เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๔ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๔๑/๒๕๖๓
เรื่อง แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น มาตรฐานในการจั ด ท าบั ญ ชี ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการบั ญ ชี แ ละกฎหมายอื่ น ทั้ ง นี้
มาตรฐานการบัญชีนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๖๒ (๓/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๘/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชี
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ข้อ ๓ ให้ใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
สาหรับธุรกิจประกันภัย ตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี
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แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย

คานา
แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้จัดทาขึ้น โดยใช้ หลักการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลเครื่องมือทางการเงิน เว้ นแต่ เรื่องการจัดประเภทและการวัดมูลค่า และการด้ อยค่าของตราสารทุน
และสั ญ ญาแบบผสม (ดู ต ารางสรุ ป ความแตกต่ า งส าหรั บ แนวปฏิบั ติ ท างการบั ญ ชี แ ละมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และเหตุผลของความแตกต่าง) โดยเป็ นการอ้ างอิงหลักการเทียบเคียงหลักการ
เดียวกัน กับ มาตรฐานการบั ญชี ร ะหว่ า งประเทศ ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อง การรั บ รู้ แ ละการวัดมู ลค่ า เครื่ องมือ
ทางการเงิน
ประวัติการปรับปรุงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ฉบับนี้ (ใช้อา้ งอิงเฉพาะสาหรับประเทศไทยเท่านั้น)

ฉบับปรับปรุงปี
การปรับปรุงจากฉบับปี ก่อนหน้า
การปรับปรุงเนือ่ งมาจาก
โดยปรั บ ปรุ ง ย่ อ หน้ าที่ 7.2.21 และเพิ่ ม การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้ างอิง
2563
ย่อหน้ าที่ 6.8.1 ถึง 6.8.12 หัวข้ อและหัวข้ อ
ย่อย และ 7.1.5
โดยปรั บ ปรุ ง ย่ อ หน้ า ที่ 2.1 5.5.16 ข4.3.8  การชาระเงินก่อนครบกาหนดที่
2562
ข5.5.34 ข5.5.46 และ 8.23 และเพิ่ ม
ก่อให้ เกิดการชดเชยติดลบ
ย่ อ หน้ าที่ 7.1.4 และปรั บ ปรุ ง การอ้ า งอิ ง  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

**คำนำนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึง่ ของแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีฉบับนี้ **
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สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

บทที่
1 วัตถุประสงค์
2 ขอบเขต
3 การรับรูร้ ายการและการตัดรายการ

1.1
2.1
3.1.1

3.1 การรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรก
3.2 การตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน
3.3 การตัดรายการของหนี้ สินทางการเงิน

3.1.1
3.2.1
3.3.1

4

การจัดประเภทรายการ

4.1.1

4.1
4.2
4.3
4.4

การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน
การจัดประเภทรายการของหนี้ สินทางการเงิน
อนุพนั ธ์แฝง
การจัดประเภทรายการใหม่

4.1.1
4.2.1
4.3.1
4.4.1

5

การวัดมูลค่า

5.1.1

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

การวัดมูลค่าเมือ่ เริม่ แรก
การวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงิน
การวัดมูลค่าภายหลังของหนี้ สินทางการเงิน
การวัดมูลค่าราคาทุนตัดจาหน่าย
การด้อยค่า
ผลกาไรและขาดทุน

5.1.1
5.2.1
5.3.1
5.4.1
5.5.1
5.6.1

6

การบัญชีป้องกันความเสีย่ ง

6.1.1

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

วัตถุประสงค์และขอบเขตของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันความเสีย่ ง
รายการทีม่ ีการป้องกันความเสีย่ ง
การเข้าเงือ่ นไขการบัญชีป้องกันความเสีย่ ง
การบัญชีสาหรับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสีย่ งทีเ่ ข้าเงือ่ นไข
การป้องกันความเสีย่ งของกลุ่มของรายการ
ทางเลือกในการเลือกกาหนดฐานะเปิ ดด้านเครดิตวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
6.8 การยกเว้นสาหรับการถือปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของการบัญชีป้องกันความเสีย่ ง
โดยเฉพาะ เป็ นการชัว่ คราว
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6.1.1
6.2.1
6.3.1
6.4.1
6.5.1
6.6.1
6.7.1
6.8.1
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7

วันถือปฏิบตั ิ และการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง

7.1 วันถือปฏิบตั ิ
7.2 การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง

8 การเปิ ดเผยข้อมูล
ภาคผนวก

7.1.1
7.1.1
7.2.1

8.1

ภาคผนวก ก คานิยาม
ภาคผนวก ข แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวก ค แนวทางปฏิบตั ิ เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูล

ตารางสรุ ปความแตกต่ า งส าหรับ แนวปฏิ บ ตั ิ ท างการบัญ ชี แ ละมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและเหตุผลของความแตกต่าง
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บทนา
เหตุผลในการออกแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผย
ข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
อนุ ญาตให้ ผ้ ูรับประกัน ภัย ที่ใช้ การยกเว้ น การถือปฏิบั ติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ า ง
ประเทศ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน สามารถถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อ ง การรับ รู แ้ ละการวัดมูลค่ า เครื่อ งมื อ ทางการเงิ น และให้ ใช้ ข้อกาหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ระหว่ า งประเทศ ฉบั บ ที่ 9 ที่จ าเป็ นในการเปิ ดเผยข้ อ มู ล และถื อ ปฏิบั ติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ า งประเทศฉบั บอื่นๆ ที่เหมาะสมกับเครื่ องมือทางการเงิน ของ
กิจการสาหรับรอบระยะเวลารายงานก่อนวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17
เรื่อง สัญญาประกันภัย มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มกราคม 2565
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย ย่อหน้ าที่ 20ก อนุญาตแต่
ไม่ได้ กาหนดให้ กิจการผู้รับประกันภัย ซึ่งเข้ าเงื่อนไขตามที่กาหนดในย่ อหน้ าที่ 20ข มีทางเลือกในการ
ยกเว้ นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 9 เรื่ อง เครื่องมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใช้ ในปี 2563 เป็ นการชั่วคราว และหากผู้รับประกันภัยใช้ ทางเลือกดังกล่ าวจะสามารถถือปฏิบั ติ ตาม
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน และต้ อง
ใช้ ข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ที่จาเป็ นในการเปิ ดเผยข้ อมูล และถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ที่เหมาะสมกับเครื่ องมือทางการเงินของกิจการสาหรั บรอบ
ระยะเวลารายงานก่อนวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มกราคม 2566
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศไทยไม่เคยประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39
เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน คณะทางานติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย (คณะทางานฯ) จึงจัดทาแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ข้ ึน
เพื่อถือปฏิบัติเป็ นการชั่วคราวแทน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 7 เนื่องจากการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล่าวก่อนมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้ ) จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัย
ในประเทศไทยอย่างเป็ นสาระสาคัญในประเด็นต่างๆ เช่นเดียวกับธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ ดังนี้
(ก) ผู้ ใ ช้ ง บการเงิ น อาจจะมี ค วามยุ่ ง ยากในการท าความเข้ า ใจการจั บ คู่ อ ย่ า งไม่ เ หมาะสม
ทางการบัญชี (Accounting Mismatch) ที่เพิ่ มขึ้นและความผันผวนชั่ วคราวซึ่ งสามารถเกิดในกาไรหรื อ
ขาดทุ น ถ้ า มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 7 เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้ อ มู ลเครื่ อ งมื อทางการเงิ น มีผลบั งคับ ใช้ ก่ อ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 17 เรื่ อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้ ) (อ้ างอิง
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Exposure draft (2013) ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญา
ประกันภัย ย่อหน้ าที่ BC10-BC16)
(ข) บางกิจการที่มีการออกสัญญาภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง
สัญญาประกันภัย อาจจัดประเภทและวัดมูลค่าไปก่อนแล้ วตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อ มู ล
เครื่องมือทางการเงิน ก่อนที่จะประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง
สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ให้ ครบถ้ วน ซึ่งอาจทาให้ เกิดการจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการ
บัญชี (อ้ างอิง Exposure draft (2013) ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17
เรื่อง สัญญาประกันภัย ย่อหน้ าที่ BC17-BC18)
(ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สาคัญดังกล่าวข้ างต้ นมีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาที่
ใกล้ เคียงกัน ส่งผลให้ เพิ่ มต้ นทุนและความพยายามทั้งในส่วนของผู้จัดทาและผู้ใช้ งบการเงิน (อ้ างอิง
Exposure draft (2013) ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญา
ประกันภัย ย่อหน้ าที่ BC19-BC21)
จากข้ อจากัดและผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยในประเด็นต่างๆ ตามที่กล่าวข้ างต้ น
แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้จึงถูกกาหนดขึ้นโดยมีข้อกาหนดบางเรื่อง กล่าวคือ การจัดประเภทรายการ
และการวั ดมู ลค่ า สิน ทรั พ ย์ทางการเงิน การด้ อยค่ า ของตราสารทุ น และสัญ ญาแบบผสม อาจมีความ
แตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน โดยเป็ นการอ้ างอิง
หลักการเทียบเคียงหลักการเดียวกันกับ มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และ
การวั ด มู ล ค่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ซึ่ ง เป็ นมาตฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว่ า งประเทศที่ธุ ร กิจ
ประกัน ภั ยในต่ า งประเทศใช้ ข้อ ยกเว้ น การถื อ ปฏิบั ติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9
เป็ นการชั่วคราว (ดู ตารางสรุปความแตกต่างสาหรับแนวปฏิบัติทางการบัญชี และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และเหตุผลของความแตกต่าง)

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 41/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

6

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
เรือ่ ง เครื่องมือทำงกำรเงิน และกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับธุ รกิจประกันภัย
บทที่ 1 วัตถุประสงค์
1.1

แนวปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ก าหนดหลั ก การส าหรั บ การรายงาน
ทางการเงินสาหรับ สินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้ สินทางการเงินเพื่ อเสนอข้ อมู ลที่เกี่ยวข้ อ งกับ
การตัดสินใจและเป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงินในการประเมินถึงจานวนเงิน จังหวะเวลา และ
ความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ

บทที่ 2 ขอบเขต
2.1

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั ผูร้ บั ประกันภัยที่เข้าเงื่อนไขตามย่อหน้าที่
20ก และ 20ข ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
สาหรับเครือ่ งมือทางการเงินทุกประเภท ยกเว้นรายการต่อไปนี้
2.1.1 ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และการร่วมค้า ตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 10 เรื่ อ ง งบกำรเงิ น รวม มาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 27 เรือ่ ง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรือ่ ง
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ
2.1.2 สิ ท ธิ และภาระผู ก พัน ภายใต้ส ัญ ญาเช่ าที่ ถื อ ปฏิ บ ัติ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรือ่ ง สัญญำเช่ำ อย่างไรก็ตาม
2.1.2.1 ลู ก หนี้ ตามสัญ ญาเช่ า เงิ น ทุ น (เช่ น เงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ ใ นสัญ ญาเช่ า
เงิ น ทุ น ) และลู ก หนี้ ตามสัญ ญาเช่ า ด าเนิ น งานที่ร ับ รู โ้ ดยผู ใ้ ห้เ ช่ า
ให้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชีฉบับนี้ ในเรื่อ ง
การตัดรายการและการด้อยค่า
2.1.2.2 เจ้ า หนี้ สัญ ญาเช่ า ที่ ร ับ รู ้โ ดยผู เ้ ช่ า ให้ป ฏิ บ ัติ ต ามข้อ ก าหนดของ
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้ ในเรือ่ งการตัดรายการ ตามทีร่ ะบุไว้ใน
ย่อหน้าที่ 3.3.1 ของแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้ และ
2.1.2.3 อนุ พนั ธ์ที่แฝงในสัญญาเช่ า ให้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของแนวปฏิ บตั ิ
ทางการบัญชีฉบับนี้ ในเรือ่ งอนุพนั ธ์แฝง
2.1.3 สิทธิ และภาระผูกพันของนายจ้างที่เกิดจากแผนสิทธิประโยชน์ของพนักงานที่ถือ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงำน
2.1.4 เครื่องมือทางการเงินที่ออกโดยกิจการที่เป็ นไปตามตามคานิยามของตราสารทุน
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
(ซึ่งรวมถึง สิทธิเลือกและใบสาคัญแสดงสิทธิ) หรือรายการที่จัดเป็ นตราสารทุน
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2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

ตามข้อกาหนดในย่อหน้าที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหน้าที่ 16ค และ 16ง ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือตราสารทุนดังกล่าว ต้องถือ
ปฏิบตั ิตามแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชีฉบับนี้ สาหรับเครื่องมือทางการเงินเหล่านั้น
เว้นแต่จะเป็ นไปตามข้อยกเว้นในย่อหน้าที่ 2.1.1 ดังกล่าวข้างต้น
สิทธิและภาระผูกพันทีเ่ กิดขึ้ นภายใต้ (1) สัญญาประกันภัยตามทีร่ ะบุในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญำประกันภัย ที่ไม่ใช่ สิทธิและภาระ
ผูกพันของผูอ้ อกที่เกิดภายใต้สญ
ั ญาประกันภัยที่เป็ นไปตามคานิยามของสัญญา
ค้ าประกันทางการเงิน หรือ (2) สัญญาทีอ่ ยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 4 เนือ่ งจากสัญญาดังกล่าวมีลกั ษณะการร่วมรับผลประโยชน์
ตามดุลยพินจิ อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้ ถือปฏิบตั ิกบั อนุ พนั ธ์ที่
แฝงอยู่ ใ นสัญ ญาซึ่ งอยู่ ภายใต้ข อบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 4 หากอนุ พนั ธ์แฝงดังกล่าวด้วยตัวของอนุ พนั ธ์เองไม่เป็ นสัญญาภายใต้
ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 นอกจากนั้น ถ้าผูอ้ อก
สัญ ญาค้ าประกันทางการเงินยืนยันอย่ างเปิ ดเผยก่ อนหน้านี้ ว่ าพิจารณาสัญญา
ดังกล่ าวเป็ นสัญ ญาประกันภัย และได้ใ ช้วิ ธี การบัญชี ส าหรับสัญญาประกัน ภัย
ผูอ้ อกสัญญาอาจเลือกถือปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้ หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 4 กับ สัญ ญาค้ าประกัน ทางการเงิ น ดัง กล่ า ว
(ดู ย่อหน้าที่ ข2.5 ถึง ข2.6) ผูอ้ อกสัญญาอาจเลือกถือ ปฏิ บตั ิไ ด้สาหรับ แต่ ละ
สัญญา แต่เมือ่ เลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
สัญญาฟอร์เวิรด์ ใด ๆ ระหว่างผูซ้ ื้ อและผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะขายหุน้ เพือ่ ซื้ อหรือ
ขายกิจการที่ถูกซื้ อซึ่งนาไปสู่การรวมธุ รกิจ ณ วันที่ซื้อในอนาคต ภายใต้ขอบเขต
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง กำรรวมธุ รกิจ โดยระยะเวลา
ของสัญญาฟอร์เวิรด์ ต้องไม่เกินระยะเวลาตามปกติที่สมเหตุสมผลที่จาเป็ นต้อ ง
ได้รบั การอนุมตั ิและการทารายการให้แล้วเสร็จ
ภาระผู ก พัน วงเงิ น สิ น เชื่ อ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ภาระผู ก พัน ที่ อ ธิ บ ายในย่ อ หน้า ที่ 2.3
อย่ า งไรก็ ต าม ผู อ้ อกภาระผู ก พัน วงเงิ น สิ น เชื่ อ ต้อ งถื อ ปฏิ บ ตั ิ ต ามข้อ ก าหนด
เรื่องการด้อยค่าตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ฉบับนี้ กับภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ
ซึ่งไม่ได้ถูกกาหนดเป็ นอย่างอื่นภายใต้ขอบเขตของแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ฉบับนี้
นอกจากนี้ ภาระผู ก พัน วงเงิ น สิ น เชื่ อ ทั้ง หมดให้ป ฏิ บ ัติ ต ามข้อ ก าหนดของ
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้ ในเรือ่ งการตัดรายการ
เครื่องมือทางการเงิน สัญญา และภาระผูกพันภายใต้รายการการจ่ ายโดยใช้หุ้น
เป็ นเกณฑ์ที่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง กำรจ่ำย
โดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์ ยกเว้น สัญ ญาภายใต้ข อบเขตของย่ อ หน้า ที่ 2.4 ถึง 2.7
ทีป่ ฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้
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2.2

2.3

2.4

2.1.9 สิ ท ธิ ที่จะได้รบั ชาระเพื่อ ชดเชยรายจ่ ายจากกิจการซึ่ งกิจการต้อ งจ่ ายเพื่อช าระ
หนี้ สิ น ซึ่ ง รับ รู ้เ ป็ นประมาณการหนี้ สิ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 37
เรื่อ ง ประมำณกำรหนี้ สิ น หนี้ สิ นที่อ ำจเกิ ดขึ้ น และสิ นทรั พย์ที่อ ำจเกิดขึ้ น หรื อ
ประมาณการหนี้ สินที่กิจการเคยรับรู ใ้ นรอบระยะเวลารายงานก่อนหน้า ให้รบั รู ้
ประมาณการหนี้ สินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37
2.1.10 สิ ท ธิ แ ละภาระผู ก พัน ภายใต้ข อบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับ ที่ 15 เรื่อ ง รำยได้จ ำกสั ญ ญำที่ ท ำกั บ ลู ก ค้ำ ที่เ ป็ นเครื่อ งมื อ ทางการเงิ น
เว้น แต่ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 15 ก าหนดให้ป ฏิ บ ตั ิ ต าม
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้
ข้อกาหนดเกีย่ วกับการด้อยค่าของแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั สิทธิซึ่ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า ระบุให้ถือ
ปฏิ บตั ิ ตามแนวปฏิ บตั ิ ท างการบัญชี ฉ บับนี้ เพื่อ ให้เ ป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ข องการรับรู ้
ผลกาไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่า
ภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อต่อไปนี้ อยู่ภายใต้ขอบเขตของแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้
2.3.1 ภาระผู ก พัน วงเงิ น สิ น เชื่ อ ที่ กิ จ การเลื อ กก าหนดให้เ ป็ นหนี้ สิ น ทางการเงิ น ซึ่ ง
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน (ดูย่อหน้าที่ 4.2.2) กิจการที่มี
วิ ธี ป ฏิ บ ัติ ใ นอดี ต ที่ ข ายสิ น ทรัพ ย์ที่ เ กิ ด จากภาระผู ก พัน วงเงิ น สิ น เชื่ อ ภายใน
ระยะเวลาอันสั้นหลังจากที่เ กิ ดภาระผูก พัน แล้ว ต้อ งถือ ปฏิ บตั ิ ตามแนวปฏิ บ ตั ิ
ทางการบัญชีฉบับนี้ สาหรับภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อทั้งหมดของกิจการที่จัดอยู่ใน
ประเภทเดียวกัน
2.3.2 ภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อที่สามารถชาระสุทธิเป็ นเงินสดหรือโดยการส่งมอบ หรือ
ออกเครื่อ งมื อ ทางการเงิ น อื่ น ภาระผู ก พัน วงเงิ น สิ น เชื่ อ ดัง กล่ า วเป็ นอนุ พ ัน ธ์
ภาระผูกพันวงเงิ นสิ นเชื่อ ไม่ ถือ ว่ าเป็ นการช าระสุ ท ธิ เ พีย งแค่ เ พราะสิ นเชื่ อ นั้น
มีการจ่ ายชาระเป็ นงวด (เช่น สิ นเชื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่มีการจ่ ายชาระเป็ นงวด
ตามความก้าวหน้าของการก่อสร้าง)
2.3.3 ภาระผู ก พัน ที่ จ ะให้ กู ้ยื ม เงิ น ในอั ต ราดอกเบี้ ยต ่า กว่ า อัต ราดอกเบี้ ยตลาด
(ดูย่อหน้าที่ 4.2.1.4)
แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี ฉบับนี้ ต้องถือปฏิ บตั ิกบั สัญญาที่จะซื้ อหรือจะขายรายการที่ไม่ใช่
รายการทางการเงินซึ่ งสามารถช าระสุ ท ธิ เ ป็ นเงินสดหรื อ เครื่อ งมือ ทางการเงินอื่น หรื อ
โดยการแลกเปลี่ ย นเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น เสมื อ นว่ า สัญ ญาดัง กล่ า วเป็ นเครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน ยกเว้นสัญญาซึ่งทาขึ้ นและถือไว้โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ รับหรือส่งมอบรายการ
ที่ไ ม่ ใ ช่ รายการทางการเงินตามข้อ กาหนดการใช้ การขาย หรื อ การซื้ อที่ค าดการณ์ข อง
กิจการ อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั สัญญาซึ่งกิจการเลือก
กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 2.5
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2.5

2.6

สัญญาจะซื้ อหรือสัญญาจะขายรายการที่ไ ม่ใช่ รายการทางการเงิน ซึ่ งสามารถชาระสุ ท ธิ
เป็ นเงินสดหรื อ เครื่องมือทางการเงินอื่น หรื อ โดยการแลกเปลี่ยนเครื่อ งมือทางการเงิน
เสมือนหนึง่ ว่าสัญญาดังกล่าวเป็ นเครื่องมือทางการเงิน กิจการอาจเลือกกาหนดให้สญ
ั ญา
ดัง กล่ า ววัด มู ล ค่ า ด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไรหรื อ ขาดทุ น ทั้ง นี้ เมื่อ ก าหนดแล้ว จะ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ แม้ว่าสัญญานั้นจะทาขึ้ นโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ รับหรือส่งมอบรายการ
ที่ ไ ม่ ใ ช่ ร ายการทางการเงิ น เพื่อ ให้เ ป็ นไปตามข้อ ก าหนดการใช้ การขาย หรื อ กา รซื้ อ
ที่คาดการณ์ของกิจการ การเลือกกาหนดวิธีการวัดมู ลค่ านี้ ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อเริ่มต้น
สัญญาและเพือ่ เป็ นการขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องของการรับรูร้ ายการอย่างมีนยั สาคัญ
(บางครั้งเรียกว่า การจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชี (accounting mismatch)) ซึ่งการ
จับคู่ อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชี จะเกิดขึ้ นจากการไม่รบั รู ส้ ญ
ั ญานั้นเนื่อ งจากสัญญา
ดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตของแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้ (ดูย่อหน้าที่ 2.4)
สัญญาจะซื้อหรื อสัญญาจะขายรายการที่ไม่ใช่ รายการทางการเงินสามารถชาระสุทธิเป็ นเงินสด
หรื อ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น อื่ น หรื อ โดยการแลกเปลี่ ย นเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ได้ ห ลายวิ ธี
ซึ่งรวมถึงกรณีต่อไปนี้
2.6.1 เมื่ อ เงื่ อ นไขในสั ญ ญายอมให้ คู่ สั ญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ช าระสุ ท ธิ เ ป็ นเงิ น สดหรื อ
เครื่องมือทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงิน
2.6.2 เมื่อไม่ได้ มีการระบุวิธชี าระไว้ ชัดเจนในสัญญา ว่าจะชาระสุทธิด้วยเงินสดหรือเครื่องมือ
ทางการเงินอื่น หรื อโดยการแลกเปลี่ ยนเครื่ องมือทางการเงิน แต่กิจการมีวิธีปฏิบัติ
ส าหรั บ สั ญ ญาที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั น โดยช าระสุ ท ธิ เ ป็ นเงิ น สดหรื อ เครื่ อ งมื อ
ทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงิน (ไม่ว่าจะด้ วยการเข้ าทา
รายการกับคู่สัญญาโดยการทาสัญญาหักกลบหรือโดยการขายสัญญาก่อนที่จะมีการใช้
สิทธิตามสัญญานั้นหรือก่อนสัญญาหมดอายุ)
2.6.3 เมื่อกิจการมีวิธีปฏิบัติสาหรั บสัญญาที่มีลักษณะคล้ ายคลึ งกันในการรั บมอบรายการ
อ้ า งอิ ง และขายรายการดั ง กล่ า วภายในระยะเวลาอั น สั้ น หลั ง การรั บ มอบเพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการทากาไรจากความผันผวนในระยะสั้นของราคาหรือส่วนต่างของ
ผู้ค้า และ
2.6.4 เมื่ อ รายการที่ไม่ ใช่ ร ายการทางการเงิ น เป็ นสาระของสัญ ญาซึ่ งสามารถเปลี่ ยนเป็ น
เงินสดได้ ทนั ที
สัญญาซึ่งเป็ นไปตามย่อหน้ าที่ 2.6.2 หรือ 2.6.3 ที่ไม่ได้ จัดทาขึ้นเพื่อรับหรือส่งมอบรายการ
ที่ไม่ ใช่ รายการทางการเงินตามข้ อกาหนดการใช้ การขาย หรื อการซื้ อที่คาดการณ์ของกิจการ
อยู่ ภ ายใต้ ขอบเขตของแนวปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ให้ กิ จ การประเมิ น สั ญ ญาอื่ น ๆ
ตามย่อหน้ าที่ 2.4 เพื่อพิจารณาว่าสัญญาดังกล่าวจัดทาขึ้นและถือไว้ เพื่อรับหรือส่งมอบรายการ
ที่ไม่ ใช่ รายการทางการเงินตามข้ อกาหนดการใช้ การขาย หรื อการซื้ อที่คาดการณ์ของกิจการ
หรือไม่ และเพื่อพิจารณาว่าสัญญาดังกล่าวอยู่ภายใต้ ขอบเขตของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
หรือไม่
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2.7

การออกสิทธิเลือกที่จะซื้อหรือจะขายรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน ซึ่งสามารถชาระสุทธิเป็ น
เงินสดหรือเครื่องมือทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงิน ตามย่อหน้ าที่
2.6.1 หรื อ 2.6.4 อยู่ ภ ายใต้ ข อบเขตของแนวปฏิบั ติ ท างการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ สัญ ญาดั ง กล่ า ว
ต้ อ งไม่ เ ป็ นสั ญ ญาที่ จั ด ท าขึ้ นเพื่ อ รั บ หรื อ ส่ ง มอบรายการที่ ไ ม่ ใ ช่ ร ายการทางการเงิ น ตาม
ข้ อกาหนดการใช้ การขาย หรือการซื้อที่คาดการณ์ของกิจการ

บทที่ 3 การรับรูร้ ายการและการตัดรายการ
3.1

การรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรก

3.1.1 กิจการต้องรับรูส้ ินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
เมือ่ กิจการเป็ นคู่สญ
ั ญาตามข้อกาหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น (ดูย่อหน้าที่
ข3.1.1 และ ข3.1.2) เมื่อกิจการรับรูส้ ินทรัพย์ทางการเงินใดๆ เป็ นครั้งแรก กิจการต้อง
จัดประเภทสิ นทรัพย์ท างการเงิ นดัง กล่ าวตามย่ อ หน้าที่ 4.1.1 ถึง 4.1.8 และวัดมู ลค่ า
ตามย่อหน้าที่ 5.1.1 ถึง 5.1.3 เมือ่ กิจการรับรูห้ นี้ สินทางการเงินใดๆ เป็ นครั้งแรก กิจการ
ต้องจัดประเภทหนี้ สินทางการเงินดังกล่าวตามย่อหน้าที่ 4.2.1 และ 4.2.2 และวัดมูลค่าตาม
ย่อหน้าที่ 5.1.1
การซื้ อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ
3.1.2 กำรซื้ อหรื อ กำรขำยสิ นทรัพย์ท างการเงิ น ตำมวิธี ป กติ ต้อ งรับรู ร้ ายการหรื อ ตัดรายการ
โดยใช้การบัญชีวนั ซื้ อขายหรือการบัญชีวนั ชาระตามความเหมาะสม (ดู ย่อหน้าที่ ข3.1.3
ถึง ข3.1.6)
3.2

การตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน

สาหรับงบการเงินรวม ย่อหน้ าที่ 3.2.2 ถึง 3.2.9 และย่อหน้ าที่ ข3.1.1 ข3.1.2 และ ข3.2.1 ถึง
ข3.2.17 ให้ ถือปฏิบัติในระดับงบการเงินรวม ดังนั้นให้ กิจการรวมบริษัทย่อยทั้งหมดให้ เป็ นกลุ่ม
กิจการก่อนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม แล้ วจึงถือ
ปฏิบัติตามย่อหน้ าดังกล่าวกับกลุ่มกิจการนั้น
3.2.2 กิจการต้องพิจารณาว่าย่อหน้าที่ 3.2.3 ถึง 3.2.9 ต้องถือปฏิบตั ิกบั บางส่วนของสินทรัพย์
ทางการเงิน (หรือส่ วนหนึ่งของกลุ่มของสินทรัพย์ท างการเงินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน )
หรื อ สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น ทั้ง จ านวน (หรื อ กลุ่ ม ของสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น ที่ มี ล ัก ษณะ
คล้ายคลึงกันทั้งจานวน) หรือไม่ แล้วจึ งประเมินว่า กำรตัดรำยกำรมีความเหมาะสมตาม
ข้อ ก าหนดที่ ร ะบุ ใ นย่ อ หน้า ดัง กล่ า วหรื อ ไม่ และมากน้อ ยเพี ย งใด โดยมี ข ้อ พิ จ ารณา
ดังต่อไปนี้
3.2.1
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
3.2.2.1

ให้ถือปฏิบตั ิย่อหน้าที่ 3.2.3 ถึง 3.2.9 กับบางส่วนของสินทรัพย์ทางการเงิน
(หรื อ ส่ ว นหนึ่งของกลุ่ มของสินทรัพย์ท างการเงินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน)
ก็ต่อเมื่อส่วนหนึง่ ของสินทรัพย์ทางการเงินที่กิจการกาลังพิจารณาตัดรายการ
เป็ นไปตามเงือ่ นไขข้อใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้
3.2.2.1.1 ส่วนหนึง่ ของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวประกอบด้วยเพียงแค่
กระแสเงินสดที่ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงจากสินทรัพย์ทางการเงิน
(หรื อ กลุ่ มของสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น ที่ค ล้ายคลึ ง กัน ) เช่ น เมื่อ
กิ จ การขายแยกส่ ว นอัต ราดอกเบี้ ย (interest rate strip) ของ
สินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งทาให้อีกฝ่ ายได้รบั สิทธิในกระแสเงินสดส่วน
ที่เป็ นดอกเบี้ ย แต่ไม่มีสิทธิในกระแสเงินสดส่วนที่เป็ นเงินต้นของ
ตราสารหนี้ นั้น ให้กิจการถือปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 3.2.3 ถึง 3.2.9
สาหรับกระแสเงินสดส่วนทีเ่ ป็ นดอกเบี้ ย
3.2.2.1.2 ส่วนหนึง่ ของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวประกอบด้วยเพียงแค่
ส่วนแบ่งตามสัดส่วนอย่ างเต็มที่ (fully proportionate (pro rata)
share) ของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของ
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน) เช่ น เมื่อกิจการ
ท าข้ อ ตกลงที่ ใ ห้ อี ก ฝ่ ายได้สิ ท ธิ ใ นส่ ว นแบ่ ง ร้อ ยละ 90 ของ
กระแสเงิ นสดทั้ง หมดจากตราสารหนี้ ให้กิ จ การถือ ปฏิ บ ตั ิ ต าม
ย่ อ หน้าที่ 3.2.3 ถึง 3.2.9 กับร้อยละ 90 ของกระแสเงินสดนั้น
หากมี คู่ ส ัญ ญาหลายฝ่ าย คู่ ส ัญ ญาแต่ ล ะฝ่ ายไม่ จ าเป็ นต้อ งมี
ส่วนแบ่งตามสัดส่วนของกระแสเงินสด ถ้ากิจการผูโ้ อนมีสิทธิใน
ส่วนแบ่งตามสัดส่วนอย่างเต็มที่
3.2.2.1.3 ส่วนหนึง่ ของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวประกอบด้วยเพียงแค่
ส่วนแบ่งตามสัดส่วนอย่างเต็มที่ ของกระแสเงินสดที่ระบุไว้อย่าง
เฉพาะเจาะจงจากสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของสินทรัพย์
ทางการเงินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน) ตัวอย่างเช่ น เมื่อกิจการ
ท าข้อ ตกลงที่ ใ ห้อี ก ฝ่ ายได้สิ ท ธิ ใ นส่ ว นแบ่ ง ร้อ ยละ 90 ของ
กระแสเงิ น สดส่ ว นที่ เ ป็ นดอกเบี้ ยจากสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น
ให้กิจการถือปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 3.2.3 ถึง 3.2.9 กับร้อยละ 90
ของกระแสเงิ น สดส่ ว นที่เ ป็ นดอกเบี้ ยดัง กล่ า ว หากมี คู่ ส ัญ ญา
หลายฝ่ าย คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่จาเป็ นต้องมีส่วนแบ่งตามสัดส่วน
ของกระแสเงินสดที่ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ถ้ากิจการผูโ้ อนมี
สิทธิในส่วนแบ่งตามสัดส่วนอย่างเต็มที่
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3.2.2.2

ในกรณีอื่นทั้งหมดให้กิจการถือปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 3.2.3 ถึง 3.2.9 กับสินทรัพย์
ทางการเงินทั้งจานวน (หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึง
กันทั้งจานวน) เช่น เมือ่ กิจการโอน (1) สิทธิในร้อยละ 90 แรกสุดหรือหลังสุด
ของเงิ น สดที่ ไ ด้ร ับ จากสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น (หรื อ กลุ่ ม ของสิ น ทรัพ ย์
ทางการเงิน) หรือ (2) สิทธิในร้อยละ 90 ของกระแสเงินสดจากกลุ่ มลูกหนี้
แต่กิจการให้การค้ าประกันเพือ่ ชดเชยผลขาดทุนด้านเครดิตให้แก่ผูซ้ ื้ อไม่เกิน
ร้อยละ 8 ของจานวนเงินต้นของลูกหนี้ ให้กิจการถือปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 3.2.3
ถึง 3.2.9 กับ สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น ทั้ง จ านวน (หรื อ กลุ่ ม ของสิ น ทรัพ ย์ท าง
การเงินทีม่ ีลกั ษณะคล้ายคลึงกันทั้งจานวน)
ในย่ อ หน้า ที่ 3.2.3 ถึง 3.2.12 ค าว่ า “สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น ” หมายถึง บางส่ ว นของ
สินทรัพย์ทางการเงิน (หรือส่วนหนึง่ ของกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน)
ตามทีร่ ะบุในย่อหน้าที่ 3.2.2.1 หรือหมายถึงสินทรัพย์ทางการเงินทั้งจานวน (หรือกลุ่มของ
สินทรัพย์ทางการเงินทีม่ ีลกั ษณะคล้ายคลึงกันทั้งจานวน)
3.2.3 กิจการต้องตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมือ่
3.2.3.1 สิทธิตามสัญญาทีจ่ ะได้รบั กระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือ
3.2.3.2 กิจการโอนสินทรัพย์ทางการเงินตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 3.2.4 และ 3.2.5 และ
การโอนนั้นเข้าเงือ่ นไขการตัดรายการตามย่อหน้าที่ 3.2.6
(ดูย่อหน้าที่ 3.1.2 สาหรับการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ)
3.2.4 กิจการโอนสินทรัพย์ทางการเงิน ก็ต่อเมือ่ เป็ นไปตามเงือ่ นไขข้อใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้
3.2.4.1 กิจการโอนสิทธิตามสัญญาทีจ่ ะได้รบั กระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินนั้น
หรือ
3.2.4.2 กิ จ การยัง คงไว้ซึ่ ง สิ ท ธิ ต ามสัญ ญาที่ จ ะได้ร ับ กระแสเงิ น สดจากสิ น ทรัพ ย์
ทางการเงิน แต่รบั ภาระผูกพันตามสัญญาที่จะจ่ ายกระแสเงินสดนั้นให้กบั ผูร้ บั
รายใดรายหนึ่ง หรื อ มากกว่ า หนึ่ง รายตามข้อ ตกลงที่เ ป็ นไปตามเงื่อ นไขใน
ย่อหน้าที่ 3.2.5
3.2.5 เมื่อกิจการยังคงไว้ซึ่ งสิทธิ ตามสัญญาที่จะได้รบั กระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
(“สินทรัพย์เดิม”) แต่รบั ภาระผูกพันตามสัญญาที่จะจ่ ายกระแสเงินสดนั้นให้กบั กิจการใด
กิจการหนึ่งหรื อ หลายกิจการ (“ผูร้ บั คนสุ ดท้าย”) ให้กิจการถือ ว่ ารายการดังกล่ าวเป็ น
การโอนสินทรัพย์ทางการเงิน ก็ต่อเมือ่ เป็ นไปตามเงือ่ นไขทั้งสามข้อดังต่อไปนี้
3.2.5.1 กิ จ การไม่ มี ภ าระผู ก พัน ที่ จ ะจ่ ายเงิ น จ านวนหนึ่ ง ให้ ก ับ ผู ้ร ับ คนสุ ด ท้า ย
หากกิจการไม่ไ ด้รบั ชาระเงินจานวนเดียวกันจากสิ นทรัพย์เ ดิม เงินล่ว งหน้า
ระยะสั้น ที่กิ จ การให้ไ ปโดยที่กิ จ การมี สิ ท ธิ ที่จ ะได้ร ับ เงิ น ต้น คื น เต็ ม จ านวน
รวมทั้งดอกเบี้ ยค้างรับตามอัตราดอกเบี้ ยตลาด ไม่ถอื เป็ นการผิดเงือ่ นไขนี้

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 41/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

13

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
3.2.5.2

กิ จ การมี เ งื่ อ นไขตามสัญ ญาที่ ห้า มมิ ใ ห้กิ จ การขายสิ น ทรัพ ย์เ ดิ ม หรื อ วาง
สินทรัพย์เดิมเป็ นหลักประกัน นอกจากใช้เป็ นหลักประกันสาหรับภาระผูกพัน
ทีจ่ ะจ่ ายกระแสเงินสดให้แก่ผรู ้ บั คนสุดท้าย
3.2.5.3 กิจการมีภาระผูกพันที่จะส่งมอบกระแสเงินสดใดๆ ที่กิจการรับชาระแทนผูร้ บั
คนสุดท้ายโดยไม่ล่ าช้าอย่างมีส าระส าคัญ นอกจากนั้นกิจการไม่ มีสิท ธิ ที่จะ
นากระแสเงินสดดังกล่ าวไปลงทุ นใหม่ เว้นแต่ เ ป็ นเงินลงทุ นในเงินสดหรื อ
รายการเที ย บเท่ า เงิ น สด (ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 7
เรื่อง งบกระแสเงินสด) ในช่ วงระยะเวลาชาระสั้นๆ จากวันที่รบั ชาระถึงวันที่
กาหนดให้ส่งมอบกระแสเงินสดให้ผูร้ บั คนสุดท้าย และดอกเบี้ ยที่เกิดจากการ
ลงทุนนั้นให้ส่งผ่านไปยังผูร้ บั คนสุดท้ายด้วย
3.2.6 เมื่อกิจการโอนสินทรัพย์ท างการเงิน (ดู ย่อหน้าที่ 3.2.4) กิจการต้องประเมินว่ ากิ จ การ
ยังคงไว้ซึ่ งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของของสิ นทรัพย์ทางการเงินไว้
มากน้อยเพียงใด
3.2.6.1 หากกิจการโอนความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมด
ของสินทรัพย์ทางการเงิน กิจการต้องตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น และ
รับรูส้ ิทธิและภาระผูกพันใดๆ ทีเ่ กิดขึ้ นหรือทีย่ งั คงไว้จากการโอนเป็ นสินทรัพย์
หรือหนี้ สินแยกจากกัน
3.2.6.2 หากกิ จ การยัง คงไว้ซึ่ ง ความเสี่ ย งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้า ของ
เกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน กิจการต้องรับรูส้ ินทรัพย์ทางการเงินนั้น
ต่อไป
3.2.6.3 หากกิจการไม่ได้โอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความ
เป็ นเจ้าของเกือ บทั้งหมดของสิ นทรัพย์ท างการเงิ น กิจการต้อ งพิจารณาว่ า
กิจการยังคงมีการควบคุมสินทรัพย์ทางการเงินนั้นอยู่หรือไม่
3.2.6.3.1 หากกิจการไม่คงไว้ซึ่งการควบคุม กิจการต้องตัดรายการสินทรัพย์
ทางการเงินนั้น และรับรูส้ ิทธิและภาระผูกพันใดๆ ที่เกิดขึ้ นหรือที่
ยังคงไว้จากการโอนเป็ นสินทรัพย์หรือหนี้ สินแยกจากกัน
3.2.6.3.2 หากกิ จ การยัง คงไว้ซึ่ ง การควบคุ ม กิ จ การต้อ งรับ รู ้สิ น ทรัพ ย์
ทางการเงิ น นั้น ต่ อ ไปตราบเท่ า ที่กิ จ การยัง คงมี ค วามเกี่ยวข้อ ง
อย่างต่อเนือ่ งในสินทรัพย์ทางการเงินนั้น (ดูย่อหน้าที่ 3.2.16)
3.2.7 การประเมินการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน (ดูย่อหน้ าที่ 3.2.6) ให้ เปรียบเทียบฐานะเปิ ด
ของกิจการทั้งก่อนและหลังการโอนกับความผันผวนของจานวนเงินและจังหวะเวลาของกระแส
เงินสดสุทธิของสินทรัพย์ท่โี อน กิจการยังคงไว้ ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของ
เกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน หากฐานะเปิ ดต่อความผันผวนในมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดสุทธิในอนาคตจากสินทรั พย์ทางการเงินนั้ นไม่ เปลี่ ยนแปลงอย่ างมีนั ยสาคัญอันเป็ นผล
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3.2.8

3.2.9

มาจากการโอน (เช่น เนื่องจากกิจการขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยมีข้อตกลงที่จะซื้อคืนในราคาที่
คงที่ หรื อราคาขายบวกผลตอบแทนของผู้ ให้ ก้ ู ยืม) กิจการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็ นเจ้ าของเกือบทั้งหมดของสินทรั พย์ทางการเงินแล้ ว หากฐานะเปิ ดต่อความผั นผวน
ดังกล่ าวไม่มีนัยสาคัญอีกต่อไปเมื่อเปรี ยบเที ยบกับความผันผวนทั้งหมดในมูลค่าปั จจุ บันของ
กระแสเงินสดสุทธิในอนาคตที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงิน (เช่น เนื่องจากกิจการขายสินทรั พย์
ทางการเงินโดยมีสิทธิเลือกที่จะซื้อคืนด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือคืน หรือกิจการโอนส่วนแบ่ง
ตามสัดส่วนอย่างเต็มที่ ของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินที่ใหญ่กว่าในข้ อตกลงแล้ ว เช่น
การโอนขายต่อเงินให้ ก้ ูยืม (loan sub-participation) ซึ่งเข้ าเงื่อนไขตามที่ระบุในย่อหน้ าที่ 3.2.5)
บ่ อยครั้ งที่เป็ นที่ชัดเจนว่ ากิจการโอนหรื อยังคงไว้ ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ น
เจ้ าของเกือบทั้งหมดจึงไม่มีความจาเป็ นต้ องทาการคานวณใดๆ ในกรณีอ่นื กิจการจาเป็ นต้ อง
คานวณและเปรียบเทียบฐานะเปิ ดต่อความผันผวนในมูลค่าปั จจุ บันของกระแสเงินสดสุทธิใน
อนาคตของกิจการทั้งก่อนและหลังการโอน ให้ กิจการใช้ อัตราดอกเบี้ยตลาดปัจจุ บันที่เหมาะสม
เป็ นอัตราคิดลดในการคานวณและการเปรียบเทียบดังกล่าว ให้ กิจการพิจารณาความผันผวนใน
กระแสเงินสดสุทธิท่ีเป็ นไปได้ อย่ างมีเหตุผลทั้งหมดโดยให้ น้าหนั กมากกับผลลั พธ์ท่ีมีโอกาส
เกิดขึ้นสูง
การพิจารณาว่ากิจการยังคงไว้ ซ่ึงการควบคุม (ดูย่อหน้ าที่ 3.2.6.3) สินทรัพย์ท่โี อนหรื อไม่น้ัน
ขึ้นอยู่กบั ความสามารถของผู้รับโอนในการขายสินทรัพย์น้ัน หากผู้รับโอนมีความสามารถในทาง
ปฏิบัติท่จี ะขายสินทรัพย์น้ันทั้งจานวนให้ กับบุคคลที่สามซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้ องกัน และสามารถ
ทาได้ เพียงฝ่ ายเดียวโดยไม่จาเป็ นต้ องกาหนดข้ อจากัดเพิ่มเติมในการโอน ให้ ถือว่ากิจการไม่
คงไว้ ซ่ึงการควบคุม ในกรณีอ่นื ทั้งหมดให้ ถือว่ากิจการยังคงไว้ ซ่ึงการควบคุม
การโอนทีเ่ ป็ นไปตามเงือ่ นไขการตัดรายการ

3.2.10 หากกิ จ การโอนสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น ซึ่ ง การโอนนั้น เป็ นไปตามเงื่อ นไขการตัด รายการ
สินทรัพย์ทางการเงินทั้งจานวน และกิจการยังคงไว้ซึ่งสิทธิในการให้บริการสินทรัพย์ทางการเงิน
โดยได้รบั ค่าธรรมเนียม กิจการต้องรับรูส้ ินทรัพย์หรือหนี้ สินที่เกิดจากการให้บริการสาหรับ
สัญ ญาบริ การนั้น หากกิจการคาดว่ าค่ าธรรมเนีย มที่จ ะได้ร ับชดเชยไม่ เ พีย งพอส าหรับ
การให้บริการของกิจการ กิจการต้องรับรูห้ นี้ สินที่เกิดจากการให้บริการสาหรับภาระผูกพัน
การให้บริการด้วยมู ลค่ ายุติธรรม หากกิจการคาดว่าค่าธรรมเนียมที่จะได้รบั มากกว่ าที่จะ
ชดเชยการให้บริการ กิจการต้องรับรู ส้ ินทรัพย์ที่เกิดจากการให้บริการสาหรับสิทธิ ในการ
ให้บริการด้วยจานวนเงินที่กาหนดจากการปั นส่วนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน
ทีใ่ หญ่กว่า ตามข้อกาหนดทีร่ ะบุในย่อหน้าที่ 3.2.13
3.2.11 ในกรณีที่การโอนทาให้กิจการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินทั้งจานวน แต่กิจการได้รบั
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ หรือรับหนี้ สินทางการเงินใหม่ หรือหนี้ สินที่เกิดจากการให้บริการ

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 41/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

