เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๙๐ ง

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๘๗/๒๕๖๒
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๙
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
อาศัยอานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๘ (๔/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๒๒/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ ๙ เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
ข้อ ๓ ให้ ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๙ เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
ตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรือ่ ง
เครือ่ งมือทางการเงิน

คํานํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (IFRS 9 : Financial Instruments)
ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม
2561 (IFRS 9 : Financial Instruments (Bound volume 2019 Consolidated without early application))
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่
2.1 5.5.15 7.1.5 ข4.1.11.2 ข4.1.12.2 ข4.3.8 ข5.5.34 และ ข5.5.46 และเพิ่ มย่ อหน้ าที่ 7.1.7
7.2.29 ถึง 7.2.34 และ ข4.1.12ก และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สามารถสรุปเหตุผลสําหรับการออกมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน แนวทางของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศในการออกมาตรฐานใหม่
แทนที่มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 เรื่อง การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน และลักษณะ
สําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เช่น การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า วิธีการคํานวณ
การด้ อยค่า การบัญชีป้องกันความเสี่ยง และข้ อกําหนดอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื ่องมื อทางการเงิ น กําหนดวิธีปฏิบัติ
ทางบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่ าสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน
และสัญญาซื้อหรือขายรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินบางประเภท

2

ผู้ ใช้ งบการเงิ นและผู้ สนใจหลายกลุ่ มได้ เสนอกับคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญชี ระหว่ าง
ประเทศว่ าข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 39 เรื่อง การวัดมูลค่ า
เครื่ องมือทางการเงิน นั้ นยากที่จะเข้ าใจในการนําไปปฏิบัติและตีความ ผู้ ใช้ งบการเงินและ
ผู้ สนใจหลายกลุ่มได้ ผลั กดันให้ คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี ระหว่ างประเทศปรั บปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่สาํ หรับเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ หลักการเป็ นหลัก
และมีความซับซ้ อนที่น้อยลง แม้ ว่าคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศได้ ปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 มาหลายครั้งเพื่อชี้แจงข้ อกําหนดเพิ่มเติม เพิ่ม
แนวปฏิบั ติ แ ละยกเลิ ก ส่ วนที่ไ ม่ ส อดคล้ อ งกัน ภายในมาตรฐานแล้ ว ก็ต าม คณะกรรมการ
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3

4

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศยังไม่เคยนําหลักการพื้นฐานของจัดทํารายงานสําหรับเครื่องมือ
ทางการเงินมาพิจารณาใหม่
ตั้ งแต่ พ.ศ. 2548 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญ ชี ระหว่ า งประเทศและคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีของสหรั ฐอเมริ กาได้ มีวัตถุประสงค์ระยะยาวในการพัฒนาและลดความ
ยุ่ งยากในการจัดทํารายงานทางการเงินสําหรับเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งทําให้ เกิดการจัดทํา
ร่ างเพื่อหารือ เรื่อง การลดความซับซ้ อนในการจัดทํารายงานสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 โดยร่างเพื่อหารือดังกล่าวเน้ นถึงเรื่องการวัดมูลค่าเครื่องมือทาง
การเงินและการบัญชีป้องกันความเสี่ยงโดยระบุถึงทางเลือกที่เป็ นไปได้ ในการปรับปรุงและ
ลดความยุ่ ง ยากในการทํา บั ญ ชี ส าํ หรั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ผลตอบรั บ ต่ อ ร่ า งเพื่ อ หารื อ
ดั งกล่ าวสนั บสนุ นการเปลี่ยนแปลงอย่ างมี สาระสําคัญของข้ อกําหนดในการจัดทํารายงาน
สํา หรั บ เครื่ องมื อทางการเงิ น ในเดือ นพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 คณะกรรมการมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศได้ เพิ่มโครงการนี้เข้ าไปในแผนงานปัจจุบัน
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 เพื่อตอบสนองต่อความเห็นที่ได้ รับจากงานของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศที่มีต่อวิกฤตทางการเงินและเพื่อปฏิบัติตามข้ อสรุปของ
กลุ่มผู้นาํ G20 และข้ อแนะนําของคณะกรรมการระหว่างประเทศต่างๆ เช่ น คณะกรรมการ
เสถียรภาพทางการเงิน (the Financial Stability Board) คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ระหว่ า งประเทศได้ ป ระกาศเวลาที่เ ร็ว ขึ้น เพื่ อ มานํา มาใช้ แ ทนมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า ง
ประเทศ ฉบับที่ 39 เรื่อง การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน

แนวทางของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี ระหว่างประเทศในการออกมาตรฐานใหม่
แทนทีม่ าตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรือ่ ง การวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน
5

คณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศตั้ ง ใจที่ จ ะให้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน มาแทนที่มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 39 เรื่อง การวัดมูลค่ าเครื่องมือทางการเงิน ทั้งฉบับ อย่ างไรก็ตาม เพื่อตอบรับต่ อ
ความต้ องการของผู้สนใจการบัญชีสาํ หรับเครื่องมือทางการเงินว่าควรมีการปรับปรุงให้ รวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศจึงมีการแบ่งแผนงานเปลี่ยนแทน
มาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 39 นี้ออกเป็ นสามส่วน โดยเมื่อคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศทํางานในแต่ละส่วนเสร็จก็จะออกข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ขึ้นแทนข้ อกําหนดในมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 39

6

แผนงานหลักสามส่วนที่คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศกําหนดขึ้นที่จะใช้
แทนมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 เรื่อง การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
ได้ แก่
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ก ส่ วนที่ 1 การจัดประเภทรายการและการวัดมู ลค่ าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สิน
ทางการเงิน ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศได้ ออกข้ อกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิ น ที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ประเภทรายการและการวั ด มู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์
ทางการเงิน ซึ่งกําหนดให้ จัดประเภทสินทรั พย์ทางการเงินตามโมเดลธุรกิจที่มีการถือ
ครองสินทรัพย์ทางการเงิน และตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงิ น ในเดือ นตุล าคม พ.ศ. 2553 คณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า ง
ประเทศได้ เพิ่มข้ อกําหนดที่เกี่ยวกับการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สิน
ทางการเงินในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ซึ่งข้ อกําหนดนี้มีการอธิบาย
เพิ่มเติมอยู่ในข้ อ 7 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศได้ มีการปรับปรุงข้ อกําหนดบางส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการจัดประเภทรายการ
และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
สําหรับสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งมีคาํ อธิบายเพิ่มเติมอยู่ในข้ อ 8
ข ส่ วนที่ 2 วิ ธี การคํ านวณการด้อยค่ าของเครื่ องมื อทางการเงิ น ในเดื อนกรกฎาคม
พ.ศ. 2557 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศได้ เพิ่มข้ อกําหนดเกี่ยวกับ
การด้ อยค่ าในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบั บที่ 9 ที่เกี่ยวกับการบั ญ ชี ส าํ หรั บ
ผลขาดทุ นด้ านเครดิ ตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นของสินทรั พย์ ทางการเงินและภาระผู กพั นใน
การขยายสินเชื่อ ข้ อกําหนดดังกล่าวได้ อธิบายเพิ่มเติมอยู่ในข้ อ 9
ค ส่วนที่ 3 การบัญชีป้องกันความเสี่ยง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 คณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศได้ เพิ่มข้ อกําหนดเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ข้ อกําหนดเพิ่ มเติมเหล่ านั้ นได้ อธิบาย
เพิ่มเติมอยู่ในข้ อ 10 ต่อไป

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า
7

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศได้ ออก
ข้ อกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ในส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับ การจั ดประเภทรายการและการวัด มู ลค่ า สินทรั พย์ ทางการเงิ นโดยกําหนดให้
จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินตามโมเดลธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้ องกับวัตถุประสงค์ในการถือครอง
สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น นั้ น และตามลั ก ษณะของกระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาของสิ น ทรั พ ย์
ทางการเงิน ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศได้
เพิ่ ม ข้ อ กํา หนดที่เ กี่ย วกับ การจั ด ประเภทรายการและการวั ด มู ล ค่ า ของหนี้ สิน ทางการเงิ น
โดยข้ อกําหนดส่วนใหญ่ไม่ได้ เปลี่ยนแปลงไปจากมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39
เรื่อง การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ข้ อกําหนดเกี่ยวกับหนี้สินทางการเงิน
ที่กาํ หนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้ านเครดิต
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
ที่เกี่ยวข้ องกับกิจการ การปรับปรุงนี้เป็ นการตอบรับคําแนะนําจากผู้ใช้ งบการเงินและกลุ่มอื่นๆ
ที่ว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิตของหนี้สนิ ไม่ควรมีผลกระทบต่อ
กํ า ไรหรื อ ขาดทุ น ถ้ าหนี้ สิ น นั้ น ไม่ ไ ด้ ถื อ ไว้ เพื่ อค้ า ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2556
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศได้ ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เพื่ออนุ ญาตให้ กิจการสามารถนําข้ อกําหนดเหล่ านี้ไปใช้ ได้ ก่อนโดยไม่ จาํ เป็ นต้ อง
ปฏิบัติตามข้ อกําหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ไปพร้ อมกันด้ วย
8

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศได้ จาํ กัด
ขอบเขตการปรั บ ปรุ ง ข้ อ กํา หนดบางส่ ว นในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์
ทางการเงิน การปรับปรุงนั้นเป็ นการสนองตอบต่อคําถามในเรื่องการนําไปถือปฏิบัติบางส่วน
และนํา เสนอวิ ธีการวัด มู ลค่ า แบบ “มู ลค่ า ยุ ติธรรมผ่ า นกํา ไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จ อื่น ” เพื่ อ ใช้
สํา หรั บ ตราสารหนี้ บางประเภทที่ไ ม่ มี ค วามซั บ ซ้ อน โดยการวั ด มู ล ค่ า ดั ง กล่ า วเป็ นการ
ตอบสนองต่อคําแนะนําจากผู้สนใจหลายกลุ่ม รวมถึงบริษัทประกันหลายแห่ง ที่มีความเห็นว่า
วิธีน้ ีเป็ นวิธีท่เี หมาะสมที่สดุ ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้ ตามโมเดลธุรกิจโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรับเงินทั้งจากกระแสเงินสดตามสัญญาและจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน

วิธีการคํานวณการด้อยค่า
9

ในเดือนกรกฎาคม 2557 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศได้ เพิ่มข้ อกําหนด
การด้ อยค่ าที่เกี่ยวกับการบัญชีสาํ หรั บผลขาดทุ นด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นต่ อสินทรั พย์
ทางการเงิน และภาระผูกพั นในการขยายวงเงินสินเชื่อที่ไม่ สามารถยกเลิกได้ ไว้ ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อทางการเงิ น ข้ อกํา หนดดั งกล่ าวยกเลิ ก
หลั กเกณฑ์ในมาตรฐานการบั ญชี ระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 39 เรื่ อง การวัดมู ลค่ าเครื่ องมื อ
ทางการเงิน สําหรับการรับรู้รายการผลขาดทุนด้ านเครดิต โดยตามข้ อกําหนดเรื่องการด้ อยค่า
ภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 การรับรู้ผลขาดทุนด้ านเครดิตไม่จาํ เป็ นต้ อง
รอให้ เกิดเหตุการณ์ด้านเครดิตขึ้นก่อน แต่ กิจการจะบันทึกผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะ
เกิดขึ้น และบันทึกการเปลี่ยนแปลงในผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ
โดยจํานวนผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะถูกวัดมูลค่าใหม่ ทุกวันที่รายงานเพื่อให้
สะท้ อ นการเปลี่ ย นแปลงของความเสี่ ย งด้ านเครดิ ต จากที่ เ คยรั บ รู้ รายการเมื่ อ เริ่ ม แรก
เพื่อนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างทันเวลามากขึ้น

การบัญชีป้องกันความเสีย่ ง
10

ในเดือนพฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศได้ เพิ่มข้ อกําหนด
ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
ทางการเงิน ข้ อกําหนดดังกล่าวปรับปรุงการบัญชีป้องกันความเสี่ยงให้ สอดคล้ องกับการบริหาร
ความเสี่ยงมากขึ้น ให้ เป็ นมาตรฐานที่เป็ นหลักการมากขึ้น และแก้ ไขในเรื่องความไม่สอดคล้ องกัน
และจุดอ่อนที่พบในรูปแบบการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 39 เรื่อง การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน แต่ในการพิจารณาข้ อกําหนดทั่วไปสําหรับ
การบัญชีป้องกันความเสี่ยงเหล่ านี้ คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศไม่ ได้
กําหนดวิธกี ารบัญชีท่เี ฉพาะเจาะจงสําหรับการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือการป้ องกันความเสี่ยงในระดับมห
ภาค แต่ คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศจะพิจารณาเรื่องดังกล่ าวเป็ นส่วน
หนึ่งของหัวข้ อที่จะหารือกันต่อไป และในเดือนเมษายน 2557 ได้ มีการเผยแพร่ร่างเพื่อหารือ
เรื่อง การบัญชีสาํ หรับการบริหารความเสี่ยงแบบพลวัต โดยให้ แนวทางในการประเมินมูลค่ า
พอร์ตโฟลิโอสําหรับการป้ องกันความเสี่ยงในระดับมหภาค ดังนั้น ข้ อยกเว้ นในมาตรฐานการ
บัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 สําหรับการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมสําหรับความ
เสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงินจึงยังคงถือปฏิบัติ
ต่อไป คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศได้ ให้ ทางเลือกในการถือปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 หรือ
ยังคงถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงที่ใช้ อยู่ในปัจจุบันตามมาตรฐาน
การบัญชีระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 39 สําหรับการบัญชีป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด เนื่องจาก
ข้ อกําหนดสําหรับการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในระดับมหภาคยังไม่แล้ วเสร็จ

ข้อกําหนดอื่นๆ
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นอกจากแผนงานทั้ ง สามส่ ว นดั ง กล่ า วนั้ น ในเดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2552 คณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศได้ เผยแพร่ ร่างมาตรฐาน เรื่อง การตัดรายการ (ข้ อเสนอ
การปรั บปรุง มาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 39 เรื่ อง การวัดมูลค่ าเครื่ องมือ
ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่องมือ
ทางการเงิน) อย่างไรก็ตาม ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ระหว่ า งประเทศได้ ป รั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ์ แ ละแผนการทํา งานและตั ด สิ น ใจที่จะคงข้ อกําหนด
การตัดรายการสําหรั บสินทรั พย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ไว้ ในมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 แต่ยังคงดําเนินการให้ แล้ วเสร็จในส่วนของการปรับปรุงข้ อกําหนด
ของการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ข้ อ กํา หนดของการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ฉบั บ ใหม่ อ อกในเดื อ นตุ ล าคม
พ.ศ. 2553 โดยเป็ นการปรั บ ปรุ ง ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 7 ซึ่ ง มี
ผลบังคับใช้ ต้งั แต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ข้ อกําหนด
เกี่ย วกับ การตั ด รายการสํา หรั บ สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น และหนี้ สิน ทางการเงิ น ในมาตรฐาน
การบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศ ฉบั บ ที่ 39 ได้ ถู ก ยกไปไว้ ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
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ผลจากการเพิ่ ม ข้ อ กํา หนดตามที่ร ะบุ ใ นข้ อ 7 และ 11 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และบทอธิบายเหตุผลของข้ อกําหนดได้ ถูกปรับเปลี่ยนใน
พ.ศ. 2553 มีการจัดลําดับและจัดเรียงหลายๆ ย่อหน้ าใหม่ และได้ เพิ่มย่อหน้ าใหม่ๆ เพิ่มเติม
สําหรับแนวทางในการนํามาปฏิบัติท่ยี กมาจากมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39
เรื่ อง การวัดมู ลค่ าเครื่ องมือทางการเงิน นอกจากนี้ยังเพิ่มเนื้อหาส่วนใหม่ ๆ ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 อย่างไรก็ดี การปรับเปลี่ยนนี้ไม่ได้ เปลี่ยนแปลงข้ อกําหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 นอกจากนี้บทอธิบายเหตุผลของข้ อกําหนด
สํา หรั บ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 มี ก ารขยายเพิ่ ม เติ ม ใน พ.ศ. 2553
เพื่อรวมบทอธิบายเหตุผลของข้ อกําหนดจากมาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 39
ที่อธิบายแนวปฏิบัติท่ยี กมาใช้ โดยไม่ได้ มีการพิจารณาใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงการใช้
ถ้ อยคําอีกเล็กน้ อย

13

ใน พ.ศ. 2557 การเพิ่มข้ อกําหนดตามที่ระบุในข้ อ 9 ทําให้ มีการเปลี่ยนแปลงการเรียงย่อหน้ า
เล็ก น้ อ ยในแนวปฏิบั ติ ก ารนํา ไปใช้ ใ นบทที่ 5 (การวั ด มู ล ค่ า ) ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน โดยเฉพาะในย่อหน้ าที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่า
เงินลงทุ นในตราสารทุ นและสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับเงินลงทุนดังกล่ าวมีการเปลี่ยนหมายเลข
อ้ างอิงเป็ นภาคผนวกย่อหน้ าที่ ข5.2.3 ถึง ข5.2.6 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ
ข้ อกําหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงหมายเลขอ้ างอิงเกิดขึ้นจากการเพิ่มข้ อกําหนดสําหรับราคา
ทุนตัดจําหน่ายและการด้ อยค่าในหมวดที่ 5.4 และ 5.5

**คํานํานี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ **
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เรือ่ ง
เครือ่ งมือทางการเงิน
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สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

บทที่
1 วัตถุประสงค์
2 ขอบเขต
3 การรับรูร้ ายการและการตัดรายการ

1.1
2.1
3.1.1

3.1 การรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรก
3.2 การตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน
3.3 การตัดรายการของหนี้ สินทางการเงิน

3.1.1
3.2.1
3.3.1

4

การจัดประเภทรายการ

4.1.1

4.1
4.2
4.3
4.4

การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน
การจัดประเภทรายการของหนี้ สินทางการเงิน
อนุพนั ธ์แฝง
การจัดประเภทรายการใหม่

4.1.1
4.2.1
4.3.1
4.4.1

5

การวัดมูลค่า

5.1.1

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

การวัดมูลค่าเมือ่ เริม่ แรก
การวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงิน
การวัดมูลค่าภายหลังของหนี้ สินทางการเงิน
การวัดมูลค่าราคาทุนตัดจํ าหน่าย
การด้อยค่า
การจัดประเภทรายการใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงิน
ผลกําไรและขาดทุน

5.1.1
5.2.1
5.3.1
5.4.1
5.5.1
5.6.1
5.7.1

6

การบัญชีป้องกันความเสีย่ ง

6.1.1

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

วัตถุประสงค์และขอบเขตของการบัญชีป้องกันความเสีย่ ง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันความเสีย่ ง
รายการทีม่ ีการป้องกันความเสีย่ ง
การเข้าเงือ่ นไขการบัญชีป้องกันความเสีย่ ง
การบัญชีสําหรับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสีย่ งทีเ่ ข้าเงือ่ นไข
การป้องกันความเสีย่ งของกลุ่มของรายการ
ทางเลือกในการเลือกกําหนดฐานะเปิ ดด้านเครดิตวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน

6.1.1
6.2.1
6.3.1
6.4.1
6.5.1
6.6.1

วันถือปฏิบตั ิ และการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง

7.1.1

7
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7.1 วันถือปฏิบตั ิ
7.2 การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
7.3 ย่อหน้านี้ ไม่เกีย่ วข้อง

7.1.1
7.2.1

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก คํานิยาม
ภาคผนวก ข แนวทางปฏิบตั ิ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรือ่ ง เครื่องมือทางการเงิน
บทที่ 1 วัตถุประสงค์
1.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดหลักการสําหรับการรายงาน
ทางการเงินสําหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินเพื่อเสนอข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับ
การตัดสินใจและเป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงินในการประเมินถึงจํานวนเงิน จังหวะเวลา และ
ความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ

บทที่ 2 ขอบเขต
2.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ต้องถือปฏิ บตั ิ กบั ทุกกิจการสําหรับเครื่องมือทาง
การเงินทุกประเภท ยกเว้นรายการต่อไปนี้
2.1.1
ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และการร่วมค้า ตามที่กําหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
เรื่อง เงินลงทุ นในบริษัทร่ วมและการร่ วมค้า อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 10 มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 27 หรื อ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 กําหนดหรืออนุ ญาตให้กิจการถือปฏิบตั ิกบั ส่วนได้
เสียในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือการร่วมค้า ตามข้อกําหนดบางส่วนหรือทั้งหมด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้ กิ จ การต้อ งนํา มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิ บตั ิกบั อนุ พนั ธ์ที่เชื่อมโยงกับส่วนได้เสียใน
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือการร่ วมค้า เว้นแต่อนุ พนั ธ์น้ นั เป็ นไปตามคํานิยาม
ของตราสารทุ น ของกิ จ การตามที่กํ า หนดในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 32
เรือ่ ง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
2.1.2
สิ ทธิ และภาระผู กพันภายใต้ส ญ
ั ญาเช่ าที่ถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรือ่ ง สัญญาเช่า อย่างไรก็ตาม
2.1.2.1 ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าเงินทุน (กล่าวคือ เงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่า
เงิ นทุ น) และลู กหนี้ ตามสัญญาเช่ าดําเนินงานที่รบั รู โ้ ดยผู ใ้ ห้เ ช่ า
ให้ป ฏิ บ ตั ิ ต ามข้อ กํ า หนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับนี้ ในเรือ่ งการตัดรายการและการด้อยค่า
2.1.2.2 เจ้าหนี้ สัญญาเช่าทีร่ บั รูโ้ ดยผูเ้ ช่า ให้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ ในเรื่ องการตัดรายการ ตามที่ ระบุ ไว้
ในย่อหน้าที่ 3.3.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
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2.1.3
2.1.4

2.1.5

2.1.6

และ
2.1.2.3 อนุ พนั ธ์ที่แฝงในสัญญาเช่า ให้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
การรายงานฉบับนี้ ในเรือ่ งอนุพนั ธ์แฝง
สิ ทธิ และภาระผู กพันของนายจ้างที่เกิ ดจากแผนสิ ทธิ ประโยชน์ของพนักงาน
ทีถ่ อื ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เครื่องมือทางการเงินที่ออกโดยกิจการที่เป็ นไปตามคํานิยามของตราสารทุน
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
(ซึ่ งรวมถึง สิทธิเลือกและใบสําคัญแสดงสิทธิ) หรือรายการที่ตอ้ งจัดประเภท
เป็ นตราสารทุนตามข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้าที่ 16ค
และ 16ง ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือตราสารทุน
ดัง กล่ า ว ต้อ งถื อ ปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้ กับ
เครือ่ งมือทางการเงินเหล่านั้น เว้นแต่จะเป็ นไปตามข้อยกเว้นในย่อหน้าที่ 2.1.1
ดังกล่าวข้างต้น
สิ ท ธิ แ ละภาระผู ก พัน ที่ เ กิ ด ขึ้ นภายใต้ (1) สัญ ญาประกัน ภัย ตามที่ ร ะบุ ใ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรือ่ ง สัญญาประกันภัย นอกเหนือจาก
สิ ท ธิ แ ละภาระผู ก พัน ของผู อ้ อกที่ เ กิ ด ภายใต้ส ญ
ั ญาประกัน ภัย ที่เ ป็ นไปตาม
คํานิยามของสัญญาคํ้าประกันทางการเงิน หรือ (2) สัญญาทีอ่ ยู่ในขอบเขตของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เนือ่ งจากสัญญาดังกล่าวมีลกั ษณะ
การร่ วมรับผลประโยชน์ตามดุ ลยพินิจ อย่างไรก็ ตาม มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ ถือปฏิบตั ิกบั อนุ พนั ธ์ที่แฝงอยู่ในสัญญาซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขต
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 หากอนุ พนั ธ์แฝงดังกล่าวด้วยตัว
ของอนุ พ ัน ธ์เ องไม่ เ ป็ นสัญ ญาภายใต้ข อบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 4 นอกจากนั้น ถ้าผูอ้ อกสัญญาคํ้าประกันทางการเงินได้แจ้ง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่ อนหน้านี้ ว่ าผู อ้ อกสัญญาพิจารณาสัญญาดังกล่ าวเป็ น
สัญญาประกันภัย และได้ใช้วิธีการบัญชีสําหรับสัญญาประกันภัย ผูอ้ อกสัญญา
อาจเลื อ กที่ จ ะถื อ ปฏิ บ ตั ิ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้ หรื อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 กับสัญญาคํ้าประกันทางการเงิน
ดังกล่าว (ดู ย่อหน้าที่ ข2.5 ถึง ข2.6) โดยผูอ้ อกสัญญาอาจเลือกถือปฏิ บตั ิได้
สําหรับแต่ละสัญญา แต่เมือ่ เลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
สัญญาฟอร์เวิรด์ ใดๆ ระหว่างผูซ้ ื้ อและผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะขายหุน้ เพือ่ ซื้ อหรือ
ขายกิ จ การที่ ถู ก ซื้ อซึ่ ง นํ า ไปสู่ ก ารรวมธุ ร กิ จ ณ วัน ที่ ซื้ อในอนาคต ภายใต้
ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุ รกิจ
โดยระยะเวลาของสัญ ญาฟอร์เ วิ รด์ ต้อ งไม่ เ กิ น ระยะเวลาที่ส มเหตุ สมผลซึ่ ง
ตามปกติจําเป็ นต้องใช้เพือ่ ได้รบั การอนุมตั ิและการทํารายการให้แล้วเสร็จ
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2.1.7

2.2

2.3

ภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อนอกเหนือจากภาระผูกพันที่อธิบายในย่อหน้าที่ 2.3
อย่ างไรก็ ตาม ผู อ้ อกภาระผู ก พันวงเงิ นสิ น เชื่อต้องถือปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนด
เรื่องการด้อยค่ าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กับภาระผูกพัน
วงเงิ นสิ น เชื่อซึ่ งไม่ ไ ด้ถู ก กําหนดเป็ นอย่ างอื่นภายใต้ขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ นอกจากนี้ ภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อทั้งหมดให้
ปฏิ บ ัติ ต ามข้อ กํ า หนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้ ใน
เรือ่ งการตัดรายการ
2.1.8
เครื่องมือทางการเงิน สัญญา และภาระผูกพันภายใต้รายการการจ่ ายโดยใช้หนุ้
เป็ นเกณฑ์ที่ตอ้ งปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ยกเว้นสัญญาภายใต้ขอบเขตของย่อหน้าที่ 2.4 ถึง
2.7 ทีต่ อ้ งปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
2.1.9
สิทธิที่จะได้รบั ชําระเงินเพือ่ ชดเชยกิจการสําหรับรายจ่ ายที่กิจการต้องจ่ ายเพื่อ
ชํ า ระหนี้ สิ น ซึ่ ง กิ จ การรับ รู เ้ ป็ นประมาณการหนี้ สิ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้ น และสินทรั พย์ที่อาจ
เกิดขึ้ น หรื อหนี้ สินซึ่ งกิจการได้รบั รู เ้ ป็ นประมาณการหนี้ สินในรอบระยะเวลา
รายงานก่อนหน้า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37
2.1.10 สิ ท ธิ และภาระผู ก พันภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า ที่เป็ นเครื่องมือทางการเงิน
เว้นแต่ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 15 กําหนดให้ปฏิ บตั ิ ต าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการด้อยค่ าของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ต้องถือปฏิ บตั ิ
กับสิทธิ ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทํากับ
ลู กค้า ระบุ ให้ถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เพื่อให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการรับรูผ้ ลกําไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่า
ภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อต่อไปนี้ อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
2.3.1
ภาระผู ก พันวงเงิ นสิ น เชื่อที่กิ จ การเลือกกํ า หนดให้เ ป็ นหนี้ สิ นทางการเงิ น ซึ่ ง
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน (ดู ย่อหน้าที่ 4.2.2) กิจการที่
มีวิธีปฏิ บตั ิ ในอดีตที่ขายสิ นทรัพย์ที่เกิดจากภาระผู กพันวงเงิ นสิ นเชื่อภายใน
ระยะเวลาอันสั้นหลังจากที่เกิดภาระผู กพันแล้ว ต้องถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ สําหรับภาระผู กพันวงเงิ นสิ นเชื่อทั้งหมดของ
กิจการทีจ่ ดั อยู่ในประเภทเดียวกัน
2.3.2
ภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อที่สามารถชําระสุทธิ เป็ นเงินสดหรือโดยการส่ งมอบ
หรือออกเครื่องมือทางการเงินอื่น ภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อดังกล่าวเป็ นอนุพนั ธ์
ภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อไม่ถือว่าเป็ นการชํ าระสุทธิ เพียงแค่ เพราะสินเชื่อนั้น
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2.3.3

มีการจ่ ายชําระเป็ นงวด (เช่ น สินเชื่อก่ อสร้างที่อยู่อาศัยที่มีการจ่ ายชําระเป็ น
งวดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้าง)
ภาระผู ก พัน ที่ จ ะให้กู ้ยื ม เงิ น ในอัต ราดอกเบี้ ยตํ ่า กว่ า อัต ราดอกเบี้ ยตลาด
(ดู ย่อหน้าที่ 4.2.1.4)

2.4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั สัญญาที่จะซื้ อหรือจะขายรายการ
ที่ไม่ใช่ รายการทางการเงินซึ่ งสามารถชําระสุทธิเป็ นเงินสดหรือเครื่องมือทางการเงินอื่น
หรื อ โดยการแลกเปลี่ย นเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น เสมื อ นว่ า สัญ ญาดัง กล่ า วเป็ นเครื่อ งมือ
ทางการเงิน ยกเว้นสัญญาซึ่งทําขึ้ นและถือไว้โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ รับหรือส่งมอบรายการ
ที่ไ ม่ ใ ช่ รายการทางการเงินตามข้อกําหนดการใช้ การขาย หรื อการซื้ อที่คาดการณ์ของ
กิจการ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั สัญญาซึ่ ง
กิจการเลือกกําหนดให้วดั มู ลค่ าด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนตามที่กล่าวไว้ใน
ย่อหน้าที่ 2.5

2.5

สัญญาจะซื้ อหรือสัญญาจะขายรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน ซึ่งสามารถชําระสุทธิเป็ น
เงิ น สดหรื อ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น อื่ น หรื อ โดยการแลกเปลี่ ย นเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
เสมือนหนึ่งว่าสัญญาดังกล่าวเป็ นเครื่องมือทางการเงิน กิจการอาจเลือกกําหนดให้สญ
ั ญา
ดัง กล่ า ววัด มู ล ค่ า ด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น ทั้ง นี้ เมื่ อ กํ า หนดแล้ว จะ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ แม้ว่าสัญญานั้นจะทําขึ้ นโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ รับหรือส่งมอบรายการ
ที่ ไ ม่ ใ ช่ ร ายการทางการเงิ น เพื่อ ให้เ ป็ นไปตามข้อ กํ า หนดการใช้ การขาย หรื อ การซื้ อ
ที่คาดการณ์ของกิจการ การเลือกกําหนดวิธีการวัดมู ลค่านี้ ให้กระทําได้เฉพาะเมื่อเริ่มต้น
สัญญาและเพือ่ เป็ นการขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องของการรับรูร้ ายการอย่างมีนยั สําคัญ
(บางครั้งเรียกว่า การจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชี (accounting mismatch)) ซึ่งการ
จับคู่ อย่ างไม่ เหมาะสมทางการบัญชี จะเกิดขึ้ นจากการไม่รบั รู ส้ ญ
ั ญานั้นเนื่องจากสัญญา
ดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ (ดูย่อหน้าที่ 2.4)

2.6

สัญญาจะซื้อหรือสัญญาจะขายรายการที่ไม่ ใช่ รายการทางการเงินสามารถชําระสุทธิเป็ นเงินสด
หรือเครื่องมือทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินได้ หลายวิธี ซึ่งรวมถึง
กรณีต่อไปนี้
2.6.1
เมื่อเงื่อ นไขในสัญ ญายอมให้ คู่ สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งชํา ระสุทธิเป็ นเงิน สดหรื อ
เครื่องมือทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงิน
2.6.2
เมื่ อ ไม่ ไ ด้ มี ก ารระบุ วิ ธีชํา ระไว้ ชั ด เจนในสัญ ญาว่ า จะชํา ระสุ ท ธิ ด้ ว ยเงิ น สดหรื อ
เครื่องมือทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงิน แต่กจิ การมี
วิ ธีป ฏิบั ติ ส าํ หรั บ สัญ ญาที่มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กัน โดยชํา ระสุท ธิเ ป็ นเงิ น สดหรื อ
เครื่องมือทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงิน (ไม่ ว่าจะ
ด้ วยการเข้ าทํารายการกับคู่สญ
ั ญาโดยการทําสัญญาหักกลบหรือโดยการขายสัญญา
ก่อนที่จะมีการใช้ สทิ ธิตามสัญญานั้นหรือก่อนสัญญาหมดอายุ)
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เมื่อกิจการมีวิธปี ฏิบัติสาํ หรับสัญญาที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกันในการรับมอบรายการ
อ้ า งอิ ง และขายรายการดั ง กล่ า วภายในระยะเวลาอั น สั้ น หลั ง การรั บ มอบเพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการทํากําไรจากความผันผวนในระยะสั้นของราคาหรือส่วนต่างของ
ผู้ค้า และ
2.6.4
เมื่อรายการที่ไม่ ใช่ รายการทางการเงินเป็ นสาระของสัญญาซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็ น
เงินสดได้ ทนั ที
สัญญาซึ่งเป็ นไปตามย่อหน้ าที่ 2.6.2 หรือ 2.6.3 ที่ไม่ได้ จัดทําขึ้นเพื่อรับหรือส่งมอบรายการที่
ไม่ใช่ รายการทางการเงินตามข้ อกําหนดการใช้ การขาย หรือการซื้อที่คาดการณ์ของกิจการอยู่
ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ กิจการประเมินสัญญาอื่น ๆ
ตามย่อหน้ าที่ 2.4 เพื่อพิจารณาว่าสัญญาดังกล่าวจัดทําขึ้นและถือไว้ เพื่อรับหรือส่งมอบรายการ
ที่ไม่ ใช่ รายการทางการเงินตามข้ อกําหนดการใช้ การขาย หรือการซื้อที่คาดการณ์ของกิจการ
หรื อ ไม่ และเพื่ อ พิ จ ารณาว่ า สั ญ ญาดั ง กล่ า วอยู่ ภ ายใต้ ข อบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้หรือไม่
2.6.3

2.7

การออกสิทธิเลือกที่จะซื้อหรือจะขายรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน ซึ่งสามารถชําระสุทธิเป็ น
เงินสดหรือเครื่องมือทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงิน ตามย่อหน้ าที่
2.6.1 หรื อ 2.6.4 อยู่ ภ ายใต้ ข อบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ สัญ ญา
ดังกล่ าวต้ องไม่ เป็ นสัญญาที่จัด ทําขึ้น เพื่ อรั บหรื อส่ งมอบรายการที่ไ ม่ ใช่ รายการทางการเงิ น
ตามข้ อกําหนดการใช้ การขาย หรือการซื้อที่คาดการณ์ของกิจการ

บทที่ 3 การรับรูร้ ายการและการตัดรายการ
3.1

การรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรก

3.1.1 กิจการต้องรับรู ส้ ินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
เมือ่ กิจการเป็ นคู่สญ
ั ญาตามข้อกําหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น (ดู ย่อหน้าที่
ข3.1.1 และ ข3.1.2) เมื่อกิจการรับรู ส้ ินทรัพย์ทางการเงินใดๆ เป็ นครั้งแรก กิจการต้อง
จั ดประเภทสิ นทรัพย์ท างการเงิ นดัง กล่ า วตามย่ อ หน้าที่ 4.1.1 ถึ ง 4.1.5 และวัด มู ล ค่ า
ตามย่อหน้าที่ 5.1.1 ถึง 5.1.3 เมื่อกิจการรับรูห้ นี้ สินทางการเงินใดๆ เป็ นครั้งแรก กิจการ
ต้องจัดประเภทหนี้ สินทางการเงินดังกล่าวตามย่อหน้าที่ 4.2.1 และ 4.2.2 และวัดมู ลค่ า
ตามย่อหน้าที่ 5.1.1
การซื้ อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ
3.1.2 การซื้ อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ ต้องรับรูร้ ายการหรือตัดรายการ โดยใช้
การบัญชีวนั ซื้ อขายหรือการบัญชีวนั ชําระตามความเหมาะสม (ดู ย่อหน้าที่ ข3.1.3 ถึง ข3.1.6)
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3.2

การตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน

3.2.1

สําหรับงบการเงินรวม ย่อหน้ าที่ 3.2.2 ถึง 3.2.9 และย่อหน้ าที่ ข3.1.1 ข3.1.2 และ ข3.2.1 ถึง
ข3.2.17 ให้ ถือปฏิบัติในระดับงบการเงินรวม ดังนั้น ให้ กจิ การรวมบริษัทย่อยทั้งหมดให้ เป็ นกลุ่ม
กิจการก่อนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม แล้ วจึงถือ
ปฏิบัติตามย่อหน้ าดังกล่าวกับกลุ่มกิจการนั้น

3.2.2 กิจการต้องพิจารณาว่าย่อหน้าที่ 3.2.3 ถึง 3.2.9 ต้องถือปฏิ บตั ิกบั บางส่วนของสินทรัพย์
ทางการเงิน (หรือส่ วนหนึ่งของกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงิ นที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน)
หรื อ สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น ทั้ง จํ า นวน (หรื อ กลุ่ ม ของสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น ที่ มี ล ัก ษณะ
คล้ายคลึงกันทั้งจํ านวน) หรือไม่ แล้วจึ งประเมินว่ าการตัดรายการมีความเหมาะสมตาม
ข้อ กํ า หนดที่ ร ะบุ ใ นย่ อ หน้า ดัง กล่ า วหรื อ ไม่ และมากน้อ ยเพี ย งใด โดยมี ข ้อ พิ จ ารณา
ดังต่อไปนี้
3.2.2.1 ให้ถือปฏิ บตั ิย่อหน้าที่ 3.2.3 ถึง 3.2.9 กับบางส่วนของสินทรัพย์ทางการเงิน
(หรื อส่ วนหนึ่งของกลุ่มของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่มีลกั ษณะคล้า ยคลึง กัน )
ก็ต่อเมื่อส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ทางการเงินที่กิจการกําลังพิจารณาตัดรายการ
เป็ นไปตามเงือ่ นไขข้อใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้
3.2.2.1.1 ส่ วนหนึ่งของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวประกอบด้วยเพียงแค่
กระแสเงินสดที่ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงจากสินทรัพย์ทางการเงิน
(หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่คล้ายคลึงกัน) เช่ น เมื่อกิจการ
ขายแยกส่ ว นอัต ราดอกเบี้ ย (interest rate strip) ของสิ น ทรัพ ย์
ทางการเงิน ซึ่ งทําให้อีกฝ่ ายได้รบั สิทธิในกระแสเงินสดส่วนที่เป็ น
ดอกเบี้ ย แต่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ ใ นกระแสเงิ น สดส่ ว นที่ เ ป็ นเงิ น ต้น ของ
ตราสารหนี้ นั้น ให้กิจการถือปฏิ บตั ิตามย่อหน้าที่ 3.2.3 ถึง 3.2.9
สําหรับกระแสเงินสดส่วนทีเ่ ป็ นดอกเบี้ ย
3.2.2.1.2 ส่ วนหนึ่งของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่ าวประกอบด้วยเพียงแค่
ส่ วนแบ่ งตามสัดส่ วนอย่างเต็ มที่ (fully proportionate (pro rata)
share) ของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของ
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน) เช่น เมือ่ กิจการทํา
ข้อตกลงทีใ่ ห้อีกฝ่ ายได้สิทธิในส่วนแบ่งร้อยละ 90 ของกระแสเงินสด
ทั้งหมดจากตราสารหนี้ ให้กิจการถือปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 3.2.3 ถึง
3.2.9 กับร้อยละ 90 ของกระแสเงินสดนั้น หากมีคู่สญ
ั ญาหลายฝ่ าย
คู่ ส ัญ ญาแต่ ล ะฝ่ ายไม่ จํ า เป็ นต้อ งมี ส่ ว นแบ่ ง ตามสัด ส่ ว นของ
กระแสเงินสด ถ้ากิจการผูโ้ อนมีสิทธิในส่วนแบ่งตามสัดส่วนอย่าง
เต็มที่
3.2.2.1.3 ส่ วนหนึ่งของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวประกอบด้วยเพียงแค่
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ส่ วนแบ่งตามสัดส่วนอย่างเต็มที่ ของกระแสเงินสดที่ระบุ ไว้อย่าง
เฉพาะเจาะจงจากสินทรัพย์ทางการเงิน (หรื อกลุ่มของสินทรัพย์
ทางการเงิ น ที่มี ล กั ษณะคล้า ยคลึ ง กัน ) ตัว อย่ า งเช่ น เมื่อ กิ จ การ
ทํ าข้ อ ตกลงที่ ใ ห้ อี ก ฝ่ ายได้ สิ ท ธิ ในส่ วนแบ่ ง ร้ อ ยละ 90 ของ
กระแสเงินสดส่วนที่เป็ นดอกเบี้ ยจากสินทรัพย์ทางการเงิน ให้กิจการ
ถือปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 3.2.3 ถึง 3.2.9 กับร้อยละ 90 ของกระแส
เงินสดส่วนที่เป็ นดอกเบี้ ยดังกล่าว หากมีคู่สญ
ั ญาหลายฝ่ าย คู่ สญ
ั ญา
แต่ ละฝ่ ายไม่จําเป็ นต้องมีส่วนแบ่ งตามสัดส่ วนของกระแสเงิ นสดที่
ระบุ ไว้อย่ างเฉพาะเจาะจง ถ้ากิ จการผู โ้ อนมี สิ ทธิ ในส่ วนแบ่ งตาม
สัดส่วนอย่างเต็มที่
3.2.2.2 ในกรณีอื่นทั้งหมดให้กิจการถือปฏิ บตั ิตามย่อหน้าที่ 3.2.3 ถึง 3.2.9 กับสินทรัพย์
ทางการเงินทั้งจํ านวน (หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึง
กันทั้งจํ านวน) เช่น เมือ่ กิจการโอน (1) สิทธิในร้อยละ 90 แรกสุดหรือหลังสุด
ของเงินสดที่ได้รบั จากสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงิน)
หรือ (2) สิทธิในร้อยละ 90 ของกระแสเงินสดจากกลุ่มลูกหนี้ แต่กิจการให้การ
คํ้ าประกันเพื่อชดเชยผลขาดทุนด้านเครดิตให้แก่ ผูซ้ ื้ อไม่ เกิ นร้อยละ 8 ของ
จํ านวนเงินต้นของลูกหนี้ ให้กิจการถือปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 3.2.3 ถึง 3.2.9 กับ
สินทรัพย์ทางการเงินทั้งจํ านวน (หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกันทั้งจํ านวน)
ในย่ อ หน้า ที่ 3.2.3 ถึ ง 3.2.12 คํ า ว่ า “สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น ” หมายถึ ง บางส่ ว นของ
สินทรัพย์ทางการเงิน (หรือส่วนหนึง่ ของกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินทีม่ ีลกั ษณะคล้ายคลึง
กัน) ตามที่ระบุ ในย่อหน้าที่ 3.2.2.1 หรือหมายถึงสินทรัพย์ทางการเงินทั้งจํ านวน (หรื อ
กลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินทีม่ ีลกั ษณะคล้ายคลึงกันทั้งจํ านวน)
3.2.3 กิจการต้องตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมือ่
3.2.3.1 สิทธิตามสัญญาทีจ่ ะได้รบั กระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือ
3.2.3.2 กิจการโอนสินทรัพย์ทางการเงินตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 3.2.4 และ 3.2.5 และ
การโอนนั้นเข้าเงือ่ นไขการตัดรายการตามย่อหน้าที่ 3.2.6
(ดู ย่อหน้าที่ 3.1.2 สําหรับการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ)
3.2.4 กิจการโอนสินทรัพย์ทางการเงิน ก็ต่อเมือ่ เป็ นไปตามเงือ่ นไขข้อใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้
3.2.4.1 กิจการโอนสิทธิตามสัญญาที่จะได้รบั กระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินนั้น
หรือ
3.2.4.2 กิจการยังคงไว้ซึ่งสิทธิตามสัญญาที่จะได้รบั กระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงิน
แต่รบั ภาระผูกพันตามสัญญาที่จะจ่ ายกระแสเงินสดนั้นให้กบั ผูร้ บั รายใดรายหนึง่
หรือมากกว่าหนึง่ รายตามข้อตกลงทีเ่ ป็ นไปตามเงือ่ นไขในย่อหน้าที่ 3.2.5
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3.2.5 เมื่อกิ จการยังคงไว้ซึ่งสิทธิ ตามสัญญาที่จะได้รบั กระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงิน
(“สินทรัพย์เดิม”) แต่ รบั ภาระผูกพันตามสัญญาที่จะจ่ ายกระแสเงินสดนั้นให้กบั กิจการใด
กิ จการหนึ่งหรื อหลายกิ จการ (“ผู ร้ บั คนสุ ดท้าย”) ให้กิ จการถือว่ ารายการดังกล่ าวเป็ น
การโอนสินทรัพย์ทางการเงิน ก็ต่อเมือ่ เป็ นไปตามเงือ่ นไขทั้งสามข้อดังต่อไปนี้
3.2.5.1 กิจการไม่มีภาระผูกพันทีจ่ ะจ่ ายเงินจํ านวนหนึง่ ให้กบั ผูร้ บั คนสุดท้าย หากกิจการ
ไม่ได้รบั ชําระเงินจํ านวนเดียวกันจากสินทรัพย์เดิม เงินล่วงหน้าระยะสั้นทีก่ ิจการ
ให้ไปโดยที่กิจการมีสิทธิที่จะได้รบั เงินต้นคืนเต็มจํ านวนรวมทั้งดอกเบี้ ยค้างรับ
ตามอัตราดอกเบี้ ยตลาด ไม่ถอื เป็ นการผิดเงือ่ นไขนี้
3.2.5.2 กิจการมีเงือ่ นไขตามสัญญาทีห่ า้ มมิให้กิจการขายสินทรัพย์เดิมหรือวางสินทรัพย์
เดิมเป็ นหลักประกัน นอกจากใช้เป็ นหลักประกันสําหรับภาระผูกพันที่จะจ่ าย
กระแสเงินสดให้แก่ผูร้ บั คนสุดท้าย
3.2.5.3 กิจการมีภาระผูกพันที่จะส่งมอบกระแสเงินสดใดๆ ที่กิจการรับชําระแทนผูร้ บั
คนสุดท้ายโดยไม่ ล่าช้าอย่างมีสาระสําคัญ นอกจากนั้น กิจการไม่ มีสิทธิ ที่จะ
นํา กระแสเงิ น สดดัง กล่ า วไปลงทุ น ใหม่ เว้น แต่ เ ป็ นเงิ นลงทุ น ในเงิ น สดหรื อ
รายการเทียบเท่ าเงินสด (ตามที่ระบุ ไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เรื่อง
งบกระแสเงินสด) ในช่วงระยะเวลาชําระสั้นๆ จากวันที่รบั ชําระถึงวันที่กําหนดให้
ส่งมอบกระแสเงินสดให้ผูร้ บั คนสุดท้าย และดอกเบี้ ยที่เกิดจากการลงทุนนั้นให้
ส่งผ่านไปยังผูร้ บั คนสุดท้ายด้วย
3.2.6 เมื่อกิจการโอนสินทรัพย์ทางการเงิน (ดู ย่อหน้าที่ 3.2.4) กิจการต้องประเมินว่ากิจการยัง
คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของของสินทรัพย์ทางการเงินไว้มาก
น้อยเพียงใด
3.2.6.1 หากกิจการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมด
ของสินทรัพย์ทางการเงิน กิจการต้องตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น และ
รับรูส้ ิทธิและภาระผูกพันใดๆ ที่เกิดขึ้ นหรือที่ยงั คงไว้จากการโอนเป็ นสินทรัพย์
หรือหนี้ สินแยกจากกัน
3.2.6.2 หากกิจการยังคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบ
ทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน กิจการต้องรับรูส้ ินทรัพย์ทางการเงินนั้นต่อไป
3.2.6.3 หากกิจการไม่ได้โอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความ
เป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน กิจการต้องพิจารณาว่ากิจการ
ยังคงมีการควบคุมสินทรัพย์ทางการเงินนั้นอยู่หรือไม่
3.2.6.3.1 หากกิจการไม่คงไว้ซึ่งการควบคุม กิจการต้องตัดรายการสินทรัพย์
ทางการเงินนั้น และรับรู ส้ ิทธิและภาระผูกพันใดๆ ที่เกิดขึ้ นหรือที่
ยังคงไว้จากการโอนเป็ นสินทรัพย์หรือหนี้ สินแยกจากกัน
3.2.6.3.2 หากกิ จ การยั ง คงไว้ ซึ่ ง การควบคุ ม กิ จ การต้ อ งรั บ รู ้ สิ น ทรั พ ย์
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ทางการเงินนั้นต่ อไปตราบเท่าที่กิจการยังคงมีความเกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนือ่ งในสินทรัพย์ทางการเงินนั้น (ดูย่อหน้าที่ 3.2.16)
3.2.7

การประเมินการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน (ดูย่อหน้ าที่ 3.2.6) ให้ เปรียบเทียบฐานะเปิ ด
ของกิ จ การทั้ ง ก่ อ นและหลั ง การโอนกั บ ความผั น ผวนของจํา นวนเงิ น และจั ง หวะเวลาของ
กระแสเงินสดสุทธิของสินทรัพย์ท่โี อน กิจการยังคงไว้ ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ น
เจ้ าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน หากฐานะเปิ ดต่อความผันผวนในมูลค่าปั จจุ บัน
ของกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตจากสินทรัพย์ทางการเงินนั้นไม่ เปลี่ยนแปลงอย่ างมีนัยสําคัญ
อันเป็ นผลมาจากการโอน (เช่น เนื่องจากกิจการขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยมีข้อตกลงที่จะซื้อ
คื นในราคาที่คงที่ หรื อราคาขายบวกผลตอบแทนของผู้ ให้ ก้ ู ยืม) กิจการโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินแล้ ว หากฐานะเปิ ดต่อ
ความผันผวนดังกล่ าวไม่ มีนัยสําคัญอีกต่อไปเมื่อเปรียบเทียบกับความผันผวนทั้งหมดในมูลค่า
ปั จจุ บันของกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงิน (เช่ น เนื่องจากกิจการ
ขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยมีสทิ ธิเลือกที่จะซื้อคืนด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือคืน หรือกิจการ
โอนส่วนแบ่ งตามสัดส่วนอย่ างเต็มที่ ของกระแสเงินสดจากสินทรั พย์ทางการเงินที่ใหญ่ กว่ าใน
ข้ อตกลงแล้ ว เช่น การโอนขายต่อเงินให้ ก้ ูยืม (loan sub-participation) ซึ่งเข้ าเงื่อนไขตามที่ระบุใน
ย่อหน้ าที่ 3.2.5)

3.2.8

บ่อยครั้งที่เป็ นที่ชัดเจนว่ากิจการโอนหรือยังคงไว้ ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ น
เจ้ าของเกือบทั้งหมดจึงไม่มีความจําเป็ นต้ องทําการคํานวณใดๆ ในกรณีอ่นื กิจการจําเป็ นต้ อง
คํานวณและเปรียบเทียบฐานะเปิ ดต่ อความผันผวนในมูลค่าปั จจุ บันของกระแสเงินสดสุทธิใน
อนาคตของกิจการทั้งก่อนและหลังการโอน ให้ กจิ การใช้ อตั ราดอกเบี้ยตลาดปัจจุบันที่เหมาะสม
เป็ นอัตราคิดลดในการคํานวณและการเปรียบเทียบดังกล่าว ให้ กจิ การพิจารณาความผันผวนใน
กระแสเงินสดสุทธิท่ีเป็ นไปได้ อย่ างมีเหตุผลทั้งหมดโดยให้ นาํ้ หนักมากกับผลลัพธ์ท่ีมีโอกาส
เกิดขึ้นสูง

3.2.9

การพิจารณาว่ากิจการยังคงไว้ ซ่ึงการควบคุม (ดูย่อหน้ าที่ 3.2.6.3) สินทรัพย์ท่โี อนหรือไม่น้ัน
ขึ้นอยู่ กับความสามารถของผู้รับโอนในการขายสินทรัพย์น้ัน หากผู้รับโอนมีความสามารถใน
ทางปฏิบัติท่ีจะขายสินทรั พย์น้ั นทั้งจํานวนให้ กับบุ คคลที่สามซึ่ งไม่ มีความเกี่ยวข้ องกัน และ
สามารถทําได้ เพี ยงฝ่ ายเดียวโดยไม่ จาํ เป็ นต้ องกําหนดข้ อจํากัดเพิ่มเติมในการโอน ให้ ถือว่ า
กิจการไม่คงไว้ ซ่ึงการควบคุม ในกรณีอ่นื ทั้งหมดให้ ถอื ว่ากิจการยังคงไว้ ซ่ึงการควบคุม
การโอนทีเ่ ป็ นไปตามเงือ่ นไขการตัดรายการ

3.2.10 หากกิ จ การโอนสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น ซึ่ ง การโอนนั้น เป็ นไปตามเงื่อ นไขการตัด รายการ
สินทรัพย์ทางการเงินทั้งจํ านวน และกิจการยังคงไว้ซึ่งสิทธิในการให้บริการสินทรัพย์ทางการเงิน
โดยได้รบั ค่าธรรมเนียม กิจการต้องรับรูส้ ินทรัพย์หรือหนี้ สินที่เกิดจากการให้บริการสําหรับ
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สัญญาบริการนั้น หากกิจการคาดว่าค่าธรรมเนียมที่จะได้รบั ชดเชยไม่เพียงพอสําหรับการ
ให้บริการของกิจการ กิจการต้องรับรู ห้ นี้ สินที่เกิดจากการให้บริการสําหรับภาระผูกพันการ
ให้บริการด้วยมู ลค่ายุติธรรม หากกิจการคาดว่าค่าธรรมเนียมที่จะได้รบั มากกว่าที่จะชดเชย
การให้บริการ กิจการต้องรับรูส้ ินทรัพย์ที่เกิดจากการให้บริการสําหรับสิทธิในการให้บริการ
ด้วยจํ านวนเงินที่กําหนดจากการปั นส่วนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินที่ใหญ่กว่า
ตามข้อกําหนดทีร่ ะบุในย่อหน้าที่ 3.2.13
3.2.11 ในกรณีที่การโอนทําให้กิจการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินทั้งจํ านวน แต่กิจการได้รบั
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ หรือรับหนี้ สินทางการเงินใหม่หรือหนี้ สินที่เกิดจากการให้บริการ
กิจการต้องรับรู ส้ ินทรัพย์ทางการเงินใหม่ หนี้ สินทางการเงินใหม่ หรือหนี้ สินที่เกิดจากการ
ให้บริการดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม
3.2.12 ในการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิ นทั้งจํ านวน กิ จการต้องรับรู ผ้ ลต่ างระหว่ างมู ลค่ า
ต่อไปนี้ ในกําไรหรือขาดทุน
3.2.12.1 มูลค่าตามบัญชี (วัดมูลค่า ณ วันทีต่ ดั รายการ) และ
3.2.12.2 สิ่งตอบแทนที่ได้รบั (รวมถึงสินทรัพย์ใหม่ใดๆ ที่ได้มาหักด้วยหนี้ สินใหม่ใดๆ
ทีร่ บั มา)
3.2.13 หากสินทรัพย์ที่โอนเป็ นส่วนหนึง่ ของสินทรัพย์ทางการเงินที่ใหญ่กว่า (เช่น เมื่อกิจการโอน
กระแสเงินสดส่วนทีเ่ ป็ นดอกเบี้ ย ซึ่งเป็ นส่วนหนึง่ ของตราสารหนี้ ดูย่อหน้าที่ 3.2.2.1) และ
ส่วนทีโ่ อนนั้นเป็ นไปตามเงือ่ นไขการตัดรายการทั้งจํ านวน มูลค่าตามบัญชีเดิมของสินทรัพย์
ทางการเงินที่ใหญ่กว่าต้องปั นส่วนระหว่างส่วนที่ยงั คงรับรูต้ ่อไป และส่วนที่ตดั รายการโดย
ใช้เกณฑ์มูลค่ายุติธรรมเปรียบเทียบของส่วนต่างๆ ดังกล่าว ณ วันทีโ่ อน เพือ่ วัตถุประสงค์นี้
กิจการต้องถือว่ าสินทรัพย์ที่เกิดจากการให้บริการที่ยงั คงอยู่ เป็ นส่วนที่รบั รู ต้ ่ อไป กิจการ
ต้องรับรูผ้ ลต่างระหว่างมูลค่าต่อไปนี้ ในกําไรหรือขาดทุน
3.2.13.1 มู ลค่ าตามบัญชี (วัดมู ลค่ า ณ วันที่ตดั รายการ) ที่ปันส่วนให้กบั ส่ วนที่ตดั รายการ
และ
3.2.13.2 สิง่ ตอบแทนที่ได้รบั สําหรับส่วนทีต่ ดั รายการ (รวมถึงสินทรัพย์ใหม่ใดๆ ที่ได้มา
หักด้วยหนี้ สินใหม่ใดๆ ทีร่ บั มา)
3.2.14 เมื่อกิจการปันส่วนมูลค่าตามบัญชีก่อนหน้ าของสินทรัพย์ทางการเงินที่ใหญ่กว่า ให้ กบั ส่วนที่รับรู้ต่อไป
และส่วนที่ตัดรายการให้ กจิ การวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนที่รับรู้ต่อไป ในกรณีท่กี จิ การเคยขายรายการ
ที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกับส่วนที่รับรู้ต่อไปหรือในกรณีท่มี ีรายการซื้อขายอื่นสําหรับรายการดังกล่าว
ให้ กิจการใช้ ราคาล่ าสุดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นประมาณการที่ดีท่ีสุดของมูลค่ ายุติธรรม
ในกรณีท่ไี ม่มีราคาซื้อขายหรือไม่มีรายการซื้อขายล่าสุดที่จะสนับสนุนมูลค่ายุติธรรมของส่วนที่
รับรู้ต่อไป ให้ กจิ การใช้ ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่ใหญ่กว่าโดยรวมและ
สิ่งตอบแทนที่ได้ รับจากผู้รับโอนสําหรับส่วนที่ตัดรายการเป็ นประมาณการที่ดีท่สี ดุ ของมูลค่าติธรรม
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 87/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562

19

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
การโอนทีไ่ ม่เป็ นไปตามเงือ่ นไขการตัดรายการ
3.2.15 หากการโอนไม่ ทํ า ให้เ กิ ด การตัด รายการ เนื่อ งจากกิ จ การยัง คงไว้ซึ่ ง ความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ที่โอน กิจการต้องรับรูร้ ายการ
สินทรัพย์ที่โอนทั้งจํ านวนต่ อไป และต้องรับรู ห้ นี้ สินทางการเงินสําหรับสิ่งตอบแทนที่ได้รบั
และในรอบระยะเวลารายงานหลังจากนั้น กิจการต้องรับรู ร้ ายได้ใดๆ จากสินทรัพย์ที่โอน
และค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่ กิดขึ้ นจากหนี้ สินทางการเงินดังกล่าว
ความเกีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ งในสินทรัพย์ทีโ่ อน
3.2.16 หากกิจการไม่ได้โอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของ
เกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ที่โอน และยังคงไว้ซึ่งการควบคุมสินทรัพย์ที่โอน กิจการยังคง
รับรูส้ ินทรัพย์ทีโ่ อนต่อไปตามขอบเขตของความเกีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ งของกิจการ ขอบเขต
ของความเกี่ยวข้องอย่างต่อเนือ่ งของกิจการในสินทรัพย์ที่โอน คือ ขอบเขตของที่กิจการมี
ฐานะเปิ ดต่อการเปลีย่ นแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ทีโ่ อน เช่น
3.2.16.1 เมื่อความเกี่ยวข้องอย่างต่ อเนื่องของกิจการอยู่ในรู ปของการคํ้าประกันของ
สิ น ทรัพ ย์ที่ โ อน ขอบเขตของความเกี่ ย วข้อ งอย่ า งต่ อ เนื่อ งของกิ จ การ คื อ
จํ านวนเงินที่ตํา่ กว่าระหว่าง (1) จํ านวนเงินของสินทรัพย์ และ (2) จํ านวนเงิน
สู งสุดของสิ่งตอบแทนที่ได้รบั ซึ่ งกิจการอาจถู กเรียกให้ชําระคืน (จํ านวนเงินที่
คํ้าประกัน)
3.2.16.2 เมือ่ ความเกีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ งของกิจการอยู่ในรูปของสิทธิเลือกทีก่ ิจการออก
หรือสิทธิเลือกที่กิจการซื้ อ (หรือทั้งสองอย่าง) บนสินทรัพย์ที่โอน ขอบเขตของ
ความเกี่ยวข้องอย่างต่ อเนื่องของกิจการ คือ จํ านวนเงินของสินทรัพย์ที่โอนซึ่ ง
กิจการอาจซื้ อคืน อย่างไรก็ตาม ในกรณีของสิทธิเลือกขายสินทรัพย์ที่กิจการ
ออกซึ่ งวัดมู ลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรม ขอบเขตของความเกี่ยวข้องอย่างต่อเนือ่ ง
ของกิ จ การจะจํ า กัด เพี ย งจํ า นวนเงิ น ที่ ตํ ่า กว่ า ระหว่ า งมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สินทรัพย์ทีโ่ อน และราคาใช้สิทธิเลือก (ดูย่อหน้าที่ ข3.2.13)
3.2.16.3 เมื่อความเกี่ยวข้องอย่างต่อเนือ่ งของกิจการอยู่ในรูปของสิทธิเลือกที่ชําระด้วย
เงิ นสดหรื อข้อกําหนดที่คล้ายคลึงกันของสินทรัพย์ที่โอน ขอบเขตของความ
เกีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ งของกิจการ จะวัดมูลค่าด้วยวิธีเดียวกันอันเป็ นผลมาจาก
สิทธิเลือกทีไ่ ม่ได้ชําระด้วยเงินสด ตามทีก่ ําหนดในย่อหน้าที่ 3.2.16.2 ข้างต้น
3.2.17 เมื่อกิจการยังคงรับรู ส้ ินทรัพย์ต่อไปตามขอบเขตของความเกี่ยวข้องอย่างต่ อเนื่อง ให้กิจการ
รับ รู ้ห นี้ สิ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งด้ว ย แม้ว่ า จะมี ข ้อ กํ า หนดในการวัด มู ล ค่ า อื่ น ๆ ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ สินทรัพย์ทีโ่ อนและหนี้ สินทีเ่ กีย่ วข้องจะวัดมูลค่าตามเกณฑ์ที่
สะท้อนถึงสิทธิและภาระผูกพันทีก่ ิจการยังคงไว้ หนี้ สินที่เกีย่ วข้องจะวัดมูลค่าด้วยวิธีที่ทําให้
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มูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทีโ่ อนและหนี้ สินทีเ่ กีย่ วข้อง คือ
3.2.17.1 ราคาทุนตัดจํ าหน่ายของสิทธิและภาระผูกพันที่กิจการยังคงไว้ หากสินทรัพย์ที่
โอนนั้นวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจํ าหน่าย หรือ
3.2.17.2 มู ลค่ าที่เท่ ากับมู ลค่ายุติธรรมของสิทธิและภาระผูกพันที่กิจการยังคงไว้ เมื่อมี
การวัดมู ลค่าแบบแยกเป็ นเอกเทศ หากสินทรัพย์ที่โอนนั้นวัดมู ลค่าด้วยมู ลค่า
ยุติธรรม
3.2.18 กิจการต้องรับรู ร้ ายได้ใดๆ ที่เกิดขึ้ นจากสินทรัพย์ที่โอนตามขอบเขตของความเกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนือ่ งของกิจการ และต้องรับรูค้ ่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่ กิดขึ้ นจากหนี้ สินทีเ่ กีย่ วข้อง
3.2.19 เพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมู ลค่าภายหลัง การรับรู ก้ ารเปลี่ยนแปลงในมู ลค่ายุติธรรมของ
สิ น ทรัพ ย์ที่ โ อนและหนี้ สิ น ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ให้ถื อ ปฏิ บ ตั ิ ต ามข้อ กํ า หนดในย่ อ หน้า ที่ 5.7.1
อย่างสมํา่ เสมอในแต่ละข้อกําหนด โดยต้องไม่หกั กลบ
3.2.20 หากขอบเขตของความเกี่ยวข้องอย่างต่ อเนื่องของกิจการเป็ นเพียงส่วนหนึ่งของสินทรัพย์
ทางการเงิน (เช่น เมือ่ กิจการยังคงไว้ซึ่งสิทธิเลือกทีจ่ ะซื้ อคืนสินทรัพย์ทีโ่ อนบางส่วน หรือยัง
คงไว้ซึ่งส่วนได้เสียคงเหลือที่ไม่ส่งผลให้กิจการยังคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดและกิจการยังคงไว้ซึ่งการควบคุม) ให้กิจการปั นส่วนมู ลค่า
ตามบัญชีก่อนหน้านี้ ของสินทรัพย์ทางการเงินระหว่างส่วนที่กิจการยังคงรับรู ต้ ่ อไปภายใต้
ความเกี่ยวข้องอย่ างต่ อ เนื่อง และส่ วนที่กิ จการไม่ รบั รู อ้ ี ก ต่ อไปโดยใช้เกณฑ์ของมู ลค่ า
ยุติธรรมเปรียบเทียบของส่วนต่างๆ เหล่านั้น ณ วันที่โอน เพือ่ วัตถุประสงค์นให้
ี้ กิจการถือ
ปฏิ บ ตั ิ ต ามข้อ กํ า หนดที่ร ะบุ ใ นย่ อ หน้า ที่ 3.2.14 กิ จ การต้อ งรับ รู ผ้ ลต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า
ต่อไปนี้ ในกําไรหรือขาดทุน
3.2.20.1 มูลค่าตามบัญชี (วัดมูลค่า ณ วันที่ตดั รายการ) ที่ปันส่วนให้กบั ส่วนที่ไม่รบั รูอ้ ีก
ต่อไป และ
3.2.20.2 สิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั สําหรับส่วนทีไ่ ม่รบั รูอ้ ีกต่อไป
3.2.21 หากสินทรัพย์ท่โี อนวัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่าย หนี้สินที่เกี่ยวข้ องไม่สามารถใช้ ทางเลือก
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ท่อี นุญาตให้ กจิ การเลือกกําหนดหนี้สนิ ทางการเงิน
ที่วัดมูลค่าด้ วยด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
การโอนทุกประเภท
3.2.22 ถ้าสินทรัพย์ที่โอนยังคงรับรูต้ ่อไป สินทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องต้องไม่หกั กลบ ในทํานอง
เดียวกันกิจการต้องไม่หกั กลบรายได้ใดๆ ที่เกิดขึ้ นจากสินทรัพย์ที่โอนกับค่ าใช้จ่ายใดๆ
ที่ เ กิ ด ขึ้ นจากหนี้ สิ น ที่ เ กี่ ย วข้อ ง (ดู ย่ อ หน้า ที่ 42 ของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 32
เรือ่ ง การแสดงรายการเครือ่ งมือทางการเงิน)
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3.2.23 หากผูโ้ อนมอบหลักประกันที่ไม่ใช่เงินสด (เช่น ตราสารหนี้ หรือตราสารทุน) ให้กบั ผูร้ บั โอน
การบัญ ชี สํ า หรับ หลัก ประกัน ของผู โ้ อนและผู ร้ ับ โอนขึ้ นอยู่ ก ับ ผู ร้ ับ โอนมี สิ ท ธิ ที่ จ ะนํ า
หลักประกันนั้นไปขายหรือวางเป็ นประกันอีกทอดหนึง่ หรือไม่ และผูโ้ อนได้ปฏิบตั ิผิดสัญญา
แล้วหรือไม่ ผูโ้ อนและผูร้ บั โอนต้องถือปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
3.2.23.1 หากผูร้ บั โอนมีสิทธิตามสัญญาหรือตามธรรมเนียมปฏิบตั ิที่จะนําหลักประกันไป
ขายหรือวางเป็ นประกันอี กทอดหนึ่ง เช่ นนี้ ผูโ้ อนต้องจัดประเภทรายการใหม่
สําหรับสินทรัพย์น้ นั ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ (เช่น ให้เป็ นสินทรัพย์
ที่ให้ยืม ตราสารทุนที่วางเป็ นประกัน หรือลูกหนี้ ซื้ อคืน) โดยแสดงแยกต่างหาก
จากสินทรัพย์อื่น
3.2.23.2 หากผูร้ บั โอนขายหลักประกันที่ได้รบั มา ผูร้ บั โอนต้องรับรูส้ ิ่งที่ตอบแทนที่ได้รบั
จากการขาย และรับรูห้ นี้ สินจากภาระผูกพันที่ตอ้ งส่งคืนหลักประกันด้วยมู ลค่า
ยุติธรรม
3.2.23.3 หากผู โ้ อนปฏิ บ ตั ิ ผิด สัญ ญาภายใต้ข อ้ กํ า หนดของสัญ ญา และไม่ มี สิ ท ธิ ที่จ ะ
ไถ่ถอนหลักประกันคืนอีกต่ อไป ผูโ้ อนต้องตัดรายการหลักประกันนั้น และผูร้ บั
โอนต้อ งรับ รู ห้ ลัก ประกัน เป็ นสิ น ทรัพ ย์โ ดยวัด มู ล ค่ า เมื่อ เริ่ม แรกด้ว ยมู ล ค่ า
ยุติธรรม หรือ ในกรณีที่ผูร้ บั โอนได้ขายหลักประกันดังกล่าวไปแล้ว ผูร้ บั โอน
ต้องตัดรายการภาระผูกพันทีต่ อ้ งส่งคืนหลักประกัน
3.2.23.4 ทั้ง นี้ ยกเว้น ที่ ไ ด้กํ า หนดไว้ใ นย่ อ หน้า ที่ 3.2.23.3 ผู โ้ อนยัง คงต้อ งยกยอด
หลักประกันเป็ นสินทรัพย์ และผูร้ บั โอนต้องไม่รบั รูห้ ลักประกันเป็ นสินทรัพย์
3.3
การตัดรายการของหนี้ สินทางการเงิน
3.3.1 กิจการต้องตัดรายการหนี้ สินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหนี้ สินทางการเงิน) ออกจาก
งบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะเมือ่ หนี้ สินทางการเงินนั้นสิ้ นสุดลง เช่น เมือ่ ภาระผูกพันที่ระบุ
ในสัญญาได้มีการปฏิบตั ิตามแล้ว ได้มีการยกเลิก หรือสิ้ นสุด
3.3.2 การแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ ที่มีความแตกต่างอย่างมากในข้อกําหนดระหว่างผูก้ ูแ้ ละผูใ้ ห้กู ้
ต้องถือเป็ นการสิ้ นสุดของหนี้ สินทางการเงินเดิม และถือเป็ นการรับรู ร้ ายการของหนี้ สิน
ทางการเงินใหม่ ในทํ านองเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงอย่ างมากในข้อกําหนดของหนี้ สิน
ทางการเงินที่มีอยู่หรือบางส่วนของหนี้ สินนั้น (ไม่ว่าจะเกิดขึ้ นเพราะปั ญหาทางการเงินของ
ลูกหนี้ หรือไม่ก็ตาม) ต้องถือปฏิ บตั ิเป็ นการสิ้ นสุดของหนี้ สินทางการเงินเดิม และถือเป็ น
การรับรูร้ ายการของหนี้ สินทางการเงินใหม่
3.3.3 กิจการต้องรับรู ใ้ นกําไรหรือขาดทุนสําหรับผลแตกต่ างระหว่ างมู ลค่าตามบัญชีของหนี้ สิน
ทางการเงิน (หรือบางส่วนของหนี้ สินทางการเงิน) ที่สิ้นสุดลงหรือที่ได้โอนให้กบั กิจการอื่น
และสิง่ ตอบแทนทีจ่ ่ ายซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ทีไ่ ม่ใช่เงินสดทีไ่ ด้โอนไปหรือหนี้ สินทีร่ บั มา
3.3.4

หากกิจการซื้อคืนหนี้สนิ ทางการเงินบางส่วน กิจการต้ องปันส่วนมูลค่าตามบัญชีก่อนหน้ านี้ของ
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หนี้สนิ ทางการเงินระหว่างส่วนที่กจิ การยังคงรับรู้ต่อไปและส่วนที่มีการตัดรายการ โดยใช้ เกณฑ์
ของมู ลค่ ายุ ติธรรมเปรี ยบเทียบของส่วนต่ างๆ เหล่ านั้น ณ วันที่ซ้ ือคืน ผลแตกต่ างระหว่ า ง
(1) มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ท่ีปั น ส่ ว นให้ กับ ส่ ว นที่มี ก ารตั ด รายการ และ (2) สิ่ง ตอบแทนที่จ่ า ย
ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่เงินสดที่ได้ โอนไปหรือหนี้สนิ ที่รับมาสําหรับส่วนที่ตัดรายการ ต้ องรับรู้
ในกําไรหรือขาดทุน
3.3.5

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

บทที่ 4 การจัดประเภทรายการ
4.1

การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน

4.1.1 ในกรณีที่ไม่ได้นาํ ย่อหน้าที่ 4.1.5 มาถือปฏิบตั ิ กิจการต้องจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน
เป็ นสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มู ลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจํ าหน่าย ด้วยมู ลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อด้วยมู ลค่ ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน ตามเกณฑ์
ทั้งสองข้อดังต่อไปนี้
4.1.1.1 ตามโมเดลธุรกิจ (business model) ของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน
และ
4.1.1.2 ตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
4.1.2 สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจํ าหน่ายเมือ่ เข้าเงือ่ นไขทั้งสองข้อ
ดังต่อไปนี้
4.1.2.1

กิจการถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์การถือ
ครองสินทรัพย์ทางการเงินเพือ่ รับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
4.1.2.2 ข้อกําหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่ งทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ ง
เป็ นการจ่ า ยเพี ย งเงิ น ต้น และดอกเบี้ ยจากยอดคงเหลื อ ของเงิ น ต้น ในวัน ที่
กําหนดไว้
ย่อหน้าที่ ข4.1.1ถึง ข4.1.26 ให้แนวทางในการปฏิบตั ิตามเงือ่ นไขเหล่านี้
4.1.2ก สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมู ลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อเข้า
เงือ่ นไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้
4.1.2ก.1 กิ จ การถื อ ครองสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น นั้น ตามโมเดลธุ ร กิ จ ที่ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์
เพือ่ รับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพือ่ ขายสินทรัพย์ทางการเงิน และ
4.1.2ก.2 ข้อกําหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่ งทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ ง
เป็ นการจ่ า ยเพี ย งเงิ น ต้น และดอกเบี้ ยจากยอดคงเหลื อ ของเงิ น ต้น ในวัน ที่
กําหนดไว้
ย่อหน้าที่ ข4.1.1ถึง ข4.1.26 ให้แนวทางในการปฏิบตั ิตามเงือ่ นไขเหล่านี้
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4.1.3 เพือ่ วัตถุประสงค์ของการถือปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 4.1.2.2 และ 4.1.2ก.2
4.1.3.1 เงินต้นคือมู ลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่รบั รู ร้ ายการเมื่อเริ่มแรก
ย่อหน้าที่ ข4.1.7ข ให้แนวปฎิบตั ิเพิม่ เติมเกีย่ วกับความหมายของเงินต้น
4.1.3.2 ดอกเบี้ ยประกอบด้วยสิง่ ตอบแทนสําหรับมูลค่าเงินตามเวลา สําหรับความเสีย่ ง
ด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือของเงินต้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ และ
สําหรับความเสี่ยงในการกู ย้ ืมอื่นและต้นทุน รวมถึงส่วนต่ างกําไร ย่อหน้าที่ ข
4.1.7ก และ ข4.1.9ก ถึง ข4.1.9จ ให้แนวปฏิบตั ิเพิม่ เติมเกีย่ วกับความหมาย
ของดอกเบี้ ย รวมถึงความหมายของมูลค่าเงินตามเวลา
4.1.4 สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่สินทรัพย์
ทางการเงินนั้นวัดมู ลค่ าด้วยราคาทุนตัดจํ าหน่ายตามย่อหน้าที่ 4.1.2 หรื อวัดมู ลค่ าด้วย
มู ลค่ ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหน้าที่ 4.1.2ก อย่างไรก็ตาม ณ วันที่
รับรูร้ ายการเมือ่ เริ่มแรก กิจการอาจเลือกให้เงินลงทุนในตราสารทุนบางรายการทีไ่ ม่เช่นนั้นแล้ว
จะวัดมู ลค่ าด้วยมู ลค่ ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน ให้แสดงการเปลี่ยนแปลงในมู ลค่ า
ยุติธรรมที่เกิดขึ้ นภายหลังในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ทั้งนี้ เมือ่ เลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
(ดูย่อหน้าที่ 5.7.5 ถึง 5.7.6)
ทางเลือกในการเลือกกําหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือ
ขาดทุน
4.1.5 ถึ ง แม้จ ะมี ข อ้ กํ า หนดตามย่ อ หน้า ที่ 4.1.1 ถึ ง 4.1.4 ณ วัน ที่ ร ับ รู ร้ ายการเมื่ อ เริ่ ม แรก
กิจการอาจเลือกกําหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินวัดมู ลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือ
ขาดทุน ทั้งนี้ เมือ่ กําหนดแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ หากการกําหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรือลด
ความไม่สอดคล้องของการวัดมูลค่าหรือการรับรูร้ ายการอย่างมีนยั สําคัญ (บางครั้งเรียกว่า
การจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชี ซึ่งอาจเกิดขึ้ นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือหนี้ สิน
หรือการรับรู ผ้ ลกําไรและขาดทุนจากรายการดังกล่าวด้วยเกณฑ์ที่แตกต่างกัน (ดู ย่อหน้าที่
ข4.1.29 ถึง ข4.1.32)
4.2

การจัดประเภทรายการของหนี้ สินทางการเงิน

4.2.1 กิจการต้องจัดประเภทหนี้ สินทางการเงินทั้งหมดเป็ นหนี้ สินทางการเงินที่วดั มู ลค่าภายหลัง
ด้วยราคาทุนตัดจํ าหน่าย ยกเว้น
4.2.1.1 หนี้ สินทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุ น หนี้ สิน
ดังกล่าวรวมถึงหนี้ สินอนุพนั ธ์ตอ้ งวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
4.2.1.2 หนี้ สินทางการเงินที่เกิดขึ้ นจากการโอนสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ เข้าเงื่อนไข
การตัด รายการหรื อ เมื่อ ถื อ ปฏิ บ ตั ิ ต ามเกณฑ์ค วามเกี่ ย วข้อ งอย่ า งต่ อ เนื่อ ง
ให้กิจการนําย่อหน้าที่ 3.2.15 และ 3.2.17 มาถือปฏิ บตั ิในการวัดมู ลค่ าของ
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4.2.1.3

4.2.1.4

4.2.1.5

หนี้ สินทางการเงินดังกล่าว
สั ญ ญาคํ้า ประกั น ทางการเงิ น ภายหลัง การรับ รู ร้ ายการเมื่อ เริ่ม แรก ผูอ้ อก
สัญญาดังกล่าวต้อง (ยกเว้นเมื่อถือปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 4.2.1.1 หรือ 4.2.1.2)
วัดมูลค่าภายหลังของสัญญาดังกล่าวด้วยมูลค่าทีส่ ูงกว่าระหว่าง
4.2.1.3.1 จํ านวนเงินของค่าเผือ่ ผลขาดทุนทีก่ ําหนดในหมวดที่ 5.5 และ
4.2.1.3.2 จํ านวนเงินที่รบั รู เ้ มื่อเริ่มแรก (ดู ย่อหน้าที่ 5.1.1) หักจํ านวนเงิน
สะสมของรายได้ (เมือ่ เหมาะสม) ทีร่ บั รูต้ ามหลักการของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรือ่ ง รายได้จากสัญญาทีท่ ํากับลูกค้า
ภาระผูกพันทีจ่ ะให้สินเชื่อทีอ่ ตั ราดอกเบี้ ยตํา่ กว่าอัตราดอกเบี้ ยตลาดผูใ้ ห้สินเชื่อ
ดังกล่าวต้อง (ยกเว้นเมือ่ ปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 4.2.1.1) วัดมู ลค่าภายหลังของ
ภาระผูกพันดังกล่าวด้วยมูลค่าทีส่ ูงกว่าระหว่าง
4.2.1.4.1 จํ านวนเงินของค่าเผือ่ ผลขาดทุนทีก่ ําหนดในหมวดที่ 5.5 และ
4.2.1.4.2 จํ านวนเงินที่รบั รู เ้ มื่อเริ่มแรก (ดู ย่อหน้าที่ 5.1.1) หักจํ านวนเงิน
สะสมของรายได้ (เมือ่ เหมาะสม) ทีร่ บั รูต้ ามหลักการของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรือ่ ง รายได้จากสัญญาทีท่ ํากับลูกค้า
สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ ายที่รบั รูโ้ ดยผูซ้ ื้ อในการรวมธุรกิจที่ถือปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุ รกิจ สิง่ ตอบแทนที่
คาดว่าจะต้องจ่ ายดังกล่าวต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยรับรูก้ าร
เปลีย่ นแปลงของมูลค่ายุติธรรมในกําไรหรือขาดทุน

ทางเลือกในการเลือกกําหนดให้หนี้ สินทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือ
ขาดทุน
4.2.2 ณ วันที่มีการรับรู ร้ ายการเมื่อเริ่มแรก กิจการอาจเลือกกําหนด (ไม่ สามารถยกเลิกได้)
ให้หนี้ สินทางการเงินวัดมู ลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน เมื่อข้อกําหนดใน
ย่ อ หน้า ที่ 4.3.5 อนุ ญ าตให้ทํ า ได้ หรื อ เมื่อ การกํ า หนดดัง กล่ า วส่ ง ผลให้ข อ้ มู ลดัง กล่ า ว
เกีย่ วข้องกับการตัดสินใจมากขึ้ นเนือ่ งจาก
4.2.2.1 การกําหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องในการวัดมูลค่าหรือการ
รับรู ร้ ายการอย่างมีนยั สําคัญ (บางครั้งอาจเรียกว่าการจับคู่อย่างไม่เหมาะสม
ทางการบัญชีที่จะเกิดจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือหนี้ สินหรือการรับรูผ้ ลกําไร
และขาดทุนจากรายการดังกล่าวด้วยเกณฑ์ทีแ่ ตกต่างกัน (ดู ย่อหน้าที่ ข4.1.29
ถึง ข4.1.32) หรือ
4.2.2.2 กลุ่มของหนี้ สินทางการเงินหรือสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่
มี ก ารบริ ห ารและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานด้ว ยเกณฑ์ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ซึ่ ง สอดคล้องกับกลยุท ธ์การบริ หารความเสี่ยง หรื อกลยุท ธ์การลงทุ นที่เ ป็ น
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ลายลักษณ์อกั ษร และข้อมู ลเกี่ยวกับกลุ่มดังกล่าวมีการนําเสนอเป็ นการภายใน
ต่อผูบ้ ริหารสําคัญของกิจการ (ตามคําจํ ากัดความในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข้อง) เช่น คณะกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของกิจการ (ดูย่อหน้าที่ ข4.1.33 ถึง ข4.1.36)
4.3

อนุ พนั ธ์แฝง

4.3.1

อนุ พั น ธ์ แ ฝง คื อ องค์ ป ระกอบของสั ญ ญาแบบผสมที่ ป ระกอบด้ วยสั ญ ญาหลั ก ที่ ไ ม่ ใ ช่
อนุ พันธ์ โดยกระแสเงินสดบางส่วนของเครื่ องมือทางการเงินแบบผสมนี้จะเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางที่คล้ ายคลึงกับอนุ พันธ์เดี่ยว อนุ พันธ์แฝงทําให้ กระแสเงินสดตามสัญญาบางส่วนหรือ
ทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราดอกเบี้ยที่กาํ หนด ราคาของเครื่องมือทางการเงิน ราคาสินค้ า
โภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีราคาหรือดัชนีอตั รา อันดับความน่าเชื่อถือ
ด้ านเครดิต หรือดัชนีความน่าเชื่อถือด้ านเครดิต หรือตัวแปรอื่นที่กาํ หนดไว้ ในกรณีของตัวแปร
ที่ไม่ ใช่ ตัวแปรทางการเงินที่ไม่ เฉพาะเจาะจงกับคู่สัญญาเท่านั้น อนุ พันธ์ท่ีผูกติดกับเครือ่ งมือ
ทางการเงิน แต่สามารถโอนได้ ตามสัญญาอย่างอิสระจากเครื่องมือทางการเงินนั้น หรือมีคู่สญ
ั ญา
ที่ต่างไปไม่ถอื เป็ นอนุพันธ์แฝง แต่เป็ นเครื่องมือทางการเงินที่แยกต่างหาก
สัญญาแบบผสมทีม่ ีสินทรัพย์ทางการเงินเป็ นสัญญาหลัก

4.3.2 ถ้า สัญ ญาแบบผสมประกอบด้ว ยสัญ ญาหลัก ซึ่ ง เป็ นสิ น ทรัพ ย์ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ข อบเขตของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการต้องปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดตามย่อหน้าที่
4.1.1 ถึง 4.1.5 สําหรับสัญญาแบบผสมทั้งสัญญา
สัญญาแบบผสมอื่น
4.3.3 หากสัญญาแบบผสมประกอบด้วยสัญญาหลักซึ่ งไม่ ใช่ สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ อนุ พนั ธ์แฝงต้องแยกออกจากสัญญาหลัก และถือ
เป็ นอนุ พนั ธ์ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ก็ต่อเมือ่ เป็ นไปตามเงือ่ นไขทุก
ข้อดังต่อไปนี้
4.3.3.1 ลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงของอนุ พนั ธ์แฝงไม่มีความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดกับลักษณะเชิ งเศรษฐกิจและความเสี่ยงของสัญญาหลัก (ดู ย่อหน้าที่
ข4.3.5 และ ข4.3.8)
4.3.3.2 เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ แ ยกต่ า งหากซึ่ ง มี เ งื่ อ นไขเช่ น เดี ย วกับ อนุ พ นั ธ์แ ฝง
มีลกั ษณะตรงตามคํานิยามของอนุพนั ธ์ และ
4.3.3.3 สัญญาแบบผสมนี้ ไม่ ไ ด้วดั มู ลค่ าด้วยมู ลค่ ายุติ ธรรมที่การเปลี่ยนแปลงของ
มู ลค่ายุติธรรมรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน (เช่น อนุ พนั ธ์ที่แฝงในหนี้ สินทางการเงินที่
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วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนไม่แยกออกจากสัญญาหลัก)
4.3.4 ในกรณีที่อนุ พนั ธ์แฝงแยกออกจากสัญญาหลัก กิ จการต้องถือปฏิ บตั ิ กบั สัญญาหลักตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ หมาะสม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่ได้
กําหนดว่าอนุพนั ธ์แฝงต้องแสดงรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะทางการเงินหรือไม่
4.3.5 ถึงแม้จะมีขอ้ กําหนดตามย่อหน้าที่ 4.3.3 และ 4.3.4 หากสัญญาประกอบด้วยอนุ พนั ธ์แฝง
หนึ่ง รายการหรื อ มากกว่ า และสัญ ญาหลัก ไม่ ใ ช่ สิ น ทรัพ ย์ต ามขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้ กิ จ การอาจเลื อ กกํ า หนดให้ส ญ
ั ญาแบบผสมทั้ง สัญ ญา
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่
4.3.5.1 อนุ พนั ธ์แฝงไม่ได้เปลีย่ นแปลงกระแสเงินสดตามสัญญาอย่างมีนยั สําคัญ หรือ
4.3.5.2 มีความชัดเจนโดยอาศัยการวิเคราะห์เพียงเล็กน้อยหรือไม่ตอ้ งวิเคราะห์เมื่อ
พิจารณาตั้งแต่ แรกเริ่มว่ าการแยกอนุ พนั ธ์แฝงสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
แบบผสมทีค่ ล้ายคลึงนั้นเป็ นเรือ่ งต้องห้าม เช่น สิทธิเลือกทีจ่ ะจ่ ายชําระเงินก่อน
ครบกําหนดที่แฝงอยู่กบั เงินกู ย้ ืมซึ่ งอนุ ญาตให้จ่ายชํ าระคืนก่ อนครบกําหนด
ด้วยมูลค่าทีใ่ กล้เคียงกับราคาทุนตัดจํ าหน่าย
4.3.6 หากกิ จ การต้อ งแยกอนุ พ ัน ธ์แ ฝงออกจากสัญ ญาหลัก ตามข้อ กํ า หนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ แต่ ไม่สามารถวัดมู ลค่าอนุ พนั ธ์แฝงแยกต่ างหากได้ ทั้ง ณ
วันที่ได้มา หรือ ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานในภายหลัง กิจการต้องเลือกกําหนดให้
สัญญาแบบผสมทั้งสัญญาวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
4.3.7

หากกิจการไม่ สามารถวั ดมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของอนุ พั นธ์แฝงได้ อย่ า งน่ าเชื่ อถื อจากเงื่ อนไขและ
ข้ อกําหนดของอนุ พันธ์แฝงนั้น ให้ กิจการวัดมูลค่ายุติธรรมของอนุ พันธ์แฝงด้ วยผลต่างระหว่ าง
มู ลค่ ายุ ติธรรมของสัญญาแบบผสมกับมูลค่ ายุ ติธรรมของสัญญาหลัก หากกิจการไม่ สามารถ
วัดมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์แฝงตามวิธีดังกล่าว ให้ กิจการถือปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 4.3.6 และ
เลือกกําหนดให้ สญ
ั ญาแบบผสมดังกล่าววัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน

4.4

การจัดประเภทรายการใหม่

4.4.1 เฉพาะเมื่อกิจการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุ รกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน กิจการต้อง
จัดประเภทรายการใหม่สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รบั ผลกระทบทั้งหมดให้เป็ นตาม
ที่ กํ าหนดในย่ อหน้าที่ 4.1.1 ถึง 4.1.4 ดู ย่ อหน้าที่ 5.6.1 ถึ ง 5.6.7 ย่ อหน้าที่ ข4.4.1 ถึง
ข4.4.3 และ ข5.6.1 ถึง ข5.6.2 สําหรับแนวปฏิบตั ิเพิม่ เติมเกีย่ วกับการจัดประเภทรายการใหม่
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
4.4.2 กิจการต้องไม่จดั ประเภทรายการใหม่สําหรับหนี้ สินทางการเงินใดๆ
4.4.3

การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ ถือเป็ นการจัดประเภทรายการใหม่ ตามวัตถุประสงค์
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ของย่อหน้ าที่ 4.4.1 ถึง 4.4.2
4.4.3.1 รายการซึ่ ง ในอดี ต เลื อ กกํา หนดให้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ป้ องกั น ความเสี่ ย งที่ มี
ประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดหรือการป้ องกันความเสี่ยงใน
เงินลงทุนสุทธิ ซึ่งไม่เข้ าเงื่อนไขการป้ องกันความเสี่ยงอีกต่อไป
4.4.3.2 รายการที่เลือกกําหนดให้ เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลในการ
ป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดหรือการป้ องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิ และ
4.4.3.3 การเปลี่ยนแปลงการวัดมูลค่าตามที่กาํ หนดไว้ ในหมวดที่ 6.7

บทที่ 5 การวัดมูลค่า
5.1
การวัดมูลค่าเมือ่ เริม่ แรก
5.1.1 ยกเว้นลูกหนี้ การค้าภายใต้ขอบเขตของย่อหน้าที่ 5.1.3 ณ วันที่รบั รู ร้ ายการเมื่อเริ่มแรก
กิจการต้องวัดมู ลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินที่ไม่ได้วดั มู ลค่าด้วยมู ลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนด้วยมู ลค่ายุติธรรม บวกหรือหักด้วยต้นทุ นการทํารายการซึ่ง
เกีย่ วข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงิน หรือหนี้ สินทางการเงินนั้น
5.1.1ก อย่างไรก็ตาม หากมู ลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินที่รบั รู ้
รายการเมื่อ เริ่มแรกแตกต่ างจากราคาของรายการ กิ จการต้องถือปฏิ บตั ิ ตามย่ อหน้าที่
ข5.1.2ก
5.1.2

ในกรณี ท่ี กิ จ การใช้ การบั ญ ชี วั น ชํา ระ สํา หรั บ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี วั ด มู ล ค่ า ภายหลั ง ด้ ว ยราคาทุ น
ตัดจําหน่าย สินทรัพย์ดังกล่าวให้ รับรู้เมื่อเริ่มแรกด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อขาย (ดูย่อหน้ าที่
ข3.1.3 ถึง ข3.1.6)

5.1.3

แม้ จะมีข้อกําหนดตามย่ อหน้ าที่ 5.1.1 ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กิจการต้ องวัดมูลค่ า
ลูกหนี้การค้ าด้ วยราคาของรายการ (ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า) ในกรณีท่ลี ูกค้ าการค้ าไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหา
เงินที่มีนัยสําคัญตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (หรือเมื่อกิจการ
ใช้ วิธผี ่อนปรนในทางปฏิบัติตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 63 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15)

5.2
การวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงิน
5.2.1 ภายหลัง การรับ รู ร้ ายการเมื่ อ เริ่ ม แรก กิ จ การต้อ งวัด มู ล ค่ า สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น ตาม
ข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 4.1.1 ถึง 4.1.5 ด้วย
5.2.1.1 ราคาทุนตัดจํ าหน่าย
5.2.1.2 มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือ
5.2.1.3 มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
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5.2.2 กิ จ การต้อ งถื อ ปฏิ บ ตั ิ ต ามข้อ กํ า หนดเรื่ อ งการด้อ ยค่ า ในหมวดที่ 5.5 สํ า หรับ สิ น ทรัพ ย์
ทางการเงินที่วดั มู ลค่าด้วยราคาทุนตัดจํ าหน่ายตามย่อหน้าที่ 4.1.2 และสินทรัพย์ทางการเงิน
ทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหน้าที่ 4.1.2ก
5.2.3 กิจการต้องถือปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดเรื่องการบัญชี ป้องกันความเสี่ยงตามย่อหน้าที่ 6.5.8
ถึง 6.5.14 สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่กําหนดให้เป็ นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง
และหากกิจการมีการป้องกันความเสี่ยงในมู ลค่ ายุติธรรมของความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ ย
แบบเป็ นกลุ่ม (fair value hedge for a portfolio hedge of interest rate risk) กิจการสามารถ
เลือกถือปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทีใ่ ช้อยู่ต่อไป และให้เปิ ดเผยเกีย่ วกับข้อเท็จจริงดังกล่าว
5.3

การวัดมูลค่าภายหลังของหนี้ สินทางการเงิน

5.3.1 ภายหลังการรับรู ร้ ายการเมื่อเริ่มแรก กิจการต้องวัดมู ลค่าหนี้ สินทางการเงินตามย่อหน้าที่
4.2.1 ถึง 4.2.2
5.3.2 กิจการต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเรื่องการบัญชีป้องกันความเสีย่ งตามที่กําหนดในย่อหน้าที่
6.5.8 ถึง 6.5.14 สําหรับหนี้ สินทางการเงินที่เลือกกําหนดให้เป็ นรายการที่มีการป้องกัน
ความเสี่ยง และหากกิจการมีการป้องกันความเสี่ยงในมู ลค่ายุติธรรมของความเสี่ยงอัตรา
ดอกเบี้ ยแบบเป็ นกลุ่ม (fair value hedge for a portfolio hedge of interest rate risk) กิจการ
สามารถเลือกถือปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทีใ่ ช้อยู่ต่อไป
5.4

การวัดมูลค่าราคาทุนตัดจํ าหน่าย
สินทรัพย์ทางการเงิน
วิธีดอกเบี้ ยทีแ่ ท้จริง

5.4.1 ดอกเบี้ ยรับต้องคํานวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ ยทีแ่ ท้จริง (ดู ภาคผนวก ก และย่อหน้าที่ ข5.4.1
ถึ ง ข5.4.7) การคํ า นวณนี้ ให้ใ ช้อั ต ราดอกเบี้ ยที่แ ท้จ ริ ง กับ มูล ค่ า ตามบั ญ ชี ขั้ น ต้น ของ
สินทรัพย์ทางการเงิน ยกเว้น
5.4.1.1 สินทรัพย์ทางการเงินทีม่ ีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้ อหรือเมื่อกําเนิด สําหรับ
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นเหล่ านี้ กิ จการต้อ งใช้อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จ ริ งปรั บ ด้ว ย
ความเสี่ยงด้านเครดิตกับราคาทุ นตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงินตั้งแต่
การรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรก
5.4.1.2 สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ไม่ ใช่ สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่มี การด้อยค่ าด้านเครดิ ต
เมื่ อ ซื้ อหรื อ เมื่ อ กํ า เนิ ด แต่ ก ลายเป็ นสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่มี ก ารด้อ ยค่ า
ด้านเครดิตในภายหลัง สําหรับสินทรัพย์เหล่านี้ กิจการต้องใช้อตั ราดอกเบี้ ย
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ที่ แ ท้จ ริ ง กับ ราคาทุ น ตัด จํ า หน่ า ยของสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น นั้น สํ า หรับ รอบ
ระยะเวลารายงานภายหลัง
5.4.2

กิจการที่คาํ นวณดอกเบี้ยรับโดยใช้ วิธีดอกเบี้ยที่แท้ จริงกับราคาทุนตัดจําหน่ ายของสินทรั พย์
ทางการเงินตามย่ อหน้ าที่ 5.4.1.2 ในรอบระยะเวลาที่รายงาน ต้ องคํานวณดอกเบี้ยรั บโดย
ใช้ อั ต ราดอกเบี้ ยที่ แ ท้ จริ ง กั บ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข้ั น ต้ นในรอบระยะเวลารายงานภายหลั ง
หากความเสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงดีข้ ึนจนทําให้ สินทรัพย์
ทางการเงินดังกล่ าวไม่ มีการด้ อยค่าด้ านเครดิตอีกต่อไป และความเสี่ยงด้ านเครดิตที่ดีข้ ึนนี้มี
ความเกี่ยวพั น อย่ างเป็ นรูป ธรรมกับ เหตุ การณ์ท่ีเ กิด ขึ้น หลั ง จากการที่กิจการถือ ปฏิบัติ ต าม
ข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 5.4.1.2 (เช่น อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ก้ ูดีข้ นึ )
การเปลีย่ นแปลงของกระแสเงินสดตามสัญญา

5.4.3

เมื่ อ กระแสเงิ น สดตามสัญ ญาของสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น มี ก ารเจรจาต่ อ รองใหม่ ห รื อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็ นอย่างอื่น และการเจรจาต่ อรองใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวไม่
ส่งผลให้ มีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
กิจการต้ องคํานวณมูลค่าตามบัญชีข้นั ต้ นใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงิน และต้ องรับรู้ผลกําไรหรือ
ขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงในกําไรหรือขาดทุน มูลค่าตามบัญชีข้นั ต้ นของสินทรัพย์ทางการเงิน
ต้ องคํานวณใหม่ ด้วยมูลค่ าปั จจุ บันของกระแสเงินสดตามสัญญาที่มีการเจรจาต่อรองใหม่หรือ
เปลี่ยนแปลง ที่คิดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงเดิมของสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือใช้ อัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้ จริงปรับด้ วยความเสี่ยงด้ านเครดิต สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้ อยค่ า
ด้ านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อกําเนิด) หรือเมื่อสามารถใช้ ได้ ให้ ใช้ อตั ราดอกเบี้ยที่แท้ จริงที่ปรับใหม่
ที่คาํ นวณตามย่ อหน้ าที่ 6.5.10 ต้ นทุนหรือค่ าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ นาํ ไปปรั บปรุงกับ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลง และให้ ตัดจําหน่ายตลอดอายุท่เี หลืออยู่
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลง
การตัดออกจากบัญชี

