาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมือ่มีการประกาศใช)้  

1.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ ตามขอ้กําหนดทีร่ะบุไวใ้นมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การร่วมการงาน (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ 

การร่วมคา้ (เมือ่มีการประกาศใช)้  
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1.3 สิทธิและภาระผูกพันของนายจา้งซึ่งเกิดจากโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของ

พนกังาน (เมือ่มีการประกาศใช)้  

1.4 สญัญาและภาระผกูพนัของการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑต์ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(เมือ่มีการประกาศใช)้  

1.5 สญัญาประกนัภัยตามทีก่ําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่4 (ปรับปรุง 

2559) เรือ่ง สญัญาประกนัภยั (เมือ่มีการประกาศใช)้  

2 แม้ว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจะไม่ต้องนาํมาปฏบัิติกบัเงินลงทุนในบริษัทย่อย แต่ต้องนาํมาปฏบัิติ

กับเคร่ืองมือทางการเงินทุกประเภทที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่โดยไม่คํานึงว่า

เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวจะถือหรือออกโดยบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อย 

3 สัญญาประกันภัยที่ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีคือ สัญญาตามนิยามสัญญา

ประกนัภยัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาประกันภัย 

(เม่ือมีการประกาศใช้) อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีครอบคลุมถึงเคร่ืองมือทางการเงิน 

ที่อยู่ในรูปของสญัญาคํา้ประกนัทางการเงิน (ดูย่อหน้าที่ 45) ตัวอย่างเช่น การประกันภัยทางการเงิน

บางชนิดและสญัญาคํา้ประกนัการลงทุนที่ออกโดยกจิการประกนัภัยหรือกจิการประเภทอื่น กิจการที่มี

ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในการนาํมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

มาปฏบัิติเพ่ือแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันดังกล่าว ทั้งน้ี กิจการอาจเลือกถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาประกันภัย 

(เม่ือมีการประกาศใช้) สาํหรับรายการที่เกิดจากสัญญาคํา้ประกันทางการเงินได้ โดยผู้ออกอาจ

เลือกปฏิบัติเป็นรายสัญญาได้ แต่เม่ือเลือกวิธีการบัญชีใดสาํหรับแต่ละสัญญาแล้ว ไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงได้ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญา

ประกนัภัย (เม่ือมีการประกาศใช้))  

4 กจิการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน นอกเหนือไปจาก

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

สัญญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลใน 

งบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) รวมทั้งมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เม่ือมีการประกาศใช้) (เร่ือง การบัญชี

และการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือ

ทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

5 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีครอบคลุมถึงสญัญาทีอิ่งกบัสินคา้ซึง่ใหสิ้ทธิแก่คู่สญัญาในการรบัหรือจ่าย

ชําระเป็นเงินสดหรือเครื่องมือทางการเงินอื่น กิจการตอ้งปฏิบัติกับสญัญาดงักล่าวเช่นเดียวกบัที่

ปฏิบติักบัเครือ่งมือทางการเงินประเภทอื่น เวน้แต่สญัญานัน้จะเป็นไปตามขอ้กาํหนดทกุขอ้ต่อไปน้ี 

5.1 สญัญาทาํข้ึนเพือ่การซ้ือขายสินคา้หรือเพือ่ใชป้ระโยชนจ์ากสินคา้ 
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5.2 สญัญาทาํข้ึนเพือ่วตัถปุระสงค์ตามย่อหนา้ที ่5.1 ณ วนัทีท่าํสญัญา 

5.3 สญัญายงัคงใหป้ระโยชนต์ามวตัถปุระสงค์ทีว่างไว ้

5.4 กิจการคาดวา่จะรบัหรือจา่ยชาํระตามสญัญาดว้ยการส่งมอบสินคา้ 

คํานยิาม 

6 คําศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  
 

เคร่ืองมอืทางการเงิน หมายถงึ สัญญาใดๆ ที่ทาํให้สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่ง 

และหน้ีสินทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่ง

เพิ่มข้ึนในเวลาเดียวกัน 

 

สินทรัพยท์างการเงิน หมายถงึ สินทรัพยดั์งต่อไปน้ี 

ก) เงินสด 

ข) สิท ธิตามสัญญาที่ จะได้รับเ งินสดหรือสินท รัพย ์

ทางการเงินอ่ืนจากกิจการอ่ืน 

ค) สิทธิตามสัญญาที่จะแลกเปลี่ยนเคร่ืองมือทางการเงิน

ของกิจการกับเคร่ืองมือทางการเงินของกิจการอ่ืน

ภายใตเ้ง่ือนไขทีจ่ะเป็นประโยชนต่์อกิจการ 

ง) ตราสารทุนของกิจการอ่ืน 

 

หน้ีสินทางการเงิน หมายถงึ สัญญาที่ทาํให้กิจการเกิดภาระผูกพันที่จะตอ้งปฏิบัติตาม

ขอ้ใดขอ้หนึง่ดังต่อไปน้ี 

ก) ส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนให้แก่
กิจการอ่ืน 

ข) แลกเปลี่ยนเคร่ืองมือทางการเงินกับกิจการอ่ืนภายใต้
เง่ือนไขทีอ่าจทาํใหกิ้จการเสียประโยชน ์

 

ตราสารทุน หมายถงึ สัญญาที่แสดงว่าผู ้ถือตราสารเป็นเจ้าของส่วนได้เสีย

คงเหลอืของกิจการทีไ่ปลงทุน 

 

ส่วนไดเ้สียคงเหลอื หมายถงึ สินทรัพยข์องกิจการทีเ่หลอือยู่ภายหลังที่ไดจ่้ายชาํระหน้ีสิน

และค่าใชจ่้ายทัง้สิ้ นเมือ่เลกิกิจการ 
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สินทรัพยท์างการเงินที่

เป็นตัวเงิน 

หมายถงึ สินทรัพย์ทางการเงินซึ่งระบุเป็นจาํนวนเงินที่แน่นอนหรือ

เป็นจาํนวนเงินทีส่ามารถทราบได ้

 

หน้ีสินทางการเงินที่

เป็นตัวเงิน 

หมายถงึ หน้ีสินทางการเงินซึ่งระบุเป็นจาํนวนเงินที่แน่นอนหรือเป็น

จาํนวนเงินทีส่ามารถทราบได ้

 

เคร่ืองมอืทางการเงิน

ทีเ่ป็นตัวเงิน 

หมายถงึ สินทรัพยท์างการเงินที่เป็นตัวเงินและหน้ีสินทางการเงินที่

เป็นตัวเงิน 

 

ตราสารอนุพนัธ์ หมายถงึ เคร่ืองมือทางการเงิน  หรือสัญญาอ่ืนภายใต้ขอบเขตของ 

แนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี โดยมลีกัษณะทุกขอ้ดังต่อไปน้ี 

ก) การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลง

ของตัวแปรที่ระบุไวใ้นสัญญา  เช่น  อัตราดอกเบ้ีย ราคา

ของเคร่ืองมือทางการเงิน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีราคาหรือดัชนีอัตรา  

อันดับความน่าเชื่อถือหรือดัชนีความน่าเชื่อถือ หรือ 

ตัวแปรอ่ืน ในกรณีที่ตัวแปรไม่เป็นตัวเงิน ตัวแปรนั้นจะ

ไม่เฉพาะเจาะจงกับคู่สัญญาเท่านั้น (บางคร้ังเรียกว่า 

รายการอา้งอิง) 

ข) ไม่มีการจ่ายเงินลงทุนสุทธิเมื่อเร่ิมแรก หรือจ่ายด้วย

จํานวนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัญญาประเภทอ่ืน  

ซึ่งมกีารตอบสนองในลกัษณะเดียวกันต่อการเปลีย่นแปลง

ของปัจจัยตลาด และ 

ค) การรับหรือจ่ายชาํระจะกระทาํในอนาคต 

 

เคร่ืองมอืป้องกัน 

ความเสีย่ง 

หมายถงึ ตราสารอนุพันธ์ที่ถูกกาํหนดข้ึน หรือสินทรัพยท์างการเงิน

หรือหน้ีสินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ที่ถูกกาํหนด

ข้ึนสาํหรับการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลีย่นแปลง

ของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งคาดว่ามลูค่า

ยุติธรรมหรือกระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงไปของตราสาร

อนุพันธ์ หรือสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน

ดังกล่าวจะสามารถหักกลบกับมูลค่ายุติธรรมหรือกระแส

เงินสดที่เปลี่ยนแปลงไปของรายการที่กําหนดให้เป็น

รายการทีม่กีารป้องกันความเสีย่ง  
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7 สญัญาบางชนิดอาจมีเงือ่นไขใหกิ้จการตอ้งจ่ายชําระภาระผูกพันเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหรือเป็น

ตราสารทุนของกิจการเอง หากจํานวนตราสารทุนที่กิจการต้องส่งมอบเปลี่ยนแปลงไปตาม 

การเปลีย่นแปลงของมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทําใหย้อดรวมของมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน

ทัง้ส้ินตอ้งส่งมอบเท่ากบัจาํนวนภาระผูกพันทีร่ะบุไวใ้นสญัญา และทําใหคู้่สญัญาไม่ตอ้งประสบกบั 

ความเสีย่งจากการสญูเสียหรือไดร้บัประโยชน์จากราคาของตราสารทุนทีเ่ปลีย่นแปลงไป ภาระผูกพนั

ดงักล่าวถือเป็นหน้ีสินทางการเงินซึง่ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีและฉบบัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

8 ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีคาํว่า “สัญญา” หรือ “ตามสัญญา” หมายถึง ข้อตกลงที่มีผลกระทบ

เชิงเศรษฐกจิต่อบุคคลต้ังแต่สองฝ่ายข้ึนไปซ่ึงเป็นข้อตกลงที่ไม่อาจหลีกเล่ียงได้เน่ืองจากมีผลบังคับ

ตามกฎหมาย เคร่ืองมือทางการเงินถือเป็นสญัญาอย่างหน่ึงซ่ึงมีหลายรูปแบบและไม่จาํเป็นต้องเป็น  

ลายลักษณ์อกัษร 

9 ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีคาํว่า “กิจการ” หมายรวมถึงบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท และหน่วยงาน

ของรัฐ 

10 การที่คาํนิยามระบุว่าสินทรัพย์ทางการเงินเป็นสิทธิตามสัญญาที่จะทาํให้กิจการได้รับสินทรัพย์ 

ทางการเงินมิใช่เป็นการให้คาํจาํกดัความที่ซํา้ไปซํา้มา แต่สนิทรัพย์ทางการเงินเป็นสิทธิตามสัญญาที่

ทาํให้เกดิการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงจะทาํให้สินทรัพย์ทางการเงิน หรือตราสารทุนของ

กิจการเพ่ิมข้ึนไม่ว่าสิทธิตามสัญญาจะเกี่ยวโยงกันเป็นลูกโซ่อย่างไร ในที่สุดการปฏิบัติตามสัญญา 

กจ็ะทาํให้กจิการได้รับเงินสดหรือตราสารทุนซ่ึงเป็นสนิทรัพย์ทางการเงินตามที่สญัญาระบุไว้ 

11 เคร่ืองมือทางการเงินหมายรวมถึง ปฐมพันธท์างการเงินซ่ึงได้แก่ ลูกหน้ี เจ้าหน้ี หุ้นทุน และตราสาร

อนุพันธ์ซ่ึงได้แก่ สิทธิเลือกทางการเงิน สัญญาอนาคต สัญญาล่วงหน้า สัญญาแลกเปล่ียนอัตรา

ดอกเบ้ีย และสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน อนุพันธ์ทางการเงินทุกชนิดไม่ว่าจะรับรู้หรือไม่รับรู้ใน 

งบแสดงฐานะการเงินถือเป็นเคร่ืองมือทางการเงินตามคํานิยาม และอยู่ภายใต้ข้อกําหนดใน

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

12 ตราสารอนุพันธ์ก่อให้เกิดสิทธิกับคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงและภาระผูกพันกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงใน 

การโอนความเสี่ยงทางการเงินที่มีอยู่ในปฐมพันธ์ทางการเงินที่ระบุไว้ ตราสารอนุพันธไ์ม่ทาํให้เกิด

การโอนปฐมพันธ์ทางการเงินที่เป็นที่มาของตราสารอนุพันธ์ไม่ว่าจะเป็นวันที่เร่ิมสัญญา หรือวันที่

ครบกาํหนดสญัญาของตราสารอนุพันธน้ั์น 

มลูค่ายุติธรรม  หมายถงึ ราคาที่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินในรายการทีเ่กิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด 

ณ วันที่วัดมูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

(เมือ่มกีารประกาศใช)้) 

 

อัตราดอกเบ้ียที่แทจ้ริง หมายถงึ อัตราคิดลดที่ทําให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่จะ

ไดรั้บในอนาคตเท่ากับราคาตามบัญชีของตราสารหน้ี 
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13 สินทรัพย์ที่มีตัวตน เช่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  สินค้าคงเหลือ อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

และสินทรัพย์ตามสัญญาเช่ารวมทั้งสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น สิทธิบัตรและเคร่ืองหมายการค้าไม่ใช่

สนิทรัพย์ทางการเงินเน่ืองจากสินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนดังกล่าวแม้จะก่อให้เกิดกระแสเงินสด

หรือสินทรัพย์ประเภทอื่นแก่กิจการในอนาคต แต่ไม่ทาํให้กิจการมีสิทธิที่จะได้รับเงินสดหรือ

สนิทรัพย์ทางการเงินอื่นในปัจจุบัน 

14 สินทรัพย์ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการในรูปของสินค้าหรือบริการ

แทนที่จะก่อให้เกิดสิทธิในการได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นไม่ถือเป็นสินทรัพย์ 

ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ในทาํนองเดียวกัน รายการบางรายการไม่ถือเป็นหน้ีสิน 

ทางการเงินเน่ืองจากประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของทรัพยากรที่กิจการจะสูญเสียอยู่ในรูปของการส่งมอบ

สนิค้าหรือการให้บริการซ่ึงไม่ใช่เงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น เช่น รายได้รอการตัดบัญชีและ

ภาระผูกพันจากการรับประกนั 

15 หน้ีสนิหรือสินทรัพย์ซ่ึงโดยลักษณะแล้วไม่ได้เกิดจากข้อผูกพันตามสัญญา เช่น ภาษีเงินได้ที่กิจการ

ต้องจ่ายตามข้อกาํหนดทางกฎหมาย ไม่ถือเป็นหน้ีสนิทางการเงินหรือสนิทรัพย์ทางการเงิน 

16 สิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาซ่ึงไม่ทาํให้เกิดการโอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่ถือเป็นเคร่ืองมือ 

ทางการเงินตามคาํนิยาม ตัวอย่างเช่น สทิธแิละภาระผูกพันตามสัญญาที่เกิดจากสัญญาซ้ือขายสินค้า

ล่วงหน้าซ่ึงสามารถชําระด้วยการรับมอบหรือส่งมอบเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน  

สิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาที่เกิดจากสัญญาเช่าดําเนินงานซ่ึงจ่ายชําระโดยการอนุญาตให้

คู่สัญญาใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์ที่มีตัวตนกไ็ม่ถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน สิทธิและภาระผูกพัน 

ทั้งสองไม่ทาํให้คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงมีสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับสินทรัพย์ทางการเงิน น่ันคือ คู่สัญญา 

ทั้งสองฝ่ายไม่มีสิทธิหรือภาระผูกพันในปัจจุบันที่จะได้รับ ส่งมอบหรือแลกเปล่ียนสินทรัพย์ทางการเงิน

ระหว่างกนั 

17 การใช้สทิธติามสญัญาหรือการเรียกร้องให้ปฏบัิติตามภาระผูกพันตามสัญญาอาจเกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึน 

ข้ึนอยู่กบัเหตุการณ์ในอนาคต ตัวอย่างเช่น การคํา้ประกันทางการเงินเป็นสิทธิตามสัญญาที่ผู้ให้กู้จะ

ได้รับเงินชดใช้จากผู้คํา้ประกัน ในขณะเดียวกันกเ็ป็นภาระผูกพันตามสัญญาที่ผู้คํา้ประกันจะต้อง

ชาํระเงินให้แก่ผู้ให้กู้หากผู้กู้ผิดนัดชาํระหน้ี สทิธแิละภาระผูกพันดังกล่าวเกิดข้ึนเน่ืองจากเหตุการณ์

ในอดีต (การเข้าคํา้ประกนั) แม้ว่าการใช้สทิธขิองผู้ให้กู้เพ่ือเรียกร้องให้ผู้คํา้ประกันปฏบัิติตามภาระ

ผูกพันจะข้ึนอยู่กบัการที่ผู้กู้จะผิดนัดชาํระหน้ีหรือไม่ในอนาคต สทิธแิละภาระผูกพันตามตัวอย่างถือ

เป็นสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินตามคาํนิยาม แม้ว่าจะไม่เข้าเง่ือนไขการรับรู้รายการ

ในงบแสดงฐานะการเงิน 

18 ภาระผูกพันของกจิการในการส่งมอบหรือออกตราสารทุนของกิจการเอง เช่น สิทธิเลือกซ้ือหรือขายหุ้น

หรือใบสาํคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้น ถือเป็นตราสารทุนแต่ไม่ถือเป็นหน้ีสินทางการเงินทั้งน้ีเพราะกิจการ

ไม่มีภาระผูกพันที่จะส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น นอกจากน้ีต้นทุนที่เกิดจากการซ้ือ

สิทธิเพ่ือให้กิจการสามารถซ้ือคืนตราสารทุนของตนจากบุคคลอื่นต้องนาํไปหักจากส่วนของเจ้าของ 

เน่ืองจากต้นทุนดังกล่าวไม่ถือเป็นสนิทรัพย์ทางการเงิน 
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19 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

รวมของกิจการไม่ใช่หน้ีสินทางการเงินหรือตราสารทุนของกิจการ กิจการเพียงแต่แสดงส่วนได้เสีย

ของบุคคลอื่นซ่ึงมีอยู่ในส่วนของเจ้าของและในรายได้ของบริษัทย่อยตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) ดังน้ัน  

ในการจัดทาํงบการเงินรวม บริษัทใหญ่จะตัดบัญชีเคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตราสารทุนของบริษัทย่อย

กบัส่วนที่เป็นเงินลงทุนของบริษัทใหญ่และแสดงตราสารทุนส่วนที่เหลือเป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมภายใต้ส่วนของเจ้าของในงบการเงินรวม เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นหน้ีสินทางการเงินของ

บริษัทย่อยยังคงแสดงเป็นหน้ีสนิในงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทใหญ่ เว้นแต่จะเป็นรายการ

ระหว่างกลุ่มกจิการเดียวกนัซ่ึงต้องตัดออกไปในการจัดทาํงบการเงินรวม ทั้งน้ีวิธีปฏบัิติในการจัดทาํ

งบการเงินรวมจะไม่มีผลกระทบต่อการแสดงรายการในงบการเงินของบริษัทย่อย 

 

การแสดงรายการ 
 

หนี้ สินหรือส่วนของเจา้ของ 
 

20 ณ วันทีรั่บรูเ้มือ่เร่ิมแรก กิจการที่ออกเคร่ืองมือทางการเงินตอ้งแยกประเภทเคร่ืองมือทางการเงิน

หรือองค์ประกอบของเคร่ืองมอืทางการเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจา้ของโดยพจิารณาตามเน้ือหา

เชิงเศรษฐกิจและคาํนิยามหน้ีสินทางการเงินและตราสารทุน 

21 กจิการที่ออกเคร่ืองมือทางการเงินต้องจัดประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินน้ันในงบแสดงฐานะการเงิน

โดยคาํนึงถึงเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจมากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย แม้ว่าตามปกติเน้ือหาตามสัญญากับ

รูปแบบทางกฎหมายจะสอดคล้องกันแต่กมี็บางกรณีที่ไม่เป็นเช่นน้ัน ตัวอย่างเช่น เคร่ืองมือทางการเงิน

บางชนิด มีรูปแบบทางกฎหมายเป็นส่วนของเจ้าของแต่โดยเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจคือหน้ีสิน และ

เคร่ืองมือทางการเงินบางชนิดมีลักษณะผสมระหว่างตราสารทุนและหน้ีสินทางการเงิน กิจการต้อง