15

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
กิจการต้องรับรูส้ ินทรัพย์ทางการเงินใหม่ หนี้ สินทางการเงินใหม่ หรือหนี้ สินที่เกิดจากการ
ให้บริการดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม
3.2.12 ในการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินทั้งจานวน กิจการต้อ งรับรู ผ้ ลต่ างระหว่ างมู ลค่ า
ต่อไปนี้ ในกาไรหรือขาดทุน
3.2.12.1 มูลค่าตามบัญชี (วัดมูลค่า ณ วันทีต่ ดั รายการ) และ
3.2.12.2 สิ่ งตอบแทนที่ ได้ร ับ (รวมถึ งสิ นทรัพย์ใหม่ ใดๆ ที่ ได้มาหักด้วยหนี้ สิ นใหม่ ใดๆ
ทีร่ บั มา)
3.2.13 หากสินทรัพย์ที่โอนเป็ นส่วนหนึง่ ของสินทรัพย์ทางการเงินที่ใหญ่กว่า (เช่น เมือ่ กิจการโอน
กระแสเงินสดส่วนทีเ่ ป็ นดอกเบี้ ย ซึ่งเป็ นส่วนหนึง่ ของตราสารหนี้ ดูย่อหน้าที่ 3.2.2.1) และ
ส่วนทีโ่ อนนั้นเป็ นไปตามเงือ่ นไขการตัดรายการทั้งจานวน มูลค่าตามบัญชีเดิมของสินทรัพย์
ทางการเงินที่ใ หญ่ กว่ าต้อ งปั นส่ ว นระหว่ างส่ ว นที่ยงั คงรับรู ต้ ่ อ ไป และส่ ว นที่ตดั รายการ
โดยใช้ เ กณฑ์ มู ลค่ า ยุ ติ ธ รรมเปรี ย บเที ย บของส่ ว นต่ า งๆ ดั ง กล่ า ว ณ วั น ที่ โ อน
เพือ่ วัตถุประสงค์นี้ กิจการต้องถือว่าสินทรัพย์ที่เกิดจากการให้บริการที่ ยงั คงอยู่ เป็ นส่วนที่
รับรูต้ ่อไป กิจการต้องรับรูผ้ ลต่างระหว่างมูลค่าต่อไปนี้ ในกาไรหรือขาดทุน
3.2.13.1 มูลค่าตามบัญชี (วัดมูลค่า ณ วันทีต่ ดั รายการ) ทีป่ ันส่วนให้กบั ส่วนที่ตดั รายการ
และ
3.2.13.2 สิ่ ง ตอบแทนที่ ไ ด้ร ับ ส าหรับ ส่ ว นที่ ต ัด รายการ (รวมถึ ง สิ น ทรัพ ย์ใ หม่ ใ ดๆ
ทีไ่ ด้มาหักด้วยหนี้ สินใหม่ใดๆ ทีร่ บั มา)
3.2.14 เมื่อกิจการปันส่วนมูลค่าตามบัญชีก่อนหน้ าของสินทรัพย์ทางการเงินที่ใหญ่กว่า ให้ กบั ส่วนที่รับรู้
ต่อไป และส่วนที่ตัดรายการให้ กิจการวั ดมูลค่ายุติธรรมของส่วนที่รับรู้ต่อไป ในกรณีท่กี ิจการ
เคยขายรายการที่มีลัก ษณะคล้ า ยคลึ งกับ ส่ ว นที่รั บ รู้ ต่อ ไปหรื อ ในกรณี ท่ีมีร ายการซื้ อขายอื่น
สาหรั บ รายการดั งกล่ า ว ให้ กิจ การใช้ ร าคาล่ า สุดของธุ ร กรรมที่เ กิดขึ้ น จริ งเป็ นประมาณการ
ที่ ดี ท่ี สุ ด ของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ในกรณี ท่ี ไ ม่ มี ร าคาซื้ อขายหรื อ ไม่ มี ร ายการซื้ อขายล่ า สุ ด ที่จ ะ
สนั บสนุ นมู ลค่ ายุ ติธรรมของส่วนที่รับรู้ ต่อไป ให้ กิจการใช้ ผลต่ างระหว่ างมู ลค่ ายุ ติธรรมของ
สินทรั พย์ทางการเงิน ที่ใหญ่ กว่ า โดยรวม และสิ่งตอบแทนที่ได้ รับ จากผู้ รับโอนสาหรั บ ส่ ว นที่
ตัดรายการเป็ นประมาณการที่ดีท่สี ดุ ของมูลค่ายุติธรรม
การโอนทีไ่ ม่เป็ นไปตามเงือ่ นไขการตัดรายการ
3.2.15 หากการโอนไม่ ท าให้เ กิ ด การตัด รายการ เนื่อ งจากกิ จ การยัง คงไว้ซึ่ ง ความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ที่โอน กิจการต้องรับรูร้ ายการ
สินทรัพย์ที่โอนทั้งจานวนต่อไป และต้องรับรูห้ นี้ สินทางการเงินสาหรับสิ่งตอบแทนที่ได้รบั
และในรอบระยะเวลารายงานหลังจากนั้น กิจการต้องรับรูร้ ายได้ใดๆ จากสินทรัพย์ที่โอน
และค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่ กิดขึ้ นจากหนี้ สินทางการเงินดังกล่าว
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ความเกีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ งในสินทรัพย์ทีโ่ อน
3.2.16 หากกิจการไม่ได้โอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของ
เกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ที่โอน และยังคงไว้ซึ่งการควบคุมสินทรัพย์ที่โอน กิจการยังคง
รับรูส้ ินทรัพย์ทีโ่ อนต่อไปตามขอบเขตของความเกีย่ วข้องอย่ างต่อเนือ่ งของกิจการ ขอบเขต
ของความเกี่ยวข้องอย่างต่ อเนื่องของกิจการในสินทรัพย์ที่โอน คือ ขอบเขตของที่กิจการ
มีฐานะเปิ ดต่อการเปลีย่ นแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ทีโ่ อน เช่น
3.2.16.1 เมื่อความเกี่ยวข้องอย่างต่ อเนื่องของกิจการอยู่ในรู ปของการค้ าประกันของ
สิ น ทรัพ ย์ที่โ อน ขอบเขตของความเกี่ย วข้อ งอย่ า งต่ อ เนื่อ งของกิ จ การ คื อ
จานวนเงินที่ตา่ กว่าระหว่าง (1) จานวนเงินของสินทรัพย์ และ (2) จานวนเงิน
สูงสุดของสิ่งตอบแทนที่ได้รบั ซึ่งกิจการอาจถูกเรียกให้ชาระคืน (จานวนเงินที่
ค้ าประกัน)
3.2.16.2 เมื่อความเกี่ยวข้องอย่างต่ อเนื่องของกิจการอยู่ในรู ปของสิทธิ เลือกที่กิจการออก
หรือสิทธิเลือกทีก่ ิจการซื้ อ (หรือทั้งสองอย่าง) บนสินทรัพย์ทีโ่ อน ขอบเขตของ
ความเกีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ งของกิจการ คือ จานวนเงินของสินทรัพย์ที่โอนซึ่ง
กิจการอาจซื้ อคืน อย่างไรก็ตาม ในกรณีของสิทธิเลือกขายสินทรัพย์ที่กิจการ
ออกซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ขอบเขตของความเกีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ ง
ของกิ จ การจะจ ากัด เพี ย งจ านวนเงิ น ที่ ต า่ กว่ า ระหว่ า งมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สินทรัพย์ทีโ่ อน และราคาใช้สิทธิเลือก (ดูย่อหน้าที่ ข3.2.13)
3.2.16.3 เมือ่ ความเกีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ งของกิจการอยู่ในรูปของสิทธิเลือกที่ชาระด้วย
เงินสดหรือข้อกาหนดที่คล้ายคลึงกันของสินทรัพย์ที่โอน ขอบเขตของความ
เกีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ งของกิจการ จะวัดมูลค่าด้วยวิธีเดียวกันอันเป็ นผลมาจาก
สิทธิเลือกทีไ่ ม่ได้ชาระด้วยเงินสด ตามทีก่ าหนดในย่อหน้าที่ 3.2.16.2 ข้างต้น
3.2.17 เมื่ อ กิ จ การยัง คงรับ รู ้สิ น ทรัพ ย์ต่ อ ไปตามขอบเขตของความเกี่ ย วข้อ งอย่ า งต่ อ เนื่อ ง
ให้กิจการรับรูห้ นี้ สินทีเ่ กีย่ วข้องด้วย แม้ว่าจะมีขอ้ กาหนดในการวัดมูลค่าอื่นๆ ในแนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีฉบับนี้ สินทรัพย์ทีโ่ อนและหนี้ สินทีเ่ กีย่ วข้องจะวัดมูลค่าตามเกณฑ์ทีส่ ะท้อนถึง
สิทธิ และภาระผูกพันที่กิจการยังคงไว้ หนี้ สินที่เกี่ยวข้องจะวัดมู ลค่ าด้วยวิธีที่ทาให้มูลค่ า
ตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทีโ่ อนและหนี้ สินทีเ่ กีย่ วข้อง คือ
3.2.17.1 ราคาทุนตัดจาหน่ายของสิทธิและภาระผูกพันที่กิจการยังคงไว้ หากสินทรัพย์ที่
โอนนั้นวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย หรือ
3.2.17.2 มูลค่าที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสิทธิและภาระผูกพันที่กิจการยังคงไว้ เมือ่ มี
การวัดมูลค่าแบบแยกเป็ นเอกเทศ หากสินทรัพย์ที่โอนนั้นวัดมูลค่าด้วยมู ลค่า
ยุติธรรม
3.2.18 กิจการต้องรับรู ร้ ายได้ใดๆ ที่เกิดขึ้ นจากสินทรัพย์ที่โอนตามขอบเขตของความเกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนือ่ งของกิจการ และต้องรับรูค้ ่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่ กิดขึ้ นจากหนี้ สินทีเ่ กีย่ วข้อง
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3.2.19 เพือ่ วัตถุประสงค์ในการวัดมู ลค่าภายหลัง การรับรูก้ ารเปลี่ยนแปลงในมู ลค่ายุติธรรมของ
สิ น ทรัพ ย์ที่ โ อนและหนี้ สิ น ที่ เ กี่ย วข้อ ง ให้ถื อ ปฏิ บ ตั ิ ต ามข้อ ก าหนดในย่ อ หน้า ที่ 5.6.1
อย่างสมา่ เสมอในแต่ละข้อกาหนด โดยต้องไม่หกั กลบ
3.2.20 หากขอบเขตของความเกี่ยวข้องอย่างต่อเนือ่ งของกิจการเป็ นเพียงส่วนหนึง่ ของสินทรัพย์
ทางการเงิน (เช่ น เมื่อกิจการยังคงไว้ซึ่งสิทธิเลือกที่จะซื้ อคืนสินทรัพย์ที่โอนบางส่วน หรือ
ยังคงไว้ซึ่งส่วนได้เสียคงเหลือที่ไม่ส่งผลให้กิจการยังคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทน
ของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดและกิจการยังคงไว้ซึ่งการควบคุม) ให้กิจการปั นส่ วน
มู ลค่ าตามบัญชี ก่อนหน้า นี้ ของสินทรัพย์ทางการเงินระหว่างส่วนที่กิจการยังคงรับรู ต้ ่อไป
ภายใต้ความเกี่ยวข้องอย่างต่ อเนื่อ ง และส่ วนที่กิจการไม่ รบั รู อ้ ี กต่ อไปโดยใช้เ กณฑ์ข อง
มู ล ค่ ายุ ติธ รรมเปรี ย บเที ย บของส่ ว นต่ างๆ เหล่ านั้น ณ วันที่โ อน เพื่อ วัตถุ ประสงค์นี้ให้
กิจการถือปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดที่ ระบุในย่อหน้าที่ 3.2.14 กิจการต้องรับรู ผ้ ลต่างระหว่ าง
มูลค่าต่อไปนี้ ในกาไรหรือขาดทุน
3.2.20.1 มูลค่าตามบัญชี (วัดมูลค่า ณ วันที่ตดั รายการ) ที่ปันส่วนให้กบั ส่วนที่ไม่รบั รูอ้ ีก
ต่อไป และ
3.2.20.2 สิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั สาหรับส่วนทีไ่ ม่รบั รูอ้ ีกต่อไป
3.2.21 หากสินทรัพย์ท่โี อนวัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่าย หนี้สินที่เกี่ยวข้ องไม่สามารถใช้ ทางเลือก
ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ท่อี นุญาตให้ กจิ การเลือกกาหนดหนี้สนิ ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้ วยด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
การโอนทุกประเภท
3.2.22 ถ้าสินทรัพย์ที่โอนยังคงรับรูต้ ่อไป สินทรัพย์และหนี้ สินที่เกีย่ วข้องต้องไม่หกั กลบ ในทานอง
เดียวกันกิจการต้องไม่หักกลบรายได้ใดๆ ที่เกิดขึ้ นจากสินทรัพย์ที่โอนกับค่ าใช้จ่ายใดๆ
ที่ เ กิ ด ขึ้ นจากหนี้ สิ น ที่ เ กี่ ย วข้อ ง (ดู ย่ อ หน้า ที่ 42 ของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 32
เรือ่ ง การแสดงรายการเครือ่ งมือทางการเงิน)
3.2.23 หากผูโ้ อนมอบหลักประกันที่ไม่ใช่เงินสด (เช่น ตราสารหนี้ หรือตราสารทุน) ให้กบั ผูร้ บั โอน
การบัญ ชี ส าหรับ หลัก ประกัน ของผู โ้ อนและผู ร้ ับ โอนขึ้ นอยู่ ก ับ ผู ร้ ับ โอนมี สิ ท ธิ ที่ จ ะน า
หลักประกันนั้นไปขายหรือวางเป็ นประกันอีกทอดหนึง่ หรื อไม่ และผูโ้ อนได้ปฏิบตั ิผิดสัญญา
แล้วหรือไม่ ผูโ้ อนและผูร้ บั โอนต้องถือปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
3.2.23.1 หากผูร้ บั โอนมีสิทธิตามสัญญาหรือตามธรรมเนียมปฏิบตั ิที่จะนาหลักประกันไป
ขายหรือวางเป็ นประกันอีกทอดหนึง่ เช่ นนี้ ผูโ้ อนต้องจัดประเภทรายการใหม่
สาหรับสินทรัพย์น้นั ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ (เช่น ให้เป็ นสินทรัพย์
ทีใ่ ห้ยืม ตราสารทุนทีว่ างเป็ นประกัน หรือลูกหนี้ ซื้ อคืน) โดยแสดงแยกต่างหาก
จากสินทรัพย์อื่น
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3.2.23.2 หากผูร้ บั โอนขายหลักประกันที่ได้รบั มา ผูร้ บั โอนต้องรับรูส้ ิ่ งที่ตอบแทนทีไ่ ด้รบั
จากการขาย และรับรูห้ นี้ สินจากภาระผูกพันที่ตอ้ งส่งคืนหลักประกันด้วยมูลค่า
ยุติธรรม
3.2.23.3 หากผูโ้ อนปฏิ บตั ิ ผิดสัญญาภายใต้ข อ้ กาหนดของสัญญา และไม่ มีสิ ท ธิ ที่จ ะ
ไถ่ถอนหลักประกันคื นอี กต่ อ ไป ผูโ้ อนต้อ งตัดรายการหลัก ประกัน นั้น และ
ผูร้ บั โอนต้องรับรูห้ ลักประกันเป็ นสินทรัพย์โดยวัดมูลค่าเมือ่ เริ่มแรกด้วยมูลค่า
ยุติธรรม หรือ ในกรณีที่ผูร้ บั โอนได้ขายหลักประกันดังกล่าวไปแล้ว ผูร้ บั โอน
ต้องตัดรายการภาระผูกพันทีต่ อ้ งส่งคืนหลักประกัน
3.2.23.4 ทั้ง นี้ ยกเว้น ที่ไ ด้ก าหนดไว้ใ นย่ อ หน้า ที่ 3.2.23.3 ผู โ้ อนยัง คงต้อ งยกยอด
หลักประกันเป็ นสินทรัพย์ และผูร้ บั โอนต้องไม่รบั รูห้ ลักประกันเป็ นสินทรัพย์
3.3

การตัดรายการของหนี้ สินทางการเงิน

3.3.1 กิจการต้องตัดรายการหนี้ สินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหนี้ สินทางการเงิน) ออกจาก
งบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะเมือ่ หนี้ สินทางการเงินนั้นสิ้ นสุดลง เช่น เมือ่ ภาระผูกพันที่ระบุ
ในสัญญาได้มีการปฏิบตั ิตามแล้ว ได้มีการยกเลิก หรือสิ้ นสุด
3.3.2 การแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ ที่มีความแตกต่างอย่างมากในข้อกาหนดระหว่างผูก้ ูแ้ ละผูใ้ ห้กู ้
ต้องถือเป็ นการสิ้ นสุดของหนี้ สินทางการเงินเดิม และถือเป็ นการรับรู ร้ ายการของหนี้ สิ น
ทางการเงินใหม่ ในทานองเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงอย่ างมากในข้อ กาหนดของหนี้ สิ น
ทางการเงินที่มีอยู่หรือบางส่วนของหนี้ สินนั้น (ไม่ว่าจะเกิดขึ้ นเพราะปั ญหาทางการเงินของ
ลูกหนี้ หรือไม่ก็ตาม) ต้องถือปฏิบ ตั ิเป็ นการสิ้ นสุดของหนี้ สินทางการเงินเดิม และถือเป็ น
การรับรูร้ ายการของหนี้ สินทางการเงินใหม่
3.3.3 กิจการต้องรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนสาหรับผลแตกต่างระหว่างมู ลค่าตามบัญชีของหนี้ สิ น
ทางการเงิน (หรือบางส่วนของหนี้ สินทางการเงิน) ที่สิ้นสุดลงหรือที่ได้โอนให้กบั กิจ การอื่น
และสิง่ ตอบแทนทีจ่ ่ ายซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ทีไ่ ม่ใช่เงินสดทีไ่ ด้โอนไปหรือหนี้ สินทีร่ บั มา
3.3.4 หากกิจการซื้อคืนหนี้สินทางการเงินบางส่วน กิจการต้ องปันส่วนมูลค่าตามบัญชีก่อนหน้ านี้ของ
หนี้สินทางการเงินระหว่างส่วนที่กิจการยังคงรับรู้ต่อไปและส่วนที่มีการตัดรายการ โดยใช้ เกณฑ์
ของมู ลค่ า ยุ ติธรรมเปรี ยบเทียบของส่ ว นต่ างๆ เหล่ า นั้ น ณ วั น ที่ซ้ ื อคื น ผลแตกต่ า งระหว่ าง
(1) มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ท่ี ปั น ส่ ว นให้ กั บ ส่ ว นที่ มี ก ารตั ด รายการ และ (2) สิ่ ง ตอบแทนที่ จ่ า ย
ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่เงินสดที่ได้ โอนไปหรือหนี้สนิ ที่รับมาสาหรับส่วนที่ตัดรายการ ต้ องรับรู้
ในกาไรหรือขาดทุน
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บทที่ 4 การจัดประเภทรายการ
4.1

การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน

4.1.1 ในกรณีที่ไม่ได้นำย่อหน้ำที่ 4.1.8 มำถือปฏิบัติ กิจกำรต้องจัดประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ณ วันทีก่ ิจกำรได้มำ ดังต่อไปนี้
4.1.1.1 หลักทรัพย์เพือ่ ค้ำ
4.1.1.1.1 ตรำสำรทุน
4.1.1.1.2 ตรำสำรหนี้
4.1.1.2 หลักทรัพย์เผือ่ ขำย
4.1.1.2.1 ตรำสำรทุน
4.1.1.2.2 ตรำสำรหนี้
4.1.1.3 ตรำสำรหนี้ ทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
4.1.1.4 ลูกหนี้ และเงินให้กยู้ มื
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กิจกำรต้อ งทบทวนควำมเหมำะสมในกำรจัด ประเภท
สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีแ่ สดงไว้แต่เดิม
4.1.2 สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมู ลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน หากสินทรัพย์
ทางการเงินนั้นไม่ได้มีการวัดมูลค่าตามย่อหน้าที่ 4.1.1
4.1.3 ตามปกติ ก ารค้ า หลั ก ทรั พ ย์ เ ป็ นการที่กิ จ การเข้ า ท าการซื้ อขายหลั ก ทรั พ ย์ ท่ีมี ส ภาพซื้ อง่ า ย
ขายคล่ องและสามารถเปลี่ ยนมือ ได้ บ่อ ย ดังนั้ น หลั กทรั พย์ เพื่ อ ค้ าจึ ง หมายถึ ง หลั กทรั พ ย์ ท่ี
กิจการถือไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการหากาไรจากการขึ้นลงของราคาในช่วงเวลาสั้นๆ โดยจัดรวม
เป็ นกลุ่มหลักทรัพย์ซ่ึงกิจการเจาะจงถือไว้ เพื่อค้ า ทาให้ หลักทรัพย์ในกลุ่มมีการหมุนเวียนอย่าง
ต่อเนื่อง หลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่าหลักทรัพย์ท่กี ิจการได้ มาเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้ า ได้ แก่ การที่
กิจการทาการซื้อขายกลุ่มหลักทรัพย์อย่างสม่าเสมอจนมีรูปแบบที่ชัดเจนว่าหลักทรัพย์ในกลุ่มมี
การหมุนเวียนเพื่อทากาไรช่วงสั้นอย่างแน่นอน หลักทรัพย์ดังกล่าวแตกต่างจากหลักทรัพย์เผื่อ
ขาย ซึ่งเป็ นหลักทรั พย์ท่กี ิจการถือไว้ เพื่ อการอื่นโดยมิได้ มีวัตถุประสงค์หลักที่จะค้ าหลักทรัพย์
นั้น แม้ ว่ากิจการจะเต็มใจขายหลักทรัพย์ดังกล่าวทันทีท่โี อกาสอานวย ดังนั้นหลักทรัพย์ท่กี ิจการ
ได้ มาโดยไม่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ี แ น่ น อน ต้ องจั ด ประเภทเป็ นหลั ก ทรั พ ย์ เ ผื่ อ ขายในทั น ที
ทั้ ง นี้ ในกรณี ท่ี เ ป็ นเงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น เผื่ อ ขายที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ข อบเขตของแนวปฏิ บั ติ
ทางการบั ญชี ฉบั บนี้ ต้องไม่ เป็ นสิ่งตอบแทนที่คาดว่ าจะต้ องจ่ ายซึ่ งเกิดจากการรวมธุ รกิจตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
4.1.4 กิจการจะจัดประเภทตราสารหนี้เป็ นตราสารหนี้ท่จี ะถือจนครบกาหนดก็ต่อเมื่อกิจการมีความ
ตั้งใจแน่ วแน่ และมีความสามารถที่จะถือตราสารดังกล่ าวไปจนครบกาหนด โดยที่กิจการจะไม่
ขายตราสารดั งกล่ า วก่ อ นครบก าหนดหรื อ จะไม่ โอนเปลี่ ยนประเภทตราสารดั งกล่ า วเว้ นแต่
จะเกิด สถานการณ์ ต ามที่ร ะบุ ไ ว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 4.1.5 กิ จ การจะต้ อ งทบทวนความตั้ ง ใจที่ จ ะ
ถือตราสารหนี้ท่จี ะถือจนครบกาหนดทุกรายการเพื่อโอนเปลี่ยนประเภทหากกิจการขายหรือโอน
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4.1.5

4.1.6

4.1.7

เปลี่ ยนประเภทตราสารหนี้ ท่ีจะถือจนครบกาหนดรายการใดรายการหนึ่ งทั้งที่สถานการณ์ใน
ย่อหน้ าที่ 4.1.5 ไม่เกิดขึ้น
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่อไปนี้อาจทาให้ กิจการต้ องเปลี่ยนความตั้งใจที่จะถือตราสารหนี้
ไปจนครบกาหนดโดยที่ไม่จาเป็ นต้ องทบทวนความตั้งใจที่จะถือตราสารหนี้รายการอื่นไปจนครบ
กาหนด การจาหน่ ายหรื อโอนเปลี่ ยนประเภทตราสารหนี้ ดั งกล่ าวจะไม่ ถือ ว่ าเป็ นการกระทา
ที่สม่าเสมอกับการจัดประเภทที่ทาไว้ เดิม
4.1.5.1 มีหลักฐานที่แสดงว่าความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารลดลงอย่างเป็ นสาระสาคัญ
4.1.5.2 มีก ารเปลี่ ย นแปลงกฎหมายภาษีอ ากรซึ่ ง เป็ น ผลให้ ม ีก ารยกเลิก หรื อ ลดข้ อ
ลดหย่อ นทางภาษีอากรเกี่ยวกับดอกเบี้ยที่จะได้ รับตราสารหนี้ซ่ึงกรณีน้ ีไม่เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีโดยทั่วไป
4.1.5.3 มีการรวมกิจการหรือจาหน่ายกิจการที่สาคัญซึ่งทาให้ กจิ การต้ องขายหรือโอนตราสารหนี้
ที่จะถือจนครบกาหนดเพื่ อให้ กิจการรั กษาระดับความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ ย หรื อ
ความเสี่ยงด้ านเครดิตของกิจการไว้ ดังเดิม
4.1.5.4 มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ส่งผลให้ กิจการไม่สามารถถือเงินลงทุนบางชนิดไว้ ใน
ระดับที่กจิ การเคยถือไว้ ได้ ทาให้ กจิ การจาเป็ นต้ องจาหน่ายตราสารหนี้ดังกล่าว
4.1.5.5 มีการเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดหรือกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาระดับเงินทุนของกิจการ
ทาให้ กจิ การต้ องลดขนาดลงโดยการขายเงินลงทุนดังกล่าว
นอกจากสถานการณ์ข้างต้ น กิจการอาจไม่จาเป็ นต้ องทบทวนความตั้งใจหรือความสามารถที่จะ
ถือตราสารหนี้รายการอื่นไปจนครบกาหนด หากกิจการต้ องขายหรื อโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้
รายการหนึ่ งเนื่ อ งจากสถานการณ์ท่ีไม่ อ าจคาดการณ์ ได้ ซึ่ งสถานการณ์น้ ี เกิดจากเหตุการณ์
ที่ไม่เป็ นปกติสาหรับกิจการหรือเกิดเหตุการณ์ท่เี ป็ นเอกเทศและไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นอีก กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการขายหรื อโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้ดังกล่าวตามข้ อกาหนด
ที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 8.7ง
กิจการต้ องไม่จัดประเภทตราสารหนี้เป็ นตราสารหนี้ท่จี ะถือจนครบกาหนดหากกิจการเพี ยงแต่
ตั้งใจว่าจะถือตราสารหนี้น้ันไปอย่างไม่มีกาหนด หรือจะถือไว้ เผื่อขายภายใต้ สถานการณ์ต่อไปนี้
4.1.6.1 อัตราดอกเบี้ยในตลาดของตราสารหนี้น้ันเปลี่ยนไปทาให้ ความเสี่ยงในการชาระหนี้
สูงขึ้น
4.1.6.2 กิจ การมี ค วามจ าเป็ นต้ อ งเพิ่ ม สภาพคล่ อ ง ตั ว อย่ า งเช่ น มี ผ้ ู ม าขอคื น เงิ น มั ด จ า
มีผ้ ู ต้อ งการกู้ เงิน เป็ นจานวนมาก หรื อกิจการต้ องจ่ า ยค่ า เรี ยกร้ องจากกรมธรรม์
ประกันภัย
4.1.6.3 เงินลงทุนที่สามารถใช้ ทดแทนตราสารหนี้ดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยที่จูงใจให้ น่าลงทุนกว่า
4.1.6.4 มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและแหล่งที่มาของเงินทุน
4.1.6.5 มีการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
หากกิจการขายตราสารหนี้ในลักษณะตามข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้ จะถือว่าการขายนั้นกระทา
เมื่อครบกาหนด
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4.1.7.1 กิจ การขายตราสารหนี้ เมื่ อ ใกล้ ถึ งวั น ครบก าหนด หรื อ ใกล้ ถึ งวั น ที่ผ้ ู อ อกตราสาร
สามารถใช้ สิทธิไถ่ถอนก่อนครบกาหนดหากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่ผี ้ ูออกตราสาร
จะใช้ สิทธิไถ่ถอนนั้น ซึ่งระยะเวลาจากวันที่ขายถึงวันครบกาหนดใกล้ เคียงกันจนทา
ให้ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยไม่เป็ นตัวแปรที่สาคัญในการกาหนดราคาของ ตรา
สารอีกต่อไป
4.1.7.2 กิจการขายตราสารหนี้หลังจากที่ได้ รับชาระเงินส่วนใหญ่ ของเงินต้ นที่คงค้ างอยู่ ณ
วันที่ได้ ตราสารมา
ทางเลือกในการเลือกกาหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือ
ขาดทุน
4.1.8 ถึงแม้จะมีขอ้ กาหนดตามย่อหน้าที่ 4.1.1 ณ วันที่รบั รูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรก กิจการอาจเลือก
ก าหนดให้สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น วัด มู ล ค่ า ด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไรหรื อ ขาดทุ น
ทั้งนี้ เมื่อกาหนดแล้วไม่สามารถยกเลิกได้หากการกาหนดดังกล่าวช่ วยขจัดหรือลดความไม่
สอดคล้องของการวัดมูลค่าหรือการรับรูร้ ายการอย่างมีนยั สาคัญ (บางครั้งเรียกว่าการจับคู่
อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชี ซึ่งอาจเกิดขึ้ นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือหนี้ สิน หรือการ
รับรูผ้ ลกาไรและขาดทุนจากรายการดังกล่าวด้วยเกณฑ์ที่แตกต่างกัน (ดูย่อหน้าที่ ข4.1.3
ถึง ข4.1.6)
4.2

การจัดประเภทรายการของหนี้ สินทางการเงิน

4.2.1 กิจการต้องจัดประเภทหนี้ สินทางการเงินทั้งหมดเป็ นหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าภายหลัง
ด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย ยกเว้น
4.2.1.1 หนี้ สินทำงกำรเงิ นที่วัดมูลค่ ำ ด้วยมูลค่ ำยุ ติธรรมผ่ ำ นกำไรหรื อขำดทุ น หนี้ สิน
ดังกล่าวรวมถึงหนี้ สินอนุพนั ธ์ตอ้ งวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
4.2.1.2 หนี้ สิ นทางการเงินที่เกิดขึ้ นจากการโอนสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไ ม่ เข้าเงื่อนไข
การตัด รายการหรื อ เมื่อ ถื อ ปฏิ บ ัติ ต ามเกณฑ์ค วามเกี่ย วข้อ งอย่ า งต่ อ เนื่อ ง
ให้กิจการนาย่ อหน้าที่ 3.2.15 และ 3.2.17 มาถือ ปฏิ บตั ิ ในการวัดมู ลค่ าของ
หนี้ สินทางการเงินดังกล่าว
4.2.1.3 สัญญำค้ำประกันทำงกำรเงิน ภายหลังการรับรูร้ ายการเมือ่ เริ่มแรก ผูอ้ อกสัญญา
ดังกล่าวต้อง (ยกเว้นเมือ่ ถือปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 4.2.1.1 หรือ 4.2.1.2) วัดมูลค่า
ภายหลังของสัญญาดังกล่าวด้วยมูลค่าทีส่ ูงกว่าระหว่าง
4.2.1.3.1 จานวนเงินของค่ำเผือ่ ผลขำดทุนทีก่ าหนดในหมวดที่ 5.5 และ
4.2.1.3.2 จานวนเงินที่รบั รู เ้ มื่อเริ่มแรก (ดู ย่ อ หน้าที่ 5.1.1) หักจานวนเงิน
สะสมของรายได้ (เมือ่ เหมาะสม) ทีร่ บั รูต้ ามหลักการของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรือ่ ง รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า
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4.2.1.4 ภาระผูกพันทีจ่ ะให้สินเชื่อทีอ่ ตั ราดอกเบี้ ยตา่ กว่าอัตราดอกเบี้ ยตลาด ผูใ้ ห้สินเชื่อ
ดังกล่าวต้อง (ยกเว้นเมื่อปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 4.2.1.1) วัดมู ลค่าภายหลังของ
ภาระผูกพันดังกล่าวด้วยมูลค่าทีส่ ูงกว่าระหว่าง
4.2.1.4.1 จานวนเงินของค่าเผือ่ ผลขาดทุนทีก่ าหนดในหมวดที่ 5.5 และ
4.2.1.4.2 จานวนเงินที่รบั รู เ้ มื่อ เริ่มแรก (ดู ย่ อ หน้าที่ 5.1.1) หักจานวนเงิน
สะสมของรายได้ (เมือ่ เหมาะสม) ทีร่ บั รูต้ ามหลักการของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรือ่ ง รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า
4.2.1.5 สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ ายที่รบั รูโ้ ดยผูซ้ ื้ อในการรวมธุ รกิจที่ถือปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุ รกิจ สิ่งตอบแทนที่
คาดว่าจะต้องจ่ ายดังกล่าวต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยรับรูก้ าร
เปลีย่ นแปลงของมูลค่ายุติธรรมในกาไรหรือขาดทุน
ทางเลือกในการเลือกกาหนดให้หนี้ สินทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือ
ขาดทุน
4.2.2 ณ วันที่มีการรับรู ร้ ายการเมื่ อ เริ่มแรก กิจการอาจเลือ กกาหนด (ไม่ ส ามารถยกเลิกได้)
ให้หนี้ สิ นทางการเงินวัดมู ล ค่ าด้ว ยมู ลค่ ายุติธ รรมผ่ านกาไรหรื อ ขาดทุ น เมื่อ ข้อ กาหนด
ในย่อหน้าที่ 4.3.4 อนุ ญาตให้ทาได้ หรือเมื่อการกาหนดดังกล่าวส่ งผลให้ขอ้ มู ลดังกล่าว
เกีย่ วข้องกับการตัดสินใจมากขึ้ นเนือ่ งจาก
4.2.2.1 การกาหนดดัง กล่ าวช่ ว ยขจัดหรื อ ลดความไม่ ส อดคล้อ งในการวัด มู ลค่ า หรื อ
การรับรูร้ ายการอย่างมีนยั สาคัญ (บางครั้งอาจเรียกว่าการจับคู่อย่างไม่เหมาะสม
ทางการบัญชีที่จะเกิดจากการวัดมู ลค่าสินทรัพย์หรือหนี้ สินหรือการรับรูผ้ ลกาไร
และขาดทุนจากรายการดังกล่าวด้วยเกณฑ์ที่แตกต่างกัน (ดูย่อหน้าที่ ข4.1.3 ถึง
ข4.1.6) หรือ
4.2.2.2 กลุ่มของหนี้ สินทางการเงินหรือสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่
มี ก ารบริ ห ารและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานด้ว ยเกณฑ์ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ กลยุ ท ธ์ก ารบริ ห ารความเสี่ย ง หรื อ กลยุ ท ธ์ก ารลงทุ น ที่เ ป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร และข้อมู ลเกี่ยวกับกลุ่มดังกล่าวมีการนาเสนอเป็ นการภายใน
ต่ อ ผู บ้ ริ ห ารส าคัญ ของกิ จ การ (ตามค าจ ากัด ความในมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 24 เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้อง) เช่น
คณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกิจการ (ดูย่อหน้าที่ ข4.1.7 ถึง
ข4.1.10)
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4.3

อนุพนั ธ์แฝง

4.3.1

อนุ พันธ์แฝง คือ องค์ประกอบของสัญญาแบบผสมที่ประกอบด้ วยสัญญาหลักที่ไม่ ใช่ อนุ พัน ธ์
โดยกระแสเงิ น สดบางส่ ว นของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น แบบผสมนี้ จะเปลี่ ย นแปลงในทิศ ทาง
ที่คล้ ายคลึงกับอนุ พันธ์เดี่ยว อนุ พันธ์แฝงทาให้ กระแสเงินสดตามสัญญาบางส่วนหรือทั้งหมด
เปลี่ ย นแปลงไปตามอั ต ราดอกเบี้ ยที่ ก าหนด ราคาของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ราคาสิ น ค้ า
โภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีราคาหรือดัชนีอัตรา อันดับความน่าเชื่อถือ
ด้ านเครดิต หรือดัชนีความน่าเชื่อถือด้ านเครดิต หรือตัวแปรอื่นที่กาหนดไว้ ในกรณีของตัวแปรที่
ไม่ ใช่ ตัวแปรทางการเงิน ที่ไม่ เ ฉพาะเจาะจงกับ คู่ สัญญาเท่านั้ น อนุ พันธ์ท่ีผูกติดกับ เครื่อ งมื อ
ทางการเงิน แต่สามารถโอนได้ ตามสัญญาอย่างอิสระจากเครื่องมือทางการเงินนั้น หรือมีคู่สญ
ั ญา
ที่ต่างไปไม่ถือเป็ นอนุพันธ์แฝง แต่เป็ นเครื่องมือทางการเงินที่แยกต่างหาก
สัญญาแบบผสม

4.3.2 อนุ พนั ธ์แฝงในสัญญาแบบผสมต้อ งแยกออกจากสัญญาหลักและถือเป็ นอนุ พนั ธ์ภายใต้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้ ก็ต่อเมือ่ เป็ นไปตามเงือ่ นไขทุกข้อดังต่อไปนี้
4.3.2.1 ลักษณะเชิ งเศรษฐกิจและความเสี่ยงของอนุ พนั ธ์แฝงไม่มีความสัมพันธ์อ ย่ าง
ใกล้ชิดกับลักษณะเชิ งเศรษฐกิจและความเสี่ยงของสัญญาหลัก (ดู ย่ อ หน้าที่
ข4.3.5 และ ข4.3.8)
4.3.2.2 เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ แ ยกต่ า งหากซึ่ ง มี เ งื่อ นไขเช่ น เดี ย วกับ อนุ พ นั ธ์แ ฝง
มีลกั ษณะตรงตามคานิยามของอนุพนั ธ์ และ
4.3.2.3 สัญญาแบบผสมนี้ ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที่การเปลีย่ นแปลงของมูลค่า
ยุ ติ ธ รรมรับ รู ใ้ นก าไรหรื อ ขาดทุ น (เช่ น อนุ พ นั ธ์ที่แ ฝงในหนี้ สิ น ทางการเงิ น
ทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนไม่แยกออกจากสัญญาหลัก)
4.3.3 ในกรณี ที่ อ นุ พ ัน ธ์แ ฝงแยกออกจากสัญ ญาหลัก กิ จ การต้อ งถื อ ปฏิ บ ัติ ก ับ สัญ ญาหลัก
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เหมาะสม แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี ฉ บับนี้ ไม่ ไ ด้
กาหนดว่าอนุพนั ธ์แฝงต้องแสดงรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะทางการเงินหรือไม่
4.3.4 ถึงแม้จะมีขอ้ กาหนดตามย่อหน้าที่ 4.3.2 และ 4.3.3 หากสัญญาประกอบด้วยอนุ พนั ธ์แฝง
หนึ่งรายการหรือมากกว่ า กิจการอาจเลือกกาหนดให้สญ
ั ญาแบบผสมทั้งสัญญาวัดมู ลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน เว้นแต่
4.3.4.1 อนุพนั ธ์แฝงไม่ได้เปลีย่ นแปลงกระแสเงินสดตามสัญญาอย่างมีนยั สาคัญ หรือ
4.3.4.2 มีความชัดเจนโดยอาศัยการวิ เคราะห์เ พียงเล็กน้อ ยหรือไม่ ตอ้ งวิเคราะห์เ มื่อ
พิจารณาตั้งแต่แรกเริ่มว่าการแยกอนุ พนั ธ์แฝงสาหรับเครือ่ งมือทางการเงินแบบ
ผสมที่คล้ายคลึงนั้นเป็ นเรื่องต้องห้าม เช่น สิทธิเลือกที่จะจ่ ายชาระเงินก่อนครบ
กาหนดที่แฝงอยู่ กบั เงินกู ย้ ืมซึ่ งอนุ ญาตให้จ่ายช าระคื น ก่ อ นครบกาหนดด้ว ย
มูลค่าทีใ่ กล้เคียงกับราคาทุนตัดจาหน่าย
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4.3.5 หากกิ จ การต้อ งแยกอนุ พ ัน ธ์แ ฝงออกจากสัญ ญาหลัก ตามข้อ ก าหนดของแนวปฏิ บ ัติ
ทางการบัญชีฉบับนี้ แต่ไม่สามารถวัดมู ลค่าอนุ พนั ธ์แฝงแยกต่างหากได้ ทั้ง ณ วันที่ได้มา
หรือ ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานในภายหลัง กิจการต้องเลือกกาหนดให้สญ
ั ญาแบบ
ผสมทั้งสัญญาวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
4.3.6 หากกิจ การไม่ สามารถวั ดมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของอนุ พั น ธ์แ ฝงได้ อย่ างน่ าเชื่ อถือจากเงื่ อนไขและ
ข้ อกาหนดของอนุ พันธ์แฝงนั้น ให้ กิจการวัดมูลค่ายุติธรรมของอนุ พันธ์แฝงด้ วยผลต่างระหว่ าง
มู ลค่ ายุ ติธรรมของสัญญาแบบผสมกับมู ลค่ ายุ ติธรรมของสัญญาหลั ก หากกิจการไม่ สามารถ
วัดมูลค่ายุติธรรมของอนุ พันธ์แฝงตามวิธีดังกล่าว ให้ กิจการถือปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 4.3.5 และ
เลือกกาหนดให้ สญ
ั ญาแบบผสมดังกล่าววัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
4.4

การจัดประเภทรายการใหม่

4.4.1 กิจการต้องปฏิบตั ิเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงินจากประเภทหนึง่ ไปเป็ นอี ก
ประเภทหนึง่ ดังต่อไปนี้
4.4.1.1 กำรโอนเปลีย่ นเงินลงทุนในตรำสำรทุนและตรำสำรหนี้
4.4.1.1.1 สำหรับกำรโอนเปลีย่ นหลักทรัพย์เพือ่ ค้ำไปเป็ นเงินลงทุนประเภทอื่น
กิจกำรต้องใช้มลู ค่ำยุติธรรม ณ วันทีโ่ อนในกำรบันทึกบัญชีและรั บรู้
ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีกับมูลค่ ำยุติธรรม ณ วันนัน้ ในกำไร
หรือขำดทุนทันที
4.4.1.1.2 สำหรับกำรโอนเปลีย่ นเงินลงทุ นประเภทอื่นไปเป็ นหลักทรัพย์เพือ่ ค้ำ
กิจกำรต้องใช้มลู ค่ ำยุติธรรม ณ วันทีโ่ อนในกำรบันทึกบัญชีและรั บรู้
ผลต่ ำงระหว่ ำงมูลค่ ำตำมบัญชีกับมูลค่ ำยุติธรรม ณ วันนั้น พร้อมทั้ง
กลับบัญชีทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุ นที่โอนเปลีย่ นในกำไรหรื อ
ขำดทุนทันที
4.4.1.1.3 ส ำหรั บ ตรำสำรหนี้ ที่ โ อนเปลี่ ย นจำกหลั ก ทรั พ ย์เ ผื่ อ ขำยไปเป็ น
ตรำสำรหนี้ ที่จะถือจนครบกำหนด กิจกำรต้องใช้มูลค่ ำยุติธรรม ณ
วันที่โอนในกำรบันทึกบัญชีและปรับปรุ งส่วนเกินทุ นหรือส่วนตำ่ กว่ำ
ทุ น ที่ เ กิ ด จำกกำรเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ ำ ของเงิ น ลงทุ น ด้ว ยผลต่ ำ ง
ระหว่ ำงมูลค่ ำตำมบัญชีกับมูลค่ ำยุติธรรม ณ วันที่โอน ส่ วนเกินทุ น
หรือส่วนตำ่ กว่ำทุ นดังกล่ำวยังคงแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกใน
องค์ประกอบอื่ นของส่ ว นของเจ้ำของ และต้องตัดจำหน่ ำยตลอด
อำยุ ที่ เ หลื อ อยู่ ข องตรำสำรหนี้ ในลั ก ษณะเดี ย วกั น กั บ กำรตั ด
จำหน่ำยส่วนเกินหรือส่วนลดของตรำสำรหนี้ โดยใช้วิธีอัตรำดอกเบี้ ย
ทีแ่ ท้จริงหรือวิธีอื่นทีใ่ ห้ผลไม่แตกต่ำงกัน
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4.4.1.1.4 ส ำหรั บกำรโอนเปลี่ ย นตรำสำรหนี้ ที่ จะถื อ จนครบก ำหนดไปเป็ น
หลักทรั พย์เผื่อขำย กิ จ กำรต้อ งใช้มูล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ที่ โ อนใน
กำรบั น ทึ ก บั ญ ชี แ ละรั บ รู้ผ ลต่ ำ งระหว่ ำงมูลค่ ำตำมบัญชี กับมูลค่ ำ
ยุติธรรม ณ วันที่โอนเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในองค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้ำของ
4.4.1.2 ตามปกติ การโอนเปลี่ย นเงิ น ลงทุ น จากประเภทหนึ่ง ไปเป็ นอี ก ประเภทหนึ่ง
จะไม่เกิดขึ้ นบ่อย เนือ่ งจากกิจการต้องมีวตั ถุประสงค์ทีช่ ดั เจนในการถือเงินลงทุน
นับตั้งแต่เริ่มแรกที่ได้เงินลงทุนมา หากกิจการไม่มีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนกิจการ
ต้อ งจัด ประเภทเงิ น ลงทุ น นั้น เป็ นหลัก ทรัพ ย์เ ผื่อ ขายในทัน ที อย่ า งไรก็ ต าม
สถานการณ์ที่ เ ปลี่ย นไปอาจท าให้กิ จ การต้อ งโอนเปลี่ย นประเภทเงิ น ลงทุ น
การโอนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุนบางประเภทต้องมีหลักฐานสนับสนุ นอย่างเพียงพอ
เช่ น การโอนเปลี่ย นระหว่ า งหลัก ทรัพย์เ พื่อ ค้าและหลักทรัพย์เ ผื่อ ขายต้อ งมี
หลักฐานสนับสนุนในเวลาต่อมาว่ากิจการได้ปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้
4.4.2 กิจการต้องไม่จดั ประเภทรายการใหม่สาหรับหนี้ สินทางการเงินใดๆ
4.4.3 การเปลี่ ย นแปลงในสถานการณ์ ดั ง ต่ อ ไปนี้ ไม่ ถื อ เป็ นการจั ด ประเภทรายการใหม่ ต าม
วัตถุประสงค์ของย่อหน้ าที่ 4.4.1 ถึง 4.4.2
4.4.3.1 รายการซึ่ ง ในอดี ต เลื อ กก าหนดให้ เป็ นเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ป้ องกั น ความเสี่ ย งที่ มี
ประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดหรือการป้ องกันความเสี่ยงใน
เงินลงทุนสุทธิ ซึ่งไม่เข้ าเงื่อนไขการป้ องกันความเสี่ยงอีกต่อไป
4.4.3.2 รายการที่เลื อกกาหนดให้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ใช้ ป้ องกัน ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผ ลใน
การป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดหรือการป้ องกันความเสี่ยงในเงินลงทุ นสุทธิ
และ
4.4.3.3 การเปลี่ยนแปลงการวัดมูลค่าตามที่กาหนดไว้ ในหมวดที่ 6.7

บทที่ 5 การวัดมูลค่า
5.1

การวัดมูลค่าเมือ่ เริม่ แรก

5.1.1 ยกเว้นลูกหนี้ การค้าภายใต้ขอบเขตของย่อหน้าที่ 5.1.3 ณ วันที่รบั รู ร้ ายการเมื่อเริ่มแรก
กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมู ลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนด้วยมู ลค่ ายุติธรรม บวกหรือหักด้วยต้นทุ นกำรทำรำยกำร
ซึ่งเกีย่ วข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงิน หรือหนี้ สินทางการเงินนั้น
5.1.1ก อย่างไรก็ตาม หากมู ลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินที่รบั รู ้
รายการเมื่อ เริ่มแรกแตกต่ างจากราคาของรายการ กิจการต้อ งถือ ปฏิ บตั ิ ตามย่ อ หน้า ที่
ข5.1.2ก
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5.1.2

5.1.3

5.2

ในกรณี ท่ี กิ จ การใช้ การบั ญ ชี วั น ช าระ ส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี วั ด มู ล ค่ า ภายหลั ง ด้ ว ยราคาทุ น
ตัดจาหน่าย สินทรัพย์ดังกล่าวให้ รับรู้เมื่อเริ่มแรกด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อขาย (ดูย่อหน้ าที่
ข3.1.3 ถึง ข3.1.6)
แม้ จะมีข้อกาหนดตามย่ อ หน้ าที่ 5.1.1 ณ วั นที่รับรู้ รายการเมื่อเริ่ มแรก กิจการต้ องวั ดมู ลค่ า
ลู กหนี้ การค้ าด้ วยราคาของรายการ (ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 15
เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า) ในกรณีท่ลี ูกค้ าการค้ าไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหา
เงินที่มีนัยสาคัญตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (หรือเมื่อกิจการ
ใช้ วิธผี ่อนปรนในทางปฏิบัติตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 63 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15)
การวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงิน

5.2.1 หลังจากการรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรก กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน ด้วยวิธี
5.2.1.1 หลักทรัพย์เพือ่ ค้ำ ด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
5.2.1.2 หลักทรัพย์เผือ่ ขำย ด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
5.2.1.3 ตรำสำรหนี้ ทีจ่ ะถือจนครบกำหนด ด้วย วิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำย
5.2.1.4 ลูกหนี้ และเงินให้กยู้ มื ด้วย วิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำย
5.2.1.5 อนุพนั ธ์ ด้วย มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือ ขำดทุน
5.2.2 กิจการต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเรื่องการด้อยค่าในบทที่ 5.5 สาหรับสินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ จั ด ประเภทเป็ นหลัก ทรัพ ย์เ ผื่อ ขายตามที่ ก าหนดไว้ใ นย่ อ หน้า ที่ 4.1.1.2 สิ น ทรัพ ย์
ทางการเงินที่จัดประเภทเป็ นตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบกาหนดตามที่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่
4.1.1.3 และลูกหนี้ และเงินให้กูย้ ืมตามที่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 4.1.1.4
5.2.3 กิจการต้องถือปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเรื่องการบัญชี ป้องกันความเสี่ยงตามย่อหน้าที่ 6.5.7
ถึง 6.5.13 สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่กาหนดให้เป็ นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง
และหากกิจการมีการป้องกันความเสี่ยงในมู ลค่ ายุติธ รรมของความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ ย
แบบเป็ นกลุ่ ม (fair value hedge for a portfolio hedge of interest rate risk) กิ จการสามารถ
เลือกถือปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทีใ่ ช้อยู่ต่อไป และให้เปิ ดเผยเกีย่ วกับข้อเท็จจริงดังกล่าว
5.3

