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หัวข้อการบรรยาย 

• ความเป็นมาของมาตรฐาน 

• วัตถุประสงคแ์ละหลักการที่ส าคัญ 

• สรปุการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของร่าง TAS 107  

(ปรับปรงุ 2559) 

• วันถอืปฏบิัติและการถอืปฏบิัติในช่วงเปล่ียนแปลง 



ความเป็นมาของมาตรฐาน 

• TAS 107 บังคับใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยเป็นไปตาม

เกณฑท์ี่ก าหนดใน IAS 32 ฉบับที่ ค.ศ. 1998 

• TFRS 13 ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2558 มีการปรับปรุงค านิยาม

ที่เกี่ยวข้องกบัมูลค่ายุติธรรม ดังน้ัน ระหว่างที่ TFRS 7 ยังไม่มีผลบังคับใช้

ในประเทศไทย จึงท าการปรับปรุงค านิยามใน TAS 107 (ปรับปรุง 2559) 

ให้สอดคล้องกบัค านิยามของ TFRS 13 

• นอกจากน้ี TAS 107 (ปรับปรุง 2559) ยังปรับปรุงข้อก าหนดการเปิดเผย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัมูลค่ายุติธรรมให้สอดคล้องกบั IFRS 7 (Bound 

Volume 2015)  

 

 



วัตถุประสงค์และหลักการที่ส าคัญ 

• มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงความส าคัญของเคร่ืองมือทาง

การเงินที่มีต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกจิการ 

• โดยระบุข้อก าหนดเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงินในเร่ืองของการแสดง

รายการ และการจัดประเภทรายการของ 

หนี้สนิ และส่วนของ

เจ้าของ 

ดอกเบี้ย และเงนิปันผล 

รายการก าไรหรือ 

ขาดทุนที่เกี่ยวข้อง 

การหักกลบรายการ 



วัตถุประสงค์และหลักการที่ส าคัญ 

• และก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี 

 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนเงิน จังหวะเวลา และความแน่นอนของ

กระแสเงินสดในอนาคตซึ่งเกดิจากเคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

วัตถุประสงค์และขอบเขตของการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและนโยบายการควบคุมความเสี่ยง 



สรปุการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของร่าง TAS 107  

(ปรับปรุง 2559) 

ขอบเขต ปรับปรงุการอ้างองิมาตรฐาน 

ค านยิาม ปรับปรงุค านิยาม 

การแสดงรายการ 

• หนี้สนิหรือส่วนของเจ้าของ 

• การจัดประเภทเคร่ืองมือทาง

การเงนิแบบผสมทางด้านผู้ออก 

• ดอกเบี้ย เงนิปันผล รายการก าไร

และรายการขาดทุน 

ปรับปรงุการอ้างองิมาตรฐานและ

ปรับปรงุตามค านิยามใหม่ 

• การหักกลบสนิทรัพย์ทางการเงินกบั

หนี้สนิทางการเงิน 

ปรับปรงุตามค านิยามใหม่ 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 



สรปุการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของร่าง TAS 107  

(ปรับปรุง 2559) 

การเปิดเผยขอ้มูล ปรับปรงุตามค านิยามใหม่ 

• การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบันโยบายการ

บริหารความเสี่ยง 

• เงื่อนไข ข้อตกลงและนโยบายการบัญชี 

• ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ย ปรับปรงุตามค านิยามใหม่ 

• ความเสี่ยงด้านเครดิต ปรับปรงุตามค านิยามใหม่ 

• มูลค่ายุติธรรม ปรับปรงุตาม IFRS 7 (BV 

2015) 

• สนิทรัพย์ทางการเงนิที่แสดงด้วย

จ านวนที่สงูกว่ามูลค่ายุติธรรม 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 



สรปุการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของร่าง TAS 107  

(ปรับปรุง 2559) 

การเปิดเผยขอ้มูล (ต่อ) 

• การป้องกนัความเสี่ยงของรายการใน

อนาคตที่คาดว่าจะเกดิ 

• เงนิลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน รวมข้อก าหนดการเปิดเผย

ข้อมูลตาม TAS 105 

• การเปิดเผยข้อมูลอื่น ปรับปรงุการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกบันโยบายการบัญชี 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง ปรับปรงุการปฏบิัติในช่วง

เปล่ียนแปลง 

วนัถอืปฏิบติั ปรับปรงุวันที่มีผลบังคับใช้ 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 



ขอบเขต 

• ถอืปฏิบติักบัเครื่องมือทางการเงินทุกประเภท ยกเวน้ 

• เงินลงทุนในบริษัทย่อย ตาม TFRS 10 และ TAS 27 

• เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ตาม TFRS 11 และ TAS 28  

• สทิธแิละภาระผูกพันของนายจ้างซ่ึงเกดิจากโครงการผลประโยชน์ของ

พนักงาน ตาม TAS 19 

• สญัญาและภาระผูกพันของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑต์าม TFRS 2 

• สญัญาประกนัภัยตาม TFRS 4 

ปรับปรุงขอบเขตให้อ้างองิ

กบัมาตรฐานที่เป็นปัจจุบัน 

ปรับปรงุ 



ค านิยาม 

• เพิม่ค านิยามของตราสารอนุพนัธ ์ตาม IFRS 9 (BV 2015) 

ตราสารอนุพนัธ ์หมายถงึ เคร่ืองมือทางการเงิน  หรือสญัญาอื่น

ภายใต้ขอบเขตของ TAS ฉบับนี้  โดยมีลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้  

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าจะเป็นไปตามการเปล่ียนแปลงของตัวแปรที่ระบุ

ไว้ในสญัญา หรือตัวแปรอื่น ในกรณีที่ตัวแปรไม่เป็นตัวเงิน ตัวแปรน้ันจะไม่

เฉพาะเจาะจงกบัคู่สญัญาเท่าน้ัน (บางคร้ังเรียกว่า รายการอ้างองิ) 

ไม่มีการจ่ายเงินลงทุนสทุธเิมื่อเร่ิมแรก หรือจ่ายด้วยจ านวนเพียงเลก็น้อย 

การรับหรือจ่ายช าระจะกระท าในอนาคต 

ใหม่ 



ค านิยาม (ต่อ) 

• ปรบัปรุงนิยามของมูลค่ายุติธรรม ตาม TFRS 13 

TAS 107 เดิม 

จ านวนเงินที่ผู้ซ้ือและผู้ขายตกลง

แลกเปล่ียนสนิทรัพย์กนัในขณะที่

ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็

ใจในการแลกเปล่ียน และสามารถ

ต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอสิระ

ในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความ

เกี่ยวข้องกนั 

ร่าง TAS 107 (ปรบัปรุง 

2559) 

ราคาที่จะได้รับจากการขาย

สนิทรัพย์ หรือจะจ่ายเพ่ือโอน

หน้ีสนิในรายการที่เกดิข้ึนใน

สภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ 

วันที่วัดมูลค่า (ดู TFRS 13) 

ปรับปรงุ 



การเปิดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรม 

• ปรบัปรุงขอ้ก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัมูลค่ายุติธรรม ตาม IFRS 7 

 ร่าง TAS 107 ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ทาง

การเงินและหนี้สนิทางการเงินแต่ละประเภท  

 ให้ผู้ใช้งบการเงินเปรียบเทยีบมูลค่าตามบัญชีกบัมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์และหนี้สนิแต่ละประเภทดังกล่าวได้  

 ต้องจัดกลุ่มสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินเป็นประเภท

ต่างๆ แต่จะหักกลบสนิทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิทางการเงินได้เมื่อ

เข้าเง่ือนไขเท่าน้ัน 

ปรับปรงุ 



การเปิดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรม 

 หากกิจการไม่ได้รับรู้ก าไรหรือขาดทุนในการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินหรือ

หน้ีสินทางการเงินเมื่อเร่ิมแรก เน่ืองจากมูลค่ายุติธรรมน้ันไม่สามารถ

ประมาณได้ ต้องเปิดเผยข้อมูล ดังนี้  

 นโยบายการบัญชีในการรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากผลแตกต่างระหว่าง

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้รายการเร่ิมแรกกบัราคาของรายการ 

 ยอดรวมของผลแตกต่างซึ่งรับรู้ ในก าไรหรือขาดทุน ณ วันต้นงวด และ

วันสิ้นงวด รวมถึงการกระทบยอด 

 เหตุผลที่สรุปว่าราคาของรายการไม่ใช่หลักฐานที่แสดงมูลค่ายุติธรรมที่

ดีที่สดุ รวมถึงหลักฐานที่ใช้สนับสนุนมูลค่ายุติธรรม 

ปรับปรงุ 



การเปิดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรม 

 ไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัมูลค่ายุติธรรมของรายการดังต่อไปนี้  

1. เมื่อมูลค่าตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกบัมูลค่ายุติธรรม (เช่น ลูกหนี้

การค้าและเจ้าหนี้การค้าระยะสั้น) 

2. เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพ

คล่อง (ข้อมูลระดับ 1) หรือ ตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวโยงกบัตราสาร

ทุนดังกล่าว ซึ่งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนเนื่องจากไม่สามารถวัดมูลค่า

ยุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถอื และเงินลงทุนประเภทเงินลงทุนทั่วไป 

3. สัญญาที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ (ตาม 

TFRS 4) เมื่อไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถอื 

ปรับปรงุ 



การเปิดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรม 

 กรณีที่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลตามข้อ 2 หรือ 3 ที่กล่าวถึงก่อนหน้าน้ี เน่ืองจาก

ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล 

ดังนี้  

 ข้อเทจ็จริงที่ว่ากิจการไม่ได้เปิดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรมเน่ืองจากไม่

สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ 

 รายละเอียดของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่าตามบัญชี และสาเหตุที่ไม่

สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ 

 ข้อมูลเกี่ยวกบัตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว 

 ข้อมูลที่ ว่ากิจการมีความตั้ งใจที่จะจ าหน่ายเคร่ืองมือทางการเงิน

ดังกล่าวหรือไม่ และจะจ าหน่ายอย่างไร 

ปรับปรงุ 



การเปิดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรม 

 กรณีที่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลตามข้อ 2 หรือ 3 ที่กล่าวถึงก่อนหน้าน้ี เน่ืองจาก

ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล 

ดังนี้  (ต่อ) 

 ในกรณทีี่มีการตัดรายการเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงในอดีตไม่สามารถวัด

มูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถอืออกจากบัญชี กจิการต้องเปิดเผย 

• ข้อเทจ็จริงดังกล่าว  

• มูลค่าตามบัญชี ณ จุดเวลาที่ตัดรายการออกจากบัญชี และ 

• มูลค่าของผลก าไรหรือขาดทุนที่ได้รับรู้ 

ปรับปรงุ 



เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

 ร่าง TAS 107 (ปรบัปรุง 2559) ไดน้ าขอ้ก าหนดเรื่องการเปิดเผย

ขอ้มูลใน TAS 105 (ฉบบัเดิม) มารวมไวเ้พือ่ใหส้ะดวกต่อการอา้งอิง 

 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

ดังนี้  

 รายการที่มีนัยส าคัญที่รวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุนดังต่อไปน้ี 

• รายได้ดอกเบ้ีย ค่าสทิธ ิและเงินปันผลที่เกดิจากเงินลงทุนช่ัวคราว

และเงินลงทุนระยะยาว 

• จ านวนรวมของสิ่งตอบแทนจากการขายเงินลงทุนแต่ละประเภท 

• จ านวนรวมของรายการก าไรและจ านวนรวมของรายการขาดทุนที่

เกิดจากการโอนเปล่ียนหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นหลักทรัพย์เพ่ือ

ค้า 

ปรับปรงุ 

จาก TAS 105 



เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

 รายการที่มีนัยส าคัญที่รวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุนดังต่อไปน้ี (ต่อ) 

• จ านวนรวมของรายการก าไรและจ านวนรวมของรายการขาดทุน

จากการจ าหน่ายเงินลงทุนแต่ละประเภท 

• จ านวนรวมของรายการก าไรและจ านวนรวมของรายการขาดทุนที่

ยังไม่เกดิขึ้นของหลักทรัพย์เพ่ือค้าและเงินลงทุนทั่วไป 

 การเปล่ียนแปลงในระหว่างงวดของส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า

และลักษณะของการเปล่ียนแปลงน้ัน 

 เงินลงทุนเผื่อขาย แสดงจ านวนเงินแยกต่างหากระหว่างก าไรหรือขาดทุนที่

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในระหว่างงวดและจ านวนที่จัดประเภทจาก

ส่วนของเจ้าของไปก าไรหรือขาดทุนในระหว่างงวด 

 

ปรับปรงุ 

จาก TAS 105 



เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

 ต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับการขายหรือการโอนเปล่ียนประเภทตราสารหน้ีที่

จะถือจนครบก าหนดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปน้ี 

 จ านวนต้นทุนตัดจ าหน่ายของหลักทรัพย์ที่ มีการขายหรือการโอน

เปล่ียน 

 จ านวนรวมของรายการก าไรหรือขาดทุนสทุธทิี่เกดิขึ้น 

 จ านวนรวมของรายการก าไรหรือขาดทุนสทุธทิี่ยังไม่เกดิข้ึน 

 สถานการณ์ที่ท าให้กิจการเปล่ียนความตั้งใจที่จะถือตราสารหน้ีไปจน

ครบก าหนด ตาม TAS 105.14 ท าให้กจิการขายหรือโอนเปล่ียนตรา

สาร 

ปรับปรงุ 

จาก TAS 105 



เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
 อาจเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ีเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจงบการเงินได้ดี

ยิ่งขึ้น 

 การวิเคราะห์เงินลงทุนระยะยาวตามประเภทของเงินลงทุน 

 รายละเอียดเกี่ยวกับเงินลงทุนที่ มีสัดส่วนอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ

สนิทรัพย์ของกจิการ 

ปรับปรงุ 

จาก TAS 105 



การเปิดเผยข้อมูลอื่น 

 เพ่ือให้สอดคล้องกบั TAS 1 ย่อหน้าที่ 117 กจิการต้องเปิดเผย 

 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  

 เกณฑก์ารวัดมูลค่าที่ใช้ในการจัดท างบการเงินและ 

 นโยบายการบัญชีอื่นๆ ที่ใช้ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัความเข้าใจในงบการเงิน 

ปรับปรงุ 



วันถอืปฏบิัติ 
 ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เ ร่ิมในหรือหลัง 

วนัที่ 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 

 สนับสนุนให้น าไปใช้ก่อนวันถอืปฏบิัติ (ต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว) 

การปฏบิตัใินช่วงเปล่ียนแปลง 

 TAS ฉบับน้ีมีการปรับปรุงเนื่องจากมีการประกาศใช้ TFRS 13 

 ให้กิจการถือปฏบัิติเกี่ยวกับการปรับปรุงของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเม่ือ

ถือปฏบิัติตาม TFRS 13 

 



Thank you 

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any 
particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no 
guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the 
future. No one should act upon such information without appropriate professional advice after a thorough examination 
of the particular situation. Materials published may only be reproduced with the consent of FAP. 
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ร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่107 (ปรบัปรุง 2559)  

เรือ่ง การบญัชีส าหรบัเงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน 

ร่างมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ปรับปรุงโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี  

สภาวิชาชีพบัญชี มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น  และอยู่ระหว่างการน า เสนอคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลัง 

สรุปสาระส าคัญที่เปล่ียนแปลง  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้มีการปรับปรุงจากฉบับเดิม โดยปรับปรุงค านิยามของมูลค่า

ยุติธรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

การวัดมูลค่ายุติธรรม และปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมให้สอดคล้องกับ 

(IFRS 7, “Financial Instruments: Disclosures”) ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสดุในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (Bound volume 2015 

Consolidated without early application) โดยมีเน้ือหาสาระไม่แตกต่างกนั 

 คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี จึงขอความร่วมมือจากท่านในการแสดงข้อคิดเหน็และ

ข้อเสนอแนะภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยสามารถน าส่งข้อคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะของท่าน

ได้ที่  

ฝ่ายมาตรฐานการบัญชี  

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์  

เลขที่133 ถนนสขุุมวิท 21(อโศกมนตรี)  

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110  

 หรือ อเีมล academic-fap@fap.or.th  

 คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณ 

ในความร่วมมือมา ณ โอกาสน้ีด้วย 

 

ฝ่ายมาตรฐานการบญัชี 

โทร.02-685-2562 

Email: academic-fap@fap.or.th 

mailto:academic-fap@fap.or.th
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ร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่107 (ปรบัปรุง 2559) 

เรือ่ง 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน 

 

 

ค าแถลงการณ ์

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุง

ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540 (IAS No.32 

(revised 1998), “Financial Instruments: Disclosure and Presentation”) ซ่ึงมีการปรับปรุงโดย

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึง

เป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540 

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

Measurement”) โดยมีเน้ือหาสาระส าคัญไม่แตกต่างกนั 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้มีการปรับปรุงจากฉบับเดิม โดยปรับปรุงค านิยามของมูลค่ายุติธรรมให้

สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

(เมื่อมีการประกาศใช้) และปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมให้สอดคล้องกับ (IFRS 7, 

“Financial Instruments: Disclosures”) ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (Bound volume 2015 Consolidated without early 

application) โดยมีเน้ือหาสาระไม่แตกต่างกนั 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีประกอบด้วยข้อความที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนา เอน และข้อความที่พิมพ์ด้วย

ตัวอักษรปกติซ่ึงถือเป็นค าอธิบายเพ่ิมเติม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ถือปฏิบัติกับรายการที่ไม่มี

นัยส าคัญ 

 

วตัถุประสงค ์

ตลาดการเงินระหว่างประเทศที่พัฒนาและเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ท าให้มีการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน

รูปแบบต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ตั้งแต่ปฐมพันธ์ทางการเงิน เช่น หุ้นกู้ ไปจนถึงตราสารอนุพันธ์ เช่น 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึง

ความส าคัญของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ 

ไม่ว่าเคร่ืองมือทางการเงินนั้นจะเป็นรายการในงบแสดงฐานะการเงินหรือนอกงบแสดงฐานะการเงิน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีระบุถึงข้อก าหนดเกี่ยวกับการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

เคร่ืองมือทางการเงินทั้งที่เป็นรายการในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงรวมถึง

การจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินให้เป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจ้าของ และการจัดประเภทดอกเบ้ีย เงิน

ปันผล รายการก าไรและรายการขาดทุนที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ียังระบุถึงสถานการณ์ที่ท  าให้สินทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินสามารถหักกลบกนัได้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนเงิน 

จังหวะเวลา และความแน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงเกิดจากเคร่ืองมือทางการเงินและนโยบาย

การบัญชีที่ใช้กับเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน และสนับสนุนให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 

ลักษณะ และขอบเขตของการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและนโยบายการ

ควบคุมความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 
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ขอบเขต 

1 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใหถื้อปฏิบติักบัการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของเครือ่งมือทาง

การเงินทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นรายการทีร่ับรูห้รือทีไ่ม่ไดร้ับรูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้

รายการต่อไปน้ี 

1.1  เงินลงทุนในบริษัทย่อย ตามขอ้ก าหนดทีร่ะบุไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่

10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่27 (ปรับปรุง 

2559) เรือ่ง งบการเงินเฉพาะกิจการ  

1.2  เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ ตามขอ้ก าหนดทีร่ะบุไวใ้นมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การร่วมการงาน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่

28 (ปรบัปรุง 2559)  เรือ่ง เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  

1.3 สิทธิและภาระผูกพันของนายจา้งซึง่เกิดจากโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน ซึง่ถือปฏิบัติ

ตาม มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง ผลประโยชนข์องพนกังาน  

1.4 สญัญาและภาระผกูพนัของการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑต์ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 

1.5 สญัญาประกันภัยตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 

2559) เรือ่ง สญัญาประกนัภยั  

2 แม้ว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีจะไม่ต้องน ามาปฏบัิติกบัเงินลงทุนในบริษัทย่อย แต่ต้องน ามาปฏบัิติ

กับเคร่ืองมือทางการเงินทุกประเภทที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่โดยไม่ค านึงว่า

เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวจะถือหรือออกโดยบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อย 

3 สัญญาประกันภัยที่ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีคือ สัญญาตามนิยามสัญญา

ประกันภัยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญา

ประกนัภัย อย่างไรกต็ามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีครอบคลุมถึงเคร่ืองมือทางการเงินที่อยู่ในรูปของ

สญัญาค า้ประกนัทางการเงิน (ดูย่อหน้าที่ 45) ตัวอย่างเช่น การประกันภัยทางการเงินบางชนิดและ

สัญญาค า้ประกันการลงทุนที่ออกโดยกิจการประกันภัยหรือกิจการประเภทอื่น กิจการที่มีภาระ

ผูกพันตามสัญญาประกันภัยควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมา

ปฎิบัติเพ่ือแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันดังกล่าว ทั้งน้ี กิจการอาจเลือกถือ

ปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง สัญญาประกันภัย 

ส าหรับรายการที่เกิดจากสัญญาค า้ประกันทางการเงินได้ โดยผู้ออกอาจเลือกปฏบัิติเป็นรายสัญญา

ได้ แต่เม่ือเลือกวิธกีารบัญชีใดส าหรับแต่ละสญัญาแล้ว ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ (ดูมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาประกนัภัย)  
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4 กิจการต้องปฏิบั ติตามมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่ เกี่ ยวข้องกับเค ร่ืองมือทางการเ งิน 

นอกเหนือไปจากมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง สญัญาเช่า  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของ

ธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การน าเสนองบการเงิน รวมทั้งมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน) และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

5 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีครอบคลุมถึงสญัญาทีอิ่งกบัสินคา้ซึง่ใหสิ้ทธิแก่คู่สญัญาในการรบัหรือจ่าย

ช าระเป็นเงินสดหรือเครื่องมือทางการเงินอื่น กิจการตอ้งปฏิบัติกับสญัญาดงักล่าวเช่นเดียวกบัที่

ปฏิบติักบัเครือ่งมือทางการเงินประเภทอ่ืน เวน้แต่สญัญานัน้จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดทกุขอ้ต่อไปน้ี 

5.1  สญัญาท าขึ้นเพือ่การซ้ือขายสินคา้หรือเพือ่ใชป้ระโยชนจ์ากสินคา้ 

5.2  สญัญาท าขึ้นเพือ่วตัถปุระสงค์ตามย่อหนา้ที ่5.1 ณ วนัทีท่ าสญัญา 

5.3  สญัญายงัคงใหป้ระโยชนต์ามวตัถปุระสงค์ทีว่างไว ้

5.4  กิจการคาดวา่จะรบัหรือจา่ยช าระตามสญัญาดว้ยการส่งมอบสินคา้ 

 