ประเมินเน้ือหาเชิงเศรษฐกจิเพ่ือจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก และต้อง

คงการจัดประเภทเดิมไว้จนกว่าจะมีเหตุการณ์เปล่ียนแปลงที่ทาํให้ไม่ต้องนาํเคร่ืองมือทางการเงิน

น้ันมาแสดงในงบแสดงฐานะการเงินของกจิการอกีต่อไป 

22 ลักษณะสาํคัญที่ใช้ในการจาํแนกหน้ีสินทางการเงินออกจากตราสารทุน คือ ภาระผูกพันตามสัญญา

ซ่ึงกิจการที่ออกเคร่ืองมือทางการเงินต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้แก่ผู้ถือ

เคร่ืองมือทางการเงิน หรือต้องนาํเคร่ืองมือทางการเงินอื่นไปแลกเปล่ียนกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ 

ผู้ถือมีอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่อาจทาํให้กจิการเสียประโยชน์ เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงก่อให้เกิดภาระผูกพัน

ตามสัญญาจะถือเป็นหน้ีสินทางการเงินตามคาํนิยามไม่ว่าภาระผูกพันน้ันจะจ่ายชาํระในลักษณะใด 

การที่กจิการไม่สามารถปฏบัิติตามภาระผูกพันในสญัญาเน่ืองจากข้อจาํกัดบางประการไม่ทาํให้ภาระ

ผูกพันของกิจการหรือสิทธิของผู้ถือหมดไป ตัวอย่างของข้อจํากัดที่อาจเกิดข้ึนได้แก่ กิจการไม่

สามารถหาเงินตราต่างประเทศมาชําระหน้ีสินได้ หรือกิจการต้องได้รับอนุมัติการจ่ายเงินจาก

หน่วยงานกาํกบัดูแลก่อนที่จะจ่ายชาํระหน้ีสนิใดๆ 
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23 เม่ือเคร่ืองมือทางการเงินไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันตามสัญญาที่ทาํให้กิจการต้องส่งมอบเงินสดหรือ

สนิทรัพย์ทางการเงินอื่น หรือต้องนาํเคร่ืองมือทางการเงินอื่นไปแลกเปล่ียนภายใต้เง่ือนไขที่อาจทาํ

ให้กจิการเสยีประโยชน์ เคร่ืองมือทางการเงินน้ันถือเป็นตราสารทุน แม้ว่าผู้ถือตราสารทุนอาจมีสิทธิ

ได้รับเงินปันผลหรือส่วนแบ่งอื่นตามสัดส่วนของส่วนของเจ้าของแต่กิจการไม่มีภาระผูกพันตามสัญญา

ที่จะต้องจ่ายส่วนแบ่งดังกล่าว 

24 หุ้นบุริมสิทธิซ่ึงให้สิทธิกิจการที่ออกหุ้นในการบังคับไถ่ถอนด้วยจาํนวนเงินที่แน่นอนหรือที่สามารถ

ทราบได้ ณ วันที่กาํหนดไว้หรือวันที่ทราบได้ หรือหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงให้สิทธิแก่ผู้ถือในการเรียกร้องให้

กิจการ ไถ่ถอนหุ้นในหรือหลังวันที่ที่กาํหนดไว้ด้วยจํานวนเงินที่แน่นอนหรือที่สามารถทราบได้  

หุ้นบุริมสิทธิน้ันถือเป็นหน้ีสินทางการเงินตามคํานิยามโดยต้องจัดประเภทเป็นหน้ีสินและแสดง

รายการไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรกต็าม หุ้นบุริมสิทธิอาจไม่ระบุภาระผูกพันข้างต้นไว้ 

อย่างชัดเจน แต่ภาระผูกพันดังกล่าวอาจเกิดข้ึนทางอ้อมโดยอาศัยเง่ือนไขหรือสภาพการณ์บาง

ประการ ตัวอย่างเช่น หุ้นบุริมสิทธิซ่ึงไม่ระบุให้มีการบังคับไถ่ถอนหรือไม่ระบุให้ผู้ถือมีสิทธิเลือกที่

จะไถ่ถอน อาจกาํหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราเร่งหรือสูงจนทาํให้อัตราผลตอบแทนจากเงิน

ปันผลที่จะต้องจ่ายในอนาคตอนัใกล้สงูจนกระทั่งกจิการที่ออกหุ้นบุริมสทิธจิาํต้องไถ่ถอนหุ้นน้ันด้วย

เหตุผลทางเศรษฐกจิ  

ในกรณีน้ีกจิการต้องจัดประเภทหุ้นบุริมสทิธดัิงกล่าวเป็นหน้ีสินทางการเงิน เน่ืองจากกิจการแทบไม่

มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องไถ่ถอนหุ้นบุริมสทิธน้ัิน ในทาํนองเดียวกันหากเคร่ืองมือทางการเงินที่

เรียกว่าเป็นหุ้นให้สิทธิเลือกที่จะไถ่ถอนแก่ผู้ถือเม่ือเหตุการณ์บางอย่างเกิดข้ึนโดยเหตุการณ์น้ันมี

โอกาสเกิดข้ึนค่อนข้างแน่นอน เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวต้องจัดประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงิน 

ณ วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก ตามเน้ือหาเชิงเศรษฐกจิของเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน 

 

การจดัประเภทเครือ่งมือทางการเงินแบบผสมทางดา้นผูอ้อก 
 

25 กิจการที่ออกเคร่ืองมือทางการเงินซึ่งมีองค์ประกอบที่มีลักษณะเป็นทั้งหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ

ตอ้งจัดประเภทองค์ประกอบดังกล่าวแยกจากกันในงบแสดงฐานะการเงินตามขอ้กาํหนดที่ระบุ

ไวใ้นย่อหนา้ที ่20 

26 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการที่ออกเคร่ืองมือทางการเงินต้องแสดงองค์ประกอบของ

เคร่ืองมือทางการเงินที่ เป็นหน้ีสินแยกจากส่วนที่ เป็นส่วนของเจ้าของเพ่ือแสดงรายการใน 

งบแสดงฐานะการเงิน การกาํหนดให้เคร่ืองมือทางการเงินมีลักษณะเป็นทั้งหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

อยู่ในรายการเดียวเป็นการกาํหนดข้ึนตามรูปแบบทางกฎหมายมากกว่าที่จะคาํนึงถึงเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจ

ดังน้ัน ฐานะการเงินของกิจการจะแสดงอย่างเที่ยงธรรมย่ิงข้ึนหากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนที่เป็น

หน้ีสนิจะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินแยกจากส่วนที่เป็นส่วนของเจ้าของ 

27 ในการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน กิจการต้องรับรู้องค์ประกอบต่างๆ ของเคร่ืองมือ 

ทางการเงินแยกจากกัน โดยเฉพาะเม่ือเคร่ืองมือทางการเงินก่อให้เกิดหน้ีสินทางการเงินแก่ผู้ออก

ในขณะเดียวกับที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการแปลงเคร่ืองมือทางการเงินน้ันเป็นตราสารทุนของผู้ออก 
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ตัวอย่างเช่น เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ ทางด้านผู้ออกแล้วเคร่ืองมือทางการเงิน

ดังกล่าวประกอบด้วยองค์ประกอบสองส่วน คือ หน้ีสินทางการเงิน (สัญญาที่จะส่งมอบเงินสดหรือ

สนิทรัพย์ทางการเงินอื่น) และตราสารทุน (การให้สิทธิแก่ผู้ถือในการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ

ของผู้ออกภายในระยะเวลาที่ก ําหนด) การออกเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวจะมีผลกระทบ 

เชิงเศรษฐกจิเช่นเดียวกบัการออกตราสารหน้ีที่มีเง่ือนไขการไถ่ถอนก่อนกาํหนดพร้อมใบสาํคัญแสดงสิทธิ

ซ้ือหุ้นสามัญ หรือการออกตราสารหน้ีพร้อมใบสาํคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ ดังน้ัน ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ผู้ออกเคร่ืองมือทางการเงินต้องแสดงองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสินแยกจากองค์ประกอบที่เป็นส่วนของ

เจ้าของในงบแสดงฐานะการเงิน 

28 เคร่ืองมือทางการเงินแปลงสภาพซ่ึงจัดประเภทโดยการแยกหน้ีสินออกจากส่วนของเจ้าของต้องคง

การจัดประเภทเดิมไว้ ผู้ออกต้องไม่เปล่ียนแปลงการจัดประเภทด้วยเหตุผลที่ว่ามีความเป็นไปได้

มากข้ึนที่ ผู้ถือจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เน่ืองจากผู้ถืออาจไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพตามที่คาดไว้ทั้งที่ 

ดูเหมือนว่าผู้ถือจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนหากเลือกที่จะใช้สิทธิน้ันเพราะผู้ถืออาจมี

เหตุผลบางประการ เช่น ผลกระทบทางภาษีที่แตกต่างจากผู้ถือรายอื่น นอกจากน้ีความเป็นไปได้ที่ 

ผู้ถือจะเลือกใช้สิทธิดังกล่าวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา ดังน้ันภาระผูกพันที่กิจการต้องจ่าย

ชาํระเงินในอนาคตยังคงมีอยู่จนกระทั่งเคร่ืองมือทางการเงินน้ันหมดสภาพโดยการครบกาํหนดอายุ

การแปลงสภาพหรือโดยวิธกีารอื่น 

29 เคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมอาจประกอบด้วยหน้ีสินที่ไม่ใช่หน้ีสินทางการเงิน ตัวอย่างเช่น 

เคร่ืองมือทางการเงินอาจให้สิทธิแก่ผู้ถือที่จะได้รับชาํระเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

เช่น สินค้า พร้อมกับให้สิทธิผู้ถือที่จะเลือกรับชาํระเป็นหุ้นของกิจการแทนการรับชาํระเป็นสินค้า  

ในกรณีน้ี กิจการต้องแยกเคร่ืองมือทางการเงินออกเป็นองค์ประกอบและต้องรับรู้องค์ประกอบที่

เป็นตราสารทุน (สิทธิเลือกที่จะรับชาํระเป็นหุ้น) แยกจากองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน ไม่ว่าหน้ีสิน

ดังกล่าวจะเป็นหน้ีสนิทางการเงินหรือไม่ 

30 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ครอบคลุมถึงการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน หน้ีสินทางการเงินและ

ตราสารทุน ดังน้ัน จึงไม่ได้อธิบายถึงวิธีการกาํหนดราคาตามบัญชีให้กับองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน

และที่เป็นส่วนของเจ้าของในเคร่ืองมือทางการเงินเดียวกัน อย่างไรกต็าม วิธีการที่อาจนํามาใช้ 

ในการวัดมูลค่ามีดังต่อไปน้ี 

30.1 วัดมูลค่ายุติธรรม (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้)) ขององค์ประกอบที่สามารถวัดมูลค่า

ได้ง่ายที่สดุก่อน แล้วจึงนาํไปหักจากมูลค่าทั้งสิ้นของเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือให้ได้มูลค่า

ขององค์ประกอบที่วัดมูลค่าได้ยากกว่า ซ่ึงตามปกติองค์ประกอบที่วัดมูลค่าได้ง่ายที่สุดคือ  

ตราสารทุน 

30.2 วัดมูลค่าขององค์ประกอบส่วนที่เป็นหน้ีสนิแยกจากส่วนที่เป็นส่วนของเจ้าของตามสัดส่วน

ของมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบทั้งสอง โดยมูลค่าที่กาํหนดข้ึนขององค์ประกอบทั้งสอง

รวมกนัต้องเทา่กบัมูลค่าทั้งสิ้นของเคร่ืองมือทางการเงิน 
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จํานวนรวมของราคาตามบัญชีที่กาํหนดให้กับองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสินและที่เป็นส่วนของเจ้าของ  

ณ วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกต้องเท่ากับราคาตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงินน้ันเสมอ กิจการต้องไม่

บันทึกรายการกําไรหรือรายการขาดทุนจากการรับรู้หรือแยกแสดงองค์ประกอบของเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน 

31 สาํหรับวิธีการวัดมูลค่าในย่อหน้าที่ 30.1 ข้ันแรกกิจการที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องกาํหนดราคา

ตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงิน โดยอาจคาํนวณจากกระแสเงินสดของเงินต้นและดอกเบ้ียที่ต้องจ่าย

ในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียในตลาดที่เป็นอยู่ขณะน้ันของหน้ีสินทางการเงินที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกนัซ่ึงไม่มีองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของรวมอยู่ ข้ันต่อไปกิจการต้องกาํหนดราคาตามบัญชี

ของตราสารทุนซ่ึงในที่น้ีคือสิทธิเลือกแปลงสภาพหุ้นกู้ให้เป็นหุ้นสามัญ โดยหักราคาตามบัญชีของ

หน้ีสินทางการเงินจากมูลค่าทั้งสิ้ นของเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน สําหรับวิธีการวัดมูลค่าใน 

ย่อหน้าที่ 30.2 กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้โดยพิจารณาตามข้อกาํหนดของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) 

ตัวอย่างเช่น กจิการอาจกาํหนดจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตและวัดมูลค่ายุติธรรม

ของสิทธิเลือกแปลงสภาพ โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของสิทธิเลือกแปลงสภาพซ่ึงมีลักษณะ

คล้ายคลึงกนัหรือโดยการใช้แบบจาํลองการวัดมูลค่าสิทธิเลือก สัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมที่กาํหนด

ให้กบัองค์ประกอบทั้งสองต้องนาํมาใช้ในการปันส่วนเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือทาํให้ผลรวมของราคา

ตามบัญชีที่กาํหนดให้กับองค์ประกอบแต่ละส่วนมีจาํนวนเท่ากับสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้

แปลงสภาพ 

 

ดอกเบี้ ย เงินปันผล รายการกําไรและรายการขาดทุน 
 

32 ดอกเบ้ีย เงินปันผล รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากเคร่ืองมือทางการเงินหรือ

องค์ประกอบของเคร่ืองมอืทางการเงินทีจั่ดประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินตอ้งแสดงเป็นรายได้

หรือค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน ผลตอบแทนที่จ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือเคร่ืองมือทางการเงินที่จัดประเภท

เป็นตราสารทุนถอืเป็นการแบ่งปันส่วนทุนซึ่งตอ้งนาํไปหักจากส่วนของเจา้ของโดยตรง 

33 การจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเป็นเคร่ืองกาํหนดว่า ดอกเบ้ีย เงินปันผล 

รายการกาํไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากเคร่ืองมือทางการเงินจะถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายและ

ต้องแสดงในกาํไรหรือขาดทุนหรือไม่ เช่น เงินปันผลจ่ายของหุ้นที่จัดประเภทเป็นหน้ีสินต้องถือเป็น

ค่าใช้จ่ายและแสดงในกําไรหรือขาดทุนเช่นเดียวกับดอกเบ้ียจ่ายของหุ้นกู้ ในทาํนองเดียวกัน 

รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการไถ่ถอนหรือการกู้ใหม่เพ่ือชําระคืนหน้ีเก่าของ

เคร่ืองมือทางการเงินที่จัดประเภทเป็นหน้ีสนิต้องแสดงเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน 

ส่วนรายการกาํไรหรือรายการขาดทุนที่เกิดจากการไถ่ถอนหรือการกู้ใหม่เพ่ือชาํระคืนหน้ีเก่าของ

เคร่ืองมือทางการเงินที่ จัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของต้องแสดงเป็นรายการเปล่ียนแปลง 

ในส่วนของเจ้าของ 
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34 เงินปันผลที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายอาจแสดงในกาํไรหรือขาดทุนรวมกับดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินอื่นหรือ

แสดงเป็นรายการแยกต่างหาก กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบ้ียและเงินปันผลตาม

ข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

(เม่ือมีการประกาศใช้) และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

ของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน ในบางสถานการณ์การแยกแสดงดอกเบ้ียจ่ายและ

เงินปันผลในกาํไรหรือขาดทุนอาจให้ข้อมูลที่ดีย่ิงข้ึน หากดอกเบ้ียจ่ายและเงินปันผลน้ันแตกต่างกัน

อย่างเป็นสาระสาํคัญในด้านต่างๆ เช่น การคาํนวณภาษีเงินได้ นอกจากน้ี กิจการต้องเปิดเผย

จาํนวนผลกระทบทางภาษีเงินได้ตามข้อกาํหนดที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีของไทยเกี่ยวกับเร่ือง

ภาษีเงินได้ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได้ (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

 

การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน 
 

35 กิจการจะนาํสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินนาํมาหักกลบกันและแสดงจาํนวนสุทธิ

ในงบแสดงฐานะการเงินไดก็้ต่อเมือ่เป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้ต่อไปน้ี 

35.1 กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนําจํานวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมา 

หักกลบลบหน้ีกัน 

35.2 กิจการตัง้ใจทีจ่ะรับหรือจ่ายชาํระจาํนวนที่รับรูไ้วใ้นงบแสดงฐานะการเงินดว้ยยอดสุทธิ 

หรือตัง้ใจทีจ่ะรับประโยชนจ์ากสินทรัพยใ์นเวลาเดียวกับทีจ่่ายชาํระหน้ีสิน 

36 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการแสดงสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินด้วย

จาํนวนสทุธเิม่ือจาํนวนสุทธิน้ันสะท้อนให้เหน็ถึงประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่กจิการจะได้รับหรือต้องจ่ายชาํระต้ังแต่สองอย่างข้ึนไป เฉพาะกรณีที่กิจการมีสิทธิและ

ตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายชาํระเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ันด้วยจาํนวนสุทธิกใ็ห้ถือว่ากิจการมีสินทรัพย์

ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินเพียงอย่างเดียว มิฉะน้ันกิจการต้องแยกแสดงสินทรัพย์ 

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินตามลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือแสดงให้เห็นว่า

เคร่ืองมือทางการเงินน้ันเป็นทั้งทรัพยากรและภาระผูกพันของกจิการ 

37 การหักกลบและแสดงสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

เป็นจาํนวนสทุธต่ิางจากการตัดบัญชีสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงิน เน่ืองจากการหักกลบ

ไม่ทาํให้กิจการต้องรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุน แต่การตัดบัญชีเคร่ืองมือทางการเงินจะทาํให้

กจิการต้องล้างบัญชีเคร่ืองมือทางการเงินที่เคยบันทกึไว้ออกจากงบแสดงฐานะการเงินและอาจทาํให้

กจิการต้องรับรู้รายการกาํไรหรือรายการขาดทุน 

38 สิทธิตามกฎหมายในการหักกลบลบหน้ีคือ สิทธิตามกฎหมายของลูกหน้ีที่จะจ่ายชาํระหรือหักหน้ี

ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยการหักกลบหน้ีสินซ่ึงเจ้าหน้ีและลูกหน้ีมีอยู่ระหว่างกันไม่ว่าสิทธิในการหักกลบ

ลบหน้ีน้ันจะระบุไว้ในสัญญาหรือไม่ ในบางกรณี ลูกหน้ีอาจมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนาํลูกหน้ีบุคคลที่สาม

มาหักกลบลบหน้ีกับเจ้าหน้ี หากทั้งสามฝ่ายตกลงร่วมกันที่จะให้สิทธิลูกหน้ีในการหักกลบลบหน้ี

ดังกล่าว 
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39 สิทธิตามกฎหมายในการหักกลบลบหน้ีระหว่างสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินมี

ผลกระทบต่อสิทธิและภาระผูกพันที่เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินน้ันและ 

อาจมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคัญต่อความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของ

กจิการ อย่างไรกต็าม สทิธใินการหักกลบลบหน้ีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทาํให้กิจการสามารถ

หักกลบรายการในงบแสดงฐานะการเงินได้ กิจการต้องมีความต้ังใจที่จะใช้สิทธิเพ่ือให้ได้มาซ่ึง

ประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชําระหน้ีสิน มิฉะน้ันสิทธิที่มีอยู่จะไม่มีผลกระทบต่อ

จาํนวนและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ หากกิจการมีความตั้งใจที่จะใช้สิทธิ

ดังกล่าว การแสดงสินทรัพย์และหน้ีสินด้วยจาํนวนสุทธิจะสะท้อนให้เหน็ถึงจาํนวน จังหวะเวลา และ