5.4.4 กิ จ การต้อ งลดมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข้ ัน ต้น ของสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น โดยตรง เมื่ อ กิ จ การ
ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ าจะได้รบั คืนสินทรัพย์ทางการเงินทั้งจํ านวน
หรือบางส่วน การตัดออกจากบัญชีถือเป็ นสถานการณ์หนึง่ ของการตัดรายการ (ดู ย่อหน้าที่
ข3.2.16.18)
5.5

การด้อยค่า
การรับรูร้ ายการสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้ น
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วิธีการทัว่ ไป
5.5.1 กิ จ การต้อ งรับ รู ค้ ่ า เผื่อ ผลขาดทุ น สํ า หรับ ผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ที่ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นของ
สินทรัพย์ทางการเงินซึ่ งวัดมู ลค่าตามย่อหน้าที่ 4.1.2 หรือ 4.1.2ก ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่ า
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหรือภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ และสัญญาคํ้าประกันทางการเงิน
ทีเ่ ป็ นไปตามข้อกําหนดเรือ่ งการด้อยค่าตามย่อหน้าที่ 2.1.7 4.2.1.3 หรือ 4.2.1.4
5.5.2

กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดเรื่องการด้ อยค่าสําหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของ
ค่ า เผื่อ ผลขาดทุ น ของสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นกํา ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น ตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 4.1.2ก อย่างไรก็ตาม กิจการต้ องรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุน
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและต้ องไม่ลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินในงบแสดง
ฐานะการเงิน

5.5.3 ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 5.5.13 ถึง 5.5.16 ในแต่ละวันที่รายงาน กิจการต้องวัดมู ลค่าของ
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินด้วยจํ านวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุ นด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุ หากความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้ น
อย่างมีนยั สําคัญนับตั้งแต่การรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรก
5.5.4 วัตถุประสงค์ของข้ อกําหนดการด้ อยค่าเพื่อรับรู้ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
ของเครื่ องมื อทางการเงินทั้งหมดที่มีความเสี่ยงด้ านเครดิตเพิ่ มขึ้นอย่ างมี นั ยสําคัญนั บตั้งแต่
การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ไม่ว่าการประเมินดังกล่าวจะเป็ นรายสัญญาหรือเป็ นรายกลุ่ม โดยให้
พิจารณาข้ อมูลสนับสนุ นที่มีความสมเหตุสมผลทั้งหมดซึ่งรวมถึงข้ อมูลที่มีการคาดการณ์ไปใน
อนาคต
5.5.5 ตามทีก่ ล่าวในย่อหน้าที่ 5.5.13 ถึง 5.5.16 ณ วันทีร่ ายงาน หากความเสีย่ งด้านเครดิตของ
เครื่องมือทางการเงิ นไม่ เพิ่มขึ้ นอย่ างมีนยั สําคัญนับตั้งแต่ การรับรู ร้ ายการเมื่อเริ่มแรก
กิจการต้องวัดมู ลค่าของค่าเผือ่ ผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินด้วยจํ านวนเงินที่เท่ากับ
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้ นใน 12 เดือนข้างหน้า
5.5.6 สําหรับภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ และสัญญาคํา้ ประกันทางการเงิน ให้ ถือว่าวันที่กจิ การเริ่มเป็ น
คู่ สัญ ญาในภาระผู ก พั น ที่ไ ม่ ส ามารถยกเลิ ก ได้ เ ป็ นวั น ที่มี ก ารรั บ รู้ ร ายการเมื่ อ เริ่ ม แรกตาม
วัตถุประสงค์ของการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดการด้ อยค่า
5.5.7

หากกิจการวัดมู ลค่ าของค่ าเผื่อผลขาดทุนของเครื่ องมือทางการเงินด้ วยจํานวนเงินที่เท่ากับ
ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุในรอบระยะเวลารายงานก่อน แต่ ณ วันที่
รายงานปัจจุบัน กิจการพิจารณาแล้ วเห็นว่ากิจการไม่ต้องถือปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 5.5.3 กิจการ
ต้ องวัดมูลค่ าของค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ วยจํานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะ
เกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ างหน้ า ณ วันที่รายงานปัจจุบัน

5.5.8

กิจการต้ องรั บ รู้จํา นวนเงิน ของผลขาดทุ น ด้ านเครดิต ที่คาดว่ า จะเกิดขึ้น (หรื อกลั บ รายการ
ผลขาดทุน) เพื่อปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่รายงาน ให้ เป็ นจํานวนเงินที่ต้องรับรู้ตาม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เป็ นผลกําไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่ าในกําไรหรือ
ขาดทุน
การพิจารณาการเพิม่ ขึ้ นอย่างมีนยั สําคัญของความเสีย่ งด้านเครดิต
5.5.9

ณ แต่ ละวันที่รายงาน กิจการต้ องประเมินว่ าความเสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่องมือทางการเงิน
เพิ่มขึ้นอย่ างมีนัยสําคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่ ในการประเมินดังกล่ าว
กิจการต้ อ งใช้ การเปลี่ ย นแปลงของความเสี่ย งของการผิด สัญ ญาที่จ ะเกิด ขึ้น ตลอดอายุ ข อง
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ค าดไว้ แทนการใช้ ก ารเปลี่ ย นแปลงของจํา นวนเงิ น ของผลขาดทุ น
ด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในการประเมินดังกล่ าว กิจการต้ องเปรียบเทียบความเสี่ยงของ
การผิ ดสั ญญาที่จะเกิดขึ้ นของเครื่ องมื อทางการเงิ น ณ วั น ที่รายงาน กับความเสี่ยงของการ
ผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้นของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก และพิจารณา
ข้ อมูลสนับสนุนและสมเหตุสมผลที่สามารถหาได้ โดยไม่ใช้ ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป
ซึ่งเป็ นข้ อบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิตนับตั้งแต่การรับรู้รายการ
เมื่อเริ่มแรก

5.5.10 กิจ การอาจสัน นิ ษ ฐานว่ า ความเสี่ย งด้ า นเครดิ ต ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ไม่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี
นัยสําคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หากพิจารณาแล้ วว่าเครื่องมือทางการเงินนั้นมี
ความเสี่ยงด้ านเครดิตตํ่า ณ วันที่รายงาน (ดูย่อหน้ าที่ ข5.5.22 ถึง ข5.5.24)
5.5.11 ในการพิ จ ารณาว่ า ความเสี่ยงด้ านเครดิ ต เพิ่ มขึ้ นอย่ า งมี นั ยสํา คั ญ นั บ ตั้ งแต่ การรั บ รู้ ร ายการ
เมื่อเริ่มแรกหรือไม่ กิจการไม่สามารถใช้ เพียงข้ อมูลการค้างชําระเกินกําหนดเพียงอย่างเดียวใน
การพิ จารณา หากกิจการสามารถหาข้ อ มู ลคาดการณ์ อ นาคตที่สนั บ สนุ น และสมเหตุ ส มผล
โดยไม่ ใช้ ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป อย่างไรก็ตาม หากกิจการไม่ สามารถหาข้ อมูล
คาดการณ์อนาคตนอกเหนือจากสถานะการค้ างชําระเกินกําหนด (ไม่ว่าจะเป็ นการพิจารณาเป็ น
รายสัญญาหรือเป็ นกลุ่ม) โดยไม่ใช้ ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป กิจการอาจใช้ ข้อมูลการ
ค้ างชําระเกินกําหนดเพื่อพิจารณาว่าความเสี่ยงด้ านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนับตั้งแต่การ
รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่ ไม่ว่ากิจการจะใช้ วิธใี ดในการประเมินการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
ของความเสี่ยงด้ านเครดิต ให้ มีข้อสันนิษฐานที่สามารถโต้ แย้ งได้ ว่าความเสี่ยงด้ านเครดิตของ
สินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่ างมีนัยสําคัญนับตั้งแต่ การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก เมื่อมีการ
ค้ างชําระการจ่ ายเงินตามสัญญาเกินกว่ า 30 วัน กิจการสามารถโต้ แย้ งข้ อสันนิษฐานดังกล่ าว
หากกิจการมีข้อมูลสนับสนุนและสมเหตุสมผลโดยไม่ใช้ ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไปที่
แสดงให้ เห็นว่าความเสี่ยงด้ านเครดิตไม่ได้ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อ
เริ่มแรก แม้ ว่าจะมีการค้ างชําระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน ในกรณีท่กี จิ การประเมินว่า
ความเสี่ยงด้ านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญก่อนมีการค้ างชําระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า
30 วัน กิจการไม่สามารถใช้ ข้อสันนิษฐานดังกล่าวได้
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สินทรัพย์ทางการเงินทีม่ ีการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข
5.5.12 หากมีการเจรจาต่ อรองใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงินและไม่ มีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น กิจการต้ องประเมินว่ าความเสี่ยง
ด้ านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่ าวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่
5.5.3 หรือไม่ โดยเปรียบเทียบ
5.5.12.1 ความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รายงาน (อ้ างอิงจากเงื่อนไขตาม
สัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลง) และ
5.5.12.2 ความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก (อ้ างอิง
จากเงื่อนไขตามสัญญาเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
สินทรัพย์ทางการเงินทีม่ ีการด้อยค่าด้านเครดิตเมือ่ ซื้ อหรือเมือ่ กําเนิด
5.5.13 ถึงแม้จ ะมีข อ้ กําหนดตามย่ อหน้าที่ 5.5.3 และ 5.5.5 ณ วันที่รายงาน กิ จการต้องรับรู ้
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินทีม่ ีการด้อยค่าด้านเครดิตเมือ่ ซื้ อ
หรื อเมื่อกําเนิด ด้วยผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่ าจะ
เกิดขึ้ นตลอดอายุนบั ตั้งแต่การรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรกเท่านั้น
5.5.14 ณ แต่ละวันที่รายงาน กิจการต้ องรับรู้จาํ นวนเงินของการเปลี่ยนแปลงของผลขาดทุนด้ านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ เป็ นผลกําไรหรือขาดทุนจากการด้ อยค่าในกําไรหรือขาดทุน กิจการ
ต้ องรับรู้การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึนของผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
เป็ นผลกําไรจากการด้ อยค่า แม้ ว่าผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นตลอดอายุดังกล่ าว
เป็ นจํานวนเงินน้ อยกว่าผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งเคยรวมอยู่ในกระแสเงินสด
ที่ประมาณการ ณ การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
วิธีการอย่างง่าย สําหรับลูกหนี้ การค้า สินทรัพย์ทีเ่ กิดจากสัญญา และลูกหนี้ ตามสัญญาเช่า
5.5.15 ถึ ง แม้จ ะมี ข ้อ กํ า หนดตามย่ อ หน้า ที่ 5.5.3 และ 5.5.5 กิ จการต้องวัดมู ลค่ าของค่ าเผื่อ
ผลขาดทุนด้วยจํ านวนเงินที่เท่ ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุเสมอ
สําหรับ
5.5.15.1 ลูกหนี้ การค้าหรือสินทรัพย์ทีเ่ กิดจากสัญญาซึ่งเป็ นผลมาจากรายการทีอ่ ยู่ภายใต้
ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จาก
สัญญาทีท่ ํากับลูกค้า ซึ่ง
5.5.15.1.1 ไม่มีองค์ประกอบเกีย่ วกับการจัดหาเงินที่มีนยั สําคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรือ่ ง รายได้จากสัญญาที่ทํากับ
ลูกค้า (หรือ เมื่อกิจการใช้วิธีผ่อนปรนในทางปฏิ บตั ิตามที่กําหนด
ในย่อหน้าที่ 63 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15)
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หรือ
5.5.15.1.2 มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนยั สําคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรือ่ ง รายได้จากสัญญาที่ทํากับ
ลู ก ค้า ถ้า กิ จ การเลื อ กใช้น โยบายการบัญ ชี ใ นการวัด มู ล ค่ า ของ
ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้วยจํ านวนเงินที่เท่ ากับผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่ค าดว่ าจะเกิ ดขึ้ นตลอดอายุ นโยบายการบัญชี ดงั กล่ าวต้องถือ
ปฏิ บ ตั ิ ก ับ ลู ก หนี้ การค้า หรื อ สิ น ทรัพ ย์ที่ เ กิ ด จากสัญ ญาทั้ง หมด
แต่ อาจถือปฏิ บตั ิ แยกกันระหว่ างลู กหนี้ การค้ากับสินทรัพย์ที่เกิด
จากสัญญา
5.5.15.2 ลู ก หนี้ ตามสัญ ญาเช่ า ที่ เ กิ ด จากรายการที่ อ ยู่ ภ ายใต้ข อบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า หากกิจการเลือกใช้นโยบาย
การบัญ ชี ใ นการวัด มู ล ค่ า ของค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น ด้ว ยจํ า นวนเงิ น ที่ เ ท่ า กับ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุ นโยบายการบัญชีดงั กล่าว
ต้องถือปฏิบตั ิกบั ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าทั้งหมด แต่อาจถือปฏิบตั ิแยกกันระหว่าง
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงินและลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
5.5.16 กิจการอาจเลือกนโยบายการบัญชีสาํ หรับลูกหนี้การค้ า ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า และสินทรัพย์ท่เี กิด
จากสัญญา โดยอิสระจากกันได้
การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้ น
5.5.17 กิจการต้องวัดมู ลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นของเครื่องมือทางการเงินโดย
วิธีการทีส่ ะท้อนถึงเรือ่ งต่อไปนี้
5.5.17.1 จํ านวนเงินที่คํานึงถึงความน่าจะเป็ นถ่วงนํ้าหนักและปราศจากอคติ ซึ่งพิจารณา
จากการประเมินช่วงของผลลัพธ์ทีเ่ ป็ นไปได้
5.5.17.2 มูลค่าเงินตามเวลา และ
5.5.17.3 ข้อ มู ล สนับ สนุ น และสมเหตุ ส มผลโดยไม่ ใช้ต น้ ทุ นหรื อความพยายามที่ ม าก
เกินไป ณ วันที่รายงาน เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุ บนั และ
การพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต
5.5.18 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กิจการไม่จาํ เป็ นต้ องระบุสถานการณ์ท่ี
เป็ นไปได้ ทุกสถานการณ์ อย่ างไรก็ตาม กิจการต้ องพิจารณาความเสี่ยงหรือความน่ าจะเป็ นที่
ผลขาดทุนด้ านเครดิตจะเกิดขึ้น โดยสะท้ อนทั้งความน่าจะเป็ นที่ผลขาดทุนด้ านเครดิตจะเกิดขึ้น
และความน่ า จะเป็ นที่ผ ลขาดทุ น ด้ านเครดิตจะไม่ เกิด ขึ้น แม้ ว่า ความน่ า จะเป็ นที่ผลขาดทุน
ด้ านเครดิตจะเกิดขึ้นอยู่ในระดับตํ่ามาก
5.5.19 ช่ วงระยะเวลาที่ยาวที่สุดที่ใช้ ในการพิจารณาในการวัดมูลค่ าผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น คือระยะเวลาที่ยาวที่สุดตามสัญญา (รวมถึงสิทธิเลือกที่จะขยายระยะเวลา) ซึ่งกิจการมี
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ฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ยงด้ านเครดิต และไม่ มีระยะเวลาที่ยาวนานกว่ า นั้น แม้ ว่าระยะเวลาที่
ยาวนานกว่านั้นจะสอดคล้ องกับวิธปี ฏิบัติในการดําเนินธุรกิจก็ตาม
5.5.20 อย่างไรก็ตาม เครื่องมือทางการเงินบางประเภทประกอบด้ วยเงินให้ ก้ ูยืมและภาระผูกพันที่ยังไม่ใช้
และความสามารถตามสัญญาของกิจการในการเรียกร้ องให้ จ่ายชําระและยกเลิกภาระผู กพันที่
ยังไม่ใช้ น้ันไม่ได้ จาํ กัดฐานะเปิ ดต่อผลขาดทุนด้ านเครดิตของกิจการในระยะเวลาที่ทวงถามตาม
สัญญา สําหรับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวเท่านั้นที่กจิ การต้ องวัดมูลค่าผลขาดทุนด้ านเครดิตที่
คาดว่ าจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่กิจการมีฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ยงด้ านเครดิตและผลขาดทุน
ด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นนี้จะไม่ ลดลงด้ วยมาตรการในการบริ หารความเสี่ยงด้ านเครดิต
แม้ ว่าระยะเวลาดังกล่าวขยายเกินกว่าระยะเวลาที่ยาวที่สดุ ตามสัญญา
5.6

การจัดประเภทรายการใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงิน

5.6.1 หากกิ จ การจั ด ประเภทรายการใหม่ สํ า หรับ สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น ตามย่ อ หน้า ที่ 4.4.1
กิจการต้องถือปฏิบตั ิการจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็ นต้นไปนับจากวันทีจ่ ัดประเภท
รายการใหม่ กิจการต้องไม่ปรับย้อนหลังผลกําไร ผลขาดทุน (รวมถึงผลกําไรหรือขาดทุน
จากการด้อยค่ า) หรือดอกเบี้ ยที่เคยรับรู ้ ข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการใหม่
กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 5.6.2 ถึง 5.6.7
5.6.2 หากกิ จการจัดประเภทรายการใหม่สําหรับสินทรัพย์ทางการเงิน จากประเภทที่วดั มู ลค่ า
ด้วยราคาทุนตัดจํ าหน่ายเป็ นประเภทที่วดั มู ลค่ าด้วยมู ลค่ ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
กิจการต้องวัดมู ลค่ าสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยมู ลค่ ายุติธรรม ณ วันที่จัดประเภท
รายการใหม่ ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้ นจากความแตกต่ างระหว่างราคาทุนตัดจํ าหน่าย
ก่อนหน้าของสินทรัพย์ทางการเงินและมูลค่ายุติธรรมให้รบั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
5.6.3 หากกิจการจัดประเภทรายการใหม่สําหรับสินทรัพย์ทางการเงิน จากประเภททีว่ ดั มู ลค่าด้วย
มู ลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนเป็ นประเภทที่วดั มู ลค่าด้วยราคาทุนตัดจํ าหน่าย มู ลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ดงั กล่าว ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่จะกลายเป็ นมู ลค่าตามบัญชี
ขั้นต้นใหม่ (ดู ย่อหน้าที่ ข5.6.2 สําหรับแนวปฏิ บตั ิในการกําหนดอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริง
และค่าเผือ่ ผลขาดทุน ณ วันทีจ่ ดั ประเภทรายการใหม่)
5.6.4 หากกิจการจัดประเภทรายการใหม่สําหรับสินทรัพย์ทางการเงิน จากประเภททีว่ ดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจํ าหน่ายเป็ นประเภทที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กิจการต้องวัดมู ลค่ายุติธรรม ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่ ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้ น
จากความแตกต่ างระหว่ างราคาทุ นตัด จํ า หน่ า ยก่ อ นหน้า ของสิ นทรัพ ย์ท างการเงิ น และ
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมนั้น ให้ร ับ รู ้ใ นกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น การจั ด ประเภทรายการใหม่ นี้
ไม่ก่อให้เกิดการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงและการวัดมู ลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิต
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้ น (ดู ย่อหน้าที่ ข5.6.1)
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5.6.5 หากกิจการจัดประเภทรายการใหม่สําหรับสินทรัพย์ทางการเงิน จากประเภททีว่ ดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเป็ นประเภททีว่ ดั มู ลค่าด้วยราคาทุนตัดจํ าหน่าย
สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น ที่จ ะจั ด ประเภทรายการใหม่ ว ดั มู ล ค่ า ด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรม ณ วัน ที่
จัดประเภทรายการใหม่ อย่างไรก็ตาม ผลสะสมของผลกําไรหรือขาดทุนที่รบั รู ไ้ ว้ก่อนหน้า
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะโอนออกจากส่วนของเจ้าของและปรับปรุงกับมู ลค่ายุติธรรม
ของสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น ณ วัน ที่ จัด ประเภทรายการใหม่ ดัง นั้นสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น
ดังกล่าวจึ งวัดมูลค่า ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่ เสมือนหนึง่ ว่าวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จํ าหน่ายมาโดยตลอด การปรับปรุงนี้ กระทบต่ อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแต่ ไม่กระทบต่ อ
กําไรหรื อขาดทุน ดังนั้น การปรับปรุ งดังกล่ าวจึ งไม่ ถือเป็ นการปรับปรุงการจัดประเภท
รายการใหม่(ดู มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน) การจัดประเภท
รายการใหม่ นี้ ไม่ ก่ อ ให้เ กิ ด การปรับ ปรุ ง อัต ราดอกเบี้ ยที่ แ ท้จ ริ ง และการวัด มู ล ค่ า ของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้ น (ดู ย่อหน้าที่ ข5.6.1)
5.6.6 หากกิจการจัดประเภทรายการใหม่สําหรับสินทรัพย์ทางการเงิน จากประเภททีว่ ดั มู ลค่าด้วย
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น เป็ นประเภทที่ ว ัด มู ล ค่ า ด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวยังคงวัดมู ลค่ าด้วยมู ลค่ ายุติธรรม
ต่ อไป (ดู ย่อหน้าที่ ข5.6.2 สําหรับแนวปฏิ บตั ิเกี่ยวกับการกําหนดอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริง
และค่าเผือ่ ผลขาดทุน ณ วันทีจ่ ดั ประเภทรายการใหม่)
5.6.7 หากกิ จการจัดประเภทรายการใหม่สําหรับสินทรัพย์ทางการเงิน จากประเภทที่วดั มู ลค่ า
ด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเป็ นประเภทที่วดั มู ลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวยังคงวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมต่อไป
และให้โอนผลสะสมของผลกําไรหรือขาดทุนที่รบั รู ไ้ ว้ก่อนหน้าในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ออกจากส่ ว นของเจ้า ของไปยัง กํ า ไรหรื อ ขาดทุ น ซึ่ ง ถือ เป็ นการปรับ ปรุ ง การจัด ประเภท
รายการใหม่ (ดู มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน) ณ วันที่จัด
ประเภทรายการใหม่
5.7

ผลกําไรและขาดทุน

5.7.1 ผลกําไรหรือขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินที่วดั มู ลค่าด้วยมู ลค่ า
ยุติธรรมต้องรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่
5.7.1.1 เป็ นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง (ดู ย่อหน้าที่ 6.5.8
ถึ ง 6.5.14 และหากกิ จ การมี ก ารป้ องกัน ความเสี่ย งในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
ความเสีย่ งอัตราดอกเบี้ ยแบบเป็ นกลุ่ม (fair value hedge for a portfolio hedge
of interest rate risk) กิจการสามารถเลือกถือปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทีใ่ ช้อยู่ต่อไป)
5.7.1.2 เป็ นการลงทุนในตราสารทุนและกิจการเลือกที่จะแสดงผลกําไรหรือขาดทุนจาก
เงินลงทุนในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหน้าที่ 5.7.5
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5.7.1.3

5.7.1.4

เป็ นหนี้ สินทางการเงินที่กิจการเลือกกําหนดให้แสดงด้วยมู ลค่ ายุติธรรมผ่าน
กํ า ไรหรื อ ขาดทุ น และกิ จ การต้อ งแสดงผลกระทบของการเปลี่ย นแปลงใน
ความเสี่ยงด้านเครดิ ต ของหนี้ สิ นในกํ า ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ อื่ น ตามย่ อ หน้า ที่
5.7.7 หรือ
เป็ นสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น ที่ ว ัด มู ล ค่ า ด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นกํ า ไรขาดทุ น
เบ็ด เสร็ จ อื่นตามย่ อหน้าที่ 4.1.2ก และกิ จการต้องรับรู ก้ ารเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหน้าที่ 5.7.10

5.7.1ก เงินปันผลให้ รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนก็ต่อเมื่อ
5.7.1ก.1 กิจการมีสทิ ธิท่จี ะได้ รับเงินปันผล
5.7.1ก.2 มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่กี ิจการจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของเงินปันผลนั้น
และ
5.7.1ก.3 กิจการสามารถวัดมูลค่าจํานวนเงินของเงินปันผลได้ อย่างน่าเชื่อถือ
5.7.2 ผลกําไรหรือขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มู ลค่าด้วยราคาทุนตัดจํ าหน่ายและไม่เป็ น
ส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง (ดู ย่อหน้าที่ 6.5.8 ถึง 6.5.14 และ
หากกิจการมีการป้องกันความเสี่ยงในมู ลค่ายุติธรรมของความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ ยแบบเป็ น
กลุ่ม (fair value hedge for a portfolio hedge of interest rate risk) กิ จการสามารถเลือกถือ
ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิที่ใช้อยู่ต่อไป) ต้องรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน เมือ่ สินทรัพย์ทางการเงินนั้น
มีการตัดรายการหรือมีการจัดประเภทรายการใหม่ตามย่อหน้าที่ 5.6.2 หรือผ่านกระบวนการ
ตัดจํ าหน่าย หรือเพือ่ รับรูผ้ ลกําไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่า ถ้ากิจการจัดประเภทรายการใหม่
สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินออกจากประเภทที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจํ าหน่าย กิจการต้อง
ถือปฏิ บตั ิตามย่อหน้าที่ 5.6.2 และ 5.6.4 ผลกําไรหรือขาดทุนจากหนี้ สินทางการเงินที่วดั
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจํ าหน่ายและไม่ได้เป็ นส่วนหนึง่ ของความสัมพันธ์ของการป้องกันความ
เสี่ ย งต้อ งรั บ รู ้ใ นกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น เมื่ อ หนี้ สิ น ทางการเงิ น นั้น มี ก ารตั ด รายการและ
ผ่ านกระบวนการตัดจํ าหน่ าย (ดู ย่อหน้าที่ ข5.7.2 สําหรับแนวปฏิบตั ิ เกี่ยวกับกํ าไรหรื อ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ)
5.7.3 ผลกําไรหรือขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินที่เป็ นรายการที่มีการ
ป้องกันความเสี่ยงในความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงต้องรับรูต้ ามย่อหน้าที่ 6.5.8
ถึง 6.5.14 และหากกิจการมีการป้องกันความเสี่ยงในมู ลค่ายุติธรรมของความเสี่ยงอัตรา
ดอกเบี้ ยแบบเป็ นกลุ่ม (fair value hedge for a portfolio hedge of interest rate risk) กิจการ
สามารถเลือกถือปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทีใ่ ช้อยู่ต่อไป
5.7.4 หากกิจการรับรู ส้ ินทรัพย์ทางการเงินโดยใช้การบัญชีวนั ชําระ (ดู ย่อหน้าที่ 3.1.2 ข3.1.3
และ ข3.1.6) สํ า หรั บ สิ น ทรั พ ย์ที่ ว ั ด มู ล ค่ า ด้ว ยราคาทุ น ตั ด จํ าหน่ า ยไม่ ใ ห้ ร ั บ รู ้ก าร
เปลีย่ นแปลงใดๆ ในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีจ่ ะได้รบั ระหว่างช่วงเวลาตั้งแต่วนั ซื้ อขาย
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และวั น จ่ ายชํ า ระ อย่ า งไรก็ ต าม สํ า หรั บ สิ น ทรั พ ย์ที่ ว ั ด มู ล ค่ า ด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุติธรรมต้องรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุนหรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่ น ตามที่ กํ า หนดในย่ อ หน้า ที่ 5.7.1 วันซื้ อขายถื อเป็ นวันที่ร บั รู ร้ ายการเมื่อเริ่มแรกเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการถือปฏิบตั ิตามข้อกําหนดการด้อยค่า
เงินลงทุนในตราสารทุน
5.7.5 เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ซึ่ง
ไม่ใช่เงินลงทุนที่ถือไว้เพือ่ ค้าหรือไม่เป็ นสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ ายซึ่งเกิดจากการรวม
ธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ (ดู ย่อหน้าที่ ข5.7.3
สํ าหรับแนวปฏิ บ ตั ิ เกี่ยวกับกํ าไรหรื อขาดทุ นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่ างประเทศ)
ณ การรับรู ร้ ายการเมื่อเริ่มแรก กิจการอาจเลือกแสดงการเปลี่ยนแปลงมู ลค่ ายุติธรรมใน
ภายหลังของเงิ นลงทุ นในตราสารทุนในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยเมื่อเลือกแล้วจะไม่
สามารถยกเลิกได้
5.7.6

ในกรณี ท่ีกิจ การเลื อ กปฏิบั ติ ต ามย่ อ หน้ า ที่ 5.7.5 กิจ การต้ อ งรั บ รู้ เ งิ น ปั น ผลจากเงิ น ลงทุ น
ดังกล่าวในกําไรหรือขาดทุน ตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 5.7.1ก
หนี้ สินทีเ่ ลือกกําหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน

5.7.7 กิจการต้องแสดงผลกําไรหรือขาดทุนจากหนี้ สินทางการเงินที่เลือกกําหนดให้วดั มู ลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนตามข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 4.2.2 หรือย่อหน้าที่ 4.3.5
ดังต่อไปนี้
5.7.7.1 จํ านวนเงินของการเปลี่ยนแปลงมู ลค่ายุติธรรมของหนี้ สินทางการเงินที่เป็ นผล
จากการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้านเครดิตของหนี้ สินนั้นต้องแสดงในกํ าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ดูย่อหน้าที่ ข5.7.13 ถึง ข5.7.20) และ
5.7.7.2 จํ านวนเงินคงเหลือจากการเปลีย่ นแปลงมู ลค่ายุติธรรมของหนี้ สินดังกล่าวต้อง
แสดงในกําไรหรือขาดทุน
เว้นแต่ การปฏิ บตั ิต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจากความเสี่ยงด้านเครดิตของหนี้ สิน
ตามที่อธิ บายไว้ในย่ อหน้าที่ 5.7.7.1 จะก่ อให้เกิ ดหรื อขยายการจับคู่ อย่ างไม่ เหมาะสม
ทางการบัญชี ในกํ าไรหรื อขาดทุ น (ในกรณี ด งั กล่ า วให้ถือปฏิ บตั ิ ตามย่ อหน้าที่ 5.7.8)
ย่ อ หน้า ที่ ข5.7.5 ถึ ง ข5.7.7 และ ข5.7.10 ถึ ง ข5.7.12 ให้แ นวทางปฏิ บ ตั ิ เ กี่ ย วกับ
การพิจารณาว่ามีการก่อให้เกิดหรือขยายการจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชีหรือไม่
5.7.8 หากข้อ กํ า หนดในย่ อ หน้า ที่ 5.7.7 ก่ อ ให้เ กิ ด หรื อ ขยายการจั บ คู่ อ ย่ า งไม่ เ หมาะสม
ทางการบัญชีในกําไรหรือขาดทุน กิจการต้องแสดงผลกําไรหรือขาดทุนทั้งหมดของหนี้ สิน
(รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหนี้ สินนั้น) ในกําไร
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หรือขาดทุน
5.7.9

ถึง แม้ จ ะมี ข้ อ กํา หนดในย่ อ หน้ า ที่ 5.7.7 และ 5.7.8 กิจ การต้ อ งแสดงผลกํา ไรและขาดทุ น
ทั้งหมดที่เกิดจากภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาคํา้ ประกันทางการเงินที่เลือกกําหนดให้
วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนในกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

5.7.10 ผลกําไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหน้าที่ 4.1.2ก ต้องรับรูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้นผลกําไรหรือ
ขาดทุนจากการด้อยค่ า (ดู หมวดที่ 5.5) และผลกําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่ างประเทศ (ดู ย่อหน้าที่ ข5.7.2 ถึง ข5.7.2ก) จนกระทัง่ มีการตัดรายการหรือ
จัดประเภทรายการใหม่ สําหรับสินทรัพย์ทางการเงิ นนั้น เมื่อมีการตัดรายการสิ นทรัพย์
ทางการเงิน ผลสะสมของผลกําไรหรือขาดทุนที่รบั รูไ้ ว้ก่อนหน้าในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ให้จัดประเภทรายการใหม่จากส่วนของเจ้าของไปยังกําไรหรือขาดทุนซึ่งถือเป็ นการปรับปรุง
การจัดประเภทรายการใหม่ (ดู มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน)
หากมีการจัดประเภทรายการใหม่สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินออกจากประเภทที่วดั มู ลค่า
ด้วยมู ลค่ ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น กิจการต้องถือปฏิ บตั ิ กบั ผลสะสมของ
ผลกําไรหรือขาดทุนที่รบั รูไ้ ว้ก่อนหน้าในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหน้าที่ 5.6.5 และ
5.6.7 ดอกเบี้ ยทีค่ ํานวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ ยทีแ่ ท้จริงให้รบั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
5.7.11 ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 5.7.10 หากสินทรัพย์ทางการเงินวัดมู ลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหน้าที่ 4.1.2ก จํ านวนเงินที่รบั รู ใ้ นกําไรหรือขาดทุน
เป็ นจํ า นวนเงิ น เดี ย วกับ จํ า นวนเงิ น ที่ จ ะรับ รู ้ใ นกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น เสมื อ นว่ า สิ น ทรัพ ย์
ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจํ าหน่าย

บทที่ 6 การบัญชีป้องกันความเสีย่ ง
6.1

วัตถุประสงค์และขอบเขตของการบัญชีป้องกันความเสีย่ ง

6.1.1

การบั ญ ชี ป้ องกัน ความเสี่ย งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ แสดงผลกระทบในงบการเงิ น ซึ่ ง เกิ ด จาก
กิจกรรมการบริ หารความเสี่ยงของกิจการที่ใ ช้ เครื่ องมื อทางการเงินในการจัดการฐานะเปิ ด
ที่เ กิด ขึ้ น จากความเสี่ย งนั้ น ๆ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ กํา ไรหรื อ ขาดทุ น (หรื อ กํา ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น ในกรณีของเงินลงทุนในตราสารทุนที่กิจการเลือกแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่ า
ยุ ติธรรมในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่ อหน้ าที่ 5.7.5) วิธีการดังกล่ าวมีเป้ าหมายในการ
แสดงถึงบริบทของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงภายใต้ การบัญชีป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้
เกิดความเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์และผลกระทบที่เกิดขึ้น
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6.1.2

กิจการอาจเลือกกําหนดความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงระหว่ างเครื่องมือที่ใช้ ป้องกัน
ความเสี่ยง และรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงตามย่อหน้ าที่ 6.2.1 ถึง 6.3.7 และย่อหน้ าที่
ข6.2.1 ถึง ข6.3.25 สําหรับความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงที่เข้ าเงื่อนไข กิจการต้ อง
ถือปฏิบัติกบั ผลกําไรหรือขาดทุนจากเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยงตามย่อหน้ าที่ 6.5.1 ถึง 6.5.14 และย่อหน้ าที่ ข6.5.1 ถึง ข6.5.28 สําหรับรายการ
ที่มีการป้ องกันความเสี่ยงที่เป็ นกลุ่มรายการ กิจการต้ องถือปฏิบัติตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดเพิ่มเติม
ตามย่อหน้ าที่ 6.6.1ถึง 6.6.6 และ ย่อหน้ าที่ ข6.6.1 ถึง ข6.6.16

6.1.3

สําหรับการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมต่อฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยของกลุ่ม
สินทรั พย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงิน (และเพี ยงแค่ การป้ องกันความเสี่ยงนี้ เท่านั้น)
กิจการสามารถเลือกถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีใช้ อยู่ต่อไป ทั้งนี้ให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อเท็จจริง
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

6.2

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันความเสีย่ ง
เครือ่ งมือทีเ่ ข้าเงือ่ นไข

6.2.1 กิจการอาจเลือกกําหนดให้อนุ พนั ธ์ที่วดั มู ลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนเป็ น
เครื่องมื อที่ใ ช้ป้องกันความเสี่ยง ยกเว้นสิ ท ธิ เ ลือกซึ่ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรบางประเภท
(ดูย่อหน้าที่ ข6.2.4)
6.2.2 กิจการอาจเลือกกําหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพนั ธ์หรือหนี้ สินทางการเงินที่ไม่ใช่
อนุ พ นั ธ์ที่ ว ดั มู ล ค่ า ด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ป้ องกัน
ความเสีย่ ง ยกเว้นหนี้ สินทางการเงินที่เลือกกําหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรื อ ขาดทุ น ที่ ก ารเปลี่ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมอัน เป็ นผลมาจากการเปลี่ย นแปลงใน
ความเสี่ยงด้านเครดิตของหนี้ สินดังกล่าวแสดงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามข้อกําหนด
ในย่อหน้าที่ 5.7.7 สําหรับการป้องกันความเสี่ยงเงินตราต่ างประเทศ องค์ประกอบของ
ความเสี่ ย งเงิ น ตราต่ า งประเทศของสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ อ นุ พ ัน ธ์ห รื อ หนี้ สิ น
ทางการเงินที่ไม่ใช่อนุ พนั ธ์อาจเลือกกําหนดให้เป็ นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสีย่ งถ้าไม่ใช่
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกิจการเลือกแสดงการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุติธรรมในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหน้าที่ 5.7.5
6.2.3 เพือ่ วัตถุประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสีย่ ง เฉพาะสัญญากับคู่สญ
ั ญาภายนอกกิจการ
ที่เสนอรายงานเท่ านั้น (เช่ น ภายนอกกลุ่มกิจการหรือกิจการที่รายงาน) ที่สามารถเลือก
กําหนดให้เป็ นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันความเสีย่ ง
การเลือกกําหนดเครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันความเสีย่ ง
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6.2.4

เครื่องมือที่เข้ าเงื่อนไขต้ องเลือกกําหนดให้ เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงทั้งจํานวน ยกเว้ น
กรณีดังต่อไปนี้
6.2.4.1 กิจการแยกมูลค่าที่แท้ จริงและมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกออกจากกัน และกิจการ
เลือกกําหนดให้ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าที่แท้ จริงของสิทธิเลือกเท่านั้น โดยไม่รวม
การเปลี่ ย นแปลงของมู ล ค่ า ตามเวลาเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ป้ องกั น ความเสี่ ย ง
(ดูย่อหน้ าที่ 6.5.15 และย่อหน้ าที่ ข6.5.29 ถึง ข6.5.33)
6.2.4.2 กิจการแยกองค์ประกอบราคาล่ วงหน้ าและองค์ประกอบราคาปั จจุ บันของสัญญา
ฟอร์ เวิร์ดออกจากกัน และกิจการเลือกกําหนดให้ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ า ของ
องค์ประกอบราคาปั จจุ บันของสัญญาฟอร์ เวิร์ดเท่านั้น โดยไม่ รวมองค์ประกอบ
ราคาล่ วงหน้ า เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง ในทํานองเดียวกัน ส่วนต่ าง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศอาจแยกจากและไม่รวมในการเลือกกําหนด
เครื่องมือทางการเงินให้ เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง (ดูย่อหน้ าที่ 6.5.16
และย่อหน้ าที่ ข6.5.34 ถึง ข6.5.39) และ
6.2.4.3 กิจการอาจเลือกกําหนดให้ สัดส่วนของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง (เช่น ร้ อยละ
50 ของจํานวนเงินที่กาํ หนดไว้ เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงในความสัมพันธ์
ของการป้ องกันความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม กิจการไม่ อาจเลือกกําหนดให้ ส่วนใดส่วน
หนึ่ ง ของการเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที่ เ กิ ด ขึ้ นเพี ย งช่ ว งใดช่ ว งหนึ่ ง ของ
ระยะเวลาระหว่ า งที่เ ครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ป้ องกัน ความเสี่ย งยั ง มี ผ ลอยู่ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ
ที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง

6.2.5

กลุ่มของรายการต่อไปนี้ กิจการอาจพิจารณารวมกันและเลือกกําหนดร่ วมกันให้ เป็ นเครื่องมือ
ที่ใ ช้ ป้ องกั น ความเสี่ ย ง (รวมถึ ง สถานการณ์ ท่ีค วามเสี่ ย งที่เ กิ ด จากเครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ป้ องกัน
ความเสี่ยงบางรายการหักกลบกับความเสี่ยงที่เกิดจากเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงอื่น)
6.2.5.1 อนุพันธ์หรือสัดส่วนของอนุพันธ์ และ
6.2.5.2 รายการที่ไม่ใช่อนุพันธ์หรือสัดส่วนของรายการที่ไม่ใช่อนุพันธ์

6.2.6

อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพันธ์ซ่ึงรวมสิทธิเลือกที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและสิทธิเลือกที่กจิ การซื้อ
(ตัวอย่ างเช่ น สิทธิเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบคอลล่ าร์) ไม่ เข้ าเงื่อนไขในการเป็ นเครื่องมือที่ใช้
ป้ องกันความเสี่ยง หากรายการดังกล่าวให้ ผลเหมือนสิทธิเลือกที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่หักกลบได้
ณ วันที่เลือกกําหนด (เว้ นแต่เข้ าเงื่อนไขตามย่อหน้ าที่ ข6.2.4) ในทํานองเดียวกัน เครื่องมือ
ทางการเงิ น ตั้งแต่ สองรายการขึ้นไป (หรื อสัด ส่ วนของเครื่ องมือทางการเงิ น นั้ น ) อาจเลื อก
กําหนดแบบร่ วมกันให้ เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงเฉพาะเมื่อการรวมกันแล้ วให้ ผล
ไม่เหมือนสิทธิเลือกที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่หักกลบได้ ณ วันที่เลือกกําหนด (เว้ นแต่เข้ าเงื่อนไข
ตามย่อหน้ าที่ ข6.2.4)
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6.3

รายการทีม่ ีการป้องกันความเสีย่ ง
รายการทีเ่ ข้าเงือ่ นไข

6.3.1 รายการที่มีการป้องกันความเสีย่ งสามารถเป็ นได้ท้ งั สินทรัพย์หรือหนี้ สินที่ได้รบั รูร้ ายการแล้ว
สัญญาผูกมัดที่ยงั ไม่ ได้รบั รู ร้ ายการ รายการที่คาดการณ์หรื อเงินลงทุนสุทธิ ในหน่วยงาน
ต่างประเทศ ซึ่งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
6.3.1.1 รายการเดีย่ ว หรือ
6.3.1.2 กลุ่มของรายการ (ให้ปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 6.6.1 ถึง 6.6.6 และย่อหน้าที่ ข6.6.1
ถึง ข6.6.16)
รายการที่ มี ก ารป้ องกัน ความเสี่ย งสามารถเป็ นส่ ว นประกอบของรายการหรื อ กลุ่ ม ของ
รายการดังกล่าวได้ (ดูย่อหน้าที่ 6.3.7 และย่อหน้าที่ ข6.3.7 ถึง ข6.3.25)
6.3.2 รายการทีม่ ีการป้องกันความเสีย่ งต้องวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
6.3.3 หากรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเป็ นรายการที่คาดการณ์ (หรื อส่ วนประกอบของ
รายการทีค่ าดการณ์) รายการนั้นต้องมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก
6.3.4 ฐานะเปิ ดโดยรวมซึ่งเป็ นการรวมกันของฐานะเปิ ดที่เข้าเงื่อนไขของรายการที่มีการป้องกัน
ความเสีย่ งตามย่อหน้าที่ 6.3.1 และอนุ พนั ธ์อาจเลือกกําหนดให้เป็ นรายการที่มีการป้องกัน
ความเสี่ยงได้ (ดู ย่อหน้าที่ ข6.3.3 ถึง ข6.3.4) นอกจากนี้ รายการที่คาดการณ์ของฐานะ
เปิ ดโดยรวม (กล่ า วคื อ รายการที่ ไ ม่ มี ข ้อ ผู ก มัด แต่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นในอนาคตซึ่ ง จะ
ก่ อให้เกิดฐานะเปิ ดและอนุ พนั ธ์) ถือเป็ นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ถ้าฐานะเปิ ด
โดยรวมมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสู งมาก และเมื่อรายการดังกล่าวเกิดขึ้ นก็จะ
ไม่เป็ นรายการคาดการณ์อีกต่อไป
6.3.5 ตามวัต ถุ ประสงค์ของการบัญชี ป้องกันความเสี่ยง สิ นทรัพย์ หนี้ สิ น สัญญาผู ก มัด หรื อ
รายการที่คาดการณ์ที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ในระดับสู งมากกับคู่ สญ
ั ญาภายนอก
กิจการที่เสนอรายงานเท่านั้น สามารถเลือกกําหนดให้เป็ นรายการที่มีการป้องกันความเสีย่ ง
การบัญชี ป้องกันความเสี่ย งสามารถถือ ปฏิ บตั ิ ก บั รายการระหว่ า งกิ จ การในกลุ่มกิ จ การ
เดียวกันได้เฉพาะงบการเงินแต่ ละกิจการหรืองบการเงินเฉพาะของกิจการเหล่านั้นเท่านั้น
โดยไม่สามารถนําไปถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ ยกเว้นงบการเงินรวมของ
กิจการที่ดําเนินธุ รกิจด้านการลงทุนตามที่กําหนดในมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
เรื่อง งบการเงินรวม ซึ่งรายการระหว่างกิจการที่ดําเนินธุ รกิจด้านการลงทุนและบริษทั ย่อย
ทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน จะไม่มีการตัดรายการระหว่างกันในการ
จัดทํางบการเงินรวม
6.3.6

อย่างไรก็ตาม ย่อหน้ าที่ 6.3.5 ไม่ใช้ สาํ หรับรายการต่อไปนี้ ความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศของ
รายการที่เป็ นตั ว เงิ น ระหว่ า งกัน ในกลุ่ มกิจการ (เช่ น เจ้ า หนี้ หรื อลู ก หนี้ ระหว่ า งบริ ษั ท ย่ อ ย
สองบริ ษั ท) อาจเข้ า เงื่ อ นไขถื อ เป็ นรายการที่มี การป้ องกัน ความเสี่ย งในงบการเงิ น รวมได้

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 87/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562

42

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
หากรายการดั งกล่ า วก่ อ ให้ เกิด ฐานะเปิ ดต่ อกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่ างประเทศที่ไม่ มีการตัดรายการระหว่ างกันได้ อย่ างครบทั้งหมดในการจัดทํางบการเงินรวม
ตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 กําไรหรือขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็ นตัวเงินระหว่างกันในกลุ่มกิจการไม่ถือว่ามีการ
ตัดรายการระหว่างกันได้ อย่างครบทั้งหมดในการจัดทํางบการเงินรวม เมื่อรายการที่เป็ นตัวเงิน
ระหว่างกันในกลุ่มกิจการนั้นเป็ นรายการซึ่งเกิดขึ้นระหว่างสองกิจการในกลุ่มกิจการที่มีสกุลเงินที่
ใช้ ในการดําเนินงานแตกต่างกัน นอกจากนั้น ความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศของรายการระหว่าง
กันในกลุ่มกิจการที่คาดการณ์ซ่ึงมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมาก อาจเข้ าเงื่อนไขเป็ น
รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงในงบการเงินรวมได้ หากรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่กาํ หนด
ด้ วยสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของกิจการที่เข้ าทํารายการ และความเสี่ยง
เงินตราต่างประเทศนี้จะส่งผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุนรวม
การเลือกกําหนดรายการทีม่ ีการป้องกันความเสีย่ ง
6.3.7

กิจการอาจเลือกกําหนดรายการทั้งจํานวนหรื อส่วนประกอบของรายการเป็ นรายการที่มีการ
ป้ องกันความเสี่ยงในความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง รายการทั้งจํานวนประกอบด้ วย
การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในกระแสเงินสดหรือมูลค่ายุติธรรมของรายการนั้น ส่วนประกอบของ
รายการประกอบด้ วยเพียงบางส่วนของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมทั้งจํานวนหรือความ
ผันผวนของกระแสเงินสดทั้งจํานวนของรายการ ในกรณีดังกล่ าว กิจการอาจเลือกกําหนดให้
ประเภทของส่วนประกอบ (รวมถึงการรวมส่วนประกอบ) ดังต่อไปนี้เท่านั้นเป็ นรายการที่มีการ
ป้ องกันความเสี่ยง
6.3.7.1 เฉพาะการเปลี่ ย นแปลงในกระแสเงิ น สดหรื อ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของรายการอั น
เนื่องมาจากความเสี่ยงหนึ่งหรือหลายความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจง (ส่วนประกอบ
ความเสี่ยง) หากส่วนประกอบความเสี่ยงดังกล่ าวสามารถระบุแยกต่างหากได้ และ
วัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ โดยอาศัยการประเมินภายใต้ บริบทของโครงสร้ างตลาด
ใดโครงสร้ างหนึ่ง (ดูย่อหน้ าที่ ข6.3.8 ถึง ข6.3.15) ส่วนประกอบความเสี่ยงนั้น
ให้ รวมถึงการเลือกกําหนดเฉพาะแค่ การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดหรือมูลค่ า
ยุติธรรมของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงที่สงู กว่าหรือตํ่ากว่าเมื่อเทียบกับราคา
ที่กาํ หนดหรือตัวแปรอื่นๆ (ความเสี่ยงด้ านเดียว)
6.3.7.2 กระแสเงินสดตามสัญญาที่เลือกไว้ หนึ่งรายการหรือมากกว่า
6.3.7.3 ส่ วนประกอบของจํานวนเงินที่กาํ หนดไว้ กล่ าวคือ ส่วนใดส่ วนหนึ่งที่ระบุ ไว้ ของ
จํานวนเงินของรายการ (ดูย่อหน้ าที่ ข6.3.16 ถึง ข6.3.20)
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6.4

การเข้าเงือ่ นไขการบัญชีป้องกันความเสีย่ ง

6.4.1 ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงเข้าเงื่อนไขการบัญชีป้องกันความเสี่ยงเมื่อเป็ นไป
ตามเกณฑ์ทุกข้อดังต่อไปนี้
6.4.1.1 ความสัม พัน ธ์ข องการป้ องกัน ความเสี่ ย งประกอบด้ว ยเพี ย งเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้
ป้องกันความเสีย่ งและรายการทีม่ ีการป้องกันความเสีย่ งทีส่ ามารถนํามาใช้ได้ใน
ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสีย่ งเท่านั้น
6.4.1.2 ณ การเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง กิจการมีการเลือก
กํ า หนดและการจั ด ทํ า เอกสารที่ เ ป็ นทางการซึ่ ง ระบุ ถึ ง ความสัม พัน ธ์ข อง
การป้องกันความเสี่ยง และวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง
ของกิจการในการป้องกันความเสี่ยง เอกสารดังกล่าวต้องระบุถึงเครื่องมือที่ใช้
ป้องกันความเสี่ยง รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ลักษณะของความเสี่ยงที่
ป้องกัน และวิธีการที่กิจการใช้ในการประเมินว่าความสัมพันธ์ของการป้องกัน
ความเสี่ยงเป็ นไปตามข้อกําหนดความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง
(รวมถึงการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ของความไม่ มีประสิทธิ ผลและวิธีการในการ
กําหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสีย่ ง)
6.4.1.3 ความสัม พัน ธ์ข องการป้ องกัน ความเสี่ย งเป็ นไปตามข้อ กํ า หนดของความมี
ประสิทธิผลในการป้องกันความเสีย่ งทุกข้อดังต่อไปนี้
6.4.1.3.1 มี ค วามสัม พัน ธ์เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ระหว่ า งรายการที่ มี ก ารป้ องกัน
ความเสี่ ย งและเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ป้ องกัน ความเสี่ ย ง (ดู ย่ อ หน้า ที่
ข6.4.4 ถึง ข6.4.6)
6.4.1.3.2 ผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตไม่เหนือกว่าการเปลีย่ นแปลง
มู ลค่าอันเกิดจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ (ดู ย่อหน้าที่ ข6.4.7
ถึง ข6.4.8) และ
6.4.1.3.3 อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงของความสัมพันธ์ของการป้องกัน
ความเสี่ยงเท่ากับอัตราส่วนของปริมาณของรายการที่มีการป้องกัน
ความเสี่ยงซึ่งกิจการได้ป้องกันความเสี่ยงต่อปริมาณของเครื่องมือ
ที่ใ ช้ป้องกันความเสี่ยงซึ่ งกิ จการได้ใ ช้ป้องกันความเสี่ยงสํ าหรับ
ปริมาณของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
การเลือกกําหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงต้องไม่
สะท้อนความไม่สมดุลระหว่างค่านํ้าหนักของรายการทีม่ ีการป้องกัน
ความเสี่ยงกับเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความ
ไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง (ไม่ว่าจะรับรู ร้ ายการ
แล้วหรื อไม่ ) ซึ่ งก่ อให้เกิดผลลัพธ์ทางบัญชี ที่จะไม่ สอดคล้องกับ
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วัตถุประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง (ดู ย่อหน้าที่ ข6.4.9
ถึง ข6.4.11)
6.5

การบัญชีสําหรับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสีย่ งทีเ่ ข้าเงือ่ นไข

6.5.1 กิจการถือปฏิบตั ิตามการบัญชีป้องกันความเสีย่ งกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสีย่ ง
ที่เข้าเงือ่ นไขตามย่อหน้าที่ 6.4.1 (ซึ่งรวมถึงการที่กิจการตัดสินใจเลือกกําหนดความสัมพันธ์
ของการป้องกันความเสีย่ ง)
6.5.2 ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสีย่ งแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้
6.5.2.1 การป้ องกัน ความเสี่ ย งในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม คื อ การป้ องกัน ความเสี่ ย งของ
ฐานะเปิ ดต่ อการเปลี่ยนแปลงในมู ลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้ สินที่รบั รู ้
รายการแล้ว หรื อสัญญาผู กมัดที่ยงั ไม่ ได้รบั รู ร้ ายการ หรื อส่ วนประกอบของ
รายการดัง กล่ า วข้า งต้น อัน เนื่อ งมาจากความเสี่ย งใดความเสี่ ย งหนึ่ง และ
มีผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุน
6.5.2.2 การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด คือ การป้องกันความเสี่ยงของฐานะ
เปิ ดต่อความผันผวนของกระแสเงินสด อันเนือ่ งมาจากความเสีย่ งใดความเสีย่ งหนึง่
ที่เกีย่ วข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้ สินที่รบั รูร้ ายการแล้ว (เช่น การจ่ ายชําระดอกเบี้ ย
ในอนาคตทั้งหมดหรือบางส่วนของหนี้ สินที่มีอตั ราดอกเบี้ ยลอยตัว) หรือรายการ
ที่คาดการณ์ที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสู งมาก หรือส่วนประกอบ
ของรายการดังกล่าวข้างต้น และมีผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุน
6.5.2.3 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศตามที่นิยาม
ไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
หากรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงเป็ นตราสารทุนที่กิจการเลือกที่จะแสดงการเปลี่ยนแปลง
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมในกํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่น ตามย่ อ หน้ า ที่ 5.7.5 ฐานะเปิ ดที่มี ก ารป้ องกัน
ความเสี่ยงตามที่อ้างอิงในย่ อหน้ าที่ 6.5.2.1 ต้ องเป็ นรายการที่ส่งผลกระทบต่ อกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น เฉพาะในกรณีน้ ีเท่านั้นให้ แสดงความไม่มีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงที่
รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
6.5.4 การป้ องกัน ความเสี่ย งของความเสี่ย งเงิ น ตราต่ า งประเทศของสัญ ญาผู ก มั ด อาจถื อ ปฏิบัติ
ตามการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมหรือการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
6.5.5 หากความสัมพันธ์ข องการป้ องกัน ความเสี่ย งยุติ ก ารเป็ นไปตามข้อ กํ า หนดของความมี
ประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง (ดู ย่อหน้าที่
6.4.1.3.3) แต่วตั ถุประสงค์ของการบริหารความเสีย่ งสําหรับความสัมพันธ์ของการป้องกัน
ความเสี่ยงที่เลือกกําหนดไว้ยงั คงเป็ นเช่นเดิม กิจการต้องปรับอัตราส่วนการป้องกันความ
เสี่ยงของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงนั้นเพื่อให้กลับมาเป็ นไปตามข้อกําหนด
6.5.3
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ของความมีประสิทธิ ผลในการป้องกันความเสี่ยง (หรื อสามารถเรี ยกอี กอย่างหนึ่งได้ว่า
การปรับสมดุล (rebalancing) ดูย่อหน้าที่ ข6.5.7 ถึง ข6.5.21)
6.5.6 กิ จ การต้อ งยกเลิ ก การใช้ก ารบัญ ชี ป้ องกัน ความเสี่ ย งโดยทัน ที เ ป็ นต้น ไป เฉพาะเมื่ อ
ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง (หรือบางส่วนของความสัมพันธ์ของการป้องกัน
ความเสี่ยง) ยุติการเป็ นไปตามข้อกําหนดของความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสีย่ ง
(หลัง จากการพิ จ ารณาการปรับ สมดุ ล ของความสัม พัน ธ์ข องการป้ องกัน ความเสี่ ย ง
ถ้าสามารถปฏิ บตั ิได้) ทั้งนี้ ให้รวมถึงเหตุการณ์ที่เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงหมดอายุ
หรือขาย ยกเลิกหรือใช้สิทธิ ในการนี้ การทดแทนหรือการต่ออายุเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความ
เสี่ยงหนึ่งให้เป็ นอี กเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงหนึ่ง ไม่ ถือว่ าเป็ นการหมดอายุหรือ
ยกเลิ ก หากการทํ า สัญ ญาใหม่ ท ดแทนหรื อ การต่ อ อายุเ ป็ นส่ ว นหนึ่ง และสอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่บนั ทึกไว้ นอกจากนี้ ในการนี้ เครื่องมือที่ใช้ป้องกัน
ความเสีย่ งไม่ถอื ว่าหมดอายุหรือยกเลิก หากมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
6.5.6.1 ผลทางกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือผลจากการออกกฎหมายหรือข้อบังคับทําให้
คู่สญ
ั ญาของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงตกลงกันให้คู่สญ
ั ญาหักบัญชีไม่ว่า
จะหนึง่ รายหรือหลายรายเข้ามาเป็ นคู่สญ
ั ญาใหม่ของแต่ละฝ่ ายแทนที่คู่สญ
ั ญา
เดิ ม ในการนี้ คู่ ส ญ
ั ญาหัก บัญ ชี หมายถึ ง คู่ ส ญ
ั ญากลาง (บางครั้ง เรี ย กว่ า
องค์ก รหัก บัญ ชี หรื อ ตัว แทนหัก บัญ ชี ) หรื อ กิ จ การหนึ่ง หรื อ หลายกิ จ การ
เช่ น สมาชิ กหักบัญชี ขององค์กรหักบัญชี หรื อลู กค้าของสมาชิ กหักบัญชีของ
องค์กรหักบัญชี ที่ทําหน้าที่ในฐานะคู่สญ
ั ญาที่ทําให้มีการหักบัญชีโดยคู่สญ
ั ญา
กลาง อย่างไรก็ตาม เมื่อคู่สญ
ั ญาของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงทดแทน
คู่สญ
ั ญาเดิมด้วยคู่สญ
ั ญาที่ต่างไป และคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีการหักบัญชีโดยใช้
คู่สญ
ั ญากลางรายเดียวกันให้ถอื ว่าเป็ นไปตามข้อกําหนดตามย่อหน้าย่อยนี้
6.5.6.2 การเปลี่ย นแปลงอื่ น (ถ้า มี ) ในเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ป้ องกัน ความเสี่ ย งให้จํ า กัด
เพียงเท่าที่จําเป็ นเพือ่ ทําให้เกิดการทดแทนคู่สญ
ั ญาดังกล่าว การเปลี่ยนแปลง
ข้างต้นให้จํากัดเพียงเท่าทีส่ อดคล้องกับเงือ่ นไขทีอ่ าจจะมีขึ้นได้ หากเครือ่ งมือที่
ใช้ป้ องกัน ความเสี่ ย งดัง กล่ า วได้หัก บัญ ชี ต้ ัง แต่ แ รกโดยคู่ ส ัญ ญาหัก บัญ ชี
การเปลีย่ นแปลงเหล่านี้ รวมถึงการเปลีย่ นแปลงในข้อกําหนดเกีย่ วกับหลักประกัน
สิทธิ ในการหักกลบยอดคงค้างของลู กหนี้ และเจ้าหนี้ และค่ าธรรมเนียมตาม
กฎหมาย
การยกเลิกการใช้การบัญชีป้องกันความเสีย่ งสามารถส่งผลต่อความสัมพันธ์ของการป้องกัน
ความเสี่ยงทั้งจํ านวนหรือเพียงบางส่ วนก็ได้ (ซึ่ งหากเป็ นกรณีหลังให้ใช้การบัญชีป้องกัน
ความเสีย่ งต่อไปกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสีย่ งส่วนทีเ่ หลือ)
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6.5.7

กิจการต้ องถือปฏิบัติตาม
6.5.7.1 ย่อหน้ าที่ 6.5.10 เมื่อกิจการยกเลิกการใช้ การบัญชีป้องกันความเสี่ยงสําหรับการป้ องกัน
ความเสี่ยงในมู ลค่ ายุ ติ ธรรมซึ่ งรายการที่มี การป้ องกั นความเสี่ ยงเป็ น (หรื อเป็ น
ส่วนประกอบของ) เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่าย และ
6.5.7.2 ย่ อหน้ า ที่ 6.5.12 เมื่อยกเลิ ก การใช้ การบัญ ชี ป้ องกัน ความเสี่ย งสํา หรั บ ป้ องกัน
ความเสี่ยงในกระแสเงินสด
การป้องกันความเสีย่ งในมูลค่ายุติธรรม

6.5.8 ตราบที่ก ารป้ องกัน ความเสี่ย งในมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมยัง คงเข้า เงื่อ นไขตามย่ อ หน้า ที่ 6.4.1
ให้กิจการถือปฏิบตั ิกบั ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสีย่ ง ดังต่อไปนี้
6.5.8.1 ผลกําไรหรือขาดทุนจากเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงต้องรับรู ใ้ นกําไรหรือ
ขาดทุ น (หรื อ ในกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น หากใช้เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ป้ องกัน
ความเสี่ยงในการป้องกันความเสี่ยงตราสารทุนที่กิจการนั้นเลือกที่จะแสดงการ
เปลีย่ นแปลงของมูลค่ายุติธรรมในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหน้าที่ 5.7.5)
6.5.8.2 ผลกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น จากการป้ องกัน ความเสี่ ย งของรายการที่ มี ก ารป้ องกัน
ความเสี่ยงต้องนําไปปรับปรุ งกับมู ลค่ าตามบัญชี ของรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยงนั้น (ถ้าสามารถปฏิบตั ิได้) และต้องรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน ในกรณี
ที่ ร ายการที่ มี ก ารป้ องกัน ความเสี่ ย งเป็ นสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น (หรื อ เป็ น
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ทางการเงิน) ที่วดั มู ลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ตามย่ อ หน้า ที่ 4.1.2ก ให้ร ับ รู ผ้ ลกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น จาก
การป้องกันความเสี่ยงของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงในกําไรหรือขาดทุน
อย่างไรก็ตาม หากรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเป็ นตราสารทุนที่กิจการ
เลือกที่จะแสดงการเปลี่ยนแปลงของมู ลค่ายุติธรรมในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตามย่อหน้าที่ 5.7.5 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสีย่ งดังกล่าวต้อง
คงไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในกรณีที่รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงนั้น
เป็ นสัญญาผูกมัดที่ยงั ไม่ได้รบั รู ร้ ายการ (หรือส่วนประกอบของสัญญาผูกมัด)
ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงในมู ลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความ
เสี่ยงนับตั้งแต่ การเลือกกําหนดให้เป็ นรายการที่การป้องกันความเสี่ยงให้รบั รู ้
เป็ นสินทรัพย์หรือหนี้ สิน พร้อมกับรับรูก้ ารเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเป็ นผลกําไรหรือ
ขาดทุนในกําไรหรือขาดทุน
6.5.9

เมื่อรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมเป็ นสัญญาผูกมัด (หรือเป็ นส่วนประกอบ
ของสัญญาผูกมัด) เพื่อให้ ได้ มาซึ่งสินทรัพย์หรือก่อให้ เกิดหนี้สนิ ให้ กจิ การปรับมูลค่าตามบัญชี
เมื่อเริ่ มแรกของสิน ทรั พย์หรื อหนี้สินซึ่งเป็ นผลจากการที่กิจการได้ ป ฏิบัติตามสัญญาผู กมัด
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ด้ วยผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงที่เคย
รับรู้ไว้ ในงบแสดงฐานะการเงิน
6.5.10 การปรั บ ปรุ ง ใดๆ ที่เ กิด ขึ้ น ตามย่ อ หน้ า ที่ 6.5.8.2 ต้ อ งตั ด จํา หน่ า ยไปยั ง กํา ไรหรื อ ขาดทุ น
หากรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงเป็ นเครื่องมือทางการเงิน (หรือเป็ นส่วนประกอบของ
เครื่องมือทางการเงิน) ที่วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่าย การตัดจําหน่ายอาจเริ่มต้ นทันทีท่มี ี
การปรั บ ปรุ ง เกิด ขึ้ น และต้ อ งเริ่ ม ก่ อ นที่ร ายการที่มี ก ารป้ องกัน ความเสี่ย งนั้ น ยุ ติ ท่ีจ ะมีก าร
ปรับปรุงผลกําไรหรือขาดทุนจากการป้ องกันความเสี่ยงนั้น การตัดจําหน่ายดังกล่าวคํานวณโดย
ใช้ อัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงที่คาํ นวณใหม่ ณ วันที่เริ่มการตัดจําหน่ าย ในกรณีของสินทรัพย์ทาง
การเงิน (หรือเป็ นส่วนประกอบของสินทรัพย์ทางการเงิน) ที่เป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
และวั ด มู ล ค่ า ด้ วยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ตามย่ อ หน้ าที่ 4.1.2ก
ให้ ตัดจําหน่ายในลักษณะเดียวกัน แต่ใช้ จาํ นวนเงินซึ่งเป็ นผลสะสมของผลกําไรหรือขาดทุนที่เคย
รับรู้ก่อนหน้ าตามย่อหน้ าที่ 6.5.8.2 โดยไม่ปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชี
การป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด
6.5.11 ตราบที่การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงิ นสดเป็ นไปตามเงื่อนไขตามย่ อหน้าที่ 6.4.1
ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสีย่ งต้องถือปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
6.5.11.1 ให้ป รับ ปรุ ง ส่ ว นประกอบแยกต่ า งหากของส่ ว นของเจ้า ของซึ่ ง เกี่ย วข้อ งกับ
รายการที่มีการป้องกันความเสีย่ ง (สํารองการป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด)
จะปรับปรุงด้วยจํ านวนที่ตํา่ กว่าของรายการใดรายการหนึง่ ต่อไปนี้ (เป็ นจํ านวน
เงินค่าสัมบู รณ์)
6.5.11.1.1 ผลสะสมของผลกําไรหรือขาดทุนจากเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความ
เสีย่ งนับจากการเริม่ ต้นของการป้องกันความเสีย่ ง และ
6.5.11.1.2 ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงในมู ลค่ายุติธรรม (มู ลค่าปั จจุบนั )
ของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (กล่าวคือ มู ลค่ าปั จจุ บนั
ของผลสะสมของการเปลี่ย นแปลงในกระแสเงิ น สดอนาคตที่
คาดการณ์ที่มีการป้องกันความเสีย่ ง) โดยนับจากการเริ่มต้นของ
การป้องกันความเสีย่ ง
6.5.11.2 ผลกําไรหรือขาดทุนในส่วนที่มีประสิทธิผลของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสีย่ ง
(กล่าวคือ ส่วนที่หกั กลบกับการเปลีย่ นแปลงในสํารองการป้องกันความเสีย่ งใน
กระแสเงิ น สดที่ คํ า นวณตามย่ อ หน้า ที่ 6.5.11.1) ต้อ งรับ รู ใ้ นกํ า ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น
6.5.11.3 ผลกําไรหรื อขาดทุ นส่ วนที่เ หลื อของเครื่องมือที่ใ ช้ป้องกันความเสี่ยง (หรื อ
ผลกําไรหรือขาดทุนที่คงเหลือของการเปลีย่ นแปลงของสํารองการป้องกันความเสีย่ ง
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ในกระแสเงินสดทีค่ ํานวณตามย่อหน้าที่ 6.5.11.1) ถือเป็ นส่วนของการป้องกัน
ความเสีย่ งทีไ่ ม่มีประสิทธิผลทีต่ อ้ งรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
6.5.11.4 จํ านวนเงินสะสมในสํารองการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ตามย่อหน้าที่
6.5.11.1 ต้องถือปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
6.5.11.4.1 หากรายการที่คาดการณ์ที่มีการป้องกันความเสี่ยงทําให้เกิดการ
รับรูร้ ายการของสินทรัพย์ทีไ่ ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สินที่
ไม่ใช่ หนี้ สินทางการเงินในภายหลัง หรือรายการที่คาดการณ์ที่มี
การป้ องกั น ความเสี่ ย งสํ า หรั บ สิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ ใ ช่ สิ น ทรั พ ย์
ทางการเงินหรือหนี้ สินที่ไม่ใช่หนี้ สินทางการเงินกลายเป็ นสัญญา
ผูกมัดที่ตอ้ งถือปฏิ บตั ิตามการบัญชี ป้องกันความเสี่ยงในมู ลค่ า
ยุ ติ ธ รรม กิ จ การต้อ งโอนจํ า นวนเงิ น ของสํ า รองการป้ องกัน
ความเสี่ยงในกระแสเงินสดตรงไปรวมอยู่ในราคาทุนเริ่มแรกหรือ
มูลค่าตามบัญชีอื่นของสินทรัพย์หรือหนี้ สินนั้น รายการดังกล่าวไม่
ไม่ถือเป็ นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ (ดู มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน) ดังนั้น จึ งไม่
กระทบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
6.5.11.4.2 สํ า หรับ การป้ องกัน ความเสี่ย งในกระแสเงิ น สดนอกเหนื อ จาก
รายการที่ก ล่ า วถึง ในย่ อ หน้า ที่ 6.5.11.4.1 จํ า นวนเงิ น ข้างต้น
ต้องจัดประเภทรายการใหม่จากสํารองการป้องกันความเสี่ยงใน
กระแสเงินสดไปเป็ นกําไรหรื อขาดทุนโดยถือเป็ นการปรับปรุ ง
การจั ด ประเภทรายการใหม่ (ดู ม าตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 1
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน) ในรอบระยะเวลารายงานเดียวกัน
หรือในรอบระยะเวลารายงานที่กระแสเงินสดอนาคตที่คาดการณ์
ที่ มี ก ารป้ องกัน ความเสี่ ย งส่ ง ผลกระทบต่ อ กํ า ไรหรื อ ขาดทุ น
(เช่ น ในรอบระยะเวลารายงานที่ มี ก ารรับ รู ้ด อกเบี้ ยรับหรื อ
ดอกเบี้ ยจ่ าย หรือเมือ่ ยอดขายทีค่ าดการณ์ได้เกิดขึ้ น)
6.5.11.4.3 อย่างไรก็ตาม หากจํ านวนเงินข้างต้นเป็ นผลขาดทุน และกิจการ
คาดว่าผลขาดทุนทั้งหมดหรื อบางส่ วนนั้นจะไม่ได้รบั คืนภายใน
หนึ่ ง รอบระยะเวลาในอนาคตหรื อ นานกว่ า นั้น กิ จ การต้อ ง
จัดประเภทรายการใหม่สําหรับจํ านวนเงินที่ไม่คาดว่าจะได้รบั คืน
เข้า กํ า ไรหรื อ ขาดทุ น ในทัน ที โดยถื อ เป็ นการปรับ ปรุ ง การ
จัดประเภทรายการใหม่ (ดู มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง
การนําเสนองบการเงิน)
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6.5.12 เมื่อกิจการยกเลิกการบัญชีป้องกันความเสี่ยงสําหรับการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
(ดู ย่ อ หน้ า ที่ 6.5.6 และ 6.5.7.2) กิจ การต้ อ งถือ ปฏิบัติ กับ จํา นวนเงิ น ที่ส ะสมไว้ ใ นสํา รอง
การป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ตามย่อหน้ าที่ 6.5.11.1 ดังต่อไปนี้
6.5.12.1 หากกระแสเงินสดอนาคตที่มีการป้ องกันความเสี่ยงยังคงคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น
จํา นวนเงิน ดั งกล่ า วต้ อ งคงอยู่ ใ นสํา รองการป้ องกัน ความเสี่ย งในกระแสเงิ น สด
จนกระทั่งกระแสเงินสดอนาคตนั้ นได้ เกิดขึ้นหรื อจนกระทั่งมีการถือปฏิบัติตาม
ย่ อหน้ าที่ 6.5.11.4.3 เมื่อกระแสเงินสดอนาคตเกิดขึ้น ให้ กิจการถือปฏิบัติตาม
ย่อหน้ าที่ 6.5.11.4
6.5.12.2 หากกระแสเงินสดอนาคตที่มีการป้ องกันความเสี่ยงไม่ คาดว่ าจะเกิดขึ้นอีกต่ อไป
จํานวนดังกล่าวต้ องจัดประเภทรายการใหม่ในทันทีจากสํารองการป้ องกันความเสี่ยง
ในกระแสเงินสดไปกําไรหรือขาดทุนโดยถือเป็ นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการ
ใหม่ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน) กระแสเงินสด
อนาคตที่มีการป้ องกันความเสี่ยงที่ไม่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมาก
อาจจะยังคงคาดว่าจะเกิดขึ้นได้
การป้องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
6.5.13 การป้ องกัน ความเสี่ย งของเงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ ใ นหน่ ว ยงานต่ า งประเทศ ซึ่ ง รวมการป้ องกัน
ความเสี่ย งของรายการที่ เ ป็ นตัว เงิ น ที่ถือ เป็ นส่ ว นหนึ่ง ของเงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ (ดู ม าตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศ) ต้องถือปฏิบตั ิในทํานองคล้ายกันกับการป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด
6.5.13.1 ส่วนหนึง่ ของผลกําไรหรือขาดทุนของเครื่องมือทีใ่ ช้ป้องกันความเสีย่ งในส่วนที่มี
ประสิทธิผลต้องรับรูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ดู ย่อหน้าที่ 6.5.11) และ
6.5.13.2 ส่วนทีไ่ ม่มีประสิทธิผลต้องรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
6.5.14 ผลสะสมของผลกําไรหรือขาดทุนของเครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันความเสีย่ งในส่วนทีม่ ีประสิทธิผล
ที่ ส ะสมไว้ใ นสํ า รองการแปลงค่ า เงิ น ตราต่ า งประเทศต้อ งจั ด ประเภทรายการใหม่ จ าก
ส่วนของเจ้าของไปยังกําไรหรือขาดทุน โดยถือเป็ นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่
(ดู มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน) ตามย่อหน้าที่ 48 ถึง 49
ของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 21 เรื่ อ ง ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ เกี่ยวกับการจํ าหน่ายหน่วยงานต่ างประเทศทั้งหมดหรือ
บางส่วน
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การบัญชีสําหรับมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือก
6.5.15 เมื่ อ กิ จ การแยกมู ล ค่ า ที่ แ ท้ จ ริ ง และมู ล ค่ า ตามเวลาของสิ ท ธิ เ ลื อ กและเลื อ กกํา หนดให้
เฉพาะการเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ าที่แท้ จริ งของสิทธิเลื อกเป็ นเครื่ องมื อที่ใช้ ป้ องกันความเสี่ยง
(ดู ย่ อ หน้ า ที่ 6.2.4.1) กิ จ การต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ กับ มู ล ค่ า ตามเวลาของสิ ท ธิ เ ลื อ กดั ง ต่ อ ไปนี้
(ดูย่อหน้ าที่ข6.5.29 ถึง ข6.5.33)
6.5.15.1 กิจการต้ องแยกความแตกต่ างของมูลค่ าตามเวลาของสิทธิเลือกตามประเภทของ
รายการที่ มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย ง ซึ่ ง ใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กในการป้ องกั น ความเสี่ ย ง
(ดูย่อหน้ าที่ ข6.5.29) ดังนี้
6.5.15.1.1 รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงแบบธุรกรรมสัมพันธ์
6.5.15.1.2 รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงแบบช่วงเวลาสัมพันธ์
6.5.15.2 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ ายุ ติธรรมของมูลค่ าตามเวลาของสิทธิเลือกที่ใช้ ป้องกัน
ความเสี่ยงรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงแบบธุรกรรมสัมพันธ์ต้องรับรู้ในกําไร
ขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงนั้น และ
จํานวนเงินดังกล่ าวต้ องสะสมไว้ ในส่วนประกอบแยกต่ างหากในส่วนของเจ้ าของ
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นจากมูลค่าตามเวลาของสิทธิ
เลือกที่สะสมไว้ ในส่วนประกอบแยกต่างหากในส่วนของเจ้ าของ (“จํานวนเงิน”นั้น)
ต้ องถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
6.5.15.2.1 หากรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงในภายหลังก่อให้ เกิดการรับรู้
รายการของสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินที่ไม่ใช่
หนี้ สิ น ทางการเงิ น หรื อ สั ญ ญาผู ก มั ด สํา หรั บ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี ไ ม่ ใ ช่
สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น หรื อ หนี้ สิน ที่ไ ม่ ใ ช่ ห นี้ สิน ทางการเงิ น ซึ่ ง ถื อ
ปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม กิจการต้ อง
โอน “จํา นวนเงิ น ”นั้ น จากส่ ว นประกอบแยกต่ า งหากในส่ ว นของ
เจ้ าของตรงไปราคาทุนเริ่มแรกหรือมูลค่าตามบัญชีอ่นื ของสินทรัพย์
หรือหนี้สินนั้น โดยไม่ถือเป็ นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน) ดังนั้น
จึงไม่กระทบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
6.5.15.2.2 สํา หรั บ ความสั ม พั น ธ์ ข องการป้ องกั น ความเสี่ ย งนอกเหนื อ จาก
ที่กล่ าวไว้ ในย่ อหน้ าที่ 6.5.15.2.1 จํานวนเงิ นนั้ นต้ องจั ดประเภท
รายการใหม่จากส่วนประกอบแยกต่างหากในส่วนของเจ้ าของไปกําไร
หรื อขาดทุ น โดยถื อเป็ นการปรั บปรุงการจั ดประเภทรายการใหม่
(ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1) ภายในรอบระยะเวลารายงาน
เดี ยวกันหรื อ ในรอบระยะเวลารายงานซึ่ ง กระแสเงิ น สดอนาคตที่
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คาดการณ์ท่มี ีการป้ องกันความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุน
(เช่น เมื่อยอดขายที่คาดการณ์เกิดขึ้น)
6.5.15.2.3 อย่างไรก็ตาม หากจํานวนเงินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนนั้นไม่คาดว่า
จะได้ รับคืนภายในหนึ่งรอบระยะเวลารายงานในอนาคตหรือนานกว่านั้น
จํานวนเงินนั้นที่ไม่ คาดว่ าจะได้ รับคืนต้ องจัดประเภทรายการใหม่
ในทันทีไปกําไรหรือขาดทุน โดยถือเป็ นการปรับปรุงการจัดประเภท
รายการใหม่ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1)
6.5.15.3 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ ายุ ติธรรมของมูลค่ าตามเวลาของสิทธิเลือกที่ใช้ ป้องกัน
ความเสี่ยงรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงแบบช่ วงเวลาสัมพันธ์ต้องรับรู้ในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงนั้น และ
ต้ องสะสมในส่วนประกอบแยกต่างหากของส่วนของเจ้ าของ มูลค่าตามเวลา ณ วันที่
มีการเลือกกําหนดให้ สิทธิเลือกเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่กับ
รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงต้ องตัดจําหน่ายอย่างเป็ นระบบและสมเหตุสมผล
ตลอดระยะเวลาที่การปรับปรุงการป้ องกันความเสี่ยงสําหรับมูลค่าที่แท้ จริงของสิทธิ
เลือกส่งผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุน (หรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หากรายการ
ที่มีการป้ องกันความเสี่ยงนั้นเป็ นตราสารทุนที่กจิ การเลือกที่จะแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหน้ าที่ 5.7.5) ดังนั้น ในแต่ละ
รอบระยะเวลารายงาน จํานวนเงินที่ตัดจําหน่ ายส่วนต้ องจัดประเภทรายการใหม่
จากส่วนประกอบแยกต่างหากของส่วนของเจ้ าของไปกําไรหรือขาดทุน โดยถือเป็ น
การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1) อย่างไรก็ตาม
หากมีการยกเลิกการบัญชีป้องกันความเสี่ยงสําหรับความสัมพันธ์ของการป้ องกัน
ความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าที่แท้ จริงของสิทธิเลือกเป็ นเครื่องมือที่ใช้
ป้ องกันความเสี่ยง กิจการต้ องจัดประเภทรายการใหม่ ในทันทีสาํ หรับจํานวนเงิน
สุทธิ (กล่าวคือ รวมการตัดจําหน่ายสะสม) ที่สะสมไว้ ในส่วนประกอบแยกต่างหาก
ของส่วนของเจ้ าของต้ องไปยังกําไรหรื อขาดทุน โดยถือเป็ นการปรั บปรุงการจัด
ประเภทรายการใหม่ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1)
การบัญ ชี สํ า หรับ องค์ป ระกอบราคาล่ ว งหน้า ของสัญ ญาฟอร์เ วิ ร ์ด และส่ ว นต่ า งอัต รา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศของเครือ่ งมือทางการเงิน
6.5.16 เมื่อกิจการแยกองค์ประกอบราคาล่ วงหน้ าและองค์ประกอบราคาปั จจุ บันของสัญญาฟอร์เวิร์ด
และเลือกกําหนดให้ เฉพาะการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าขององค์ประกอบราคาปั จจุ บันของสัญญา
ฟอร์เวิร์ดเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง หรือเมื่อกิจการแยกส่วนต่ างอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ น ตราต่ างประเทศออกจากเครื่ องมือ ทางการเงิน และไม่ ร วมรายการดั งกล่ า วในการเลื อ ก
กําหนดให้ เครื่องมือทางการเงินนั้นเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง (ดูย่อหน้ าที่ 6.2.4.2)
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กิจการอาจถือปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 6.5.15 กับองค์ประกอบราคาล่ วงหน้ าของสัญญาฟอร์เวิร์ด
หรือส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในลักษณะเดียวกันกับการถือปฏิบัติต่อมูลค่า
ตามเวลาของสิทธิเลื อกในกรณีดังกล่ า ว กิจการต้ องถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามย่ อหน้ าที่
ข6.5.34 ถึง ข6.5.39
6.6

การป้องกันความเสีย่ งของกลุ่มของรายการ
การทีก่ ลุ่มของรายการสามารถถือเป็ นรายการทีม่ ีการป้องกันความเสีย่ ง

6.6.1 กลุ่มของรายการ (รวมถึงกลุ่มของรายการที่รวมกันเป็ นฐานะสุทธิ ดู ย่อหน้าที่ ข6.6.1 ถึง
ข6.6.8) สามารถเป็ นรายการทีม่ ีการป้องกันความเสีย่ งได้เฉพาะเมือ่
6.6.1.1 กลุ่มของรายการประกอบไปด้วยรายการ (รวมถึงส่ วนประกอบของรายการ)
ทีแ่ ต่ละรายการสามารถเป็ นรายการทีม่ ีการป้องกันความเสีย่ งได้
6.6.1.2 รายการต่ างๆ ในกลุ่มมีการบริหารรวมกันแบบกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์ของการ
บริหารความเสีย่ ง และ
6.6.1.3 ในกรณี ของการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของกลุ่มของรายการที่มี
ความผัน ผวนในกระแสเงิ น สดที่ ไ ม่ ค าดว่ า จะเป็ นสัด ส่ ว นที่ ใ กล้เ คี ย งกับ
ความผันผวนโดยรวมในกระแสเงินสดของกลุ่มของรายการ จนทําให้เกิดการ
หักกลบฐานะความเสีย่ ง
6.6.1.3.1 ให้ถอื เป็ นการป้องกันความเสีย่ งของความเสีย่ งเงินตราต่างประเทศ
และ
6.6.1.3.2 การเลือกกําหนดฐานะสุทธิดงั กล่าวระบุรอบระยะเวลารายงานที่
รายการที่คาดการณ์คาดว่าจะส่งผลกระทบต่ อกําไรหรือขาดทุน
รวมถึงลักษณะและปริมาณด้วย (ดู ย่อหน้าที่ ข6.6.7 ถึง ข6.6.8)
การเลือกกําหนดของส่วนประกอบของจํ านวนเงินทีก่ ําหนดไว้
6.6.2

ส่วนประกอบที่เป็ นสัดส่วนของกลุ่มของรายการที่เป็ นไปตามเกณฑ์ถอื เป็ นรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยงที่เป็ นไปตามเกณฑ์ หากการเลือกกําหนดนี้สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ในการบริหาร
ความเสี่ยงของกิจการ

6.6.3

ส่วนประกอบลําดับชั้นในกลุ่มรายการโดยรวม (เช่ น ลําดับชั้นล่ างสุด) สามารถถือปฏิบัติตาม
การบัญชีป้องกันความเสี่ยงได้ เฉพาะเมื่อ
6.6.3.1 ส่วนประกอบลําดับชั้นดังกล่ าวสามารถระบุแยกต่ างหากได้ และวัดมูลค่ าได้ อย่ าง
น่าเชื่อถือ
6.6.3.2 วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงคือการป้ องกันความเสี่ยงส่วนประกอบลําดับชั้น
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6.6.3.3

6.6.3.4

6.6.3.5

รายการในกลุ่มของรายการโดยรวมที่ซ่ึงมีลาํ ดับชั้นระบุไว้ ในกลุ่มนั้น มีฐานะเปิ ดต่อ
ความเสี่ยงที่มีการป้ องกันความเสี่ยงประเภทเดียวกัน (เพื่อให้ การวัดมูลค่ าของ
ลําดับขั้นที่มีการป้ องกันความเสี่ยงไม่ได้ รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญจากรายการ
ใดรายการหนึ่งในกลุ่มของรายการโดยรวมซึ่งรวมกันขึ้นเป็ นส่วนหนึ่งของลําดับขั้นที่
มีการป้ องกันความเสี่ยง)
ในการป้ องกัน ความเสี่ย งของรายการที่มี อ ยู่ (เช่ น สัญ ญาผู ก มั ด ที่ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ รู้
รายการ หรื อสินทรั พย์ท่ีรับรู้รายการ) กิจการสามารถระบุ และติดตามกลุ่มของ
รายการโดยรวมที่มีการระบุลําดับชั้ นที่มีการป้ องกันความเสี่ยง (เพื่ อ ให้ กิจการ
สามารถปฏิบัติตามข้ อกําหนดของการบัญชีสาํ หรับความสัมพันธ์ของการป้ องกัน
ความเสี่ยงที่เข้ าเงื่อนไข) และ
รายการใดๆ ในกลุ่มของรายการที่มีสิทธิเลือกที่จะจ่ายชําระก่อนครบกําหนดให้ ถือ
ว่าเข้ าเงื่อนไขของข้ อกําหนดสําหรับส่วนประกอบของจํานวนเงินที่กาํ หนดไว้ (ดูย่อ
หน้ าที่ ข6.3.20)

การแสดงรายการ
6.6.4

6.6.5

สําหรับการป้ องกันความเสี่ยงของกลุ่มของรายการที่มีฐานะความเสี่ยงที่หักกลบ (กล่าวคือในการ
ป้ องกัน ความเสี่ย งฐานะสุท ธิ) ซึ่ ง ความเสี่ย งที่ไ ด้ รั บ การป้ องกัน เสี่ย งของกลุ่ ม ของรายการ
ส่งผลกระทบต่อรายการรายบรรทัดที่หลากหลายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ให้ แ สดงผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการป้ องกัน ความเสี่ย งในงบการเงิ น ดั ง กล่ า วเป็ นรายการ
รายบรรทัดแยกต่ างหากจากรายการที่ได้ รับผลกระทบจากรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
ดังนั้น ในงบการเงินดังกล่ าว จํานวนเงินในรายการรายบรรทัดที่เกี่ยวข้ องกับรายการที่มีการ
ป้ องกันความเสี่ยง (เช่น รายได้ หรือ ต้ นทุนขาย) ไม่ได้ รับผลกระทบใดๆ
สําหรับสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่มีการป้ องกันความเสี่ยงร่ วมกันเป็ นกลุ่มในการป้ องกันความเสี่ยง
ในมูลค่ายุติธรรม กิจการต้ องรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์และหนี้สนิ แต่ละรายการใน
งบแสดงฐานะการเงินโดยเป็ นรายการปรับปรุงของมูลค่ าตามบัญชีของรายการแต่ ละรายการ
ดังกล่าวซึ่งรวมกันเป็ นกลุ่มของรายการตามย่อหน้ าที่ 6.5.8.2
ฐานะสุทธิเป็ นศูนย์

6.6.6

เมื่อรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงเป็ นกลุ่มซึ่งเป็ นฐานะสุทธิเป็ นศูนย์ (กล่าวคือ รายการที่มี
การป้ องกันความเสี่ยงหักกลบอย่างสมบูรณ์ด้วยกันเองกับความเสี่ยงที่มีการบริหารแบบกลุ่ม)
กิจการสามารถเลือกกําหนดให้ รายการดังกล่ าวอยู่ในความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง
โดยไม่มีเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง หากเป็ นไปตามเงื่อนไขดังนี้
6.6.6.1 การป้ องกั น ความเสี่ ย งเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของกลยุ ท ธ์ ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย งของ
ความเสี่ยงสุทธิท่มี ีความต่อเนื่อง โดยที่กจิ การป้ องกันความเสี่ยงฐานะประเภทเดิมที่
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6.6.6.2

6.6.6.3

6.6.6.4

6.7

ทําขึ้นใหม่อย่ างเป็ นประจําเมื่อเวลาผ่านไป (เช่ น เมื่อรายการนั้นเข้ าใกล้ ช่วงเวลา
ที่กจิ การป้ องกันความเสี่ยง)
ขนาดของฐานะสุทธิท่มี ีการป้ องกันความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปตลอดอายุของกลยุทธ์
การป้ องกันความเสี่ยงของความเสี่ยงสุทธิท่มี ีความต่อเนื่อง และกิจการใช้ เครื่องมือ
ที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงที่เข้ าเงื่อนไขเพื่อป้ องกันความเสี่ยงของความเสี่ยงสุทธิน้ัน
(กล่าวคือ เมื่อฐานะสุทธิไม่เป็ นศูนย์)
ตามปกติแล้ วการบัญชีการป้ องกันความเสี่ยงสามารถถือปฏิบัติสาํ หรับฐานะสุทธิ
ดังกล่าวเมื่อฐานะสุทธิไม่เป็ นศูนย์และเมื่อมีการป้ องกันความเสี่ยงด้ วยเครื่องมือที่
ใช้ ป้องกันความเสี่ยงที่เข้ าเงื่อนไข และ
การไม่ถือปฏิบัติตามการบัญชีการป้ องกันความเสี่ยงสําหรับรายการฐานะสุทธิท่เี ป็ น
ศูนย์จะก่อให้ เกิดผลลัพธ์ทางบัญชีท่ไี ม่สมํ่าเสมอ เนื่องจากการบัญชีป้องกันความ
เสี่ยงจะไม่ รับรู้ฐานะความเสี่ยงที่หักกลบ ซึ่งหากเป็ นอย่ างอื่นจะมีการรับรู้ในการ
ป้ องกันความเสี่ยงของฐานะสุทธิ

ทางเลือกในการเลือกกําหนดฐานะเปิ ดด้านเครดิตวัดมู ลค่ าด้วยมู ลค่ ายุติธรรมผ่านกําไร
หรือขาดทุน
การทีฐ่ านะเปิ ดด้านเครดิตสามารถเลือกกําหนดทีม่ ูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน

6.7.1 หากกิจการใช้อนุ พนั ธ์ดา้ นเครดิตที่วดั มู ลค่ าด้วยมู ลค่ ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุ นใน
การบริหารความเสีย่ งด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วน (ฐานะเปิ ด
ด้า นเครดิ ต ) กิ จ การอาจเลื อ กกํ า หนดให้เ ครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ในส่ ว นที่ กิ จ การบริ ห าร
วัดมู ลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน (กล่าวคือ เครื่องมือทางการเงินทั้งหมด
หรือตามสัดส่วน) เมือ่ เป็ นไปตามเงือ่ นไขต่อไปนี้
6.7.1.1 ชื่ อ ของฐานะเปิ ดด้า นเครดิ ต (เช่ น ผู ก้ ู ย้ ื ม หรื อ ผู ค้ รอบครองภาระผู ก พัน
วงเงิ น สิ น เชื่ อ ) ตรงกัน กับ ชื่ อ ของกิ จ การที่ อ ้า งไว้ใ นในอนุ พ นั ธ์ด า้ นเครดิ ต
(การมีชื่อตรงกัน) และ
6.7.1.2 ระดับ ของสิ ท ธิ เ รี ย กร้อ งของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ตรงกัน กับ ระดับ ของ
สิ ทธิ เรี ยกร้องของเครื่องมือที่สามารถส่ งมอบได้ซึ่งเป็ นไปตามสัญญาอนุ พนั ธ์
ด้านเครดิต
ในการเลื อ กกํ า หนดดัง กล่ า ว กิ จ การอาจไม่ ต ้อ งคํ า นึ ง ถึ ง ว่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ มี
การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ หรือไม่ (เช่น กิจการอาจเลือกกําหนดดังกล่าวสําหรับภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อซึ่งไม่
อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ) กิจการอาจเลือกกําหนด
ดังกล่าวสําหรับเครื่องมือทางการเงินเมื่อมีการรับรู ร้ ายการเริ่มแรก หรือในภายหลัง หรือ
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ขณะที่เครื่องมือทางการเงินยังไม่ได้รบั รูร้ ายการ กิจการต้องจัดทําเอกสารเกีย่ วกับการเลือก
กําหนดดังกล่าวไปพร้อมกัน
การบัญชีสําหรับฐานะเปิ ดด้านเครดิตที่เลือกกําหนดทีว่ ดั มู ลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรือขาดทุน
6.7.2

หากกิจการเลือกกําหนดให้ วัดมู ลค่ าเครื่ องมือทางการเงิ นด้ วยมู ลค่ ายุ ติธรรมผ่ านกําไรหรื อ
ขาดทุนตามย่อหน้ าที่ 6.7.1 หลังจากการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หรือยังไม่มีการรับรู้รายการ
มาก่อน กิจการต้ องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี (ถ้ ามี) กับมูลค่ายุติธรรม ณ เวลาที่มีการ
เลือกกําหนดดังกล่าวในกําไรหรือขาดทุนโดยทันที สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วย
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นกํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่น ตามย่ อ หน้ า ที่ 4.1.2ก กิจ การต้ อ งจั ด ประเภท
รายการใหม่ สาํ หรั บผลสะสมของผลกําไรหรื อขาดทุน ที่เคยรั บรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ด เสร็จ อื่น
โดยทัน ทีจ ากส่ ว นของเจ้ า ของไปกํา ไรหรื อ ขาดทุ น โดยถือ เป็ นการปรั บ ปรุ ง การจั ด ประเภท
รายการใหม่ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน)

6.7.3

กิจการต้ องยกเลิกการวัดมูลค่ าเครื่องมือทางการเงินหรือสัดส่วนของเครื่องมือทางการเงินที่
ก่อให้ เกิดความเสี่ยงด้ านเครดิตด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไข
ต่อไปนี้
6.7.3.1 ไม่เข้ าเงื่อนไขตามย่อหน้ าที่ 6.7.1 อีกต่อไป เช่น
6.7.3.1.1 อนุพันธ์ด้านเครดิตหรือเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้ องที่ก่อให้ เกิด
ความเสี่ยงด้ านเครดิตนั้นหมดอายุหรือขาย ยกเลิก หรือชําระ หรือ
6.7.3.1.2 ไม่ได้ บริหารความเสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้
อนุ พันธ์ด้านเครดิตอีกต่ อไป เช่ น กรณีดังกล่ าวสามารถเกิดขึ้นได้
เนื่องจากคุ ณภาพเครดิตของผู้ ก้ ูยืมหรื อผู้ ครอบครองภาระผูกพัน
วงเงินสินเชื่อดีข้ ึน หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดด้ านเงินทุนของ
กิจการ และ
6.7.3.2 เครื่องมือทางการเงินที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงด้ านเครดิตไม่ได้ กาํ หนดให้ วัดมูลค่าด้ วย
มูลค่ ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนหากไม่ มีการเลือกกําหนดดังกล่ าว (กล่ าวคือ
ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโมเดลธุ ร กิจ ของกิจ การในขณะนี้ ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมีก ารจั ด
ประเภทรายการใหม่ตามย่อหน้ าที่ 4.4.1)

6.7.4

เมื่อกิจการยกเลิ กการวัดมู ลค่ าเครื่ องมื อทางการเงิน หรื อสัดส่วนของเครื่ องมื อทางการเงิน
ที่ก่ อ ให้ เ กิด ความเสี่ย งด้ า นเครดิ ต ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ให้ ถือ ว่ า มู ล ค่ า
ยุ ติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่มีการยกเลิกดังกล่ าวเป็ นมูลค่ าตามบัญชีใหม่ ของ
เครื่องมือทางการเงินนั้น หลังจากนั้น ให้ วัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้ วยการวัดมูลค่าที่เคยใช้
ก่อนที่จะมีการเลือกกําหนดให้ เครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือ
ขาดทุ น (รวมถึ ง การตั ด จํา หน่ า ยอั น เป็ นผลมาจากมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ใ หม่ ) เช่ น สิ น ทรั พ ย์
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ทางการเงิ น เคยจั ด ประเภทตั้ ง แต่ เ ริ่ ม แรกให้ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยราคาทุ น ตั ด จํา หน่ า ย ให้ ก ลั บ ไป
วัดมูลค่ าตามเดิม และให้ คํานวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริ งใหม่ จากมูลค่ าตามบัญชีข้ันต้ นใหม่
ณ วันที่มีการยกเลิกการวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน

บทที่ 7 วันถือปฏิบตั ิ และการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
7.1

วันถือปฏิบตั ิ

7.1.1

กิ จ การต้ อ งถื อ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ กั บ งบการเงิ น สํา หรั บ
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่ มในหรื อหลั งวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ อนุ ญาตให้ ถือ
ปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ สาํ หรับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2562 เป็ นต้ น ไปเท่ า นั้ น หากกิจ การเลื อ กถือ ปฏิบัติ ต ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ ก่อนวันที่มีผ ลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งและถือปฏิบัติ ต าม
ข้ อกําหนดทั้งหมดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ในเวลาเดียวกัน (ดู ย่อหน้ าที่
7.1.2 7.2.21 และ 7.3.2)
หากกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กับ
งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป กิจการ
ต้ องถือปฏิบัติพร้ อมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูล
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32 เรื่ อ ง การแสดงรายการเครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้ องกันความเสี่ยง
ของเงินลงทุนสุทธิในหน่ วยงานต่างประเทศ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 19 เรื่อง การชําระหนี้สนิ ทางการเงินด้ วยตราสารทุน

7.1.2

นอกจากข้ อกํ า หนดตามย่ อ หน้ าที่ 7.1.1 สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ท่ี เ ริ่ ม ก่ อ นวั น ที่
1 มกราคม 2563 กิจการอาจเลือกถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ เฉพาะข้ อกําหนดสําหรับการ
นําเสนอผลกําไรและขาดทุนจากหนี้สนิ ทางการเงินที่เลือกกําหนดให้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรือขาดทุน ตามย่อหน้ าที่ 5.7.1.3 5.7.7 ถึง 5.7.9 7.2.14 และย่ อหน้ าที่ ข5.7.5
ถึง ข5.7.20 โดยไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดอื่นๆ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
นี้ หากกิจการเลื อกที่จะปฏิบัติเฉพาะย่ อหน้ าเหล่ านั้น กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งและให้
การเปิ ดเผยที่เ กี่ย วข้ อ งตามที่ก าํ หนดไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 10 ถึง 11 ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื อ่ งมือทางการเงิน (ดูย่อหน้ าที่ 7.2.2 และ
7.2.15) อย่างต่อเนื่อง