ค านยิาม 

6 ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

เคร่ืองมอืทางการเงิน หมายถงึ สัญญาใด ๆ ที่ท าใหส้ินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่ง 

และหน้ีสินทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่ง

เพิ่มข้ึนในเวลาเดียวกัน 

สินทรัพยท์างการเงิน หมายถงึ สินทรัพยด์ังต่อไปน้ี 

ก) เงินสด 

ข) สิทธิตามสัญญาที่จะได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทาง

การเงินอ่ืนจากกิจการอ่ืน 

ค) สิทธิตามสัญญาที่จะแลกเปลี่ยนเคร่ืองมือทางการเงิน

ของกิจการกับเคร่ืองมือทางการเงินของกิจการอ่ืน

ภายใตเ้ง่ือนไขทีจ่ะเป็นประโยชนต่์อกิจการ 

ง) ตราสารทุนของกิจการอ่ืน 
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หน้ีสินทางการเงิน หมายถงึ สัญญาที่ท าให้กิจการเกิดภาระผูกพันที่จะตอ้งปฏิบัติตาม

ขอ้ใดขอ้หนึง่ดังต่อไปน้ี 

ก) ส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนให้แก่

กิจการอ่ืน 

ข) แลกเปลี่ยนเคร่ืองมือทางการเงินกับกิจการอ่ืนภายใต้

เง่ือนไขทีอ่าจท าใหกิ้จการเสียประโยชน ์

ตราสารทุน หมายถงึ สัญญาที่แสดงว่าผู ้ถือตราสารเป็นเจ้าของส่วนได้เสีย

คงเหลอืของกิจการทีไ่ปลงทุน 

ส่วนไดเ้สียคงเหลอื หมายถงึ สินทรัพยข์องกิจการทีเ่หลอือยู่ภายหลังที่ไดจ่้ายช าระหน้ีสิน

และค่าใชจ่้ายทัง้สิ้ นเมือ่เลกิกิจการ 

สินทรัพยท์างการเงินที่

เป็นตัวเงิน 

หมายถงึ สินทรัพย์ทางการเงินซึ่งระบุเป็นจ านวนเงินที่แน่นอนหรือ

เป็นจ านวนเงินทีส่ามารถทราบได ้

หน้ีสินทางการเงินที่

เป็นตัวเงิน 

หมายถงึ หน้ีสินทางการเงินซึ่งระบุเป็นจ านวนเงินที่แน่นอนหรือเป็น

จ านวนเงินทีส่ามารถทราบได ้

เคร่ืองมอืทางการเงิน

ทีเ่ป็นตัวเงิน 

หมายถงึ สินทรัพยท์างการเงินที่เป็นตัวเงินและหน้ีสินทางการเงินที่

เป็นตัวเงิน 

ตราสารอนุพนัธ์ หมายถงึ เคร่ืองมือทางการเงิน  หรือสัญญาอ่ืนภายใตข้อบเขตของ

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี โดยมีลักษณะทุกข้อ

ดังต่อไปน้ี 

1 การเปลี่ยนแปลงในมูล ค่าจะ เ ป็นไปตามการ

เปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่ระบุไว้ในสัญญา  เช่น  

อัตราดอกเบ้ีย  ราคาของเคร่ืองมือทางการเงิน  

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ  ดัชนีราคาหรือดัชนีอัตรา  อันดับความ

น่าเชื่อถือหรือดัชนีความน่าเชื่อถือ หรือตัวแปรอ่ืน 

ในกรณีที่ตัวแปรไม่เป็นตัวเงิน ตัวแปรนั้นจะไม่

เฉพาะเจาะจงกับคู่สัญญาเท่านั้น (บางคร้ังเรียกว่า 

รายการอา้งอิง) 

2 ไม่มกีารจ่ายเงินลงทุนสุทธิเมือ่เร่ิมแรก หรือจ่ายดว้ย

จ านวนเพยีงเล็กนอ้ยเมื่อเทียบกับสัญญาประเภทอ่ืน  

ซึ่งมีการตอบสนองในลักษณะเดียวกันต่อการ
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7 สญัญาบางชนิดอาจมีเงือ่นไขใหกิ้จการตอ้งจ่ายช าระภาระผูกพนัเป็นสินทรพัย์ทางการเงินหรือเป็น

ตราสารทุนของกิจการเอง หากจ านวนตราสารทุนทีกิ่จการตอ้งส่งมอบเปลีย่นแปลงไปตามการ

เปลีย่นแปลงของมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท าใหย้อดรวมของมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน

ทัง้ส้ินตอ้งส่งมอบเท่ากบัจ านวนภาระผูกพนัทีร่ะบุไวใ้นสญัญา และท าใหคู้่สญัญาไม่ตอ้งประสบกบั

ความเสีย่งจากการสูญเสียหรือไดร้ับประโยชน์จากราคาของตราสารทุนทีเ่ปลีย่นแปลงไป ภาระ

ผูกพนัดงักล่าวถือเป็นหน้ีสินทางการเงินซึง่ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีและฉบบัอื่นที่

เกีย่วขอ้ง 

8 ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีค าว่า “สัญญา” หรือ “ตามสัญญา” หมายถึง ข้อตกลงที่มีผลกระทบ

เชิงเศรษฐกจิต่อบุคคลต้ังแต่สองฝ่ายข้ึนไปซ่ึงเป็นข้อตกลงที่ไม่อาจหลีกเล่ียงได้เน่ืองจากมีผลบังคับ

ตามกฎหมาย เคร่ืองมือทางการเงินถือเป็นสญัญาอย่างหน่ึงซ่ึงมีหลายรูปแบบและไม่จ าเป็นต้องเป็น  

ลายลักษณ์อกัษร 

เปลีย่นแปลงของปัจจัยตลาด และ 

3 การรับหรือจ่ายช าระจะกระท าในอนาคต 

เคร่ืองมือป้องกนัความ

เส่ียง 

หมายถึง ตราสารอนุพนัธท่ี์ถูกก าหนดข้ึน หรือสินทรพัยท์างการเงินหรือ

หนี้ สินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ท่ีถูกก าหนดข้ึน

ส าหรบัการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ

อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงคาดว่ามูลค่ายุติธรรม

หรือกระแสเงินสดท่ีเปลี่ยนแปลงไปของตราสารอนุพนัธ ์หรือ

สินทรพัยท์างการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินดงักล่าวจะสามารถ

หกักลบกบัมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ของรายการท่ีก าหนดใหเ้ป็นรายการท่ีมีการป้องกนัความเสี่ยง  

มลูค่ายุติธรรม  หมายถงึ ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด 

ณ วันที่วัดมลูค่า (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ

ที ่13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวัดมลูค่ายุติธรรม) 

อัตราดอกเบ้ียที่แทจ้ริง หมายถงึ อัตราคิดลดที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่จะ

ไดรั้บในอนาคตเท่ากับราคาตามบัญชีของตราสารหนี้  
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9 ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีค าว่า “กิจการ” หมายรวมถึงบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท และหน่วยงาน

ของรัฐ 

10 การที่ค านิยามระบุว่าสินทรัพย์ทางการเงินเป็นสิทธิตามสัญญาที่จะท าให้กิจการได้รับสินทรัพย์ทาง

การเงินมิใช่เป็นการให้ค าจ ากัดความที่ซ า้ไปซ า้มา แต่สินทรัพย์ทางการเงินเป็นสิทธิตามสัญญาที่ท  า

ให้เกิดการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงจะท าให้สินทรัพย์ทางการเงิน หรือตราสารทุนของ

กจิการเพ่ิมข้ึนไม่ว่าสิทธิตามสัญญาจะเกี่ยวโยงกันเป็นลูกโซ่อย่างไร ในที่สุดการปฏบัิติตามสัญญาก็

จะท าให้กจิการได้รับเงินสดหรือตราสารทุนซ่ึงเป็นสนิทรัพย์ทางการเงินตามที่สญัญาระบุไว้ 

11 เคร่ืองมือทางการเงินหมายรวมถึง ปฐมพันธท์างการเงินซ่ึงได้แก่ ลูกหน้ี เจ้าหน้ี และหุ้นทุนและตรา

สารอนุพันธซ่ึ์งได้แก่ สิทธิเลือกทางการเงิน สัญญาอนาคต สัญญาล่วงหน้า สัญญาแลกเปล่ียนอัตรา

ดอกเบ้ีย และสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน อนุพันธ์ทางการเงินทุกชนิดไม่ว่าจะรับรู้หรือไม่รับรู้ใน 

งบแสดงฐานะการเงินถือเป็นเคร่ืองมือทางการเงินตามค านิยาม และอยู่ภายใต้ข้อก าหนดใน

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

12 ตราสารอนุพันธ์ก่อให้เกิดสิทธิกับคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงและภาระผูกพันกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงในการ

โอนความเสี่ยงทางการเงินที่มีอยู่ในปฐมพันธ์ทางการเงินที่ระบุไว้ ตราสารอนุพันธ์ไม่ท าให้เกิดการ

โอนปฐมพันธ์ทางการเงินที่เป็นที่มาของตราสารอนุพันธ์ไม่ว่าจะเป็นวันที่เร่ิมสัญญา หรือวันที่ครบ

ก าหนดสญัญาของตราสารอนุพันธน้ั์น 

13 สินทรัพย์ที่มีตัวตน เช่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  สินค้าคงเหลือ อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

และสินทรัพย์ตามสัญญาเช่ารวมทั้งสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น สิทธิบัตรและเคร่ืองหมายการค้าไม่ใช่

สนิทรัพย์ทางการเงินเน่ืองจากสินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนดังกล่าวแม้จะก่อให้เกิดกระแสเงิน

สดหรือสินทรัพย์ประเภทอื่นแก่กิจการในอนาคต แต่ไม่ท าให้กิจการมีสิทธิที่จะได้รับเงินสดหรือ

สนิทรัพย์ทางการเงินอื่นในปัจจุบัน 

14 สินทรัพย์ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการในรูปของสินค้าหรือบริการ

แทนที่จะก่อให้เกิดสิทธิในการได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นไม่ถือเป็นสินทรัพย์ทาง

การเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ในท านองเดียวกัน รายการบางรายการไม่ถือเป็นหน้ีสินทาง

การเงินเน่ืองจากประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของทรัพยากรที่กิจการจะสูญเสียอยู่ในรูปของการส่งมอบ

สนิค้าหรือการให้บริการซ่ึงไม่ใช่เงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น เช่น รายได้รอการตัดบัญชีและ

ภาระผูกพันจากการรับประกนั 

15 หน้ีสนิหรือสินทรัพย์ซ่ึงโดยลักษณะแล้วไม่ได้เกิดจากข้อผูกพันตามสัญญา เช่น ภาษีเงินได้ที่กิจการ

ต้องจ่ายตามข้อก าหนดทางกฎหมาย ไม่ถือเป็นหน้ีสนิทางการเงินหรือสนิทรัพย์ทางการเงิน 
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16 สทิธแิละภาระผูกพันตามสญัญาซ่ึงไม่ท าให้เกดิการโอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่ถือเป็นเคร่ืองมือทาง

การเงินตามค านิยาม ตัวอย่างเช่น สิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาที่เกิดจากสัญญาซ้ือขายสินค้า

ล่วงหน้าซ่ึงสามารถช าระด้วยการรับมอบหรือส่งมอบเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน สิทธิ

และภาระผูกพันตามสญัญาที่เกดิจากสญัญาเช่าด าเนินงานซ่ึงจ่ายช าระโดยการอนุญาตให้คู่สัญญาใช้

ประโยชน์ในสินทรัพย์ที่มีตัวตนกไ็ม่ถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน สิทธิและภาระผูกพันทั้งสองไม่ท า

ให้คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงมีสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับสินทรัพย์ทางการเงิน น่ันคือ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่

มีสทิธหิรือภาระผูกพันในปัจจุบันที่จะได้รับ ส่งมอบหรือแลกเปล่ียนสนิทรัพย์ทางการเงินระหว่างกนั 

17 การใช้สิทธิตามสัญญาหรือการเรียกร้องให้ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาอาจเกิดขึ้ นหรือไม่

เกดิขึ้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคต ตัวอย่างเช่น การค า้ประกันทางการเงินเป็นสิทธิตามสัญญาที่

ผู้ให้กู้จะได้รับเงินชดใช้จากผู้ค า้ประกัน ในขณะเดียวกันกเ็ป็นภาระผูกพันตามสัญญาที่ผู้ค า้ประกัน

จะต้องช าระเงินให้แก่ผู้ให้กู้หากผู้กู้ผิดนัดช าระหน้ี สิทธิและภาระผูกพันดังกล่าวเกิดขึ้ นเน่ืองจาก

เหตุการณ์ในอดีต (การเข้าค ้าประกัน) แม้ว่าการใช้สิทธิของผู้ให้กู้เพ่ือเรียกร้องให้ผู้ค า้ประกัน

ปฏิบัติตามภาระผูกพันจะข้ึนอยู่กับการที่ ผู้กู้จะผิดนัดช าระหน้ีหรือไม่ในอนาคต สิทธิและภาระ

ผูกพันตามตัวอย่างถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินตามค านิยาม แม้ว่าจะไม่เข้า

เง่ือนไขการรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

18 ภาระผูกพันของกจิการในการส่งมอบหรือออกตราสารทุนของกิจการเอง เช่น สิทธิเลือกซ้ือหรือขาย

หุ้นหรือใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้น ถือเป็นตราสารทุนแต่ไม่ถือเป็นหน้ีสินทางการเงินทั้งน้ีเพราะ

กิจการไม่มีภาระผูกพันที่จะส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น นอกจากน้ีต้นทุนที่เกิดจาก

การซ้ือสิทธิเพ่ือให้กิจการสามารถซ้ือคืนตราสารทุนของตนจากบุคคลอื่นต้องน าไปหักจากส่วนของ

เจ้าของ เน่ืองจากต้นทุนดังกล่าวไม่ถือเป็นสนิทรัพย์ทางการเงิน 

19 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

รวมของกิจการไม่ใช่หน้ีสินทางการเงินหรือตราสารทุนของกิจการ กิจการเพียงแต่แสดงส่วนได้เสีย

ของบุคคลอื่นซ่ึงมีอยู่ในส่วนของเจ้าของและในรายได้ของบริษัทย่อยตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) ดังน้ัน ในการ

จัดท างบการเงินรวม บริษัทใหญ่จะตัดบัญชีเคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตราสารทุนของบริษัทย่อยกับ

ส่วนที่เป็นเงินลงทุนของบริษัทใหญ่และแสดงตราสารทุนส่วนที่เหลือเป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ

ควบคุมภายใต้ส่วนของเจ้าของในงบการเงินรวม เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นหน้ีสินทางการเงินของ

บริษัทย่อยยังคงแสดงเป็นหน้ีสนิในงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทใหญ่ เว้นแต่จะเป็นรายการ

ระหว่างกลุ่มกจิการเดียวกนัซ่ึงต้องตัดออกไปในการจัดท างบการเงินรวม ทั้งน้ีวิธีปฏบัิติในการจัดท า

งบการเงินรวมจะไม่มีผลกระทบต่อการแสดงรายการในงบการเงินของบริษัทย่อย 
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การแสดงรายการ 

หนี้ สินหรือส่วนของเจา้ของ 

20  ณ วันที่รับรู้เมื่อเร่ิมแรก กิจการที่ออกเคร่ืองมือทางการเงินตอ้งแยกประเภทเคร่ืองมือทาง

การเงินหรือองค์ประกอบของเคร่ืองมอืทางการเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจา้ของโดยพจิารณา

ตามเนื้ อหาเชิงเศรษฐกิจและค านิยามหน้ีสินทางการเงินและตราสารทุน 

21 กิจการที่ออกเคร่ืองมือทางการเงินต้องจัดประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินน้ันในงบแสดงฐานะ

การเงินโดยค านึงถึงเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจมากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย แม้ว่าตามปกติเน้ือหาตาม

สัญญากับรูปแบบทางกฎหมายจะสอดคล้องกันแต่ก็มีบางกรณีที่ไม่เป็นเช่นน้ัน ตัวอย่างเช่น 

เคร่ืองมือทางการเงินบางชนิด มีรูปแบบทางกฎหมายเป็นส่วนของเจ้าของแต่โดยเน้ือหาเชิง

เศรษฐกจิคือหน้ีสิน และเคร่ืองมือทางการเงินบางชนิดมีลักษณะผสมระหว่างตราสารทุนและหน้ีสิน

ทางการเงิน กิจการต้องประเมินเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจเพ่ือจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วันที่

รับรู้เม่ือเร่ิมแรก และต้องคงการจัดประเภทเดิมไว้จนกว่าจะมีเหตุการณ์เปล่ียนแปลงที่ท  าให้ไม่ต้อง

น าเคร่ืองมือทางการเงินนั้นมาแสดงในงบแสดงฐานะการเงินของกจิการอกีต่อไป 

22 ลักษณะส าคัญที่ใช้ในการจ าแนกหน้ีสินทางการเงินออกจากตราสารทุนคือ ภาระผูกพันตามสัญญา

ซ่ึงกิจการที่ออกเคร่ืองมือทางการเงินต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้แก่ผู้ถือ

เคร่ืองมือทางการเงิน หรือต้องน าเคร่ืองมือทางการเงินอื่นไปแลกเปล่ียนกบัเคร่ืองมือทางการเงินที่ผู้

ถือมีอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่อาจท าให้กิจการเสียประโยชน์ เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงก่อให้เกิดภาระ

ผูกพันตามสัญญาจะถือเป็นหน้ีสินทางการเงินตามค านิยามไม่ว่าภาระผูกพันน้ันจะจ่ายช าระใน

ลักษณะใด การที่กิจการไม่สามารถปฏบัิติตามภาระผูกพันในสัญญาเน่ืองจากข้อจ ากัดบางประการ

ไม่ท าให้ภาระผูกพันของกิจการหรือสิทธิของผู้ถือหมดไป ตัวอย่างของข้อจ ากัดที่อาจเกิดข้ึนได้แก่ 

กิจการไม่สามารถหาเงินตราต่างประเทศมาช าระหน้ีสินได้ หรือกิจการต้องได้รับอนุมัติการจ่ายเงิน

จากหน่วยงานก ากบัดูแลก่อนที่จะจ่ายช าระหน้ีสนิใด ๆ 

23 เม่ือเคร่ืองมือทางการเงินไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันตามสัญญาที่ท  าให้กิจการต้องส่งมอบเงินสดหรือ

สนิทรัพย์ทางการเงินอื่น หรือต้องน าเคร่ืองมือทางการเงินอื่นไปแลกเปล่ียนภายใต้เง่ือนไขที่อาจท า

ให้กจิการเสยีประโยชน์ เคร่ืองมือทางการเงินนั้นถือเป็นตราสารทุน แม้ว่าผู้ถือตราสารทุนอาจมีสิทธิ

ได้รับเงินปันผลหรือส่วนแบ่งอื่นตามสัดส่วนของส่วนของเจ้าของแต่กิจการไม่มีภาระผูกพันตาม

สญัญาที่จะต้องจ่ายส่วนแบ่งดังกล่าว 

24 หุ้นบุริมสิทธิซ่ึงให้สิทธิกิจการที่ออกหุ้นในการบังคับไถ่ถอนด้วยจ านวนเงินที่แน่นอนหรือที่สามารถ

ทราบได้ ณ วันที่ก  าหนดไว้หรือวันที่ทราบได้ หรือหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงให้สิทธิแก่ผู้ถือในการเรียกร้องให้

กิจการ ไถ่ถอนหุ้นในหรือหลังวันที่ที่ก  าหนดไว้ด้วยจ านวนเงินที่แน่นอนหรือที่สามารถทราบได้ หุ้น
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บุริมสทิธน้ัินถือเป็นหน้ีสนิทางการเงินตามค านิยามโดยต้องจัดประเภทเป็นหน้ีสินและแสดงรายการ

ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรกต็าม หุ้นบุริมสิทธิอาจไม่ระบุภาระผูกพันข้างต้นไว้อย่างชัดเจน 

แต่ภาระผูกพันดังกล่าวอาจเกิดขึ้ นทางอ้อมโดยอาศัยเง่ือนไขหรือสภาพการณ์บางประการ 

ตัวอย่างเช่น หุ้นบุริมสทิธซ่ึิงไม่ระบุให้มีการบังคับไถ่ถอนหรือไม่ระบุให้ผู้ถือมีสิทธิเลือกที่จะไถ่ถอน 

อาจก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราเร่งหรือสูงจนท าให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่

จะต้องจ่ายในอนาคตอนัใกล้สงูจนกระทั่งกิจการที่ออกหุ้นบุริมสิทธิจ าต้องไถ่ถอนหุ้นน้ันด้วยเหตุผล

ทางเศรษฐกจิ  

ในกรณีน้ีกจิการต้องจัดประเภทหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวเป็นหน้ีสินทางการเงิน เน่ืองจากกิจการแทบไม่

มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิน้ัน ในท านองเดียวกันหากเคร่ืองมือทางการเงินที่

เรียกว่าเป็นหุ้นให้สิทธิเลือกที่จะไถ่ถอนแก่ผู้ถือเม่ือเหตุการณ์บางอย่างเกิดข้ึนโดยเหตุการณ์น้ันมี

โอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างแน่นอน เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวต้องจัดประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงิน 

ณ วันที่รับรู้เมื่อเร่ิมแรก ตามเน้ือหาเชิงเศรษฐกจิของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น 

 

การจดัประเภทเครือ่งมือทางการเงินแบบผสมทางดา้นผูอ้อก 

25 กิจการที่ออกเคร่ืองมือทางการเงินซึ่งมีองค์ประกอบที่มีลักษณะเป็นทั้งหน้ีสินและส่วนของ

เจ้าของต้องจัดประเภทองค์ประกอบดังกล่าวแยกจากกันในงบแสดงฐานะการเงิน ตาม

ขอ้ก าหนดทีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ที ่20 

26 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กิจการที่ออกเคร่ืองมือทางการเงินต้องแสดงองค์ประกอบของ

เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นหน้ีสินแยกจากส่วนที่เป็นส่วนของเจ้าของเพ่ือแสดงรายการในงบแสดง

ฐานะการเงิน การก าหนดให้เคร่ืองมือทางการเงินมีลักษณะเป็นทั้งหน้ีสินและส่วนของเจ้าของอยู่ใน

รายการเดียวเป็นการก าหนดข้ึนตามรูปแบบทางกฎหมายมากกว่าที่จะค านึงถึงเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจ

ดังน้ัน ฐานะการเงินของกิจการจะแสดงอย่างเที่ยงธรรมย่ิงข้ึนหากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนที่เป็น