ความเสี่ยงของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการได้อย่างเหมาะสมย่ิงข้ึน อย่างไรกต็าม 

ความตั้งใจของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือทั้งสองฝ่ายที่จะชาํระหน้ีกันด้วยจาํนวนสุทธิโดยไม่มีสิทธิ

ในการหักกลบลบหน้ีตามกฎหมายถือว่าไม่เพียงพอที่จะทาํให้กิจการสามารถหักกลบรายการใน 

งบแสดงฐานะการเงินได้ เน่ืองจากสิทธิและภาระผูกพันที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินของแต่ละฝ่ายไม่ได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

40 ความตั้ งใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจ่ายชําระหน้ีสินของกิจการอาจเป็นผลมาจาก 

ธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจ แต่ข้อกําหนดของตลาดการเงินและสถานการณ์อื่นอาจจํากัด

ความสามารถของกิจการในการชาํระหน้ีด้วยจาํนวนสุทธิหรือในการรับประโยชน์จากสินทรัพย์และ

จ่ายชําระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน หากกิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการหักกลบลบหน้ีแต่ไม่มี 

ความตั้งใจที่จะใช้สทิธดิังกล่าวกจิการต้องเปิดเผยถึงผลกระทบของสทิธทิี่มีต่อความเสี่ยงด้านเครดิต

ของกจิการตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 69 

41 การรับและจ่ายชาํระเคร่ืองมือทางการเงินสองรายการในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะทาํผ่านสาํนักหักบัญชี

ของตลาดการเงินที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบหรือทาํโดยการแลกเปล่ียนกันเองโดยแท้จริงแล้วเป็น

การทาํให้กิจการไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิตหรือความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เน่ืองจากกระแสเงินสด

ของกิจการจะเท่ากับจํานวนสุทธิที่จะได้รับหรือจะต้องจ่ายแต่กิจการที่รับและจ่ายชาํระเคร่ืองมือ 

ทางการเงินสองรายการแยกจากกันจะมีความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์และความเสี่ยง 

ด้านสภาพคล่องของหน้ีสินเตม็ทั้งจาํนวนความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีสาระสาํคัญ แม้ว่าเวลาที่รับและ

จ่ายชาํระจะต่างกันเพียงเลก็น้อย ดังน้ัน กิจการจะถือว่าได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ทางการเงินใน

เวลาเดียวกบัที่จ่ายชาํระหน้ีสนิทางการเงินได้กต่็อเม่ือการรับและจ่ายน้ันเกดิข้ึนพร้อมกนั 

42 ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงให้เห็นว่ากิจการไม่ควรหักกลบรายการในงบแสดงฐานะการเงิน เน่ืองจาก 

ไม่เข้าเง่ือนไขทุกข้อตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 35 

42.1 เคร่ืองมือทางการเงินหลายรายการซ่ึงมีความแตกต่างกันแต่กิจการนาํมาใช้ประกอบกัน

เพ่ือให้มีลักษณะเทยีบเทา่กบัเคร่ืองมือทางการเงินรายการเดียวกัน (เคร่ืองมือทางการเงิน

สงัเคราะห์) 

42.2 สนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินที่เกิดจากเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงมีความเสี่ยง

เหมือนกนัแต่ทาํกับสัญญาหลายราย ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์และหน้ีสินที่อยู่ในกลุ่มสัญญา

ล่วงหน้าหรือกลุ่มตราสารอนุพันธอ์ื่น 
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42.3 สนิทรัพย์ทางการเงินหรือสนิทรัพย์อื่นที่วางเป็นประกันให้กับหน้ีสินทางการเงินที่ไม่มีสิทธ ิ 

ไล่เบ้ีย 

42.4 สนิทรัพย์ทางการเงินที่ลูกหน้ีกันไว้ต่างหากโดยแยกให้อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลที่สาม

เพ่ือใช้ชาํระภาระผูกพันโดยที่เจ้าหน้ียังไม่ได้รับชาํระภาระผูกพันน้ัน 

42.5 ภาระผูกพันที่เกดิจากรายการขาดทุนที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ซ่ึงคาดว่าจะได้รับชดเชยจาก

บริษัทประกนัภัย 

43 กจิการที่มีเคร่ืองมือทางการเงินหลายรายการกบัคู่สัญญาเพียงรายเดียว อาจมีการตกลงที่จะหักกลบ

ลบหน้ีเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ันกับคู่สัญญา การตกลงดังกล่าวทาํให้กิจการต้องหักกลบลบหน้ี

เคร่ืองมือทางการเงินทุกรายการที่กาํหนดไว้โดยรับหรือจ่ายชาํระทนัทด้ีวยจาํนวนสุทธิเม่ือเคร่ืองมือ

ทางการเงินหน่ึงถูกบอกเลิกหรือผิดนัดชาํระหน้ี สถาบันการเงินมักใช้การตกลงดังกล่าวเพ่ือป้องกัน

ความสูญเสียที่จะเกิดจากการที่ คู่สัญญาล้มละลายหรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้ 

เน่ืองจากการตกลงน้ีก่อให้เกิดสิทธิในการหักกลบลบหน้ีที่มีผลบังคับตามกฎหมายเฉพาะเม่ือมี 

การผิดนัดชําระหน้ีหรือเม่ือเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดว่าจะเกิดข้ึนในการดําเนินธุรกิจตามปกติ  

การตกลงดังกล่าวจึงไม่ก่อให้เกิดการหักกลบรายการในงบแสดงฐานะการเงินหากไม่เป็นไปตาม

เง่ือนไขทุกข้อที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 35 กจิการที่ทาํการตกลงดังกล่าวไว้แต่ไม่สามารถนาํเคร่ืองมือ

ทางการเงินมาหักกลบกันได้ในงบแสดงฐานะการเงินต้องเปิดเผยผลกระทบของการตกลงที่มี 

ต่อความเสี่ยงในการให้สนิเช่ือตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 69 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 
 

44 วัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีคือ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่เป็นสาระสาํคัญทั้งที่เป็นรายการในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน 

เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ และ

เพ่ือสามารถประเมินจํานวนเงิน จังหวะเวลา และความแน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่

เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ันได้ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุนให้กิจการอธิบาย

ถึงระดับการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและวัตถุประสงค์ในการออกเคร่ืองมือ

ทางการเงิน เพ่ือให้ข้อมูลโดยเฉพาะเกี่ยวกับยอดคงเหลือและรายการที่เกิดข้ึนจากเคร่ืองมือทาง

การเงินเหล่าน้ัน นอกจากน้ียังสนับสนุนให้อธิบายถึงนโยบายการควบคุมความเสี่ยงของเคร่ืองมือ

ทางการเงินและนโยบายอื่น เช่น การป้องกันความเสี่ยง การหลีกเล่ียงการกระจุกตัวของความเสี่ยง 

และข้อกาํหนดในการคํา้ประกันเพ่ือลดความเสี่ยงด้านเครดิต เน่ืองจากคาํอธิบายดังกล่าวให้ข้อมูล

เพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ในภาพรวมกิจการอาจให้ข้อมูลเพ่ิมเติมที่กล่าวไว้ในเอกสารที่เผยแพร่

พร้อมกบังบการเงินแทนการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

45 ข้อมูลที่มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้เปิดเผยจะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินระดับ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินทั้งที่รับรู้และไม่ได้รับรู้ในงบการเงินเคร่ืองมือทางการเงิน
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อาจทาํให้กิจการต้องรับหรือสามารถโอนความเสี่ยงทางการเงินให้กับบุคคลอื่น ความเสี่ยงของ

เคร่ืองมือทางการเงินมีดังน้ี 

45.1 ความเสี่ยงด้านราคามีสามประเภทคือ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน ความเสี่ยงจาก

อตัราดอกเบ้ีย และความเสี่ยงจากตลาด 

45.1.1 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนคือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน

จะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

45.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียคือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะ

เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

45.1.3 ความเสี่ยงจากตลาดคือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไป 

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด ไม่ว่าการเปล่ียนแปลงน้ันจะเกิดจาก

ปัจจัยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินหรือผู้ออกเคร่ืองมือทางการเงิน

น้ัน หรือปัจจัยโดยรวมที่กระทบต่อเคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมดที่มีการซ้ือขายกัน

ในตลาด 

โดยนัยแล้วความเสี่ยงด้านราคาไม่ได้ให้ความหมายเฉพาะแต่ในทางที่จะทาํให้กิจการ

เกดิผลขาดทุนเทา่น้ัน แต่ยังให้ความหมายในทางที่จะทาํให้กจิการเกดิผลกาํไรด้วย 

45.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระ

ผูกพันที่ระบุไว้ในเคร่ืองมือทางการเงินจนทาํให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเกิดความเสียหาย

ทางการเงิน 

45.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือความเสี่ยงในการระดมทุนคือ ความเสี่ยงที่กิจการจะ

เผชิญกับความยุ่งยากในการระดมทุนให้เพียงพอและทันเวลาต่อการปฏิบัติตามภาระ

ผูกพันที่ระบุไว้ในเคร่ืองมือทางการเงิน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอาจเกิดจากการที่

กิจการไม่สามารถขายสินทรัพย์ทางการเงินได้ทันเวลาด้วยราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่า

ยุติธรรม 

45.4 ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดคือ ความเสี่ยงที่กระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงเกี่ยวข้องกับ

เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตัวเงินจะมีจาํนวนเปล่ียนแปลงไป ตัวอย่างเช่น ในกรณีของ 

ตราสารหน้ีที่มีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดดังกล่าวจะทาํให้

อตัราดอกเบ้ียที่แท้จริงของตราสารหน้ีเปล่ียนแปลงไปแม้ว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ี

จะไม่เปล่ียนแปลง 

 

การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบันโยบายการบริหารความเสีย่ง 
 

46 กิจการตอ้งอธิบายถึงวัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงินซึ่งรวมถึง

นโยบายในการป้องกันความเสีย่งของรายการบัญชีทีส่าํคัญซึ่งกิจการคาดว่าจะเกิดข้ึนและไดน้าํ

การบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาใช ้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงคือ การบัญชีที่กาํหนดใหกิ้จการ

ตอ้งรับรู้รายการกาํไรหรือรายการขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
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รายการที่ป้องกันความเสี่ยงไวแ้ละรายการที่ใชป้้องกันความเสี่ยงในเวลาเดียวกันเพือ่แสดงให้

เห็นถงึผลกระทบจากการหักลา้งรายการกาํไรและรายการขาดทุนดังกล่าว 

47 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่กาํหนดถึงรูปแบบในการเปิดเผยข้อมูลหรือตาํแหน่งของข้อมูลที่ต้อง

แสดงในงบการเงิน กิจการไม่จาํเป็นต้องนาํเคร่ืองมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมา

แสดงซํา้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อย่างไรกต็าม กิจการต้องเปิดเผยถึงเคร่ืองมือทางการเงิน

ที่ไม่ได้รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรืองบประกอบ โดยอาจต้อง

เปิดเผยคําอธิบายและข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกันเพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะและ

สาระสาํคัญของเคร่ืองมือทางการเงิน 

48 กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการกําหนดรายละเอียดของเคร่ืองมือทางการเงินที่ควรเปิดเผย  

โดยคาํนึงถึงสาระสาํคัญของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีต่อกิจการ กิจการจาํเป็นต้องหาความสมดุล

ระหว่างการให้ข้อมูลในรายละเอยีดมากเกนิไปจนทาํให้งบการเงินไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน

กับการให้ข้อมูลที่รวมยอดมากเกินไปจนทาํให้ผู้ใช้งบการเงินไม่ทราบข้อมูลที่สาํคัญซ่ึงจะเป็น

ประโยชน์ต่อการตัดสนิใจของผู้ใช้งบการเงิน ตัวอย่างเช่น เม่ือกจิการมีเคร่ืองมือทางการเงินหลายรายการ

ซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกนั และไม่มีเคร่ืองมือทางการเงินใดมีความสาํคัญเป็นพิเศษ กิจการอาจสรุป

ข้อมูลตามประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินได้ แต่ในทางกลับกัน กิจการอาจต้องเปิดเผยข้อมูล

โดยเฉพาะของเคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นองค์ประกอบสาํคัญต่อโครงสร้างทุนของกจิการ 

49 ฝ่ายบริหารของกิจการอาจจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินตามลักษณะของข้อมูลโดยพิจารณา 

ถึงลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือทางการเงิน ไม่ว่าเคร่ืองมือทางการเงินน้ันจะมีการรับรู้ใน 

งบแสดงฐานะการเงินหรือไม่ หากกิจการรับรู้เคร่ืองมือทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินกิจการ

ต้องเปิดเผยวิธีวัดมูลค่าที่ใช้ตามปกติ กิจการควรจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินโดยแยกรายการ 

ที่แสดงด้วยราคาทุนจากรายการที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม สาํหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินที่มีการรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน จาํนวนที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หรือในงบประกอบจะให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการกระทบยอดของรายการแต่ละบรรทดัที่เกี่ยวข้องใน 

งบแสดงฐานะการเงิน กิจการต้องเปิดเผยเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน 

การบัญชีฉบับน้ี โดยจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินแยกต่างหากจาก

เคร่ืองมือทางการเงินที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ตัวอย่างของเคร่ืองมือ 

ทางการเงินที่ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ได้แก่ ภาระผูกพันภายใต้สัญญา

ประกนัภัย หรือภาระผูกพันภายใต้โครงการบาํเหนจ็บาํนาญ 

 

เงือ่นไข ขอ้ตกลงและนโยบายการบญัชี 
 

50 กิจการตอ้งเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปน้ีสาํหรับสินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน และ 

ตราสารทุนแต่ละประเภทไม่ว่าจะมกีารรับรูห้รือไม่ไดรั้บรูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 
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50.1 ลักษณะและเน้ือหาของเคร่ืองมือทางการเงิน รวมถึงเง่ือนไขและข้อตกลงที่เป็น

สาระสําคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงิน จังหวะเวลา และความแน่นอนของ

กระแสเงินสดในอนาคต 

50.2 นโยบายการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางบัญชี รวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายการและ 

การวัดมลูค่า 

51 เง่ือนไขและข้อตกลงตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินเป็นปัจจัยสาํคัญที่มีผลกระทบต่อจาํนวน

จังหวะเวลา และความแน่นอนของกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคต กิจการต้องเปิดเผยถึง

เง่ือนไขและข้อตกลงของเคร่ืองมือทางการเงินเม่ือการรับรู้หรือไม่รับรู้เคร่ืองมือทางการเงินใน 

งบแสดงฐานะการเงินมีความสาํคัญต่อฐานะการเงินในปัจจุบันหรือผลการดาํเนินงานในอนาคตของ

กิจการ ไม่ว่ากิจการจะรับรู้เคร่ืองมือทางการเงินแยกเป็นแต่ละรายการหรือแยกเป็นแต่ละประเภท 

หากเคร่ืองมือทางการเงินรายการหน่ึงรายการเดียวไม่มีความสาํคัญต่อกระแสเงินสดในอนาคตของ

กิจการ กิจการต้องอธิบายถึงลักษณะสาํคัญของเคร่ืองมือทางการเงินรายการน้ันโดยการอ้างอิงกับ

กลุ่มที่เหมาะสมของเคร่ืองมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกนั 

52 เม่ือเคร่ืองมือทางการเงินที่ถือหรือออกโดยกิจการทาํให้กิจการอาจประสบกับความเสี่ยงที่เป็น

สาระสาํคัญตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 45 กิจการต้องเปิดเผยเง่ือนไขและข้อตกลงดังต่อไปน้ีสาํหรับ

เคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการหรือแต่ละประเภท 

52.1 เงินต้น มูลค่าที่ตราไว้ หรือจํานวนที่กาํหนดไว้ ซ่ึงอาจเป็นจํานวนฐานที่ใช้เป็นเกณฑ ์

การจ่ายชําระในอนาคต โดยเฉพาะกรณีที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาแลกเปล่ียน

อตัราดอกเบ้ีย จาํนวนฐาน คือ จาํนวนที่ระบุในสญัญาซ่ึงใช้เป็นฐานในการคาํนวณจาํนวนเงิน

ที่จะได้รับหรือต้องจ่ายชาํระสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน 

52.2 วันที่ครบกาํหนด วันหมดอายุ หรือวันที่ต้องปฏบัิติตามสญัญา 

52.3 สทิธเิลือกที่จะชาํระเคร่ืองมือทางการเงินก่อนกาํหนด รวมถึงช่วงเวลาหรือวันที่สามารถใช้

สทิธน้ัิน และราคาหรือช่วงราคาตามสทิธ ิ

52.4 สิทธิเลือกที่จะแปลงสภาพหรือแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินหน่ึงกับเคร่ืองมือ 

ทางการเงินอื่น หรือกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินอื่น รวมทั้งช่วงเวลาหรือวันที่สามารถใช้สิทธิ

และอตัราแปลงสภาพหรืออตัราแลกเปล่ียน 

52.5 จาํนวนเงินและจังหวะเวลาของตารางการรับหรือจ่ายเงินต้นในอนาคตของเคร่ืองมือ

ทางการเงิน รวมทั้งการจ่ายแบบผ่อนชาํระ และข้อกาํหนดในการกันสินทรัพย์เพ่ือชาํระ

เคร่ืองมือทางการเงิน 

52.6 อัตราหรือจาํนวนที่กาํหนดไว้ของดอกเบ้ีย เงินปันผล หรือผลตอบแทนอื่นจากเงินต้นที่

กาํหนดจ่ายเป็นงวดๆ รวมถึงกาํหนดการจ่ายชาํระและจังหวะเวลาของการจ่ายชาํระน้ัน 

52.7 หลักประกันที่จะได้รับในกรณีของสินทรัพย์ทางการเงิน หรือหลักประกันที่นําไปวางใน

กรณีของหน้ีสนิทางการเงิน 

52.8 สกุลเงินของกระแสเงินสดที่จะได้รับหรือต้องจ่ายซ่ึงเกิดจากเคร่ืองมือทางการเงินหาก

แตกต่างไปจากสกุลเงินที่เสนอรายงาน 
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52.9 ข้อมูลตามย่อหน้าที่  52.1 ถึง 52.8 ของเคร่ืองมือทางการเงินที่สามารถนํามาใช้

แลกเปล่ียนกบัเคร่ืองมือทางการเงินที่ถืออยู่หรือที่ออก 

52.10 เง่ือนไขหรือข้อผูกมัดสาํคัญของเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงสามารถล้มล้างหรือเปล่ียนแปลง

เง่ือนไขอื่น ตัวอย่างเช่น ระดับอัตราส่วนของหน้ีสินต่อทุนสูงสุดซ่ึงทาํให้ผู้กู้ต้องชาํระคืน

เงินต้นและดอกเบ้ียของหุ้นกู้ในทนัท ี

53 หากการแสดงเคร่ืองมือทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างไปจากรูปแบบทางกฎหมาย 

กจิการต้องอธบิายถึงลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงินน้ันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

54 ข้อมูลที่อธิบายถึงลักษณะและเน้ือหาของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีประโยชน์ย่ิงข้ึน หากได้มีการเน้น

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อจํานวน จังหวะเวลา และ 

ความแน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ ตัวอย่างเช่น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้

เคร่ืองมือทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยงถือว่ามีความสําคัญ เช่น กรณีที่กิจการป้องกัน 

ความเสี่ยงของเงินลงทุนในหุ้นสามัญโดยการซ้ือสิทธิเลือกขายหุ้นน้ัน ในทาํนองเดียวกัน การเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของเคร่ืองมือทางการเงินสังเคราะห์ (ดูภาคผนวก ย่อหน้าที่ 23)  

กมี็ความสาํคัญเช่นกัน เคร่ืองมือทางการเงินสังเคราะห์ดังกล่าวอาจเป็นหน้ีสินที่มีอัตราดอกเบ้ียคงที่

ซ่ึงแต่เดิมเป็นหน้ีสินที่ มีอัตราดอกเบ้ียลอยตัวแต่กิจการได้ทําสัญญาแลกเปล่ียนให้เป็นอัตรา 