7.1.3

กิจการต้ องถือปฏิบั ติตามย่ อหน้ าที่ 4.2.1 และ 5.7.5 กับการรวมธุ รกิจ ตามข้ อกําหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ โดยทันทีเป็ นต้ นไป
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

7.1.4
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7.1.5

7.1.6
7.1.7

7.2
7.2.1

7.2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ทําให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่
2.1 5.5.15 ข4.3.8 ข5.5.34 และ ข5.5.46 กิจการต้ องปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
การชําระเงิ น ก่ อ นครบกํา หนดที ก่ ่อ ให้เกิ ดการชดเชยติ ด ลบ (ที่ป รั บ ปรุง ในปี 2562) ทํา ให้
เพิ่ ม เติ ม ย่ อ หน้ า ที่ 7.2.29 ถึ ง 7.2.34 และ ข4.1.12ก และปรั บ ปรุ ง ภาคผนวกย่ อ หน้ า ที่
ข4.1.11.2 และ ข4.1.12.2 กิจการต้ องปฏิบัติตามการแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่ าวกับงบการเงิน
ประจําปี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 หากกิจการเลือกถือ
ปฏิบัติตามการแก้ ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ก่อนวันถือปฏิบัติ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว
การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
เมื่อกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นครั้งแรก กิจการมีทางเลือก
สําหรับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง ดังนี้
7.2.1.1 กิจการสามารถเลือกปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้แบบปรับปรุง
ย้ อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลง
การประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด เว้ นแต่ท่กี ล่ าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 7.2.4 ถึง
7.2.26 และ 7.2.28 และต้ องไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
กับรายการที่ได้ มีการตัดรายการแล้ ว ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานครั้งแรก หรือ
7.2.1.2 กิจ การสามารถเลื อ กปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ โดย
ปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมที่เกิดจากการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้เป็ นครั้งแรก เป็ นรายการปรับปรุงกับกําไรสะสม (หรือองค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามความเหมาะสม)) ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานครั้งแรก ทั้งนี้
ให้ เ ปิ ดเผยข้ อ เท็จ จริ ง ดั ง กล่ า ว ทางเลื อ กการปรั บ ปรุ ง กํา ไรสะสมใช้ ป ฏิบั ติ กับ
ย่อหน้ าที่ 7.2.3 7.2.8 ถึง 7.2.10 7.2.17 และ 7.2.22 เท่านั้น
ตามวั ตถุ ประสงค์ ของการปฏิบั ติในช่ วงเปลี่ ยนแปลงตามย่ อหน้ าที่ 7.2.1 7.2.3 ถึง 7.2.28
และ 7.3.2 วั น ที่เริ่ มต้ น ใช้ ม าตรฐานครั้ งแรก คื อ วั น ที่กิจการถื อปฏิบั ติ ตามข้ อกําหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นครั้ งแรก และต้ องเป็ นวันแรกของรอบระยะเวลา
รายงานภายหลังการประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ การปฏิบัติในช่ วงการ
เปลี่ยนแปลงสามารถเกี่ยวข้ องกับวันที่เริ่ มต้ นใช้ ครั้ งแรกหนึ่ งวันหรื อมากกว่ าหนึ่งวั นสําหรั บ
ข้ อกําหนดที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กับวิธีการที่กิจการเลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
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การปฏิ บตั ิ ในช่ วงเปลี่ยนแปลงสําหรับการจัดประเภทรายการและการวัดมู ลค่ า (บทที่ 4
และ 5)
7.2.3

ณ วันที่เริ่ มต้ นใช้ มาตรฐานครั้ งแรก กิจการต้ องประเมินว่ าสินทรั พย์ทางการเงินเป็ นไปตาม
เงื่ อ นไขตามย่ อ หน้ าที่ 4.1.2.1 หรื อ 4.1.2ก.1 หรื อ ไม่ บนพื้ นฐานของข้ อเท็จ จริ ง และ
สถานการณ์ ท่ีมี อ ยู่ ณ วั น นั้ น การจั ด ประเภทรายการที่เ กิด ขึ้ นต้ อ งถื อ ปฏิบั ติ ย้ อ นหลั ง โดย
ไม่คาํ นึงถึงโมเดลธุรกิจของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนหน้ า ทั้งนี้กจิ การอาจเลือกปรับปรุง
รายการผลกระทบสะสมจากการจั ด ประเภทรายการดั ง กล่ า วที่ เ กิ ด จากการใช้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นครั้งแรก เป็ นรายการปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วันที่เริ่มต้ นใช้
มาตรฐานครั้งแรก ทั้งนี้ให้ เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว

7.2.4

หาก ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานครั้งแรก กิจการไม่ สามารถปฏิบัติตามได้ (ดังที่กาํ หนดไว้ ใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงการประมาณการทางบัญชี
และข้ อผิด พลาด) เพื่ อประเมิน ปรั บ ปรุงองค์ประกอบของมู ลค่ า เงิ นตามเวลาตามย่ อหน้ าที่
ข4.1.9ข ถึง ข4.1.9ง ตามข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่มี ีอยู่ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของ
สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น กิจ การต้ อ งประเมิ น ลั ก ษณะกระแสเงิ น สดตามสัญ ญาของสิน ทรั พ ย์
ทางการเงินตามข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่มี ีอยู่ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์
ทางการเงิน โดยไม่ ต้องคํานึงถึงข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของ
มู ล ค่ า เงิ น ตามเวลาตามอหน้ า ที่ ข4.1.9ข ถึ ง ข4.1.9ง (ดู ย่ อ หน้ า ที่ 42ต ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่องมือทางการเงิน)

7.2.5

หาก ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานครั้งแรก กิจการไม่ สามารถปฏิบัติตามได้ (ดังที่กาํ หนดไว้ ใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงการประมาณการทางบัญชี
และข้ อผิดพลาด) เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของการชําระเงินก่อนครบกําหนดว่ ามีนัยสําคัญ
หรือไม่ตามย่อหน้ าที่ ข4.1.12.3 ตามข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่มี ีอยู่ในการรับรู้รายการเมื่อ
เริ่ มแรกของสินทรั พย์ทางการเงิน กิจการต้ องประเมินลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัพย์ทางการเงินตามข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่มี ีอยู่ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของ
สินทรัพย์ทางการเงิน โดยไม่ต้องคํานึงถึงการชําระเงินก่อนครบกําหนดตามย่อหน้ าที่ ข4.1.12
(ดูเพิ่มเติมย่ อหน้ าที่ 42ถ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลเครื่องมือทางการเงิน)

7.2.6

หากกิจการวัดมูลค่ าสัญญาแบบผสมด้ วยมู ลค่ ายุ ติธรรมตามข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ 4.1.2ก
4.1.4 หรื อ 4.1.5 แต่ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสั ญ ญาแบบผสมนั้ น ไม่ ส ามารถวั ด มู ล ค่ า ได้ ใน
รอบระยะเวลารายงานที่นาํ มาเปรียบเทียบ ต้ องถือว่ามูลค่ายุติธรรมของสัญญาแบบผสมสําหรับ
รอบระยะเวลารายงานที่นาํ มาเปรียบเทียบเท่ากับผลรวมของมูลค่ายุ ติธรรมของส่วนประกอบ
(เช่ น สัญ ญาหลั ก ที่ไ ม่ ใ ช่ อ นุ พัน ธ์แ ละอนุ พั น ธ์แ ฝง) ณ วั น สิ้น รอบของแต่ ล ะรอบระยะเวลา
รายงานที่นาํ มาเปรียบเทียบ หากกิจการปรับข้ อมูลงวดก่อน (ดูย่อหน้ าที่ 7.2.15)
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7.2.7

หากกิจการปฏิบัติตามย่ อหน้ าที่ 7.2.6 ณ วันที่เริ่ มต้ นใช้ มาตรฐานครั้ งแรก กิจการต้ องรั บรู้
ผลต่างของมูลค่ายุติธรรมทั้งหมดของสัญญาแบบผสม ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานครั้งแรกและ
ผลรวมของมูลค่ ายุ ติธรรมของส่วนประกอบของสัญญาแบบผสม ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐาน
ครั้งแรกในกําไรสะสมต้ นงวด (หรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ตามความเหมาะสม)
ของรอบระยะเวลารายงานที่รวมวันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานครั้งแรก

7.2.8

ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานครั้งแรก กิจการอาจเลือกกําหนดให้
7.2.8.1 สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนตามที่กาํ หนด
ในย่อหน้ าที่ 4.1.5 หรือ
7.2.8.2 เงินลงทุนในตราสารทุนวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 5.7.5
การเลือกกําหนดดังกล่าวต้ องมาจากพื้นฐานข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่มี ีอยู่ ณ วันที่เริ่มต้ นใช้
มาตรฐานครั้งแรก การจัดประเภทรายการต้ องมีการปรับย้ อนหลัง ทั้งนี้กจิ การอาจเลือกปรับปรุง
รายการผลกระทบสะสมจากการจั ด ประเภทรายการดั ง กล่ า วที่ เ กิ ด จากการใช้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นครั้งแรก เป็ นรายการปรับปรุงกับกําไรสะสม (หรือองค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของผู้ ถือหุ้ น (ตามความเหมาะสม)) ณ วัน ที่เริ่ มต้ น ใช้ ม าตรฐานครั้ งแรก ทั้งนี้ ให้
เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว

7.2.9

ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานครั้งแรก กิจการ
7.2.9.1 ต้ องยกเลิกการเลือกกําหนดให้ สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรือขาดทุนที่ได้ เคยกําหนดไว้ ในอดีต หากสินทรัพย์ทางการเงินนั้นไม่เข้ า
เงื่อนไขตามย่อหน้ าที่ 4.1.5
7.2.9.2 อาจเลือกที่จะยกเลิกการเลือกกําหนดให้ สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนที่ได้ เคยกําหนดไว้ ในอดีต แม้ ว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้น
เข้ าเงื่อนไขตามย่อหน้ าที่ 4.1.5
การยกเลิกการกําหนดการแสดงรายการดังกล่าวต้ องมาจากพื้นฐานข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่ี
มีอยู่ ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานครั้ง การจัดประเภทรายการต้ องมีการปรับย้ อนหลัง ทั้งนี้กจิ การ
อาจเลือกปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมจากการจัดประเภทรายการดังกล่าวที่เกิดจากการใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นครั้งแรก เป็ นรายการปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วันที่
เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานครั้งแรก ทั้งนี้ให้ เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว

7.2.10 ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานครั้งแรก กิจการ
7.2.10.1 อาจเลือกกําหนดให้ หนี้สินทางการเงินวัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อ
ขาดทุน ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 4.2.2.1
7.2.10.2 ต้ องยกเลิกการเลือกกําหนดให้ หนี้สินทางการเงินวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรือขาดทุนหากเคยเลือกกําหนดให้ การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเข้ าเงื่อนไข
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ตามย่ อหน้ า ที่ 4.2.2.1 และการเลื อกกําหนดนั้ นไม่ เป็ นไปตามเงื่อนไข ณ วัน ที่
เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานครั้งแรก
7.2.10.3 อาจเลื อกที่จะยกเลิ ก การเลื อ กกํา หนดให้ หนี้ สิน ทางการเงิน วัด มู ลค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนหากเคยเลือกกําหนดให้ การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
เข้ า เงื่อนไขตามย่ อหน้ าที่ 4.2.2.1 และการเลื อกกําหนดนั้น เป็ นไปตามเงื่อนไข
ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานครั้งแรก
การเลือกกําหนดและการยกเลิกต้ องมาจากพื้นฐานข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่ีมีอยู่ ณ วันที่
เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานครั้ งแรก การจัดประเภทรายการต้ องมีการปรับย้ อนหลัง ทั้งนี้กิจการอาจ
เลื อกปรั บ ปรุงรายการผลกระทบสะสมจากการจัดประเภทรายการดังกล่ าวที่เกิดจากการใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นครั้งแรก เป็ นรายการปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วันที่
เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานครั้งแรก ทั้งนี้ให้ เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว
7.2.11 สําหรับการปรั บปรุงการรั บรู้รายได้ หรื อค่ าใช้ จ่ายดอกเบี้ยตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้ จริง กิจการมี
ทางเลือกดังนี้
7.2.11.1 หากกิจการไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ในการปรับย้ อนหลังตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้ จริง
(ตามที่ ไ ด้ นิ ย ามไว้ ใ นมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด) กิจการต้ องปฏิบัติดังนี้
7.2.11.1.1 ให้ ใช้ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน หรือหนี้สนิ ทางการเงิน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ ละรอบที่นาํ มาเปรียบเทียบเป็ น
มูลค่าตามบัญชีข้นั ต้ นของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น หรือเป็ นราคาทุน
ตั ด จํา หน่ า ยของหนี้ สิน ทางการเงิ น ถ้ า กิจ การปรั บ ปรุ ง รายการใน
งวดก่อน และ
7.2.11.1.2 ให้ ใช้ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงิน
ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานครั้งแรก เป็ นมูลค่าตามบัญชีข้ันต้ นใหม่
ของสินทรัพย์ทางการเงินหรือเป็ นราคาทุนตัดจําหน่ายใหม่ของหนี้สนิ
ทางการเงิน ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานครั้งแรก
7.2.11.2 คํานวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริง ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานครั้งแรก ดังนี้
7.2.11.2.1 สําหรับสัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานครั้งแรก กิจการ
สามารถคํานวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงจากกระแสเงินสดคงเหลือ
โดยคํา นวณจากกระแสเงิ น สดนั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ เ ริ่ ม ต้ น ใช้ ม าตรฐาน
ครั้งแรก
7.2.11.2.2 สํา หรั บ สัญ ญาที่เ กิด ขึ้ นในหรื อ หลั ง จากวั น ที่เ ริ่ ม ต้ น ใช้ ม าตรฐาน
ครั้ งแรกตามที่ ก ํา หนดในบทที่ 5 ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้
7.2.12 หากกิจการวัด มู ลค่ า เงิ นลงทุ น ในตราสารทุ น ด้ วยราคาทุ น ก่ อ นที่จ ะถือปฏิบัติต ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ (เดิ ม ถื อ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 105 เรื่ อ ง
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การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน) สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มี
ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับตราสารที่เหมือนกัน (กล่าวคือ ข้ อมูลระดับ 1)
หรือสําหรับสินทรัพย์อนุ พันธ์ และสินทรัพย์อนุพันธ์ท่มี ีความสัมพันธ์กับตราสารทุนและต้ องมี
การชําระหรื อรั บชําระโดยการส่งมอบตราสารทุนดังกล่ าวที่วัดมู ลค่ าด้ วยราคาทุน หรื อวิธีใด
นอกเหนือจากมูลค่ายุติธรรม หรือไม่เคยบันทึกบัญชี สําหรับอนุพันธ์ดังกล่าวที่มีอยู่ ณ วันแรกที่
ถือปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ กิจการต้ องวัดมูลค่าเงินลงทุนหรือตราสาร
ดังกล่าวด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานครั้งแรก ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี
เดิมและมูลค่ายุติธรรมต้ องรับรู้ในกําไรสะสมต้ นงวด (หรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
(ตามความเหมาะสม)) ของรอบระยะเวลารายงานที่รวมวันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานครั้งแรก
7.2.13 หากกิจการวัดมูลค่าหนี้สนิ อนุพันธ์ หรือหนี้สนิ อนุพันธ์ท่มี ีความสัมพันธ์กบั ตราสารทุนและต้ องมี
การชําระโดยการส่งมอบตราสารทุนดังกล่ าวที่ไม่ มีราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่ อง
สําหรับตราสารที่เหมือนกัน (กล่ าวคือ ข้ อมูลระดับ 1) ด้ วยราคาทุน หรือวิธีใดนอกเหนือจาก
มูลค่ ายุ ติธรรม หรือไม่ เคยบันทึกบัญชี สําหรับอนุ พันธ์ดังกล่ าวที่มีอยู่ ณ วันแรกที่ถือปฎิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการต้ องวัดมูลค่ าหนี้สินอนุ พันธ์ดังกล่ าวด้ วย
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานครั้งแรก ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีเดิมและมูลค่า
ยุ ติธรรมต้ องรั บรู้ในกําไรสะสมต้ นงวดในรอบระยะเวลาบัญชี ท่ีรวมวันที่เริ่ มต้ นใช้ มาตรฐาน
ครั้งแรก
7.2.14 ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานครั้งแรก กิจการต้ องพิจารณาจากข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่มี ีอยู่
ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานครั้งแรกว่ าวิธีการตามที่กล่ าวในย่ อหน้ าที่ 5.7.7 จะก่อให้ เกิดหรือ
ขยายการจับคู่อย่ างไม่ เหมาะสมทางการบัญชี ในกําไรหรือขาดทุนหรือไม่ หากทําให้ เกิดหรือ
ขยายการจับคู่อย่ างไม่เหมาะสมทางการบัญชี กิจการต้ องนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้มาถือปฏิบัติย้อนหลัง
7.2.14ก ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานครั้ งแรก กิจการอาจเลือกกําหนดให้ สัญญาที่มีอยู่ ณ วันดังกล่ าว
ตามย่ อ หน้ าที่ 2.5 เฉพาะเมื่ อ กิ จ การเลื อ กกํา หนดให้ สั ญ ญาที่ ค ล้ ายคลึ ง กั น ทุ ก สั ญ ญา
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากการเลือกกําหนดดังกล่ าวให้ รับรู้ในกําไรสะสม
ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานครั้งแรก
7.2.15 ถึงแม้ ว่าจะมีข้อกําหนดในย่ อหน้ าที่ 7.2.1 กิจการที่ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการ
และการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ (ซึ่งรวมถึงข้ อกําหนดที่เกี่ยวกับ
การวัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ ายสําหรับสินทรัพย์ทางการเงินและการด้ อยค่าตามที่กล่ าว
ในหมวดที่ 5.4 และ 5.5) ต้ องเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามที่ ก ํา หนดในย่ อ หน้ าที่ 42ฏ ถึ ง 42ฒ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่องมือทางการเงิน
แต่ไม่จาํ เป็ นต้ องปรับปรุงรายการในงวดก่อนย้ อนหลัง กิจการอาจปรับปรุงรายการในงวดก่อน
ย้ อนหลัง ก็ต่อเมื่อสามารถทําได้ โดยปราศจากการเข้ าใจถึงปัญหาหลังจากที่เหตุการณ์ได้ เกิดขึ้น
แล้ ว หากกิจ การไม่ ป รั บ ปรุ ง รายการในงวดก่ อ นย้ อ นหลั ง กิจ การต้ อ งรั บ รู้ ผ ลต่ า งระหว่ า ง
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มูลค่าตามบัญชีเดิมและมูลค่าตามบัญชี ณ ต้ นงวดของรอบปี บัญชีท่รี วมวันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐาน
ครั้ ง แรก ในกํา ไรสะสมต้ น งวด (หรื อ องค์ ป ระกอบอื่ น ของส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น (ตามความ
เหมาะสม)) ของรอบปี บัญชีท่รี วมวันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานครั้งแรก อย่ างไรก็ตาม หากกิจการ
ปรับปรุงรายการในงวดก่อนย้ อนหลัง งบการเงินที่ปรับปรุงต้ องสะท้ อนข้ อกําหนดทั้งหมดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ หากวิธีการที่กิจการเลือกใช้ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อง เครื ่องมื อทางการเงิ น ทํา ให้ มีวัน ที่เริ่ มต้ นใช้ มาตรฐานครั้ งแรก
หลายวันสําหรับข้ อกําหนดที่แตกต่างกัน ย่อหน้ านี้ให้ ถือปฏิบัติกับแต่ละวันที่ถือปฏิบัติเป็ นครั้ง
แรก (ดู ย่ อ หน้ า ที่ 7.2.2) เช่ น หากกิจ การเลื อ กที่จ ะใช้ เ ฉพาะข้ อ กํา หนดสํา หรั บ การแสดง
ผลกําไรและขาดทุ น ที่เกิดจากหนี้ สินทางการเงินที่เลื อกกําหนดให้ แสดงด้ วยมู ลค่ ายุ ติธ รรม
ผ่านกําไรหรือขาดทุน ตามย่อหน้ าที่ 7.1.2 ก่อนที่จะใช้ ข้อกําหนดอื่นๆ ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้
7.2.16 หากกิ จ การจั ด ทํา รายงานทางการเงิ น ระหว่ า งกาลตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 34
เรื่ อ ง การรายงานทางการเงิ น ระหว่ า งกาล กิจ การไม่ จํา เป็ นต้ อ งปฏิบั ติ ต ามข้ อ กํา หนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับงวดระหว่ างกาลงวดก่อนวันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐาน
ครั้งแรก หากกิจการไม่ สามารถปฏิบัติตามได้ (ดังที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด)
การด้อยค่า (หมวดที่ 5.5)
7.2.17 เมื่ อ กิ จ การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํา หนดเกี่ ย วกั บ การด้ อยค่ า ในหมวดที่ 5.5 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นครั้งแรก กิจการมีทางเลือกการปฏิบัติในช่ วงเปลี่ยนแปลง
ดังนี้
7.2.17.1 ถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการด้ อยค่าในหมวดที่ 5.5 โดยปรับปรุงย้ อนหลัง
ตามข้ อกํ า หนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบั ญ ชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด ตามย่อหน้ าที่ 7.2.15 และ
7.2.18 ถึง 7.2.20 หรือ
7.2.17.2 นอกเหนื อจากข้ อกําหนดการปฏิบัติในช่ วงเปลี่ยนแปลงตามที่กล่ าวในย่ อหน้ าที่
7.2.18 ถึง 7.2.20 กิจการอาจเลือกปรับปรุงผลกระทบสะสมเกี่ยวกับการด้ อยค่า
จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นครั้งแรก โดยรับรู้
ผลกระทบสะสมดังกล่าวเป็ นรายการปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วันแรกที่ถือปฏิบัติ
ทั้งนี้กจิ การต้ องเปิ ดเผยการเลือกทางเลือกนี้หรือ
7.2.17.3 หากการปฏิบัติตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการด้ อยค่ าในหมวดที่ 5.5 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นครั้งแรก ทําให้ กิจการต้ องรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุน
ณ วันแรกที่ถือปฏิบัติสงู กว่าค่าเผื่อผลขาดทุนตามนโยบายการบัญชีเดิมของกิจการ
กิจการอาจเลือกรับรู้ผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลง ณ วันแรกที่ถือปฏิบัติใน
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กําไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้ นตรงภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่เริ่มต้ นใช้
มาตรฐานครั้งแรก ทั้งนี้กจิ การต้ องเปิ ดเผยการเลือกทางเลือกนี้ และเปิ ดเผยจํานวน
ผลกระทบสะสมของค่าเผื่อผลขาดทุนที่ยังไม่ได้ รับรู้ และที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
ในงวดปัจจุบันทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
7.2.18 ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานครั้งแรก กิจการต้ องใช้ ข้อมูลสนับสนุนและสมเหตุสมผลที่สามารถหา
ได้ โดยไม่ ใช้ ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไปที่จะกําหนดความเสี่ยงด้ านเครดิต ณ วันที่
เครื่ องมือทางการเงินมีการรั บ รู้เมื่อเริ่ มแรก (หรื อ ณ วันที่กิจการเป็ นคู่ สัญญาที่ไม่ สามารถ
ยกเลิกสัญญาได้ สําหรับภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาคํา้ ประกันทางการเงิน ตามย่อหน้ าที่
5.5.6) และเปรียบเทียบความเสี่ยงข้ างต้ นกับความเสี่ยงด้ านเครดิต ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐาน
ครั้งแรก
อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถใช้ วิธีการพิจารณาความเสี่ยงด้ านเครดิตล่าสุดที่กิจการใช้ อยู่ก่อน
วันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานครั้งแรก และใช้ ข้อมูลสนับสนุ นและสมเหตุสมผลที่สามารถหาได้ โดย
ไม่ ต้องใช้ ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป ในการกําหนดความเสี่ยงด้ านเครดิตเสมือน
เริ่มแรกเพื่อทดแทนความเสี่ยงด้ านเครดิต ณ วันที่เครื่องมือทางการเงินมีการรับรู้เมื่อเริ่มแรก
(หรือ ณ วันที่กจิ การเป็ นคู่สญ
ั ญาที่ไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้ สําหรับภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ
และสัญญาคํา้ ประกันทางการเงิน)
7.2.19 เมื่อพิจารณาว่าความเสี่ยงด้ านเครดิตมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อ
เริ่มแรกหรือไม่ กิจการที่อาจปฏิบัติดังนี้
7.2.19.1 ปฎิบัติตามข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ 5.5.10 และย่ อหน้ าที่ ข5.5.22 ถึง ข5.5.24
และ
7.2.19.2 ปฎิบัติตามข้ อสันนิษฐานที่สามารถโต้ แย้ งได้ ตามย่ อหน้ าที่ 5.5.11 สําหรั บการ
ค้ า งชํา ระการจ่ า ยเงิ น ตามสัญ ญาเกิน กว่ า 30 วั น หากกิ จ การจะนํา ข้ อ กํา หนด
เกี่ยวกับการด้ อยค่ามาถือปฏิบัติ โดยระบุว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้ านเครดิต
อย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ตั้ ง แต่ การรั บ รู้ ร ายการเมื่ อเริ่ มแรกของเครื่ องมื อทางการเงิ น
โดยอาศัยข้ อมูลการค้ างชําระเกินกําหนดเป็ นเกณฑ์
7.2.20 ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานครั้งแรก หากการพิจารณาว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้ านเครดิต
อย่ างมีนัยสําคัญตั้งแต่ การรั บรู้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อไม่ จะใช้ ต้นทุนหรื อความพยายามที่
มากเกินไป กิจการต้ องรั บรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้ วยจํานวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้ านเครดิตที่
คาดว่ า จะเกิด ขึ้ น ตลอดอายุ ณ แต่ ล ะวั น ที่ร ายงานจนกว่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ดั ง กล่ า วถู ก
ตัดรายการ (เว้ นแต่เครื่องมือทางการเงินนั้นมีความเสี่ยงด้ านเครดิตตํ่า ณ วันที่รายงาน ให้ ถือ
ปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 7.2.19.1)
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การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงสําหรับการบัญชีป้องกันความเสีย่ ง (บทที่ 6)
7.2.21 เมื่อกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นครั้งแรก สําหรับกการบริหาร
ความเสี่ยงแบบพลวัต (dynamic risk management) กิจการอาจถือปฏิบัติตามแนวทางที่ปฏิบัติ
อยู่ต่อไปหรือแนวทางปฏิบัติอ่นื แทนข้ อกําหนดในบทที่ 6 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ โดยต้ องปฏิบัติกบั ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยงแบบพลวัตทั้งหมด
โดยทั่ว ไป การบริ ห ารความเสี่ย งแบบพลวั ต ได้ (dynamic risk management) จะมี ลั ก ษณะ
ดังต่อไปนี้
7.2.21.1 เป็ นการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินที่ฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ยง
มี การเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา (open portfolio) โดยมี การเพิ่ มขึ้ นของฐานะเปิ ดต่ อ
ความเสี่ยงใหม่ๆ อย่างสมํ่าเสมอ และฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงที่มีอยู่น้ันได้ หมดไป
และ
7.2.21.2 เมื่อรูปแบบของความเสี่ยงของกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป
การบริ หารความเสี่ยงก็จะถูกปรับเปลี่ยนอย่ างสมํ่าเสมอเพื่อตอบสนองต่ อฐานะ
ความเสี่ยงสุทธิท่เี ปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ การบริ ห ารความเสี่ ย งแบบพลวั ต (dynamic risk management) อาจมี ลั ก ษณะ
บางประการดังต่อไปนี้
7.2.21.3 สําหรั บการบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อรั กษารายได้
ดอกเบี้ ยสุ ท ธิ จ ากกลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ ฐ านะเปิ ดต่ อ ความเสี่ ย งมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา (open portfolio) ให้ อ ยู่ ใ นช่ ว งเป้ าหมายที่ก ํา หนดไว้
ซึ่งผันแปรไปตามอัตราดอกเบี้ยตลาด
7.2.21.4 การบริ ห ารความเสี่ย งทางการเงิ น ที่อ าจนํา มาใช้ กับ กลุ่ ม สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น
ที่ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (open portfolio) ที่มีฐานะ
เปิ ดต่ อความเสี่ยงที่อ้างอิงจากประมาณการของปริ มาณ และ/หรื อ ช่ วงเวลาของ
กระแสเงินสด (ตัวอย่างเช่น ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงที่อ้างอิงกับพฤติกรรม)
7.2.21.5 กลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินที่บริหารจัดการนั้นมีเพียงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากฐานะ
เปิ ดต่อความเสี่ยงจากแหล่งภายนอกกิจการเท่านั้น
7.2.22 กิจ การต้ อ งถื อ ปฏิบั ติ ข้ อ กํา หนดของการบั ญ ชี ป้ องกัน ความเสี่ย งของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้แบบเปลี่ยนทันที เว้ นแต่ท่ไี ด้ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 7.2.26
7.2.23 ในการถือปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยงนับจากวันที่เริ่มต้ นการปฏิบัติตามข้ อกําหนด
ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เงื่อนไขทั้งหมด
ต้ องเข้ าเงื่อนไขการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ณ วันดังกล่าว
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7.2.24 ในกรณี ท่ี กิ จ การมี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย งก่ อ นวั น ที่ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบั บ นี้ เป็ นครั้ งแรก และการป้ องกันความเสี่ยงดังกล่ าวเป็ นไปตามเงื่อนไขของ
การบัญชีป้องกันความเสี่ยงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ (ดูย่อหน้ าที่ 6.4.1)
หลั ง จากที่คํา นึ ง ถึ ง การปรั บ สมดุ ล ของความสัม พั น ธ์ข องการป้ องกัน ความเสี่ย งในช่ ว งการ
เปลี่ยนแปลงแล้ ว (ดูย่อหน้ าที่ 7.2.25.2) กิจการสามารถใช้ การบัญชีป้องกันความเสี่ยงตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต่อไปได้
นอกเหนือจากข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 7.2.25 ถึง 7.2.26 หากการป้ องกันความเสี่ยงใดเป็ นไป
ตามเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ณ วันที่
ถือปฏิบัติเป็ นครั้งแรก ให้ กิจการปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมที่เกิดจากการใช้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นครั้งแรก ดังนี้
7.2.24.1 สําหรับการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม ให้ รับรู้ผลกระทบสะสมเป็ นรายการ
ปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วันแรกที่นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มา
ถือปฏิบัติ
7.2.24.2 สํา หรั บ การป้ องกัน ความเสี่ย งในกระแสเงิ น สดและการป้ องกัน ความเสี่ย งของ
เงินลงทุนสุทธิของหน่วยงานต่างประเทศ
7.2.24.2.1 ผลกระทบสะสมจากการป้ องกันความเสี่ยงส่วนที่มีประสิทธิผล ให้ ถอื
เป็ นรายการปรั บ ปรุ ง กั บ องค์ ป ระกอบอื่ น ของส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น
ณ วันแรกที่นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
7.2.24.2.2 ผลกระทบสะสมจากการป้ องกันความเสี่ยงส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลให้
ถือ เป็ นรายการปรั บ ปรุ ง กับ กํา ไรสะสม ณ วั น แรกที่นํา มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
7.2.25 ณ วันแรกที่ถอื ปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
7.2.25.1 กิ จ การอาจเริ่ ม ใช้ ข้ อ กํา หนดของการบั ญ ชี ป้ องกั น ความเสี่ ย งตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ในเวลาเดียวกับที่กจิ การยุติการปฏิบัติตามข้ อกําหนด
การบัญชีป้องกันความเสี่ยงที่ใช้ อยู่เดิม และ
7.2.25.2 กิจ การต้ อ งพิ จ ารณาอัต ราส่ ว นการป้ องกัน ความเสี่ย งตามข้ อ กํา หนดการบั ญ ชี
ป้ องกันความเสี่ยงที่ใช้ อยู่เดิมเป็ นจุดเริ่มต้ นในการปรับสมดุลอัตราส่วนการป้ องกัน
ความเสี่ยงของความสัมพั น ธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ (ถ้ า สามารถ
ปฏิบัติได้ ) ผลกําไรหรือขาดทุนจากการปรับสมดุลดังกล่ าวต้ องรั บรู้ในกําไรหรือ
ขาดทุน
7.2.26 นอกเหนือจากการถือปฏิบัติแบบเปลี่ยนทันทีเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยงตามที่กาํ หนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
7.2.26.1 กิจการต้ องนําการบัญชีสาํ หรับมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกย่อหน้ าที่ 6.5.15 มาถือ
ปฏิบัติแบบปรับย้ อนหลัง หากตามแนวทางที่ใช้ อยู่เดิม เฉพาะเมื่อการเปลี่ยนแปลง
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ของมูลค่ าที่แท้ จริงของสิทธิเลือกมีการเลือกกําหนดให้ เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกัน
ความเสี่ย งในความสัมพั น ธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง การปรั บ ย้ อนหลั งให้ ถือ
ปฏิบัติเฉพาะกับความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ วันเริ่มต้ นของ
รอบระยะเวลาบัญชีท่นี าํ มาเปรียบเทียบแรกสุดหรือเมื่อมีการเลือกกําหนดภายหลัง
7.2.26.2 กิจ การอาจนํา การบั ญ ชี สาํ หรั บ องค์ ป ระกอบราคาล่ ว งหน้ า ของสัญ ญาฟอร์ เวิร์ด
ตามย่อหน้ าที่ 6.5.16 มาถือปฏิบัติแบบปรับย้ อนหลัง หากตามแนวทางที่ใช้ อยู่เดิม
เฉพาะเมื่อการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบราคาปัจจุบันของสัญญาฟอร์เวิร์ดมีการ
เลื อ กกํา หนดให้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ป้ องกัน ความเสี่ย งในความสัม พั น ธ์ ข องการ
ป้ องกันความเสี่ยง การปรับย้ อนหลังให้ ถือปฏิบัติเฉพาะกับความสัมพันธ์ของการ
ป้ องกันความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ วันเริ่มต้ นของรอบระยะเวลาบัญชีท่นี าํ มาเปรียบเทียบ
แรกสุดหรือเมื่อมีการเลือกกําหนดภายหลัง นอกจากนี้ หากกิจการเลือกปรับย้ อนหลัง
สําหรับการบัญชีดังกล่ าว การปรับย้ อนหลังนี้ต้องถือปฏิบัติกับความสัมพันธ์ของ
การป้ องกันความเสี่ยงทั้งหมดซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขการเลือกดังกล่ าว (เช่ น การ
ปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีทางเลือกข้ างต้ นสําหรับปฏิบัติเป็ นรายความสัมพันธ์
ของการป้ องกันความเสี่ยงได้ การบัญชีสาํ หรับส่วนต่ างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่ า งประเทศ (ดู ย่ อ หน้ าที่ 6.5.16) อาจถื อ ปฏิ บั ติ โ ดยปรั บ ย้ อนหลั ง สํา หรั บ
ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงซึ่งมีอยู่ ณ วันเริ่มต้ นของรอบระยะเวลา
บัญชีท่นี าํ มาเปรียบเทียบแรกสุดหรือเมื่อมีการเลือกกําหนดภายหลัง
7.2.26.3 กิจการต้ องถือปฏิบัติแ บบย้ อนหลั งสํา หรั บ ข้ อกําหนดตามย่ อหน้ า ที่ 6.5.6 ที่ว่า
เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ป้ องกัน ความเสี่ย งไม่ ถื อ ว่ า หมดอายุ ห รื อ ยกเลิ ก หาก มี ลั ก ษณะ

ดังต่อไปนี้
7.2.26.3.1 ผลทางกฎหมายหรื อข้ อบังคับ หรื อผลจากการออกกฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับทําให้ คู่สญ
ั ญาของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงตกลงกัน
ให้ คู่สญ
ั ญาหักบัญชีไม่ว่าจะหนึ่งรายหรือหลายรายเข้ ามาเป็ นคู่สญ
ั ญา
ใหม่ของแต่ละฝ่ ายแทนที่คู่สญ
ั ญาเดิม และ
7.2.26.3.2 การเปลี่ยนแปลงอื่น (ถ้ ามี) ในเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงให้
จํากัดเพียงเท่าที่จาํ เป็ นเพื่อทําให้ เกิดการทดแทนคู่สญ
ั ญาดังกล่าว
7.2.27 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
7.2.28 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
การปฏิ บตั ิในช่ วงเปลี่ยนแปลงสําหรับการจ่ ายชําระก่อนครบกําหนดที่ก่อให้เกิดการชดเชย
ติดลบ
7.2.29 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการชําระเงินก่อนครบกําหนดที่ก่อให้ เกิดการชดเชย
ติดลบ (แก้ ไขเพิ่มเติมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9) โดยการปรับปรุงย้ อนหลัง
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 87/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562

67

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

7.2.30

7.2.31

7.2.32

7.2.33

ตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบัญ ชี การเปลี ย่ นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ยกเว้ นที่มีการระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 7.2.30 ถึง 7.2.34
กิจการที่ถือปฏิบัติตามการแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าวในวันเดียวกันกับวันที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นครั้งแรก กิจการต้ องถือปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 7.2.1 ถึง 7.2.28
แทนย่อหน้ าที่ 7.2.31 ถึง 7.2.34
กิ จ การที่ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ดั ง กล่ า วภายหลั ง วั น ที่ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นครั้งแรก ต้ องถือปฏิบัติตามย่ อหน้ าที่ 7.2.32 ถึง 7.2.34
รวมถึงปฏิบัติตามข้ อกําหนดสําหรับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงข้ ออื่นที่จาํ เป็ นเพื่อการปฏิบัติ
ตามการแก้ ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว วันที่ถือปฏิบัติเป็ นครั้งแรก
ควรเป็ นวันแรกของรอบบัญชีท่กี จิ การถือปฏิบัติตามการแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าว (วันแรกที่มีการ
ปฏิบัติตามการแก้ ไขเพิ่มเติม)
ในการกําหนดให้ สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินวัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรือขาดทุน กิจการ
7.2.32.1 ต้ องยกเลิกการกําหนดให้ สนิ ทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรือขาดทุนหากกิจการเคยกําหนดให้ จัดประเภทเช่ นนั้นในอดีตตามเงื่อนไขตาม
ย่ อหน้ าที่ 4.1.5 แต่ การถือปฏิบัติตามการแก้ ไขเพิ่มเติมนี้ส่งผลให้ ไม่ เป็ นไปตาม
เงื่อนไขดังกล่าวอีกต่อไป
7.2.32.2 อาจเลื อ กที่จ ะกํา หนดให้ สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น วัด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติธ รรมผ่ า น
กําไรหรื อขาดทุนหากในอดีตไม่ เป็ นไปตามเงื่อนไขการรับรู้ตามย่ อหน้ าที่ 4.1.5
แต่การถือปฏิบัติตามการแก้ ไขเพิ่มเติมนี้ส่งผลให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว
7.2.32.3 ต้ องยกเลิกการกําหนดให้ หนี้สินทางการเงินวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรือขาดทุนหากกิจการเคยกําหนดให้ จัดประเภทเช่ นนั้นในอดีตตามเงื่อนไขตาม
ย่อหน้ าที่ 4.2.2.1 แต่การถือปฏิบัติตามการแก้ ไขเพิ่มเติมนี้ส่งผลให้ ไม่เป็ นไปตาม
เงื่อนไขดังกล่าวอีกต่อไป
7.2.32.4 อาจเลือกที่จะกําหนดให้ หนี้สินทางการเงินวัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุ ติธรรมผ่ านกําไร
หรื อ ขาดทุ น หากในอดี ต ไม่ เ ป็ นไปตามเงื่ อ นไขการรั บ รู้ ต ามย่ อ หน้ า ที่ 4.2.2.1
แต่การถือปฏิบัติตามการแก้ ไขเพิ่มเติมนี้ส่งผลให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว
การกําหนดหรือการยกเลิกการกําหนดการจัดประเภทดังกล่าวต้ องยึดข้ อเท็จจริงและสถานการณ์
ที่มีอยู่จริง ณ วันที่ปฏิบัติตามการแก้ ไขเพิ่มเติมนี้เป็ นครั้งแรกเป็ นหลัก การจัดประเภทดังกล่าว
จะต้ องทําการปรับปรุงย้ อนหลัง
กิจการไม่ถูกกําหนดให้ ต้องปรับปรุงรายการในงวดก่อนเพื่อให้ สะท้ อนการปฏิบัติตามการแก้ ไข
เพิ่มเติมดังกล่าว กิจการอาจปรับปรุงรายการในงวดก่อนเฉพาะเมื่อสามารถทําได้ โดยปราศจาก
การเข้ าใจถึงปั ญหาหลังจากที่เหตุการณ์ได้ เกิดขึ้นแล้ ว (hindsight) และงบการเงินงวดก่อนที่
ปรับปรุงแล้ วสะท้ อนข้ อกําหนดทั้งหมดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ หากกิจการ
ไม่ ป รั บ ปรุ ง รายการในงวดก่ อ น กิ จ การต้ อ งรั บ รู้ ผลต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี เ ดิ ม และ
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มูลค่าตามบัญชี ณ ต้ นงวดของรอบปี บัญชีแรกที่มีการถือปฏิบัติตามการแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
ในกําไรสะสมต้ นงวด (หรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามความเหมาะสม)) ของ
รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่มีการถือปฏิบัติตามการแก้ ไขเพิ่มเติมนี้
7.2.34 ในรอบระยะเวลาบัญชีท่คี รอบคลุมวันที่มีการปฏิบัติเริ่มแรกตามการแก้ ไขเพิ่มเติมนี้ กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อ มู ล ต่ อ ไปนี้ ณ วั น แรกที่มี ก ารถือ ปฏิบั ติ ส าํ หรั บ สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น และหนี้ สิน
ทางการเงินแต่ละประเภทที่ได้ รับผลกระทบจากการแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
7.2.34.1 ประเภทของการวัดมูลค่าที่เคยจัดไว้ ในอดีต และมูลค่าตามบัญชีท่กี าํ หนดทันทีก่อน
การถือปฏิบัติตามการแก้ ไขเพิ่มเติม
7.2.34.2 ประเภทของการวัดมูลค่าใหม่ และมูลค่าตามบัญชีท่กี าํ หนดหลังจากการถือปฏิบัติ
ตามการแก้ ไขเพิ่มเติม
7.2.34.3 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินในงบแสดงฐานะ
ทางการเงินที่เคยกําหนดให้ วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนในอดีต แต่ไม่ได้
กําหนดตามเดิมอีกต่อไป และ
7.2.34.4 เหตุผลของการกําหนด หรือยกเลิกการกําหนดสินทรัพย์ทางการเงิน หรือหนี้สิน
ทางการเงินให้ วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
7.3
(ย่อหน้านี้ ไม่เกีย่ วข้อง)
7.3.1 (ย่อหน้ าที่ไม่เกี่ยวข้ อง)
7.3.2 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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ภาคผนวก ก
คํานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ สัด ส่ ว นของผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นตลอดอายุซ่ึ ง เป็ น
คาดว่าจะเกิดขึ้ นใน 12 ผลขาดทุนด้านเครดิตจากเหตุการณ์ปฏิบัติผิดสัญญาของเครื่องมือทางการเงิน
ที่มีความเป็ นไปได้ ว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหลังจากวันที่รายงาน
เดือนข้างหน้า
ราคาทุนตัดจํ าหน่าย
ของสินทรัพย์ทาง
การเงินหรือหนี้ สิน
ทางการเงิน

มู ล ค่ า ของสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น หรื อ หนี้ สิน ทางการเงิ น ที่รั บ รู้ เ มื่ อ เริ่ ม แรก
หักด้ วยการจ่ ายชําระคืนเงินต้ น บวกหรือหั กค่ าตัดจําหน่ ายสะสมที่คํานวณ
โดยใช้ วิธีดอกเบี้ ยที่แท้จริง ซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่างมูลค่าที่รับรู้รายการเมื่อ
เริ่มแรกและมูลค่า ณ วันที่ครบกําหนด และปรับปรุงด้ วยค่าเผื่อผลขาดทุน
สําหรับกรณีของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทีเ่ กิดจาก
สัญญา

สิทธิเรียกร้ องที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จาก
สัญญาทีท่ ํากับลูกค้า กําหนดให้ ปฏิบัติตามเกณฑ์การรับรู้และการวัดมูลค่ า
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการด้ อยค่าของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน
ทีม่ ีการด้อยค่าด้าน
เครดิต

สินทรัพย์ทางการเงินมีการด้ อยค่าด้ านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ท่ที าํ ให้ เกิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยหลักฐานที่แสดงว่าสินทรัพย์ทางการเงิน
มีการด้ อยค่าด้ านเครดิตครอบคลุมถึงข้ อมูลที่สงั เกตได้ จากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) การประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัยสําคัญของผู้ออกหรือผู้ก้ ู
(ข) การละเมิ ด สัญ ญา เช่ น การปฏิบัติ ผิด สัญ ญาหรื อการค้างชํ าระเกิ น
กําหนด
(ค) ผู้ ให้ ก้ ู ผ่อนปรนเงื่อนไขแก่ผ้ ูก้ ู ท่ีมีปัญหาทางการเงินเนื่องจากเศรษฐกิจ
หรือเงื่อนไขตามสัญญา ซึ่งผู้ให้ ก้ ูจะไม่พิจารณาผ่อนปรนให้ ในกรณีอ่นื ๆ
(ง) มี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ท่ีผ้ ู ก้ ู จ ะล้ ม ละลายหรื อ ปรั บ โครงสร้ า ง
ทางการเงิน
(จ) การล่มสลายของตลาดซื้อขายคล่องของสินทรัพย์ทางการเงินเนื่องจาก
ประสบปัญหาทางการเงิน หรือ
(ฉ) การซื้ อหรื อ การได้ ม าซึ่ ง สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ด้ ว ยราคาที่มี ส่ ว นลด
จํานวนมากซึ่งสะท้ อนถึงผลขาดทุนด้านเครดิตที่เกิดขึ้น
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ในบางครั้ ง อาจไม่ ส ามารถระบุ ไ ด้ ว่ า เป็ นผลจากเหตุ ก ารณ์ ใ ดที่ ส่ ง ผลให้
สินทรัพย์มีการด้ อยค่ าด้ านเครดิต แต่ อาจเกิดจากผลกระทบของเหตุการณ์
หลายเหตุการณ์รวมกัน
ผลขาดทุนด้านเครดิต

ผลต่ า งระหว่ า งกระแสเงิ น สดตามสัญ ญาทั้ง หมดซึ่ ง กิจ การต้ อ งได้ รั บ และ
กระแสเงินสดทั้งหมดซึ่งกิจการคาดว่าจะได้ รับ (นั่นคือ จํานวนเงินที่คาดว่าจะ
ไม่ได้ รับทั้งหมด) คิดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงเมื่อเริ่มแรก (หรืออัตรา
ดอกเบี้ ยที่ แ ท้จ ริ ง ปรับ ด้ว ยความเสี่ ย งด้า นเครดิ ต สํา หรั บ สิ น ทรัพ ย์
ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมือ่ ซื้ อหรือเมือ่ กําเนิด) กิจการต้ อง
ประมาณกระแสเงิ น สดโดยพิ จ ารณาถึ ง เงื่ อ นไขตามสั ญ ญาทั้ ง หมดของ
เครื่องมือทางการเงิน (ตัวอย่างเช่ น การชําระเงินก่อนครบกําหนด การขยาย
ระยะเวลา สิ ท ธิ เ ลื อ กที่ จ ะซื้ อ และสิ ท ธิ เ ลื อ กที่ มี ลั ก ษณะคล้ ายคลึ ง กั น )
ตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงินที่คาดไว้ น้ัน กระแสเงินสดที่พิจารณาต้ อง
รวมถึงกระแสเงินสดที่ได้ มาจากการขายหลักประกันที่ถือไว้ หรือส่วนปรับปรุง
ด้ านเครดิตอื่นๆ ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขตามสัญญา โดยมีข้อสันนิษฐาน
ว่ า อายุ ท่ี ค าดไว้ ข องเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น สามารถประมาณการได้ อ ย่ า ง
น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ไี ม่สามารถประมาณการอายุของเครื่องมือ
ทางการเงิ น ได้ อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ กิจ การต้ อ งใช้ อ ายุ ค งเหลื อ ตามสัญ ญาของ
เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งกรณีดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น

อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริ ง อัตราที่ใช้ ในการคิดลดประมาณการเงินสดจ่ ายหรือรับในอนาคตตลอดอายุ
ปรั บ ด้ ว ยความเสี่ ย ง ของสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ค าดไว้ เพื่ อ ให้ ได้ ร าคาทุ น ตัด จํ า หน่ า ยของ
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่มีการด้อยค่ าด้านเครดิตเมื่อซื้ อหรื อ เมื่อกําเนิด
ด้านเครดิต
ในการคํานวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงปรับด้ วยความเสี่ยงด้ านเครดิต กิจการ
ต้ องประมาณการกระแสเงินสดที่ค าดว่ าจะได้ รับโดยพิ จารณาเงื่อนไขของ
สัญญาทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน (ตัวอย่างเช่น การชําระเงินก่อนครบ
กํา หนด การขยายระยะเวลา สิทธิเลื อกที่จ ะซื้ อ และสิทธิเลื อกที่มีลั ก ษณะ
คล้ า ยคลึ ง กั น ) และผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น โดยการ
คํานวณให้ รวมถึงค่าธรรมเนียมและต้ นทุนในการรับและจ่ายทั้งหมดระหว่ าง
คู่สัญญาตามสัญญา ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริง (ดูย่อหน้ าที่
ข5.4.1 ถึง ข5.4.3) ต้นทุนการทํารายการ และส่วนเกินมูลค่ าหรือส่วนลด
มูลค่าอื่นๆ ทั้งหมด โดยมีข้อสันนิษฐานว่ากระแสเงินสดและอายุท่คี าดไว้ ของ
กลุ่ ม ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กัน สามารถประมาณ
ได้ อย่างน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ไี ม่สามารถประมาณกระแสเงินสด
หรืออายุคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน (หรือกลุ่มของเครื่องมือทางการเงิน)
ได้ อย่ างน่ าเชื่อถือ กิจการต้ องใช้ กระแสเงินสดตามสัญญาตลอดอายุสัญญา
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ของเครื่องมือทางการเงินนั้น (หรือกลุ่มของเครื่องมือทางการเงินนั้น) ซึ่งกรณี
ดังกล่าวยากจะเกิดขึ้น
การตัดรายการ

การตั ด รายการสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น หรื อ หนี้ สิน ทางการเงิ น ที่ไ ด้ เ คยรั บ รู้
ออกจากงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ

อนุ พนั ธ์

เครื่องมือทางการเงินหรือสัญญาอื่นภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ ที่มีลักษณะทั้งสามข้ อดังต่อไปนี้
(ก) มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวแปรที่ระบุ ไว้ เช่ น อัตราดอกเบี้ ย ราคาของเครื่ องมือทางการเงิ น
ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีราคา
หรื อ ดั ช นี อั ต รา อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ด้ า นเครดิ ต หรื อ ดั ช นี ค วาม
น่ าเชื่อถือด้ านเครดิต หรือตัวแปรอื่น โดยมีเงื่อนไขว่ากรณีของตัวแปร
ที่ไม่ ใช่ ตัวแปรทางการเงิน ตัวแปรนั้นไม่ ใช่ ตัวแปรที่เฉพาะเจาะจงกับ
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง (บางครั้งเรียกว่า รายการอ้ างอิง)
(ข) ไม่มีการจ่ายเงินลงทุนสุทธิเมื่อเริ่มแรก หรือจ่ายด้ วยจํานวนเพียงเล็กน้ อย
เมื่ อ เทีย บกับ สัญ ญาประเภทอื่น ซึ่ ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของมู ลค่ า ใน
ลักษณะเดียวกันต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาด
(ค) การรับหรือจ่ายชําระจะกระทําในอนาคต

เงินปั นผล

การจั ด สรรกํา ไรให้ กับ ผู้ ถือ ตราสารทุ น ตามสัด ส่ ว นการถือ ครองเงิน ทุ น ใน
แต่ละประเภท

วิธีดอกเบี้ ยทีแ่ ท้จริง

วิธีท่ีใช้ ในการคํานวณราคาทุนตัดจํ าหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงิ นหรื อ
หนี้ สินทางการเงิน และมีการปันส่วนและรับรู้ดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจ่ายใน
กําไรหรือขาดทุนตลอดช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้ อง

อัตราดอกเบี้ ยทีแ่ ท้จริง

อัตราที่ใช้ ในการคิดลดประมาณการเงินสดจ่ ายหรือรับในอนาคตตลอดอายุ
ที่คาดไว้ ของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินเพื่อให้ ได้ มูลค่าตาม
บัญชีข้ นั ต้นของสินทรัพย์ทางการเงิน หรือราคาทุนตัดจํ าหน่ายของหนี้ สิน
ทางการเงิน ในการคํานวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริง กิจการต้ องประมาณการ
กระแสเงินสดที่คาดว่ าจะได้ รับโดยพิ จารณาเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมดของ
เครื่องมือทางการเงินนั้น (ตัวอย่างเช่น การชําระเงินก่อนครบกําหนด การขยาย
ระยะเวลา สิทธิเลือกที่จะซื้อ และสิทธิเลือกที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน) แต่ต้อง
ไม่ พิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้ น โดยการคํานวณนี้ให้
รวมถึงค่าธรรมเนียมและต้ นทุนในการรับและจ่ายทั้งหมดระหว่างคู่สญ
ั ญาตาม
สัญญา ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริง (ดูย่อหน้ าที่ ข5.4.1 ถึง
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ข5.4.3) ต้นทุนการทํารายการ และส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าอื่นๆ ทั้งหมด
โดยมีข้อสันนิษฐานว่ ากระแสเงินสดและอายุ ท่ีคาดไว้ ของกลุ่มของเครื่ องมือ
ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกันสามารถประมาณการได้ อย่ างน่ าเชื่อถือ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ไี ม่สามารถประมาณการกระแสเงินสดหรืออายุท่คี าดไว้
ของเครื่ องมื อทางการเงิ น (หรื อกลุ่ มของเครื่ องมื อทางการเงิ น ) ได้ อย่ า ง
น่ า เชื่ อ ถื อ กิ จ การต้ อ งใช้ กระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาตลอดอายุ สั ญ ญาของ
เครื่ องมือทางการเงินนั้ น (หรื อกลุ่มของเครื่ องมือทางการเงินนั้น) ซึ่งกรณี
ดังกล่าวยากยิ่งที่จะเกิดขึ้น
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักจากความเสี่ยงของการปฏิบัติ
ผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้น
คาดว่าจะเกิดขึ้ น
สัญ ญาคํ้ าประกัน ทาง สัญ ญาที่ก ํา หนดให้ ผ้ ู คํ้า ประกัน ตามสัญ ญาต้ อ งจ่ า ยชดเชยให้ แ ก่ ผ้ ู ท่ีไ ด้ รั บ
การคํา้ ประกันสําหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากลูกหนี้ท่รี ะบุไว้ ในสัญญา
การเงิน
ไม่สามารถจ่ายชําระเงินเมื่อครบกําหนดตามเงื่อนไขเมื่อเริ่มแรกหรือเงื่อนไข
ที่เปลี่ยนแปลงของตราสารหนี้
หนี้ สินทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรือ
ขาดทุน

หนี้สนิ ทางการเงินที่เข้ าเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) มีลักษณะตรงตามคํานิยามของการถือไว้เพือ่ ค้า
(ข) ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หรือวันที่เกิดรายการ กิจการได้ เลือก
กําหนดให้ หนี้สินทางการเงินนั้นวัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุ ติธรรมผ่ านกําไร
หรือขาดทุนตามที่ได้ กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 4.2.2 หรือ 4.3.5
(ค) เป็ นการเลือกกําหนดให้ รับรู้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อในภายหลั งด้ วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนตามย่อหน้ าที่ 6.7.1

สัญญาผูกมัด

ข้ อตกลงผู กมัดที่จะแลกเปลี่ยนทรัพยากรตามจํานวนและราคาที่กาํ หนดไว้
ณ วันใดวันหนึ่งหรือหลายวันที่กาํ หนดไว้ ในอนาคต

รายการทีค่ าดการณ์

รายการที่ไม่มีข้อผูกมัดแต่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

มูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้น
ของสินทรัพย์ทาง
การเงิน

ราคาทุนตัดจํ าหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงิน ก่อนที่จะมีการปรับปรุงค่ า
เผือ่ ผลขาดทุน

อัตราส่วนการป้องกัน
ความเสีย่ ง

ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและจํานวน
ของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงในเรื่องของการถ่วงนํา้ หนักเปรียบเทียบ
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การถือไว้เพือ่ ค้า

สินทรัพย์หรือหนี้ สินทางการเงินที่
(ก) ได้ มาหรือก่อให้ เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขายหรือซื้อกลับคืน
ในอนาคตอันใกล้
(ข) ถูกกําหนดให้ เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มเครื่องมือทางการเงินซึ่งถูกบริหาร
เป็ นกลุ่ ม ณ วั นที่รั บรู้ รายการเมื่ อเริ่ มแรก และมี หลั กฐานที่แสดงถึง
รูปแบบของการทํากําไรระยะสั้นที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน หรือ
(ค) เป็ นอนุ พนั ธ์ (ยกเว้ นอนุ พันธ์ท่ีเป็ นสัญญาคํา้ ประกันทางการเงินหรือ
เลื อ กกํา หนดให้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ป้ องกั น ความเสี่ ย งในส่ ว นที่ มี
ประสิทธิผล)

ผลกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ที่รับ รู้ใ นกําไรหรื อ ขาดทุ นตามข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่
5.5.8 และกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ที่เ กิด ขึ้ นเนื่ อ งจากการปฏิบั ติ ต ามข้ อ กํา หนด
จากการด้อยค่า
เกี่ยวกับการด้ อยค่าที่กาํ หนดไว้ ในหมวดที่ 5.5
ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากเหตุการณ์ปฏิบัติผิดสัญญาที่มี
คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ นตลอด ความเป็ นไปได้ ว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงินที่คาดไว้
อายุ
ค่าเผือ่ ผลขาดทุน

ค่ า เผื่ อ สํา หรั บ ผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นของสิ น ทรั พ ย์
ทางการเงินที่วัดมูลค่าตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 4.1.2 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
และสิ น ทรัพ ย์ที่เ กิ ด จากสัญ ญา มู ล ค่ า การด้ อ ยค่ า สะสมสํา หรั บ สิน ทรั พ ย์
ทางการเงินที่วัดมูลค่าตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 4.1.2ก และประมาณการ
หนี้สินสําหรับผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากภาระผูกพันวงเงิน
สินเชื่อ และสัญญาคํ้าประกันทางการเงิน

ผลกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น จํา นวนที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการปรั บ ปรุ ง มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข้ ัน ต้น ของสิ น ทรัพ ย์
จากการเปลีย่ นแปลง ทางการเงิ น เพื่ อ ให้ ส ะท้ อ นกระแสเงิ น สดตามสัญ ญาที่ต กลงกัน ใหม่ ห รื อ
เปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขใหม่ โดยกิ จ การคํา นวณมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข้ั น ต้ น ของ
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ จากมูลค่ าปั จจุ บันของประมาณการเงินสดรับหรือ
จ่ า ยชํา ระในอนาคตตลอดอายุ ท่ีค าดไว้ ข องสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขใหม่ ซึ่ ง ถู ก คิ ด ลดด้ ว ยอัต ราดอกเบี้ ยที่ แ ท้จ ริ ง เมื่ อ
เริ่ มแรกของสินทรั พย์ทางการเงิน (หรื ออัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริ งปรับด้วย
ความเสี่ยงด้านเครดิ ต เมื่อเริ่ มแรกสํา หรั บ สิ นทรัพย์ท างการเงิ นที่มี ก าร
ด้อยค่ าด้านเครดิตเมื่อซื้ อหรือเมื่อกําเนิด) หรืออัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงที่
ปรั บ ปรุ ง ใหม่ เมื่ อ เข้ า เงื่ อ นไขตามข้ อ กํา หนดในย่ อ หน้ า ที่ 6.5.10 ในการ
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับของสินทรัพย์ทางการเงิน กิจการ
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ต้ องพิจารณาเงื่อนไขตามสัญญาทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน(ตัวอย่างเช่น
การชําระเงินก่อนครบกําหนด สิทธิเลือกที่จะซื้อ หรื อสิทธิเลือกที่มีลักษณะ
คล้ ายคลึงกัน) แต่ต้องไม่พิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น
ยกเว้ น สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น ที่มีก ารด้อ ยค่ า ด้า นเครดิ ต เมื่อ ซื้ อหรื อ เมื่อ
กํ า เนิ ด กิจ การต้ อ งพิ จ ารณาผลขาดทุ น ด้ า นเครดิต ที่ค าดว่ า จะเกิด ขึ้ น เมื่อ
เริ่มแรกที่ถูกพิ จารณารวมในการคํานวณอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริ งปรับด้วย
ความเสีย่ งด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรก
การค้างชําระเกิน
กําหนด

สินทรัพย์ทางการเงินจะถือว่าค้ างชําระเกินกําหนดเมื่อคู่สญ
ั ญาไม่จ่ายชําระเมื่อ
ถึงกําหนดชําระตามที่กาํ หนดไว้ ในสัญญา

สินทรัพย์ทางการเงิน
ทีม่ ีการด้อยค่า
ด้านเครดิตเมือ่ ซื้ อหรือ
เมือ่ กําเนิด

สินทรัพย์ทางการเงินที่ดอ้ ยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อกําเนิด ณ การรับรู้
รายการเมื่อเริ่มแรก

วันที่จัดประเภทรายการ วันแรกของรอบระยะเวลารายงานแรกหลังจากการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจซึ่ง
ทําให้ กจิ การต้ องจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินใหม่
ใหม่
ั ญาที่มีเงื่อนไขการส่งมอบ
การซื้ อหรือการขายตาม การซื้อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินภายใต้ สญ
สินทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กาํ หนดขึ้นจากหลักเกณฑ์หรือวิธปี ฏิบัติโดยทั่วไป
วิธีปกติ
ของตลาดซื้อขายที่พิจารณา
ต้ น ทุ น ส่ ว นเพิ่ ม ที่เ กี่ย วข้ อ งโดยตรงกับ การซื้ อ การออกตราสาร หรื อ การ
จําหน่ ายสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน (ดูย่อหน้ าที่ ข5.4.8)
โดยต้ นทุ นส่ วนเพิ่ มนี้ จะไม่ เกิด ขึ้น ถ้ ากิจการไม่ ซ้ ื อ ไม่ ออกตราสาร หรื อไม่
จําหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
คํ า นิ ย ามของคํ า ศั พ ท์ ต่ อ ไปนี้ ได้ กํา หนดอยู่ ใ นย่ อ หน้ าที่ 11 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32
เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน ภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้ อ มู ล เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม หรือภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า และได้ นาํ มาใช้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้โดยมี
ความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 ภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 7 ภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 หรือภาคผนวก ก ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
ต้นทุนการทํารายการ
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(ก) ความเสี่ยงด้ านเครดิต1
(ข) ตราสารทุน
(ค) มูลค่ายุติธรรม
(ง) สินทรัพย์ทางการเงิน
(จ) เครื่องมือทางการเงิน
(ฉ) หนี้สนิ ทางการเงิน
(ช) ราคาของรายการ

1

คําศัพท์น้ ี (ตามที่กาํ หนดอยู่ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่ องมือทางการเงิน)
ใช้ สาํ หรับข้ อกําหนดในการแสดงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้ านเครดิตของหนี้สนิ ที่เลือกกําหนดให้ แสดงมูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน (ดูย่อหน้ าที่ 5.7.7)
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ภาคผนวก ข
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ขอบเขต (บทที่ 2)
ข2.1

สัญญาบางประเภทกําหนดให้ มีการจ่ ายชําระโดยอ้ างอิงจากสภาพอากาศ ภูมิประเทศ หรือ
ลักษณะทางกายภาพอื่นๆ (สัญญาซึ่งอ้ างอิงกับตัวแปรด้ านสภาพอากาศในบางครั้งเรียกว่า
“อนุ พันธ์สภาพอากาศ” ถ้ าสัญญาดังกล่ าวไม่ อยู่ ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 4 เรื่ อ ง สัญ ญาประกัน ภัย สัญ ญาดั ง กล่ า วจะอยู่ ภ ายใต้ ข อบเขตของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

ข2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ได้ เปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ
ผลประโยชน์ของพนักงานซึ่งต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชีและ
การรายงานสําหรับโครงการผลประโยชน์เมื อ่ ออกจากงาน และสัญญาค่ าสิทธิซ่ึงคํานวณจาก
ปริมาณการขายและรายได้ จากการให้ บริการซึ่งต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาทีท่ าํ กับลูกค้า

ข2.3

ในบางครั้ ง กิ จ การมี ก ารลงทุ น ในเชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ นตราสารทุ น ที่ อ อกโดยกิ จ การอื่ น โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งหรื อ รั ก ษาความสัม พั น ธ์ข องการดํา เนิ น งานในระยะยาวกับ กิจ การ
ดังกล่าว ผู้ลงทุนหรือผู้ร่วมค้ าต้ องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุน
ในบริ ษัทร่วมและการร่ วมค้า ในการพิ จารณาถึงความเหมาะสมในการใช้ วิธีส่วนได้ เสียเพื่อ
บันทึกบัญชีเงินลงทุน

ข2.4

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้ ให้ ถือ ปฏิบัติ กับ สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น และหนี้ สิน
ทางการเงิ น ของผู้ รั บ ประกั น ที่ น อกเหนื อ จากสิ ท ธิ แ ละภาระผู ก พั น ที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น
ตามย่ อหน้ า ที่ 2.1.5 เนื่ องจากเรื่ องดังกล่ าวอยู่ ภ ายใต้ ข อบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย

ข2.5

สัญ ญาคํ้าประกันทางการเงิ นอาจมีรูปแบบทางกฎหมายที่แตกต่ างกัน เช่ น การคํ้าประกัน
เลตเตอร์ ออฟเครดิตบางประเภท สัญญาการรับประกันด้ านเครดิต หรือสัญญาประกันภัย
อย่างไรก็ตาม วิธีปฏิบัติทางการบัญชีจะไม่ข้ ึนอยู่กบั รูปแบบทางกฎหมาย ตัวอย่างต่อไปนี้เป็ น
วิธปี ฏิบัติท่เี หมาะสม (ดูย่อหน้ าที่ 2.1.5)
ข2.5.1 แม้ ว่าสัญญาคํา้ ประกันทางการเงินจะเข้ าเงื่อนไขตามคํานิยามของสัญญาประกันภัย
ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
แต่ หากความเสี่ยงที่ถูกโอนไปมีนัยสําคัญ สัญญาคํา้ ประกันทางการเงินดังกล่ าว
อยู่ ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบั บนี้ อย่ างไรก็ตาม
หากผู้คาํ้ ประกันตามสัญญาได้ กาํ หนดอย่ างชัดเจนก่อนหน้ านี้ว่าสัญญาดังกล่ าว
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ข2.6

เป็ นสัญญาประกันภัยและได้ ถือปฏิบัติตามวิธีการบัญชีสาํ หรับสัญญาประกันภัย
แล้ ว ผู้คาํ้ ประกันตามสัญญาอาจเลือกที่จะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 ก็ได้ และหาก
ผู้คาํ้ ประกันตามสัญญาเลือกที่จะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ ผู้ออกสัญญาต้ องรับรู้สัญญาคํา้ ประกันทางการเงินเมื่อเริ่มแรกด้ วยมูลค่า
ยุ ติ ธ รรมตามที่ก ํา หนดในย่ อ หน้ า ที่ 5.1.1 หากสัญ ญาคํ้า ประกัน ทางการเงิ น
ดังกล่ าวเป็ นการออกให้ บุคคลหรือกิจการที่ไม่ เกี่ยวข้ องกันในการทํารายการค้ า
ตามปกติ มูลค่ ายุ ติธรรมเมื่อเริ่ มแรกจะเท่ากับเบี้ยประกันที่ได้ รับ เว้ นแต่ จะมี
หลักฐานกําหนดเป็ นอย่างอื่น ดังนั้น หากสัญญาคํา้ ประกันทางการเงินไม่ได้ เลือก
กําหนดเมื่อเริ่มแรกให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนหรือไม่ได้ ถอื
ปฏิบัติตามย่ อหน้ าที่ 3.2.15 ถึง 3.2.23 และย่ อหน้ าที่ ข3.2.12 ถึง ข3.2.17
(กรณีท่ีการโอนสินทรั พย์ทางการเงินไม่ เข้ าเงื่อนไขการตัดรายการหรื อยังคงมี
ความเกี่ย วข้ อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในสิน ทรั พ ย์ ท่ีโ อน) ผู้ คํ้า ประกัน ตามสัญ ญาต้ อง
วัดมูลค่าสัญญาดังกล่าวด้ วยมูลค่าที่สงู กว่าระหว่าง
ข2.5.1.1 จํานวนเงินที่กาํ หนดในหมวดที่ 5.5 และ
ข2.5.1.2 จํานวนเงินที่รับรู้เมื่อเริ่ มแรกหั กจํานวนเงินสะสมของรายได้ (เมื่อ
เหมาะสม) ที่รับรู้ตามหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ ที่ 15 เรื่ อ ง รายได้ จากสั ญ ญาที่ ท ํา กั บ ลู ก ค้ า (ดู ย่ อ หน้ าที่
4.2.1.3)
ข2.5.2 สัญญาคํา้ ประกันด้ านเครดิตบางประเภทไม่ได้ กาํ หนดเงื่อนไขก่อนจ่ายชําระเงินให้
ผู้ ถื อ สัญ ญาคํ้า ประกัน ต้ อ งมี ค วามเสี่ย งและเกิด ผลสูญ เสีย จากการที่ลู ก หนี้ ไม่
สามารถจ่ายชําระหนี้เมื่อครบกําหนด เช่น การคํา้ ประกันที่กาํ หนดให้ การจ่ายชําระ
ขึ้นอยู่ กับการเปลี่ยนแปลงในการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือด้ านเครดิตหรือดัชนี
ความน่าเชื่อถือด้ านเครดิตตามที่กาํ หนด การคํา้ ประกันดังกล่าวไม่ถือเป็ นสัญญา
คํา้ ประกันทางการเงินตามที่กาํ หนดขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ นี้ และไม่ ถือเป็ นสัญญาประกัน ภัยตามคํานิ ยามในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย การคํา้ ประกันดังกล่าวถือเป็ นอนุพันธ์
โดยให้ ผู้ คํ้า ประกั น ตามสัญ ญาดั ง กล่ า วถื อ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้
ข2.5.3 หากการออกสัญญาคํา้ ประกันทางการเงินเกี่ยวข้ องกับการขายสินค้ าให้ ผ้ ูคาํ้ ประกัน
ตามสัญ ญาถื อ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 15 เรื่ อ ง
รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า เมื่อรับรู้รายได้ จากการคํา้ ประกันและรายได้ จาก
การขายสินค้ า
โดยปกติ การรับรองโดยผู้คาํ้ ประกันตามสัญญาว่าสัญญาที่ออกเป็ นสัญญาประกันภัยจะเกิดขึ้น
ในการติ ด ต่ อ สื่อ สารระหว่ า งผู้ คํ้า ประกัน ตามสัญ ญากับ ลู ก ค้ า และผู้ ก ํา กับ ดู แ ล ในสัญ ญา
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เอกสารทางธุรกิจ และงบการเงิน นอกจากนี้ สัญญาประกันภัยมีข้อกําหนดทางบัญชีท่แี ตกต่าง
จากข้ อกําหนดทางบัญชีของธุรกรรมประเภทอื่นๆ เช่ น สัญญาต่างๆ ที่ออกโดยธนาคารหรือ
ธุรกิจเอกชน ในกรณีดังกล่ าวงบการเงินของผู้คาํ้ ประกันตามสัญญามักมีข้อความที่แสดงว่ า
ผู้คาํ้ ประกันตามสัญญาได้ ปฏิบัติตามข้ อกําหนดทางบัญชีสาํ หรับสัญญาประกันภัย

การรับรูร้ ายการและการตัดรายการ (บทที่ 3)
การรับรูเ้ มือ่ เริม่ แรก (หมวดที่ 3.1)
ข3.1.1

ข3.1.2

ตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 3.1.1 กิจการรับรู้สิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาทั้งหมดภายใต้
อนุพันธ์เป็ นสินทรัพย์และหนี้สนิ ในงบแสดงฐานะทางการเงินตามลําดับ ยกเว้ นอนุพันธ์ท่ที าํ ให้
การโอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่ถือเป็ นการขาย (ดูย่อหน้ าที่ ข3.2.14) หากการโอนสินทรัพย์
ทางการเงิน ไม่ เข้ าเงื่อนไขของการตัดรายการ ผู้ รับ โอนต้ องไม่ รับรู้สิน ทรั พย์ท่ีโอนนั้นเป็ น
สินทรัพย์ของตน (ดูย่อหน้ าที่ ข3.2.15)
ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงการนําข้ อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 3.1.1 มาปฏิบัติ
ข3.1.2.1 ลูกหนี้หรือเจ้ าหนี้ท่ไี ม่ มีเงื่อนไขที่รับรู้เป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สินเมื่อกิจการเข้ าไป
เป็ นคู่ สัญญา ซึ่งทําให้ กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการรั บเงินสด หรื อมีภาระ
ผูกพันตามกฎหมายในการจ่ายเงินสด
ข3.1.2.2 โดยทั่วไป สินทรัพย์ท่จี ะได้ มาและหนี้สินที่จะเกิดขึ้นจากผลของสัญญาผูกมัดใน
การซื้ อหรื อ ขายสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารจะไม่ ถู ก รั บ รู้ รายการจนกระทั่ ง มี คู่ สั ญ ญา
อย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง รายปฏิบั ติ ต ามสั ญ ญา เช่ น โดยทั่ว ไปกิจ การที่ไ ด้ รั บ คํา สั่ง ซื้ อ
จะไม่รับรู้รายการสินทรัพย์ (และกิจการที่ส่งั ซื้อจะไม่รับรู้รายการหนี้สนิ ) ณ วันที่
มีการตกลงกัน แต่จะชะลอการรับรู้รายการออกไปจนกว่าสินค้ าหรือบริการนั้นจะ
มีการขนส่ง ส่งมอบ หรือให้ บริการ หากสัญญาผูกมัดในการซื้อหรือขายรายการที่
ไม่ใช่รายการทางการเงินอยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ในย่อหน้ าที่ 2.4 ถึง 2.7 มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาดังกล่าวจะถูกรับรู้
เป็ นสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น ณ วั น ที่ มี ก ารตกลงกั น (ดู ย่ อ หน้ าที่ ข4.1.30.3)
นอกจากนั้น หากสัญญาผูกมัดที่ยังไม่ได้ รับรู้รายการเลือกกําหนดให้ เป็ นรายการที่
มีการป้ องกันความเสี่ยงในการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ ายุ ติธรรม ให้ รับรู้การ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ในมูลค่ ายุติธรรมสุทธิ เป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สินภายหลังจาก
การเริ่มต้ นการป้ องกันความเสี่ยง (ดูย่อหน้ าที่ 6.5.8.2 และ 6.5.9)
ข3.1.2.3 สัญญาฟอร์เวิร์ดซึ่งอยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
(ดู ย่ อ หน้ าที่ 2.1) ถู ก รั บ รู้ เป็ นสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น ในวั น ที่ มี ก ารตกลงกั น
แทนวั น ที่ มี ก ารจ่ า ยชํ า ระ เมื่ อ กิ จ การเข้ า เป็ นคู่ สั ญ ญาของสั ญ ญาฟอร์ เ วิ ร์ ด
มูลค่ ายุติธรรมของสิทธิและภาระผูกพันมักจะเท่ากัน ดังนั้น มูลค่ ายุติธรรมสุทธิ
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ของสัญญาฟอร์เวิร์ดเท่ากับศูนย์ หากมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาฟอร์เวิร์ดไม่
เท่ากับศูนย์ สัญญาดังกล่าวจะถูกรับรู้เป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สนิ
ข3.1.2.4 สัญญาสิทธิเลือกซึ่งอยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
(ดูย่อหน้ าที่ 2.1) จะถูกรับรู้เป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สนิ เมื่อผู้ถือครองหรือผู้ออกเข้ า
ไปเป็ นคู่สญ
ั ญา
ข3.1.2.5 รายการในอนาคตที่วางแผนไว้ ซ่ึงไม่ว่าจะมีความน่าจะเป็ นมากเพียงใดก็ไม่ถอื เป็ น
สินทรัพย์หรือหนี้สนิ เนื่องจากกิจการยังไม่ได้ เข้ าไปเป็ นคู่สญ
ั ญา
การซื้ อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ
ข3.1.3

การซื้อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ กิจการจะรับรู้รายการโดยใช้ การบัญชี
วันซื้อขายหรือการบัญชีวันชําระตามที่ระบุในย่อหน้ าที่ ข3.1.5 และ ข3.1.6 กิจการต้ องใช้ วิธี
ปฏิบัติแบบเดียวกันอย่ างสมํ่าเสมอสําหรับการซื้อและการขายสินทรั พย์ทางการเงินทั้งหมด
ที่ถูกจัดประเภทแบบเดียวกันตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ สําหรับ
วั ต ถุ ป ระสงค์ น้ ี สิ น ทรั พ ย์ ท่ีต้ อ งวั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จะถู ก
จัดประเภทแยกต่างหากจากสินทรัพย์ท่เี ลือกกําหนดให้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรือขาดทุน นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ใช้ ทางเลือกตามที่ระบุในย่ อหน้ าที่ 5.7.5
ต้ องถูกจัดประเภทแยกต่างหาก

ข3.1.4

สัญญาซึ่งกําหนดหรื ออนุ ญาตให้ มีการจ่ า ยชําระสุทธิสาํ หรั บการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ า ของ
สัญ ญาถือว่ า ไม่ ใ ช่ สัญญาตามวิ ธีปกติ โดยสัญ ญาดังกล่ าวจะถู กบั นทึกบัญ ชี เป็ นอนุ พันธ์ใน
ช่วงเวลาระหว่างวันซื้อขายและวันจ่ายชําระ

ข3.1.5

วันซื้อขาย คือ วันที่กจิ การมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ การบัญชีวันซื้อขายจะเกี่ยวข้ อง
กับ (1) การรับรู้สินทรัพย์ท่ีจะได้ รับและหนี้สินที่จะต้ องจ่ ายในวันซื้อขาย และ (2) การตัด
รายการสินทรัพย์ท่ถี ูกขาย รับรู้กาํ ไรหรือขาดทุนใดๆ จากการขาย และรับรู้ลูกหนี้จากการจ่าย
ชําระจากผู้ซ้ ือในวันซื้อขาย โดยทั่วไปดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกันจะไม่ถูก
รับรู้จนกว่าจะถึงวันจ่ายชําระและโอนกรรมสิทธิ์

วั น จ่ า ยชํา ระ คื อ วั น ที่สิน ทรั พ ย์ ถู ก ส่ ง มอบแก่ ห รื อ ส่ ง มอบโดยกิจ การ การบั ญ ชี วั น ชํา ระ
ณ วันจ่ ายชําระจะเกี่ยวข้ องกับ (1) การรับรู้สินทรัพย์ในวันที่กิจการได้ รับสินทรัพย์น้ัน และ
(2) การตัดรายการสินทรัพย์และรับรู้กาํ ไรหรือขาดทุนใดๆ จากการขาย ในวันที่กิจการได้ ส่ง
มอบสิน ทรั พ ย์ เมื่ อ การบั ญ ชี วั น ชํา ระถู ก นํา มาถื อ ปฏิบั ติ ใ ห้ กิจ การบั น ทึก บั ญ ชี ส าํ หรั บ การ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่จี ะได้ รับระหว่างวันซื้อขายและวันจ่ายชําระ
ในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสาํ หรับสินทรัพย์ท่ไี ด้ มา กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
จะไม่ ถูกรั บรู้สาํ หรั บสินทรั พย์ท่ีใช้ ราคาทุนตัดจําหน่ าย แต่ รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับ
สิน ทรั พย์ ท่ีจัดประเภทเป็ นสิน ทรั พย์ท างการเงิน ที่แสดงด้ วยมู ลค่ า ยุ ติธรรมผ่ า นกํา ไรหรื อ
ขาดทุน และรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรม
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ผ่ านกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่ นตามที่ก ําหนดในย่ อหน้ าที่ 4.1.2ก และสําหรั บเงิ นลงทุ นใน
ตราสารทุนที่บันทึกบัญชีตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 5.7.5
การตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน (หมวดที่ 3.2)
ข3.2.1

แผนภูมิต่อไปนี้แสดงการประเมินการตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน
รวมบริษัทย่อยทั้งหมด
(ย่อหน้ าที่ 3.2.1)

ประเมินตามหลักการการตัดรายการดังต่อไปนี้สาํ หรับบางส่วนหรือทั้งจํานวนของสินทรัพย์
(หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มลี ักษณะคล้ ายคลึงกัน) (ย่อหน้ าที่ 3.2.2)
ใช่

ตัดรายการสินทรัพย์

ไม่ใช่

ยังคงรับรู้เป็ นสินทรัพย์

ใช่

ตัดรายการสินทรัพย์

ใช่

ยังคงรับรู้เป็ นสินทรัพย์

ไม่ใช่

ตัดรายการสินทรัพย์

สิทธิตามสัญญาที่จะได้ รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์หมดอายุหรือไม่
(ย่อหน้ าที่ 3.2.3.1)
ไม่ใช่
กิจการได้ โอนสิทธิตามสัญญาที่จะได้ รับกระแสเงินสดจาก
สินทรัพย์หรือไม่ (ย่อหน้ าที่ 3.2.4.1)
ไม่ใช่

ใช่

กิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะจ่ายกระแสเงินสดจากสินทรัพย์
ตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 3.2.5 หรือไม่ (ย่อหน้ าที่ 3.2.4.2)
ใช่
กิจการได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของ
เกือบทั้งหมดหรือไม่ (ย่อหน้ าที่ 3.2.6.1)

ไม่ใช่
กิจการยังคงไว้ ซ่งึ ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของ
เกือบทั้งหมดหรือไม่ (ย่อหน้ าที่ 3.2.6.2)
ไม่ใช่
กิจการยังคงมีการควบคุมสินทรัพย์หรือไม่ (ย่อหน้ าที่ 3.2.6.3)
ใช่
ยังคงรับรู้สนิ ทรัพย์ต่อไปตราบเท่าที่กจิ การยังคงมีความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่อง
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ข้อ ตกลงซึ ่ง ทํา ให้กิ จ การยัง คงไว้ซึ่ง สิ ท ธิ ต ามสัญ ญาที ่จ ะได้รับ กระแสเงิ น สดจากสิ น ทรัพ ย์
ทางการเงิน แต่ รับภาระผูกพันตามสัญญาทีจ่ ะจ่ายกระแสเงินสดนัน้ ให้กบั ผูร้ บั รายใดรายหนึง่
หรือมากกว่าหนึง่ ราย (ย่อหน้าที ่ 3.2.4.2)
ข3.2.2

เมื่อสถานการณ์ตามที่ระบุในย่ อหน้ าที่ 3.2.4.2 (เมื่อกิจการยังคงไว้ ซ่ึงสิทธิตามสัญญาที่จะ
ได้ รั บ กระแสเงิ น สดจากสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น แต่ รั บ ภาระผู ก พั น ตามสั ญ ญาที่ จ ะจ่ า ย
กระแสเงินสดนั้นให้ กับผู้รับรายใดรายหนึ่งหรือมากกว่ าหนึ่งราย) เกิดขึ้น เช่ น หากกิจการ
เป็ นทรัสต์ และจ่ายผลประโยชน์ในสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็ นสินทรัพย์ทางการเงินอ้ างอิงซึ่ง
กิจ การเป็ นเจ้ า ของและให้ บ ริ ก ารสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น นั้ น ให้ แ ก่ ผ้ ู ล งทุ น ในกรณีดั ง กล่ า ว
สินทรัพย์ทางการเงินนั้นถือว่าเข้ าเงื่อนไขสําหรับการตัดรายการหากเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ
ในย่อหน้ าที่ 3.2.5 และ 3.2.6

ข3.2.3

ในการนําย่อหน้ าที่ 3.2.5 มาถือปฏิบัติ กิจการอาจเป็ นผู้ออกสินทรัพย์ทางการเงิน หรือเป็ น
กลุ่มกิจการที่รวมบริ ษัทย่ อย ซึ่งได้ รับโอนสินทรั พย์ทางการเงินมาและส่งต่ อกระแสเงินสด
จากสินทรัพย์ทางการเงินนั้นให้ กบั ผู้ลงทุนซึ่งเป็ นบุคคลที่สามซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้ องกัน
การประเมินการโอนความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของ (ย่อหน้าที ่ 3.2.6)

ข3.2.4

ข3.2.5

ตัวอย่างที่กจิ การได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของเกือบทั้งหมด
ข3.2.4.1 การขายสินทรัพย์ทางการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข
ข3.2.4.2 การขายสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น พร้ อมกั บ สิ ท ธิ เ ลื อ กในการซื้ อคื น สิ น ทรั พ ย์
ทางการเงินดังกล่าวด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการซื้อคืน และ
ข3.2.4.3 การขายสินทรัพย์ทางการเงินพร้ อมกับสิทธิเลือกที่จะซื้อหรือสิทธิเลือกที่จะขาย
ซึ่งอยู่ในฐานะขาดทุนอย่างมาก (เช่น สิทธิเลือกซึ่งอยู่ในฐานะขาดทุน และมีความ
เป็ นไปได้ สงู ที่จะไม่มีกาํ ไรในอนาคตก่อนหมดอายุ)
ตัวอย่างกรณีท่กี จิ การยังคงไว้ ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของเกือบทั้งหมด
ข3.2.5.1 รายการขายและซื้อคืน ซึ่งราคาที่ซ้ ือคืนคือราคาที่ถูกกําหนดไว้ หรือ คือราคาขาย
บวกด้ วยผลตอบแทนของผู้ให้ ก้ ูยืม
ข3.2.5.2 สัญญาการให้ ยืมหลักทรัพย์
ข3.2.5.3 การขายสินทรัพย์ทางการเงินพร้ อมกับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนผลตอบแทนรวม
ซึ่งจะรับโอนความเสี่ยงด้ านตลาดกลับมาที่กจิ การ
ข3.2.5.4 การขายสินทรัพย์ทางการเงินพร้ อมกับสิทธิเลือกที่จะซื้อหรือสิทธิเลือกที่จะขายซึ่ง
อยู่ในฐานะได้ กาํ ไรอย่างมาก (เช่ น สิทธิเลือกซึ่งอยู่ในฐานะได้ กาํ ไร และมีความ
เป็ นไปได้ สงู ที่จะไม่เกิดขาดทุนก่อนหมดอายุ) และ
ข3.2.5.5 การขายลูกหนี้ระยะสั้นซึ่งกิจการได้ คาํ้ ประกันการชดเชยให้ กับผู้รับโอนในกรณีท่ี
อาจเกิดผลขาดทุนด้ านเครดิต
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ข3.2.6

หากกิจการพิจารณาว่าผลที่เกิดขึ้นจากการโอนทําให้ กจิ การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็ นเจ้ าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ท่โี อน กิจการไม่รับรู้สนิ ทรัพย์ท่โี อนอีกในอนาคต
ยกเว้ นกรณีท่กี จิ การซื้อสินทรัพย์ท่โี อนกลับคืนมาโดยการทํารายการใหม่
การประเมินการโอนการควบคุม

ข3.2.7

กิจการไม่ คงไว้ ซ่ึงการควบคุมในสินทรั พย์ท่ีโอนหากผู้รับโอนมีความสามารถในทางปฏิบัติ
ในการขายสินทรัพย์ดังกล่ าว กิจการยังคงมีการควบคุมในสินทรัพย์ท่ีโอนหากในทางปฏิบัติ
ผู้รับโอนไม่มีความสามารถในการขายสินทรัพย์ท่โี อน ในทางปฏิบัติผ้ ูรับโอนมีความสามารถใน
การขายสินทรัพย์ท่โี อนหากสินทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่อง เนื่องจากผู้รับ
โอนสามารถซื้อสินทรัพย์ท่โี อนกลับคืนมาได้ จากตลาดหากผู้รับโอนจําเป็ นต้ องส่งคืนสินทรัพย์
ให้ กับกิจการ เช่ น ในทางปฏิบัติผ้ ูรับโอนอาจมีความสามารถในการขายสินทรัพย์ท่ีโอนหาก
สินทรัพย์น้ันอยู่ภายใต้ สิทธิเลือกที่อนุ ญาตให้ กิจการซื้อสินทรัพย์น้ันกลับคืนมา แต่ผ้ ูรับโอน
สามารถหาสินทรัพย์ท่โี อนได้ จากตลาดทันทีเมื่อมีการใช้ สทิ ธิเลือก หากกิจการยังคงมีสทิ ธิเลือก
ดังกล่าวอยู่ และผู้รับโอนไม่สามารถหาสินทรัพย์ท่โี อนได้ จากตลาดทันทีเมื่อมีการใช้ สทิ ธิเลือก
จะถือว่าในทางปฏิบัติผ้ ูรับโอนไม่มีความสามารถในการขายสินทรัพย์ท่โี อน

ข3.2.8

ในทางปฏิบัติผ้ ูรับโอนมีความสามารถในการขายสินทรัพย์ท่ีโอนเฉพาะเมื่อผู้รับโอนสามารถ
ขายสินทรัพย์น้ันได้ ท้งั จํานวนให้ กบั บุคคลที่สามซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้ องกัน และสามารถใช้ สทิ ธิ
ดังกล่าวได้ เพียงฝ่ ายเดียวและไม่มีการกําหนดข้ อจํากัดเพิ่มเติมในการโอน ประเด็นที่สาํ คัญคือ
อะไรที่ผ้ ู รับ โอนสามารถทํา ได้ บ้ า งในทางปฏิบัติ นอกเหนื อ จากสิทธิต ามสัญ ญาที่ผ้ ู รับ โอน
สามารถหรือไม่สามารถทําอะไรกับสินทรัพย์ท่โี อนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข3.2.8.1 สิทธิตามสัญญาในการจําหน่ ายสินทรั พย์ท่ีโอนมีผลกระทบในทางปฏิบัติเพี ยง
เล็กน้ อยหากไม่มีตลาดสําหรับสินทรัพย์ท่โี อน และ
ข3.2.8.2 ความสามารถในการจํา หน่ า ยสิน ทรั พ ย์ ท่ีโ อนมี ผ ลกระทบในทางปฏิบั ติ เ พี ย ง
เล็กน้ อยหากไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ อย่างอิสระ ดังนี้
ข3.2.8.2.1 ความสามารถในการจําหน่ ายสินทรัพย์ท่ีโอนของผู้รับโอนจะต้ อง
เป็ นอิสระจากการกระทําของบุคคลอื่น (กล่าวคือ ต้ องเป็ นความสามารถ
เพียงฝ่ ายเดียว) และ
ข3.2.8.2.2 ผู้รับโอนต้ องสามารถจําหน่ายสินทรัพย์ท่โี อนโดยไม่มีความจําเป็ น
ที่จ ะมี การกําหนดข้ อจํากัดหรื อเงื่อนไขในการโอน เช่ น เงื่อนไข
เกี่ยวกับการให้ บริการสินทรัพย์ท่ถี ูกให้ ยืม หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ให้ สทิ ธิท่จี ะซื้อจะขายแก่ผ้ ูรับโอนเพื่อซื้อคืนสินทรัพย์