หน้ีสนิจะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินแยกจากส่วนที่เป็นส่วนของเจ้าของ 

27 ในการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน กจิการต้องรับรู้องค์ประกอบต่าง ๆ ของเคร่ืองมือทาง

การเงินแยกจากกัน โดยเฉพาะเมื่อเคร่ืองมือทางการเงินก่อให้เกิดหน้ีสินทางการเงินแก่ผู้ออก

ในขณะเดียวกับที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการแปลงเคร่ืองมือทางการเงินน้ันเป็นตราสารทุนของผู้ออก 

ตัวอย่างเช่น เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ ทางด้านผู้ออกแล้วเคร่ืองมือทางการเงิน

ดังกล่าวประกอบด้วยองค์ประกอบสองส่วน คือ หน้ีสินทางการเงิน (สัญญาที่จะส่งมอบเงินสดหรือ

สินทรัพย์ทางการเงินอื่น) และตราสารทุน (การให้สิทธิแก่ผู้ถือในการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้น

สามัญของผู้ออกภายในระยะเวลาที่ก  าหนด) การออกเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวจะมีผลกระทบ
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เชิงเศรษฐกิจเช่นเดียวกับการออกตราสารหน้ีที่มีเง่ือนไขการไถ่ถอนก่อนก าหนดพร้อมใบส าคัญ

แสดงสทิธซ้ืิอหุ้นสามัญ หรือการออกตราสารหน้ีพร้อมใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ ดังน้ัน ไม่ว่า

กรณีใด ๆ ผู้ออกเคร่ืองมือทางการเงินต้องแสดงองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสินแยกจากองค์ประกอบที่

เป็นส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงิน 

28 เคร่ืองมือทางการเงินแปลงสภาพซ่ึงจัดประเภทโดยการแยกหน้ีสินออกจากส่วนของเจ้าของต้องคง

การจัดประเภทเดิมไว้ ผู้ออกต้องไม่เปล่ียนแปลงการจัดประเภทด้วยเหตุผลที่ว่ามีความเป็นไปได้

มากข้ึนที่ผู้ถือจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เน่ืองจากผู้ถืออาจไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพตามที่คาดไว้ทั้งที่ดู

เหมือนว่าผู้ถือจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนหากเลือกที่จะใช้สิทธิน้ันเพราะผู้ถืออาจมี

เหตุผลบางประการ เช่น ผลกระทบทางภาษีที่แตกต่างจากผู้ถือรายอื่น นอกจากน้ีความเป็นไปได้ที่ผู้

ถือจะเลือกใช้สิทธิดังกล่าวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา ดังน้ันภาระผูกพันที่กิจการต้องจ่าย

ช าระเงินในอนาคตยังคงมีอยู่จนกระทั่งเคร่ืองมือทางการเงินน้ันหมดสภาพโดยการครบก าหนดอายุ

การแปลงสภาพหรือโดยวิธกีารอื่น 

29 เคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมอาจประกอบด้วยหน้ีสินที่ไม่ใช่หน้ีสินทางการเงิน ตัวอย่างเช่น 

เคร่ืองมือทางการเงินอาจให้สิทธิแก่ผู้ถือที่จะได้รับช าระเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

เช่น สนิค้า พร้อมกบัให้สทิธผู้ิถือที่จะเลือกรับช าระเป็นหุ้นของกจิการแทนการรับช าระเป็นสินค้า ใน

กรณีน้ี กิจการต้องแยกเคร่ืองมือทางการเงินออกเป็นองค์ประกอบและต้องรับรู้องค์ประกอบที่เป็น

ตราสารทุน (สทิธเิลือกที่จะรับช าระเป็นหุ้น) แยกจากองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิ ไม่ว่าหน้ีสินดังกล่าว

จะเป็นหน้ีสนิทางการเงินหรือไม่ 

30 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ครอบคลุมถึงการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน หน้ีสินทางการเงินและ

ตราสารทุน ดังน้ัน จึงไม่ได้อธิบายถึงวิธีการก าหนดราคาตามบัญชีให้กับองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน

และที่เป็นส่วนของเจ้าของในเคร่ืองมือทางการเงินเดียวกนั อย่างไรกต็ามวิธีการที่อาจน ามาใช้ในการ

วัดมูลค่ามีดังต่อไปนี้  

30.1 วัดมูลค่ายุติธรรม (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้)) ขององค์ประกอบที่สามารถวัดมูลค่าได้ง่าย

ที่สุดก่อน แล้วจึงน าไปหักจากมูลค่าทั้งสิ้ นของเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือให้ได้มูลค่าของ

องค์ประกอบที่วัดมูลค่าได้ยากกว่า ซ่ึงตามปกติองค์ประกอบที่วัดมูลค่าได้ง่ายที่สุดคือ ตรา

สารทุน 

30.2 วัดมูลค่าขององค์ประกอบส่วนที่เป็นหน้ีสินแยกจากส่วนที่เป็นส่วนของเจ้าของตามสัดส่วน

ของมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบทั้งสอง โดยมูลค่าที่ก  าหนดข้ึนขององค์ประกอบทั้งสอง

รวมกนัต้องเทา่กบัมูลค่าทั้งสิ้นของเคร่ืองมือทางการเงิน 
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จ านวนรวมของราคาตามบัญชีที่ก  าหนดให้กับองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสินและที่เป็นส่วนของเจ้าของ 

ณ วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกต้องเท่ากับราคาตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงินน้ันเสมอ กิจการต้องไม่

บันทกึรายการก าไรหรือรายการขาดทุนจากการรับรู้หรือแยกแสดงองค์ประกอบของเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

31 ส าหรับวิธีการวัดมูลค่าในย่อหน้าที่ 30.1 ข้ันแรกกิจการที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องก าหนดราคา

ตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงิน โดยอาจค านวณจากกระแสเงินสดของเงินต้นและดอกเบ้ียที่ต้อง

จ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียในตลาดที่เป็นอยู่ขณะน้ันของหน้ีสินทางการเงินที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกนัซ่ึงไม่มีองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของรวมอยู่ ขั้นต่อไปกิจการต้องก าหนดราคาตาม

บัญชีของตราสารทุนซ่ึงในที่น้ีคือสิทธิเลือกแปลงสภาพหุ้นกู้ให้เป็นหุ้นสามัญ โดยหักราคาตามบัญชี

ของหน้ีสินทางการเงินจากมูลค่าทั้งสิ้ นของเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน ส าหรับวิธีการวัดมูลค่าใน ย่อ

หน้าที่ 30.2 กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้โดยพิจารณาตามข้อก าหนดของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่  13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่ อมีการ

ประกาศใช้) ตัวอย่างเช่น กิจการอาจก าหนดจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตและวัด

มูลค่ายุติธรรมของสิทธิเลือกแปลงสภาพ โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของสิทธิเลือกแปลงสภาพซ่ึง

มีลักษณะคล้ายคลึงกนัหรือโดยการใช้แบบจ าลองการวัดมูลค่าสิทธิเลือก สัดส่วนของมูลค่ายุติธรรม

ที่ก  าหนดให้กับองค์ประกอบทั้งสองต้องน ามาใช้ในการปันส่วนเคร่ืองมือทางการเงิน เพ่ือท าให้

ผลรวมของราคาตามบัญชีที่ก  าหนดให้กับองค์ประกอบแต่ละส่วนมีจ านวนเท่ากับสิ่งตอบแทนที่

ได้รับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 

ดอกเบี้ ย เงินปันผล รายการก าไรและรายการขาดทุน 

32 ดอกเบ้ีย เงินปันผล รายการก าไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากเคร่ืองมือทางการเงินหรือ

องค์ประกอบของเคร่ืองมอืทางการเงินทีจั่ดประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินตอ้งแสดงเป็นรายได้

หรือค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผูถ้ือเคร่ืองมือทางการเงินที่จัด

ประเภทเป็นตราสารทุนถอืเป็นการแบ่งปันส่วนทุนซึ่งตอ้งน าไปหักจากส่วนของเจา้ของโดยตรง 

33 การจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเป็นเคร่ืองก าหนดว่า ดอกเบ้ีย เงินปันผล 

รายการก าไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากเคร่ืองมือทางการเงินจะถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายและ

ต้องแสดงในก าไรหรือขาดทุนหรือไม่ เช่น เงินปันผลจ่ายของหุ้นที่จัดประเภทเป็นหน้ีสินต้องถือเป็น

ค่าใช้จ่ายและแสดงในก าไรหรือขาดทุนเช่นเดียวกับดอกเบ้ียจ่ายของหุ้นกู้ ในท านองเดียวกัน 

รายการก าไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการไถ่ถอนหรือการกู้ใหม่เพ่ือช าระคืนหน้ีเก่าของ
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เคร่ืองมือทางการเงินที่จัดประเภทเป็นหน้ีสนิต้องแสดงเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน 

ส่วนรายการก าไรหรือรายการขาดทุนที่เกิดจากการไถ่ถอนหรือการกู้ใหม่เพ่ือช าระคืนหน้ีเก่าของ

เคร่ืองมือทางการเงินที่จัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของต้องแสดงเป็นรายการเปล่ียนแปลงในส่วน

ของเจ้าของ 

34 เงินปันผลที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายอาจแสดงในก าไรหรือขาดทุนรวมกับดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินอื่นหรือ

แสดงเป็นรายการแยกต่างหาก กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบ้ียและเงินปันผลตาม

ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบัน

การเงินที่คล้ายคลึงกัน ในบางสถานการณ์การแยกแสดงดอกเบ้ียจ่ายและเงินปันผลในก าไรหรือ

ขาดทุนอาจให้ข้อมูลที่ดีย่ิงข้ึน หากดอกเบ้ียจ่ายและเงินปันผลน้ันแตกต่างกันอย่างเป็นสาระส าคัญ

ในด้านต่าง ๆ เช่น การค านวณภาษีเงินได้ นอกจากน้ี กจิการต้องเปิดเผยจ านวนผลกระทบทางภาษี

เงินได้ตามข้อก าหนดที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีของไทยเกี่ยวกับเร่ืองภาษีเงินได้ (ดูมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได้) 

 

การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน 

35 กิจการจะน าสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินน ามาหักกลบกันและแสดงจ านวนสุทธิ

ในงบแสดงฐานะการเงินไดก็้ต่อเมือ่เป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้ต่อไปน้ี 

35.1 กิจการมสีิทธิตามกฎหมายในการน าจ านวนที่รับรูไ้วใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบ

ลบหน้ีกัน 

35.2 กิจการตัง้ใจที่จะรับหรือจ่ายช าระจ านวนที่รับรูไ้วใ้นงบแสดงฐานะการเงินดว้ยยอดสุทธิ 

หรือตัง้ใจทีจ่ะรับประโยชนจ์ากสินทรัพยใ์นเวลาเดียวกับทีจ่่ายช าระหน้ีสิน 

36 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กิจการแสดงสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินด้วย

จ านวนสทุธเิมื่อจ านวนสุทธิน้ันสะท้อนให้เหน็ถึงประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่กจิการจะได้รับหรือต้องจ่ายช าระต้ังแต่สองอย่างข้ึนไป เฉพาะกรณีที่กิจการมีสิทธิและ

ตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายช าระเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ันด้วยจ านวนสุทธิกใ็ห้ถือว่ากิจการมีสินทรัพย์

ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินเพียงอย่างเดียว มิฉะน้ันกิจการต้องแยกแสดงสินทรัพย์ทาง

การเงินและหน้ีสินทางการเงินตามลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือแสดงให้เหน็ว่าเค ร่ืองมือ

ทางการเงินนั้นเป็นทั้งทรัพยากรและภาระผูกพันของกจิการ 

37 การหักกลบและแสดงสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

เป็นจ านวนสุทธิต่างจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน เน่ืองจากการหัก
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กลบไม่ท าให้กจิการต้องรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุน แต่การตัดบัญชีเคร่ืองมือทางการเงินจะท าให้

กจิการต้องล้างบัญชีเคร่ืองมือทางการเงินที่เคยบันทกึไว้ออกจากงบแสดงฐานะการเงินและอาจท าให้

กจิการต้องรับรู้รายการก าไรหรือรายการขาดทุน 

38 สิทธิตามกฎหมายในการหักกลบลบหน้ีคือ สิทธิตามกฎหมายของลูกหน้ีที่จะจ่ายช าระหรือหักหน้ี

ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยการหักกลบหน้ีสินซ่ึงเจ้าหน้ีและลูกหน้ีมีอยู่ระหว่างกันไม่ว่าสิทธิในการหัก

กลบลบหน้ีน้ันจะระบุไว้ในสัญญาหรือไม่ ในบางกรณี ลูกหน้ีอาจมีสิทธิตามกฎหมายที่จะน าลูกหน้ี

บุคคลที่สามมาหักกลบลบหน้ีกับเจ้าหน้ี หากทั้งสามฝ่ายตกลงร่วมกันที่จะให้สิทธิลูกหน้ีในการหัก

กลบลบหน้ีดังกล่าว 

39 สิทธิตามกฎหมายในการหักกลบลบหน้ีระหว่างสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินมี

ผลกระทบต่อสทิธแิละภาระผูกพันที่เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินน้ันและอาจ

มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของ

กจิการ อย่างไรกต็าม สทิธใินการหักกลบลบหน้ีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะท าให้กิจการสามารถ

หักกลบรายการในงบแสดงฐานะการเงินได้ กิจการต้องมีความต้ังใจที่จะใช้สิทธิเพ่ือให้ได้มาซ่ึง

ประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายช าระหน้ีสิน มิฉะน้ันสิทธิที่มีอยู่จะไม่มีผลกระทบต่อ

จ านวนและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ หากกิจการมีความต้ังใจที่จะใช้สิทธิ

ดังกล่าว การแสดงสนิทรัพย์และหน้ีสนิด้วยจ านวนสทุธจิะสะท้อนให้เหน็ถึงจ านวน จังหวะเวลา และ

ความเสี่ยงของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการได้อย่างเหมาะสมย่ิงขึ้ น อย่างไรก็

ตาม ความต้ังใจของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือทั้งสองฝ่ายที่จะช าระหน้ีกันด้วยจ านวนสุทธิโดยไม่

มีสทิธิในการหักกลบลบหน้ีตามกฎหมายถือว่าไม่เพียงพอที่จะท าให้กิจการสามารถหักกลบรายการ

ในงบแสดงฐานะการเงินได้ เน่ืองจากสทิธแิละภาระผูกพันที่เกี่ยวกบัสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินของแต่ละฝ่ายไม่ได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

40 ความต้ังใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจ่ายช าระหน้ีสินของกิจการอาจเป็นผลมาจาก 

ธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจ แต่ข้อก าหนดของตลาดการเงินและสถานการณ์ อื่นอาจจ ากัด

ความสามารถของกิจการในการช าระหน้ีด้วยจ านวนสุทธิหรือในการรับประโยชน์จากสินทรัพย์และ

จ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน หากกิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการหักกลบลบหน้ีแต่ไม่มีความ

ต้ังใจที่จะใช้สิทธิดังกล่าวกิจการต้องเปิดเผยถึงผลกระทบของสิทธิที่มีต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของ

กจิการตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 69 

41 การรับและจ่ายช าระเคร่ืองมือทางการเงินสองรายการในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะท าผ่านส านักหักบัญชี

ของตลาดการเงินที่มีการจัดต้ังอย่างเป็นระบบหรือท าโดยการแลกเปล่ียนกันเองโดยแท้จริงแล้วเป็น

การท าให้กิจการไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิตหรือความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เน่ืองจากกระแสเงินสด
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ของกจิการจะเทา่กบัจ านวนสทุธทิี่จะได้รับหรือจะต้องจ่ายแต่กิจการที่รับและจ่ายช าระเคร่ืองมือทาง

การเงินสองรายการแยกจากกันจะมีความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านสภาพ

คล่องของหน้ีสินเตม็ทั้งจ านวนความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีสาระส าคัญ แม้ว่าเวลาที่รับและจ่ายช าระจะ

ต่างกนัเพียงเลก็น้อย ดังน้ัน กจิการจะถือว่าได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์ทางการเงินในเวลาเดียวกับ

ที่จ่ายช าระหน้ีสนิทางการเงินได้กต่็อเม่ือการรับและจ่ายน้ันเกดิข้ึนพร้อมกนั 

42 ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงให้เหน็ว่ากิจการไม่ควรหักกลบรายการในงบแสดงฐานะการเงิน เน่ืองจากไม่

เข้าเง่ือนไขทุกข้อตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 35 

42.1 เคร่ืองมือทางการเงินหลายรายการซ่ึงมีความแตกต่างกันแต่กิจการน ามาใช้ประกอบกัน

เพ่ือให้มีลักษณะเทียบเท่ากับเคร่ืองมือทางการเงินรายการเดียวกัน (เคร่ืองมือทางการเงิน

สงัเคราะห์) 

42.2 สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่เกิดจากเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงมีความเสี่ยง

เหมือนกันแต่ท ากับสัญญาหลายราย ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์และหน้ีสินที่อยู่ในกลุ่มสัญญา

ล่วงหน้าหรือกลุ่มตราสารอนุพันธอ์ื่น 

42.3 สินทรัพย์ทางการเงินหรือสินทรัพย์อื่นที่วางเป็นประกันให้กับหน้ีสินทางการเงินที่ไม่มีสิทธ ิ 

ไล่เบ้ีย 

42.4 สนิทรัพย์ทางการเงินที่ลูกหน้ีกนัไว้ต่างหากโดยแยกให้อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลที่สาม

เพ่ือใช้ช าระภาระผูกพันโดยที่เจ้าหน้ียังไม่ได้รับช าระภาระผูกพันน้ัน 

42.5 ภาระผูกพันที่เกิดจากรายการขาดทุนที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ซ่ึงคาดว่าจะได้รับชดเชยจาก

บริษัทประกนัภัย 

43 กจิการที่มีเคร่ืองมือทางการเงินหลายรายการกบัคู่สัญญาเพียงรายเดียว อาจมีการตกลงที่จะหักกลบ

ลบหน้ีเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ันกับคู่สัญญา การตกลงดังกล่าวท าให้กิจการต้องหักกลบลบหน้ี

เคร่ืองมือทางการเงินทุกรายการที่ก  าหนดไว้โดยรับหรือจ่ายช าระทนัทด้ีวยจ านวนสุทธิเม่ือเคร่ืองมือ

ทางการเงินหน่ึงถูกบอกเลิกหรือผิดนัดช าระหน้ี สถาบันการเงินมักใช้การตกลงดังกล่าวเพ่ือป้องกัน

ความสูญเสียที่จะเกิดจากการที่ คู่สัญญาล้มละลายหรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้ 

เน่ืองจากการตกลงน้ีก่อให้เกิดสิทธิในการหักกลบลบหน้ีที่มีผลบังคับตามกฎหมายเฉพาะเม่ือมีการ

ผิดนัดช าระหน้ีหรือเม่ือเกดิสถานการณ์ที่ไม่คาดว่าจะเกิดข้ึนในการด าเนินธุรกิจตามปกติ การตกลง

ดังกล่าวจึงไม่ก่อให้เกดิการหักกลบรายการในงบแสดงฐานะการเงินหากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อ

ที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 35 กิจการที่ท  าการตกลงดังกล่าวไว้แต่ไม่สามารถน าเคร่ืองมือทางการเงิน

มาหักกลบกันได้ในงบแสดงฐานะการเงินต้องเปิดเผยผลกระทบของการตกลงที่มีต่อความเสี่ยงใน

การให้สนิเช่ือตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 69 
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การเปิดเผยขอ้มูล 

44 วัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีคือ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่เป็นสาระส าคัญทั้งที่เป็นรายการในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะ

การเงิน เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของ

กิจการ และเพ่ือสามารถประเมินจ านวนเงิน จังหวะเวลา และความแน่นอนของกระแสเงินสดใน

อนาคตที่เกี่ยวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ันได้ มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุนให้กิจการ

อธิบายถึงระดับการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและวัตถุประสงค์ในการออก

เคร่ืองมือทางการเงิน เพ่ือให้ข้อมูลโดยเฉพาะเกี่ยวกับยอดคงเหลือและรายการที่เกิดข้ึนจาก

เคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ัน นอกจากน้ียังสนับสนุนให้อธิบายถึงนโยบายการควบคุมความเสี่ยง

ของเคร่ืองมือทางการเงินและนโยบายอื่น เช่น การป้องกันความเสี่ยง การหลีกเล่ียงการกระจุกตัว

ของความเสี่ยง และข้อก าหนดในการค า้ประกันเพ่ือลดความเสี่ยงด้านเครดิต เน่ืองจากค าอธิบาย

ดังกล่าวให้ข้อมูลเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ในภาพรวมกิจการอาจให้ข้อมูลเพ่ิมเติมที่กล่าวไว้ใน

เอกสารที่เผยแพร่พร้อมกบังบการเงินแทนการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

45 ข้อมูลที่มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้เปิดเผยจะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินระดับ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินทั้งที่รับรู้และไม่ได้รับรู้ในงบการเงินเคร่ืองมือทางการเงิน

อาจท าให้กิจการต้องรับหรือสามารถโอนความเสี่ยงทางการเงินให้กับบุคคลอื่น ความเสี่ยงของ

เคร่ืองมือทางการเงินมีดังน้ี 

45.1 ความเสี่ยงด้านราคามีสามประเภทคือ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน ความเสี่ยงจากอัตรา

ดอกเบ้ีย และความเสี่ยงจากตลาด 

45.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนคือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะ

เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

45.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียคือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะ

เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

45.1.3 ความเสี่ ยงจากตลาดคือ ความเสี่ ยงที่ มูลค่าของเคร่ืองมือทางการเ งินจะ

เปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด ไม่ว่าการเปล่ียนแปลง

น้ันจะเกดิจากปัจจัยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินหรือผู้ออกเคร่ืองมือ

ทางการเงินน้ัน หรือปัจจัยโดยรวมที่กระทบต่อเคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมดที่มีการ

ซ้ือขายกนัในตลาด 

โดยนัยแล้วความเสี่ยงด้านราคาไม่ได้ให้ความหมายเฉพาะแต่ในทางที่จะท าให้กิจการ

เกดิผลขาดทุนเทา่น้ัน แต่ยังให้ความหมายในทางที่จะท าให้กจิการเกดิผลก าไรด้วย 
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45.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่ คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงจะไม่สามารถปฏบัติตามภาระ

ผูกพันที่ระบุไว้ในเคร่ืองมือทางการเงินจนท าให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเกิดความเสียหาย

ทางการเงิน 

45.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือความเสี่ยงในการระดมทุนคือ ความเสี่ยงที่กิจการจะเผชิญ