ดอกเบ้ียคงที่ ในแต่ละกรณีที่กล่าวมาข้างต้น กิจการต้องแสดงสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินตามลักษณะของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินน้ัน 

ไม่ว่าการแสดงดังกล่าวจะเป็นการแสดงแยกตามรายการหรือแสดงรวมตามประเภทของสินทรัพย์ 

ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงิน โดยทั่วไปการเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 52 เพียงพอที่จะ

ทาํให้ผู้ใช้งบการเงินเห็นถึงความเสี่ยงที่เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์

หน้ีสิน แต่ในบางสถานการณ์กิจการอาจจําเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมหากข้อมูลน้ันเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน 

55 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบันโยบายการบัญชีสาํหรับรายการและสถานการณ์ที่เป็นสาระสาํคัญ

ซ่ึงเกิดจากการดาํเนินธุรกิจของกิจการไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยถึงหลักการบัญชีโดยทั่วไป หรือวิธี

ปฏิบัติทางบัญชีที่กิจการเลือกใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีดังกล่าว กิจการต้องเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงินทุกข้อต่อไปน้ี 

55.1 เกณฑ์ที่ใช้กาํหนดว่าเม่ือใดกิจการจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน 

ในงบแสดงฐานะการเงิน และเม่ือใดกิจการจะตัดบัญชีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน 

น้ันออกจากงบแสดงฐานะการเงิน 

55.2 เกณฑ์ที่ใช้วัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก 

และเกณฑท์ี่ใช้ในภายหลัง 

55.3 เกณฑ์ในการรับรู้และวัดมูลค่าของรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินและ

หน้ีสนิทางการเงิน 

56 ประเภทของรายการบัญชีที่อาจจาํเป็นต้องเปิดเผยถึงนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องมีดังน้ี 
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56.1 การโอนสินทรัพย์ทางการเงินเม่ือผู้โอนยังคงมีส่วนได้เสียหรือยังมีความเกี่ยวข้องกับ

สินทรัพย์ที่โอนอย่างต่อเน่ือง เช่น การแปลงสินทรัพย์ทางการเงินเป็นหลักทรัพย์ การขาย

โดยมีสญัญาซ้ือคืน และการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน 

56.2 การโอนสินทรัพย์ทางการเงินให้กับบุคคลที่สามซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสินทรัพย์ทางการเงิน

เพ่ือนํามาชําระหน้ีสินเม่ือครบกาํหนด โดยที่ผู้โอนยังคงมีภาระผูกพันต่อเจ้าหน้ีในขณะที่

การโอนน้ันเกดิข้ึน 

56.3 การได้มาหรือการออกเคร่ืองมือทางการเงินหลายรายการที่อยู่ในชุดเดียวกัน ซ่ึงเคร่ืองมือ

ทางการเงินดังกล่าวจัดทําข้ึนเพ่ือให้มีผลกระทบเท่าเทียมกับการได้มาหรือการออก

เคร่ืองมือทางการเงินรายการเดียว 

56.4 การได้มาหรือการออกเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือป้องกนัความเสี่ยง 

56.5 การได้มาหรือการออกเคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตัวเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียที่ระบุไว้แตกต่าง

จากอตัราดอกเบ้ียในตลาด ณ วันที่ออก 

57 กจิการต้องเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการวัดมูลค่าสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน

แต่ละประเภทโดยระบุว่ากิจการได้ใช้ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม หรือเกณฑ์การวัดมูลค่าอื่น กิจการ

ต้องเปิดเผยวิธปีฏบัิติทางบัญชีที่กจิการเลือกใช้เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์การวัดมูลค่า ตัวอย่างเช่น 

กจิการอาจต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่แสดงด้วยราคาทุน 

57.1 ต้นทุนในการได้มาหรือการออกเคร่ืองมือทางการเงิน 

57.2 ส่วนเกนิหรือส่วนลดของสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินที่เป็นตัวเงิน 

57.3 การเปล่ียนแปลงของจํานวนที่ประมาณไว้ของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับ

เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตัวเงิน 

57.4 การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนอย่างเป็นสาระสาํคัญเกี่ยวกับ

จังหวะเวลาในการเกบ็เงินทุกจํานวนเม่ือครบกาํหนดตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสินทรัพย์ 

ทางการเงินที่เป็นตัวเงิน 

57.5 การลดลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงทาํให้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน

มีจาํนวนสงูเกนิไป 

57.6 การปรับโครงสร้างของหน้ีสนิทางการเงิน 

สาํหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องระบุว่า

ราคาตามบัญชีกาํหนดข้ึนจากราคาซ้ือขายในตลาด ราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระกระแสเงินสด

คิดลด หรือวิธกีารอื่นที่เหมาะสม และต้องเปิดเผยถึงข้อสมมติสาํคัญที่กิจการใช้ในการนาํวิธีการดังกล่าว

มาถือปฏบัิติ 

58 กจิการต้องเปิดเผยเกณฑใ์นการรับรู้รายการกาํไรและรายการขาดทุนที่เกดิข้ึนแล้วและที่ยังไม่เกิดข้ึน

ในกาํไรหรือขาดทุน รวมทั้งเกณฑ์ในการรับรู้ดอกเบ้ีย รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดจากสินทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน นอกจากน้ันกิจการต้องเปิดเผยเกณฑ์ในการรับรู้รายได้และ

ค่าใช้จ่ายที่เกดิจากเคร่ืองมือทางการเงินที่ถือไว้เพ่ือป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่กิจการนาํรายได้และ

ค่าใช้จ่ายมาหักกลบกนัในกาํไรหรือขาดทุนและแสดงรายการด้วยจาํนวนสุทธิทั้งที่สินทรัพย์ทางการเงิน



 21 
 

และหน้ีสินทางการเงินที่เกี่ยวข้องไม่ได้หักกลบกันในงบแสดงฐานะการเงิน กิจการต้องเปิดเผยถึง

เหตุผลในการหักกลบดังกล่าว หากผลกระทบที่เกดิข้ึนมีนัยสาํคัญ 

 

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ ย 
 

59 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินแต่ละประเภทไม่ว่าสินทรัพยห์รือหน้ีสินนัน้จะรับรูห้รือไม่ไดรั้บรูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 

โดยตอ้งเปิดเผยขอ้มลูทุกขอ้ต่อไปน้ี 

59.1 วันทีม่กีารกาํหนดอัตราใหม่ตามสัญญาหรือวันทีค่รบกาํหนด แลว้แต่วันใดจะถงึก่อน 

59.2 อัตราดอกเบ้ียทีแ่ทจ้ริง หากสามารถคาํนวณได ้

60 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงระดับอัตราดอกเบ้ียที่อาจเกิดข้ึน

ในอนาคต เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดมีผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสด

ตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินบางชนิด หรือที่เรียกว่าความเสี่ยงด้าน

กระแสเงินสด และมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงิน หรือที่เรียกว่าความเสี่ยงด้านราคา 

61 ข้อมูลเกี่ยวกบัวันที่มีการกาํหนดอัตราใหม่หรือวันที่ครบกาํหนดแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ช้ีให้เหน็ถึง

ระยะเวลาที่อตัราดอกเบ้ียจะมีความคงที่ ส่วนข้อมูลเกี่ยวกบัอตัราดอกเบ้ียที่แท้จริงช้ีให้เหน็ถึงระดับ

ที่อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงจะมีความคงที่ ผู้ใช้งบการเงินสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นเกณฑ์ใน 

การประเมินความเสี่ยงด้านราคาอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบ้ียที่กิจการกาํลังประสบอยู่ 

และโอกาสที่รายการกาํไรหรือรายการขาดทุนจะเกิดข้ึน สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่มีการกาํหนด

อัตราใหม่ให้เป็นอัตราดอกเบ้ียในตลาดก่อนครบกาํหนด การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาจนถึง

วันที่ต้องมีการกาํหนดอัตราดอกเบ้ียคร้ังต่อไปจะมีความสาํคัญมากกว่าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ช่วงเวลาจนถึงวันที่ครบกาํหนด 

62 กิจการอาจเปิดเผยข้อมูลประกอบเกี่ยวกับวันที่กิจการคาดว่าจะมีการกาํหนดอัตราใหม่ หรือวันที่

คาดว่าจะมีการจ่ายชาํระหากวันดังกล่าวแตกต่างไปจากวันที่ในสญัญาอย่างเป็นสาระสาํคัญ เน่ืองจาก

ข้อมูลเหล่าน้ันอาจเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน โดยเฉพาะเม่ือกิจการสามารถทาํ 

การคาดการณ์ได้อย่างน่าเช่ือถือ ตัวอย่างเช่น กิจการควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ที่กิจการคาดว่า

จะได้รับชําระหน้ีจากลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยที่มีอัตราคงที่หากกิจการสามารถคาดการณ์ถึง

จํานวนและวันที่กิจการจะได้รับชําระหน้ีก่อนกําหนดได้อย่างน่าเช่ือถือ หากกิจการใช้ข้อมูลที่

คาดการณ์ข้ึนเป็นเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียกิจการควรเปิดเผยข้อสมมติ

เกี่ยวกับวันที่กิจการใช้ในการบริหารความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นวันที่คาดว่าจะได้รับชาํระหน้ีหรือวันที่ 

คาดว่าจะมีการกาํหนดอัตราใหม่ และเปิดเผยว่าข้อสมมติที่ใช้น้ันแตกต่างจากวันที่ครบกาํหนดใน

สัญญาเพียงไร นอกจากน้ัน กิจการควรเปิดเผยข้อเทจ็จริงที่ว่าข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเพียงการคาดการณ์

ของฝ่ายบริหาร 
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63 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินที่ประสบกับความเสี่ยง

ต่อไปน้ี 

63.1 ความเสี่ยงด้านราคาอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบ้ีย เช่น สินทรัพย์ทางการเงิน

และหน้ีสนิทางการเงินที่เป็นตัวเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงที่ 

63.2 ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบ้ีย เช่น สินทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่เป็นตัวเงินซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัวตามอัตรา

ดอกเบ้ียในตลาด 

นอกจากน้ัน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่ไม่มี

ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบ้ีย เช่น เงินลงทุนในตราสารทุนบางประเภท 

64 อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงของเคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตัวเงินคือ อัตราดอกเบ้ียซ่ึงเม่ือนาํมาใช้ใน

การคาํนวณมูลค่าปัจจุบันจะให้ผลลัพธ์เป็นราคาตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงิน ในการคาํนวณ

มูลค่าปัจจุบันกจิการจะคิดลดกระแสเงินสดรับหรือจ่ายในอนาคตนับจากวันที่เสนอรายงานไปจนถึง

วันที่มีการกําหนดอัตราคร้ังต่อไปหรือจนถึงวันที่ครบกําหนด และคิดลดราคาตามบัญชีหรือ 

จาํนวนเงินต้นโดยใช้ช่วงเวลาเดียวกนั อัตราดอกเบ้ียที่ใช้ในการคิดลดกระแสเงินสดของเคร่ืองมือ 

ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบ้ียคงที่หรือที่ต้องแสดงด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายคือ อัตราดอกเบ้ียตาม

สญัญา และอตัราดอกเบ้ียที่ใช้ในการคิดลดกระแสเงินสดของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบ้ีย

ลอยตัวหรือที่ต้องแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม คือ อัตราตลาดในปัจจุบัน อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริง

บางคร้ังเรียกว่าอัตราผลตอบแทนจนครบกาํหนดหรืออัตราผลตอบแทนจนถึงวันกาํหนดอัตราใหม่ 

ซ่ึงถือว่าเป็นอตัราผลตอบแทนภายในของเคร่ืองมือทางการเงินสาํหรับช่วงเวลาน้ันน่ันเอง 

65 กิจการต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 59.2 สาํหรับหุ้นกู้ ตั๋วเงิน และเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่เป็นตัวเงินซ่ึงการจ่ายชําระเงินในอนาคตทาํให้ผู้ถือได้รับผลตอบแทนเท่ากับอัตรา

ดอกเบ้ียที่แท้จริง และทาํให้ผู้ออกมีต้นทุนเท่ากับมูลค่าของเงินตามเวลา กิจการไม่ต้องปฏบัิติตาม

ข้อกาํหนดดังกล่าวสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินประเภทตราสารอนุพันธ์และเคร่ืองมือทางการเงินที่

ไม่เป็นตัวเงินซ่ึงไม่สามารถกาํหนดอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงได้ ตัวอย่างเช่น ตราสารอนุพันธ์อัตรา

ดอกเบ้ียประเภทต่างๆ ซ่ึงรวมถึงสัญญาแลกเปล่ียน สัญญาอัตราล่วงหน้าและสิทธิเลือกซ้ือหรือขาย 

แม้ว่าตราสารอนุพันธ์น้ันจะมีความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดหรือมีความเสี่ยงด้านราคาอันเกิดจาก 

การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาด แต่การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงก็

เป็นสิ่งไม่จาํเป็นเน่ืองจากข้อมูลดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ อย่างไรกต็าม ข้อมูลเกี่ยวกับ

อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงอาจเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ อย่างไรกต็าม ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ียที่

แท้จริงอาจเกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจหากกจิการนาํตราสารอนุพันธน้ั์นมาใช้ในการป้องกันความเสี่ยง

หรือนํามาใช้ในการแปลงสภาพรายการ เช่น ข้อมูลที่เกิดจากสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย 

เน่ืองจากข้อมูลดังกล่าวทาํให้เห็นถึงผลกระทบของความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียที่กิจการกาํลัง

ประสบอยู่ 

66 กิจการอาจยังคงประสบกับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียแม้ว่าสินทรัพย์ทางการเงินที่ทาํให้เกิด 

ความเสี่ยงจะตัดบัญชีออกจากงบแสดงฐานะการเงินแล้ว เช่น ในกรณีของการแปลงสินทรัพย์เป็น
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หลักทรัพย์ ในทาํนองเดียวกนั กจิการอาจประสบกับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียแม้ว่ากิจการไม่ได้

รับรู้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน เช่น ในกรณีที่กิจการมี

ภาระผูกพันที่จะให้กู้ยืมเงินด้วยอัตราดอกเบ้ียคงที่ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลที่ทาํให้ผู้ใช้งบการเงิน

เข้าใจถึงลักษณะและขอบเขตของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์หรือ

การโอนสินทรัพย์ทางการเงินในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยจะรวมถึงลักษณะของ

สินทรัพย์ที่โอน เงินต้นที่ระบุไว้ อัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลาถึงวันที่ครบกาํหนด และเง่ือนไขของ

รายการที่ทาํให้กิจการยังคงมีความเสี่ยงอยู่ ในกรณีที่เป็นภาระผูกพันที่จะให้กู้ยืมเงิน ข้อมูลที่ต้อง

เปิดเผยจะรวมถึง เงินต้นที่ระบุไว้ อตัราดอกเบ้ีย ระยะเวลาถึงวันที่ครบกาํหนด และเง่ือนไขที่สาํคัญ

ของรายการที่ทาํให้กจิการต้องประสบกบัความเสี่ยงน้ัน 

67 ลักษณะของธุรกิจและขอบเขตของการใช้เคร่ืองมือทางการเงินของกิจการจะเป็นเคร่ืองกาํหนดว่า

กิจการควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียในลักษณะใด กิจการอาจเปิดเผย

ข้อมูลโดยการบรรยาย การแสดงด้วยตาราง หรือการแสดงตารางประกอบคาํอธิบาย เม่ือกิจการมี

เคร่ืองมือทางการเงินที่ทาํให้กิจการต้องประสบกับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียหรือความเสี่ยง 

ด้านกระแสเงินสดที่เป็นสาระสาํคัญ กจิการอาจใช้แนวทางต่อไปน้ีในการนาํเสนอข้อมูล 

67.1 กิจการอาจเปิดเผยราคาตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงินที่ทาํให้กิจการประสบกับ 

ความเสี่ยงด้านราคาอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในรูปของตาราง  

โดยจัดประเภทข้อมูลที่แสดงในตารางตามวันที่ครบกาํหนดหรือวันที่จะมีการกาํหนดอัตราใหม่ 

ดังต่อไปน้ี 

67.1.1 ภายใน 1 ปี นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

67.1.2 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

67.1.3 5 ปีข้ึนไปนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

67.2 เม่ือผลการดาํเนินงานของกิจการจะถูกกระทบอย่างเป็นสาระสาํคัญเน่ืองจากความเสี่ยง

หรือการเปล่ียนแปลงของระดับความเสี่ยงด้านราคาอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

ดอกเบ้ีย กิจการควรเปิดเผยข้อมูลในรายละเอียดมากข้ึน กิจการบางประเภท เช่น 

ธนาคารอาจเปิดเผยราคาตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงินแยกเป็นประเภทตาม

ระยะเวลาจนถึงวันที่ครบกาํหนดหรือจนถึงวันที่จะมีการกาํหนดอตัราใหม่ ดังต่อไปน้ี 

67.2.1 ภายใน 1 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

67.2.2 มากกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกนิ 3 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

67.2.3 มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกนิ 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

67.3 ในทํานองเดียวกัน กิจการอาจเปิดเผยถึงความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจาก 

การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในรูปของตารางซ่ึงแสดงราคาตามบัญชีของสินทรัพย์

ทางการเงินแยกเป็นกลุ่มตามอัตราดอกเบ้ียลอยตัว และหน้ีสินทางการเงินแยกเป็นกลุ่ม

ตามวันที่จะครบกาํหนดในอนาคต 

67.4 กจิการอาจเปิดเผยอัตราดอกเบ้ียสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการ หรือเปิดเผย

อตัราดอกเบ้ียถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักหรือช่วงของอัตราดอกเบ้ียสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน
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แต่ละประเภท กจิการควรจัดกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินโดยแยกตามสกุลเงินหรือแยกตาม

ความเสี่ยงด้านเครดิต เม่ือปัจจัยดังกล่าวมีผลทาํให้เคร่ืองมือทางการเงินมีอัตราดอกเบ้ีย 

ที่แท้จริงแตกต่างกนัอย่างเป็นสาระสาํคัญ 

68 ในบางสถานการณ์ กิจการอาจให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 

โดยการแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบ้ียที่สมมติข้ึนว่ามีต่อมูลค่า

ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน หรือมีต่อรายได้และกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากเคร่ืองมือ

ทางการเงินน้ันอย่างไร กิจการอาจแสดงผลกระทบดังกล่าวโดยใช้การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ

ข้อมูล ตัวอย่างเช่น กิจการอาจแสดงผลกระทบที่มีต่อมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดย

สมมติให้อัตราตลาด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินเปล่ียนไปคร้ังละ 1% ผลกระทบของ 

การเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบ้ียอาจทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงในดอกเบ้ียรับหรือดอกเบ้ียจ่ายที่

เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว หรือทาํให้เกิดรายการกาํไรหรือรายการ

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบ้ียคงที่ 

อย่างไรกต็าม การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อมูลในลักษณะน้ีจะแสดงให้เหน็เฉพาะผลกระทบ

ทางตรงของการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ียต่อเคร่ืองมือทางการเงินที่ระบุอตัราดอกเบ้ียซ่ึงกิจการ

ถืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนผลกระทบทางอ้อมของการเปล่ียนแปลงในอัตรา

ดอกเบ้ียที่มีต่อตลาดการเงินและกิจการแต่ละแห่งมักไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างน่าเช่ือถือ  

เม่ือกิจการเปิดเผยข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อมูล กิจการต้องระบุถึงเกณฑ์ที่ใช้

ในการจัดทาํข้อมูลรวมถึงข้อสมมติสาํคัญที่เกี่ยวข้อง 

 

ความเสีย่งดา้นเครดิต 
 

69 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปน้ีเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตสําหรับสินทรัพย ์

ทางการเงินแต่ละประเภท ไม่ว่าสินทรัพยนั์น้จะรับรูห้รือไม่ไดรั้บรูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 

69.1 จาํนวนเงินสูงสุด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่กิจการอาจตอ้งสูญเสียจากการให้

สินเชื่อ จาํนวนเงินดังกล่าวตอ้งเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่