การวัดมูลค่าภายหลังของหนี้ สินทางการเงิน

5.3.1 ภายหลังการรับรูร้ ายการเมื่อเริ่มแรก กิจการต้องวัดมู ลค่าหนี้ สินทางการเงินตามย่อหน้าที่
4.2.1 ถึง 4.2.2
5.3.2 กิจการต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเรื่องการบัญชีป้องกันความเสี่ยงตามที่กาหนดในย่อหน้าที่
6.5.7 ถึง 6.5.13 สาหรับหนี้ สินทางการเงินที่เลือกกาหนดให้เป็ นรายการที่มีการป้องกัน
ความเสี่ยง และหากกิจการมีการป้องกันความเสี่ยงในมู ลค่ายุติธรรมของความเสี่ยงอัตรา
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ดอกเบี้ ยแบบเป็ นกลุ่ม (fair value hedge for a portfolio hedge of interest rate risk) กิจการ
สามารถเลือกถือปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทีใ่ ช้อยู่ต่อไป
5.4

การวัดมูลค่าราคาทุนตัดจาหน่าย
สินทรัพย์ทางการเงิน
วิธีดอกเบี้ ยทีแ่ ท้จริง

5.4.1 ดอกเบี้ ยรับต้องคานวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ ยที่แท้จริ ง (ดูภาคผนวก ก และย่อหน้าที่ ข5.4.1
ถึง ข5.4.7) การค านวณนี้ ให้ใ ช้อั ต รำดอกเบี้ ยที่ แ ท้จ ริ ง กับ มูล ค่ ำ ตำมบั ญ ชี ขั้ น ต้น ของ
สินทรัพย์ทางการเงิน ยกเว้น
5.4.1.1 สินทรั พย์ทำงกำรเงิ นที่มีกำรด้อยค่ ำด้ำนเครดิตเมื่อซื้ อหรื อเมื่อกำเนิด สาหรับ
สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น เหล่ า นี้ กิ จ การต้อ งใช้ อั ต รำดอกเบี้ ยที่ แ ท้จ ริ ง ปรั บ ด้ว ย
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตกับรำคำทุ นตัดจำหน่ ำยของสินทรั พย์ทำงกำรเงิน ตั้งแต่
การรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรก
5.4.1.2 สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ไ ม่ ใช่ สิ นทรัพย์ท างการเงิ นที่ มี การด้อ ยค่ าด้านเครดิ ต
เมื่อ ซื้ อหรื อ เมื่ อ ก าเนิ ด แต่ ก ลายเป็ นสิ น ทรั พ ย์ ท ำงกำรเงิ น ที่ มี ก ำรด้อ ยค่ ำ
ด้ำนเครดิตในภายหลัง สาหรับสินทรัพย์เหล่านี้ กิจการต้องใช้อตั ราดอกเบี้ ยที่
แท้จริงกับราคาทุนตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น สาหรับรอบระยะเวลา
รายงานภายหลัง
5.4.2 กิจการที่คานวณดอกเบี้ ยรั บโดยใช้ วิธีดอกเบี้ ยที่แท้ จริ งกับราคาทุ นตัดจาหน่ ายของสินทรั พย์
ทางการเงินตามย่อหน้ าที่ 5.4.1.2 ในรอบระยะเวลาที่รายงาน ต้ องคานวณดอกเบี้ยรั บโดยใช้
อัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริ งกับมู ลค่าตามบัญชี ข้ันต้ นในรอบระยะเวลารายงานภายหลั ง หากความ
เสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงดีข้ ึนจนทาให้ สินทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าวไม่มีการด้ อยค่าด้ านเครดิตอีกต่อไป และความเสี่ยงด้ านเครดิตที่ดีข้ ึนนี้มีความเกี่ยวพัน
อย่ า งเป็ นรู ป ธรรมกั บ เหตุ ก ารณ์ ท่ีเ กิ ด ขึ้ นหลั ง จากการที่กิ จ การถื อ ปฏิบั ติ ต ามข้ อ ก าหนดใน
ย่อหน้ าที่ 5.4.1.2 (เช่น อันดับความน่าเชื่อถือของผู้กู้ดีข้ นึ )
การเปลีย่ นแปลงของกระแสเงินสดตามสัญญา
5.4.3

เมื่ อ กระแสเงิ น สดตามสัญ ญาของสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น มี ก ารเจรจาต่ อ รองใหม่ ห รื อ มี ก าร
เปลี่ ยนแปลงเงื่ อ นไขเป็ นอย่ า งอื่น และการเจรจาต่ อ รองใหม่ หรื อ การเปลี่ ยนแปลงดั งกล่ าว
ไม่ส่งผลให้ มีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ กิจการ
ต้ อ งคานวณมู ลค่ า ตามบั ญ ชี ข้ัน ต้ น ใหม่ ของสิน ทรั พย์ทางการเงิน และต้ องรั บ รู้ ผลกาไรหรื อ
ขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงในกาไรหรือขาดทุน มูลค่าตามบัญชีข้นั ต้ นของสินทรัพย์ทางการเงิน
ต้ องคานวณใหม่ด้วยมูลค่าปั จจุ บันของกระแสเงินสดตามสัญญาที่มีการเจรจาต่อรองใหม่ หรื อ
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เปลี่ยนแปลง ที่คิดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริ งเดิมของสินทรั พย์ทางการเงิน (หรื อใช้ อัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้ จริ งปรั บด้ วยความเสี่ยงด้ านเครดิต สาหรั บสินทรั พย์ทางการเงินที่มีการด้ อ ยค่ า
ด้ านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อกาเนิด) หรือเมื่อสามารถใช้ ได้ ให้ ใช้ อัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงที่ปรับใหม่
ที่คานวณตามย่อหน้ าที่ 6.5.9 ต้ นทุนหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ นาไปปรับปรุงกับมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลง และให้ ตัดจาหน่ ายตลอดอายุท่เี หลืออยู่ของ
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลง
การตัดออกจากบัญชี
5.4.4 กิ จ การต้อ งลดมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข้ ัน ต้น ของสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น โดยตรง เมื่ อ กิ จ การ
ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ าจะได้รบั คืน สินทรัพย์ทางการเงินทั้งจานวน
หรือบางส่วน การตัดออกจากบัญชีถือเป็ นสถานการณ์หนึง่ ของการตัดรายการ (ดูย่อหน้าที่
ข3.2.16.18)
5.5

การด้อยค่า
การรับรูร้ ายการสาหรับผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้ น
การด้อยค่าของตราสารทุนและหน่วยลงทุนซึ่งจัดประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

5.5.1

กิจ การต้ อ งบั น ทึก การด้ อ ยค่ า ของตราสารทุ น และหน่ วยลงทุ น ซึ่ งจั ดประเภทเป็ นหลั กทรั พย์
เผื่อขายเข้ ากาไรหรื อขาดทุน ทัน ทีท่ีมีหลั กฐานสนั บ สนุ นว่ า หลั กทรั พ ย์น้ั นด้ อยค่ า อย่างไรก็ดี
กิจการต้ องรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและไม่ปรับลดมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุนในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้หลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์
เผื่อขายเกิดการด้ อยค่า มีดังต่อไปนี้
5.5.1.1 กิจการที่ออกหลักทรัพย์กาลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีสาระสาคัญ
5.5.1.2 การผิดสัญญา เช่น การไม่จ่ายชาระ หรือการผิดนัดสัญญา ในการจ่ายชาระดอกเบี้ย
และเงินต้ น
5.5.1.3 ผู้ให้ ก้ ูยืมยอมผ่อนปรนเงื่อนไขการชาระหนี้ให้ แก่ผ้ ูออกหลักทรัพย์ เนื่องจากเหตุผล
ทางเศรษฐกิจหรือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับปั ญญาทางการเงินของผู้ออกหลักทรัพย์
ซึ่งหากเป็ นกรณีอ่นื ผู้ให้ กู้ยืมจะไม่พิจารณาอนุมัติ
5.5.1.4 มีความเป็ นไปได้ สูงที่กิจการผู้ออกหลักทรัพย์จะล้ มละลายหรือฟื้ นฟูกิจการหรือปรับ
โครงสร้ างทางการเงิน
5.5.1.5 หลั กทรั พ ย์ น้ั น ไม่ มี การซื้ อขายในตลาดที่ มี ส ภาพคล่ อ งอี ก ต่ อ ไปเนื่ อ งจากปั ญ หา
ทางการเงิน
5.5.1.6 มีหลักฐานที่ชัดเจนว่ ามีการลดลงในประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากกลุ่ ม
ของสินทรัพย์ทางการเงินตั้งแต่การรับรู้ดังกล่าวเมื่อเริ่มแรก ซึ่งถึงแม้ ว่าการลดลงจะ
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ไม่ ส ามารถระบุ ไ ด้ ว่ า เป็ นของสิ น ทรั พ ย์ ร ายการใดในกลุ่ ม ซึ่ ง รวมถึ ง เหตุ ก ารณ์
ดังต่อไปนี้
5.5.1.6.1 การเปลี่ ย นแปลงในทางลบของความสามารถในการช าระเงิ น ของ
ผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ (เช่ น การเพิ่ ม ขึ้ นของจ านวนของจ านวนเงิ น กู้ ยืม
ประเภทบั ต รเครดิ ต ซึ่ ง มี ก ารใช้ สิ น เชื่ อ เต็ม จ านวนและจ่ า ยช าระ
รายเดือนด้ วยจานวนเงินขั้นต่า) หรือ
5.5.1.6.2 สภาพเศรษฐกิจในระดับประเทศหรือในระดับท้ องถิ่นที่มีความสัมพันธ์
กับการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของสินทรัพย์ในกลุ่ม (เช่นการเพิ่มขึ้นของ
อัตราการว่างงานในภูมิภาคของผู้ออกหลักทรัพย์ การลดลงของราคา
อสังหาริ มทรั พย์ในบริ เวณที่เดียวกันกับที่ใช้ ในการจานอง การลดลง
ของราคานา้ มันสาหรับเงินให้ สินเชื่อแก่ผ้ ูผลิตนา้ มัน หรือการเปลี่ยนแปลง
ในทางลบของสภาพอุตสาหกรรมที่กระผู้ออกหลักทรัพย์)
5.5.1.7 นอกเหนื อ จากประเภทของเหตุ ก ารณ์ ท่ี ร ะบุ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 5.5.1.1 ถึ ง 5.5.1.6
หลั ก ฐานที่ชั ด เจนของการด้ อ ยค่ า ส าหรั บ การลงทุ น ในตราสารทุ น รวมถึ ง ข้ อ มู ล
ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญที่มีในทางลบค่าสภาพแวดล้ อมทางด้ าน
เทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกิจ และกฎหมาย ที่ผ้ ูออกหลักทรัพย์ประกอบกิจการอยู่
ซึ่งแสดงให้ เห็นว่ าต้ นทุนการลงทุนในตราสารทุนนั้นอาจไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้
การลดลงอย่ า งมีสาระสาคั ญ หรื ออย่ า งต่ อเนื่ องของมู ล ค่ า ยุ ติธรรมของเงิน ลงทุ น
ในตราสารทุนจนต่ากว่าราคาทุนถือเป็ นหลักฐานที่ชัดเจนของการด้ อยค่า
การด้อยค่าของตราสารหนี้ ทั้งนี้ ไม่รวมหน่วยลงทุนซึ่งจัดประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
วิธีการทัว่ ไป
5.5.2 กิ จ การต้อ งรับ รู ค้ ่ า เผื่อ ผลขาดทุ น ส าหรับ ผลขำดทุ น ด้ำ นเครดิ ต ที่ค ำดว่ ำ จะเกิ ด ขึ้ นของ
สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น ซึ่ ง วัด มู ล ค่ า ตามย่ อ หน้าที่ 4.1.1.2.2 หรื อ 4.1.1.3 หรื อ 4.1.1.4
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่า สินทรัพย์ทเี่ กิดจำกสัญญำหรือภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ และสัญญาค้ า
ประกันทางการเงินที่เป็ นไปตามข้อกาหนดเรื่องการด้อยค่าตามย่อหน้าที่ 2.1.7 4.2.1.3
หรือ 4.2.1.4
5.5.3 กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดเรื่องการด้ อยค่าสาหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของ
ค่าเผื่อผลขาดทุนของตราสารหนี้ซ่ึงจัดประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย ตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่
4.1.1.2.2 อย่างไรก็ตาม กิจการต้ องรับรู้ ค่าเผื่อผลขาดทุนในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และต้ อง
ไม่ลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน
5.5.4 ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 5.5.14 ถึง 5.5.17 ในแต่ละวันที่รายงาน กิจการต้องวัดมูลค่าของ
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินด้วยจานวนเงินที่เท่ากับ ผลขำดทุ นด้ำนเครดิตที่
คำดว่ ำจะเกิดขึ้ นตลอดอำยุ หากความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้ น
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
อย่างมีนยั สาคัญนับตั้งแต่การรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรก
วัตถุประสงค์ของข้ อกาหนดการด้ อยค่าเพื่อรับรู้ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
ของเครื่ องมื อทางการเงิ นทั้งหมดที่มี ความเสี่ ยงด้ านเครดิ ตเพิ่ มขึ้ นอย่ างมี นั ยสาคั ญนั บตั้ งแต่
การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ไม่ว่าการประเมินดังกล่าวจะเป็ นรายสัญญาหรือเป็ นรายกลุ่ม โดยให้
พิ จารณาข้ อมู ลสนั บสนุ นที่มีความสมเหตุ สมผลทั้งหมดซึ่ งรวมถึ งข้ อมู ลที่มีการคาดการณ์ ไปใน
อนาคต
5.5.6 ตามทีก่ ล่าวในย่อหน้าที่ 5.5.14 ถึง 5.5.17 ณ วันทีร่ ายงาน หากความเสีย่ งด้านเครดิตของ
เครื่อ งมือ ทางการเงินไม่ เ พิ่มขึ้ นอย่ างมีนยั ส าคัญนับตั้งแต่ การรับรู ร้ ายการเมื่อ เริ่ม แรก
กิจการต้องวัดมูลค่าของค่าเผือ่ ผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินด้วยจานวนเงินที่เท่ากับ
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้ นใน 12 เดือนข้ำงหน้ำ
5.5.7 สาหรับภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ และสัญญาคา้ ประกันทางการเงิน ให้ ถือว่าวันที่กิจการเริ่มเป็ น
คู่ สั ญ ญาในภาระผู ก พั น ที่ไ ม่ ส ามารถยกเลิ ก ได้ เ ป็ นวั น ที่มี ก ารรั บ รู้ ร ายการเมื่ อ เริ่ ม แรกตาม
วัตถุประสงค์ของการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดการด้ อยค่า
5.5.8 หากกิจการวัดมู ลค่า ของค่ า เผื่อ ผลขาดทุน ของเครื่ องมือทางการเงิน ด้ ว ยจ านวนเงิน ที่เ ท่า กับ
ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ในรอบระยะเวลารายงานก่อน แต่ ณ วันที่
รายงานปั จจุ บัน กิจการพิจารณาแล้ วเห็นว่ากิจการไม่ต้องถือปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 5.5.4 กิจการ
ต้ อ งวั ด มู ล ค่ า ของค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น ด้ ว ยจ านวนเงิ น ที่เ ท่ า กับ ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ตที่ค าดว่ า
จะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ างหน้ า ณ วันที่รายงานปัจจุบัน
5.5.9 กิจ การต้ อ งรั บ รู้ จานวนเงิน ของผลขาดทุ น ด้ า นเครดิต ที่คาดว่ า จะเกิดขึ้ น (หรื อ กลั บ รายการ
ผลขาดทุน) เพื่อปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่รายงาน ให้ เป็ นจานวนเงินที่ต้องรับรู้ตามแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ เป็ นผลกาไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่าในกาไรหรือขาดทุน
5.5.5

การพิจารณาการเพิม่ ขึ้ นอย่างมีนยั สาคัญของความเสีย่ งด้านเครดิต
5.5.10 ณ แต่ ละวั นที่รายงาน กิจการต้ องประเมินว่ าความเสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่ องมือทางการเงิน
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรือไม่ ในการประเมินดังกล่ าว
กิจ การต้ อ งใช้ ก ารเปลี่ ยนแปลงของความเสี่ย งของการผิ ดสัญ ญาที่จ ะเกิดขึ้ น ตลอดอายุ ข อง
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ค าดไว้ แทนการใช้ ก ารเปลี่ ย นแปลงของจ านวนเงิ น ของผลขาดทุ น
ด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น ในการประเมินดังกล่ าว กิจการต้ องเปรี ยบเทียบความเสี่ยงของ
การผิ ดสัญญาที่ จะเกิ ดขึ้ นของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ณ วั นที่รายงาน กั บความเสี่ ยงของการ
ผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้นของเครื่ องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่ มแรก และพิ จารณา
ข้ อมูลสนับสนุนและสมเหตุสมผลที่สามารถหาได้ โดยไม่ใช้ ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป
ซึ่งเป็ นข้ อบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิตนับตั้งแต่การรับรู้รายการ
เมื่อเริ่มแรก
5.5.11 กิ จ การอาจสั น นิ ษ ฐานว่ า ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ไม่ เ พิ่ ม ขึ้ นอย่ า ง
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มีนัยสาคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หากพิจารณาแล้ วว่าเครื่องมือทางการเงินนั้น
มีความเสี่ยงด้ านเครดิตต่า ณ วันที่รายงาน (ดูย่อหน้ าที่ ข5.5.22 ถึง ข5.5.24)
5.5.12 ในการพิ จ ารณาว่ า ความเสี่ ยงด้ า นเครดิ ตเพิ่ มขึ้ นอย่ า งมี นั ยส าคั ญ นั บ ตั้ งแต่ ก ารรั บ รู้ ร ายการ
เมื่อเริ่ มแรกหรื อไม่ กิจการไม่สามารถใช้ เพี ยงข้ อมูล การค้างชาระเกินกาหนดเพี ยงอย่างเดี ยว
ในการพิจารณา หากกิจการสามารถหาข้ อมูลคาดการณ์อนาคตที่สนับสนุ นและสมเหตุสมผลโดย
ไม่ ใช้ ต้น ทุ น หรื อ ความพยายามที่มากเกิ นไป อย่ างไรก็ตาม หากกิจการไม่ สามารถหาข้ อ มู ล
คาดการณ์อนาคตนอกเหนือจากสถานะการค้ างชาระเกินกาหนด (ไม่ว่าจะเป็ นการพิจารณาเป็ น
รายสัญญาหรือเป็ นกลุ่ม) โดยไม่ใช้ ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป กิจการอาจใช้ ข้อมูลการ
ค้ างชาระเกินกาหนดเพื่อพิจารณาว่าความเสี่ยงด้ านเครดิตเพิ่ มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับตั้งแต่การ
รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่ ไม่ว่ากิจการจะใช้ วิธีใดในการประเมินการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ของความเสี่ยงด้ านเครดิต ให้ มีข้อสันนิ ษฐานที่สามารถโต้ แย้ งได้ ว่าความเสี่ยงด้ านเครดิตของ
สินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก เมื่อมีการค้ าง
ช าระการจ่ า ยเงิ น ตามสั ญ ญาเกิ น กว่ า 30 วั น กิ จ การสามารถโต้ แ ย้ ง ข้ อ สั น นิ ษ ฐานดั ง กล่ า ว
หากกิจการมีข้อมูลสนับสนุ นและสมเหตุสมผลโดยไม่ใช้ ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไปที่
แสดงให้ เห็นว่าความเสี่ยงด้ านเครดิตไม่ได้ เพิ่ มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อ
เริ่มแรก แม้ ว่าจะมีการค้ างชาระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน ในกรณีท่กี จิ การประเมินว่า
ความเสี่ยงด้ านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญก่อนมีการค้ างชาระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่ า
30 วัน กิจการไม่สามารถใช้ ข้อสันนิษฐานดังกล่าวได้
สินทรัพย์ทางการเงินทีม่ ีการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข
5.5.13 หากมีการเจรจาต่อรองใหม่ หรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรั พย์
ทางการเงินและไม่มีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น กิจการต้ องประเมินว่าความเสี่ยงด้ าน
เครดิ ตของสิน ทรั พ ย์ ทางการเงิ น ดั งกล่ า วเพิ่ มขึ้ น อย่ า งมี นั ยสาคั ญ ตามที่ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่
5.5.4 หรือไม่ โดยเปรียบเทียบ
5.5.13.1 ความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รายงาน (อ้ างอิงจากเงื่อนไขตาม
สัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลง) และ
5.5.13.2 ความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก (อ้ างอิงจาก
เงื่อนไขตามสัญญาเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
สินทรัพย์ทางการเงินทีม่ ีการด้อยค่าด้านเครดิตเมือ่ ซื้ อหรือเมือ่ กาเนิด
5.5.14 ถึงแม้จะมีข อ้ กาหนดตามย่ อ หน้าที่ 5.5.4 และ 5.5.6 ณ วันที่รายงาน กิจการต้อ งรับ รู ้
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมือ่ ซื้ อ
หรือเมื่อกาเนิด ด้วยผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่ า จะ
เกิดขึ้ นตลอดอายุนบั ตั้งแต่การรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรกเท่านั้น
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5.5.15 ณ แต่ละวันที่รายงาน กิจการต้ องรับรู้จานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงของผลขาดทุนด้ านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ เป็ นผลกาไรหรือขาดทุนจากการด้ อยค่าในกาไรหรือขาดทุน กิจการ
ต้ องรั บรู้การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึนของผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
เป็ นผลกาไรจากการด้ อยค่า แม้ ว่าผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ดังกล่ าว
เป็ นจานวนเงินน้ อยกว่าผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งเคยรวมอยู่ในกระแสเงินสดที่
ประมาณการ ณ การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
วิธีการอย่างง่าย สาหรับลูกหนี้ การค้า สินทรัพย์ทีเ่ กิดจากสัญญา และ ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่า
5.5.16 ถึ ง แม้จ ะมี ข ้อ ก าหนดในย่ อ หน้า ที่ 5.5.4 และ 5.5.6 กิ จการต้อ งวัดมู ลค่ าของค่ าเผื่อ
ผลขาดทุ นด้วยจานวนเงินเท่ ากับผลขาดทุ นด้านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุเ สมอ
สาหรับ
5.5.16.1 ลู ก หนี้ การค้า หรื อ สิ น ทรัพ ย์ที่เ กิ ด จากสัญ ญาที่เ กิ ด จากรายการที่อ ยู่ ภ ายใต้
ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จาก
สัญญาทีท่ ากับลูกค้า และ
5.5.16.1.1 ไม่ มี อ งค์ป ระกอบเกี่ ย วกับ การจั ด หาเงิ น ที่ มี น ัย ส าคัญ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จาก
สัญ ญาที่ท ากับ ลู ก ค้า (หรื อ เมื่อ กิ จ การใช้วิ ธี ผ่ อ นปรนในทาง
ปฏิ บตั ิตามที่กาหนดในย่อหน้าที่ 63 ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 15) หรือ
5.5.16.1.2 มีองค์ประกอบเกีย่ วกับการจัดหาเงินที่มีนยั สาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทา
กับลูกค้า ถ้ากิจการเลือกนโยบายการบัญชีในการวัดมู ลค่าของ
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้วยจานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุ นโยบายการบัญชีดงั กล่าวต้องถือ
ปฏิ บตั ิ กบั ลู กหนี้ การค้าหรื อ สิ นทรัพย์ที่เ กิดจากสัญญาทั้งหมด
แต่อาจถือปฏิบตั ิแยกกันระหว่างลูกหนี้ การค้ากับสินทรัพย์ที่เกิด
จากสัญญา
5.5.16.2 ลู กหนี้ ตามสัญ ญาเช่ าที่เ กิ ด จากรายการที่อ ยู่ ภ ายใต้ข อบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า หากกิจการเลือกนโยบาย
การบัญ ชี ใ นการวัด มู ลค่ าของค่ า เผื่อ ผลขาดทุ น ด้ว ยจ านวนเงิ นที่เ ท่ า กับ ผล
ขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุ นโยบายการบัญชีดงั กล่าวต้อง
ถือปฏิ บตั ิกบั ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่ าทั้งหมด แต่ อาจถือปฏิ บตั ิแยกกันระหว่ า ง
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงินและลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
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5.5.17 กิจการอาจเลือกนโยบายการบัญชีสาหรับลูกหนี้การค้ า ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า และสินทรัพย์ท่เี กิด
จากสัญญา โดยอิสระจากกันได้
การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้ น
5.5.18 กิจการต้องวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นของเครื่องมือทางการเงินโดย
วิธีการทีส่ ะท้อนถึงเรือ่ งต่อไปนี้
5.5.18.1 จานวนเงินที่คานึงถึงความน่าจะเป็ นถ่วงน้ าหนักและปราศจากอคติ ซึ่งพิจารณา
จากการประเมินช่วงของผลลัพธ์ทีเ่ ป็ นไปได้
5.5.18.2 มูลค่าเงินตามเวลา และ
5.5.18.3 ข้อ มู ล สนับสนุ นและสมเหตุ ส มผลโดยไม่ ใช้ตน้ ทุ นหรื อความพยายามที่ม าก
เกินไป ณ วันทีร่ ายงาน เกีย่ วกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนั และการ
พยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต
5.5.19 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กิจการไม่จาเป็ นต้ องระบุสถานการณ์ท่ี
เป็ นไปได้ ทุกสถานการณ์ อย่ างไรก็ตาม กิจการต้ องพิ จารณาความเสี่ยงหรื อความน่ าจะเป็ นที่
ผลขาดทุนด้ านเครดิตจะเกิดขึ้น โดยสะท้ อนทั้งความน่าจะเป็ นที่ผลขาดทุนด้ านเครดิตจะเกิดขึ้น
และความน่ า จะเป็ นที่ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ตจะไม่ เ กิดขึ้ น แม้ ว่ า ความน่ า จะเป็ นที่ผลขาดทุ น
ด้ านเครดิตจะเกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ามาก
5.5.20 ช่ วงระยะเวลาที่ยาวที่สุดที่ใช้ ในการพิ จารณาในการวัดมู ลค่าผลขาดทุ นด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะ
เกิดขึ้น คือระยะเวลาที่ยาวที่สุดตามสัญญา (รวมถึงสิทธิเลือกที่จะขยายระยะเวลา) ซึ่งกิจการ
มี ฐานะเปิ ดต่ อ ความเสี่ยงด้ า นเครดิ ต และไม่ มีร ะยะเวลาที่ยาวนานกว่ า นั้ น แม้ ว่ า ระยะเวลา
ที่ยาวนานกว่านั้นจะสอดคล้ องกับวิธปี ฏิบัติในการดาเนินธุรกิจก็ตาม
5.5.21 อย่างไรก็ตาม เครื่องมือทางการเงินบางประเภทประกอบด้ วยเงินให้ ก้ ูยืมและภาระผูกพันที่ยังไม่ใช้
และความสามารถตามสัญญาของกิจการในการเรี ยกร้ องให้ จ่ายชาระและยกเลิ กภาระผู กพั นที่
ยังไม่ใช้ น้ันไม่ได้ จากัดฐานะเปิ ดต่อผลขาดทุนด้ านเครดิตของกิจการในระยะเวลาที่ทวงถามตาม
สัญญา สาหรับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวเท่านั้นที่กจิ การต้ องวัดมูลค่าผลขาดทุนด้ านเครดิตที่
คาดว่ าจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่กิจการมีฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ยงด้ านเครดิตและผลขาดทุ น
ด้ านเครดิตที่ว่าจะเกิดขึ้นนี้จะไม่ลดลงด้ วยมาตรการในการบริ หารความเสี่ยงด้ านเครดิต แม้ ว่า
ระยะเวลาดังกล่าวขยายเกินกว่าระยะเวลาที่ยาวที่สดุ ตามสัญญา
5.6

ผลกาไรและขาดทุน

5.6.1 ผลกาไรหรือขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินที่วดั มู ลค่าด้วยมู ลค่ า
ยุติธรรมต้องรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน เว้นแต่
5.6.1.1 เป็ นส่วนหนึง่ ของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสีย่ ง (ดูย่อหน้าที่ 6.5.7 ถึง
6.5.13 และหากกิจการมีการป้องกันความเสีย่ งในมูลค่ายุติธรรมของความเสี่ยง
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 41/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

34

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย

5.6.1ก

5.6.2

5.6.3

5.6.4

อัตราดอกเบี้ ยแบบเป็ นกลุ่ม (fair value hedge for a portfolio hedge of interest
rate risk) กิจการสามารถเลือกถือปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทีใ่ ช้อยู่ต่อไป) หรือ
5.6.1.2 เป็ นหนี้ สินทางการเงินที่กิจการเลือ กกาหนดให้แสดงด้ว ยมู ลค่ ายุติธ รรมผ่ าน
กาไรหรือขาดทุน และกิจการต้องแสดงผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงในควำม
เสีย่ งด้ำนเครดิตของหนี้ สินในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหน้าที่ 4.4.1.4
5.6.1.3 เป็ นหลักทรัพย์เผือ่ ขาย และกิจการต้องรับรูก้ ารเปลี่ยนแปลงในมู ลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหน้าที่ 5.6.8
เงินปันผลให้ รับรู้ในกาไรหรือขาดทุนก็ต่อเมื่อ
5.6.1ก.1 กิจการมีสทิ ธิท่จี ะได้ รับเงินปันผล
5.6.1ก.2 มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่กี ิจการจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของเงินปั นผลนั้น
และ
5.6.1ก.3 กิจการสามารถวัดมูลค่าจานวนเงินของเงินปันผลได้ อย่างน่าเชื่อถือ
ผลกาไรหรือขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายและไม่เป็ น
ส่วนหนึง่ ของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง (ดู ย่อหน้าที่ 6.5.7 ถึง 6.5.13 และ
หากกิจการมีการป้องกันความเสี่ยงในมู ลค่ายุติธรรมของความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ ยแบบเป็ น
กลุ่ ม (fair value hedge for a portfolio hedge of interest rate risk) กิจการสามารถเลือกถือ
ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิที่ใช้อยู่ต่อไป) ต้องรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน เมื่อสินทรัพย์ทางการเงิน
นั้นมี การตัดรายการหรื อ มี การจัดประเภทรายการใหม่ ตามย่ อ หน้าที่ 4.4.1.2 หรื อ ผ่ าน
กระบวนการตัดจาหน่าย หรื อเพื่อรับรู ผ้ ลกาไรหรื อขาดทุ นจากการด้อยค่ า ถ้ากิจการจัด
ประเภทรายการใหม่สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินออกจากประเภทที่วดั มู ลค่ าด้วยราคาทุ น
ตัดจาหน่าย กิจการต้องถือปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 4.4.1.2 และ 4.4.1.4 ผลกาไรหรือขาดทุน
จากหนี้ สิ นทางการเงิ น ที่ว ัด มู ล ค่ า ด้ว ยราคาทุ น ตัด จ าหน่ า ยและไม่ ไ ด้เ ป็ นส่ ว นหนึ่ง ของ
ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงต้องรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนเมื่อหนี้ สินทางการเงิน
นั้น มี ก ารตัด รายการและผ่ า นกระบวนการตัด จ าหน่ า ย (ดู ย่ อ หน้า ที่ ข5.6.2 ส าหรับ
แนวปฏิบตั ิเกีย่ วกับกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ)
ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น จากสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น หรื อ หนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่เ ป็ นรายการที่มี
การป้องกันความเสี่ยงในความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงต้องรับรู ต้ ามย่อหน้าที่
6.5.7 ถึง 6.5.13 และหากกิจการมีการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของความเสี่ยง
อัตราดอกเบี้ ยแบบเป็ นกลุ่ม (fair value hedge for a portfolio hedge of interest rate risk)
กิจการสามารถเลือกถือปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทีใ่ ช้อยู่ต่อไป
หากกิจการรับรู ส้ ิ นทรัพย์ทางการเงิ นโดยใช้การบัญชี ว นั ช าระ (ดู ย่ อหน้าที่ 3.1.2 ข3.1.3 และ
ข3.1.6) ส าหรับสิ นทรัพย์ที่ว ดั มู ลค่ าด้วยราคาทุ นตัดจาหน่ ายไม่ ให้รบั รู ก้ ารเปลี่ยนแปลงใดๆ
ในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่จะได้รบั ระหว่างช่วงเวลาตั้งแต่วนั ซื้ อขายและวันจ่ ายชาระ
อย่างไรก็ตาม สาหรับสินทรัพย์ที่วดั มู ลค่ าด้วยมู ลค่ ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมู ลค่ า
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ยุ ติธ รรมต้อ งรับรู ใ้ นก าไรหรื อ ขาดทุ น หรื อ ในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น ตามที่กาหนดใน
ย่ อ หน้า ที่ 5.6.1 วันซื้ อขายถือเป็ นวันที่ร ับรู ร้ ายการเมื่อเริ่มแรกเพื่อวัตถุ ประสงค์ในการ
ถือปฏิบตั ิตามข้อกาหนดการด้อยค่า
หนี้ สินทีเ่ ลือกกาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
5.6.5 กิจการต้องแสดงผลกาไรหรือขาดทุนจากหนี้ สินทางการเงินที่ เลือกกาหนดให้วดั มูลค่ า ด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนตามข้อกาหนดในย่อหน้าที่ 4.2.2 หรือย่อหน้าที่ 4.3.4
ดังต่อไปนี้
5.6.5.1 จานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงมู ลค่ายุติธรรมของหนี้ สินทางการเงินที่เป็ นผล
จากการเปลี่ย นแปลงความเสี่ยงด้านเครดิตของหนี้ สิ นนั้นต้อ งแสดงในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ดูย่อหน้าที่ ข5.6.13 ถึง ข5.6.20) และ
5.6.5.2 จ านวนเงิ น คงเหลื อ จากการเปลี่ย นแปลงมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของหนี้ สิ น ดัง กล่ า ว
ต้องแสดงในกาไรหรือขาดทุน
เว้นแต่การปฏิบตั ิต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจากความเสี่ยงด้านเครดิตของหนี้ สิน
ตามที่อ ธิ บายไว้ในย่ อหน้าที่ 5.6.5.1 จะก่ อ ให้เ กิดหรื อขยายการจับคู่ อย่ างไม่ เหมาะสม
ทางการบัญ ชี ในกาไรหรื อ ขาดทุ น (ในกรณีดงั กล่ าวให้ถือ ปฏิ บตั ิ ตามย่ อ หน้าที่ 5.6.6)
ย่อหน้าที่ ข5.6.5 ถึง ข5.6.7 และ ข5.6.10 ถึง ข5.6.12 ให้แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
พิจารณาว่ามีการก่อให้เกิดหรือขยายการจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชีหรือไม่
5.6.6 หากข้อ ก าหนดในย่ อ หน้า ที่ 5.6.5 ก่ อ ให้เ กิ ด หรื อ ขยายการจั บ คู่ อ ย่ า งไม่ เ หมาะสม
ทางการบัญชีในกาไรหรือขาดทุน กิจการต้องแสดงผลกาไรหรือขาดทุนทั้งหมดของหนี้ สิน
(รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหนี้ สินนั้น) ในกาไร
หรือขาดทุน
5.6.7 ถึงแม้ จะมีข้อกาหนดในย่อหน้ าที่ 5.6.5 และ 5.6.6 กิจการต้ องแสดงผลกาไรและขาดทุนทั้งหมด
ที่ เ กิ ด จากภาระผู ก พั น วงเงิ น สิ น เชื่ อ และสั ญ ญาค้า ประกั น ทางการเงิ น ที่ เ ลื อ กก าหนดให้
วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนในกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
5.6.8 ผลกาไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ต้องรับรูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้นผลกาไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่ า
(ดู หมวดที่ 5.5) และผลกาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศของ
ตราสารหนี้ (ดูย่อหน้าที่ ข5.6.2 ถึง ข5.6.2ก) จนกระทัง่ มีการตัดรายการหรือจัดประเภท
รายการใหม่ส าหรับสิ นทรัพย์ท างการเงินนั้น เมื่อมีการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
ผลสะสมของผลกาไรหรือขาดทุนทีร่ บั รูไ้ ว้ก่อนหน้าในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นให้จัดประเภท

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 41/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

36

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
รายการใหม่ จ ากส่ ว นของเจ้า ของไปยัง ก าไรหรื อ ขาดทุ น ซึ่ ง ถือ เป็ นการปรับ ปรุ ง การจัด
ประเภทรายการใหม่ (ดู มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน) หากมี
การจัดประเภทรายการใหม่สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินออกจากประเภทที่วดั มู ลค่ าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กิจการต้องถือปฏิบตั ิกบั ผลสะสมของผลกาไร
หรื อ ขาดทุ น ที่ร ับ รู ไ้ ว้ก่ อ นหน้า ในก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ อื่ น ดอกเบี้ ยที่ค านวณโดยใช้วิ ธี
ดอกเบี้ ยที่แท้จริงให้รบั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุน สาหรับแนวปฏิ บตั ิเกี่ยวกับกาไรหรือขาดทุ น
จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศของตราสารทุน ให้ดูย่อหน้าที่ ข5.6.3
5.6.9 ตามที่กล่ าวไว้ใ นย่ อ หน้าที่ 5.6.8 หากตราสารหนี้ วัดมู ลค่ าด้ว ยมู ลค่ ายุติธ รรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จานวนเงินทีร่ บั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุนเป็ นจานวนเงินเดียวกับจานวนเงินที่
จะรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนเสมือนว่าสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จาหน่าย

บทที่ 6 การบัญชีป้องกันความเสีย่ ง
6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3

วัตถุประสงค์และขอบเขตของการบัญชีป้องกันความเสีย่ ง
การบั ญ ชี ป้ องกั น ความเสี่ ย งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ แสดงผลกระทบในงบการเงิ น ซึ่ ง เกิ ด จาก
กิจ กรรมการบริ หารความเสี่ยงของกิจ การที่ใช้ เ ครื่ องมื อ ทางการเงิ น ในการจั ดการฐานะเปิ ด
ที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกาไรหรือขาดทุน วิธกี ารดังกล่าวมีเป้ าหมาย
ในการแสดงถึงบริ บทของเครื่ องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงภายใต้ การบั ญชี ป้องกันความเสี่ยง
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์และผลกระทบที่เกิดขึ้น
กิจการอาจเลือกกาหนดความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงระหว่ างเครื่ องมือที่ใช้ ป้องกัน
ความเสี่ยง และรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงตามย่อหน้ าที่ 6.2.1 ถึง 6.3.7 และย่อหน้ าที่
ข6.2.1 ถึง ข6.3.25 สาหรับความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงที่เข้ าเงื่อนไข กิจการต้ อง
ถือปฏิบัติกบั ผลกาไรหรือขาดทุนจากเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยงตามย่อหน้ าที่ 6.5.1 ถึง 6.5.13 และย่อหน้ าที่ ข6.5.1 ถึง ข6.5.28 สาหรับรายการ
ที่มีการป้ องกันความเสี่ยงที่เป็ นกลุ่มรายการ กิจการต้ องถือปฏิบัติตามเกณฑ์ท่กี าหนดเพิ่ มเติม
ตามย่อหน้ าที่ 6.6.1ถึง 6.6.6 และ ย่อหน้ าที่ ข6.6.1 ถึง ข6.6.16
สาหรับการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมต่อฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยของกลุ่ม
สินทรั พย์ทางการเงิน หรื อหนี้ สิน ทางการเงิน (และเพี ยงแค่ การป้ องกันความเสี่ยงนี้ เ ท่า นั้ น )
กิจการสามารถเลือกถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ใี ช้ อยู่ต่อไป ทั้งนี้ให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
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6.2

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันความเสีย่ ง
เครือ่ งมือทีเ่ ข้าเงือ่ นไข

6.2.1 กิจการอาจเลือกกาหนดให้อนุ พนั ธ์ที่วดั มู ลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนเป็ น
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ป้องกันความเสี่ยง ยกเว้นสิ ท ธิ เ ลือ กซึ่ งเป็ นลายลักษณ์อ ักษรบางประเภท
(ดูย่อหน้าที่ ข6.2.4)
6.2.2 กิจการอาจเลือกกาหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินทีไ่ ม่ใช่อนุพนั ธ์หรือหนี้ สินทางการเงินที่ไม่ใช่
อนุ พ นั ธ์ที่ว ัด มู ล ค่ า ด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไรหรื อ ขาดทุ น เป็ นเครื่อ งมื อ ที่ใ ช้ป้ องกัน
ความเสีย่ ง ยกเว้นหนี้ สินทางการเงินทีเ่ ลือกกาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรื อ ขาดทุ นที่การเปลี่ย นแปลงในมู ลค่ า ยุ ติธ รรมอันเป็ นผลมาจากการเปลี่ย นแปลงใน
ความเสี่ยงด้านเครดิตของหนี้ สินดังกล่าวแสดงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามข้อกาหนด
ในย่อหน้าที่ 5.6.5 สาหรับการป้องกันความเสี่ยงเงินตราต่ างประเทศ องค์ประกอบของ
ความเสี่ ย งเงิ น ตราต่ า งประเทศของสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ อ นุ พ ัน ธ์ห รื อ หนี้ สิ น
ทางการเงินทีไ่ ม่ใช่อนุพนั ธ์อาจเลือกกาหนดให้เป็ นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันความเสีย่ ง
6.2.3 เพือ่ วัตถุประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสีย่ ง เฉพาะสัญญากับคู่สญ
ั ญาภายนอกกิจการ
ที่เสนอรายงานเท่านั้น (เช่ น ภายนอกกลุ่มกิจการหรือกิจการที่รายงาน) ที่สามารถเลือ ก
กาหนด ให้เป็ นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันความเสีย่ ง
การเลือกกาหนดเครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันความเสีย่ ง
6.2.4

เครื่องมือที่เข้ าเงื่อนไขต้ องเลือกกาหนดให้ เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงทั้งจานวน ยกเว้ น
กรณีดังต่อไปนี้
6.2.4.1 กิจการแยกมูลค่าที่แท้ จริงและมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกออกจากกัน และกิจการ
เลือกกาหนดให้ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าที่แท้ จริงของสิทธิเลือกเท่านั้น โดยไม่รวม
การเปลี่ ยนแปลงของมู ลค่ า ตามเวลาเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ใช้ ป้ องกันความเสี่ยง (ดู ย่อ
หน้ าที่ 6.5.14 และย่อหน้ าที่ ข6.5.29 ถึง ข6.5.33)
6.2.4.2 กิจการแยกองค์ประกอบราคาล่ วงหน้ าและองค์ประกอบราคาปั จจุ บัน ของสัญ ญา
ฟอร์ เวิ ร์ ดออกจากกัน และกิจ การเลื อ กก าหนดให้ ก ารเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ า ของ
องค์ประกอบราคาปัจจุบันของสัญญาฟอร์เวิร์ดเท่านั้น โดยไม่รวมองค์ประกอบราคา
ล่ ว งหน้ า เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ป้ องกั น ความเสี่ ย ง ในท านองเดี ย วกั น ส่ ว นต่ า ง
อัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศอาจแยกจากและไม่ รวมในการเลื อกกาหนด
เครื่ องมือทางการเงินให้ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง (ดูย่อหน้ าที่ 6.5.15
และย่อหน้ าที่ ข6.5.34 ถึง ข6.5.39) และ
6.2.4.3 กิจการอาจเลือกกาหนดให้ สัดส่วนของเครื่ องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง (เช่น ร้ อยละ 50
ของจานวนเงินที่กาหนดไว้ เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงในความสัมพันธ์ของ
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6.2.5

6.2.6

6.3

การป้ องกันความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม กิจการไม่อาจเลือกกาหนดให้ ส่วนใดส่วนหนึ่งของ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นเพียงช่วงใดช่วงหนึ่งของระยะเวลาระหว่าง
ที่เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงยังมีผลอยู่เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง
กลุ่มของรายการต่อไปนี้ กิจการอาจพิจารณารวมกันและเลือกกาหนดร่วมกันให้ เป็ นเครื่องมือ
ที่ ใ ช้ ป้ องกั น ความเสี่ ย ง (รวมถึ ง สถานการณ์ ท่ี ค วามเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ป้ องกั น
ความเสี่ยงบางรายการหักกลบกับความเสี่ยงที่เกิดจากเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงอื่น)
6.2.5.1 อนุพันธ์หรือสัดส่วนของอนุพันธ์ และ
6.2.5.2 รายการที่ไม่ใช่อนุพันธ์หรือสัดส่วนของรายการที่ไม่ใช่อนุพันธ์
อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งรวมสิทธิเลือกที่เป็ นลายลักษณ์อักษรและสิทธิเลือก
ที่กิจการซื้ อ (ตัวอย่างเช่ น สิทธิเลือกอัตราดอกเบี้ ยแบบคอลล่ าร์ ) ไม่เข้ าเงื่อนไขในการเป็ น
เครื่ องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง หากรายการดังกล่ าวให้ ผลเหมือนสิทธิเลื อกที่เป็ นลายลั กษณ์
อักษรที่หักกลบได้ ณ วันที่เลือกกาหนด (เว้ นแต่เข้ าเงื่อนไขตามย่อหน้ าที่ ข6.2.4) ในทานอง
เดียวกัน เครื่องมือทางการเงินตั้งแต่สองรายการขึ้นไป (หรือสัดส่วนของเครื่องมือทางการเงิน
นั้น) อาจเลือกกาหนดแบบร่ วมกันให้ เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงเฉพาะเมื่อการรวมกัน
แล้ วให้ ผลไม่เหมือนสิทธิเลือกที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่หักกลบได้ ณ วันที่เลือกกาหนด (เว้ นแต่
เข้ าเงื่อนไขตามย่อหน้ าที่ ข6.2.4)
รายการทีม่ ีการป้องกันความเสีย่ ง
รายการทีเ่ ข้าเงือ่ นไข