ข3.2.9

การที่ผ้ ูรับโอนไม่อาจขายสินทรัพย์ท่โี อนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ หมายความว่าผู้โอนยังคงไว้ ซ่ึง
การควบคุ ม ในสิน ทรั พ ย์ ท่ีโ อน อย่ า งไรก็ต าม หากสิท ธิท่ีจ ะขายหรื อ การคํ้า ประกัน จํา กัด
ผู้รับโอนจากการขายสินทรัพย์ท่โี อน ส่งผลให้ ผ้ ูโอนยังคงไว้ ซ่ึงการควบคุมสินทรัพย์ท่โี อน เช่น
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หากสิทธิท่จี ะขายหรือการคํา้ ประกันมีมูลค่าเพียงพอที่จะทําให้ ผ้ ูรับโอนไม่ขายสินทรัพย์ท่โี อน
เนื่องจากในทางปฏิบัติผ้ ูรับโอนจะไม่สามารถขายสินทรัพย์ท่โี อนให้ กับบุคคลที่สามได้ โดยไม่
กําหนดเงื่อนไขหรือข้ อจํากัดอื่นที่คล้ ายคลึงกัน แต่ผ้ ูรับโอนจึงถือสินทรัพย์ท่โี อนไว้ เพื่อการรับ
ชําระจากการคํา้ ประกันหรือสิทธิท่จี ะขาย ภายใต้ สถานการณ์น้ ีผ้ ูโอนยังคงไว้ ซ่ึงการควบคุมใน
สินทรัพย์ท่โี อน
การโอนทีเ่ ป็ นไปตามเงือ่ นไขการตัดรายการ
ข3.2.10 กิจการอาจยังคงสิทธิในบางส่วนของการจ่ ายดอกเบี้ยของสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนโดยถือ
เป็ นค่าตอบแทนในการให้ บริการสินทรัพย์เหล่านั้น ดอกเบี้ยบางส่วนที่กจิ การจะไม่ได้ รับเมื่อ
เลิกสัญญา หรือโอนสัญญาให้ บริการ จะมีการปันส่วนไปยังสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่เกิดจากการ
ให้ บริการ ดอกเบี้ยบางส่วนที่กิจการยังคงได้ รับเมื่อมีการยุติหรือโอนสัญญาการให้ บริการคือ
ลู กหนี้ ดอกเบี้ ย (interest-only strip receivable) เช่ น หากกิจการยังคงได้ รับดอกเบี้ยใดๆ
เมื่อมีการเลิ กสัญญาหรื อโอนสัญญาการให้ บริ การ ส่ วนต่ างของดอกเบี้ยทั้งหมดคือลู กหนี้
ดอกเบี้ ย (interest-only strip receivable) เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการนํา ย่ อ หน้ าที่ 3.2.13
มาปฏิบัติ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่เี กิดจากการให้ บริการและลูกหนี้ดอกเบี้ย (interestonly strip receivable) จะมีการใช้ ในการปั นส่วนมูลค่ าตามบัญชีของลูกหนี้ระหว่ างส่วนของ
สินทรัพย์ท่ีตัดรายการและส่วนที่รับรู้ต่อไป หากไม่ มีการระบุค่าธรรมเนียมในการให้ บริการ
หรือค่าธรรมเนียมที่จะได้ รับและคาดว่าจะไม่สามารถชดเชยการให้ บริการได้ อย่างเพียงพอนั้น
ให้ รับรู้หนี้สนิ จากการให้ บริการด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ข3.2.11 เมื่อวัด มู ลค่ า ยุ ติธรรมของส่ ว นที่รับ รู้ต่ อ ไปและส่ ว นที่ตัด รายการ เพื่ อวัต ถุ ประสงค์ใ นการ
นํา ย่ อหน้ า ที่ 3.2.13 มาปฏิบั ติ กิจการต้ องนํา ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการวัดมู ลค่ ายุ ติธรรมใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม มาปฏิบัติเพิ่มเติม
จากย่อหน้ าที่ 3.2.14
การโอนทีไ่ ม่เป็ นไปตามเงือ่ นไขการตัดรายการ
ข3.2.12 ตั ว อย่ า งต่ อ ไปนี้ แสดงการนํา หลั ก การตามย่ อ หน้ า ที่ 3.2.15 มาปฏิบั ติ หากกิจ การมี ก าร
คํ้าประกันผลขาดทุนจากการปฏิบัติผิดสัญญาจากสินทรั พย์ท่ีโอน ทําให้ สินทรั พย์ท่ีโอนไม่
สามารถถู กตัดรายการได้ เนื่องจากกิจการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ น
เจ้ าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ท่ีโอน สินทรัพย์ท่ีโอนยังคงต้ องถูกรับรู้ท้ังจํานวนและสิ่ง
ตอบแทนที่ได้ รับจะต้ องถูกรับรู้เป็ นหนี้สนิ
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ความเกีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ งในสินทรัพย์ทีโ่ อน
ข3.2.13 ตัวอย่างต่อไปนี้เป็ นการวัดมูลค่าสินทรัพย์ท่โี อนและหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องภายใต้ ย่อหน้ าที่ 3.2.16
สินทรัพย์ทกุ ประเภท
ข3.2.13.1 หากกิจการคํ้าประกันในการจ่ า ยชําระผลขาดทุ นจากการปฏิบัติผิด สัญญาจาก
สินทรัพย์ท่โี อน ทําให้ สนิ ทรัพย์ท่โี อนไม่สามารถถูกตัดรายการได้ ตามขอบเขตของ
ความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่อง ณ วันที่มีการโอน สินทรัพย์ท่โี อนต้ องถูกวัดมูลค่ า
ด้ วยจํานวนที่ต่าํ กว่าของ (1) มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และ (2) จํานวนเงิน
สูงสุดของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับซึ่งกิจการอาจถูกเรียกให้ ชาํ ระคืน (“จํานวนเงินที่
คํ้า ประกั น ”) หนี้ สิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะมี ก ารรั บ รู้ เมื่ อ เริ่ ม แรกด้ ว ยจํา นวนเงิ น ที่
คํ้าประกันบวกด้ วยมูลค่ ายุ ติธรรมของการคํ้าประกัน (ซึ่งโดยทั่วไปคือสิ่งตอบ
แทนที่ได้ รับสําหรับการคํา้ ประกัน) หลังจากนั้น มูลค่ายุติธรรมเมื่อเริ่มแรกของ
การคํ้า ประกัน จะมี ก ารรั บ รู้ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น เมื่ อ เข้ า ตามหลั ก ภาระผู กพั น
(ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับ
ลูกค้ า) และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จะลดด้ วยค่าเผื่อผลขาดทุน
สินทรัพย์ทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
ข3.2.13.2 หากภาระผูกพันในสัญญาสิทธิท่ีจะขาย (สิทธิท่ีผ้ ูถือมีสิทธิท่จี ะขายคืน) ซึ่งออก
โดยกิ จ การ หรื อ สั ญ ญาสิ ท ธิ ท่ี จ ะซื้ อที่ ถื อ โดยกิ จ การ ทํา ให้ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี โ อน
ไม่ สามารถถู กตั ด รายการและกิจการวัด มู ลค่ า สิน ทรั พย์ท่ีโ อนด้ วยราคาทุนตัด
จําหน่ าย หนี้ สินที่เกี่ยวข้ องจะถูกรั บรู้ด้วยราคาทุน (เช่ น สิ่งตอบแทนที่ได้ รับ)
ปรับปรุงด้ วยการตัดจําหน่ ายของส่วนต่ างใดๆ ระหว่ างทุนและมูลค่ าตามบัญชี
ขั้นต้ นของสินทรัพย์ท่โี อน ณ วันที่สัญญาสิทธิเลือกหมดอายุ เช่ น สมมุติว่ามูลค่า
ตามบัญชีข้ันต้ นของสินทรัพย์ ณ วันที่มีการโอนเท่ากับ 98 และมูลค่าของสิ่งตอบ
แทนที่ได้ รับเท่ากับ 95 มูลค่าตามบัญชีข้ันต้ นของสินทรัพย์ ณ วันที่มีการใช้ สิทธิ
เท่ากับ 100 มูลค่ าตามบัญชีเมื่อเริ่มแรกของหนี้สินที่เกี่ยวข้ องเท่ากับ 95 และ
ส่วนต่างระหว่างมูลค่า 95 และ 100 ให้ รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยใช้ วิธดี อกเบี้ย
ที่แท้ จริง หากสัญญาสิทธิเลือกถูกใช้ สทิ ธิ ผลต่างใดๆ ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ
หนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องและราคาที่ใช้ สทิ ธิให้ รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ข3.2.13.3 หากสัญญาสิทธิท่จี ะซื้อของกิจการทําให้ ไม่สามารถตัดรายการสินทรัพย์ท่โี อนและ
กิจการวัดมูลค่าสินทรัพย์ท่โี อนด้ วยมูลค่ายุติธรรม สินทรัพย์ยังคงต้ องถูกวัดมูลค่า
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ด้ วยมูลค่ายุติธรรมต่อไป หนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องวัดมูลค่าด้ วย (1) ราคาใช้ สทิ ธิหักด้ วย
มูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิท่จี ะซื้อ หากสัญญาสิทธิท่จี ะซื้ออยู่ในฐานะกําไรหรือ
เท่าทุน หรือ (2) มูลค่ ายุ ติธรรมของสินทรัพย์ท่ีโอนหักด้ วยมูลค่ าตามเวลาของ
สัญญาสิทธิท่จี ะซื้อ หากสัญญาสิทธิท่จี ะซื้ออยู่ในฐานะขาดทุน การปรับปรุงการวัด
มูลค่าของหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องทําให้ ม่ันใจว่ามูลค่าที่แสดงในบัญชีสทุ ธิของสินทรัพย์
และหนี้สินที่เกี่ยวข้ องคือมูลค่ ายุ ติธรรมของสัญญาสิทธิท่ีจะซื้อ เช่ น หากมูลค่ า
ยุ ติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงเท่ากับ 80 ราคาใช้ สิทธิเท่ากับ 95 และมูลค่ าตาม
เวลาของสัญญาสิทธิท่จี ะซื้อเท่ากับ 5 ดังนั้น มูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ อง
เท่ากับ 75 (80–5) และมูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีโอนเท่ากับ 80 (ซึ่งคือ
มูลค่ายุติธรรม)
ข3.2.13.4 หากสัญญาสิทธิท่ีจะขายซึ่งออกโดยกิจการทําให้ ไม่ สามารถตัดรายการสินทรั พย์
ที่โอนและกิจการวัดมูลค่ าสินทรั พย์ท่ีโอนด้ วยมูลค่ ายุ ติธรรม หนี้สินที่เกี่ยวข้ อง
ถู กวั ด มู ลค่ า ด้ วยราคาใช้ สิทธิบวกด้ วยมู ลค่ าตามเวลาของสัญ ญาสิทธิท่ีจะขาย
การวัดมูลค่าสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมจะต้ องวัดที่มูลค่าที่ต่าํ กว่าระหว่างมูลค่า
ยุ ติธรรมและราคาใช้ สิทธิ เนื่องจากกิจการไม่ มีสิทธิท่ีจะเพิ่ มมูลค่ ายุ ติธรรมของ
สินทรัพย์ท่โี อนให้ สงู กว่าราคาใช้ สทิ ธิของสัญญาสิทธิท่จี ะขาย วิธีการดังกล่าวทําให้
มั่ นใจว่ ามู ลค่ าตามบั ญ ชี สุทธิของสินทรั พย์ และหนี้ สินที่เกี่ยวข้ องเท่ า กับ มู ลค่ า
ยุ ติ ธรรมของภาระผู กพั น ในสัญ ญาสิทธิท่ีจ ะขาย เช่ น หากมู ลค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สินทรั พย์อ้างอิงเท่ากับ 120 ราคาใช้ สิทธิเท่ ากับ 100 และมู ลค่ าตามเวลาของ
สัญญาสิทธิท่จี ะขายเท่ากับ 5 ดังนั้น มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินที่เกี่ยวข้ องเท่ากับ
105 (100+5) และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เท่ากับ 100 (ในกรณีน้ ีคือราคา
ใช้ สทิ ธิ)
ข3.2.13.5 หากสัญญาคอลล่าร์ (collar) ซึ่งเป็ นการซื้อสิทธิท่จี ะซื้อและการขายสิทธิท่จี ะขาย
ทําให้ ไม่ สามารถตัดรายการสินทรัพย์ท่ีโอนและกิจการวัดมูลค่ าสินทรั พย์ท่ีโอน
ด้ วยมูลค่ายุติธรรม กิจการยังคงต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม หนี้สนิ
ที่เกี่ยวข้ องจะถู กวัดมู ลค่ าด้ วย (1) ผลรวมของราคาใช้ สิทธิท่ีจะซื้ อและมูลค่ า
ยุ ติธรรมของสัญญาสิทธิท่ีจะขายหักด้ วยมูลค่ าตามเวลาของสัญญาสิทธิท่ีจะซื้อ
หากสัญ ญาสิท ธิท่ีจ ะซื้ อมี ฐ านะเท่ า ทุ น หรื อ กํา ไร หรื อ (2) ผลรวมของมู ล ค่ า
ยุติธรรมของสินทรัพย์และมูลค่ ายุ ติธรรมของสัญญาสิทธิท่ีจะขายหักด้ วยมูลค่ า
ตามเวลาของสัญญาสิทธิท่จี ะซื้อ หากสัญญาสิทธิท่จี ะซื้อมีฐานะขาดทุน การปรับปรุง
หนี้ สินที่เกี่ยวข้ องทําให้ ม่ันใจว่ ามูลค่ าตามบัญชี สุทธิของสินทรั พย์และหนี้สินที่
เกี่ยวข้ องเท่ากับมูลค่ ายุติธรรมของสัญญาสิทธิท่กี ิจการถืออยู่หรือที่ออกขายโดย
กิจการ เช่ น สมมติว่ากิจการโอนสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งถูกวัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ า
ยุติธรรมพร้ อมกันกับการซื้อสัญญาสิทธิท่จี ะซื้อด้ วยราคาใช้ สิทธิท่ี 120 และออก
ขายสั ญ ญาสิ ท ธิ ท่ีจ ะขายด้ ว ยราคาใช้ สิ ท ธิ ท่ี 80 สมมติ ว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
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สินทรัพย์เท่ากับ 100 ณ วันที่มีการโอน มูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิท่จี ะขาย
และสัญญาสิทธิท่จี ะซื้อเท่ากับ 1 และ 5 ตามลําดับ ในกรณีน้ ีกจิ การรับรู้สนิ ทรัพย์
ที่ 100 (มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์) และรับรู้หนี้สนิ ที่ 96 ((100+1)–5) โดย
สินทรัพย์สทุ ธิเท่ากับ 4 ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาสิทธิท่กี จิ การถืออยู่และ
ออกขายโดยกิจการ
การโอนทุกประเภท
ข3.2.14 ในกรณีท่กี ารโอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่เข้ าเงื่อนไขเป็ นการตัดรายการสิทธิตามสัญญาหรือ
ภาระผูกพั นที่เกี่ยวข้ องกับการโอนของผู้โอนจะไม่ ถูกบันทึกบัญชี แยกต่ างหากเป็ นอนุ พันธ์
หากการรับรู้ท้งั อนุพันธ์และสินทรัพย์ท่โี อนหรือหนี้สนิ ที่เกิดขึ้นจากการโอนส่งผลให้ มีการรับรู้
สิทธิหรือภาระผูกพันที่เหมือนกันซํา้ สองครั้ง เช่น สัญญาสิทธิท่จี ะซื้อซึ่งผู้โอนถืออยู่ทาํ ให้ การ
โอนสินทรัพย์ไม่ถือเป็ นการขาย ในกรณีดังกล่าวสัญญาสิทธิท่จี ะซื้อจะไม่ถูกรับรู้แยกต่างหาก
เป็ นสินทรัพย์อนุพันธ์
ข3.2.15 ในกรณีท่ีการโอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่ เข้ าเงื่อนไขเป็ นการตัดรายการผู้รับโอนไม่ ต้องรั บรู้
สินทรัพย์ท่ีโอนเป็ นสินทรัพย์ของตน ผู้รับโอนต้ องตัดรายการเงินสดหรือสิ่งตอบแทนจ่ายอื่น
และรั บรู้ลูกหนี้ท่ีเกิดจากผู้โอน หากผู้โอนมีท้ังสิทธิและภาระผูกพันในการซื้อการควบคุมใน
สินทรั พย์ ท่ีโอนทั้งจํานวนกลั บคืนมาด้ วยจํานวนเงินที่แน่ นอน (เช่ น ภายใต้ สัญญาซื้ อคื น)
ผู้รับโอนอาจวัดมูลค่าลูกหนี้โดยใช้ ราคาทุนตัดจําหน่าย ถ้ าเข้ าเงื่อนไขที่ระบุในย่อหน้ าที่ 4.1.2
ตัวอย่าง
ข3.2.16 ตัวอย่ างต่อไปนี้แสดงถึงการนําหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตัดรายการของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติ
ข3.2.16.1 สัญญาซื้อคืนและการให้ยืมหลักทรัพย์ หากสินทรัพย์ทางการเงินถูกขายภายใต้
สัญญาซื้อคืนด้ วยราคาที่แน่นอนหรือด้ วยราคาขายบวกผลตอบแทนของผู้ให้ ก้ ู
หรื อ หากสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ถู ก ยื ม ภายใต้ สั ญ ญาที่ จ ะส่ ง คื น สิ น ทรั พ ย์
ทางการเงิ น นั้ น ให้ แก่ ผ้ ู โ อน สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น นั้ น จะไม่ ถู ก ตั ด รายการ
เนื่องจากผู้ โอนยังคงไว้ ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ า ของ
เกือบทั้งหมด หากผู้รับโอนได้ รับสิทธิในการขายสินทรัพย์หรือนําสินทรัพย์ไป
วางเป็ นประกั น ผู้ โ อนต้ อ งเปลี่ ย นประเภทการแสดงรายการสิ น ทรั พ ย์ ใ น
งบแสดงฐานะการเงินของตน เช่น สินทรัพย์ท่ใี ห้ ยืม หรือลูกหนี้ซ้ ือคืน
ข3.2.16.2 สัญญาซื้ อคื นและการให้ยืมหลักทรัพย์ สินทรัพย์ซึง่ มีลกั ษณะเหมื อนกันอย่าง
มีนัยสําคัญ หากสินทรัพย์ทางการเงินถูกขายภายใต้ สัญญาซื้อคืนสินทรัพย์ท่ีมี
ลักษณะเหมือนกันหรือมีลักษณะเหมือนกันอย่างมีนัยสําคัญด้ วยราคาที่แน่นอน
หรือด้ วยราคาขายบวกผลตอบแทนของผู้ให้ ก้ ู หรือหากสินทรัพย์ทางการเงิน
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ข3.2.16.3

ข3.2.16.4

ข3.2.16.5

ข3.2.16.6

ข3.2.16.7

ถูกยืมหรือถูกให้ ยืมภายใต้ สญ
ั ญาที่จะส่งคืนสินทรัพย์ท่มี ีลักษณะเหมือนกันหรือ
มีลักษณะเหมือนกันอย่ างมีนัยสําคัญให้ แก่ผ้ ูโอน สินทรัพย์ทางการเงินนั้นจะ
ไม่ ถูกตัดรายการ เนื่องจากผู้ โอนยังคงไว้ ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็ นเจ้ าของเกือบทั้งหมด
สัญญาซื้อคื นและการให้ยืมหลักทรัพย์ สิทธิในการเปลีย่ นแทน หากสัญญาซื้อคืน
ด้ วยราคาซื้อคืนที่แน่นอน หรือด้ วยราคาที่เท่ากับราคาขายบวกด้ วยผลตอบแทน
ของผู้ให้ ก้ ู หรือรายการให้ ยืมหลักทรัพย์ท่ีมีลักษณะเหมือนกันซึ่งให้ สิทธิผ้ ูรับโอน
ในการเปลี่ยนแทนด้ วยสินทรัพย์ซ่ึงมีลักษณะเหมือนกันและมีมูลค่ ายุ ติธรรม
เท่ากันกับสินทรัพย์ท่โี อน ณ วันที่มีการซื้อคืนสินทรัพย์ท่ขี ายหรือให้ ยืมภายใต้
สัญญาซื้อคืนหรือการให้ ยืมหลักทรัพย์จะไม่ ถูกตัดรายการ เนื่องจากผู้โอนยัง
คงไว้ ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของเกือบทั้งหมด
สิทธิ ซ้ ื อคื นลําดับแรกด้วยมูลค่ ายุติธรรม หากกิจการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
และยังคงมีเพียงสิทธิซ้ ือคืนลําดับแรกในการซื้อคืนสินทรัพย์ท่ีโอนด้ วยมูลค่ า
ยุ ติธรรมหากต่ อมาผู้รับโอนขายสินทรัพย์ดังกล่ าว กิจการสามารถตัดรายการ
สินทรัพย์ได้ เนื่องจากกิจการได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ น
เจ้ าของเกือบทั้งหมด
รายการขายและซื้ อ คื น การซื้ อคื น สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ในระยะเวลาอัน สั้น
ภายหลั ง จากการขาย ในบางครั้ ง จะถู ก พิ จ ารณาว่ า เป็ นการขายแล้ ว ซื้ อคื น
การซื้อคืนดังกล่าวไม่ได้ ขัดขวางการตัดรายการ ถ้ าหากว่ารายการขายเดิมเป็ นไป
ตามเงื่ อ นไขของการตั ด รายการ อย่ า งไรก็ต าม หากสั ญ ญาขายสิ น ทรั พ ย์
ทางการเงินทําขึ้นพร้ อมกับสัญญาซื้อคืนสินทรัพย์ประเภทเดียวกันด้ วยราคาที่
แน่ น อนหรื อด้ วยราคาขายบวกผลตอบแทนของผู้ ให้ ก้ ู สิน ทรั พย์ดังกล่ า วจะ
ไม่ถูกตัดรายการ
สั ญ ญาสิ ท ธิ ที ่จ ะขายและสัญ ญาสิ ท ธิ ที ่จ ะซื้ อซึ ่ ง มี ฐ านะได้กํ า ไรอย่ า งมาก
หากสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนสามารถถูกซื้อคืนโดยผู้โอน และสัญญาสิทธิท่จี ะ
ซื้อมีฐานะได้ กาํ ไรอย่ างมาก การโอนไม่ ถือว่ าเข้ าเงื่อนไขเป็ นการตัดรายการ
เนื่ องจากผู้ โอนยังคงไว้ ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ า ของ
เกือบทั้งหมด ในทํานองเดียวกัน หากสินทรัพย์ทางการเงินสามารถถูกขายคืน
โดยผู้รับโอน และสัญญาสิทธิท่จี ะขายมีฐานะได้ กาํ ไรอย่างมาก การโอนไม่ถือว่า
เข้ า เงื่ อ นไขเป็ นการตั ด รายการ เนื่ อ งจากผู้ โ อนยั ง คงไว้ ซ่ึ ง ความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของเกือบทั้งหมด
สัญ ญาสิ ท ธิ ที ่จ ะขายและสิ ท ธิ ที ่จ ะซื้ อ ซึ ่ง มี ฐ านะขาดทุ น อย่ า งมาก สิน ทรั พ ย์
ทางการเงินซึ่งถูกโอนภายใต้ สิทธิท่ีจะขายซึ่งมีฐานะขาดทุนอย่ างมากที่ถือโดย
ผู้รับโอน หรือสิทธิท่จี ะซื้อซึ่งมีฐานะขาดทุนอย่ างมากที่ถือโดยผู้โอน จะถูกตัด
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ข3.2.16.8

ข3.2.16.9

ข3.2.16.10

ข3.2.16.11

รายการ เนื่องจากผู้โอนได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของ
เกือบทั้งหมด
สิ น ทรัพ ย์ที ่มี โ อกาสถูก ซื้ อซึ ่ง ขึ้ น อยู่ กับ สิ ท ธิ ที ่จ ะซื้ อ ที ่ไ ม่ ทํ า ให้เ กิ ด กํา ไรหรื อ
ขาดทุนอย่างมาก หากกิจการถือสัญญาสิทธิท่ีจะซื้อสินทรัพย์ซ่ึงสามารถหาได้
ทันทีในตลาดและสัญญาสิทธิท่ีจะซื้อไม่ มีฐานะได้ กาํ ไรหรื อขาดทุนอย่ างมาก
สินทรัพย์จะถูกตัดรายการ เนื่องจากกิจการ (1) ไม่ได้ คงไว้ หรือไม่ได้ โอนความ
เสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของเกือบทั้งหมด และ (2) ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุ ม อย่ างไรก็ตาม หากไม่ สามารถหาสินทรั พย์ได้ ทันทีในตลาด การตัด
รายการจะไม่ สามารถทําได้ ภายในขอบเขตของจํานวนเงินของสินทรั พย์ซ่ึงมี
สัญญาสิทธิท่จี ะซื้อ เนื่องจากกิจการยังคงมีอาํ นาจควบคุมในสินทรัพย์
สินทรัพย์ทีม่ ีโอกาสทีจ่ ะขายซึง่ ขึ้นอยู่กบั สิทธิทีจ่ ะขายทีอ่ อกโดยกิจการซึง่ ไม่ทํา
ให้เกิดกําไรหรือขาดทุนอย่างมาก หากกิจการโอนสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งไม่
สามารถหาได้ ทันทีในตลาด และขายสัญญาสิทธิท่ีจะขายซึ่งไม่มีฐานะขาดทุน
อย่างมาก กิจการไม่ได้ คงไว้ หรือไม่ได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความ
เป็ นเจ้ าของเกือบทั้งหมดเนื่องจากสัญญาสิทธิท่จี ะขายดังกล่ าว กิจการยังคงมี
อํานาจควบคุมในสินทรัพย์หากสิทธิท่จี ะขายมีมูลค่ามากพอที่จะทําให้ ผ้ ูรับโอน
ไม่ขายสินทรัพย์ ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ยังคงถูกรับรู้ตามขอบเขตของความ
เกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องของผู้โอน (ดูย่อหน้ าที่ ข3.2.9) และจะถือว่ากิจการโอน
การควบคุมสินทรัพย์หากสัญญาสิทธิท่จี ะขายไม่มีมูลค่ามากพอที่จะทําให้ ผ้ ูรับโอน
ไม่ขายสินทรัพย์ ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์จะถูกตัดรายการ
สินทรัพย์ซึง่ มีสญ
ั ญาสิทธิทีจ่ ะซื้อ สัญญาสิทธิทีจ่ ะขาย หรือสัญญาซื้อคืนล่วงหน้า
ด้วยมูลค่ ายุติธรรม การโอนสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีเพียงสัญญาสิทธิท่จี ะซื้อ
สัญญาสิทธิท่ีจะขาย หรือสัญญาซื้อคืนล่ วงหน้ า ซึ่งสามารถใช้ สิทธิหรือซื้อคืน
ด้ วยราคาที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่มีการซื้อคืน
จะส่งผลให้ มีการตัดรายการ เนื่องจากมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็ นเจ้ าของเกือบทั้งหมด
สัญ ญาสิ ท ธิ ที ่จ ะซื้ อ หรื อ สัญ ญาสิ ท ธิ ที ่จ ะขายซึ ่ง จ่า ยชํา ระเป็ นเงิ น สด กิจ การ
ประเมินการโอนสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีสญ
ั ญาสิทธิท่จี ะขาย หรือสัญญาสิทธิท่ี
จะซื้อ หรือสัญญาซื้อคืนล่วงหน้ า ที่จะถูกจ่ายชําระสุทธิด้วยเงินสดเพื่อพิจารณา
ว่ า กิจการยังคงไว้ ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของเกือบ
ทั้งหมดหรือไม่ หากกิจการไม่ได้ คงไว้ ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความ
เป็ นเจ้ าของเกือบทั้งหมดในสินทรัพย์ท่โี อน ให้ กิจการพิจารณาว่ากิจการยังคงมี
อํานาจควบคุมในสินทรัพย์ท่ีโอนหรือไม่ การที่สัญญาสิทธิท่ีจะขาย หรือสัญญา
สิทธิท่ีจะซื้อ หรื อสัญญาซื้อคืนล่ วงหน้ าดังกล่ าว ถูกจ่ ายชําระสุทธิด้วยเงินสด
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ข3.2.16.12

ข3.2.16.13

ข3.2.16.14

ข3.2.16.15

ไม่ได้ หมายความว่ากิจการได้ โอนอํานาจควบคุมแล้ ว (ดูย่อหน้ าที่ ข3.2.9 และ
ข3.2.16.7 ถึง ข3.2.16.9 ข้ างต้ น)
การยกเลิ กการจํากัดรายการ คื อ สิทธิซ้ ื อคืนอย่ างไม่ มีเงื่อนไข (สัญญาสิทธิ
ที่จะซื้อ) ซึ่งให้ สทิ ธิกจิ การในการเรียกคืนสินทรัพย์ท่โี อนโดยขึ้นอยู่กบั ข้ อจํากัด
บางอย่าง โดยมีเงื่อนไขว่าสัญญาสิทธิท่จี ะซื้อดังกล่ าวต้ องส่งผลให้ กิจการไม่ได้
คงไว้ หรื อ ไม่ ไ ด้ โ อนความเสี่ย งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ า ของเกือ บ
ทั้งหมด ซึ่งจะทําให้ ไม่สามารถตัดรายการได้ โดยเฉพาะจํานวนเงินซึ่งอยู่ภายใต้
เงื่อนไขการซื้อคืน (สมมติว่าผู้รับโอนไม่สามารถขายสินทรัพย์) เช่น หากมูลค่า
ตามบัญชีและจํานวนเงินที่ได้ จากการโอนสินทรัพย์ท่ีให้ ยืมเท่ากับ 100,000
และเงินให้ สนิ เชื่อแต่ละรายการสามารถเรียกคืนได้ แต่จาํ นวนเงินรวมของเงินให้
สิน เชื่ อ ที่ส ามารถถู ก ซื้ อคื น จะต้ อ งไม่ เ กิน 10,000 โดย 90,000 ของเงิ น ให้
สินเชื่อจะเข้ าข่ายเป็ นการตัดรายการ
สัญญาซื้อคืนส่วนทีเ่ หลือ กิจการที่อาจเป็ นผู้โอนซึ่งให้ บริการแก่สนิ ทรัพย์ท่โี อน
อาจถือสิทธิซ้ ือคืนส่ วนที่เหลือ เพื่ อซื้อคืนสินทรั พย์ท่ีโอนเมื่อจํานวนเงินของ
สินทรัพย์คงเหลือมีมูลค่าลดลงถึงระดับที่กาํ หนดไว้ ซ่ึงต้ นทุนของการให้ บริการ
ดังกล่ าวกลายเป็ นภาระของกิจการเมื่อเปรียบเทียบกับกําไรจากการให้ บริ การ
โดยมีเงื่อนไขว่ าสิทธิซ้ ือคืนส่วนที่เหลือดังกล่ าวส่งผลให้ กิจการไม่ได้ คงไว้ หรือ
ไม่ ได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของเกือบทั้งหมดและ
ผู้รับโอนไม่สามารถขายสินทรัพย์ได้ ซึ่งจะทําให้ ไม่สามารถตัดรายการได้ เฉพาะ
ั ญาสิทธิท่จี ะซื้อ
จํานวนเงินของสินทรัพย์ซ่ึงอยู่ภายใต้ สญ
ส่วนได้เสียแบบด้อยสิทธิและการคํา้ ประกันด้านเครดิต กิจการอาจคํา้ ประกัน
ส่วนสูญเสียของสินทรัพย์แก่ผ้ ูรับโอนโดยการเข้ าไปถือส่วนได้ เสียแบบด้ อยสิทธิ
บางส่ ว นหรื อ ทั้ง หมดในสิน ทรั พ ย์ ท่ีโ อน หรื อ อีก ทางเลื อ กหนึ่ ง กิจ การอาจ
คํา้ ประกันส่วนสูญเสียของสินทรั พย์แก่ผ้ ู รับโอนในรูปของการคํา้ ประกันด้ าน
เครดิตซึ่งอาจไม่จาํ กัดหรือจํากัดจํานวนเงินที่ระบุไว้ หากกิจการยังคงไว้ ซ่ึงความ
เสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของเกือบทั้งหมด สินทรัพย์น้ันยังคง
ต้ องถูกรับรู้ท้ังจํานวน หากกิจการยังคงไว้ ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็ นเจ้ าของเกือ บทั้งหมดและยังคงมีอาํ นาจควบคุ ม บางส่ วน ซึ่ ง จะไม่
สามารถตัดรายการได้ สาํ หรับจํานวนเงินสดหรือสินทรัพย์อ่ืนที่กิจการสามารถ
ถูกเรียกให้ จ่ายชําระ
สัญญาแลกเปลีย่ นผลตอบแทนทัง้ หมด กิจการอาจขายสินทรัพย์ทางการเงิน
ให้ แก่ผ้ ูรับโอนและเข้ าทําธุรกรรมแลกเปลี่ยนผลตอบแทนทั้งหมดกับผู้รับโอน
ซึ่งกระแสเงินสดจากดอกเบี้ยจ่ ายทั้งหมดของสินทรั พย์อ้างอิงจะถู กส่งให้ แก่
กิจการเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับการจ่ายชําระด้ วยจํานวนเงินคงที่หรือการจ่าย
ชําระด้ วยอัตราผันแปร และการเพิ่มขึ้นหรือการลดลงใดๆ ในมูลค่ ายุติธรรม

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 87/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562

90

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
ของสินทรัพย์อ้างอิงกิจการจะเป็ นผู้ชดเชย ดังนั้น ในกรณีดังกล่าวจะไม่สามารถ
ตัดรายการสินทรัพย์ท้งั จํานวน
ข3.2.16.16 สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี้ย กิจการอาจโอนสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตรา
ดอกเบี้ ยคงที่ใ ห้ แ ก่ ผ้ ู รั บ โอนและเข้ า ทํา สัญ ญาแลกเปลี่ ย นอัตราดอกเบี้ ยกับ
ผู้รับโอน เพื่อรับอัตราดอกเบี้ยคงที่และจ่ ายอัตราดอกเบี้ยผันแปรโดยอ้ างอิง
จากจํานวนเงินตามสัญญาซึ่งเท่ากับจํานวนเงินต้ นของสินทรัพย์ทางการเงินที่
โอน สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยไม่ได้ ทาํ ให้ สนิ ทรัพย์ท่โี อนไม่สามารถถูก
ตัดหากการจ่ายชําระของสัญญาแลกเปลี่ยนไม่ได้ ข้ ึนอยู่กบั การจ่ายชําระสินทรัพย์
ที่โอน
ข3.2.16.17 สัญ ญาแลกเปลี ย่ นอัตราดอกเบี้ ยแบบตัด จํา หน่ าย กิจการอาจโอนสิน ทรั พย์
ทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ึงมีการทยอยลดเงินต้ นตลอดช่วงระยะเวลา
หนึ่งให้ แก่ผ้ ูรับโอนและเข้ าทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยแบบตัดจําหน่าย
กับผู้รับโอนเพื่อรับอัตราดอกเบี้ยคงที่และจ่ายอัตราดอกเบี้ยผันแปรโดยอ้ างอิง
กั บ จํา นวนเงิ น ตามสัญ ญา ถ้ า จํา นวนเงิ นตามสัญ ญามี ก ารตั ด จํา หน่ า ยตาม
ระยะเวลาซึ่งเท่ากับจํานวนเงินต้ นของสินทรัพย์ทางการเงินที่โอน การแลกเปลี่ยน
ดั งกล่ า วจะทําให้ กิจการยั งคงมี ความเสี่ยงจากการชํา ระคืน ก่อนครบกําหนด
ในกรณีดังกล่าวกิจการยังคงรับรู้สนิ ทรัพย์ท่โี อนทั้งหมดหรือสินทรัพย์ท่โี อนตาม
ขอบเขตของความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกัน หากการตัดจําหน่าย
มูลค่าอ้ างอิงตามสัญญาของสัญญาแลกเปลี่ยนไม่สัมพันธ์กับยอดคงเหลือของ
เงินต้ นของสินทรัพย์ท่โี อน สัญญาแลกเปลี่ยนดังกล่าวไม่ส่งผลให้ กจิ การยังคงไว้
ซึ่งความเสี่ยงจากการชําระเงินก่อนครบกําหนดของสินทรั พย์ ดังนั้น กิจการ
สามารถตัดรายการสินทรัพย์ท่โี อนได้ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายชําระของสัญญา
แลกเปลี่ยนไม่ได้ ข้ นึ อยู่กบั การจ่ายชําระดอกเบี้ยของสินทรัพย์ท่โี อน และสัญญา
แลกเปลี่ยนไม่ ได้ ส่งผลให้ กิจการยังคงไว้ ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็ นเจ้ าของที่มีนัยสําคัญใดๆ ในสินทรัพย์ท่โี อน
ข3.2.16.18 การตั ด ออกจากบัญ ชี กิจ การไม่ มี ก ารคาดคะเนอย่ า งสมเหตุ ส มผลในการ
ได้ รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
ข3.2.17 ย่อหน้ านี้แสดงถึงการนําการพิจารณาความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องมาถือปฏิบัติเมื่อกิจการยัง
คงมีความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องในสินทรัพย์ทางการเงินบางส่วน
สมมติ ว่ า กิจ การมี ก ลุ่ ม ของเงิ น ให้ สิน เชื่ อ ที่อาจมี ก ารชํา ระคื น ก่ อ นครบกํา หนดโดยมี อัตรา
ดอกเบี้ยตามสัญญาและอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงเท่ากับร้ อยละ 10 และมีเงินต้ นตามราคาทุน
ตัดจําหน่ายเท่ากับ 10,000 กิจการได้ เข้ าทํารายการโอนสินทรัพย์โดยได้ รับเงินจํานวน 9,115
ผู้รับโอนได้ รับสิทธิในเงินต้ นที่ได้ รับ จํานวน 9,000 และได้ รับดอกเบี้ยร้ อยละ 9.5 ของเงินต้ น
ดังกล่ าว กิจการยังคงสิทธิในเงินต้ นที่ได้ รับจํานวน 1,000 ดอกเบี้ยร้ อยละ 10 ของเงินต้ น
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ดังกล่าว และอัตราดอกเบี้ยส่วนเกิน ร้ อยละ 0.5 ของเงินต้ น 9,000 เงินที่ได้ รับจากการชําระ
เงิ น ก่ อ นครบกํา หนดจะถู ก ปั น ส่ ว นระหว่ า งกิจ การและผู้ รั บ โอนตามสัด ส่ ว น 1 ต่ อ 9 แต่
การปฏิบัติผิดสัญญาใดๆ จะถูกหักออกจากส่วนได้ เสียของกิจการจํานวน 1,000 ก่อน จนกว่า
ส่ วนนี้ จะหมดไป มู ลค่ ายุ ติธรรมของเงินให้ สินเชื่อ ณ วันที่ทาํ รายการเท่ากับ 10,100 และ
มูลค่ายุติธรรมของอัตราดอกเบี้ยส่วนเกินที่ร้อยละ 0.5 นั้นเท่ากับ 40
กิจการพิจารณาว่ากิจการได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของที่มีนัยสําคัญ
บางส่ วน (เช่ น ความเสี่ยงจากการชําระเงิน ก่ อนครบกําหนดที่มีนัยสําคัญ) แต่ ยังคงไว้ ซ่ึง
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของที่มีนัยสําคัญบางส่วน (เนื่องจากกิจการยังมี
ส่วนได้ เสียแบบด้ อยสิทธิ) และยังคงมีอาํ นาจควบคุม ดังนั้น กิจการจึงนําการพิจารณาความ
เกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องมาปฏิบัติ
ในการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการวิเคราะห์ธุรกรรม ดังนี้
(ก) การคงไว้ ตามสัดส่วนของส่วนได้ เสียจํานวน 1,000 บวกด้ วย (ข) การมีส่วนได้ เสียแบบ
ด้ อยสิทธิเพื่อให้ การคํา้ ประกันส่วนสูญเสียของสินทรัพย์สาํ หรับผลขาดทุนด้ านเครดิตแก่ผ้ ูรับโอน
กิจการคํานวณว่ าจํานวน 9,090 (90% x 10,100) ของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับจํานวน 9,115
แสดงถึงสิ่งตอบแทนในสัดส่วนร้ อยละ 90 ส่วนที่เหลือของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับ (25) แสดงถึง
สิ่ง ตอบแทนที่ไ ด้ รับจากส่ ว นได้ เสียแบบด้ อยสิทธิเพื่ อคํ้าประกัน ส่ วนสูญ เสียของสิน ทรั พย์
สําหรับผลขาดทุนด้ านเครดิตแก่ผ้ ูรับโอน นอกจากนั้น อัตราดอกเบี้ยส่วนเกิน ที่ร้อยละ 0.5
แสดงถึงสิ่งตอบแทนที่ได้ รับสําหรับการคํา้ ประกันส่วนสูญเสียของสินทรัพย์ ดังนั้น สิ่งตอบแทนที่
ได้ รับทั้งหมดสําหรับการคํา้ ประกันส่วนสูญเสียของสินทรัพย์เท่ากับ 65 (25 + 40)
กิจการคํานวณกําไรหรื อขาดทุ นจากการขายร้ อยละ 90 ของกระแสเงินสด สมมติว่ามู ลค่ า
ยุติธรรมสําหรับส่วนของร้ อยละ 10 ที่คงไว้ และร้ อยละ 90 ที่โอน ไม่สามารถหาได้ แยกต่างหาก
ณ วันที่ทาํ รายการ กิจการปั นส่วนมูลค่ าตามบัญชีตามข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ 3.2.14 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ดังนี้
มูลค่ายุติธรรม
ส่วนที่โอน
ส่วนที่คงไว้

9,090
1,010
10,100

ร้ อยละ
90%
10%

การปันส่วน
มูลค่าที่แสดงในบัญชี
9,000
1,000
10,000

กิจการคํานวณกําไรหรื อขาดทุนจากการขายส่วนร้ อยละ 90 ของกระแสเงินสด โดยการหัก
มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องส่ ว นที่โ อนจากสิ่ง ตอบแทนที่ไ ด้ รั บ ซึ่ ง เท่ า กับ 90 (9,090 – 9,000)
มูลค่าตามบัญชีของส่วนที่กจิ การคงไว้ คือ 1,000
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นอกจากนั้น กิจการรับรู้ความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็ นผลมาจากการถือส่วนได้ เสียแบบ
ด้ อยสิทธิสาํ หรับผลขาดทุนด้ านเครดิต ดังนั้น กิจการรับรู้สนิ ทรัพย์ด้วยจํานวน 1,000 (จํานวน
สูงสุด ที่จ ะไม่ ไ ด้ รับจากการมี ส่ว นได้ เสียแบบด้ อยสิทธิ) และรั บ รู้หนี้ สิน ที่เกี่ยวข้ องจํานวน
1,065 (ซึ่งคือจํานวนสูงสุดที่จะไม่ได้ รับจากการมีส่วนได้ เสียแบบด้ อยสิทธิซ่ึงเท่ากับ 1,000
บวกด้ วยมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้ เสียแบบด้ อยสิทธิจาํ นวน 65)
กิจการใช้ ข้อมูลทั้งหมดข้ างต้ นในการบันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต
สินทรัพย์เดิม

เครดิต
9,000

รับรู้สนิ ทรัพย์จากการมีส่วนได้ เสีย
แบบด้ อยสิทธิ หรือส่วนได้ เสีย
คงเหลือ
รับรู้สนิ ทรัพย์สาํ หรับสิ่งตอบแทนที่
ได้ รับในรูปของ อัตราดอกเบี้ย
ส่วนเกิน
กําไรหรือขาดทุน (กําไรจากการโอน)
หนี้สนิ
เงินสดรับ
รวม

1,000

-

40

-

9,115
10,155

90
1,065
10,155

ภายหลังจากเกิดรายการ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เท่ากับ 2,040 ซึ่งประกอบด้ วยจํานวน
1,000 ที่แ สดงถึ ง การปั น ส่ วนต้ น ทุ น ของส่ ว นที่ค งไว้ และจํา นวน 1,040 ที่แ สดงถึง ความ
เกี่ยวข้ องอย่ างต่ อเนื่องของกิจการจากการมีส่วนได้ เสียแบบด้ อยสิทธิสาํ หรับผลขาดทุนด้ าน
เครดิต (ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี้ยส่วนเกิน จํานวน 40)
ในรอบระยะเวลาต่อมา กิจการรับรู้ส่งิ ตอบแทนที่ได้ รับสําหรับการคํา้ ประกันส่วนสูญเสียของ
สินทรัพย์ (65) ตามสัดส่วนของระยะเวลา รับรู้ดอกเบี้ยค้ างรับจากสินทรัพย์ท่รี ับรู้โดยใช้ วิธี
ดอกเบี้ยที่แท้ จริ ง และรับรู้การด้ อยค่ าของเงินให้ สินเชื่อของสินทรั พย์ท่ีรับรู้ เช่ น สมมติว่า
ในปี ถัดมามีการขาดทุนจากการด้ อยค่ าจากเงินให้ สินเชื่อที่เป็ นสินทรัพย์อ้างอิงจํานวน 300
ดังนั้ นกิจการลดมู ลค่ าสินทรั พย์ท่ีได้ รับรู้ไว้ แล้ วนั้นด้ วยจํานวน 600 (300 ที่เกี่ยวข้ องกับ
ส่วนได้ เสียที่คงไว้ และ 300 ที่เกี่ยวข้ องกับความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดขึ้นจากส่วนได้
เสียแบบด้ อยสิทธิสาํ หรับการขาดทุนจากการด้ อยค่า) และลดหนี้สนิ ที่รับรู้จาํ นวน 300 ทําให้ มี
ผลกําไรหรือขาดทุนสุทธิจากการด้ อยค่าจํานวน 300
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การตัดรายการของหนี้ สินทางการเงิน (หมวดที่ 3.3)
ข3.3.1

หนี้สินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหนี้สินทางการเงิน) จะถูกตัดออกจากบัญชีเมื่อลูกหนี้มี
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้
ข3.3.1.1 จ่ายชําระหนี้สนิ (หรือบางส่วนของหนี้สนิ ) คืนแก่เจ้ าหนี้ ซึ่งโดยปกติจ่ายชําระด้ วย
เงินสด สินทรัพย์ทางการเงินอื่น สินค้ าหรือบริการ หรือ
ข3.3.1.2 หลุดพ้ นจากความรับผิดชอบตามกฎหมายสําหรับหนี้สินนั้น (หรือบางส่วนของ
หนี้ สิ น ) โดยกระบวนการทางกฎหมายหรื อ โดยเจ้ า หนี้ (หากลู ก หนี้ ให้ การ
คํา้ ประกัน อาจยังคงเข้ าเงื่อนไขนี้ได้ )

ข3.3.2

หากผู้ออกตราสารหนี้ซ้ ือตราสารนั้นกลับคืนมา หนี้สนิ จะถูกยกเลิก ถึงแม้ ว่าผู้ออกเป็ นผู้เสนอ
ราคาซื้อขายปกติของตราสารนั้นหรือมีความตั้งใจที่จะขายคืนในระยะเวลาอันใกล้

ข3.3.3

การจ่ า ยชํา ระหนี้ ให้ กั บ บุ ค คลที่ส ามซึ่ ง รวมถึ ง ทรั ส ต์ (ในบางครั้ ง เรี ย กว่ า ‘in-substance
defeasance’) โดยกิจ การไม่ ไ ด้ ช่ ว ยลดภาระผู ก พั น หลั ก ที่ลู ก หนี้ มี ต่ อ เจ้ า หนี้ โดยไม่ มี ก าร
ปลดหนี้ตามกฎหมาย

ข3.3.4

หากลูกหนี้จ่ายชําระหนี้ให้ แก่บุคคลที่สามเพื่อให้ รับภาระผูกพันในหนี้สินและแจ้ งแก่เจ้ าหนี้ว่า
บุคคลที่สามได้ รับภาระผูกพันในหนี้สินไว้ แล้ ว ลูกหนี้ยังไม่ สามารถตัดรายการภาระผูกพันใน
หนี้สนิ ได้ เว้ นแต่จะเป็ นไปตามเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ ข3.3.1.2 หากลูกหนี้จ่ายชําระหนี้ให้ แก่บุคคล
ที่สามเพื่ อให้ รับภาระผู กพั นในหนี้ สินและได้ รับการปลดหนี้ตามกฎหมายจากเจ้ าหนี้ ลูกหนี้
สามารถตัดบัญชีหนี้สนิ นั้นได้ อย่างไรก็ตาม หากลูกหนี้ตกลงจะชําระหนี้ให้ แก่บุคคลที่สามหรือ
ชําระหนี้โดยตรงไปยังเจ้ าหนี้เดิม ให้ ลูกหนี้รับรู้ภาระผูกพันในหนี้สนิ ใหม่ท่มี ีต่อบุคคลที่สาม

ข3.3.5

ถึงแม้ ว่าการปลดหนี้ตามกฎหมายไม่ว่าจะโดยกระบวนการทางกฎหมายหรือโดยเจ้ าหนี้ ส่งผล
ให้ มีการตัดรายการหนี้สิน กิจการอาจรับรู้หนี้สินใหม่ หากสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนไม่ เข้ า
เงื่อนไขการตัดรายการตามย่ อหน้ าที่ 3.2.1 ถึง 3.2.23 หากไม่ เป็ นไปตามเงื่อนไขดังกล่ าว
สินทรัพย์ท่โี อนจะไม่ถูกตัดรายการ และกิจการต้ องรับรู้หนี้สนิ ใหม่ท่เี กี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ท่โี อน

ข3.3.6

ตามวัตถุประสงค์ของย่ อหน้ าที่ 3.3.2 ข้ อกําหนดจะมีความแตกต่างอย่างมากหากการคิดลด
มูลค่ าปั จจุ บันของกระแสเงินสดภายใต้ เงื่อนไขใหม่ รวมถึงค่ าธรรมเนียมจ่ ายใดๆ สุทธิด้วย
ค่ า ธรรมเนี ย มรั บ ใดๆ และคิ ด ลดโดยใช้ อัต ราดอกเบี้ ยที่แ ท้ จ ริ ง เดิ ม ซึ่ ง มี ค วามแตกต่ า ง
อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 10 จากการคิ ด ลดมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของกระแสเงิ น สดคงเหลื อ ของหนี้ สิน
ทางการเงินเดิม หากการแลกเปลี่ยนตราสารหนี้หรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขถูกพิจารณาว่า
เป็ นการยกเลิกหนี้สนิ เดิม ต้ นทุนหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นจะถูกรับรู้เป็ นส่วนหนึ่งของ
กําไรหรือขาดทุนจากการยกเลิกหนี้สินเดิม หากการแลกเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ไม่ ถูกพิจารณาว่ าเป็ นการยกเลิกหนี้สินเดิม ต้ นทุนหรื อค่ าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นจะต้ อง
นําไปปรับปรุงกับมูลค่ าตามบัญชีของหนี้สินและตัดจําหน่ ายตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ ของ
หนี้สนิ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
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ข3.3.7

ในบางกรณี เจ้ าหนี้ปลดลูกหนี้จากภาระผูกพันในการจ่ายชําระหนี้ แต่ลูกหนี้รับภาระในการคํา้
ประกันการจ่ายชําระหากคู่สญ
ั ญาที่เป็ นผู้รับผิดชอบหลักจากการปฏิบัติผิดสัญญา ในสถานการณ์
ดังกล่าวให้ ลูกหนี้
ข3.3.7.1 รั บ รู้ ห นี้ สิ น ทางการเงิ น ใหม่ ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของภาระผู ก พั น สํา หรั บ การ
คํา้ ประกัน และ
ข3.3.7.2 รับรู้กาํ ไรหรือขาดทุนจากผลต่างระหว่าง (1) การจ่ายใดๆ และ (2) มูลค่าตาม
บัญชีของหนี้สนิ ทางการเงินเดิมหักด้ วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิ ทางการเงินใหม่

การจัดประเภทรายการ (บทที่ 4)
การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน (หมวดที่ 4.1)
โมเดลธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน
ข4.1.1

ย่ อหน้ าที่ 4.1.1.1 กําหนดให้ กิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินตามโมเดลธุรกิจของ
กิจการในการจัดการสินทรั พย์ทางการเงิน เว้ นแต่ เป็ นไปตามที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ 4.1.5
ในการประเมินว่าสินทรัพย์ทางการเงินของกิจการมีลักษณะเป็ นไปตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่
4.1.2.1 หรือย่ อหน้ าที่ 4.1.2ก.1 หรือไม่ ให้ กิจการพิจารณาจากโมเดลธุรกิจซึ่งกําหนดโดย
ผู้บริหารสําคัญของกิจการ (ตามคํานิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 เรื่อง การเปิ ดเผย
ข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน)

ข4.1.2

โมเดลธุ ร กิ จ ของกิ จ การถู ก พิ จ ารณาในระดั บ ที่ ส ะท้ อ นวิ ธี ก ารจั ด การกลุ่ ม ของสิ น ทรั พ ย์
ทางการเงินที่ถูกบริหารร่วมกันเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งของธุรกิจ เนื่องจาก
โมเดลธุรกิจของกิจการไม่ข้ ึนอยู่กบั ความตั้งใจของผู้บริหารสําหรับเครื่องมือทางการเงินแต่ละ
ประเภท ดังนั้ น ข้ อกํา หนดในการจัด ประเภทเครื่ องมือทางการเงิ น นี้ จึงมิใ ช่ แนวทางการ
พิจารณาแบบรายสัญญา แต่ควรพิจารณาในระดับภาพรวม อย่างไรก็ดี กิจการแห่ งหนึ่งอาจมี
โมเดลธุรกิจในการบริหารเครื่องมือทางการเงินมากกว่าหนึ่งรูปแบบได้ ดังนั้น การจัดประเภท
สินทรัพย์ทางการเงินจึงไม่จาํ เป็ นต้ องพิจารณาในระดับภาพรวมของกิจการ เช่ น กิจการอาจ
บริหารกลุ่มการลงทุนหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และบริหารกลุ่ม
การลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อขายและรับรู้รายการจากการเปลี่ยนแปลงของ
มูลค่ายุติธรรม ในแนวทางเดียวกัน ในบางสถานการณ์อาจมีความเหมาะสมที่จะแยกสินทรัพย์
ทางการเงินออกเป็ นกลุ่มย่ อย เพื่อให้ สะท้ อนระดับของสินทรัพย์ทางการเงินที่กิจการบริหาร
ตัวอย่ างเช่ น อาจมี กรณีท่ีกิจ การให้ ก้ ู ยืม แบบมีหลั กประกันหรื อซื้ อกลุ่ มเงิน ให้ ก้ ู ยืมแบบมี
หลักประกัน และบริหารจัดการเงินให้ ก้ ูยืมบางส่วนด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตาม
สัญญาและบริหารเงินให้ ก้ ูยืมส่วนที่เหลือ ด้ วยวัตถุประสงค์ในการจําหน่ายเงินให้ ก้ ูยืมดังกล่าว
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ข4.1.2ก โมเดลธุ ร กิจ ของกิจ การแสดงถึง วิ ธีก ารจั ด การสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ของกิจ การเพื่ อ ให้ ไ ด้
กระแสเงินสด ซึ่งหมายถึงโมเดลธุรกิจของกิจการที่ใช้ ในการกําหนดว่ากระแสเงินสดจะมาจาก
การรั บ กระแสเงิ น สดตามสัญ ญา การขายสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น หรื อ ทั้ง สองอย่ า ง ดั ง นั้ น
การประเมินนี้ไม่ได้ จัดทําขึ้นจากข้ อสมมติฐานที่กิจการคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไม่สมเหตุสมผล
เช่น สภาวะที่แย่ท่สี ดุ (Worst case) หรือสภาวะกดดัน (Stress case) เช่น ถ้ ากิจการคาดว่าจะ
ขายกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินเฉพาะในสภาวะกดดัน (Stress case) สถานการณ์น้ ีจะไม่กระทบ
การประเมินโมเดลธุรกิจของกิจการสําหรับกลุ่มสินทรัพย์เหล่ านี้ ถ้ ากิจการคาดการณ์อย่ าง
สมเหตุสมผลว่าสถานการณ์น้ ีจะไม่เกิดขึ้น ถ้ ากระแสเงินสดถูกรับรู้ในแนวทางที่แตกต่างจากที่
กิจการคาดการณ์ ณ วันที่กจิ การประเมินโมเดลธุรกิจ (ตัวอย่างเช่น ถ้ ากิจการขายสินทรัพย์ทาง
การเงิ น ได้ ม ากกว่ า หรื อ น้ อ ยกว่ า ที่ค าดการณ์ ไ ว้ เมื่ อ มี ก ารจั ด ประเภทเป็ นสิ น ทรั พ ย์ )
ซึ่ ง ไม่ สะท้ อ นความผิดพลาดในงบการเงิน งวดก่ อน (ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบับ ที่ 8 เรื่ อง
นโยบายการบัญชี การเปลี ย่ นแปลงการประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด) หรื อไม่ ได้
เปลี่ยนแปลงการจัดประเภทในสินทรัพย์ทางการเงินสําหรับส่วนที่เหลือที่อยู่ ในโมเดลธุรกิจ
เหล่านั้น (เช่น สินทรัพย์เหล่านั้นรับรู้ในงวดก่อน และยังคงถืออยู่) เป็ นเวลานานเท่าที่กจิ การ
พิจารณาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึ่งสามารถหาได้ ในเวลาที่มีการประเมินโมเดลธุรกิจ อย่างไรก็ตาม
เมื่อกิจการประเมินโมเดลธุ รกิจ ที่มีการออกหรื อซื้อสินทรั พย์ทางการเงินใหม่ กิจการต้ อง
พิจารณาข้ อมูลเกี่ยวกับวิธกี ารที่รับรู้กระแสเงินสดในอดีตควบคู่กบั ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ข4.1.2ข โมเดลธุ รกิจ ของกิจ การในการจัด การสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิน เป็ นสิ่งที่เกิด ขึ้น จริ ง และไม่ ใ ช่
สมมติฐาน โดยปกติสังเกตได้ จากกิจกรรมที่กิจการปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโมเดล
ธุรกิจของกิจการ กิจการต้ องใช้ ดุลยพินิจเมื่อทําการประเมินโมเดลธุรกิจของกิจการสําหรับ
การจัด การสิน ทรั พย์ทางการเงิ น และการประเมิน นั้ น ไม่ ไ ด้ ถูกตัด สินจากปั จ จัยเดียว หรื อ
กิจกรรมเดียว กิจการต้ องพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้ องทั้งหมดที่มีอยู่ ณ วันที่ประเมิน หลักฐาน
ที่เกี่ยวข้ องรวมถึงข้ อมูลต่อไปนี้
ข4.1.2ข.1 ผลการดําเนินงานของโมเดลธุรกิจออกมาเป็ นอย่างไรและการประเมินผลการถือ
สินทรัพย์ทางการเงินตามโมเดลธุรกิจและรายงานให้ ผ้ ูบริหารสําคัญของกิจการ
ทราบ
ข4.1.2ข.2 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ อผลการดําเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรั พย์
ทางการเงินที่ถอื ตามโมเดลธุรกิจ) และโดยเฉพาะวิธกี ารบริหารความเสี่ยง และ
ข4.1.2ข.3 วิธีการที่ใช้ คาํ นวณผลตอบแทนให้ ผ้ ูจัดการ (เช่น การชดเชยที่เกิดจากการบริหาร
จัดการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรือการจัดเก็บกระแสเงินสดตามสัญญา)
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โมเดลธุ ร กิ จ ของกิ จ การที ่มี ว ตั ถุป ระสงค์ เ พื ่อ การถื อ ครองสิ น ทรัพ ย์เ พื ่อ รับ กระแสเงิ น สด
ตามสัญญา
ข4.1.2ค สินทรัพย์ทางการเงินที่ถือตามโมเดลธุรกิจของกิจการที่มีวัตถุประสงค์ในการถือสินทรัพย์เพื่อ
รับกระแสเงินสดตามสัญญา เป็ นการบริหารเพื่อรับรู้กระแสเงินสดโดยรับกระแสเงินสดตาม
สั ญ ญาตลอดอายุ ข องตราสาร นั่ น คื อ กิ จ การจั ด การสิ น ทรั พ ย์ ท่ีถื อ ภายใต้ ก ลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์
โดยเฉพาะเพื่อจัดเก็บกระแสเงินสดตามสัญญา (แทนที่การจัดการผลตอบแทนรวมของกลุ่ม
สินทรัพย์โดยทั้งถือครองและขายสินทรัพย์) ในการพิจารณาว่ากระแสเงินสดจะถูกรับรู้โดยการ
จัดเก็บกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน จําเป็ นต้ องพิจารณาความถี่ มูลค่า
และระยะเวลาของการขายในงวดก่อน เหตุผลสําหรั บการขายเหล่ านั้น และความคาดหวัง
เกี่ยวกับการขายในอนาคต อย่างไรก็ตาม การขายไม่ได้ บ่งบอกโมเดลธุรกิจของกิจการ ดังนั้น
จึงไม่ สามารถพิจารณาแยกออกจากกัน ซึ่งข้ อมูลเกี่ยวกับการขายในอดีต และการคาดคะเน
การขายในอนาคตได้ ให้ หลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับวิธีการระบุวัตถุประสงค์ของกิจการสําหรับการ
จัดการสินทรั พย์ทางการเงิน และโดยเฉพาะอย่ างยิ่งวิธีการรั บรู้กระแสเงิน สด กิจการต้ อง
พิ จารณาข้ อมู ลเกี่ยวกับการขายในอดีตภายใต้ เหตุผลและเงื่อนไขของการขายในช่ วงเวลา
ดังกล่าวเพื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ข4.1.3

ถึ ง แม้ ว่ า โมเดลธุ ร กิจ ของกิ จ การอาจถื อ สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ รั บ
กระแสเงินสดตามสัญญา กิจการอาจไม่ จาํ เป็ นต้ องถือตราสารทั้งหมดไว้ จนครบกําหนดก็ได้
ดั ง นั้ น โมเดลธุ ร กิ จ ของกิ จ การก็ยั ง คงจั ด เป็ นการถื อ ครองสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น เพื่ อ รั บ
กระแสเงินสดตามสัญญา แม้ ว่าการขายสินทรัพย์ทางการเงินเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคต

ข4.1.3ก โมเดลธุรกิจของกิจการอาจถือครองสินทรัพย์เพื่อรั บเก็บกระแสเงินสดตามสัญญาแม้ ว่าถ้ า
กิจ การขายสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น เมื่ อ ความเสี่ย งด้ า นเครดิ ต ของสิน ทรั พ ย์ เ พิ่ ม ขึ้ น ในการ
พิจารณาว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้ านเครดิตหรือไม่ กิจการต้ องพิจารณาข้ อมูลที่มีความ
สมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุ นได้ รวมถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การขาย
เนื่องจากความเสี่ยงด้ านเครดิตเพิ่มขึ้นโดยไม่คาํ นึงถึงความถี่และมูลค่าซึ่งไม่เป็ นไปตามโมเดล
ธุ ร กิจ ของกิจ การที่มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ถือ ครองสิน ทรั พ ย์ เ พื่ อ รั บ กระแสเงิ น สดตามสัญ ญา
เนื่องจากคุณภาพเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินมีความสําคัญต่อความสามารถของกิจการใน
การรับกระแสเงินสดตามสัญญา การบริหารความเสี่ยงด้ านเครดิตที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความ
เป็ นไปได้ ในการเกิดผลขาดทุนด้ านเครดิต เพราะเครดิตที่แย่ลงมีความสําคัญต่อโมเดลธุรกิจ
การขายสินทรัพย์ทางการเงินเนื่องจากไม่สามารถปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในเอกสารนโยบาย
การลงทุนของกิจการเป็ นการขายที่แสดงให้ เห็นตัวอย่างของการขายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
ด้ านเครดิตที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ไี ม่มีนโยบายกําหนดไว้ กิจการสามารถแสดงให้
เห็นถึงวิธกี ารอื่นจากการขายที่เกิดขึ้นเพราะความเสี่ยงด้ านเครดิตเพิ่มขึ้น
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ข4.1.3ข การขายที่เกิดขึ้นจากเหตุผลอื่น เช่ น การขายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงด้ านการกระจุ กตัวของ
สินเชื่อ (โดยความเสี่ยงด้ านเครดิตไม่ได้ เพิ่มขึ้น) ซึ่งอาจจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกับโมเดล
ธุรกิจของกิจการที่มีวัตถุประสงค์ท่จี ะถือสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา
ถ้ าการขายนั้นเกิดขึ้นไม่บ่อย (แม้ ว่าจะมีมูลค่าอย่างเป็ นนัยสําคัญ) หรือจํานวนเงินไม่มีมูลค่า
อย่ างเป็ นนั ยสํา คัญ เมื่อพิ จ ารณาแต่ ล ะรายการและทั้งหมด (แม้ ว่า จะเกิด ขึ้น บ่ อย) หากมี
การขายที่ไม่เกิดขึ้นบ่อย และการขายเหล่านั้นมีจาํ นวนเงินมากกว่าจํานวนเงินที่ไม่มีนัยสําคัญ
(เมื่อพิ จารณาแต่ ละรายการและทั้งหมด) กิจการต้ องประเมินว่ าวิธีการขายนั้นเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการรับกระแสเงินสดตามสัญญาหรือไม่ แม้ ว่าบุคคลที่สามสร้ างข้ อกําหนดใน
การขายสินทรัพย์ทางการเงิน หรือกิจกรรมที่อยู่ในดุลยพินิจของกิจการจะไม่ มีนัยสําคัญต่ อ
การประเมินนี้ การเพิ่มขึ้นของความถี่ หรือมูลค่าของการขายในช่ วงระยะเวลาหนึ่งไม่มีความ
ความจําเป็ นที่จะต้ องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่ถี ือสินทรัพย์ทางการเงิน เพื่อรับกระแสเงินสด
ตามสัญญา ถ้ ากิจการสามารถอธิบายเหตุผลของการขายเหล่ านั้น และเสดงให้ เห็นถึงเหตุผล
ของการขายว่าไม่สะท้ อนการเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจของกิจการ นอกจากนี้การขายอาจจะ
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่ถี ือสินทรัพย์ทางการเงิน เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หากการ
ขายเกิดขึ้นใกล้ กับระยะเวลาที่ต้ องจ่ ายคืน สิน ทรั พย์ทางการเงิน และเงินจากการขายนั้ น มี
จํานวนใกล้ เคียงกับการรับกระแสเงินสดที่คงเหลือตามสัญญา
ข4.1.4

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็ นโมเดลธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับ
ชําระกระแสเงินสดตามสัญญา โดยตัวอย่ างดังต่ อไปนี้มิได้ ครอบคลุมเหตุการณ์ในทุกกรณี
นอกจากนี้ ตั ว อย่ า งนี้ ไม่ ไ ด้ มี ค วามตั้ ง ใจที่จ ะแสดงปั จ จั ย ทั้ง หมดที่อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การ
ประเมินโมเดลธุรกิจของกิจการหรือระบุปัจจัยสําคัญที่เกี่ยวข้ อง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง 1
กิจการลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแส
เงินสดตามสัญญา การจัดหาเงินทุนตามความ
ต้ องการของกิจการสามารถคาดการณ์ได้ และ
ระยะเวลาสิ้ นสุ ด ของสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น
สอดคล้ องกับการประมาณการความต้ องการ
กระแสเงินสดในการจัดหาเงินทุน
กิ จ การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ านเครดิ ต ด้ วย
วั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ี ต้ องการลดการขาดทุ น ทาง
ด้ านเครดิต ในอดีตการขายโดยทั่วไปเกิดขึ้น
เมื่ อ ความเสี่ย งด้ า นเครดิ ต ในสิ น ทรั พ ย์ ท าง
การเงินเพิ่ มขึ้น ทําให้ สินทรั พย์เหล่ านี้ไม่ เข้ า
เงื่อนไขทางด้ านเครดิตตามที่ระบุไว้ ในเอกสาร

การวิเคราะห์
แม้ ว่ากิจการจะนํามูลค่ ายุ ติธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงินในมุมมองสภาพคล่ องมาพิจารณา
ประกอบกับ ข้ อ มู ล อื่น ๆ (กล่ า วคื อ กิ จ การจะ
พิ จ ารณาจํา นวนเงิ น สดที่ จ ะได้ รั บ ในกรณี ท่ี
กิ จ การต้ องขายสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น นั้ น)
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกิ จ การคื อ การถื อ ครอง
สินทรั พย์ ทางการเงิ นไว้ เ พื่ อ รั บ กระแสเงิ น สด
ตามสัญญา ทั้งนี้ การขายสินทรัพย์ทางการเงิน
ไม่ ถือ ว่ า เป็ นการกระทํา ที่ขัด กับ วั ต ถุ ป ระสงค์
ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ถ้ า การขายดั ง กล่ า วเป็ นการ
ตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย งด้ านเครดิ ต ของ
สิ น ทรั พย์ ท่ี เพิ่ มขึ้ น เช่ น ถ้ าสิ น ทรั พย์ ไ ม่
เข้ า เงื่ อ นไขด้ า นเครดิ ต ตามที่ร ะบุ ใ นเอกสาร
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ตัวอย่าง
นโยบายการลงทุ น ของกิ จ การ นอกจากนี้
การขายอย่ างไม่ สมํ่าเสมอเกิดขึ้นจากผลของ
การไม่ เป็ นไปตามความต้ องการในการจัดหา
เงินทุน

การวิเคราะห์
นโยบายการลงทุ น การขายที่เ กิด ขึ้ นอย่ า งไม่
สมํ่าเสมอที่เป็ นผลจากการไม่เป็ นไปตามความ
ต้ องการในการจัดหาเงินทุน (เช่นในสถานการณ์
ที่กดดัน (Stress case)) จะไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์
การรายงานถึงผู้บริหารสําคัญของกิจการเน้ น ดังกล่ า ว แม้ ว่า จํานวนเงินที่ขายจะมีมูลค่ าที่มี
เรื่องคุณภาพเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน นัยสําคัญ
และผลตอบแทนที่ได้ รับตามสัญญา กิจการยัง
ต้ องติ ด ตามมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์
ทางการเงิน ที่อยู่ในข้ อมูลอื่นๆ
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง 2
โมเดลธุ ร กิ จ ของกิ จ การ คื อ การซื้ อกลุ่ ม
สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น เช่ น เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ
โดยกลุ่ ม สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ดั ง กล่ า วอาจ
รวมถึ ง สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่มี ก ารด้ อยค่ า
ด้ านเครดิตหรือไม่กไ็ ด้

การวิเคราะห์
โมเดลธุรกิจของกิจการมีวัตถุประสงค์ในการถือ
สินทรัพย์ทางการเงินไว้ เพื่อรับกระแสเงินสด
ตามสัญญา

หลักการดังกล่าวข้ างต้ นยังสามารถนํามาปฏิบัติ
ได้ แม้ ว่ากิจการมิได้ คาดว่าจะได้ รับกระแสเงิน
สดตามสั ญ ญาทั้ ง หมด (เช่ น สิ น ทรั พ ย์ ท าง
ในกรณี ท่ี กิ จ การไม่ ได้ รั บ ชํ า ระเงิ น ตาม การเงิ น บางรายการมี ก ารด้ อ ยค่ า ด้ า นเครดิ ต
ระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ ในสัญญา และกิจการได้ ณ วันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก)
พยายามใช้ วิ ธีการต่ างๆ เพื่ อรั บรู้ซ่ึ งกระแส นอกจากนี้ การทําสัญญาการแลกเปลี่ยนอัตรา
เงินสดตามสัญญานั้น เช่ น โดยการติดต่อกับ ดอกเบี้ยเพื่อปรับเปลี่ยนกระแสเงินสดของกลุ่ม
ลูกหนี้ผ่านทางจดหมายแจ้ ง โทรศัพท์ หรือ สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการจะไม่จัดว่าเป็ น
โดยวิธีการอื่นๆ วัตถุประสงค์ของกิจการคือ การเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจของกิจการ
เพื่ อ จั ด เก็บ กระแสเงิ นสดตามสั ญญา และ
กิจการไม่ได้ บริหาร สินเชื่อในกลุ่มสินทรัพย์น้ ี
ด้ วยวัตถุประสงค์ท่ีจะรับรู้กระแสเงินสดจาก
การขาย

ในบางกรณี กิ จ การอาจทํ า สั ญ ญาการ
แลกเปลี่ ยนอั ต ราดอกเบี้ ย (interest rate
swap) เพื่ อเปลี่ ยน อั ต ราดอกเบี้ ยของ
สินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในกลุ่มบางรายการ
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ตัวอย่าง
การวิเคราะห์
จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็ นอัตราดอกเบี้ย
คงที่
ตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 3
โมเดลธุรกิจของกิจการเป็ นการให้ สินเชื่อกับ
ลูกค้ า และต่ อมากิจการได้ ขายเงินให้ สินเชื่อ
นั้ น ให้ กับ ตั ว กลางที่จั ด ตั้ ง ขึ้ นเพื่ อ การแปลง
สิ น ทรั พ ย์ เ ป็ นหลั ก ทรั พ ย์ (securitisation
vehicle) จากนั้นตัวกลางจะเป็ นผู้ออกตราสาร
เพื่อขายให้ กบั ผู้ลงทุนต่อไป

การวิเคราะห์
ถือว่ ากลุ่มกิจการให้ สินเชื่อโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ รั บ กระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาจากเงิ น ให้
สินเชื่อนั้น

อย่างไรก็ดี เนื่องจากกิจการผู้ขายเงินให้ สนิ เชื่อ
มีวัต ถุ ประสงค์ท่ีจ ะรั บ กระแสเงิน สดจากกลุ่ ม
เงินให้ สนิ เชื่อดังกล่าวโดยการขายเงินให้ สนิ เชื่อ
ให้ กับตัวกลาง ดังนั้น ในการจัดทํางบการเงิน
เนื่องจากกิจการผู้ให้ สนิ เชื่อ (originating entity) เฉพาะกิ จ การของกิ จ การจะไม่ ถื อ ว่ า กรณี
มีอาํ นาจควบคุมตัวกลาง จึงต้ องรวมตัวกลาง ดั งกล่ าวเป็ นการบริ หารกลุ่ มสินทรั พย์เพื่ อรั บ
กระแสเงินสดตามสัญญา
ไว้ ในกลุ่มกิจการด้ วย
ตัวกลางเป็ นผู้รับกระแสเงินสดตามสัญญาจาก
เงินให้ สนิ เชื่อดังกล่าว เพื่อส่งต่อให้ กบั
ผู้ลงทุน
ในตั ว อย่ า งนี้ สมมติ ใ ห้ เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ ยั ง คง
แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมเนื่องจาก
ตั ว กลางยั ง มิ ไ ด้ ตั ด รายการเงิ น ให้ สิ น เชื่ อ
ดังกล่าว
ตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 4
สถาบั น การเงิ น ถื อ สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น
เพื่อให้ เข้ าหลักเกณฑ์สภาพคล่องภายใต้ ภาวะ
กดดัน (stress case) (เช่ น การไหลออกของ
เงินฝากธนาคาร) กิจการอาจไม่ได้ คาดการณ์
ว่ าจะขายสินทรั พย์เหล่ านี้ เว้ นแต่ อยู่ ภายใต้
สถานการณ์น้ ี

การวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ของโมเดลธุรกิจของกิจการคือถือ
สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตาม
สัญญา

การวิเคราะห์ไม่ เปลี่ยนแปลง แม้ ว่าในระหว่าง
ภาวะกดดันที่ผ่านมา กิจการมีการขายที่มีมูลค่า
ที่มีนัยสําคัญเพื่อให้ เข้ าหลักเกณฑ์สภาพคล่ อง
ในทํา นองเดี ย วกัน กิจ กรรมขายที่เ กิด ขึ้ นอีก
กิจการติดตามคุ ณภาพเครดิตของสินทรั พย์ ซึ่งมีมูลค่าไม่มีนัยสําคัญที่ไม่เป็ นไปตามการถือ
ทางการเงิน และวัตถุประสงค์ในการบริ หาร
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ตัวอย่าง
สินทรัพย์เพื่อจัดเก็บกระแสเงินสดตามสัญญา
กิ จ การประเมิ น ผลตอบแทนของสิ น ทรั พ ย์
บนพื้ นฐานของดอกเบี้ ยรั บ ที่ เ กิ ด ขึ้ น และ
ขาดทุนด้ านเครดิตที่รับรู้

การวิเคราะห์
สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตาม
สัญญา
ในทางกลั บ กั น ถ้ ากิ จ การถื อ สิ น ทรั พ ย์ ท าง
การเงินเพื่อให้ เข้ าหลักเกณฑ์สภาพคล่องทุกวัน
และเป็ นไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ค ว า ม ถี่ ข อ ง ก า ร ข า ย ที่ มู ล ค่ า มี นั ย สํ า คั ญ
วัตถุประสงค์ของโมเดลธุรกิจของกิจการไม่ ได้
ถือสินทรั พย์ทางการเงินเพื่ อรั บกระแสเงินสด
ตามสัญญา

อย่ า งไรก็ต าม กิ จ การต้ องติ ด ตามมู ล ค่ า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินจากมุมมอง
สภาพคล่ อ งเพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า จํา นวนเงิ น ที่จ ะ
รั บ รู้ เมื่ อ กิ จ การมี ค วามต้ องการที่ จ ะขาย
สินทรัพย์ภายใต้ ภาวะกดดัน (Stress case) จะ
มีความเพียงพอต่อความต้ องการสภาพคล่ อง ในทํา นองเดี ย วกัน ถ้ า กิ จ การถู ก กํา หนดโดย
ของกิจการ บางครั้ง กิจการอาจขายในมูลค่าที่ หน่ ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ลให้ ขายสิ น ทรั พ ย์ ท าง
ไม่มีนัยสําคัญเพื่อแสดงให้ เห็นถึงสภาพคล่อง การเงิ น อย่ า งสมํ่า เสมอ เพื่ อ แสดงให้ เ ห็น ว่ า
สินทรัพย์มีสภาพคล่อง และมูลค่าของสินทรัพย์
ที่ขายมีนัยสําคัญ และโมเดลธุรกิจของกิจการ
ไม่ ไ ด้ ถื อ สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น เพื่ อ รั บ กระแส
เงิ น สดตามสั ญ ญา แม้ ว่ า บุ ค คลที่ ส ามเป็ น
ผู้ ก ํา หนดข้ อ กํา หนดในการขายสิน ทรั พ ย์ ท าง
การเงิ น หรื อ กิจ กรรมเหล่ า นั้ น ตามดุ ล ยพิ นิ จ
ของกิจการ ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์
โมเดลธุรกิจของกิจการโดยมีวตั ถุประสงค์เพื ่อการรับกระแสเงินสดตามสัญญาและการขาย
สินทรัพย์ทางการเงิน
ข4.1.4ก กิจการอาจถือสินทรัพย์ทางการเงินตามโมเดลธุรกิจของกิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรับ
กระแสเงิ น สดตามสัญ ญาและการขายสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ในโมเดลธุ ร กิจ ของกิจ การนี้
ผู้บริหารสําคัญของกิจการได้ ตัดสินใจว่าการรับกระแสเงินสดตามสัญญาและการขายสินทรัพย์
ทางการเงินที่ทาํ รวมกันเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์โมเดลธุรกิจของกิจการมีหลายวัตถุประสงค์ท่ี
อาจสอดคล้ องกับโมเดลธุรกิจ เช่น วัตถุประสงค์ของโมเดลธุรกิจของกิจการอาจทําเพื่อบริหาร
ความต้ อ งการสภาพคล่ องทุ กวั น เพื่ อดํารงอัต ราผลตอบแทนด้ า นดอกเบี้ ย หรื อเพื่ อจับ คู่
ระหว่างระยะเวลาของสินทรัพย์ทางการเงินกับระยะเวลาของภาระหนี้สนิ ที่ใช้ สนิ ทรัพย์เหล่านั้น
ในการจัดหาเงินทุน การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ กิจการจะรับกระแสเงินสดตามสัญญา
และขายสินทรัพย์ทางการเงิน
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ข4.1.4ข เมื่ อ เปรี ย บเทีย บโมเดลธุ ร กิจ ของกิจ การโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ถือ สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น
โดยการรับกระแสเงินสดตามสัญญา โมเดลธุรกิจนี้โดยทั่วไปจะมีความถี่ในการขายและมีการ
ขายที่มีมูลค่าสูง เนื่องจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินมีความสําคัญเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์
ของโมเดลธุรกิจของกิจการ ไม่ ใช่ การเกิดขึ้นโดยเหตุบังเอิญ อย่ างไรก็ตามไม่ มีการกําหนด
ระดับความถี่หรือมูลค่าการขายที่ต้องเกิดขึ้นภายใต้ โมเดลธุรกิจของกิจการนี้ เพราะทั้งการรับ
กระแสเงินสดตามสัญญาและการขายสินทรัพย์ทางการเงินนั้นนําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
การดําเนินธุรกิจของกิจการ
ข4.1.4ค ตัวอย่างต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างของเหตุการณ์เมื่อโมเดลธุรกิจของกิจการอาจจะบรรลุวัตถุประสงค์
โดยทั้งจากการรับกระแสเงินสดตามสัญญาและการขายสินทรัพย์ทางการเงิน โดยตัวอย่ างนี้
มิได้ ครอบคลุมเหตุการณ์ในทุกกรณี นอกเหนือจากนั้นตัวอย่างนี้ไม่ได้ มีความตั้งใจที่จะอธิบาย
ทุกปัจจัยที่อาจเกี่ยวข้ องกับการประเมินของโมเดลธุรกิจของกิจการ และไม่ได้ ระบุปัจจัยสําคัญ
ที่เกี่ยวข้ อง
ตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 5
กิจการคาดการณ์ว่าจะมีรายจ่ ายฝ่ ายทุนในช่ วง
สองสามปี นี้ กิ จ การมี ก ารลงทุ น ระยะสั้ น ใน
ส่วนเกินเงินสดและสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาว
ดังนั้ น กิจการสามารถหาเงิ นทุ น เพื่ อใช้ จ่ายได้
เมื่อมีความจําเป็ น สินทรัพย์ทางการเงินจํานวน
มากมีอายุตามสัญญาที่เกินกว่าระยะเวลาลงทุนที่
กิจการคาดการณ์ไว้

การวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ของโมเดลธุรกิจของกิจการอาจจะ
บรรลุวัตถุประสงค์โดยทั้งการรั บกระแสเงินสด
ตามสั ญ ญาและการขายสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น
กิจการจะตัดสินใจตามหลักเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง
ไม่ ว่ า จะเป็ นการรั บ กระแสเงิ น สดตามสั ญ ญา
หรื อ การขายสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ จ ะได้ รั บ
ผลตอบแทนสูงสุดในกลุ่มสินทรัพย์จนกว่ าจะมี
ความต้ องการในเงินสดที่ลงทุนไป

กิจการจะถือสินทรั พย์ทางการเงินเพื่อรอเรี ยก
เก็บกระแสเงินสดตามสัญญา และเมื่อมีโอกาส
กิจการจะขายสินทรั พย์ทางการเงิน เพื่ อลงทุน
ใหม่ ใ นสิน ทรั พย์ ทางการเงินทีให้ ผลตอบแทน
สูงกว่าผู้จัดการรับผิดชอบกลุ่มสินทรัพย์ท่มี ีการ
ชดเชยซึ่ งขึ้น อยู่ กับผลตอบแทนโดยรวมที่เกิด
จากกลุ่มสินทรัพย์น้ัน

ในทางกลับกัน กิจการพิจารณากระแสเงินสดจ่าย
ใน 5 ปี ข้ างหน้ าเพื่ อ หาแหล่ ง เงิ น ทุ น สํา หรั บ
รายจ่ า ยฝ่ ายทุ น และลงทุ น ส่ ว นเกิน เงิ น สดใน
สินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น เมื่อเงินลงทุนครบ
กํา หนด กิ จ การอาจนํ า เงิ น ไปลงทุ น ใหม่ ใ น
สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ระยะสั้น ตั ว ใหม่ กิจ การ
ยั ง คงใช้ กลยุ ท ธ์ น้ ี จนกระทั่ ง ได้ เงิ น ทุ น ตามที่
ต้ องการ โดยกิ จ การอาจใช้ เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จาก
สินทรัพย์ทางการเงินที่ครบกําหนดเพื่อรายจ่ าย
ฝ่ ายทุน การขายที่มูลค่าไม่มีนัยสําคัญซึ่งเกิดก่อน
ครบกํา หนด (ถ้ า ความเสี่ย งด้ า นเครดิ ต ไม่ ไ ด้
เพิ่ ม ขึ้ น) วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโมเดลธุ ร กิ จ ของ
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ตัวอย่าง

การวิเคราะห์
กิ จ การที่ ขั ด แย้ งนี้ เพื่ อที่ จ ะถื อ สิ น ทรั พ ย์ ท าง
การเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา

ตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 6
สถาบันการเงินถือสินทรั พย์ทางการเงินเพื่ อให้
บรรลุ ค วามต้ องการสภาพคล่ อ งในแต่ ล ะวั น
กิจการมองหาการลดต้ นทุนในการจัดการความ
ต้ องการสภาพคล่อง และการจัดการผลตอบแทน
ของกลุ่ มสินทรั พย์ อย่ างต่ อเนื่ อง ผลตอบแทน
เหล่ า นั้ น ประกอบด้ ว ยการรอเรี ย กเก็บ กระแส
เงินสดตามสัญญา ตลอดจนผลกําไรและขาดทุน
จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน

การวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการดํา เนินธุ รกิจ ของ
กิ จ การคื อ การบริ ห ารผลตอบแทนของกลุ่ ม
สิน ทรั พ ย์ ใ ห้ ไ ด้ ผ ลตอบแทนสูง สุด เพื่ อ ให้ ต รง
ตามความต้ องการสภาพคล่ องในแต่ละวัน และ
กิ จ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ โดยรอเรี ย กเก็บ
กระแสเงิ น สดตามสั ญ ญา และขายสิ น ทรั พ ย์
ทางการเงิ น ในอี ก นั ย หนึ่ ง การรอเรี ย กเก็บ
กระแสเงินสดตามสัญญา และการขายสินทรัพย์
ทางการเงินจะทําร่ วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ของรูปแบบการดําเนินธุรกิจของกิจการ

ดั ง นั้ น กิจ การถื อ สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น เพื่ อ รอ
เรี ย กเก็บ กระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาและขาย
สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อลงทุนใหม่ในสินทรัพย์
ทางการเงิ น ที่ได้ รับผลตอบแทนที่สูงกว่ า หรื อ
เพื่ อ ให้ เข้ ากั บ ระยะเวลาของหนี้ สิ น ได้ ดี ก ว่ า
ในอดีตกลยุ ทธ์น้ ี มีผลทําให้ ความถี่ในกิจกรรม
ขายเพิ่มขึ้น และการขายเหล่ านั้นมีมูลค่าอย่างมี
นั ย สํา คั ญ คาดว่ า กิ จ กรรมนี้ จะกระทํา อย่ า ง
ต่อเนื่องในอนาคต
ตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 7
ผู้ รั บ ประกัน ถื อ สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น เพื่ อ จ่ า ย
หนี้สินตามสัญญาประกันภัย ผู้รับประกันใช้ เงิน
ที่ได้ รับกระแสเงินสดตามสัญญาจากสินทรัพย์
ทางการเงินเพื่อชําระหนี้สนิ ตามสัญญาประกันภัย
เมื่อถึงกําหนดชําระ เพื่ อให้ แน่ ใจว่ ากระแสเงิน
สดตามสัญ ญาจากสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น เพี ย ง
พอที่จะชําระหนี้สินเหล่ านั้น ผู้รับประกันรับรอง
การซื้อและการขายที่มีนัยสําคัญโดยทั่วไป เพื่อ

การวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการดํา เนิ นธุ รกิจ ของ
กิ จ การคื อ จั ด หาเงิ น ทุ น เพื่ อจ่ า ยหนี้ สิ น ตาม
สั ญ ญาประกั น ภั ย เพื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ น้ ี
กิจการจัดเก็บกระแสเงินสดตามสัญญาเมื่อครบ
กําหนด และขายสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อคงไว้
ซึ่งกลุ่มสินทรัพย์ท่ตี ้ องการ ดังนั้นทั้งการจัดเก็บ
กระแสเงินสดตามสัญญา และการขายสินทรัพย์
ทางการเงินถูกทําร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ของรูปแบบการดําเนินธุรกิจของกิจการ
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ตัวอย่าง
ปรับสมดุลในกลุ่มสินทรัพย์ และเพื่อตอบสนอง
ความต้ องการกระแสเงิ นสดเมื่ อมี ความ
จําเป็ นต้ องใช้

การวิเคราะห์

โมเดลธุรกิจแบบอืน่ ๆ
ข4.1.5

สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ถู ก วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ถ้ า สิ น ทรั พ ย์
ทางการเงินเหล่านี้ไม่ได้ ถูกถือภายใต้ โมเดลธุรกิจของกิจการซึ่งมีวัตถุประสงค์ท่จี ะถือสินทรัพย์
เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือภายใต้ โมเดลธุรกิจของกิจการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุ
ทั้งการรับกระแสเงินสดตามสัญญาและขายสินทรัพย์ทางการเงิน (ดูย่อหน้ าที่ 5.7.5) โมเดล
ธุ รกิจ หนึ่ งส่ งผลให้ มีการวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุ นคื อกิจการที่บริ หารจั ดการ
สินทรัพย์ทางการเงินด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อรับรู้กระแสเงินสดผ่านการขายสินทรัพย์ การตัดสินใจ
ของกิจการขึ้ นอยู่ กับ มู ลค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิน ทรั พย์ แ ละการบริ หารสิ น ทรั พ ย์ เ พื่ อ รั บ รู้ มู ล ค่ า
ยุติธรรม ในกรณีน้ ีวัตถุประสงค์ของกิจการโดยทั่วไปจะมีการซื้อและขายสินทรัพย์ทางการเงิน
อย่ างต่ อเนื่อง แม้ ว่ากิจการจะรั บกระแสเงินสดตามสัญญาในขณะที่ถือสินทรั พย์ทางการเงิน
วัตถุประสงค์ของโมเดลธุรกิจของกิจการดังกล่าวยังไม่บรรลุโดยการรับกระแสเงินสดตามสัญญา
และขายสินทรัพย์ทางการเงิน เนื่องจากการรับกระแสเงินสดตามสัญญานั้นไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ของโมเดลธุรกิจ นอกจากเกิดขึ้นโดยบังเอิญ

ข4.1.6ก กลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินที่กิจการบริหารและประเมินผลงานด้ วยการประเมินมูลค่ายุติธรรม
(ตามที่ระบุในย่ อหน้ าที่ 4.2.2.2) ไม่ ถูกจัดว่ าเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือครองไว้ เพื่อรับ
กระแสเงินสดตามสัญญา หรื อเป็ นสินทรั พย์ทางการเงินที่ถือครองไว้ เพื่อรั บกระแสเงินสด
ตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน กิจการมุ่งเน้ นที่ข้อมูลมูลค่ายุติธรรมและใช้ ข้อมูล
ดังกล่าวเพื่อประเมินผลสินทรัพย์ และเพื่อการตัดสินใจ นอกจากนี้กลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินที่
เข้ านิยามการถือเพื่อค้ า จะไม่ถือว่าเป็ นการถือเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาหรือถือเพื่อขาย
สินทรัพย์ทางการเงิน สําหรับกลุ่มสินทรัพย์เหล่านี้ การรับกระแสเงินสดตามสัญญาเกิดขึ้นโดย
บังเอิญเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโมเดลธุรกิจของกิจการ ดังนั้นกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงิน
เหล่านี้ต้องถูกวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
กระแสเงินสดตามสัญญาซึ่ งเป็ นการจ่ ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ ยจากยอดคงเหลือของ
เงินต้น
ข4.1.7

ย่อหน้ าที่ 4.1.1.2 กําหนดให้ กิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินบนพื้นฐานของลักษณะ
ของกระแสเงินสดตามสัญญา ถ้ าสินทรัพย์ทางการเงินเกิดขึ้นภายใต้ โมเดลธุรกิจของกิจการที่มี
วัตถุประสงค์ท่ีจะถือสินทรัพย์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือภายใต้ โมเดลธุรกิจของ
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กิจการที่มีวัตถุประสงค์ท้งั ที่จะถือสินทรัพย์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและขายสินทรัพย์
ทางการเงิน ถ้ าไม่ได้ ถือปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 4.1.5 ในการกระทําเช่นนั้น เงื่อนไขในย่อหน้ าที่
4.1.2.2 และ 4.1.2ก.2 กําหนดให้ กิจการพิจารณาว่ากระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์
เป็ นการจ่ายเงินต้ นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้ น
ข4.1.7ก กระแสเงินสดตามสัญญาเป็ นการจ่ ายเพียงเงินต้ นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้ นที่
เป็ นไปตามการให้ ก้ ูยืมโดยทั่วไป ในการให้ ก้ ูยืมโดยทั่วไปนี้ สิ่งตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลา
(ดูย่อหน้ าที่ ข4.1.9ก ถึง ข4.1.9จ) และความเสี่ยงด้ านเครดิตนั้นโดยทั่วไปถือเป็ นส่วนประกอบ
ที่มีนัยสําคัญของดอกเบี้ย อย่ างไรก็ตาม ในการให้ ก้ ูยืมนี้ ดอกเบี้ยอาจรวมถึงสิ่งตอบแทนจาก
ความเสี่ยงในการกู้ยืมโดยทั่วไปด้ านอื่นๆ (เช่ น ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง) และต้ นทุน (เช่น
ต้ นทุนการบริหาร) ที่เกี่ยวข้ องกับการถือสินทรัพย์ทางการเงินในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง
นอกจากนี้ ดอกเบี้ยสามารถรวมถึงอัตรากําไรขั้นต้ นที่เป็ นไปตามการให้ ก้ ูยืมโดยทั่วไป ในภาวะ
เศรษฐกิจรุนแรง ดอกเบี้ยอาจติดลบ เช่ น ถ้ าผู้ถือสินทรัพย์ทางการเงินจ่ ายเงินในการฝากเงิน
อย่างชัดเจนหรือไม่ชัดเจนสําหรับช่ วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง (และค่าธรรมเนียมเหล่านั้นมี
มู ลค่ ามากกว่ าสิ่งตอบแทนที่ผ้ ู ถื อได้ รั บจากมู ลค่ าเงิ นตามเวลา ความเสี่ยงด้ านเครดิ ต และ
ความเสี่ยงของการกู้ยืมขั้นพื้นฐานด้ านอื่น และต้ นทุน) อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาตามสัญญานั้น
แสดงให้ เห็นถึงฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยง หรือการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดตามสัญญาที่ไม่
สัมพันธ์กบั การให้ ก้ ูยืมโดยทั่วไป เช่น การเปลี่ยนแปลงในราคาหุ้นสามัญ หรือราคาสินค้ าไม่ได้ ทาํ
ให้ กระแสเงินสดตามสัญญาที่จ่ายเพียงเงินต้ นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้ นเพิ่มขึ้น
การออกหรือการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินสามารถเป็ นการให้ ก้ ูยืมโดยทั่วไปโดยไม่ ได้ คาํ นึงถึง
รูปแบบตามกฎหมาย
ข4.1.7ข ตามย่อหน้ าที่ 4.1.3.1 เงินต้ นคือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการ
เมื่ อ เริ่ ม แรก อย่ า งไรก็ต ามจํา นวนเงิ น ต้ น อาจเปลี่ ย นแปลงได้ ต ลอดอายุ ข องสิ น ทรั พ ย์
ทางการเงิน (เช่น ถ้ ามีการจ่ายชําระคืนเงินต้ น)
ข4.1.8

กิจการต้ องประเมินว่ ากระแสเงินสดตามสัญญานั้นเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้ นและดอกเบี้ยจาก
ยอดคงเหลือของเงินต้ นหรือไม่ ทั้งนี้ การจ่ ายเงินต้ นและดอกเบี้ยดังกล่ าวต้ องเป็ นสกุลเงิน
เดียวกับสกุลเงินของสินทรัพย์ทางการเงินด้ วย

ข4.1.9

การปรับมูลค่าทางการเงิน คือ ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
บางประเภท โดยการปรับมูลค่าทางการเงินจะเพิ่มความผันผวนของกระแสเงินสดตามสัญญา
ซึ่ งส่ งผลให้ กระแสเงิ น สดตามสัญ ญาไม่ มีลัก ษณะเชิ ง เศรษฐกิจ ของดอกเบี้ย ตั วอย่ า งของ
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะของการปรับมูลค่าทางการเงิน เช่ น สัญญาสิทธิเลือก สัญญา
ฟอร์เวิร์ด และสัญญาแลกเปลี่ยนในอนาคต เป็ นต้ น ดังนั้น สัญญาประเภทดังกล่ าวจึงไม่เข้ า
เงื่อ นไขตามย่ อหน้ า ที่ 4.1.2.2 และ 4.1.2ก.2 และไม่ สามารถวั ด มู ลค่ า ภายหลั งราคาทุ น
ตัดจําหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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สิ่งตอบแทนสําหรับมูลค่าเงินตามเวลา
ข4.1.9ก มูลค่าเงินตามเวลาเป็ นองค์ประกอบของดอกเบี้ยที่เป็ นสิ่งตอบแทนสําหรับระยะเวลาที่ผ่านไป
เท่านั้น นั่นคือ องค์ประกอบของมูลค่าเงินตามเวลาไม่ได้ ให้ ส่งิ ตอบแทนสําหรับความเสี่ยงอื่น
หรือต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการถือสินทรัพย์ทางการเงิน ในการประเมินว่ าองค์ประกอบนั้นให้
สิ่งตอบแทนเฉพาะระยะเวลาที่ผ่านไปหรื อไม่ กิจการต้ องใช้ ดุลยพินิจและพิจารณาปั จจัยที่
เกี่ยวข้ อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนและช่วงเวลาที่ดอกเบี้ยถูกกําหนด
ข4.1.9ข อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีองค์ประกอบของมูลค่าเงินตามเวลาอาจถูกเปลี่ยนแปลง (นั่นคือไม่
สมบูรณ์) เช่น ถ้ าอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์ทางการเงินถูกเปลี่ยนใหม่เป็ นระยะ แต่ความถี่
ของการเปลี่ยนนั้ นไม่ สัมพั นธ์กับระยะเวลาของอัตราดอกเบี้ย (เช่ น อัตราดอกเบี้ยสําหรับ
ระยะเวลา 1 ปี ถู ก เปลี่ ย นใหม่ ทุ ก เดื อ น ซึ่ ง เป็ นอัต ราหนึ่ ง ปี ) หรื อ ถ้ า อัต ราดอกเบี้ ยของ
สินทรัพย์ทางการเงินถูกเปลี่ยนใหม่เป็ นระยะเป็ นอัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ย
ระยะสั้ น และระยะยาว ในกรณี น้ ี กิ จ การต้ อ งประเมิ น การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ตั ด สิ น ใจว่ า
กระแสเงินสดตามสัญญาแสดงถึงการจ่ายเพียงเงินต้ นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้ น
หรื อ ไม่ ในบางสถานการณ์ กิจการอาจจะประเมิ นโดยทําการประเมินแบบเชิ งคุ ณภาพใน
องค์ประกอบของมูลค่าเงินตามเวลา ในทางกลับกัน อาจมีความจําเป็ นที่ต้องทําการประเมิน
เชิงปริมาณด้ วย
ข4.1.9ค เมื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของมูลค่าเงินตามเวลา มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา
ความแตกต่างของกระแสเงินสดตามสัญญา (ไม่คิดลด) และกระแสเงินสด (ไม่คิดลด) ที่อาจ
เกิดขึ้น ถ้ าองค์ประกอบของมูลค่าเงินตามเวลาไม่ได้ ถูกเปลี่ยนแปลง (ตัววัดกระแสเงินสด)
เช่ น ถ้ า สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ภายใต้ ก ารประเมิ น ประกอบด้ ว ยอั ต ราดอกเบี้ ยผั น แปรที่
เปลี่ยนแปลงทุกเดือนไปเป็ นอัตราดอกเบี้ยหนึ่งปี กิจการต้ องเปรียบเทียบสินทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่ าวกับเครื่องมือทางการเงินที่มีเงื่อนไขสัญญา และความเสี่ยงด้ านเครดิตที่เหมือนกัน
ยกเว้ น อั ต ราดอกเบี้ ยที่เ ปลี่ ย นแปลงจากรายเดื อ นเป็ นอัต ราดอกเบี้ ยหนึ่ ง เดื อ น ถ้ า การ
เปลี่ ย นแปลงองค์ ป ระกอบของมู ล ค่ า เงิ น ตามเวลามี ผ ลกั บ กระแสเงิ น สด (ไม่ คิ ด ลด)
ตามสัญญาซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญจากตัววัดกระแสเงินสด สินทรัพย์ทางการเงินไม่
เข้ าข่ายตามเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ 4.1.2.2 และ 4.1.2ก.2 ในการพิจารณานี้ กิจการต้ องพิจารณา
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของมูลค่าเงินตามเวลาในแต่ละรอบระยะเวลา
รายงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สะสมตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน เหตุผลสําหรับการ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยไปในทางนี้ไม่ เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์ หากมีความชัดเจนจากการ
วิเคราะห์ เพียงเล็กน้ อย หรือไม่ มีการวิเคราะห์ แม้ ว่ากระแสเงินสดตามสัญญา (ไม่ คิดลด)
ของสินทรัพย์ทางการเงินภายใต้ การประเมินอาจจะ (หรือ อาจไม่ ) มีความแตกต่ างอย่ างมี
นัยสําคัญจากตัววัดกระแสเงินสด (ไม่คิดลด) กิจการต้ องทําการประเมินในรายละเอียด
ข4.1.9ง เมื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของมูลค่าเงินตามเวลา กิจการต้ องพิจารณาปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดตามสัญญาในอนาคต เช่ น ถ้ ากิจการประเมินหุ้นกู้ท่มี ีระยะเวลา
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5 ปี และอัต ราดอกเบี้ย ผั น แปรซึ่ ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทุ ก 6 เดื อ นเป็ นอัต ราดอกเบี้ ย 5 ปี
กิจการไม่สามารถสรุปได้ ว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้ นและดอกเบี้ยจาก
ยอดคงเหลื อของเงิ น ต้ น เพราะแนวโน้ มของอัตราดอกเบี้ย ณ ช่ วงเวลาที่ประเมินมีความ
แตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ย 5 ปี และอัตราดอกเบี้ย 6 เดือนไม่มีนัยสําคัญ กิจการจะต้ อง
พิ จ ารณาความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งอัต ราดอกเบี้ย 5 ปี และอัต ราดอกเบี้ ย 6 เดื อ นที่ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ตลอดอายุ ของเครื่ องมือแทน ดังนั้นกระแสเงินสดตามสัญญา (ไม่ คิดลด)
ตลอดอายุสญ
ั ญาของตราสารอาจจะแตกต่างจากตัววัดกระแสเงินสด (ไม่คิดลด) อย่างไรก็ตาม
กิจการต้ องพิจารณาเฉพาะสถานการณ์ท่ีเป็ นไปได้ อย่ างสมเหตุสมผล แทนที่จะพิจารณาทุก
สถานการณ์ ท่ีเ ป็ นไปได้ ถ้ า กิจ การสรุป ว่ า กระแสเงิ น สดตามสัญ ญา (ไม่ คิ ด ลด) อาจมี ผ ล
แตกต่ างอย่ างมีนัยสําคัญจากตัววัดกระแสเงินสด (ไม่ คิดลด) สินทรั พย์ทางการเงินไม่ เข้ า
เงื่อนไขในย่ อหน้ าที่ 4.1.2.2 และ 4.1.2ก.2 และดังนั้นไม่สามารถวัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัด
จําหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ข4.1.9จ ในบางประเทศ รัฐบาลหรือหน่วยงานกํากับดูแลกําหนดอัตราดอกเบี้ย เช่น หลักเกณฑ์อัตรา
ดอกเบี้ยของรั ฐบาลอาจเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค หรื ออาจเพื่ อส่ งเสริ ม
กิจการในการลงทุนโดยเฉพาะในภาคเศรษฐกิจ ในบางกรณีวัตถุประสงค์ขององค์ประกอบของ
มูลค่าเงินตามเวลาไม่ได้ เพื่อให้ ส่งิ ตอบแทนสําหรับระยะเวลาที่ผ่านไปเพียงอย่างเดียว อย่างไร
ก็ตาม แม้ จะมีย่อหน้ าที่ ข4.1.9ก ถึง ข4.1.9ง อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกําหนดจะพิจารณาเฉพาะ
องค์ประกอบมูลค่ าเงินตามเวลาสําหรับวัตถุประสงค์ในการใช้ เงื่อนไขในย่ อหน้ าที่ 4.1.2.2
และ 4.1.2ก.2 ถ้ าอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกําหนดให้ ส่งิ ตอบแทนที่สมํ่าเสมอกับระยะเวลาที่ผ่านไป
และไม่ ได้ ทาํ ให้ เกิดความเสี่ยงหรือการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดตามสัญญาที่ไม่ เป็ นไป
ตามข้ อกําหนดการให้ ก้ ูยืมโดยทั่วไป
เงือ่ นไขในสัญญามีการเปลีย่ นแปลงระยะเวลา หรือจํานวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญา
ข4.1.10 ถ้ าสินทรัพย์ทางการเงินประกอบด้ วยเงื่อนไขในสัญญาที่สามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลา หรือ
จํานวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญา เช่ น ถ้ าสินทรั พย์สามารถได้ รับชําระก่ อนวันครบ
กําหนด หรื อสามารถขยายระยะเวลาได้ ) กิจการต้ องพิ จารณาว่ ากระแสเงินสดตามสัญญา
สามารถเกิดขึ้นได้ ตลอดอายุ ของตราสาร เนื่องจากเงื่อนไขในสัญญานั้น เป็ นการจ่ า ยเพี ยง
เงิ น ต้ น และดอกเบี้ ยจากยอดคงเหลื อ ของเงิ น ต้ น ในการพิ จ ารณากิจ การต้ อ งประเมิ น ว่ า
กระแสเงินสดตามสัญญาที่สามารถเกิดขึ้นได้ ท้งั ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด
ตามสัญญา กิจการอาจต้ องการประเมินลักษณะของเหตุการณ์ท่อี าจเกิดขึ้น (เช่ น สิ่งกระตุ้น)
ที่อาจเปลี่ ยนระยะเวลาหรื อจํานวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญา ในขณะที่ลักษณะของ
เหตุการณ์ท่อี าจเกิดขึ้นนั้นไม่ได้ เป็ นปั จจัยที่กาํ หนดในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญา
เป็ นการจ่ายเพียงเงินต้ นและดอกเบี้ย แต่อาจจะเป็ นสัญญาณที่บ่งชี้ได้ เช่น เปรียบเทียบระหว่าง
เครื่ องมือทางการเงินที่อัตราดอกเบี้ยที่ถูกเปลี่ยนให้ เป็ นอัตราที่สูงขึ้น ถ้ าลู กค้ าไม่ จ่ายชําระ
เครื่องมือทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยที่กาํ หนดไว้ ในอัตราที่สงู ขึ้นเมื่อดัชนีตราสารทุนที่ระบุถึง
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ระดับที่กาํ หนดไว้ กรณีน้ ีคล้ ายกับกรณีท่กี ล่ าวไว้ ก่อนหน้ านี้ว่ากระแสเงินสดตามสัญญาตลอด
อายุ ข องตราสารจะถู ก จ่ า ยเพี ย งเงิ น ต้ น และดอกเบี้ ยจากยอดคงเหลื อ ของเงิ น ต้ น เพราะ
ความสัมพันธ์ระหว่างการจ่ายชําระที่ไม่ตรงตามกําหนด และการเพิ่มขึ้นในความเสี่ยงด้ านเครดิต
(ดูย่อหน้ าที่ ข4.1.18)
ข4.1.11 ตัวอย่ างต่ อไปนี้เป็ นตัวอย่ างของเงื่อนไขในสัญญาที่มีผลต่ อกระแสเงินสดตามสัญญาที่จ่าย
เพียงเงินต้ นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้ น
ข4.1.11.1 อั ต ราดอกเบี้ ยผั น แปรประกอบด้ ว ยสิ่ ง ตอบแทนสํา หรั บ มู ล ค่ า เงิ น ตามเวลา
ความเสี่ยงด้ านเครดิตที่สมั พันธ์กบั ยอดคงเหลือของเงินต้ น ระหว่างช่วงระยะเวลา
หนึ่ง (สิ่งตอบแทนสําหรับความเสี่ยงด้ านเครดิตอาจพิจารณา ณ วันที่รับรู้รายการ
เมื่อเริ่มแรกเท่านั้น และอาจจะกําหนดไว้ คงที่) และความเสี่ยงการกู้ยืมขั้นพื้นฐาน
และต้ นทุน ตลอดจนกําไรขั้นต้ น
ข4.1.11.2 เงื่อนไขในสัญญาที่อนุญาตให้ ผ้ ูออกตราสาร (เช่ น ลูกหนี้) จ่ายชําระตราสารหนี้
ก่อนครบกําหนด หรืออนุญาตให้ ผ้ ูถอื ตราสาร (เช่น เจ้ าหนี้) คืนตราสารหนี้ให้ แก่
ผู้ ออกตราสารก่ อ นครบกํา หนด และจํา นวนเงิน ที่ชํา ระก่ อ นครบกํา หนดเกือบ
ทั้งหมดเป็ นจํานวนเงินของเงินต้ นและดอกเบี้ยที่ยังไม่ชาํ ระจากยอดคงเหลือของ
เงินต้ น ซึ่งอาจรวมถึงการชดเชยในจํานวนเงินที่สมเหตุสมผลสําหรับการยกเลิก
สัญญาก่อนกําหนด และ
ข4.1.11.3 เงื่อนไขในสัญญาที่อนุ ญาตให้ ผ้ ู ออกตราสารหรื อผู้ ถือตราสารขยายเงื่อนไขใน
สัญญาของตราสารหนี้ (เช่น สิทธิเลือกขยายระยะเวลา) และเงื่อนไขของสิทธิเลือก
ขยายระยะเวลามีผลให้ กระแสเงินสดตามสัญญาในช่วงของการขยายระยะเวลาจ่าย
เพียงเงินต้ นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้ น ซึ่งอาจรวมถึงเงินชดเชย
เพิ่มเติมในจํานวนเงินที่สมเหตุสมผลสําหรับการขยายสัญญา
ข4.1.12 แม้ ว่ า พิ จ ารณาตามย่ อ หน้ า ที่ ข4.1.10 สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น อาจเข้ า เงื่ อ นไขในย่ อ หน้ า ที่
4.1.2.2 และ 4.1.2ก.2 แต่ไม่ได้ ทาํ เฉพาะที่มีผลในเงื่อนไขในสัญญาที่อนุญาต (หรือกําหนด)
ผู้ออกตราสารจ่ ายชําระคืนตราสารหนี้ล่วงหน้ า หรืออนุ ญาต (หรือกําหนด) ผู้ถือตราสารคืน
ตราสารหนี้ กลั บ ไปยั ง ผู้ อ อกตราสารก่ อ นครบกํา หนดได้ โดยให้ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยราคาทุ น
ตัดจําหน่ ายหรือมูลค่ ายุ ติธรรมผ่ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต้ องเข้ าเงื่อนไขในย่ อหน้ าที่
4.1.2.1 หรือ 4.1.2ก.1) ถ้ า
ข4.1.12.1 กิจการซื้อหรือออกสินทรัพย์ทางการเงินในราคาส่วนเกินหรือส่วนลดจากจํานวน
เงินตามที่ปรากฎในสัญญา
ข4.1.12.2 จํานวนเงินที่ชาํ ระเงินก่อนครบกําหนดเกือบทั้งหมดเป็ นจํานวนเงินที่ปรากฎตาม
สัญญา และดอกเบี้ยค้ างจ่ายตามสัญญา (แต่ยังไม่ชาํ ระ) ซึ่งอาจรวมถึงการชดเชย
ในจํานวนเงินที่สมเหตุสมผลสําหรับการยกเลิกสัญญาก่อนกําหนด และ
ข4.1.12.3 เมื่อกิจการรับรู้สนิ ทรัพย์ทางการเงินเมื่อเริ่มแรก มูลค่ายุติธรรมของการชําระเงิน
ก่อนครบกําหนดไม่มีนัยสําคัญ
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ข4.1.12ก เพื่อวัตถุประสงค์ในการถือปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ ข4.1.11.2 และ ข4.1.12.2 โดยไม่คาํ นึงถึง
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ที าํ ให้ เกิดการยกเลิกสัญญาก่อนกําหนด คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งอาจจ่าย
หรือรับเงินชดเชยที่สมเหตุสมผลในการยกเลิกสัญญาก่อนกําหนด ตัวอย่างเช่ น ฝ่ ายหนึ่งอาจ
จ่ายหรือรับการชดเชยที่สมเหตุสมผลเมื่อฝ่ ายนั้นเลือกที่จะยกเลิกสัญญาก่อนกําหนด (หรือ
กระทําการอื่นใดที่เป็ นเหตุให้ เกิดการยกเลิกสัญญาก่อนกําหนด)
ข4.1.13 ตัวอย่างต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างของกระแสเงินสดตามสัญญาที่จ่ายเพียงเงินต้ นและดอกเบี้ยจาก
ยอดคงเหลือของเงินต้ น โดยตัวอย่างดังต่อไปนี้มิได้ ครอบคลุมเหตุการณ์ในทุกกรณี
ตราสาร
ตราสาร ก
ตราสาร ก เป็ นหุ้ น กู้ ท่ีมี วั น ครบกํา หนดระบุ ไ ว้
การจ่ายเงินต้ นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของ
เงิ น ต้ น อ้ างอิ ง กั บ ดั ช นี เ งิ น เฟ้ อบนสกุ ล เงิ น
เดี ย วกั บ สกุ ล เงิ น ของตราสารที่ อ อก ทั้ ง นี้ การ
อ้ างอิงกับเงินเฟ้ อไม่มีลักษณะเป็ นการปรับมูลค่า
ทางการเงินและเงินต้ นได้ รับการคุ้มครอง