กิจการมีอยู่ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวใ้นเคร่ืองมือ

ทางการเงินได ้โดยไม่คาํนึงถงึมลูค่ายุติธรรมของหลกัประกัน 

69.2 การกระจุกตัวของความเสีย่งดา้นเครดิตทีเ่ป็นสาระสาํคัญ 

70 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมิน 

ผลกระทบที่อาจเกดิข้ึนกบัจาํนวนกระแสเงินสดในอนาคตที่จะได้รับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอยู่ 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้ ข้อกาํหนดตาม

ย่อหน้าที่ 69 ไม่ได้ระบุให้กิจการต้องปฏบัิติตามภาระผูกพันที่มีต่อกิจการเน่ืองจากกิจการต้องรับรู้

ผลเสยีหายดังกล่าวในกาํไรหรือขาดทุนอยู่แล้ว 

71 วัตถุประสงค์ในการกาํหนดให้กิจการต้องเปิดเผยจํานวนเงินสูงสุดที่อาจต้องสูญเสียจากการให้

สนิเช่ือโดยไม่คาํนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากหลักประกนั มีดังต่อไปน้ี 
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71.1 เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินได้ข้อมูลที่มีการวัดมูลค่าอย่างสมํ่าเสมอเกี่ยวกับจาํนวนเงินที่กิจการ

อาจต้องสญูเสยีในการให้สนิเช่ือซ่ึงเกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินทั้งที่รับรู้และไม่ได้รับรู้ใน

งบแสดงฐานะการเงิน 

71.2 เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่ผลเสียหายสูงสุดจะสูงกว่า 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน หรือสูงกว่า

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ได้เปิดเผย

ไว้ในงบการเงิน 

72 ในกรณีที่สนิทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีความเสี่ยงด้านเครดิต ราคาตามบัญชีของ

สนิทรัพย์ทางการเงินน้ันหักด้วยบัญชีการปรับมูลค่าควรเป็นจาํนวนสูงสุดที่กิจการจะสูญเสียเน่ืองจาก

ความเสี่ยงด้านเครดิต ตัวอย่างเช่น ผลเสียหายสูงสุดที่จะเกิดได้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

คือ ราคาตามบัญชีของสัญญาแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน ซ่ึงแสดงถึงต้นทุนที่กิจการต้องจ่ายเพ่ือให้ได้ 

มาซ่ึงสัญญาแลกเปล่ียนใหม่เพ่ือทดแทนสัญญาเดิมในกรณีที่สัญญาเดิมมีปัญหา ต้นทุนดังกล่าว 

จะกาํหนดข้ึนจากอัตราตลาดปัจจุบัน ในกรณีน้ีกิจการไม่จาํเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมจากที่ได้

แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ในทางกลับกัน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามข้อกาํหนด 

ที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 69.1 เม่ือผลเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินที่ รับรู้ใน 

งบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากราคาตามบัญชีอย่างเป็นสาระสําคัญดังตัวอย่างที่แสดงไว้ 

ในย่อหน้าที่ 73 และ 74 

73 หากกิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการหักกลบลบหน้ีระหว่างสินทรัพย์ทางการเงินกับหน้ีสิน 

ทางการเงินแต่กิจการไม่ตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายชาํระด้วยจาํนวนสุทธิหรือรับประโยชน์จากสินทรัพย์ 

ในเวลาเดียวกบัที่จ่ายชาํระหน้ีสนิ กจิการต้องไม่แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจาํนวนที่ 

หักกลบแต่กิจการต้องเปิดเผยถึงสิทธิตามกฎหมายในการหักกลบลบหน้ีเม่ือกิจการเปิดเผยข้อมูล

ตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 69 ตัวอย่างเช่น เม่ือสนิทรัพย์ทางการเงินซ่ึงกิจการมีสิทธิในการหักกลบ

ลบหน้ีถึงกาํหนดก่อนหน้ีสินทางการเงินที่มีจํานวนเท่ากันหรือสูงกว่า กิจการสามารถหลีกเล่ียง 

ผลเสยีหายที่อาจเกดิจากการที่คู่สญัญาผิดนัดชาํระสนิทรัพย์ทางการเงินโดยการใช้สิทธิในการหักกลบ

ลบหน้ีน้ัน อย่างไรกต็าม หากกิจการยืดอายุการชําระสินทรัพย์ทางการเงินให้กับคู่สัญญา กิจการ

ยังคงมีความเสี่ยงด้านเครดิตอยู่ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทาํให้กิจการจะได้รับประโยชน์

จากสนิทรัพย์ทางการเงินช้ากว่าวันที่กจิการต้องจ่ายชาํระหน้ีสินทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

กาํหนดให้กิจการต้องเปิดเผยถึงสิทธิในการหักกลบลบหน้ีที่มีอยู่ และผลกระทบที่สิทธิน้ันมีต่อ

สินทรัพย์ทางการเงินที่กิจการคาดว่าจะได้รับชําระตามสัญญา เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินได้ทราบถึง

ขอบเขตของความเสี่ยงด้านเครดิตที่ลดลง ณ เวลาน้ัน แต่หากหน้ีสินทางการเงินถึงกาํหนดชําระ

ก่อนสินทรัพย์ทางการเงิน กิจการจะมีความเสี่ยงด้านเครดิตเท่ากับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทั้ง

จาํนวนแม้ว่ากิจการจะมีสิทธิในการหักกลบลบหน้ี เน่ืองจากคู่สัญญาอาจผิดนัดชาํระหน้ีหลังจากที่

กจิการได้จ่ายชาํระหน้ีสนิของกจิการเรียบร้อยแล้ว 

74 ในกรณีที่กิจการมีข้อตกลงในการหักกลบลบหน้ีเคร่ืองมือทางการเงินหลายรายการที่มีกับคู่สัญญา

เพียงรายเดียวตามที่ได้อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 43 แต่การหักกลบลบหน้ีน้ันไม่เข้าเง่ือนไขทุกข้อ 
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ในการหักกลบรายการในงบแสดงฐานะการเงินตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 35 กิจการต้องเปิดเผย

ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลกระทบของข้อตกลงในการหักกลบลบหน้ีซ่ึงช้ีให้เหน็ทุกข้อต่อไปน้ีหาก

ข้อตกลงน้ันมีผลทาํให้ความเสี่ยงด้านเครดิตของกจิการลดลงอย่างเป็นสาระสาํคัญ 

74.1 ช้ีให้เหน็ว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินที่รวมอยู่ในข้อตกลงในการหักกลบ

ลบหน้ีจะถูกขจัดไปได้เทา่กบัจาํนวนหน้ีสนิทางการเงินที่มีกับคู่สัญญารายเดียวกันซ่ึงจะถึง

กาํหนดชาํระหลังสนิทรัพย์ทางการเงิน 

74.2 ช้ีให้เห็นว่าขอบเขตของผลเสียหายโดยรวมที่อาจเกิดจากความเสี่ยงด้านเครดิตตาม

ข้อตกลงในการหักกลบลบหน้ี อาจเปล่ียนแปลงไปอย่างเป็นสาระสาํคัญในระยะเวลาอันสั้น

หลังจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินเน่ืองจากผลเสียหายดังกล่าวข้ึนอยู่กับการเปล่ียนแปลง

ของรายการแต่ละรายการที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงน้ัน 

กจิการควรเปิดเผยเง่ือนไขตามข้อตกลงในการหักกลบลบหน้ีของเคร่ืองมือทางการเงินหลายรายการ

ที่มีกับคู่สัญญาเพียงรายเดียวที่จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถกาํหนดขอบเขตของความเสี่ยง 

ด้านเครดิตที่ลดลงได้ 

75 กจิการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 69.1 สาํหรับสินทรัพย์ทางการเงิน

ที่ไม่ได้รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน หากเป็นไปตามข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 

75.1 กจิการไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิตเกดิข้ึน 

75.2 ผลเสียหายสูงสุดจากการให้สินเช่ือที่อาจเกิดข้ึนมีจํานวนเท่ากับเงินต้น มูลค่าที่ตราไว้   

มูลค่าที่กาํหนด หรือจาํนวนที่ระบุไว้ในเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงได้เปิดเผยไว้ตามข้อกาํหนด

ในย่อหน้าที่ 50 

75.3 ผลเสียหายสูงสุดจากการให้สินเช่ือที่อาจเกิดข้ึนมีจาํนวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมที่ได้เปิดเผยไว้

ตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 80 

อย่างไรกต็าม กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 69.1 เพ่ิมเติมจากข้อมูลที่ระบุไว้

ในย่อหน้าที่ 50 และ 80 หากสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินจะทาํให้

กิจการต้องรับรู้ผลเสียหายสูงสุดจากการที่คู่สัญญาผิดนัดชาํระหน้ีด้วยจาํนวนที่แตกต่างอย่างเป็น

สาระสาํคัญจากจาํนวนที่เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 50 และ 80 ตัวอย่างเช่น กิจการอาจมีสิทธิที่จะนาํ

สนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินที่ไม่ได้รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบหน้ีกัน 

ทาํให้ผลเสียหายที่อาจเกิดข้ึนซ่ึงกิจการต้องรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีจาํนวนแตกต่างไปอย่างเป็น

สาระสาํคัญ  

76 ในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 69 กิจการต้องพิจารณาถึงความเสี่ยง 

ด้านเครดิตที่เกิดจากภาระผูกพันจากการคํา้ประกันของกิจการในฐานะผู้คํา้ประกัน ตัวอย่างเช่น  

ในการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์กิจการอาจยังคงมีความเสี่ยงด้านเครดิตจากสินทรัพย์

ทางการเงินที่โอนให้นิติบุคคลเฉพาะกิจการและตัดบัญชีออกจากงบแสดงฐานะการเงินแล้ว 

เน่ืองจากกจิการมีภาระผูกพันจากการไล่เบ้ียเพ่ือทาํให้ผู้ซ้ือสนิทรัพย์ไม่ต้องรับความเสี่ยงด้านเครดิต 

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสินทรัพย์ที่ตัดบัญชีออกจากงบแสดงฐานะการเงิน 

รวมถึงจาํนวนและจังหวะของกระแสเงินสดในอนาคตตามสัญญาที่จะได้รับจากสินทรัพย์ เง่ือนไข
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ของภาระผูกพันในการไล่เบ้ียและผลเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดข้ึนจากการไล่เบ้ีย (ดูมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

77 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตเม่ือข้อมูลดังกล่าวไม่

ปรากฏอยู่ในข้อมูลที่เปิดเผยไว้เกี่ยวกับลักษณะและฐานะทางการเงินของธุรกิจและเม่ือการกระจุกตัวน้ัน

อาจทาํให้กิจการเกิดผลเสียหายอย่างเป็นสาระสาํคัญ ในกรณีที่คู่สัญญาผิดนัดชาํระหน้ีฝ่ายบริหาร

ต้องใช้ดุลยพินิจเพ่ือระบุถึงการกระจุกตัวที่เป็นสาระสาํคัญ โดยคาํนึงถึงสภาพการณ์ของกิจการและ

ลูกหน้ีของกิจการ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ส่วนงาน

ดาํเนินงาน (เม่ือมีการประกาศใช้) ได้กาํหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ในการระบุถึงส่วนงาน

ทางอุตสาหกรรม และส่วนงานทางภมิูศาสตร์ที่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิต 

78 การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตอาจเกิดจากลูกหน้ีเพียงรายเดียว หรือกลุ่มของลูกหน้ีที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกันจนทาํให้การเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ เช่น การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 

มีผลกระทบในลักษณะเดียวกันต่อความสามารถในการปฏบัิติตามภาระผูกพันของลูกหน้ีเหล่าน้ัน 

ตัวอย่างของลักษณะร่วมที่อาจทาํให้เกิดการกระจุกตัวของความเสี่ยง ได้แก่ การดาํเนินงานของ

ลูกหน้ีหรือลักษณะของอุตสาหกรรม สถานที่ประกอบการหรือลักษณะทางภูมิศาสตร์ และระดับ

ความน่าเช่ือถือในการให้สินเช่ือของลูกหน้ีกลุ่มต่างๆ ตัวอย่างเช่น ตามปกติผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ใน

อุตสาหกรรมนํา้มันและกา๊ซธรรมชาติจะมีลูกหน้ีการค้าที่มีลักษณะเดียวกันทาํให้กิจการมีความเสี่ยง

ในการรับหรือไม่ได้รับชําระหน้ีในลักษณะเดียวกัน เม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจใน

อุตสาหกรรมนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติเกิดข้ึน ในทาํนองเดียวกัน ธนาคารระหว่างประเทศอาจให้

กิจการที่อยู่ในประเทศที่กาํลังพัฒนากู้เงินเป็นจํานวนมาก ทาํให้ธนาคารไม่ได้รับชําระคืนเงินกู้ 

หากเกดิวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกจิในประเทศน้ันข้ึน 

79 ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิต กิจการควรอธิบายถึง

ลักษณะร่วมที่ใช้ในการกาํหนดการกระจุกตัวของแต่ละอย่าง และจาํนวนผลเสียหายสูงสุดจากการให้

สินเช่ือที่อาจเกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินทุกรายการที่มีลักษณะร่วมน้ีไม่ว่าสินทรัพย์น้ันจะรับรู้ใน 

งบแสดงฐานะการเงินหรือไม่ 

 

มูลค่ายุติธรรม 
 

80 ยกเว้นตามที่ก ําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 83 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภท ในลักษณะที่จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงิน

สามารถเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินแต่ละประเภท

ดังกล่าวได้  

81 ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินเป็นประเภทต่างๆ แต่จะหักกลบสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินได้ในกรณีที่

มูลค่าตามบัญชีเข้าเง่ือนไขการหักกลบและได้หักกลบในงบแสดงฐานะการเงิน 



 28 
 

82 ในกรณีที่กิจการไม่ได้รับรู้กาํไรหรือขาดทุนในการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน

เม่ือเร่ิมแรก เน่ืองจากมูลค่ายุติธรรมน้ันไม่สามารถประมาณได้เน่ืองจากไม่มีราคาเสนอซ้ือขายใน

ตลาดที่มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกัน (กล่าวคือ ข้อมูลระดับ 1) และ 

การประมาณมูลค่ายุติธรรมน้ันไม่ได้ประมาณโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซ่ึงใช้ข้อมูลที่สังเกตได้

จากตลาด (ดูภาคผนวกของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

(เม่ือมีการประกาศใช้) ย่อหน้าที่ ข5.1.2ก) ในกรณีดังกล่าว กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังน้ีตาม

ประเภทของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิทางการเงินดังต่อไปน้ี 

82.1 นโยบายการบัญชีในการรับรู้กําไรหรือขาดทุนจากผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม  

ณ วันที่ รับรู้รายการเร่ิมแรกกับราคาของรายการกําไรหรือขาดทุนซ่ึงได้สะท้อนถึง 

การเปล่ียนแปลงในตัวแปรต่างๆ (รวมถึงตัวแปรด้านเวลา) ซ่ึงผู้ร่วมตลาดนาํมาพิจารณา

ในการกาํหนดราคาสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ (ดูภาคผนวกของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ย่อหน้าที่ ข5.1.2ก.2)  

82.2 ยอดรวมของผลแตกต่างซ่ึงรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ณ วันต้นงวด และวันสิ้นงวดกาํไรหรือ

ขาดทุน รวมถึงการกระทบยอดของผลต่างการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

82.3 เหตุผลที่กิจการสรุปว่าราคาของรายการไม่ใช่หลักฐานที่แสดงมูลค่ายุติธรรมที่ดีที่สุด  

ซ่ึงรวมถึงคาํอธบิายหลักเกี่ยวกบัหลักฐานที่ใช้สนับสนุนมูลค่ายุติธรรม 

83 การเปิดเผยเกี่ยวกบัมูลค่ายุติธรรมมิได้เป็นข้อบังคับ ในกรณีดังต่อไปน้ี 

83.1 เม่ือมูลค่าตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม ตัวอย่างเช่น เคร่ืองมือทางการเงิน

ประเภทลูกหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีการค้าระยะสั้น 

83.2 เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสาํหรับเคร่ืองมือ 

ทางการเงินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับ 1) หรือ ตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวโยงกับตราสารทุน

ดังกล่าว ซ่ึงวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

เน่ืองจากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ และเงินลงทุนประเภทเงินลงทุนทั่วไป 

83.3 สําหรับสัญญาที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ (ตามที่ก ําหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาประกันภัย 

(เม่ือมีการประกาศใช้)) เม่ือไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของการร่วมรับผลประโยชน์ตาม

ดุลยพินิจดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ 

84 ในกรณีตามที่ก ําหนดในย่อหน้าที่ 83.2 และ 83.3 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้ 

งบการเงินสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาความแตกต่างที่อาจเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบัญชี

และมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงินดังกล่าว รวมทั้ง 

84.1 ข้อเทจ็จริงที่ว่ากิจการไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

เหล่าน้ี เน่ืองจากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ 

84.2 รายละเอยีดของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่าตามบัญชี และคาํอธิบายว่าเหตุใดจึงไม่สามารถ

วัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ 
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84.3 ข้อมูลเกี่ยวกบัตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว 

84.4 ข้อมูลที่ว่ากิจการมีความต้ังใจที่จะจําหน่ายเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวหรือไม่ และจะ

จาํหน่ายอย่างไร และ 

84.5 ในกรณีที่มีการตัดรายการเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงในอดีตไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้

อย่างน่าเช่ือถือออกจากบัญชี กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว มูลค่าตามบัญชี ณ จุดเวลา

ที่ตัดรายการออกจากบัญชี และมูลค่าของผลกาํไรหรือขาดทุนที่ได้รับรู้ 

 

สินทรพัยท์างการเงินทีแ่สดงดว้ยจํานวนทีสู่งกว่ามูลค่ายุติธรรม 
 

85 เมื่อกิจการแสดงสินทรัพยท์างการเงินดว้ยจาํนวนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม กิจการตอ้งเปิดเผย

ขอ้มลูทุกขอ้ต่อไปน้ี 

85.1 ราคาตามบัญชีและมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ต่ละรายการหรือแต่ละกลุ่ม 

85.2 เหตุผลที่ไม่ปรับลดราคาตามบัญชี และหลักฐานที่ทาํให้ฝ่ายบริหารเชื่อว่าจะไดรั้บ

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยห์รือกลุ่มสินทรัพยนั์น้คืน 

86 ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการกาํหนดจาํนวนเงินที่ฝ่ายบริหารคาดว่าจะได้รับคืนจากสินทรัพย์

ทางการเงินและในการปรับลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์เม่ือราคาตามบัญชีน้ันสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม 

ข้อมูลที่กาํหนดให้เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 85 อาจทาํให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงการใช้ ดุลยพินิจของ

ฝ่ายบริหาร และสามารถประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่อาจเปล่ียนแปลงไปซ่ึงทาํให้ฝ่าย

บริหารอาจต้องปรับลดราคาตามบัญชีของสนิทรัพย์ ในอนาคตกิจการอาจจัดกลุ่มข้อมูลที่กาํหนดให้

เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 85.1 ในลักษณะที่สะท้อนให้เหน็ถึงเหตุผลของฝ่ายบริหารในการไม่ปรับลด

ราคาตามบัญชีลง 

87 กิจการต้องเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวกับการรับรู้มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินที่ลดลงตาม

ข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 50 เพ่ืออธิบายถึงเหตุผลที่สินทรัพย์ทางการเงินบางรายการแสดง

ด้วยจํานวนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม นอกจากน้ี กิจการต้องเปิดเผยเหตุผลและหลักฐานที่ทาํให้ 

ฝ่ายบริหารสรุปว่ากิจการจะได้รับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์น้ันคืน ตัวอย่างเช่น แม้ว่ามูลค่า

ยุติธรรมของเงินให้กู้ยืมที่มีอตัราดอกเบ้ียคงที่จะลดลงตํ่ากว่าราคาตามบัญชีเน่ืองจากอัตราดอกเบ้ีย

ในตลาดเพ่ิมข้ึน ในกรณีดังกล่าว ผู้ให้กู้อาจไม่ต้องปรับลดราคาตามบัญชีของเงินให้กู้ลง เน่ืองจาก