6.3.1 รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงสามารถเป็ นได้ท้ งั สินทรัพย์หรือหนี้ สินที่ได้รบั รูร้ ายการแล้ว
สัญญำผูกมัดที่ยงั ไม่ได้รบั รู ร้ ายการ รำยกำรที่คำดกำรณ์หรือเงินลงทุนสุทธิ ในหน่วยงาน
ต่างประเทศ ซึ่งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
6.3.1.1 รายการเดีย่ ว หรือ
6.3.1.2 กลุ่มของรายการ (ให้ปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 6.6.1 ถึง 6.6.6 และย่อหน้าที่ ข6.6.1
ถึง ข6.6.16)
รายการที่มี ก ารป้ องกัน ความเสี่ยงสามารถเป็ นส่ ว นประกอบของรายการหรื อ กลุ่ มของ
รายการดังกล่าวได้ (ดูย่อหน้าที่ 6.3.7 และย่อหน้าที่ ข6.3.7 ถึง ข6.3.25)
6.3.2 รายการทีม่ ีการป้องกันความเสีย่ งต้องวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
6.3.3 หากรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเป็ นรายการที่คาดการณ์ (หรื อ ส่ ว นประกอบของ
รายการทีค่ าดการณ์) รายการนั้นต้องมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก
6.3.4 ฐานะเปิ ดโดยรวมซึ่งเป็ นการรวมกันของฐานะเปิ ดที่เข้าเงือ่ นไขของรายการที่มีการป้องกัน
ความเสี่ยงตามย่อหน้าที่ 6.3.1 และอนุ พนั ธ์อาจเลือกกาหนดให้เป็ นรายการทีม่ ีการป้องกัน
ความเสีย่ งได้ (ดูย่อหน้าที่ ข6.3.3 ถึง ข6.3.4) นอกจากนี้ รายการทีค่ าดการณ์ของ ฐานะ
เปิ ดโดยรวม (กล่ า วคื อ รายการที่ ไ ม่ มี ข ้อ ผู ก มัด แต่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นในอนาคตซึ่ ง จะ
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ก่อให้เกิดฐานะเปิ ดและอนุ พนั ธ์) ถือเป็ นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ถ้าฐานะเปิ ด
โดยรวมมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก และเมือ่ รายการดังกล่าวเกิดขึ้ นก็จะ
ไม่เป็ นรายการคาดการณ์อีกต่อไป
6.3.5 ตามวัตถุ ประสงค์ข องการบัญ ชี ป้องกันความเสี่ยง สิ นทรัพย์ หนี้ สิ น สัญญาผูกมัด หรื อ
รายการที่คาดการณ์ที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ใ นระดับสู งมากกับคู่ สญ
ั ญาภายนอก
กิจการทีเ่ สนอรายงานเท่านั้น สามารถเลือกกาหนดให้เป็ นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง
การบัญ ชี ป้องกันความเสี่ย งสามารถถือ ปฏิ บ ตั ิ ก บั รายการระหว่ างกิจ การในกลุ่ ม กิ จ การ
เดียวกันได้เฉพาะงบการเงินแต่ละกิ จการหรืองบการเงินเฉพาะของกิจการเหล่านั้นเท่านั้น
โดยไม่สามารถนาไปถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ ยกเว้นงบการเงินรวมของ
กิจการที่ดาเนินธุ รกิจด้านการลงทุ นตามที่กาหนดในมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
เรื่อง งบการเงินรวม ซึ่งรายการระหว่างกิจการที่ดาเนินธุ รกิจด้านการลงทุนและบริษทั ย่อย
ที่ว ดั มู ล ค่ าด้ว ยมู ล ค่ ายุ ติธ รรมผ่า นกาไรหรื อ ขาดทุ น จะไม่ มีการตัดรายการระหว่ า งกัน
ในการจัดทางบการเงินรวม
6.3.6 อย่างไรก็ตาม ย่อหน้ าที่ 6.3.5 ไม่ใช้ สาหรับรายการต่อไปนี้ ความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศของ
รายการที่เ ป็ นตั ว เงิ น ระหว่ า งกั น ในกลุ่ มกิ จ การ (เช่ น เจ้ า หนี้ หรื อ ลู ก หนี้ ระหว่ า งบริ ษั ท ย่ อ ย
สองบริ ษั ท ) อาจเข้ า เงื่ อ นไขถื อ เป็ นรายการที่ มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย งในงบการเงิ น รวมได้
หากรายการดั งกล่ า วก่ อ ให้ เกิดฐานะเปิ ดต่ อก าไรหรื อขาดทุ น จากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตรา
ต่ างประเทศที่ไม่ มีการตัดรายการระหว่ างกันได้ อย่ างครบทั้งหมดในการจั ดทางบการเงิ นรวม
ตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 กาไรหรือขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็ นตัวเงินระหว่ างกันในกลุ่มกิจการไม่ถือว่ ามีการ
ตัดรายการระหว่ างกันได้ อย่างครบทั้งหมดในการจัดทางบการเงินรวม เมื่อรายการที่เป็ นตัวเงิน
ระหว่างกันในกลุ่มกิจการนั้นเป็ นรายการซึ่งเกิดขึ้นระหว่างสองกิจการในกลุ่มกิจการที่มีสกุลเงินที่
ใช้ ในการดาเนินงานแตกต่างกัน นอกจากนั้น ความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศของรายการระหว่ าง
กันในกลุ่มกิจการที่คาดการณ์ซ่ึงมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมาก อาจเข้ าเงื่อนไขเป็ น
รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงในงบการเงินรวมได้ หากรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่กาหนด
ด้ วยสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการที่เข้ าทารายการ และความเสี่ยง
เงินตราต่างประเทศนี้จะส่งผลกระทบต่อกาไรหรือขาดทุนรวม
การเลือกกาหนดรายการที่มีการป้องกันความเสีย่ ง
6.3.7

กิจการอาจเลื อกกาหนดรายการทั้งจานวนหรื อส่ วนประกอบของรายการเป็ นรายการที่มีก าร
ป้ องกันความเสี่ยงในความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง รายการทั้งจานวนประกอบด้ วย
การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในกระแสเงินสดหรือมูลค่ายุติธรรมของรายการนั้น ส่วนประกอบของ
รายการประกอบด้ วยเพียงบางส่วนของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมทั้งจานวนหรือความ
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ผันผวนของกระแสเงินสดทั้งจานวนของรายการ ในกรณีดังกล่ าว กิจการอาจเลือกกาหนดให้
ประเภทของส่วนประกอบ (รวมถึงการรวมส่วนประกอบ) ดังต่ อไปนี้ เท่านั้ นเป็ นรายการที่มี
การป้ องกันความเสี่ยง
6.3.7.1 เฉพาะการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดหรือมูลค่ายุติธรรมของรายการอันเนื่องมาจาก
ความเสี่ ย งหนึ่ ง หรื อ หลายความเสี่ ย งที่เ ฉพาะเจาะจง (ส่ ว นประกอบความเสี่ยง)
หากส่วนประกอบความเสี่ยงดังกล่าวสามารถระบุแยกต่างหากได้ และวัดมูลค่าได้ อย่าง
น่าเชื่อถือ โดยอาศัยการประเมินภายใต้ บริบทของโครงสร้ างตลาดใดโครงสร้ างหนึ่ง
(ดู ย่อหน้ าที่ ข6.3.8 ถึง ข6.3.15) ส่วนประกอบความเสี่ยงนั้ นให้ รวมถึงการเลื อก
กาหนดเฉพาะแค่การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดหรือมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มี
การป้ องกันความเสี่ยงที่สูงกว่าหรือต่ากว่าเมื่อเทียบกับราคาที่กาหนดหรือตัวแปรอื่นๆ
(ความเสี่ยงด้ านเดียว)
6.3.7.2 กระแสเงินสดตามสัญญาที่เลือกไว้ หนึ่งรายการหรือมากกว่า
6.3.7.3 ส่วนประกอบของจานวนเงินที่กาหนดไว้ กล่าวคือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ระบุไว้ ของจานวน
เงินของรายการ (ดูย่อหน้ าที่ ข6.3.16 ถึง ข6.3.20)
6.4

การเข้าเงือ่ นไขการบัญชีป้องกันความเสีย่ ง

6.4.1 ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงเข้าเงื่อนไขการบัญชี ป้องกันความเสี่ยงเมื่อเป็ น
ไปตามเกณฑ์ทุกข้อดังต่อไปนี้
6.4.1.1 ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสีย่ งประกอบด้วยเพียงเครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกัน
ความเสี่ ย งและรายการที่ มี ก ารป้ องกัน ความเสี่ ย งที่ ส ามารถน ามาใช้ไ ด้ใ น
ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสีย่ งเท่านั้น
6.4.1.2 ณ การเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง กิจการมีการเลื อก
กาหนดและการจัดท าเอกสารที่เ ป็ นทางการซึ่ ง ระบุ ถึงความสัมพันธ์ข องการ
ป้องกันความเสี่ยง และวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของ
กิ จ การในการป้ องกัน ความเสี่ย ง เอกสารดัง กล่ า วต้อ งระบุ ถึง เครื่อ งมื อ ที่ใ ช้
ป้องกันความเสี่ยง รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ลักษณะของความเสี่ยงที่
ป้องกัน และวิธีการที่กิจการใช้ในการประเมินว่ าความสัมพันธ์ของการป้องกัน
ความเสี่ยงเป็ นไปตามข้อกาหนดความมีประสิทธิ ผลในการป้องกันความเสี่ยง
(รวมถึงการวิ เ คราะห์ถึงสาเหตุ ข องความไม่ มี ประสิ ท ธิ ผ ลและวิ ธี การในการ
กาหนดอัตรำส่วนกำรป้องกันควำมเสีย่ ง)
6.4.1.3 ความสั ม พั น ธ์ ข องการป้ องกั น ความเสี่ ย งเป็ นไปตามข้ อ ก าหนดของ
ความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสีย่ งทุกข้อดังต่อไปนี้
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
6.4.1.3.1 มีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสีย่ ง
และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ป้ องกัน ความเสี่ ย ง (ดู ย่ อ หน้า ที่ ข6.4.4 ถึ ง
ข6.4.6)
6.4.1.3.2 ผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตไม่เหนือกว่าการเปลีย่ นแปลง
มู ลค่าอันเกิดจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ (ดู ย่อหน้าที่ ข6.4.7
ถึง ข6.4.8) และ
6.4.1.3.3 อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงของความสัมพันธ์ของการป้องกัน
ความเสี่ยงเท่ากับอัตราส่วนของปริมาณของรายการที่มีการป้องกัน
ความเสีย่ งซึ่งกิจการได้ป้องกันความเสีย่ งต่อปริมาณของเครือ่ งมือที่
ใช้ป้ องกัน ความเสี่ ย งซึ่ ง กิ จ การได้ใ ช้ป้ องกัน ความเสี่ย งส าหรับ
ปริ มาณของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงดังกล่ าว อย่ างไรก็ตาม
การเลือกกาหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงต้อ งไม่
สะท้อนความไม่สมดุลระหว่างค่าน้ าหนักของรายการที่มีการป้องกัน
ความเสี่ยงกับเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความ
ไม่มีประสิทธิ ผลของการป้องกันความเสี่ยง (ไม่ว่าจะรับรู ร้ ายการ
แล้ว หรื อ ไม่ ) ซึ่ งก่ อ ให้เ กิดผลลัพธ์ท างบัญชี ที่จะไม่ ส อดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง (ดู ย่อหน้าที่ ข6.4.9
ถึง ข6.4.11)
6.5

การบัญชีสาหรับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสีย่ งทีเ่ ข้าเงือ่ นไข

6.5.1

กิจการถือปฏิ บตั ิตามการบัญชี ป้องกันความเสี่ยงกับความสัมพันธ์ของการป้องกัน
ความเสี่ย งที่เข้าเงื่อนไขตามย่ อหน้าที่ 6.4.1 (ซึ่ งรวมถึงการที่กิจการตัดสิ นใจเลือกกาหนด
ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสีย่ ง)
6.5.2 ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสีย่ งแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้
6.5.2.1 การป้องกันความเสีย่ งในมูลค่ายุติธรรม คือ การป้องกันความเสีย่ งของฐานะเปิ ด
ต่อการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้ สินที่รบั รูร้ ายการแล้ว
หรือสัญญาผูกมัดที่ยงั ไม่ได้รบั รูร้ ายการ หรือส่วนประกอบของรายการดังกล่าว
ข้างต้น อันเนื่อ งมาจากความเสี่ยงใดความเสี่ยงหนึ่งและมีผลกระทบต่ อกาไร
หรือขาดทุน
6.5.2.2 การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด คือ การป้องกันความเสีย่ งของฐานะเปิ ด
ต่อความผันผวนของกระแสเงินสด อันเนือ่ งมาจากความเสี่ยงใดความเสี่ยงหนึง่
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้ สินทีร่ บั รูร้ ายการแล้ว (เช่น การจ่ ายชาระดอกเบี้ ย
ในอนาคตทั้งหมดหรือบางส่วนของหนี้ สินทีม่ ีอตั ราดอกเบี้ ยลอยตัว) หรือรายการ
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ที่คาดการณ์ที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสู งมาก หรือส่ วนประกอบ
ของรายการดังกล่าวข้างต้น และมีผลกระทบต่อกาไรหรือขาดทุน
6.5.2.3 การป้องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศตามที่นยิ ามไว้
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อ ง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
6.5.3 การป้ องกันความเสี่ยงของความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศของสัญญาผูกมัด อาจถือปฏิบัติตาม
การป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมหรือการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
6.5.4 หากความสัมพันธ์ข องการป้องกันความเสี่ย งยุ ติการเป็ นไปตามข้อ กาหนดของความมี
ประสิ ท ธิ ผ ลในการป้ องกัน ความเสี่ ย งเกี่ ย วกับ อั ต ราส่ ว นการป้ องกัน ความเสี่ ย ง
(ดู ย่อหน้าที่6.4.1.3.3) แต่ วตั ถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงสาหรับความสัมพันธ์
ของการป้องกันความเสีย่ งทีเ่ ลือกกาหนดไว้ยงั คงเป็ นเช่นเดิม กิจการต้องปรับอัตราส่วนการ
ป้องกันความเสีย่ งของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสีย่ งนั้นเพือ่ ให้กลับมาเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสีย่ ง (หรือสามารถเรียกอีกอย่างหนึง่
ได้ว่าการปรับสมดุล (rebalancing) ดูย่อหน้าที่ ข6.5.7 ถึง ข6.5.21)
6.5.5 กิ จ การต้อ งยกเลิ ก การใช้ก ารบัญ ชี ป้ องกัน ความเสี่ ย งโดยทัน ที เ ป็ นต้น ไป เฉพาะเมื่อ
ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง (หรือบางส่วนของความสัมพันธ์ของการป้องกัน
ความเสี่ยง) ยุติการเป็ นไปตามข้อกาหนดของความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง
(หลัง จากการพิ จ ารณาการปรับ สมดุ ล ของความสัม พัน ธ์ข องการป้ องกัน ความเสี่ ย ง
ถ้าสามารถปฏิบตั ิได้) ทั้งนี้ ให้รวมถึงเหตุการณ์ที่เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงหมดอายุ
หรือขาย ยกเลิกหรือใช้สิทธิ ในการนี้ การทดแทนหรือการต่ออายุเครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันความ
เสี่ยงหนึ่งให้เป็ นอี กเครื่องมือ ที่ใ ช้ป้องกันความเสี่ยงหนึ่ง ไม่ถือว่ าเป็ นการหมดอายุหรื อ
ยกเลิ ก หากการท าสัญ ญาใหม่ ท ดแทนหรื อ การต่ อ อายุ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ง และสอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงทีบ่ นั ทึกไว้ นอกจากนี้ ในการนี้ เครื่องมือที่ใช้ป้องกัน
ความเสีย่ งไม่ถอื ว่าหมดอายุหรือยกเลิก หากมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
6.5.5.1 ผลทางกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือผลจากการออกกฎหมายหรือข้อบังคับทาให้
คู่สญ
ั ญาของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงตกลงกันให้คู่สญ
ั ญาหักบัญชีไม่ว่า
จะหนึง่ รายหรือหลายรายเข้ามาเป็ นคู่สญ
ั ญาใหม่ของแต่ละฝ่ ายแทนที่คู่สญ
ั ญา
เดิม ในการนี้ คู่สญ
ั ญาหักบัญชี หมายถึง คู่สญ
ั ญากลาง (บางครั้งเรียกว่า องค์กร
หักบัญชี หรือ ตัวแทนหักบัญชี) หรือกิจการหนึง่ หรือหลายกิจการ เช่ น สมาชิก
หักบัญชีขององค์กรหักบัญชี หรือลูกค้าของสมาชิกหักบัญชีขององค์กรหักบัญชี
ที่ทาหน้าที่ในฐานะคู่ สญ
ั ญาที่ทาให้มีการหักบัญชี โดยคู่ สญ
ั ญากลาง อย่างไรก็
ตาม เมือ่ คู่สญ
ั ญาของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงทดแทนคู่สญ
ั ญาเดิมด้วย
คู่สญ
ั ญาที่ต่างไป และคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีการหักบัญชีโดยใช้คู่สญ
ั ญากลางราย
เดียวกันให้ถอื ว่าเป็ นไปตามข้อกาหนดตามย่อหน้าย่อยนี้
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6.5.6

6.5.5.2 การเปลี่ยนแปลงอื่น (ถ้ามี) ในเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงให้จากัดเพียง
เท่าที่จาเป็ นเพือ่ ทาให้เกิดการทดแทนคู่สญ
ั ญาดังกล่าว การเปลีย่ นแปลงข้างต้น
ให้จากัดเพีย งเท่ าที่ส อดคล้อ งกับเงื่อ นไขที่อ าจจะมีขึ้ นได้ หากเครื่อ งมือ ที่ใ ช้
ป้ องกัน ความเสี่ ย งดัง กล่ า วได้หั ก บัญ ชี ต้ ั งแต่ แ รกโดยคู่ ส ัญ ญาหั ก บัญ ชี
การเปลีย่ นแปลงเหล่านี้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในข้อกาหนดเกี่ยวกับหลักประกัน
สิ ท ธิ ใ นการหักกลบยอดคงค้างของลู กหนี้ และเจ้าหนี้ และค่ าธรรมเนียมตาม
กฎหมาย
การยกเลิกการใช้การบัญชีป้องกันความเสีย่ งสามารถส่งผลต่อความสัมพันธ์ของการป้องกัน
ความเสี่ยงทั้งจานวนหรือเพียงบางส่ วนก็ได้ (ซึ่ งหากเป็ นกรณีหลังให้ใช้การบัญชี ป้องกัน
ความเสีย่ งต่อไปกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสีย่ งส่วนทีเ่ หลือ)
กิจการต้ องถือปฏิบัติตาม
6.5.6.1 ย่ อหน้ าที่ 6.5.9 เมื่อกิจการยกเลิ ก การใช้ ก ารบั ญ ชี ป้องกัน ความเสี่ยงสาหรั บ การ
ป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมซึ่งรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงเป็ น (หรื อ
เป็ นส่วนประกอบของ) เครื่ องมือทางการเงินที่วัดมู ลค่ า ด้ วยราคาทุ นตัดจาหน่ า ย
และ
6.5.6.2 ย่อหน้ าที่ 6.5.11 เมื่อยกเลิกการใช้ การบัญชีป้องกันความเสี่ยงสาหรับป้ องกันความ
เสี่ยงในกระแสเงินสด
การป้องกันความเสีย่ งในมูลค่ายุติธรรม

6.5.7 ตราบที่ก ารป้ องกัน ความเสี่ย งในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมยัง คงเข้า เงื่อ นไขตามย่ อ หน้า ที่ 6.4.1
ให้กิจการถือปฏิบตั ิกบั ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสีย่ ง ดังต่อไปนี้
6.5.7.1 ผลกาไรหรือขาดทุนจากเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงต้องรับรู ใ้ นกาไรหรือ
ขาดทุน
6.5.7.2 ผลกาไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่ มีการป้องกันความ
เสี่ยงต้องนาไปปรับปรุงกับมู ลค่าตามบัญชีของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง
นั้น (ถ้าสามารถปฏิบตั ิได้) และต้องรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน ในกรณีทีร่ ายการที่มี
การป้องกันความเสี่ยงเป็ นสิ นทรัพย์ท างการเงิ น (หรื อเป็ นส่ ว นประกอบของ
สินทรัพย์ทางการเงิน) ที่ว ดั มู ลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นตามย่อหน้าที่ 5.2.1.2 ให้รบั รูผ้ ลกาไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยง
ของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงในกาไรหรือขาดทุน ในกรณีที่รายการที่ มี
การป้ องกัน ความเสี่ ย งนั้น เป็ นสัญ ญาผู ก มัด ที่ ย ัง ไม่ ไ ด้ร ับ รู ้ร ายการ (หรื อ
ส่วนประกอบของสัญญาผูกมัด) ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงนับตั้งแต่การเลือกกาหนดให้เป็ นรายการที่
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6.5.8

6.5.9

การป้ องกัน ความเสี่ ย งให้ร ับ รู ้เ ป็ นสิ น ทรัพ ย์ห รื อ หนี้ สิ น พร้อ มกับ รับ รู ้ก าร
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวเป็ นผลกาไรหรือขาดทุนในกาไรหรือขาดทุน
เมื่อรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมเป็ นสัญญาผูกมัด (หรือเป็ นส่วนประกอบ
ของสัญญาผูกมัด) เพื่อให้ ได้ มาซึ่งสินทรัพย์หรือก่อให้ เกิดหนี้สิน ให้ กิจการปรับมูลค่าตามบัญชี
เมื่ อ เริ่ มแรกของสิน ทรั พ ย์ หรื อ หนี้ สิน ซึ่ งเป็ นผลจากการที่กิจการได้ ป ฏิบั ติตามสัญ ญาผูกมัด
ด้ วยผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงที่เคย
รับรู้ไว้ ในงบแสดงฐานะการเงิน
การปรั บ ปรุ ง ใดๆ ที่เ กิ ด ขึ้ นตามย่ อ หน้ า ที่ 6.5.7.2 ต้ อ งตั ด จ าหน่ า ยไปยั ง ก าไรหรื อขาดทุ น
หากรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงเป็ นเครื่ องมือทางการเงิน (หรื อเป็ นส่วนประกอบของ
เครื่ องมือทางการเงิน) ที่วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย การตัดจาหน่ ายอาจเริ่ มต้ นทันทีท่ี
มีการปรั บปรุงเกิดขึ้น และต้ องเริ่ มก่ อนที่รายการที่มีการป้ องกัน ความเสี่ยงนั้ น ยุ ติท่ีจะมี ก าร
ปรั บปรุ งผลกาไรหรื อขาดทุ นจากการป้ องกันความเสี่ยงนั้ น การตัดจาหน่ ายดังกล่ าวคานวณ
โดยใช้ อัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริ งที่คานวณใหม่ ณ วันที่เริ่ มการตัดจาหน่ าย ในกรณีของสินทรั พย์
ทางการเงิน (หรื อเป็ นส่ วนประกอบของสินทรั พย์ ทางการเงิ น) ที่เป็ นรายการที่มีการป้ องกั น
ความเสี่ยงและวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหน้ าที่ 5.2.1.2
ให้ ตัดจาหน่ายในลักษณะเดียวกัน แต่ใช้ จานวนเงินซึ่งเป็ นผลสะสมของผลกาไรหรือขาดทุนที่เคย
รับรู้ก่อนหน้ าตามย่อหน้ าที่ 6.5.7.2 โดยไม่ปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชี
การป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด

6.5.10 ตราบที่การป้องกันความเสี่ย งในกระแสเงิ นสดเป็ นไปตามเงื่อ นไขตามย่ อ หน้าที่ 6.4.1
ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสีย่ งต้องถือปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
6.5.10.1 ให้ปรับปรุ งส่ ว นประกอบแยกต่ า งหากของส่ ว นของเจ้าของซึ่ งเกี่ยวข้อ งกับ
รายการทีม่ กี ารป้องกันความเสี่ยง (สารองการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด)
จะปรับปรุงด้วยจานวนที่ตา่ กว่าของรายการใดรายการหนึง่ ต่อไปนี้ (เป็ นจานวน
เงินค่าสัมบูรณ์)
6.5.10.1.1 ผลสะสมของผลกาไรหรือขาดทุนจากเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
นับจากการเริม่ ต้นของการป้องกันความเสีย่ ง และ
6.5.10.1.2 ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุติธรรม (มูลค่าปัจจุบนั )
ของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (กล่าวคือ มู ลค่าปั จจุบนั
ของผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงิ นสดอนาคตที่
คาดการณ์ที่มีการป้องกันความเสี่ยง) โดยนับจากการเริ่มต้น
ของการป้องกันความเสีย่ ง
6.5.10.2 ผลกาไรหรือขาดทุนในส่วนที่มีประสิทธิผลของเครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันความเสี่ยง
(กล่าวคือ ส่วนที่หกั กลบกับการเปลี่ยนแปลงในสารองการป้องกันความเสี่ยง
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ในกระแสเงินสดที่คานวณตามย่อหน้าที่ 6.5.10.1) ต้องรับรูใ้ นกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
6.5.10.3 ผลกาไรหรือขาดทุนส่วนที่เหลือของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง (หรือผล
กาไรหรือขาดทุนที่คงเหลือของการเปลี่ยนแปลงของสารองการป้องกันความ
เสี่ย งในกระแสเงิ น สดที่ค านวณตามย่ อ หน้า ที่ 6.5.10.1) ถือ เป็ นส่ ว นของ
การป้องกันความเสีย่ งทีไ่ ม่มีประสิทธิผลทีต่ อ้ งรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
6.5.10.4 จานวนเงินสะสมในสารองการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ตามย่อหน้าที่
6.5.10.1 ต้องถือปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
6.5.10.4.1 หากรายการที่คาดการณ์ที่มีการป้องกันความเสี่ยงทาให้เกิดการ
รับรูร้ ายการของสินทรัพย์ทีไ่ ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สิน
ทีไ่ ม่ใช่หนี้ สินทางการเงินในภายหลัง หรือรายการทีค่ าดการณ์ที่มี
การป้องกันความเสี่ยงสาหรับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน
หรือหนี้ สินทีไ่ ม่ใช่หนี้ สินทางการเงินกลายเป็ นสัญญาผูกมัดที่ตอ้ ง
ถื อ ปฏิ บ ตั ิ ต ามการบัญ ชี ป้ องกัน ความเสี่ ย งในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
กิจการต้องโอนจานวนเงินของสารองการป้องกันความเสี่ยงใน
กระแสเงิ น สดตรงไปรวมอยู่ ใ นราคาทุ น เริ่ ม แรกหรื อ มู ล ค่ า
ตามบัญชีอื่นของสินทรัพย์หรือหนี้ สินนั้น รายการดังกล่าวไม่ ถือ
เป็ นการปรับ ปรุ ง การจั ด ประเภทรายการใหม่ (ดู ม าตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน) ดังนั้นจึ งไม่
กระทบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
6.5.10.4.2 ส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดนอกเหนือ จาก
รายการที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 6.5.10.4.1 จานวนเงินข้างต้น
ต้องจัดประเภทรายการใหม่จากสารองการป้องกันความเสี่ยงใน
กระแสเงินสดไปเป็ นกาไรหรือขาดทุนโดยถือเป็ นการปรับปรุง
การจัดประเภทรายการใหม่ (ดู มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
เรื่อง การนาเสนองบการเงิน) ในรอบระยะเวลารายงานเดียวกัน
หรื อ ในรอบระยะเวลารายงานที่ กระแสเงิ น สดอนาคตที่
คาดการณ์ที่มีการป้องกันความเสี่ยงส่ งผลกระทบต่ อกาไรหรือ
ขาดทุน (เช่ น ในรอบระยะเวลารายงานที่มีการรับรูด้ อกเบี้ ยรับ
หรือดอกเบี้ ยจ่ าย หรือเมือ่ ยอดขายทีค่ าดการณ์ได้เกิดขึ้ น)
6.5.10.4.3 อย่างไรก็ตาม หากจานวนเงินข้างต้นเป็ นผลขาดทุน และกิจการ
คาดว่าผลขาดทุนทั้งหมดหรือบางส่วนนั้นจะไม่ได้รบั คืนภายใน
หนึง่ รอบระยะเวลาในอนาคตหรือนานกว่านั้น กิจการต้องจัดประเภท
รายการใหม่สาหรับจานวนเงินที่ไม่คาดว่าจะได้รบั คืนเข้ากาไร
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หรื อ ขาดทุ น ในทัน ที โดยถือ เป็ นการปรับ ปรุ ง การจั ด ประเภท
รายการใหม่ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอ
งบการเงิน)
6.5.11 เมื่อกิจการยกเลิ กการบั ญชี ป้องกันความเสี่ยงสาหรั บการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงิ น สด
(ดูย่อหน้ าที่ 6.5.5 และ 6.5.6.2) กิจการต้ องถือปฏิบัติกับจานวนเงินที่สะสมไว้ ในสารองการ
ป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ตามย่อหน้ าที่ 6.5.10.1 ดังต่อไปนี้
6.5.11.1 หากกระแสเงิ น สดอนาคตที่มีก ารป้ องกัน ความเสี่ยงยั งคงคาดการณ์ ว่ า จะเกิด ขึ้ น
จ านวนเงิ น ดั ง กล่ า วต้ อ งคงอยู่ ใ นส ารองการป้ องกั น ความเสี่ ย งในกระแสเงิ น สด
จนกระทั่งกระแสเงิน สดอนาคตนั้ น ได้ เกิดขึ้น หรื อจนกระทั่ง มีการถือปฏิบั ติ ต าม
ย่ อหน้ าที่ 6.5.10.4.3 เมื่อกระแสเงิน สดอนาคตเกิดขึ้น ให้ กิจการถือปฏิบั ติ ตาม
ย่อหน้ าที่ 6.5.10.4
6.5.11.2 หากกระแสเงิ นสดอนาคตที่มีการป้ องกัน ความเสี่ยงไม่ คาดว่ าจะเกิดขึ้น อีก ต่ อ ไป
จานวนดังกล่าวต้ องจัดประเภทรายการใหม่ในทันทีจากสารองการป้ องกันความเสี่ยง
ในกระแสเงินสดไปกาไรหรื อขาดทุนโดยถือเป็ นการปรั บปรุงการจัดประเภทรายการใหม่
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน) กระแสเงินสดอนาคต
ที่มีการป้ องกันความเสี่ยงที่ไม่ มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ในระดับสูงมากอาจจะ
ยังคงคาดว่าจะเกิดขึ้นได้
การป้องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
6.5.12 การป้ องกัน ความเสี่ย งของเงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ ใ นหน่ ว ยงานต่ า งประเทศ ซึ่ ง รวมการป้ องกัน
ความเสี่ยงของรายการที่เป็ นตัวเงินที่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิ (ดู มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 21 เรือ่ ง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ)
ต้องถือปฏิบตั ิในทานองคล้ายกันกับการป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด
6.5.12.1 ส่วนหนึง่ ของผลกาไรหรือขาดทุนของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสีย่ งในส่วนทีม่ ี
ประสิทธิผลต้องรับรูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ดูย่อหน้าที่ 6.5.10) และ
6.5.12.2 ส่วนทีไ่ ม่มีประสิทธิผลต้องรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
6.5.13 ผลสะสมของผลกาไรหรือขาดทุนของเครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันความเสีย่ งในส่วนทีม่ ีประสิทธิผล
ที่สะสมไว้ในสารองการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศต้องจัดประเภทรายการใหม่จากส่ วน
ของเจ้าของไปยังกาไรหรือขาดทุ น โดยถือเป็ นการปรับปรุ งการจัดประเภทรายการใหม่
(ดู มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน) ตามย่อหน้าที่ 48 ถึง 49 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ) เกีย่ วกับการจาหน่ายหน่วยงานต่างประเทศทั้งหมดหรือบางส่วน
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การบัญชีสาหรับมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือก
6.5.14 เมื่ อ กิจ การแยกมู ลค่ า ที่แ ท้ จ ริ งและมู ลค่ า ตามเวลาของสิทธิเ ลื อ กและเลื อ กก าหนดให้ เฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าที่แท้ จริงของสิทธิเลือกเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง (ดูย่อหน้ าที่
6.2.4.1) กิ จ การต้ อ งถื อ ปฏิบั ติ กั บ มู ล ค่ า ตามเวลาของสิ ท ธิ เ ลื อ กดั ง ต่ อ ไปนี้ (ดู ย่ อ หน้ า ที่
ข6.5.29 ถึง ข6.5.33)
6.5.14.1 กิจการต้ องแยกความแตกต่างของมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกตามประเภทของ
รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง ซึ่งใช้ สิทธิเลื อกในการป้ องกันความเสี่ยง (ดูย่อ
หน้ าที่ ข6.5.29) ดังนี้
6.5.14.1.1 รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงแบบธุรกรรมสัมพันธ์ หรือ
6.5.14.1.2 รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงแบบช่วงเวลาสัมพันธ์
6.5.14.2 การเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ ายุ ติธรรมของมู ลค่ า ตามเวลาของสิทธิเ ลื อ กที่ใช้ ป้ องกัน
ความเสี่ยงรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงแบบธุรกรรมสัมพั นธ์ต้องรั บรู้ในกาไร
ขาดทุ น เบ็ดเสร็จ อื่น ในส่ ว นที่เ กี่ยวกับ รายการที่มีก ารป้ องกัน ความเสี่ยงนั้ น และ
จานวนเงินดังกล่าวต้ องสะสมไว้ ในส่วนประกอบแยกต่างหากในส่วนของเจ้ าของผล
สะสมของการเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ ายุ ติธรรมที่เกิดขึ้นจากมู ลค่ าตามเวลาของสิทธิ
เลือกที่สะสมไว้ ในส่วนประกอบแยกต่างหากในส่วนของเจ้ าของ (“จานวนเงิน”) นั้น
ต้ องถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
6.5.14.2.1 หากรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงในภายหลังก่อให้ เกิดการรั บรู้
รายการของสินทรั พย์ท่ไี ม่ใช่ สินทรั พย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินที่ไม่ ใช่
หนี้ สิ น ทางการเงิ น หรื อ สั ญ ญาผู ก มั ด ส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี ไ ม่ ใ ช่
สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ที่ไม่ใช่หนี้สนิ ทางการเงินซึ่งถือปฏิบัติ
ตามการบั ญชี ป้องกัน ความเสี่ยงในมู ลค่ ายุ ติธรรม กิจ การต้ องโอน
“จานวนเงิน ”นั้นจากส่วนประกอบแยกต่างหากในส่วนของเจ้ าของ
ตรงไปราคาทุ น เริ่ มแรกหรื อ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี อ่ืน ของสิน ทรั พ ย์ หรื อ
หนี้ สิ นนั้ น โดยไม่ ถื อเป็ นการปรั บปรุ งการจั ดประเภทรายการใหม่
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน) ดังนั้น
จึงไม่กระทบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
6.5.14.2.2 ส าหรั บ ความสั ม พั น ธ์ ข องการป้ องกั น ความเสี่ ย งนอกเหนื อ จาก
ที่ก ล่ า วไว้ ในย่ อ หน้ า ที่ 6.5.14.2.1 จ านวนเงิ น นั้ น ต้ อ งจั ดประเภท
รายการใหม่จากส่วนประกอบแยกต่างหากในส่วนของเจ้ าของไปกาไร
หรื อ ขาดทุ น โดยถื อเป็ นการปรั บ ปรุ งการจั ดประเภทรายการใหม่
(ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1) ภายในรอบระยะเวลารายงาน
เดี ย วกั น หรื อ ในรอบระยะเวลารายงานซึ่ ง กระแสเงิ น สดอนาคตที่
คาดการณ์ท่มี ีการป้ องกันความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อกาไรหรือขาดทุน
(เช่น เมื่อยอดขายที่คาดการณ์เกิดขึ้น)
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6.5.14.2.3 อย่างไรก็ตาม หากจานวนเงินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนนั้นไม่คาดว่า
จะได้ รับคืนภายในหนึ่งรอบระยะเวลารายงานในอนาคตหรือนานกว่านั้น
จ านวนเงิ น นั้ น ที่ไม่ คาดว่ า จะได้ รั บ คื น ต้ อ งจั ดประเภทรายการใหม่
ในทันทีไปกาไรหรือขาดทุน โดยถือเป็ นการปรับปรุงการจัดประเภท
รายการใหม่ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1)
6.5.14.3 การเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ ายุ ติธรรมของมู ลค่ า ตามเวลาของสิทธิเ ลื อ กที่ใช้ ป้ องกัน
ความเสี่ยงรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงแบบช่ วงเวลาสัมพั นธ์ต้องรั บรู้ในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงนั้น และ
ต้ องสะสมในส่วนประกอบแยกต่างหากของส่วนของเจ้ าของ มูลค่าตามเวลา ณ วันที่
มี ก ารเลื อ กก าหนดให้ สิ ท ธิ เ ลื อ กเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ป้ องกั น ความเสี่ ย งในส่ ว นที่
เกี่ยวข้ องกับรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงต้ องตัดจาหน่ ายอย่างเป็ นระบบและ
สมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่การปรั บปรุ งการป้ องกันความเสี่ยงสาหรั บมู ลค่ าที่
แท้ จ ริ ง ของสิท ธิเ ลื อ กส่ ง ผลกระทบต่ อ กาไรหรื อ ดั ง นั้ น ในแต่ ล ะรอบระยะเวลา
รายงาน จานวนเงินที่ตัดจาหน่ ายส่วนต้ องจัดประเภทรายการใหม่จากส่วนประกอบ
แยกต่างหากของส่วนของเจ้ าของไปกาไรหรือขาดทุน โดยถือเป็ นการปรับปรุงการจัด
ประเภทรายการใหม่ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน)
อย่างไรก็ตาม หากมีการยกเลิกการบัญชีป้องกันความเสี่ยงสาหรับความสัมพันธ์ของ
การป้ องกัน ความเสี่ ย งที่มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ที่แ ท้ จ ริ ง ของสิ ท ธิ เ ลื อ กเป็ น
เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง กิจการต้ องจัดประเภทรายการใหม่ในทันทีสาหรั บ
จานวนเงินสุทธิ (กล่ าวคือ รวมการตัดจาหน่ ายสะสม) ที่สะสมไว้ ในส่วนประกอบ
แยกต่างหากของส่วนของเจ้ าของต้ องไปยังกาไรหรือขาดทุน โดยถือเป็ นการปรับปรุง
การจัดประเภทรายการใหม่ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1)
การบัญ ชี ส าหรับ องค์ป ระกอบราคาล่ ว งหน้า ของสัญ ญาฟอร์เ วิ ร ์ด และส่ ว นต่ า งอัต รา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศของเครือ่ งมือทางการเงิน
6.5.15 เมื่อกิจการแยกองค์ประกอบราคาล่วงหน้ าและองค์ประกอบราคาปั จจุ บันของสัญญาฟอร์เวิร์ด
และเลือกกาหนดให้ เฉพาะการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าขององค์ประกอบราคาปั จจุ บันของสัญญา
ฟอร์ เวิร์ดเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง หรื อเมื่อกิจการแยกส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ ยน
เงิน ตราต่ า งประเทศออกจากเครื่ องมือทางการเงิน และไม่ ร วมรายการดั งกล่ า วในการเลื อ ก
กาหนดให้ เครื่องมือทางการเงินนั้นเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง (ดูย่อหน้ าที่ 6.2.4.2)
กิจการอาจถือปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 6.5.14 กับองค์ประกอบราคาล่วงหน้ าของสัญญาฟอร์เวิร์ด
หรือส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในลักษณะเดียวกันกับการถือปฏิบัติต่อมูลค่า
ตามเวลาของสิทธิเลื อ กในกรณี ดังกล่ า ว กิจการต้ องถือปฏิบั ติตามแนวปฏิบั ติตามย่ อ หน้ าที่
ข6.5.34 ถึง ข6.5.39
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6.6

การป้องกันความเสีย่ งของกลุ่มของรายการ
การทีก่ ลุ่มของรายการสามารถถือเป็ นรายการทีม่ ีการป้องกันความเสีย่ ง

6.6.1 กลุ่มของรายการ (รวมถึงกลุ่ มของรายการที่รวมกันเป็ นฐานะสุทธิ ดู ย่อหน้าที่ ข6.6.1 ถึง
ข6.6.8) สามารถเป็ นรายการทีม่ ีการป้องกันความเสีย่ งได้เฉพาะเมือ่
6.6.1.1 กลุ่มของรายการประกอบไปด้วยรายการ (รวมถึงส่ วนประกอบของรายการ)
ทีแ่ ต่ละรายการสามารถเป็ นรายการทีม่ ีการป้องกันความเสีย่ งได้
6.6.1.2 รายการต่ างๆ ในกลุ่มมีการบริหารรวมกันแบบกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์ของการ
บริหารความเสีย่ ง และ
6.6.1.3 ในกรณีของการป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสดของกลุ่มของรายการทีม่ ีความ
ผันผวนในกระแสเงินสดที่ไม่คาดว่าจะเป็ นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับความผันผวน
โดยรวมในกระแสเงินสดของกลุ่มของรายการ จนทาให้เกิดการหักกลบฐานะ
ความเสีย่ ง
6.6.1.3.1 ให้ถือเป็ นการป้องกันความเสี่ยงของความเสี่ยงเงินตราต่ างประเทศ
และ
6.6.1.3.2 การเลือกกาหนดฐานะสุ ทธิ ดงั กล่ าวระบุ รอบระยะเวลารายงานที่
รายการที่ค าดการณ์ค าดว่ าจะส่ งผลกระทบต่ อ กาไรหรื อ ขาดทุ น
รวมถึงลักษณะและปริมาณด้วย (ดูย่อหน้าที่ ข6.6.7 ถึง ข6.6.8)
การเลือกกาหนดของส่วนประกอบของจานวนเงินทีก่ าหนดไว้
6.6.2

6.6.3

ส่วนประกอบที่เป็ นสัดส่วนของกลุ่มของรายการที่เป็ นไปตามเกณฑ์ถือเป็ นรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยงที่เป็ นไปตามเกณฑ์ หากการเลือกกาหนดนี้สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ในการบริ หาร
ความเสี่ยงของกิจการ
ส่วนประกอบลาดับชั้นในกลุ่มรายการโดยรวม (เช่น ลาดับชั้นล่างสุด) สามารถถือปฏิบัติตาม
การบัญชีป้องกันความเสี่ยงได้ เฉพาะเมื่อ
6.6.3.1 ส่วนประกอบลาดับชั้ นดังกล่ า วสามารถระบุแ ยกต่า งหากได้ แ ละวัดมู ลค่า ได้ อ ย่ า ง
น่าเชื่อถือ
6.6.3.2 วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงคือการป้ องกันความเสี่ยงส่วนประกอบลาดับชั้น
6.6.3.3 รายการในกลุ่มของรายการโดยรวมที่ซ่ึงมีลาดับชั้นระบุไว้ ในกลุ่มนั้น มีฐานะเปิ ดต่อ
ความเสี่ยงที่มีการป้ องกันความเสี่ยงประเภทเดียวกัน (เพื่อให้ การวัดมูลค่าของลาดับ
ขั้ น ที่มีก ารป้ องกัน ความเสี่ ยงไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบอย่ า งมี นั ย สาคั ญ จากรายการใด
รายการหนึ่งในกลุ่มของรายการโดยรวมซึ่งรวมกันขึ้นเป็ นส่วนหนึ่งของลาดับขั้นที่มี
การป้ องกันความเสี่ยง)
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6.6.3.4 ในการป้ องกันความเสี่ยงของรายการที่มีอยู่ (เช่น สัญญาผูกมัดที่ยังไม่ได้ รับรู้รายการ
หรื อ สิ น ทรั พ ย์ ท่ีรั บ รู้ ร ายการ) กิ จ การสามารถระบุ แ ละติ ด ตามกลุ่ ม ของรายการ
โดยรวมที่มีก ารระบุ ลาดั บ ชั้ น ที่มีก ารป้ องกัน ความเสี่ ยง (เพื่ อ ให้ กิจ การสามารถ
ปฏิบัติตามข้ อกาหนดของการบัญชีสาหรับความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงที่
เข้ าเงื่อนไข) และ
6.6.3.5 รายการใดๆ ในกลุ่มของรายการที่มีสทิ ธิเลือกที่จะจ่ายชาระก่อนครบกาหนดให้ ถือว่า
เข้ าเงื่ อ นไขของข้ อก าหนดส าหรั บ ส่ ว นประกอบของจ านวนเงิ น ที่ ก าหนดไว้
(ดูย่อหน้ าที่ ข6.3.20)
การแสดงรายการ
6.6.4

6.6.5

สาหรับการป้ องกันความเสี่ยงของกลุ่มของรายการที่มีฐานะความเสี่ยงที่หักกลบ (กล่าวคือในการ
ป้ องกั น ความเสี่ ย งฐานะสุ ท ธิ ) ซึ่ ง ความเสี่ ย งที่ไ ด้ รั บ การป้ องกั น เสี่ ย งของกลุ่ ม ของรายการ
ส่งผลกระทบต่อรายการรายบรรทัดที่หลากหลายในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ให้ แ สดงผลก าไรหรื อ ขาดทุ น จากการป้ องกั น ความเสี่ ย งในงบการเงิ น ดั ง กล่ า วเป็ นรายการ
รายบรรทัดแยกต่ างหากจากรายการที่ได้ รับผลกระทบจากรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
ดั ง นั้ น ในงบการเงิ น ดั ง กล่ า ว จ านวนเงิ น ในรายการรายบรรทัด ที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ รายการที่ มี
การป้ องกันความเสี่ยง (เช่น รายได้ หรือ ต้ นทุนขาย) ไม่ได้ รับผลกระทบใดๆ
สาหรับสินทรั พย์และหนี้สินที่มีการป้ องกันความเสี่ยงร่ วมกันเป็ นกลุ่มในการป้ องกันความเสี่ยง
ในมูลค่ายุติธรรม กิจการต้ องรั บรู้ผลกาไรหรื อขาดทุนของสินทรั พย์และหนี้สินแต่ละรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงินโดยเป็ นรายการปรับปรุงของมูลค่าตามบัญชีของรายการแต่ละรายการ
ดังกล่าวซึ่งรวมกันเป็ นกลุ่มของรายการตามย่อหน้ าที่ 6.5.7.2
ฐานะสุทธิเป็ นศูนย์

6.6.6

เมื่อรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงเป็ นกลุ่มซึ่งเป็ นฐานะสุทธิเป็ นศูนย์ (กล่าวคือ รายการที่มี
การป้ องกันความเสี่ยงหักกลบอย่างสมบูรณ์ด้วยกันเองกับความเสี่ยงที่มีการบริหารแบบกลุ่ม)
กิจการสามารถเลือกกาหนดให้ รายการดังกล่ าวอยู่ ในความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง
โดยไม่มีเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง หากเป็ นไปตามเงื่อนไขดังนี้
6.6.6.1 การป้ องกันความเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่ งของกลยุ ทธ์การป้ องกันความเสี่ยงของความเสี่ยง
สุทธิท่ีมีความต่ อ เนื่ อ ง โดยที่กิจ การป้ องกัน ความเสี่ยงฐานะประเภทเดิมที่ทาขึ้ น
ใหม่อย่ า งเป็ นประจาเมื่อเวลาผ่านไป (เช่น เมื่อรายการนั้นเข้ าใกล้ ช่วงเวลาที่กจิ การ
ป้ องกันความเสี่ยง)
6.6.6.2 ขนาดของฐานะสุทธิท่มี ีการป้ องกันความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปตลอดอายุของกลยุ ทธ์
การป้ องกันความเสี่ยงของความเสี่ยงสุทธิท่มี ีความต่อเนื่อง และกิจการใช้ เครื่องมือ
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ที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงที่เข้ าเงื่อนไขเพื่ อป้ องกันความเสี่ยงของความเสี่ยงสุทธิน้ั น
(กล่าวคือ เมื่อฐานะสุทธิไม่เป็ นศูนย์)
6.6.6.3 ตามปกติแล้ วการบั ญชี การป้ องกันความเสี่ยงสามารถถือปฏิบัติสาหรั บฐานะสุ ทธิ
ดังกล่าวเมื่อฐานะสุทธิไม่เป็ นศูนย์และเมื่อมีการป้ องกันความเสี่ยงด้ วยเครื่องมือที่ใช้
ป้ องกันความเสี่ยงที่เข้ าเงื่อนไข และ
6.6.6.4 การไม่ถือปฏิบัติตามการบัญชีการป้ องกันความเสี่ยงสาหรับรายการฐานะสุทธิท่ีเป็ น
ศู นย์จะก่อให้ เกิดผลลั พธ์ทางบัญชีท่ีไม่ สม่ าเสมอ เนื่ องจากการบั ญชี ป้องกันความ
เสี่ยงจะไม่ รับรู้ ฐานะความเสี่ยงที่หัก กลบ ซึ่งหากเป็ นอย่างอื่นจะมีการรั บรู้ในการ
ป้ องกันความเสี่ยงของฐานะสุทธิ
6.7

ทางเลือกในการเลือกกาหนดฐานะเปิ ดด้านเครดิตวัดมู ลค่ าด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรือขาดทุน
การทีฐ่ านะเปิ ดด้านเครดิตสามารถเลือกกาหนดที่มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน

6.7.1 หากกิจการใช้อนุ พนั ธ์ดา้ นเครดิตที่ว ดั มู ลค่ าด้ว ยมู ลค่ ายุติธ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุ นใน
การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของเครือ่ งมือทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วน (ฐานะเปิ ด
ด้า นเครดิ ต ) กิ จ การอาจเลื อ กก าหนดให้เ ครื่อ งมื อ ทางการเงิ น ในส่ ว นที่กิ จ การบริ ห าร
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน (กล่าวคือ เครื่องมือทางการเงินทั้งหมด
หรือตามสัดส่วน) เมือ่ เป็ นไปตามเงือ่ นไขต่อไปนี้
6.7.1.1 ชื่อของฐานะเปิ ดด้านเครดิต (เช่ น ผูก้ ูย้ ืม หรือผูค้ รอบครองภาระผูกพันวงเงิน
สินเชื่อ) ตรงกันกับชื่อของกิจการที่อา้ งไว้ในในอนุ พนั ธ์ดา้ นเครดิต (การมีชื่อ
ตรงกัน) และ
6.7.1.2 ระดับ ของสิ ท ธิ เ รี ย กร้อ งของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ตร งกัน กับ ระดับ ของ
สิ ท ธิ เรี ยกร้องของเครื่องมือที่สามารถส่ งมอบได้ซึ่ งเป็ นไปตามสัญญาอนุ พ นั ธ์
ด้านเครดิต
ในการเลือกกาหนดดังกล่าว กิจการอาจไม่ตอ้ งคานึงถึงว่ าเครื่อ งมือทางการเงินที่มี การ
บริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอยู่ภายใต้ขอบเขตของแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้ หรือไม่
(เช่ น กิจการอาจเลื อ กกาหนดดังกล่ าวส าหรับภาระผูกพันวงเงินสิ นเชื่อซึ่ งไม่ อ ยู่ ภายใต้
ขอบเขตของแนวปฏิ บ ตั ิ ท างการบัญ ชี ฉ บับ นี้ ) กิจการอาจเลือ กก าหนดดังกล่ าวส าหรับ
เครื่องมือทางการเงินเมื่อมีการรับรูร้ ายการเริ่มแรก หรือในภายหลัง หรือขณะที่เครื่องมือ
ทางการเงินยังไม่ได้รบั รูร้ ายการ กิจการต้องจัดทาเอกสารเกีย่ วกับการเลือกกาหนดดังกล่าว
ไปพร้อมกัน
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การบัญชีสาหรับฐานะเปิ ดด้านเครดิตทีเ่ ลือกกาหนดทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรือขาดทุน
6.7.2

6.7.3

6.7.4

หากกิจ การเลื อ กก าหนดให้ วั ดมู ลค่ า เครื่ องมือทางการเงินด้ วยมู ลค่ า ยุ ติธรรมผ่ า นกาไรหรื อ
ขาดทุนตามย่อหน้ าที่ 6.7.1 หลังจากการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หรือยังไม่มีการรับรู้รายการ
มาก่อน กิจการต้ องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี (ถ้ ามี) กับมูลค่ายุติธรรม ณ เวลาที่มีการ
เลือกกาหนดดังกล่าวในกาไรหรือขาดทุนโดยทันที สาหรับสินทรั พย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วย
มู ลค่ า ยุ ติธรรมผ่ า นก าไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จ อื่น ตามย่ อ หน้ า ที่ 5.2.1.2 กิจการต้ องจั ดประเภท
รายการใหม่สาหรับผลสะสมของผลกาไรหรือขาดทุนที่เคยรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดย
ทันทีจากส่วนของเจ้ าของไปก าไรหรื อขาดทุ น โดยถือเป็ นการปรั บปรุงการจั ดประเภทรายการใหม่
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน)
กิจ การต้ อ งยกเลิ ก การวั ดมู ลค่ า เครื่ องมือทางการเงิน หรื อ สัด ส่วนของเครื่ องมือ ทางการเงิ น
ที่ก่ อ ให้ เ กิดความเสี่ยงด้ า นเครดิตด้ วยมู ลค่ า ยุ ติธรรมผ่ านกาไรหรื อขาดทุ น เมื่อเป็ นไปตาม
เงื่อนไขต่อไปนี้
6.7.3.1 ไม่เข้ าเงื่อนไขตามย่อหน้ าที่ 6.7.1 อีกต่อไป เช่น
6.7.3.1.1 อนุ พั น ธ์ด้า นเครดิ ตหรื อ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่เ กี่ ยวข้ อ งที่ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสี่ยงด้ านเครดิตนั้นหมดอายุหรือขาย ยกเลิก หรือชาระ หรือ
6.7.3.1.2 ไม่ ไ ด้ บ ริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น โดยใช้
อนุ พั น ธ์ ด้ า นเครดิ ต อี ก ต่ อ ไป เช่ น กรณี ดั ง กล่ า วสามารถเกิ ด ขึ้ นได้
เนื่องจากคุณภาพเครดิตของผู้กู้ยืมหรือผู้ครอบครองภาระผูกพันวงเงิน
สินเชื่ อดีข้ ึน หรื อมีการเปลี่ ยนแปลงข้ อกาหนดด้ านเงิน ทุ นของกิจการ
และ
6.7.3.2 เครื่ องมือทางการเงินที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงด้ านเครดิตไม่ได้ กาหนดให้ วัดมูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนหากไม่มีการเลือกกาหนดดังกล่าว
เมื่อ กิจ การยกเลิ ก การวั ดมู ลค่ าเครื่ องมือทางการเงิน หรื อสัดส่วนของเครื่ องมือทางการเงิน
ที่ก่ อ ให้ เ กิด ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ตด้ ว ยมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมผ่ า นก าไรหรื อ ขาดทุ น ให้ ถื อ ว่ า มู ล ค่ า
ยุ ติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน ณ วั นที่มีการยกเลิ กดังกล่ าวเป็ นมู ลค่ าตามบั ญชี ใหม่ ของ
เครื่องมือทางการเงินนั้น หลังจากนั้น ให้ วัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้ วยการวัดมูลค่าที่เคยใช้
ก่อนที่จะมีการเลือกกาหนดให้ เครื่ องมือทางการเงินวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือ
ขาดทุ น (รวมถึ ง การตั ด จ าหน่ า ยอั น เป็ นผลมาจากมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ใ หม่ ) เช่ น สิ น ทรั พ ย์
ทางการเงินเคยจัดประเภทตั้งแต่เริ่ มแรกให้ วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ า ย ให้ กลับไปวั ด
มูลค่าตามเดิม และให้ คานวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงใหม่จากมูลค่าตามบัญชีข้นั ต้ นใหม่ ณ วันที่
มีการยกเลิกการวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
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6.8 การยกเว้น ส าหรับ การถือ ปฏิ บ ตั ิ ต ามข้อ ก าหนดของการบัญ ชี ป้ องกัน ความเสี่ยงโดยเฉพาะ
เป็ นการชัว่ คราว
6.8.1

6.8.2

6.8.3

กิจการต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 6.8.4 – 6.8.12 และย่อหน้ าที่ 7.1.5 และย่อหน้ าที่ 7.2.21.4
สาหรั บทุ กความสัมพั น ธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงที่ได้ รับผลกระทบโดยตรงจากการปฏิรู ป
อัตราดอกเบี้ ยอ้ า งอิ ง ย่ อ หน้ า เหล่ า นี้ ถื อ ปฏิบั ติ ต่ อ ความสั ม พั น ธ์ข องการป้ องกัน ความเสี่ ย ง
ดังกล่าวเท่านั้น ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงนั้นจะได้ รับผลกระทบโดยตรงจากการ
ปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้ างอิงก็ต่อเมื่อการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้ างอิงทาให้ เกิดความไม่แน่ นอน
เกี่ยวกับ
6.8.1.1 อั ต ราดอกเบี้ ยอ้ า งอิ ง (ทั้ ง ที่ ก าหนดหรื อ ไม่ ไ ด้ ก าหนดอยู่ ใ นสั ญ ญา) ที่ เ ลือ ก
กาหนดให้ เป็ นความเสี่ยงที่ป้องกัน และ/หรือ
6.8.1.2 เวลาหรือจานวนเงินของกระแสเงินสดที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยอ้ างอิงของรายการ
ที่มีการป้ องกันความเสี่ยงหรือของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง
เพื่ อวัตถุประสงค์ในการถือปฏิบัติตามย่ อหน้ าที่ 6.8.4 ถึง 6.8.12 คาศัพท์ “การปฏิรูปอัตรา
ดอกเบี้ยอ้ างอิง ” หมายถึง การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ ยอ้ างอิงที่มีผลกระทบต่ อตลาดในวงกว้ า ง
ซึ่งรวมถึงการแทนที่อัตราดอกเบี้ยอ้ างอิงด้ วยอัตราดอกเบี้ยอ้ างอิงอื่น ได้ แก่ อัตราดอกเบี้ยอื่น
ที่มาจากคาแนะนาที่ระบุ ไว้ ในรายงานของคณะกรรมการเสถี ยรภาพทางการเงิ น (Financial
Stability Board) ประจาเดือนกรกฎาคม 2557 เรื่ อง “การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้ างอิงหลัก ”
(“Reforming Major Interest Rate Benchmark”)1
ย่อหน้ าที่ 6.8.4 ถึง 6.8.12 ให้ ข้อยกเว้ นเพียงข้ อกาหนดที่ระบุในย่อหน้ าเหล่านี้เท่านั้น กิจการ
ต้ องถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดอื่นของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดต่อความสัมพันธ์ของการ
ป้ องกันความเสี่ยงที่ได้ รับผลกระทบโดยตรงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้ างอิง
ข้อกาหนดเรือ่ งความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากสาหรับการป้องกันความเสีย่ งใน
กระแสเงินสด

6.8.4 เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการพิ จ ารณาว่ า รายการที่ค าดการณ์ (หรื อ ส่ ว นประกอบของรายการที่
คาดการณ์ ) มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ า งแน่ ในระดับ สูงมากตามที่กาหนดไว้ ในย่ อ หน้ า ที่ 6.3.3
หรือไม่ กิจการต้ องสันนิษฐานว่าอัตราดอกเบี้ยอ้ างอิงของกระแสเงินสดที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
(ทั้งที่กาหนดหรือไม่ได้ กาหนดอยู่ในสัญญา) จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ย
อ้ างอิง

1

รายงานเรื่อง “การปฏิรปู อัตราดอกเบี้ยอ้ างอิงหลัก” (“Reforming Major Interest Rate Benchmarks”) ศึกษาได้ ท่ี
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140722.pdf.
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การจัดประเภทรายการใหม่จานวนเงินที่สะสมไว้อยู่ในบัญชีสารองสาหรับการป้องกันความ
เสีย่ งในกระแสเงินสด
6.8.5

เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการถื อ ปฏิบั ติ ต ามข้ อ ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 6.5.11 ในการพิ จ ารณาว่ า
กระแสเงินสดในอนาคตที่มีการป้ องกันความเสี่ยงคาดว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ กิจการต้ องสันนิษฐาน
ว่ าอัตราดอกเบี้ ยอ้ างอิงของกระแสเงิน สดที่มีการป้ องกัน ความเสี่ยง (ทั้งที่กาหนดหรื อ ไม่ ได้
กาหนดอยู่ในสัญญา) จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้ างอิง
การประเมินความสัมพันธ์ท างเศรษฐกิจระหว่ างรายการที่มี การป้องกันความเสี่ย งและ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันความเสีย่ ง

6.8.6

เพื่อวัตถุประสงค์ในการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 6.4.1.3.1 และ ข6.4.4 – ข6.4.6
กิ จ การต้ อ งสั น นิ ษ ฐานว่ า อั ต ราดอกเบี้ ยอ้ า งอิง ของกระแสเงิ น สดที่มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ยง
และ/หรือความเสี่ยงที่ป้องกัน (ทั้งที่กาหนดหรือไม่ได้ กาหนดอยู่ในสัญญา) หรืออัตราดอกเบี้ย
อ้ างอิงของกระแสเงินสดของเครื่ องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง จะไม่ ถูกเปลี่ ยนแปลงจากการ
ปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้ างอิง
การเลือกกาหนดส่วนประกอบของรายการเป็ นรายการทีม่ ีการป้องกันความเสีย่ ง

6.8.7

6.8.8

เว้ นแต่ จะถือปฏิบัติตามย่ อหน้ าที่ 6.8.8 สาหรั บการป้ องกันความเสี่ยงของส่วนประกอบของ
อัตราดอกเบี้ยอ้ างอิงที่ไม่ได้ กาหนดอยู่ในสัญญา กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่
6.3.7.1 และ ข6.3.8 ซึ่ งส่วนประกอบความเสี่ยงนั้ นต้ องระบุ แยกต่ างหากได้ – เฉพาะ ณ การเริ่ มต้ น
ของความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง
โดยที่เป็ นไปตามเอกสารการป้ องกันความเสี่ยง เมื่อกิจการมีการปรับ (นั่นคือ การยกเลิกหรือ
เริ่มต้ นใหม่) ความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงอันเนื่องมาจากทั้งเครื่ องมือที่ใช้ ป้องกัน
ความเสี่ยงและรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงบ่ อยครั้ ง (นั่นคือ กิจการมี
การใช้ กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องซึ่งทาให้ ท้งั รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
และเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ป้ องกั น ความเสี่ ย งที่ ใ ช้ ในการบริ ห ารฐานะเปิ ดไม่ ค งอยู่ เ หมื อ นเดิ ม
เป็ นเวลานาน) กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 6.3.7.1 และ ข6.3.8 ส่วนประกอบ
ความเสี่ยงนั้นสามารถระบุแยกต่างหากได้ เมื่อกิจการเลือกกาหนดเมื่อเริ่มแรกสาหรับรายการที่
มีการป้ องกันความเสี่ยงในความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงนั้นแล้ วเท่านั้น รายการที่มี
การป้ องกันความเสี่ยงที่ได้ รับการประเมินเมื่อวันเลือกกาหนดเมื่อเริ่มแรกของความสัมพันธ์ของ
การป้ องกันความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็ น ณ วันเริ่ มต้ นความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงหรือ
วันต่อมา จะไม่ถูกประเมินใหม่ ณ การเลือกกาหนดใหม่ในภายหลังใดๆ ในความสัมพันธ์ของ
การป้ องกันความเสี่ยงเดิม
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การหยุดการถือปฏิบตั ิ
กิจการต้ องยุ ติการถือปฏิบัติย่อหน้ าที่ 6.8.4 อย่ างทันทีต่อรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
เมื่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก่อน ดังนี้
6.8.9.1 เมื่อความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้ างอิงที่เกี่ยวกับเวลาและ
จานวนเงินของกระแสเงินสดที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ ยอ้ างอิงของรายการที่มีการ
ป้ องกันความเสี่ยงไม่มีอยู่แล้ ว และ
6.8.9.2 เมื่อความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
เป็ นส่วนหนึ่งได้ ส้ นิ สุดลง
6.8.10 กิจการต้ องยุติการถือปฏิบัติย่อหน้ าที่ 6.8.5 อย่างทันที เมื่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น
ก่อน ดังนี้
6.8.10.1 เมื่อความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้ างอิงที่เกี่ยวกับเวลาและ
จานวนเงินของกระแสเงินสดที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ ยอ้ างอิงของรายการที่มีการ
ป้ องกันความเสี่ยงไม่มีอยู่แล้ ว และ
6.8.10.2 เมื่อจานวนเงินทั้งหมดที่สะสมอยู่ ในบัญชีสารองสาหรั บการป้ องกันความเสี่ยงใน
กระแสเงินสดที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงที่ส้ ินสุดลงได้
ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปกาไรหรือขาดทุน
6.8.11 กิจการต้ องยุติการถือปฏิบัติย่อหน้ าที่ 6.8.6 อย่างทันที
6.8.11.1 ต่อรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง เมื่อความไม่แน่ นอนที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูป
อัตราดอกเบี้ ยอ้ างอิงที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่ป้องกัน หรื อเวลาและจานวนเงิ น ของ
กระแสเงินสดที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยอ้ างอิงของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
ไม่มีอยู่แล้ ว และ
6.8.11.2 ต่ อเครื่ องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง เมื่อความไม่ แน่ นอนที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูป
อัตราดอกเบี้ยอ้ างอิงที่เกี่ยวกับเวลาและจานวนเงินของกระแสเงินสดที่อ้างอิงกับ
อัตราดอกเบี้ยอ้ างอิงของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงไม่มีอยู่แล้ ว
ถ้ าความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงซึ่งรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงและเครื่ องมือที่
ใช้ ป้องกันความเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่งได้ ถูกยกเลิกก่อนวันที่ท่รี ะบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 6.8.11.1 หรือวันที่
ที่ ร ะบุ ไ ว้ ในย่ อ หน้ าที่ 6.8.11.2 กิ จ การต้ อ งยุ ติ ก ารถื อ ปฏิ บั ติ ย่ อ หน้ าที่ 6.8.6 อย่ า งทั น ที
ต่อความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง ณ วันที่มีการยกเลิกความสัมพันธ์ป้องกันความเสี่ยง
6.8.9

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 41/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

56

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
6.8.12 เมื่อมีการเลือกกาหนดกลุ่มของรายการเป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง หรือการรวมกลุ่ม
ของเครื่ องมือทางการเงินเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง กิจการต้ องยุติการถือปฏิบัติย่อ
หน้ าที่ 6.8.4 ถึง 6.8.6 อย่างทันทีต่อรายการแต่ละรายการหรือเครื่องมือทางการเงินตามย่อ
หน้ าที่ 6.8.9 6.8.10 หรือ 6.8.11 ตามที่เกี่ยวข้ อง เมื่อความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูป
อัตราดอกเบี้ ยอ้ างอิงที่เ กี่ยวกับ ความเสี่ยงที่ป้ องกัน และ/หรื อ ระยะเวลาและจานวนเงิ น ของ
กระแสเงินสดที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยอ้ างอิงของรายการดังกล่าวหรือของเครื่องมือทางการเงิน
ดังกล่าวไม่มีอยู่แล้ ว

บทที่ 7 วันถือปฏิบตั ิ และการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
7.1

วันถือปฏิบตั ิ

7.1.1

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ เป็ นทางเลือกในการใช้ การบัญชีสาหรั บเครื่ องมือทางการเงิน
สาหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ ถือปฏิบัติ
ก่ อ นวั น ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ส าหรั บ งบการเงิ น ที่ มี ร อบระยะเวลาบั ญ ชที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลั ง วั น ที่
1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไปเท่านั้น หากกิจการเลือกถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ฉบับนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว

7.1.2

7.1.3
7.1.4

หากกิจการนาแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กบั งบการเงิน
สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป กิจการต้ องถือ
ปฏิบัติพร้ อมกับมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 16 เรื่ อ ง การป้ องกัน ความเสี่ ย งของ
เงิ น ลงทุ น สุท ธิใ นหน่ ว ยงานต่ า งประเทศ และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 19 เรื่อง การชาระหนี้สนิ ทางการเงินด้ วยตราสารทุน
นอกจากข้ อกาหนดตามย่อหน้ าที่ 7.1.1 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ มก่อนวันที่ 1 มกราคม
2563 กิจการอาจเลือกถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบั งคับใช้ เฉพาะข้ อกาหนดสาหรั บการนาเสนอ
ผลกาไรและขาดทุนจากหนี้สนิ ทางการเงินที่เลือกกาหนดให้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรื อ ขาดทุ น ตามย่ อ หน้ าที่ 5.6.1.2 5.6.5 ถึ ง 5.6.7 7.2.9 และย่ อ หน้ าที่ ข5.6.5 ถึ ง
ข5.6.20 โดยไม่ ต้ องถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดอื่ น ๆ ในแนวปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้
หากกิ จ การเลื อ กที่ จ ะปฏิ บั ติ เ ฉพาะย่ อ หน้ าเหล่ า นั้ น กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ เท็จ จริ ง และ
ให้ การเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้ อ งตามที่กาหนดไว้ ในย่ อ หน้ า ที่ 8.5 ถึง 8.6 (ดู ย่อหน้ าที่ 7.2.2 และ
7.2.10) อย่างต่อเนื่อง
กิจ การต้ อ งถื อ ปฏิบั ติ ตามย่ อ หน้ า ที่ 4.1.3 และ 4.2.1 กับ การรวมธุร กิจตามข้ อกาหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ โดยทันทีเป็ นต้ นไป
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 16 เรื่ อ ง สัญ ญาเช่ า ออกในปี 2562 ท าให้ เ กิ ด
การปรับปรุงย่อหน้ าที่ 2.1 5.5.16 8.23.3 ข4.3.8 ข5.5.34 และ ข5.5.46 กิจการต้ องปฏิบัติ
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ตามการปรับปรุงดังกล่ าวเมื่อถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง
สัญญาเช่า
7.1.5 การปฏิ รูปอัตราดอกเบี้ ยอ้างอิ ง ซึ่ งปรั บปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 9 และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 ทาให้ เกิดการเพิ่มส่วนที่ 6.8 และปรับปรุงย่อหน้ าที่
7.2.21 กิจการต้ องปฏิบัติตามการปรั บปรุงดังกล่ าวกับงบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุ ญาตให้ กิจการถือปฏิบั ติก่อนวั นที่
มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย

7.2

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง

7.2.1

เมื่อกิจการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับนี้เป็ นครั้ งแรก กิจการมีทางเลือกสาหรั บ
การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง ดังนี้
7.2.1.1 กิจการสามารถเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับนี้แบบปรับปรุงย้ อนหลัง
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงการประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด เว้ นแต่ ท่ีกล่ าวไว้ ในย่ อหน้ าที่ 7.2.3 ถึง 7.2.21 และ
ต้ องไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับนี้กับรายการที่ได้ มีการตัดรายการแล้ ว
ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ แนวปฏิบัติทางการบัญชีครั้งแรก หรือ
7.2.1.2 กิจการสามารถเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับนี้โดยปรับปรุงรายการ
ผลกระทบสะสมที่เ กิ ดจากการใช้ แ นวปฏิบั ติ ทางการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ เป็ นครั้ งแรกเป็ น
รายการปรับปรุงกับกาไรสะสม (หรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามความ
เหมาะสม)) ณ วั น ที่เ ริ่ มต้ น ใช้ แ นวปฏิบั ติ ท างการบั ญ ชี ครั้ งแรก ทั้ง นี้ ให้ เ ปิ ดเผย
ข้ อเท็จจริงดังกล่าว ทางเลือกการปรับปรุงกาไรสะสมใช้ ปฏิบัติกับ ย่อหน้ าที่ 7.2.3 ถึง
7.2.5 7.2.12 และ 7.2.17 เท่านั้น
ตามวั ตถุ ประสงค์ ของการปฏิบั ติ ในช่ ว งเปลี่ ยนแปลงตามย่ อ หน้ าที่ 7.2.1 7.2.3 ถึง 7.2.21
วันที่เริ่มต้ นใช้ แนวปฏิบัติทางการบัญชีครั้งแรก คือ วันที่กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้เป็ นครั้งแรก และต้ องเป็ นวันแรกของรอบระยะเวลารายงานภายหลัง
การประกาศใช้ แนวปฏิบั ติ ท างการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ การปฏิบั ติ ในช่ ว งการเปลี่ ยนแปลงสามารถ
เกี่ยวข้ องกับวันที่เริ่ มต้ นใช้ ครั้ งแรกหนึ่งวันหรื อมากกว่ าหนึ่งวันสาหรั บข้ อกาหนดที่แตกต่ างกัน
ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั วิธกี ารที่กจิ การเลือกถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี

7.2.2

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงสาหรับการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า (บทที่ 4 และ 5)
7.2.3

ณ วั น ที่เ ริ่ ม ต้ น ใช้ แ นวปฏิบั ติ ท างการบั ญ ชี ค รั้ ง แรก กิ จ การอาจเลื อ กก าหนดให้ สิน ทรั พ ย์
ทางการเงินวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 4.1.8
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
การเลือกกาหนดดังกล่าวต้ องมาจากพื้นฐานข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่มี ีอยู่ ณ วันที่เริ่มต้ นใช้
แนวปฏิบัติทางการบัญชี ครั้ งแรก การจัดประเภทรายการต้ องมีการปรับย้ อนหลัง ทั้งนี้กิจการ
อาจเลือกปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมจากการจัดประเภทรายการดังกล่าวที่เกิดจากการใช้
แนวปฏิบั ติ ท างการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ เป็ นครั้ ง แรก เป็ นรายการปรั บ ปรุ ง กั บ ก าไรสะสม (หรื อ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ ถื อ หุ้ น (ตามความเหมาะสม)) ณ วั นที่เริ่ มต้ นใช้ แ นวปฏิบั ติ
ทางการบัญชีครั้งแรก ทั้งนี้ให้ เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว
7.2.4 ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ แนวปฏิบัติทางการบัญชีครั้งแรก กิจการ
7.2.4.1 ต้ อ งยกเลิ ก การเลื อ กกาหนดให้ สิน ทรั พ ย์ ทางการเงิน วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุนที่ได้ เคยกาหนดไว้ ในอดีต หากสินทรั พย์ทางการเงินนั้นไม่ เ ข้ า
เงื่อนไขตามย่อหน้ าที่ 4.1.8
7.2.4.2 อาจเลื อ กที่จ ะยกเลิ ก การเลื อกกาหนดให้ สิน ทรั พย์ทางการเงิน วั ดมู ลค่ า ด้ วยมู ลค่ า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนที่ได้ เคยกาหนดไว้ ในอดีต แม้ ว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้น
เข้ าเงื่อนไขตามย่อหน้ าที่ 4.1.8
การยกเลิกการกาหนดการแสดงรายการดังกล่าวต้ องมาจากพื้นฐานข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่ี
มีอยู่ ณ วันที่เริ่ มต้ นใช้ แนวปฏิบัติทางการบัญชี ครั้งแรก การจัดประเภทรายการต้ องมีการปรับ
ย้ อนหลัง ทั้งนี้กิจการอาจเลือกปรั บปรุงรายการผลกระทบสะสมจากการจัดประเภทรายการ
ดังกล่ าวที่เกิดจากการใช้ แนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับนี้เป็ นครั้ งแรก เป็ นรายการปรับปรุงกับ
กาไรสะสม ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ แนวปฏิบัติทางการบัญชีครั้งแรก ทั้งนี้ให้ เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว
7.2.5 ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ แนวปฏิบัติทางการบัญชีครั้งแรก กิจการ
7.2.5.1 อาจเลื อ กก าหนดให้ หนี้ สิน ทางการเงิน วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธรรมผ่ า นก าไรหรื อ
ขาดทุน ตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 4.2.2.1
7.2.5.2 ต้ องยกเลิกการเลือกกาหนดให้ หนี้สนิ ทางการเงินวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรื อ ขาดทุ น หากเคยเลื อ กก าหนดให้ การรั บ รู้ รายการเมื่ อ เริ่ ม แรกเข้ า เงื่ อ นไข
ตามย่อหน้ าที่ 4.2.2.1 และการเลือกกาหนดนั้นไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข ณ วันที่เริ่มต้ น
ใช้ แนวปฏิบัติทางการบัญชีครั้งแรก
7.2.5.3 อาจเลือกที่จะยกเลิกการเลือกกาหนดให้ หนี้สนิ ทางการเงินวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุนหากเคยเลือกกาหนดให้ การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเข้ าเงื่อนไข
ตามย่อหน้ าที่ 4.2.2.1 และการเลือกกาหนดนั้นเป็ นไปตามเงื่อนไข ณ วันที่เริ่มต้ นใช้
แนวปฏิบัติทางการบัญชีครั้งแรก
การเลือกกาหนดและการยกเลิ กต้ องมาจากพื้ นฐานข้ อเท็จจริ งและสถานการณ์ท่ีมีอยู่ ณ วันที่
เริ่มต้ นใช้ แนวปฏิบัติทางการบัญชี ครั้งแรก การจัดประเภทรายการต้ องมีการปรับย้ อนหลัง ทั้งนี้
กิจการอาจเลือกปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมจากการจัดประเภทรายการดังกล่าวที่เกิดจาก
การใช้ แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้เป็ นครั้ งแรก เป็ นรายการปรับปรุงกับกาไรสะสม ณ วันที่
เริ่มต้ นใช้ แนวปฏิบัติทางการบัญชีครั้งแรก ทั้งนี้ให้ เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
7.2.6

7.2.7

7.2.8

สาหรั บการปรั บปรุ งการรั บรู้ รายได้ หรื อค่ าใช้ จ่ายดอกเบี้ ยตามวิ ธีดอกเบี้ ยที่แ ท้ จริ ง กิจการมี
ทางเลือกดังนี้
7.2.6.1 หากกิจการไม่ สามารถปฏิบัติตามได้ ในการปรั บย้ อนหลั งตามวิ ธีดอกเบี้ ยที่แ ท้ จ ริ ง
(ตามที่ได้ นิยามไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด) กิจการต้ องปฏิบัติดังนี้
7.2.6.1.1 ให้ ใช้ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน หรือหนี้สินทางการเงิน ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละรอบที่นามาเปรียบเทียบเป็ นมูลค่าตาม
บัญชีข้ันต้ นของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น หรื อเป็ นราคาทุนตัดจาหน่าย
ของหนี้สนิ ทางการเงินถ้ ากิจการปรับปรุงรายการในงวดก่อน และ
7.2.6.1.2 ให้ ใช้ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน ณ
วั น ที่เ ริ่ ม ต้ น ใช้ แ นวปฏิบั ติ ท างการบั ญ ชี ค รั้ ง แรก เป็ นมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี
ขั้นต้ นใหม่ของสินทรั พย์ทางการเงินหรื อเป็ นราคาทุนตัดจาหน่ ายใหม่
ของหนี้สนิ ทางการเงิน ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ แนวปฏิบัติทางการบัญชีครั้งแรก
7.2.6.2 คานวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริง ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ แนวปฏิบัติทางการบัญชีครั้งแรก ดังนี้
7.2.6.2.1 สาหรั บสัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวั นที่เริ่ มต้ นใช้ แนวปฏิบัติทางการบัญชี ครั้ งแรก
กิจการสามารถคานวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงจากกระแสเงินสดคงเหลือ
โดยค านวณจากกระแสเงิ น สดนั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ เ ริ่ ม ต้ นใช้ แนวปฏิ บั ติ
ทางการบัญชีครั้งแรก
7.2.6.2.2 สาหรับสัญญาที่เกิดขึ้นในหรือหลังจากวันที่เริ่ มต้ นใช้ แนวปฏิบัติทางการ
บัญชีครั้งแรกตามที่กาหนดในบทที่ 5 ของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
หากกิจการวั ดมู ลค่ าเงิน ลงทุ นในตราสารทุ นด้ ว ยราคาทุ น ก่อนที่จะถือปฏิบั ติตามแนวปฏิบั ติ
ทางการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ (เดิ มถื อ ปฏิบั ติตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 105 (ปรั บ ปรุ ง 2559)
เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน) สาหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่
ไม่ มีราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่ อ งสาหรั บตราสารที่เหมือนกัน (กล่ าวคือ ข้ อมู ล
ระดับ 1) หรื อสาหรั บสินทรั พย์อนุ พันธ์ และสินทรั พย์อนุ พันธ์ท่มี ีความสัมพั นธ์กับตราสารทุน
และต้ องมีการชาระหรือรับชาระโดยการส่งมอบตราสารทุนดังกล่าวที่วัดมูลค่าด้ วยราคาทุน หรือ
วิ ธีใดนอกเหนื อจากมู ลค่ ายุ ติธรรม หรื อไม่ เคยบั นทึกบั ญชี สาหรั บอนุ พันธ์ดังกล่ าวที่มีอยู่ ณ
วั น แรกที่ถื อ ปฎิ บั ติ ต ามแนวปฏิบั ติท างการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ กิจ การต้ อ งวั ดมู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น หรื อ
ตราสารดังกล่ าวด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เริ่ มต้ นใช้ แนวปฏิบัติทางการบัญชี ครั้งแรก ผลต่าง
ระหว่างมูลค่าตามบัญชีเดิมและมูลค่ายุติธรรมต้ องรับรู้ในกาไรสะสมต้ นงวด (หรือองค์ประกอบ
อื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามความเหมาะสม)) ของรอบระยะเวลารายงานที่รวมวันที่เริ่มต้ นใช้
แนวปฏิบัติทางการบัญชีครั้งแรก
หากกิจการวัดมูลค่าหนี้สนิ อนุพันธ์ หรือหนี้สนิ อนุพันธ์ท่มี ีความสัมพันธ์กบั ตราสารทุนและต้ องมี
การชาระโดยการส่งมอบตราสารทุ นดังกล่ าวที่ไม่ มีราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่ อง
สาหรั บตราสารที่เหมือนกัน (กล่ าวคือ ข้ อมูลระดับ 1) ด้ วยราคาทุน หรือวิธีใดนอกเหนือจาก
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
มูลค่ายุติธรรม หรือไม่เคยบันทึกบัญชี สาหรับอนุพันธ์ดังกล่าวที่มีอยู่ ณ วันแรกที่ถือปฎิบัติตาม
แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ กิจการต้ องวัดมูลค่าหนี้สนิ อนุพันธ์ดังกล่าวด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ
วันที่เริ่ มต้ นใช้ แนวปฏิบัติทางการบัญชี ครั้ งแรก ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีเดิมและมู ลค่า
ยุ ติธรรมต้ องรั บรู้ ในกาไรสะสมต้ นงวดในรอบระยะเวลาบัญชี ท่ีรวมวั นที่เริ่ มต้ นใช้ แนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีครั้งแรก
7.2.9 ณ วั น ที่เ ริ่ มต้ น ใช้ แ นวปฏิบั ติทางการบั ญ ชี ครั้ งแรก กิจการต้ องพิ จารณาจากข้ อเท็จจริ งและ
สถานการณ์ท่ีมีอยู่ ณ วั นที่เริ่ มต้ นใช้ แนวปฏิบัติทางการบัญชี ครั้ งแรกว่ าวิธีการตามที่กล่ าวใน
ย่ อหน้ าที่ 5.6.5 จะก่อให้ เกิดหรื อขยายการจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชี ในกาไรหรือ
ขาดทุนหรือไม่ หากทาให้ เกิดหรือขยายการจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชี กิจการต้ องนา
แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติย้อนหลัง
7.2.9ก ณ วันที่เริ่ มต้ นใช้ แนวปฏิบัติทางการบัญชี ครั้งแรก กิจการอาจเลือกกาหนดให้ สัญญาที่มีอยู่ ณ
วันดังกล่าว ตามย่อหน้ าที่ 2.5 เฉพาะเมื่อกิจการเลือกกาหนดให้ สญ
ั ญาที่คล้ ายคลึงกันทุกสัญญา
การเปลี่ยนแปลงในสินทรั พย์สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากการเลือกกาหนดดังกล่าวให้ รับรู้ในกาไรสะสม
ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ แนวปฏิบัติทางการบัญชีครั้งแรก
7.2.10 ถึงแม้ ว่าจะมีข้อกาหนดในย่อหน้ าที่ 7.2.1 กิจการที่ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการจั ดประเภทรายการ
และการวั ด มู ล ค่ า ตามแนวปฏิบั ติ ท างการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ (ซึ่ ง รวมถึ ง ข้ อ ก าหนดที่เ กี่ ย วกั บ การ
วั ดมู ลค่ าด้ วยราคาทุ นตัดจาหน่ ายสาหรั บสินทรั พย์ทางการเงินและการด้ อยค่ าตามที่กล่ าวใน
หมวดที่ 5.4 และ 5.5) ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่8.35ฌ แต่ไม่จาเป็ นต้ อง
ปรับปรุงรายการในงวดก่อนย้ อนหลัง กิจการอาจปรับปรุงรายการในงวดก่อนย้ อนหลัง ก็ต่อเมื่อ
สามารถทาได้ โดยปราศจากการเข้ าใจถึงปัญหาหลังจากที่เหตุการณ์ได้ เกิดขึ้นแล้ ว หากกิจการไม่
ปรับปรุงรายการในงวดก่อนย้ อนหลัง กิจการต้ องรับรู้ผลต่างระหว่ างมูลค่าตามบั ญชีเดิมและ
มูลค่าตามบัญชี ณ ต้ นงวดของรอบปี บัญชีท่รี วมวันที่เริ่มต้ นใช้ แนวปฏิบัติทางการบัญชี ครั้งแรก
ในกาไรสะสมต้ นงวด (หรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามความเหมาะสม)) ของ
รอบปี บั ญชี ท่ีรวมวั น ที่เริ่ มต้ นใช้ แ นวปฏิบั ติทางการบัญ ชี ครั้ งแรก อย่างไรก็ตาม หากกิจการ
ปรั บปรุงรายการในงวดก่อนย้ อนหลัง งบการเงินที่ปรั บปรุงต้ องสะท้ อนข้ อกาหนดทั้งหมดของ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
7.2.11 หากกิจการจัดทารายงานทางการเงินระหว่ างกาลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การ
รายงานทางการเงิน ระหว่ า งกาล กิจการไม่ จาเป็ นต้ องปฏิบั ติตามข้ อกาหนดของแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีฉบับนี้กับงวดระหว่างกาลงวดก่อนวันที่เริ่มต้ นใช้ แนวปฏิบัติทางการบัญชี ครั้งแรก
หากกิจ การไม่ สามารถปฏิบั ติตามได้ (ดั งที่ก าหนดไว้ ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด)
การด้อยค่า (หมวดที่ 5.5)
7.2.12 เมื่ อ กิ จ การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การด้ อ ยค่ า ในหมวดที่ 5.5 ของแนวปฏิ บั ติ
ทางการบัญชีฉบับนี้เป็ นครั้งแรก กิจการมีทางเลือกการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง ดังนี้
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
7.2.12.1 ถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการด้ อยค่าในหมวดที่ 5.5 โดยปรับปรุงย้ อนหลัง
ตามข้ อก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบั ญ ชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด ตามย่อหน้ าที่ 7.2.10 และ
7.2.13 ถึง 7.2.15 หรือ
7.2.12.2 นอกเหนื อจากข้ อกาหนดการปฏิบั ติในช่ ว งเปลี่ ยนแปลงตามที่ก ล่ าวในย่ อ หน้ า ที่
7.2.13 ถึง 7.2.15 กิจการอาจเลือกปรั บปรุงผลกระทบสะสมเกี่ยวกับการด้ อยค่า
จากการถื อ ปฏิบั ติ ต ามแนวปฏิบั ติ ท างการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ เป็ นครั้ ง แรก โดยรั บ รู้
ผลกระทบสะสมดังกล่าวเป็ นรายการปรับปรุงกับกาไรสะสม ณ วันแรกที่ถือปฏิบัติ
ทั้งนี้กจิ การต้ องเปิ ดเผยการเลือกทางเลือกนี้ หรือ
7.2.12.3 หากการปฏิบัติตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการด้ อยค่าในหมวดที่ 5.5 ของแนวปฏิบัติ
ทางการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ เป็ นครั้ งแรก ท าให้ กิ จ การต้ องรั บ รู้ ค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น
ณ วันแรกที่ถือปฏิบัติสูงกว่าค่าเผื่อผลขาดทุนตามนโยบายการบัญชีเดิมของกิจการ
กิจการอาจเลือกรับรู้ผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลง ณ วันแรกที่ถือปฏิบัติใน
กาไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้ นตรงภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่เริ่มต้ นใช้
แนวปฏิบัติทางการบัญชีครั้งแรก ทั้งนี้กิจการต้ องเปิ ดเผยการเลือกทางเลือกนี้ และ
เปิ ดเผยจานวนผลกระทบสะสมของค่าเผื่อผลขาดทุนที่ยังไม่ได้ รับรู้ และที่รับรู้ใน
กาไรหรือขาดทุนในงวดปัจจุบันทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
7.2.13 ณ วั น ที่ เ ริ่ ม ต้ นใช้ แนวปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี ค รั้ ง แรก กิ จ การต้ องใช้ ข้ อมู ล สนั บ สนุ น และ
สมเหตุสมผลที่สามารถหาได้ โดยไม่ใช้ ต้นทุนหรื อความพยายามที่มากเกินไปที่จะกาหนดความ
เสี่ยงด้ านเครดิต ณ วันที่เครื่ องมือทางการเงินมีการรั บรู้เมื่อเริ่มแรก (หรื อ ณ วันที่กิจการเป็ น
คู่สัญญาที่ไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้ สาหรับภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาคา้ ประกันทาง
การเงิน ตามย่อหน้ าที่ 5.5.7) และเปรี ยบเทียบความเสี่ยงข้ างต้ นกับความเสี่ยงด้ านเครดิต ณ
วันที่เริ่มต้ นใช้ แนวปฏิบัติทางการบัญชีครั้งแรก
อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถใช้ วิธีการพิจารณาความเสี่ยงด้ านเครดิตล่าสุดที่กิจการใช้ อยู่ ก่อน
วั น ที่เ ริ่ มต้ น ใช้ แ นวปฏิบั ติทางการบั ญ ชี ครั้ งแรก และใช้ ข้อมู ลสนั บ สนุ น และสมเหตุ ส มผลที่
สามารถหาได้ โดยไม่ ต้องใช้ ต้นทุ นหรื อความพยายามที่มากเกินไป ในการกาหนดความเสี่ยง
ด้ า นเครดิ ตเสมื อ นเริ่ มแรกเพื่ อ ทดแทนความเสี่ยงด้ า นเครดิ ต ณ วั น ที่เ ครื่ อ งมื อ ทางการเงิน
มีการรับรู้เมื่อเริ่มแรก (หรื อ ณ วันที่กิจการเป็ นคู่สัญญาที่ไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้ สาหรั บ
ภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาคา้ ประกันทางการเงิน)
7.2.14 เมื่อพิ จารณาว่ าความเสี่ยงด้ านเครดิตมีการเพิ่ มขึ้ นอย่ า งมีนั ยสาคัญนั บ จากวั น ที่รับรู้ รายการ
เมื่อเริ่มแรกหรือไม่ กิจการที่อาจปฏิบัติดังนี้
7.2.14.1 ปฎิบัติตามข้ อกาหนดในย่ อหน้ าที่ 5.5.11 และย่ อหน้ าที่ ข5.5.22 ถึง ข5.5.24
และ
7.2.14.2 ปฎิ บั ติตามข้ อ สัน นิ ษฐานที่สามารถโต้ แ ย้ งได้ ตามย่ อหน้ าที่ 5.5.12 สาหรั บการ
ค้ า งช าระการจ่ า ยเงิ น ตามสั ญ ญาเกิน กว่ า 30 วั น หากกิ จ การจะน าข้ อ ก าหนด
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
เกี่ยวกับการด้ อยค่ามาถือปฏิบัติ โดยระบุว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้ านเครดิต
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ตั้ ง แต่ การรั บ รู้ รายการเมื่ อเริ่ มแรกของเครื่ องมื อทางการเงิ น
โดยอาศัยข้ อมูลการค้ างชาระเกินกาหนดเป็ นเกณฑ์
7.2.15 ณ วั น ที่ เ ริ่ ม ต้ น ใช้ แ นวปฏิบั ติ ท างการบั ญ ชี ค รั้ ง แรก หากการพิ จ ารณาว่ า มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ นของ
ความเสี่ยงด้ านเครดิตอย่างมีนัยสาคัญตั้งแต่การรั บรู้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อไม่ จะใช้ ต้นทุ น
หรื อ ความพยายามที่ ม ากเกิ น ไป กิ จ การต้ อ งรั บ รู้ ค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น ด้ ว ยจ านวนเงิ น เท่ า กั บ
ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ตที่คาดว่ า จะเกิดขึ้ นตลอดอายุ ณ แต่ ละวั น ที่ร ายงานจนกว่ า เครื่ อ งมื อ
ทางการเงินดังกล่าวถูกตัดรายการ (เว้ นแต่เครื่องมือทางการเงินนั้นมีความเสี่ยงด้ านเครดิตต่า
ณ วันที่รายงาน ให้ ถือปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 7.2.14.1)