การวิเคราะห์
กระแสเงินสดตามสัญญาเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้ น
และดอกเบี้ ยจากยอดคงเหลื อ ของเงิ น ต้ น
การอ้ างอิงการจ่ายเงินต้ นและดอกเบี้ยจากยอด
คงเหลื อ ของเงิ น ต้ น กั บ ดั ช นี เ งิ น เฟ้ อซึ่ ง ไม่ มี
ลั กษณะเป็ นการปรั บมูลค่ าทางการเงินถือเป็ น
การปรับมูลค่าเงินตามเวลาให้ เป็ นปั จจุบัน หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การทําให้ อตั ราดอกเบี้ยของ
ตราสารสะท้ อนอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริ ง ดังนั้น
ดอกเบี้ยที่จ่ายจึงเป็ นผลตอบแทนสําหรับมูลค่า
เงินตามเวลาของยอดคงเหลือของเงินต้ น
อย่ า งไรก็ดี หากการจ่ า ยดอกเบี้ ยสั ม พั น ธ์ กั บ
ตั วแปรอื่น เช่ น ผลการดํา เนิ น งานของลู ก หนี้
(เช่น รายได้ สทุ ธิของลูกหนี้) หรือดัชนีตราสารทุน
ให้ ถื อ ว่ า กระแสเงิ น สดตามสัญ ญานั้ น มิ ใ ช่ ก าร
จ่ ายเงิ นต้ นและดอกเบี้ ยจากยอดคงเหลื อ ของ
เงินต้ น (ถ้ าดัชนีช้ ีวัดของผลการดําเนินงานของ
ลูกหนี้ไม่ มีผลต่ อการปรับปรุงเฉพาะการชดเชย
ให้ กับผู้ ถือตราสารสําหรั บการเปลี่ ยนแปลงใน
ความเสี่ยงด้ านเครดิตของตราสาร ดังนั้นกระแส
เงินสดตามสัญญาเป็ นการจ่ ายเพียงเงินต้ นและ
ดอกเบี้ ย) เนื่ องจากกระแสเงิ น สดตามสั ญ ญา
สะท้ อ นให้ เห็ น ผลตอบแทนที่ ไ ม่ เ ป็ นไปตาม
การกู้ยืมโดยทั่วไป (ดูย่อหน้ าที่ ข4.1.7ก)
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ตราสาร ข
ตราสาร ข เป็ นตราสารที่มีการจ่ายอัตราดอกเบี้ย
ผั น แปรและมี วั น ครบกํา หนดระบุ ไ ว้ โดยผู้ กู้
สามารถเลื อ กอั ต ราดอกเบี้ ยตลาดได้ อย่ า ง
ต่อเนื่อง เช่น ณ วันที่ปรับอัตราดอกเบี้ยแต่ละครั้ง
ผู้ ก้ ู ส ามารถเลื อ กจ่ า ยดอกเบี้ ย LIBOR สํา หรั บ
ระยะเวลา 3 เดือนในช่ วงเวลา 3 เดือน หรือจ่าย
ดอกเบี้ย LIBOR สําหรับระยะเวลา 1 เดือนในช่วง
เวลา 1 เดือนได้

การวิเคราะห์
กระแสเงินสดตามสัญญาเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้ น
และดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้ น หาก
ดอกเบี้ ยที่ จ่ า ยตลอดอายุ สั ญ ญาของตราสาร
สะท้ อนผลตอบแทนสํา หรั บ มู ล ค่ า เงิ น ตาม
ระยะเวลา สํา หรั บ ความเสี่ ย งด้ านเครดิ ต ที่
สัมพันธ์กับตราสาร และสําหรับความเสี่ยงด้ าน
การกู้ยืมอื่นๆ และต้ นทุน ตลอดจนกําไรขั้นต้ น
(ดูย่อหน้ าที่ ข4.1.7ก) การปรับอัตราดอกเบี้ย
LIBOR ระหว่ างอายุ ของตราสารจะไม่ ส่งผลให้
ตราสารนั้นไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดข้ างต้ น
อย่ างไรก็ดี หากผู้ ก้ ู สามารถเลือกจ่ ายดอกเบี้ย
LIBOR สํ า หรั บ ระยะเวลา 1 เดื อ นสํ า หรั บ
ช่ วงเวลา 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยถูกปรับความถี่
ที่ไ ม่ สัม พั น ธ์ กั บ ระยะเวลาของอั ต ราดอกเบี้ ย
ดังนั้นองค์ประกอบของมูลค่าเงินตามเวลาจะถูก
เปลี่ ยนแปลง ในทํา นองเดียวกัน ถ้ า ตราสารมี
อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่อ้างอิงจากช่ วงเวลา
ที่เกินกว่ าระยะเวลาคงเหลือของตราสาร (เช่ น
ถ้ าตราสารที่มีระยะเวลาครบกําหนดภายใน 5 ปี
จ่ า ยดอกเบี้ ยผั น แปรที่ ถู ก ปรั บ ตามช่ ว งเวลา
แต่ ส ะท้ อ นตามเวลาครบกํา หนด 5 ปี เสมอ)
องค์ ป ระกอบของมู ล ค่ า เงิ น ตามเวลาจะถู ก
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากดอกเบี้ยค้ างจ่ายในแต่ละ
ช่ ว งเวลาไม่ สั ม พั น ธ์ กั บ ช่ ว งเวลาของอั ต รา
ดอกเบี้ย
กรณีดังกล่ าวกิจการต้ องประเมินกระแสเงินสด
ตามสัญญาในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเทียบ
กับ ตราสารที่เ หมื อ นกัน เว้ น แต่ ร ะยะเวลาของ
อัตราดอกเบี้ยสามารถจับคู่กบั ช่วงเวลาดอกเบี้ย
ที่ต้ อ งพิ จ ารณาถ้ า กระแสเงิ น สดเป็ นการจ่ า ย
เพียงเงินต้ นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของ
เงิ น ต้ น (แต่ ดู ย่ อ หน้ าที่ ข4.1.9จ สํ า หรั บ
แนวทางการกําหนดอัตราดอกเบี้ย)
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เช่ น ในการประเมิ น หุ้ น กู้ อ ายุ 5 ปี ที่จ่ า ยอัต รา
ดอกเบี้ ยผั น แปรที่ ป รั บ อั ต ราดอกเบี้ ยทุ ก
6 เดือน แต่ สะท้ อนระยะเวลาครบกําหนด 5 ปี
กิจ การพิ จ ารณากระแสเงิ น สดตามสัญ ญาของ
ตราสารที่ ป รั บ ทุ ก 6 เดื อ นกั บ อั ต ราดอกเบี้ ย
สํ า หรั บระยะเวลา 6 เดื อ น นอกจากนั้ น
เหมือนกันทั้งหมด
การวิ เ คราะห์ แ บบเดี ย วกั น นี้ จะถู ก ใช้ ถ้ าผู้ ก้ ู
สามารถเลื อ กอั ต ราดอกเบี้ ยต่ า งๆ ที่ ผ้ ู ให้ กู้
ประกาศ (เช่ น ผู้ กู้ สามารถเลื อ กจ่ า ยอั ต รา
ดอกเบี้ยผันแปรสําหรับระยะเวลา 1 เดือนตามที่
ผู้ ให้ กู้ ประกาศ หรื อ อั ต ราดอกเบี้ ยผั น แปร
สําหรับระยะเวลา 3 เดือนตามที่ผ้ ูให้ ก้ ูประกาศ)

ตราสาร
ตราสาร ค
ตราสาร ค เป็ นหุ้ นกู้ ท่ีมี วั น ครบกํา หนดระบุ ไ ว้
จ่ า ยดอกเบี้ย ผัน แปรตามอัต ราตลาด และมี ก าร
กําหนดเพดานของอัตราดอกเบี้ยผันแปรไว้

การวิเคราะห์
กระแสเงินสดตามสัญญา ทั้งในกรณี
(ก) ตราสารที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ และ
(ข) ตราสารที่มีอตั ราดอกเบี้ยผันแปร
จะจัดเป็ นการจ่ ายพี ยงเงินต้ นและดอกเบี้ยจาก
ยอดคงเหลื อ ของเงิ น ต้ น หากดอกเบี้ ยที่จ่ า ย
สะท้ อ นถึ ง ผลตอบแทนสํา หรั บ มู ล ค่ า เงิ น ตาม
ระยะเวลา สํา หรั บ ความเสี่ ย งด้ านเครดิ ต ที่
สัมพันธ์กบั ตราสารในระหว่างช่วงระยะเวลาของ
ตราสาร และสํา หรั บ ความเสี่ย งด้ า นการกู้ ยื ม
โดยทั่วไป และต้ นทุน ตลอดจนกําไรขั้นต้ น (ดูย่อ
หน้ าที่ ข4.1.7ก)
ดั ง นั้ น ตราสารซึ่ ง มี ลั ก ษณะผสมระหว่ า งกรณี
(ก) และ (ข) (เช่ น หุ้นกู้ท่มี ีการกําหนดเพดาน
อัต ราดอกเบี้ ย) สามารถมี ก ระแสเงิ น สดตาม
สัญญาที่เป็ นการจ่ ายเพี ยงเงินต้ นและดอกเบี้ย
จากยอดคงเหลือของเงินต้ นได้ ทั้งนี้เงื่อนไขตาม
สัญญาดังกล่าวอาจเป็ นการลดความผันผวนของ
กระแสเงินสดจากการจํา กัด ความผันผวนของ
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อัตราดอกเบี้ย (เช่น กําหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด
หรื อ อั ต ราดอกเบี้ ยตํ่า สุ ด ) หรื อ เป็ นการเพิ่ ม
ความผันผวนของกระแสเงินสดจากการเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยคงที่เป็ นอัตราดอกเบี้ยผันแปร

ตราสาร
ตราสาร ง
ตราสาร ง เป็ นเงินให้ สินเชื่อที่ผ้ ูให้ ก้ ูมีสิทธิไล่ เบี้ย
เต็มจํานวนและมีหลักประกันมาวางไว้ เป็ นประกัน

การวิเคราะห์
การที่ เ งิ น ให้ สิ น เชื่ อ ที่ ผ้ ู ให้ กู้ มี สิ ท ธิ ไ ล่ เ บี้ ยเต็ ม
จํานวนมีหลักประกันวางเป็ นประกัน ไม่เป็ นปั จจัย
ที่กระทบต่ อการวิ เคราะห์ ว่ ากระแสเงิ นสดตาม
สัญญาเป็ นการจ่ ายเพียงเงินต้ นและดอกเบี้ยจาก
ยอดคงเหลือของเงินต้ นหรือไม่

ตราสาร
ตราสาร จ
ตราสาร จ ออกโดยธนาคารที่อยู่ ภายใต้ การกํากับ
ดูแล และมีการระบุระยะเวลาครบกําหนด ตราสาร
จ่ ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ และกระแสเงินสดตาม
สัญญาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

การวิเคราะห์
ผู้ถือตราสารควรวิเคราะห์เงือ่ นไขในสัญญาของ
เครื่องมือทางการเงินในการตัดสินใจว่ ากระแส
เงิ น สดที่ จ่ า ยเป็ นการจ่ า ยเพี ย งเงิ น ต้ นและ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้ น และเป็ นไป
ตามสัญญากู้ยืม

อย่ า งไรก็ต าม ผู้ ออกอยู่ ภ ายใต้ ข้ อกํา หนดซึ่ ง
อนุ ญ าตหรื อ กํา หนดให้ อ งค์ ก รภาครั ฐ เรี ย กเก็บ
ขาดทุนจากตราสารจากผู้ ถือตราสารสําหรั บ ตรา
สารบางประเภทซึ่ ง รวมถึ ง ตราสาร จ เมื่ อ เกิ ด
สถานการณ์ท่ีระบุไว้ เฉพาะ เช่ น องค์กรภาครัฐมี
อํานาจที่จะลดมูลค่าของราคาที่ตราไว้ ของตราสาร จ
หรื อ แปลงตราสารเหล่ า นี้ เป็ นหุ้ นสามั ญ ของ
ผู้ออกในจํานวนที่ระบุไว้ แน่นอน ถ้ าองค์กรภาครัฐ
พิ จ ารณาว่ า ผู้ ออกตราสารประสบปั ญ หาด้ าน
การเงิ น อย่ า งรุน แรง และต้ องการเงิน ทุ น สํา รอง
ตามข้ อกําหนดกฎหมายเพิ่มขึ้น หรือล้ มละลาย

การวิ เ คราะห์ ดังกล่ า วไม่ ไ ด้ พิจารณาการจ่ า ยที่
เกิดขึ้นจากการกําหนดขององค์กรภาครัฐในการ
เรี ยกเก็บขาดทุนจากผู้ถือตราสาร จ เนื่องจาก
การบังคับและผลจากการจ่ ายไม่ อยู่ ในเงื่อนไข
ในสัญญาของเครื่องมือทางการเงิน
ในทางกลับกัน กระแสเงินสดตามสัญญาที่ไม่ได้
จ่ ายเพียงเงินต้ นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือ
ของเงินต้ น ถ้ าเงื่อนไขในสัญญาของเครื่ องมือ
ทางการเงินอนุ ญาต หรื อกําหนดให้ ผ้ ู ออกตรา
สาร หรื อกิจการอื่นให้ เรียกเก็บผลขาดทุนจาก
ผู้ ถือตราสาร (เช่ น ลดมู ลค่ าของราคาที่ตราไว้
ของตราสาร จ หรื อ แปลงตราสารเหล่ า นี้ เป็ น
หุ้นสามัญในกิจการผู้ออกในมูลค่าที่ระบุแน่นอน)
ตราบเท่าที่เงื่อนไขในสัญญาเหล่ านี้ ยังคงเดิม
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แม้ ว่า จะมีความเป็ นไปได้ น้ อยมากที่ต้องเรี ยก
เก็บขาดทุนดังกล่าว

ข4.1.14 ตัวอย่างต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างของกระแสเงินสดตามสัญญาที่ไม่ได้ จ่ายเพียงเงินต้ นและดอกเบี้ย
จากยอดคงเหลือของเงินต้ น ตัวอย่างดังต่อไปนี้มิได้ ครอบคลุมเหตุการณ์ในทุกกรณี
ตราสาร
ตราสาร ฉ
ตราสาร ฉ เป็ นหุ้นกู้แปลงสภาพที่สามารถแปลงเป็ น
ตราสารทุนของผู้ออกตราสารในจํานวนที่ระบุไว้

ตราสาร
ตราสาร ช
ตราสาร ช เป็ นเงินให้ สนิ เชื่อซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยผัน
แปรแบบผกผั น (กล่ า วคื อ อั ต ราดอกเบี้ ยมี
ความสัมพันธ์แบบผกผันกับอัตราดอกเบี้ยตลาด)

การวิเคราะห์
ผู้ถือตราสารต้ องพิ จารณาหุ้ นกู้แปลงสภาพทั้ง
จํานวนโดยไม่แยกส่วน
กระแสเงินสดตามสัญญาไม่จัดเป็ นการจ่ายเงินต้ น
และดอกเบี้ ยจากยอดคงเหลื อ ของเงิ น ต้ น
เนื่ องจากกระแสเงิ นสดแสดงให้ เห็ นถึ ง
ผลตอบแทนที่ ไ ม่ ส อดคล้ องกั บ การให้ กู้ ยื ม
โดยทั่ วไป ( ดู ย่ อ ห น้ า ที่ ข 4. 1. 7ก ) เ ช่ น
ผลตอบแทนสัมพั นธ์กับมูลค่ าของตราสารทุ น
ของผู้ออกตราสาร
การวิเคราะห์
กระแสเงินสดตามสัญญาไม่ เป็ นการจ่ ายเพี ยง
เงินต้ นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้ น
ดอกเบี้ยของตราสารมิใ ช่ ผ ลตอบแทนสําหรั บ
มูลค่าเงินตามเวลาของยอดคงเหลือของเงินต้ น

ตราสาร
ตราสาร ซ
ตราสาร ซ เป็ นตราสารที่ไม่ มีวันครบกําหนด แต่
ผู้ ออกตราสารอาจซื้ อคื น ตราสารได้ ทุ ก เวลา
โดยจะต้ อ งจ่ า ยราคาตามราคาตราไว้ บ วกด้ ว ย
ดอกเบี้ยคงค้ างที่ให้ กบั ผู้ถอื ตราสาร

การวิเคราะห์
กระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาไม่ จั ด เป็ นการจ่ า ย
เงินต้ นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้ น
เนื่องจากผู้ออกตราสารอาจถูกสั่งให้ เลื่อนการ
จ่ายดอกเบี้ยได้ และดอกเบี้ยรอตัดจ่ายนั้นจะไม่
ถูกสะสมเป็ นดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ดอกเบี้ย
ตราสาร ซ จ่ ายดอกเบี้ยด้ วยอัตราดอกเบี้ยตลาด ของตราสารจึงไม่ ถูกพิจารณาสําหรับมูลค่ าเงิน
แต่ ผ้ ู ออกตราสารไม่ ส ามารถจ่ า ยดอกเบี้ ยได้ ตามเวลาของยอดคงเหลือของเงินต้ น
เว้ น แต่ ผ้ ู อ อกตราสารจะยังสามารถดํา เนิ น ธุ ร กิจ หากมีการคิดดอกเบี้ยสะสมบนดอกเบี้ยค้ างจ่าย
ในกรณีดังกล่ าว กระแสเงินสดตามสัญญาอาจ
ต่อไปได้ ทันทีหลังจากการจ่ายดอกเบี้ย
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ตราสาร
การวิเคราะห์
ดอกเบี้ยรอตัดจ่ ายจะไม่ ถูกสะสมเป็ นดอกเบี้ ยที่ จั ด เป็ นการจ่ า ยเงิ น ต้ น และดอกเบี้ ยจากยอด
เพิ่มขึ้น
คงเหลือของเงินต้ น
การที่ ต ราสาร ซ เป็ นตราสารที่ ไ ม่ มี วั น ครบ
กํา หนดมิ ไ ด้ ห มายความว่ า กระแสเงิ น สดตาม
สัญญาจะไม่ใช่การจ่ายเพียงเงินต้ นและดอกเบี้ย
จากยอดคงเหลือของเงินต้ น กล่าวคือตราสารที่
ไม่มีวันครบกําหนดเป็ นเสมือนการให้ สทิ ธิเลือก
ในการขยายระยะเวลาอย่ างต่ อเนื่อง (หรื อใช้
สิทธิหลายครั้ง) สิทธิดังกล่ าวอาจทําให้ กระแส
เงินสดตามสัญญาของตราสารเป็ นการจ่ ายเงิน
ต้ น และดอกเบี้ ยจากยอดคงเหลื อ ของเงิ น ต้ น
ได้ หากมีข้อกําหนดให้ ต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกงวด
และต้ องจ่ายโดยไม่มีกาํ หนดระยะเวลาสิ้นสุด
นอกจากนี้ การที่ ต ราสาร ซ เป็ นตราสารที่
สามารถซื้อคืนได้ ก่อนกําหนด มิได้ หมายความ
ว่ า กระแสเงิ น สดตามสัญ ญาจะไม่ จั ด เป็ นการ
จ่ ายเงิ น ต้ นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลื อของ
เงินต้ น เว้ นแต่ ในกรณีท่ีจํานวนเงินตามสิทธิท่ี
จะซื้ อคื น มิ ไ ด้ ส ะท้ อ นถึ ง การจ่ า ยเงิ น ต้ น และ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้ น ทั้งนี้ แม้ ว่า
จํานวนเงินตามสิทธิท่จี ะซื้อคืนจะได้ รวมจํานวน
เงิ น ที่ ช ดเชยให้ กั บ ผู้ ถื อ ตราสารสํา หรั บ การ
ยกเลิ กสัญ ญาก่ อนกําหนด กระแสเงินสดตาม
สัญญาในกรณีดังกล่ าวก็อาจจัดเป็ นการจ่ายเงิน
ต้ นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้ นได้
(ดูย่อหน้ าที่ ข4.1.12)
ข4.1.15 ในบางกรณีสินทรัพย์ทางการเงินอาจมีกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่งถูกระบุว่าเป็ นเงินต้ นและ
ดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามกระแสเงินสดเหล่านั้นมิได้ แสดงถึงการจ่ายเงินต้ นและดอกเบี้ยจากยอด
คงเหลือของเงินต้ นตามที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 4.1.2.2 4.1.2ก.2 และ 4.1.3 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้
ข4.1.16 ในบางกรณี สินทรัพย์ทางการเงินอาจแสดงถึงการลงทุนในสินทรัพย์ หรือกระแสเงินสด ซึ่งทํา
ให้ กระแสเงินสดตามสัญญามิได้ เป็ นการจ่ายเพียงเงินต้ นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้ น
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เช่น ถ้ าระยะเวลาตามสัญญาระบุว่ากระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นมากเท่ากับ
จํานวนรถยนต์ท่ีใช้ ทางด่ วน กระแสเงินสดตามสัญญาเหล่ านี้จะไม่ สอดคล้ องกับการให้ ก้ ูยืม
โดยทั่วไป ดังนั้น ตราสารดังกล่าวจึงไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ 4.1.2.2 และ 4.1.2ก.2
เช่ นเดียวกับในกรณีท่เี มื่อสิทธิเรียกร้ องของเจ้ าหนี้ถูกจํากัดเฉพาะสินทรัพย์ของลูกหนี้ตามที่
กําหนด หรือกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ท่กี าํ หนด (เช่น สินทรัพย์ทางการเงินที่ผ้ ูให้ ก้ ูไม่มีสทิ ธิ
ไล่เบี้ย)
ข4.1.17 อย่ างไรก็ดี การที่สินทรั พย์ทางการเงินเป็ นสินทรั พย์ท่ีไม่ มีสิทธิไล่ เบี้ย มิได้ ทาํ ให้ สินทรัพย์
ทางการเงินนั้นไม่เข้ าเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ 4.1.2.2 และ 4.1.2ก.2 โดยในกรณีดังกล่าว เจ้ าหนี้
จะต้ อ งประเมิ น สิน ทรั พ ย์อ้ า งอิง หรื อ กระแสเงิ น สด (แบบ look through) เพื่ อ พิ จ ารณาว่ า
กระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นจัดเป็ นการจ่ายเงินต้ นและดอกเบี้ยจาก
ยอดคงเหลือของเงินต้ นหรือไม่ หากสินทรัพย์ทางการเงินมีเงื่อนไขซึ่งก่อให้ เกิดกระแสเงินสด
หรือจํากัดกระแสเงินสดในลักษณะที่ไม่สอดคล้ องกับการจ่ายเงินที่แสดงถึงเงินต้ นและดอกเบี้ย
ให้ ถือว่าสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ 4.1.2.2 และ 4.1.2ก.2
ทั้งนี้ ไม่ ว่าสิน ทรั พย์ อ้างอิงจะจัดเป็ นสินทรั พย์ทางการเงินหรื อไม่ กต็ าม จะกระทบต่ อการ
ประเมินดังกล่าว
ข4.1.18 ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาไม่ได้ มีผลกระทบต่อการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน
ถ้ า มี เ พี ย งผลกระทบขั้ น ต้ น ในกระแสเงิ น สดตามสัญ ญาของสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ในการ
พิ จารณา กิจการต้ องพิ จารณาผลกระทบที่เป็ นไปได้ ของลักษณะกระแสเงินสดตามสัญ ญา
ในแต่ละรอบระยะเวลาที่รายงานและสะสมตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน นอกเหนือจากนั้น
ถ้ าลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาที่อาจเกิดผลกระทบต่อบนกระแสเงินสดตามสัญญามากกว่า
เกณฑ์ข้นั ต้ น (ไม่ว่าในช่วงเวลารายงานเดียวหรือสะสม) แต่ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
ที่มิ ใช่ ลั กษณะของกระแสเงิ นสดที่แท้ จริ ง ซึ่ งจะไม่ กระทบต่ อการจั ดประเภทของสินทรั พย์
ทางการเงิ น ลั ก ษณะของกระแสเงิ น สดจะมิ ใ ช่ ลั ก ษณะของกระแสเงิ น สดที่ แ ท้ จริ ง
หากลั กษณะของกระแสเงิ น สดนั้ น มี ผลกระทบต่ อกระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาของเครื่ อ งมื อ
ทางการเงินเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ซ่ึงเกิดขึ้นได้ ยาก มีความผิดปกติ และไม่ คาดว่าจะเกิดขึ้น
อย่างมาก
ข4.1.19 ในการให้ ก้ ู ยื ม เงิ น โดยส่ ว นใหญ่ ตราสารของผู้ ใ ห้ ก้ ู ยื ม จะถู ก จั ด ลํา ดั บ สิท ธิ เ รี ย กร้ องโดย
เทียบเคียงกับสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารของเจ้ าหนี้รายอื่นของลูกหนี้ ตราสารที่ด้อยสิทธิกว่ า
ตราสารอื่นๆ อาจจะมีกระแสเงินสดตามสัญญาที่จัดเป็ นการจ่ายเงินต้ นและดอกเบี้ยจากยอด
คงเหลือของเงินต้ นได้ หากการไม่จ่ายชําระเงินของลูกหนี้ถอื ว่าเป็ นการละเมิดสัญญา และผู้ถือ
ตราสารมีสทิ ธิตามสัญญาในเงินต้ นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้ นที่ยังไม่ได้ จ่ายนั้น
รวมถึงในสถานการณ์ท่ลี ูกหนี้ล้มละลาย เช่น ลูกหนี้การค้ าที่ผ้ ูให้ ก้ ูยืมถูกจัดลําดับสิทธิเรียกร้ อง
เป็ นเจ้ าหนี้ท่วั ไป ก็อาจจัดว่าเป็ นการจ่ายเงินต้ นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้ นได้
แม้ ว่าลูกหนี้ รายนั้ นจะมีเงินกู้ ยืมที่มีหลั กประกัน ซึ่งเจ้ าหนี้ เงินกู้ ยืมที่มีหลั กประกันดัง กล่ า ว
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ซึ่งได้ รับสิทธิเรียกร้ องเหนือกว่าเจ้ าหนี้ท่วั ไปในแง่ของหลักประกันในกรณีท่ลี ูกหนี้ล้มละลาย
อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิตามสัญญาของเจ้ าหนี้ท่วั ไปที่มีต่อเงินต้ นส่วนที่ยงั
ไม่ได้ รับชําระและจํานวนเงินที่ครบกําหนดจ่ายชําระอื่นๆ
ตราสารทีอ่ า้ งอิงตามสัญญา
ข4.1.20 สําหรับธุรกรรมบางประเภท ผู้ออกตราสารอาจจัดลําดับความสําคัญการจ่ ายชําระเงินให้ กับ
ผู้ถือสินทรัพย์ทางการเงินโดยใช้ ตราสารที่อ้างอิงตามสัญญาหลายประเภท ซึ่งจะทําให้ เกิดการ
กระจุกตัวของความเสี่ยงด้ านเครดิต (ระดับของตราสาร) โดยในแต่ละระดับของตราสารจะมี
การจัดอันดับสิทธิเรียกร้ องซึ่งใช้ กาํ หนดลําดับการจัดสรรกระแสเงินสดของผู้ออกตราสารให้ กบั
ตราสารแต่ละระดับ ในกรณีดังกล่าว ผู้ถือตราสารในแต่ละระดับจะมีสทิ ธิได้ รับการจ่ายเงินต้ น
และดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้ นต่อเมื่อผู้ออกตราสารมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จ่าย
ให้ กบั ตราสารที่อยู่ระดับที่สงู กว่าก่อนเท่านั้น
ข4.1.21 สํา หรั บ ธุ รกรรมประเภทดังกล่ า ว ระดับของตราสารที่กระแสเงินสดมี ลักษณะเป็ นการจ่ าย
เงินต้ นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้ น เฉพาะในกรณีต่อไปนี้
ข4.1.21.1 เงื่อนไขสัญญาสําหรับระดับของตราสารที่ใช้ ในการประเมินเพื่อการจัดระดับ (โดย
ไม่ได้ พิจารณาถึงกลุ่มของเครื่องมือทางการเงินที่อ้างอิง) ก่อให้ เกิดกระแสเงินสด
ซึ่งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้ นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้ น (เช่น อัตรา
ดอกเบี้ยของตราสารในระดับนั้น ไม่ได้ อ้างอิงกับดัชนีสนิ ค้ าโภคภัณฑ์)
ข4.1.21.2 กลุ่มเครื่องมือทางการเงินอ้ างอิงมีลักษณะของกระแสเงินสด ตามที่กาํ หนดไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ ข4.1.23 และ ข4.1.24 และ
ข4.1.21.3 ความเสี่ยงด้ านเครดิตจากกลุ่ มเครื่ องมื อทางการเงินอ้ างอิงในระดับของตราสาร
เท่ากับหรือตํ่ากว่าความเสี่ยงด้ านเครดิตของกลุ่มเครื่องมือทางการเงินอ้ างอิง (เช่น
อันดับความน่ าเชื่อถือด้ านเครดิตที่ถูกประเมินเพื่อจัดชั้นเท่ากับหรือสูงกว่ าอันดับ
ความน่ าเชื่ อถื อด้ านเครดิ ตที่ถู กใช้ กับตราสารที่ลงทุ นภายใต้ กลุ่ มเครื่ องมื อทาง
การเงิน)
ข4.1.22 กิจการจะต้ องพิจารณาจนสามารถระบุถึงกลุ่มตราสารอ้ างอิงที่ก่อให้ เกิดแทนตราสารที่ส่งผ่าน
กระแสเงินสดและให้ กลุ่มของตราสารที่ระบุ ได้ ดังกล่ าวเป็ นกลุ่มของเครื่ องมือทางการเงิน
อ้ างอิง
ข4.1.23 กลุ่มตราสารอ้ างอิงจะต้ องประกอบด้ วยตราสารหนึ่งหรื อมากกว่ าหนึ่ งตราสารซึ่งมีก ระแส
เงินสดตามสัญญาเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้ นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้ น
ข4.1.24 กลุ่มของตราสารอ้ างอิง อาจประกอบด้ วยตราสารที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
ข4.1.24.1 ลดความผันผวนของกระแสเงิ นสดที่ได้ รับจากตราสารตามย่ อหน้ าที่ ข4.1.23
ซึ่งเมื่อรวมกับตราสารในย่อหน้ าที่ ข4.1.23 แล้ วจะทําให้ กระแสเงินสดตามสัญญา
เป็ นการจ่ ายเพี ยงเงินต้ นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้ น (เช่ น อัตรา
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ดอกเบี้ยสูงสุด หรืออัตราดอกเบี้ยตํ่าสุด หรือสัญญาที่ลดความเสี่ยงด้ านเครดิตของ
ตราสารในย่อหน้ าที่ ข4.1.23 ได้ บางส่วนหรือทั้งหมด) หรือ
ข4.1.24.2 ปรั บ กระแสเงิ น สดของตราสารในระดับ ให้ สัม พั น ธ์กับ กระแสเงิ น สดของกลุ่ ม
ตราสารอ้ างอิงตามย่ อหน้ าที่ ข4.1.23 อันเนื่องมาจากความแตกต่ างเฉพาะใน
ประเด็นต่อไปนี้
ข4.1.24.2.1 อัตราดอกเบี้ยเป็ นแบบคงที่หรือลอยตัว
ข4.1.24.2.2 สกุลเงินของกระแสเงินสด รวมถึงเงินเฟ้ อบนสกุลเงินดังกล่าว หรือ
ข4.1.24.2.3 ช่วงเวลาของกระแสเงินสด
ข4.1.25 ถ้ าตราสารใดในกลุ่มไม่เข้ าเงื่อนไขทั้งในย่อหน้ าที่ ข4.1.23 หรือย่อหน้ าที่ ข4.1.24 จะไม่เข้ า
เงื่อนไขตามย่อหน้ าที่ ข4.1.21.2 ในการประเมินนี้ รายละเอียดตราสารแต่ละตราสารในการ
วิเคราะห์ ตราสารของกลุ่มอาจไม่ จําเป็ น อย่ างไรก็ตาม กิจการต้ องใช้ ดุลยพิ นิจและทําการ
วิเคราะห์อย่างเพียงพอที่จะตัดสินใจว่าตราสารในกลุ่มเข้ าตามเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ ข4.1.23 ถึง
ข4.1.24 หรือไม่ (ดูย่อหน้ าที่ ข4.1.18 สําหรับแนวทางทางปฏิบัติของลักษณะกระแสเงินสด
ตามสัญญาที่มีเฉพาะผลกระทบขั้นต้ น)
ข4.1.26 ถ้ าผู้ถือไม่ สามารถประเมินเงื่อนไขในย่ อหน้ าที่ ข4.1.21 ณ การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกได้
ระดับของตราสารนั้นจะต้ องถูกวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน หากกลุ่มของ
ตราสารอ้ างอิงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ในลักษณะที่กลุ่ม
ตราสารดังกล่าว อาจไม่เข้ าเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ ข4.1.23 ถึง ข4.1.24 ระดับของตราสารนั้นจะ
ไม่เข้ าเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ ข4.1.21 และต้ องวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
อย่างไรก็ตาม ถ้ ากลุ่มของตราสารอ้ างอิงรวมตราสารหลักประกันเป็ นสินทรัพย์ท่ไี ม่เข้ าเงื่อนไข
ในย่อหน้ าที่ ข4.1.23 ถึง ข4.1.24 ความสามารถในการครอบครองสินทรัพย์เหล่านี้อาจจะไม่
เข้ า ข่ า ยสํา หรั บ บังคับใช้ ตามย่ อหน้ า นี้ ถ้ า กิจ การไม่ ทาํ สัญญาโดยมีความตั้งใจที่จะควบคุ ม
หลักประกัน
ทางเลือกในการเลือกกําหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินวัดมู ลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน (หมวดที่ 4.1 และ 4.2)
ข4.1.27 ตามเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ 4.1.5 และ 4.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อนุญาตให้
กิ จ การเลื อ กกํา หนดให้ สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น หนี้ สิ น ทางการเงิ น หรื อ กลุ่ ม ของเครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน (สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงินหรือทั้งสองประเภท) แสดงด้ วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนโดยการการวัดมูลค่าด้ วยวิธนี ้ ีส่งผลให้ มีข้อมูลที่เกี่ยวข้ องมากขึ้น
ข4.1.28 การตัดสินใจของกิจการที่จะเลือกกําหนดให้ สนิ ทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงินแสดง
ด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนจะคล้ ายกับการเลือกใช้ นโยบายการบัญชี (ถึงแม้ จะ
แตกต่างจากการเลือกนโยบายการบัญชีคือไม่จาํ เป็ นต้ องนํามาถือปฏิบัติกบั ธุรกรรมที่คล้ ายกัน
ทั้งหมดอย่ างต่ อเนื่อง) เมื่อกิจการมีทางเลื อกตามย่ อหน้ าที่ 14.2 ของมาตรฐานการบัญชี
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ฉบับที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
กําหนดว่านโยบายการบัญชีท่เี ลือกใช้ ทาํ ให้ งบการเงินให้ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ และเกี่ยวข้ องกับ
การตัดสินใจมากขึ้นสําหรับส่วนที่เกี่ยวกับผลกระทบของรายการ เหตุการณ์อ่นื หรือสถานการณ์
ที่มีต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินการ และกระแสเงินสดของกิจการ เช่ น ในกรณีท่ีกิจการ
เลือกกําหนดให้ หนี้สนิ ทางการเงินวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน ย่อหน้ าที่
4.2.2 กล่าวถึงสองกรณีท่จี ะต้ องให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ มากขึ้น ดังนั้นในการเลือกดังกล่าว
ตามย่ อหน้ าที่ 4.2.2 กิจการจะต้ องแสดงให้ เห็นถึงการเลือกหรือไม่ เลือกตามสถานการณ์ท้งั
สองสถานการณ์
การเลือกกําหนดเพือ่ ขจัดหรือลดการจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชีอย่างมีนยั สําคัญ
ข4.1.29 การวัดมูลค่ าสินทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงิน และการรั บรู้การเปลี่ยนแปลงใน
มู ล ค่ า ที่เ กิด ขึ้ นจะขึ้ นอยู่ กับ การจั ด ประเภทของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น และการพิ จ ารณาว่ า
เครื่องมือทางการเงินนั้นถือเป็ นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสี่ยงที่เลือก
กําหนดขึ้นหรือไม่ ข้ อกําหนดดังกล่ าวอาจก่อให้ เกิดความไม่ สอดคล้ องในการวัดมูลค่ าและ
การรับรู้รายการ (บางครั้งอาจอ้ างอิงถึงการจับคู่อย่ างไม่ เหมาะสมทางการบัญชี) เช่ น หาก
กิจการไม่ เลือกกําหนดให้ เครื่องมือทางการเงินแสดงมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือ
ขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินรายการหนึ่งอาจจัดประเภท และวัดมูลค่ าภายหลังด้ วยมูลค่ า
ยุ ติธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุน ในขณะที่หนี้ สินอีกรายการหนึ่งที่กิจการพิ จารณาว่ ามีความ
เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ดังกล่าวต้ องวัดมูลค่าภายหลังด้ วยราคาทุนตัดจําหน่าย (ซึ่งไม่มีการรับรู้
การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม) จากสถานการณ์ ดั ง กล่ า ว กิ จ การอาจได้ ข้ อ สรุ ป ว่ า
งบการเงินของกิจการจะให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจได้ มากกว่าหากทั้งสินทรัพย์และ
หนี้สนิ นั้นมีการวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
ข4.1.30 ตัวอย่ างต่ อไปนี้แสดงให้ เห็นถึงกรณีท่ีเข้ าเงื่อนไขที่กาํ หนดข้ างต้ น ซึ่ งในทุ กกรณีกิจการอาจ
ใช้ เงื่อนไขข้ างต้ นในการเลือกกําหนดให้ สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินแสดงด้ วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนได้ หากเป็ นไปตามหลักการในย่อหน้ าที่ 4.1.5 หรือ 4.2.2.1
ข4.1.30.1 กิจการมีหนี้ สินภายใต้ สัญญาประกันภัยซึ่ งการวัดมูลค่ าได้ นําข้ อมู ลในปั จ จุ บัน
มาร่ ว มพิ จ ารณา (ตามที่อ นุ ญ าตในย่ อ หน้ า ที่ 24 ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 4 เรื่ อ ง สัญ ญาประกัน ภัย ) และมี สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิน ที่
กิจการพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้ องกัน ซึ่งในกรณีดังกล่าวหากกิจการไม่กาํ หนดให้
แสดงมูลค่ าด้ วยมู ลค่ ายุ ติธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุ นจะถูกวัดมู ลค่ าด้ วยมู ล ค่ า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือราคาทุนตัดจําหน่าย
ข4.1.30.2 กิจการมีสนิ ทรัพย์ทางการเงิน หนี้สนิ ทางการเงิน หรือทั้งสองประเภทซึ่งมีการร่วม
รับความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมในทิศทางตรงข้ า มกัน และมีแนวโน้ มที่จ ะหั ก กลบกันในที่สุด
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อย่างไรก็ตาม มีเพียงเครื่องมือทางการเงินบางประเภทเท่านั้นที่มีการวัดมูลค่าที่
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน (ได้ แก่ อนุพันธ์ หรือที่ถูกจัดประเภทเป็ นถือ
ไว้ เพื่อค้ า) นอกจากนี้ อาจรวมถึงกรณีท่ีไม่ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของการบัญชี
ป้ องกันความเสี่ยง เช่น ไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดในเรื่องความมีประสิทธิผลในการ
ป้ องกันความเสี่ยงตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 6.4.1
ข4.1.30.3 กิจการมีสนิ ทรัพย์ทางการเงิน หนี้สนิ ทางการเงิน หรือทั้งสองประเภทซึ่งมีการร่วม
รับความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมในทิศทางตรงข้ ามกันและมีแนวโน้ มที่จะหักกลบกันในที่สดุ และ
ไม่มีสนิ ทรัพย์ทางการเงิน หรือหนี้สนิ ทางการเงินที่จะเข้ าเงื่อนไขเป็ นเครื่องมือที่ใช้
ป้ องกัน ความเสี่ย ง เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นกํา ไรหรื อ
ขาดทุน นอกจากนี้ การไม่สามารถปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยงจะทําให้
เกิดความไม่สอดคล้ องในการรับรู้รายการกําไรและขาดทุนอย่ างมีนัยสําคัญ เช่ น
กิจการซื้อกลุ่มของเงินให้ สนิ เชื่อโดยการออกหุ้นกู้ท่มี ีการซื้อขายกันในตลาด โดยที่
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของทั้งสองรายการดังกล่าวมีแนวโน้ มที่จะหัก
กลบกันได้ นอกจากนี้ หากกิจการมีการซื้อขายหุ้ นกู้เป็ นประจํา แต่ แทบจะไม่ มี
รายการซื้ อขายเงินให้ สิน เชื่ อ การรายงานทั้งเงินให้ สินเชื่ อและหุ้ นกู้ด้ วยมู ลค่ า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนจะช่วยไม่ให้ เกิดความไม่สอดคล้ องในช่วงเวลาของ
การรับรู้รายการกําไรและขาดทุนซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ารายการทั้งสองด้ วย
ราคาทุนตัดจําหน่ายและรับรู้กาํ ไรและขาดทุนเมื่อมีการซื้อคืนหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
ข4.1.31 กรณีตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าก่อน ซึ่งมีการเลือกกําหนดให้ สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ
ทางการเงินวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน จะช่วยขจัดหรือลด
ความไม่สอดคล้ องของการวัดมูลค่าหรือการรับรู้รายการได้ อย่างมีนัยสําคัญ และให้ ข้อมูลที่
เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจได้ มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้ ว กิจการไม่จาํ เป็ นต้ อง
วั ด มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ทั้ ง หมดหรื อ รั บ รู้ ความไม่ ส อดคล้ องในช่ ว งเวลาเดี ย วกั น
การเหลื่อมเวลาที่สมเหตุสมผลอาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากรายการที่เกิดขึ้นแต่ละรายการได้ เลือก
กําหนดให้ รับรู้มูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน และในขณะที่มีการ
รับรู้มูลค่าเมื่อเริ่มแรกนั้นสามารถคาดการณ์ได้ ว่ารายการอื่นๆ ที่เหลือจะเกิดขึ้น
ข4.1.32 กิจการไม่ควรเลือกกําหนดให้ บางส่วนของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินที่มีความ
ไม่ ส อดคล้ องกัน ให้ แสดงมู ลค่ า ด้ วยมู ลค่ า ยุ ติธรรมผ่ า นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น หากการกํา หนด
ดังกล่ าวไม่ช่วยขจัดหรือลดความไม่สอดคล้ องที่เกิดขึ้นได้ อย่างมีนัยสําคัญ และไม่ทาํ ให้ เกิด
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจได้ มากขึ้น แต่กจิ การสามารถเลือกกําหนดให้ แสดงมูลค่าด้ วย
มู ล ค่ า ยุ ติธ รรมผ่ า นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น กับ บางส่ ว นของสิน ทรั พย์ ท างการเงิ น หรื อหนี้ สิน ทาง
การเงินที่คล้ ายคลึงกันจํานวนหนึ่งได้ หากการกําหนดดังกล่ าวช่ วยลดความไม่ สอดคล้ องที่
เกิดขึ้นได้ อย่างมีนัยสําคัญ เช่น กิจการมีหนี้สนิ ทางการเงินที่คล้ ายคลึงกันจํานวนหนึ่งมูลค่ารวม
100 และมีสนิ ทรัพย์ทางการเงินที่คล้ ายคลึงกันจํานวนหนึ่งมูลค่ารวม 50 โดยที่สนิ ทรัพย์และ
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หนี้สนิ ดังกล่าววัดมูลค่าบนหลักการที่ต่างกัน กิจการอาจต้ องการลดความไม่สอดคล้ องในการ
วัดมูลค่ าอย่ างมีนัยสําคัญด้ วยการเลือกกําหนดให้ สินทรัพย์ท้ังหมด และเพียงบางส่วนของ
หนี้สิน (เช่ น หนี้สินแต่ละรายการที่เมื่อรวมกันมีมูลค่ารวม 45) ให้ รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
ด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากการเลือกกําหนดให้ แสดงมูลค่า
ด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนต้ องนํามาถือปฏิบัติกับเครื่องมือทางการเงินแต่ ละ
รายการทั้งจํานวน กิจการในตัวอย่างนี้ต้องเลือกกําหนดหนี้สินรายการหนึ่งหรือหลายรายการ
ให้ แ สดงมู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ทั้ง จํา นวน โดยไม่ ส ามารถเลื อ ก
กําหนดการวัดมู ลค่ าดังกล่ าวเฉพาะกับส่ วนประกอบใดส่วนประกอบหนึ่งของหนี้สินแต่ ละ
รายการนั้น (เช่น การเปลี่ยนแปลงสําหรับมูลค่าเฉพาะที่เกิดจากความเสี่ยงประเภทใดประเภท
หนึ่ง เช่ น การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยอ้ างอิง) หรือเฉพาะกับสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่ง
(ร้ อยละ) ของหนี้สนิ แต่ละรายการ
กลุ่มของหนี้ สินทางการเงิน หรือสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้ สินทางการเงินถู กจัดการ
และประเมินผลบนพื้ นฐานของมูลค่ายุติธรรม
ข4.1.33 กิจ การอาจบริ หารจัด การกลุ่ มหนี้ สิน ทางการเงิน หรื อทั้งสิน ทรั พ ย์ ทางการเงิ น และหนี้ สิน
ทางการเงิ น และประเมิ น ผลการบริ ห ารตามลั ก ษณะของการวั ด มู ล ค่ า กลุ่ ม ของเครื่ อ งมื อ
ทางการเงินดังกล่ าวด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน ซึ่งทําให้ ข้อมูลเกี่ยวข้ องกับการ
ตั ด สิน ใจมากขึ้ น ประเด็น ที่ส าํ คั ญ คื อ การพิ จ ารณาแนวทางที่กิจ การใช้ ใ นการบริ ห ารและ
ประเมินผลการบริหาร แทนการมุ่งเน้ นการพิจารณาลักษณะของเครื่องมือทางการเงินนั้น
ข4.1.34 ตัวอย่างเช่น กิจการอาจใช้ เงื่อนไขข้ างต้ นในการเลือกกําหนดให้ หนี้สนิ ทางการเงินแสดงมูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนได้ หากเป็ นไปตามหลักการในย่อหน้ าที่ 4.2.2.2 และ
กิจการมีสินทรั พย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ซึ่งมีการร่ วมรับความเสี่ยงตั้งแต่ หนึ่ง
ประเภทขึ้นไป และความเสี่ยงดังกล่าวถูกบริหารและประเมินผลบนพื้นฐานของมูลค่ายุติธรรม
ตามที่กาํ หนดไว้ ในนโยบายการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่จัดทําขึ้นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เช่น
กิจการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้ อน ซึ่งประกอบไปด้ วยอนุพันธ์แฝงหลายประเภทและมี
การบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นบนหลักการของมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ เครื่องมือทางการเงินทั้งที่
เป็ นอนุพันธ์และไม่ใช่อนุพันธ์
ข4.1.35 ตามที่ได้ กล่าวไปข้ างต้ น เงื่อนไขนี้ข้ ึนอยู่กบั แนวทางที่กจิ การบริหารจัดการและประเมินมูลค่า
กลุ่มของเครื่องมือทางการเงินที่กาํ ลังพิจารณา ดังนั้น (ขึ้นอยู่กับข้ อกําหนดในเรื่องการเลือก
กําหนดการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก) กิจการซึ่งเลือกกําหนดให้ หนี้สนิ ทางการเงินแสดงมูลค่า
ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ภายใต้ เ งื่ อ นไขข้ อ นี้ ก็จ ะเลื อ กกํา หนดหนี้ สิ น
ทางการเงินทุกประเภทที่มีคุณสมบัติซ่ึงมีการบริหารและประเมินมูลค่าร่วมกัน
ข4.1.36 เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับกลยุทธ์ของกิจการไม่จาํ เป็ นต้ องจัดทําอย่างครอบคลุม แต่ควรเพียงพอ
สําหรับการแสดงให้ เห็นว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 4.2.2.2 เอกสารดังกล่าว
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ไม่ ต้องจัดทําสําหรับเครื่องมือทางการเงินแต่ละรายการ โดยอาจจัดทําเป็ นกลุ่มได้ เช่ น หาก
ระบบในการบริ ห ารแผนกงานหนึ่ ง ๆ ได้ รั บ การอนุ มั ติจ ากผู้ บ ริ ห ารสํา คั ญ ของกิจการแล้ ว
สามารถแสดงให้ เห็นอย่ างชัดเจนว่ าการประเมินผลการบริ หารแผนกงานอยู่ บนหลักการนี้
กิจการไม่ จําเป็ นต้ องจัดทําเอกสารใดเพิ่มเติมเพื่ อแสดงว่ าเป็ นไปตามเงื่อนไขในย่ อหน้ าที่
4.2.2.2 อีก
อนุ พนั ธ์แฝง (หมวดที่ 4.3)
ข4.3.1

เมื่ อ กิจ การเข้ า เป็ นคู่ สัญ ญาของสัญ ญาแบบผสมที่สัญ ญาหลั ก ไม่ ไ ด้ เ ป็ นสิน ทรั พ ย์ ท่ีอ ยู่ ใ น
ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ย่อหน้ าที่ 4.3.3 กําหนดให้ กิจการต้ อง
ระบุอนุ พันธ์แฝงนั้น และประเมินว่ าจําเป็ นต้ องแยกแสดงจากสัญญาหลักหรื อไม่ ในกรณีท่ี
จําเป็ นต้ องแยกแสดงจากสัญญาหลัก กิจการต้ องวัดมูลค่าอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกและวัดมูลค่าภายหลังด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน

ข4.3.2

หากสัญญาหลักไม่มีการระบุหรือกําหนดวันครบกําหนดไว้ ล่วงหน้ า และแสดงถึงส่วนได้ เสีย
คงเหลือในสินทรัพย์สุทธิของกิจการ ลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยง (ของสัญญาหลัก)
คือลักษณะของตราสารทุน และอนุพันธ์แฝงจําเป็ นต้ องมีลักษณะของส่วนได้ เสียที่สมั พันธ์กบั
กิจการเดียวกันจึงจะพิจารณาได้ ว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิด หากสัญญาหลักไม่ใช่ตราสารทุน
และมี ลั ก ษณะตามคํา นิ ย ามของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ดั ง นั้ น ลั ก ษณะเชิ ง เศรษฐกิจ และ
ความเสี่ยง (ของสัญญาหลัก) คือลักษณะของตราสารหนี้

ข4.3.3

อนุพันธ์แฝงประเภทที่ไม่ใช่สิทธิเลือก (เช่น อนุพันธ์แฝงที่เป็ นสัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญา
แลกเปลี่ ยน) จะถู กแยกออกจากสัญญาหลั กโดยพิ จารณาจากเงื่อนไขที่ระบุไว้ ชัดเจนหรื อ
โดยนัย เพื่อที่จะส่งผลให้ อนุพันธ์แฝงดังกล่าวมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับศูนย์ ณ การรับรู้รายการ
เมื่อเริ่มแรก ส่วนอนุ พันธ์แฝงประเภทสิทธิเลือก (เช่ น อนุ พันธ์แฝงที่เป็ นสิทธิเลือกที่จะขาย
สิทธิเลือกที่จะซื้อ มูลค่ าสูงสุด มูลค่ าตํ่าสุด หรือ สิทธิท่ีจะแลกเปลี่ยน) จะถูกแยกออกจาก
สัญญาหลักโดยพิจารณาจากเงื่อนไขของส่วนที่เป็ นสิทธิเลือก มูลค่าของสัญญาหลักที่แสดงใน
บัญชีเมื่อเริ่มแรก คือ ส่วนที่เหลือหลังจากแยกอนุพันธ์แฝงออกไปแล้ ว

ข4.3.4

โดยทั่ว ไปอนุ พั น ธ์แ ฝงหลายประเภทที่แ ฝงอยู่ ใ นสัญ ญาแบบผสมรายการเดี ย วกัน จะถู ก
พิจารณาว่าเป็ นอนุพันธ์แฝงแบบผสมหนึ่งรายการ อย่างไรก็ตาม อนุพันธ์แฝงที่ถูกจัดประเภท
เป็ นทุน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน) จะถูก
บั น ทึ ก บั ญ ชี แ ยกต่ า งหากจากอนุ พั น ธ์ แ ฝงที่ ถู ก จั ด ประเภทเป็ นสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น
นอกจากนั้ น หากสัญ ญาแบบผสมที่ป ระกอบด้ ว ยอนุ พั น ธ์แ ฝงมากกว่ า หนึ่ ง ประเภท และ
อนุพันธ์แฝงเหล่านั้นสัมพันธ์กบั ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงที่แตกต่างกัน และสามารถแยกจากกัน
ได้ ทนั ที และเป็ นอิสระต่อกัน อนุพันธ์แฝงเหล่านี้จะถูกบันทึกบัญชีแยกจากกัน
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ข4.3.5

ตั ว อย่ า งต่ อ ไปนี้ แสดงถึ ง ลั ก ษณะเชิ ง เศรษฐกิ จ และความเสี่ ย งของอนุ พั น ธ์ แ ฝงที่ ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดกับสัญญาหลัก (ย่อหน้ าที่ 4.3.3.1) ตามตัวอย่างต่อไปนี้สมมติว่า
อนุพันธ์แฝงมีลักษณะตามข้ อกําหนดที่ระบุในย่อหน้ าที่ 4.3.3.2 และ 4.3.3.3 โดยกิจการต้ อง
บันทึกบัญชีอนุพันธ์แฝงแยกต่างหากจากสัญญาหลัก
ข4.3.5.1 สัญญาสิทธิท่จี ะขาย ที่แฝงอยู่ในเครื่องมือทางการเงินที่ทาํ ให้ ผ้ ูถือมีสิทธิเรียกร้ อง
ให้ ผ้ ูออกซื้อคืนเครื่องมือทางการเงินด้ วยเงินสดหรือสินทรัพย์อ่ ืน ที่ผันแปรตาม
การเปลี่ ย นแปลงในราคาหรื อ ดั ช นี ข องหุ้ น หรื อ สิน ค้ า โภคภั ณ ฑ์ จะถื อ ว่ า ไม่ มี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดกับตราสารหนี้ท่เี ป็ นสัญญาหลัก
ข4.3.5.2 สิทธิหรือข้ อกําหนดโดยอัตโนมัติท่ีจะขยายระยะเวลาครบกําหนดที่เหลืออยู่ของ
ตราสารหนี้ ซึ่ งไม่ มีความสัมพั นธ์อย่ างใกล้ ชิดกับตราสารหนี้ ที่เป็ นสัญญาหลั ก
เว้ นแต่ จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยให้ เป็ นอัตราตลาดปั จจุ บันในช่ วงที่มีการขยาย
ระยะเวลา หากกิจการออกตราสารหนี้และผู้ถือตราสารหนี้ดังกล่ าวมีการขายสิทธิ
เลือกที่จะซื้อตราสารหนี้ดังกล่าวให้ กบั บุคคลที่สาม ผู้ออกจะพิจารณาว่าสิทธิเลือกที่
จะซื้ อดั ง กล่ า วเป็ นการขยายระยะเวลาครบกํา หนดของตราสารหนี้ ถ้ า ผู้ อ อก
มีส่วนร่ วมหรืออํานวยความสะดวกในการขายตราสารหนี้ ซึ่งเป็ นผลมาจากการใช้
สิทธิเลือกที่จะซื้อนั้น
ข4.3.5.3 ตราสารหนี้หรือสัญญาประกันภัยที่เป็ นสัญญาหลัก ซึ่งการจ่ายเงินต้ นหรือดอกเบี้ย
สัม พั น ธ์ กับ ดั ช นี ต ราสารทุ น ที่แ ฝงอยู่ ถือ ว่ า ไม่ มี ค วามสัม พั น ธ์อ ย่ า งใกล้ ชิ ด กับ
สัญญาหลัก เนื่องจากความเสี่ยงของสัญญาหลักและอนุพันธ์แฝงไม่คล้ ายคลึงกัน
ข4.3.5.4 ตราสารหนี้หรือสัญญาประกันภัยที่เป็ นสัญญาหลัก ซึ่งการจ่ายเงินต้ นหรือดอกเบี้ย
สัมพันธ์กบั ดัชนีสนิ ค้ าโภคภัณฑ์ท่แี ฝงอยู่ ถือว่าไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดกับ
สัญญาหลัก เนื่องจากความเสี่ยงของสัญญาหลักและอนุพันธ์แฝงไม่คล้ ายคลึงกัน
ข4.3.5.5 สัญญาสิทธิท่จี ะซื้อ สัญญาสิทธิท่จี ะขาย สิทธิชาํ ระเงินก่อนครบกําหนด ที่แฝงอยู่
ในตราสารหนี้ท่ีเป็ นสัญญาหลักหรื อสัญญาประกันภัย ถือว่ าไม่ มีความสัมพั นธ์
อย่างใกล้ ชิดกับสัญญาหลัก เว้ นแต่
ข4.3.5.5.1 ราคาใช้ สทิ ธิจะเท่ากับราคาทุนตัดจําหน่ายโดยประมาณของตราสาร
หนี้ในวันที่มีการใช้ สิทธิแต่ ละครั้งหรือมูลค่ าตามบัญชีของสัญญา
ประกันภัยหลัก หรือ
ข4.3.5.5.2 ราคาใช้ สิท ธิข องสิท ธิชํา ระเงิ น ก่ อ นครบกํา หนดสามารถคื น เงิ น
ให้ แก่ผ้ ูให้ ก้ ูเป็ นจํานวนเงินเท่ากับมูลค่าปั จจุ บันโดยประมาณของ
ดอกเบี้ยที่สญ
ู เสียไปจากระยะเวลาที่เหลือของสัญญาหลัก ดอกเบี้ย
ที่สูญเสียไปเท่ากับเงินต้ นที่จ่ายคืนก่อนครบกําหนดคูณด้ วยความ
แตกต่ างของอัตราดอกเบี้ย ความแตกต่ างของอัตราดอกเบี้ยคือ
ส่ ว นเกิ น ของอั ต ราดอกเบี้ ยที่ แ ท้ จ ริ ง ของสั ญ ญาหลั ก กั บ อั ต รา
ดอกเบี้ยที่แท้ จริงที่กิจการจะได้ รับ ณ วันที่ชาํ ระเงินก่อนครบกําหนด
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ถ้ านํากลับไปลงทุนใหม่ในสัญญาที่คล้ ายคลึงกันสําหรับระยะเวลาที่
เหลือของสัญญาหลัก
การประเมินว่ าสัญญาสิทธิท่ีจะซื้อหรือสัญญาสิทธิท่ีจะขายมีความสัมพันธ์อย่ าง
ใกล้ ชิดกับตราสารหนี้ท่เี ป็ นสัญญาหลักหรือไม่ จะถูกพิจารณาก่อนที่จะมีการแยก
องค์ประกอบที่เป็ นทุน ภายใต้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่ อง การแสดง
รายการเครื่องมือทางการเงิน
ข4.3.5.6 อนุ พั น ธ์ด้ า นเครดิ ต ที่แ ฝงอยู่ ใ นตราสารหนี้ ที่เ ป็ นสัญ ญาหลั ก และอนุ ญ าตให้
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่ง (“ผู้รับผลประโยชน์”) โอนความเสี่ยงด้ านเครดิตของสินทรัพย์
อ้ า งอิงเฉพาะรายการ ซึ่ ง อาจไม่ มีความเป็ นเจ้ า ของไปยั งคู่ สัญ ญาอีก ฝ่ ายหนึ่ ง
(“ผู้คาํ้ ประกัน”) และถือว่ าไม่ มีความสัมพันธ์อย่ างใกล้ ชิดกับตราสารหนี้ท่เี ป็ น
สัญญาหลัก อนุพันธ์ด้านเครดิตดังกล่าวอนุญาตให้ ผ้ ูคาํ้ ประกันรับโอนความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์อ้างอิง โดยไม่จาํ เป็ นต้ องเป็ นเจ้ าของสินทรัพย์น้ันโดยตรง
ข4.3.6

ตัวอย่ างของสัญญาแบบผสม ได้ แก่ เครื่องมือทางการเงินที่ให้ สิทธิผ้ ูถือในการขายเครื่องมือ
ทางการเงินคื นให้ แก่ ผ้ ู ออก โดยแลกกับเงินสดหรื อสินทรั พย์ ทางการเงินอื่นที่ผันแปรตาม
การเปลี่ ย นแปลงของดั ช นี ต ราสารทุ น หรื อ ดั ช นี สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ซ่ึ ง อาจเพิ่ ม ขึ้ นหรื อ ลดลง
(“เครื่องมือทางการเงินที่มีสิทธิขายคืน”) เว้ นแต่ผ้ ูออกจะเลือกกําหนดในการรับรู้รายการเมื่อ
เริ่มแรกให้ เครื่ องมือทางการเงินที่มีสิทธิขายคืนเป็ นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมู ลค่ า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน โดยเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะถูกกําหนดให้ แยกอนุ พันธ์
แฝงออกมา (เช่ น การจ่ ายเงิ นต้ นตามดัชนี) ตามย่ อหน้ าที่ 4.3.3 เนื่องจากสัญญาหลั กคื อ
ตราสารหนี้ภายใต้ ย่อหน้ าที่ ข4.3.2 และการจ่ายเงินต้ นตามดัชนีไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิด
กับตราสารหนี้ท่เี ป็ นสัญญาหลัก ภายใต้ ย่อหน้ าที่ ข4.3.5.1 ทั้งนี้ เนื่องจากการจ่ายคืนเงินต้ น
สามารถเพิ่มขึ้นและลดลง จึงถือว่าอนุพันธ์แฝงเป็ นอนุพันธ์ประเภทที่ไม่ให้ สิทธิเลือกที่จะซื้อ
หรือจะขาย โดยมูลค่าของอนุพันธ์แฝงดังกล่าวจะถูกกําหนดตามตัวแปรอ้ างอิง

ข4.3.7

ในกรณีของเครื่องมือทางการเงินที่ให้ สิทธิขายคืน ซึ่งสามารถขายคืนได้ ตลอดเวลา โดยได้ รับ
เงินสดในจํานวนเท่ากับสัดส่วนที่ถืออยู่ในมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกิจการ (เช่น หน่วยลงทุนใน
กองทุนเปิ ด หรือ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน) การแยกอนุพันธ์แฝงและบันทึกบัญชี
สํา หรั บ แต่ ละองค์ประกอบ ทํา ให้ ท ราบมู ลค่ าไถ่ ถอนของสัญญาแบบผสม ซึ่ งต้ องชําระ ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หากผู้ถอื ใช้ สทิ ธิในการขายเครื่องมือทางการเงินนั้นคืนให้ กบั ผู้ออก

ข4.3.8

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงถึงลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงของอนุพันธ์แฝงที่มีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ ชิดกับลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงของสัญญาหลัก ในตัวอย่างเหล่านี้ กิจการ
ไม่ต้องบันทึกบัญชีอนุพันธ์แฝงแยกต่างหากจากสัญญาหลัก
ข4.3.8.1 อนุพันธ์แฝงซึ่งตัวแปรอ้ างอิง คืออัตราดอกเบี้ยหรือดัชนีอตั ราดอกเบี้ยซึ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงจํานวนเงินของดอกเบี้ยที่จะมีการจ่ายหรือที่จะได้ รับจากสัญญาหลักที่
เป็ นสัญญาหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยหรือสัญญาประกันภัย ถือว่ ามีความสัมพันธ์
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อย่างใกล้ ชิดกับสัญญาหลัก เว้ นแต่ สัญญาแบบผสมที่สามารถจ่ายชําระด้ วยวิธกี าร
ที่ทาํ ให้ ผ้ ู ถือไม่ ได้ รับเงินลงทุนเกือบทั้งหมดคืน หรื ออนุ พันธ์แฝงสามารถเพิ่ ม
อัตราผลตอบแทนเมื่อเริ่มต้ นจากสัญญาหลักให้ แก่ผ้ ูถือได้ อย่างน้ อยสองเท่า และ
ส่งผลให้ ได้ รับอัตราผลตอบแทนอย่ างน้ อยสองเท่าจากอัตราผลตอบแทนตลาด
สําหรับสัญญาที่มีเงื่อนไขเหมือนกับสัญญาหลัก
ข4.3.8.2 อัตราตํ่าสุดหรืออัตราสูงสุดที่แฝงอยู่ในอัตราดอกเบี้ยของสัญญาหนี้สนิ หรือสัญญา
ประกันภัย ถือว่ ามีความสัมพันธ์อย่ างใกล้ ชิดกับสัญญาหลัก หากอัตราสูงสุดที่
กํา หนดไว้ เท่ า กับ หรื อสูงกว่ า อัต ราดอกเบี้ ย ตลาด และอัต ราตํ่า สุด ที่กาํ หนดไว้
เท่ากับหรือตํ่ากว่ าอัตราดอกเบี้ยตลาดในขณะที่มีการออกสัญญานั้น และอัตรา
สูงสุดหรืออัตราตํ่าสุดนั้นไม่ได้ เป็ นการปรับมูลค่าทางการเงินเมื่อเปรียบเทียบกับ
สั ญ ญาหลั ก ในทํา นองเดี ย วกั น เงื่ อ นไขที่ป ระกอบอยู่ ใ นสั ญ ญาซื้ อหรื อ ขาย
สินทรัพย์ (เช่ น สินค้ าโภคภัณฑ์) ที่กาํ หนดอัตราสูงสุดและอัตราตํ่าสุดของราคา
ที่จะจ่ายหรือได้ รับสําหรับสินทรัพย์น้ัน มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดกับสัญญาหลัก
หากทั้งอัตราสูงสุดและอัตราตํ่าสุดอยู่ ในฐานะขาดทุน ณ วันเริ่มต้ นและไม่ ได้ มี
ผลในการปรับมูลค่าทางการเงิน
ข4.3.8.3 อนุพันธ์แฝงประเภทอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งทําให้ การจ่ายเงินต้ น
หรือดอกเบี้ยถูกกําหนดเป็ นเงินตราต่างประเทศและแฝงอยู่ในตราสารหนี้ท่เี ป็ น
สัญญาหลัก (เช่น หุ้นกู้ท่มี ีสองอัตราแลกเปลี่ยน (dual currency bond)) ถือว่ามี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดกับตราสารหนี้ท่เี ป็ นสัญญาหลัก อนุพันธ์ดังกล่าวไม่ถูก
แยกออกจากสัญญาหลัก เนื่องจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ กําหนดให้ กาํ ไร
และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็ นตัวเงินต้ อง
ถูกรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
ข4.3.8.4 อนุพันธ์แฝงประเภทอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งแฝงอยู่ในสัญญาหลัก
ซึ่งเป็ นสัญญาประกันภัย หรือไม่ใช่เครื่องมือทางการเงิน (เช่น สัญญาซื้อหรือขาย
รายการที่ไม่ ใช่ รายการทางการเงินซึ่ งราคาของรายการถู กกําหนดเป็ นเงิน ตรา
ต่ างประเทศ) ถือว่ ามีความสัมพันธ์อย่ างใกล้ ชิดกับสัญญาหลัก ถ้ าไม่ มีการปรับ
มูลค่าทางการเงิน ไม่มีลักษณะของสิทธิเลือก และกําหนดให้ การจ่ายเงินทําในสกุล
เงินใดสกุลเงินหนึ่งต่อไปนี้
ข4.3.8.4.1 สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของคู่สญ
ั ญาใดๆ ในสัญญานั้น
ข4.3.8.4.2 สกุลเงินซึ่งราคาของสินค้ าหรื อบริ การที่จะได้ รับมาหรื อที่จะต้ อง
ส่งมอบถูกกําหนดเป็ นปกติในการค้ าทั่วโลก (เช่น สกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐสําหรับรายการซื้อขายนํา้ มันดิบ)
ข4.3.8.4.3 สกุลเงินซึ่งใช้ โดยทั่วไปในสัญญาซื้อหรือขายรายการที่ไม่ใช่รายการ
ทางการเงินในสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจซึ่งรายการนั้นเกิดขึ้น
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ข4.3.8.5

ข4.3.8.6

ข4.3.8.7

ข4.3.8.8

(เช่ น สกุลเงินที่มีความมั่นคงและมีสภาพคล่อง ซึ่งใช้ โดยทั่วไปใน
ธุรกิจของท้ องถิ่นหรือการค้ าทั่วโลก)
สิทธิท่จี ะชําระเงินก่อนครบกําหนดที่แฝงอยู่ในส่วนที่เป็ นดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว
หรื อ ส่ ว นที่เ ป็ นเงิ น ต้ น เพี ย งอย่ า งเดีย ว ถือ ว่ า มี ค วามสัม พั น ธ์อย่ า งใกล้ ชิด กับ
สัญญาหลัก ถ้ าหากว่าสัญญาหลัก
ข4.3.8.5.1 แรกเริ่มเกิดขึ้นจากการแยกสิทธิท่จี ะรับกระแสเงินสดตามสัญญา
ของสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งโดยตนเองไม่มีอนุพันธ์แฝง และ
ข4.3.8.5.2 ไม่ มีเงื่อนไขใดที่ไม่ ได้ แสดงอยู่ ในสัญญาหนี้ สินเดิมที่เป็ นสัญญา
หลัก
อนุพันธ์แฝงในสัญญาเช่าที่เป็ นสัญญาหลัก ถือว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดกับ
สัญญาหลัก หากอนุพันธ์แฝงคือ
ข4.3.8.6.1 ดัชนีท่ีเกี่ยวข้ องกับเงินเฟ้ อ เช่ น ดัชนีการจ่ ายค่ าเช่ าต่ อดัชนีราคา
ผู้บริโภค (ถ้ าหากว่าสัญญาเช่านั้นไม่มีการปรับมูลค่าทางการเงินและ
ดัชนีมีความสัมพันธ์กบั เงินเฟ้ อในสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจของ
กิจการ)
ข4.3.8.6.2 ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นที่มีเงื่อนไขอ้ างอิงกับการขายที่เกี่ยวข้ อง หรือ
ข4.3.8.6.3 ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นที่มีเงื่อนไขอ้ างอิงกับอัตราดอกเบี้ยผันแปร
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ที่แฝงอยู่ในเครื่องมือทางการเงินหลักหรือ
สัญญาประกันภัยที่เป็ นสัญญาหลักจะถือว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดกับสัญญา
หลักดังกล่ าว หากการจ่ ายเงินถูกกําหนดในรูปของหน่ วยลงทุนที่สะท้ อนมู ลค่ า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ในกองทุน ลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
เป็ นเงื่ อ นไขตามสั ญ ญาที่ ก ํา หนดการจ่ า ยเงิ น ชํา ระเงิ น ในรู ป ของหน่ ว ยของ
เงินลงทุนในกองทุนทั้งภายในและภายนอก
อนุ พันธ์ท่ีแฝงอยู่ ในสัญญาประกันภัยจะถือว่ ามีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับสัญญา
ประกันภัยซึ่งเป็ นสัญญาหลัก หากอนุพันธ์แฝงและสัญญาประกันภัยที่เป็ นสัญญา
หลักมีความเกี่ยวข้ องกันจนทําให้ กจิ การไม่สามารถวัดมูลค่าของอนุพันธ์แฝงแยก
ต่างหากได้ (กล่าวคือ ไม่สามารถวัดมูลค่า โดยไม่พิจารณาควบคู่ไปกับสัญญาหลักได้ )

ตราสารทีม่ ีอนุพนั ธ์แฝง
ข4.3.9

ตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ ข4.3.1 เมื่อกิจการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาของสัญญาแบบผสมที่สญ
ั ญาหลัก
ไม่ได้ เป็ นสินทรัพย์ท่อี ยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ และมีอนุพันธ์
แฝงหนึ่งรายการหรือมากกว่า ย่อหน้ าที่ 4.3.3 กําหนดให้ กจิ การต้ องระบุอนุพันธ์แฝงนั้น และ
ประเมินว่ าจําเป็ นต้ องแยกแสดงจากสัญญาหลักหรื อไม่ ในกรณีท่ีจาํ เป็ นต้ องแยกแสดงจาก
สัญญาหลัก กิจการต้ องวัดมูลค่าอนุ พันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
และวัดมูลค่าภายหลัง ข้ อกําหนดนี้อาจจะทําให้ การวัดมูลค่าซับซ้ อนยิ่งขึ้นหรือมีความน่าเชื่อถือ
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น้ อยลงกว่าการวัดมูลค่าตราสารทั้งหมดด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน ด้ วยเหตุผล
ดังกล่ าว มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จึงอนุญาตให้ สามารถเลือกกําหนดให้ สัญญา
แบบผสมทั้งหมดวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
ข4.3.10 ข้ อ กํา หนดดั ง กล่ า วสามารถนํา ไปปฏิบั ติ ไ ด้ แม้ ว่ า ย่ อ หน้ า ที่ 4.3.3 จะกํา หนดให้ ต้ อ งแยก
อนุพันธ์แฝงจากสัญญาหลัก หรือห้ ามไม่ให้ แยกจากสัญญาหลัก อย่างไรก็ตาม ย่อหน้ าที่ 4.3.5
อาจไม่ เหมาะสมที่จะนําไปใช้ ในการเลือกกําหนดให้ สัญญาแบบผสมแสดงมูลค่ าด้ วยมูลค่ า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน ตามที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ 4.3.5.1 และ 4.3.5.2 เนื่องจาก
ไม่ได้ ลดความซับซ้ อนหรือช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ
การประเมินอนุพนั ธ์แฝงใหม่
ข4.3.11 ตามย่ อหน้ าที่ 4.3.3 กิจการจะต้ องประเมินว่ าจําเป็ นต้ องแยกอนุ พันธ์แฝงจากสัญญาหลัก
หรือไม่และบันทึกเป็ นอนุพันธ์เมื่อกิจการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาในครั้งแรก โดยห้ ามประเมินใหม่ใน
ภายหลังเว้ นแต่ จะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาซึ่งทําให้ กระแสเงินสดเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสําคัญ นอกเหนือจากที่สญ
ั ญากําหนดไว้ ให้ มีการประเมินใหม่ กิจการต้ องกําหนดว่า
เป็ นการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดอย่างมีนัยสําคัญหรือไม่ โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดที่
คาดว่าจะได้ ในอนาคตที่เกี่ยวข้ องกับอนุพันธ์แฝง สัญญาหลักหรือทั้งสัญญาหลักและอนุพันธ์
แฝงว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคตที่เคย
กําหนดไว้ ในสัญญาหรือไม่
ข4.3.12 ย่อหน้ าที่ ข4.3.11 ไม่ใช้ กบั อนุพันธ์แฝงที่รวมอยู่ในสัญญาที่ได้ มาจาก
ข4.3.12.1 การรวมธุรกิจ (ตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
เรื่อง การรวมธุรกิจ)
ข4.3.12.2 การรวมกันของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกันตามที่อธิบาย
ไว้ ในย่อหน้ าที่ ข1 ถึง ข4 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง
การรวมธุรกิจ หรือ
ข4.3.12.3 การก่อตั้งการร่วมค้ าตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
เรื่อง การร่วมการงาน หรือการประเมินความเป็ นไปได้ ณ วันที่ได้ มาซึ่งกิจการ2

2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ การได้ มาซึ่งสัญญาที่มอี นุพันธ์แฝง อันเนื่องมาจากการรวมธุรกิจ
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การจัดประเภทรายการใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงิน (หมวดที่ 4.4)
การจัดประเภทรายการใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงิน
ข4.4.1

ย่ อ หน้ า ที่ 4.4.1 กํา หนดให้ กิ จ การจั ด ประเภทรายการใหม่ ส ํา หรั บ สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น
หากโมเดลธุรกิจในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวคาดว่าจะไม่เกิดขึ้นบ่อย ผู้บริหารระดับสูงของกิจการกําหนดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมีนัยสําคัญต่อการดําเนินงานของ
กิจการและสามารถพิสูจน์แก่บุคคลภายนอกได้ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจของ
กิจการจะเกิดขึ้นได้ กต็ ่อเมื่อกิจการเริ่มต้ นหรือสิ้นสุดสภาพในการดําเนินกิจกรรมที่มีนัยสําคัญ
ต่อการดําเนินงานของกิจการ เช่น เมื่อกิจการซื้อ จําหน่ายหรือยกเลิกกลุ่มธุรกิจ ตัวอย่างของ
การเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจรวมถึงรายการต่อไปนี้
ข4.4.1.1 กิจการที่มีกลุ่มสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายในระยะสั้น กิจการซื้อบริษัท
ที่บ ริ หารสิน เชื่ อเพื่ อ การพาณิชย์แ ละมีโมเดลธุ รกิจ ที่ถือเงิ น ให้ สิน เชื่ อเพื่ อเก็บ
กระแสเงินสดตามสัญญา กลุ่มสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์จะไม่ใช่การถือไว้ เพื่อขายอีก
ต่อไป และต้ องจัดการกลุ่มสินเชื่อดังกล่ าวรวมกับการซื้อสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์
และถือทั้งหมดไว้ เพื่อเก็บกระแสเงินสดตามสัญญา
ข4.4.1.2 บริ ษั ท ให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ตั ด สิน ใจยกเลิ ก ธุ ร กิจ สิน เชื่ อ ที่อ ยู่ อ าศั ย รายย่ อ ย
ธุรกิจนั้นไม่นับเป็ นธุรกิจใหม่อีกต่อไป และบริษัทให้ บริการทางการเงินดังกล่ าว
เริ่มทําการตลาดสําหรับกลุ่มสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อขาย

ข4.4.2

การเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค์ของโมเดลธุรกิจของกิจการจะถูกกระทบก่อนวันที่จัดประเภท
รายการใหม่ เช่ น ถ้ าบริ ษัทให้ บริ การทางการเงินแห่ งหนึ่งตัดสินใจในวันที่ 15 กุมภาพั นธ์
เพื่ อยกเลิ กธุ รกิจ สิน เชื่ อที่อยู่ อ าศัยรายย่ อย ดังนั้ น จะต้ องจัดประเภทรายการใหม่ สาํ หรั บ
สินทรัพย์ทางการเงินที่ได้ รับผลกระทบทั้งหมด ณ วันที่ 1 เมษายน (ซึ่งคือวันแรกของรอบ
ระยะเวลาบัญชีถดั ไปของกิจการ) กิจการจะไม่ต้องรับธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายย่อยใหม่ หรือ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สอดคล้ องกับโมเดลธุรกิจเดิมหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์

ข4.4.3

ข้ อต่อไปนี้ไม่ถอื ว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจ
ข4.4.3.1 การเปลี่ยนแปลงความตั้งใจที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ทางการเงินโดยเฉพาะ (แม้ ใน
สถานการณ์ท่มี ีการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดอย่างมีนัยสําคัญ)
ข4.4.3.2 ไม่มีตลาดเฉพาะเป็ นการชั่วคราวสําหรับสินทรัพย์ทางการเงิน
ข4.4.3.3 การโอนสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ระหว่ า งส่ ว นต่ า งๆ ของกิจ การที่มีโ มเดลธุ ร กิจ
แตกต่างกัน
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การวัดมูลค่า (บทที่ 5)
การวัดมูลค่าเมือ่ เริม่ แรก (หมวดที่ 5.1)
ข5.1.1

มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก โดยทั่วไปคือราคา
ของรายการ (เช่น มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ ไปหรือสิ่งตอบแทนที่ได้ รับ ดูย่อหน้ าที่
ข5.1.2ก และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 13 เรื่ อ ง การวั ด มู ล ค่ า ยุ ติธ รรม)
อย่างไรก็ตาม หากสิ่งตอบแทนที่ให้ ไปหรือสิ่งตอบแทนที่ได้ รับมีมากกว่าเครื่องมือทางการเงิน
กิจการต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ตัวอย่างเช่น มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืม
ระยะยาวหรือลูกหนี้ท่ไี ม่มีดอกเบี้ยสามารถวัดมูลค่าโดยใช้ มูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสดรับ
ในอนาคตทั้งหมดคิดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ยตลาดของเครื่ องมือทางการเงินที่คล้ ายคลึงกัน
(มีสกุลเงิน เงื่อนไขการกู้ยืม อัตราดอกเบี้ย และปั จจัยอื่นที่คล้ ายคลึงกัน) ที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือด้ านเครดิตระดับเดียวกัน เงินให้ ก้ ูยืมส่วนที่เพิ่มขึ้น คือค่าใช้ จ่ายหรือการลดลงของ
รายได้ เว้ นแต่เงินให้ ก้ ูยืมนั้นเข้ าเงื่อนไขการรับรู้เป็ นสินทรัพย์ประเภทอื่น

ข5.1.2

หากกิจการให้ ก้ ูยืมเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยไม่เป็ นไปตามอัตราตลาด (เช่น อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 5
ในขณะที่อัต ราดอกเบี้ ย ตลาดสํา หรั บ เงิ น ให้ ก้ ู ยืมที่ค ล้ า ยคลึ งกัน เป็ นร้ อยละ 8) และได้ รับ
ค่าธรรมเนียมเริ่มแรกเป็ นการชดเชย กิจการต้ องรับรู้เงินให้ ก้ ูยืมดังกล่ าวด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ซึ่งสุทธิจากค่าธรรมเนียมที่ได้ รับ

ข5.1.2ก หลั ก ฐานที่ดีท่ีสุดสําหรั บมู ลค่ ายุ ติธรรมของเครื่ องมื อทางการเงิน ณ วัน ที่รับ รู้รายการเมื่อ
เริ่ มแรก โดยทั่วไปคือราคาของรายการ (เช่ น มูลค่ ายุ ติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ใ ห้ ไ ปหรื อ
สิ่ง ตอบแทนที่ไ ด้ รั บ ดู ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 13 เรื่ อ ง การวั ด มู ล ค่ า
ยุติธรรม) หากกิจการกําหนดว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกแตกต่างจาก
ราคาของรายการดังที่กล่ าวไว้ ในย่ อหน้ าที่ 5.1.1ก กิจการต้ องบันทึกเครื่องมือทางการเงิน
ดังกล่าวตามวิธตี ่อไปนี้
ข5.1.2ก.1 วัดมูลค่ าตามที่กาํ หนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 5.1.1 หากมูลค่ ายุ ติธรรมได้ มาจากราคา
เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่ องสําหรับสินทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ างเดียวกัน
(เช่น ข้ อมูลระดับ 1) หรือได้ จากเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ ข้อมูลที่สงั เกตได้
จากตลาด กิจการต้ องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อ
เริ่มแรก และราคาของรายการเป็ นผลกําไรหรือขาดทุน
ข5.1.2ก.2 ในกรณีอ่นื ๆ ให้ วัดมูลค่าตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 5.1.1 โดยปรับปรุงส่วนต่าง
ระหว่ างมู ลค่ ายุ ติธรรม ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่ มแรก และราคาของรายการ
ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กิจการต้ องรับรู้ผลต่างรอการตัดบัญชีเป็ น
กําไรหรือขาดทุนได้ เฉพาะส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในปัจจัย (รวมถึงปัจจัย
ด้ านเวลา) ซึ่งผู้ร่วมตลาดนํามาพิจารณาในการกําหนดราคาสินทรัพย์หรือหนี้สนิ
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การวัดมูลค่าภายหลัง (หมวดที่ 5.2 และ 5.3)
ข5.2.1

หากเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรือขาดทุน แล้ วมูลค่ ายุติธรรมลดลงตํ่ากว่าศูนย์ เครื่องมือทางการเงินดังกล่ าวถือเป็ น
หนี้สินทางการเงินที่ต้องวัดมูลค่าตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 4.2.1 อย่ างไรก็ตาม หากสัญญา
แบบผสมซึ่งสัญญาหลักเป็ นสินทรัพย์ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
สัญญาแบบผสมดังกล่าวจะถูกวัดมูลค่าตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 4.3.2

ข5.2.2

ตั ว อย่ า งต่ อ ไปนี้ แสดงการบั น ทึก บั ญ ชี ส ํา หรั บ ต้ น ทุ น การทํา รายการสํา หรั บ การวั ด มู ล ค่ า
เมื่อเริ่มแรก และการวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
โดยการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ ายุติธรรมรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่ อหน้ าที่ 5.7.5
หรื อ 4.1.2ก กิจการซื้อสินทรั พย์ทางการเงินที่ราคา 100 บวกด้ วยค่ านายหน้ าในการซื้อ 2
ณ วันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก กิจการจะรับรู้สินทรัพย์ท่ี 102 วันถัดมาเป็ นวันที่ส้ ินรอบระยะเวลา
รายงาน ซึ่งราคาตลาดของสินทรัพย์เป็ น 100 หากมีการขายสินทรั พย์ต้องจ่ ายค่ านายหน้ า 3
ณ วันดังกล่ าว กิจการต้ องวัดมูลค่ าสินทรัพย์ท่ี 100 (โดยไม่ ต้องคํานึงถึงค่ านายหน้ าในการ
ขาย) และรับรู้ขาดทุน 2 ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หากสินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 4.1.2ก ต้ นทุนการทํา
รายการจะถูกตัดจําหน่ายไปยังกําไรหรือขาดทุนโดยใช้ วิธดี อกเบี้ยที่แท้ จริง

ข5.2.2ก การวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงิน และการรับรู้ผลกําไรหรือ
ขาดทุนในภายหลังตามที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ ข5.1.2ก จะต้ องสอดคล้ องกับข้ อกําหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
การลงทุนในตราสารทุนและสัญญาทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินลงทุน
ข5.2.3

ข5.2.4

การลงทุนในตราสารทุนและสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับตราสารดังกล่ าว ทั้งหมดต้ องวัดมูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุ ติธรรม อย่ างไรก็ดี ในสถานการณ์ท่ีจาํ กัดราคาทุนอาจเป็ นมูลค่ าที่เหมาะสมในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรม เช่นในกรณีท่ไี ม่มีข้อมูลปัจจุบันมากพอที่จะวัดมูลค่ายุติธรรม หรือใน
กรณีท่มี ีช่วงข้ อมูลของมูลค่ายุติธรรมที่กว้ างและราคาทุนแสดงถึงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณที่
ดีท่สี ดุ ของช่วงข้ อมูลดังกล่าว
ข้ อบ่งชี้ว่าราคาทุนอาจมิใช่มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ ได้ แก่
ข5.2.4.1 การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ในผลการดํา เนิ น งานของกิจ การที่ไ ปลงทุ น
เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ แผนงาน หรือเป้ าหมายในการดําเนินงาน
ข5.2.4.2 การเปลี่ ยนแปลงของการคาดการณ์ว่าเป้ าหมายการดําเนิ นงานของผลิตภัณฑ์
เชิงเทคนิคของกิจการที่ไปลงทุนจะเป็ นไปตามเป้ าหมาย
ข5.2.4.3 การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในตลาดที่เกี่ยวกับเงินทุนของกิจการที่ไปลงทุน
ผลิตภัณฑ์ หรือ ความเป็ นไปได้ ของผลิตภัณฑ์ของกิจการที่ไปลงทุน
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ข5.2.5

ข5.2.6

ข5.2.4.4 การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ของเศรษฐกิ จ โลก หรื อ สภาพแวดล้ อม
ทางด้ านเศรษฐกิจที่กจิ การที่ลงทุนประกอบกิจการอยู่
ข5.2.4.5 การเปลี่ยนแปลงอย่ างมีนัยสําคัญในผลการดําเนินงานของกิจการอื่นที่สามารถ
เทียบเคียงกันได้ หรือการประเมินมูลค่าที่คาดการณ์จากตลาดโดยรวม
ข5.2.4.6 ปั จ จั ย ภายในของกิ จ การที่ไ ปลงทุ น เช่ น การทุ จ ริ ต ความขั ด แย้ ง ทางธุ ร กิ จ
การฟ้ องร้ องดําเนินคดี การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือกลยุทธ์ของกิจการ
ข5.2.4.7 หลักฐานการทําธุรกรรมกับภายนอกเกี่ยวกับเงินทุนของกิจการที่ลงทุน ทั้งจาก
กิจการที่ลงทุนเอง (เช่ น การออกตราสารทุนใหม่) หรือจากการโอนตราสารทุน
ระหว่างบุคคลที่สาม
เนื่องจากข้ อบ่ งชี้ในย่ อหน้ าที่ ข5.2.4 มิได้ ครอบคลุมข้ อบ่ งชี้ทุกกรณี ดังนั้น กิจการต้ องใช้
ข้ อมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและการดําเนินการของกิจการที่ลงทุน ซึ่งได้ รับหลังจากวันที่
รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องดังกล่ าวบ่งชี้ว่าราคาทุนอาจมิใช่มูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณ กิจการต้ องวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ราคาทุนไม่อาจเป็ นมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณที่ดีท่สี ดุ หากลงทุนในตราสารทุนที่มีราคาเสนอ
ซื้อขาย (หรือสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนที่มีราคาเสนอซื้อขาย)
การวัดมูลค่าราคาทุนตัดจํ าหน่าย (หมวดที่ 5.4)
วิธีดอกเบี้ ยทีแ่ ท้จริง

ข5.4.1

ในการนําวิธดี อกเบี้ยที่แท้ จริงมาถือปฏิบัติ ให้ กจิ การระบุค่าธรรมเนียมที่เป็ นองค์ประกอบของ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงของเครื่องมือทางการเงิน แม้ ว่าคําที่ใช้ เรียกค่าธรรมเนียมสําหรับการ
ให้ บริ ก ารทางการเงิ น ดั ง กล่ า วอาจไม่ ไ ด้ แ สดงถึ ง ลั ก ษณะและเนื้ อหาของการให้ บริ ก าร
ค่าธรรมเนียมที่เป็ นองค์ประกอบของอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงของเครื่องมือทางการเงินถือเป็ น
รายการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริง เว้ นแต่ในกรณีท่เี ครื่องมือทางการเงินนั้นวัดมูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรมโดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในกําไรหรือขาดทุน ในกรณีเหล่านี้
ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจะรับรู้เป็ นรายได้ หรือค่าใช้ จ่าย ของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้
เมื่อเริ่มแรก

ข5.4.2

ค่ า ธรรมเนี ย มที่เ ป็ นองค์ ป ระกอบของอั ต ราดอกเบี้ ยที่แ ท้ จ ริ ง ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
ประกอบด้ วย
ข5.4.2.1 ค่ าธรรมเนี ยมในการทํารายการที่กิจการได้ รั บจากการก่ อให้ เกิดหรื อการได้ มาซึ่ ง
สินทรัพย์ทางการเงิน ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจรวมถึงค่าตอบแทนในการดําเนินการ
ต่ างๆ เช่ น การประเมินสถานะทางการเงินของผู้ก้ ู การประเมินและการบันทึก
สัญญาการคํา้ ประกัน การวางหลักประกัน และการจัดเตรียมหลักประกันอื่น ๆ
การเจรจาต่อรองเงื่อนไขของเครื่องมือทางการเงิน การจัดเตรียมและดําเนินการ
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ข5.4.3

ทางเอกสาร และการปิ ดธุรกรรม ค่ าธรรมเนี ยมเหล่ านี้ถือเป็ นองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้ องในการออกเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว
ข5.4.2.2 ค่ า ธรรมเนี ย มที่กิจ การได้ รั บ จากการให้ สิน เชื่ อ เมื่ อ ภาระผู ก พั น วงเงิ นสิน เชื่ อ
ดังกล่าวไม่ได้ ถูกวัดมูลค่าตามย่อหน้ าที่ 4.2.1.1 และมีความเป็ นไปได้ ท่กี จิ การจะ
ให้ สินเชื่อในที่สุด ค่าธรรมเนียมเหล่ านี้เป็ นค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ งเครื่ องมือทางการเงิ น ถ้ า ภาระผู กพั น สิ้น สุด ลงโดยไม่ มีก ารให้
สินเชื่อ กิจการต้ องรับรู้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นรายได้ เมื่อภาระผูกพันสิ้นสุด
ข5.4.2.3 ค่าธรรมเนียมที่กจิ การจ่ายไปสําหรับการออกหนี้สนิ ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยราคา
ทุนตัดจําหน่ าย ค่ าธรรมเนียมเหล่ านี้ถือเป็ นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องในการออก
หนี้สินทางการเงิน ให้ กิจการแยกค่าธรรมเนียมและต้ นทุนที่เป็ นองค์ประกอบของ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงสําหรับหนี้สนิ ทางการเงินออกจากค่าธรรมเนียมและต้ นทุน
การทํารายการที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิในการให้ บริการ เช่น การบริการจัดการการลงทุน
ค่ าธรรมเนียมที่ไม่ ถือเป็ นองค์ประกอบของอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงของเครื่องมือทางการเงิน
และถูกบันทึกตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จาก
สัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า ประกอบด้ วย
ข5.4.3.1 ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการสินเชื่อ
ข5.4.3.2 ค่าธรรมเนียมที่กจิ การได้ รับในการเข้ าผูกพันวงเงินสินเชื่อเมื่อภาระผูกพันที่จะให้
สินเชื่อไม่ได้ ถูกวัดมูลค่าตามย่อหน้ าที่ 4.2.1.1 และไม่มีความเป็ นไปได้ ท่กี จิ การ
จะเข้ าทําสัญญาให้ สนิ เชื่อแบบเฉพาะเจาะจง และ
ข5.4.3.3 ค่าธรรมเนียมการให้ สนิ เชื่อร่วมที่กจิ การได้ รับจากการจัดการการให้ สนิ เชื่อแต่กจิ การ
ไม่ ได้ ร่ วมเป็ นผู้ ให้ สิ นเชื่ อในกลุ่ มดั งกล่ าว (หรื อร่ วมเป็ นผู้ ให้ สินเชื่ อที่มี อัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้ จริงเหมือนกับผู้ให้ สินเชื่อรายอื่น ๆ ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงในลักษณะ
เทียบเคียงกันได้ )