กจิการตั้งใจจะถือเงินให้กู้น้ันไว้จนครบกาํหนด และไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าผู้กู้จะผิดนัดชาํระหน้ี 

 

การป้องกนัความเสีย่งของรายการในอนาคตทีค่าดว่าจะเกิด 
 

88 เมื่อกิจการบันทึกเคร่ืองมือทางการเงินที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงของรายการบัญชีใน

อนาคตทีค่าดว่าจะเกิด กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มลูทุกขอ้ดังต่อไปน้ี 

88.1 คาํอธิบายเกีย่วกับรายการบัญชีทีค่าดว่าจะเกิด และช่วงเวลาทีค่าดว่ารายการบัญชีนัน้

จะเกิดข้ึน 

88.2 คาํอธิบายถงึเคร่ืองมอืทีใ่ชป้้องกันความเสีย่ง 
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88.3 จาํนวนเงินของรายการกาํไรหรือรายการขาดทุนที่รอการตัดบัญชีหรือที่ยังไม่ไดรั้บรู้

และกาํหนดเวลาทีค่าดว่ารายการดังกล่าวจะรับรูเ้ป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

89 กิจการต้องเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ท ําให้กิจการต้องบันทึก

เคร่ืองมือทางการเงินเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง และลักษณะในการปฏบัิติทางบัญชีที่เกี่ยวกับ

การรับรู้และการวัดมูลค่าที่ใช้กับเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน ข้อมูลที่กาํหนดให้เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 88 

ทาํให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจลักษณะและผลกระทบของการป้องกนัความเสี่ยงที่มีต่อรายการในอนาคต

ที่คาดว่าจะเกิด ข้อมูลดังกล่าวอาจแสดงด้วยยอดรวม หากรายการที่ ป้องกันความเสี่ยงไว้

ประกอบด้วยรายการที่คาดว่าจะเกดิหลายรายการ หรือรายการที่คาดว่าจะเกิดดังกล่าวมีการป้องกัน

ความเสี่ยงโดยใช้เคร่ืองมือทางการเงินหลายรายการ 

90 จาํนวนเงินที่ต้องเปิดเผยตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 88.3 รวมถึงรายการกาํไรและรายการขาดทุน

คงค้างของเคร่ืองมือทางการเงินที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตที่คาดว่าจะเกิด

โดยไม่ต้องคาํนึงว่ารายการกาํไรและรายการขาดทุนน้ันได้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนหรือไม่ รายการ

กาํไรและรายการขาดทุนคงค้างอาจเป็นรายการที่เกดิข้ึนแล้วเน่ืองจากเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงได้

มีการขายหรือจ่ายชําระ หรืออาจเป็นรายการที่ยังไม่เกิดข้ึนแต่ได้รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

เน่ืองจากเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม หรืออาจเป็นรายการที่ไม่ได้รับรู้ใน 

งบแสดงฐานะการเงินเน่ืองจากเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงแสดงด้วยราคาทุน ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด

ข้างต้น รายการกาํไรหรือรายการขาดทุนคงค้างของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงต้องไม่รับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุนของกจิการหากรายการที่ป้องกนัความเสี่ยงไว้ยังไม่เสรจ็สิ้นลง 

 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน 
 

91 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนในงบการเงินหรือในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ดังต่อไปน้ี 

91.1  รายการทีม่นัียสาํคัญทีร่วมอยู่ในกาํไรหรือขาดทุนดังต่อไปน้ี 

91.1.1 รายได้ดอกเบ้ีย ค่าสิทธิ และเงินปันผลที่เกิดจากเงินลงทุนชัว่คราวและ 

เงินลงทุนระยะยาว 

91.1.2 จาํนวนรวมของสิ่งตอบแทนจากการขายเงินลงทุนแต่ละประเภท 

91.1.3 จาํนวนรวมของรายการกาํไรและจาํนวนรวมของรายการขาดทุนที่เกิดจาก

การโอนเปลีย่นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายไปเป็นหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 

91.1.4 จํานวนรวมของรายการกําไรและจํานวนรวมของรายการขาดทุนจาก 

การจาํหน่ายเงินลงทุนแต่ละประเภท 

91.1.5 จํานวนรวมของรายการกําไรและจํานวนรวมของรายการขาดทุนที่ยังไม่

เกิดข้ึนของหลกัทรัพยเ์พือ่คา้และเงินลงทุนทัว่ไป 
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91.2 การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวดของส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าและ

ลกัษณะของการเปลีย่นแปลงนัน้ 

91.3  เงินลงทุนเผื่อขาย แสดงจาํนวนเงินแยกต่างหากระหว่างกาํไรหรือขาดทุนที่รับรู้ใน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในระหว่างงวดและจาํนวนที่จัดประเภทจากส่วนของเจา้ของ

ไปกาํไรหรือขาดทุนในระหว่างงวด 

92 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสาํหรับการขายหรือการโอนเปลีย่นประเภทตราสารหน้ีที่จะถือจนครบ

กาํหนดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปน้ี 

92.1 จาํนวนตน้ทุนตัดจาํหน่ายของหลักทรัพยท์ีม่ีการขายหรือการโอนเปลีย่น 

92.2 จาํนวนรวมของรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทีเ่กิดข้ึน 

92.3 จาํนวนรวมของรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทีย่งัไม่เกิดข้ึน 

92.4 สถานการณ์อาจทําให้กิจการต้องเปลี่ยนความตั้งใจที่จะถือตราสารหน้ีไปจนครบ

กาํหนดโดยทีไ่ม่จาํเป็นตอ้งทบทวนความตัง้ใจทีจ่ะถอืตราสารหน้ีรายการอ่ืนไปจนครบ

กาํหนด ตามย่อหนา้ที่ 14 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน (เมื่อมีการประกาศใช)้ ที่ทาํใหกิ้จการ

ขายหรือโอนเปลีย่นตราสารนัน้ 

93  กจิการอาจเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ีเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจงบการเงินได้ดีย่ิงข้ึน 

93.1 การวิเคราะห์เงินลงทุนระยะยาวตามประเภทของเงินลงทุน 

93.2 รายละเอยีดเกี่ยวกบัเงินลงทุนที่มีสดัส่วนอย่างเป็นสาระสาํคัญต่อสนิทรัพย์ของกจิการ 

 

การเปิดเผยขอ้มูลอื่น 
 

นโยบายการบญัชี 
 

94   ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 117 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนาํเสนอ

งบการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) กจิการเปิดเผยสรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญ เกณฑ์การวัดมูลค่าที่

ใช้ในการจัดทาํงบการเงินและนโยบายการบัญชีอื่นๆ ที่ใช้ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัความเข้าใจในงบการเงิน 

95 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุนให้กจิการเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมที่จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจ

ถึงเคร่ืองมือทางการเงินดีข้ึนดังต่อไปน้ี 

95.1 จํานวนรวมของมูลค่ายุติธรรมที่เปล่ียนแปลงไปของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินที่รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในระหว่างงวด 

95.2 จาํนวนรวมของรายการกาํไรหรือรายการขาดทุนที่รอการตัดบัญชีหรือที่ยังไม่ได้รับรู้ของ

เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงที่ไม่ได้ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตที่

คาดว่าจะเกดิ 

95.3 ยอดรวมถัวเฉล่ียระหว่างปีของราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน 

ทางการเงินที่ได้รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ยอดรวมถัวเฉล่ียระหว่างปีของเงินต้น  
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มูลค่าที่ตราไว้ จํานวนฐานหรือจํานวนอื่นที่คล้ายคลึงกันของสินทรัพย์ทางการเงินและ

หน้ีสินทางการเงินที่ไม่มีการรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน และยอดรวมถัวเฉล่ียระหว่างปี

ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน โดยเฉพาะเม่ือจาํนวน

ที่แสดงอยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินไม่เป็นตัวแทนที่ดีพอของจาํนวนในระหว่างปี 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

96 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การวดัมูลค่ายุติธรรม (เมือ่มี

การประกาศใช)้ ทําใหเ้กิดการปรับปรุงย่อหนา้ที ่80 ถึง 84 และ 94 กิจการถือปฏิบัติเกีย่วกบัการ

ปรบัปรุงของมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีเมือ่ถือปฏิบติัตามการปรับปรุงของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าว 

 

วนัถอืปฏิบติั 
 

97 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหถ้อืปฏบัิติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีสนับสนุนใหน้าํไปใชก่้อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช ้กิจการ

ตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดังกล่าวดว้ย 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวกน้ีทาํข้ึนเพือ่เป็นแนวทางเท่านัน้และไม่ถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการบญัชี 

ภาคผนวกน้ีจัดทาํข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออธบิายและแสดงถึงการนาํมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมา

ปฏบัิติกบัเคร่ืองมือทางการเงินที่ใช้กนัโดยทั่วไป ภาคผนวกน้ีเป็นเพียงการแสดงตัวอย่างและวิธีที่ใช้

ตัวอย่างอาจไม่ใช่วิธีเดียวที่มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีอนุญาตให้ใช้ภายใต้สถานการณ์ที่สร้างข้ึน  

การเปล่ียนแปลงข้อสมมติบางประการภายใต้สถานการณ์ที่สร้างข้ึนอาจทาํให้การแสดงรายการหรือ 

การเปิดเผยข้อมูลของเคร่ืองมือทางการเงินบางชนิดเปล่ียนแปลงไปอย่างเป็นสาระสาํคัญ อีกประการหน่ึง 

ภาคผนวกน้ีไม่ได้จัดทาํข้ึนเพ่ือแสดงถึงการนาํข้อกาํหนดที่จาํเป็นทุกข้อในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

มาปฏิบัติ ดังน้ัน หากตัวอย่างในภาคผนวกขัดแย้งกับข้อกาํหนดในมาตรฐาน กิจการต้องยึดถือ

ข้อกาํหนดในมาตรฐานเป็นหลักแทนที่จะปฏบัิติตามตัวอย่างที่ให้ไว้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ครอบคลุมถึงการรับรู้หรือการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน  

แต่ตัวอย่างในภาคผนวกอาจจําเป็นต้องสมมติถึงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรู้และการวัดมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงินที่แสดงไว้ 
 

ภาคผนวกน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยครอบคลุมเร่ืองดังต่อไปน้ี 

ก) คํานิยามของเครื่องมือทางการเงิน สินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่ใชก้นั

โดยทัว่ไป 

ข) หนี้ สินและส่วนของเจา้ของ 

ค) การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน 

ง) การเปิดเผยขอ้มูล 

 

ก) คํานยิามของเครือ่งมือทางการเงิน สินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน

ทีใ่ชก้นัโดยทัว่ไป 
 

1 เงินสดถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน เน่ืองจากกิจการสามารถนําเงินสดมาใช้ในการแลกเปล่ียนและ 

ใช้เงินสดน้ันเป็นเกณฑ์ในการวัดมูลค่ารายการบัญชีและการแสดงรายการในงบการเงิน เงินฝาก

ธนาคาร หรือเงินฝากสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกันถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินเช่นกัน เน่ืองจากเงิน

ฝากธนาคารแสดงให้เหน็ถึงสทิธติามสญัญาที่ผู้ฝากจะได้รับเงินสดจากธนาคารหรือสั่งจ่ายเงินฝากน้ัน

โดยจ่ายเชค็หรือเคร่ืองมือทางการเงินอื่นที่คล้ายคลึงกนัให้กบัเจ้าหน้ีเพ่ือชาํระหน้ีสนิทางการเงิน 

2 เคร่ืองมือทางการเงินที่ใช้กันโดยทั่วไปคือ สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินซ่ึงก่อให้เกิด

สทิธติามสญัญาที่จะได้รับหรือที่จะต้องจ่ายเงินสด ตัวอย่างเช่น 

2.1 ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีการค้า 

2.2 ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีตัว๋เงิน 

2.3 ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีเงินกู้ 
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2.4 ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีหุ้นกู้ 

ตัวอย่างแต่ละกรณีแสดงให้เหน็ถึง สทิธติามสญัญาที่จะได้รับเงินสดของคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงซ่ึงจับคู่กับ

ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสดของคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึง 

3 เคร่ืองมือทางการเงินอีกประเภทหน่ึงแสดงให้เห็นถึงสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับหรือที่จะต้องจ่าย  

โดยใช้สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ใช่เงินสด ตัวอย่างเช่น ตั๋วเงินที่ต้องจ่ายคืนด้วยพันธบัตรรัฐบาลให้

สิทธิตามสัญญาแก่ผู้ถือที่จะได้รับพันธบัตรรัฐบาลและในขณะเดียวกันก่อให้เกิดภาระผูกพันตาม

สัญญาแก่ผู้ออกที่จะต้องส่งมอบพันธบัตรรัฐบาลน้ัน พันธบัตรรัฐบาลถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน

ของผู้ถือ เน่ืองจากพันธบัตรรัฐบาลแสดงให้เหน็ถึงภาระผูกพันของรัฐบาลที่จะต้องจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ถือ 

ดังน้ัน ตั๋วเงินถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินสาํหรับผู้ถือ ในขณะเดียวกับที่ถือเป็นหน้ีสินทางการเงิน

สาํหรับผู้ออก 

4 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้) กาํหนดให้

กิจการต้องบันทกึสัญญาเช่าการเงินเป็นการขายที่ต้องจ่ายชาํระในภายหลัง สัญญาเช่าระยะยาวถือเป็น

สญัญาที่ก่อให้เกดิสทิธแิก่ผู้ให้เช่าที่จะได้รับเงินสดเป็นงวดๆ และภาระผูกพันแก่ผู้เช่าที่จะต้องจ่ายเงินสด

เป็นงวดๆ ในลักษณะที่เหมือนกับการผ่อนชาํระเงินต้นและดอกเบ้ียภายใต้สัญญาเงินกู้ ผู้ให้เช่าบันทกึ

การลงทุนในสัญญาเช่าระยะยาวเป็นสินทรัพย์ประเภทลูกหน้ีแทนที่จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ที่ให้เช่า 

ในทางกลับกนั สญัญาเช่าดาํเนินงานถือว่าผู้ให้เช่ามีภาระผูกพันที่จะให้ผู้เช่าใช้สินทรัพย์ในอนาคตเพ่ือ

แลกกับสิ่งตอบแทนในลักษณะที่คล้ายกับการรับค่าธรรมเนียมในการให้บริการ ผู้ให้เช่ายังคงบันทึก

สินทรัพย์ที่ให้เช่าในงบแสดงฐานะการเงินต่อไปโดยต้องไม่บันทกึจาํนวนลูกหน้ีที่จะเกิดข้ึนในอนาคต

ภายใต้สญัญาเช่า ดังน้ัน สัญญาเช่าการเงินถือเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน แต่สัญญาเช่าดาํเนินงานไม่ถือ

เป็นเคร่ืองมือทางการเงิน (ยกเว้นเงินงวดที่ถึงกาํหนดชาํระในปัจจุบัน) 

 

ตราสารทุน 
 

5 ตัวอย่างของตราสารทุน ได้แก่ หุ้นทุน หุ้นบุริมสิทธิบางชนิด ใบสาํคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นหรือสิทธิ

เลือกซ้ือหรือขายหุ้นสามัญของกจิการผู้ออก ภาระผูกพันของกิจการที่จะต้องออกตราสารทุนของตน

เพ่ือแลกเปล่ียนกับสินทรัพย์ทางการเงินของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไม่ถือเป็นสัญญาที่จะทาํให้กิจการ

อาจต้องเสียประโยชน์ เน่ืองจากการแลกเปล่ียนน้ันทาํให้ส่วนของเจ้าของในกิจการเพ่ิมข้ึนซ่ึงไม่ทาํ

ให้กิจการต้องเสียประโยชน์แต่อย่างไร แม้ว่าผู้ถือตราสารอาจได้รับความสูญเสียอันเกิดจากการ

ลดลงของมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่ตนถืออยู่เน่ืองจากกิจการมีภาระผูกพันที่จะต้องออกตราสาร 

แต่ภาระผูกพันน้ันกไ็ม่ได้ทาํให้กจิการเป็นฝ่ายที่ต้องเสยีประโยชน์ 

6 สทิธเิลือกซ้ือหรือขาย หรือเคร่ืองมือทางการเงินอื่นที่คล้ายคลึงกันซ่ึงให้สิทธิแก่กิจการในการซ้ือตราสารทุน

ของตนเองไม่ถือเป็นเคร่ืองมือทางการเงินของกิจการ เน่ืองจากกิจการจะไม่ได้รับเงินสดหรือ

สนิทรัพย์ทางการเงินอื่นจากการใช้สิทธิเลือกซ้ือหรือขายน้ัน การใช้สิทธิเลือกซ้ือหรือขายอาจไม่ทาํให้

กจิการต้องเสียประโยชน์อันใด เน่ืองจากส่วนของเจ้าของที่ลดลงเกิดข้ึนพร้อมกับกระแสเงินสดที่จ่าย

ออกไป นอกจากน้ัน การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของที่เกิดจากการที่กิจการซ้ือคืนหรือยกเลิก 
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ตราสารทุนของกิจการเองไม่ทาํให้กิจการต้องรับรู้รายการกาํไรหรือรายการขาดทุน เน่ืองจากผลกาํไร

หรือขาดทุนจากการโอนตราสารทุนจะเกิดข้ึนระหว่างผู้ถือหุ้นที่ขายคืนตราสารทุนกับผู้ถือหุ้นที่ถือ 

ตราสารทุนน้ันต่อไป 

 

ตราสารอนุพนัธ ์
 

7 ณ วันที่ทาํสัญญา ตราสารอนุพันธ์จะทาํให้กิจการมีสิทธิตามสัญญาที่จะแลกเปล่ียนสินทรัพย์ 

ทางการเงินกับคู่สัญญาภายใต้เง่ือนไขที่อาจทาํให้กิจการได้รับประโยชน์ หรือทาํให้กิจการมีภาระ

ผูกพันตามสญัญาที่จะแลกเปล่ียนสนิทรัพย์ทางการเงินกับคู่สัญญาภายใต้เง่ือนไขที่อาจทาํให้กิจการ

เสยีประโยชน์ ตราสารอนุพันธบ์างชนิดทาํให้กิจการได้รับทั้งสิทธิและภาระผูกพันในการแลกเปล่ียน

สินทรัพย์ทางการเงินภายใต้เ ง่ือนไขที่ก ําหนดข้ึน ณ วันที่ท ําสัญญาตราสารอนุพันธ์ ดังน้ัน  

เม่ือราคาตลาดของสินทรัพย์ทางการเงินเปล่ียนแปลง เง่ือนไขน้ันอาจทาํให้กิจการได้รับหรือเสีย

ประโยชน์ได้ 

8 สิทธิเลือกซ้ือหรือขายเคร่ืองมือทางการเงินให้แก่ผู้ถือที่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่

อาจเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่ระบุไว้ในสัญญา  

ในทางกลับกนั ผู้ออกสทิธเิลือกดังกล่าวจะมีภาระผูกพันที่ต้องสละประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

ที่อาจเกิดจากเคร่ืองมือทางการเงินที่ระบุไว้ในสัญญาหรือต้องรับผลสูญเสียที่อาจเกิดจาก 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน สิทธิตามสัญญาของผู้ถือและภาระผูกพัน

ของผู้ออกถือเป็นสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินตามคาํนิยาม ส่วนเคร่ืองมือทางการเงิน

ที่ระบุไว้ในสิทธิเลือกซ้ือหรือขายอาจเป็นสินทรัพย์ทางการเงินชนิดใดชนิดหน่ึง เช่น หุ้นหรือ

เคร่ืองมือทางการเงินที่ระบุอตัราดอกเบ้ีย แม้ว่าสิทธิเลือกซ้ือหรือขายในบางคร้ังจะกาํหนดให้ผู้ออก

ต้องออกตราสารหน้ีแทนการโอนสินทรัพย์ทางการเงิน แต่หากผู้ถือใช้สิทธิในการเลือกซ้ือหรือ 

ตราสารหน้ีที่ได้รับกยั็งคงถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินของผู้ถือ กิจการต้องพิจารณาสิทธิของผู้ถือ 

ในการแลกเปล่ียนสินทรัพย์ภายใต้เง่ือนไขที่อาจทาํให้ผู้ถือได้ประโยชน์และภาระผูกพันของผู้ออก 