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงสาหรับการบัญชีป้องกันความเสีย่ ง (บทที่ 6)
7.2.16 เมื่อกิจการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับนี้เป็ นครั้งแรก สาหรั บการบริ หารความเสี่ยง
แบบพลวัต (dynamic risk management) กิจการอาจถือปฏิบัติตามแนวทางที่ป ฏิบั ติอ ยู่ ต่ อ ไป
หรื อแนวทางปฏิบัติอ่ ืนแทนข้ อกาหนดในบทที่ 6 ของแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับนี้ โดยต้ อง
ปฏิบัติกบั ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยงแบบพลวัตทั้งหมด
โดยทั่วไปการบริหารความเสี่ยงแบบพลวัตได้ (dynamic risk management) จะมีลักษณะดังต่อไปนี้
7.2.16.1 เป็ นการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินที่ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยง
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (open portfolio) โดยมีการเพิ่มขึ้นของฐานะเปิ ดต่อ
ความเสี่ยงใหม่ ๆ อย่างสม่าเสมอ และฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงที่มีอยู่น้ันได้ หมดไป
และ
7.2.16.2 เมื่อรู ปแบบของความเสี่ยงของกลุ่ มสินทรั พ ย์ ทางการเงินนั้ น มีการเปลี่ ยนแปลงไป
การบริหารความเสี่ยงก็จะถูกปรับเปลี่ยนอย่างสม่าเสมอเพื่อตอบสนองต่อฐานะความ
เสี่ยงสุทธิท่เี ปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ การบริ หารความเสี่ยงแบบพลวั ต (dynamic risk management) อาจมีลักษณะบาง
ประการดังต่อไปนี้
7.2.16.3 สาหรั บการบริ หารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย อาจมีวัตถุ ประสงค์เพื่ อรั กษารายได้
ดอกเบี้ยสุทธิจากกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินที่ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงมีการปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา (open portfolio) ให้ อยู่ในช่วงเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งผันแปรไปตาม
อัตราดอกเบี้ยตลาด
7.2.16.4 การบริ หารความเสี่ยงทางการเงิ นที่อ าจนามาใช้ กับกลุ่ มสินทรั พย์ ทางการเงินที่
ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงมีการเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา (open portfolio) ที่มีฐานะ
เปิ ดต่ อ ความเสี่ยงที่อ้างอิงจากประมาณการของปริ มาณ และ/หรื อ ช่ วงเวลาของ
กระแสเงินสด (ตัวอย่างเช่น ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงที่อ้างอิงกับพฤติกรรม)
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7.2.16.5 กลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ บ ริ ห ารจั ด การนั้ น มี เ พี ย งความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ นจาก
ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงจากแหล่งภายนอกกิจการเท่านั้น
7.2.17 กิจการต้ องถือปฏิบัติข้อกาหนดของการบั ญชี ป้องกันความเสี่ยงของแนวปฏิบัติทางการบั ญ ชี
ฉบับนี้แบบเปลี่ยนทันที เว้ นแต่ท่ไี ด้ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 7.2.21
7.2.18 ในการถือปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยงนับจากวันที่เริ่ มต้ นการปฏิบัติตามข้ อกาหนด
ของการบั ญชี ป้องกัน ความเสี่ยงตามแนวปฏิบั ติทางการบัญ ชี ฉบับนี้ เงื่อนไขทั้งหมดต้ อ งเข้ า
เงื่อนไขการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ณ วันดังกล่าว
7.2.19 ในกรณีท่กี ิจการมีการป้ องกันความเสี่ยงก่อนวันที่ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับนี้
เป็ นครั้ ง แรก และการป้ องกั น ความเสี่ ย งดั ง กล่ า วเป็ นไปตามเงื่ อ นไขของการบั ญ ชี ป้ องกั น
ความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับนี้ (ดูย่อหน้ าที่ 6.4.1) หลังจากที่คานึงถึงการปรับ
สมดุ ลของความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงในช่ ว งการเปลี่ ยนแปลงแล้ ว (ดู ย่อหน้ า ที่
7.2.20.2) กิจการสามารถใช้ การบัญชีป้องกันความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับนี้
ต่อไปได้
นอกเหนื อ จากข้ อ ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 7.2.20 ถึ ง 7.2.21 หากการป้ องกั น ความเสี่ ย งใด
เป็ นไปตามเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับนี้ ณ วันที่
ถือปฏิบัติเป็ นครั้งแรก ให้ กิจการปรั บปรุงรายการผลกระทบสะสมที่เกิดจากการใช้ แนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีฉบับนี้เป็ นครั้งแรก ดังนี้
7.2.19.1 สาหรับการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม ให้ รับรู้ผลกระทบสะสมเป็ นรายการ
ปรับปรุงกับกาไรสะสม ณ วันแรกที่นาแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
7.2.19.2 ส าหรั บ การป้ องกั น ความเสี่ ย งในกระแสเงิ น สดและการป้ องกั น ความเสี่ ย งของ
เงินลงทุนสุทธิของหน่วยงานต่างประเทศ
7.2.19.2.1 ผลกระทบสะสมจากการป้ องกันความเสี่ยงส่วนที่มีประสิทธิผล ให้ ถือ
เป็ นรายการปรับปรุงกับองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันแรก
ที่นาแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
7.2.19.2.2 ผลกระทบสะสมจากการป้ องกัน ความเสี่ยงส่ ว นที่ไม่ มีป ระสิทธิ ผ ล
ให้ ถือเป็ นรายการปรั บปรุงกับกาไรสะสม ณ วันแรกที่นาแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
7.2.20 ณ วันแรกที่ถือปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
7.2.20.1 กิ จ การอาจเริ่ ม ใช้ ข้ อ ก าหนดของการบั ญ ชี ป้ องกั น ความเสี่ ย งตามแนวปฏิบั ติ
ทางการบัญชี ฉบับนี้ในเวลาเดียวกับที่กิจการยุติการปฏิบัติตามข้ อกาหนดการบัญชี
ป้ องกันความเสี่ยงที่ใช้ อยู่เดิม และ
7.2.20.2 กิจการต้ องพิจารณาอัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงตามข้ อกาหนดการบัญชีป้องกัน
ความเสี่ยงที่ใช้ อยู่ เดิมเป็ นจุ ดเริ่ มต้ นในการปรั บสมดุ ลอัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยง
ของความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ (ถ้ าสามารถปฏิบัติได้ ) ผลกาไร
หรือขาดทุนจากการปรับสมดุลดังกล่าวต้ องรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
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7.2.21 นอกเหนือจากการถือปฏิบัติแบบเปลี่ยนทันทีเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยงตามที่กาหนด
ในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
7.2.21.1 กิ จ การต้ อ งน าการบั ญ ชี ส าหรั บ มู ล ค่ า ตามเวลาของสิ ท ธิ เ ลื อ กย่ อ หน้ า ที่ 6.5.15
มาถือปฏิบัติแบบปรั บย้ อนหลั ง หากตามแนวทางที่ใช้ อยู่ เดิม เฉพาะเมื่อการเปลี่ ยนแปลง
ของมู ลค่ าที่แ ท้ จริ งของสิทธิเ ลื อกมีการเลือกกาหนดให้ เป็ นเครื่ องมือ ที่ใช้ ป้องกัน
ความเสี่ยงในความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง การปรับย้ อนหลังให้ ถือปฏิบัติ
เฉพาะกั บ ความสั ม พั น ธ์ ข องการป้ องกั น ความเสี่ ย งที่ มี อ ยู่ ณ วั น เริ่ ม ต้ นของ
รอบระยะเวลาบัญชีท่นี ามาเปรียบเทียบแรกสุดหรือเมื่อมีการเลือกกาหนดภายหลัง
7.2.21.2 กิจ การอาจน าการบั ญ ชี ส าหรั บ องค์ ป ระกอบราคาล่ ว งหน้ า ของสัญ ญาฟอร์ เวิ ร์ ด
ตามย่อหน้ าที่ 6.5.16 มาถือปฏิบัติแบบปรับย้ อนหลัง หากตามแนวทางที่ใช้ อยู่เดิม
เฉพาะเมื่อการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบราคาปั จจุ บันของสัญญาฟอร์เวิร์ดมีการ
เลือกกาหนดให้ เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงในความสัมพันธ์ของการป้ องกัน
ความเสี่ยง การปรั บย้ อนหลั งให้ ถือปฏิบัติเฉพาะกับความสัมพั นธ์ของการป้ องกัน
ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ วันเริ่ มต้ นของรอบระยะเวลาบัญชีท่นี ามาเปรี ยบเทียบแรกสุด
หรือเมื่อมีการเลือกกาหนดภายหลัง นอกจากนี้ หากกิจการเลือกปรับย้ อนหลังสาหรับ
การบัญชีดังกล่าว การปรับย้ อนหลังนี้ต้องถือปฏิบัติกับความสัมพันธ์ของการป้ องกัน
ความเสี่ยงทั้งหมดซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขการเลือกดังกล่าว (เช่น การปฏิบัติในช่วง
เปลี่ ยนแปลงนี้ ไม่ มี ทางเลื อกข้ างต้ นส าหรั บปฏิบั ติ เป็ นรายความสั มพั นธ์ ข องการ
ป้ องกันความเสี่ยงได้ การบัญชีสาหรับส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(ดู ย่อ หน้ า ที่ 6.5.16) อาจถือปฏิบั ติโดยปรั บ ย้ อนหลั ง สาหรั บ ความสัมพั น ธ์ข อง
การป้ องกั น ความเสี่ ย งซึ่ ง มี อ ยู่ ณ วั น เริ่ ม ต้ น ของรอบระยะเวลาบั ญ ชี ท่ี น ามา
เปรียบเทียบแรกสุดหรือเมื่อมีการเลือกกาหนดภายหลัง
7.2.21.3 กิ จ การต้ อ งถื อ ปฏิบั ติ แ บบย้ อ นหลั ง ส าหรั บ ข้ อ ก าหนดตามย่ อ หน้ า ที่ 6.5.6 ที่ว่ า
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ป้ องกั น ความเสี่ ย งไม่ ถื อ ว่ า หมดอายุ ห รื อ ยกเลิ ก หาก มี ลั ก ษณะ

ดังต่อไปนี้
7.2.21.3.1 ผลทางกฎหมายหรื อ ข้ อบั งคับ หรื อผลจากการออกกฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับทาให้ คู่สัญญาของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงตกลงกัน
ให้ คู่สัญญาหักบัญชีไม่ว่าจะหนึ่งรายหรือหลายรายเข้ ามาเป็ นคู่สัญญา
ใหม่ของแต่ละฝ่ ายแทนที่คู่สญ
ั ญาเดิม และ
7.2.21.3.2 การเปลี่ ย นแปลงอื่ น (ถ้ า มี ) ในเครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ป้ องกั น ความเสี่ ย ง
ให้ จากัดเพียงเท่าที่จาเป็ นเพื่อทาให้ เกิดการทดแทนคู่สญ
ั ญาดังกล่าว
7.2.21.4 กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดในส่วนที่ 6.8 แบบปรั บย้ อนหลัง การปรั บย้ อนหลัง
ให้ ปฏิบัติเมื่อความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงนั้นคงอยู่ ณ วันเริ่มต้ นของ
รอบระยะเวลารายงานที่กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดดังกล่ าวเป็ นครั้งแรกหรือ
เมื่อมีการเลื อกกาหนดความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงหลั งจากนั้ น และ
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ถื อ ปฏิบั ติกับ จ านวนเงิ น ที่สะสมอยู่ ในบั ญชี สารองสาหรั บ การป้ องกัน ความเสี่ยง
ในกระแสเงินสดที่คงอยู่ ณ วันเริ่มต้ นของรอบระยะเวลารายงานที่กิจการถือปฏิบัติ
ตามข้ อกาหนดดังกล่าวเป็ นครั้งแรก

บทที่ 8 การเปิ ดเผยข้อมูล
ประเภทของเครือ่ งมือทางการเงินและระดับของการเปิ ดเผยข้อมูล
8.1

ในกรณีท่ีแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับนี้กาหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมู ลตามประเภทของเครื่ องมือ
ทางการเงิน กิจการต้ องจัดกลุ่มเครื่องมือทางการเงินเป็ นประเภทต่างๆ ให้ เหมาะสมกับลักษณะ
ของข้ อมูลที่เปิ ดเผย และคานึงถึงลักษณะของเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าวด้ วย กิจการต้ องให้
ข้ อมูลที่เพี ยงพอ เพื่ อให้ สามารถกระทบยอดกับรายการรายบรรทัดที่แสดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงินได้

ความมีนยั สาคัญของเครือ่ งมือทางการเงินต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
8.2

กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล เพื่อ ให้ผู ใ้ ช้ง บการเงิ น สามารถประเมิ น ความมี น ยั ส าคัญของ
เครือ่ งมือทางการเงินต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงิน
ประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน

8.3

กิจการต้ องเปิ ดเผยมูลค่าตามบัญชีของเครื่ องมือทางการเงินแต่ ละประเภทในงบแสดงฐานะ
การเงินหรื อในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามที่กาหนดในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
ดังต่อไปนี้
8.3.1 สินทรั พย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน โดยให้ แยก
แสดงระหว่ า ง (1) สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่กิ จ การก าหนดให้ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนในการรั บรู้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อในภายหลั งตามที่
กาหนดในย่ อ หน้ า ที่ 6.7.1 และ (2) เงินลงทุ นในหลักทรั พย์เพื่ อค้ า และสิน ทรั พ ย์
ทางการเงินที่กาหนดให้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนตามที่กาหนด
ในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
8.3.2 หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน โดยให้ แยกแสดง
ระหว่ าง (1) หนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ กิ จ การก าหนดให้ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุนในการรับรู้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรือในภายหลังตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่
6.7.1 และ (2) หนี้สินทางการเงินที่เป็ นไปตามคานิยามการถือไว้ เพื่ อค้ าในแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีฉบับนี้
8.3.3 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่าย
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หนี้สนิ ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่าย
สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จ อื่น
โดยให้ แยกแสดงระหว่าง (1) เงินลงทุนในตราสารหนี้ และ (2) เงินลงทุนในตราสารทุน
ตามที่กาหนดในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
ในกรณีท่กี ิจการกาหนดให้ สินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงิน) วัดมูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน แทนการวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นหรือราคาทุนตัดจาหน่าย กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้
8.4.1 ฐานะเปิ ดสูงสุดต่อ ความเสีย่ งด้านเครดิ ตของสิน ทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของ
สินทรัพย์ทางการเงิน) (ดูย่อหน้ าที่ 8.30.1) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
8.4.2 จานวนเงินของฐานะเปิ ดสูงสุดต่ อความเสี่ยงด้ านเครดิตที่ลดลงจากอนุ พันธ์ด้านเครดิ ต
ที่เกี่ยวข้ องหรือเครื่องมือทางการเงินที่คล้ ายคลึงกัน (ดูย่อหน้ าที่ 8.30.2)
8.4.3 จานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่ม
ของสินทรั พย์ทางการเงิน) ในระหว่ างรอบระยะเวลารายงานและผลสะสมของการ
เปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง เป็ นผลมาจากการเปลี่ ย นแปลงของความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ของ
สินทรัพย์ทางการเงิน จานวนเงินดังกล่าวสามารถกาหนดตามข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
8.4.3.1 จานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
ซึ่งไม่ได้ เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดที่ทาให้ เกิดความเสีย่ ง
ด้านตลาด หรือ
8.4.3.2 จานวนเงินซึ่งกาหนดโดยวิธีการอื่นซึ่งกิจการเชื่อว่าแสดงถึงจานวนเงินของ
การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น อั น เป็ นผล
มาจากการเปลี่ ย นแปลงความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ของสิ น ทรั พ ย์ ไ ด้ อ ย่ า ง
เที่ยงธรรมมากกว่า
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดที่ทาให้ เกิดความเสี่ยงด้ านตลาด ได้ แก่ การเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ย ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรื อ
ดัชนีราคาหรือดัชนีอตั รา ที่สงั เกตได้ ในตลาด (ที่เป็ นค่าเทียบเคียง)
8.4.4 จานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุ พันธ์ด้านเครดิตที่เกี่ยวข้ อง
หรื อเครื่ องมือทางการเงินที่คล้ ายคลึงกัน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่ างรอบระยะเวลารายงาน
และผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่วันที่กิจการกาหนดให้ สินทรัพย์ทางการเงิน
วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
ในกรณีท่กี ิจการกาหนดให้ หนี้สินทางการเงินวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
ตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 4.2.2 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่องมือ
ทางการเงิน และต้ องแสดงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิตของหนี้สิน
ดังกล่าวในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ดูย่อหน้ าที่ 5.6.5) กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้
8.5.1 ผลสะสมของจานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงิน
ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเปลี่ ย นแปลงของความเสี่ ย งด้ านเครดิ ต ของหนี้ สิ นดั งกล่ า ว
8.3.4
8.3.5

8.4

8.5

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 41/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

67

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย

8.5ก

8.6

(ดู ย่ อหน้ าที่ ข5.6.13 ถึ ง ข5.6.20 ส าหรั บแนวทางการพิ จ ารณาผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิตของหนี้สนิ )
8.5.2 ความแตกต่างระหว่ างมู ลค่าตามบัญชี ของหนี้ สินทางการเงินและมู ลค่าที่กิจการต้ อ ง
จ่ายชาระตามสัญญาแก่ผ้ ูถือครองภาระผูกพัน ณ วันครบกาหนดสัญญา
8.5.3 การโอนผลสะสมของกาไรหรือขาดทุนภายในส่วนของเจ้ าของในระหว่างรอบระยะเวลา
รายงาน รวมทั้งเหตุผลของการโอนดังกล่าว
8.5.4 จานวนเงินที่แสดงในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่น (ถ้ ามี) ซึ่ งรั บรู้ เมื่อมีการตัดรายการ
สาหรับหนี้สนิ ที่ถูกตัดรายการในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน
ในกรณีท่ีกิจการกาหนดให้ หนี้สินทางการเงินวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
ตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 4.2.2 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน และต้ องแสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมทั้งหมดของหนี้สนิ ดังกล่าว (รวมถึง
ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงของความเสี่ยงด้ า นเครดิ ตของหนี้ สิน ) ในก าไรหรื อ ขาดทุ น
(ดูย่อหน้ าที่ 5.6.5 และ 5.6.6) กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้
8.5ก.1 จานวนเงินของการเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ายุ ติธรรมของหนี้สินทางการเงิน ในระหว่ าง
รอบระยะเวลารายงานและผลสะสมของการเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง เป็ นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิตของหนี้สินดังกล่าว (ดูย่อหน้ าที่ ข5.6.13
ถึง ข5.6.20 สาหรับแนวทางการพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง
ด้ านเครดิตของหนี้สนิ ) และ
8.5ก.2 ความแตกต่างระหว่ างมู ลค่าตามบัญชี ของหนี้ สินทางการเงินและมู ลค่าที่กิจการต้ อ ง
จ่ายตามสัญญาแก่ผ้ ูถือครองภาระผูกพัน ณ วันครบกาหนดสัญญา
นอกจากนี้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้
8.6.1 คาอธิบายอย่ างละเอียดของวิ ธีท่ีกิจการใช้ เพื่ อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในย่ อหน้ าที่
8.4.3 8.5.1 และ 8.5ก.1 และย่ อหน้ าที่ 5.6.5.1 รวมถึงคาอธิบายเหตุ ผลที่วิ ธี ก าร
ดังกล่าวมีความเหมาะสม
8.6.2 ในกรณี ท่ีกิ จ การเชื่ อ ว่ า การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ไม่ ว่ า จะในงบแสดงฐานะการเงิ น หรื อ
ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามข้ อ ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 8.4.3
8.5.1 หรือ 8.5ก.1 หรือย่อหน้ าที่ 5.6.5.1 ไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินอันเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
ความเสี่ ยงด้ านเครดิ ตอย่ างเที่ยงธรรม กิจการต้ องเปิ ดเผยเหตุ ผลซึ่ งน าไปสู่ข้ อสรุ ป
ดังกล่าวและปัจจัยที่กจิ การเชื่อว่าเกี่ยวข้ องด้ วย
8.6.3 คาอธิบายอย่างละเอียดของวิธีการที่กิจการใช้ ในการพิ จารณาว่ าการแสดงผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิตของหนี้สินในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จะก่อให้ เกิดหรื อเพิ่ มการจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชีของกาไรหรื อขาดทุน
หรื อ ไม่ (ดู ย่อ หน้ า ที่ 5.6.5 และ 5.6.6) หากกิจการต้ องแสดงผลกระทบของการ
เปลี่ ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิตของหนี้สินในกาไรหรื อขาดทุ น (ดู ย่อหน้ าที่
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5.6.6) กิจการต้ องเปิ ดเผยคาอธิบายอย่า งละเอียดของความสัมพั นธ์เชิ งเศรษฐกิจ
ตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ ข5.6.6 ด้ วย
การจัดประเภทรายการใหม่
8.7ก

8.7ข

8.7ค

8.7ง

หากในรอบระยะเวลารายงานปั จจุ บันหรือรอบระยะเวลารายงานก่อนหน้ า กิจการจัดประเภท
รายการใหม่ สาหรั บ สิน ทรั พ ย์ ทางการเงิน ใดๆ ตามที่กาหนดในย่ อ หน้ า ที่ 4.4.1 กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับแต่ละเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
8.7ก.1 วันที่จัดประเภทรายการใหม่
8.7ก.2 คาอธิบายเชิงคุณภาพของผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ
8.7ก.3 จานวนเงินที่จัดประเภทรายการใหม่ ทั้งเข้ าและออกในแต่ละประเภท
สาหรับแต่ละรอบระยะเวลารายงานภายหลังการจัดประเภทรายการใหม่จนกระทั่งการตัดรายการ
กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ลดั งต่ อ ไปนี้ ส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ ท่ีถู ก จั ดประเภทรายการใหม่ อ อกจาก
ประเภทหลักทรัพย์เพื่อค้ า ไปเป็ นประเภทที่วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 4.4.1
8.7ข.1 อัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงที่กาหนด ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่ และ
8.7ข.2 ดอกเบี้ยรับที่กจิ การรับรู้
ตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจาปี ล่ าสุด หากกิจการจัดประเภทรายการใหม่สาหรับ
สินทรั พย์ทางการเงินออกจากประเภทหลักทรั พย์เผื่อขายไปเป็ นประเภทตราสารหนี้ ที่จ ะถื อ
จนครบก าหนด หรื อ ออกจากประเภทหลั กทรั พย์เพื่ อค้ า ไปเป็ นประเภทตราสารหนี้ ที่จ ะถื อ
จนครบกาหนดหรือหลักทรัพย์เผื่อขาย กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
8.7ค.1 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ
8.7ค.2 ผลกาไรหรื อขาดทุ นจากมู ลค่ า ยุ ติธรรมที่รับรู้ ในกาไรหรื อ ขาดทุ น หรื อกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างรอบระยะเวลารายงานที่จะเกิดขึ้น หากสินทรัพย์ทางการเงินนั้น
ไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับการขายหรือการโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้ท่จี ะถือจนครบ
กาหนดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
8.7ง.1 จานวนต้ นทุนตัดจาหน่ายของหลักทรัพย์ท่มี ีการขายหรือการโอนเปลี่ยน
8.7ง.2 จานวนรวมของรายการกาไรหรือขาดทุนสุทธิท่เี กิดขึ้น
8.7ง.3 จานวนรวมของรายการกาไรหรือขาดทุนสุทธิท่ยี ังไม่เกิดขึ้น
8.7ง.4 สถานการณ์ อ าจทาให้ กิจ การต้ อ งเปลี่ ยนความตั้ ง ใจที่จ ะถื อ ตราสารหนี้ ไปจนครบ
กาหนดโดยที่ไม่จาเป็ นต้ องทบทวนความตั้งใจที่จะถือตราสารหนี้รายการอื่นไปจนครบ
กาหนด ตามย่อหน้ าที่ 4.1.5 ของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ ที่ทาให้ กิจการขาย
หรือโอนเปลี่ยนตราสารนั้น
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การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน
8.8ก

8.8ข

8.8ค

8.8ง

การเปิ ดเผยข้ อมูลในย่อหน้ าที่ 8.8ข ถึง 8.8จ เป็ นข้ อกาหนดเพิ่มเติมในการเปิ ดเผยข้ อมูลอื่นๆ
ของแนวปฏิบั ติ ท างการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ และให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ส าหรั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่รั บ รู้
ทุ ก รายการแล้ ว ซึ่ ง หั ก กลบลบหนี้ ได้ ต ามที่ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 42 ของมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน นอกจากนี้ การเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าว
ถื อ ปฏิบั ติ กับ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่รั บ รู้ แ ล้ ว และอยู่ ภ ายใต้ ข้ อ ตกลงหลั ก ของการหั ก กลบ
ที่มีผลบังคับใช้ หรือข้ อตกลงที่คล้ ายคลึงกัน โดยไม่คานึงว่ารายการดังกล่าวหักกลบลบหนี้ตามที่
กาหนดในย่อหน้ าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 หรือไม่
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่ช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถประเมินผลกระทบหรื อผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากข้ อตกลงการหั กกลบที่มีต่อฐานะการเงินของกิจการ ซึ่ งรวมถึงผลกระทบหรื อ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของสิทธิในการหั กกลบที่เกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์ทางการเงินที่รับรู้และ
หนี้สนิ ทางการเงินที่รับรู้ของกิจการซึ่งอยู่ภายใต้ ขอบเขตของย่อหน้ าที่ 8.8ก
เพื่ อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในย่ อหน้ าที่ 8.8ข กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเชิงปริ มาณแยกจากกัน
สาหรั บสินทรั พย์ทางการเงินที่รับรู้ และหนี้ สินทางการเงินที่รับรู้ ซึ่ งอยู่ ภายใต้ ขอบเขตของย่ อ
หน้ าที่ 8.8ก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ดังต่อไปนี้
8.8ค.1 จานวนเงินขั้นต้ น (gross amount) ของสินทรั พย์ทางการเงินที่รับรู้และหนี้สินทางการเงิ น
ที่รับรู้
8.8ค.2 จ านวนเงิ นที่ หั กกลบลบหนี้ ได้ ตามเงื่ อนไขในย่ อหน้ าที่ 42 ของมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน เมื่อคานวณจานวนเงินสุทธิ ท่ี
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
8.8ค.3 จานวนเงินสุทธิท่แี สดงในงบแสดงฐานะการเงิน
8.8ค.4 จานวนเงินที่อยู่ ภายใต้ ข้อตกลงหลั กของการหั กกลบที่มีผลบั งคับใช้ หรื อข้ อตกลงที่
คล้ ายคลึงกัน ซึ่งไม่ได้ นามารวมอยู่ในย่อหน้ าที่ 8.8ค.2 ซึ่งรวมถึง
8.8ค.4.1 จ านวนเงิ น ที่เกี่ ยวข้ องกั บเครื่ องมื อทางการเงิ นที่รั บรู้ ซึ่ งไม่ เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของการหักกลบบางข้ อหรื อทุกข้ อในย่ อหน้ าที่ 42 ของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 32 และ
8.8ค.4.2 จานวนเงินที่เกี่ยวข้ องกับหลักประกันทางการเงิน (รวมถึงหลักประกันเงินสด)
และ
8.8ค.5 จานวนเงินสุทธิหลั งหั กจานวนเงินในย่ อหน้ าที่ 8.8ค.4 จากจานวนเงินในย่ อหน้ าที่
8.8ค.3 ข้ างต้ น
ข้ อมูลที่กาหนดในย่อหน้ านี้ต้องแสดงในรูปแบบตาราง แยกระหว่ างสินทรั พย์ทางการเงินและ
หนี้สนิ ทางการเงิน เว้ นแต่การแสดงด้ วยรูปแบบอื่นเหมาะสมกว่า
จานวนเงินรวมที่เปิ ดเผยตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 8.8ค.4 สาหรับเครื่องมือทางการเงิน หนึ่ง
ต้ องไม่เกินกว่าจานวนเงินที่เปิ ดเผยตามย่อหน้ าที่ 8.8ค.3 สาหรับเครื่องมือทางการเงินนั้น
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8.8จ

8.8ฉ

กิจการต้ องเปิ ดเผยคาอธิบายเกี่ยวกับสิทธิในการหั กกลบที่เกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์ทางการเงิน
ที่รับรู้ และหนี้ สินทางการเงิ นที่รับรู้ ของกิจการ ซึ่ งอยู่ ภายใต้ ข้อ ตกลงหลั ก ของการหั ก กลบที่มี
ผลบังคับใช้ และข้ อตกลงที่คล้ ายคลึงกัน ซึ่งเปิ ดเผยตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 8.8ค.4 รวมถึง
ลักษณะของสิทธิเหล่านั้นด้ วย
หากข้ อมู ลที่ก าหนดในย่ อหน้ าที่ 8.8ข ถึง 8.8จ ถู กเปิ ดเผยในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น
มากกว่าหนึ่งข้ อ กิจการต้ องอ้ างอิงระหว่างหมายเหตุประกอบงบการเงินเหล่านั้นด้ วย
หลักประกัน

8.9

8.10

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทุกข้ อต่อไปนี้
8.9.1 มู ลค่ าตามบั ญชี ของสินทรั พย์ทางการเงินที่กิจการนาไปวางเป็ นหลั กประกันสาหรั บ
หนี้ สินหรื อหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงจานวนเงินดังกล่ าวที่จัดประเภทรายการใหม่
ตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 3.2.23.1 และ
8.9.2 ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการวางหลักประกัน
ในกรณีท่ีกิจการถือครองหลั กประกัน (ไม่ ว่าจะเป็ นสินทรั พย์ทางการเงิน หรื อไม่ ใช่ สินทรั พ ย์
ทางการเงิน) และมีสิทธิในการนาหลักประกันไปขายหรือวางเป็ นประกันต่ออีกทอดหนึ่ง โดยที่
เจ้ าของหลักประกันนั้นไม่ได้ ผิดสัญญา กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทุกข้ อต่อไปนี้
8.10.1 มูลค่ายุติธรรมของหลักประกันที่กจิ การถือครอง
8.10.2 มู ลค่ ายุ ติธรรมของหลั กประกันที่นาไปขายหรื อวางเป็ นประกันต่ ออีกทอดหนึ่ ง และ
เปิ ดเผยว่ากิจการมีภาระผูกพันที่จะต้ องส่งคืนหลักประกันหรือไม่ และ
8.10.3 ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ หลักประกัน
บัญชีค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิต

8.11ก มูลค่าตามบัญชีของตราสารหนี้เผื่อขาย จะไม่ลดมูลค่าลงด้ วยค่าเผื่อผลขาดทุน และกิจการต้ องไม่
แสดงค่าเผื่อผลขาดทุนแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นยอดหักมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม กิจการต้ องเปิ ดเผยค่าเผื่อผลขาดทุนในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
เครือ่ งมือทางการเงินแบบผสมซึ่งประกอบด้วยอนุพนั ธ์แฝงหลายรายการ
8.12

ในกรณี ท่ี กิ จ การออกเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบของหนี้ สิ น และ
ส่วนของเจ้ าของ (ดู ย่อหน้ าที่ 28 ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการ
เครื่องมือทางการเงิน) และเครื่องมือทางการเงินนั้นประกอบด้ วยอนุพันธ์แฝงหลายรายการซึ่ง
มูลค่าของอนุ พันธ์แฝงเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กัน (เช่น ตราสารหนี้แปลงสภาพที่ให้ สิทธิผ้ ูออกใน
การเรียกคืนก่อนกาหนด) กิจการต้ องเปิ ดเผยการคงอยู่ของลักษณะเหล่านั้น
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การผิดสัญญาและการละเมิดสัญญา
8.13

8.14

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทุกข้ อต่อไปนี้ สาหรับเงินกูย้ ืมที่รับรู้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
8.13.1 รายละเอียดของการผิ ดสัญ ญาเกี่ยวกับเงิ น ต้ น ดอกเบี้ ย เงิน สดหรือ สิน ทรัพ ย์อ่ืน
ที่สารองไว้ เ พื่ อ ชาระหนี้ สิน ( sinking fund) หรือข้ อกาหนดในการไถ่ถอนเงินกู้ยืม
ดังกล่าว ที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน
8.13.2 มูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมที่ผิดสัญญา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ
8.13.3 เปิ ดเผยว่ากิจการได้ แก้ ไขการผิดสัญญาหรือมีการเจรจาปรับเงื่อนไขของเงินกู้ยืมใหม่
หรือไม่ ก่อนที่จะได้ รับอนุมัติให้ ออกงบการเงิน
ในกรณีท่กี จิ การมีการละเมิดเงื่อนไขข้ อตกลงการกู้ยืม นอกเหนือจากที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 8.13
ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน และการละเมิดดังกล่าวอนุญาตให้ ผ้ ูให้ กู้ยืมเรียกร้ องให้ กจิ การ
จ่ ายชาระหนี้คืนเร็วขึ้น กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลในลั กษณะเดียวกันกับที่กาหนดในย่ อหน้ าที่
8.13 (เว้ นแต่การละเมิดดังกล่าวจะได้ รับการแก้ ไขแล้ ว หรือมีการเจรจาปรับเงื่อนไขของเงิน
กู้ยืมใหม่ ก่อนหรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายการรายได้ ค่าใช้จ่าย ผลกาไรหรือขาดทุน

8.15

กิจการต้ องเปิ ดเผยรายการรายได้ ค่าใช้ จ่าย ผลกาไรหรือขาดทุนดังต่อไปนี้ ในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8.15.1 ผลกาไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิท่เี กิดจากรายการต่อไปนี้
8.15.1.1 สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน โดยให้ แยกแสดงระหว่างผลกาไรสุทธิหรือขาดทุน
สุทธิท่เี กิดจากสินทรั พย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงินที่กาหนดให้
วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนในการรับรู้รายการเมื่อ
เริ่ มแรก หรื อในภายหลังตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 6.7.1 และผลกาไร
สุทธิหรือขาดทุนสุทธิท่เี กิดจากสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน
ที่ต้องวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนตามที่กาหนดใน
แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ (เช่น หนี้สินทางการเงินที่เป็ นไปตามคา
นิยามถือไว้ เพื่ อค้ าในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ ) สาหรั บหนี้สินทาง
การเงินที่วัดมู ลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน กิจการต้ อง
แยกแสดงระหว่างผลกาไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
และจานวนเงินที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
8.15.1.2 หนี้สนิ ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่าย
8.15.1.3 ตราสารหนี้ท่จี ะถือจนครบกาหนด
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8.15.1.4 เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งจัดประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
8.15.1.5 หลั ก ทรั พ ย์ เ ผื่ อ ขายตามที่ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 4.1.3 โดยแยกแสดง
ระหว่างผลกาไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่าง
รอบระยะเวลารายงานและผลกาไรหรือขาดทุนที่จัดประเภทรายการใหม่
จากก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ อื่ น สะสมไปยั ง ก าไรหรื อ ขาดทุ น ส าหรั บ
รอบระยะเวลารายงานเมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
8.15.2 ดอกเบี้ยรับรวมและดอกเบี้ยจ่ายรวม (ซึ่งคานวณโดยใช้ วิธีดอกเบี้ยที่แท้ จริง) สาหรับ
สินทรั พย์ทางการเงิน ที่วั ดมู ลค่ าด้ ว ยราคาทุ น ตัดจ าหน่ า ยหรื อ ที่วัดมู ลค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 4.1.3 (แสดงจานวน
ดังกล่าวแยกจากกัน) หรื อหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรหรือขาดทุน
8.15.3 รายได้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียม (นอกเหนือจากจานวนเงินที่รวมใน
การคานวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริง) ที่เกิดจาก
8.15.3.1 สินทรั พย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่ไม่ ได้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน และ
8.15.3.2 การดาเนินธุรกิจด้ านการดูแลผลประโยชน์หรือเก็บรักษาสินทรัพย์อ่นื ใด
(trust and other fiduciary activities) ซึ่ งท าให้ เกิ ดการถื อครองหรื อมี การ
ลงทุนในสินทรัพย์แทนบุคคล ทรัสต์ โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
และสถาบันอื่น
8.15ก กิจการต้ องเปิ ดเผยการวิเคราะห์ผลกาไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่เกิดจาก
การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่าย โดยแยกแสดงรายการ
ระหว่างผลกาไรและขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านั้น การเปิ ดเผยข้ อมูลนี้
ต้ องรวมถึงเหตุผลของการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านั้นด้ วย
การเปิ ดเผยข้อมูลอื่น
นโยบายการบัญชี
8.16

ตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 117 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยโดยสรุปเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี ท่ีสาคัญซึ่ งประกอบด้ วยเกณฑ์ในการวั ดมู ลค่ า
เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง (หรือหลายเกณฑ์) ที่ใช้ ในการจัดทางบการเงิน และนโยบายการบัญชีอ่ นื ที่
เกี่ยวข้ องต่อความเข้ าใจในงบการเงิน
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การบัญชีป้องกันความเสีย่ ง
8.16ก กิจการต้ องถื อปฏิบัติตามข้ อกาหนดการเปิ ดเผยข้ อมู ลในย่ อหน้ าที่ 8.16ข ถึง 8.19ฉ สาหรั บ
ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงที่กิจการป้ องกันความเสี่ยง และเลือกที่จะใช้ การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
การเปิ ดเผยข้ อมูลการบัญชีป้องกันความเสี่ยงต้ องให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
8.16ก.1 กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของกิจการและการนากลยุทธ์มาใช้ บริหารความเสี่ยง
8.16ก.2 ผลของการป้ องกัน ความเสี่ยงของกิจการที่อ าจมี ต่อจ านวนเงิ น จั งหวะเวลา และ
ความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ และ
8.16ก.3 ผลกระทบของการบั ญ ชี ป้ องกัน ความเสี่ยงที่มีต่อ งบแสดงฐานะการเงิ น งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของของกิจการ
8.16ข กิ จ การต้ อ งแสดงการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามที่ ก าหนดในหนึ่ ง หั ว ข้ อ ของหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินหรื อแสดงเป็ นส่วนแยกเฉพาะในงบการเงิน อย่ างไรก็ตาม กิจการไม่ จาเป็ นต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลซา้ กับที่ได้ แสดงไว้ แล้ ว หากงบการเงินมีการอ้ างอิงไปยังข้ อมูลดังกล่าวในรายงานอื่น เช่น
การวิ เคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการหรื อรายงานความเสี่ยง ซึ่ งผู้ ใช้ งบการเงินสามารถ
เข้ าถึงได้ ภายใต้ เงื่อนไขและช่วงเวลาเดียวกับ งบการเงิน งบการเงินที่ไม่มีการอ้ างอิงไปยังข้ อมูล
ดังกล่าวถือเป็ นงบการเงินที่ไม่สมบูรณ์
8.16ค เมื่อกิจการต้ องพิ จารณาความเสี่ยงแต่ ละประเภทโดยอิงกับฐานะเปิ ดต่ อ ความเสี่ยงที่กิจ การ
ตัดสินใจจะป้ องกันความเสี่ยงและถือปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ตามที่กาหนดใน
ย่ อ หน้ า ที่ 8.17ก ถึ ง 8.19ฉ ที่ก าหนดให้ กิจ การเปิ ดเผยข้ อ มู ลแยกตามประเภทความเสี่ ย ง
กิจการต้ องพิจารณาประเภทความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอสาหรับการเปิ ดเผยข้ อมูลการบัญชีป้องกัน
ความเสี่ยงทั้งหมด
8.16ง เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้ าที่ 8.16ก (เว้ นแต่กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น) กิจการต้ อง
พิจารณาถึงความละเอียดในการเปิ ดเผยข้ อมูล การให้ ความสาคัญในด้ านต่างๆ ของข้ อกาหนด
ของการเปิ ดเผยข้ อมูล ระดับที่เหมาะสมในการรวมหรือแยกข้ อมูล และพิจารณาว่าผู้ใช้ งบการเงิน
ต้ องการคาอธิบายเพิ่มเติมเพื่อประเมินข้ อมูลเชิงปริมาณที่เปิ ดเผยหรือไม่ อย่างไรก็ตาม สาหรับ
ข้ อกาหนดของการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ข้อมูลมีความเกี่ยวข้ องกันในแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับนี้
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม กิจการต้ องใช้ การ
รวมหรือแยกข้ อมูลในระดับเดียวกัน
กลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสีย่ ง
8.17ก กิจการต้ องอธิบายกลยุ ทธ์การบริ หารความเสี่ยงสาหรั บฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงแต่ละประเภท
ที่กิจการตัดสินใจป้ องกันความเสี่ยง และถือปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยง คาอธิบายนี้
ต้ องช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถประเมินได้ ว่า (ตัวอย่างเช่น)
8.17ก.1 ความเสี่ยงแต่ละประเภทเกิดขึ้นได้ อย่างไร
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8.17ก.2 กิจการบริหารความเสี่ยงแต่ละประเภทอย่างไร รวมถึงประเมินว่ากิจการป้ องกันความเสี่ยง
รายการทั้งจานวนสาหรับความเสี่ยงทั้งหมด หรือป้ องกันความเสี่ยงองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่ง (หรือหลายองค์ประกอบ) ของรายการพร้ อมเหตุผล
8.17ก.3 กิจการบริหารฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงมากน้ อยเพียงใด
8.17ข เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 8.17ก การเปิ ดเผยข้ อมูลควรรวมถึงคาอธิบายรายการ
ดังนี้ (ซึ่งมิได้ จากัดเพียงรายการเหล่านี้เท่านั้น)
8.17ข.1 เครื่ องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงที่กิจการใช้ ในการป้ องกันฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยง
(และวิธกี ารนามาใช้ )
8.17ข.2 วิธีท่กี ิจการพิจารณาความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
และเครื่ องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงเพื่ อวัตถุประสงค์ในการประเมินประสิทธิผล
ในการป้ องกันความเสี่ยง และ
8.17ข.3 วิธีท่กี ิจการกาหนดอัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยง และแหล่ งที่มาของความไม่ มี
ประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยง
8.17ค เมื่ อ กิ จ การก าหนดให้ อ งค์ ป ระกอบความเสี่ ยงที่ ร ะบุ เ ป็ นรายการที่ มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย ง
(ดูย่อหน้ าที่ 6.3.7) กิจการต้ องให้ ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้ อมูลเชิงปริมาณดังต่อไปนี้ นอกเหนือจาก
การเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 8.17ก และ 8.17ข
8.17ค.1 วิธีท่กี ิจการระบุองค์ประกอบความเสี่ยงที่กาหนดให้ เป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
(รวมถึงคาอธิบายลักษณะของความสัมพั นธ์ระหว่ างองค์ประกอบความเสี่ยงและ
รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงโดยรวม) และ
8.17ค.2 วิ ธี ท่ี อ งค์ ป ระกอบความเสี่ ย งเกี่ ย วข้ อ งกั บ รายการที่ มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย ง
ทั้งจานวน (เช่น จากประสบการณ์ในอดีต องค์ประกอบความเสี่ยงที่ถูกกาหนดให้ มี
การป้ องกันความเสี่ยงครอบคลุมโดยเฉลี่ยร้ อยละ 80 ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงโดยรวม)
จำนวนเงิน จังหวะเวลำ และควำมไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนำคต
8.18ก กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อ มู ลเชิ งปริ มาณตามประเภทความเสี่ยง เพื่ อให้ ผ้ ู ใช้ งบการเงินสามารถ
ประเมินข้ อกาหนดและเงื่อนไขของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบต่อจานวนเงิน
จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ เว้ นแต่ได้ รับยกเว้ นตาม
ย่อหน้ าที่ 8.18ค
8.18ข เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 8.18ก กิจการต้ องเปิ ดเผยรายละเอียดดังนี้
8.18ข.1 โครงร่ า งของจั ง หวะเวลาของจ านวนเงิ น ที่ก าหนดไว้ ข องเครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ป้ องกั น
ความเสี่ยง และ
8.18ข.2 ราคา หรืออัตราเฉลี่ยของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง (ตัวอย่างเช่น ราคาใช้ สิทธิ
หรือราคาฟอร์เวิร์ด เป็ นต้ น) (ถ้ ามี)
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8.18ค ในสถานการณ์ท่กี จิ การกาหนดความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงขึ้นใหม่ (กล่าวคือ ยกเลิก
และเริ่ มต้ นใหม่) เป็ นประจา เนื่องจากทั้งเครื่ องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการ
ป้ องกันความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย (กล่าวคือ กิจการใช้ กระบวนการบริหารความเสี่ยงแบบพลวัต
ซึ่ งทั้งฐานะเปิ ดและเครื่ อ งมื อ ที่ใช้ ป้ องกัน ความเสี่ยง ไม่ ได้ คงอยู่ เ ป็ นระยะเวลานาน ดั งเช่ น
ตัวอย่างในย่อหน้ าที่ ข6.5.24.2)
8.18ค.1 กิจการได้ รับยกเว้ นจากการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 8.18ก และ 8.18ข
8.18ค.2 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังนี้
8.18ค.2.1 ข้ อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ข้ันสูงสุดในการบริ หารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับ
ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงเหล่านั้น
8.18ค.2.2 คาอธิบ ายที่สะท้ อ นกลยุ ทธ์ก ารบริ หารความเสี่ยงของกิจ การโดยใช้
การบั ญ ชี ป้ องกั น ความเสี่ ย งและวิ ธี ก าหนดความสั ม พั น ธ์ ข องการ
ป้ องกันความเสี่ยงเหล่านั้น และ
8.18ค.2.3 ข้ อบ่งชี้ว่าความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงถูกยกเลิกและเริ่ มต้ น
ใหม่ บ่ อ ยเพี ย งใดภายใต้ กระบวนการของกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงเหล่านั้น
8.18ง กิจการต้ องเปิ ดเผยคาอธิบายเกี่ยวกับแหล่ งที่มาของความไม่ มีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยง
ซึ่ ง คาดว่ า จะกระทบต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ข องการป้ องกั น ความเสี่ ย งในระหว่ า งอายุ สั ญ ญานั้ น
โดยเปิ ดเผยแยกตามประเภทความเสี่ยง
8.18จ หากมี แ หล่ ง ที่ ม าอื่ น ของความไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการป้ องกั น ความเสี่ ย งปรากฏขึ้ นใน
ความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง กิจการต้ องเปิ ดเผยแหล่ งที่มาเหล่ านั้น โดยแยกตาม
ประเภทความเสี่ยง และอธิบายผลของความไม่มีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงนั้น
8.18ฉ สาหรับการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด กิจการต้ องเปิ ดเผยคาอธิบายเกี่ยวกับรายการที่
คาดการณ์ใดๆ ที่ได้ ใช้ การบัญชีป้องกันความเสี่ยงแล้ วในรอบระยะเวลารายงานก่อน แต่ไม่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นอีกต่อไป
ผลกระทบของกำรบัญชีป้องกันควำมเสีย่ งต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
8.19ก กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลในรูปแบบตารางสาหรับจานวนเงินที่เกี่ยวข้ องกับรายการที่กาหนดให้
เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง โดยแยกตามประเภทความเสี่ยงสาหรับการป้ องกันความเสี่ยง
แต่ละประเภท (การป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม การป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
หรือการป้ องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิของหน่วยงานต่างประเทศ) ดังนี้
8.19ก.1 มูลค่าตามบัญชีของเครื่ องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง (แยกแสดงระหว่ างสินทรั พย์
ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงิน)
8.19ก.2 รายการรายบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงินที่รวมเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง
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8.19ก.3 การเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ า ยุ ติธรรมของเครื่ อ งมื อที่ใช้ ป้ องกันความเสี่ยงซึ่ งใช้ เ ป็ น
เกณฑ์ในการรับรู้ความไม่มีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงสาหรับรอบระยะเวลา
รายงาน และ
8.19ก.4 จานวนเงินที่กาหนดไว้ ของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง (รวมถึงปริมาณ เช่น ตัน
หรือลูกบาศก์เมตร)
8.19ข กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล ในรู ป แบบตารางส าหรั บ จ านวนเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ รายการที่ มี
การป้ องกันความเสี่ยง โดยแยกตามประเภทความเสี่ยงสาหรั บ การป้ องกัน ความเสี่ยงแต่ ละ
ประเภท ดังนี้
8.19ข.1 สาหรับการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม
8.19ข.1.1 มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องรายการที่ มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย งที่ รั บ รู้ ใน
งบแสดงฐานะการเงิน (แสดงสินทรัพย์แยกจากหนี้สนิ )
8.19ข.1.2 จานวนเงินสะสมของการปรับปรุงการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม
ของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง ซึ่งรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของ
รายการที่ มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย งที่ รั บ รู้ ในงบแสดงฐานะการเงิ น
(แสดงสินทรัพย์แยกจากหนี้สนิ )
8.19ข.1.3 รายการรายบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงินที่รวมรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยง
8.19ข.1.4 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงซึ่ งใช้
เป็ นเกณฑ์ในการรั บรู้ความไม่ มีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยง
สาหรับรอบระยะเวลารายงาน และ
8.19ข.1.5 จ านวนเงิ น สะสมของการปรั บ ปรุ ง การป้ องกั น ความเสี่ ย งในมู ล ค่ า
ยุ ติ ธ รรมที่ คงเหลื อ อยู่ ในงบแสดงฐานะการเงิ น ส าหรั บ รายการที่ มี
การป้ องกั นความเสี่ ยงใดๆ ที่ไ ด้ ห ยุ ด ปรั บ ผลก าไรและขาดทุ น จาก
การป้ องกันความเสี่ยง ตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 6.5.9
8.19ข.2 สาหรั บการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดและการป้ องกันความเสี่ยงของเงิน
ลงทุนสุทธิของหน่วยงานต่างประเทศ
8.19ข.2.1 การเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ าของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงที่ใช้
เป็ นเกณฑ์ในการรั บรู้ความไม่ มีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยง
สาหรับรอบระยะเวลารายงาน (กล่าวคือ สาหรับการป้ องกันความเสี่ยง
ในกระแสเงินสด การเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ าที่ใช้ ในการกาหนดความ
ไม่ มี ป ระสิท ธิผ ลในการป้ องกั น ความเสี่ ย งที่รั บ รู้ ตามที่ก าหนดใน
ย่อหน้ าที่ 6.5.10.3)
8.19ข.2.2 ยอดคงเหลือของบัญชีสารองสาหรั บการป้ องกันความเสี่ยงในกระแส
เงินสดและของบัญ ชี สารองสาหรั บการแปลงค่าเงิน ตราต่า งประเทศ
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สาหรั บการป้ องกันความเสี่ยงที่ยังคงเกิดขึ้นต่ อไป ซึ่ งเป็ นไปตามย่อ
หน้ าที่ 6.5.11 และ 6.5.12.1 และ
8.19ข.2.3 ยอดคงเหลือของบัญชีสารองสาหรั บการป้ องกันความเสี่ยงในกระแส
เงินสดและของบัญชีสารองสาหรั บการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที่
เหลืออยู่จากความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงใดๆ ที่ไม่เป็ นไป
ตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยงอีกต่อไป
8.19ค กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลในรูปแบบตาราง โดยแยกตามประเภทความเสี่ยงสาหรับการป้ องกัน
ความเสี่ยงแต่ละประเภท ดังนี้
8.19ค.1 สาหรับการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม
8.19ค.1.1 ความไม่มีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยง กล่าวคือ ความแตกต่าง
ระหว่างผลกาไรหรือขาดทุนจากการป้ องกันความเสี่ยงของเครื่องมือที่ใช้
ป้ องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง ที่ได้ รับรู้ ใน
ก าไรหรื อขาดทุ น (หรื อกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่นสาหรั บการป้ องกัน
ความเสี่ยงของตราสารทุนสาหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย) และ
8.19ค.1.2 รายการรายบรรทั ด ในงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ที่ ร วมความไม่ มี
ประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงที่รับรู้
8.19ค.2 ส าหรั บ การป้ องกั น ความเสี่ ย งในกระแสเงิ น สดและการป้ องกั น ความเสี่ ย งของ
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
8.19ค.2.1 ผลกาไรหรื อขาดทุ นจากการป้ องกันความเสี่ยงที่รับรู้ ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในรอบระยะเวลารายงาน
8.19ค.2.2 ความไม่ มีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงที่ได้ รั บรู้ ในก าไรหรื อ
ขาดทุน
8.19ค.2.3 รายการรายบรรทั ด ในงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ที่ ร วมความไม่ มี
ประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงที่รับรู้
8.19ค.2.4 จ านวนเงิ น ของบั ญ ชี สารองสาหรั บ การป้ องกัน ความเสี่ยงในกระแส
เงินสดหรื อของบัญชีสารองสาหรั บการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ที่โอนไปยังกาไรหรื อขาดทุ น ซึ่งถือเป็ นการปรั บปรุงการจัดประเภท
รายการใหม่ (ดู มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 1 เรื่ อง การน าเสนองบ
การเงิน) (แยกระหว่างจานวนเงินที่ได้ ถือปฏิบัติตามการบัญชีป้องกัน
ความเสี่ยงมาก่อนแต่ ไม่ คาดว่ ากระแสเงิน สดในอนาคตที่ได้ ป้ องกัน
ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นอีกต่อไป และจานวนเงินที่โอนเนื่องจากรายการที่
มีการป้ องกันความเสี่ยงมีผลกระทบต่อกาไรหรือขาดทุนแล้ ว)
8.19ค.2.5 รายการรายบรรทัด ในงบก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ ที่ร วมการปรั บ ปรุ ง
การจัดประเภทรายการใหม่ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1) และ
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8.19ค.2.6 ส าหรั บ การป้ องกั น ความเสี่ ย งของฐานะสุ ท ธิ ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น
จากการป้ องกันความเสี่ยงที่รับรู้เป็ นรายการรายบรรทัดที่แยกต่างหาก
ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ดูย่อหน้ าที่ 6.6.4)
8.19ง หากปริ มาณของความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงที่ได้ รับยกเว้ นตามย่ อหน้ าที่ 8.18ค
ไม่ได้ เป็ นตัวแทนของปริ มาณปกติในระหว่ างรอบระยะเวลารายงาน (กล่ าวคือ ปริ มาณ ณ วันที่
รายงานไม่ สะท้ อ นปริ มาณในระหว่ า งรอบระยะเวลารายงาน) กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ ง
ดังกล่าวและเหตุผลที่กจิ การเชื่อว่า ปริมาณดังกล่าวไม่ได้ เป็ นตัวแทน
8.19จ กิจการต้ องแสดงการกระทบยอดแต่ละองค์ประกอบของส่วนของเจ้ าของและการวิเคราะห์กาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน
โดย
8.19จ.1 ต้ องแยกแสดงจานวนเงินที่เกี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมูลในย่อหน้ าที่ 8.19ค.2.1 และ
8.19ค.2.4 และจานวนเงินตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 6.5.10.4.1 และ 6.5.10.4.3
เป็ นอย่างน้ อย
8.19จ.2 ต้ องแยกแสดงระหว่ า งจ านวนเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มู ล ค่ า ตามเวลาของสิ ท ธิ เ ลื อ ก
ที่ ป้ องกั น ความเสี่ ย ง รายการที่ มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ธุ ร กรรม และ
จานวนเงินที่เกี่ยวข้ องกับมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกที่ป้องกันความเสี่ยง รายการที่
มีการป้ องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับช่วงเวลา เมื่อกิจการถือปฏิบัติต่อมูลค่าตามเวลาของ
สิทธิเลือกตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 6.5.14 และ
8.19จ.3 ต้ องแยกแสดงระหว่ างจานวนเงินที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบฟอร์ เวิ ร์ดของสัญญา
ฟอร์เวิร์ด และส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเครื่องมือทางการเงิน
ที่ใช้ ในการป้ องกันความเสี่ยงรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกรรม และ
จานวนเงินที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบฟอร์ เวิ ร์ดของสัญญาฟอร์ เวิ ร์ด และส่วนต่ าง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเครื่ องมือทางการเงินที่ป้องกันความเสี่ยง
รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับช่วงเวลา เมื่อกิจการถือปฏิบัติต่อจานวนเงิน
เหล่านั้นตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 6.5.15
8.19ฉ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 8.19จ แยกตามประเภทความเสี่ยง ซึ่งการเปิ ดเผย
ดังกล่าวอาจเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินก็ได้
ทำงเลือกในกำรกำหนดให้ฐำนะเปิ ดด้ำนเครดิตวัดมูลค่ ำด้วยมูลค่ ำยุติธรรมผ่ ำนกำไรหรื อ
ขำดทุน
8.19ช หากกิจ การก าหนดให้ เครื่ อ งมือทางการเงินหรื อบางส่วนของเครื่ องมือทางการเงิน วั ดมูลค่า
ด้ ว ยมู ลค่ ายุ ติ ธรรมผ่ านก าไรหรื อขาดทุ น เนื่ องจากมี การใช้ อนุ พั นธ์ด้ านเครดิ ตในการจั ดการ
ความเสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินนั้น กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
8.19ช.1 สาหรั บอนุ พันธ์ด้านเครดิตที่ใช้ ในการจั ดการความเสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่ องมือ
ทางการเงินที่กาหนดให้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนตามที่กาหนด
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ในย่อหน้ าที่ 6.7.1 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลการกระทบยอดของแต่ละรายการสาหรับ
จ านวนเงิ นที่ก าหนดไว้ และมู ลค่ ายุ ติ ธรรม ณ วั นเริ่ มต้ นและวั นสิ้ นสุ ดรอบระยะเวลา
รายงาน
8.19ช.2 ผลกาไรหรื อขาดทุนที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุนจากการกาหนดให้ เครื่ องมือทางการเงิน
หรื อบางส่วนของเครื่ องมือทางการเงินวัดมู ลค่า ด้ วยมู ลค่า ยุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุนตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 6.7.1 และ
8.19ช.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่ถือเป็ นมูลค่าตามบัญชีใหม่ตามที่กาหนด
ในย่อหน้ าที่ 6.7.4 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และจานวนเงิน
ที่กาหนดไว้ หรื อจานวนเงินต้ นที่เกี่ยวข้ อง เมื่อมีการยกเลิ กการวั ดมู ลค่ าเครื่ องมือ
ทางการเงินหรือบางส่วนของเครื่องมือทางการเงินด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือ
ขาดทุน (กิจการไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวในรอบระยะเวลารายงานถัดไป
เว้ นแต่เป็ นการให้ ข้อมูลเปรี ยบเทียบตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
เรื่อง การนาเสนองบการเงิน)
มูลค่ายุติธรรม
8.20