ข5.4.4 เมื่ อ นํา วิ ธี ด อกเบี้ ยที่แ ท้ จ ริ ง มาถื อ ปฏิ บั ติ โดยทั่ว ไปกิจ การจะตั ด จํา หน่ า ยค่ า ธรรมเนี ย ม
ค่าธรรมเนียมเพื่ออัตราลดดอกเบี้ย (points) ที่จ่ายไปหรือได้ รับมา ต้ นทุนการทํารายการ และ
ส่วนเพิ่มหรือส่วนลดอื่นๆ ที่รวมอยู่ในการคํานวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงตลอดอายุท่คี าดไว้ ของ
เครื่ องมื อทางการเงิน นั้ น อย่ า งไรก็ต าม กิจการต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาที่ส้ัน ที่สุด หากระยะเวลา
ดังกล่ าวเกี่ยวข้ องกับค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมเพื่ออัตราลดดอกเบี้ยที่จ่ายไปหรือได้ รับมา
ต้ น ทุ น การทํารายการ และส่ วนเพิ่ มหรื อส่ ว นลดอื่นๆ กรณีดั งกล่ า ว ได้ แ ก่ การที่ตัว แปรที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า ธรรมเนี ย มเพื่ อ อั ต ราลดดอกเบี้ ยที่ จ่ า ยไปหรื อ ได้ รั บ มา
ต้ นทุนการทํารายการ และส่วนเพิ่มหรือส่วนลดอื่นๆ ถูกปรับมูลค่าตามอัตราตลาดก่อนวันครบ
กําหนดชําระที่คาดการณ์ของเครื่องมือทางการเงินนั้น ซึ่งระยะเวลาการตัดจําหน่ายที่เหมาะสม
คือระยะเวลาที่จะถึงกําหนดปรับราคาครั้งต่อไป เช่ น หากส่วนเพิ่มหรือส่วนลดของเครื่องมือ
ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสะท้ อนถึงดอกเบี้ยคงค้ างของเครื่องมือทางการเงินนั้น
นับตั้งแต่การจ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้ ายหรือการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยในตลาดเนื่องจาก
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อัตราดอกเบี้ยลอยตัวจะถูกปรับตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด ดังนั้น มูลค่าดังกล่ าวจะต้ องถูก
ตัดจําหน่ ายไปจนถึงวันที่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราตลาดอีกครั้ง ทั้งนี้ เพราะ
ส่วนเพิ่มหรือส่วนลดมูลค่ามีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาที่จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป
ซึ่ง ณ วันนั้น ตัวแปรซึ่งสัมพันธ์กบั ส่วนเพิ่มหรือส่วนลดมูลค่า (เช่น อัตราดอกเบี้ย) จะถูกปรับ
ไปที่อตั ราตลาด อย่างไรก็ตาม หากส่วนเพิ่มหรือส่วนลดมูลค่าเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงใน
อัตราผลตอบแทนเพื่อชดเชยความเสี่ยงด้ านเครดิตบนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ระบุในเครื่องมือ
ทางการเงิน หรือตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้ ถูกปรับไปเป็ นอัตราตลาด มูลค่าดังกล่ าวจะถูกตัดจําหน่ าย
ตลอดอายุท่คี าดไว้ ของเครื่องมือทางการเงินนั้น
ข5.4.5

สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว การทบทวนการ
ประมาณการกระแสเงินสดเป็ นครั้งคราวเพื่อสะท้ อนการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยตลาดจะ
ทําให้ อัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงมีการเปลี่ยนแปลง หากสินทรั พย์ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวหรือหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวถูกรับรู้เมื่อเริ่มแรกด้ วยจํานวนเงินที่
เท่ากับเงินต้ นที่จะได้ รับหรือที่จะจ่ ายเมื่อครบกําหนด โดยปกติแล้ วการทบทวนประมาณการ
ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือ
หนี้สนิ

ข5.4.6

หากกิจการมีการปรับประมาณการจ่ายเงินหรือรับเงิน (ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงตามย่อหน้ าที่
5.4.3 และการเปลี่ยนแปลงประมาณการผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) กิจการต้ อง
ปรับปรุงมูลค่ าตามบัญชีข้ันต้ นของสินทรัพย์ทางการเงินหรือราคาทุนตัดจําหน่ ายของหนี้สิน
ทางการเงิน (หรือกลุ่มของเครื่องมือทางการเงิน) เพื่อให้ สะท้ อนจํานวนเงินที่เกิดขึ้นจริงหรือ
จํา นวนเงินประมาณการของกระแสเงิ น สดตามสัญ ญาที่ถูกปรั บ กิจการต้ องคํา นวณมู ลค่ า
ตามบัญชีข้ันต้ นของสินทรัพย์ทางการเงินหรือราคาทุนตัดจําหน่ายของหนี้สินทางการเงินใหม่
ตามมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คิดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริง
เดิมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว (หรือใช้ อตั ราดอกเบี้ยที่แท้ จริงปรับด้ วยความเสี่ยงด้ าน
เครดิต สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้ อยค่าด้ านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อกําเนิด) หรือใน
กรณี ท่ีเ ข้ า เงื่ อ นไข ให้ กิจ การคํา นวณอั ต ราดอกเบี้ ยที่แ ท้ จ ริ ง ใหม่ ตามย่ อ หน้ า ที่ 6.5.10
โดยรายการปรับปรุงที่เกิดขึ้นจะถูกรับรู้เป็ นรายได้ หรือค่าใช้ จ่ายในกําไรหรือขาดทุน
ในบางกรณี สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกพิจารณาว่ามีการด้ อยค่าด้ านเครดิตตั้งแต่รับรู้รายการ
เมื่อเริ่ มแรกเพราะมีความเสี่ยงด้ านเครดิตที่สูงมาก และในกรณีท่ีซ้ ื อมา กิจการซื้อมาด้ วย
ส่วนลดจํานวนมาก กิจการต้ องรวมผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกในการ
ประมาณกระแสเงินสดเพื่อคํานวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงปรับด้ วยความเสี่ยงด้ านเครดิตของ
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้ อยค่าด้ านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อกําเนิด ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อ
เริ่มแรก อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ หมายความว่ากิจการต้ องใช้ อตั ราดอกเบี้ยที่แท้ จริงปรับด้ วยความ
เสี่ยงด้ านเครดิตเพียงเพราะว่ าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีความเสี่ยงด้ านเครดิตในระดับสูง
ตั้งแต่วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก

ข5.4.7
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ต้นทุนการทํารายการ
ข5.4.8

ต้ น ทุ น การทํา รายการรวมถึ ง ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า นายหน้ า ที่จ่ า ยให้ กับ ตั ว แทน (รวมถึ ง
พนั ก งานที่ท าํ หน้ า ที่เ ป็ นตั ว แทนขาย) ที่ป รึ ก ษา นายหน้ า และตั ว แทนจํา หน่ า ย ภาษี ห รื อ
ค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานกํากับดูแลและตลาดหลักทรัพย์เรียกเก็บ และค่าภาษีอากรในการโอน
ต้ นทุนการทํารายการไม่รวมถึงส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าของหุ้นกู้ ต้ นทุนในการจัดหาเงินทุน
หรือค่าใช้ จ่ายในการบริหารเป็ นการภายใน หรือต้ นทุนในการถือครอง
การตัดออกจากบัญชี

ข5.4.9

สินทรัพย์ทางการเงินสามารถตัดออกจากบัญชีได้ ท้งั จํานวนหรือบางส่วน เช่น กิจการวางแผนที่
จะบังคับเอาหลักประกันของสินทรัพย์ทางการเงินและคาดว่ าจะได้ รับคืนจากหลักประกันไม่
เกิน ร้ อ ยละ 30 ของมู ล ค่ า สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ถ้ า กิจ การคาดว่ า จะไม่ มี โ อกาสได้ รั บ คื น
กระแสเงินสดใดๆ จากสินทรัพย์ทางการเงินอีกก็ควรตัดออกจากบัญชีส่วนที่เหลือร้ อยละ 70
ของมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
การด้อยค่า (หมวดที่ 5.5)
หลักเกณฑ์การประเมินการด้อยค่าแบบกลุ่มและแต่ละรายการ

ข5.5.1

ข5.5.2

กิจการอาจจําเป็ นต้ องประเมินการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิตอย่างกลุ่ม
เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการรับรู้ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
เมื่อความเสี่ยงด้ านเครดิต เพิ่ มขึ้น อย่ า งมีนั ยสํา คัญ นั บ ตั้ งแต่ วัน ที่รับ รู้รายการเมื่อเริ่ ม แรก
อาจจําเป็ นต้ องประเมินการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิตแบบเป็ นกลุ่ม
สิน ทรั พ ย์ โดยพิ จ ารณาจากข้ อ มู ล ที่แ สดงให้ เ ห็น ว่ า ความเสี่ย งด้ า นเครดิ ต เพิ่ ม ขึ้ นอย่ า งมี
นัยสําคัญ ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงด้ านเครดิตของกลุ่มหรือกลุ่มย่อยของเครื่องมือทางการเงิน
โดยการประเมิ น แบบกลุ่ ม ทํา ให้ แ น่ ใ จว่ า กิจ การได้ ป ฏิบั ติ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการรั บ รู้
ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นตลอดอายุเมื่อความเสี่ยงด้ านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่ างมี
นั ย สํา คั ญ แม้ ว่ า การเพิ่ มขึ้ น อย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ของความเสี่ย งด้ า นเครดิ ต ของเครื่ อ งมื อ ทาง
การเงินแต่ละรายการจะยังไม่มีหลักฐานปรากฏก็ตาม
โดยปกติ แ ล้ ว การรั บ รู้ ผ ลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ค าดว่ า จะเกิด ขึ้ นตลอดอายุ น้ั น รั บ รู้ ก่ อ นที่
เครื่องมือทางการเงินนั้นจะมีสถานะค้ างชําระเกินกําหนด เนื่องจากความเสี่ยงด้ านเครดิตจะ
เพิ่มขึ้นอย่ างมีนัยสําคัญก่อนที่เครื่องมือทางการเงินจะมีสถานะค้ างชําระเกินกําหนด หรือมี
ปั จจัยอื่นของผู้ก้ ูท่ีแสดงให้ เห็นว่ าความเสี่ยงด้ านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่ างมีนัยสําคัญ (เช่ น การ
ปรับปรุงเงื่อนไขของสัญญาใหม่หรือการปรับปรุงโครงสร้ างหนี้) ดังนั้น หากมีข้อมูลที่สนับสนุน
และมีความสมเหตุสมผลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตได้ ดีกว่าข้ อมูลการค้ างชําระเกินกําหนด
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ข5.5.3

ข5.5.4

ข5.5.5

โดยไม่ ต้องใช้ ต้นทุนหรื อความพยายามที่มากเกินไป กิจการต้ องนําข้ อมู ลดังกล่ าวมาใช้ ใน
การประเมินการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิตด้ วย
อย่างไรก็ตาม ด้ วยลักษณะของเครื่องมือทางการเงินและข้ อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้ านเครดิตที่
สามารถหาได้ ของกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินบางประเภท กิจการอาจไม่ สามารถระบุ ได้ ว่า
เครื่องมือทางการเงินแต่ละรายการมีการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้ านเครดิตอย่างมีนัยสําคัญ
ก่อนที่เครื่องมือทางการเงินนั้นจะมีสถานะค้ างชําระเกินกําหนด โดยอาจเป็ นกรณีของเครื่องมือ
ทางการเงินประเภทสินเชื่อรายย่อยซึ่งกิจการมีข้อมูลน้ อยหรือไม่ได้ รับ และไม่ได้ ติดตามข้ อมูล
เกี่ยวกับความเสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินแต่ละรายการอย่างสมํ่าเสมอจนกว่า
ลูกค้ าละเมิดตามเงื่อนไขในสัญญา หากกิจการไม่ สามารถระบุการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง
ด้ านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินแต่ละรายการก่อนที่เครื่องมือทางการเงินนั้นจะมีสถานะ
ค้ างชําระเกินกําหนด การวัดค่าเผื่อผลขาดทุนโดยพิจารณาจากเฉพาะข้ อมูลด้ านเครดิตของ
เครื่ องมือทางการเงินแต่ ละรายการจะไม่ สามารถแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง
ด้ านเครดิตนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกได้ อย่างสมเหตุสมผล
ในบางสถานการณ์ ท่ีกิจ การไม่ ส ามารถหาข้ อ มู ล ที่ส นั บ สนุ น และมี ค วามสมเหตุส มผลของ
เครื่องมือทางการเงินแต่ ละรายการได้ โดยไม่ ต้องใช้ ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป
เพื่อวัดมูลค่าผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ในกรณีดังกล่าวให้ กจิ การรับรู้
ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ค าดว่ า จะเกิด ขึ้ นตลอดอายุ ต ามเกณฑ์โ ดยการประเมิ น แบบกลุ่ ม
โดยพิ จ ารณาจากข้ อมู ล ความเสี่ย งด้ า นเครดิ ต ที่ค รอบคลุ ม ซึ่ งต้ องรวมไม่ เพี ย งข้ อ มู ล การ
ค้ างชํ า ระเกิ น กํา หนดแต่ ร วมถึ ง ข้ อมู ล ด้ านเครดิ ต ทั้ ง หมดที่ เ กี่ ย วข้ อง รวมทั้ ง ข้ อมู ล
เชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีการคาดการณ์ในอนาคต เพื่อประมาณผลขาดทุนด้ านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุเมื่อความเสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินแต่ละรายการ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
ตามวัตถุประสงค์ของการพิจารณาการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิตและ
การรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนตามเกณฑ์การประเมินแบบกลุ่ม กิจการสามารถจัดกลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงินตามความเสี่ยงด้ านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันเพื่อให้ ง่ายต่อการวิเคราะห์สามารถทํา
ให้ ระบุการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิตในระยะเวลาที่เหมาะสม กิจการ
ไม่ ค วรทํา ให้ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วคลุ ม เครื อ โดยการจั ด กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่มี ลั ก ษณะ
ความเสี่ ย งที่ แ ตกต่ า งกั น ไว้ ด้ ว ยกั น ตั ว อย่ า งของความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ที่ ค ล้ ายคลึ ง กั น
อาจรวมถึงแต่ไม่ได้ จาํ กัดเฉพาะ
ข5.5.5.1 ประเภทของตราสาร
ข5.5.5.2 จัดอันดับความเสี่ยงด้ านเครดิต
ข5.5.5.3 ประเภทของหลักประกัน
ข5.5.5.4 วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
ข5.5.5.5 ระยะเวลาคงเหลือจนถึงครบกําหนด
ข5.5.5.6 อุตสาหกรรม
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ข5.5.5.7 สถานที่ต้งั ของผู้ก้ ูยืม และ
ข5.5.5.8 มูลค่าของหลักประกันเทียบกับสินทรัพย์ทางการเงิน หากมีผลกระทบต่อความน่าจะ
เป็ นของความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญา (เช่น สินเชื่อที่มีการคํา้ ประกันแบบ
ไม่ มีสิทธิไล่ เบี้ยในบางกิจการหรืออัตราส่วนเงินให้ สินเชื่อต่ อมูลค่ าหลักประกัน
(Loan to value ratio)
ข5.5.6

ย่อหน้ าที่ 5.5.4 กําหนดให้ กจิ การต้ องรับรู้ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของ
เครื่องมือทางการเงินทั้งหมดที่ความเสี่ยงด้ านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่ างมีนัยสําคัญนับจากวันที่รับรู้
รายการเมื่อเริ่ มแรก ดังนั้ น เพื่ อให้ เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ดังกล่ าว หากกิจการไม่ สามารถ
จั ดกลุ่ มเครื่ องมือทางการเงินตามความเสี่ยงด้ านเครดิตมีลักษณะร่ วมกัน เพื่ อพิ จารณาการ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิตนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกได้ กิจการ
ต้ องรับรู้ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุเฉพาะส่วนที่มีความเสี่ยงด้ านเครดิต
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ การจัดกลุ่มเครื่องมือทางการเงินเพื่อประเมินว่ามีการเปลี่ยนแปลงของ
ความเสี่ยงด้ านเครดิตแบบกลุ่มหรือไม่ อาจเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับความเสี่ยง
ด้ านเครดิตของกลุ่มเครื่องมือทางการเงินหรือของเครื่องมือทางการเงินแต่ละรายการ
ระยะเวลาในการรับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุ

ข5.5.7

ในการประเมินว่ าควรจะรับรู้ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ หรือไม่ น้ัน
ให้ พิจารณาจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของความน่าจะเป็ นหรือความเสี่ยงของการปฏิบัติ
ผิดสัญญานับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก (โดยไม่ คาํ นึงว่ าเครื่องมือทางการเงินมีการ
กําหนดราคาใหม่เพื่อสะท้ อนถึงความเสี่ยงด้ านเครดิตที่เพิ่มขึ้นหรือไม่) แทนการพิจารณาจาก
หลั กฐานที่แสดงว่ าสินทรั พย์ทางการเงินมีการด้ อยค่ าด้ านเครดิตแล้ ว ณ วันที่รายงานหรือ
เมื่ อ การปฏิบั ติ ผิ ด สั ญ ญาเกิ ด ขึ้ น โดยทั่ว ไปแล้ ว ความเสี่ย งด้ า นเครดิ ต จะเพิ่ ม ขึ้ นอย่ า งมี
นัยสําคัญก่อนที่สินทรั พย์ทางการเงินนั้นจะเกิดการด้ อยค่ าด้ านเครดิต หรื อก่อนที่จะมีการ
ปฏิบัติผดิ สัญญาเกิดขึ้น

ข5.5.8

สําหรับภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ กิจการต้ องพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงของ
การปฏิบัติผิดสัญญาที่เกิดขึ้นของเงินให้ สินเชื่อที่เกี่ยวกับกับภาระผูกพันนั้น สําหรับสัญญา
คํ้าประกันทางการเงิน กิจการต้ องพิ จารณาจากการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงที่ลูกหนี้จะ
ปฏิบัติผดิ สัญญา

การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี นั ย สํา คัญ ของความเสี่ย งด้ า นเครดิ ต นั บ จากวั น ที่รั บ รู้ร ายการเมื่อ
เริ่ มแรกนั้นขึ้นอยู่ กับความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญา ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่ มแรก
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาที่เกิดขึ้นของเครื่ องมือทาง
การเงิ น ที่ มี ค วามเสี่ ย งของการปฏิ บั ติ ผิ ด สั ญ ญาที่ เ กิ ด ขึ้ นเมื่ อ เริ่ ม แรกตํ่า กว่ า จะมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี นั ยสํา คั ญ มากกว่ า เครื่ อ งมือ ทางการเงิ น ที่มี ค วามเสี่ย งของการปฏิบัติ
ผิดสัญญาที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกสูงกว่า
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ข5.510 ความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ที่มีระดับความเสี่ยง
ด้ านเครดิตที่เทียบเท่ากัน เครื่องมือทางการเงินที่มีอายุท่คี าดไว้ มากกว่าจะมีความเสี่ยงของการ
ปฏิบัติผิดสัญญาสูงกว่ า ตัวอย่ างเช่ น ความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาที่เกิดขึ้นของหุ้ นกู้
ระดับ AAA ที่มีอายุ ท่ีคาดไว้ 10 ปี จะสูงกว่ าความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาของหุ้ นกู้
ระดับ AAA ที่มีอายุท่คี าดไว้ 5 ปี
ข5.5.11 เนื่องจากอายุท่คี าดไว้ ของเครื่องมือทางการเงินกับความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาที่เกิดขึ้น
มีความสัมพันธ์กนั ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิตไม่สามารถประเมินโดย
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาที่เกิดขึ้นตลอดอายุ ท่ี
คาดไว้ เท่านั้น ตัวอย่ างเช่ น หากความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาที่เกิดขึ้นของเครื่องมือ
ทางการเงินที่มีอายุท่คี าดไว้ 10 ปี ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก เท่ากับความเสี่ยงของการ
ปฏิบัติผิดสัญญาของเครื่ องมือทางการเงินที่มีอายุ ท่ีคาดไว้ คงเหลือ 5 ปี แสดงว่ าเครื่องมือ
ทางการเงินที่มีอายุท่คี าดไว้ คงเหลือ 5 ปี มีความเสี่ยงด้ านเครดิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากโดยปกติ
แล้ วความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาในช่ วงอายุ ท่ีคาดไว้ จะลดลงเมื่อระยะเวลาผ่ านไป
หากความเสี่ยงด้ านเครดิตนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง และเครื่องมือทางการเงินนั้นใกล้ จะครบ
กําหนด อย่ างไรก็ตาม สําหรั บเครื่ องมือทางการเงินที่มีภาระผูกพั นต้ องจ่ ายเงินจํานวนที่มี
นัยสําคัญใกล้ วันครบกําหนด ความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาอาจไม่ ลดลงเมื่อระยะเวลา
ผ่านไป โดยในกรณีดังกล่าว กิจการควรจะพิจารณาถึงปัจจัยเชิงคุณภาพอื่นๆ ที่จะแสดงให้ เห็น
ว่าความเสี่ยงด้ านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนับวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
ข5.5.12 กิจการอาจใช้ วิธกี ารต่างๆในการประเมินว่าความเสี่ยงด้ านเครดิตเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้น
อย่ างมีนัยสําคัญนับตั้งแต่ นับวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่ หรือในการวัดผลขาดทุน
ด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ด้ วยวิธกี ารที่แตกต่างกันตามเครื่องมือทางการเงินที่แตกต่างกัน
โดยวิธกี ารที่ไม่ได้ นาํ ความน่าจะเป็ นของการปฏิบัติผิดสัญญาที่ชัดเจนมาใช้ ในการประเมินหรือ
การคํานวณ เช่น วิธกี ารที่ใช้ อตั ราผลขาดทุนด้ านเครดิต ก็เป็ นไปตามข้ อกําหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ ซึ่งกําหนดว่ากิจการสามารถแยกการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง
ของการปฏิบัติผิดสัญญาออกจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอื่นๆ ของผลขาดทุนด้ านเครดิต
ที่ค าดว่ า จะเกิด ขึ้ น เช่ น หลั ก ประกัน และในการประเมิ น นั้ น ให้ กิจ การพิ จ ารณาถึ ง ปั จ จั ย
ดังต่อไปนี้
ข5.5.12.1 การเปลี่ ย นแปลงของความเสี่ย งของการปฏิบั ติ ผิ ด สัญ ญาที่เ กิ ด ขึ้ นนั บ ตั้ ง แต่
วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
ข5.5.12.2 อายุท่คี าดไว้ ของเครื่องมือทางการเงิน และ
ข5.5.12.3 ข้ อมูลที่สนับสนุ นและมีความสมเหตุสมผล ซึ่งสามารถหาได้ โดยไม่ต้องใช้ ต้นทุน
หรือความพยายามที่มากเกินไป ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานซึ่งอาจกระทบต่อ
ความเสี่ยงด้ านเครดิต
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ข5.5.13 วิธีการที่ใช้ ในการพิ จารณาว่ า เครื่ องมือทางการเงินมีความเสี่ยงด้ านเครดิตเพิ่ มขึ้นอย่ างมี
นั ยสํา คั ญนั บวั นที่รับรู้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อไม่ ควรพิ จารณาจากลั กษณะของเครื่ องมือ
ทางการเงิน (หรื อกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ) และข้ อมูลการปฏิบัติผิดสัญญาในอดีตของ
เครื่องมือทางการเงินที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ แม้ ว่าจะมีข้อกําหนดในย่อหน้ าที่ 5.5.9 แล้ ว
แต่สาํ หรับเครื่องมือทางการเงินที่มีข้อมูลการปฏิบัติผิดสัญญาที่ไม่กระจุกตัวอยู่ในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่ งของอายุ ท่ีคาดไว้ ของเครื่ องมือทางการเงิน การเปลี่ ยนแปลงของความเสี่ยงของ
การปฏิ บั ติ ผิ ด สั ญ ญาที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นใน 12 เดื อ นข้ างหน้ า อาจเป็ นประมาณการของการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงินอย่าง
สมเหตุสมผล ในกรณีน้ ีกจิ การอาจใช้ การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญา
ที่จะเกิด ขึ้น ใน 12 เดือ นข้ างหน้ า ในการพิ จ ารณาว่ า ความเสี่ยงด้ านเครดิต เพิ่ ม ขึ้น อย่ า งมี
นั ย สํา คั ญ นั บ ตั้ ง แต่ นั บ วั น ที่ รั บ รู้ รายการเมื่ อ เริ่ ม แรกหรื อ ไม่ เว้ น แต่ จ ะมี ส ถานการณ์ ใ ด
สถานการณ์หนึ่งบ่ งชี้ว่ากิจการจําเป็ นต้ องประเมินการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงของการ
ปฏิบัติผดิ สัญญาที่เกิดขึ้นตลอดอายุเครื่องมือทางการเงิน
ข5.5.14 อย่ างไรก็ตาม การใช้ การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้นใน
12 เดือนข้ างหน้ า ในการพิจารณาว่ าควรรับรู้ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอด
อายุหรือไม่ อาจไม่เหมาะสมสําหรับเครื่องมือทางการเงินบางประเภท หรือในบางสถานการณ์
ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้นใน 12 เดือน
ข้ า งหน้ า อาจไม่ ใ ช่ เ กณฑ์ท่ีเ หมาะสมที่จ ะประเมิ น ว่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่มี อ ายุ สัญ ญา
มากกว่า 12 เดือน มีความเสี่ยงด้ านเครดิตเพิ่มขึ้นเมื่อ
ข5.5.14.1 เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น นั้ น มี ภ าระผู ก พั น ที่ต้ อ งจ่ า ยเงิ น จํา นวนที่มี นั ย สํา คั ญ ใน
ช่วงเวลาที่มากกว่า 12 เดือนข้ างหน้ า
ข5.5.14.2 การเปลี่ยนแปลง ของปั จจัยเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคที่เกี่ยวข้ อง หรือปั จจัยอื่นที่
เกี่ยวกับความเสี่ยงด้ านเครดิตไม่สะท้ อนถึงความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาที่
จะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ างหน้ าได้ อย่างเหมาะสม หรือ
ข5.5.14.3 การเปลี่ ย นแปลงของปั จ จั ย ที่เ กี่ย วกับ ความเสี่ย งด้ า นเครดิ ต ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความเสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่องมือทางการเงิน (หรือมีผลกระทบที่ชัดเจนขึ้น)
มากกว่า 12 เดือน
การพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพิม่ ขึ้ นอย่างมีนยั สําคัญนับจากวันที่รบั รูร้ ายการเมื่อ
เริม่ แรกหรือไม่
ข5.5.15 ในการพิจารณาว่าต้ องรับรู้ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหรือไม่ กิจการ
ควรพิจารณาจากข้ อมูลที่สนับสนุ นและมีความสมเหตุสมผล ซึ่งสามารถหาได้ โดยไม่ ต้องใช้
ต้ นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป และอาจส่งผลกระทบต่ อความเสี่ยงด้ านเครดิตของ
เครื่องมือทางการเงินตามย่อหน้ าที่ 5.5.17.3 โดยกิจการไม่จาํ เป็ นต้ องหาข้ อมูลโดยละเอียด
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เพื่อพิจารณาว่ าความเสี่ยงด้ านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนับตั้งแต่ วันที่รับรู้รายการเมื่อ
เริ่มแรกหรือไม่
ข5.5.16 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้ านเครดิตคือ การวิเคราะห์ปัจจัยหลายปัจจัยในภาพรวม โดยพิจารณา
ว่ามีปัจจัยใดที่เกี่ยวข้ อง และนํา้ หนักของปัจจัยนั้นเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กบั ประเภท
ของผลิตภัณฑ์ ลักษณะของเครื่องมือทางการเงินและผู้ก้ ูยืม ตลอดจนเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
โดยกิจการต้ องพิจารณาข้ อมูลที่สนับสนุ นและมีความสมเหตุสมผล ซึ่งสามารถหาได้ โดยไม่
ต้ องใช้ ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป และเป็ นข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือทางการ
เงินที่ประเมิน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยหรือข้ อบ่งชี้อาจไม่สามารถระบุได้ ในระดับของเครื่องมือทาง
การเงิน แต่ ล ะรายการ โดยในกรณีน้ ี กิจ การควรประเมิน ปั จ จั ย หรื อ ข้ อบ่ งชี้ เป็ นกลุ่ ม หรื อ
บางส่วนของกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน เพื่ อพิ จารณาว่ าเป็ นไปตามข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่
5.5.3 ที่ต้องรับรู้ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหรือไม่
ข5.5.17 รายการต่ อไปนี้อาจต้ องใช้ ในการประเมินการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิต ทั้งนี้
รายการดังกล่าวไม่ครอบคลุมรายการทั้งหมด
ข5.5.17.1 การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ของตั ว ชี้ วั ด ราคาภายในของความเสี่ย ง
ด้ า นเครดิ ต ซึ่ ง เป็ นผลมาจากการเปลี่ ย นแปลงของความเสี่ย งด้ า นเครดิ ต
นับตั้งแต่ วันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก ซึ่งรวมถึง (แต่ ไม่ จาํ กัดเฉพาะ) ส่วนต่ างอัตรา
ดอกเบี้ยที่อาจเปลี่ยนแปลง หากมีการออกเครื่องมือทางการเงินหรือเครื่องมือ
ทางการเงินที่คล้ ายคลึงกันที่มีเงื่อนไขและคู่สญ
ั ญาเหมือนกัน ณ วันที่รายงาน
ข5.5.17.2 การเปลี่ยนแปลงของอัตราหรือเงื่อนไขของเครื่องมือทางการเงินที่มีอยู่ซ่ึงอาจ
แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสําคัญ หากมีการออกเครื่องมือทางการเงินนั้นใหม่
ณ วันที่รายงาน (เช่น ข้ อตกลงทางการเงินที่มีความเข้ มงวดมากขึ้น หลักประกัน
หรื อ สั ญ ญาคํ้า ประกั น ที่มี จํา นวนสู ง ขึ้ น หรื อ สั ด ส่ ว นรายได้ ต่ อ หนี้ ที่สูง ขึ้ น)
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่องมือทางการเงิน
นับตั้งแต่วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
ข5.5.17.3 การเปลี่ยนแปลงอย่ างมีนัยสําคัญของบ่ งชี้จากตลาดภายนอกที่เกี่ยวกับความ
เสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินหรือเครื่องมือทางการเงินที่คล้ ายคลึง
กันที่มีอายุท่คี าดไว้ เท่ากัน การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดจากตลาดภายนอกของ
ความเสี่ยงด้ านเครดิตรวมถึง (แตไม่ครอบคุมทั้งหมด)
ข5.5.17.3.1 ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย
ข5.5.17.3.2 ราคาของสัญญาการรับประกันด้ านเครดิต (credit default swap)
สําหรับผู้ก้ ูยืม
ข5.5.17.3.3 ระยะเวลา หรื อ สัด ส่ ว นของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิน ทรั พ ย์ ท าง
การเงินที่ต่าํ กว่าราคาทุนตัดจําหน่าย
ข5.5.17.3.4 ข้ อมู ลตลาดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ ก้ ูยืม เช่ น การเปลี่ ยนแปลง
ราคาของตราสารหนี้และตราสารทุนของผู้ก้ ูยืม
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ข5.5.17.4 การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือด้ านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินโดยบุคคลภายนอก
ข5.5.17.5 การลดอันดับความน่าเชื่อถือด้ านเครดิตของผู้ก้ ูยืมภายในกิจการ หรือการลดลง
ของคะแนนพฤติกรรมที่ใช้ ในการประเมินความเสี่ยงด้ านเครดิตภายในกิจการที่
เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้ านเครดิต
ภายในกิจการหรือการให้ คะแนนพฤติกรรมภายในกิจการจะมีความน่าเชื่อถือ
มากขึ้น เมื่อมีนาํ ข้ อมูลดังกล่ าวไปเทียบกับข้ อมูลการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
ด้ านเครดิตโดยบุคคลภายนอก หรือมีข้อมูลสนับสนุ นจากกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติผดิ สัญญา
ข5.5.17.6 การเปลี่ยนแปลงในทางลบของสภาพทางธุรกิจ ทางการเงิน หรือทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นหรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะทําให้ ความสามารถของผู้ก้ ูยืมในการ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันหนี้สนิ เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ เช่น อัตราดอกเบี้ย
ที่เพิ่มขึ้นหรือคาดว่าจะเพิ่มขึ้น หรืออัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นหรือที่คาดว่าจะ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
ข5.5.17.7 การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญของผลการดําเนินการของผู้ก้ ูยืมที่เกิดขึ้นหรือ
คาดว่ าจะเกิดขึ้น เช่ น รายได้ หรือกําไรที่ลดลงหรือคาดว่าจะลดลง ความเสี่ยง
จากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น การขาดเงินทุนหมุนเวียน คุณภาพของสินทรัพย์ท่ี
ลดลง การก่อภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น สภาพคล่ อง ปั ญหาด้ านการบริหารจัดการ
หรือการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของธุรกิจ หรือโครงสร้ างองค์กร (เช่น การยกเลิก
ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของกิจการ) ซึ่งทําให้ ความสามารถของผู้ก้ ูยืมในการปฏิบัติ
ตามภาระผูกพันหนี้สนิ ของกิจการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
ข5.5.17.8 การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินอื่น
ของผู้ก้ ูยืมรายนั้น
ข5.5.17.9 การเปลี่ยนแปลงในทางลบอย่างมีนัยสําคัญของสภาพแวดล้ อมทั้งทางกฎหมาย
เศรษฐกิจ หรื อ เทคโนโลยี ข องผู้ ก้ ู ยื ม ที่เ กิด ขึ้ นหรื อ ตามที่ค าดว่ า จะเกิด ขึ้ น
ซึ่งทําให้ ของความสามารถของผู้ก้ ูยืมในการปฏิบัติตามภาระผูกพันหนี้สินของ
กิจการ เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ เช่น ความต้ องการซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้ก้ ยู มื
ที่ลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ข5.5.17.10 การเปลี่ยนแปลงอย่ างมีนัยสําคัญในมูลค่ าของหลักประกัน หรือคุ ณภาพของ
การคํา้ ประกันโดยบุคคลที่สาม หรือการรับประกันด้ านเครดิต ซึ่งคาดว่าจะลด
แรงจูงใจของผู้ก้ ูยืมในการจ่ายชําระตามสัญญา หรือมีผลกระทบต่อความน่าจะ
เป็ นในการปฏิบัติผดิ สัญญา ตัวอย่างเช่น หากมูลค่าหลักประกันลดลง เนื่องจาก
ราคาบ้ านลดลง ผู้ก้ ูยืมบางรายอาจมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติผิดสัญญาเงินกู้ซ้ ือบ้ าน
มากขึ้น
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ข5.5.17.11 การเปลี่ยนแปลงอย่ างมีนัยสําคัญของคุณภาพของการคํา้ ประกันโดยผู้ถือหุ้ น
(หรือบริษัทใหญ่) หากผู้ถอื หุ้น (หรือบริษัทใหญ่) มีแรงจูงใจและความสามารถ
ทางการเงินในการช่วยเหลือโดยการเพิ่มทุนหรือให้ เงินสด เพื่อมิให้ การปฏิบัติ
ผิดสัญญาเกิดขึ้น
ข5.5.17.12 การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญซึ่งคาดว่าจะลดแรงจูงใจของผู้ก้ ูยืมในการจ่าย
ชําระหนี้ตามสัญญา เช่น บริษัทใหญ่ หรือบริษัทในเครืออื่นๆให้ ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในคุณภาพของการรับประกันด้ านเครดิต โดยคุณภาพของการรับประกัน
ด้ านเครดิตนั้น รวมถึงการพิจารณาสถานะทางการเงินของผู้คาํ้ ประกัน และ/หรือ
ดอกเบี้ยของตราสารที่ออกธุ รกรรมการแปลงสินทรั พย์เป็ นหลั กทรั พย์ไ ม่ ว่า
ดอกเบี้ยด้ อยสิทธิน้ันจะสามารถรองรับผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หรือไม่กต็ าม (เช่น หลักทรัพย์คาํ้ ประกัน)
ข5.5.17.13 การเปลี่ ย นแปลงที่เ กี่ย วกับ เอกสารที่เ กี่ย วข้ อ งกับ สิน เชื่ อที่ค าดว่ า จะเกิด ขึ้น
รวมถึงกรณีการละเมิดสัญญาซึ่งทําให้ มีการยกเลิกหรือการแก้ ไขเงื่อนไขสัญญา
ช่วงเวลาการหยุดชําระดอกเบี้ย การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย การขอหลักประกัน
หรือการคํา้ ประกันเพิ่มขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ตามกรอบสัญญาของ
เครื่องมือทางการเงิน
ข5.5.17.14 การเปลี่ ยนแปลงอย่ า งมี นัยสําคัญของผลการดํา เนินงานและพฤติกรรมของ
ผู้ก้ ูยืมที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานะการจ่ายชําระหนี้
ของผู้ก้ ูยืมในกลุ่ม (ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นของจํานวนหรือสัดส่วนของการจ่าย
ชําระหนี้ตามสัญญาที่ล่าช้ า หรือการเพิ่มขึ้นอย่ างมีนัยสําคัญของจํานวนผู้ท่ใี ช้
บัตรเครดิต ซึ่งคาดว่าเกือบจะหรือจะใช้ เกินวงเงินที่ได้ รับ หรือผู้ท่คี าดว่าจะผ่อน
ชําระเงินรายเดือนเพียงจํานวนเงินขั้นตํ่า)
ข5.5.17.15 การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการด้ านเครดิตของกิจการที่เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือ
ทางการเงิ น โดยอ้ า งอิง ตามตั ว ชี้ วั ด ของการเปลี่ ย นแปลงฃของความเสี่ ย ง
ด้ า นเครดิ ต ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น วิ ธี ป ฏิบั ติ ใ นการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ด้ า นเครดิ ต ที่ค าดว่ า จะเน้ น เชิ ง รุ ก มากขึ้น หรื อ ให้ ค วามสํา คัญ กับ การจั ด การ
เครื่องมือ ซึ่งรวมถึงการติดตามและการควบคุมอย่างใกล้ ชิดมากขึ้น หรือกิจการ
ที่แทรกแซงผู้ก้ ูยืม
ข5.5.17.16 ข้ อมู ลการค้ า งชําระเกิน กํา หนด รวมถึงข้ อสัน นิ ษ ฐานที่ส ามารถโต้ แ ย้ ง ได้ ใ น
ย่อหน้ าที่ 5.5.11
ข5.5.18 ในบางกรณี ข้ อมูลเชิงคุณภาพและข้ อมูลเชิงปริมาณที่ไม่ใช่ข้อมูลทางสถิติท่สี ามารถหาได้ อาจ
เพี ย งพอที่จ ะใช้ ใ นการพิ จ ารณาว่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น นั้ น เข้ า เงื่ อ นไขต้ อ งรั บ รู้ ค่ า เผื่ อ
ผลขาดทุน ด้ วยจํานวนที่เท่ากับผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ กล่ าวคือ
ข้ อมูลนั้นไม่ จาํ เป็ นต้ องผ่ านการคํานวณทางสถิติ หรือกระบวนการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 87/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562

140

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
ด้ านเครดิต เพื่อพิจารณาว่ าความเสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่ างมี
นัยสําคัญหรือไม่ ในกรณีอ่นื ๆ กิจการอาจจําเป็ นต้ องพิจารณาข้ อมูลอื่นๆ ซึ่งรวมถึงข้ อมูลจาก
การคํานวณทางสถิติหรื อกระบวนการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือด้ านเครดิต หรื ออีกนัยหนึ่ง
กิจการอาจอ้ างอิงจากการประเมินข้ อมูลทั้งสองประเภท เช่น ปั จจัยเชิงคุณภาพที่ไม่รวมอยู่ใน
กระบวนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้ านเครดิตภายในกิจการ และการจัดประเภทของการจัด
อันดับความน่ าเชื่อถือด้ านเครดิตภายในกิจการ ณ วันที่รายงาน ซึ่งมีการพิจารณาถึงลักษณะ
ของความเสี่ยงด้ านเครดิต ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หากข้ อมูลทั้งสองประเภทนั้นมี
ความเกี่ยวข้ องกัน
ข้อสันนิษฐานทีส่ ามารถโต้แย้งได้เกีย่ วกับการค้างชําระเกินกําหนดเกินกว่า 30 วัน
ข5.5.19 ข้ อสันนิ ษฐานที่สามารถโต้ แ ย้ งได้ ในย่ อหน้ า ที่ 5.5.11 นั้ นไม่ ใช่ ตั วชี้ วั ดที่ชั ดเจนที่จะทํา ให้
สามารถระบุได้ ว่ากิจการควรรับรู้ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ แต่สามารถ
กําหนดให้ เป็ นจุ ดสุดท้ ายที่ใช้ ในการพิ จารณารั บรู้ผลขาดทุ นด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้ น
ตลอดอายุ แม้ ว่าจะมีการนําข้ อมูลที่เป็ นการคาดการณ์ในอนาคตมาใช้ กต็ าม (ซึ่งรวมถึงปั จจัย
เชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคในระดับกลุ่มของรายการ)
ข5.5.20 กิจการสามารถโต้ แย้ งข้ อสันนิษฐานนี้ได้ อย่างไรก็ตาม การที่จะสามารถโต้ แย้ งได้ น้ัน กิจการ
จะต้ อ งมี ข้ อ มู ล ที่ส นั บ สนุ น และมี ค วามสมเหตุ ส มผลแสดงให้ เ ห็น ว่ า หากมี ก ารค้ า งชํา ระ
การจ่ า ยเงิ น ตามสัญ ญาเกิน กว่ า 30 วั น ก็ไ ม่ แ สดงว่ า ความเสี่ย งด้ า นเครดิ ต ของเครื่ อ งมือ
ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่ างมีนัยสําคัญ ตัวอย่างเช่ น เมื่อการค้ างชําระเกินกําหนดเกิดจากความ
ผิดพลาดด้ านการจัดการ แทนที่จะเกิดจากปัญหาทางการเงินของผู้ก้ ูยืม หรือกิจการมีหลักฐาน
ในอดีตที่แสดงให้ เห็นว่าการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาที่
มีการค้ างชําระเกินกําหนดเกินกว่า 30 วันไม่มีความสัมพันธ์สมั พันธ์กนั แต่หลักฐานนั้นแสดง
ว่าการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิตความสัมพันธ์กบั สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่มีการค้ างชําระเกินกําหนดเกินกว่า 60 วัน
ข5.5.21 กิจการไม่ สามารถกําหนดให้ ระยะเวลาของการเพิ่ มขึ้นอย่ างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงด้ าน
เครดิตและรับรู้ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ กับระยะเวลาที่สินทรัพย์
ทางการเงินมีการด้ อยค่ าด้ านเครดิตหรือเป็ นไปตามคํานิยามภายในของกิจการเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติผดิ สัญญา
เครือ่ งมือทางการเงินทีม่ ีความเสีย่ งด้านเครดิตตํ่า ณ วันทีร่ ายงาน
ข5.5.22 ความเสี่ย งด้ า นเครดิต ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ถื อว่ า อยู่ ใ นระดั บ ตํ่า ตามความหมายของ
ย่อหน้ าที่ 5.5.10 ก็ต่อเมื่อเครื่องมือทางการเงินนั้นมีความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาตํ่า
และผู้ก้ ูยืมสามารถจ่ายชําระกระแสเงินสดตามสัญญาในระยะเวลาอันใกล้ และการเปลี่ยนแปลง
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เชิงลบของเศรษฐกิจและธุรกิจในระยะยาว ไม่อาจลดความสามารถของผู้ก้ ูยืมในการจ่ายชําระ
กระแสเงินสดตามสัญญาได้ แต่ เครื่องมือทางการเงินจะไม่ ถือว่ ามีความเสี่ยงด้ านเครดิตใน
ระดับตํ่า หากเครื่องมือทางการเงินนั้นมีความเสี่ยงในการขาดทุนตํ่าเพราะมีหลักประกัน และ
เครื่ องมือทางการเงิ น ที่ไ ม่ มีหลั กประกัน จะถือว่ า ไม่ มีความเสี่ยงด้ านเครดิต ตํ่า นอกจากนี้
เครื่องมือทางการเงินยังไม่ ถือว่ ามีความเสี่ยงด้ านเครดิตตํ่าเพราะเครื่องมือทางการเงินนั้นมี
ความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาตํ่ากว่าเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ของกิจการ หรือตํ่ากว่า
เมื่อเทียบกับความเสี่ยงด้ านเครดิตของประเทศที่กจิ การนั้นประกอบการ
ข5.5.23 ในการพิ จ ารณาว่ า เครื่ องมื อทางการเงิ น มีความเสี่ยงด้ านเครดิ ตตํ่า หรื อไม่ น้ั น กิจการอาจ
พิจารณาจากการจัดอันดับความเสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินภายในกิจการหรือ
วิธกี ารอื่นๆ ที่สอดคล้ องกับนิยามของความเสี่ยงด้ านเครดิตตํ่าที่เข้ าใจตรงกันโดยทั่วไป และที่
พิจารณาจากความเสี่ยงและประเภทของเครื่องมือทางการเงินที่กจิ การประเมิน โดยเครื่องมือ
ทางการเงินที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้ านเครดิตโดยบุคคลภายนอกเป็ นเครื่องมือ
ทางการเงินที่อยู่ใน ‘ระดับน่าลงทุน’ (investment grade) อาจเป็ นตัวอย่างหนึ่งของเครื่องมือ
ทางการเงิ น ที่ถื อ ว่ า มี ค วามเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ตํ่า อย่ า งไรก็ต าม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ไม่
จําเป็ นต้ องได้ รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือด้ านเครดิตโดยบุคคลภายนอก จึงจะถือว่ ามี
ความเสี่ยงด้ านเครดิตตํ่า แต่ควรพิจารณาว่าความเสี่ยงด้ านเครดิตอยู่ในระดับตํ่าจากมุมมอง
ของผู้มีส่วนร่วมในตลาดซึ่งได้ คาํ นึงถึงข้ อกําหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของเครื่องมือทางการเงิน
ข5.5.24 การที่กจิ การไม่รับรู้ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุด้วยเหตุผลว่าเครื่องมือ
ทางการเงินนั้นมีความเสี่ยงด้ านเครดิตตํ่าระยะเวลารอบก่อนแต่ ณ วันที่รายงานก่อน และไม่
ถือว่ ามีความเสี่ยงด้ านเครดิตตํ่า ณ วันที่รายงาน การจะรับรู้ผลขาดทุนดังกล่ าวได้ น้ันกิจการ
ต้ องพิจารณาว่าความเสี่ยงด้ านเครดิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อ
เริ่มแรกหรือไม่ เพื่อพิจารณาว่ากิจการต้ องรับรู้ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอด
อายุเข้ าเงื่อนไขการรับรู้ตามย่อหน้ าที่ 5.5.3 หรือไม่
การเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข
ข5.5.25 ในบางสถานการณ์ การเจรจาตกลงหรือการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงินใหม่อาจทําให้ มีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเดิมตามที่กาํ หนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ โดยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินทรัพย์ทางการเงินแล้ ว
ทําให้ ต้องตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเดิมและรับรู้สนิ ทรัพย์ทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข ให้ ถือว่ าสินทรั พย์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนั้ นเป็ นสินทรั พย์ทางการเงิน ‘ใหม่ ’
ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ข5.5.26 วันที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาให้ ถือว่าเป็ นวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์
ทางการเงินเพื่ อปฏิบัติตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการด้ อยค่ ากับสิน ทรั พย์ทางการเงิน ที่มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ซึ่งโดยทั่วไปกิจการจะวัดค่ าเผื่อผลขาดทุนของสินทรั พย์ทางการเงิน
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ดังกล่ าวเท่ากับผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ างหน้ าจนกว่ าจะเข้ า
เงื่อนไขที่ต้องรั บรู้ผลขาดทุ นด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ตามย่ อหน้ าที่ 5.5.3
อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอาจทําให้ มีการตัดรายการสินทรัพย์
ทางการเงินเดิม อาจเป็ นหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่าสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขมีการด้ อยค่าด้ านเครดิต ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ดังนั้น ควรรับรู้สนิ ทรัพย์ทาง
การเงินนั้นเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้ อยค่าด้ านเครดิตเมื่อกําเนิด สถานการณ์เช่ นนี้
อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งทําให้ ต้อง
ตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเดิม โดยในกรณีน้ ี อาจเป็ นไปได้ ว่าการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
อาจทํา ให้ สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ใหม่ น้ั น มี ก ารด้ อ ยค่ า ด้ า นเครดิ ต ณ วั น ที่รั บ รู้ร ายการเมื่ อ
เริ่มแรก
ข5.5.27 หากมี ก ารเจรจาตกลงหรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงกระแสเงิ น สดตามสัญ ญาของสิน ทรั พ ย์ท าง
การเงินใหม่ แต่ ไม่ มีการตัดรายการสิน ทรั พย์ทางการเงิน เดิม ไม่ ได้ แสดงว่ าสินทรั พย์ ท าง
การเงินนั้นมีความเสี่ยงด้ านเครดิตตํ่าลง โดยกิจการควรประเมินว่ ามีความเสี่ยงด้ านเครดิต
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่จากข้ อมูลที่สนับสนุนและมี
ความสมเหตุสมผล ซึ่ งสามารถหาได้ โดยไม่ ต้องใช้ ต้นทุ นหรื อความพยายามที่มากเกินไป
ซึ่ ง รวมถึ ง ข้ อ มู ล ในอดี ต ข้ อ มู ล การคาดการณ์ ไ ปในอนาคตและการประเมิ น ความเสี่ ย ง
ด้ านเครดิ ต ตลอดอายุ ท่ี ค าดไว้ ของสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น นั้ น ซึ่ ง รวมถึ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สถานการณ์ต่างๆ ที่ทาํ ให้ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนั้นด้ วย หลักฐานที่แสดงว่ าเครื่ องมือ
ทางการเงินไม่เข้ าเงื่อนไขต้ องรับรู้ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุรวมถึง
ประวัติการชําระเงินตรงเวลาและเป็ นปั จจุ บันตามข้ อกําหนด ของสัญญาที่ปรับปรุงใหม่แล้ ว
โดยทั่วไปลูกค้ าจะแสดงพฤติกรรมการชําระเงินที่ดีและต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะ
พิจารณาได้ ว่าความเสี่ยงด้ านเครดิตลดลง ตัวอย่ างเช่ น ประวัติการผิดนัดชําระเงินหรือการ
ชําระหนี้ท่ไี ม่ครบถ้ วน จะไม่ถูกลบหลังจากที่มีการจ่ายชําระหนี้ตามกําหนดชําระเพียงงวดเดียว
จากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญา
การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้ น
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้ น
ข5.5.28 ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น คือ ประมาณการค่าความน่ าจะเป็ นของผลขาดทุน
ด้ านเครดิตถ่ วงนํา้ หนัก (เช่ น มูลค่ าปั จจุ บันของจํานวนเงินสดที่คาดว่ าจะไม่ ได้ รับทั้งหมด)
ตลอดช่ วงอายุท่ีคาดไว้ ของเครื่องมือทางการเงิน จํานวนเงินสดที่คาดว่ าจะไม่ ได้ รับ คือ ส่วนต่ าง
ระหว่ างกระแสเงินสดตามสัญญาและกระแสเงินสดที่คาดว่ าจะได้ รับ เนื่ องจากผลขาดทุน
ด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาถึงจํานวนและจังหวะเวลาการชําระเงิน ดังนั้น ผลขาดทุน
ด้ านเครดิตจึงเกิดขึ้นได้ ถึงแม้ ว่ากิจการคาดว่ าจะได้ รับเงินเต็มจํานวนแต่ เงินนั้ นได้ รับภาย
หลังจากวันที่กาํ หนดไว้ ในสัญญา
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ข5.5.29 สําหรับสินทรัพย์ทางการเงิน ผลขาดทุนด้ านเครดิต คือมูลค่าปัจจุบนั ของผลต่างระหว่าง
ข5.5.29.1 กระแสเงินสดที่ถงึ กําหนดจ่ายให้ กจิ การตามสัญญา และ
ข5.5.29.2 กระแสเงินสดที่กจิ การคาดว่าจะได้ รับ
ข5.5.30 สําหรับภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้ เบิกใช้ ผลขาดทุนด้ านเครดิต คือมูลค่าปัจจุบันของ
ผลต่างระหว่าง
ข5.5.30.1 กระแสเงินสดตามสัญญาที่ถงึ กําหนดชําระ ในกรณีท่ผี ้ ูถอื สัญญาเบิกใช้ สนิ เชื่อ และ
ข5.5.30.2 กระแสเงินสดที่กจิ การคาดว่าจะได้ รับ ในกรณีท่สี นิ เชื่อถูกเบิกใช้
ข5.5.31 การประมาณการผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อของ
กิจการต้ องสอดคล้ องกับการคาดการณ์การเบิกสินเชื่อของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อนั้น เช่ น
พิ จ ารณาสัด ส่ ว นของภาระผู ก พั น วงเงิ น สิน เชื่ อ ที่ค าดว่ า จะถู ก เบิ ก ใช้ ใ น 12 เดื อ นข้ า งหน้ า
นั บ ตั้ งแต่ วัน ที่รายงานเมื่อ ประมาณผลขาดทุ น ด้ า นเครดิต ที่ค าดว่ า จะเกิด ขึ้น ใน 12 เดือน
ข้ างหน้ า และสัดส่วนของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อที่คาดว่าจะถูกเบิกใช้ ตลอดประมาณการอายุ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อเมื่อประมาณการผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นตลอดอายุ
ข5.5.32 สําหรับสัญญาคํา้ ประกันทางการเงิน กิจการต้ องชําระเงินเฉพาะในกรณีท่ลี ูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญา
ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขของเครื่องมือทางการเงินที่มีการคํา้ ประกัน ดังนั้นจํานวนเงินสดที่คาดว่าจะ
ไม่ได้ รับ คือประมาณการจ่ายเงินชดเชยที่จะจ่ายให้ ผ้ ูถือสัญญาสําหรับผลขาดทุนด้ านเครดิตหัก
จํานวนเงินที่กิจการคาดว่าจะได้ รับจากผู้ถือสัญญา ลูกหนี้ หรือบุคคลใด โดยหากสินทรัพย์มี
การคํา้ ประกันอย่างเต็มจํานวน ค่าประมาณการของจํานวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้ รับสําหรับ
สัญญาคํา้ ประกันทางการเงินจะสอดคล้ องกับค่ าโดยประมาณของจํานวนเงินสดที่คาดว่ าจะ
ไม่ได้ รับสําหรับสินทรัพย์ท่มี ีการคํา้ ประกัน
ข5.5.33 สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้ อยค่าด้ านเครดิต ณ วันที่รายงาน แต่ไม่ได้ เป็ นสินทรัพย์
ทางการเงินที่มีการด้ อยค่าด้ านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อกําเนิด กิจการต้ องวัดมูลค่าผลขาดทุน
ด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นโดยใช้ ผลต่ างระหว่ างมูลค่ าตามบัญชีข้ันต้ นของสินทรั พย์กับ
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคตคิดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงที่
ใช้ ตอนเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น การปรับปรุงผลต่างดังกล่าวจะถูกรับรู้ในกําไรหรือ
ขาดทุนเป็ นผลกําไรหรือขาดทุนจากการด้ อยค่า
ข5.5.34 ในการวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่ า กระแสเงินสดที่ใช้ เพื่อระบุ
ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นควรสอดคล้ องกับกระแสเงินสดที่ใช้ ในการวัดมูลค่า
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
ข5.5.35 กิจ การอาจใช้ วิ ธีก ารที่เ หมาะสมในการวั ด มู ล ค่ า ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ค าดว่ า จะเกิด ขึ้ น
หากผลขาดทุ น นั้ น สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การในย่ อ หน้ า ที่ 5.5.17 ตั ว อย่ า งเช่ น การคํา นวณ
ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับลูกหนี้การค้ าโดยใช้ ตารางการตั้งสํารอง โดยที่
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กิจการสามารถใช้ ข้อมูลผลขาดทุนด้ านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต (ซึ่งมีการปรับปรุงให้
เหมาะสมตามย่ อหน้ าที่ ข5.5.51ถึง ข5.5.52) สําหรับลูกหนี้การค้ าเพื่อคํานวณผลขาดทุน
ด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ างหน้ า หรื อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุตามความเหมาะสม ตารางการตั้งสํารองเป็ นตัวอย่างหนึ่งที่สามารถระบุอตั รา
การกั น สํา รองที่ ค งที่ โดยขึ้ นอยู่ กั บ จํา นวนวั น ที่ ค้ า งชํา ระเกิ น กํา หนดของลู ก หนี้ การค้ า
(ตั ว อย่ า งเช่ น อั ต ราการกั น สํา รองร้ อยละ 1 หากยั ง ไม่ ค้ า งชํา ระเกิ น กํา หนด ร้ อยละ 2
หากค้ างชําระเกินกําหนดไม่เกิน 30 วัน และร้ อยละ 3 หากค้ างชําระเกินกําหนดเกินกว่ า 30
วันแต่ ไม่ เกิน 90 วัน และร้ อยละ 20 หากค้ างชําระเกินกําหนดเกินกว่ า 90 – 180 วัน เป็ นต้ น)
ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่ กับการกระจายของฐานลู กค้ า กิจการอาจจะทําการจัดกลุ่มตามความเหมาะสม
หากข้ อมู ล ผลขาดทุ น ด้ านเครดิ ตจากประสบการณ์ในอดีตนั้ นแสดงให้ เห็น ถึงรูปแบบของ
ผลขาดทุนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญในแต่ละกลุ่มลูกค้ า ตัวอย่างของหลักเกณฑ์ท่อี าจถูกใช้
ในการจัดกลุ่มสินทรัพย์ประกอบด้ วย เขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ประเภทของผลิตภัณฑ์ การจัด
อันดับความน่ าเชื่อถือของลูกค้ า หลักประกันเงินกู้หรือการประกันสินเชื่อการค้ าและประเภท
ของลูกค้ า (เช่น ร้ านค้ าส่งหรือร้ านค้ าปลีก)
นิยามของการปฏิบตั ิผดิ สัญญา
ข5.5.36 ย่อหน้ าที่ 5.5.9 กําหนดว่า ในการระบุว่าความเสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินมีการ
เพิ่มขึ้นอย่ างมีนัยสําคัญหรือไม่ กิจการต้ องพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจาก
การไม่ชาํ ระเงินตามสัญญาที่เกิดขึ้นนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
ข5.5.37 เมื่ อ กํา หนดนิ ย ามการปฏิบั ติ ผิด สัญ ญาตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการพิ จ ารณาความเสี่ย งจาก
การปฏิบัติผิด สัญญาที่เกิดขึ้น กิจการต้ อ งใช้ คํา นิยามการปฏิบัติผิดสัญ ญาที่สอดคล้ องกับ
คํานิยามที่ใช้ เพื่อบริหารความเสี่ยงด้ านเครดิตภายในกิจการ สําหรับเครื่องมือทางการเงินที่
เกี่ยวข้ องและพิจารณาถึงข้ อบ่งชี้เชิงคุณภาพ (ตัวอย่างเช่ น ข้ อตกลงทางการเงิน) ตามความ
เหมาะสม อย่ างไรก็ตาม มีข้อสันนิษฐานที่สามารถโต้ แย้ งได้ ว่าการปฏิบัติผิดสัญญานั้นจะไม่
เกิดขึ้นหลังจากที่สินทรั พย์ทางการเงินนั้นค้ างชําระเกินกําหนดเกินกว่ า 90 วันแล้ ว เว้ นแต่
กิ จ การจะมี ข้ อ มู ล ที่มี ค วามสมเหตุ ส มผลและสามารถสนั บ สนุ น ได้ ท่ีแ สดงว่ า การปฏิบั ติ
ผิดสัญญาในช่วงเวลาที่เกินกว่านั้นมีความเหมาะสมมากกว่า คํานิยามของการปฏิบัติผิดสัญญา
ที่ใ ช้ ต ามวัต ถุ ประสงค์เหล่ านี้ ต้ องนําไปใช้ กับเครื่ องมือทางการเงิน ทั้งหมดอย่ างสมํ่าเสมอ
นอกจากว่าข้ อมูลที่มีอยู่น้ันจะแสดงให้ เห็นว่า มีคาํ นิยามการปฏิบัติผดิ สัญญาอย่างอื่นที่มีความ
เหมาะสมกับเครื่องมือทางการเงินนั้นๆ มากกว่า
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ระยะเวลาในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้ น
ข5.5.38 อ้ า งอิงตามย่ อหน้ าที่ 5.5.19 ระยะเวลานานที่สุดที่ใช้ วัดผลขาดทุ นด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะ
เกิดขึ้นคือ ระยะเวลาสูงสุดตามสัญญาที่กิจการมีความเสี่ยงด้ านเครดิต สําหรับภาระผูกพัน
วงเงินสินเชื่อและสัญญาคํา้ ประกันทางการเงิน คือระยะเวลาสูงสุดตามสัญญาตลอดระยะเวลาที่
กิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาในปัจจุบันที่จะขยายสินเชื่อ
ข5.5.39 อย่างไรก็ตาม อ้ างอิงย่อหน้ าที่ 5.5.20 เครื่องมือทางการเงินบางประเภทซึ่งรวมถึงเงินให้ สนิ เชื่อ
และภาระผูกพันที่ยังไม่ใช้ ซึ่งกิจการสามารถเรียกร้ องให้ ชาํ ระเงินคืนและยกเลิกภาระผูกพันที่ยัง
ไม่ใช้ น้ันได้ ไม่ได้ จาํ กัดให้ กจิ การได้ รับผลขาดทุนด้ านเครดิตในช่วงระยะเวลาการแจ้ งการยกเลิก
ล่วงหน้ าตามสัญญา ตัวอย่างเช่น วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน เช่น บัตรเครดิต และวงเงินเบิกเกิน
บั ญ ชี ตามสัญ ญานั้ น ผู้ ใ ห้ ก้ ู ยื ม สามารถยกเลิ ก วงเงิ น ได้ โ ดยการแจ้ ง ล่ ว งหน้ า เพี ย งหนึ่ งวั น
อย่ างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติผ้ ูให้ ก้ ูยืมมักจะขยายระยะเวลาการให้ เครดิตยาวนานขึ้น และจะ
ยกเลิกวงเงินเมื่อความเสี่ยงด้ านเครดิตของผู้ก้ ูยืมนั้นเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจช้ าเกินไปที่จะป้ องกัน
การขาดทุ นด้ านเครดิ ตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นบางส่ วนหรื อทั้งหมด เครื่ องมื อทางการเงิ นมักมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ซ่ึงเป็ นผลจากลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน วิธีการจัดการเครื่องมือ
ทางการเงินและลักษณะของข้ อมูลที่สามารถหาได้ ซ่ึงบอกถึงการเพิ่มขึ้นอย่ างมีนัยสําคัญของ
ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ข5.5.39.1 เครื่องมือทางการเงินนั้นไม่ได้ กาํ หนดระยะเวลาการชําระเงินหรือโครงสร้ างการ
ชําระเงินคืนที่มีระยะเวลาที่แน่ นอน และมักมีระยะเวลาการบอกเลิกสัญญาที่ส้ัน
(เช่น หนึ่งวัน)
ข5.5.39.2 ความสามารถในการยกเลิกสัญญานั้นจะไม่ถูกบังคับใช้ ในการดําเนินงานตามปกติ
ในการจั ด การเครื่ องมือ ทางการเงิน นั้ น และสัญ ญานั้ น อาจถู กยกเลิ กก็ต่ อ เมื่ อ
กิจการตระหนักถึงความเสี่ยงด้ านเครดิตที่เพิ่มสูงขึ้นตามระดับวงเงินที่ได้ รับ และ
ข5.5.39.3 เครื่องมือทางการเงินนั้นมีการจัดการแบบเป็ นกลุ่ม
ข5.5.40 ในการระบุ ช่วงเวลาที่กิจการคาดว่ าจะเผชิญกับความเสี่ยงด้ านเครดิต หากผลขาดทุนด้ าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถูกปรับลดลงโดยการบริหารความเสี่ยงด้ านเครดิตตามปกติของ
กิจการ กิจการควรพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ข้ อมูลและประสบการณ์ในอดีต ดังนี้
ข5.5.40.1 ช่วงระยะเวลาที่กจิ การเผชิญกับความเสี่ยงด้ านเครดิตสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
ที่มีลักษณะเหมือนกัน
ข5.5.40.2 ระยะเวลาของการปฏิบัติผิดสัญญาที่เกี่ยวข้ องซึ่งเกิดขึ้นกับเครื่องมือทางการเงินที่
มีลักษณะคล้ ายคลึงกันภายหลังจากการเพิ่ มขึ้นอย่ างมีนัยสําคัญของความเสี่ยง
ด้ านเครดิต และ
ข5.5.40.3 มาตรการการบริหารความเสี่ยงด้ านเครดิต ซึ่งกิจการคาดว่ าจะดําเนินการเมื่อ
ความเสี่ยงด้ านเครดิตสําหรับเครื่องมือทางการเงินนั้นเพิ่มสูงขึ้น เช่น การลดหรือ
การยกเลิกวงเงินที่ยังไม่ได้ เบิกใช้
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ผลลัพธ์ตามค่าความน่าจะเป็ นถ่วงนํ้าหนัก (Probability-weighted outcome)
ข5.5.41 วัตถุประสงค์ของการประมาณการผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่ เพื่อการ
ประมาณการสถานการณ์ท่แี ย่ท่สี ดุ หรือที่ดีท่สี ดุ แต่ว่าการประมาณการผลขาดทุนด้ านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นควรสะท้ อนให้ เห็นถึงความน่าจะเป็ นที่จะเกิดผลขาดทุนด้ านเครดิต และ
ความน่ า จะเป็ นที่จ ะไม่ เ กิด ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต แม้ ว่ า โอกาสที่ผ ลลั พ ธ์ส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ มี
ผลขาดทุนด้ านเครดิตเกิดขึ้นก็ตาม
ข5.5.42 ย่ อหน้ า ที่ 5.5.17.1 กํา หนดให้ ประมาณการผลขาดทุ น ด้ านเครดิต ที่คาดว่ า จะเกิดขึ้น ต้ อง
สะท้ อนถึงความเป็ นกลางและถ่วงนํา้ หนักด้ วยค่าความน่าจะเป็ นซึ่งได้ จากการประเมินค่าของ
ผลลัพธ์ท่เี ป็ นไปได้ ในทางปฏิบัติ อาจไม่จาํ เป็ นต้ องมีการวิเคราะห์ท่ซี ับซ้ อน โดยในบางกรณี
การใช้ แบบจําลองอย่างง่ายก็อาจเพียงพอ โดยไม่จาํ เป็ นจะต้ องมีการจําลองสถานการณ์ท่มี าก
เกินจําเป็ น ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยผลขาดทุนด้ านเครดิตของกลุ่มเครื่องมือทางการเงินขนาดใหญ่
ที่ มี ลั ก ษณะความเสี่ ย งที่ ค ล้ ายกั น นั้ น อาจเป็ นค่ า ประมาณการที่ ส มเหตุ ส มผลสํา หรั บ
ค่าความน่าจะเป็ นถ่วงนํา้ หนัก ส่วนในสถานการณ์อ่นื การกําหนดสถานการณ์จาํ ลองที่สามารถ
ระบุถึงจํานวนและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดที่เป็ นไปได้ รวมทั้งค่ าความน่ าจะเป็ นของ
กระแสเงินสดนั้นอาจเป็ นสิ่งจําเป็ น โดยในสถานการณ์ดังกล่ าวนั้น ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจะต้ องสะท้ อนถึงผลลัพธ์อย่างน้ อยสองผลลัพธ์ตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 5.5.18
ข5.5.43 สําหรับผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุน้ัน กิจการต้ องประเมินความเสี่ยง
จากการปฏิบัติผิดสัญญาที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือทางการเงินตลอดช่วงอายุท่คี าดไว้ ของเครื่องมือ
ทางการเงิ น นั้ น โดยผลขาดทุ น ด้ า นเครดิต ที่ค าดว่ า จะเกิด ขึ้น ใน 12 เดื อ นข้ างหน้ า นั้ น คือ
ส่วนหนึ่งของผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงจํานวน
เงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้ รับตลอดอายุเครื่องมือทางการเงิน หากเกิดการปฏิบัติผดิ สัญญาภายใน
12 เดือนนั บจากวันที่รายงาน (หรื อช่ วงเวลาที่ส้ันกว่ า หากอายุ ท่ีคาดไว้ ของเครื่ องมือ ทาง
การเงินนั้นสั้นกว่ า 12 เดือน) ถ่ วงนํา้ หนักด้ วยความน่ าจะเป็ นของการปฏิบัติผิดสัญญาที่จะ
เกิด ขึ้ น ดั ง นั้ น ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ค าดว่ า จะเกิด ขึ้น ใน 12 เดื อ นข้ า งหน้ า จึ ง ไม่ ใ ช่ ท้ัง
ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุท่คี าดการณ์ว่าจะเกิดการปฏิบัติผิดสัญญา
ในช่วง 12 เดือนข้ างหน้ า หรือจํานวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้ รับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วง 12
เดือนข้ างหน้ า
มูลค่าเงินตามเวลา
ข5.5.44 ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต้ องถูกคิดลดจนถึงวันที่รายงาน ไม่ใช่ถงึ วันที่คาดว่าจะ
เกิดการปฏิบัติผดิ สัญญา หรือวันอื่นใด โดยใช้ อตั ราดอกเบี้ยที่แท้ จริงตามสัญญา ซึ่งถูกกําหนด
ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือค่าประมาณอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้ เคียงที่สุด หากเครื่องมือ

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 87/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562

147

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
ทางการเงินนั้นมีอัตราดอกเบี้ยผันแปร ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นจะถูกคิดลด
โดยใช้ อตั ราดอกเบี้ยที่แท้ จริงในปัจจุบันตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ ข5.4.5
ข5.5.45 สํา หรั บ สิน ทรั พย์ ทางการเงิ น ที่มีการด้ อยค่ า ด้ านเครดิตเมื่อซื้ อหรื อเมื่อกํา เนิ ด ผลขาดทุ น
ด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นจะถูกคิดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงปรับด้ วยความเสี่ยง
ด้ านเครดิตซึ่งได้ ถูกกําหนด ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
ข5.5.46 ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่ าต้ องมีการคิดลดโดยใช้
อัตราคิดลดเดียวกันกับที่ใช้ ในการวัดมูลค่ าลูกหนี้ตามสัญญาเช่ าตามที่กาํ หนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
ข5.5.47 ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นสําหรับภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อนั้น ต้ องคิดลดด้ วย
อัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงตามสัญญา หรือค่าประมาณอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้ เคียงที่สดุ ซึ่งจะถูกใช้
เมื่อมีการรับรู้สนิ ทรัพย์ทางการเงินที่เกิดขึ้นจากภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การนําข้ อกําหนดเกี่ยวกับการด้ อยค่าไปปฏิบัติน้ัน สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการรับรู้หลังจาก
การเบิกใช้ ภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อจะถูกจัดว่าเป็ นภาระผูกพันที่ต่อเนื่อง แทนที่จะถูกจัดว่า
เป็ นเครื่องมือทางการเงินใหม่ ดังนั้นผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับสินทรัพย์
ทางการเงินดังกล่าวมีการวัดมูลค่าโดยพิจารณาถึงความเสี่ยงด้ านเครดิตเมื่อเริ่มแรกของภาระ
ผูกพันวงเงินสินเชื่อ โดยนับจากวันที่ท่กี จิ การมีภาระผูกพันที่ไม่สามารถเพิกถอนได้
ข5.5.48 ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับสัญญาคํา้ ประกันทางการเงิน หรือภาระผูกพัน
วงเงินสินเชื่อหากไม่ สามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงตามสัญญา อัตราคิดลดที่ใช้ ควร
สะท้ อนถึงตลาดในปั จจุ บันเพื่อประมาณมูลค่ าเงินตามเวลา รวมถึงความเสี่ยงต่ างๆที่อาจมี
ผลต่ อกระแสเงินสดเป็ นการเฉพาะ โดยความเสี่ยงต่างๆ นั้นจะถูกปรับเข้ าไปในอัตราคิดลด
แทนที่การปรับจํานวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้ รับ
ข้อมูลทีม่ ีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้
ข5.5.49 ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ข้ อมูลที่มีความสมเหตุสมผล
และสามารถสนับสนุ นได้ คือข้ อมูลที่สามารถหาได้ อย่ างสมเหตุผล ณ วันที่รายงานโดยไม่ ใช้
ต้ น ทุ น หรื อความพยายามที่มากเกิน ไปเกี่ยวกับ เกี่ยวกับเหตุ การณ์ใ นอดีต สถานการณ์ใ น
ปัจจุบันและการคาดการณ์ถึงสภาวะทางเศรษฐกิจในอนาคต ข้ อมูลที่หาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การรายงานทางการเงินถูกพิจารณาว่ าเป็ นข้ อมูลที่สามารถหาได้ โดยไม่ ใช้ ต้นทุนหรื อความ
พยายามที่มากเกินไป
ข5.5.50 กิจการไม่ จาํ เป็ นต้ องรวบรวมผลการคาดการณ์สภาวะในอนาคตตลอดช่ วงอายุ ท่ีคาดไว้ ของ
เครื่องมือทางการเงิน ระดับการพิจารณาความจําเป็ นในการประเมินผลขาดทุนด้ านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กบั ความพร้ อมของข้ อมูลโดยละเอียด โดยที่หากมีการคาดการณ์ใน
ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ความมีอยู่ ของข้ อมูลโดยละเอียดนั้นจะลดลงและระดับของการใช้
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ดุลพินิจสําหรับการประเมินผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นนั้นจะเพิ่มขึ้น การประเมิน
ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นนั้นไม่ จําเป็ นที่จะต้ องประเมินโดยละเอียดสําหรับ
ช่ วงเวลาในอนาคตที่ไกลออกไป โดยช่ วงเวลาในอนาคตที่ไกลออกไปนั้น กิจการอาจใช้ การ
ประมาณค่าช่วงเวลาดังกล่าวจากข้ อมูลที่มีอยู่โดยละเอียดได้
ข5.5.51 กิจการไม่ จาํ เป็ นจะต้ องทําการสืบค้ นข้ อมูลโดยละเอียด แต่ ควรพิจารณาถึงข้ อมูลทั้งหมดที่มี
ความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุ นได้ และที่สามารถหาได้ โดยไม่ ใช้ ต้นทุนหรือความ
พยายามที่มากเกินไปและเกี่ยวข้ องกับการประมาณการผลขาดทุ นด้ านเครดิต ที่คาดว่ าจะ
เกิดขึ้นซึ่งรวมถึงผลกระทบของการชําระเงินก่อนครบกําหนด ข้ อมูลที่ใช้ ควรรวมปัจจัยเฉพาะ
ของผู้ก้ ูยืม สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป และการประเมินทิศทางทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต ณ วันที่รายงาน กิจการอาจใช้ ข้อมูลจากหลายแหล่ง ซึ่งอาจเป็ นทั้งแหล่งข้ อมูลภายใน
(เฉพาะกิจการ) และแหล่ งข้ อมูลภายนอก แหล่ งข้ อมูลที่เป็ นไปได้ น้ันประกอบไปด้ วยข้ อมูล
ภายในเกี่ยวกับผลขาดทุนด้ านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต การจัดอันดับเครดิตภายใน
ข้ อมูลผลขาดทุนด้ านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกิจการอื่นๆ การจัดอันดับเครดิต
ภายนอก รายงานและค่ า สถิ ติ ต่ า งๆ ส่ ว นกิ จ การที่ ไ ม่ มี แ หล่ ง ข้ อมู ล หรื อ มี ไ ม่ เ พี ย งพอ
แหล่ ง ข้ อ มู ล เฉพาะกิ จ การอาจใช้ ข้ อ มู ล ของธุ ร กิจ ในกลุ่ ม ธุ ร กิจ เดี ย วกัน สํา หรั บ เครื่ อ งมื อ
ทางการเงินที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ (หรือกลุ่มเครื่องมือทางการเงินต่างๆ)
ข5.5.52 ข้ อมูลในอดีตเป็ นสิ่งสําคัญหลักหรือพื้นฐานสําหรับการวัดผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น อย่ างไรก็ตาม กิจการควรปรับปรุงข้ อมูลในอดีต เช่ น ข้ อมูลผลขาดทุนด้ านเครดิต
จากประสบการณ์ บนพื้นฐานของการสะท้ อนสภาวการณ์ในปัจจุบัน และคาดการณ์สภาวการณ์
ในอนาคตซึ่งไม่ มีผลกระทบจากสถานการณ์ในช่ วงเวลาที่ใช้ ข้อมูลในอดีตเป็ นตัวตั้งต้ นจาก
ข้ อมูลที่สังเกตได้ ตามความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุ นได้ โดยไม่ ใช้ ต้นทุนหรือความ
พยายามที่มากเกินไป ณ วันที่รายงาน และเพื่อกําจัดผลกระทบของสถานการณ์น้ันของช่วงเวลา
ในอดี ต ที่ไ ม่ เ กี่ย วข้ อ งกับ กระแสเงิ น สดตามสัญ ญาในอนาคต ในบางกรณีข้ อ มู ล ที่มี ค วาม
สมเหตุสมผลและมีข้อสนับสนุนได้ ดีท่สี ดุ สามารถเป็ นข้ อมูลในอดีตที่ไม่จาํ เป็ นต้ องมีการแก้ ไข
ได้ โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของข้ อมูลในอดีต และเมื่อคํานวณโดยเปรียบเทียบกับสถานการณ์
ต่ า งๆ ณ วั น ที่ร ายงานและคุ ณ ลั ก ษณะต่ า งๆของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ควรถู ก พิ จ ารณา
การประมาณการเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นควรจะถูกสะท้ อน
และสอดคล้ องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของข้ อมูลที่หาได้ (เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
การว่างงาน ราคาอสังหาริมทรัพย์ ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ สถานะของการชําระเงิน หรือปัจจัยอื่นๆ
ที่เ ป็ นตั ว บ่ ง ชี้ ถึ ง ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต สํา หรั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น หรื อ กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ
ทางการเงินและระดับความรุนแรงของความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น) กิจการควรทบทวนวิธีการ
และสมมติฐานต่ างๆ ที่ใช้ ในการประมาณการผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นเป็ น
ประจํา เพื่อลดความแตกต่างระหว่างค่าประมาณและผลขาดทุนด้ านเครดิตที่เกิดขึ้นจริง
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ข5.5.53 เมื่อใช้ ข้อมูลผลขาดทุนด้ านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตเพื่อประมาณผลขาดทุนด้ านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สิ่งสําคัญคือข้ อมูลเกี่ยวกับอัตราผลขาดทุนด้ านเครดิตในอดีตจะถูกนําไปใช้
กับกลุ่มต่างๆ ที่มีลักษณะที่สอดคล้ องกับกลุ่มซึ่งกิจการเอาข้ อมูลอัตราผลขาดทุนด้ านเครดิต
ในอดีตมาใช้ ดังนั้น วิธีการที่นาํ ไปปฏิบัติน้ันควรทําให้ แต่ละกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินมี
ข้ อมูลของผลขาดทุนด้ านเครดิตจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาที่สอดคล้ องกันภายในกลุ่ มของ
สินทรัพย์ทางการเงินมีลักษณะความเสี่ยงที่คล้ ายกัน รวมทั้งมีข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องซึ่งสามารถ
หาได้ โดยทั่วไปและสะท้ อนถึงสภาวะต่างๆในปัจจุบัน
ข5.5.54 ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นควรสะท้ อนถึงความคาดหวังของกิจการต่อผลขาดทุน
ด้ านเครดิต อย่ างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงข้ อมูลทั้งหมดที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถ
สนับสนุน และที่สามารถหาได้ โดยไม่ใช้ ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไปเพื่อประมาณผล
ขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น กิจการควรพิ จารณาถึงข้ อมูลที่สังเกตได้ ในตลาดซึ่ง
เกี่ยวกับความเสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่ องมือทางการเงินนั้นๆ หรือเครื่องมือทางการเงินที่
คล้ ายคลึงกัน
หลักประกัน
ข5.5.55 ตามวัตถุประสงค์ในการวัดผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น การประมาณจํานวนเงินสด
ที่ค าดว่ า จะไม่ ไ ด้ รั บ ที่ค าดว่ า จะเกิด ขึ้น ควรคํา นึ ง ถึง กระแสเงิ น สดที่ค าดว่ า จะเกิด ขึ้ น จาก
หลั กประกัน และการรั บประกันด้ านเครดิตของสินทรั พย์ซ่ึงเป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขตาม
สัญญา และกิจการนั้นไม่ได้ รับรู้แยกต่างหาก การประมาณจํานวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้ รับ
สําหรับเครื่องมือทางการเงินที่มีหลักประกันนั้นควรคํานึงถึงการคาดการณ์จาํ นวนและจังหวะ
เวลาของกระแสเงินสดที่จะได้ รับจากการยึดหลักประกันที่หักต้ นทุนของการได้ มาและการขาย
หลักประกัน โดยไม่ คาํ นึงว่ าการยึดทรัพย์น้ันเป็ นไปได้ หรือไม่ (ซึ่งก็คือ ค่ าโดยประมาณของ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นจะพิจารณาถึงความน่าจะเป็ นของการยึดทรัพย์และกระแส
เงินสดที่เกิดขึ้น) ดังนั้น การคาดการณ์กระแสเงินสดจึงควรที่จะวิเคราะห์ถึงระยะเวลาในการ
ขายหลักประกัน ซึ่งอาจจะยาวกว่าอายุของสัญญาด้ วย หลักประกันใดๆ ที่ได้ จากการยึดทรัพย์
นั้นจะไม่ ถูกรับรู้เป็ นสินทรัพย์แยกต่างหากจากเครื่องมือทางการเงินที่มีหลักประกัน เว้ นแต่
หลักประกันนั้นเข้ าเงื่อนไขการรับรู้เป็ นสินทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
หรือฉบับอื่นๆ
การจัดประเภทรายการใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงิน (หมวดที่ 5.6)
ข5.6.1

หากกิจการมีการจัดประเภทรายการใหม่สาํ หรับสินทรัพย์ทางการเงินตามย่อหน้ าที่ 4.4.1 และ
5.6.1 กําหนดให้ ต้องปรับปรุงการจัดประเภทรายการแบบเปลี่ยนทันทีนับจากวันที่จัดประเภท
รายการใหม่ ทั้งนี้ ทั้งประเภทที่วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ ายและประเภทที่วัดมูลค่าด้ วย
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มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริง ณ วันที่รับรู้
รายการเมื่อเริ่ มแรก และปฏิบัติตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการด้ อยค่ าด้ วยวิธีเดียวกัน ดังนั้น
เมื่อกิจการจัดประเภทรายการใหม่สาํ หรับสินทรัพย์ทางการเงินโดยโอนเปลี่ยนระหว่างประเภท
ที่วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ายและประเภทที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ข5.6.1.1 การรับรู้ดอกเบี้ยรับนั้นไม่เปลี่ยนแปลง และกิจการยังคงใช้ อตั ราดอกเบี้ยที่แท้ จริง
เดิมต่อไป
ข5.6.1.2 การวัดผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก
การวั ด มู ล ค่ า ทั้ ง สองประเภทนั้ น ใช้ วิ ธี ก ารบั น ทึ ก การด้ อยค่ า แบบเดี ย วกั น
แต่ อย่ า งไรก็ตาม หากสิน ทรั พย์ทางการเงิน มีการจัดประเภทรายการใหม่ โดย
เปลี่ ยนจากการวั ดมู ลค่ าด้ วยมู ลค่ ายุ ติ ธรรมผ่ านกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่นเป็ น
ราคาทุนตัดจําหน่ าย ค่ าเผื่อผลขาดทุนจะแสดงเป็ นรายการปรับปรุงมูลค่ าตามบัญชี
ขั้นต้ นของสินทรัพย์ทางการเงินนับจากวันที่จัดประเภทรายการใหม่ แต่ถ้าสินทรัพย์
ทางการเงินนั้นจัดประเภทรายการใหม่ โดยเปลี่ยนจากราคาทุนตัดจําหน่ ายเป็ น
วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กิจการต้ องตัดรายการ
ค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น (ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ แ สดงรายการค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น เป็ นรายการ
ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีข้ันต้ นอีกต่อไป) แต่ จะรับรู้เป็ นขาดทุนจากการด้ อยค่า
สะสม (ด้ วยจํานวนที่เท่ากัน) ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และเปิ ดเผยนับจาก
วันที่จัดประเภทรายการใหม่
ข5.6.2

อย่างไรก็ดี สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนนั้น
ไม่ กาํ หนดให้ ต้องแยกรั บรู้ดอกเบี้ยรั บหรื อผลของกําไรหรื อขาดทุ นจากการด้ อยค่ า ดังนั้น
เมื่อกิจการมีการจัดประเภทรายการใหม่สาํ หรับสินทรัพย์ทางการเงินโดยโอนออกจากสินทรัพย์
ทางการเงินที่วัดมู ลค่ าด้ วยมู ลค่ ายุ ติธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุ น อัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริ งจะ
ถู ก กํา หนดตามมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิน ทรั พ ย์ ณ วั น ที่จั ด ประเภทรายการใหม่ นอกจากนี้
เพื่ อวัตถุประสงค์ในการนํา หมวดที่ 5.5 มาปฏิบัติกับสินทรั พย์ทางการเงินนั บจากวัน ที่จัด
ประเภทรายการใหม่ ให้ ถอื ว่าวันที่จัดประเภทรายการใหม่น้ันเป็ นวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
ผลกําไรและขาดทุน (หมวดที่ 5.7)

ข5.7.1

ย่อหน้ าที่ 5.7.5 อนุญาตให้ กจิ การสามารถเลือกแสดงการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของ
การลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้ ถือไว้ เพื่อค้ า ไว้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยเมื่อเลือกแล้ ว
จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธกี ารบัญชีได้ อกี และให้ เลือกนี้วิธกี ารเป็ นรายตราสาร (หรือรายหุ้น)
ทั้งนี้ จํานวนเงินที่แสดงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จะไม่สามารถโอนไปเป็ นกําไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง อย่างไรก็ดี กิจการอาจโอนผลสะสมของกําไรหรือขาดทุนภายในส่วนของเจ้ าของได้
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เงินปั นผลจากการลงทุ นดังกล่ าว จะรั บรู้ในกําไรหรื อขาดทุ น ตามย่ อหน้ าที่ 5.7.6 เว้ นแต่
เงินปันผลดังกล่าวจะแสดงอย่างชัดเจนว่าเป็ นการได้ รับคืนของต้ นทุนการลงทุน
ข5.7.1ก ยกเว้ นในกรณีท่ีนําย่ อหน้ าที่ 4.1.5 ไปถือปฏิบัติ ย่ อหน้ าที่ 4.1.2ก นั้นกําหนดให้ สินทรัพย์
ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หากเงื่อนไขตามสัญญา
ของสินทรั พย์ ทางการเงินนั้ นระบุ ว่ ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็ นเพี ยงการจ่ ายเงิ นต้ น และ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้ น และสินทรั พย์การเงินนั้นถือไว้ โดยมีโมเดลธุรกิจเพื่ อ
วัตถุประสงค์ท้งั ในการรับกระแสเงินสดตามสัญญา และการขายสินทรัพย์ทางการเงิน ให้ รับรู้
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะดังกล่ าวในกําไรหรือขาดทุนราวกับว่ าวัดมูลค่ าด้ วยราคาทุน
ตัดจําหน่ าย ในขณะที่สินทรั พย์ทางการเงินนั้ นวัดมู ลค่ าในงบแสดงฐานะการเงินด้ วยมู ลค่ า
ยุติธรรม ผลกําไรหรือขาดทุน นอกเหนือจากที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนตามย่อหน้ าที่ 5.7.10 ถึง
5.7.11 ให้ รับรู้เป็ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยเมื่อตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านั้น
ให้ โอนผลกําไรหรื อขาดทุนสะสมที่เคยรั บรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปกําไรหรื อขาดทุน
ซึ่ งสะท้ อ นให้ เห็น ถึ งผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ซึ่ งจะถู กรั บ รู้ ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น เมื่ อตั ด รายการ
หากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่าย
ข5.7.2

กิจการที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กับสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินที่เป็ นตัวเงิน ตามที่
กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 และเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยที่มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 21 กําหนดให้ กาํ ไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์และหนี้สนิ
ที่เ ป็ นตั ว เงิ น รั บ รู้ ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ยกเว้ น รายการที่เ ป็ นตั ว เงิ น ที่เ ลื อ กกํา หนดให้ เ ป็ น
เครื่ องมือที่ใ ช้ ป้ องกัน ความเสี่ยงของการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงิ น สด (ดู ย่อหน้ าที่
6.5.11) การป้ องกันความเสี่ยงสําหรับการลงทุนสุทธิ (ดูย่อหน้ าที่ 6.5.13) หรือการป้ องกัน
ความเสี่ยงในมูลค่ ายุ ติธรรมของตราสารทุน ซึ่งกิจการเลือกที่จะแสดงการเปลี่ยนแปลงของ
มูลค่ายุติธรรมในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหน้ าที่ 5.7.5 (ดูย่อหน้ าที่ 6.5.8)

ข5.7.2ก ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ใ นการรั บ รู้กาํ ไรหรื อ ขาดทุ น จากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ยน
เงินตราต่างประเทศตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่นตามย่ อหน้ าที่ 4.1.2ก นั้ นถื อ ว่ า เป็ นรายการที่เ ป็ นตั ว เงิ น ดั ง นั้ น
สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิน ดัง กล่ า วจะถู ก ถือ เสมื อ นว่ า เป็ นสิน ทรั พย์ ท่ีวัด มู ลค่ า ด้ ว ยราคาทุ น ตัด
จําหน่ายในสกุลเงินตราต่างประเทศ ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของส่วน
ที่เป็ นราคาทุนที่ตัดจําหน่ายนั้นจะถูกรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน และรับรู้ความเปลี่ยนแปลงอื่น
ของมูลค่าตามบัญชีตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 5.7.10
ข5.7.3

ย่อหน้ าที่ 5.7.5 อนุญาตให้ กจิ การสามารถเลือกแสดงการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของ
การลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ ได้ ถือไว้ เพื่อค้ า ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (เมื่อเลือกแล้ วจะ
เปลี่ยนแปลงไม่ ได้ อีก) การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนนั้น
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ไม่ ใช่ รายการที่เป็ นตัวเงิน ดังนั้น ผลกําไรหรื อขาดทุนที่แสดงในกําไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่น
ตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 5.7.5 รวมถึงองค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้ อง
ข5.7.4

หากสินทรัพย์ท่เี ป็ นตัวเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์และหนี้สนิ ที่เป็ นตัวเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์ มีความสัมพันธ์
กันในลักษณะของการป้ องกันความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบส่วนที่เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศของเครื่องมือทางการเงินเหล่านั้นจะแสดงในกําไรหรือขาดทุน
หนี้ สินทางการเงินทีเ่ ลือกกําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน

ข5.7.5

เมื่อกิจการเลือกกําหนดให้ หนี้ สินทางการเงินแสดงมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุ ติธรรมผ่ านกําไรหรื อ
ขาดทุน จะต้ องพิจารณาว่าผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้ านเครดิตของหนี้สนิ
ต้ อ งแสดงในกํา ไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จ อื่นหรื อ ไม่ ซึ่ งอาจก่ อ ให้ เกิด หรื อเพิ่ มการจั บ คู่ อย่ า งไม่
เหมาะสมทางการบัญชี ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน การจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชี
จะเกิดหรือเพิ่มมากขึ้น ถ้ าการนําเสนอผลของความเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้ านเครดิตของ
หนี้สนิ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนั้นไปส่งผลให้ เกิดความไม่สอดคล้ องกันมากขึ้นในกําไรหรือ
ขาดทุน มากกว่าหากนําจํานวนดังกล่าวแสดงในกําไรหรือขาดทุน

ข5.7.6

เพื่ อกําหนดว่ าหนี้สินทางการเงินที่กาํ หนดให้ แสดงมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุ ติธรรมผ่ านกําไรหรือ
ขาดทุน กิจการต้ องประเมินถึงผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้ านเครดิตของ
หนี้สนิ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นว่ามีส่วนช่วยชดเชยกําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
หรือไม่ การคาดการณ์ดังกล่ าวต้ องคํานึงถึงความเกี่ยวข้ องทางเศรษฐกิจต่อคุณลักษณะของ
หนี้สนิ และคุณลักษณะของเครื่องมือทางการเงินอื่นด้ วย

ข5.7.7

การกําหนดให้ หนี้สนิ ทางการเงินแสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน จะกําหนดเมื่อ
มีการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกและไม่มีการประเมินใหม่ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางปฏิบัติ กิจการ
ไม่ จาํ เป็ นต้ องระบุสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดที่ทาํ ให้ เกิดการจับคู่อย่ างไม่เหมาะสมทางการ
บั ญ ชี ว่า เกิด ณ เวลาเดี ยวกัน การเกิดรายการที่ช้า กว่ า อย่ างสมเหตุสมผลนั้ น อนุ ญ าตที่ท าํ
หากธุรกรรมใดๆ ที่เหลืออยู่ท่ีคาดว่ าจะเกิดขึ้น กิจการต้ องถือปฏิบัติอย่ างสมํ่าเสมอในการ
กําหนดว่า การแสดงผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิตของหนี้สนิ ใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนั้นก่อให้ เกิดหรือเพิ่มการจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชี ในกําไร
หรือขาดทุนหรือไม่ แต่ อย่ างไรก็ตามกิจการอาจใช้ วิธีการอื่นๆ ที่แตกต่ างกันได้ เมื่อมีความ
แตกต่างของสภาวะเศรษฐกิจที่สมั พันธ์กบั ลักษณะของหนี้สนิ ที่เลือกกําหนดให้ แสดงมูลค่าด้ วย
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นกํา ไรหรื อขาดทุ นกับลั กษณะของเครื่ องมื อทางการเงิ นอื่นๆ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน นั้นกําหนดให้
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลในเชิงคุณภาพในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับวิธีการที่กจิ การ
ใช้ ในการกําหนด
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ข5.7.8

หากการไม่สามารถจับคู่ทางบัญชีน้ันเกิดขึ้นหรือเพิ่มมากขึ้น กิจการต้ องแสดงการเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดในมูลค่ายุติธรรม (ซึ่งรวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้ านเครดิต
ของหนี้ สิน) ในกําไรหรื อขาดทุน หากความไม่ สอดคล้ องนั้นไม่ เกิด ขึ้นหรื อไม่ เพิ่ มมากขึ้น
กิจการต้ องแสดงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้ านเครดิตของหนี้สินในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ข5.7.9

จํานวนที่แสดงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นต้ องไม่ถูกโอนไปเป็ นกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
อย่างไรก็ตาม กิจการอาจโอนผลสะสมของกําไรหรือขาดทุนภายในส่วนของเจ้ าของ