กบัความยุ่งยากในการระดมทุนให้เพียงพอและทนัเวลาต่อการปฏบัิติตามภาระผูกพันที่ระบุ

ไว้ในเคร่ืองมือทางการเงิน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอาจเกิดจากการที่กิจการไม่สามารถ

ขายสนิทรัพย์การเงินได้ทนัเวลาด้วยราคาที่ใกล้เคียงกบัมูลค่ายุติธรรม 

45.4 ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดคือ ความเสี่ยงที่กระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงเกี่ยวข้องกับ

เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตัวเงินจะมีจ านวนเปล่ียนแปลงไป ตัวอย่างเช่น ในกรณีของ  

ตราสารหน้ีที่มีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดดังกล่าวจะท าให้

อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงของตราสารหน้ีเปล่ียนแปลงไปแม้ว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ี

จะไม่เปล่ียนแปลง 

 

การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบันโยบายการบริหารความเสี่ยง 

46 กิจการตอ้งอธิบายถึงวัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงินซึ่งรวมถึง

นโยบายในการป้องกันความเสีย่งของรายการบัญชีทีส่  าคัญซึ่งกิจการคาดว่าจะเกิดข้ึนและไดน้ า

การบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาใช ้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงคือ การบัญชีที่ก าหนดใหกิ้จการ

ตอ้งรับรู้รายการก าไรหรือรายการขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

รายการที่ป้องกันความเสี่ยงไวแ้ละรายการที่ใชป้้องกันความเสี่ยงในเวลาเดียวกันเพือ่แสดงให้

เห็นถงึผลกระทบจากการหักลา้งรายการก าไรและรายการขาดทุนดังกล่าว 

47 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ก าหนดถึงรูปแบบในการเปิดเผยข้อมูลหรือต าแหน่งของข้อมูลที่ต้อง

แสดงในงบการเงิน กิจการไม่จ าเป็นต้องน าเคร่ืองมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมา

แสดงซ า้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อย่างไรกต็าม กิจการต้องเปิดเผยถึงเคร่ืองมือทางการเงิน

ที่ไม่ได้รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรืองบประกอบ โดยอาจต้อง

เปิดเผยค าอธิบายและข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกันเพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะและ

สาระส าคัญของเคร่ืองมือทางการเงิน 

48 กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการก าหนดรายละเอียดของเคร่ืองมือทางการเงินที่ควรเปิดเผย โดย

ค านึงถึงสาระส าคัญของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีต่อกจิการ กจิการจ าเป็นต้องหาความสมดุลระหว่าง

การให้ข้อมูลในรายละเอยีดมากเกนิไปจนท าให้งบการเงินไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้กับการให้ข้อมูลที่

รวมยอดมากเกินไปจนท าให้ผู้ใช้งบการเงินไม่ทราบข้อมูลที่ส าคัญซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการ
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ตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน ตัวอย่างเช่น เมื่อกิจการมีเคร่ืองมือทางการเงินหลายรายการซ่ึงมี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน และไม่มีเคร่ืองมือทางการเงินใดมีความส าคัญเป็นพิเศษ กิจการอาจสรุป

ข้อมูลตามประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินได้ แต่ในทางกลับกัน กิจการอาจต้องเปิดเผยข้อมูล

โดยเฉพาะของเคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นองค์ประกอบส าคัญต่อโครงสร้างทุนของกจิการ 

49 ฝ่ายบริหารของกิจการอาจจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินตามลักษณะของข้อมูลโดยพิจารณาถึง

ลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือทางการเงิน ไม่ว่าเคร่ืองมือทางการเงินนั้นจะมีการรับรู้ในงบแสดงฐานะ

การเงินหรือไม่ หากกิจการรับรู้เคร่ืองมือทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินกิจการต้องเปิดเผยวิธี

วัดมูลค่าที่ใช้ตามปกติ กิจการควรจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินโดยแยกรายการที่แสดงด้วย  

ราคาทุนจากรายการที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ส าหรับสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่

มีการรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน จ านวนที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือในงบ

ประกอบจะให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการกระทบยอดของรายการแต่ละบรรทดัที่เกี่ยวข้องในงบแสดง

ฐานะการเงิน กิจการต้องเปิดเผยเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ี โดยจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินแยกต่างหากจากเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ตัวอย่างของเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่อยู่

ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ได้แก่ ภาระผูกพันภายใต้สัญญาประกันภัย หรือภาระ

ผูกพันภายใต้โครงการบ าเหนจ็บ านาญ 

 

เงือ่นไข ขอ้ตกลงและนโยบายการบญัชี 

50 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มลูทุกขอ้ต่อไปน้ีส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน หนี้ สินทางการเงิน และตรา

สารทุนแต่ละประเภทไม่ว่าจะมกีารรับรูห้รือไม่ไดรั้บรูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 

50.1 ลักษณะและเน้ือหาของเคร่ืองมือทางการเงิน รวมถึงเง่ือนไขและข้อตกลงที่เป็น

สาระส าคัญซึ่งอาจมผีลกระทบต่อจ านวน จังหวะเวลา และความแน่นอนของกระแสเงิน

สดในอนาคต 

50.2 นโยบายการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางบัญชี รวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้รายการและการ

วัดมลูค่า 

51 เง่ือนไขและข้อตกลงตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อจ านวน

จังหวะเวลา และความแน่นอนของกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคต กิจการต้องเปิดเผยถึง

เง่ือนไขและข้อตกลงของเคร่ืองมือทางการเงินเมื่อการรับรู้หรือไม่รับรู้เคร่ืองมือทางการเงินในงบ

แสดงฐานะการเงินมีความส าคัญต่อฐานะการเงินในปัจจุบันหรือผลการด าเนินงานในอนาคตของ

กิจการ ไม่ว่ากิจการจะรับรู้เคร่ืองมือทางการเงินแยกเป็นแต่ละรายการหรือแยกเป็นแต่ละประเภท 
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หากเคร่ืองมือทางการเงินรายการหน่ึงรายการเดียวไม่มีความส าคัญต่อกระแสเงินสดในอนาคตของ

กิจการ กิจการต้องอธิบายถึงลักษณะส าคัญของเคร่ืองมือทางการเงินรายการน้ันโดยการอ้างอิงกับ

กลุ่มที่เหมาะสมของเคร่ืองมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกนั 

52 เม่ือเคร่ืองมือทางการเงินที่ถือหรือออกโดยกิจการท าให้กิจการอาจประสบกับความเสี่ยงที่เป็น

สาระส าคัญตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 45 กิจการต้องเปิดเผยเง่ือนไขและข้อตกลงดังต่อไปน้ีส าหรับ

เคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการหรือแต่ละประเภท 

52.1 เงินต้น มูลค่าที่ตราไว้ หรือจ านวนที่ก  าหนดไว้ ซ่ึงอาจเป็นจ านวนฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์การจ่าย

ช าระในอนาคต โดยเฉพาะกรณีที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาแลกเปล่ียนอัตรา

ดอกเบ้ีย จ านวนฐาน คือ จ านวนที่ระบุในสญัญาซ่ึงใช้เป็นฐานในการค านวณจ านวนเงินที่จะ

ได้รับหรือต้องจ่ายช าระส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินนั้น 

52.2 วันที่ครบก าหนด วันหมดอายุ หรือวันที่ต้องปฏบัิติตามสญัญา 

52.3 สิทธิเลือกที่จะช าระเคร่ืองมือทางการเงินก่อนก าหนด รวมถึงช่วงเวลาหรือวันที่สามารถใช้

สทิธน้ัิน และราคาหรือช่วงราคาตามสทิธิ 

52.4 สิทธิเลือกที่จะแปลงสภาพหรือแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินหน่ึงกับเคร่ืองมือทางการ

เงินอื่น หรือกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินอื่น รวมทั้งช่วงเวลาหรือวันที่สามารถใช้สิทธิและอัตรา

แปลงสภาพหรืออตัราแลกเปล่ียน 

52.5 จ านวนเงินและจังหวะเวลาของตารางการรับหรือจ่ายเงินต้นในอนาคตของเคร่ืองมือทาง

การเงิน รวมทั้งการจ่ายแบบผ่อนช าระ และข้อก าหนดในการกันสินทรัพย์เพ่ือช าระ

เคร่ืองมือทางการเงิน 

52.6 อัตราหรือจ านวนที่ก  าหนดไว้ของดอกเบ้ีย เงินปันผล หรือผลตอบแทนอื่นจากเงินต้นที่

ก  าหนดจ่ายเป็นงวด ๆ รวมถึงก าหนดการจ่ายช าระและจังหวะเวลาของการจ่ายช าระน้ัน 

52.7 หลักประกนัที่จะได้รับในกรณีของสินทรัพย์ทางการเงิน หรือหลักประกันที่น าไปวางในกรณี

ของหน้ีสนิทางการเงิน 

52.8 สกุลเงินของกระแสเงินสดที่จะได้รับหรือต้องจ่ายซ่ึงเกิดจากเคร่ืองมือทางการเงินหาก

แตกต่างไปจากสกุลเงินที่เสนอรายงาน 

52.9 ข้อมูลตามย่อหน้าที่ 52.1 ถึง 52.8 ของเคร่ืองมือทางการเงินที่สามารถน ามาใช้แลกเปล่ียน

กบัเคร่ืองมือทางการเงินที่ถืออยู่หรือที่ออก 

52.10 เง่ือนไขหรือข้อผูกมัดส าคัญของเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงสามารถล้มล้างหรือเปล่ียนแปลง

เง่ือนไขอื่น ตัวอย่างเช่น ระดับอตัราส่วนของหน้ีสินต่อทุนสูงสุดซ่ึงท าให้ผู้กู้ต้องช าระคืนเงิน

ต้นและดอกเบ้ียของหุ้นกู้ในทนัท ี
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53 หากการแสดงเคร่ืองมือทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างไปจากรูปแบบทางกฎหมาย 

กจิการต้องอธบิายถึงลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงินนั้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

54 ข้อมูลที่อธบิายถึงลักษณะและเน้ือหาของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีประโยชน์ย่ิงข้ึน หากได้มีการเน้น

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อจ านวน จังหวะ เวลา และความ

แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ ตัวอย่างเช่น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้

เคร่ืองมือทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยงถือว่ามีความส าคัญ เช่น กรณีที่กิจการป้องกันความ

เสี่ยงของเงินลงทุนในหุ้นสามัญโดยการซ้ือสิทธิเลือกขายหุ้นน้ัน ในท านองเดียวกัน การเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของเคร่ืองมือทางการเงินสังเคราะห์(ดูภาคผนวก ย่อหน้าที่ 23)กม็ี

ความส าคัญเช่นกนั เคร่ืองมือทางการเงินสังเคราะห์ดังกล่าวอาจเป็นหน้ีสินที่มีอัตราดอกเบ้ียคงที่ซ่ึง

แต่เดิมเป็นหน้ีสินที่มีอัตราดอกเบ้ียลอยตัวแต่กิจการได้ท าสัญญาแลกเปล่ียนให้เป็นอัตราดอกเบ้ีย

คงที่ ในแต่ละกรณีที่กล่าวมาข้างต้น กจิการต้องแสดงสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินใน

งบแสดงฐานะการเงินตามลักษณะของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินน้ัน ไม่ว่าการ

แสดงดังกล่าวจะเป็นการแสดงแยกตามรายการหรือแสดงรวมตามประเภทของสินทรัพย์ทางการเงิน

หรือหน้ีสนิทางการเงิน โดยทั่วไปการเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 52 เพียงพอที่จะท าให้

ผู้ใช้งบการเงินเหน็ถึงความเสี่ยงที่เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์หน้ีสิน 

แต่ในบางสถานการณ์กิจการอาจจ าเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมหากข้อมูลน้ันเป็นประโยชน์

ต่อผู้ใช้งบการเงิน 

55 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบันโยบายการบัญชีส าหรับรายการและสถานการณ์ที่เป็นสาระส าคัญ

ซ่ึงเกิดจากการด าเนินธุรกิจของกิจการไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยถึงหลักการบัญชีโดยทั่วไป หรือวิธี

ปฏิบัติทางบัญชีที่กิจการเลือกใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีดังกล่าว กิจการต้องเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงินทุกข้อต่อไปน้ี 

55.1 เกณฑ์ที่ใช้ก าหนดว่าเม่ือใดกิจการจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินใน   

งบแสดงฐานะการเงิน และเมื่อใดกิจการจะตัดบัญชีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทาง

การเงินนั้นออกจากงบแสดงฐานะการเงิน 

55.2 เกณฑ์ที่ใช้วัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกและ

เกณฑท์ี่ใช้ในภายหลัง 

55.3 เกณฑ์ในการรับรู้และวัดมูลค่าของรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินและ

หน้ีสนิทางการเงิน 
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56 ประเภทของรายการบัญชีที่อาจจ าเป็นต้องเปิดเผยถึงนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องมีดังน้ี 

56.1 การโอนสินทรัพย์ทางการเงินเม่ือผู้โอนยังคงมีส่วนได้เสียหรือยังมีความเกี่ยวข้องกับ

สินทรัพย์ที่โอนอย่างต่อเน่ือง เช่น การแปลงสินทรัพย์ทางการเงินเป็นหลักทรัพย์ การขาย

โดยมีสญัญาซ้ือคืน และการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน 

56.2 การโอนสินทรัพย์ทางการเงินให้กับบุคคลที่สามซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสินทรัพย์ทาง

การเงินเพ่ือน ามาช าระหน้ีสินเม่ือครบก าหนด โดยที่ผู้โอนยังคงมีภาระผูกพันต่อเจ้าหน้ีใน

ขณะที่การโอนน้ันเกดิข้ึน 

56.3 การได้มาหรือการออกเคร่ืองมือทางการเงินหลายรายการที่อยู่ในชุดเดียวกัน ซ่ึงเคร่ืองมือ

ทางการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้ นเพ่ือให้มีผลกระทบเท่าเทียมกับการได้มาหรือการออก

เคร่ืองมือทางการเงินรายการเดียว 

56.4 การได้มาหรือการออกเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือป้องกนัความเสี่ยง 

56.5 การได้มาหรือการออกเคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตัวเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียที่ระบุไว้แตกต่าง

จากอตัราดอกเบ้ียในตลาด ณ วันที่ออก 

57 กจิการต้องเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการวัดมูลค่าสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน

แต่ละประเภทโดยระบุว่ากจิการได้ใช้ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม หรือเกณฑ์การวัดมูลค่าอื่นกิจการต้อง

เปิดเผยวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่กิจการเลือกใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การวัดมูลค่า ตัวอย่างเช่น 

กจิการอาจต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่แสดงด้วยราคาทุน 

57.1 ต้นทุนในการได้มาหรือการออกเคร่ืองมือทางการเงิน 

57.2 ส่วนเกนิหรือส่วนลดของสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินที่เป็นตัวเงิน 

57.3 การเปล่ียนแปลงของจ านวนที่ประมาณไว้ของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับ

เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตัวเงิน 

57.4 การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนอย่างเป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับ

จังหวะเวลาในการเกบ็เงินทุกจ านวนเม่ือครบก าหนดตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสินทรัพย์ทาง

การเงินที่เป็นตัวเงิน 

57.5 การลดลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงท าให้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์

น้ันมีจ านวนสงูเกนิไป 

57.6 การปรับโครงสร้างของหน้ีสนิทางการเงิน 

ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องระบุว่า

ราคาตามบัญชีก าหนดข้ึนจากราคาซ้ือขายในตลาด ราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระกระแสเงินสด

คิดลด หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม และต้องเปิดเผยถึงข้อสมมติส าคัญที่กิจการใช้ในการน าวิธีการ

ดังกล่าวมาถือปฏบัิติ 
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58 กจิการต้องเปิดเผยเกณฑใ์นการรับรู้รายการก าไรและรายการขาดทุนที่เกดิข้ึนแล้วและที่ยังไม่เกิดข้ึน

ในก าไรหรือขาดทุน รวมทั้งเกณฑ์ในการรับรู้ดอกเบ้ีย รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดจากสินทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน นอกจากน้ันกิจการต้องเปิดเผยเกณฑ์ในการรับ รู้รายได้และ

ค่าใช้จ่ายที่เกดิจากเคร่ืองมือทางการเงินที่ถือไว้เพ่ือป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่กิจการน ารายได้และ

ค่าใช้จ่ายมาหักกลบกันในก าไรหรือขาดทุนและแสดงรายการด้วยจ านวนสุทธิทั้งที่สินทรัพย์ทางการ

เงินและหน้ีสินทางการเงินที่เกี่ยวข้องไม่ได้หักกลบกันในงบแสดงฐานะการเงิน กิจการต้องเปิดเผย

ถึงเหตุผลในการหักกลบดังกล่าว หากผลกระทบที่เกดิข้ึนมีนัยส าคัญ 

 

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ ย 

59 กิจการตอ้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียของสินทรัพยท์างการเงินและ

หน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทไม่ว่าสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นจะรับรู้หรือไม่ไดรั้บรู้ในงบแสดง

ฐานะการเงิน โดยตอ้งเปิดเผยขอ้มลูทุกขอ้ต่อไปน้ี 

59.1 วันทีม่กีารก าหนดอัตราใหม่ตามสัญญาหรือวันทีค่รบก าหนด แลว้แต่วันใดจะถงึก่อน 

59.2 อัตราดอกเบ้ียทีแ่ทจ้ริง หากสามารถค านวณได ้

60 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงระดับอัตราดอกเบ้ียที่อาจเกิดข้ึน

ในอนาคต เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาดมีผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงิน

สดตามสญัญาของสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินบางชนิด หรือที่เรียกว่าความเสี่ยงด้าน

กระแสเงินสด และมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงิน หรือที่เรียกว่าความเสี่ยงด้านราคา 

61 ข้อมูลเกี่ยวกบัวันที่มีการก าหนดอัตราใหม่หรือวันที่ครบก าหนดแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ช้ีให้เหน็ถึง

ระยะเวลาที่อตัราดอกเบ้ียจะมีความคงที่ ส่วนข้อมูลเกี่ยวกบัอตัราดอกเบ้ียที่แท้จริงช้ีให้เหน็ถึงระดับ

ที่อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงจะมีความคงที่ ผู้ใช้งบการเงินสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการ

ประเมินความเสี่ยงด้านราคาอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบ้ียที่กิจการก าลังประสบอยู่ 

และโอกาสที่รายการก าไรหรือรายการขาดทุนจะเกิดข้ึน ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่มีการก าหนด

อัตราใหม่ให้เป็นอัตราดอกเบ้ียในตลาดก่อนครบก าหนด การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาจนถึง

วันที่ต้องมีการก าหนดอัตราดอกเบ้ียคร้ังต่อไปจะมีความส าคัญมากกว่าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ช่วงเวลาจนถึงวันที่ครบก าหนด 

62 กิจการอาจเปิดเผยข้อมูลประกอบเกี่ยวกับวันที่กิจการคาดว่าจะมีการก าหนดอัตราใหม่ หรือวันที่

คาดว่าจะมีการจ่ายช าระหากวันดังกล่าวแตกต่างไปจากวันที่ในสญัญาอย่างเป็นสาระส าคัญ เน่ืองจาก

ข้อมูลเหล่าน้ันอาจเกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจของผู้ใช้งบการเงิน โดยเฉพาะเม่ือกิจการสามารถท าการ
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คาดการณ์ได้อย่างน่าเช่ือถือ ตัวอย่างเช่น กิจการควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ที่กิจการคาดว่าจะ

ได้รับช าระหน้ีจากลูกหน้ีสนิเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยที่มีอัตราคงที่หากกิจการสามารถคาดการณ์ถึงจ านวน

และวันที่กิจการจะได้รับช าระหน้ีก่อนก าหนดได้อย่างน่าเช่ือถือ หากกิจการใช้ข้อมูลที่คาดการณ์ข้ึน

เป็นเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียกิจการควรเปิดเผยข้อสมมติเกี่ยวกับวันที่

กิจการใช้ในการบริหารความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นวันที่คาดว่าจะได้รับช าระหน้ีหรือวันที่คาดว่าจะมีการ

ก าหนดอัตราใหม่ และเปิดเผยว่าข้อสมมติที่ใช้น้ันแตกต่างจากวันที่ครบก าหนดในสัญญาเพียงไร 

นอกจากน้ัน กิจการควรเปิดเผยข้อเทจ็จริงที่ว่าข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเพียงการคาดการณ์ของฝ่าย

บริหาร 

63 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินที่ประสบกับความเสี่ยง

ต่อไปนี้  

63.1 ความเสี่ยงด้านราคาอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบ้ีย เช่น สินทรัพย์ทาง

การเงินและหน้ีสนิทางการเงินที่เป็นตัวเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงที่ 

63.2 ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบ้ีย เช่น สินทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่เป็นตัวเงินซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัวตามอัตรา

ดอกเบี้ ยในตลาด 

นอกจากน้ัน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่ไม่มี

ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบ้ีย เช่น เงินลงทุนในตราสารทุนบางประเภท 

64 อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงของเคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตัวเงินคือ อัตราดอกเบ้ียซ่ึงเมื่อน ามาใช้ใน

การค านวณมูลค่าปัจจุบันจะให้ผลลัพธ์เป็นราคาตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงิน ในการค านวณ

มูลค่าปัจจุบันกจิการจะคิดลดกระแสเงินสดรับหรือจ่ายในอนาคตนับจากวันที่เสนอรายงานไปจนถึง

วันที่มีการก าหนดอัตราคร้ังต่อไปหรือจนถึงวันที่ครบก าหนด และคิดลดราคาตามบัญชีหรือจ านวน

เงินต้นโดยใช้ช่วงเวลาเดียวกัน อัตราดอกเบ้ียที่ใช้ในการคิดลดกระแสเงินสดของเคร่ืองมือทาง

การเงินที่มีอตัราดอกเบ้ียคงที่หรือที่ต้องแสดงด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายคือ อัตราดอกเบ้ียตามสัญญา 

และอตัราดอกเบ้ียที่ใช้ในการคิดลดกระแสเงินสดของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว

หรือที่ต้องแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม คือ อัตราตลาดในปัจจุบัน อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงบางคร้ัง

เรียกว่าอตัราผลตอบแทนจนครบก าหนดหรืออตัราผลตอบแทนจนถึงวันก าหนดอัตราใหม่ ซ่ึงถือว่า

เป็นอตัราผลตอบแทนภายในของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับช่วงเวลาน้ันนั่นเอง 