ในการแลกเปล่ียนสินทรัพย์ภายใต้เง่ือนไขที่อาจทาํให้ผู้ออกเสียประโยชน์แยกจากสินทรัพย์ที่นาํมา

แลกเปล่ียนกัน นอกจากน้ันความน่าจะเป็นที่ผู้ถือจะใช้สิทธิเลือกซ้ือหรือขายน้ันไม่มีผลกระทบต่อ

สิทธิและภาระผูกพันที่มีอยู่ของทั้งทางฝ่ายผู้ถือและผู้ออก สิทธิเลือกซ้ือหรือขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่

สินทรัพย์ทางการเงิน (เช่น ผลิตผลทางการเกษตรและแร่) ไม่ทาํให้เกิดสินทรัพย์ทางการเงินหรือ

หน้ีสินทางการเงินตามคาํนิยามเน่ืองจากสิทธิเลือกน้ันไม่ใช่สัญญาที่จะทาํให้กิจการได้รับหรือต้อง 

ส่งมอบสนิทรัพย์ทางการเงินหรือทาํให้กจิการต้องทาํการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงิน 

9 ตราสารอนุพันธ์อีกตัวอย่างหน่ึงคือ สัญญาล่วงหน้าที่จะมีการรับหรือจ่ายภายในหกเดือน โดยที่ผู้ซ้ือ

สัญญาจะส่งมอบเงินสดจํานวน 1,000,000 บาท เพ่ือแลกเปล่ียนกับพันธบัตรรัฐบาลที่มีอัตรา

ดอกเบ้ียคงที่และมีมูลค่าที่ตราไว้จาํนวน 1,000,000 บาท โดยคู่สัญญามีสิทธิและภาระผูกพันที่จะ

แลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินตามสัญญา ในกรณีที่ราคาตลาดของพันธบัตรรัฐบาลเพ่ิมสูงเกินกว่า 

1,000,000 บาท ผู้ซ้ือจะได้รับประโยชน์จากการเพ่ิมข้ึนของราคาตลาดในขณะที่ผู้ขายเสียประโยชน์ 
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ส่วนในกรณีที่ราคาตลาดลดตํ่ากว่า 1,000,000 บาท ผลกระทบในทางตรงกันข้ามจะเกิดข้ึน สัญญา

ล่วงหน้าน้ีมีผลทาํให้ผู้ซ้ือมีทั้งสิทธิตามสัญญาที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน (คล้ายกับสิทธิเลือกซ้ือ) 

และมีภาระผูกพันตามสัญญาที่เป็นหน้ีสินทางการเงิน (คล้ายกับสิทธิเลือกขาย) และมีภาระผูกพัน

ตามสัญญาที่เป็นหน้ีสินทางการเงิน (คล้ายกับสิทธิเลือกซ้ือ) สิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาซ่ึง

ก่อให้เกิดสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินมีความแตกต่างกันจึงต้องแยกจากเคร่ืองมือ 

ทางการเงินที่ระบุไว้ในสญัญา เช่น พันธบัตรหรือเงินสดที่จะใช้ในการแลกเปล่ียน ข้อแตกต่างที่สาํคัญ

ระหว่างสญัญาล่วงหน้ากบัสทิธเิลือกซ้ือหรือขายคือ สญัญาล่วงหน้าทาํให้คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายมีภาระผูกพัน

ที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา ณ เวลาที่ได้ตกลงกัน ในขณะที่สิทธิเลือกซ้ือหรือขายทาํให้คู่สัญญาต้อง

ปฏบัิติตามภาระผูกพันเฉพาะเม่ือผู้ถือสิทธเิลือกที่จะใช้สิทธดิังกล่าว 

10 ตราสารอนุพันธ์หลายประเภททาํให้เกิดสิทธิหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการแลกเปล่ียนใน

อนาคต เช่น สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 

สญัญากาํหนดอตัราเพดานดอกเบ้ียเงินกู้ สญัญากาํหนดอตัราเพดานดอกเบ้ียข้ันตํ่าและภาระผูกพัน

ในการกู้ยืม สญัญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียอาจถือเป็นสัญญาล่วงหน้าชนิดหน่ึงซ่ึงคู่สัญญาตกลงที่

จะแลกเปล่ียนเงินสดอย่างต่อเน่ืองในอนาคตซ่ึงจาํนวนเงินสดน้ันคาํนวณจากอัตราดอกเบ้ียลอยตัว

สาํหรับคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงและจากอัตราดอกเบ้ียคงที่สาํหรับคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง สัญญาอนาคตกถ็ือ

เป็นสญัญาล่วงหน้าประเภทหน่ึง ซ่ึงมีรูปแบบเป็นมาตรฐานและมีการซ้ือขายกนัในตลาดการเงิน 

 

สญัญาทีอ่า้งอิงกบัสินคา้ และเครือ่งมือทางการเงินทีเ่ชื่อมโยงกบัสินคา้ 
 

11 ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 16 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี สัญญาที่ทาํให้เกิดการรับหรือส่งมอบ

สินทรัพย์ไม่ถือเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน เช่น สิทธิเลือกซ้ือหรือขายสินค้าหรือสัญญาอนาคตหรือ

สญัญาล่วงหน้าในการซ้ือขายแร่เงิน สญัญาที่อ้างองิกบัสนิค้าประเภทน้ีอาจมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน

และมีการซ้ือขายในตลาดที่จัดตั้งอย่างเป็นระบบในลักษณะเดียวกับตราสารอนุพันธ์ ตัวอย่างเช่น 

สญัญาอนาคตของสินค้าอาจซ้ือขายได้ทนัทโีดยใช้เงินสด เน่ืองจากสัญญาดังกล่าวมีการจดทะเบียน

ในตลาดและอาจเปล่ียนมือได้หลายคร้ัง คู่สัญญาที่ซ้ือและขายสัญญาน้ันโดยแท้จริงแล้วได้ตกลง 

ซ้ือขายสนิค้าที่ระบุไว้ในสญัญา สถานการณ์ต่อไปน้ีไม่ทาํให้ลักษณะสาํคัญของสญัญาเปล่ียนแปลงไป

จนทาํให้สญัญาน้ันสามารถถือเป็นเคร่ืองมือทางการเงินได้ 

11.1 สญัญาซ้ือขายสนิค้าสามารถซ้ือหรือขายกนัได้โดยใช้เงินสด 

11.2 สญัญาซ้ือขายสนิค้าสามารถซ้ือหรือขายกนัได้โดยสะดวก 

11.3 มีความเป็นไปได้ที่จะต่อรองเพ่ือจ่ายชาํระเป็นเงินสดแทนการส่งมอบเป็นสนิค้า 

12 สัญญารับหรือส่งมอบสินทรัพย์ไม่ถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินของคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงและไม่ถือเป็น

หน้ีสินทางการเงินของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เว้นแต่จะมีการชะลอการจ่ายออกไปจนเกินกว่าวันที่

กาํหนดให้ส่งมอบสนิทรัพย์ตามสัญญาเดิม ซ่ึงจะทาํให้สัญญาน้ันกลายเป็นการซ้ือหรือขายสินทรัพย์

โดยมีการให้สนิเช่ือทางการค้า 
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13 สัญญาที่อ้างอิงกับสินค้าอาจเป็นสัญญาที่อ้างอิงกับราคาสินค้าโดยไม่มีการส่งมอบสินค้าน้ัน สัญญา

ดังกล่าวต้องรับหรือจ่ายชาํระเป็นเงินสดด้วยจาํนวนที่กาํหนดข้ึนตามสูตรที่ระบุไว้ในสัญญาแทนที่จะ

จ่ายด้วยจาํนวนที่คงที่ ตัวอย่างเช่น จาํนวนเงินต้นของหุ้นกู้อาจคาํนวณโดยการคูณราคาตลาดของนํา้มัน

ที่มีอยู่ ณ วันที่ครบกาํหนดกับปริมาณนํา้มันที่เป็นจาํนวนคงที่ จาํนวนเงินต้นน้ันเป็นดัชนีที่อ้างอิงกับ

ราคานํา้มันซ่ึงจะต้องรับหรือจ่ายชาํระเป็นเงินสดเทา่น้ัน สญัญาดังกล่าวถือเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน 

14 เคร่ืองมือทางการเงินตามคาํนิยามรวมถึงสัญญาที่ทาํให้เกิดสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

หรือหน้ีสินที่ไม่ใช่หน้ีสินทางการเงินเพ่ิมเติมจากสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ันมักให้สิทธิแก่คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงในการเลือกแลกเปล่ียนสินทรัพย์

ทางการเงินกับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ตัวอย่างเช่น หุ้นกู้ที่อ้างอิงกับราคานํา้มันอาจ

ให้สทิธกิบัผู้ถือที่จะได้รับดอกเบ้ียจ่ายในงวดที่ได้ระบุไว้แน่นอนและเป็นจาํนวนเงินสดซ่ึงคงที่เม่ือถึง

วันครบกาํหนด โดยที่ผู้ถือมีสทิธเิลือกที่จะแลกเปล่ียนจาํนวนเงินต้นกบัปริมาณนํา้มันในจาํนวนที่คงที่ 

ความต้องการในการใช้สิทธิเลือกน้ันจะเปล่ียนแปลงไปตามเวลาข้ึนอยู่กับมูลค่ายุติธรรมของนํา้มัน

และอัตราแลกเปล่ียนเงินสดเป็นนํา้มันตามที่ระบุไว้ในหุ้นกู้ ความต้ังใจของผู้ถือหุ้นกู้ในการใช้สิทธิ

เลือกน้ันไม่มีผลกระทบต่อเน้ือหาขององค์ประกอบของสินทรัพย์ ดังน้ันสินทรัพย์ทางการเงินของผู้

ถือและหน้ีสินทางการเงินของผู้ออกทาํให้หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือทางการเงินแม้ว่าจะก่อให้เกิด

สนิทรัพย์และหน้ีสนิประเภทอื่นด้วย 

15 แม้ว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้จัดทาํข้ึนเพ่ือให้ใช้ปฏิบัติกับสินค้าหรือสัญญาอื่นที่ไม่เป็นไป

ตามคาํนิยาม กิจการอาจพิจารณาถึงความเหมาะสมในการนาํข้อกาํหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

ในมาตรฐานการบัญชีน้ีมาประยุกต์ใช้สาํหรับสญัญาดังกล่าวได้ในบางส่วน 

 

ข)   หนี้ สินและส่วนของเจา้ของ 
 

16 ตามปกติ ผู้ออกจะไม่มีความลาํบากในการจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินบางชนิดเป็นหน้ีสินหรือ

ส่วนของเจ้าของ ตัวอย่างของเคร่ืองมือทางการเงินที่ถือเป็นส่วนของเจ้าของ ได้แก่ ตราสารทุน

ประเภทหุ้นสามัญและสิทธิเลือกซ้ือหรือขาย ซ่ึงทาํให้ผู้ออกสิทธิดังกล่าวต้องออกหุ้นสามัญเป็น 

การแลกเปล่ียน หุ้นสามัญไม่ทาํให้ผู้ออกมีภาระผูกพันที่จะต้องโอนสินทรัพย์ให้กับผู้ถือหุ้น เว้นแต่

เม่ือผู้ออกแบ่งปันส่วนทุนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเป็นทางการและมีภาระผูกพันที่จะจ่ายการแบ่งปันน้ัน

ให้กบัผู้ถือหุ้น เช่น ในกรณีของการประกาศจ่ายเงินปันผล หรือในกรณีที่กิจการกาํลังเลิกกิจการและ

ต้องแบ่งปันสนิทรัพย์ที่เหลืออยู่หลังจากที่จ่ายชาํระหน้ีสนิหมดแล้วให้กบัผู้ถือหุ้น 

 

ตราสารหนี้ ทีไ่ม่มีวนัครบกําหนด 
 

17 ตามปกติ ตราสารหน้ีที่ไม่มีวันครบกาํหนด เช่น หุ้นกู้ที่ไม่มีวันครบกาํหนดจะให้สิทธิตามสัญญากับ

ผู้ถือในการรับดอกเบ้ีย นับจากวันที่ระบุไว้อย่างไม่มีกาํหนด โดยที่ผู้ถือจะไม่มีสิทธิได้รับคืนเงินต้น

หรือมีสทิธไิด้รับคืนเงินต้นในเวลาที่นานมาก ตัวอย่างเช่น กิจการอาจออกเคร่ืองมือทางการเงินที่ทาํ

ให้กจิการต้องจ่ายดอกเบ้ียไปอย่างไม่มีกาํหนดในอัตรา 8 % ต่อปี คูณกับมูลค่าที่ตราไว้หรือจาํนวน
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เงินต้น 1,000 บาท สมมติว่าอตัราดอกเบ้ีย 8 % เป็นอัตราที่เท่ากับอัตราดอกเบ้ียในตลาด ในขณะ

ที่ออกเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวผู้ออกมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องจ่ายดอกเบ้ียเป็นงวดๆ 

ไปในอนาคตซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ 1,000 บาท ผู้ถือและผู้ออกเคร่ืองมือ

ทางการเงินมีสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินจาํนวน 1,000 บาทตามลาํดับ และมีดอกเบ้ียรับ

และดอกเบ้ียจ่ายที่เกี่ยวข้องจาํนวน 80 บาทเป็นประจาํทุกปีอย่างไม่มีกาํหนด 

 

หุน้บุริมสิทธิ 
 

18 กิจการอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ โดยกําหนดให้ผู้ถือมีบุริมสิทธิหลายรูปแบบ ในการจัดประเภท 

หุ้นบุริมสทิธเิป็นหน้ีสนิหรือส่วนของเจ้าของ กจิการต้องประเมินถึงสิทธิที่ระบุอยู่ในหุ้นบุริมสิทธิเพ่ือ

กาํหนดว่าหุ้นน้ันมีลักษณะสาํคัญที่เป็นหน้ีสินทางการเงินหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หุ้นบุริมสิทธิที่ให้สิทธิ

ในการไถ่ถอนตามสิทธิเลือกของผู้ถือหรือไถ่ถอน ณ วันใดวันหน่ึงถือเป็นหน้ีสินทางการเงินตาม 

คาํนิยามหากผู้ออกมีภาระผูกพันที่จะโอนสินทรัพย์ทางการเงินให้กับผู้ถือหุ้นน้ัน การที่ผู้ออกไม่มี

ความสามารถที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันในการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิไม่ทาํให้ภาระผูกพันน้ัน 

หมดสภาพลง ไม่ว่าผู้ออกจะไม่สามารถหาเงินทุนมาจ่ายหรือการจ่ายไม่สามารถทาํได้เน่ืองจาก

ข้อจํากัดทางกฎหมายหรือตามสัญญา นอกจากน้ันสิทธิเลือกของผู้ออกที่จะไถ่ถอนหุ้นไม่ถือเป็น

หน้ีสินทางการเงินตามคํานิยาม เน่ืองจากผู้ออกไม่มีภาระผูกพันในปัจจุบันที่จะโอนสินทรัพย์

ทางการเงินให้กับผู้ถือหุ้นเพราะการไถ่ถอนน้ันข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้ออกแต่เพียงผู้เดียว  

อย่างไรกต็าม ภาระผูกพันจะเกิดทนัททีี่ผู้ออกหุ้นตัดสินใจใช้สิทธิเลือกในการไถ่ถอนหุ้นและแจ้งให้

ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเป็นทางการถึงความต้ังใจที่จะไถ่ถอนหุ้นน้ัน 

19 การจัดประเภทหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่สามารถไถ่ถอนได้ต้องกาํหนดจากสิทธิอย่างอื่นที่มีอยู่ในหุ้นน้ัน  

หุ้นบุริมสทิธจิะถือว่าเป็นตราสารทุนหากการจ่ายตอบแทนให้กบัผู้ถือหุ้นบุริมสทิธข้ึินอยู่กับดุลยพินิจ

ของผู้ออกเพียงผู้เดียวไม่ว่าผลตอบแทนน้ันจะเป็นแบบสะสมหรือไม่สะสม 

 

เครือ่งมือทางการเงินแบบผสม 
 

20 ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 25 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้ปฏิบัติกับเคร่ืองมือทางการเงินแบบ

ผสมบางกลุ่มโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้ออกแสดงองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสินและองค์ประกอบที่

เป็นทุนแยกจากกันในงบแสดงฐานะการเงิน ย่อหน้าที่ 25 ไม่ครอบคลุมถึงเคร่ืองมือทางการเงิน

แบบผสมทางด้านผู้ถือ 

21 เคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมที่ใช้กนัโดยทั่วไปคือ ตราสารหน้ีที่ออกพร้อมกับสิทธิเลือกแปลงสภาพ 

เช่น หุ้นกู้ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นทุนของผู้ออก ย่อหน้าที่ 25 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

กาํหนดให้ผู้ออกเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวแสดงองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสินและองค์ประกอบ 

ที่เป็นทุนแยกจากกนัในงบแสดงฐานะการเงินนับต้ังแต่วันที่มีการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก 

21.1 ภาระผูกพันของผู้ออกที่จะต้องจ่ายดอกเบ้ียเป็นงวดๆ ตามที่กาํหนดไว้และที่จะต้องจ่ายเงินต้น

ถือเป็นหน้ีสินทางการเงินตราบเท่าที่เคร่ืองมือทางการเงินน้ันยังไม่มีการแปลงสภาพมูลค่า
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ยุติธรรม ณ วันที่ทาํสัญญาขององค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน คือ มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด

ในอนาคตตามสัญญาคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียในตลาด ณ วันที่ออกของเคร่ืองมือทางการเงิน

ที่เหมือนกับหรือที่คล้ายคลึงกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ออกโดยไม่มีสิทธิเลือกแปลงสภาพ

รวมอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นความน่าเช่ือถือ กระแสเงินสด หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ 

21.2 ในกรณีตราสารทุนเป็นสิทธิเลือกที่จะแปลงสภาพหน้ีสินให้เป็นส่วนของเจ้าของ มูลค่า

ยุติธรรมของสิทธิเลือกดังกล่าวประกอบด้วย มูลค่าตามสิทธิและมูลค่าตามเวลา มูลค่า

ตามสิทธิของสิทธิเลือกหรือของตราสารอนุพันธ์อื่นคือ ส่วนของมูลค่ายุติธรรมของ

เคร่ืองมือทางการเงินที่ระบุไว้ในสิทธิเลือกซ่ึงสูงกว่าราคาตามสิทธิที่เคร่ืองมือทางการเงินน้ัน

จะใช้ในการแลกเปล่ียน ตัวอย่างเช่น สิทธิเลือกที่จะแลกเปล่ียนหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ

กาํหนดให้หุ้นกู้สามารถแปลงเป็นหุ้นทุนด้วยราคา 10 บาท หากราคาตลาดของหุ้นทุน

เท่ากับ 12 บาท มูลค่าตามสิทธิจะเท่ากับ 12-10 = 2 บาท สิทธิเลือกจะมีมูลค่าสูงหาก

มูลค่าตามสทิธสิงู มูลค่าตามเวลาจะข้ึนอยู่กับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสิทธิเลือกจนกระทั่ง

ครบกาํหนดหรือหมดอายุ ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ถึงรายได้ที่ผู้ถือสิทธิต้องละทิ้งจากการเลือก 

ที่จะไม่ถือเคร่ืองมือทางการเงินที่ระบุไว้ ต้นทุนที่ผู้ถือสิทธิสามารถหลีกเล่ียงได้จากการที่ 

ไม่ต้องจัดหาเงินทุนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงเคร่ืองมือทางการเงินที่ระบุไว้ และมูลค่าของ 

ความน่าจะเป็นที่มูลค่าตามสิทธิจะเพ่ิมข้ึนก่อนที่สิทธิเลือกจะครบกาํหนดหรือหมดอายุ 

อันเน่ืองมาจากต้องจัดหาเงินทุนเพ่ือเคร่ืองมือทางการเงินมูลค่าที่ควรจะเป็นอัน

เน่ืองมาจากความผันผวนในอนาคตของมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่ระบุไว้ 

ตามปกติ สิทธิเลือกแปลงสภาพซ่ึงออกให้พร้อมกับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือเคร่ืองมือ 