ข5.7.10 ตัวอย่างต่อไปนี้อธิบายถึงสถานการณ์ของการจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชี ที่เกิดขึ้นใน
กําไรหรื อขาดทุน ถ้ าผลกระทบต่ อการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้ านเครดิตของหนี้สินนั้น
แสดงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ธนาคารแห่งหนึ่งปล่อยสินเชื่อให้ กบั ลูกค้ าและกองทุนต่างๆ
ด้ วยการขายพันธบัตรที่มีคุณลักษณะที่สอดคล้ องกัน (เช่น จํานวนเงินคงค้ าง ประวัติการชําระ
เงินคืน ระยะเวลา และสกุลเงิน) ในตลาด เงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้อนุ ญาตให้ ผ้ ูก้ ู (ลูกค้ าที่
ทําการจํานอง) สามารถจ่ายชําระเงินก่อนครบกําหนดได้ (ซึ่งเป็ นการทําตามภาระผูกพันที่มี
ต่อธนาคาร) ด้ วยการซื้อพันธบัตรตามมูลค่ายุติธรรมในตลาด และส่งมอบพันธบัตรนั้นให้ กบั
ธนาคาร จากการที่มีสิทธิในการชําระเงินคืนก่อนครบกําหนดตามสัญญา หากคุณภาพเครดิต
ของพันธบัตรนั้นด้ อยลงหรือแย่ ลง (ดังนั้น มูลค่ ายุติธรรมของหนี้สินของธนาคารจะลดลง)
มูลค่ ายุ ติธรรมของสินทรัพย์ท่ีให้ ก้ ูของธนาคารจะลดลงตามด้ วย การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ า
ยุ ติธรรมของสินทรัพย์น้ันจะสะท้ อนให้ เห็นถึงสิทธิตามสัญญาของลูกค้ าในการจ่ ายชําระคืน
สินเชื่อจํานองก่อนถึงกําหนดได้ ด้วยการซื้อพันธบัตรตามมูลค่ ายุติธรรม (ที่มีมูลค่ าลดลงใน
ตัวอย่ างนี้ ) และส่งมอบพั นธบัตรนั้นให้ กับธนาคารที่รับจํานอง ดังนั้น ผลกระทบของการ
เปลี่ ยนแปลงความเสี่ยงด้ านสินเครดิตของหนี้ สิน (พั น ธบัตร) จะเป็ นสิ่งชดเชยกําไรหรื อ
ขาดทุน ให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน (สินเชื่อ)
โดยหากผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้ านเครดิตของหนี้สนิ นั้นแสดงในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะทําให้ เกิดการจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชี ในกําไรหรือขาดทุน
ดังนั้นธนาคารที่รับจํานองจึงถูกกําหนดให้ ต้องแสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ ายุติธรรมของ
หนี้สินทางการเงิน (ซึ่งรวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้ านเครดิตของ
หนี้สนิ ด้ วย) ในกําไรและขาดทุน
ข5.7.11 ตัวอย่างในย่อหน้ าที่ ข5.7.10 นั้นมีความเกี่ยวเนื่องระหว่างผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงใน
ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ของหนี้ สิ น และการเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์
ทางการเงิน (ซึ่งเป็ นผลลั พธ์ของสิทธิตามสัญญาของลู กค้ าในการจ่ ายชําระคืนสินเชื่อก่อน
กํา หนดด้ วยการซื้ อพั นธบั ตรตามมู ลค่ ายุ ติ ธรรม และส่ งมอบพั นธบั ตรนั้ นให้ กับธนาคาร)
อย่างไรก็ตาม การจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชี นั้นอาจเกิดกับขึ้นได้ ในกรณีท่ไี ม่มีความ
เกี่ยวเนื่องกัน
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ข5.7.12 เพื่อวัตถุประสงค์ในการนําย่อหน้ าที่ 5.7.7 และ 5.7.8 มาปฏิบัติ การจับคู่อย่างไม่เหมาะสม
ทางการบั ญ ชี นั้ น ไม่ ไ ด้ เ กิด จากวิ ธี ก ารวั ด มู ล ค่ า ที่กิจ การใช้ ใ นการกํา หนดผลกระทบของ
การเปลี่ ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิตของหนี้ สิน เท่า นั้ น การจับ คู่ อย่ า งไม่ เหมาะสม
ทางการบัญชี ในกําไรหรือขาดทุนนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงใน
ความเสี่ยงด้ านเครดิตของหนี้สนิ (ตามที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน) นั้นถูกคาดการณ์เพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอื่น การไม่ สามารถจับคู่ทางบัญชีอันเนื่องมาจาก
วิธีการวัดมูลค่าแต่เพียงอย่างเดียว (เช่น เกิดจากการที่กจิ การนั้นไม่แยกการเปลี่ยนแปลงของ
ความเสี่ยงด้ านเครดิตของหนี้สนิ ออกจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมอื่นๆ) นั้นไม่ส่งผล
กระทบต่ อ การกํา หนดตามย่ อ หน้ า ที่ 5.7.7 และ 5.7.8 เช่ น กิ จ การนั้ น อาจไม่ แ ยกการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิตของหนี้สินออกจากการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยง
ด้ า นสภาพคล่ อง หากกิจการนั้ น แสดงผลกระทบของทั้ง สองปั จ จั ย รวมกัน ในกํา ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น การไม่ สามารถจับคู่ได้ น้ันอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยง
ด้ านสภาพคล่ องนั้นอาจรวมอยู่ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินของกิจการ
และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ ายุ ติธรรมทั้งหมดของสินทรั พย์น้ันแสดงในกําไรและขาดทุน
อย่ า งไรก็ต ามการไม่ ส ามารถจั บ คู่ ท างบั ญ ชี น้ั น เกิ ด จากการวั ด มู ล ค่ า ที่ ไ ม่ ชั ด เจน ไม่ ใ ช่
ความสัม พั น ธ์ท่ีช ดเชยกัน ตามที่อ ธิบ ายไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ ข5.7.6 และจะไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
การพิจารณาตามย่อหน้ าที่ 5.7.7 และ 5.7.8
คําจํากัดความของ “ความเสีย่ งด้านเครดิต” (ย่อหน้าที ่ 5.7.7 และ 5.7.8)
ข5.7.13 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ระบุ ว่าความเสี่ยงด้ านเครดิตเป็ น “ความเสี่ยงที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดมีต่อเครื่ องมือทางการเงิน
ซึ่งส่งผลให้ อกี ฝ่ ายหนึ่งขาดทุนทางการเงินจากการไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน” ข้ อกําหนดตาม
ย่ อหน้ าที่ 5.7.7.1 นั้นเกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงที่ผ้ ูออกนั้นอาจไม่ ปฏิบัติตามภาระผูกพันนั้น
โดยไม่ มีค วามจํา เป็ นต้ องเกี่ย วข้ อ งกับ ความน่ า เชื่ อถื อด้ า นเครดิ ต ของผู้ อ อก ตั วอย่ างเช่ น
ในกรณีท่กี จิ การออกหนี้สนิ ที่เหมือนกันทั้งที่มีสนิ ทรัพย์คาํ้ ประกันและไม่มีสนิ ทรัพย์คาํ้ ประกัน
ความเสี่ยงด้ านเครดิตของหนี้ สินทั้งสองนั้นจะแตกต่ างกัน แม้ ว่ามีผ้ ูออกคนเดียวกันก็ตาม
หนี้สินที่มีสินทรัพย์คาํ้ ประกันจะมีความเสี่ยงด้ านเครดิตของน้ อยกว่ าหนี้สินที่ไม่ มีสินทรัพย์
คํา้ ประกัน ความเสี่ยงด้ านเครดิตสําหรับหนี้สนิ ที่มีสนิ ทรัพย์คาํ้ ประกันอาจเข้ าใกล้ ศูนย์กไ็ ด้
ข5.7.14 เพื่อวัตถุประสงค์ในการนําย่อหน้ าที่ 5.7.7.1 มาปฏิบัติ ความเสี่ยงด้ านเครดิตนั้นแตกต่างจาก
ความเสี่ยงของผลการดําเนินงานจากสินทรัพย์ท่รี ะบุไว้ ความเสี่ยงของผลการดําเนินงานจาก
สินทรัพย์ท่รี ะบุไว้ ไม่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงที่กจิ การไม่สามารถยกเลิกภาระผูกพันบางอย่างได้
แต่ ว่าเกี่ยวกับความเสี่ยงที่รายการสินทรัพย์ใดๆ หรือกลุ่มสินทรัพย์น้ันจะมีผลประกอบการ
ขาดทุน (หรือขาดทุนอย่างมาก)
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ข5.7.15 ตัวอย่างต่อไปนี้เป็ นความเสี่ยงจากผลการดําเนินการของสินทรัพย์ท่รี ะบุไว้
ข5.7.15.1 หนี้สินที่มีลักษณะเชื่อมต่ อหน่ วย (unit-linking feature) โดยที่จาํ นวนเงินจาก
ผู้ลงทุนถูกกําหนดจากผลการดําเนินงานของสินทรัพย์ท่รี ะบุไว้ หนี้สนิ ที่มีลักษณะ
เชื่อมต่ อหน่ วย (unit-linking feature) ที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมถือเป็ น
ความเสี่ ย งของผลการดํ า เนิ น งานจากสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ร ะบุ ไ ว้ ไม่ ใ ช่ ค วามเสี่ ย ง
ด้ านเครดิต
ข5.7.15.2 หนี้สินที่ออกโดยกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งมีลักษณะดังต่ อไปนี้ เป็ นกิจการ
ที่เป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายแยกต่างหากทําให้ สินทรัพย์ของกิจการมีการกันไว้
เพื่ อ ผลประโยชน์ ข องนั ก ลงทุ น โดยเฉพาะ ถึ ง แม้ จ ะอยู่ ใ นสภาวะที่ล้ ม ละลาย
กิจการไม่สามารถทําธุรกรรมอื่นๆ และสินทรัพย์ของกิจการนั้นไม่สามารถนําไป
จํานอง จํานวนเงินดังกล่าวจะเป็ นของนักลงทุนในกรณีท่สี นิ ทรัพย์ได้ กนั ไว้ สาํ หรับ
สินทรัพย์ท่สี ามารถสร้ างกระแสเงินสดได้ เท่านั้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุ ติ ธ รรมของหนี้ สิน นั้ น สะท้ อ นการเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า ยุ ติธ รรมของสิน ทรั พย์
ผลอัน เนื่ องมาจากผลการดําเนิ นงานของสินทรั พย์สาํ หรั บมู ลค่ า ยุ ติธรรมของ
หนี้สนิ จัดเป็ นความเสี่ยงของผลการดําเนินงานจากสินทรัพย์ท่รี ะบุไว้ ไม่ใช่ความ
เสี่ยงด้ านเครดิต
การประเมินผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงในความเสีย่ งด้านเครดิต
ข5.7.16 เพื่อวัตถุประสงค์ในการนําย่ อหน้ าที่ 5.7.7.1 มาปฏิบัติ กิจการสามารถประมาณจํานวนเงิน
ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
ความเสี่ยงด้ านเครดิตด้ วยวิธใี ดวิธหี นึ่งดังนี้
ข5.7.16.1 เป็ นจํ า นวนเงิ น ของการเปลี่ ย นแปลงของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที่ ไ ม่ ไ ด้ เกิ ด จาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดที่ทาํ ให้ ความเสี่ยงด้ านตลาดเพิ่มขึ้น (ดูย่อหน้ าที่
ข5.7.17 และ ข5.7.18) หรือ
ข5.7.16.2 ใช้ วิธีการอื่นซึ่งกิจการเชื่อว่าวิธีน้ันสามารถแสดงจํานวนเงินของการเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ ายุ ติธรรมของหนี้สินที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิต
ได้ อย่างน่าเชื่อถือ
ข5.7.17 การเปลี่ยนแปลงในสภาวะตลาดที่ทาํ ให้ ความเสี่ยงด้ านตลาดเพิ่มขึ้นรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
อัต ราดอกเบี้ ยอ้ างอิง ราคาของเครื่ องมือทางการเงิ นของกิจการอื่น ราคาสิน ค้ าโภคภัณฑ์
อัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ หรือดัชนีราคาหรือดัชนีอตั รา
ข5.7.18 ในกรณี ท่ีมี ก ารเปลี่ ย นแปลงของสภาวะตลาดที่มี ผ ลต่ อ หนี้ สิน อย่ า งมี นั ย สํา คั ญ เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่สังเกตได้ (อัตราอ้ างอิง) จํานวนเงินที่กล่ าวตามย่ อหน้ าที่
ข5.7.16.1 สามารถประมาณได้ ดังต่อไปนี้
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ข5.7.18.1 ขั้นที่หนึ่งกิจการต้ องคํานวณอัตราผลตอบแทนที่แท้ จริ งของหนี้สิน ณ วันเริ่ ม
รอบระยะเวลา โดยใช้ มูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิ และกระแสเงินสดตามสัญญาของ
หนี้สนิ ณ วันเริ่มรอบระยะเวลา โดยหักจากอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย
ที่สงั เกตได้ (อัตราอ้ างอิง) ณ วันเริ่มรอบระยะเวลา เพื่อให้ ตรงกับองค์ประกอบ
เฉพาะของอัตราผลตอบแทนที่แท้ จริงของเครื่องมือทางการเงินนั้น
ข5.7.18.2 ขั้นต่ อไปกิจการต้ องคํานวณมูลค่ าปั จจุ บันของกระแสเงินสดของหนี้สินโดยใช้
กระแสเงินสดตามสัญญาของหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา และอัตราคิดลด
เท่ากับผลรวมของ (1) อัตราดอกเบี้ยที่สังเกตได้ (อัตราอ้ างอิง) ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลา และ (2) ส่ ว นประกอบเฉพาะของอั ต ราตอบแทนที่แ ท้ จ ริ ง ของ
เครื่องมือทางการเงินนั้น ตามที่พิจารณาในย่อหน้ าที่ ข5.7.18.1
ข5.7.18.3 ความแตกต่ างระหว่างมูลค่ ายุติธรรมของหนี้สิน ณ วันสิ้นระยะเวลาและจํานวน
เงิ น ที่ป ระมาณได้ ต ามย่ อ หน้ า ที่ ข5.7.18.2 เป็ นการเปลี่ ย นแปลงของมู ลค่ า
ยุ ติธรรมที่ไม่ ได้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยที่สังเกตได้ (อัตรา
อ้ างอิง) กิจการต้ องแสดงจํานวนเงินดังกล่ าวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตาม
ย่อหน้ าที่ 5.7.7.1
ข5.7.19 ตัวอย่ างในย่ อหน้ าที่ ข5.7.18 สมมติว่า การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ ายุติธรรมที่มาจากปั จจัย
อื่นๆ นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้ านเครดิตหรือการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
ดอกเบี้ ยที่สังเกตได้ (อัต ราอ้ า งอิง) มี ความแตกต่ างอย่ างไม่ มีนั ยสําคัญ จะถือว่ า วิธีการนี้
ไม่เหมาะสม ถ้ าการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมมาจากปัจจัยอื่นๆอย่างมีนัยสําคัญ ในกรณี
ดังกล่าว กิจการจําเป็ นต้ องใช้ วิธอี ่นื ที่จะประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง
ด้ านเครดิตของหนี้สินได้ อย่างน่าเชื่อถือ (ดูย่อหน้ าที่ ข5.7.16.2) เช่ น ในกรณีท่มี ีเครื่องมือ
ทางการเงินที่มีอนุพันธ์แฝง การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์แฝงจะไม่รวมใน
จํานวนเงินที่แสดงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามย่อหน้ าที่ 5.7.7.1
ข5.7.20 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม วิธกี ารวัดมูลค่ายุติธรรมที่กจิ การใช้ ในการพิจารณาสัดส่วนการเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิตนั้น กิจการต้ อง
ใช้ ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ ท่มี ีความเกี่ยวข้ องให้ มากที่สุดและใช้ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้
ให้ น้อยที่สดุ
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การบัญชีป้องกันความเสีย่ ง (บทที่ 6)
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันความเสีย่ ง (หมวดที่ 6.2)
เครือ่ งมือทีเ่ ข้าเงือ่ นไข
ข6.2.1

อนุพันธ์ซ่ึงแฝงในสัญญาแบบผสมซึ่งไม่บันทึกบัญชีเป็ นรายการแยกต่างหาก กิจการไม่สามารถ
เลือกกําหนดให้ อนุพันธ์แฝงดังกล่าวเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง

ข6.2.2

ตราสารทุนที่กจิ การเป็ นผู้ออกนั้นไม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงินของกิจการ
ดังนั้นกิจการจึงไม่สามารถเลือกกําหนดเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง

ข6.2.3

สํา หรั บ การป้ องกัน ความเสี่ย งเงิ น ตราต่ า งประเทศ องค์ ป ระกอบของความเสี่ย งเงิ น ตรา
ต่ างประเทศของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ใช่ อนุ พันธ์ ต้ องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สัญญาสิทธิทีก่ ิจการเป็ นผูอ้ อก

ข6.2.4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ ได้ จาํ กัดสถานการณ์ท่กี ิจการอาจเลือกกําหนดให้
อนุ พั น ธ์ ซ่ึ ง วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ป้ องกัน
ความเสี่ยง ยกเว้ นสัญญาสิทธิท่กี จิ การเป็ นผู้ออก (written options) บางประเภท สัญญาสิทธิท่ี
กิจการเป็ นผู้ออก (written options) นั้นไม่ เข้ าเงื่อนไขเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง
เว้ นแต่เลือกกําหนดให้ สญ
ั ญาสิทธิดังกล่าวหักกลบกับสัญญาสิทธิท่กี จิ การได้ ซ้ ือมา (purchased
options) รวมถึงสัญญาสิทธิท่ีแฝงในเครื่องมือทางการเงินอื่น (ตัวอย่างเช่ น การออกสัญญา
สิทธิท่จี ะซื้อเพื่อป้ องกันความเสี่ยงในหนี้สนิ ที่อาจถูกเรียกชําระคืนก่อนครบกําหนด)
การเลือกกําหนดเครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันความเสีย่ ง

ข6.2.5

สํา หรั บ การป้ องกัน ความเสี่ย งนอกเหนื อ จากการป้ องกัน ความเสี่ย งเงิ น ตราต่ า งประเทศ
เมื่อกิจการเลือกกําหนดสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์ท่วี ัดมูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง กิจการอาจเลือก
กําหนดให้ ท้งั หมดของเครื่องมือทางการเงินดังกล่ าวเป็ นเครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงทั้งหมด
หรือกําหนดเป็ นสัดส่วนก็ได้

ข6.2.6

เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงรายการใดรายการหนึ่งอาจเลือกกําหนดให้ เป็ นเครื่องมือที่ใช้
ป้ องกันความเสี่ยงสําหรับความเสี่ยงมากกว่าหนึ่งความเสี่ยงก็ได้ โดยต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไข
ที่ว่ามีการเลือกกําหนดเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงกับฐานะความเสี่ยงที่
แตกต่างกันของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง ซึ่งรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงดังกล่าว
สามารถมีความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงที่แตกต่างกันได้

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 87/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562

158

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
รายการทีม่ ีการป้องกันความเสีย่ ง (หมวดที่ 6.3)
รายการทีเ่ ข้าเงือ่ นไข
ข6.3.1

กิจการไม่ สามารถกําหนดให้ สัญญาผูกมัดเพื่อซื้อธุรกิจในการรวมธุรกิจ เป็ นรายการที่มีการ
ป้ องกันความเสี่ยง ยกเว้ นความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากความเสี่ยงอื่นๆ ไม่สามารถ
ระบุและวัดมูลค่าได้ อย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งความเสี่ยงอื่นๆ เหล่านั้นถือเป็ นความเสี่ยงทั่วไปใน
การดําเนินธุรกิจ

ข6.3.2

เงินลงทุ น ตามวิ ธีส่ว นได้ เสีย ไม่ สามารถถือเป็ นรายการที่มีการป้ องกัน ความเสี่ยงในมู ล ค่ า
ยุติธรรม เนื่องจากวิธีส่วนได้ เสียนั้นจะรับรู้กาํ ไรหรือขาดทุนของกิจการที่ไปลงทุนตามสัดส่วน
การลงทุนในกําไรหรือขาดทุน แทนที่จะเป็ นการรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ ายุติธรรมของ
เงินลงทุน ด้ วยเหตุผลเดียวกัน เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่นาํ มาจัดทํางบการเงินรวมก็ไม่สามารถ
ถือเป็ นรายการที่มี การป้ องกัน ความเสี่ย งในมู ลค่ า ยุ ติ ธ รรมเช่ น กัน เนื่ อ งจากในการจั ด ทํา
งบการเงินรวมนั้นกิจการรับรู้กาํ ไรหรือขาดทุนของบริษัทย่อยในกําไรหรือขาดทุน แทนที่จะเป็ น
การรั บ รู้ ก ารเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ซึ่ ง จะแตกต่ า งจากการป้ องกัน
ความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่ วยงานต่างประเทศ ซึ่งเป็ นการป้ องกันความเสี่ยงในอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ไม่ใช่เป็ นการป้ องกันความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุน

ข6.3.3

ย่ อหน้ าที่ 6.3.4 อนุ ญาตให้ กิจการเลือกกําหนดรายการซึ่งเป็ นการรวมกันของฐานะเปิ ดต่ อ
ความเสี่ยงและอนุพันธ์ ให้ เป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงสําหรับฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยง
โดยรวม (hedged items aggregated exposures) เมื่อมีการเลือกกําหนดรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยงดังกล่าว กิจการต้ องประเมินว่า ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงโดยรวมนั้นได้ รวมฐานะเปิ ด
ต่อความเสี่ยงและอนุพันธ์ท่กี ่อให้ เกิดฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงรวมที่แตกต่าง โดยมีการจัดการ
ราวกับเป็ นฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ยงใดความเสี่ยงหนึ่ง (หรือกลุ่มความเสี่ยง) เป็ นการเฉพาะ
หรือไม่ กรณีดังกล่าว กิจการอาจเลือกกําหนดรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงเป็ นแบบฐานะ
เปิ ดต่อความเสี่ยงโดยรวม (aggregated exposures) ก็ได้ ตัวอย่างเช่น
ข6.3.3.1 กิจการอาจป้ องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา (ราคาซื้อเป็ นสกุล
เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ) สํา หรั บ การซื้ อกาแฟที่มี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ใ น
ระดั บ สูง มากในระยะเวลา 15 เดื อ นโดยใช้ สัญ ญาล่ ว งหน้ า สํา หรั บ กาแฟที่มี
ระยะเวลาของสัญญา 15 เดือน กิจการสามารถพิจารณาว่าการซื้อกาแฟที่มีความ
เป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ในระดับสูงมากและสัญญาล่ วงหน้ าสําหรับกาแฟดังกล่ าว
เป็ นความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศสกุลดอลลาร์สหรัฐจํานวนคงที่ในอีก 15 เดือน
ข้ างหน้ า เพื่อกําหนดเป็ นวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง (กล่ าวคือ เป็ น
เหมือนกระแสเงินสดจ่ายในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯจํานวนคงที่ในระยะเวลาอีก 15
เดือนข้ างหน้ านั่นเอง)
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ข6.3.3.2 กิจการอาจป้ องกันความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศตลอดอายุสญ
ั ญาของหนี้สนิ สกุล
เงินตราต่ างประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 10 ปี อย่ างไรก็ตาม กิจการยอมรับ
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคงที่ในสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานสําหรับระยะสั้น
ถึงกลางเท่านั้น (กล่ าวคือ สองปี ) และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวใน
สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานสําหรับระยะเวลาที่เหลือจนครบกําหนด ทุกสองปี
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาตามสัญญา (กล่าวคือ มีการต่ออายุทุกสองปี ) กิจการจะ
ดําเนินการเพื่อปรับให้ เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ในอีกสองปี ข้ างหน้ า (ถ้ าระดับของ
ดอกเบี้ ยส่ ง ผลให้ กิจ การพิ จ ารณาว่ า ควรกํา หนดให้ เ ป็ นอัต ราดอกเบี้ ยคงที่)
ในสถานการณ์ดังกล่ าว กิจการอาจเข้ าทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจาก
อัตราดอกเบี้ยคงที่เป็ นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและแลกเปลี่ยนสกุลเงินโดยมีอายุ
สัญญา 10 ปี (10-year fixed-to-floating cross-currency interest rate swap)
โดยเปลี่ยนจากหนี้สินสกุลเงินต่างประเทศอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็ นหนี้สินในสกุล
เงินที่ใช้ ในการดําเนินงานอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งสัญญาดังกล่ าวทับซ้ อนกับ
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในระยะเวลา 2 ปี ในระยะเวลา 2 ปี นั้นจึงเกิด
เป็ นหนี้สินสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานจากหนี้สินอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็ น
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ในแง่ของวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารความเสี่ยง ผลลัพธ์สทุ ธิ
ของหนี้สินในสกุลเงินตราต่างประเทศอัตราดอกเบี้ยคงที่และสัญญาการแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็ นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและแลกเปลี่ยน
สกุลเงินอายุสญ
ั ญา 10 ปี จะเท่ากับการมีหนี้สนิ ในสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงาน
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวระยะเวลา 10 ปี
ข6.3.4

เมื่อเลือกกําหนดรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงสําหรับฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ยงโดยรวม
(aggregated exposures) กิจการต้ องพิจารณาผลกระทบรวมจากรายการซึ่งประกอบกันเป็ น
ฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ยงโดยรวมเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินประสิทธิผลในการป้ องกัน
ความเสี่ยงและวัดมูลค่าความไม่มีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
รายการซึ่งประกอบกันเป็ นฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงโดยรวมยังคงต้ องบันทึกบัญชีแยกจากกัน
ตัวอย่างเช่น
ข6.3.4.1 รับรู้อนุพันธ์ซ่ึงเป็ นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงโดยรวม เป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สนิ แยก
ต่างหากโดยวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม และ
ข6.3.4.2 ถ้ าความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงถูกเลือกกําหนดขึ้นระหว่างรายการซึ่ง
ประกอบกันเป็ นฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงโดยรวม วิธีซ่ึงรวมอนุ พันธ์เป็ นส่วนหนึ่ง
ของฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ยงโดยรวมต้ องสอดคล้ องกับการเลือกกําหนดอนุ พันธ์
ดังกล่าวเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง ณ ระดับของฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยง
โดยรวม ตัวอย่างเช่ น ถ้ ากิจการแยกองค์ประกอบราคาล่ วงหน้ าของอนุ พันธ์จาก
ส่วนที่เลือกกําหนดให้ เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงสําหรับความสัมพันธ์
ของการป้ องกัน ความเสี่ ย งระหว่ า งรายการซึ่ ง ประกอบกั น เป็ นฐานะเปิ ดต่ อ
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ความเสี่ยงโดยรวม กิจการก็ต้องแยกองค์ประกอบราคาล่ วงหน้ าเมื่อจะต้ องรวม
อนุ พันธ์ดังกล่าวเป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงอันเป็ นส่วนหนึ่งของฐานะ
เปิ ดต่อความเสี่ยงโดยรวม มิฉะนั้น ความเสี่ยงโดยรวมจะต้ องรวมเอาอนุพันธ์เข้ า
ไว้ ท้งั หมดหรือตามสัดส่วนของอนุพันธ์
ข6.3.5

ย่ อหน้ าที่ 6.3.6 กําหนดว่ า ในงบการเงินรวม ความเสี่ยงเงินตราต่ างประเทศของรายการที่
คาดการณ์ซ่ึงเป็ นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมาก
อาจเข้ าเงื่อนไขเป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดได้ โดยมีเงื่อนไขว่ า
รายการดังกล่าวต้ องอยู่ในรูปของสกุลเงินใดๆ ที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของกิจการ
ที่เข้ าทํารายการดังกล่าว และความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศนั้นต้ องส่งผลกระทบต่อกําไรหรือ
ขาดทุนรวม สําหรั บวัตถุประสงค์ดังกล่ าว กิจการที่กล่ าวถึงอาจเป็ นบริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย
บริษัทร่ วม การร่ วมการงาน หรือสาขา ก็ได้ หากความเสี่ยงเงินตราต่ างประเทศของรายการ
ระหว่างกันที่คาดการณ์ไว้ ไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุนรวม รายการระหว่างกันดังกล่าว
ไม่ถือว่าเข้ าเงื่อนไขเป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง ซึ่งโดยปกติ ได้ แก่ การจ่ายค่าสิทธิ
การจ่ ายดอกเบี้ย หรือการจ่ ายค่ าบริหารจัดการ ซึ่งมีการคิดค่ าบริการระหว่ างบริษัทในกลุ่ม
เว้ นแต่รายการดังกล่ าวจะเกี่ยวข้ องกับบุคคลภายนอก แต่หากความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ
ของรายการระหว่างกันที่คาดการณ์ไว้ มีผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุนรวม รายการระหว่างกัน
ดังกล่าวจะถือว่าเข้ าเงื่อนไขเป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น การซื้อหรือขาย
สินค้ าที่คาดการณ์ไว้ ระหว่างบริษัทในกลุ่ม โดยที่สนิ ค้ าดังกล่าวจะมีการขายต่อบุคคลภายนอก
ในทํานองเดียวกัน รายการระหว่างกันที่คาดการณ์ไว้ ท่เี ป็ นการขายอาคารและอุปกรณ์ระหว่าง
บริษัทในกลุ่มซึ่งเป็ นผู้ผลิตให้ แก่อกี บริษัทหนึ่งในกลุ่มซึ่งจะใช้ ประโยชน์จากอาคารและอุปกรณ์
นั้นในการดําเนินธุรกิจ รายการดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุนรวมได้ ซึ่งอาจเกิด
จากการคิดค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นจากการใช้ สินทรัพย์น้ัน และจํานวนที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกของ
สินทรัพย์ถาวรอาจเปลี่ยนแปลงไปหากรายการระหว่างกันที่คาดการณ์ไว้ น้ันเป็ นสกุลเงินใดๆ
ที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของกิจการที่ซ้ ืออาคารและอุปกรณ์

ข6.3.6

หากการป้ องกันความเสี่ยงของรายการที่คาดการณ์ซ่ึงเป็ นรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ที่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่จี ะเกิดขึ้นเข้ าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ผลกําไร
หรือขาดทุนใดๆ ต้ องรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือตัดออกจากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตามที่ก ํา หนดในย่ อ หน้ า ที่ 6.5.11 ในรอบระยะเวลาที่เ กี่ย วข้ อ งหรื อ ในรอบระยะเวลาที่
ความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศของรายการที่ได้ รับการป้ องกันความเสี่ยงมีผลกระทบต่อกําไร
หรือขาดทุนรวม
การเลือกกําหนดรายการทีม่ ีการป้องกันความเสีย่ ง

ข6.3.7

การกําหนดส่วนประกอบของรายการเป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง ทั้งนี้ส่วนประกอบ
ของรายการนั้นเป็ นส่วนหนึ่งของรายการทั้งหมด ดังนั้น ส่วนประกอบของรายการจึงสะท้ อน
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เพี ยงความเสี่ยงบางส่วนของรายการซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงหรื อสะท้ อนความเสี่ยง
เพียงบางกรณี (ตัวอย่างเช่น เมื่อเลือกกําหนดเพียงสัดส่วนหนึ่งของรายการ เป็ นต้ น)
ส่วนประกอบความเสีย่ ง
ข6.3.8

เพื่ อ เข้ า เงื่ อ นไขเป็ นรายการที่มี ก ารป้ องกัน ความเสี่ย ง ส่ ว นประกอบความเสี่ย งต้ อ งเป็ น
องค์ประกอบของรายการทางการเงินหรือหรือรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินที่สามารถระบุ
องค์ประกอบได้ แยกต่ างหาก และการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดหรือมูลค่ายุติธรรมของ
รายการอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบความเสี่ยงต้ องสามารถวัดมูลค่าได้
อย่างน่าเชื่อถือ

ข6.3.9

เมื่อระบุส่วนประกอบความเสี่ยงที่เข้ าเงื่อนไขเป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง กิจการต้ อง
ประเมินส่วนประกอบความเสี่ยงดังกล่าวในบริบทของโครงสร้ างตลาดที่เฉพาะเจาะจงต่อความ
เสี่ยงหรือกลุ่มความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องและในที่ซ่ึงกิจกรรมป้ องกันความเสี่ยงเกิดขึ้น การตัดสินใจ
ดังกล่ าวจําเป็ นต้ องมีการประเมินข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้ องซึ่งจะแตกต่ างกันไป
ตามความเสี่ยงและตลาด

ข6.3.10 เมื่อเลือกกําหนดส่วนประกอบความเสี่ยงเป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง กิจการต้ อง
พิจารณาว่าส่วนประกอบความเสี่ยงได้ ถูกระบุอย่างชัดเจนในสัญญา (ส่วนประกอบความเสี่ยงที่
ระบุตามสัญญา) หรือบอกเป็ นนัยโดยเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดของ
รายการ (ส่วนประกอบความเสี่ยงที่ไม่ได้ ระบุตามสัญญา) ส่วนประกอบความเสี่ยงที่ไม่ได้ ระบุ
ตามสัญญาสามารถเกี่ยวข้ องกับรายการที่ไม่เป็ นสัญญา (ตัวอย่างเช่ น รายการที่คาดการณ์)
หรือสัญญาที่ไม่ระบุองค์ประกอบอย่างชัดเจน (ตัวอย่างเช่น สัญญาผูกมัดที่กาํ หนดราคาเพียง
ราคาเดียวแทนที่จะกําหนดเป็ นสูตรการคํานวณราคาซึ่งอ้ างอิงข้ อมูลที่หลากหลาย) ตัวอย่างเช่น
ข6.3.10.1 กิจการ ก มีสัญญาระยะยาวเพื่อซื้อแก๊สธรรมชาติซ่ึงใช้ สูตรคํานวณราคาที่ระบุ
ตามสัญญาโดยอ้ างอิงจากสินค้ าโภคภัณฑ์และปั จ จัยอื่น (ตัวอย่ างเช่ น นํ้ามัน
นํ้ามันเตา และองค์ประกอบอื่น เช่ น ค่ าขนส่ ง) กิจการ ก ป้ องกันความเสี่ยง
องค์ ป ระกอบของนํ้า มั น ในสั ญ ญาซื้ อดั ง กล่ า วโดยใช้ สั ญ ญาฟอร์ เ วิ ร์ ด นํ้า มั น
เนื่องจากองค์ประกอบของนํา้ มันถูกระบุในข้ อกําหนดและเงื่อนไขตามสัญญาซื้อ
ดั ง นั้ น ส่ ว นประกอบความเสี่ย งจึ ง เป็ นสิ่ง ที่ถู ก ระบุ ต ามสัญ ญา อย่ า งไรก็ต าม
จากสูตรการคํานวณราคา กิจการ ก สรุปได้ ว่าความเสี่ยงของราคานํา้ มันสามารถ
ระบุแยกได้ ต่างหาก โดยมีราคาตลาดของสัญญาฟอร์เวิร์ดนํา้ มันในเวลาเดียวกัน
กิจการ ก จึงสรุปได้ ว่าความเสี่ยงของราคานํา้ มันสามารถวัดมูลค่ าได้ อย่ างน่ าเชื่อถือ
ดั ง นั้ น ความเสี่ย งของราคานํ้า มั น ในสัญ ญาซื้ อจึ ง สามารถเป็ นส่ ว นประกอบ
ความเสี่ยงที่เข้ าเงื่อนไขในการเลือกกําหนดเป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
ข6.3.10.2 กิจการ ข ทําการป้ องกันความเสี่ยงในการซื้อกาแฟล่วงหน้ าโดยพิจารณาจากการ
คาดการณ์การผลิตของกิจการ การป้ องกันความเสี่ยงจะเริ่มและดําเนินการเป็ น
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ระยะเวลาไม่ เกิน 15 เดือน ก่อนการส่งมอบสินค้ าที่คาดการณ์ไว้ กิจการ ข ได้
เพิ่ ม ปริ ม าณกาแฟที่ ป้ องกั น ความเสี่ ย งตามกาลเวลา (ตามวั น ที่ ส่ ง มอบ)
โดยกิจการ ข ใช้ สญ
ั ญา 2 ประเภท ในการจัดการความเสี่ยงในราคากาแฟ
ข6.3.10.2.1 สัญญาซื้อขายกาแฟในตลาดล่วงหน้ าและ
ข6.3.10.2.2 สัญญาซื้อกาแฟอาราบิก้าจากโคลัมเบียโดยส่งมอบมายังโรงงานที่
ระบุไว้ สัญญานี้กาํ หนดราคากาแฟต่อตันโดยใช้ สูตรการคํานวณ
ราคา ซึ่ ง คํา นวณจากราคาตามสั ญ ญาซื้ อขายกาแฟในตลาด
ล่วงหน้ ารวมกับราคาส่วนแตกต่างคงที่และค่าบริการขนส่งผันแปร
สัญญาซื้อกาแฟเป็ นสัญญาที่มีภาระโดยกิจการ ข ที่จะต้ องรับภาระ
ให้ มีการส่งมอบกาแฟเกิดขึ้นจริง
การเข้ าทําสัญญาสั่งซื้ อกาแฟสําหรั บการส่งมอบที่เกี่ยวข้ องกับฤดูเก็บเกี่ยวใน
ปัจจุบันอนุญาตให้ กจิ การ ข กําหนดราคาส่วนต่างระหว่างคุณภาพจริงของกาแฟ
ที่ซ้ ือ (กาแฟอาราบิก้าจากโคลัมเบีย) กับคุณภาพมาตรฐานที่เป็ นเกณฑ์อ้างอิง
ของสัญ ญาซื้ อขายในตลาดล่ ว งหน้ า เป็ นราคาคงที่ อย่ า งไรก็ต าม สํา หรั บ การ
ส่งมอบที่เกี่ยวข้ องกับฤดูเก็บเกี่ยวถัดไป ตลาดยังไม่เปิ ดให้ ทาํ สัญญาการสั่งซื้อ
กาแฟ ดังนั้นราคาส่วนต่างดังกล่ าวจึงไม่สามารถกําหนดได้ กิจการ ข ใช้ สัญญา
การซื้ อขายกาแฟในตลาดล่ วงหน้ าในการป้ องกันความเสี่ยงในราคากาแฟที่มี
เกณฑ์อ้างอิงคุณภาพเป็ นองค์ประกอบสําหรับความเสี่ยงในราคากาแฟของฤดู
เก็บเกี่ยวปัจจุบันเช่นเดียวกับฤดูเก็บเกี่ยวถัดไป กิจการ ข ได้ พิจารณาว่ากิจการมี
ความเสี่ย ง 3 ด้ า น ความเสี่ย งในราคากาแฟที่ส ะท้ อ นเกณฑ์อ้ า งอิง คุ ณ ภาพ
ความเสี่ยงจากราคากาแฟที่สะท้ อนความแตกต่างระหว่างราคากาแฟที่มีเกณฑ์
อ้ า งอิงคุ ณภาพมาตรฐานกับราคากาแฟที่เป็ นกาแฟอาราบิก้าจากโคลั มเบียที่
ได้ รับส่งมอบจริงและราคาค่าขนส่งที่ผันแปร หลังจากที่กิจการ ข เข้ าทําสัญญา
สั่งซื้อกาแฟสําหรับการส่งมอบที่เกี่ยวข้ องกับฤดูเก็บเกี่ยวปั จจุ บัน ความเสี่ยงใน
ราคากาแฟที่สะท้ อนเกณฑ์อ้างอิงคุณภาพเป็ นส่วนประกอบความเสี่ยงที่ระบุไว้
ตามสัญญาเนื่องจากสูตรการคํานวณราคาได้ รวมการปรั บราคาตามดัชนีราคา
สัญญาซื้อขายกาแฟในตลาดล่วงหน้ า กิจการ ข สรุปได้ ว่าส่วนประกอบความเสี่ยง
สามารถระบุองค์ประกอบแยกได้ ต่างหากและสามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ
สําหรับการส่งมอบที่เกี่ยวข้ องกับฤดูเก็บเกี่ยวถัดไป กิจการ ข ยังไม่สามารถเข้ าทํา
สัญญาซื้อกาแฟ (กล่าวคือ การส่งมอบดังกล่าวเป็ นรายการที่คาดการณ์) ดังนั้น
ความเสี่ยงในราคากาแฟที่สะท้ อนเกณฑ์อ้างอิงคุณภาพถือเป็ นส่วนประกอบความ
เสี่ยงที่ไม่ มีสัญญา การวิเคราะห์ของกิจการ ข เรื่องโครงสร้ างตลาดได้ คาํ นึงถึง
วิธีตีราคากาแฟเฉพาะเจาะจงที่ท้ายสุด กิจการ ข ได้ รับ ดั งนั้ น ตามเกณฑ์ท่ีมี
การวิเคราะห์โครงสร้ างตลาดนี้ กิจการ ข สรุปได้ ว่ารายการที่คาดการณ์ได้ รวม
ความเสี่ยงในราคากาแฟที่สะท้ อนเกณฑ์อ้างอิงคุณภาพตามส่วนประกอบความ
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เสี่ยงที่สามารถระบุองค์ประกอบได้ แยกต่ างหากและสามารถวัดมูลค่ าได้ อย่ าง
น่าเชื่อถือถึงแม้ จะไม่มีการกําหนดเป็ นสัญญา ดังนั้นกิจการ ข อาจเลือกกําหนด
ความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงตามพื้ นฐานส่ วนประกอบความเสี่ยง
(สําหรับความเสี่ยงในราคากาแฟที่สะท้ อนเกณฑ์อ้างอิงคุณภาพ) สําหรับสัญญา
ซื้อกาแฟรวมถึงรายการซื้อที่คาดการณ์ไว้
ข6.3.10.3 กิจการ ค ป้ องกันความเสี่ยงส่วนหนึ่งของการซื้อนํา้ มันเครื่องบินตามการบริโภค
ของกิจการที่คาดการณ์เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือนก่อนการส่งมอบและเพิ่ม
ปริมาณในการป้ องกันความเสี่ยงตามกาลเวลา กิจการ ค ป้ องกันความเสี่ยงโดย
ใช้ สัญ ญาหลากหลายประเภทขึ้น อยู่ กับ รอบระยะเวลาการป้ องกัน ความเสี่ยง
ซึ่ งเป็ นผลมาจากสภาพคล่ องของตลาดอนุ พันธ์ สําหรั บรอบระยะยาว (12-24
เดือน) กิจการ ค ใช้ สัญญานํา้ มันดิบเนื่องจากมีสภาพคล่องเพียงพอ สําหรับรอบ
ระยะเวลา 6-12 เดือน กิจ การ ค ใช้ อนุ พัน ธ์นํ้า มั น เนื่ องจากมีส ภาพคล่ องที่
เพียงพอ สําหรับรอบระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน กิจการ ค ใช้ สญ
ั ญานํา้ มันเครื่องบิน
การวิเคราะห์ของกิจการ ค เกี่ยวกับโครงสร้ างตลาดนํา้ มันและผลิตภัณฑ์นาํ้ มัน
และการประเมิ น ผลที่ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ เท็จ จริ ง และสถานการณ์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ ง
ดังต่อไปนี้
ข6.3.10.3.1 กิจการ ค ดําเนินธุรกิจในด้ านภูมิศาสตร์โดยใช้ นาํ้ มันดิบเบรนท์
เป็ นเกณฑ์อ้างอิง นํา้ มันดิบเป็ นเกณฑ์อ้างอิงวัตถุดิบที่กระทบราคา
ผลิ ต ภัณฑ์นํ้า มัน กลั่ นหลายชนิ ดเนื่ องจากนํ้า มั นดิบเป็ นวัตถุดิบ
พื้ นฐาน นํ้ามันเป็ นเกณฑ์อ้างอิงสําหรั บผลิ ตภัณฑ์นํ้ามันกลั่นซึ่ง
ใช้ เป็ นข้ อมูลอ้ างอิงในการกําหนดราคานํา้ มันกลั่นทั่วไป ซึ่งราคานี้
มี ผ ลกระทบต่ อ ตราสารอนุ พั น ธ์ ท างการเงิ น ประเภทต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับตลาดนํา้ มันดิบและผลิตภัณฑ์นาํ้ มันกลั่นที่กจิ การ ค
ดําเนินธุรกิจอยู่ ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินดังกล่าวได้ แก่
สัญญาซื้อขายนํา้ มันดิบล่วงหน้ าที่อ้างอิงกับนํา้ มันดิบเบรนท์
สัญญาซื้อขายนํ้ามันล่ วงหน้ าซึ่งใช้ เป็ นข้ อมูลอ้ างอิงในการ
กําหนดราคานํา้ มันกลั่น ตัวอย่ างเช่ น อนุ พันธ์ส่วนต่างของ
นํา้ มันเครื่องบิน (jet fuel spread derivative) ซึ่งช่วยชดเชย
ราคาส่วนต่ างระหว่ างราคานํ้ามันเครื่องบินกับราคานํา้ มัน
มาตรฐานและ
อนุ พั น ธ์ส่ ว นต่ า งราคานํ้า มั น มาตรฐาน (อนุ พั น ธ์ ส ํา หรั บ
ส่ ว นต่ า งราคาระหว่ า งนํ้ า มั น ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ นํ้ า มั น
สําเร็จรูป (กําไรจากผลิตภัณฑ์นํ้ามันกลั่น)) ที่อ้างอิงจาก
นํา้ มันดิบเบรนท์
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ข6.3.10.3.2 การกํา หนดราคาผลิ ต ภั ณ ฑ์ นํ้ า มั น กลั่ น จะไม่ ข้ ึ นกั บ นํ้ า มั น ดิ บ
เฉพาะเจาะจงใดๆ ที่ถูกกลั่นมาจากโรงกลั่นนํา้ มันเฉพาะเจาะจง
เนื่องจากผลิตภัณฑ์นาํ้ มันกลั่น (เช่ น นํา้ มันหรือนํา้ มันเครื่องบิน)
เป็ นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
ดังนั้นกิจการ ค สรุปว่าความเสี่ยงในราคาซื้อนํา้ มันเครื่องบินได้ รวมส่วนประกอบ
ความเสี่ยงในราคาของนํา้ มันดิบซึ่งมาจากความเสี่ยงในราคานํา้ มันดิบเบรนท์และ
ราคานํ้ามัน แม้ ว่านํ้ามันดิบและนํา้ มันไม่ ถูกระบุไว้ ในข้ อตกลงตามสัญญาใดๆ
กิจการ ค สรุปว่าองค์ประกอบความเสี่ยงทั้งสองนี้สามารถระบุองค์ประกอบแยก
ได้ ต่างหากและสามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือแม้ ว่าจะไม่ได้ ระบุไว้ ในสัญญา
ดังนั้น กิจการ ค อาจเลือกกําหนดความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงสําหรับ
การซื้ อนํ้า มั น เครื่ อ งบิ น ที่ค าดการณ์ ไ ว้ ตามเกณฑ์ ส่ ว นประกอบความเสี่ ย ง
(สํา หรั บ นํ้า มั น ดิ บ และนํ้า มั น ) การวิ เ คราะห์ น้ ี ยั ง สามารถอธิบ ายเพิ่ ม เติ ม ได้
ตัวอย่างเช่น หากกิจการ ค ใช้ อนุพันธ์นาํ้ มันดิบที่อ้างอิงกับนํา้ มันดิบดับบลิวทีไอ
(West Texas Intermediate (WTI)) การเปลี่ยนแปลงของราคาส่วนต่างระหว่าง
นํา้ มันดิบเบรนท์กบั นํา้ มันดิบดับบลิวทีไออาจเป็ นเหตุทาํ ให้ การป้ องกันความเสี่ยง
ไม่มีประสิทธิผล
ข6.3.10.4 กิจการ ง ถือตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ยคงที่ ตราสารนี้ถูกออกในสภาพแวดล้ อม
ที่ตลาดมีตราสารหนี้ท่ลี ักษณะคล้ ายคลึงกันส่วนมากมีการเปรียบเทียบอัตราส่วน
ต่ า งของตราสารหนี้ กั บ อั ต ราอ้ า งอิ ง (เช่ น LIBOR) และในสภาพแวดล้ อ ม
ดังกล่ าวตราสารที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยปกติแล้ วจะมีการอ้ างอิงกับอัตรา
อ้ างอิง สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยโดยส่วนใหญ่จะใช้ จัดการความเสี่ยงใน
อัตราดอกเบี้ยตามอัตราอ้ างอิงโดยไม่คาํ นึงถึงอัตราส่วนต่างของตราสารหนี้กับ
อัตราอ้ างอิง ราคาของตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ยคงที่จะผันแปรโดยตรงตามการ
เปลี่ ย นแปลงของอั ต ราอ้ า งอิ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น กิ จ การ ง สรุ ป ว่ า อั ต ราอ้ า งอิ ง เป็ น
องค์ประกอบที่สามารถระบุได้ แยกต่างหากและวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ ดังนั้น
กิจ การ ง อาจเลื อ กกํา หนดความสัม พั น ธ์ข องการป้ องกัน ความเสี่ย งสํา หรั บ
ตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ตามพื้ นฐานของส่ วนประกอบความเสี่ยงที่เป็ น
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอ้ างอิง
ข6.3.11 เมื่ อ เลื อ กกํา หนดส่ ว นประกอบความเสี่ ย งเป็ นรายการที่มี ก ารป้ องกัน ความเสี่ย ง ให้ ถือ
ปฏิบัติการบัญชีป้องกันความเสี่ยงกับส่วนประกอบความเสี่ยงนั้นเช่ นเดียวกับที่ถือปฏิบัติกับ
รายการที่มีก ารป้ องกัน ความเสี่ย งอื่น ๆ ซึ่ ง มิ ไ ด้ เ ป็ นส่ ว นประกอบความเสี่ย ง ตั ว อย่ างเช่ น
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติถูรวมถึงความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ย งต้ อง
เป็ นไปตามข้ อกําหนดของการมีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยง และมีการวัดมูลค่าและ
รับรู้การป้ องกันความเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิผล
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ข6.3.12 กิจการยังสามารถเลือกกําหนดให้ การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดหรือมูลค่ ายุติธรรมของ
รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงที่เป็ นไปในทิศทางที่สงู กว่าหรือตํ่ากว่าราคาหรือตัวแปรอื่นที่
ระบุไว้ (ความเสี่ยงทางเดียว (one-sided risk)) เป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงมูลค่า
ที่ แ ท้ จ ริ ง (intrinsic value) ของสั ญ ญาสิ ท ธิ ท่ี กิ จ การซื้ อมาซึ่ ง เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ป้ องกั น
ความเสี่ยง (สมมุติว่าตราสารนี้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินต้ นเหมือนกับความเสี่ยงที่เลือกกําหนด)
ซึ่งไม่ใช่ส่วนของมูลค่าตามเวลา จะสะท้ อนความเสี่ยงด้ านเดียวในรายการที่ได้ รับการป้ องกัน
ความเสี่ยง ตัวอย่ างเช่ น กิจการสามารถเลือกกําหนดความแปรปรวนของกระแสเงินสดใน
อนาคตอั น เป็ นผลกระทบมาจากการเพิ่ ม ขึ้ นของราคาซื้ อสิน ค้ า โภคภั ณ ฑ์ท่ีค าดการณ์ ไ ว้
ในสถานการณ์เช่นนี้กจิ การเลือกกําหนดเฉพาะกระแสเงินสดที่ขาดทุนจากการเพิ่มขึ้นของราคา
ที่สงู กว่าระดับที่ระบุไว้ เป็ นรายการที่ได้ รับการป้ องกันความเสี่ยง การป้ องกันความเสี่ยงไม่รวม
มูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิท่กี จิ การซื้อมา เนื่องจากมูลค่าตามเวลาไม่เป็ นองค์ประกอบของ
รายการที่คาดการณ์ท่สี ่งผลกระทบต่อกําไรและขาดทุน
ข6.3.13 มีข้อสันนิษฐานที่สามารถโต้ แย้ งว่า หากไม่มีการระบุความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้ อไว้ ในสัญญา
ความเสี่ยงนั้นจะไม่สามารถระบุเป็ นส่วนประกอบที่ได้ แยกต่างหากและไม่สามารถวัดมูลค่าได้
อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งทําให้ ไม่สามารถเลือกกําหนดให้ เป็ นส่วนประกอบความเสี่ยงของเครื่องมือ
ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ท่จี าํ กัด มีความเป็ นไปได้ ท่จี ะระบุส่วนประกอบความ
เสี่ยงในความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้ อเป็ นความเสี่ยงที่สามารถระบุองค์ประกอบได้ แยกต่างหาก
และสามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ ทั้งนี้เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็ นกรณีท่มี ีลักษณะเฉพาะ
ของสภาพแวดล้ อมในภาวะเงินเฟ้ อและตลาดตราสารหนี้ท่เี กี่ยวข้ อง
ข6.3.14 ตัวอย่ างเช่ น กิจการออกตราสารหนี้ในสภาพแวดล้ อมที่พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อ (inflationlinked bonds) โดยมีปริมาณและโครงสร้ างอัตราผลตอบแทนที่ส่งผลให้ เกิดตลาดที่มีสภาพ
คล่ องเพียงพอที่อนุญาตให้ มีห้ ุนกู้ท่มี ีโครงสร้ างอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริง
แบบที่ไม่ มีการจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งในแต่ละสกุลเงินนั้น สภาวะเงินเฟ้ อเป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้ องที่มี
การพิจารณาแยกต่างหากในแต่ละตลาดตราสารหนี้ ในสถานการณ์ดังกล่าวส่วนประกอบความ
เสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้ อสามารถกําหนดได้ โดยการคิดลดกระแสเงินสดของตราสารหนี้ท่ีมี
การป้ องกันความเสี่ยงโดยใช้ โครงสร้ างอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงที่ไม่มีการ
จ่ายดอกเบี้ย (กล่าวคือ กรณีคล้ ายกับการกําหนดองค์ประกอบอัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความ
เสี่ยง) แต่โดยส่วนมากส่วนประกอบความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้ อไม่สามารถระบุองค์ประกอบ
ได้ แยกต่างหากและไม่สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ ตัวอย่างเช่น กิจการออกตราสารหนี้
อัตราดอกเบี้ยปกติในสภาพแวดล้ อมที่ตลาดสําหรับพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อที่มีสภาพคล่องไม่
เพียงพอที่จะอนุ ญาตให้ มีโครงสร้ างอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงแบบที่ไม่มี
การจ่ ายดอกเบี้ย ในกรณีน้ ีการวิเคราะห์โครงสร้ างตลาดรวมถึงปั จจัยและสถานการณ์ต่างๆ
ไม่ เ อื้อ ให้ กิจ การสรุ ป ว่ า สภาวะเงิ น เฟ้ อเป็ นปั จ จั ย เกี่ย วข้ อ งที่ต ลาดตราสารหนี้ จะพิ จารณา
แยกต่ างหาก ดังนั้นกิจการจึงไม่ สามารถจัดการกับข้ อสันนิษฐานที่ยังมีข้อโต้ แย้ งเรื่องความ
เสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้ อที่ไม่มีการระบุในสัญญา ไม่สามารถระบุองค์ประกอบแยกต่างหากและ
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ไม่สามารถวัดมูลค่าอย่างน่าเชื่อถือ ส่วนประกอบความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้ อจึงไม่เข้ าเงื่อนไข
เป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง กรณีน้ ีถูกนํามาถือปฏิบัติโดยไม่คาํ นึงถึงเครื่องมือที่ใช้
ป้ องกันความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้ อที่กจิ การได้ เข้ าทํารายการจริงแล้ ว กล่าวโดยเฉพาะ กิจการ
ไม่ สามารถกระทําเพียงคํานวณระยะเวลาผลตอบแทนและเงื่อนไขของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกัน
ความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้ อจริงโดยการใช้ ระยะเวลาผลตอบแทนและเงื่อนไขดังกล่าวอ้ างอิง
กับตราสารหนี้อตั ราดอกเบี้ยปกติได้
ข6.3.15 ส่วนประกอบความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้ อที่ระบุตามสัญญาของกระแสเงินสดของพันธบัตร
ชดเชยเงินเฟ้ อ (สมมติว่าไม่มีข้อกําหนดให้ บันทึกบัญชีอนุพันธ์แฝงเป็ นรายการแยกต่างหาก)
สามารถระบุองค์ประกอบได้ แยกต่างหากและสามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือได้ ตราบใดที่
ส่วนประกอบความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้ อไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดอื่นของพันธบัตรนั้น
องค์ประกอบของจํานวนเงินทีก่ าํ หนดไว้
ข6.3.16 องค์ประกอบของจํานวนเงินที่กาํ หนดไว้ ที่สามารถเลือกกําหนดให้ เป็ นรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยงตามความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงมีสองประเภท คือ องค์ประกอบนั้นเป็ น
สัดส่วนของรายการทั้งหมดหรือเป็ นส่วนประกอบลําดับชั้น (layer component) ประเภทของ
องค์ประกอบมีผลต่อผลลัพธ์ทางบัญชี ดังนั้น กิจการควรเลือกกําหนดองค์ประกอบ เพื่อให้
การจัดทําบัญชีสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงของกิจการ
ข6.3.17 ตัวอย่างเช่น องค์ประกอบที่เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 50 ของกระแสเงินสดตามสัญญาเงินกู้
ข6.3.18 ส่วนประกอบลําดับชั้นอาจถูกระบุได้ จากกลุ่มประชากรเปิ ดที่เฉพาะเจาะจงหรือจากจํานวนเงิน
ที่กาํ หนดไว้ ตามที่ระบุ ตัวอย่างดังนี้
ข6.3.18.1 ส่วนของปริมาณธุรกรรมที่เป็ นตัวเงิน ตัวอย่างเช่ น กระแสเงินสดจากการขายที่
เป็ นเงินตราต่างประเทศจํานวน 10 ซึ่งถัดจาก 20 แรก สําหรับรายการของเดือน
มีนาคม 255X
ข6.3.18.2 ส่ ว นของปริ ม าณทางกายภาพ ตั ว อย่ า งเช่ น ชั้ น ล่ า งสุ ด ของแก๊ส ธรรมชาติ ท่ี
วัดปริมาณได้ 5 ล้ านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถูกเก็บรักษาไว้ ในสถานที่ กขค
ข6.3.18.3 ส่วนของปริมาณทางกายภาพหรือปริมาณธุรกรรมอื่น ตัวอย่ างเช่ น นํา้ มัน 100
บาร์เร็ลแรกที่ซ้ ือในเดือนมิถุนายน 255X หรือ ยอดขายของกระแสไฟฟ้ า 100
เมกกะวัตต์แรกในเดือนมิถุนายน 255X
ข6.3.18.4 ลํา ดั บ ชั้ น จากจํา นวนเงิ น ที่ก ํา หนดไว้ ข องรายการที่มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ย ง
ตัวอย่างเช่น 80 ล้ านสุดท้ ายของสัญญาผูกมัดมูลค่า 100 ล้ าน ระดับชั้นล่างสุด
20 ล้ านของพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยคงที่มูลค่า 100 ล้ าน หรือระดับชั้นสูงสุด 30
ล้ านจากตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ยคงที่ จํานวนเงินรวม 100 ล้ าน ที่สามารถจ่าย
ล่วงหน้ าได้ ในราคายุติธรรม (จํานวนเงินที่กาํ หนดไว้ ตามที่ระบุคือ 100 ล้ าน)
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ข6.3.19 หากส่วนประกอบลําดับชั้นถูกเลือกกําหนดในการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม กิจการ
ต้ องกําหนดส่วนประกอบนั้นจากจํานวนเงินที่กาํ หนดไว้ ตามที่ระบุ ในการปฏิบัติตามข้ อกําหนด
เกี่ยวกับการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมที่เข้ าเงื่อนไข กิจการต้ องวัดมูลค่ารายการที่มี
การป้ องกันความเสี่ยงใหม่ สาํ หรับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ ายุ ติธรรม (กล่ าวคือ วัดมูลค่ า
รายการใหม่ เพื่อหามูลค่ายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเสี่ยงที่มีการป้ องกัน) การปรับปรุง
รายการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมต้ องรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนก่อนที่จะถูกตัดรายการ
ดั ง นั้ น กิ จ การจํา เป็ นต้ อ งติ ด ตามถึ ง รายการที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ รายการปรั บ ปรุ ง การป้ องกั น
ความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว สําหรับส่วนประกอบลําดับชั้นในการป้ องกันความเสี่ยงใน
มู ลค่ า ยุ ติ ธรรม กิจการต้ องติ ด ตามจํา นวนเงิน ที่กาํ หนดไว้ ตามที่ระบุ เช่ น ในย่ อหน้ า ที่ ข
6.3.18.4 จํา นวนเงิ น ที่ก ํา หนดไว้ ตามที่ร ะบุ ท้ัง หมดของ 100 ล้ า นจะต้ อ งมี ก ารติ ด ตาม
เพื่อที่จะกําหนดระดับชั้นล่างสุด 20 ล้ าน หรือระดับชั้นสูงสุด 30 ล้ าน
ข6.3.20 ส่วนประกอบลําดับชั้นที่รวมสิทธิในการชําระเงินก่อนครบกําหนดไม่มีคุณสมบัติท่จี ะถูกเลือก
กําหนดให้ เป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม หากมูลค่ายุติธรรมของสิทธิ
ในการชําระเงินก่อนครบกําหนดนั้นได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงที่มีการ
ป้ องกัน ยกเว้ นการเลือกกําหนดระดับชั้นได้ รวมผลกระทบของสิทธิในการชําระเงินก่อนครบ
กําหนดที่เกี่ยวข้ อง เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและกระแสเงินสดทัง้ หมดของรายการ
ข6.3.21 หากองค์ประกอบกระแสเงินสดของรายการทางการเงินและรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน
ถูกเลือกกําหนดให้ เป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง องค์ประกอบดังกล่ าวจะต้ องมีค่า
น้ อยกว่ าหรือเท่ากันกับกระแสเงินสดรวมของรายการทั้งรายการ อย่างไรก็ตาม กระแสเงินสดรวม
ของรายการดังกล่ าวอาจถูกเลือกกําหนดให้ เป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงและมีการ
ป้ องกันความเสี่ยงเพียงความเสี่ยงเดียว (ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงเฉพาะที่เป็ นไปตามการ
เปลี่ยนแปลงใน LIBOR หรือเกณฑ์อ้างอิงราคาสินค้ าโภคภัณฑ์)
ข6.3.22 ตัวอย่ างเช่ น กรณีหนี้สินทางการเงินที่อัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงต่ อปี ตํ่ากว่ า LIBOR กิจการไม่
สามารถเลือกกําหนด
ข6.3.22.1 องค์ประกอบหนี้สนิ ให้ เท่ากับดอกเบี้ย LIBOR (รวมกับเงินต้ นในกรณีท่เี ป็ นการ
ป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม) และ
ข6.3.22.2 องค์ประกอบคงเหลือติดลบ
ข6.3.23 อย่างไรก็ตามในกรณีท่หี นี้สนิ ทางการเงินอัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่อตั ราดอกเบี้ยที่แท้ จริงต่อปี มีค่า
(ตัวอย่ างเช่ น) ตํ่ากว่ า LIBOR ร้ อยละ 1 กิจการสามารถเลือกกําหนดเป็ นรายการที่มี ก าร
ป้ องกันความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าหนี้สินทั้งหมด (คือ เงินต้ นรวมกับดอกเบี้ยที่
LIBOR – 1%) ไปตามการเปลี่ ยนแปลงของ LIBOR หากเครื่ องมือ ทางการเงิน ที่มี อัต รา
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ดอกเบี้ยคงที่มีการป้ องกันความเสี่ยงในบางช่วงเวลาภายหลังจากวันเริ่มต้ นและอัตราดอกเบี้ย
มีการเปลี่ยนแปลงไปในเวลาเดียวกัน กิจการสามารถเลือกกําหนดส่วนประกอบความเสี่ยงให้
มีค่าเท่ากับอัตราอ้ างอิงที่สงู กว่าอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาของรายการที่จ่ายไป กิจการสามารถ
กระทําโดยมีเงื่อนไขว่าอัตราอ้ างอิงต้ องมีค่าน้ อยกว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงต่อปี ที่ถูกคํานวณ
ตามสมมติฐานที่ว่ากิจการได้ ทาํ การซื้อเครื่องมือทางการเงินนั้นในวันแรกที่เครื่องมือถูกเลือก
กําหนดให้ เป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงทางการเงิน ตัวอย่างเช่น สมมติว่ากิจการออก
สินทรัพย์ทางการเงินอัตราดอกเบี้ยคงที่ 100 ที่มีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้ จริงต่อปี เท่ากับร้ อยละ 6
และขณะที่ LIBOR มีค่าเท่ากับร้ อยละ 4 หลังจากนั้นกิจการได้ ทาํ การป้ องกันความเสี่ยงใน
สินทรัพย์เมื่อ LIBOR มีค่าเพิ่มขึ้นเป็ นร้ อยละ 8 และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์มีค่าลดลง
เหลื อ 90 กิ จ การคํา นวณว่ า หากซื้ อสิน ทรั พ ย์ ใ นวั น ที่กิจ การได้ เ ลื อ กกํา หนดความเสี่ย งที่
เกี่ยวข้ องกับอัตราดอกเบี้ย LIBOR ให้ เป็ นรายการที่มีการป้ องกันทางการเงินเป็ นครั้ งแรก
อัตราผลตอบแทนที่แท้ จริงของสินทรัพย์ท่พี ิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ล่าสุดจะ
เท่า กับ 90 หรื อคิด เป็ นร้ อยละ 9.5 เนื่ อ งจาก LIBOR มีค่ า น้ อยกว่ า อัตราผลตอบแทนนั้น
กิจการสามารถเลือกกําหนดองค์ประกอบ LIBOR ที่ร้อยละ 8 ซึ่งประกอบด้ วยส่วนของกระแส
เงินสดจากดอกเบี้ยตามสัญญาและส่วนของส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมปั จจุบัน (คือ 90)
และจํานวนเงินชําระคืนในวันครบกําหนด (คือ 100)
ข6.3.24 หากหนี้สนิ ทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยผันแปร ตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบี้ย LIBOR 3 เดือน
หั กร้ อยละ 0.2 (ส่วนต่ างอัตราดอกเบี้ยขั้นตํ่าเท่ากับศูนย์) กิจการสามารถเลือกกําหนดให้
การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของหนี้สินทั้งหมดเป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
(กล่ า วคื อ LIBOR 3 เดื อ น ลบ ร้ อ ยละ 0.20 ที่ร วมอัต ราตํ่า สุด ) ซึ่ ง เปลี่ ย นแปลงไปตาม
การเคลื่อนไหวของ LIBOR ดังนั้น ตราบเท่าที่เส้ นผลตอบแทนล่วงหน้ าของ LIBOR 3 เดือน
ภายในช่วงระยะเวลาที่เหลือของอายุสญ
ั ญาหนี้สนิ ดังกล่าว ไม่ต่าํ ไปกว่าร้ อยละ 0.2 รายการที่มี
การป้ องกันความเสี่ยงก็ยังจะคงมีความแปรปรวนในกระแสเงินสดที่เท่ากับหนี้สินที่มีอัตรา
ดอกเบี้ ยที่ LIBOR 3 เดื อ น ที่บ วกส่ ว นต่ า งขั้ น ตํ่า ที่ร้ อยละศู น ย์ ห รื อ ส่ ว นต่ า งที่เ ป็ นกํา ไร
(positive spread) อย่ างไรก็ตาม หากเส้ นผลตอบแทนล่ วงหน้ าของ LIBOR 3 เดือนภายใน
ช่วงระยะเวลาที่เหลือของอายุสญ
ั ญาหนี้สนิ ดังกล่าว (หรือบางส่วนของหนี้สนิ ดังกล่าว) มีระดับ
ตํ่ากว่ าร้ อยละ 0.2 รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงก็จะมีความแปรปรวนในกระแสเงินสด
ตํ่ากว่าหนี้สนิ ที่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ LIBOR 3 เดือน ที่บวกส่วนต่างขั้นตํ่าที่ร้อยละศูนย์หรือส่วน
ต่างที่เป็ นกําไร (positive spread)
ข6.3.25 มีตัวอย่างที่คล้ ายคลึงกันเกี่ยวกับรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน คือ นํา้ มันดิบประเภทหนึ่ง
จากแหล่ งนํา้ มันหนึ่งที่ราคาถูกกําหนดโดยเทียบกับนํา้ มันดิบอ้ างอิง หากกิจการขายนํา้ มันดิบ
โดยกํา หนดราคาตามสู ต รคํา นวณที่ก ํา หนดในสั ญ ญาที่ร าคานํ้า มั น ดิ บ อ้ า งอิง ต่ อ บาร์ เ รล
ลบ 100 โดยมีราคาขั้นตํ่าอยู่ ท่ี 15 กิจการสามารถเลือกกําหนดความแปรปรวนของกระแส
เงินสดทั้งหมดภายใต้ สญ
ั ญาซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคานํา้ มันดิบอ้ างอิงให้ เป็ นรายการ
ที่มีการป้ องกันความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม กิจการไม่สามารถเลือกกําหนดองค์ประกอบความเสี่ยง
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ที่มีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในราคานํา้ มันดิบอ้ างอิงได้ ดังนั้นตราบใดที่ราคาล่วงหน้ า
(สําหรับแต่ละการส่งมอบ) ไม่ลดลงตํ่ากว่า 25 รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงจะมีความ
แปรปรวนในกระแสเงินสดเท่ากับนํา้ มันดิบที่ขายที่ราคานํา้ มันดิบอ้ างอิง (หรือ มีส่วนต่างราคา
เป็ นบวกร่วมด้ วย) อย่างไรก็ตาม หากราคาล่วงหน้ าสําหรับการส่งมอบลดลงตํ่ากว่า 25 รายการที่
มีการป้ องกันความเสี่ยงจะมีความแปรปรวนในกระแสเงินสดตํ่ากว่ านํ้ามันดิบที่ขายที่ราคา
นํา้ มันดิบอ้ างอิง (หรือ มีส่วนต่างราคาเป็ นบวกร่วมด้ วย)
การเข้าเงือ่ นไขการบัญชีป้องกันความเสีย่ ง (หมวดที่ 6.4)
ประสิทธิผลในการป้องกันความเสีย่ ง
ข6.4.1

ประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงคือ เมื่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือในกระแส
เงินสดของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงหักกลบกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือ
กระแสเงินสดของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง (ตัวอย่างเช่น เมื่อรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยงเป็ นส่วนประกอบความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดที่
เกี่ยวข้ องของรายการจะถือว่ าเป็ นความเสี่ยงที่มีการป้ องกัน) การป้ องกันความเสี่ยงที่ไม่ มี
ประสิทธิผลคือเมื่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือในกระแสเงินสดของเครื่องมือที่ใช้
ป้ องกันความเสี่ยงมีค่ามากกว่าหรือน้ อยกว่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือในกระแส
เงินสดของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง

ข6.4.2 เมื่อเลือกกําหนดความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงที่ดาํ เนินต่อเนื่อง กิจการต้ องวิเคราะห์
สาเหตุ ท่ี ก่ อ ให้ เกิ ด การป้ องกั น ความเสี่ ย งที่ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลที่ค าดว่ า จะมี ผ ลกระทบต่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่ างระยะเวลาของการป้ องกันความเสี่ยงดังกล่ าว การวิเคราะห์น้ ี (รวมถึง
ข้ อมูลใหม่ ตามที่กล่ าวในย่ อหน้ าที่ ข6.5.21 ที่เกิดจากการปรับสมดุลของความสัมพันธ์ของ
การป้ องกันความเสี่ยง) ถือเป็ นเกณฑ์สาํ หรับกิจการในการประเมินว่าเป็ นไปตามข้ อกําหนด
ความมีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงที่กจิ การจะต้ องปฏิบัติตาม
ข6.4.3

เพื่อความชัดเจน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแทนคู่สญ
ั ญาเดิมด้ วยการชําระให้ คู่สญ
ั ญา รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เป็ นผลสืบเนื่องตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 6.5.6 จะต้ องถูกสะท้ อนใน
การวัดมูลค่ าเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและในการประเมินและวัดประสิทธิผลในการ
ป้ องกันความเสี่ยง
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่ างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงกับเครื่องมือที่ใช้
ป้องกันความเสีย่ ง

ข6.4.4

เงื่อนไขที่ทาํ ให้ เกิดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ หมายถึงเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและ
รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงมีมูลค่าที่โดยทั่วไปแล้ วจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ ามกัน
เนื่องจากมีความเสี่ยงประเภทเดียวกัน นั่นคือเป็ นความเสี่ยงที่มีการป้ องกันแล้ ว ดังนั้นจะต้ อง
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มี ก ารคาดการณ์ว่ า เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ป้ องกัน ความเสี่ย งและมู ล ค่ า ของรายการที่มี ก ารป้ องกัน
ความเสี่ยงจะเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นระบบตามการเคลื่อนไหวในรายการอ้ างอิงเดียวกันหรือ
รายการอ้ างอิงที่มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่มีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีการป้ องกัน
แล้ วในรูปแบบเดียวกัน (ตัวอย่างเช่น นํา้ มันดิบเบรนท์และนํา้ มันดิบดับบลิวทีไอ)
ข6.4.5

ถึงแม้ รายการอ้ างอิงต่างกันแต่ยังมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ มูลค่าของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกัน
ความเสี่ยงและรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงก็สามารถเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันได้
ตัวอย่ างเช่ น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในราคาส่วนต่างระหว่างรายการป้ องกันความเสี่ยง
สองรายการที่มีความสัมพันธ์กันขณะที่รายการอ้ างอิงนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสําคัญ
ในกรณีน้ ีเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงยังคงถือว่ามี
ความสอดคล้ องกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ หากมูลค่าของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง
และรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงยังคงมีความเคลื่อนไหวปกติในทิศทางตรงกันข้ ามเมื่อ
รายการอ้ างอิงมีการเปลี่ยนแปลง

ข6.4.6

การประเมิ น ว่ า ความสัมพั น ธ์ทางเศรษฐกิจ เกิด ขึ้น หรื อ ไม่ น้ั น จะมีก ารวิ เคราะห์ พฤติ ก รรม
ความสัมพันธ์การป้ องกันความเสี่ยงเพื่อทําให้ ม่ันใจว่ า ยังคงสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของ
การบริหารความเสี่ยง ค่าสหสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างค่าผันแปรสองตัวแปรเพียงอย่างเดียวนั้น
ไม่สามารถสนับสนุนข้ อสรุปได้ อย่างน่าเชื่อถือว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจมีอยู่จริง
ผลกระทบจากความเสีย่ งด้านเครดิต

ข6.4.7

เนื่ อ งจากแบบจําลองการบัญ ชี ป้ องกัน ความเสี่ย งมี พ้ ื นฐานมาจากหลั ก การในการหั ก กลบ
ระหว่ างผลกําไรและขาดทุนของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยง ประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงไม่เพียงแต่ถูกกําหนดโดยความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างรายการเหล่านั้นเท่านั้น (กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงในรายการอ้ างอิง) แต่ยัง
ถูกกําหนดโดยผลกระทบจากความเสี่ยงด้ านเครดิตในมูลค่าของทั้งเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความ
เสี่ยงและรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง ผลกระทบจากความเสี่ยงด้ านเครดิต หมายถึง
แม้ ว่าจะมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มี
การป้ องกันความเสี่ยงก็ตาม แต่ไม่อาจหักกลบผลกําไรและขาดทุนของเครื่องมือดังกล่าวได้
ทั้งนี้อาจเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกัน
ความเสี่ยงหรือรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง โดยที่ความเสี่ยงด้ านเครดิตมีอิทธิพลต่ อ
การเปลี่ ย นแปลงในมู ลค่ า มากกว่ า ที่จ ะเป็ นผลจากความสัมพั น ธ์ท างเศรษฐกิจ (กล่ า วคื อ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในรายการอ้ างอิง) ระดับขนาดของการเปลี่ยนแปลงที่มีอทิ ธิพล
นั่นคือระดับที่ก่อให้ เกิดผลขาดทุน (หรือ กําไร) จากความเสี่ยงด้ านเครดิตที่มีผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงในรายการอ้ างอิงของมูลค่าเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงหรือรายการที่มี
การป้ องกันความเสี่ยง แม้ ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะมีนัยสําคัญ ในทางกลับกัน หากในช่วง
เวลาใดเวลาหนึ่ง รายการอ้ างอิงมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้ อย โดยที่การเปลี่ยนแปลงใน
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มูลค่ าของเครื่ องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงหรื อรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงที่เป็ นผล
มาจากความเสี่ยงด้ านเครดิตแม้ เพียงเล็กน้ อย ก็สามารถก่อให้ เกิดผลกระทบต่อมูลค่ามากกว่า
เมื่อเทียบกับที่รายการอ้ างอิงไม่ได้ ส่งผลกระทบแบบมีอทิ ธิพลแต่อย่างใด
ข6.4.8

ตัวอย่ างความเสี่ยงด้ านเครดิตที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงคือเมื่อ
กิจการทําการป้ องกันความเสี่ยงจากราคาสินค้ าโภคภัณฑ์โดยใช้ อนุ พันธ์ท่ีไ ม่ มีหลั กทรั พย์
คํา้ ประกัน หากคู่สญ
ั ญาของอนุพันธ์ดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือในการชําระหนี้ลดลงอย่างยิ่งยวด
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในความน่าเชื่อถือของคู่สญ
ั ญาอาจมีมากเกินกว่าผลกระทบจาก
การเปลี่ ย นแปลงของราคาสิน ค้ า โภคภั ณ ฑ์ต ามมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ป้ องกัน
ความเสี่ยง ขณะที่การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ ารายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับการ
เปลี่ยนแปลงในราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
อัตราส่วนการป้องกันความเสีย่ ง (Hedge ratio)

ตามเกณฑ์ในการพิจารณาความมีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยง อัตราส่วนการป้ องกัน
ความเสี่ยงของความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสี่ยงจะต้ องคํานวณจากจํานวนรายการที่มี
การป้ องกันความเสี่ยงที่กจิ การป้ องกันความเสี่ยงจริง และปริมาณเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความ
เสี่ยงที่กจิ การใช้ เพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากรายการดังกล่าว ดังนั้น หากกิจการป้ องกันความเสี่ยง
ตํ่ากว่ าร้ อยละ 100 ของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่ น ร้ อยละ 85 กิจการต้ องเลือกกําหนด
ความสั ม พั น ธ์ ข องการป้ องกั น ความเสี่ ย งโดยใช้ อั ต ราส่ ว นการป้ องกั น ความเสี่ ย งที่ ใ ห้
ผลร้ อยละ 85 ของฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ยงทั้งหมด ตามปริ มาณที่ใช้ เครื่ องมือที่ใช้ ป้องกัน
ความเสี่ยงตามจริงที่ร้อยละ 85 เป็ นต้ น ในทํานองเดียวกัน ตัวอย่างเช่น กิจการป้ องกันความ
เสี่ยงโดยใช้ เครื่องมือทางการเงินมูลค่าตามสัญญา 40 กิจการต้ องเลือกกําหนดความสัมพันธ์
ของการป้ องกันความเสี่ยง โดยใช้ อัตราส่ วนการป้ องกันความเสี่ยงที่เป็ นผลมาจากการใช้
เครื่องมือทางการเงินมูลค่า 40 (กล่าวคือ กิจการต้ องไม่ใช้ อตั ราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงที่
คํานวณมาจากปริมาณทั้งหมดของเครื่องมือทางการเงินที่ถืออยู่ซ่ึงเป็ นปริมาณที่สงู กว่าที่ใช้ จริง
หรือ ไม่ควรใช้ อตั ราส่วนที่คาํ นวณจากปริมาณที่ต่าํ กว่าความเป็ นจริง) กับ ปริมาณของรายการ
ที่มีการป้ องกันความเสี่ยงที่กจิ การต้ องการป้ องกันความเสี่ยงโดยใช้ เครื่องมือทางการเงินมูลค่า
40 ดังกล่าวนั้น
ข6.4.10 อย่ า งไรก็ต าม การเลื อ กกํา หนดความสั ม พั น ธ์ ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย งโดยใช้ อั ต ราส่ ว น
การป้ องกันความเสี่ยงเดียวกันกับที่คาํ นวณจากจํานวนรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงและ
เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงที่กจิ การใช้ ตามจริง จะต้ องไม่ทาํ ให้ เกิดความไม่สมดุลระหว่าง
สัดส่วนของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงและเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงที่ก่อให้ เกิด
ความไม่มีประสิทธิผลของการป้ องกันความเสี่ยง (โดยไม่ เกี่ยวเนื่องกับการรับรู้หรือไม่ รับรู้)
ซึ่งอาจทําให้ ผลทางบัญชีไม่ สอดคล้ องกับจุ ดประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ดังนั้น
ในการเลือกกําหนดความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง กิจการต้ องมีการปรับอัตราส่วน
ข6.4.9
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การป้ องกันความเสี่ยงที่เป็ นผลมาจากจํานวนรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงและเครื่องมือที่
ใช้ ป้องกันความเสี่ยงที่กจิ การใช้ ตามจริง หากต้ องการหลีกเลี่ยงปัญหาความไม่สมดุลดังกล่าว
ข6.4.11 ตัวอย่างของการพิจารณาที่เกี่ยวเนื่องกับการประเมินว่าผลลัพธ์ทางบัญชีน้ันไม่สอดคล้ องกับ
จุดประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงคือ
ข6.4.11.1 พิจารณาว่าอัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงนั้นมีการกําหนดขึ้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยง
การรับรู้ความไม่มีประสิทธิผลของการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด หรือ
กําหนดขึ้นเพื่อเป็ นการปรับปรุงการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ ายุ ติธรรม หรื อ
สําหรับรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่ม
การใช้ บัญชีเพื่อบันทึกมูลค่ายุติธรรม แต่มิได้ หักกลบการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงนั้น หรือไม่ และ
ข6.4.11.2 พิ จารณาว่ ามีเหตุผลเชิงพาณิชย์หรื อไม่ สาํ หรั บการกําหนดสัดส่วนของจํานวน
รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงและเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง ถึงแม้ ว่า
สัดส่วนดังกล่าวจะก่อให้ เกิดความไม่มีประสิทธิผลของการป้ องกันความเสี่ยงก็ตาม
ตั ว อย่ า งเช่ น เมื่ อ กิจ การเข้ า ทํา สัญ ญาและเลื อ กกํา หนดจํา นวนเครื่ อ งมื อที่ใ ช้
ป้ องกันความเสี่ยงแต่มิได้ เป็ นจํานวนที่เป็ นการป้ องกันความเสี่ยงที่ดีท่สี ดุ สําหรับ
รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง เนื่องจาก ปริมาณมาตรฐานของเครื่องมือที่ใช้
ป้ องกันความเสี่ยงไม่สามารถกําหนดให้ พอดีกบั จํานวนของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกัน
ความเสี่ยงได้ (ประเด็นปัญหาจํานวนมาตรฐาน (a ‘lot size issue’)) ดังเช่น เมื่อ
กิจ การต้ อ งการป้ องกัน ความเสี่ย งสํา หรั บ การซื้ อกาแฟ 100 ตั น ด้ ว ยการทํา
สัญญาซื้อกาแฟล่วงหน้ ามาตรฐานที่มีมูลค่า 37,500 ปอนด์ กิจการสามารถเลือก
ที่จ ะซื้ อได้ เ พี ย งห้ าหรื อ หกสั ญ ญาเท่ า นั้ น (เทีย บเท่ า 85.0 และ 102.1 ตั น
ตามลํา ดั บ ) เพื่ อ ที่จ ะป้ องกัน ความเสี่ย งของการซื้ อกาแฟ 100 ตั น ในกรณี
ดั งกล่ า ว กิจการเลื อกกํา หนดความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงโดยใช้
อัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงที่คาํ นวณจากจํานวนสัญญาซื้อกาแฟล่ วงหน้ า
มาตรฐานที่กจิ การใช้ จริง เนื่องจากการไม่มีประสิทธิผลของการป้ องกันความเสี่ยง
อันเกิดจากการไม่สามารถจับคู่กนั ได้ ในสัดส่วนของจํานวนรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยงและเครื่ องมือที่ใ ช้ ป้ องกันความเสี่ยง จะไม่ ส่งผลลั พธ์ทางบัญชีไม่
สอดคล้ องกับจุดประสงค์ของการใช้ การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
ความถีใ่ นการประเมินว่าการป้องกันความเสีย่ งนั้นมีประสิทธิผลหรือไม่
ข6.4.12 กิ จ การต้ องประเมิ น ความสั ม พั น ธ์ ข องการป้ องกั น ความเสี่ ย งตั้ ง แต่ วั น ที่ เ ริ่ ม กํา หนด
ความสัมพันธ์ดังกล่ าว และต้ องประเมินอย่ างต่ อเนื่องว่ าความสัมพันธ์ของการป้ องกันความ
เสี่ ย งยั ง เป็ นไปตามข้ อ กํา หนดของความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการป้ องกั น ความเสี่ ย งหรื อ ไม่
อย่ างน้ อยที่สุดกิจการต้ องประเมินทุกวันที่รายงาน หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่ างมี
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นัยสําคัญซึ่งกระทบต่ อความมีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยง แล้ วแต่ เหตุการณ์ใดจะ
เกิด ขึ้น ก่ อ น การประเมิ น นี้ เกี่ย วข้ อ งกับ ความคาดหวั ง เกี่ย วกับความมี ป ระสิท ธิผ ลในการ
ป้ องกันความเสี่ยงและดังนั้นจึงเป็ นการคาดการณ์ไปข้ างหน้ าเท่านั้น
วิธีทีใ่ ช้ในการประเมินว่าการป้องกันความเสีย่ งนั้นมีประสิทธิผลหรือไม่
ข6.4.13 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มิได้ กาํ หนดวิธใี ดวิธหี นึ่งเป็ นการเฉพาะในการประเมิน
ว่ าความสัมพั นธ์ในการป้ องกันความเสี่ยงนั้นเป็ นไปตามข้ อกําหนดของความมีประสิทธิผล
หรื อ ไม่ อย่ า งไรก็ต าม กิ จ การควรใช้ วิ ธี ก ารที่ ส ามารถบอกถึ ง ลั ก ษณะที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
ความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสี่ยง รวมถึง สาเหตุท่กี ่อให้ เกิดการไม่มีประสิทธิผลในการ
ป้ องกันความเสี่ยง วิธีการที่ใช้ อาจเป็ นวิธีเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณก็ได้ ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยที่
เกี่ยวข้ อง
ข6.4.14 ตัวอย่างเช่น เมื่อข้ อกําหนดที่สาํ คัญ (เช่น จํานวนเงินที่กาํ หนดไว้ ระยะเวลาครบกําหนด และ
รายการอ้ างอิง) ของทั้งเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
มีการจับคู่ หรือ มีลักษณะที่สอดคล้ องกันอย่างมาก กิจการอาจสามารถสรุปได้ จากเกณฑ์การ
ประเมินเชิงคุณภาพของข้ อกําหนดที่สาํ คัญของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มี
การป้ องกันความเสี่ยงว่ ามีมูลค่ าในทิศทางตรงข้ ามเนื่องจากมีความเสี่ยงที่เหมือนกัน และ
ด้ วยเหตุน้ ี จึงมีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและรายการ
ที่มีการป้ องกันความเสี่ยง (ดูย่อหน้ าที่ ข6.4.4 ถึง ข6.4.6)
ข6.4.15 การที่อนุ พันธ์อยู่ในสถานะกําไรหรือขาดทุนเมื่อถูกเลือกกําหนดให้ เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกัน
ความเสี่ยงนั้นมิได้ หมายความในทันทีว่าการประเมินเชิงคุณภาพนั้นไม่เหมาะสม หากแต่ข้ นึ อยู่
กับสถานการณ์ว่าการไม่มีประสิทธิผลของการป้ องกันความเสี่ยงอันเกิดจากข้ อเท็จจริงดังกล่าว
จะส่งผลให้ เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญที่การประเมินเชิงคุณภาพนั้นไม่สามารถอธิบายได้
หรือไม่
ข6.4.16 ในทางกลับกัน หากข้ อกําหนดที่สาํ คัญของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการ
ป้ องกันความเสี่ยงไม่ได้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ก็จะก่อให้ เกิดความไม่แน่ นอนในการที่จะ
หักกลบผลของตราสารทั้งสอง ผลที่ตามมาก็คือ ความมีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยง
ในระหว่ างระยะเวลาของการกําหนดความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงก็จะคาดการณ์
ยากขึ้ น ในสถานการณ์ ดั ง กล่ า ว กิจ การอาจทํา ได้ เ พี ย งสรุ ป ความโดยอิง จากการประเมิ น
เชิ ง ปริ ม าณว่ า รายการที่มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ย งและเครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ป้ องกั น ความเสี่ ย งมี
ความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจต่อกัน (ดูย่อหน้ าที่ ข6.4.4 ถึง ข6.4.6) ในบางสถานการณ์ อาจจะ
ต้ องใช้ การประเมินเชิงปริมาณเพื่อประเมินว่า อัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงที่ใช้ เพื่อเลือก
กําหนดความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสี่ยงนั้นเป็ นไปตามข้ อกําหนดของความมีประสิทธิผล
ในการป้ องกันความเสี่ยงหรือไม่ (ดูย่อหน้ าที่ ข6.4.9 ถึง ข6.4.11) กิจการสามารถใช้ วิธีการ
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เดียวกันหรือแตกต่างกันก็ได้ สาํ หรับวัตถุประสงค์ในการประเมินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และประเมินความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสี่ยง
ข6.4.17 หากมีการเปลี่ยนแปลงในคุ ณลักษณะที่ส่งผลกระทบต่ อความมีประสิทธิผลในการป้ องกัน
ความเสี่ย ง กิจ การอาจจะต้ อ งเปลี่ ย นวิ ธีก ารในการประเมิ น ความสัม พั น ธ์ ใ นการป้ องกัน
ความเสี่ยงเพื่อประเมินว่ายังเป็ นไปตามข้ อกําหนดของความมีประสิทธิผลในการป้ องกันความ
เสี่ยงหรือไม่ เพื่อให้ ม่ันใจว่าวิธกี ารดังกล่าวนั้นยังคงสามารถใช้ อธิบายและติดตามคุณลักษณะ
ที่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสี่ยง รวมถึงสาเหตุท่ีก่อให้ เกิดความไม่ มี
ประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงได้
ข6.4.18 การบริหารความเสี่ยงของกิจการเป็ นแหล่ งข้ อมูลหลักในการประเมินผลว่ าความสัมพันธ์ใน
การป้ องกันความเสี่ยงยังเป็ นไปตามข้ อกําหนดของความมีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยง
หรื อ ไม่ นั่ น หมายความว่ า ข้ อมู ล จากฝ่ ายบริ ห าร (หรื อ บทวิ เ คราะห์ ) ที่ ใ ช้ ประกอบ
การตัดสินใจสามารถใช้ เป็ นพื้นฐานในการประเมินว่าความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสี่ยง
ยังเป็ นไปตามข้ อกําหนดของความมีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงอยู่หรือไม่
ข6.4.19 เอกสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในการกําหนดความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสี่ยงของกิจการ
นั้น หมายรวมถึง แนวทางที่ใช้ ในการประเมินความมีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยง
รวมถึ ง วิ ธีก ารต่ า งๆ ที่ใ ช้ ป ระเมิ น ด้ ว ยเอกสารแสดงความสัม พั น ธ์ดั ง กล่ า วต้ อ งได้ รั บ การ
ปรับปรุงให้ เป็ นปัจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในวิธกี ารที่ใช้ (ดูย่อหน้ าที่ ข6.4.17)
การบัญชีสําหรับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสีย่ งทีเ่ ข้าเงือ่ นไข (หมวดที่ 6.5)
ข6.5.1

ตั ว อย่ า งของการป้ องกั น ความเสี่ย งในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมก็คื อ การป้ องกัน ความเสี่ย งต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ออกตราสารหรือผู้ถอื ตราสารก็สามารถเข้ าทําสัญญาเพื่อป้ องกันความเสี่ยงได้

ข6.5.2

จุดประสงค์ของการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด คือเพื่อชะลอการรับรู้กาํ ไรหรือขาดทุน
จากเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากกระแสเงินสดคาดการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผล
กระทบต่อกําไรหรือขาดทุนในระหว่างหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีหรือมากกว่ านั้น ตัวอย่างของ
การป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด คือการใช้ สญ
ั ญาแลกเปลี่ยนในอนาคต (swap) ในการ
เปลี่ยนตราสารหนี้อตั ราดอกเบี้ยลอยตัว (ไม่ว่าจะวัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรือมูลค่า
ยุติธรรม) ให้ เป็ นตราสารหนี้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ (กล่าวคือ การป้ องกันความเสี่ยงของธุรกรรม
ในอนาคตโดยที่กระแสเงินสดในอนาคตที่ถูกป้ องกันความเสี่ยงคือดอกเบี้ยจ่ ายในอนาคต)
ในทางกลับกัน รายการซื้อตราสารทุนคาดการณ์ท่ีเมื่อมีการถือครองแล้ วจะบันทึกบัญชีด้วย
มูลค่ ายุ ติธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุนนั้น เป็ นอีกหนึ่งตัวอย่ างของรายการที่ไม่ สามารถเป็ น
รายการที่มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ย งในกระแสเงิ น สดได้ เนื่ อ งจากผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ใน
เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงที่จะชะลอการรับรู้น้ัน ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนประเภทเป็ นกําไร
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หรือขาดทุนที่จะใช้ หักกลบความเสี่ยงในช่ วงระยะเวลาใดๆ ได้ อย่ างเหมาะสม ด้ วยเหตุผล
เดี ย วกั น นี้ รายการซื้ อตราสารทุ น ในอนาคต ที่ เ มื่ อ มี ก ารถื อ ครองแล้ วจะบั น ทึ ก บั ญ ชี
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนั้นไม่สามารถที่จะเป็ นรายการที่
มีการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดเช่นเดียวกัน
ข6.5.3

การป้ องกันความเสี่ยงของสัญญาผูกมัด (ตัวอย่ างเช่ น หน่ วยงานผลิตไฟฟ้ ามีสัญญาผูกมัดที่
ยังไม่รับรู้ในการซื้อเชื้อเพลิงที่ราคาคงที่เพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
เชื้อเพลิงในอนาคต) คือ การป้ องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม ดังนั้น
การป้ องกัน ความเสี่ย งในลั ก ษณะดังกล่ า วถือเป็ นการป้ องกันความเสี่ย งในมู ลค่ า ยุ ติ ธรรม
ตามย่ อหน้ าที่ 6.5.4 การป้ องกันความเสี่ยงเงินตราต่ างประเทศของสัญญาผู กมัดสามารถ
เลือกใช้ วิธกี ารบัญชีสาํ หรับการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดได้
การประเมินความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสีย่ ง

ข6.5.4

ข6.5.5

ในการประเมินความไม่มีประสิทธิผลของการป้ องกันความเสี่ยง กิจการต้ องพิจารณามูลค่าเงิน
ตามเวลาด้ วย ดังนั้น กิจการพิจารณามูลค่าของรายการที่ได้ รับมีการป้ องกันความเสี่ยงโดยใช้
มู ลค่ า ปั จ จุ บั น และการเปลี่ ย นแปลงในมู ลค่ าของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงได้ ร วม
ผลกระทบจากมูลค่าเงินตามเวลาด้ วย
ในการคํานวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงเพื่อวัดความไม่มี
ประสิท ธิผ ลของการป้ องกัน ความเสี่ย งนั้ น กิจ การอาจพิ จ ารณาใช้ อ นุ พั น ธ์ ท่ีมี ข้ อ กํา หนด
เหมือนกันกับข้ อกําหนดที่สาํ คัญของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงหรือรายการที่คาดการณ์
ที่มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย งก็ไ ด้ (วิ ธี ก ารนี้ หมายถึ ง วิ ธี ก ารอนุ พั น ธ์ เ สมื อ น (hypothetical
derivative)) ตราสารนั้นจะถูกนํามาปรับมาตรวัดโดยระดับของราคา (หรืออัตรา) ที่ป้องกัน
ความเสี่ยงแล้ ว ตัวอย่างเช่ น หากการป้ องกันความเสี่ยงทําขึ้นเพื่อป้ องกันความเสี่ยงสองทาง
ที่ร าคาตลาด อนุ พั น ธ์เ สมื อ น (hypothetical derivative) จะทํา หน้ า ที่เ ป็ นสัญ ญาฟอร์ เ วิ ร์ ด
สมมติท่มี ีมูลค่าตลาดเท่ากับศูนย์ ณ เวลาที่เลือกกําหนดความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง
หากการป้ องกันความเสี่ยงทําขึ้นเพื่ อป้ องกันความเสี่ยงทางเดียว อนุ พันธ์เสมือนจะแสดง
มู ล ค่ า ที่ แ ท้ จ ริ ง ของสิ ท ธิ เ ลื อ ก ณ เวลาที่ เ ลื อ กกํา หนดความสั ม พั น ธ์ ข องการป้ องกั น
ความเสี่ยงมีสถานะเท่าทุน (at the money) หากระดับราคาที่ถูกป้ องกันความเสี่ยงนั้นอยู่ท่ี
ระดับเดียวกับราคาตลาด หรืออยู่ในสถานะขาดทุน หากระดับราคาที่ถูกป้ องกันความเสี่ยงนั้น
อยู่สงู กว่าระดับราคาตลาด (หากเป็ นกรณีของการป้ องกันความเสี่ยงของสถานะซื้อ จะหมายถึง
หากระดับราคาที่ถูกป้ องกันความเสี่ยงอยู่ต่าํ กว่าระดับราคาตลาด) การใช้ อนุพันธ์เสมือนเป็ น
อีก วิ ธี ท่ีส ามารถคํา นวณการเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ของรายการที่มี ก ารป้ องกัน ความเสี่ย ง
อนุพันธ์เสมือนจะเลียนแบบรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง จึงส่งผลให้ มีผลลัพธ์ประหนึ่งว่า
การเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นถูกคํานวณโดยวิธกี ารที่แตกต่างออกไป ดังนั้น การใช้ อนุพันธ์เสมือน
จึงไม่ ใช่ วิธีการหามูลค่ าของอนุ พันธ์เสมือน หากแต่ เป็ นเครื่ องมือคํานวณทางคณิตศาสตร์
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เพื่อหามูลค่าของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง ดังนั้น อนุ พันธ์เสมือนจึงไม่สามารถรวม
ลักษณะที่มีผลต่อการกําหนดมูลค่าในเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงที่ปรากฏอยู่ในเฉพาะ
รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงเท่านั้น (แต่ไม่รวมอยู่ในรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง)
ตัวอย่างเช่น ตราสารหนี้ท่เี ป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ไม่ว่าจะเป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือ
ลอยตัว) เมื่อใช้ วิธีอนุ พันธ์เสมือนในการคํานวณหาการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ าตราสารหนี้
ดังกล่าว หรือ มูลค่าปัจจุบันของส่วนเปลี่ยนแปลงสะสมในกระแสเงินสด อนุพันธ์เสมือนจะไม่
สามารถเพี ย งแค่ อ้ า งเรื่ อ งต้ น ทุ น การแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งสกุ ล เงิ น กัน เท่ า นั้ น ถึ ง แม้ ว่ า
อนุ พันธ์อ้างอิงนั้นจะมีต้นทุนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างสกุลกําหนดไว้ แล้ วก็ตาม
(ตัวอย่างเช่น สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยข้ ามสกุลเงิน)
ข6.5.6

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงซึ่งถูกกําหนดโดยวิธีอนุ พันธ์
เสมือน อาจสามารถนําไปใช้ เพื่อการประเมินว่าความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงเป็ นไป
ตามข้ อกําหนดของความมีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงหรือไม่
การปรับสมดุ ลความสัมพันธ์ข องการป้องกันความเสี่ยงและการเปลี่ยนอัตราส่ ว นการ
ป้องกันความเสีย่ ง

ข6.5.7

การปรับสมดุล หมายถึง การปรับเปลี่ยนปริมาณของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงหรือ
เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงของความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสี่ยงที่ได้ เลือกกําหนด
มาก่อนหน้ านี้แล้ ว เพื่อเป็ นการรักษาให้ อตั ราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงยังคงเป็ นการป้ องกัน
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล การเปลี่ยนแปลงในปริมาณรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงหรือ
เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงเพื่อจุดประสงค์อ่นื นอกเหนือจากนี้จะไม่เข้ าเงื่อนไขที่กาํ หนด
ภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้ อนี้

ข6.5.8

การปรับสมดุลจะถูกบันทึกในฐานะที่เป็ นการขยายความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงให้
ต่อเนื่องตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ ข6.5.9 ถึง ข6.5.21 ในการปรับสมดุล หากเกิดความไม่
มีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงตามความสัมพันธ์ท่กี าํ หนดจะถูกพิจารณาและรับรู้ทนั ที
ที่มีการปรับปรุงความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสี่ยง