65 กิจการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 59.2 ส าหรับหุ้นกู้ ตั๋วเงิน และเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่เป็นตัวเงินซ่ึงการจ่ายช าระเงินในอนาคตท าให้ผู้ถือได้รับผลตอบแทนเท่ากับอัตรา

ดอกเบ้ียที่แท้จริง และท าให้ผู้ออกมีต้นทุนเท่ากับมูลค่าของเงินตามเวลา กิจการไม่ต้องปฏบัิติตาม
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ข้อก าหนดดังกล่าวส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินประเภทตราสารอนุพันธ์และเคร่ืองมือทางการเงินที่

ไม่เป็นตัวเงินซ่ึงไม่สามารถก าหนดอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงได้ ตัวอย่างเช่น ตราสารอนุพันธ์อัตรา

ดอกเบี้ ยประเภทต่างๆ ซ่ึงรวมถึงสัญญาแลกเปล่ียน สัญญาอัตราล่วงหน้าและสิทธิเลือกซ้ือหรือขาย 

แม้ว่าตราสารอนุพันธน้ั์นจะมีความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดหรือมีความเสี่ยงด้านราคาอันเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด แต่การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงกเ็ป็น

สิ่งไม่จ าเป็นเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ อย่างไรกต็าม ข้อมูลเกี่ยวกับอัตรา

ดอกเบ้ียที่แท้จริงอาจเกี่ยวข้องกบัการตัดสินใจ อย่างไรกต็าม ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริง

อาจเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหากกิจการน าตราสารอนุพันธ์น้ันมาใช้ในการป้องกันความเสี่ยงหรือ

น ามาใช้ในการแปลงสภาพรายการ เช่น ข้อมูลที่เกิดจากสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย เน่ืองจาก

ข้อมูลดังกล่าวท าให้เหน็ถึงผลกระทบของความเสี่ยงจากอตัราดอกเบ้ียที่กจิการก าลังประสบอยู่ 

66 กจิการอาจยังคงประสบกบัความเสี่ยงจากอตัราดอกเบ้ียแม้ว่าสินทรัพย์ทางการเงินที่ท  าให้เกิดความ

เสี่ยงจะตัดบัญชีออกจากงบแสดงฐานะการเงินแล้ว เช่น ในกรณีของการแปลงสินทรัพย์เป็น

หลักทรัพย์ ในท านองเดียวกนั กจิการอาจประสบกับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียแม้ว่ากิจการไม่ได้

รับรู้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน เช่น ในกรณีที่กิจการมี

ภาระผูกพันที่จะให้กู้ยืมเงินด้วยอัตราดอกเบ้ียคงที่ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลที่ท  าให้ผู้ใช้งบการเงิน

เข้าใจถึงลักษณะและขอบเขตของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์หรือ

การโอนสินทรัพย์ทางการเงินในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยจะรวมถึงลักษณะของ

สินทรัพย์ที่โอน เงินต้นที่ระบุไว้ อัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลาถึงวันที่ครบก าหนด และเง่ือนไขของ

รายการที่ท  าให้กิจการยังคงมีความเสี่ยงอยู่ ในกรณีที่เป็นภาระผูกพันที่จะให้กู้ยืมเงิน ข้อมูลที่ต้อง

เปิดเผยจะรวมถึง เงินต้นที่ระบุไว้ อตัราดอกเบ้ีย ระยะเวลาถึงวันที่ครบก าหนด และเง่ือนไขที่ส าคัญ

ของรายการที่ท  าให้กจิการต้องประสบกบัความเสี่ยงน้ัน 

67 ลักษณะของธุรกิจและขอบเขตของการใช้เคร่ืองมือทางการเงินของกิจการจะเป็นเคร่ืองก าหนดว่า

กิจการควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียในลักษณะใด กิจการอาจเปิดเผย

ข้อมูลโดยการบรรยาย การแสดงด้วยตาราง หรือการแสดงตารางประกอบค าอธิบาย เมื่อกิจการมี

เคร่ืองมือทางการเงินที่ท  าให้กิจการต้องประสบกับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียหรือความเสี่ยงด้าน

กระแสเงินสดที่เป็นสาระส าคัญ กจิการอาจใช้แนวทางต่อไปน้ีในการน าเสนอข้อมูล 

67.1 กิจการอาจเปิดเผยราคาตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงินที่ท  าให้กิจการประสบกับความ

เสี่ยงด้านราคาอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในรูปของตาราง โดยจัด

ประเภทข้อมูลที่แสดงในตารางตามวันที่ครบก าหนดหรือวันที่จะมีการก าหนดอัตราใหม่ 

ดังต่อไปนี้  
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 67.1.1 ภายใน 1 ปี นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 67.1.2 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 67.1.3 5 ปีขึ้นไปนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

67.2 เมื่อผลการด าเนินงานของกจิการจะถูกกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญเน่ืองจากความเสี่ยงหรือ

การเปล่ียนแปลงของระดับความเสี่ยงด้านราคาอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

ดอกเบี้ ย กจิการควรเปิดเผยข้อมูลในรายละเอียดมากขึ้น กิจการบางประเภท เช่น ธนาคาร

อาจเปิดเผยราคาตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงินแยกเป็นประเภทตามระยะเวลาจนถึง

วันที่ครบก าหนดหรือจนถึงวันที่จะมีการก าหนดอตัราใหม่ ดังต่อไปนี้  

 67.2.1 ภายใน 1 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 67.2.2 มากกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกนิ 3 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 67.2.3 มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกนิ 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

67.3 ในท านองเดียวกัน กิจการอาจเปิดเผยถึงความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในรูปของตารางซ่ึงแสดงราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทาง

การเงินแยกเป็นกลุ่มตามอัตราดอกเบ้ียลอยตัว และหน้ีสินทางการเงินแยกเป็นกลุ่มตาม

วันที่จะครบก าหนดในอนาคต 

67.4 กิจการอาจเปิดเผยอัตราดอกเบ้ียส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการ หรือเปิดเผย

อัตราดอกเบ้ียถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักหรือช่วงของอัตราดอกเบ้ียส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน

แต่ละประเภท กิจการควรจัดกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินโดยแยกตามสกุลเงินหรือแยกตาม

ความเสี่ยงด้านเครดิต เมื่อปัจจัยดังกล่าวมีผลท าให้เคร่ืองมือทางการเงินมีอัตราดอกเบ้ียที่

แท้จริงแตกต่างกนัอย่างเป็นสาระส าคัญ 

68 ในบางสถานการณ์ กจิการอาจให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกบัความเสี่ยงจากอตัราดอกเบ้ียโดยการ

แสดงให้เหน็ถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบ้ียที่สมมติข้ึนว่ามีต่อมูลค่ายุติธรรม

ของเคร่ืองมือทางการเงิน หรือมีต่อรายได้และกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากเคร่ืองมือทาง

การเงินนั้นอย่างไร กจิการอาจแสดงผลกระทบดังกล่าวโดยใช้การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อมูล 

ตัวอย่างเช่น กจิการอาจแสดงผลกระทบที่มีต่อมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยสมมติให้

อัตราตลาด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินเปล่ียนไปคร้ังละ 1% ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

ในอัตราดอกเบ้ียอาจท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในดอกเบ้ียรับหรือดอกเบ้ียจ่ายที่เกี่ยวข้องกับ

เคร่ืองมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว หรือท าให้เกิดรายการก าไรหรือรายการขาดทุนจาก

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบ้ียคงที่ อย่างไรกต็าม 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อมูลในลักษณะน้ีจะแสดงให้เหน็เฉพาะผลกระทบทางตรงของการ
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เปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบ้ียต่อเคร่ืองมือทางการเงินที่ระบุอัตราดอกเบ้ียซ่ึงกิจการถืออยู่ ณ วันที่

ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนผลกระทบทางอ้อมของการเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบ้ียที่มีต่อตลาด

การเงินและกิจการแต่ละแห่งมักไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างน่าเช่ือถือ เมื่อกิจการเปิดเผยข้อมูล

โดยใช้การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อมูล กิจการต้องระบุถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดท าข้อมูลรวมถึง

ข้อสมมติส าคัญที่เกี่ยวข้อง 

 

ความเสีย่งดา้นเครดิต 

69 กิจการตอ้งเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปน้ีเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตส าหรับสินทรัพย์ทาง

การเงินแต่ละประเภท ไม่ว่าสินทรัพยนั์น้จะรับรูห้รือไม่ไดรั้บรูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 

69.1 จ านวนเงินสูงสุด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่กิจการอาจตอ้งสูญเสียจากการให้

สินเชื่อ จ านวนเงินดังกล่าวตอ้งเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่

กิจการมีอยู่ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวใ้นเคร่ืองมือ

ทางการเงินได ้โดยไม่ค านึงถงึมลูค่ายุติธรรมของหลกัประกัน 

69.2 การกระจุกตัวของความเสีย่งดา้นเครดิตทีเ่ป็นสาระส าคัญ 

70 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินผล

กระทบที่อาจเกดิข้ึนกบัจ านวนกระแสเงินสดในอนาคตที่จะได้รับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอยู่ ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้ ข้อก าหนดตามย่อ

หน้าที่ 69 ไม่ได้ระบุให้กิจการต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีต่อกิจการเน่ืองจากกิจการต้องรับรู้

ผลเสยีหายดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุนอยู่แล้ว 

71 วัตถุประสงค์ในการก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยจ านวนเงินสูงสุดที่อาจต้องสูญเสียจากการให้

สนิเช่ือโดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากหลักประกนั มีดังต่อไปน้ี 

71.1 เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินได้ข้อมูลที่มีการวัดมูลค่าอย่างสม ่าเสมอเกี่ยวกับจ านวนเงินที่กิจการ

อาจต้องสญูเสยีในการให้สนิเช่ือซ่ึงเกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินทั้งที่รับรู้และไม่ได้รับรู้ใน

งบแสดงฐานะการเงิน 

71.2 เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่ผลเสียหายสูงสุดจะสูงกว่าราคา

ตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน หรือสูงกว่ามูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ได้เปิดเผยไว้ใน

งบการเงิน 
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72 ในกรณีที่สนิทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีความเสี่ยงด้านเครดิต ราคาตามบัญชี

ของสินทรัพย์ทางการเงินน้ันหักด้วยบัญชีการปรับมูลค่าควรเป็นจ านวนสูงสุดที่กิจการจะสูญเสีย

เน่ืองจากความเสี่ยงด้านเครดิต ตัวอย่างเช่น ผลเสียหายสูงสุดที่จะเกิดได้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ

การเงินคือ ราคาตามบัญชีของสัญญาแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน ซ่ึงแสดงถึงต้นทุนที่กิจการต้องจ่าย

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสัญญาแลกเปล่ียนใหม่เพ่ือทดแทนสัญญาเดิมในกรณีที่สัญญาเดิมมีปัญหา ต้นทุน

ดังกล่าวจะก าหนดขึ้นจากอัตราตลาดปัจจุบัน ในกรณีน้ีกิจการไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติม

จากที่ได้แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ในทางกลับกัน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตาม

ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 69.1 เม่ือผลเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้

ในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากราคาตามบัญชีอย่างเป็นสาระส าคัญดังตัวอย่างที่แสดงไว้ในย่อ

หน้าที่ 73 และ 74 

73 หากกจิการมีสิทธิตามกฎหมายในการหักกลบลบหน้ีระหว่างสินทรัพย์ทางการเงินกับหน้ีสินทางการ

เงินแต่กิจการไม่ต้ังใจที่จะรับหรือจ่ายช าระด้วยจ านวนสุทธิหรือรับประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลา

เดียวกบัที่จ่ายช าระหน้ีสนิ กจิการต้องไม่แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจ านวนที่หักกลบ

แต่กิจการต้องเปิดเผยถึงสิทธิตามกฎหมายในการหักกลบลบหน้ีเมื่อกิจการเปิดเผยข้อมูลตาม

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 69 ตัวอย่างเช่น เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงกิจการมีสิทธิในการหักกลบลบ

หน้ีถึงก าหนดก่อนหน้ีสินทางการเงินที่มีจ านวนเท่ากันหรือสูงกว่า กิจการสามารถหลีกเล่ียงผล

เสียหายที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาผิดนัดช าระสินทรัพย์ทางการเงินโดยการใช้สิทธิในการหักกลบ

ลบหน้ีน้ัน อย่างไรกต็าม หากกิจการยืดอายุการช าระสินทรัพย์ทางการเงินให้กับคู่สัญญา กิจการ

ยังคงมีความเสี่ยงด้านเครดิตอยู่ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท าให้กิจการจะได้รับประโยชน์

จากสนิทรัพย์ทางการเงินช้ากว่าวันที่กจิการต้องจ่ายช าระหน้ีสินทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับ

น้ีก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยถึงสิทธิในการหักกลบลบหน้ีที่มีอยู่ และผลกระทบที่สิทธิน้ันมีต่อ

สินทรัพย์ทางการเงินที่กิจการคาดว่าจะได้รับช าระตามสัญญา เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินได้ทราบถึง

ขอบเขตของความเสี่ยงด้านเครดิตที่ลดลง ณ เวลาน้ัน แต่หากหน้ีสินทางการเงินถึงก าหนดช าระ

ก่อนสินทรัพย์ทางการเงิน กิจการจะมีความเสี่ยงด้านเครดิตเท่ากับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทั้ง

จ านวนแม้ว่ากิจการจะมีสิทธิในการหักกลบลบหน้ี เน่ืองจากคู่สัญญาอาจผิดนัดช าระหน้ีหลังจากที่

กจิการได้จ่ายช าระหน้ีสนิของกจิการเรียบร้อยแล้ว 

74 ในกรณีที่กิจการมีข้อตกลงในการหักกลบลบหน้ีเคร่ืองมือทางการเงินหลายรายการที่มีกับคู่สัญญา

เพียงรายเดียวตามที่ได้อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 43 แต่การหักกลบลบหน้ีน้ันไม่เข้าเง่ือนไขทุกข้อใน

การหักกลบรายการในงบแสดงฐานะการเงินตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 35 กิจการต้องเปิดเผย
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลกระทบของข้อตกลงในการหักกลบลบหน้ีซ่ึงช้ีให้เหน็ทุกข้อต่อไปน้ีหาก

ข้อตกลงน้ันมีผลท าให้ความเสี่ยงด้านเครดิตของกจิการลดลงอย่างเป็นสาระส าคัญ 

74.1 ช้ีให้เหน็ว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินที่รวมอยู่ในข้อตกลงในการหัก

กลบลบหน้ีจะถูกขจัดไปได้เท่ากับจ านวนหน้ีสินทางการเงินที่มีกับคู่สัญญารายเดียวกันซ่ึง

จะถึงก าหนดช าระหลังสนิทรัพย์ทางการเงิน 

74.2 ช้ีให้เห็นว่าขอบเขตของผลเสียหายโดยรวมที่อาจเกิดจากความเสี่ยงด้านเครดิตตาม

ข้อตกลงในการหักกลบลบหน้ี อาจเปล่ียนแปลงไปอย่างเป็นสาระส าคัญในระยะเวลาอัน

สั้นหลังจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินเน่ืองจากผลเสียหายดังกล่าวขึ้ นอยู่กับการ

เปล่ียนแปลงของรายการแต่ละรายการที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงน้ัน 

กิจการควรเปิดเผยเง่ือนไขตามข้อตกลงในการหักกลบลบหน้ีของเคร่ืองมือทางการเงินหลาย

รายการที่มีกบัคู่สัญญาเพียงรายเดียวที่จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถก าหนดขอบเขตของความ

เสี่ยงด้านเครดิตที่ลดลงได้ 

75 กิจการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 69.1 ส าหรับสินทรัพย์ทาง

การเงินที่ไม่ได้รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน หากเป็นไปตามข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้  

 75.1 กจิการไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิตเกดิขึ้น 

75.2 ผลเสียหายสูงสุดจากการให้สินเช่ือที่อาจเกิดข้ึนมีจ านวนเท่ากับเงินต้น มูลค่าที่ตราไว้   

มูลค่าที่ก  าหนด หรือจ านวนที่ระบุไว้ในเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงได้เปิดเผยไว้ตาม

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 50 

75.3 ผลเสียหายสูงสุดจากการให้สินเช่ือที่อาจเกิดข้ึนมีจ านวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมที่ได้

เปิดเผยไว้ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 80 

อย่างไรกต็าม กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 69.1 เพ่ิมเติมจากข้อมูลที่ระบุไว้

ในย่อหน้าที่ 50 และ 80 หากสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินจะท าให้

กิจการต้องรับรู้ผลเสียหายสูงสุดจากการที่คู่สัญญาผิดนัดช าระหน้ีด้วยจ านวนที่แตกต่างอย่างเป็น

สาระส าคัญจากจ านวนที่เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 50 และ 80 ตัวอย่างเช่น กิจการอาจมีสิทธิที่จะน า

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบหน้ี

กัน ท าให้ผลเสียหายที่อาจเกิดข้ึนซ่ึงกิจการต้องรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีจ านวนแตกต่างไป

อย่างเป็นสาระส าคัญ  

76 ในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 69 กจิการต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงด้าน

เครดิตที่เกดิจากภาระผูกพันจากการค า้ประกนัของกจิการในฐานะผู้ค า้ประกนั ตัวอย่างเช่น ในการ

เปล่ียนแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์กิจการอาจยังคงมีความเสี่ยงด้านเครดิตจากสินทรัพย์ทาง
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การเงินที่โอนให้นิติบุคคลเฉพาะกิจการและตัดบัญชีออกจากงบแสดงฐานะการเงินแล้ว เน่ืองจาก

กิจการมีภาระผูกพันจากการไล่เบ้ียเพ่ือท าให้ผู้ซ้ือสินทรัพย์ไม่ต้องรับความเสี่ยงด้านเครดิต 

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสินทรัพย์ที่ตัดบัญชีออกจากงบแสดงฐานะการเงิน 

รวมถึงจ านวนและจังหวะของกระแสเงินสดในอนาคตตามสัญญาที่จะได้รับจากสินทรัพย์ เง่ือนไข

ของภาระผูกพันในการไล่เบ้ียและผลเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดข้ึนจากการไล่เบ้ีย (ดูมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน) 

77 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่

ปรากฏอยู่ในข้อมูลที่เปิดเผยไว้เกี่ยวกบัลักษณะและฐานะทางการเงินของธุรกิจและเม่ือการกระจุก

ตัวน้ันอาจท าให้กจิการเกดิผลเสียหายอย่างเป็นสาระส าคัญ ในกรณีที่คู่สัญญาผิดนัดช าระหน้ี ฝ่าย

บริหารต้องใช้ดุลยพินิจเพ่ือระบุถึงการกระจุกตัวที่เป็นสาระส าคัญ โดยค านึงถึงสภาพการณ์ของ

กจิการและลูกหน้ีของกิจการ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

ส่วนงานด าเนินงาน ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ เป็นประโยชน์ในการระบุถึงส่วนงานทาง

อุตสาหกรรม และส่วนงานทางภมิูศาสตร์ที่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิต 

78 การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตอาจเกิดจากลูกหน้ีเพียงรายเดียว หรือกลุ่มของลูกหน้ีที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกันจนท าให้การเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ เช่น การเปล่ียนแปลงทางด้าน

เศรษฐกิจ มีผลกระทบในลักษณะเดียวกันต่อความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของ

ลูกหน้ีเหล่าน้ัน ตัวอย่างของลักษณะร่วมที่อาจท าให้เกิดการกระจุกตัวของความเสี่ยง ได้แก่ การ

ด าเนินงานของลูกหน้ีหรือลักษณะของอุตสาหกรรม สถานที่ประกอบการหรือลักษณะทาง

ภมูิศาสตร์ และระดับความน่าเช่ือถือในการให้สนิเช่ือของลูกหน้ีกลุ่มต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ตามปกติ

ผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมน า้มันและกา๊ซธรรมชาติจะมีลูกหน้ีการค้าที่มีลักษณะเดียวกัน

ท าให้กจิการมีความเสี่ยงในการรับหรือไม่ได้รับช าระหน้ีในลักษณะเดียวกนั เม่ือมีการเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกจิในอุตสาหกรรมน า้มันและกา๊ซธรรมชาติเกิดขึ้น ในท านองเดียวกัน ธนาคารระหว่าง

ประเทศอาจให้กิจการที่อยู่ในประเทศที่ก  าลังพัฒนากู้เงินเป็นจ านวนมาก ท าให้ธนาคารไม่ได้รับ

ช าระคืนเงินกู้หากเกดิวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกจิในประเทศนั้นขึ้น 

79 ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิต กิจการควรอธิบายถึง

ลักษณะร่วมที่ใช้ในการก าหนดการกระจุกตัวของแต่ละอย่าง และจ านวนผลเสียหายสูงสุดจากการ

ให้สนิเช่ือที่อาจเกดิจากสนิทรัพย์ทางการเงินทุกรายการที่มีลักษณะร่วมน้ีไม่ว่าสินทรัพย์น้ันจะรับรู้

ในงบแสดงฐานะการเงินหรือไม่ 
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มูลค่ายุติธรรม 

80 ยกเว้นตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 83 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภท ในลักษณะที่จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงิน

สามารถเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินแต่ละประเภท

ดังกล่าวได้  

81 ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินเป็นประเภทต่างๆ แต่จะหักกลบสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินได้ในกรณีที่

มูลค่าตามบัญชีเข้าเงื่อนไขการหักกลบและได้หักกลบในงบแสดงฐานะการเงิน 

82 ในกรณีที่กิจการไม่ได้รับรู้ก าไรหรือขาดทุนในการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน

เมื่อเร่ิมแรก เน่ืองจากมูลค่ายุติธรรมน้ันไม่สามารถประมาณได้เน่ืองจากไม่มีราคาเสนอซ้ือขายใน

ตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิอย่างเดียวกัน (กล่าวคือ ข้อมูลระดับ 1)  และการ

ประมาณมูลค่ายุติธรรมน้ันไม่ได้ประมาณโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซ่ึงใช้ข้อมูลที่สังเกตได้จาก

ตลาด (ดู ภาคผนวกของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  

ย่อหน้าที่ ข5.1.2ก (เมื่อมีการประกาศใช้)) ในกรณีดังกล่าว กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังน้ีตาม

ประเภทของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิทางการเงินดังต่อไปนี้  

82.1 นโยบายการบัญชีในการรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่

รับรู้รายการเร่ิมแรกกับราคาของรายการซ่ึงได้สะท้อนถึงการเปล่ียนแปลงในตัวแปรต่าง ๆ 

(รวมถึงตัวแปรด้านเวลา) ซ่ึงผู้ร่วมตลาดน ามาพิจารณาในการก าหนดราคาสินทรัพย์หรือ

หน้ีสิน (ดูภาคผนวกของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทาง

การเงิน ย่อหน้าที่ ข5.1.2ก.2 (เมื่อมีการประกาศใช้))  