ทางการเงินอื่นที่คล้ายคลึงกนัจะมีมูลค่าตามสิทธ ิณ วันที่ออกเทา่กบัศูนย์ 

22 ย่อหน้าที่ 30 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีอธิบายถึงวิธีการวัดมูลค่าองค์ประกอบของเคร่ืองมือ 

ทางการเงินแบบผสม ณ วันที่ รับรู้เม่ือเร่ิมแรก ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดในการนํา 

วิธกีารวัดมูลค่าที่กล่าวถึงมาใช้ 

 กิจการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 2,000 หุ้น ณ วันต้นปีของปีที่ 1 หุ้นกู้มีอายุ 3 ปี และออกจาํหน่าย

ตามมูลค่าที่ตราไว้จํานวน 1,000 บาทต่อหุ้น ซ่ึงทาํให้กิจการได้รับเงิน 2,000,000 บาท กิจการ

กําหนดจ่ายดอกเบ้ียทุกปีในอัตราดอกเบ้ีย 6% ต่อปี หุ้นกู้แต่ละหุ้นสามารถแปลงสภาพเป็น 

หุ้นสามัญจาํนวน 250 หุ้น ได้ทุกเม่ือจนกระทั่งถึงวันครบกาํหนด 

 ณ วันที่ออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบ้ียในตลาดที่เป็นอยู่สาํหรับหุ้นกู้ที่คล้ายคลึงกันแต่ไม่มีสิทธิเลือก 

แปลงสภาพ คือ 9% ราคาตลาดของหุ้นสามัญ ณ วันที่ออกคือ 3 บาทต่อหุ้น เงินปันผลที่คาดว่าผู้ออกหุ้น

จะต้องจ่าย ณ วันสิ้ นงวดของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้ซ่ึงมีเวลา 3 ปี มีจํานวน 0.14 บาทต่อหุ้น  

อตัราดอกเบ้ียที่ปราศจากความเสี่ยงสาํหรับช่วงเวลา 3 ปี คือ 5% ต่อปี 
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การวดัมูลค่าขององคป์ระกอบทีเ่ป็นทุนจากส่วนทีเ่หลืออยู่ 
 

ตัวอย่างน้ีจะวัดค่าองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสินก่อนแล้วจึงวัดค่าองค์ประกอบที่เป็นทุนซ่ึงจะเท่ากับ

ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากหุ้นกู้ ณ วันที่ออกกับมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสิน มูลค่ายุติธรรม

ขององค์ประกอบที่เป็นหน้ีสินต้องคํานวณโดยใช้อัตราส่วนลด 9% ซ่ึงเป็นอัตราตลาดของหุ้นกู้ 

ที่คล้ายคลึงกนัแต่ไม่มีสทิธเิลือกแปลงสภาพ การคาํนวณเป็นดังน้ี 

มูลค่าปัจจุบันของเงินต้น (2,000,000 บาท ที่จะต้องจ่ายในอกี 3 ปีข้างหน้า)      1,544,367   บาท 

มูลค่าปัจจุบันของดอกเบ้ีย (120,000 บาท จ่ายเป็นประจาํทุกปีเป็นเวลา 3 ปี)       303,755   บาท 

องค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิทั้งสิ้น         1,848,122   บาท 

องค์ประกอบที่เป็นทุน (โดยการหักจากสิ่งตอบแทน)         151,878    บาท 

สิ่งตอบแทนที่ได้รับจากหุ้นกู้            2,000,000    บาท 

 

การวดัมูลค่าองคป์ระกอบทีเ่ป็นทุนโดยใชแ้บบจําลองการวดัมูลค่าสิทธิเลือกซ้ือหรือขาย 
 

แบบจําลองการวัดมูลค่าสิทธิเลือกซ้ือหรือขายอาจนาํมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิทธิเลือก

โดยตรงแทนที่จะใช้วิธีตามที่แสดงไว้ข้างต้น แบบจาํลองดังกล่าวมีหลายชนิด เช่น แบบจาํลองของ

แบล็คโชลส์ ซ่ึงเป็นแบบจําลองที่จะรู้จักกันมากที่สุด ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงการนํา

แบบจาํลองของแบลค็โชลส ์มาปฏบัิติโดยการใช้ตารางที่อยู่ในหนังสอืตาํราทางการเงิน ข้ันตอนการปฏบัิติ

มีดังต่อไปน้ี 

แบบจาํลองดังกล่าวกาํหนดให้ต้องคาํนวณจาํนวนสองจาํนวนก่อนเพ่ือใช้อ้างอิงกับตารางการวัดมูลค่า

สทิธเิลือกซ้ือหรือขาย 

ก) จํานวนแรกคือ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของสัดส่วนการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ที่ระบุไว้ในสิทธิเลือกซ้ือหรือขายคูณกับรากที่สองของจาํนวนเวลาจนกว่าสิทธิเลือก

จะครบกาํหนด 

จาํนวนน้ีสัมพันธ์กับการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นในทางบวกหรือทางลบของ

ราคาสินทรัพย์ที่ระบุไว้ในสิทธิเลือกซ้ือหรือขาย ในกรณีน้ี สินทรัพย์ดังกล่าวคือหุ้นทุนของ

กิจการที่ออกหุ้นกู้ ความผันผวนของผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ระบุไว้จะประมาณได้จาก 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนน้ัน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานย่ิงสูงข้ึนเท่าไรมูลค่ายุติธรรม 

ของสิทธิเลือกซ้ือหรือขายจะย่ิงสูงข้ึนเท่าน้ัน ตัวอย่างน้ีสมมติให้ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ

ผลตอบแทนของหุ้นสามัญเป็น 30% ต่อปี จาํนวนเวลาจนกระทั่งครบกาํหนดที่จะแปลงสภาพ

คือ 3 ปี ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของสัดส่วนการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหุ้นคูณกับ

รากที่สองของจาํนวนเวลาจนกระทั่งครบกาํหนดของสทิธเิลือกคือ 
 

0.3 × √3 = 0.5196 
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ข) จาํนวนที่สองคือ สดัส่วนระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุไว้ในสิทธิเลือกซ้ือหรือขาย

กบัมูลค่าปัจจุบันของราคาตามสทิธ ิ

จาํนวนน้ีแสดงความเกี่ยวพันระหว่างมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์ที่ระบุไว้กับต้นทุนที่ผู้ถือสิทธิ

จะเสยีไปในการได้สนิทรัพย์มาและสัมพันธ์กับมูลค่าตามสิทธิของสิทธิเลือกซ้ือหรือขายจาํนวน

ที่คาํนวณได้ย่ิงสูงข้ึนเท่าไรมูลค่ายุติธรรมของสิทธิเลือกซ้ือจะย่ิงสูงข้ึนเท่าน้ันตามตัวอย่างน้ี 

ราคาตลาดของหุ้น ณ วันที่ออกหุ้นกู้คือ 3 บาท มูลค่าปัจจุบันของเงินปันผลที่คาดว่าผู้ออกหุ้น

จะต้องจ่ายตลอดอายุของสิทธิเลือกต้องนาํมาหักจากราคาตลาดเน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลจะ

ทาํให้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นลดลงและทาํให้มูลค่ายุติธรรมของสิทธิเลือกลดลง มูลค่ายุติธรรม

ของเงินปันผลต่อหุ้นจาํนวน 0.14 ที่จ่ายทุกวันสิ้นงวดของแต่ละปีคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียที่

ปราศจากความเสี่ยงที่ 5% คือ 0.3813 ดังน้ัน มูลค่าปัจจุบันของสนิทรัพย์ที่ระบุไว้คือ 
 

3 – 0.3813 = 2.6187 บาทต่อหุ้น 
 

ราคาตามสทิธคืิอ 4 บาทต่อหุ้น คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียที่ปราศจากความเสี่ยงที่ 5% ตลอด

ระยะเวลา 3 ปี โดยสมมติว่าหุ้นกู้จะมีการแปลงสภาพเม่ือครบกาํหนด มูลค่ายุติธรรมของ

ราคาตามสทิธคืิอ 3.4554 ดังน้ัน อตัราส่วนตามที่ระบุในข้อ ข กาํหนดได้ดังน้ี 
 

2.6187/3.4554 = 0.7579 
 

สิทธิเลือกที่จะแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นสิทธิเลือกซ้ือชนิดหน่ึง ตารางการวัดค่าของสิทธิเลือกซ้ือ

ช้ีให้เห็นว่า จํานวนสองจํานวนที่คํานวณไว้ข้างต้นคือ 0.5196 และ 0.7579 ทาํให้มูลค่า

ยุติธรรมของสทิธเิลือกประมาณเทา่กบั 11.05% ของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่ระบุไว้ 
 

ดังน้ัน การวัดมูลค่าของสทิธเิลือกที่จะแปลงสภาพจึงคาํนวณได้ดังน้ี 
 

  0.1105 x 2.6187 ต่อหุ้น x 250 หุ้นต่อ 1 หุ้นกู้ x 2,000 หุ้นกู้ = 144,683 บาท 
 

มูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมที่กล่าวข้างต้น

ซ่ึงกาํหนดโดยใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันบวกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิทธิเลือกที่คํานวณโดยใช้

แบบจาํลองของแบลค็โชลส์ ไม่เท่ากับจาํนวนเงิน 2,000,000 บาท ที่ได้จากการจาํหน่ายหุ้นกู้

แปลงสภาพ (1,848,122+144,683 = 1,992,805) จาํนวนที่แตกต่างกนัสามารถนาํมาปัน

ส่วนโดยใช้มูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบทั้งสองทําให้มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินเป็น 

1,854,794 บาท และมูลค่ายุติธรรมของสทิธเิป็น 145,206 บาท 

 

ค) การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน 

23 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้กาํหนดวิธปีฏบัิติสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินสงัเคราะห์ไว้โดยเฉพาะ 

(ดูย่อหน้าที่ 54) เคร่ืองมือทางการเงินสังเคราะห์เป็นกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินหลายชนิดที่

กิจการถือไว้ประกอบกันเพ่ือทําให้มีลักษณะประหน่ึงว่าเป็นเคร่ืองมือทางการเงินชนิดใหม่ 
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ตัวอย่างเช่น เงินกู้ระยะยาวที่มีอัตราดอกเบ้ียลอยตัวประกอบกับสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย

ลอยตัวเป็นอัตราดอกเบ้ียคงที่เป็นการสังเคราะห์เคร่ืองมือทางการเงินข้ึนใหม่ให้เหมือนกับหุ้นกู้

ระยะยาวที่มีอตัราดอกเบ้ียคงที่ องค์ประกอบแต่ละส่วนของเคร่ืองมือทางการเงินสังเคราะห์น้ันแยก

จากกันแสดงให้เห็นว่าสิทธิหรือภาระผูกพันตามกฎหมายหรือตามเง่ือนไขในสัญญาและแต่ละ

องค์ประกอบอาจโอนหรือจ่ายชําระแยกจากกัน ทาํให้องค์ประกอบแต่ละส่วนอาจมีความเสี่ยงที่

แตกต่างกัน ดังน้ัน เม่ือเคร่ืองมือทางการเงินแบบสังเคราะห์มีองค์ประกอบหน่ึงเป็นสินทรัพย์และ

อีกองค์ประกอบหน่ึงเป็นหน้ีสินองค์ประกอบทั้งสองต้องไม่นํามาหักกลบกันและต้องไม่แสดงใน 

งบแสดงฐานะการเงินด้วยจาํนวนสุทธิ เว้นแต่จะเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อของการหักกลบตามที่

กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 35 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ซ่ึงตามปกติมักจะไม่เกิดข้ึน กิจการต้อง

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเง่ือนไขและข้อตกลงที่สําคัญของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการที่

ประกอบข้ึนเป็นเคร่ืองมือทางการเงินสังเคราะห์โดยไม่ต้องคาํนึงว่าเคร่ืองมือทางการเงินสังเคราะห์น้ัน

มีอยู่ อย่างไรก็ตาม กิจการอาจให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่าง

ส่วนประกอบเหล่าน้ัน (ดูย่อหน้าที่ 54 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี) 

 

ง) การเปิดเผยขอ้มูล 
 

24 ย่อหน้าที่ 56 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ให้ตัวอย่างของรายการที่กิจการควรเปิดเผยข้อมูลใน

นโยบายการบัญชีเม่ือรายการน้ันมีสาระสาํคัญ เน่ืองจากรายการดังกล่าวมีการปฏิบัติทางบัญชี

มากกว่าหน่ึงอย่างข้ึนไป คําอธิบายต่อไปน้ีเป็นการอธิบายเพ่ิมเติมย่อหน้าที่ 56 เพ่ือให้เห็นถึง

สถานการณ์ที่กจิการควรเปิดเผยถึงนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

24.1 กจิการอาจได้มาหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่ต้องปฏบัิติตามภาระผูกพัน

ทั้งหมดหรือบางส่วน เคร่ืองมือทางการเงินน้ีอาจเกี่ยวข้องกับการแลกเปล่ียนซ่ึงข้ึนอยู่กับ

เหตุการณ์ในอนาคต ตัวอย่างเช่น สทิธหิรือภาระผูกพันที่จะแลกเปล่ียนภายใต้สญัญาล่วงหน้า

จะไม่ทาํให้เกิดรายการบัญชีเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ระบุไว้หรือที่จะแลกเปล่ียนกัน

จนกระทั่งสัญญาล่วงหน้าน้ันครบกาํหนด แต่จะทาํให้เกิดสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินจากสทิธแิละภาระผูกพันตามสัญญาในทาํนองเดียวกัน การคํา้ประกันทางการเงิน

ไม่ทาํให้ผู้คํา้ประกนัต้องมีภาระผูกพันต่อหน้ีสนิที่มีการคํา้ประกันจนกระทั่งการผิดนัดชาํระหน้ี

เกดิข้ึน อย่างไรกต็าม การคํา้ประกนัถือเป็นหน้ีสนิทางการเงินของผู้คํา้ประกันเน่ืองจากผู้คํา้ประกัน

มีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินหน่ึง (ตามปกติคือเงินสด)  

กบัเคร่ืองมือทางการเงินอีกรายการหน่ึง (เงินที่จะได้รับจากลูกหน้ีที่ผิดสัญญา) ซ่ึงอาจทาํให้

ผู้คํา้ประกนัต้องเสยีประโยชน์ 

24.2 กิจการอาจมีรายการบัญชีซ่ึงตามรูปแบบเป็นการได้มาหรือจําหน่ายเคร่ืองมือทางการเงิน

โดยตรง แต่ไม่มีการโอนส่วนได้เสียเชิงเศรษฐกิจของเคร่ืองมือทางการเงินน้ันเกิดข้ึน ตัวอย่าง

ของกรณีดังกล่าวคือ การซ้ือโดยมีสญัญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน ในทางกลับกัน 

กจิการอาจได้มาหรือแลกเปล่ียนส่วนได้เสียเชิงเศรษฐกิจของเคร่ืองมือทางการเงินกับคู่สัญญา
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อีกฝ่ายหน่ึงโดยใช้รายการบัญชีซ่ึงตามรูปแบบแล้วไม่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจําหน่าย

หลักฐานแสดงสิทธิตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ในการกู้ยืมแบบไม่มีสิทธิไล่เบ้ีย กิจการอาจวาง

ลูกหน้ีเป็นประกนัและสญัญาว่าจะนาํเงินที่เกบ็ได้จากลูกหน้ีดังกล่าวไปจ่ายชาํระหน้ี 

24.3 กจิการอาจมีรายการบัญชีที่เกี่ยวกบัรายการโอนสนิทรัพย์ที่เป็นการโอนเพียงบางส่วนหรือเป็น

การโอนที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น ในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ กิจการได้มา

หรือโอนประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินให้กับ

อกีฝ่ายหน่ึงโดยไม่โอนไปให้ทั้งหมด 

24.4 กิจการอาจต้ังใจหรืออาจถูกกาํหนดให้นาํเคร่ืองมือทางการเงินตั้งแต่หน่ึงรายการข้ึนไปมา

เช่ือมโยงกันให้เป็นสินทรัพย์ชนิดใหม่ ตัวอย่างเช่น การจัดตั้งกองทุนจม การให้กู้โดยมี

หลักประกันแต่ไม่มีสิทธิไล่เบ้ีย และการชําระหน้ีโดยปริยายซ่ึงเป็นการที่กิจการจัดต้ัง 

นิติบุคคลเฉพาะกิจให้ดูแลสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงได้โอนออกจากกิจการเพ่ือนําสินทรัพย์

ทางการเงินน้ันไปชาํระภาระผูกพันแม้ว่าในขณะน้ันเจ้าหน้ียังไม่ได้รับการชาํระหน้ี 

24.5 กิจการอาจใช้วิธีบริหารความเสี่ยงที่ ต่างกันเพ่ือลดผลเสียหายที่อาจเกิดจากความเสี่ยง 

ทางการเงิน วิธีบริหารความเสี่ยงเหล่าน้ีรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง การแลกเปล่ียนอัตรา

ดอกเบ้ียลอยตัวเป็นอัตราดอกเบ้ียคงที่หรืออัตราดอกเบ้ียคงที่เป็นอัตราดอกเบ้ียลอยตัว  

การกระจายความเสี่ยง การรวมความเสี่ยง การคํา้ประกัน และการประกันภัยในรูปแบบต่างๆ 

วิธีบริหารความเสี่ยงดังกล่าวทาํให้กิจการลดผลเสียหายที่อาจเกิดจากความเสี่ยงทางการเงิน 

ที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินอย่างน้อยหน่ึงอย่างและการยอมรับผลเสียหายเพ่ิมเติม

เฉพาะส่วนที่มีความเสี่ยงเหลืออยู่ 

24.6 กิจการอาจนาํเคร่ืองมือทางการเงินต้ังแต่สองรายการมาประกอบกันเพ่ือทาํให้เกิดเคร่ืองมือ

ทางการเงินสังเคราะห์หรือเคร่ืองมือทางการเงินอื่นที่มีลักษณะนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ใน 

ภาคผนวก ก ย่อหน้าที่ 24.4 และ 24.5 

24.7 กิจการอาจได้มาหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือแลกเปล่ียนกับสิ่งตอบแทนที่มีจาํนวนไม่

แน่นอน การแลกเปล่ียนน้ีอาจเป็นการแลกเปล่ียนกับสิ่งตอบแทนที่ ไม่ใช่เงินสดหรือ 

การแลกเปล่ียนกบัสิ่งตอบแทนหลายรายการ 

24.8 กจิการอาจได้มาหรือออกหุ้นกู้ ตัว๋เงิน หรือเคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตัวเงินซ่ึงระบุจาํนวนเงิน

หรืออตัราดอกเบ้ียที่แตกต่างจากอัตราดอกเบ้ียในตลาดที่เป็นอยู่ ณ วันที่ได้มาหรือวันที่ออก

เคร่ืองมือทางการเงินน้ัน เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวรวมถึง หุ้นกู้ชนิดไม่ระบุอัตราดอกเบ้ีย

และ เงินให้กู้ที่กาํหนดอัตราดอกเบ้ียตํ่ากว่าความเป็นจริงเพ่ือแลกกับสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงิน

สด เช่น เงินให้กู้แก่ลูกจ้างซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียตํ่า 

25 ย่อหน้าที่ 57 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้กาํหนดถึงข้อมูลต่างๆ ที่กิจการต้องนาํมาเปิดเผยใน

นโยบายการบัญชี หากข้อมูลน้ันมีความสาํคัญและกระทบต่อการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนในกรณีที่

กิจการมีความไม่แน่นอนในการเรียกเกบ็สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตัวเงินหรือในกรณีที่มูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินลดลงตํ่ากว่าราคาตามบัญชีเน่ืองจากสาเหตุอื่นกิจการต้องระบุถึง

นโยบายเกี่ยวกบัเร่ืองดังต่อไปน้ี 
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25.1 กจิการจะลดราคาตามบัญชีของสนิทรัพย์ลงเม่ือใด 

25.2 จาํนวนที่นาํมาลดราคาตามบัญชี 

25.3 การรับรู้รายได้จากสนิทรัพย์น้ัน 

25.4 การลดลงของราคาตามบัญชีจะสามารถกลับบัญชีในอนาคตได้หรือไม่หากสถานการณ์

เปล่ียนแปลงไป 

 