ข6.5.9

การปรั บ ปรุ ง อั ต ราส่ ว นการป้ องกั น ความเสี่ ย งจะทํา ให้ กิจ การสามารถปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กับ
ความสัมพันธ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไประหว่ างเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการ
ป้ องกัน ความเสี่ย งอั น เกิ ด จากรายการอ้ า งอิง หรื อ ตั ว แปรความเสี่ย งต่ า งๆ ตั ว อย่ า งเช่ น
ความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงที่เครื่ องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มี
การป้ องกั น ความเสี่ย งมี ร ายการอ้ า งอิ ง ที่ต่ า งกั น แต่ มี ค วามสัม พั น ธ์ เ กี่ย วเนื่ อ งกัน มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของรายการอ้ างอิงทั้งสองนั้น (เช่ น ดัชนี
อัตรา หรือ ราคาใดๆ ที่ต่างกันแต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน) ดังนั้น การปรับสมดุลจะทําให้
ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงยังคงมีดาํ เนินต่อไปได้ ในสถานการณ์ท่คี วามสัมพันธ์
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ระหว่างเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางที่ยังสามารถหักกลบกันได้ โดยการปรับปรุงอัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยง
ข6.5.10 ตัวอย่างเช่น กิจการต้ องการป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุล ก
โดยใช้ อนุพันธ์ประเภทเงินตราต่างประเทศที่อ้างอิงกับเงินตราต่างประเทศสกุล ข และเงินตรา
ต่ างประเทศทั้งสองสกุลเป็ นประเภทอัตราคงที่ (กล่ าวคือ อัตราแลกเปลี่ยนถู กกําหนดให้
เคลื่ อ นไหวภายในกรอบ หรื อ ที่ร ะดั บ อัต ราแลกเปลี่ ย นที่ก ํา หนดโดยธนาคารกลางหรื อ
หน่ วยงานที่มีอ าํ นาจรั บผิดชอบอื่นๆ) หากอัตราแลกเปลี่ ยนระหว่ างสกุ ล ก และ ข มีก าร
เปลี่ยนแปลงไป (กล่าวคือ มีการกําหนดกรอบหรืออัตราแลกเปลี่ยนใหม่) การปรับสมดุลของ
ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงเพื่อสะท้ อนอัตราแลกเปลี่ยนใหม่น้ัน จะทําให้ ม่ันใจ
ได้ ว่ า ความสัม พั น ธ์ ดั ง กล่ า วยั ง คงเป็ นไปตามข้ อ กํา หนดของการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลใน
การป้ องกัน ความเสี่ยงผ่ า นอัต ราส่ วนการป้ องกันความเสี่ยงที่ป รั บ ให้ เข้ า กับ สถานการณ์ท่ี
เปลี่ ย นแปลงไป ในทางกลั บ กั น หากอนุ พั น ธ์ ป ระเภทเงิ น ตราต่ า งประเทศมี ก ารปฏิบั ติ
ผิด สัญ ญา การปรั บ ปรุง อัต ราส่ ว นการป้ องกัน ความเสี่ย งอาจมิ ไ ด้ ท าํ ให้ ค วามสัม พั น ธ์ของ
การป้ องกันความเสี่ยงยังคงมีประสิทธิผลตามข้ อกําหนด ดังนั้น การปรับสมดุลจึงไม่ ได้ เป็ น
ตัวกําหนดให้ ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงยังคงดําเนินต่อไปในสถานการณ์ท่ถี ึงแม้
จะปรับอัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงแล้ ว ความสัมพันธ์ของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง
และรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงก็ยังไม่สามารถหักกลบกันได้
ข6.5.11 การเปลี่ยนแปลงที่ทาํ ให้ เกิดการหักกลบกันระหว่ างส่วนเปลี่ยนแปลงในมูลค่ ายุ ติธรรมของ
เครื่ องมือที่ใ ช้ ป้ องกันความเสี่ยงและมู ลค่ ายุ ติธรรมหรื อกระแสเงินสดของรายการที่มีการ
ป้ องกันความเสี่ยงบางประเภทเท่านั้นที่จะก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของการ
ป้ องกันความเสี่ยงระหว่างเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
กิจการต้ องวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีก่อให้ เกิดความไม่ มีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงที่
คาดว่ าจะส่ งผลกระทบต่ อความสัมพั นธ์ในการป้ องกันความเสี่ยงในช่ วงระหว่ างระยะเวลา
สัญญาและประเมินว่าส่วนเปลี่ยนแปลงในการหักกลบนั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่
ข6.5.11.1 อัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงมีความผันผวนแต่ยังสามารถสะท้ อนความสัมพันธ์
ระหว่างเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงได้
อย่างเหมาะสม
ข6.5.11.2 มีส่ิงบ่ งชี้ว่าอัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงนั้นไม่ สามารถสะท้ อนความสัมพันธ์
ระหว่างเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงได้
อย่างเหมาะสม
กิจการทําการประเมินผลตามข้ อกําหนดของการประเมินประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยง
กล่ าวคือ เพื่อให้ ม่ันใจว่ าความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงนั้นไม่ ได้ สะท้ อนความไม่
สมดุ ล ในสัด ส่ ว นของปริ ม าณเครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ป้ องกัน ความเสี่ย งและรายการที่มี ก ารป้ องกัน
ความเสี่ยง อันจะก่อให้ เกิดความไม่มีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงขึ้น (ทั้งที่รับรู้แล้ ว
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และยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ รู้ ) ซึ่ ง ทํา ให้ ผ ลทางการบั ญ ชี ผิด ไปจากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการบั ญ ชี ป้ องกัน
ความเสี่ยง ดังนั้น การประเมินจึงต้ องใช้ ดุลยพินิจประกอบ
ข6.5.12 ความผันผวนของอัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยง (ซึ่งส่งผลให้ เกิดวามไม่มีประสิทธิผลในการ
ป้ องกันความเสี่ยง) จะไม่สามารถทําให้ ลดลงได้ โดยการปรับปรุงอัตราส่วนการป้ องกันความ
เสี่ยงเพื่อตอบสนองต่อผลลัพธ์ใดโดยเฉพาะ ดังนั้น ภายใต้ สถานการณ์ดังกล่าว การเปลี่ยนแปลง
ระดั บ ของการหั ก กลบจึ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็น ของการวั ด มู ล ค่ า และการรั บ รู้ ความไม่ มี
ประสิทธิผลของการป้ องกันความเสี่ยงแต่ไม่ต้องมีการปรับสมดุล
ข6.5.13 ในทางกลับกัน หากการเปลี่ยนแปลงระดับของการหักกลบมีการบ่งชี้ว่าความผันผวนเกิดจาก
อัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงที่แตกต่ างจากอัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงที่ใช้ ในการ
กํา หนดความสัม พั น ธ์ ข องการป้ องกัน ความเสี่ย ง หรื อ มี ส่ิง บ่ ง ชี้ ว่ า มี แ นวโน้ ม ที่จ ะทํา ให้ มี
ความแตกต่างจากอัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงนั้นมากขึ้นแล้ ว ความไม่มีประสิทธิผลของ
การป้ องกันความเสี่ยงในกรณีน้ ีสามารถปรับลดลงได้ โดยการปรับปรุงอัตราส่วนการป้ องกัน
ความเสี่ยง ซึ่งหากปล่ อยให้ อัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงนั้นยังคงอยู่ ในระดับเดิม จะยิ่ง
ส่ งผลให้ ความไม่ มีประสิทธิผลเพิ่ มมากขึ้น ดังนั้น ในกรณีน้ ี กิจการต้ องทําการประเมินว่ า
ความสัมพั น ธ์ของการป้ องกัน ความเสี่ยงนั้ น ได้ สะท้ อ นความไม่ สมดุ ล ระหว่ า งสัด ส่ ว นของ
ปริมาณรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงกับปริมาณเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง ซึ่งจะ
ก่อให้ เกิดความไม่มีประสิทธิผลหรือไม่ (โดยรับรู้หรือไม่กไ็ ด้ ) ซึ่งอาจทําให้ เกิดผลทางบัญชีท่ี
ไม่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง หากอัตราส่วนการป้ องกันความ
เสี่ยงถู กปรั บ ปรุง ก็จ ะส่ งผลกระทบต่ อการวัด มู ลค่ าและการรั บ รู้ความไม่ มีประสิทธิผลได้
เนื่องจากในการปรับสมดุล ความไม่มีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงของความสัมพันธ์ท่ี
ถูกกําหนดขึ้นจะต้ องได้ รับการพิจารณาและรับรู้ทนั ที ก่อนที่จะมีการปรับปรุงความสัมพันธ์ของ
การป้ องกันความเสี่ยงตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ ข6.5.8
ข6.5.14 สําหรับจุ ดประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง การปรั บสมดุลนั้น หมายถึง หลังจากที่
ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงได้ ถูกกําหนดขึ้น กิจการได้ ปรับเปลี่ยนจํานวนของ
เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงหรือรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงไปตามสถานการณ์ท่ที าํ
ให้ เกิดผลกระทบต่ออัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยง โดยปกติแล้ ว การปรับปรุงนี้ควรสะท้ อน
ถึงจํานวนของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงหรือรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงที่กิจการ
ใช้ จริง อย่างไรก็ตาม กิจการจะต้ องปรับปรุงอัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงที่คาํ นวณมาจาก
จํานวนของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงหรือเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงที่ได้ ใช้ จริง
หากเข้ าลักษณะดังต่อไปนี้
ข6.5.14.1 อัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงที่คาํ นวณมาจากจํานวนของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกัน
ความเสี่ยงหรือรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปตามที่ได้ ใช้ จริง
จะต้ องสะท้ อ นถึ ง ความไม่ ส มดุ ล อั น ก่ อ ให้ เกิ ด ความไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของ
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การป้ องกั น ความเสี่ย งซึ่ ง อาจก่ อ ให้ เ กิด ผลลั พ ธ์ท างบั ญ ชี ท่ีไ ม่ ส อดคล้ อ งกับ
จุดประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง หรือ
ข6.5.14.2 กิ จ การได้ คงจํ า นวนของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ป้ องกั น ความเสี่ ย งและรายการที่ มี
การป้ องกันความเสี่ยงตามที่ใช้ จริงเอาไว้ ซึ่งสัดส่วนของจํานวนดังกล่ าว ภายใต้
สถานการณ์ใหม่ ได้ ก่อให้ เกิดอัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงที่สะท้ อนถึงความ
ไม่ สมดุ ลอันก่อให้ เกิดความไม่ มีประสิทธิผลของการป้ องกันความเสี่ยงซึ่งอาจ
ก่อให้ เกิดผลลัพธ์ทางบัญชีท่ีไม่ สอดคล้ องกับจุ ดประสงค์ของการบัญชีป้องกัน
ความเสี่ยง (นั่นหมายถึงว่า กิจการจะต้ องไม่ทาํ ให้ เกิดความไม่สมดุลเกิดขึ้นเพียง
เพราะละเลยการปรับปรุงอัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงดังกล่าว)
ข6.5.15 การปรับสมดุลไม่สามารถนํามาถือปฏิบัติหากวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงสําหรับ
ความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงนั้ นได้ เปลี่ยนแปลงไป แต่ จะต้ องยกเลิกการบัญ ชี
ป้ องกันความเสี่ยงสําหรับความสัมพันธ์ดังกล่าว (ถึงแม้ ว่ากิจการอาจเลือกกําหนดความสัมพันธ์
ของการป้ องกันความเสี่ยงอันใหม่ท่เี กี่ยวเนื่องกับเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงหรือรายการ
ที่มีการป้ องกันความเสี่ยงของความสัมพันธ์ท่มี ีมาก่อน ตามที่ได้ อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ ข6.5.28)
ข6.5.16 หากความสั ม พั น ธ์ ข องการป้ องกั น ความเสี่ ย งมี ก ารปรั บ สมดุ ล การปรั บ ปรุ ง อั ต ราส่ ว น
การป้ องกันความเสี่ยงอาจได้ รับผลกระทบในหลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้
ข6.5.16.1 สั ด ส่ ว นของรายการที่ มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย งสามารถปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ นได้
(ในขณะเดียวกันก็ลดสัดส่วนของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงลง) โดย
ข6.5.16.1.1 เพิ่มปริมาณของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง หรือ
ข6.5.16.1.2 ลดปริมาณของจํานวนเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง
ข6.5.16.2 สั ด ส่ ว นของเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ป้ องกั น ความเสี่ ย งสามารถปรั บ เพิ่ มขึ้ นได้
(ในขณะเดียวกันก็ลดสัดส่วนของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงลง) โดย
ข6.5.16.2.1 เพิ่มปริมาณของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง หรือ
ข6.5.16.2.2 ลดปริมาณของจํานวนรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
การเปลี่ยนแปลงปริมาณหมายถึงการเปลี่ยนแปลงจํานวนที่เป็ นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ใน
การป้ องกันความเสี่ยง ดังนั้น ปริมาณที่ลดลงไม่จาํ เป็ นจะต้ องหมายความว่ารายการนั้นหรือ
ธุรกรรมนั้นจะไม่ มีอยู่ อีกต่ อไป หรื ออาจจะไม่ ได้ ถูกคาดว่ าจะเกิดขึ้น แต่ หมายถึง รายการ
เหล่ านั้นไม่ ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสี่ยง ตัวอย่ างเช่ น การลด
ปริมาณของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงสามารถส่งผลให้ กิจการนั้นยังคงใช้ อนุ พันธ์น้ัน
ต่อไปได้ แต่มีเพียงแค่บางส่วนของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้นที่ยังคงถูกใช้ เป็ น
ส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง เหตุการณ์ดังกล่ าวสามารถเกิดขึ้นได้
หากการปรับสมดุลยังสามารถใช้ ได้ โดยการลดเพียงปริมาณเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง
ของความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงลง แต่กจิ การยังคงต้ องถือตราสารนั้นถึงแม้ จะไม่
จําเป็ นต้ องใช้ ตราสารนั้นอีกต่ อไป ในกรณีน้ ีส่วนของอนุ พันธ์ท่ีไม่ ได้ ถูกใช้ ไปในการป้ องกัน
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ความเสี่ยงต้ องถูกบันทึกด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน (ถ้ าหากอนุพันธ์น้ันไม่ได้ ถูก
ใช้ เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงในความสัมพันธ์อ่นื ๆ)
ข6.5.17 การปรั บ ปรุงอัต ราส่ วนการป้ องกัน ความเสี่ยงโดยการเพิ่ ม ปริ มาณรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยงไม่กระทบกับวิธีการวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกัน
ความเสี่ยง การวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง
กับปริมาณที่ถูกกําหนดในครั้งก่อนหน้ า ก็จะไม่ ได้ รับผลกระทบใดๆ เช่ นกัน อย่ างไรก็ตาม
จากวันที่มีการปรับสมดุล ส่วนเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงต้ อง
นับรวมกับส่วนเปลี่ยนแปลงมูลค่าของปริมาณรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงส่วนที่เพิ่มขึ้น
เข้ าไปด้ วย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถูกวัดและใช้ เป็ นตัวอ้ างอิง โดยเริ่มจากวันที่มีการปรับ
สมดุล แทนที่วันกําหนดความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงนั้น ตัวอย่างเช่น หากแรกเริ่ม
กิจการป้ องกันความเสี่ยงในสินค้ าโภคภัณฑ์ปริมาณ 100 ตัน ที่ราคาฟอร์เวิร์ด 80 (ราคาฟอร์เวิร์ด
ตั้งแต่ เริ่มความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสี่ยงนี้) และต่ อมาเพิ่มจํานวนเข้ าไปอีก 10 ตัน
ในการปรั บสมดุ ล เมื่อราคาฟอร์ เวิร์ดเปลี่ยนมาเป็ น 90 รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
หลังจากปรับสมดุลแล้ วประกอบไปด้ วยสองกลุ่ม คือ 100 ตัน ที่ถูกป้ องกันความเสี่ยง ณ ราคา
80 และ 10 ตัน ที่ถูกป้ องกันความเสี่ยง ณ ราคา 90
ข6.5.18 การปรั บ ปรุ ง อั ต ราส่ ว นการป้ องกั น ความเสี่ ย งโดยการลดปริ ม าณเครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ป้ องกัน
ความเสี่ยงลง จะไม่ กระทบกับวิธีการวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ าของรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยง การวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงในส่วน
ที่ยังใช้ ในการเลือกกําหนดความสัมพันธ์ จะไม่ ได้ รับผลกระทบใดๆ อย่ างไรก็ตาม จากวันที่มี
การปรับสมดุล ปริมาณที่ลดลงของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงจะไม่ถูกนับเข้ าเป็ นส่วนหนึ่ง
ของความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสี่ยงอีกต่อไป ตัวอย่างเช่ น หากแรกเริ่ม กิจการป้ องกัน
ความเสี่ยงในราคาสินค้ าโภคภัณฑ์โดยใช้ อนุ พันธ์ปริมาณ 100 ตัน เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกัน
ความเสี่ยง และต่ อมามีการปรั บสมดุลโดยการลดปริ มาณลง 10 ตัน ดังนั้น จะเหลือปริมาณ
เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงเพียง 90 ตัน (ดูย่อหน้ าที่ ข6.5.16 เกี่ยวกับแนวปฏิบัติสาํ หรับ
ปริมาณของอนุพันธ์ (จํานวน 10 ตัน) ที่ไม่ได้ ใช้ เป็ นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของการป้ องกัน
ความเสี่ยงอีกต่อไป)
ข6.5.19 การปรับอัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงโดยการเพิ่มปริมาณเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง
จะไม่ส่งผลกระทบต่อวิธที ่ใี ช้ วัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
การวั ด การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ป้ องกัน ความเสี่ย งในส่ ว นที่
เกี่ยวข้ องกับการกําหนดความสัมพันธ์กจ็ ะไม่ได้ รับผลกระทบด้ วย อย่างไรก็ตาม จากวันที่มีการ
ปรับสมดุล การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงจะต้ องรวม
ส่วนเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของปริมาณเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่ใช้ เพิ่มเติมเข้ า
มาด้ วย การเปลี่ยนแปลงจะถูกวัดโดยเริ่มตั้งแต่และอ้ างอิงจากวันที่มีการปรับสมดุลแทนวันที่
เลือกกําหนดความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น หากแรกเริ่ม กิจการป้ องกัน
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ความเสี่ยงในราคาสินค้ าโภคภัณฑ์โดยใช้ อนุพันธ์ปริมาณ 100 ตัน เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกัน
ความเสี่ยง และต่อมามีการปรับสมดุลโดยการเพิ่มปริมาณอีก 10 ตัน ปริมาณเครื่องมือที่ใช้
ป้ องกั น ความเสี่ย งจะเพิ่ ม เป็ นทั้ง หมด 110 ตั น การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงก็คือส่วนเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ท้งั หมดที่
รวมกันทําให้ ปริมาณรวมเท่ากับ 110 ตัน อนุพันธ์เหล่านี้สามารถมี (หรืออาจจะมี) ข้ อกําหนด
ที่ส ํา คั ญ แตกต่ า งกัน ไปก็ไ ด้ เช่ น อัต ราซื้ อขายล่ ว งหน้ า เนื่ อ งจากการทํา สัญ ญาเกิด ขึ้ น ใน
ช่วงเวลาที่ต่างกัน (รวมถึงความเป็ นไปได้ ท่อี าจจะเลือกกําหนดอนุพันธ์สาํ หรับความสัมพันธ์ใน
การป้ องกันความเสี่ยงหลังจากการรับรู้รายการเริ่มแรก)
ข6.5.20 การปรั บ อัต ราส่ ว นการป้ องกัน ความเสี่ย งโดยการลดปริ ม าณรายการที่ไ ด้ รั บ การป้ องกัน
ความเสี่ยงถึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อวิธีท่ใี ช้ วัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือ
ที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง การวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับปริมาณซึ่งยังถูกกําหนดให้ รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงต่ อไปนั้น
การเลือกกําหนดไม่ได้ รับผลกระทบด้ วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม นับจากวันที่มีการปรับสมดุล
รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงในส่วนที่เป็ นปริมาณที่ถูกปรับลดลงนั้นไม่เป็ นส่วนหนึ่งของ
ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงอีกต่ อไป ตัวอย่ างเช่ น เมื่อแรกเริ่ม กิจการป้ องกัน
ความเสี่ยงในสินค้ าโภคภัณฑ์ในปริมาณ 100 ตัน ที่ราคาฟอร์เวิร์ด 80 และต่อมาลดปริมาณ
สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ล ง 10 ตั น เพื่ อ ปรั บ สมดุ ล รายการที่ มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย งภายหลั ง
การปรั บสมดุ ลจะเหลื อเพี ย ง 90 ตัน และมีการป้ องกันความเสี่ย งที่ร าคา 80 รายการที่มี
การป้ องกันความเสี่ยงจํานวน 10 ตัน ที่ไม่เป็ นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของการป้ องกันความ
เสี่ยงอีกต่ อไปจะถูกบันทึกตามข้ อกําหนดของการยกเลิกการใช้ การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
(ดูย่อหน้ าที่ 6.5.6 ถึง 6.5.7 และย่อหน้ าที่ ข6.5.22 ถึง ข6.5.28)
ข6.5.21 เมื่อมีการปรับสมดุลของความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง กิจการต้ องปรับปรุงการ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุท่กี ่อให้ เกิดความไม่มีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผล
กระทบต่ อความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง สําหรับระยะเวลาที่เหลือให้ เป็ นปั จจุ บัน
เสมอ (ดูย่อหน้ าที่ ข6.4.2) เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงก็
ต้ องปรับปรุงให้ เป็ นปัจจุบันด้ วยเช่นเดียวกัน
การยกเลิกการใช้การบัญชีป้องกันความเสีย่ ง
ข6.5.22 การยกเลิกการใช้ การบัญชีป้องกันความเสี่ยงจะไม่มีผลย้ อนหลัง โดยจะมีผลนับจากวันที่ไม่เข้ า
เงื่อนไขของการใช้ บัญชีป้องกันความเสี่ยง
ข6.5.23 กิจการต้ องไม่เลิกเลือกกําหนดความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงและไม่ยุติความสัมพันธ์
ดังกล่าว หาก
ข6.5.23.1 ความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงนั้นยังคงเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การบริหารความเสี่ยงบนพื้นฐานที่ยังเข้ าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
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(กล่าวคือ กิจการยังคงดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงนั้นอยู่)
และ
ข6.5.23.2 ยังคงเข้ าเงื่อนไขตามข้ อกําหนดที่เหลืออยู่ทุกข้ อ (หลังจากที่คาํ นึงถึงการปรับสมดุล
ของความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงนั้น หากมีการปรับสมดุลเกิดขึ้น)
ข6.5.24 เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ กลยุ ทธ์การบริหาร
ความเสี่ยงของกิจการนั้ นแตกต่ างจากวัตถุประสงค์ของการบริ หารความเสี่ยง กลยุ ทธ์การ
บริ หารความเสี่ยงจะถู กกําหนดขึ้นจากระดับสูงสุด ซึ่ งเป็ นการกําหนดว่ ากิจการจะบริ หาร
ความเสี่ยงด้ วยวิธใี ด กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยทั่วไปจะมีการบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่กจิ การ
จะต้ องเผชิ ญและกําหนดวิธีการบริ หารกับความเสี่ยงเหล่ านั้ น โดยปกติกลยุ ทธ์การบริหาร
ความเสี่ยงจะเป็ นเครื่ อ งมือ ในระยะยาวและมีค วามยืด หยุ่ น เพี ย งพอที่จ ะปรั บ เปลี่ ย นตาม
สถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไป (ตัวอย่ างเช่ น อัตราดอกเบี้ยหรือระดับราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ท่ี
แตกต่ างกันซึ่งนําไปสู่ระดับของการป้ องกันความเสี่ยงที่แตกต่ างออกไป) กลยุ ทธ์น้ันมีการ
กําหนดเป็ นลายลักษณ์อักษรลงในเอกสารที่มีการจัดสรรให้ กับฝ่ ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องผ่าน
ทางนโยบายที่อ าจมี ก ารกํา หนดแนวทางที่ล งในรายละเอีย ดมากขึ้ น ในทางตรงกัน ข้ า ม
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงสําหรับแต่ละความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงมี
ผลบังคับใช้ ในระดับของความสัมพันธ์น้ันๆ ซึ่งเกี่ยวกับวิธีการที่เลือกกําหนดเครื่องมือที่ใช้
ป้ องกันความเสี่ยงเพื่อป้ องกันความเสี่ยงในฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงในรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยง ดังนั้น กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอาจเกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ในการป้ องกัน
ความเสี่ยงที่แตกต่างกันซึ่งวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงนั้นสัมพันธ์กบั การนํากลยุทธ์
การบริหารความเสี่ยงในภาพรวม ตัวอย่างเช่น
ข6.5.24.1 กิจการมีกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยจากการจัดหาเงินทุนใน
ภาพรวมของกิจการซึ่งกําหนดเป็ นช่ วง (range) โดยอาจเป็ นการผสมผสานกัน
ระหว่ า งอั ต ราดอกเบี้ ยลอยตั ว และอัต ราดอกเบี้ ยคงที่ กลยุ ท ธ์ ดั ง กล่ า วอาจ
กําหนดให้ มีการคงสัดส่วนหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ไว้ ท่รี ะดับร้ อยละ 20 ถึง
ร้ อ ยละ 40 โดยกิจ การมี ก ารตั ด สิน ใจในการปรั บ ใช้ สัด ส่ ว นที่เ หมาะสมตาม
แต่ช่วงเวลาตามกลยุทธ์ดังกล่าว (กล่าวคือ จะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับฐานะเปิ ดต่อ
ความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยคงที่ให้ อยู่ ในช่ วงอัตราร้ อยละ 20 ถึงร้ อยละ 40)
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับทิศทางอัตราดอกเบี้ย หากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับตํ่า กิจการ
อาจจะออกตราสารหนี้ท่มี ีดอกเบี้ยคงที่มากกว่าเมื่ออัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง
หนี้สนิ ของกิจการที่เป็ นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวมีจาํ นวนเท่ากับ 100 โดยในจํานวน
นี้มี 30 ที่ถูกเปลี่ยนให้ เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ กิจการอาศัยช่วงที่อตั ราดอกเบี้ยตํ่า
เพื่ อ ความได้ เ ปรี ย บจึ ง ออกตราสารหนี้ เพิ่ ม อีก 50 เพื่ อ จั ด หาเงิ น ทุ น สํา หรั บ
การลงทุนสําคัญของกิจการ โดยเป็ นการออกตราสารหนี้ท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ด้ ว ยเหตุ ท่ีอัต ราดอกเบี้ ยตํ่า กิจ การตั ด สิน ใจกํา หนดสัด ส่ ว นหนี้ สิน ที่มี อัต รา
ดอกเบี้ยคงที่ไ ว้ ท่ีร้อยละ 40 ของหนี้ สิน ทั้งหมด โดยลดปริ มาณที่กิจ การเคย
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ป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวลงไป 20 ทําให้ เหลือหนี้สินอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่เพียง 60 ในสถานการณ์ดังกล่าว กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงไม่ได้
เปลี่ ย นแปลงไป อย่ า งไรก็ต าม ในทางกลั บ กั น การนํ า กลยุ ท ธ์ ไ ปใช้ จริ ง
ได้ เ ปลี่ ย นแปลงไปและนั่ น หมายถึ ง ว่ า สํา หรั บ หนี้ สิน อั ต ราดอกเบี้ ยลอยตั ว
จํานวน 20 ที่เคยถูกป้ องกันความเสี่ยงโดยเปลี่ยนให้ เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่น้ัน
ขณะนี้ วัต ถุ ประสงค์ ของการป้ องกันความเสี่ยงได้ เปลี่ ยนแปลงไป (กล่ า วคือ
ในระดับของความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง) ผลที่ตามมาก็คือสําหรับ
เหตุการณ์น้ ี กิจการต้ องยกเลิกการบัญชี ป้องกันความเสี่ยงสําหรั บ จํานวน 20
ที่ เ คยป้ องกั น ความเสี่ ย งจากอั ต ราดอกเบี้ ยลอยตั ว โดยลดฐานะสั ญ ญา
แลกเปลี่ยนลง 20 ตามจํานวนเงินที่กาํ หนดไว้ แต่ ข้ ึนอยู่กับสถานการณ์ กิจการ
อาจจะคงปริ มาณสัญญาแลกเปลี่ยนนั้นโดยไม่ ยกเลิ กก็ได้ ตัวอย่ างเช่ น กิจการ
อาจจะใช้ เพื่อการป้ องกันความเสี่ยงประเภทอื่นหรืออาจจะเปลี่ยนให้ มาอยู่ในบัญชี
เพื่อการค้ าก็ได้ ในทางกลับกัน หากกิจการเลือกที่จะเปลี่ยนหนี้สินอัตราดอกเบี้ย
คงที่จาํ นวนใหม่บางส่วนให้ เป็ นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
ยังคงต้ องดําเนินต่อไปสําหรับในส่วนที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ก่อนหน้ านี้
ข6.5.24.2 ความเสี่ยงบางประเภทเป็ นผลมาจากสถานะที่มีการเปลี่ยนบ่อยครั้ง เช่น ความเสี่ยง
อัตราดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ท่มี ีสถานะเปิ ด (open portfolio) จํานวนตราสารหนี้ท่ี
เพิ่มขึ้นและการตัดรายการตราสารหนี้บางตัวทําให้ ความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปอยู่
ตลอดเวลา (แตกต่ างจากการที่สถานะลดลงเพราะตราสารหนี้น้ันครบกําหนด)
เหล่ า นี้ เป็ นกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งต่ อ เนื่ อง (dynamic process)
ที่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงไม่สามารถที่จะอยู่คงที่
ได้ ตลอดเป็ นระยะเวลายาวนาน ผลที่ตามมาก็คือกิจการที่มีความเสี่ยงเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาดังกล่ าวจะต้ องมีการปรั บปรุงเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงอัตรา
ดอกเบี้ยอยู่บ่อยครั้งเมื่อสถานะความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น ตราสารหนี้
ที่มีอายุ คงเหลื อ 24 เดือนถูกกําหนดให้ เป็ นตราสารที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
สําหรับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเป็ นเวลา 24 เดือน สําหรับตราสารหนี้อายุ
คงเหลื อ อื่ น ๆ ก็จ ะใช้ วิ ธี ก ารเดี ย วกั น หลั ง จากนั้ น ไม่ น านกิ จ การก็ย กเลิ ก
ความสัมพันธ์การป้ องกันความเสี่ยงที่เคยถูกกําหนดก่อนหน้ าสําหรับอายุคงเหลือ
ต่ างๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน แล้ วกําหนดความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสี่ยง
ครั้งใหม่โดยอิงจากขนาดและประเภทของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่
ในขณะนั้ น การหยุ ดใช้ การบัญชี ป้ องกันความเสี่ยงในกรณีน้ ี สะท้ อนให้ เห็นว่ า
ความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสี่ยงเหล่ านั้นถูกกําหนดขึ้นมาจากวิธีท่กี ิจการ
มองเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและตราสารที่มีการป้ องกันความเสี่ยงตัวใหม่
แทนที่จะคํานึ งถึงเครื่ องมือที่ใช้ ป้ องกันความเสี่ยงและตราสารที่มีการป้ องกัน
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ความเสี่ยงที่ไ ด้ ก ํา หนดความสัมพั น ธ์ไ ปก่ อ นหน้ า สํา หรั บกลยุ ทธ์ การบริ ห าร
ความเสี่ยงยังคงเหมือนเดิม แต่สาํ หรับความสัมพันธ์ท่เี คยกําหนดก่อนหน้ านั้นไม่
มีจุดประสงค์ของการป้ องกันความเสี่ยงคงอยู่อีกต่อไป ในสถานการณ์น้ ี การหยุด
ใช้ การบัญชีป้องกันความเสี่ยงจะขึ้นอยู่กบั ขอบเขตของจุดประสงค์ของการป้ องกัน
ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละสถานการณ์ของกิจการและอาจกระทบกับ
ความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเพียงบางความสัมพันธ์ใน
แต่ละอายุคงเหลือ หรือ เป็ นเพียงส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของการป้ องกันความ
เสี่ยงเท่านั้น
ข6.5.24.3 กิจการมีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่ใช้ จัดการความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศจาก
ประมาณการยอดขายและลูกหนี้การค้ าที่อาจมีเพิ่ มขึ้น ภายใต้ กลยุ ทธ์น้ ี กิจการ
จัดการกับความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศที่ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง
รูปแบบหนึ่ง ณ จุ ดที่มีการรั บรู้ลูกหนี้การค้ านั้น หลังจากนั้น กิจการก็ไม่ จัดการ
ความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศในรูปแบบนั้นอีกต่อไป แต่หันมาใช้ การป้ องกันความ
เสี่ยงเงินตราต่างประเทศจากลูกหนี้การค้ า เจ้ าหนี้การค้ าและอนุพันธ์ท่เี ป็ นเงินสกุล
เดียวกันในลักษณะแบบองค์รวม (ซึ่งจะไม่ข้ ึนกับรายการที่คาดการณ์ท่ียังไม่ เกิด
ขึ้นจริง) ในแง่ ของการบันทึกบัญชี วิธีการนี้เรียกว่ า การป้ องกันความเสี่ยงแบบ
ธรรมชาติ เนื่องจากผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากรายการ
ดังกล่ าวจะถูกรับรู้ทนั ทีในกําไรหรือขาดทุน ผลที่ตามมาก็คือ ในแง่ของการบันทึก
บัญชี หากความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงได้ ถูกเลือกกําหนดขึ้นในช่วงเวลา
จนกระทั่งถึงวันครบกําหนดจ่ายเงิน ความสัมพันธ์ดังกล่ าวจะต้ องถูกยกเลิกเมื่อมี
การบันทึกบัญชีลูกหนี้การค้ านั้นเนื่องจากจุดประสงค์ของการป้ องกันความเสี่ยงใน
ความสัมพันธ์ท่ปี ้ องกันความเสี่ยงนั้นไม่มีอกี ต่อไป ความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ
ณ ขณะนี้ ได้ ถูกจัดการภายใต้ กลยุทธ์เดิมแต่ด้วยวิธีท่เี ปลี่ยนไป ในทางกลับกัน
หากกิจการมีจุดประสงค์ในการป้ องกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปแต่ยังคงใช้ วิธกี าร
เดิ ม ในการจั ด การความเสี่ย งเงิ นตราต่ างประเทศที่เ กิด จากการประมาณการ
ยอดขายรวมถึงลูกหนี้การค้ าที่อาจเกิดขึ้นตามมาตามความสัมพันธ์ในรูปแบบเดิม
ไปจนถึงวันจ่ ายชําระ กิจการก็ยังสามารถใช้ การบัญชีป้องกันความเสี่ยงนั้นได้
จนถึงวันดังกล่าว
ข6.5.25 การยกเลิกการบัญชีป้องกันความเสี่ยงสามารถส่งผลกระทบต่อ
ข6.5.25.1 ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงโดยรวมทั้งหมด หรือ
ข6.5.25.2 บางส่วนของความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง (ซึ่งหมายความว่าการบัญชี
ป้ องกันความเสี่ยงยังคงมีผลอยู่สาํ หรับส่วนอื่นของความสัมพันธ์ของการป้ องกัน
ความเสี่ยง)
ข6.5.26 ให้ ยุติความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงโดยรวมทั้งหมดเมื่อไม่ เข้ าเงื่อนไขที่กาํ หนด
ตัวอย่างเช่น
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ข6.5.26.1 ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหาร
ความเสี่ยงที่ทาํ ให้ เกิดการใช้ การบัญชีป้องกันความเสี่ยง (กล่าวคือ กิจการไม่ได้ มี
จุดประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงนั้นอีกต่อไป)
ข6.5.26.2 มี การขายหรื อ ยกเลิ ก ของเครื่ อ งมือ ที่ใ ช้ ป้ องกัน ความเสี่ย งหรื อ เครื่ อ งมื อ ทาง
การเงิน (โดยเกี่ยวข้ องกับปริมาณทั้งหมดที่เป็ นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของ
การป้ องกันความเสี่ยง) หรือ
ข6.5.26.3 ไม่ มีค วามสัมพั นธ์เชิ งเศรษฐกิจระหว่ างรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงกับ
เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ป้ องกัน ความเสี่ย งอี ก ต่ อ ไป หรื อ ความเสี่ย งด้ า นเครดิ ต เริ่ ม มี
ผลกระทบต่อมูลค่ามากกว่าความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจนั้น
ข6.5.27 ให้ ยุติค วามสัมพั น ธ์ของการป้ องกัน ความเสี่ย งในบางส่ วน (และยังคงถือ ปฏิบัติ ก ารบั ญ ชี
ป้ องกัน ความเสี่ยงต่ อไปสําหรั บ ส่ วนอื่น ที่เหลื อ) เมื่อเพี ยงบางส่ วนของความสัมพั น ธ์ของ
การป้ องกันความเสี่ยงไม่เข้ าเงื่อนไขที่กาํ หนด ตัวอย่างเช่น
ข6.5.27.1 เมื่ อ มี ก ารปรั บ สมดุ ล ความสั ม พั น ธ์ ข องการป้ องกั น ความเสี่ ย ง อั ต ราส่ ว น
การป้ องกัน ความเสี่ย งอาจถู ก ปรั บ ปรุ ง จนทํา ให้ บ างส่ ว นของรายการที่มี ก าร
ป้ องกันความเสี่ยงนั้นไม่ เป็ นส่วนหนี่งของความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความ
เสี่ยงอีกต่ อไป (ดูย่อหน้ าที่ ข6.5.20) ดังนั้น ให้ ยกเลิกการบัญชีป้องกันความ
เสี่ยงสําหรับส่วนของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงที่ไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของ
ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงอีกต่อไป
ข6.5.27.2 เมื่อมีบางส่วนของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงที่เป็ น (หรือเป็ นส่วนประกอบของ)
รายการที่คาดการณ์น้ันไม่ได้ ถูกจัดว่าเป็ นรายการที่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่
ในระดับสูงมากอีกต่ อไป ให้ ยกเลิกการบัญชีป้องกันความเสี่ยงเฉพาะในส่วนที่
ไม่ ถูกจั ดว่ ามี ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ในระดับสูงมากดังกล่ าวของรายการที่
มีการป้ องกันความเสี่ยง อย่ างไรก็ตาม หากกิจการเคยเลือกกําหนดการป้ องกัน
ความเสี่ยงของรายการที่คาดการณ์และต่ อมาได้ ประเมินว่ ารายการที่คาดการณ์
ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป อาจก่อให้ เกิดคําถามในความสามารถในการประเมิน
รายการที่คาดการณ์ท่ีคล้ ายคลึ งกันของกิจการ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่ อการประเมิน
รายการที่คาดการณ์ท่คี ล้ ายคลึงกันว่ามีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมาก
หรือไม่ (ดูย่อหน้ าที่ 6.3.3) และถือว่าเข้ าเงื่อนไขเป็ นรายการที่มีการป้ องกันความ
เสี่ยงได้ หรือไม่
ข6.5.28 กิ จ การสามารถเลื อ กกํา หนดความสั ม พั น ธ์ ข องการป้ องกั น ความเสี่ย งขึ้ นมาใหม่ ส ํา หรั บ
เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงหรือรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงของความสัมพันธ์เดิม
ที่เคยมีการยกเลิกการใช้ การบัญชีป้องกันความเสี่ยงแล้ ว (บางส่วน หรือทั้งหมด) โดยไม่ถือว่า
เป็ นการดําเนิ นความสั มพั นธ์ ของการป้ องกั นความเสี่ ยงต่ อจากเดิ ม แต่ ให้ ถื อเป็ นการเริ่ ม
ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงขึ้นใหม่ ตัวอย่างเช่น
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ข6.5.28.1 ความเสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงได้ เพิ่มขึ้นอย่ างมาก
จนทํา ให้ กิ จ การต้ องเปลี่ ย นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ป้ องกั น ความเสี่ ย งใหม่ ซึ่ ง ทํา ให้
ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงเดิมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหาร
ความเสี่ยงและต้ องยุติความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงทั้งหมดลงในที่สดุ
เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงรายการใหม่ถูกเลือกกําหนดขึ้นเพื่อป้ องกันความ
เสี่ยงของความเสี่ยงเดิมและเกิดเป็ นความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงใหม่
ดังนั้น การวัดมูลค่าของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดของ
รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงใหม่จะเริ่มและอ้ างอิงจากวันที่มีการเลือกกําหนด
ความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสี่ยงขึ้นใหม่ แทนที่จะเป็ นวันที่ความสัมพันธ์
ของการป้ องกันความเสี่ยงเดิมถูกเลือกกําหนดขึ้น
ข6.5.28.2 ความสั ม พั น ธ์ ข องการป้ องกั น ความเสี่ ย งหยุ ด ลงก่ อ นครบกํา หนดอายุ ข อง
เครื่องมือทางการเงิน เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงของความสัมพันธ์ของการ
ป้ องกันความเสี่ยงนี้จะสามารถถูกเลือกกําหนดขึ้นเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความ
เสี่ยงในอีกความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงได้ (ตัวอย่างเช่น เมื่อทําการ
ปรับปรุงอัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงโดยเพิ่มจํานวนเครื่องมือที่ใช้ ป้องกัน
ความเสี่ยง หรือเมื่อเลือกกําหนดความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงขึ้นใหม่
ทั้งหมด)
การบัญชีสําหรับมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือก
ข6.5.29 สิทธิเลือกเกี่ยวข้ องกับช่วงเวลา เนื่องจากมูลค่าตามเวลาแสดงถึงสิ่งตอบแทนสําหรับการปกป้ อง
ผู้ถือสิทธิเลือกตลอดช่วงเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม มุมมองที่เกี่ยวข้ องกับวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินว่าสิทธิเลือกนั้นเป็ นการป้ องกันความเสี่ยงของรายการธุรกรรมใด หรือรายการที่มีการ
ป้ องกันความเสี่ยงตามช่ วงเวลาที่เกี่ยวข้ องหรือไม่ คือลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่มีการ
ป้ องกันความเสี่ยง รวมถึงวิธีการและช่ วงเวลาที่จะมีผลกระทบต่ อกําไรหรื อขาดทุน ดังนั้น
กิจการต้ องประเมินประเภทของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง (ดูย่อหน้ าที่ 6.5.15.1)
จากลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง (โดยไม่คาํ นึงถึงว่าความสัมพันธ์
ของการป้ องกัน ความเสี่ยงจะเป็ นการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงิ นสดหรื อการป้ องกัน
ความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม) ดังนี้
ข6.5.29.1 มู ลค่ า ตามเวลาของสิทธิเลื อ กสัม พั น ธ์กับ รายการที่มีการป้ องกัน ความเสี่ย งที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกรรม ถ้ าลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
นั้นเป็ นรายการที่มีมูลค่าตามเวลาเป็ นต้ นทุนของธุรกรรมดังกล่ าว ตัวอย่างเช่ น
เมื่อมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกสัมพันธ์กบั รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงซึ่ง
เป็ นผลให้ ในการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกนั้นต้ องรวมต้ นทุนการทํารายการเป็ นส่วน
หนึ่งของในการรับรู้รายการนั้น (ตัวอย่ างเช่ น กิจการทําการป้ องกันความเสี่ยง
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ด้ านราคาในการซื้อสินค้ าโภคภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็ นรายการที่คาดการณ์หรือสัญญา
ผูกมัดก็ตาม และได้ รวมต้ นทุนการทํารายการเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนสินค้ า
คงเหลื อ ) ผลจากการรวมมู ล ค่ า ตามเวลาของสิท ธิเ ลื อ กในการวั ด มู ล ค่ า เมื่ อ
เริ่มแรกของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงคือ มูลค่าตามเวลากระทบกําไรหรือ
ขาดทุนในเวลาเดียวกันกับรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง ในทํานองเดียวกัน
กิจการที่ทาํ การป้ องกันความเสี่ยงในรายการขายสินค้ าโภคภัณฑ์ ไม่ ว่าจะเป็ น
รายการที่คาดการณ์หรือสัญญาผูกมัดก็ตาม จะรวมมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือก
เข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับรายการขายดังกล่าว (ดังนั้น มูลค่าตาม
เวลาจะถูกรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาเดียวกันกับรายได้ ท่มี าจาก
รายการขายที่ถูกป้ องกันความเสี่ยง)
ข6.5.29.2 มู ลค่ า ตามเวลาของสิทธิเลื อ กสัม พั น ธ์กับ รายการที่มีการป้ องกัน ความเสี่ย งที่
เกี่ยวข้ องกับช่วงเวลา ถ้ าลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
นั้นมีมูลค่ าตามเวลาเป็ นต้ นทุนในการได้ มาซึ่งการป้ องกันความเสี่ยงตลอดช่ วง
ระยะเวลา (แต่รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้ เกิดธุรกรรมที่ต้อง
รับรู้ต้นทุนดังกล่ าวเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนการทํารายการตามกล่าวในย่อหน้ าที่
ข6.5.29.1) ตัวอย่างเช่น ถ้ าสินค้ าโภคภัณฑ์คงเหลือมีการป้ องกันความเสี่ยงจาก
การลดลงของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมในระยะเวลา 6 เดื อ นโดยใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กสิ น ค้ า
โภคภัณฑ์ท่ีมีอายุ สัญญาเท่ากัน มูลค่ าตามเวลาของสิทธิเลือกจะถูกปั นส่วนเข้ า
กําไรหรือขาดทุน (กล่ าวคือโดยการตัดจําหน่ ายอย่ างมีระบบและสมเหตุสมผล)
ตลอดช่ ว งระยะเวลา 6 เดื อ น อี ก ตั ว อย่ า ง เช่ น การป้ องกั น ความเสี่ ย งของ
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศเป็ นระยะเวลา 18 เดือนโดยใช้ สทิ ธิเลือก
เงินตราต่ างประเทศ ซึ่งเป็ นผลให้ มีการปั นส่วนมูลค่ าตามเวลาของสิทธิเลื อก
ตลอดช่วงระยะเวลา 18 เดือน
ข6.5.30 ลักษณะของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง รวมถึงวิธีการและช่ วงเวลาที่รายการที่มีการ
ป้ องกันความเสี่ยงนั้นมีผลกระทบต่ อกําไรหรือขาดทุน และรวมถึงผลกระทบของช่ วงเวลาที่
มูลค่ าตามเวลาของสิทธิเลือกนั้นป้ องกันความเสี่ยงให้ กับรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้ องกับ ช่ วงเวลาจะถู กตั ด จํา หน่ า ย ซึ่ ง สอดคล้ องกัน กับ ช่ วงเวลาที่มูลค่ า ที่แ ท้ จ ริ ง ของ
สิทธิเลือกมีผลกระทบต่ อกําไรหรือขาดทุนตามที่กาํ หนดในการบัญชีการป้ องกันความเสี่ยง
ตัวอย่ างเช่ น ถ้ ากิจการใช้ สัญญาสิทธิท่ีจะซื้ อในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด (Cap) ในการป้ องกัน
ความเสี่ยงในการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยจ่ายของพันธบัตรที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว มูลค่าตาม
เวลาของสัญญาสิทธิท่จี ะซื้อในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด (Cap) ดังกล่าวจะถูกตัดจําหน่ายเป็ นกําไร
หรื อขาดทุนตลอดช่ วงเวลาเช่ นเดียวกับช่ วงเวลาที่มูลค่ าที่แท้ จริ งมีผลกระทบต่ อกําไรหรือ
ขาดทุน
ข6.5.30.1 ถ้ าสัญญาสิทธิท่ีจะซื้อในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด (Cap) ป้ องกันความเสี่ยงจากการ
เพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยใน 3 ปี แรกของพันธบัตรที่มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัวอายุ
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5 ปี มูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิท่จี ะซื้อในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด (Cap) ดังกล่าว
จะถูกตัดจําหน่ายตลอดอายุ 3 ปี แรก หรือ
ข6.5.30.2 ถ้ าสัญญาสิทธิท่ีจะซื้อในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด (Cap) เป็ นสัญญาที่เริ่มใช้ สิทธิใน
อนาคต ซึ่งป้ องกันความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในปี ที่ 2 และปี ที่ 3
ของพันธบัตรที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอายุ 5 ปี มูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิท่ี
จะซื้อในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด (Cap) ดังกล่ าวจะถูกตัดจําหน่ ายในระหว่ างปี ที่ 2
และปี ที่ 3
ข6.5.31 การบัญชีสาํ หรับมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกตามย่อหน้ าที่ 6.5.15 ยังบังคับใช้ กบั สัญญาสิทธิ
ที่กจิ การซื้อมา (purchased option) และสัญญาสิทธิท่กี จิ การเป็ นผู้ออก (written option) และ
ที่ถูกกําหนดให้ รวมกัน (สัญญาหนึ่งเป็ นสิทธิท่ีจะขายและอีกสัญญาหนึ่งเป็ นสิทธิท่ีจ ะซื้ อ)
ซึ่งมูลค่ าตามเวลาสุทธิ ณ วันที่ถูกเลือกกําหนดให้ เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงมีค่า
เท่ากับศูนย์ (โดยทั่วไปหมายถึง Zero-cost collar) ในกรณีดังกล่าว กิจการต้ องรับรู้การเปลี่ยนแปลง
ของมูลค่าตามเวลาในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น แม้ ว่าผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ตามเวลาตลอดช่ วงระยะเวลาของความสัม พั น ธ์ของการป้ องกัน ความเสี่ย งจะเท่ า กับ ศู น ย์
ดังนั้น ถ้ ามูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกเกี่ยวข้ องกับ
ข6.5.31.1 รายการที่ มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กรรม มู ล ค่ า ตามเวลา
ณ จุ ด สิ้ น สุ ด ความสั ม พั น ธ์ ข องการป้ องกัน ความเสี่ย งที่ป รั บ ปรุ ง รายการที่มี
การป้ องกันความเสี่ยง หรื อจํานวนที่ถูกจัดประเภทใหม่ เป็ นกําไรหรื อขาดทุน
(ดูย่อหน้ าที่ 6.5.15.2) จะเท่ากับศูนย์
ข6.5.31.2 รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับช่วงเวลา จํานวนที่ตัดจําหน่ายที่
เกี่ยวข้ องกับมูลค่าตามเวลาจะเท่ากับศูนย์
ข6.5.32 การบัญชีสาํ หรับมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกตามย่อหน้ าที่ 6.5.15 บังคับใช้ เฉพาะกับมูลค่า
ตามเวลาที่เกี่ยวข้ องกับรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง (มูลค่าตามเวลาที่สอดคล้ องกัน) มูลค่า
ตามเวลาของสิทธิเลือกจะเกี่ยวข้ องกับรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงถ้ าข้ อกําหนดที่สาํ คัญ
ของสิทธิเลือก (เช่น จํานวนเงินที่กาํ หนดไว้ อายุของสัญญา และรายการอ้ างอิง) สอดคล้ องกับ
รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง ดังนั้น หากข้ อกําหนดที่สาํ คัญของสิทธิเลือก และรายการที่มี
การป้ องกันความเสี่ยงไม่สอดคล้ องกันทั้งหมด กิจการต้ องกําหนดมูลค่าตามเวลาที่สอดคล้ อง
กัน ซึ่งก็คือมูลค่ าตามเวลารวมถึงค่ าใช้ จ่ายในการทําสัญญา (มูลค่ าตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง)
ที่เกี่ยวข้ องกับ รายการที่มีการป้ องกัน ความเสี่ย ง (และต้ องปฏิบัติต ามย่ อหน้ า ที่ 6.5.15)
กิจการกําหนดมูลค่าตามเวลาที่สอดคล้ องกันโดยใช้ มูลค่าของสิทธิเลือกที่มีข้อกําหนดที่สาํ คัญที่
สอดคล้ องกันอย่างสมบูรณ์กบั รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
ข6.5.33 ถ้ ามูลค่าตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง และมูลค่าตามเวลาที่สอดคล้ องกันนั้นแตกต่างกัน กิจการต้ อง
ระบุจาํ นวนเงินซึ่งถูกสะสมและแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้ าของตามย่อหน้ าที่
6.5.15 ดังต่อไปนี้
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ข6.5.33.1 ถ้ ามูลค่าตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่ามูลค่าตามเวลาที่สอดคล้ องกัน ณ จุดที่รับรู้
ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง กิจการต้ อง
(1) ระบุจาํ นวนเงินซึ่งถูกสะสมและแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
เจ้ าของแยกตามเกณฑ์ของมูลค่าตามเวลาที่สอดคล้ องกัน และ
(2) รับรู้ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมระหว่างมูลค่าตามเวลาที่
เกิดขึ้นจริงและมูลค่าตามเวลาที่สอดคล้ องกันในกําไรหรือขาดทุน
ข6.5.33.2 ถ้ ามูลค่าตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงตํ่ากว่ามูลค่าตามเวลาที่สอดคล้ องกัน ณ จุดที่รับรู้
ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง กิจการต้ องระบุจาํ นวนเงินซึ่งถูกสะสม
และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้ าของโดยอ้ างอิงกับจํานวนเงิน
ที่ต่าํ กว่าของการเปลี่ยนแปลงสะสมในมูลค่ายุติธรรมของ
(1) มูลค่าตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง และ
(2) มูลค่าตามเวลาที่สอดคล้ องกัน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงที่เหลืออยู่จะถูกรับรู้ในกําไร
หรือขาดทุน
การบัญ ชี สํ า หรับ องค์ป ระกอบราคาล่ ว งหน้า ของสัญ ญาฟอร์เ วิ ร ์ด และส่ ว นต่ า งอัต รา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศของเครือ่ งมือทางการเงิน
ข6.5.34 สัญญาฟอร์เวิร์ดมีความเกี่ยวข้ องกับระยะเวลาเนื่องจากองค์ประกอบราคาล่ วงหน้ าแสดงถึง
ค่ า ตอบแทนของระยะเวลาดั ง กล่ า ว (ซึ่ ง หมายถึ ง ระยะเวลาครบกํา หนดที่ไ ด้ พิ จ ารณาไว้ )
อย่ างไรก็ตาม แง่ มุมที่เกี่ยวข้ องสําหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินว่ าเครื่องมือที่ใช้ ป้องกัน
ความเสี่ยงใช้ ป้องกันความเสี่ยงของรายการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมหรือที่เกี่ยวข้ องกับช่วงเวลา
นั่นคือต้ องประเมินลักษณะของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง รวมทั้งรูปแบบและช่วงเวลาที่
ส่ งผลกระทบต่ อกําไรหรื อขาดทุ น ดั งนั้ น กิจการต้ องประเมินประเภทของรายการที่มีการ
ป้ องกันความเสี่ยง (ดูย่อหน้ าที่ 6.5.16 และ 6.5.15.1) โดยคํานึงถึงลักษณะโดยทั่วไปของ
รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง (โดยไม่คาํ นึงว่าความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงจะ
เป็ นการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดหรือการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม) ดังนี้
ข6.5.34.1 องค์ประกอบราคาล่วงหน้ าของสัญญาฟอร์เวิร์ดสัมพันธ์กบั รายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรม ถ้ าลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยงเป็ นรายการที่มีองค์ ประกอบราคาล่ วงหน้ าเป็ นต้ นทุ นของรายการ
ตัวอย่ างเช่ น เมื่อองค์ประกอบราคาล่ วงหน้ าสัมพันธ์กับรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยงที่ทาํ ให้ การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกรวมต้ นทุนการทํารายการ (เช่ น
กิจการป้ องกันความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศจากการซื้อสินค้ าคงเหลือในรูปของ
สกุลเงินตราต่างประเทศโดยที่ไม่ว่าจะเป็ นรายการที่คาดการณ์หรือสัญญาผูกมัด
และได้ รวมต้ นทุนการทํารายการเป็ นส่วนหนึ่งของสินค้ าคงเหลือนั้นในการรับรู้
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รายการเมื่อเริ่ ม แรก) ผลของการรวมองค์ป ระกอบราคาล่ วงหน้ า ในการรั บ รู้
รายการเมื่อเริ่มแรกของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงคือการที่องค์ประกอบ
ราคาล่วงหน้ ากระทบกําไรหรือขาดทุนพร้ อมกับรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
ในทํานองเดียวกัน กิจการที่ป้องกันความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศของการขาย
สิน ค้ า โภคภั ณ ฑ์ท่ีไ ม่ ว่ า จะเป็ นรายการที่ค าดการณ์ ห รื อ สัญ ญาผู ก มั ด จะรวม
องค์ ป ระกอบราคาล่ ว งหน้ า ไว้ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของต้ น ทุ น ที่เกี่ย วข้ อ งกับการขาย
(ดังนั้น องค์ประกอบราคาล่วงหน้ าจะถูกรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลา
เดียวกันกับรายได้ จากการขายที่ถูกป้ องกันความเสี่ยง)
ข6.5.34.2 องค์ประกอบราคาล่วงหน้ าของสัญญาฟอร์เวิร์ดสัมพันธ์กบั รายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับช่วงเวลา ถ้ าลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยงมีองค์ประกอบราคาล่ วงหน้ าเป็ นต้ นทุนในการได้ มาซึ่งการป้ องกัน
ความเสี่ยงต่อช่วงระยะเวลานั้น (แต่รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงไม่ได้ ส่งผล
ให้ เกิดธุรกรรมที่ต้องรับรู้ต้นทุนดังกล่ าวเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนการทํารายการ
ตามที่กล่ าวไว้ ในย่อหน้ าที่ ข6.5.34.1) ตัวอย่างเช่น ถ้ าสินค้ าโภคภัณฑ์คงเหลือ
ถูกป้ องกันความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมสําหรับช่วงระยะเวลา
6 เดื อ นโดยใช้ สั ญ ญาฟอร์ เ วิ ร์ ด สิ น ค้ าโภคภั ณ ฑ์ ท่ี มี ร ะยะเวลาครบกํา หนด
สอดคล้ องกัน องค์ประกอบราคาล่วงหน้ าของสัญญาฟอร์เวิร์ดจะถูกปันส่วนไปยัง
กํา ไรหรื อ ขาดทุ น (กล่ า วคื อ ตั ด จํา หน่ า ยอย่ า งเป็ นระบบและด้ ว ยเกณฑ์ ท่ี
สมเหตุสมผล) ตลอดช่ วงระยะเวลา 6 เดือน อีกตัวอย่ างเช่ น การป้ องกันความ
เสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศเป็ นระยะเวลา 18 เดือน โดยใช้
สั ญ ญาฟอร์ เ วิ ร์ ด เงิ น ตราต่ า งประเทศ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ เกิ ด การปั น ส่ ว นของ
องค์ประกอบราคาล่วงหน้ าของสัญญาฟอร์เวิร์ดนี้ตลอดช่วงระยะเวลา 18 เดือน
ข6.5.35 ลักษณะของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง รวมถึงรูปแบบและช่ วงเวลาที่รายการที่มีการ
ป้ องกันความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุน ได้ ส่งผลกระทบตลอดช่วงเวลาต่อช่วงเวลา
ที่อ งค์ ป ระกอบราคาล่ ว งหน้ า ของสัญ ญาฟอร์ เ วิ ร์ ด ที่ใ ช้ ป้ องกัน ความเสี่ย งให้ กับ รายการที่
เกี่ยวข้ องกับช่วงเวลาที่มีการตัดจําหน่าย ซึ่งหมายถึงตลอดช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้ องกับส่วนของ
อั ต ราแลกเปลี่ ย นล่ ว งหน้ านั้ น ตั ว อย่ า งเช่ น ถ้ า สั ญ ญาฟอร์ เ วิ ร์ ด ป้ องกั น ความเสี่ ย งต่ อ
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยสําหรับระยะเวลา 3 เดือน โดยเริ่มในอีก 6 เดือนข้ างหน้ า
องค์ประกอบราคาล่วงหน้ าจะถูกตัดจําหน่ายในช่วงเดือนที่ 7 ถึงเดือนที่ 9
ข6.5.36 ให้ ถือปฏิบัติตามการบัญชีสาํ หรับองค์ประกอบราคาล่วงหน้ าของสัญญาฟอร์เวิร์ดในย่อหน้ าที่
ั ญาฟอร์เวิร์ดถูกเลือกกําหนดให้
6.5.16 สําหรับกรณีท่อี งค์ประกอบราคาล่วงหน้ า ณ วันที่สญ
เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง และองค์ประกอบราคาล่วงหน้ ามีค่าเท่ากับศูนย์ ในกรณี
ดังกล่าว กิจการต้ องรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบราคาล่วงหน้ าใน
กํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ อื่ น แม้ ว่ า ผลสะสมของการเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
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องค์ประกอบราคาล่ วงหน้ าจะเท่ากับศูนย์ตลอดช่ วงระยะเวลาความสัมพันธ์ของการป้ องกัน
ความเสี่ยง ดังนั้น ถ้ าองค์ประกอบราคาล่วงหน้ าของสัญญาฟอร์เวิร์ดเกี่ยวข้ องกับ
ข6.5.36.1 รายการที่ มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กรรม จํา นวนเงิ น ของ
องค์ประกอบราคาล่วงหน้ า ณ จุดสิ้นสุดความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง
ที่ปรับปรุงรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง หรือได้ ถูกจัดประเภทใหม่ไปกําไร
หรือขาดทุน (ดูย่อหน้ าที่ 6.5.15.2 และ 6.5.16) เท่ากับศูนย์
6.5.36.2 รายการที่ มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ช่ ว งระยะเวลา จํา นวนที่
ตัดจําหน่ายที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบราคาล่วงหน้ านั้นเท่ากับศูนย์
ข6.5.37 ให้ ถือปฏิบัติตามการบัญชีสาํ หรับองค์ประกอบราคาล่วงหน้ าของสัญญาฟอร์เวิร์ดตามย่อหน้ าที่
6.5.16 กับเฉพาะองค์ประกอบราคาล่วงหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
(องค์ประกอบราคาล่วงหน้ าที่สอดคล้ องกัน) องค์ประกอบราคาล่วงหน้ าของสัญญาฟอร์เวิร์ด
จะเกี่ยวข้ องกับรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงถ้ าข้ อกําหนดที่สาํ คัญของสัญญาฟอร์เวิร์ด
(เช่ น จํานวนเงินที่กาํ หนดไว้ อายุของสัญญา และรายการอ้ างอิง) สอดคล้ องกับรายการที่มี
การป้ องกัน ความเสี่ยง ดั งนั้ น ถ้ า ข้ อกํา หนดที่สาํ คัญของสัญ ญาฟอร์ เวิร์ด และรายการที่มี
การป้ องกันความเสี่ยงไม่สอดคล้ องกันทั้งหมด กิจการต้ องกําหนดองค์ประกอบราคาล่วงหน้ าที่
เกี่ยวข้ อง เช่น จํานวนขององค์ประกอบราคาล่วงหน้ าในสัญญาฟอร์เวิร์ด (องค์ประกอบราคา
ล่ วงหน้ าที่เกิดขึ้นจริง) ที่เกี่ยวข้ องกับรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง (และต้ องปฏิบัติตาม
ย่ อหน้ าที่ 6.5.16) กิจการพิจารณากําหนดองค์ประกอบราคาล่ วงหน้ าที่สอดคล้ องกันโดยใช้
การวัดมูลค่าของสัญญาฟอร์เวิร์ดที่มีข้อกําหนดที่สาํ คัญที่สอดคล้ องกันอย่างสมบูรณ์กบั รายการ
ที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
ข6.5.38 ถ้ าองค์ประกอบราคาล่วงหน้ าที่เกิดขึ้นจริง และองค์ประกอบราคาล่วงหน้ าที่สอดคล้ องกันนั้น
แตกต่างกัน กิจการต้ องระบุจาํ นวนเงินที่ถูกสะสมเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้ าของ
ตามย่อหน้ าที่ 6.5.16 ดังต่อไปนี้
ข6.5.38.1 ถ้ าค่ าสัมบูรณ์ขององค์ประกอบราคาล่ วงหน้ าที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่ าองค์ประกอบ
ราคาล่วงหน้ าที่สอดคล้ องกัน ณ จุดที่รับรู้ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง
กิจการต้ อง
(1) ระบุจาํ นวนเงินที่ถูกสะสมเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้ าของตาม
เกณฑ์ขององค์ประกอบราคาล่วงหน้ าที่สอดคล้ องกัน และ
(2) รับรู้ผลต่ างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ ายุ ติธรรมระหว่ างองค์ประกอบ
ราคาล่ วงหน้ าที่เกิดขึ้นจริงและองค์ประกอบราคาล่ วงหน้ าที่สอดคล้ องกัน
ในกําไรหรือขาดทุน
ข6.5.38.2 ถ้ าค่ าสัมบูรณ์ขององค์ประกอบราคาล่ วงหน้ าที่เกิดขึ้นจริงตํ่ากว่ าองค์ประกอบ
ราคาล่วงหน้ าที่สอดคล้ องกัน ณ จุดที่รับรู้ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง
กิจการจะต้ องระบุจาํ นวนเงินที่ถูกสะสมเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้ าของ
โดยอ้ างอิงกับจํานวนที่ต่าํ กว่าของการเปลี่ยนแปลงสะสมในมูลค่ายุติธรรมของ
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(1) ค่าสัมบูรณ์ขององค์ประกอบราคาล่วงหน้ าที่เกิดขึ้นจริงและ
(2) ค่าสัมบูรณ์ขององค์ประกอบราคาล่วงหน้ าที่สอดคล้ องกัน
ส่ วนของการเปลี่ ย นแปลงในมู ลค่ า ยุ ติธรรมขององค์ป ระกอบราคาล่ วงหน้ า ที่เกิดขึ้น จริ งที่
เหลืออยู่จะถูกรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
ข6.5.39 เมื่อกิจการแยกส่วนต่ างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศออกจากเครื่องมือทางการเงิน
และไม่รวมในการเลือกกําหนดเครื่องมือทางการเงินนั้นเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง
(ดูย่อหน้ าที่ 6.2.4.2) แนวทางปฏิบัติในย่อหน้ าที่ ข6.5.34 ถึง ข6.5.38 จะถือปฎิบัตกิ บั ส่วน
ต่ างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในลักษณะเดียวกันกับที่ถือปฎิบัติกับองค์ประกอบ
ราคาล่วงหน้ าของสัญญาฟอร์เวิร์ด
การป้องกันความเสีย่ งของกลุ่มรายการ (หมวดที่ 6.6)
การป้องกันความเสีย่ งของฐานะสุทธิ
การใช้การบัญชีป้องกันความเสีย่ งและการเลือกกําหนดฐานะสุทธิ
ข6.6.1

กิจการสามารถใช้ การบัญชีป้องกันความเสี่ยงกับฐานะสุทธิได้ ถ้าวัตถุประสงค์ของการบริหาร
ความเสี่ยงของกิจการอยู่ บ นเกณฑ์สุทธิในการป้ องกันความเสี่ยง โดยที่กิจการต้ องทําการ
ป้ องกันความเสี่ยงในลักษณะดังกล่ าวจริง (ไม่ ใช่ พิจารณาเพียงแค่คาํ รับรองหรือการระบุใน
เอกสาร) ดังนั้ น กิจ การไม่ สามารถใช้ การบั ญชี ป้ องกันความเสี่ยงบนเกณฑ์สุทธิเพี ยงเพื่ อ
กําหนดผลทางการบัญชี ท่ีเฉพาะเจาะจงได้ ถ้ าหากผลนั้นไม่ สะท้ อนวิธีการบริ หารความเสี่ยง
การป้ องกันความเสี่ยงของฐานะสุทธิต้องเป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง โดยปกติ
แล้ วกลยุทธ์ดังกล่ าวจะได้ รับการอนุ มัติโดยผู้บริหารสําคัญตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 24 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

ข6.6.2

ตัวอย่างเช่น กิจการ ก. ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท้ องถิ่น
มีสัญญาผูกมัดที่จะต้ องจ่ายด้ วยสกุลเงินตราต่างประเทศจํานวน 150,000 เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่าย
ในการโฆษณาในอี ก 9 เดื อ นข้ า งหน้ า และมี สั ญ ญาผู ก มั ด ที่ จ ะขายสิ น ค้ า สํา เร็ จ รู ป ด้ ว ย
สกุลเงินตราต่างประเทศจํานวน 150,000 ในอีก 15 เดือนข้ างหน้ า กิจการ ก. เข้ าทําสัญญา
อนุ พัน ธ์เงิ น ตราต่ างประเทศที่จ ะจ่ า ยชําระเงิน ในอีก 9 เดือ นข้ างหน้ า โดยจะรั บ เงิน ที่เป็ น
สกุ ลเงิ นตราต่ างประเทศจํานวน 100 และจ่ า ยสกุ ลเงินท้ องถิ่นจํานวน 70 กิจ การ ก. ไม่ มี
ความเสี่ ย งอื่ น ต่ อ สกุ ล เงิ น ตราต่ า งประเทศ กิ จ การ ก. ไม่ ไ ด้ บ ริ ห ารความเสี่ ย งเงิ น ตรา
ต่างประเทศบนเกณฑ์สทุ ธิ ดังนั้น กิจการ ก. ไม่สามารถใช้ การบัญชีป้องกันความเสี่ยงสําหรับ
ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงระหว่ างอนุ พันธ์เงินตราต่ างประเทศและฐานะสุทธิ
จํานวน 100 ซึ่งเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ประกอบด้ วยสัญญาผูกมัดที่จะซื้อ (ค่าโฆษณา)
จํา นวน 150,000 และสัญ ญาผู ก มั ด ที่จ ะขายจํา นวน 149,900 (จากจํา นวน 150,000))
สําหรับระยะเวลา 9 เดือนข้ างหน้ า
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ข6.6.3

ถ้ า กิจ การ ก บริ หารความเสี่ยงเงิ น ตราต่ า งประเทศบนเกณฑ์สุทธิ และไม่ ไ ด้ เข้ า ทํา สัญญา
อนุ พันธ์เงินตราต่างประเทศ (เนื่องจากเป็ นการเพิ่มความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศแทนที่จะ
เป็ นการลดความเสี่ยง) กิจการจะอยู่ ในฐานะการป้ องกันความเสี่ยงโดยธรรมชาติ (Natural
Hedge) สําหรั บช่ วงระยะเวลา 9 เดือน โดยปกติแล้ ว ฐานะการป้ องความเสี่ยงแบบนี้จะไม่
สะท้ อนในงบการเงิน เพราะรายการดังกล่าวถูกรับรู้ในรอบระยะเวลาที่รายงานที่แตกต่างกันใน
อนาคต ฐานะสุทธิท่หี ักกลบกันหมดจะเกิดขึ้นในการบัญชีป้องกันความเสี่ยงหากเข้ าเงื่อนไขใน
ย่อหน้ าที่ 6.6.6 เท่านั้น

ข6.6.4

เมื่อกลุ่มของรายการที่รวมกันเป็ นฐานะสุทธิถูกเลือกกําหนดให้ เป็ นรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยง กิจการจะต้ องเลือกกําหนดภาพรวมของกลุ่มรายการให้ เป็ นรายการที่สามารถทําให้
เป็ นฐานะสุทธิได้ กิจการไม่สามารถที่จะเลือกกําหนดจํานวนของฐานะสุทธิแบบไม่เฉพาะเจาะจง
ตั ว อย่ า งเช่ น กิ จ การมี ก ลุ่ ม รายการของสั ญ ญาผู ก มั ด การขายในอี ก 9 เดื อ นข้ า งหน้ าเป็ น
สกุลเงินตราต่างประเทศจํานวน 100 และกลุ่มของรายการสัญญาผูกมัดการซื้อในอีก 18 เดือน
ข้ างหน้ าเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศจํานวน 120 กิจการไม่สามารถเลือกกําหนดจํานวนของ
ฐานะสุทธิเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศเท่ากับ 20 แต่จะต้ องเลือกกําหนดจํานวนเงินทั้งสิ้นของ
รายการซื้อและขายที่ร่วมกันก่อให้ เกิดฐานะสุทธิของการป้ องกันความเสี่ยง กิจการต้ องเลือก
กําหนดฐานะทั้งสิ้นที่ก่อให้ เกิดฐานะสุทธิเพื่อที่กจิ การจะสามารถปฏิบัติตามข้ อกําหนดของการ
บัญชีสาํ หรับความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงที่เข้ าเงื่อนไข
การประยุ ก ต์ ใ ช้ข อ้ กํา หนดเกี ่ย วกับ ประสิ ท ธิ ผ ลในการป้ องกัน ความเสี ่ย งกับ การป้ องกัน
ความเสีย่ งของฐานะสุทธิ

ข6.6.5

เมื่อกิจการพิจารณาว่าข้ อกําหนดเกี่ยวกับประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงตามย่ อหน้ าที่
6.4.1.3 นั้ น บรรลุ ห รื อ ไม่ เ มื่ อ มี ก ารป้ องกัน ความเสี่ย งบนฐานะสุท ธิ กิจ การต้ อ งพิ จ ารณา
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการในฐานะสุทธิท่มี ีผลกระทบที่คล้ ายคลึงกันกับเครื่องมือที่
ใช้ ป้องกันความเสี่ยง โดยพิจารณาร่วมกันกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่
ใช้ ป้ องกัน ความเสี่ย ง ตั ว อย่ า งเช่ น กิจ การมี ก ลุ่ ม ของรายการสัญ ญาผู ก มั ด การขายในอีก
9 เดือนข้ างหน้ า เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศจํานวน 100 และกลุ่มของรายการสัญญาผูกมัด
การซื้ อในอีก 18 เดือ นข้ า งหน้ า เป็ นสกุ ลเงิ นตราต่ างประเทศจํานวน 120 กิจการป้ องกัน
ความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศของฐานะสุทธิ เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศจํานวน 20 โดยใช้
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้ าเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศจํานวน 20 เมื่อมีการ
ตั ด สิน ใจว่ า เข้ า เงื่ อ นไขของข้ อ กํา หนดเกี่ย วกับ ประสิท ธิผ ลในการป้ องกัน ความเสี่ย งตาม
ย่อหน้ าที่ 6.4.1.3 หรือไม่ กิจการจะต้ องพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
ข6.6.5.1 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ ายุ ติธรรมของสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่ า งประเทศร่ ว มกั บ การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ของสั ญ ญาผู ก มั ด การขาย
อันเนื่องมาจากความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ และ
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ข6.6.5.2 การเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ าของสัญญาผู กมั ดการซื้ ออัน เนื่องมาจากความเสี่ยง
เงินตราต่างประเทศ
ข6.6.6

ในทํา นองเดี ย วกั น ถ้ าในตั ว อย่ า งตามย่ อ หน้ าที่ ข6.6.5 กิ จ การมี ฐ านะสุ ท ธิ เ ป็ นศู น ย์
จะพิ จ ารณาความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งการเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ของสัญ ญาผู ก มั ด การขายอัน
เนื่องมาจากความเสี่ยงเงินตราต่ างประเทศและการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ าของสัญญาผูกมัด
การซื้ ออั น เนื่ อ งมาจากความเสี่ย งเงิ น ตราต่ า งประเทศ เมื่ อ มี ก ารพิ จ ารณาว่ า เข้ า เงื่ อ นไข
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงตามย่อหน้ าที่ 6.4.1.3 หรือไม่
การป้ องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสดทีก่ ่อให้เกิดฐานะสุทธิ

ข6.6.7

เมื่อกิจการป้ องกันความเสี่ยงในกลุ่มของรายการโดยการหักกลบฐานะความเสี่ยง (กล่ าวคือ
ฐานะสุทธิ) การเข้ าเงื่อนไขที่จะใช้ การบัญชีป้องกันความเสี่ยงนั้นขึ้นอยู่ กับประเภทของการ
ป้ องกันความเสี่ยง ถ้ าเป็ นการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ ายุติธรรม ฐานะสุทธิอาจจะสามารถ
เป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม ถ้ าเป็ นการป้ องกันความเสี่ยงในกระแส
เงินสด ฐานะสุทธิจะเป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงได้ ถ้าเป็ นการป้ องกันความเสี่ยง
เงินตราต่ างประเทศ และการเลือกกําหนดฐานะสุทธิเป็ นการระบุรอบระยะเวลาที่รายงานที่
รายการที่คาดการณ์ถูกคาดว่ าจะส่งผลกระทบต่ อกําไรหรือขาดทุน และเป็ นการระบุลักษณะ
โดยทั่วไปและปริมาณของรายการด้ วยเช่นกัน

ข6.6.8

ตัวอย่างเช่น กิจการมีฐานะสุทธิท่ปี ระกอบไปด้ วยส่วนท้ ายสุดของรายการขายเป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศจํานวน 100 และส่วนท้ ายสุดของรายการซื้อเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศจํานวน
50 ทั้งรายการขายและซื้อเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเดียวกัน ในการที่จะระบุฐานะสุทธิท่ี
มีการป้ องกันความเสี่ยงอย่างครอบคลุมนั้น กิจการต้ องกําหนดในเอกสารแสดงความสัมพันธ์
ของการป้ องกันความเสี่ยงเริ่มแรกว่ารายการขายเป็ นของผลิตภัณฑ์ ก. หรือผลิตภัณฑ์ ข. และ
รายการซื้อเป็ นของเครื่องจักรชนิด ก เครื่องจักรชนิด ข และวัตถุดิบ ก กิจการยังต้ องระบุ
ปริมาณของรายการค้ าแยกตามลักษณะโดยทั่วไปของรายการด้ วย กิจการระบุในเอกสารว่ า
ส่วนท้ ายสุดของรายการขายที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ที่สกุลเงินตราต่างประเทศจํานวน
100) มาจากรายการขายที่คาดการณ์ไว้ เป็ นสกุลเงินตราต่ างประเทศจํานวน 70 แรกของ
ผลิตภัณฑ์ ก. และเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศจํานวน 30 แรกของผลิตภัณฑ์ ข. ถ้ ารายการ
ขายดังกล่าวถูกคาดการณ์ว่าจะกระทบกําไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่รายงานที่แตกต่างกัน
กิจการต้ องระบุรอบระยะเวลาที่รายงานดังกล่ าวไว้ ในเอกสาร ตัวอย่ างเช่ น เป็ นสกุลเงินตรา
ต่ างประเทศจํานวน 70 แรกของรายการขายผลิตภัณฑ์ ก. ที่ถูกคาดการณ์ว่าจะกระทบกําไร
หรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่รายงานแรก และเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศจํานวน 30 แรก
ของรายการขายผลิตภัณฑ์ ข. ที่ถูกคาดการณ์ว่าจะกระทบกําไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่
รายงานถัดมา นอกจากนี้ กิจการยังต้ องระบุในเอกสารว่ าส่วนท้ ายสุดของรายการซื้อ (เป็ น
สกุลเงินตราต่างประเทศ จํานวน 150) มาจากรายการซื้อเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศจํานวน
60 แรกของเครื่องจักรชนิด ก เป็ นสกุลเงินตราต่ างประเทศจํานวน 40 แรกของเครื่องจักร
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ชนิด ข และเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศจํานวน 50 แรกของวัตถุดิบ ก ถ้ ารายการซื้อดังกล่าว
ถูกคาดว่าจะกระทบกําไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่รายงานที่แตกต่างกัน กิจการต้ องระบุ
รอบระยะเวลาที่รายงานดังกล่ าวไว้ ในเอกสารแสดงการแยกรายการซื้อตามรอบระยะเวลาที่
รายงานที่ถูกคาดว่าจะกระทบต่ อกําไรหรือขาดทุน (ในทํานองเดียวกันกับการระบุในเอกสาร
ของรายการขาย) ตัวอย่างเช่น รายการที่คาดการณ์อาจถูกระบุว่า
ข6.6.8.1 เป็ นสกุลเงินตราต่ างประเทศจํานวน 60 แรกของรายการซื้อเครื่องจักรชนิด ก
ที่ถูก คาดว่ า จะกระทบกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ตั้ งแต่ ใ นรอบระยะเวลาที่ร ายงานที่ 3
เป็ นต้ นไปอีก 10 รอบระยะเวลาที่รายงาน
ข6.6.8.2 เป็ นสกุลเงินตราต่ างประเทศจํานวน 40 แรกของรายการซื้อเครื่องจักรชนิด ข
ที่ถูก คาดว่ า จะกระทบกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ตั้ งแต่ ใ นรอบระยะเวลาที่ร ายงานที่ 4
เป็ นต้ นไปอีก 20 รอบระยะเวลาที่รายงาน และ
ข6.6.8.3 เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศจํานวน 50 แรกของรายการซื้อวัตถุดิบ ก ที่คาดว่า
จะได้ รับของในรอบระยะเวลาที่รายงานที่ 3 และจะถูกขาย ซึ่งทําให้ กระทบกําไร
หรือขาดทุน ในรอบระยะเวลาที่รายงานถัดไป
การระบุลักษณะโดยทั่วไปของปริมาณของรายการที่คาดการณ์จะรวมถึงมุมมองต่ างๆ เช่ น
รูปแบบการเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่มี ีลักษณะคล้ ายกัน ถ้ าลักษณะโดยทั่วไป
ของรายการดังกล่าวมีรูปแบบการเสื่อมราคาที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้ สนิ ทรัพย์ของ
กิจการ ตัวอย่างเช่น ถ้ ากิจการใช้ เครื่องจักรชนิด ก ในสองกระบวนการผลิตที่ต่างกันที่เป็ นผล
ให้ เกิดการเสื่อมราคาแบบเส้ นตรงและตามจํานวนหน่ วยของการผลิต ตลอดระยะเวลา 10
รอบระยะเวลาที่รายงาน ตามลําดับ การจัดทําเอกสารรายการซื้อคาดการณ์ของเครื่องจักร
ชนิด ก จะถูกแยกปริมาณรายการตามรูปแบบการเสื่อมราคาที่กาํ หนด
ข6.6.9

สําหรับการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของฐานะสุทธิ จํานวนที่กาํ หนดตามย่อหน้ าที่
6.5.11 ต้ องรวมการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการในฐานะสุทธิท่มี ีผลกระทบคล้ ายคลึงกัน
กับ เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ป้ องกัน ความเสี่ย ง พร้ อ มกัน กับ การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการในฐานะ
สุทธิท่ีมีผลกระทบคล้ ายคลึงกันกับเครื่ องมือที่ใช้ ป้ องกันความเสี่ยงจะถู กรั บ รู้เมื่อรายการ
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องถูกรับรู้ เช่น เมื่อรายการขายที่คาดการณ์ไว้ ถูกรับรู้เป็ นรายได้ ตัวอย่างเช่น
กิจการมีกลุ่มของรายการขายที่คาดการณ์ท่มี ีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมากในอีก
9 เดือนข้ างหน้ าเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศจํานวน 100 และกลุ่มของรายการซื้อที่คาดการณ์
ที่มี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ใ นระดั บ สูง มากในอีก 18 เดื อ นข้ า งหน้ า เป็ นสกุ ล เงิ น ตรา
ต่ างประเทศจํานวน 120 กิจการทําการป้ องกันความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศของฐานะสุทธิ
เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศจํานวน 20 โดยใช้ สญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าเป็ น
สกุลเงินตราต่างประเทศจํานวน 20 เมื่อมีการกําหนดจํานวนที่จะถูกรับรู้ในสํารองการป้ องกัน
ความเสี่ยงในกระแสเงินสดตามย่อหน้ าที่ 6.5.11.1 ถึง 6.5.11.2 กิจการต้ องเปรียบเทียบ
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ข6.6.9.1 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
พร้ อมกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการขายคาดการณ์ท่มี ีความเป็ นไปได้
ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมากอันเนื่องมาจากความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ
ข6.6.9.2 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการซื้อคาดการณ์ท่มี ีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่
ในระดับสูงมากอันเนื่องมาจากความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ
อย่ างไรก็ตาม กิจการรับรู้เพียงจํานวนที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่ วงหน้ า
จนกระทั่งรายการขายคาดการณ์ท่ีมีความเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ างแน่ ในระดับ สูงมากถู กรั บรู้ใน
งบการเงินในช่วงเวลาที่ผลกําไรหรือขาดทุนจากรายการที่คาดการณ์ดังกล่าวถูกรับรู้ (กล่าวคือ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่าง
การเลือกกําหนดความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงและการรับรู้รายได้ )
ข6.6.10 ในทํา นองเดี ย วกัน ถ้ า ในตั ว อย่ า งที่กิจ การมี ฐ านะสุท ธิเ ป็ นศู น ย์ กิจ การต้ อ งเปรี ย บเทีย บ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการขายคาดการณ์ท่มี ีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูง
มากอันเนื่องมาจากความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ กับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการซื้อ
คาดการณ์ท่ีมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ในระดับสูงมากอันเนื่องมาจากความเสี่ยงเงินตรา
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม จํานวนดังกล่าวจะถูกรับรู้เมื่อรายการที่คาดการณ์ท่เี กี่ยวข้ องมีการ
รับรู้ในงบการเงิน
ส่วนของกลุ่มของรายการทีถ่ ูกเลือกกําหนดเป็ นรายการทีม่ ีการป้องกันความเสีย่ ง
ข6.6.11 ในลักษณะเดียวกันกับที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ ข6.3.19 ในการเลือกกําหนดส่วนประกอบลําดับ
ชั้นของกลุ่มของรายการที่ยังคงอยู่น้ัน จําเป็ นต้ องระบุจาํ นวนเงินที่กาํ หนดไว้ ท่เี ฉพาะเจาะจง
ของกลุ่มของรายการที่ส่วนของส่วนประกอบลําดับชั้นในการป้ องกันความเสี่ยงถูกกําหนด
ข6.6.12 ความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงสามารถประกอบด้ วยลําดับชั้ นจากกลุ่มรายการที่
แตกต่ างกัน ตัวอย่างเช่ น ในการป้ องกันความเสี่ยงของฐานะสุทธิของกลุ่มของสินทรัพย์และ
กลุ่มของหนี้สิน ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงสามารถประกอบด้ วยส่วนประกอบ
ลําดับชั้นของกลุ่มของสินทรัพย์และส่วนของกลุ่มของหนี้สนิ รวมกัน
การแสดงรายการผลกําไรหรือขาดทุนจากเครือ่ งมือที่ใช้ ป้องกันความเสีย่ ง
ข6.6.13 ถ้ า รายการที่ ไ ด้ รั บ การป้ องกั น ความเสี่ ย งรวมกั น เป็ นกลุ่ ม ในการป้ องกั น ความเสี่ ย งใน
กระแสเงินสด กรณีดังกล่ าวอาจส่งผลกระทบต่ อรายการในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นที่แตกต่างกัน การแสดงรายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการป้ องกันความเสี่ยงใน
งบการเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กบั กลุ่มของรายการ
ข6.6.14 ถ้ ากลุ่มของรายการไม่ มีฐานะความเสี่ยงที่หักกลบกันได้ (ตัวอย่างเช่ น กลุ่มของค่าใช้ จ่ายใน
สกุลเงินต่างประเทศที่กระทบรายการที่แตกต่างกันในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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ที่มีการป้ องกันความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศไว้ ) การจัดประเภทใหม่ของผลกําไรหรือขาดทุน
จากเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงจะถูกปันส่วนเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของรายการที่ถูกกระทบโดย
รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง การปันส่วนนี้จะมีการปันส่วนอย่างมีระบบและสมเหตุสมผล
และต้ องไม่ เป็ นผลให้ เกิดการเพิ่มขึ้นในผลกําไรหรื อขาดทุนสุทธิจากเครื่องมือที่ใช้ ป้องกัน
ความเสี่ยงรายการใดรายการหนึ่ง
ข6.6.15 ถ้ ากลุ่มของรายการมีฐานะความเสี่ยงที่หักกลบกันได้ (ตัวอย่างเช่น กลุ่มของรายการขายและ
ค่าใช้ จ่ายในสกุลเงินตราต่างประเทศถูกป้ องกันความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศร่วมกัน) กิจการ
ต้ องแสดงผลกําไรหรือขาดทุนจากการป้ องกันความเสี่ยงเป็ นรายการแยกจากกันในงบกําไร
ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตัวอย่างเช่ น การป้ องกันความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ
ของฐานะความเสี่ ย งสุ ท ธิ จ ากรายการขายในสกุ ล เงิ น ตราต่ า งประเทศเป็ นสกุ ล เงิ น ตรา
ต่างประเทศจํานวน 100 และค่าใช้ จ่ายในรูปเงินตราต่างประเทศเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
จํานวน 80 โดยการใช้ สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่ วงหน้ าเป็ นสกุลเงินตราต่ างประเทศ
จํานวน 20 ผลกําไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่ วงหน้ าที่ถูกจัดประเภท
ใหม่จากสํารองการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดไปเป็ นกําไรหรือขาดทุน (เมื่อฐานะสุทธิ
กระทบกําไรหรือขาดทุน) จะแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากจากรายการขายและค่าใช้ จ่ายที่มี
การป้ องกัน ความเสี่ยง นอกจากนี้ ถ้ ารายการขายเกิด ขึ้นในงวดก่ อ นที่ค่าใช้ จ่ายจะเกิดขึ้น
รายได้ จากการขายจะยังคงวัดมูลค่าด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนทันทีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ เมื่อผลกําไรหรือ
ขาดทุนจากการป้ องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องจะแสดงเป็ นรายการแยกต่ างหาก เพื่อให้ กาํ ไร
หรือขาดทุนสะท้ อนถึงผลกระทบของฐานะสุทธิท่ถี ูกป้ องกันความเสี่ยง และปรับปรุงเข้ าเป็ น
รายการสํารองการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด เมื่อค่ าใช้ จ่ายที่ถูกป้ องกันความเสี่ยง
กระทบกําไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาถัดมา ผลกําไรหรือขาดทุนจากการป้ องกันความเสี่ยง
ที่เคยรับรู้ในสํารองการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดจากการขายจะถูกจัดประเภทใหม่
เป็ นกําไรหรือขาดทุน และแสดงเป็ นรายการแยกต่ างหากจากรายการที่อยู่ในค่ าใช้ จ่ายที่ถูก
ป้ องกันความเสี่ยง โดยจะวัดมูลค่าด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนทันทีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
ข6.6.16 สําหรับการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมบางประเภทนั้น วัตถุประสงค์ของการป้ องกัน
ความเสี่ยงไม่ใช่เพื่อการหักกลบการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยง แต่เป็ นการแปลงกระแสเงินสดของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น
กิจการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ท่มี ี
อัตราดอกเบี้ยคงที่โดยการใช้ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย วัตถุประสงค์ของการป้ องกัน
ความเสี่ยงของกิจการคือการแปลงกระแสเงินสดจากอัตราดอกเบี้ยคงที่ไปเป็ นกระแสเงินสด
จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว วัตถุประสงค์น้ ีถูกสะท้ อนในการบัญชีสาํ หรับความสัมพันธ์ของการ
ป้ องกันความเสี่ยงโดยการรับรู้ดอกเบี้ยสุทธิจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในกําไรหรือ
ขาดทุนตามเกณฑ์คงค้ าง ในกรณีของการป้ องกันความเสี่ยงของฐานะสุทธิ (ตัวอย่างเช่น ฐานะ
สุทธิของสินทรัพย์ท่มี ีอัตราดอกเบี้ยคงที่ และหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่) ดอกเบี้ยคงค้ าง
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สุทธิน้ ีต้องถูกแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของผลกําไรหรือขาดทุนสุทธิของตราสารหนึ่งโดยการหักกลบใน
จํานวนขั้นต้ นของรายการนั้น และรับรู้เป็ นรายการแยกต่างหาก (ตัวอย่างเช่น เพื่อหลีกเลี่ยง
การเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยรับสุทธิจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสัญญาหนึ่งโดยการรับรู้
รายการดอกเบี้ยรับขั้นต้ นและดอกเบี้ยจ่ายขั้นต้ น)

วันถือปฏิบตั ิ และการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง (บทที่ 7)
การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง (หมวดที่ 7.2)
สินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เพือ่ ค้า
ข7.2.1

ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ มาตรฐานครั้งแรกตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการต้ อง
กําหนดวัตถุประสงค์ของโมเดลธุรกิจของกิจการสําหรับการบริหารสินทรัพย์ทางการเงินของ
กิจการที่เข้ าเงื่อนไขในย่ อหน้ าที่ 4.1.2.1 หรือ เงื่อนไขในย่ อหน้ าที่ 4.1.2ก.1 หรือ ในกรณี
สินทรัพย์ทางการเงินนั้นสามารถถือปฏิบัติตามทางเลือกในย่ อหน้ าที่ 5.7.5 ได้ หรือไม่ ทั้งนี้
เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์น้ัน กิจการต้ องกําหนดว่าสินทรัพย์ทางการเงินเข้ าคํานิยามของ
การถือไว้ เพื่อค้ าหรือไม่ เมื่อกิจการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ณ วันแรกที่มีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
การด้อยค่า

ข7.2.2

สําหรับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง กิจการต้ องหาความเสี่ยงด้ านเครดิตโดยประมาณเมื่อมี
การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกโดยพิจารณาข้ อมูลที่สมเหตุสมผลและสนับสนุนได้ ท้งั หมดที่มีอยู่
โดยปราศจากต้ นทุนหรือความพยายามที่สงู เกินไป กิจการไม่จาํ เป็ นต้ องหาข้ อมูลอย่างละเอียด
ถี่ถ้วนในการกําหนดว่า ณ วันที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้ านเครดิตอย่างมี
นัยสําคัญตั้งแต่ การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่ ถ้ ากิจการไม่ สามารถทําการกําหนดการ
เพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้ านเครดิตดังกล่าวได้ โดยปราศจากต้ นทุนหรือความพยายามที่สงู เกินไป
ตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 7.2.20

ข7.2.3

เพื่อที่จะกําหนดค่ าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก (หรือ ภาระ
ผูกพันวงเงินสินเชื่อ หรือ สัญญาคํา้ ประกันทางการเงินที่กจิ การเข้ าไปเป็ นคู่สญ
ั ญา) ก่อนวันแรก
ที่มีการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งสําหรับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง
และจนกระทั่งการตัดรายการของรายการเหล่านั้น กิจการต้ องพิจารณาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในการ
กําหนดหรือประมาณความเสี่ยงด้ านเครดิต ณ การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ในการกําหนด
หรือประมาณความเสี่ยงด้ านเครดิตเมื่อเริ่มแรก กิจการอาจพิจารณาข้ อมูลภายในและข้ อมูล
ภายนอก รวมถึงกลุ่มข้ อมูลตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ ข5.5.1 ถึงย่อหน้ าที่ ข5.5.6
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ข7.2.4

กิจการที่มีข้อมูลในอดีตน้ อยอาจใช้ ข้อมูลจากรายงานภายนอกและข้ อมูลสถิติ (ที่อาจจะเกิดขึ้น
เมื่อมีการตัดสินใจที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือไม่ ) ข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีคล้ ายคลึงกัน
หรือกลุ่มธุรกิจเดียวกันสําหรับเครื่องมือทางการเงินที่เปรียบเทียบกันได้ ถ้ ามีความเกี่ยวข้ องกัน
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คํานิยาม (ภาคผนวก ก)
อนุพนั ธ์
ขก.1

ตัวอย่ างทางปฏิบัติของอนุ พันธ์ คือ สัญญาฟิ วเจอร์และสัญญาฟอร์เวิร์ด สัญญาแลกเปลี่ยน
และสัญญาสิทธิเลือก โดยปกติอนุพันธ์มีจาํ นวนเงินตามสัญญาที่เป็ นจํานวนเงินหน่วยสกุลเงิน
จํานวนหุ้น จํานวนหน่วยของนํา้ หนักหรือปริมาณหรือหน่วยอื่นที่ระบุไว้ ในสัญญา อย่างไรก็ตาม
ตราสารอนุ พันธ์ไม่ ได้ กาํ หนดให้ ผ้ ูถือหรือผู้ออกที่จะลงทุนหรื อได้ รับจํานวนเงินตามสัญญา
ณ วันเริ่ มต้ นของสัญญา ในอีกลักษณะหนึ่งอนุ พันธ์สามารถกําหนดการจ่ ายชําระคงที่หรื อ
การจ่ายชําระจํานวนเงินที่สามารถเปลี่ยนแปลง (แต่ไม่ได้ เป็ นสัดส่วนตามการเปลี่ยนแปลงของ
รายการที่อ้างอิง) ตามผลลัพธ์ของเหตุการณ์ในอนาคตบางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้ องกับจํานวนเงิน
ตามสัญญา ตัวอย่ างเช่ น สัญญาอาจกําหนดการจ่ ายชําระคงที่เป็ นจํานวนเงิน 1,000 หน่ วย
ถ้ าอัตราดอกเบี้ย LIBOR สําหรับระยะเวลา 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้ อยละ 1 สัญญาดังกล่ าว คือ
อนุพันธ์ แม้ ว่าจํานวนเงินตามสัญญาไม่ได้ ระบุไว้

ขก.2

คํานิยามของอนุพันธ์ในมาตรฐานการรรายงานทางการเงินฉบับนี้รวมถึงสัญญาที่จ่ายชําระด้ วย
ยอดขั้นต้ น (gross) โดยส่งมอบรายการที่อ้างอิง (เช่น สัญญาฟอร์เวิร์ดที่ซ้ ือตราสารหนี้อัตรา
คงที่) กิจการอาจมีสญ
ั ญาที่จะซื้อหรือขายรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินที่สามารถจ่ายชําระ
สุทธิเป็ นเงินสดหรือเครื่องมือทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงิน
(เช่น สัญญาที่จะซื้อหรือขายสินค้ าโภคภัณฑ์ด้วยราคาคงที่ ณ วันที่ในอนาคต) สัญญาดังกล่าว
อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ยกเว้ นสัญญาดังกล่าวซึ่งทําขึ้นและ
ถือไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับหรือส่งมอบรายการที่ไม่ใช่ รายการทางการเงิน ตามที่กิจการ
คาดว่าจะซื้อ ขาย หรือใช้ ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้
ถือปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวตามที่กิจการคาดว่าจะซื้อ ขาย หรือใช้ ประโยชน์ ถ้ ากิจการได้ ทาํ
ตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 2.5 (ดูย่อหน้ าที่ 2.4 ถึงย่อหน้ าที่ 2.7)

ขก.3

ลักษณะหนึ่งในหลายลักษณะของการนิยามของอนุ พันธ์คืออนุ พันธ์มีการจ่ ายเงินลงทุนสุทธิ
เมื่อเริ่มแรกด้ วยจํานวนที่เล็กน้ อยเมื่อเทียบกับสัญญาประเภทอื่นซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของ
มูลค่าในลักษณะเดียวกันต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาด สัญญาสิทธิเลือกเข้ าคํานิยามนั้น
เนื่องจากส่วนเกินมีจาํ นวนน้ อยกว่าเงินลงทุนเพื่อให้ ได้ เครื่องมือทางการเงินที่อ้างอิงสําหรับ
เชื่อมโยงกับสิทธิเลือก การแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่กาํ หนดให้ มีการแลกเปลี่ยนเมื่อเริ่มแรกของ
สกุลเงินที่แตกต่างด้ วยมูลค่ายุติธรรมที่เท่ากันเข้ าคํานิยามนั้น เนื่องจากการแลกเปลี่ยนนั้นมี
การจ่ายเงินลงทุนสุทธิเมื่อเริ่มแรกด้ วยจํานวนศูนย์

ขก.4

การซื้อหรือการขายตามวิธปี กติก่อให้ เกิดภาระผูกพันในราคาคงที่ระหว่างวันซื้อขายและวันจ่าย
ชําระซึ่งเข้ าคํานิยามของอนุพันธ์ อย่างไรก็ตาม ภาระผูกพันนั้นไม่ได้ รับรู้เป็ นตราสารอนุพันธ์
ทางการเงิน เนื่องจากมีระยะเวลาสั้น ในการนี้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ ให้

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 87/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562

201

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
วิธีทางบัญชีพิเศษสําหรับสัญญาตามวิธีปฏิบัติดังกล่ าว (ดูย่อหน้ าที่ 3.1.2 และ ข3.1.3 ถึง
ข3.1.6)
ขก.5

คํานิยามของอนุ พันธ์อ้างอิงตัวแปรที่ไม่ใช่ทางการเงินซึ่งไม่เฉพาะเจาะจงกับคู่สัญญา ตัวแปร
เหล่านี้รวมถึงดัชนีของผลขาดทุนจากแผ่นดินไหวในเขตประเทศเฉพาะ และดัชนีของอุณหภูมิ
ในเขตเมืองหลวงเฉพาะ ตัวแปรที่ไม่ใช่ทางการเงินเฉพาะเจาะจงกับคู่สญ
ั ญารวมถึงการเกิดขึ้น
หรื อ ไม่ เ กิด ขึ้ น ของไฟไหม้ ท่ีท าํ ให้ เ กิด ความเสีย หายหรื อ ทํา ลายสิน ทรั พ ย์ ข องคู่ สัญ ญานั้ น
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ ายุ ติธรรมของสินทรั พย์ท่ีไม่ ใช่ ทางการเงินเป็ นเฉพาะเจาะจงกับ
เจ้ า ของ ถ้ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมนั้ น สะท้ อ นไม่ เ พี ย งแค่ ก ารเปลี่ ย นแปลงในราคาตลาดสํา หรั บ
สินทรัพย์ดังกล่าว (ตัวแปรทางการเงิน) แต่ยังสะท้ อนเงื่อนไขของสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่ทางการเงิน
ที่ถอื ไว้ โดยเฉพาะเจาะจง (ตัวแปรที่ไม่ใช่ทางการเงิน) ตัวอย่างเช่น ถ้ าการคํา้ ประกันของมูลค่า
คงเหลื อ ของรถยนต์ ท่ี เ ฉพาะเจาะจงมี ฐ านะเปิ ดจากผู้ คํ้ า ประกั น ต่ อ ความเสี่ ย งของ
การเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขทางกายภาพของรถยนต์ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าคงเหลือเป็ น
เฉพาะเจาะจงกับเจ้ าของรถยนต์
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินทีถ่ อื ไว้เพือ่ ค้า

ขก.6

โดยทั่วไป การค้ าสะท้ อนถึงการซื้อและขายที่มีสภาพคล่องและบ่อย และเครื่องมือทางการเงินที่
ถือไว้ เพื่อค้ าโดยทั่วไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ก่อให้ เกิดกําไรจากความผันผวนระยะสั้นในราคา
หรือกําไรของตัวแทนจําหน่าย

ขก.7

หนี้สนิ ทางการเงินที่ถอื ไว้ เพื่อค้ า รวมถึง
ขก.7.1 หนี้สนิ อนุพันธ์ท่ไี ม่ได้ สาํ หรับเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง
ขก.7.2 ภาระผู กพั น ในการส่ งมอบสินทรั พย์ ทางการเงิน ที่ก้ ู ยืมโดยผู้ ขายระยะเวลาสั้น
(กล่ าวคือ กิจการที่ขายสินทรั พย์ทางการเงินที่กิจการกู้ยืมมา และยังไม่ ได้ เป็ น
เจ้ าของ)
ขก.7.3 หนี้สินทางการเงินที่เกิดขึ้นด้ วยความตั้งใจที่จะซื้อกลับคืนในระยะเวลาอันใกล้
(เช่น ตราสารหนี้ท่มี ีการเสนอซึ่งผู้ออกอาจซื้อกลับคืนในระยะเวลาอันใกล้ ข้ ึนอยู่
กับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม) และ
ขก.7.4 หนี้สินทางการเงินที่เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มของเครื่องมือทางการเงินที่ระบุได้ ซ่ึงมี
การจัดการร่ วมกัน และมีหลั กฐานของรูปแบบล่ าสุดในลักษณะการทํากําไรใน
ระยะเวลาสั้น

ขก.8

ข้ อเท็จจริงที่ว่าหนี้สนิ ใช้ เป็ นเงินทุนในกิจกรรมเพื่อค้ าไม่เป็ นหนี้สนิ ที่ถอื ไว้ เพื่อค้ าในตัวเอง
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