82.2 ยอดรวมของผลแตกต่างซ่ึงรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ณ วันต้นงวด และวันสิ้นงวด รวมถึง

การกระทบยอดของผลต่างการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

82.3 เหตุผลที่กิจการสรุปว่าราคาของรายการไม่ใช่หลักฐานที่แสดงมูลค่ายุติธรรมที่ดีที่สุด  

ซ่ึงรวมถึงค าอธบิายหลักเกี่ยวกบัหลักฐานที่ใช้สนับสนุนมูลค่ายุติธรรม 

83 การเปิดเผยเกี่ยวกบัมูลค่ายุติธรรมซ่ึงมิได้เป็นข้อบังคับ 

83.1 เมื่อมูลค่าตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม ตัวอย่างเช่น เคร่ืองมือทางการเงิน

ประเภทลูกหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีการค้าระยะสั้น 

83.2 เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับ 1) หรือ ตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวโยงกับตราสารทุน

ดังกล่าว ซ่ึงวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) 
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เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

เน่ืองจากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ และเงินลงทุนประเภทเงินลงทุน

ทั่วไป 

83.3 ส าหรับสญัญาที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ (ตามที่ก  าหนดในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาประกันภัย)เมื่อไม่

สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจดังกล่าวได้อย่าง

น่าเช่ือถือ 

84 ในกรณีตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 83.2 และ 83.3 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งบ

การเงินสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาความแตกต่างที่อาจเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบัญชีและ

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงินดังกล่าว รวมทั้ง 

84.1 ข้อเทจ็จริงที่ว่ากิจการไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

เหล่านี้  เน่ืองจากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ 

84.2 รายละเอยีดของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่าตามบัญชี และค าอธิบายว่าเหตุใดจึงไม่สามารถ

วัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ 

84.3 ข้อมูลเกี่ยวกบัตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว 

84.4 ข้อมูลที่ว่ากิจการมีความต้ังใจที่จะจ าหน่ายเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวหรือไม่ และจะ

จ าหน่ายอย่างไร และ 

84.5 ในกรณีที่มีการตัดรายการเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงในอดีตไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้

อย่างน่าเช่ือถือออกจากบัญชี กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว มูลค่าตามบัญชี ณ จุด

เวลาที่ตัดรายการออกจากบัญชี และมูลค่าของผลก าไรหรือขาดทุนที่ได้รับรู้ 

สินทรพัยท์างการเงินทีแ่สดงดว้ยจ านวนทีสู่งกว่ามูลค่ายุติธรรม 

85 เมื่อกิจการแสดงสินทรัพยท์างการเงินดว้ยจ านวนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม กิจการตอ้งเปิดเผย

ขอ้มลูทุกขอ้ต่อไปน้ี 

 85.1 ราคาตามบัญชีและมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ต่ละรายการหรือแต่ละกลุ่ม 

85.2 เหตุผลที่ไม่ปรับลดราคาตามบัญชี และหลักฐานที่ท าให้ฝ่ายบริหารเชื่อว่าจะไดรั้บ

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยห์รือกลุ่มสินทรัพยนั์น้คืน 

86 ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการก าหนดจ านวนเงินที่ฝ่ายบริหารคาดว่าจะได้รับคืนจากสินทรัพย์

ทางการเงินและในการปรับลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์เมื่อราคาตามบัญชีน้ันสูงกว่ามูลค่า

ยุติธรรม ข้อมูลที่ก  าหนดให้เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 85 อาจท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงการใช้ ดุลย

พินิจของฝ่ายบริหาร และสามารถประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่อาจเปล่ียนแปลงไปซ่ึงท า
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ให้ฝ่ายบริหารอาจต้องปรับลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ ในอนาคตกิจการอาจจัดกลุ่มข้อมูลที่

ก  าหนดให้เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 85.1 ในลักษณะที่สะท้อนให้เหน็ถึงเหตุผลของฝ่ายบริหารในการ

ไม่ปรับลดราคาตามบัญชีลง 

87 กิจการต้องเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวกับการรับรู้มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินที่ลดลงตาม

ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 50 เพ่ืออธิบายถึงเหตุผลที่สินทรัพย์ทางการเงินบางรายการแสดง

ด้วยจ านวนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม นอกจากน้ี กิจการต้องเปิดเผยเหตุผลและหลักฐานที่ท  าให้ฝ่าย

บริหารสรุปว่ากิจการจะได้รับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์น้ันคืน ตัวอย่างเช่น แม้ว่ามูลค่ายุติธรรม

ของเงินให้กู้ยืมที่มีอตัราดอกเบ้ียคงที่จะลดลงต ่ากว่าราคาตามบัญชีเน่ืองจากอัตราดอกเบ้ียในตลาด

เพ่ิมขึ้ น ในกรณีดังกล่าว ผู้ให้กู้อาจไม่ต้องปรับลดราคาตามบัญชีของเงินให้กู้ลง เน่ืองจากกิจการ

ต้ังใจจะถือเงินให้กู้น้ันไว้จนครบก าหนด และไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าผู้กู้จะผิดนัดช าระหน้ี 

 

การป้องกนัความเสีย่งของรายการในอนาคตทีค่าดว่าจะเกิด 

88 เมื่อกิจการบันทึกเคร่ืองมือทางการเงินที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงของรายการบัญชีใน

อนาคตทีค่าดว่าจะเกิด กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มลูทุกขอ้ดังต่อไปน้ี 

88.1 ค าอธิบายเกีย่วกับรายการบัญชีทีค่าดว่าจะเกิด และช่วงเวลาทีค่าดว่ารายการบัญชีนัน้

จะเกิดข้ึน 

88.2 ค าอธิบายถงึเคร่ืองมอืทีใ่ชป้้องกันความเสีย่ง 

88.3 จ านวนเงินของรายการก าไรหรือรายการขาดทุนที่รอการตัดบัญชีหรือที่ยังไม่ไดรั้บรู้

และก าหนดเวลาทีค่าดว่ารายการดังกล่าวจะรับรูเ้ป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในก าไรหรือ

ขาดทุน 

89 กิจการต้องเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ท  าให้กิจการต้องบันทึก

เคร่ืองมือทางการเงินเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง และลักษณะในการปฏิบัติทางบัญชีที่

เกี่ยวกับการรับรู้และการวัดมูลค่าที่ใช้กับเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน ข้อมูลที่ก  าหนดให้เปิดเผยตาม

ย่อหน้าที่ 88 ท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจลักษณะและผลกระทบของการป้องกันความเสี่ยงที่มีต่อ

รายการในอนาคตที่คาดว่าจะเกิด ข้อมูลดังกล่าวอาจแสดงด้วยยอดรวม หากรายการที่ป้องกัน

ความเสี่ยงไว้ประกอบด้วยรายการที่คาดว่าจะเกิดหลายรายการ หรือรายการที่คาดว่าจะเกิด

ดังกล่าวมีการป้องกนัความเสี่ยงโดยใช้เคร่ืองมือทางการเงินหลายรายการ 

90 จ านวนเงินที่ต้องเปิดเผยตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 88.3 รวมถึงรายการก าไรและรายการ

ขาดทุนคงค้างของเคร่ืองมือทางการเงินที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตที่คาด

ว่าจะเกดิโดยไม่ต้องค านึงว่ารายการก าไรและรายการขาดทุนน้ันได้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนหรือไม่ 
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รายการก าไรและรายการขาดทุนคงค้างอาจเป็นรายการที่เกิดข้ึนแล้วเน่ืองจากเคร่ืองมือป้องกัน

ความเสี่ยงได้มีการขายหรือจ่ายช าระ หรืออาจเป็นรายการที่ยังไม่เกิดข้ึนแต่ได้รับรู้ไว้ในงบแสดง

ฐานะการเงินเน่ืองจากเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม หรืออาจเป็นรายการที่

ไม่ได้รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเน่ืองจากเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงแสดงด้วยราคาทุน ไม่ว่าจะ

เป็นกรณีใดข้างต้น รายการก าไรหรือรายการขาดทุนคงค้างของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงต้องไม่

รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนของกจิการหากรายการที่ป้องกนัความเสี่ยงไว้ยังไม่เสรจ็สิ้นลง 

 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

91 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุนในงบการเงินหรือในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ดังต่อไปน้ี 

91.1 รายการทีม่นัียส าคัญทีร่วมอยู่ในก าไรหรือขาดทุนดังต่อไปน้ี 

91.1.1 รายไดด้อกเบ้ีย ค่าสิทธิ และเงินปันผลที่เกิดจากเงินลงทุนชัว่คราวและเงิน

ลงทุนระยะยาว 

91.1.2 จ านวนรวมของสิ่งตอบแทนจากการขายเงินลงทุนแต่ละประเภท 

91.1.3 จ านวนรวมของรายการก าไรและจ านวนรวมของรายการขาดทุนที่เกิดจากการ

โอนเปลีย่นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายไปเป็นหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 

91.1.4 จ านวนรวมของรายการก าไรและจ านวนรวมของรายการขาดทุนจากการ

จ าหน่ายเงินลงทุนแต่ละประเภท 

91.1.5 จ านวนรวมของรายการก าไรและจ านวนรวมของรายการขาดทุนที่ยงัไม่เกิดข้ึน

ของหลกัทรัพยเ์พือ่คา้และเงินลงทุนทัว่ไป 

91.2 การเปลีย่นแปลงในระหว่างงวดของส่วนเกินทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าและลักษณะ

ของการเปลีย่นแปลงนัน้ 

91.3 เงินลงทุนเผือ่ขาย แสดงจ านวนเงินแยกต่างหากระหว่างก าไรหรือขาดทุนที่รับรูใ้นก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในระหว่างงวดและจ านวนที่จัดประเภทจากส่วนของเจา้ของไปก าไร

หรือขาดทุนในระหว่างงวด 

92 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มลูส าหรับการขายหรือการโอนเปลีย่นประเภทตราสารหน้ีที่จะถือจนครบ

ก าหนดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปน้ี 

92.1 จ านวนตน้ทุนตัดจ าหน่ายของหลักทรัพยท์ีม่ีการขายหรือการโอนเปลีย่น 

92.2 จ านวนรวมของรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิทีเ่กิดข้ึน 

92.3 จ านวนรวมของรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิทีย่งัไม่เกิดข้ึน 
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92.4 สถานการณอ์าจท าใหกิ้จการตอ้งเปลีย่นความตัง้ใจทีจ่ะถอืตราสารหน้ีไปจนครบก าหนด

โดยที่ไม่จ าเป็นตอ้งทบทวนความตัง้ใจที่จะถือตราสารหน้ีรายการอ่ืนไปจนครบก าหนด 

ตามย่อหนา้ที่ 14 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงิน

ลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน ทีท่  าใหกิ้จการขายหรือโอนเปลีย่นตราสารนัน้ 

93  กจิการอาจเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจงบการเงินได้ดีย่ิงขึ้น 

93.1 การวิเคราะห์เงินลงทุนระยะยาวตามประเภทของเงินลงทุน 

93.2 รายละเอยีดเกี่ยวกบัเงินลงทุนที่มีสดัส่วนอย่างเป็นสาระส าคัญต่อสนิทรัพย์ของกจิการ 

 

การเปิดเผยขอ้มูลอืน่ 

 

นโยบายการบญัชี 

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

น าเสนองบการเงิน กิจการเปิดเผยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้ในการ

จัดท างบการเงินและนโยบายการบัญชีอื่นๆ ที่ใช้ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัความเข้าใจในงบการเงิน 

95 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสนับสนุนให้กจิการเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมที่จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจ

ถึงเคร่ืองมือทางการเงินดีขึ้นดังต่อไปนี้  

95.1 จ านวนรวมของมูลค่ายุติธรรมที่เปล่ียนแปลงไปของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินที่รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในระหว่างงวด 

95.2 จ านวนรวมของรายการก าไรหรือรายการขาดทุนที่รอการตัดบัญชีหรือที่ยังไม่ได้รับรู้ของ

เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงที่ไม่ได้ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตที่

คาดว่าจะเกดิ 

95.3 ยอดรวมถัวเฉล่ียระหว่างปีของราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการ

เงินที่ได้รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ยอดรวมถัวเฉล่ียระหว่างปีของเงินต้น มูลค่าที่ตราไว้

จ านวนฐานหรือจ านวนอื่นที่คล้ายคลึงกนัของสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินที่

ไม่มีการรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน และยอดรวมถัวเฉล่ียระหว่างปีของมูลค่ายุติธรรม

ของสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน โดยเฉพาะเม่ือจ านวนที่แสดงอยู่ ณ วันที่

ในงบแสดงฐานะการเงินไม่เป็นตัวแทนที่ดีพอของจ านวนในระหว่างปี 
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การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

96 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การวดัมูลค่ายุติธรรม ท าให้

ปรบัปรุงย่อหนา้ที ่80 ถึง 84 และ 94  กิจการถือปฏิบติัเกีย่วกบัการปรบัปรุงของมาตรฐานการ

บญัชีฉบบัน้ีเมือ่ถือปฏิบติัตามการปรบัปรุงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว 

วนัถอืปฏิบติั 

97 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหถ้อืปฏบัิติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป ทัง้น้ีสนับสนุนใหน้ าไปใชก่้อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช ้ กิจการ

ตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดังกล่าวดว้ย 

 



ร่าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 107 (ปรับปรงุ 2559) 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 

 38 
 

ภาคผนวก 

 

ภาคผนวกน้ีท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางเทา่นั้นและไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการบัญชี 

ภาคผนวกน้ีจัดท าขึ้ น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายและแสดงถึงการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมา

ปฏิบัติกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ใช้กันโดยทั่วไป ภาคผนวกน้ีเป็นเพียงการแสดงตัวอย่างและวิธีที่ใช้

ตัวอย่างอาจไม่ใช่วิธีเดียวที่มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีอนุญาตให้ใช้ภายใต้สถานการณ์ที่สร้างข้ึน การ

เปล่ียนแปลงข้อสมมติบางประการภายใต้สถานการณ์ที่สร้างข้ึนอาจท าให้การแสดงรายการหรือการ

เปิดเผยข้อมูลของเคร่ืองมือทางการเงินบางชนิดเปล่ียนแปลงไปอย่างเป็นสาระส าคัญ อีกประการหน่ึง 

ภาคผนวกน้ีไม่ได้จัดท าข้ึนเพ่ือแสดงถึงการน าข้อก าหนดที่จ าเป็นทุกข้อในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมา

ปฏบัิติ ดังน้ัน หากตัวอย่างในภาคผนวกขัดแย้งกบัข้อก าหนดในมาตรฐาน กิจการต้องยึดถือข้อก าหนด

ในมาตรฐานเป็นหลักแทนที่จะปฏบัิติตามตัวอย่างที่ให้ไว้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ครอบคลุมถึงการรับรู้หรือการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน แต่ตัวอย่างใน

ภาคผนวกอาจจ าเป็นต้องสมมติถึงวิธีปฏบัิติเกี่ยวกับการรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินที่

แสดงไว้ 

ภาคผนวกน้ีได้จัดท าขึ้นโดยครอบคลุมเร่ืองดังต่อไปนี้  

ก) ค านิยามของเครื่องมือทางการเงิน สินทรัพยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่ใช้กัน

โดยทัว่ไป 

ข) หนี้ สินและส่วนของเจา้ของ 

ค) การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน 

ง) การเปิดเผยขอ้มูล 

ก) ค านยิามของ เครือ่งมือทางการเงิน สินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่ใช้

กนัโดยทัว่ไป 

1 เงินสดถือเป็นสนิทรัพย์ทางการเงิน เน่ืองจากกจิการสามารถน าเงินสดมาใช้ในการแลกเปล่ียนและใช้

เงินสดน้ันเป็นเกณฑ์ในการวัดมูลค่ารายการบัญชีและการแสดงรายการในงบการเงิน เงินฝาก

ธนาคาร หรือเงินฝากสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกันถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินเช่นกัน เน่ืองจาก

เงินฝากธนาคารแสดงให้เหน็ถึงสิทธิตามสัญญาที่ผู้ฝากจะได้รับเงินสดจากธนาคารหรือสั่งจ่ายเงิน

ฝากน้ันโดยจ่ายเชค็หรือเคร่ืองมือทางการเงินอื่นที่คล้ายคลึงกันให้กับเจ้าหน้ีเพ่ือช าระหน้ีสินทาง

การเงิน 

2 เคร่ืองมือทางการเงินที่ใช้กันโดยทั่วไปคือ สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินซ่ึงก่อให้เกิด

สทิธติามสญัญาที่จะได้รับหรือที่จะต้องจ่ายเงินสด ตัวอย่างเช่น 
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2.1 ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีการค้า 

2.2 ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีตัว๋เงิน 

2.3 ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีเงินกู้ 

2.4 ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีหุ้นกู้ 

ตัวอย่างแต่ละกรณีแสดงให้เหน็ถึง สทิธติามสญัญาที่จะได้รับเงินสดของคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงซ่ึงจับคู่กับ

ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสดของคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึง 

3 เคร่ืองมือทางการเงินอีกประเภทหน่ึงแสดงให้เห็นถึงสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับหรือที่จะต้องจ่าย 

โดยใช้สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ใช่เงินสด ตัวอย่างเช่น ตั๋วเงินที่ต้องจ่ายคืนด้วยพันธบัตรรัฐบาลให้

สิทธิตามสัญญาแก่ผู้ถือที่จะได้รับพันธบัตรรัฐบาลและในขณะเดียวกันก่อให้เกิดภาระผูกพันตาม

สัญญาแก่ผู้ออกที่จะต้องส่งมอบพันธบัตรรัฐบาลน้ัน พันธบัตรรัฐบาลถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน

ของผู้ถือ เน่ืองจากพันธบัตรรัฐบาลแสดงให้เหน็ถึงภาระผูกพันของรัฐบาลที่จะต้องจ่าย เงินสดให้แก่

ผู้ถือ ดังน้ัน ตั๋วเงินถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินส าหรับผู้ถือ ในขณะเดียวกับที่ถือเป็นหน้ีสินทาง

การเงินส าหรับผู้ออก 

4 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาเช่า (เมื่ อมีการประกาศใช้) 

ก าหนดให้กิจการต้องบันทึกสัญญาเช่าการเงินเป็นการขายที่ต้องจ่ายช าระในภายหลัง สัญญาเช่า

ระยะยาวถือเป็นสญัญาที่ก่อให้เกดิสทิธแิก่ผู้ให้เช่าที่จะได้รับเงินสดเป็นงวด ๆ และภาระผูกพันแก่ผู้

เช่าที่จะต้องจ่ายเงินสดเป็นงวด ๆ ในลักษณะที่เหมือนกับการผ่อนช าระเงินต้นและดอกเบ้ียภายใต้

สัญญาเงินกู้ ผู้ให้เช่าบันทึกการลงทุนในสัญญาเช่าระยะยาวเป็นสินทรัพย์ประเภทลูกหน้ีแทนที่จะ

บันทกึเป็นสนิทรัพย์ที่ให้เช่า ในทางกลับกนั สญัญาเช่าด าเนินงานถือว่าผู้ให้เช่ามีภาระผูกพันที่จะให้

ผู้เช่าใช้สินทรัพย์ในอนาคตเพ่ือแลกกับสิ่งตอบแทนในลักษณะที่คล้ายกับการรับค่าธรรมเนียมใน

การให้บริการ ผู้ให้เช่ายังคงบันทกึสนิทรัพย์ที่ให้เช่าในงบแสดงฐานะการเงินต่อไปโดยต้องไม่บันทกึ

จ านวนลูกหน้ีที่จะเกิดข้ึนในอนาคตภายใต้สัญญาเช่า ดังน้ัน สัญญาเช่าการเงินถือเป็นเคร่ืองมือทาง

การเงิน แต่สญัญาเช่าด าเนินงานไม่ถือเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน(ยกเว้นเงินงวดที่ถึงก าหนดช าระใน

ปัจจุบัน) 

 

ตราสารทุน 

5 ตัวอย่างของตราสารทุน ได้แก่ หุ้นทุน หุ้นบุริมสิทธิบางชนิด ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นหรือสิทธิ

เลือกซ้ือหรือขายหุ้นสามัญของกจิการผู้ออก ภาระผูกพันของกิจการที่จะต้องออกตราสารทุนของตน

เพ่ือแลกเปล่ียนกับสินทรัพย์ทางการเงินของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไม่ถือเป็นสัญญาที่จะท าให้กิจการ
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อาจต้องเสียประโยชน์ เน่ืองจากการแลกเปล่ียนน้ันท าให้ส่วนของเจ้าของในกิจการเพ่ิมข้ึนซ่ึงไม่ท า

ให้กิจการต้องเสียประโยชน์แต่อย่างไร แม้ว่าผู้ถือตราสารอาจได้รับความสูญเสียอันเกิดจากการ

ลดลงของมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่ตนถืออยู่เน่ืองจากกิจการมีภาระผูกพันที่จะต้องออกตราสาร 

แต่ภาระผูกพันน้ันกไ็ม่ได้ท าให้กจิการเป็นฝ่ายที่ต้องเสยีประโยชน์ 

6 สทิธเิลือกซ้ือหรือขาย หรือเคร่ืองมือทางการเงินอื่นที่คล้ายคลึงกันซ่ึงให้สิทธิแก่กิจการในการซ้ือตรา

สารทุนของตนเองไม่ถือเป็นเคร่ืองมือทางการเงินของกิจการ เน่ืองจากกิจการจะไม่ได้รับ    เงินสด

หรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่นจากการใช้สทิธเิลือกซ้ือหรือขายน้ัน การใช้สิทธิเลือกซ้ือหรือขายอาจไม่

ท าให้กจิการต้องเสยีประโยชน์อนัใด เน่ืองจากส่วนของเจ้าของที่ลดลงเกดิข้ึนพร้อมกับกระแสเงินสด

ที่จ่ายออกไป นอกจากน้ัน การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของที่เกิดจากการที่กิจการซ้ือคืนหรือ

ยกเลิกตราสารทุนของกจิการเองไม่ท าให้กิจการต้องรับรู้รายการก าไรหรือรายการขาดทุน เน่ืองจาก

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการโอนตราสารทุนจะเกิดข้ึนระหว่างผู้ถือหุ้นที่ขายคืนตราสารทุนกับผู้ถือ

หุ้นที่ถือตราสารทุนน้ันต่อไป 

 

ตราสารอนุพนัธ ์

7 ณ วันที่ท  าสญัญา ตราสารอนุพันธจ์ะท าให้กจิการมีสทิธติามสัญญาที่จะแลกเปล่ียนสินทรัพย์ทางการ

เงินกบัคู่สญัญาภายใต้เง่ือนไขที่อาจท าให้กจิการได้รับประโยชน์ หรือท าให้กิจการมีภาระผูกพันตาม

สัญญาที่จะแลกเปล่ียนสินทรัพย์ทางการเงินกับคู่สัญญาภายใต้เง่ือนไขที่อาจท าให้กิจการเสีย

ประโยชน์ ตราสารอนุพันธ์บางชนิดท าให้กิจการได้รับทั้งสิทธิและภาระผูกพันในการแลกเปล่ียน

สนิทรัพย์ทางการเงินภายใต้เง่ือนไขที่ก  าหนดข้ึน ณ วันที่ท  าสัญญาตราสารอนุพันธ์ ดังน้ัน เมื่อราคา

ตลาดของสนิทรัพย์ทางการเงินเปล่ียนแปลง เง่ือนไขน้ันอาจท าให้กจิการได้รับหรือเสยีประโยชน์ได้ 

8 สิทธิเลือกซ้ือหรือขายเคร่ืองมือทางการเงินให้แก่ผู้ถือที่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่

อาจเกดิข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่ระบุไว้ในสัญญา ในทาง

กลับกัน ผู้ออกสิทธิเลือกดังกล่าวจะมีภาระผูกพันที่ต้องสละประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่อาจ

เกดิจากเคร่ืองมือทางการเงินที่ระบุไว้ในสญัญาหรือต้องรับผลสญูเสยีที่อาจเกิดจากการเปล่ียนแปลง

ในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน สิทธิตามสัญญาของผู้ถือและภาระผูกพันของผู้ออก

ถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินตามค านิยาม ส่วนเคร่ืองมือทางการเงินที่ระบุไว้

ในสิทธิเลือกซ้ือหรือขายอาจเป็นสินทรัพย์ทางการเงินชนิดใดชนิดหน่ึง เช่น หุ้นหรือเคร่ืองมือทาง

การเงินที่ระบุอัตราดอกเบ้ีย แม้ว่าสิทธิเลือกซ้ือหรือขายในบางคร้ังจะก าหนดให้ผู้ออกต้องออกตรา

สารหน้ีแทนการโอนสนิทรัพย์ทางการเงิน แต่หากผู้ถือใช้สิทธิในการเลือกซ้ือหรือตราสารหน้ีที่ได้รับ
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กยั็งคงถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินของผู้ถือ กิจการต้องพิจารณาสิทธิของผู้ถือในการแลกเปล่ียน

สินทรัพย์ภายใต้เง่ือนไขที่อาจท าให้ผู้ถือได้ประโยชน์และภาระผูกพันของผู้ออกในการแลกเปล่ียน

สินทรัพย์ภายใต้เง่ือนไขที่อาจท าให้ผู้ออกเสียประโยชน์แยกจากสินทรัพย์ที่น ามาแลกเปล่ียนกัน 

นอกจากน้ันความน่าจะเป็นที่ผู้ถือจะใช้สิทธิเลือกซ้ือหรือขายน้ันไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและภาระ

ผูกพันที่มีอยู่ของทั้งทางฝ่ายผู้ถือและผู้ออก สิทธิเลือกซ้ือหรือขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการ

เงิน(เช่น ผลิตผลทางการเกษตรและแร่)ไม่ท าให้เกิดสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน

ตามค านิยามเน่ืองจากสิทธิเลือกน้ันไม่ใช่สัญญาที่จะท าให้กิจการได้รับหรือต้องส่งมอบสินทรัพย์

ทางการเงินหรือท าให้กจิการต้องท าการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงิน 

9 ตราสารอนุพันธอ์กีตัวอย่างหน่ึงคือ สญัญาล่วงหน้าที่จะมีการรับหรือจ่ายภายในหกเดือน โดยที่ผู้ซ้ือ

สัญญาจะส่งมอบเงินสดจ านวน 1,000,000 บาท เพ่ือแลกเปล่ียนกับพันธบัตรรัฐบาลที่มีอัตรา

ดอกเบ้ียคงที่และมีมูลค่าที่ตราไว้จ านวน 1,000,000 บาท โดยคู่สัญญามีสิทธิและภาระผูกพันที่จะ

แลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินตามสัญญา ในกรณีที่ราคาตลาดของพันธบัตรรัฐบาลเพ่ิมสูงเกิน

กว่า 1,000,000 บาท ผู้ซ้ือจะได้รับประโยชน์จากการเพ่ิมข้ึนของราคาตลาดในขณะที่ผู้ขายเสีย

ประโยชน์ ส่วนในกรณีที่ราคาตลาดลดต ่ากว่า 1,000,000 บาท ผลกระทบในทางตรงกันข้ามจะ

เกิดขึ้ น สัญญาล่วงหน้าน้ีมีผลท าให้ผู้ซ้ือมีทั้งสิทธิตามสัญญาที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน (คล้ายกับ

สทิธเิลือกซ้ือ) และมีภาระผูกพันตามสัญญาที่เป็นหน้ีสินทางการเงิน (คล้ายกับสิทธิเลือกขาย) และ

มีภาระผูกพันตามสญัญาที่เป็นหน้ีสนิทางการเงิน (คล้ายกบัสทิธเิลือกซ้ือ) สิทธิและภาระผูกพันตาม

สัญญาซ่ึงก่อให้เกิดสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินมีความแตกต่างกันจึงต้องแยกจาก

เคร่ืองมือทางการเงินที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น พันธบัตรหรือเงินสดที่จะใช้ในการแลกเปล่ียน ข้อ

แตกต่างที่ส าคัญระหว่างสัญญาล่วงหน้ากับสิทธิเลือกซ้ือหรือขายคือ สัญญาล่วงหน้าท าให้คู่สัญญา

ทั้งสองฝ่ายมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา ณ เวลาที่ได้ตกลงกัน ในขณะที่สิทธิเลือกซ้ือ

หรือขายท าให้คู่สญัญาต้องปฏบัิติตามภาระผูกพันเฉพาะเม่ือผู้ถือสิทธเิลือกที่จะใช้สทิธิดังกล่าว 

10 ตราสารอนุพันธ์หลายประเภทท าให้เกิดสิทธิหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการแลกเปล่ียนใน

อนาคต เช่น สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 

สญัญาก าหนดอตัราเพดานดอกเบ้ียเงินกู้ สญัญาก าหนดอตัราเพดานดอกเบ้ียขั้นต ่าและภาระผูกพัน

ในการกู้ยืม สญัญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียอาจถือเป็นสัญญาล่วงหน้าชนิดหน่ึงซ่ึงคู่สัญญาตกลงที่

จะแลกเปล่ียนเงินสดอย่างต่อเน่ืองในอนาคตซ่ึงจ านวนเงินสดน้ันค านวณจากอัตราดอกเบ้ียลอยตัว

ส าหรับคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงและจากอัตราดอกเบ้ียคงที่ส าหรับคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง สัญญาอนาคตกถ็ือ

เป็นสญัญาล่วงหน้าประเภทหน่ึง ซ่ึงมีรูปแบบเป็นมาตรฐานและมีการซ้ือขายกนัในตลาดการเงิน 
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สญัญาทีอ่า้งอิงกบัสินคา้ และเครือ่งมือทางการเงินทีเ่ชื่อมโยงกบัสินคา้ 

11 ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 16 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี สัญญาที่ท  าให้เกิดการรับหรือส่งมอบ

สินทรัพย์ไม่ถือเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน เช่น สิทธิเลือกซ้ือหรือขายสินค้าหรือสัญญาอนาคตหรือ

สญัญาล่วงหน้าในการซ้ือขายแร่เงิน สญัญาที่อ้างองิกบัสนิค้าประเภทน้ีอาจมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน

และมีการซ้ือขายในตลาดที่จัดต้ังอย่างเป็นระบบในลักษณะเดียวกับตราสารอนุพันธ์ ตัวอย่างเช่น 

สญัญาอนาคตของสินค้าอาจซ้ือขายได้ทนัทโีดยใช้เงินสด เน่ืองจากสัญญาดังกล่าวมีการจดทะเบียน

ในตลาดและอาจเปล่ียนมือได้หลายคร้ัง คู่สัญญาที่ซ้ือและขายสัญญาน้ันโดยแท้จริงแล้วได้ตกลงซ้ือ

ขายสนิค้าที่ระบุไว้ในสญัญา สถานการณ์ต่อไปน้ีไม่ท าให้ลักษณะส าคัญของสญัญาเปล่ียนแปลงไปจน

ท าให้สญัญานั้นสามารถถือเป็นเคร่ืองมือทางการเงินได้ 

11.1 สญัญาซ้ือขายสนิค้าสามารถซ้ือหรือขายกนัได้โดยใช้เงินสด 

11.2 สญัญาซ้ือขายสนิค้าสามารถซ้ือหรือขายกนัได้โดยสะดวก 

11.3 มีความเป็นไปได้ที่จะต่อรองเพ่ือจ่ายช าระเป็นเงินสดแทนการส่งมอบเป็นสนิค้า 

12 สัญญารับหรือส่งมอบสินทรัพย์ไม่ถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินของคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงและไม่ถือเป็น

หน้ีสินทางการเงินของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เว้นแต่จะมีการชะลอการจ่ายออกไปจนเกินกว่าวันที่

ก  าหนดให้ส่งมอบสนิทรัพย์ตามสัญญาเดิม ซ่ึงจะท าให้สัญญาน้ันกลายเป็นการซ้ือหรือขายสินทรัพย์

โดยมีการให้สนิเช่ือทางการค้า 

13 สัญญาที่อ้างอิงกับสินค้าอาจเป็นสัญญาที่อ้างอิงกับราคาสินค้าโดยไม่มีการส่งมอบสินค้าน้ัน สัญญา

ดังกล่าวต้องรับหรือจ่ายช าระเป็นเงินสดด้วยจ านวนที่ก  าหนดข้ึนตามสูตรที่ระบุไว้ในสัญญาแทนที่จะ

จ่ายด้วยจ านวนที่คงที่ ตัวอย่างเช่น จ านวนเงินต้นของหุ้นกู้อาจค านวณโดยการคูณราคาตลาดของ

น า้มันที่มีอยู่ ณ วันที่ครบก าหนดกับปริมาณน า้มันที่เป็นจ านวนคงที่ จ านวนเงินต้นน้ันเป็นดัชนีที่

อ้างอิงกับราคาน า้มันซ่ึงจะต้องรับหรือจ่ายช าระเป็นเงินสดเท่าน้ัน สัญญาดังกล่าวถือเป็นเคร่ืองมือ

ทางการเงิน 

14 เคร่ืองมือทางการเงินตามค านิยามรวมถึงสัญญาที่ท  าให้เกิดสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

หรือหน้ีสินที่ไม่ใช่หน้ีสินทางการเงินเพ่ิมเติมจากสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ันมักให้สิทธิแก่คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงในการเลือกแลกเปล่ียนสินทรัพย์

ทางการเงินกับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ตัวอย่างเช่น หุ้นกู้ที่อ้างอิงกับราคาน า้มันอาจ

ให้สทิธกิบัผู้ถือที่จะได้รับดอกเบ้ียจ่ายในงวดที่ได้ระบุไว้แน่นอนและเป็นจ านวนเงินสดซ่ึงคงที่เม่ือถึง

วันครบก าหนด โดยที่ผู้ถือมีสิทธิเลือกที่จะแลกเปล่ียนจ านวนเงินต้นกับปริมาณน า้มันในจ านวนที่

คงที่ ความต้องการในการใช้สิทธิเลือกน้ันจะเปล่ียนแปลงไปตามเวลาข้ึนอยู่กับมูลค่ายุติธรรมของ
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น า้มันและอตัราแลกเปล่ียนเงินสดเป็นน า้มันตามที่ระบุไว้ในหุ้นกู้ ความต้ังใจของผู้ถือหุ้นกู้ในการใช้

สิทธิเลือกน้ันไม่มีผลกระทบต่อเน้ือหาขององค์ประกอบของสินทรัพย์ ดังน้ันสินทรัพย์ทางการเงิน

ของผู้ถือและหน้ีสินทางการเงินของผู้ออกท าให้หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือทางการเงินแม้ว่าจะ

ก่อให้เกดิสนิทรัพย์และหน้ีสนิประเภทอื่นด้วย 

15 แม้ว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้จัดท าข้ึนเพ่ือให้ใช้ปฏิบัติกับสินค้าหรือสัญญาอื่นที่ไม่เป็นไป

ตามค านิยาม กิจการอาจพิจารณาถึงความเหมาะสมในการน าข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

ในมาตรฐานการบัญชีน้ีมาประยุกต์ใช้ส าหรับสญัญาดังกล่าวได้ในบางส่วน 

ข)  หนี้ สินและส่วนของเจา้ของ 

16 ตามปกติ ผู้ออกจะไม่มีความล าบากในการจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินบางชนิดเป็นหน้ีสินหรือ

ส่วนของเจ้าของ ตัวอย่างของเคร่ืองมือทางการเงินที่ถือเป็นส่วนของเจ้าของ ได้แก่ ตราสารทุน

ประเภทหุ้นสามัญและสิทธิเลือกซ้ือหรือขาย ซ่ึงท าให้ผู้ออกสิทธิดังกล่าวต้องออกหุ้นสามัญเป็นการ

แลกเปล่ียน หุ้นสามัญไม่ท าให้ผู้ออกมีภาระผูกพันที่จะต้องโอนสนิทรัพย์ให้กบัผู้ถือหุ้น เว้นแต่เม่ือผู้

ออกแบ่งปันส่วนทุนให้กบัผู้ถือหุ้นอย่างเป็นทางการและมีภาระผูกพันที่จะจ่ายการแบ่งปันน้ันให้กับ

ผู้ถือหุ้น เช่น ในกรณีของการประกาศจ่ายเงินปันผล หรือในกรณีที่กิจการก าลังเลิกกิจการและต้อง

แบ่งปันสนิทรัพย์ที่เหลืออยู่หลังจากที่จ่ายช าระหน้ีสนิหมดแล้วให้กบัผู้ถือหุ้น 

 

ตราสารหนี้ ทีไ่ม่มีวนัครบก าหนด 

17 ตามปกติ ตราสารหน้ีที่ไม่มีวันครบก าหนด เช่น หุ้นกู้ที่ไม่มีวันครบก าหนดจะให้สิทธิตามสัญญากับ

ผู้ถือในการรับดอกเบ้ีย นับจากวันที่ระบุไว้อย่างไม่มีก าหนด โดยที่ผู้ถือจะไม่มีสิทธิได้รับคืนเงินต้น

หรือมีสทิธไิด้รับคืนเงินต้นในเวลาที่นานมาก ตัวอย่างเช่น กิจการอาจออกเคร่ืองมือทางการเงินที่ท  า

ให้กจิการต้องจ่ายดอกเบ้ียไปอย่างไม่มีก าหนดในอัตรา 8 % ต่อปี คูณกับมูลค่าที่ตราไว้หรือจ านวน

เงินต้น 1,000 บาท สมมติว่าอตัราดอกเบี้ ย 8 % เป็นอัตราที่เท่ากับอัตราดอกเบ้ียในตลาด ในขณะ

ที่ออกเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวผู้ออกมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องจ่ายดอกเบ้ียเป็นงวด ๆ 

ไปในอนาคตซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ 1,000 บาท ผู้ถือและผู้ออกเคร่ืองมือ

ทางการเงินมีสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจ านวน 1,000 บาทตามล าดับ และมี

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายที่เกี่ยวข้องจ านวน 80 บาทเป็นประจ าทุกปีอย่างไม่มีก าหนด 
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หุน้บุริมสิทธิ 

18 กิจการอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ โดยก าหนดให้ผู้ถือมีบุริมสิทธิหลายรูปแบบ ในการจัดประเภทหุ้น

บุริมสิทธิเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจ้าของ กิจการต้องประเมินถึงสิทธิที่ระบุอยู่ในหุ้นบุริมสิทธิเพ่ือ

ก าหนดว่าหุ้นน้ันมีลักษณะส าคัญที่เป็นหน้ีสินทางการเงินหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หุ้นบุริมสิทธิที่ให้สิทธิ

ในการไถ่ถอนตามสิทธิเลือกของผู้ถือหรือไถ่ถอน ณ วันใดวันหน่ึงถือเป็นหน้ีสินทางการเงินตามค า

นิยามหากผู้ออกมีภาระผูกพันที่จะโอนสินทรัพย์ทางการเงินให้กับผู้ถือหุ้นน้ัน การที่ผู้ออกไม่มี

ความสามารถที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันในการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิไม่ท าให้ภาระผูกพันน้ันหมด

สภาพลง ไม่ว่าผู้ออกจะไม่สามารถหาเงินทุนมาจ่ายหรือการจ่ายไม่สามารถท าได้เน่ืองจากข้อจ ากัด

ทางกฎหมายหรือตามสัญญา นอกจากน้ันสิทธิเลือกของผู้ออกที่จะไถ่ถอนหุ้นไม่ถือเป็นหน้ีสินทาง

การเงินตามค านิยาม เน่ืองจากผู้ออกไม่มีภาระผูกพันในปัจจุบันที่จะโอนสินทรัพย์ทางการเงินให้กับ

ผู้ถือหุ้นเพราะการไถ่ถอนน้ันขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ออกแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรกต็าม ภาระ

ผูกพันจะเกิดทนัททีี่ผู้ออกหุ้นตัดสินใจใช้สิทธิเลือกในการไถ่ถอนหุ้นและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่าง

เป็นทางการถึงความต้ังใจที่จะไถ่ถอนหุ้นนั้น 

19 การจัดประเภทหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่สามารถไถ่ถอนได้ต้องก าหนดจากสิทธิอย่างอื่นที่มีอยู่ในหุ้นน้ัน  

หุ้นบุริมสทิธจิะถือว่าเป็นตราสารทุนหากการจ่ายตอบแทนให้กบัผู้ถือหุ้นบุริมสทิธขิึ้นอยู่กับดุลยพินิจ

ของผู้ออกเพียงผู้เดียวไม่ว่าผลตอบแทนน้ันจะเป็นแบบสะสมหรือไม่สะสม 

 

เครือ่งมือทางการเงินแบบผสม 

20 ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 25 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้ปฏิบัติกับเคร่ืองมือทางการเงินแบบ

ผสมบางกลุ่มโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้ออกแสดงองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสินและองค์ประกอบที่

เป็นทุนแยกจากกันในงบแสดงฐานะการเงิน ย่อหน้าที่ 25 ไม่ครอบคลุมถึงเคร่ืองมือทางการเงิน

แบบผสมทางด้านผู้ถือ 

21 เคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมที่ใช้กันโดยทั่วไปคือ ตราสารหน้ีที่ออกพร้อมกับสิทธิเลือกแปลง

สภาพ เช่น หุ้นกู้ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นทุนของผู้ออก ย่อหน้าที่ 25 ของมาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีก าหนดให้ผู้ออกเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวแสดงองค์ประกอบที่ เป็นหน้ีสินและ

องค์ประกอบที่เป็นทุนแยกจากกนัในงบแสดงฐานะการเงินนับต้ังแต่วันที่มีการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก 

21.1 ภาระผูกพันของผู้ออกที่จะต้องจ่ายดอกเบ้ียเป็นงวด ๆ ตามที่ก  าหนดไว้และที่จะต้อง

จ่ายเงินต้นถือเป็นหน้ีสินทางการเงินตราบเท่าที่เคร่ืองมือทางการเงินน้ันยังไม่มีการแปลง
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สภาพ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ท  าสัญญาขององค์ประกอบที่เป็นหน้ีสิน คือ มูลค่าปัจจุบัน

ของกระแสเงินสดในอนาคตตามสญัญาคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียในตลาด ณ วันที่ออกของ

เคร่ืองมือทางการเงินที่เหมือนกับหรือที่คล้ายคลึงกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ออกโดยไม่มี

สทิธเิลือกแปลงสภาพรวมอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นความน่าเช่ือถือ กระแสเงินสด หรือเง่ือนไขที่

ระบุไว้ 

21.2 ในกรณีตราสารทุนเป็นสิทธิเลือกที่จะแปลงสภาพหน้ีสินให้เป็นส่วนของเจ้าของ มูลค่า

ยุติธรรมของสิทธิเลือกดังกล่าวประกอบด้วย มูลค่าตามสิทธิและมูลค่าตามเวลา มูลค่า

ตามสิทธิของสิทธิเลือกหรือของตราสารอนุพันธ์อื่นคือ ส่วนของมูลค่ายุติธรรมของ

เคร่ืองมือทางการเงินที่ระบุไว้ในสิทธิเลือกซ่ึงสูงกว่าราคาตามสิทธิที่เคร่ืองมือทางการเงิน

น้ันจะใช้ในการแลกเปล่ียน ตัวอย่างเช่น สิทธิเลือกที่จะแลกเปล่ียนหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ

ก าหนดให้หุ้นกู้สามารถแปลงเป็นหุ้นทุนด้วยราคา 10 บาท หากราคาตลาดของหุ้นทุน

เท่ากับ 12 บาท มูลค่าตามสิทธิจะเท่ากับ 12-10 = 2 บาท สิทธิเลือกจะมีมูลค่าสูงหาก

มูลค่าตามสทิธสิงู มูลค่าตามเวลาจะข้ึนอยู่กับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสิทธิเลือกจนกระทั่ง

ครบก าหนดหรือหมดอายุ ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ถึงรายได้ที่ผู้ถือสิทธิต้องละทิ้งจากการเลือกที่

จะไม่ถือเคร่ืองมือทางการเงินที่ระบุไว้ ต้นทุนที่ผู้ถือสิทธิสามารถหลีกเล่ียงได้จากการที่ไม่

ต้องจัดหาเงินทุนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงเคร่ืองมือทางการเงินที่ระบุไว้ และมูลค่าของความน่าจะ

เป็นที่ มูลค่าตามสิทธิจะเพ่ิมข้ึนก่อนที่สิทธิเ ลือกจะครบก าหนดหรือหมดอายุอัน

เน่ืองมาจากต้องจัดหาเงินทุนเพ่ือเคร่ืองมือทางการเงินมูลค่าที่ควรจะเป็นอันเน่ืองมาจาก

ความผันผวนในอนาคตของมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่ระบุไว้ ตามปกติ 

สทิธเิลือกแปลงสภาพซ่ึงออกให้พร้อมกับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือเคร่ืองมือทางการเงินอื่นที่

คล้ายคลึงกนัจะมีมูลค่าตามสทิธ ิณ วันที่ออกเทา่กบัศูนย์ 

22 ย่อหน้าที่ 30 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีอธบิายถึงวิธกีารวัดมูลค่าองค์ประกอบของเคร่ืองมือทาง

การเงินแบบผสม ณ วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดในการน าวิธีการวัดมูล

ค่าที่กล่าวถึงมาใช้ 

 กิจการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 2,000 หุ้น ณ วันต้นปีของปีที่ 1 หุ้นกู้มีอายุ 3 ปี และออกจ าหน่าย

ตามมูลค่าที่ตราไว้จ านวน 1,000 บาทต่อหุ้น ซ่ึงท าให้กิจการได้รับเงิน 2,000,000 บาท กิจการ

ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียทุกปีในอัตราดอกเบ้ีย 6% ต่อปี หุ้นกู้แต่ละหุ้นสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้น

สามัญจ านวน 250 หุ้น ได้ทุกเมื่อจนกระทั่งถึงวันครบก าหนด 
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 ณ วันที่ออกหุ้นกู้ อตัราดอกเบ้ียในตลาดที่เป็นอยู่ส าหรับหุ้นกู้ที่คล้ายคลึงกันแต่ไม่มีสิทธิเลือกแปลง

สภาพ คือ 9% ราคาตลาดของหุ้นสามัญ ณ วันที่ออกคือ 3 บาทต่อหุ้น เงินปันผลที่คาดว่าผู้ออกหุ้น

จะต้องจ่าย ณ วันสิ้นงวดของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้ซ่ึงมีเวลา 3 ปี มีจ านวน 0.14 บาทต่อหุ้น 

อตัราดอกเบ้ียที่ปราศจากความเสี่ยงส าหรับช่วงเวลา 3 ปี คือ 5% ต่อปี 

 

การวดัมูลค่าขององคป์ระกอบทีเ่ป็นทุนจากส่วนทีเ่หลืออยู่ 

ตัวอย่างน้ีจะวัดค่าองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสินก่อนแล้วจึงวัดค่าองค์ประกอบที่เป็นทุนซ่ึงจะเท่ากับผลต่าง

ระหว่างสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากหุ้นกู้ ณ วันที่ออกกับมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสิน มูลค่ายุติธรรมของ

องค์ประกอบที่เป็นหน้ีสินต้องค านวณโดยใช้อัตราส่วนลด 9% ซ่ึงเป็นอัตราตลาดของหุ้นกู้ที่คล้ายคลึงกัน

แต่ไม่มีสทิธเิลือกแปลงสภาพ การค านวณเป็นดังน้ี 

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

มูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ ย (120,000 บาท จ่ายเป็นประจ าทุกปีเป็นเวลา 3 ปี)       303,755   บาท 

องค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิทั้งสิ้น        1,848,122   บาท 

องค์ประกอบที่เป็นทุน (โดยการหักจากสิ่งตอบแทน)        151,878    บาท 

สิ่งตอบแทนที่ได้รับจากหุ้นกู้        2,000,000    บาท 

 

การวดัมูลค่าองคป์ระกอบทีเ่ป็นทุนโดยใชแ้บบจ าลองการวดัมูลค่าสิทธิเลือกซ้ือหรือขาย 

แบบจ าลองการวัดมูลค่าสิทธิเลือกซ้ือหรือขายอาจน ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิทธิเลือกโดยตรง

แทนที่จะใช้วิธีตามที่แสดงไว้ข้างต้น แบบจ าลองดังกล่าวมีหลายชนิด เช่น แบบจ าลองของแบลค็โชลส์ ซ่ึง

เป็นแบบจ าลองที่จะรู้จักกันมากที่สุด ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงให้เหน็ถึงการน าแบบจ าลองของแบลค็โชลส ์ 

มาปฏบัิติโดยการใช้ตารางที่อยู่ในหนังสอืต าราทางการเงิน ข้ันตอนการปฏบัิติมีดังต่อไปน้ี 

แบบจ าลองดังกล่าวก าหนดให้ต้องค านวณจ านวนสองจ านวนก่อนเพ่ือใช้อ้างอิงกับตารางการวัดมูลค่าสิทธิ

เลือกซ้ือหรือขาย 

ก) จ านวนแรกคือ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของสดัส่วนการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่

ระบุไว้ในสทิธเิลือกซ้ือหรือขายคูณกบัรากที่สองของจ านวนเวลาจนกว่าสทิธเิลือกจะครบก าหนด 

จ านวนน้ีสัมพันธ์กับการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นในทางบวกหรือทางลบของราคา

สินทรัพย์ที่ระบุไว้ในสิทธิเลือกซ้ือหรือขาย ในกรณีน้ี สินทรัพย์ดังกล่าวคือหุ้นทุนของกิจการที่ออก

หุ้นกู้ ความผันผวนของผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ระบุไว้จะประมาณได้จากค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
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ของผลตอบแทนน้ัน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานย่ิงสูงข้ึนเท่าไรมูลค่ายุติธรรมของสิทธิเลือกซ้ือหรือขาย

จะย่ิงสูงข้ึนเท่าน้ัน ตัวอย่างน้ีสมมติให้ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนของหุ้นสามัญเป็น 

30% ต่อปี จ านวนเวลาจนกระทั่งครบก าหนดที่จะแปลงสภาพคือ 3 ปี ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ

สัดส่วนการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหุ้นคูณกับรากที่สองของจ านวนเวลาจนกระทั่งครบ

ก าหนดของสทิธเิลือกคือ 

 

ข) จ านวนที่สองคือ สัดส่วนระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุไว้ในสิทธิเลือกซ้ือหรือขายกับ

มูลค่าปัจจุบันของราคาตามสทิธิ 

จ านวนน้ีแสดงความเกี่ยวพันระหว่างมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์ที่ระบุไว้กับต้นทุนที่ผู้ถือสิทธิจะ

เสียไปในการได้สินทรัพย์มาและสัมพันธ์กับมูลค่าตามสิทธิของสิทธิเลือกซ้ือหรือขายจ านวนที่

ค านวณได้ย่ิงสูงขึ้ นเท่าไรมูลค่ายุติธรรมของสิทธิเลือกซ้ือจะย่ิงสูงขึ้ นเท่าน้ันตามตัวอย่างน้ี ราคา

ตลาดของหุ้น ณ วันที่ออกหุ้นกู้คือ 3 บาท มูลค่าปัจจุบันของเงินปันผลที่คาดว่าผู้ออกหุ้นจะต้อง

จ่ายตลอดอายุของสทิธเิลือกต้องน ามาหักจากราคาตลาดเน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลจะท าให้มูลค่า

ยุติธรรมของหุ้นลดลงและท าให้มูลค่ายุติธรรมของสทิธเิลือกลดลง มูลค่ายุติธรรมของเงินปันผลต่อ

หุ้นจ านวน 0.14 ที่จ่ายทุกวันสิ้นงวดของแต่ละปีคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียที่ปราศจากความเสี่ยงที่ 

5% คือ 0.3813 ดังน้ัน มูลค่าปัจจุบันของสนิทรัพย์ที่ระบุไว้คือ 

 

3 – 0.3813 = 2.6187 บาทต่อหุ้น 

 

ราคาตามสิทธิคือ 4 บาทต่อหุ้น คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียที่ปราศจากความเสี่ยงที่ 5% ตลอด

ระยะเวลา 3 ปี โดยสมมติว่าหุ้นกู้จะมีการแปลงสภาพเมื่อครบก าหนด มูลค่ายุติธรรมของราคาตาม

สทิธคิือ 3.4554 ดังน้ัน อตัราส่วนตามที่ระบุในข้อ ข ก าหนดได้ดังน้ี 

 

2.6187/3.4554 = 0.7579 

 

สิทธิเลือกที่จะแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นสิทธิเลือกซ้ือชนิดหน่ึง ตารางการวัดค่าของสิทธิเลือกซ้ือ

ช้ีให้เหน็ว่า จ านวนสองจ านวนที่ค านวณไว้ข้างต้นคือ 0.5196 และ 0.7579 ท าให้มูลค่ายุติธรรม

ของสทิธเิลือกประมาณเทา่กบั 11.05% ของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่ระบุไว้ 

 

ดังน้ัน การวัดมูลค่าของสทิธเิลือกที่จะแปลงสภาพจึงค านวณได้ดังน้ี 

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

ก าหนดโดยใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันบวกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิทธิเลือกที่ค านวณโดยใช้แบบจ าลอง

ของแบล็คโชลส์ ไม่เท่ากับจ านวนเงิน 2,000,000 บาท ที่ได้จากการจ าหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(1,848,122+144,683 = 1,992,805) จ านวนที่แตกต่างกันสามารถน ามาปันส่วนโดยใช้มูลค่า

ยุติธรรมขององค์ประกอบทั้งสองท าให้มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินเป็น 1,854,794 บาท และมูลค่า

ยุติธรรมของสทิธเิป็น 145,206 บาท 

 

ค) การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน 

23 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดวิธปีฏบัิติส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินสงัเคราะห์ไว้โดยเฉพาะ 

(ดูย่อหน้าที่ 54) เคร่ืองมือทางการเงินสังเคราะห์เป็นกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินหลายชนิดที่

กิจการถือไว้ประกอบกันเพ่ือท าให้มีลักษณะประหน่ึงว่าเป็นเคร่ืองมือทางการเงินชนิดใหม่ 

ตัวอย่างเช่น เงินกู้ระยะยาวที่มีอัตราดอกเบ้ียลอยตัวประกอบกับสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย

ลอยตัวเป็นอัตราดอกเบ้ียคงที่เป็นการสังเคราะห์เคร่ืองมือทางการเงินข้ึนใหม่ให้เหมือนกับหุ้นกู้

ระยะยาวที่มีอตัราดอกเบ้ียคงที่ องค์ประกอบแต่ละส่วนของเคร่ืองมือทางการเงินสังเคราะห์น้ันแยก

จากกันแสดงให้เห็นว่าสิทธิหรือภาระผูกพันตามกฎหมายหรือตามเง่ือนไขในสัญญาและแต่ละ

องค์ประกอบอาจโอนหรือจ่ายช าระแยกจากกัน ท าให้องค์ประกอบแต่ละส่วนอาจมีความเสี่ยงที่

แตกต่างกัน ดังน้ัน เมื่อเคร่ืองมือทางการเงินแบบสังเคราะห์มีองค์ประกอบหน่ึงเป็นสินทรัพย์และ

อีกองค์ประกอบหน่ึงเป็นหน้ีสินองค์ประกอบทั้งสองต้องไม่น ามาหักกลบกันและต้องไม่แสดงในงบ

แสดงฐานะการเงินด้วยจ านวนสทุธ ิเว้นแต่จะเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อของการหักกลบตามที่ก  าหนด

ไว้ในย่อหน้าที่ 35 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ซ่ึงตามปกติมักจะไม่เกิดขึ้ น กิจการต้องเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกบัเง่ือนไขและข้อตกลงที่ส าคัญของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการที่ประกอบข้ึนเป็น

เคร่ืองมือทางการเงินสังเคราะห์โดยไม่ต้องค านึงว่าเคร่ืองมือทางการเงินสังเคราะห์น้ันมีอยู่ อย่างไร

กต็าม กจิการอาจให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบเหล่าน้ัน 

(ดูย่อหน้าที่ 54 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี) 

ง) การเปิดเผยขอ้มูล 

24 ย่อหน้าที่ 56 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ให้ตัวอย่างของรายการที่กิจการควรเปิดเผยข้อมูลใน

นโยบายการบัญชีเมื่อรายการน้ันมีสาระส าคัญ เน่ืองจากรายการดังกล่าวมีการปฏิบัติทางบัญชี

มากกว่าหน่ึงอย่างข้ึนไป ค าอธิบายต่อไปน้ีเป็นการอธิบายเพ่ิมเติมย่อหน้าที่ 56 เพ่ือให้เห็นถึง

สถานการณ์ที่กจิการควรเปิดเผยถึงนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
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24.1 กิจการอาจได้มาหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่ต้องปฏิบัติตาม

ภาระผูกพันทั้งหมดหรือบางส่วน เคร่ืองมือทางการเงินน้ีอาจเกี่ยวข้องกับการแลกเปล่ียน

ซ่ึงข้ึนอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคต ตัวอย่างเช่น สิทธิหรือภาระผูกพันที่จะแลกเปล่ียน

ภายใต้สัญญาล่วงหน้าจะไม่ท าให้เกิดรายการบัญชีเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ระบุไว้

หรือที่จะแลกเปล่ียนกนัจนกระทั่งสญัญาล่วงหน้านั้นครบก าหนด แต่จะท าให้เกิดสินทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจากสิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาในท านองเดียวกัน 

การค ้าประกันทางการเงินไม่ท าให้ผู้ค ้าประกันต้องมีภาระผูกพันต่อหน้ีสินที่มีการค ้า

ประกันจนกระทั่งการผิดนัดช าระหน้ีเกิดขึ้ น อย่างไรกต็าม การค า้ประกันถือเป็นหน้ีสิน

ทางการเงินของผู้ค า้ประกนัเน่ืองจากผู้ค า้ประกันมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะแลกเปล่ียน

เคร่ืองมือทางการเงินหน่ึง (ตามปกติคือเงินสด) กับเคร่ืองมือทางการเงินอีกรายการหน่ึง 

(เงินที่จะได้รับจากลูกหน้ีที่ผิดสญัญา) ซ่ึงอาจท าให้ผู้ค า้ประกนัต้องเสยีประโยชน์ 

24.2 กิจการอาจมีรายการบัญชีซ่ึงตามรูปแบบเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายเคร่ืองมือทางการเงิน

โดยตรง แต่ไม่มีการโอนส่วนได้เสียเชิงเศรษฐกิจของเคร่ืองมือทางการเงินน้ันเกิดขึ้ น

ตัวอย่างของกรณีดังกล่าวคือ การซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 

ในทางกลับกนั กจิการอาจได้มาหรือแลกเปล่ียนส่วนได้เสยีเชิงเศรษฐกิจของเคร่ืองมือทาง

การเงินกบัคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงโดยใช้รายการบัญชีซ่ึงตามรูปแบบแล้วไม่เกี่ยวข้องกับการ

ได้มาหรือจ าหน่ายหลักฐานแสดงสิทธิตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ในการกู้ยืมแบบไม่มี

สิทธิไล่เบ้ีย กิจการอาจวางลูกหน้ีเป็นประกันและสัญญาว่าจะน าเงินที่เกบ็ได้จากลูกหน้ี

ดังกล่าวไปจ่ายช าระหน้ี 

24.3 กจิการอาจมีรายการบัญชีที่เกี่ยวกบัรายการโอนสินทรัพย์ที่เป็นการโอนเพียงบางส่วนหรือ

เป็นการโอนที่ไม่เสรจ็สมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น ในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ กิจการ

ได้มาหรือโอนประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการ

เงินให้กบัอกีฝ่ายหน่ึงโดยไม่โอนไปให้ทั้งหมด 

24.4 กจิการอาจตั้งใจหรืออาจถูกก าหนดให้น าเคร่ืองมือทางการเงินตั้งแต่หน่ึงรายการขึ้นไปมา

เช่ือมโยงกันให้เป็นสินทรัพย์ชนิดใหม่ ตัวอย่างเช่น การจัดตั้งกองทุนจม การให้กู้โดยมี

หลักประกันแต่ไม่มีสิทธิไล่เบ้ีย และการช าระหน้ีโดยปริยายซ่ึงเป็นการที่กิจการจัดต้ังนิติ

บุคคลเฉพาะกิจให้ดูแลสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงได้โอนออกจากกิจการเพ่ือน าสินทรัพย์

ทางการเงินนั้นไปช าระภาระผูกพันแม้ว่าในขณะน้ันเจ้าหน้ียังไม่ได้รับการช าระหน้ี 
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24.5 กจิการอาจใช้วิธบีริหารความเสี่ยงที่ต่างกนัเพ่ือลดผลเสียหายที่อาจเกิดจากความเสี่ยงทาง

การเงิน วิธีบริหารความเสี่ยงเหล่าน้ีรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง การแลกเปล่ียนอัตรา

ดอกเบ้ียลอยตัวเป็นอัตราดอกเบ้ียคงที่หรืออัตราดอกเบ้ียคงที่เป็นอัตราดอกเบ้ียลอยตัว 

การกระจายความเสี่ยง การรวมความเสี่ยง การค า้ประกัน และการประกันภัยในรูปแบบ

ต่างๆ วิธีบริหารความเสี่ยงดังกล่าวท าให้กิจการลดผลเสียหายที่อาจเกิดจากความเสี่ยง

ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินอย่างน้อยหน่ึงอย่างและการยอมรับผล

เสยีหายเพ่ิมเติมเฉพาะส่วนที่มีความเสี่ยงเหลืออยู่ 

24.6 กิจการอาจน าเคร่ืองมือทางการเงินตั้งแต่สองรายการมาประกอบกันเพ่ือท าให้เกิด

เคร่ืองมือทางการเงินสังเคราะห์หรือเคร่ืองมือทางการเงินอื่นที่มีลักษณะนอกเหนือจากที่

อธบิายไว้ใน ภาคผนวก ก ย่อหน้าที่ 24.4 และ 24.5 

24.7 กจิการอาจได้มาหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือแลกเปล่ียนกับสิ่งตอบแทนที่มีจ านวน

ไม่แน่นอน การแลกเปล่ียนน้ีอาจเป็นการแลกเปล่ียนกับสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสดหรือ

การแลกเปล่ียนกบัสิ่งตอบแทนหลายรายการ 

24.8 กิจการอาจได้มาหรือออกหุ้นกู้ ตั๋วเงิน หรือเคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตัวเงินซ่ึงระบุ

จ านวนเงินหรืออตัราดอกเบ้ียที่แตกต่างจากอัตราดอกเบ้ียในตลาดที่เป็นอยู่ ณ วันที่ได้มา

หรือวันที่ออกเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวรวมถึง หุ้นกู้ชนิดไม่

ระบุอตัราดอกเบี้ ยและ เงินให้กู้ที่ก  าหนดอตัราดอกเบ้ียต ่ากว่าความเป็นจริงเพ่ือแลกกับสิ่ง

ตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสด เช่น เงินให้กู้แก่ลูกจ้างซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียต ่า 

25 ย่อหน้าที่ 57 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ก าหนดถึงข้อมูลต่างๆ ที่กิจการต้องน ามาเปิดเผยใน

นโยบายการบัญชี หากข้อมูลน้ันมีความส าคัญและกระทบต่อการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนในกรณีที่

กิจการมีความไม่แน่นอนในการเรียกเกบ็สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตัวเงินหรือในกรณีที่มูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินลดลงต ่ากว่าราคาตามบัญชีเน่ืองจากสาเหตุอื่นกิจการต้องระบุถึง

นโยบายเกี่ยวกบัเร่ืองดังต่อไปน้ี 

25.1 กจิการจะลดราคาตามบัญชีของสนิทรัพย์ลงเมื่อใด 

25.2 จ านวนที่น ามาลดราคาตามบัญชี 

25.3 การรับรู้รายได้จากสนิทรัพย์น้ัน 

25.4 การลดลงของราคาตามบัญชีจะสามารถกลับบัญชีในอนาคตได้หรือไม่หากสถานการณ์

เปล่ียนแปลงไป 
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ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ที่ปรึกษา 

(นางสาวพวงชมนาถ จริยะจินดา) ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย ที่ปรึกษา 

(นางสาวหน่ึงฤทยั เฮ้งบริบูรณ์พงศ์  

(นางสาวญาดา สขุเกษม) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิศรุต ศรีบุญนาค อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศุภธาดา อนุกรรมการ 

ดร.น่ิมนวล วิเศษสรรพ์ อนุกรรมการ 

นายเกรียง วงศ์หนองเตย อนุกรรมการ 

นายณัฐเสกข์ เทพหัสดิน อนุกรรมการ 

นายพิชิต ลีละพันธเ์มธา อนุกรรมการ 

นายวินิจ ศิลามงคล อนุกรรมการ 

นายศิระ อนิทรก าธรชัย อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ 

(นางสาวปรียานุช จึงประเสริฐ)   

(นางสาวยุพิน เรืองฤทธิ์) 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อนุกรรมการ 

(นางสาวอารีวัลย์ เอี่ยมดิลกวงศ์) 

(นางสาวภมรวรรณ เสยีงสวุรรณ) 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า  อนุกรรมการและเลขานุการ 

(นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์) 

(นางสาวสภุาพร บุญแทน) 

(นางสาวยุพาวดี วรรณเลิศ) 



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560 

นางสาวรุ้งนภา  เลิศสวุรรณกุล  ประธานอนุกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.องัครัตน์  เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

ดร.จิรดา  เพทายบรรลือ  อนุกรรมการ 

นายกษิติ  เกตุสริุยงค์  อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ  ศรีรัตน์ชัชวาลย์  อนุกรรมการ 

นางฐานิตา  อ ่าส าอางค์  อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ  วณิชธนานนท ์ อนุกรรมการ 

นายไพศาล  บุญศิริสขุะพงษ์  อนุกรรมการ 

นายอุดมศักด์ิ บุศรานิพรรณ์  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า  อนุกรรมการ 

(นางสาวยุพาวดี วรรณเลิศ)  

(นางสาวแทนฟ้า ชาติบุตร) 

ผู้แทนกรมสรรพากร  อนุกรรมการ 

(นางสาววราวรรณ กจิวิชา) 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  อนุกรรมการ 

(นางสาวสนิุตา  เจริญศิลป์)  

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ 

(นางสาวยุพิน  เรืองฤทธิ์)  

(นางสาวเขมวันต์ ศรีสวัสด์ิ) 

นายกติติ  เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 

  



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ วาระปี 2557-2560 

นางสาวยุวนุช เทพทรงวัจจ ประธานอนุกรรมการ 

ดร.เกยีรตินิยม คุณติสขุ อนุกรรมการ 

ดร.ปัญญา สมัฤทธิ์ประดิษฐ์ อนุกรรมการ 

นางสาวสชุาดา ตันติโอฬาร อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร  อนุกรรมการ 

(นางสาวจิตรา ณีศะนันท)์ 

(นางสาวจารวี ชยสมบัติ) 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ 

(นายณรงค์ ภาณเุดชทพิย์) 

(นางสาวศุภมัทนา โสภณรัตนโภคิน) 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อนุกรรมการ 

(นางสาวอารีวัลย์ เอี่ยมดิลกวงศ์) 

(นางสาวภมรวรรณ เสยีงสวุรรณ) 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า  อนุกรรมการ 

(นางสาวภาสนิ จันทรโมลี) 

(นางสาวแทนฟ้า ชาติบุตร) 

นางสาวสาวิตรี องค์สริิมีมงคล อนุกรรมการและเลขานุการ 