8.21

8.22

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
แต่ละประเภท (ดูย่อหน้ าที่ 8.1) ในลักษณะที่จะช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถเปรี ยบเทียบกับ
มู ลค่ าตามบั ญชี ของสินทรั พย์และหนี้ สินแต่ ละประเภทดังกล่ าวได้ ยกเว้ นตามที่กาหนดไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 8.23
ในการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม กิจการต้ องจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ
ทางการเงิน เป็ นประเภทต่ า งๆ แต่ กิจการต้ องหั ก กลบระหว่ า งมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมของสิน ทรั พ ย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินเฉพาะรายการที่มีการหักกลบมูลค่าตามบัญชีระหว่ างกันใน
งบแสดงฐานะการเงิน
ในบางกรณีกิจการไม่สามารถรับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์
ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมไม่ได้ อิงทั้งจากราคาเสนอซื้อขายใน
ตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (กล่าวคือ ข้ อมูลระดับ 1) หรือ
จากเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ เฉพาะข้ อมูลจากตลาดที่สามารถสังเกตได้ (ดูย่อหน้ าที่ ข5.1.2
ก) ในกรณีดังกล่าวกิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังนี้ ตามประเภทของสินทรั พย์ทางการเงิน หรื อ
หนี้สนิ ทางการเงิน
8.22.1 นโยบายการบัญชีในการรับรู้กาไรหรือขาดทุนจากผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้
รายการเมื่อเริ่ มแรก และราคาของรายการเพื่ อ สะท้ อนการเปลี่ ยนแปลงในปั จ จั ย
ต่ างๆ (รวมถึงเวลา) ที่ผ้ ู ร่วมตลาดใช้ พิจารณาในการกาหนดราคาสิน ทรั พ ย์ หรื อ
หนี้สนิ (ดูย่อหน้ าที่ ข5.1.2ก.2)
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ผลต่างรวมที่ยังไม่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน ณ วันเริ่มต้ นและวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
รายงาน และการกระทบยอดของการเปลี่ ย นแปลงในยอดคงเหลื อ ของผลต่ า ง
ดังกล่าว
8.22.3 เหตุ ผ ลที่กิ จ การสรุ ป ว่ า ราคาของรายการไม่ ไ ด้ เ ป็ นหลั ก ฐานที่ดี ท่ี สุ ด ของมู ล ค่ า
ยุติธรรม รวมถึงคาอธิบายหลักฐานที่สนับสนุนมูลค่ายุติธรรมนั้น
กิจการไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมสาหรับกรณีต่อไปนี้
8.23.1 เมื่อมูลค่าตามบัญชีเป็ นค่าประมาณที่สมเหตุสมผลของมูลค่ายุติธรรม อาทิ เครื่องมือ
ทางการเงิน เช่น ลูกหนี้การค้ าระยะสั้นและเจ้ าหนี้การค้ าระยะสั้น
8.23.2 สาหรั บสัญญาที่มีลักษณะการร่ วมรั บผลประโยชน์ตามดุลยพิ นิจ (ตามที่กาหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย) หากไม่สามารถ
วัดมูลค่ายุติธรรมของลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ดังกล่าวได้ อย่างน่าเชื่อถือ หรือ
8.23.3 สาหรับหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ในกรณีตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 8.23.2 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงิน
สามารถใช้ ดุลยพิ นิ จ ในการพิ จ ารณาขอบเขตของความแตกต่ า งที่อ าจเกิด ขึ้ น ระหว่ า งมู ล ค่ า
ตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าว ซึ่งรวมถึง
8.24.1 ข้ อเท็จจริ งที่กิจการไม่ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือเหล่านี้
เนื่องจากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่อถือ
8.24.2 คาอธิบายเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน มู ลค่ าตามบั ญชี และเหตุผลที่ไม่ สามารถ
วัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่อถือ
8.24.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับตลาดของเครื่องมือดังกล่าว
8.24.4 ข้ อมู ลเกี่ยวกับความตั้ งใจของกิจ การว่ าจะจาหน่ า ยเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ นดั ง กล่ า ว
หรือไม่ อย่างไร และ
8.24.5 ในกรณี ท่ีมี ก ารตั ด รายการเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ซึ่ ง ในอดี ต ไม่ ส ามารถวั ด มู ล ค่ า
ยุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว มูลค่าตามบัญชี ณ
วันที่ตัดรายการ และผลกาไรหรือขาดทุนที่รับรู้
8.22.2

8.23

8.24

ลักษณะและระดับของความเสีย่ งทีเ่ กิดขึ้ นจากเครือ่ งมือทางการเงิน
8.25
8.26

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลซึ่ งช่ วยให้ผูใ้ ช้งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและระดับ ของ
ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึ้ นจากเครือ่ งมือทางการเงินทีก่ ิจการมี ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
การเปิ ดเผยข้ อ มู ลที่ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 8.27 ถึง 8.35 เน้ น เกี่ยวกับ ความเสี่ยงซึ่ งเกิด จาก
เครื่ องมือทางการเงิน และวิธีการในการจัดการความเสี่ยงดังกล่ าว โดยทั่วไปความเสี่ยงเหล่ านี้
รวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) ความเสี่ยงด้ านเครดิต ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยง
ด้ านตลาด เป็ นต้ น
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
8.26ก ในบริ บทของการเปิ ดเผยข้ อมู ล เชิ งปริ มาณ การเปิ ดเผยข้ อมู ลเชิ งคุณภาพจะช่ วยให้ ผ้ ูใช้ ข้ อ มู ล
สามารถเชื่อมโยงการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและทาให้ เห็นภาพรวมของลักษณะและ
ระดับของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเครื่ องมือทางการเงินได้ การเปิ ดเผยข้ อมู ลเชิ งคุ ณภาพและ
ข้ อมูลเชิงปริ มาณอย่างมีปฏิสัมพั น ธ์ระหว่ า งกันมีส่วนช่ วยให้ ผ้ ูใช้ ข้อมูลประเมินฐานะเปิ ดต่ อ
ความเสี่ยงของกิจการได้ ดีย่งิ ขึ้น
การเปิ ดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพ
8.27

กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล ต่ อ ไปนี้ ส าหรั บ ความเสี่ ย งแต่ ล ะประเภทที่เ กิ ด ขึ้ นจากเครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน
8.27.1 ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงที่มีและเกิดขึ้นได้ อย่างไร
8.27.2 วัตถุประสงค์ นโยบายและกระบวนการในการบริ หารความเสี่ยง รวมทั้งวิธีการที่ใช้
ในการวัดความเสี่ยง และ
8.27.3 การเปลี่ยนแปลงใดๆ ของข้ อมูลในย่อหน้ าที่ 8.27.1 หรือ 8.27.2 ในรอบระยะเวลา
รายงานก่อน
การเปิ ดเผยข้อมูลเชิงปริมาณ

8.28

8.29

กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล ต่ อ ไปนี้ ส าหรั บ ความเสี่ ย งแต่ ล ะประเภทที่ เ กิ ด ขึ้ นจากเครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน
8.28.1 ข้ อมู ลสรุ ปเชิ งปริ มาณเกี่ยวกับฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ยงที่มี ณ วั นสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน การเปิ ดเผยข้ อมูลนี้ต้องจัดทาขึ้นจากข้ อมู ลที่เ สนอเป็ นการภายในให้ แ ก่
ผู้บริหารสาคัญของกิจการ (ตามคานิยามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ) เช่น ณะกรรมการ
ของกิจการ หรือประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
8.28.2 การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามที่ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 8.29ก ถึ ง 8.35 นอกเหนื อ จากที่
กาหนดในย่อหน้ าที่ 8.28.1
8.28.3 การกระจุ กตัวของความเสี่ยง หากยังไม่ได้ เปิ ดเผยอย่างชัดเจนในการเปิ ดเผยข้ อมูล
ตามย่อหน้ าที่ 8.28.1 และ 8.28.2
ถ้ าข้ อมูลเชิงปริ มาณที่เปิ ดเผย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ไม่แสดงให้ เห็นถึงฐานะเปิ ดต่อ
ความเสี่ยงที่มีอยู่ของกิจการในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้ องให้ ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่ อ
แสดงให้ เห็นถึงความเสี่ยงที่มีอยู่
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ความเสีย่ งด้านเครดิต
ขอบเขตและวัตถุประสงค์
8.29ก กิ จ การต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ ตามข้ อ ก าหนดของการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ในย่ อ หน้ า ที่ 8.29ฉ ถึ ง 8.29ฑ
ส าหรั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดของการด้ อ ยค่ า ในแนวปฏิบั ติ
ทางการบัญชีฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม
8.29ก.1 ย่อหน้ าที่ 8.29ญ.1 กาหนดให้ ถือปฏิบัติกับลูกหนี้การค้ า สินทรัพย์ตามสัญญา หรือ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าที่ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุรับรู้ ตามที่
กาหนดในย่ อหน้ าที่ 5.5.16 หากสินทรั พย์ทางการเงินเหล่ านั้ นมีการเปลี่ ยนแปลง
เงื่อนไขภายหลัง 30 วัน นับจากวันครบกาหนดชาระ และ
8.29ก.2 ย่อหน้ าที่ 8.29ฎ.2 ไม่ถือปฏิบัติกบั ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
8.29ข การเปิ ดเผยข้ อมูลความเสี่ยงด้ านเครดิตตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 8.29ฉ ถึง 8.29ฑ จะทาให้
ผู้ ใช้ งบการเงิ น เข้ า ใจผลกระทบของความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ต่ อ จ านวนเงิ น จั งหวะเวลา และ
ความไม่ แ น่ น อนของกระแสเงินสดในอนาคต เพื่ อให้ บรรลุ วั ตถุ ประสงค์ดังกล่ าว กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อมูลความเสี่ยงด้ านเครดิตดังต่อไปนี้
8.29ข.1 ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งด้ านเครดิ ต ของกิ จ การและ
แนวปฏิบัติดังกล่าวเกี่ยวข้ องอย่างไรกับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าผลขาดทุน
ด้ า นเครดิ ต ที่ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น รวมทั้ง วิ ธี ก าร ข้ อ สมมติ แ ละข้ อ มู ล ที่ใ ช้ วั ด มู ล ค่ า
ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
8.29ข.2 ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพที่ จ ะท าให้ ผู้ ใ ช้ งบการเงิ น สามารถประเมิ น
จานวนเงินที่เกิดขึ้นจากผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในงบการเงิน รวมทั้ง
การเปลี่ ยนแปลงในจ านวนเงิ น ของผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ตที่คาดว่ า จะเกิดขึ้ นและ
เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนั้น และ
8.29ข.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงด้ านเครดิตของกิจการ (กล่ าวคือ ความเสี่ยง
ด้ านเครดิตซึ่งมีอยู่เป็ นปกติวิสัยของสินทรัพย์ทางการเงินและภาระผูกพันในการให้
สินเชื่อของกิจการ) รวมถึงการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้ านเครดิตที่มีนัยสาคัญ
8.29ค กิจการไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลซา้ กับที่ได้ แสดงไว้ แล้ ว หากงบการเงินมีการอ้ างอิงไปยังข้ อมูล
ดังกล่ าวในรายงานอื่น เช่ น การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการหรื อรายงานความเสี่ยง
ซึ่งผู้ใช้ งบการเงินสามารถเข้ าถึงได้ ภายใต้ เงื่อนไขและช่วงเวลาเดียวกับงบการเงินงบการเงินที่ไม่
มีการอ้ างอิงไปยังข้ อมูลดังกล่าวถือเป็ นงบการเงินที่ไม่สมบูรณ์
8.29ง เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้ าที่ 8.29ข (เว้ นแต่กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น) กิจการต้ อง
พิจารณาถึงความละเอียดในการเปิ ดเผยข้ อมูล การให้ ความสาคัญในด้ านต่างๆ ของข้ อกาหนด
ของการเปิ ดเผยข้ อมูล ระดับที่เหมาะสมในการรวมหรือแยกข้ อมูล และพิจารณาว่าผู้ใช้ งบการเงิน
ต้ องการคาอธิบายเพิ่มเติมเพื่อประเมินข้ อมูลเชิงปริมาณที่เปิ ดเผยหรือไม่
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8.29จ หากการเปิ ดเผยข้ อ มูลตามที่กาหนดในย่อ หน้ า ที่ 8.29ฉ ถึง 8.29ฑ ไม่เ พี ย งพอที่จ ะทาให้
บรรลุวัต ถุป ระสงค์ใ นย่อ หน้ า ที่ 8.29ข กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มูล เพิ่ ม เติม ที่จาเป็ น เพื่ อ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น
แนวปฏิบัติกำรบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนเครดิต
8.29ฉ กิจ การต้ อ งอธิบ ายแนวปฏิบั ติก ารบริ หารความเสี่ยงด้ า นเครดิ ตของกิจ การ และแนวปฏิบั ติ
ดังกล่ าวเกี่ยวข้ องอย่ างไรกับการรั บรู้รายการและการวั ดมู ลค่ าผลขาดทุ นด้ านเครดิตที่คาดว่ า
จะเกิดขึ้น เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์น้ ี กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่ทาให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจและ
สามารถประเมิน
8.29ฉ.1 การที่กิจการพิ จารณาอย่ างไรว่ าความเสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่ องมือ ทางการเงิ น
เพิ่ ม ขึ้ นอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ หรื อ ไม่ ตั้ ง แต่ ก ารรั บ รู้ ร ายการเมื่ อ เริ่ ม แรก ซึ่ ง รวมถึ ง
พิจารณาว่า
8.29ฉ.1.1 เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น มี ค วามเสี่ ย งด้ า นเครดิ ตต่ า ตามที่ก าหนดใน
ย่ อ หน้ าที่ 5.5.11 หรื อ ไม่ อย่ า งไร รวมถึ ง ประเภทของเครื่ องมื อ
ทางการเงินที่ถือปฏิบัติตามย่อหน้ าดังกล่าวด้ วย และ
8.29ฉ.1.2 ข้ อสันนิ ษฐานในย่ อหน้ าที่ 5.5.12 ที่ว่าความเสี่ยงด้ านเครดิตถือว่ า
เพิ่ มขึ้ นอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ตั้ งแต่ ก ารรั บ รู้ รายการเมื่ อเริ่ มแรก
เมื่อสินทรั พย์ทางการเงินดังกล่ าวเกินกาหนดชาระมากกว่ า 30 วัน
สามารถโต้ แย้ งได้ หรือไม่ อย่างไร
8.29ฉ.2 คานิยามของการผิดสัญญาของกิจการ รวมถึงเหตุผลในการเลือกคานิยามนั้น
8.29ฉ.3 การที่ กิ จ การจั ด กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น อย่ า งไร หากมี ก ารวั ด ผลขาดทุ น
ด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแบบกลุ่ม
8.29ฉ.4 การที่กิจ การพิ จ ารณาอย่ า งไรว่ า สิน ทรั พ ย์ ทางการเงิ น เป็ นสิน ทรั พ ย์ ทางการเงิ น
ที่ด้อยค่าด้ านเครดิต
8.29ฉ.5 นโยบายการตั ดออกจากบั ญ ชี ของกิจ การ รวมถึ งข้ อ บ่ งชี้ ว่ า ไม่ มีความคาดหวั งที่
สมเหตุสมผลที่จะได้ รับคืน และข้ อมู ลเกี่ยวกับนโยบายดังกล่ าวสาหรั บสินทรั พย์
ทางการเงินที่ตัดจาหน่ายแล้ ว แต่ยังอยู่ภายใต้ การบังคับให้ ชาระได้ และ
8.29ฉ.6 การที่ กิ จ การน าข้ อ ก าหนดในย่ อ หน้ าที่ 5.5.13 มาถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งไรส าหรั บ
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
รวมถึง
8.29ฉ.6.1 ส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ ค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น ได้ วั ด มู ล ค่ า ให้ มี
จานวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
กิ จ การได้ พิ จ ารณาอย่ า งไรว่ า ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ของสิน ทรั พ ย์
ทางการเงินดังกล่าวที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ปรับตัวดีข้ ึนจนทาให้
ค่าเผื่อผลขาดทุนกลับมาสู่สภาพเดิมที่วัดมูลค่าด้ วยจานวนเงินที่เท่ากับ
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ผลขาดทุ นด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ างหน้ าตามที่
กาหนดในย่อหน้ าที่ 5.5.6 หรือไม่ และ
8.29ฉ.6.2 กิจการติดตามอย่างไรว่ าค่าเผื่อผลขาดทุนของสินทรั พย์ทางการเงินที่
เป็ นไปตามเงื่อนไขในข้ อ 8.29ฉ.6.1 มีการวัดมูลค่าใหม่ในภายหลังให้
มีจานวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
ตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 5.5.4 มากน้ อยเพียงใด
8.29ช กิจการต้ องอธิบายเกี่ยวกับปั จจัยนาเข้ า ข้ อสมมติและเทคนิคการประมาณการที่ใช้ ในการถือปฏิบัติ
ตามข้ อกาหนดในหัวข้ อที่ 5.5 สาหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวกิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
8.29ช.1 เกณฑ์พ้ ืนฐานของปัจจัยนาเข้ า และข้ อสมมติและเทคนิคการประมาณการที่ใช้ ในการ
8.29ช.1.1 วัดมูลค่าผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ างหน้ า
และผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
8.29ช.1.2 พิ จารณาว่ า ความเสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่ อ งมือ ทางการเงินเพิ่ มขึ้ น
อย่างมีนัยสาคัญตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่ และ
8.29ช.1.3 พิ จารณาว่ า สินทรั พย์ทางการเงินเป็ นสินทรั พย์ทางการเงินที่ด้อยค่ า
ด้ านเครดิตหรือไม่
8.29ช.2 วิธีการใช้ ข้อมูลคาดการณ์อนาคตในการพิ จารณาผลขาดทุ น ด้ านเครดิ ตที่คาดว่ า
จะเกิดขึ้น รวมทั้งการใช้ ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์มหภาค และ
8.29ช.3 การเปลี่ ยนแปลงในเทคนิ คการประมาณการหรื อข้ อสมมติท่ีมีนัยสาคัญที่เ กิดขึ้ น
ในระหว่างรอบระยะเวลารายงานและเหตุผลสาหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้อมูลเชิงปริมำณและข้อมูลเชิงคุ ณภำพเกี่ยวกับจำนวนเงินทีเ่ กิดขึ้ นจำกผลขำดทุ นด้ำนเครดิต
ทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้ น
8.29ซ กิจการต้ องแสดงการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนจากยอดคงเหลือต้ นงวดไปยังยอดคงเหลือ
ปลายงวดในรู ป แบบตารางแยกตามประเภทของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น เพื่ อ อธิ บ ายการ
เปลี่ ยนแปลงค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น และเหตุ ผลสาหรั บ การเปลี่ ยนแปลงเหล่ า นั้ น โดยแยกแสดง
การเปลี่ยนแปลงระหว่างรอบระยะเวลารายงานสาหรับ
8.29ซ.1 ค่าเผื่อผลขาดทุนที่วัดมู ลค่าด้ วยจานวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ า
จะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ างหน้ า
8.29ซ.2 ค่าเผื่อผลขาดทุนที่วัดมู ลค่าด้ วยจานวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ า
จะเกิดขึ้นตลอดอายุสาหรับ
8.29ซ.2.1 เครื่องมือทางการเงินที่ความเสี่ยงด้ านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ตั้งแต่ การรั บรู้ รายการเมื่อเริ่ มแรก แต่ ไม่ ใช่ สินทรั พย์ทางการเงินที่
ด้ อยค่าด้ านเครดิต
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8.29ซ.2.2 สินทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่าด้ านเครดิต ณ วันที่รายงาน (แต่ไม่ใช่
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้ อยค่าด้ านเครดิตตั้งแต่ซ้ ือหรือเริ่มแรก)
และ
8.29ซ.2.3 ลู ก หนี้ การค้ า สิ น ทรั พ ย์ ต ามสั ญ ญา หรื อ ลู ก หนี้ ตามสั ญ ญาเช่ า
ที่ค่าเผื่อผลขาดทุนวัดมูลค่าตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 5.5.16
8.29ซ.3 สิน ทรั พ ย์ ทางการเงิ น ที่มีก ารด้ อ ยค่ า ด้ านเครดิ ตตั้ งแต่ ซ้ ื อหรื อเริ่ มแรก นอกจาก
การกระทบยอดค่ า เผื่ อผลขาดทุ น แล้ ว กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยจ านวนเงิ น รวมของ
ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ไม่คิดลด ณ การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่เริ่มรับรู้ระหว่างรอบระยะเวลารายงาน
8.29ฌ กิ จ การต้ อ งอธิ บ ายว่ า การเปลี่ ย นแปลงที่มี นั ย ส าคั ญ ในมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข้ั น ต้ น ของเครื่ อ งมื อ
ทางการเงินในระหว่ างรอบระยะเวลารายงานทาให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงในค่ าเผื่อผลขาดทุ น
อย่ า งไร เพื่ อ ให้ ผ้ ู ใ ช้ ง บการเงิ น เข้ า ใจการเปลี่ ย นแปลงของค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น ที่เ ปิ ดเผยตาม
ที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 8.29ซ กิจการต้ องแยกแสดงข้ อมูลดังกล่าวสาหรับเครื่องมือทางการเงินที่
มี ค่า เผื่ อ ผลขาดทุ น ตามที่แ สดงในย่ อ หน้ า ที่ 8.29ซ.1 ถึง 8.29ซ.3 และต้ องเปิ ดเผยข้ อ มู ล
เชิ งคุ ณภาพและข้ อมู ลเชิ งปริ มาณที่เกี่ยวข้ องด้ วย ตัวอย่ างของการเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ าตาม
บัญชีข้นั ต้ นของเครื่องมือทางการเงินที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในค่าเผื่อผลขาดทุนอาจรวมถึง
8.29ฌ.1 การเปลี่ ย นแปลงเนื่ อ งจากเครื่ องมื อ ทางการเงิ น ที่ เ ริ่ ม มี ห รื อ ได้ มาระหว่ า ง
รอบระยะเวลารายงาน
8.29ฌ.2 การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งไม่ได้ ทา
ให้ เกิดการตัดรายการสินทรั พย์ ทางการเงินเหล่ านั้ นตามที่กาหนดในแนวปฏิบั ติ
ทางการบัญชีฉบับนี้
8.29ฌ.3 การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินถูกตัดรายการระหว่างรอบระยะเวลา
รายงาน (รวมถึงการตัดจาหน่ายรายการเหล่านั้นด้ วย) และ
8.29ฌ.4 การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ ว่าจะเกิดขึ้นจากค่าเผื่อผลขาดทุนที่วัดมู ลค่าด้ วยจานวนเงิน
เท่ า กั บ ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นใน 12 เดื อ นข้ า งหน้ า หรื อ
ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
8.29ญ เพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจลักษณะและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดตาม
สัญญาที่ไม่ทาให้ เกิดการตัดรายการต่อสินทรัพย์ทางการเงิน และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ดั งกล่ า วต่ อ การวั ดมู ลค่ าผลขาดทุ น ด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อมู ล
ดังต่อไปนี้
8.29ญ.1 ราคาทุนตัดจาหน่ายก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและผลกาไรหรือขาดทุนสุทธิจาก
การเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวที่รับรู้สาหรั บสินทรั พย์ทางการเงิน ซึ่งกระแสเงินสดตาม
สัญญาได้ เปลี่ ยนแปลงระหว่ า งรอบระยะเวลารายงาน เมื่อสินทรั พ ย์ ทางการเงิ น
ดั งกล่ า วมี จ านวนเงิ น ค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น เท่า กับ ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ตที่คาดว่ า จะ
เกิดขึ้นตลอดอายุ และ
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8.29ญ.2 มูลค่าตามบัญชีข้ันต้ น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของสินทรัพย์ทางการเงินที่มี
การเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก โดยค่าเผื่อผลขาดทุน
เคยวั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยจ านวนเงิ น เท่ า กั บ ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น
ตลอดอายุ และในระหว่ างรอบระยะเวลารายงาน ค่าเผื่อผลขาดทุนได้ เปลี่ยนเป็ น
จานวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ างหน้ า
8.29ฎ เพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจผลกระทบของหลักประกันและการปรับเครดิตให้ ดีข้ ึนด้ านอื่นๆ ที่มี
ต่อจานวนเงินที่เกิดขึ้นจากผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ล
ดังต่อไปนี้แยกตามประเภทของเครื่องมือทางการเงิน
8.29ฎ.1 จ านวนเงิ น ซึ่ งเป็ นตั ว แทนที่ดีท่ีสุดของฐานะเปิ ดสูงสุดต่ อ ความเสี่ยงด้ า นเครดิต
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยไม่ต้องคานึงถึงหลักประกันใดๆ ที่ถือครองอยู่
หรือการปรับเครดิตให้ ดีข้ ึนด้ านอื่นๆ (เช่น ข้ อตกลงหักกลบ ซึ่งไม่เข้ าเงื่อนไขของ
การหักกลบตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการ
เครื่องมือทางการเงิน)
8.29ฎ.2 คาอธิบายเชิงพรรณนาเกี่ยวกับหลักประกันที่กิจการถือครองไว้ เพื่อเป็ นประกันและ
การปรับเครดิตให้ ดีข้ นึ ด้ านอื่นๆ รวมทั้ง
8.29ฎ.2.1 คาอธิบายของลักษณะและคุณภาพของหลักประกันที่กจิ การถือครองไว้
8.29ฎ.2.2 คาอธิบายของการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญในคุณภาพของหลักประกัน
หรือการปรับเครดิตให้ ดีข้ นึ ด้ านอื่นๆ ที่เป็ นผลมาจากการเสื่อมค่า หรือ
การเปลี่ ยนแปลงในนโยบายหลั ก ประกันของกิจ การในระหว่ า งรอบ
ระยะเวลารายงาน และ
8.29ฎ.2.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินที่กจิ การไม่ได้ รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุน
เนื่องจากมีหลักประกัน
8.29ฎ.3 ข้ อมู ลเชิ งปริ มาณเกี่ยวกับหลั กประกันที่กิจการถือครองไว้ เพื่ อเป็ นประกันและการ
ปรับเครดิตให้ ดีข้ นึ ด้ านอื่นๆ (เช่น มูลค่าหลักประกันและการปรับเครดิตให้ ดีข้ ึนด้ าน
อื่นๆ ที่ลดความเสี่ยงด้ านเครดิต) สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่าด้ านเครดิต
ณ วันที่รายงาน
8.29ฏ กิจการต้ องเปิ ดเผยยอดคงเหลือตามสัญญาของสินทรั พย์ทางการเงินที่ถูกตัดจาหน่ ายระหว่ า ง
รอบระยะเวลารายงานและยังอยู่ภายใต้ การบังคับให้ ชาระได้
ฐำนะเปิ ดต่อควำมเสีย่ งด้ำนเครดิต
8.29ฐ กิจการต้ องเปิ ดเผยมูลค่าตามบัญชีข้ันต้ นของสินทรัพย์ทางการเงินและฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยง
ด้ านเครดิตของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาคา้ ประกันทางการเงิน โดยแยกตามระดับ
การจัดอันดับความเสีย่ งด้า นเครดิต เพื่ อทาให้ ผู้ ใช้ งบการเงิน สามารถประเมิน ฐานะเปิ ดต่อ
ความเสี่ยงด้ านเครดิตของกิจการและเข้ าใจการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้ านเครดิตที่มีนัยสาคัญ
ของกิจการ โดยกิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลแยกตามประเภทของเครื่องมือทางการเงินดังนี้
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เครื่องมือทางการเงินที่ค่าเผื่อผลขาดทุนที่วัดมูลค่าด้ วยจานวนเงินเท่ากับผลขาดทุน
ด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ างหน้ า
8.29ฐ.2 เครื่องมือทางการเงินที่ค่าเผื่อผลขาดทุนที่วัดมูลค่าด้ วยจานวนเงินเท่ากับผลขาดทุน
ด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ และที่เป็ น
8.29ฐ.2.1 เครื่องมือทางการเงินที่ความเสี่ยงด้ านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ตั้งแต่ การรั บ รู้ ร ายการเมื่ อเริ่ มแรก แต่ ไม่ ใช่ สิน ทรั พ ย์ ทางการเงิ น
ที่ด้อยค่าด้ านเครดิต
8.29ฐ.2.2 สินทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่าด้ านเครดิต ณ วันที่รายงาน (แต่ไม่ใช่
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้ อยค่าด้ านเครดิตตั้งแต่ซ้ ือหรือเริ่มแรก)
และ
8.29ฐ.2.3 ลูกหนี้การค้ า สินทรัพย์ตามสัญญา หรือลูกหนี้ตามสัญญาเช่าที่ค่าเผื่อ
ผลขาดทุนวัดมูลค่าตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 5.5.16
8.29ฐ.3 เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นสินทรั พย์ทางการเงินที่มีการด้ อยค่าด้ านเครดิตตั้งแต่ ซ้ ื อ
หรือเริ่มแรก
8.29ฑ สาหรับลูกหนี้การค้ า สินทรัพย์ตามสัญญา และลูกหนี้ตามสัญญาเช่า ซึ่งกิจการได้ ถือปฏิบัติตาม
ย่ อหน้ าที่ 5.5.16 ข้ อมู ลที่แสดงตามย่ อหน้ าที่ 8.29ฐ อาจอ้ างอิงกับวิธีเมทริ กซ์ประมาณการ
(provision matrix) (ดูย่อหน้ าที่ ข5.5.35)
8.30 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทุกข้ อต่อไปนี้ตามประเภทของเครื่องมือทางการเงิน สาหรับเครื่องมือ
ทางการเงินภายใต้ ขอบเขตของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ แต่ไม่ได้ ถือปฏิบัติตามข้ อกาหนด
ของการด้ อยค่าในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
8.30.1 จ านวนเงิ น ซึ่ งเป็ นตั ว แทนที่ดีท่ีสุดของฐานะเปิ ดสูงสุดต่ อ ความเสี่ยงด้ า นเครดิต
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยไม่ต้องคานึงถึงหลักประกันใดๆ ที่ถือครองอยู่
หรือการปรับเครดิตให้ ดีข้ ึนด้ านอื่นๆ (เช่น ข้ อตกลงหักกลบ ซึ่งไม่เข้ าเงื่อนไขของ
การหักกลบตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการ
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ) การเปิ ดเผยข้ อ มู ล นี้ ไม่ ไ ด้ ก าหนดส าหรั บ เครื่ องมื อ
ทางการเงินซึ่งมูลค่าตามบัญชีเป็ นตัวแทนที่ดีท่สี ุดของฐานะเปิ ดสูงสุดต่อความเสี่ยง
ด้ านเครดิต
8.30.2 คาอธิบายของหลักประกันที่กิจการถือครองไว้ เพื่ อเป็ นประกันและการปรั บเครดิต
ให้ ดีข้ ึน ด้ า นอื่น ๆ และผลกระทบทางการเงิน ของรายการดั ง กล่ า ว (เช่ น มู ลค่ า
หลั ก ประกัน และการปรั บ เครดิตให้ ดีข้ ึน ด้ า นอื่น ๆ ที่ลดความเสี่ยงด้ า นเครดิ ต )
โดยคานึ งถึ งจ านวนเงิ น ที่เ ป็ นตั ว แทนที่ดีท่ีสุด ของฐานะเปิ ดสูงสุดต่ อ ความเสี่ยง
ด้ านเครดิต (ตามที่เปิ ดเผยในย่อหน้ าที่ 8.30.1 หรือแสดงด้ วยมูลค่าตามบัญชีของ
เครื่องมือทางการเงิน)
8.29ฐ.1
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หลักประกันและกำรปรับเครดิตให้ดีขึ้นด้ำนอื่นๆ ทีไ่ ด้รับ
8.31

ในกรณีท่กี ิจการได้ รับสินทรัพย์ทางการเงินหรือสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินในระหว่าง
รอบระยะเวลารายงาน จากการเข้ าเป็ นเจ้ าของหลักประกันที่ถือครองเป็ นประกันหรือเรียกร้ อง
การปรับเครดิตให้ ดีข้ นึ ด้ านอื่นๆ (เช่น การคา้ ประกัน) และสินทรั พย์ดังกล่าวเข้ าเงื่อนไขการรับรู้
รายการตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ล
ต่อไปนี้ สาหรับสินทรัพย์ท่กี จิ การถือครองไว้ ณ วันที่รายงาน
8.31.1 ลักษณะและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และ
8.31.2 นโยบายของกิจ การในการจ าหน่ า ยหรื อ การใช้ ป ระโยชน์ ใ นการด าเนิ น งานจาก
สินทรัพย์ หากสินทรัพย์เหล่านั้นไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ ทนั ที
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง

8.32

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้
8.32.1 การวิเคราะห์ระยะเวลาครบกาหนดสาหรับหนี้สนิ ทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์ (รวมถึง
สั ญ ญาค้า ประกั น ทางการเงิ น ที่อ อก) โดยแสดงระยะเวลาครบก าหนดคงเหลื อ
ตามสัญญา
8.32.2 การวิเคราะห์ระยะเวลาครบกาหนดสาหรับหนี้สินทางการเงินที่เป็ นอนุพันธ์ โดยต้ อง
รวมระยะเวลาครบก าหนดคงเหลื อตามสัญ ญา ส าหรั บ หนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่เ ป็ น
อนุพันธ์เหล่านั้น ซึ่งระยะเวลาครบกาหนดตามสัญญามีความจาเป็ นในการทาความ
เข้ าใจจังหวะเวลาของกระแสเงินสด (ดูย่อหน้ าที่ ค10ข)
8.32.3 คาอธิบายถึงการบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ องของกิจการซึ่งมีอยู่เป็ นปกติวิสัย
ในย่อหน้ าที่ 8.32.1 และ 8.32.2
ความเสีย่ งด้านตลาด
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว

8.33

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทุกข้ อต่อไปนี้ เว้ นแต่จะถือปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 8.34
8.33.1 วิ เ คราะห์ ความอ่ อ นไหวสาหรั บ ความเสี่ยงด้ า นตลาดแต่ ละประเภทที่กิจการมีอยู่
ณ วั นสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยแสดงถึงผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงของ
ตัวแปรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องที่มีต่อกาไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้ าของของกิจการ
ที่เป็ นไปได้ อย่างมีเหตุผล ณ วันนั้น
8.33.2 วิธแี ละข้ อสมมติท่ใี ช้ ในการจัดทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหว และ
8.33.3 การเปลี่ ยนแปลงวิ ธีและข้ อสมมติ ท่ีใช้ ในการวิ เคราะห์ ความอ่ อนไหวจากรอบระยะเวลา
รายงานก่อน รวมถึงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
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8.34

หากกิจการจัดทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหว เช่น มูลค่าของความเสี่ยง (Value-At-Risk) ซึ่งสะท้อนถึง
การพึ่ งพาอาศัยกันระหว่ างตัวแปรความเสี่ยง (เช่ น อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน) และ
กิจ การใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ความอ่ อ นไหวดั งกล่ า วในการบริ หารความเสี่ ย งทางการเงิ น กิจ การ
สามารถใช้ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวดังกล่าวเปิ ดเผยแทนการวิเคราะห์ท่กี าหนดในย่อหน้ าที่
8.33 นอกจากนี้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้
8.34.1 ค าอธิ บ ายถึ ง วิ ธี ท่ีใ ช้ ใ นการจั ด ท าการวิ เ คราะห์ ค วามอ่ อ นไหว และค าอธิ บ ายถึ ง
พารามิเตอร์หลักและข้ อสมมติหลักสาหรับข้ อมูลที่แสดง และ
8.34.2 ค าอธิ บ ายถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องวิ ธี ท่ี ใ ช้ แ ละข้ อ จ ากั ด ที่อ าจท าให้ ข้ อ มู ล ไม่ ส ะท้ อ น
อย่างเต็มที่ถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ อง
กำรเปิ ดเผยข้อมูลควำมเสีย่ งด้ำนตลำดอื่น

8.35

ในกรณีท่กี ารวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่เปิ ดเผยตามย่อหน้ าที่ 8.33 หรือ 8.34 ไม่เป็ นตัวแทน
ของความเสี่ยงซึ่ งมีอยู่ เป็ นปกติวิสัยในเครื่ องมือทางการเงิน (เช่ น เนื่องจากฐานะเปิ ดสิ้นปี ไม่
สะท้ อ นฐานะเปิ ดระหว่ า งปี ) กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ เท็จ จริ ง และเหตุ ผ ลที่ ท าให้ เ ชื่ อ ได้ ว่ า
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวดังกล่าวไม่เป็ นตัวแทน

การโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
8.35ก ข้ อก าหนดการเปิ ดเผยข้ อมู ลในย่ อหน้ าที่ 8.35ข ถึง 8.35ซ ที่เกี่ยวข้ องกับการโอนสิน ทรั พย์
ทางการเงินเสริมข้ อกาหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลอื่นตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับนี้ กิจการต้ อง
น าเสนอการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ที่ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 8.35ข ถึ ง 8.35ซ ในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิน กิจการต้ องแสดงการเปิ ดเผยข้ อมูลที่กาหนดสาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนทั้งหมด
ซึ่งไม่ได้ ตัดรายการและสาหรับความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องใดๆ ที่ปรากฏอยู่ ณ วันที่รายงานของ
สินทรัพย์ท่โี อน โดยไม่คานึงว่ารายการโอนที่เกี่ยวข้ องดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อใด เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลในย่อหน้ าเหล่านั้น กิจการโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
ทั้งหมดหรือบางส่วน (สินทรัพย์ทางการเงินที่โอน) ก็ต่อเมื่อกิจการ
8.35ก.1 โอนสิทธิตามสัญญาที่จะได้ รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น หรือ
8.35ก.2 ยังคงไว้ ซ่ึ งสิทธิตามสัญญาที่จะได้ รับกระแสเงินสดของสินทรั พย์ ทางการเงินนั้ น แต่
ยอมรับภาระผูกพั นตามสัญญาที่จะต้ องจ่ ายกระแสเงินสดให้ แก่ผ้ ูรับคนใดคนหนึ่ ง
หรือหลายคนตามข้ อตกลงนั้น
8.35ข กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่ทาให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินของกิจการ
8.35ข.1 เข้ าใจความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ทางการเงินที่โอน ซึ่งไม่ได้ ตัดรายการทั้งจานวน
และหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ อง และ
8.35ข.2 สามารถประเมินลั กษณะและความเสี่ยงเกี่ยวกับความเกี่ยวข้ องอย่ างต่ อเนื่องของ
กิจการในสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้ ตัดรายการ
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8.35ค เพื่ อวัตถุประสงค์ในการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลในย่อหน้ า ที่ 42จ ถึง 42ซ
หากในการโอนสินทรัพย์ทางการเงิน กิจการยังคงไว้ ซ่ึงสิทธิหรือภาระผูกพันตามสัญญาใดๆ ซึ่งมี
อยู่เป็ นปกติวิสัยในสินทรั พย์ทางการเงินที่โอนหรื อได้ รับสิทธิหรื อภาระผู กพั นตามสัญญาใหม่
ใดๆ เกี่ยวกับ สิน ทรั พ ย์ ทางการเงิ น ที่โอน ให้ ถื อ ว่ า กิจ การมี ความเกี่ยวข้ อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งใน
สินทรัพย์ทางการเงินที่โอน เพื่อวัตถุประสงค์ในการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลใน
ย่อหน้ าที่ 8.35จ ถึง 8.35ซ รายการดังต่อไปนี้ไม่เข้ าข่ายเป็ นความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่อง
8.35ค.1 การรั บรองและการรั บประกันตามปกติเกี่ยวกับการโอนที่ฉ้อฉล และแนวคิดของ
ความสมเหตุสมผล ความสุจริตใจและการตกลงอย่างเที่ยงธรรมที่ทาให้ การโอนเป็ น
โมฆะ ซึ่งเป็ นผลมาจากการดาเนินการตามกฎหมาย
8.35ค.2 สัญญาฟอร์ เวิร์ด สิทธิเลือก และสัญญาอื่นที่จะทาให้ ได้ สินทรั พย์ทางการเงินที่โอน
กลับมาซึ่งราคาตามสัญญา (หรื อราคาใช้ สิทธิ) เป็ นมูลค่ายุติธรรมของสิน ทรั พ ย์
ทางการเงินที่โอน หรือ
8.35ค.3 ข้ อตกลงที่กิจการยังคงไว้ ซ่ึ งสิทธิตามสัญญาที่จะได้ รับกระแสเงินสดของสินทรั พย์
ทางการเงิ น แต่ ยอมรั บ ภาระผู ก พั น ตามสัญ ญาที่จ ะต้ อ งจ่ า ยกระแสเงิ น สดให้ แ ก่
กิจการใดกิจการหนึ่งหรือหลายกิจการ และเป็ นไปตามเงื่ อนไขในย่อหน้ าที่ 3.2.5.1
ถึง 3.2.5.3
สินทรัพย์ทางการเงินทีโ่ อนโดยไม่ตดั รายการทั้งจานวน
8.35ง กิจการอาจโอนสินทรั พย์ทางการเงินในลั กษณะที่บางส่วนหรื อทั้งหมดของสินทรั พย์ทางการเงิน
ที่โอนไม่ เข้ าเงื่อนไขการตัดรายการ เพื่ อให้ บรรลุ วัตถุ ประสงค์ท่ีกาหนดในย่ อหน้ าที่ 8.35ข.1
กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ลในแต่ ละวั นที่ร ายงานตามประเภทของสิน ทรั พ ย์ ทางการเงิ นที่โอน
ที่ไม่ตัดรายการทั้งจานวนดังนี้
8.35ง.1 ลักษณะของสินทรัพย์ท่โี อน
8.35ง.2 ลักษณะของความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของที่กจิ การเปิ ดรับ
8.35ง.3 คาอธิบายถึงลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ท่โี อนและหนี้สินที่เกี่ยวข้ อง
รวมถึงข้ อจากัดที่เกิดขึ้นจากการโอนในการใช้ สนิ ทรัพย์ท่โี อนนั้นของกิจการที่รายงาน
8.35ง.4 ตารางการก าหนดมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของสิ นทรั พย์ ท่ี โอน มู ลค่ ายุ ติ ธรรมของหนี้ สิ นที่
เกี่ยวข้ องและฐานะสุทธิ (ความแตกต่างระหว่ างมูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์ท่ีโอน
และหนี้ สิ นที่ เกี่ ยวข้ อง) เมื่ อคู่ สั ญญาของหนี้ สิ นที่ เกี่ ยวข้ องมี สิ ทธิ ไล่ เบี้ ยเพี ยงแค่
สินทรัพย์ท่โี อน
8.35ง.5 มูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์ท่ีโอนและหนี้ สินที่เกี่ยวข้ อง ในกรณีท่กี ิจการยังคงรั บรู้
สินทรัพย์ท่โี อนทั้งหมด
8.35ง.6 มูลค่าตามบัญชีรวมของสินทรั พย์เดิมก่อนการโอน มูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์ท่ี
กิจการยังคงรับรู้ และมูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ อง ในกรณีท่กี จิ การยังคงรับรู้
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สินทรั พย์ภายใต้ ขอบเขตของความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่อง (ดูย่อหน้ าที่ 3.2.6.3.2 และ
3.2.16)
สินทรัพย์ทางการเงินทีโ่ อนโดยตัดรายการทั้งจานวน
8.35จ เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ีก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 8.35ข.2 เมื่ อ กิจ การตั ด รายการสิน ทรั พย์
ทางการเงินที่โอนทั้งจานวน (ดูย่อหน้ าที่ 3.2.6.1 และ 3.2.6.3.1) แต่ยังคงมีความเกี่ยวข้ อง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในสิน ทรั พ ย์เหล่ า นั้ น กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลขั้น ต่ า ดังต่ อไปนี้ โดยแยกตาม
ประเภทของความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันที่รายงาน
8.35จ.1 มูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์และหนี้ สินที่รับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจ การ
ซึ่งแสดงถึงความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องในสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้ ตัดรายการของ
กิ จ การ และมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ รั บ รู้ แยกเป็ นรายการ
รายบรรทัด
8.35จ.2 มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่แ สดงถึ ง ความเกี่ ย วข้ อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ในสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้ ตัดรายการของกิจการ
8.35จ.3 จานวนเงินซึ่ งเป็ นตัวแทนที่ดีท่ีสุดถึงฐานะเปิ ดสูงสุดของกิจการต่ อผลขาดทุ น จาก
ความเกี่ยวข้ องอย่ างต่ อเนื่ องในสินทรั พย์ทางการเงินที่ได้ ตัดรายการ และข้ อมู ลที่
แสดงถึงวิธกี ารในการกาหนดฐานะเปิ ดสูงสุดต่อผลขาดทุน
8.35จ.4 กระแสเงิ น สดออกที่ ไ ม่ คิ ด ลดซึ่ ง จ าเป็ นหรื อ อาจจ าเป็ นต้ อ งใช้ ซ้ ื อคื น สิ น ทรั พ ย์
ทางการเงินที่ได้ ตัดรายการ (เช่น ราคาใช้ สิทธิของข้ อตกลงสิทธิเลือก) หรือจานวน
อื่น ซึ่ งจะช าระให้ ผ้ ู รั บ โอนสิน ทรั พย์ ท่ีโอน หากกระแสเงิ น สดออกมี ความผั นแปร
จานวนเงินที่เปิ ดเผยต้ องขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขที่ปรากฏในแต่ละวันที่รายงาน
8.35จ.5 การวิเคราะห์ระยะเวลาครบกาหนดของกระแสเงินสดออกที่ไม่คิดลดซึ่งจาเป็ น หรือ
อาจจาเป็ นต้ องใช้ ซ้ ือคืนสิน ทรั พย์ทางการเงินที่ได้ ตัดรายการหรื อจานวนอื่นซึ่ งจะ
ชาระให้ ผ้ ูรับโอนสินทรัพย์ท่โี อน กิจการต้ องแสดงระยะเวลาครบกาหนดคงเหลือตาม
สัญญาของความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องของกิจการ
8.35จ.6 ข้ อมูลเชิงคุณภาพซึ่งอธิบายและสนับสนุนการเปิ ดเผยข้ อมูลเชิงปริมาณตามที่กาหนด
ในย่อหน้ าที่ 8.35จ.1 ถึง 8.35จ.5
8.35ฉ หากกิจการมีความเกี่ยวข้ อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งมากกว่ า หนึ่ งประเภทในสิน ทรั พ ย์ ทางการเงิน ที่ไ ด้
ตัดรายการ กิจการอาจรวมข้ อมูลตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 8.35จ ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์น้ันและ
รายงานสินทรัพย์น้ันภายใต้ ความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องเพียงประเภทเดียว
8.35ช นอกจากนี้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องแต่ละประเภทดังนี้
8.35ช.1 ผลกาไรหรือขาดทุนที่รับรู้ ณ วันที่โอนสินทรัพย์
8.35ช.2 รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่รับรู้จากความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องในสินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ ไ ด้ ตั ด รายการของกิ จ การทั้ ง ในรอบระยะเวลารายงานและมู ล ค่ า สะสม (เช่ น
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์)
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8.35ช.3 หากจ านวนเงิ นรวมของสิ่ งตอบแทนที่ ได้ รั บจากการโอน (ซึ่ งเข้ าเงื่ อนไขของการตั ด
รายการ) ในรอบระยะเวลารายงาน ไม่กระจายอย่างสม่าเสมอตลอดรอบระยะเวลา
รายงาน (เช่ น หากจานวนเงินรวมเกือบทั้งหมดของการโอนเกิดขึ้น ณ วันใกล้ ๆ
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน)
8.35ช.3.1 เวลาที่เกิดการโอนที่มีจานวนเงินสูงที่สุดเกิดขึ้นภายในรอบระยะเวลา
รายงาน (เช่น 5 วันสุดท้ายก่อนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน)
8.35ช.3.2 จานวนเงินที่รับรู้ (เช่ น ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกี่ยวข้ อง) จากการโอน
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นของรอบระยะเวลารายงาน และ
8.35ช.3.3 จานวนเงินรวมของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับจากการโอนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา
นั้นของรอบระยะเวลารายงาน
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลสาหรั บแต่ ละรอบระยะเวลารายงานที่มีการนาเสนองบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
ข้อมูลเพิม่ เติม
8.35ซ กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล อื่ น เพิ่ ม เติ ม ที่ กิ จ การพิ จ ารณาว่ า มี ค วามจ าเป็ นที่ จ ะท าให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเปิ ดเผยข้ อมูลในย่อหน้ าที่ 8.35ข

การใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้ มาถือปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก
8.35ฌ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าตามบัญชีท่เี กิดจากการเปลี่ยนแปลงในการวัดมูลค่าซึ่งเกี่ยวข้ องกับการ
ปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
การเปิ ดเผยข้ อมูลตามย่อหน้ านี้ไม่จาเป็ นต้ องถือปฏิบัติหลังจากรอบระยะเวลารายงานประจาปี ที่
กิจการได้ ถือปฏิบัติเป็ นครั้ งแรก ตามข้ อกาหนดการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสาหรับ
สินทรัพย์ทางการเงินในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
8.35ญ ณ วันที่ถือปฏิบัติเป็ นครั้งแรกตามหมวดที่ 5.5 ของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อ มู ลเพื่ อ ช่ วยให้ สามารถกระทบยอดคงเหลื อ ณ วั น สิ้น รอบระยะเวลารายงานของ
ค่าเผื่อหนี้สงสัญจะสูญตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญ
และหนี้สญ
ู ค่าเผื่อการด้ อยค่าตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)
เรื่ อง การบัญชีสาหรั บเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุ น และประมาณการหนี้ สินตามที่
กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 37 เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรั พย์ท่อี าจเกิดขึ้น กับยอดคงเหลือ ณ วันต้ นงวดของรอบระยะเวลารายงานของค่าเผื่อผล
ขาดทุนตามที่กาหนดในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ สาหรับสินทรัพย์ทางการเงิน กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อมูลตามประเภทการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินที่เกี่ยวข้ องตามที่กาหนดในมาตรฐาน
การบั ญชี ฉบั บที่ 105 (ปรั บปรุง 2559) และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบั บ นี้ และต้ องแยกแสดง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประเภทการวัดมูลค่าที่มีต่อค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันนั้น
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8.35ฎ ในรอบระยะเวลารายงานที่มีก ารใช้ แนวปฏิบั ติทางการบัญชีฉบั บนี้ มาถือปฏิบัติเป็ นครั้ งแรก
กิ จการไม่ จ าเป็ นต้ อ งเปิ ดเผยจ านวนเงิ นของรายการรายบรรทั ดที่จะรายงานตามข้ อก าหนด
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า (รวมถึงข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับการวัดมูลค่าด้ วยราคา
ทุนตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงินและการด้ อยค่าตามหัวข้ อที่ 5.4 และ 5.5) ของ
8.35ฎ.1 แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้สาหรับรอบระยะเวลารายงานก่อนๆ
8.35ฎ.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินลงทุน
ในตราสารหนี้และตราสารทุน สาหรับรอบระยะเวลารายงานปัจจุบัน
8.35ฏ หากกิจการเลื อกใช้ วิธีเปลี่ ยนทันทีเป็ นต้ นไป (แทนวิ ธีปรั บงบการเงินย้ อนหลั ง) การคานวณ
อัตราดอกเบี้ ยที่แ ท้ จริ งสาหรั บสัญญาที่เ กิดขึ้ นก่ อ นวั นแรกที่มีก ารถือ ปฏิบั ติโดยคานวณจาก
กระแสเงิ น สดนั บ ตั้ งแต่ วั น แรกที่มี ก ารถื อ ปฏิบั ติ และการเลื อ กใช้ น โยบายการบั ญ ชี ป้ องกั น
ความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ใี ช้ อยู่ต่อไป ตามที่กาหนดในแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ฉบับนี้ ให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว นอกจากนี้ หากกิจการเลือกรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ด้ อยค่าของเครื่องมือทางการเงินเป็ นค่าใช้ จ่ายตามวิธีเส้ นตรงภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่
นาแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มาใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
เกี่ ย วกั บ (1) จ านวนผลขาดทุ น ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ รู้ และ (2) จ านวนผลขาดทุ น ที่ รั บ รู้ ใน
รอบระยะเวลารายงานปัจจุบัน

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
8.36

สาหรั บงบการเงินประจาปี ที่กิจการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับนี้เป็ นครั้งแรก
กิจการไม่จาเป็ นต้ องแสดงข้ อมูลเปรี ยบเทียบสาหรับการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่
8.25 ถึง 8.35 ซึ่งเกี่ยวกับลักษณะและระดับของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือทางการเงิน
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ภาคผนวก ก
คานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เงินลงทุน

สินทรัพย์ทีก่ ิจการมีไว้เพือ่ เพิม่ ความมัง่ คัง่ ให้กบั กิจการ ไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ของส่วนแบ่งที่จะได้รบั (เช่ น ดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปั นผล) ในรูป
ของราคาที่เ พิ่ม ขึ้ น หรื อ ในรู ป ของประโยชน์อ ย่ า งอื่ น ที่กิ จ การได้ร ับ
(เช่ น ประโยชน์ที่ได้รบั จากความสัมพันธ์ท างการค้า) รายการต่อไปนี้
ไม่ถอื เป็ นเงินลงทุน
ก) สิ นค้าคงเหลือ ตามที่นิยามไว้ใ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2
เรือ่ ง สินค้าคงเหลือ
ข) ที่ดิ น อาคาร และอุ ปกรณ์ที่ไม่ ใช่ อสังหาริ มทรัพย์ เพื่อการลงทุ น
ตามที่นิยามไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
ค) อสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื่ อ การลงทุ น ตามที่ นิ ย ามไว้ใ นมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 40 เรือ่ ง อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

หลักทรัพย์เพือ่ ค้า

เงินลงทุนในตราสารหนี้ ทุ กชนิดหรือ ตราสารทุ นในความต้องการของ
ตลาดที่กิจการถือไว้โดยมีวตั ถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคตอันใกล้
ทาให้กิจการถือหลักทรัพย์น้นั ไว้เป็ นระยะเวลาสั้นๆ เพือ่ หากาไรจากการ
เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ดังนั้น หลักทรัพย์เพื่อค้าจึ งมีอตั รา
การหมุนเวียนสูง

หลักทรัพย์เผือ่ ขาย

เงินลงทุนในตราสารหนี้ ทุ กชนิดหรือ ตราสารทุ นในความต้องการของ
ตลาดซึ่ งไม่ ถือ เป็ นหลักทรัพย์เ พื่อ ค้า และในขณะเดียวกันไม่ ถือ เป็ น
ตราสารหนี้ ที่ จ ะถื อ จนครบก าหนดหรื อ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่ อ ยหรื อ
บริษทั ร่วม การร่วมค้า

ตราสารหนี้ ทีจ่ ะถือจน
ครบกาหนด

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ทีก่ ิจการมีความตั้งใจแน่วแน่
และมีความสามารถทีจ่ ะถือไว้จนครบกาหนดไถ่ถอน

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ สัดส่วนของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุ ซ่ึ งเป็ น
คาดว่าจะเกิดขึ้ นใน 12 ผลขาดทุ นด้านเครดิต จากเหตุการณ์ปฏิบัติผิดสัญญาของเครื่ องมือ ทาง
การเงินที่มีความเป็ นไปได้ ว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหลังจากวันที่รายงาน
เดือนข้างหน้า
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ราคาทุนตัดจาหน่ายของ มู ลค่ าของสินทรั พ ย์ทางการเงิน หรื อ หนี้ สินทางการเงิน ที่รับรู้ เ มื่อเริ่ มแรก
สินทรัพย์ทางการเงินหรือ หักด้ วยการจ่ ายชาระคืนเงินต้ น บวกหรื อหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมที่คานวณ
โดยใช้ วิธีดอกเบี้ ยที่แท้จริง ซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่ างมูลค่าที่รับรู้รายการ
หนี้ สินทางการเงิน
เมื่ อ เริ่ ม แรกและมู ล ค่ า ณ วั น ที่ ค รบก าหนด และปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยค่ า เผื่อ
ผลขาดทุนสาหรับกรณีของสินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทีเ่ กิดจากสัญญา สิทธิเรี ยกร้ องที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้
จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า กาหนดให้ ปฏิบัติตามเกณฑ์การรั บรู้และการวัด
มูลค่าผลกาไรหรือขาดทุนจากการด้ อยค่าของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
สินทรัพย์ทางการเงินทีม่ ี
การด้อยค่าด้านเครดิต

สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น มี ก ารด้ อยค่ า ด้ านเครดิ ต เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ใ ด
เหตุการณ์หนึ่งหรื อหลายเหตุการณ์ท่ีทาให้ เกิดผลกระทบต่อประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตของสินทรั พย์ทางการเงิน โดยหลักฐานที่แสดงว่ า
สินทรัพย์ทางการเงินมีการด้ อยค่าด้ านเครดิตครอบคลุมถึงข้ อมูลที่สงั เกตได้
จากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) การประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัยสาคัญของผู้ออกหรือผู้กู้
(ข) การละเมิดสัญญา เช่น การปฏิบัติผิดสัญญาหรือ การค้างชาระเกิน
กาหนด
(ค) ผู้ให้ ก้ ูผ่อนปรนเงื่อนไขแก่ผ้ ูก้ ูท่มี ีปัญหาทางการเงินเนื่องจากเศรษฐกิจ
หรือเงื่อนไขตามสัญญา ซึ่งผู้ให้ กู้จะไม่พิจารณาผ่อนปรนให้ ในกรณี
อื่น ๆ
(ง) มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่ีผ้ ู ก้ ู จะล้ มละลายหรื อปรั บโครงสร้ า ง
ทางการเงิน
(จ) การล่ ม สลายของตลาดซื้ อขายคล่ อ งของสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น
เนื่องจากประสบปัญหาทางการเงิน หรือ
(ฉ) การซื้อหรื อการได้ มาซึ่ งสิน ทรั พย์ทางการเงิน ด้ วยราคาที่มี ส่ว นลด
จานวนมากซึ่งสะท้อนถึงผลขาดทุนด้านเครดิตที่เกิดขึ้น
ในบางครั้ ง อาจไม่ ส ามารถระบุ ไ ด้ ว่ า เป็ นผลจากเหตุ ก ารณ์ ใ ดที่ส่ ง ผลให้
สินทรัพย์มีการด้ อยค่าด้ านเครดิต แต่อาจเกิดจากผลกระทบของเหตุการณ์
หลายเหตุการณ์รวมกัน

ผลขาดทุนด้านเครดิต

ผลต่างระหว่ า งกระแสเงิน สดตามสัญญาทั้งหมดซึ่ งกิจการต้ องได้ รั บ และ
กระแสเงินสดทั้งหมดซึ่งกิจการคาดว่าจะได้ รับ (นั่นคือ จานวนเงินที่คาดว่า
จะไม่ได้ รับทั้งหมด) คิดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงเมื่อเริ่มแรก (หรือ
อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงปรับด้วยความเสี่ยงด้านเครดิต สาหรับสินทรัพย์
ทางการเงินที่มีการด้อยค่ าด้านเครดิตเมื่อซื้ อหรือเมื่อกาเนิด) กิจการ
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ต้ องประมาณกระแสเงินสดโดยพิจารณาถึงเงื่อนไขตามสัญญาทั้งหมดของ
เครื่องมือทางการเงิน (ตัวอย่างเช่น การชาระเงินก่อนครบกาหนด การขยาย
ระยะเวลา สิ ท ธิ เ ลื อ กที่จ ะซื้ อ และสิ ท ธิ เ ลื อ กที่มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั น )
ตลอดอายุของเครื่ องมือทางการเงินที่คาดไว้ น้ั น กระแสเงินสดที่พิจารณา
ต้ องรวมถึงกระแสเงินสดที่ได้ มาจากการขายหลั กประกันที่ถือไว้ หรื อส่วน
ปรับปรุงด้ านเครดิตอื่นๆ ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขตามสัญญา โดยมี
ข้ อสันนิษฐานว่าอายุท่คี าดไว้ ของเครื่องมือทางการเงินสามารถประมาณการ
ได้ อย่างน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ไี ม่สามารถประมาณการอายุ ของ
เครื่ อ งมือ ทางการเงิน ได้ อย่ า งน่ า เชื่ อถือ กิจการต้ องใช้ อายุ คงเหลื อ ตาม
สัญญาของเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งกรณีดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น
อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริง อัตราที่ใช้ ในการคิดลดประมาณการเงินสดจ่ายหรือรับในอนาคตตลอดอายุ
ปรับด้วยความเสีย่ งด้าน ของสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ค าดไว้ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ร าคาทุ น ตัด จ าหน่ า ยของ
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้ อหรือเมื่อกาเนิด
เครดิต
ในการคานวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงปรับด้ วยความเสี่ยงด้ านเครดิต กิจการ
ต้ องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่ าจะได้ รับโดยพิ จารณาเงื่อนไขของ
สัญญาทั้งหมดของสินทรั พย์ทางการเงิน (ตัวอย่างเช่ น การชาระเงินก่อน
ครบกาหนด การขยายระยะเวลา สิทธิเลือกที่จะซื้อ และสิทธิเลือกที่มีลักษณะ
คล้ า ยคลึ งกัน ) และผลขาดทุ นด้านเครดิตที่ค าดว่ าจะเกิดขึ้ น โดยการ
คานวณให้ รวมถึงค่าธรรมเนียมและต้ นทุนในการรับและจ่ายทั้งหมดระหว่าง
คู่สญ
ั ญาตามสัญญา ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริง (ดูย่อหน้ าที่
ข5.4.1 ถึง ข5.4.3) ต้นทุนการทารายการ และส่วนเกินมูลค่าหรือส่วนลด
มูลค่าอื่นๆ ทั้งหมด โดยมีข้อสันนิษฐานว่ ากระแสเงินสดและอายุ ท่ีคาดไว้
ของกลุ่มของเครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกันสามารถประมาณ
ได้ อย่างน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ไี ม่สามารถประมาณกระแสเงินสด
หรื อ อายุ ค งเหลื อ ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (หรื อ กลุ่ ม ของเครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน ) ได้ อย่ า งน่ า เชื่ อถือ กิจการต้ องใช้ กระแสเงิน สดตามสัญญา
ตลอดอายุสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น (หรือกลุ่มของเครื่องมือทาง
การเงินนั้น) ซึ่งกรณีดังกล่าวยากจะเกิดขึ้น
การตัดรายการ

การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงินที่ได้ เคยรับรู้ออก
จากงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ

อนุพนั ธ์

เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น หรื อ สั ญ ญาอื่ น ภายใต้ ขอบเขตของแนวปฏิ บั ติ
ทางการบัญชีฉบับนี้ ที่มีลักษณะทั้งสามข้ อดังต่อไปนี้
(ก) มูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลง
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ของตัวแปรที่ระบุไว้ เช่ น อัตราดอกเบี้ย ราคาของเครื่ องมือทางการเงิน
ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีราคา
หรื อดั ชนี อัตรา อันดั บความน่ าเชื่ อถื อด้ านเครดิ ตหรื อดั ชนี ความ
น่าเชื่อถือด้ านเครดิต หรือตัวแปรอื่น โดยมีเงื่อนไขว่ากรณีของตัวแปร
ที่ไม่ใช่ตัวแปรทางการเงิน ตัวแปรนั้นไม่ใช่ตัวแปรที่เฉพาะเจาะจงกับ
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง (บางครั้งเรียกว่า รายการอ้ างอิง)
(ข) ไม่ มี การจ่ ายเงิ นลงทุ นสุท ธิเมื่ อเริ่ มแรก หรื อจ่ ายด้ วยจ านวนเพี ยง
เล็กน้ อยเมื่อเทียบกับสัญญาประเภทอื่นซึ่ งมีการเปลี่ ยนแปลงของ
มูลค่าในลักษณะเดียวกันต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาด
(ค) การรับหรือจ่ายชาระจะกระทาในอนาคต
เงินปันผล

การจัดสรรกาไรให้ กับผู้ถือตราสารทุนตามสัดส่วนการถือครองเงินทุนใน
แต่ละประเภท

วิธีดอกเบี้ ยทีแ่ ท้จริง

วิธีท่ใี ช้ ในการคานวณราคาทุนตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงินหรือ
หนี้ สินทางการเงิน และมีการปันส่วนและรับรู้ดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจ่าย
ในกาไรหรือขาดทุนตลอดช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้ อง

อัตราดอกเบี้ ยทีแ่ ท้จริง

อัตราที่ใช้ ในการคิดลดประมาณการเงินสดจ่ ายหรื อรับในอนาคตตลอดอายุ
ที่คาดไว้ ของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงินเพื่อให้ ได้ มูลค่าตาม
บัญชีข้ นั ต้นของสินทรัพย์ทางการเงิน หรือราคาทุนตัดจาหน่ายของหนี้ สิน
ทางการเงิน ในการคานวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริง กิจการต้ องประมาณการ
กระแสเงินสดที่คาดว่ าจะได้ รับโดยพิ จารณาเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมดของ
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น นั้ น (ตั วอย่ างเช่ น การช าระเงิ นก่ อนครบก าหนดการ
ขยายระยะเวลา สิทธิเลือกที่จะซื้อ และสิทธิเลือกที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน)
แต่ ต้ อ งไม่ พิ จารณาผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ค าดว่ าจะเกิ ดขึ้ น โดยการ
ค านวณนี้ ให้ ร วมถึ ง ค่ า ธรรมเนี ยมและต้ น ทุ น ในการรั บ และจ่ า ยทั้ง หมด
ระหว่ างคู่ สัญญาตามสัญญา ซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่ งของอั ตราดอกเบี้ ยที่แ ท้ จ ริ ง
(ดูย่อหน้ าที่ ข5.4.1 ถึง ข5.4.3) ต้นทุนการทารายการ และส่วนเกินหรือ
ส่วนลดมูลค่าอื่นๆ ทั้งหมด โดยมีข้อสันนิ ษฐานว่ ากระแสเงินสดและอายุ ท่ี
คาดไว้ ของกลุ่ มของเครื่ องมือทางการเงินที่มีลักษณะคล้ ายคลึ งกันสามารถ
ประมาณการได้ อย่างน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ไี ม่สามารถประมาณ
การกระแสเงินสดหรืออายุท่คี าดไว้ ของเครื่ องมือทางการเงิน (หรือกลุ่มของ
เครื่องมือทางการเงิน) ได้ อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้ องใช้ กระแสเงินสดตาม
สั ญ ญาตลอดอายุ สั ญ ญาของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น นั้ น (หรื อ กลุ่ ม ของ
เครื่องมือทางการเงินนั้น) ซึ่งกรณีดังกล่าวยากยิ่งที่จะเกิดขึ้น
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ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักจากความเสี่ยงของการปฏิบัติ
ผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้น
คาดว่าจะเกิดขึ้ น
สั ญ ญาค้ าประกั น ทาง สัญญาที่กาหนดให้ ผ้ ู คา้ ประกัน ตามสัญญาต้ อ งจ่ า ยชดเชยให้ แก่ ผ้ ู ท่ีไ ด้ รั บ
การค้า ประกั น ส าหรั บ ความเสี ย หายที่อ าจเกิ ด ขึ้ นหากลู ก หนี้ ที่ร ะบุ ไ ว้ ใน
การเงิน
สัญญาไม่สามารถจ่ายชาระเงินเมื่อครบกาหนดตามเงื่อนไขเมื่อเริ่มแรกหรือ
เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงของตราสารหนี้
หนี้ สิ นทางการเงิ นที่ ว ั ด หนี้สนิ ทางการเงินที่เข้ าเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม (ก) มีลักษณะตรงตามคานิยามของการถือไว้เพือ่ ค้า
(ข) ณ วั นที่รั บรู้ รายการเมื่ อเริ่ มแรก หรื อวั นที่เกิดรายการ กิจการได้ เลื อก
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
กาหนดให้ หนี้สนิ ทางการเงินนั้นวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือ
ขาดทุนตามที่ได้ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 4.2.2 หรือ 4.3.4
(ค) เป็ นการเลือกกาหนดให้ รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือในภายหลังด้ วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนตามย่อหน้ าที่ 6.7.1
สัญญาผูกมัด

ข้ อตกลงผูกมัดที่จะแลกเปลี่ยนทรัพยากรตามจานวนและราคาที่กาหนดไว้
ณ วันใดวันหนึ่งหรือหลายวันที่กาหนดไว้ ในอนาคต

รายการทีค่ าดการณ์

รายการที่ไม่มีข้อผูกมัดแต่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข้ ัน ต้น ราคาทุนตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงิน ก่อนที่จะมีการปรั บปรุ ง
ของสินทรัพย์ทางการเงิน ค่าเผือ่ ผลขาดทุน
อัตราส่วนการป้องกัน
ความเสีย่ ง

ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งจ านวนของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ป้ องกั น ความเสี่ ย งและ
จานวนของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงในเรื่ องของการถ่ วงน้า หนั ก
เปรียบเทียบ

ผลกาไรหรือขาดทุนจาก ผลกาไรหรื อขาดทุนที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุ นตามข้ อกาหนดในย่ อ หน้ า ที่
5.5.9 และกาไรหรื อขาดทุ นที่เกิดขึ้นเนื่ อ งจากการปฏิบัติตามข้ อก าหนด
การด้อยค่า
เกี่ยวกับการด้ อยค่าที่กาหนดไว้ ในหมวดที่ 5.5
ผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากเหตุการณ์ปฏิบัติผิดสัญญา
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นตลอด ที่มีความเป็ นไปได้ ว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายของเครื่องมือทางการเงินที่คาดไว้
อายุ
ค่าเผือ่ ผลขาดทุน

ค่ า เผื่อ สาหรั บ ผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ที่ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นของสิน ทรั พ ย์
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ทางการเงินที่วัดมู ลค่ าตามข้ อกาหนดในย่ อหน้ าที่ 4.1.2 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่ า
และสินทรัพย์ที่เ กิดจากสัญญา มูลค่าการด้ อยค่ าสะสมสาหรั บ สิน ทรั พ ย์
ทางการเงินที่วัดมูลค่าตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 4.1.3 และประมาณการ
หนี้สนิ สาหรับผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากภาระผูกพันวงเงิน
สินเชื่อ และสัญญาค้ าประกันทางการเงิน
ผลกาไรหรือขาดทุนจาก จ านวนที่เ กิ ด ขึ้ นจากการปรั บ ปรุ ง มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข้ ัน ต้น ของสิ น ทรัพย์
การเปลีย่ นแปลง
ทางการเงิน เพื่ อให้ สะท้ อนกระแสเงิน สดตามสัญญาที่ตกลงกันใหม่ หรื อ
เปลี่ ยนแปลงเงื่ อ นไขใหม่ โดยกิจ การคานวณมู ลค่ า ตามบั ญ ชี ข้ั น ต้ น ของ
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่จากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการเงินสดรับหรือ
จ่ า ยช าระในอนาคตตลอดอายุ ท่ี ค าดไว้ ของสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ มี
การเปลี่ ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ ซึ่ งถู กคิดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ ยที่แ ท้จ ริ ง
เมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือ อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงปรับ
ด้วยความเสี่ยงด้านเครดิต เมื่อเริ่ มแรกสาหรับ สินทรัพย์ทางการเงินที่มี
การด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้ อหรือเมื่อกาเนิด) หรืออัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริ ง
ที่ปรั บปรุงใหม่ เมื่อเข้ าเงื่อนไขตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 6.5.10 ในการ
ประมาณการกระแสเงิ น สดที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ ของสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น
กิจการต้ องพิ จารณาเงื่อนไขตามสัญญาทั้งหมดของสิน ทรั พย์ทางการเงิน
(ตัวอย่างเช่ น การชาระเงินก่อนครบกาหนด สิทธิเลือกที่จะซื้ อ หรื อสิทธิ
เลือกที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน) แต่ต้องไม่พิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้ น ยกเว้ นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
เมือ่ ซื้ อหรือเมือ่ กาเนิด กิจการต้ องพิจารณาผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ า
จะเกิดขึ้ น เมื่ อ เริ่ มแรกที่ถู ก พิ จ ารณารวมในการคานวณอัตราดอกเบี้ ยที่
แท้จริงปรับด้วยความเสีย่ งด้านเครดิตเมื่อเริ่มแรก
การค้างชาระเกินกาหนด สินทรัพย์ทางการเงินจะถือว่าค้ างชาระเกินกาหนดเมื่อคู่สัญญาไม่จ่ายชาระ
เมื่อถึงกาหนดชาระตามที่กาหนดไว้ ในสัญญา
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่มี สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ ด อ้ ยค่ า ด้า นเครดิ ต เมื่ อ ซื้ อหรื อ เมื่ อ ก าเนิ ด ณ
การด้อยค่ าด้านเครดิ ต การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
เมือ่ ซื้ อหรือเมือ่ กาเนิด
วันที่จัดประเภทรายการ วันแรกของรอบระยะเวลารายงานแรกหลังจากการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่
ใหม่
การซื้ อหรือการขายตาม การซื้ อหรื อ การขายสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ภายใต้ สั ญ ญาที่ มี เ งื่ อ นไขการ
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วิธีปกติ

ส่งมอบสินทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กาหนดขึ้นจากหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติ
โดยทั่วไปของตลาดซื้อขายที่พิจารณา

ต้นทุนการทารายการ

ต้ น ทุ น ส่ ว นเพิ่ มที่เ กี่ยวข้ องโดยตรงกับการซื้ อ การออกตราสาร หรื อ การ
จาหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน (ดูย่อหน้ าที่ ข5.4.8)
โดยต้ นทุนส่วนเพิ่ มนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้ ากิจการไม่ซ้ ือ ไม่ออกตราสาร หรือไม่
จาหน่ายเครื่องมือทางการเงิน

ความเสีย่ งด้านเครดิต

ความเสี่ยงที่คู่สัญญาของเครื่องมือทางการเงินฝ่ ายหนึ่งจะทาให้ เกิดผลขาดทุน
ทางการเงินต่อคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งโดยการที่ไม่สามารถจ่ายชาระภาระผูกพัน

ระดับการจัดอันดับความ การจัดอันดับความเสี่ยงด้ านเครดิตซึ่งตั้งอยู่บนพื้ นฐานของความเสี่ยงจาก
การผิดสัญญาที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือทางการเงิน
เสีย่ งด้านเครดิต
ความเสีย่ งด้านสกุลเงิน ความเสี่ ย งที่มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหรื อ กระแสเงิ น สดในอนาคตของเครื่ อ งมื อ
ทางการเงินจะมี ความผัน ผวนอันเนื่ อ งมาจากการเปลี่ ยนแปลงของอั ตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ความเสี่ ย งด้า นอั ต รา ความเสี่ ย งที่มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหรื อ กระแสเงิ น สดในอนาคตของเครื่ อ งมื อ
ทางการเงินจะมี ความผัน ผวนอันเนื่ อ งมาจากการเปลี่ ยนแปลงของอั ตรา
ดอกเบี้ ย
ดอกเบี้ยตลาด
ความเสี่ ย งด้ า นสภาพ ความเสี่ยงที่กจิ การจะเผชิญกับความยากลาบากในการชาระคืนภาระผูกพั นที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ หนี้ สิ น ทางการเงิ น ซึ่ ง ต้ อ งช าระด้ ว ยเงิ น สดหรื อ สิ น ทรั พ ย์
คล่อง
ทางการเงินอื่น
เงินกู้ยืมเป็ นหนี้สินทางการเงิน ที่นอกเหนือจากเจ้ าหนี้การค้ าระยะสั้นซึ่งมี
เงินกูย้ ืม
ระยะเวลาการจ่ายชาระตามปกติ
ความเสีย่ งด้านตลาด

ความเสี่ ย งที่มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหรื อ กระแสเงิ น สดในอนาคตของเครื่ อ งมื อ
ทางการเงินจะมีความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด
ความเสี่ยงด้ านตลาดประกอบด้ วยความเสี่ยง 3 ประเภท ได้ แก่ ความเสีย่ ง
ด้านสกุลเงิน ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบี้ ย และความเสีย่ งด้านราคาอื่น

ความเสีย่ งด้านราคาอื่น ความเสี่ ย งที่มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหรื อ กระแสเงิ น สดในอนาคตของเครื่ อ งมื อ
ทางการเงิ น จะมี ความผั น ผวนอันเนื่ องมาจากการเปลี่ ยนแปลงของราคา
ตลาด (นอกเหนื อ จากการเปลี่ ยนแปลงที่เ กิดจากความเสี่ยงด้านอัตรา
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ดอกเบี้ ยหรื อ ความเสี่ยงด้านสกุ ลเงิ น ) การเปลี่ ยนแปลงดั งกล่ าวอาจมี
สาเหตุมาจากปั จจั ยเฉพาะกับเครื่ องมือทางการเงินแต่ ละประเภท หรื อกับ
ผู้ออกเครื่ องมือทางการเงินนั้น หรื อปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่ อเครื่ องมื อ
ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกันซึ่งมีการซื้อขายอยู่ในตลาด
ค านิ ย ามของค าศั พ ท์ ต่ อ ไปนี้ ได้ ก าหนดอยู่ ใ นย่ อ หน้ าที่ 11 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32
เรื่ อ ง การแสดงรายการเครื่ อ งมือ ทางการเงิน ภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม หรือภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า และได้ นามาใช้ ในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้โดยมีความหมาย
เช่นเดียวกับที่ระบุไว้ ในมาตรฐานมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 ภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 13 หรือภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
 ตราสารทุน
 มูลค่ายุติธรรม
 สินทรัพย์ทางการเงิน
 เครื่องมือทางการเงิน
 หนี้สนิ ทางการเงิน
 ราคาของรายการ
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ภาคผนวก ข
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้
ขอบเขต (บทที่ 2)
ข2.1

ข2.2

ข2.3

ข2.4

ข2.5

สัญ ญาบางประเภทก าหนดให้ มีการจ่ ายชาระโดยอ้ า งอิงจากสภาพอากาศ ภูมิป ระเทศ หรื อ
ลั กษณะทางกายภาพอื่น ๆ (สัญ ญาซึ่ งอ้ า งอิงกับ ตัวแปรด้ า นสภาพอากาศในบางครั้ งเรี ยกว่ า
“อนุ พัน ธ์สภาพอากาศ” ถ้ า สัญ ญาดังกล่ า วไม่ อ ยู่ ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 4 เรื่ อ ง สัญ ญาประกัน ภัย สั ญ ญาดั ง กล่ า วจะอยู่ ภ ายใต้ ข อบเขตของ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ เปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับโครงการผลประโยชน์
ของพนักงานซึ่งต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงาน
สาหรับโครงการผลประโยชน์เมือ่ ออกจากงาน และสัญญาค่าสิทธิซ่ึงคานวณจากปริมาณการขาย
และรายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารซึ่ ง ต้ องปฏิบั ติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 15
เรื่อง รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า
ในบางครั้ ง กิ จ การมี ก ารลงทุ น ในเชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ นตราสารทุ น ที่ อ อกโดยกิ จ การอื่ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้ างหรือรักษาความสัมพันธ์ของการดาเนินงานในระยะยาวกับกิจการดังกล่าว
ผู้ลงทุนหรือผู้ร่วมค้ าต้ องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัท
ร่วมและการร่วมค้า ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้ วิธีส่วนได้ เสียเพื่อบันทึกบัญชีเงิน
ลงทุน
แนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของ
ผู้ รั บ ประกั น ที่ น อกเหนื อ จากสิ ท ธิ แ ละภาระผู ก พั น ที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น ตามย่ อ หน้ า ที่ 2.1.5
เนื่ อ งจากเรื่ อ งดั ง กล่ า วอยู่ ภ ายใต้ ข อบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 4
เรื่อง สัญญาประกันภัย
สั ญ ญาค้า ประกั น ทางการเงิ น อาจมี รู ป แบบทางกฎหมายที่แ ตกต่ า งกั น เช่ น การค้า ประกัน
เลตเตอร์ อ อฟเครดิตบางประเภท สัญ ญาการรั บ ประกัน ด้ า นเครดิต หรื อสัญ ญาประกัน ภั ย
อย่างไรก็ตาม วิธปี ฏิบัติทางการบัญชีจะไม่ข้ นึ อยู่กบั รูปแบบทางกฎหมาย ตัวอย่างต่อไปนี้เป็ นวิธี
ปฏิบัติท่เี หมาะสม (ดูย่อหน้ าที่ 2.1.5)
ข2.5.1 แม้ ว่าสัญญาคา้ ประกันทางการเงินจะเข้ าเงื่อนไขตามคานิยามของสัญญาประกันภัย
ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
แต่หากความเสี่ยงที่ถูกโอนไปมีนัยสาคัญ สัญญาคา้ ประกันทางการเงินดังกล่ า วอยู่
ภายใต้ ขอบเขตของแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม หากผู้คา้ ประกั น
ตามสัญญาได้ กาหนดอย่างชัดเจนก่อนหน้ านี้ว่าสัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาประกันภัย
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ข2.6

และได้ ถื อ ปฏิบั ติตามวิ ธีการบั ญ ชี สาหรั บ สัญ ญาประกัน ภัยแล้ ว ผู้ ค้า ประกัน ตาม
สัญญาอาจเลือกที่จะถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 4 ก็ได้ และหากผู้ ค้า ประกันตามสัญ ญาเลื อ กที่จะถือ
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับนี้ ผู้ออกสัญญาต้ องรับรู้สัญญาคา้ ประกัน
ทางการเงิ น เมื่ อ เริ่ ม แรกด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมตามที่ ก าหนดในย่ อ หน้ าที่ 5.1.1
หากสัญ ญาค้า ประกัน ทางการเงิ น ดั งกล่ า วเป็ นการออกให้ บุ คคลหรื อ กิจ การที่ไ ม่
เกี่ยวข้ อ งกัน ในการทารายการค้ าตามปกติ มู ลค่ ายุ ติธรรมเมื่อเริ่ มแรกจะเท่ากับเบี้ย
ประกันที่ได้ รับ เว้ นแต่จะมีหลักฐานกาหนดเป็ นอย่างอื่น ดังนั้น หากสัญญาคา้ ประกัน
ทางการเงินไม่ได้ เลือกกาหนดเมื่อ เริ่มแรกให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือ
ขาดทุ น หรื อ ไม่ ไ ด้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามย่ อ หน้ าที่ 3.2.15 ถึ ง 3.2.23 และย่ อ หน้ าที่
ข3.2.12 ถึง ข3.2.17 (กรณีท่ีการโอนสินทรั พย์ทางการเงินไม่ เข้ าเงื่อนไขการตัด
รายการหรือยังคงมีความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องในสินทรัพย์ท่โี อน) ผู้คา้ ประกันตาม
สัญญาต้ องวัดมูลค่าสัญญาดังกล่าวด้ วยมูลค่าที่สูงกว่าระหว่าง
ข2.5.1.1 จานวนเงินที่กาหนดในหมวดที่ 5.5 และ
ข2.5.1.2 จ านวนเงิ น ที่ รั บ รู้ เมื่ อ เริ่ มแรกหั กจ านวนเงิ น สะสมของรายได้ (เมื่ อ
เหมาะสม) ที่รั บรู้ ตามหลั กการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า (ดูย่อหน้ าที่ 4.2.1.3)
ข2.5.2 สัญญาคา้ ประกันด้ านเครดิตบางประเภทไม่ได้ กาหนดเงื่อนไขก่อนจ่ายชาระเงินให้
ผู้ถือสัญญาคา้ ประกันต้ องมีความเสี่ยงและเกิดผลสูญเสียจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถ
จ่ายชาระหนี้เมื่อครบกาหนด เช่น การคา้ ประกันที่กาหนดให้ การจ่ายชาระขึ้นอยู่ กับ
การเปลี่ยนแปลงในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้ านเครดิตหรือดัชนีความน่าเชื่อถือ
ด้ า นเครดิ ต ตามที่ ก าหนด การค้า ประกั น ดั ง กล่ า วไม่ ถื อ เป็ นสั ญ ญาค้า ประกั น
ทางการเงินตามที่กาหนดขอบเขตของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ และไม่ถือเป็ น
สั ญ ญาประกั น ภั ย ตามค านิ ย ามในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 4
เรื่อง สัญญาประกันภัย การคา้ ประกันดังกล่าวถือเป็ นอนุพันธ์ โดยให้ ผ้ ูคา้ ประกันตาม
สัญญาดังกล่าวถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
ข2.5.3 หากการออกสัญญาคา้ ประกันทางการเงินเกี่ยวข้ องกับการขายสินค้ าให้ ผ้ ูคา้ ประกันตาม
สัญญาถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จาก
สัญญาที่ทากับลูกค้ า เมื่อรับรู้รายได้ จากการคา้ ประกันและรายได้ จากการขายสินค้ า
โดยปกติ การรับรองโดยผู้คา้ ประกันตามสัญญาว่าสัญญาที่ออกเป็ นสัญญาประกันภัยจะเกิดขึ้น
ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คา้ ประกันตามสัญญากับลูกค้ าและผู้กากับดูแล ในสัญญา เอกสาร
ทางธุ ร กิจ และงบการเงิ น นอกจากนี้ สัญ ญาประกันภั ยมี ข้อ ก าหนดทางบั ญชี ท่ีแ ตกต่ างจาก
ข้ อกาหนดทางบัญชีของธุ รกรรมประเภทอื่นๆ เช่ น สัญญาต่างๆ ที่ออกโดยธนาคารหรื อธุรกิจ
เอกชน ในกรณีดังกล่าวงบการเงินของผู้คา้ ประกันตามสัญญามักมีข้อความที่แสดงว่าผู้คา้ ประกัน
ตามสัญญาได้ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดทางบัญชีสาหรับสัญญาประกันภัย
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การรับรูร้ ายการและการตัดรายการ (บทที่ 3)
การรับรูเ้ มือ่ เริม่ แรก (บทที่ 3.1)
ข3.1.1 ตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 3.1.1 กิจการรับรู้สิทธิและภาระผูกพั นตามสัญญาทั้งหมดภายใต้
อนุ พันธ์เป็ นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะทางการเงินตามลาดับ ยกเว้ นอนุ พันธ์ท่ที าให้
การโอนสินทรั พย์ทางการเงินไม่ถือเป็ นการขาย (ดูย่อหน้ าที่ ข3.2.14) หากการโอนสินทรัพย์
ทางการเงิ น ไม่ เ ข้ า เงื่ อ นไขของการตั ด รายการ ผู้ รั บ โอนต้ อ งไม่ รั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ ท่ีโ อนนั้ น เป็ น
สินทรัพย์ของตน (ดูย่อหน้ าที่ ข3.2.15)
ข3.1.2 ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงการนาข้ อกาหนดตามย่อหน้ าที่ 3.1.1 มาปฏิบัติ
ข3.1.2.1 ลูกหนี้หรื อเจ้ าหนี้ท่ไี ม่ มีเงื่อนไขที่รับรู้เป็ นสินทรั พย์หรื อหนี้ สินเมื่อกิจการเข้ าไป
เป็ นคู่สัญญา ซึ่งทาให้ กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการรั บเงิน สด หรื อมีภาระ
ผูกพันตามกฎหมายในการจ่ายเงินสด
ข3.1.2.2 โดยทั่วไป สินทรั พย์ท่จี ะได้ มาและหนี้สินที่จะเกิดขึ้นจากผลของสัญญาผูกมัดใน
การซื้ อหรื อ ขายสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารจะไม่ ถู ก รั บ รู้ รายการจนกระทั่ ง มี คู่ สั ญ ญา
อย่ า งน้ อ ยหนึ่ งรายปฏิบั ติตามสัญญา เช่ น โดยทั่ว ไปกิจ การที่ได้ รับ คาสั่งซื้ อจะ
ไม่รับรู้รายการสินทรัพย์ (และกิจการที่ส่ังซื้อจะไม่รับรู้รายการหนี้สิน) ณ วันที่มี
การตกลงกัน แต่จะชะลอการรับรู้รายการออกไปจนกว่าสินค้ าหรือบริการนั้นจะมี
การขนส่ง ส่งมอบ หรื อให้ บริ การ หากสัญญาผูกมัดในการซื้อหรื อขายรายการที่
ไม่ใช่ รายการทางการเงินอยู่ภายใต้ ขอบเขตของแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับนี้
ในย่ อหน้ าที่ 2.4 ถึง 2.7 มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาดั งกล่ าวจะถูกรั บรู้เป็ น
สินทรัพย์หรือหนี้สิน ณ วันที่มีการตกลงกัน (ดูย่อหน้ าที่ ข4.1.4.3) นอกจากนั้น
หากสัญญาผูกมัดที่ยังไม่ได้ รับรู้รายการเลือกกาหนดให้ เป็ นรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยงในการป้ องกันความเสี่ยงในมู ลค่ ายุ ติธรรม ให้ รับรู้ การเปลี่ ยนแปลง
ใดๆ ในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ เป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สินภายหลังจากการเริ่มต้ นการ
ป้ องกันความเสี่ยง (ดูย่อหน้ าที่ 6.5.7.2 และ 6.5.8)
ข3.1.2.3 สั ญ ญาฟอร์ เ วิ ร์ ด ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ ข อบเขตของแนวปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้
(ดู ย่ อ หน้ าที่ 2.1) ถู ก รั บ รู้ เป็ นสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น ในวั น ที่ มี ก ารตกลงกั น
แทนวันที่มีการจ่ ายชาระ เมื่อกิจการเข้ าเป็ นคู่สัญญาของสัญญาฟอร์ เวิร์ด มูลค่า
ยุติธรรมของสิทธิแ ละภาระผูกพั นมักจะเท่ากัน ดังนั้น มูลค่ายุติธรรมสุท ธิของ
สัญ ญาฟอร์ เวิ ร์ ด เท่า กับ ศู น ย์ หากมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมสุ ท ธิข องสัญ ญาฟอร์ เ วิ ร์ ดไม่
เท่ากับศูนย์ สัญญาดังกล่าวจะถูกรับรู้เป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สนิ
ข3.1.2.4 สั ญ ญาสิ ท ธิ เ ลื อ กซึ่ ง อยู่ ภ ายในขอบเขตของแนวปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้
(ดูย่อหน้ าที่ 2.1) จะถูกรับรู้เป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สนิ เมื่อผู้ถือครองหรือผู้ออกเข้ า
ไปเป็ นคู่สญ
ั ญา
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ข3.1.2.5

รายการในอนาคตที่วางแผนไว้ ซ่ึงไม่ว่าจะมีความน่าจะเป็ นมากเพียงใดก็ไม่ถือเป็ น
สินทรัพย์หรือหนี้สนิ เนื่องจากกิจการยังไม่ได้ เข้ าไปเป็ นคู่สญ
ั ญา

การซื้ อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ
ข3.1.3 การซื้ อหรื อการขายสินทรั พย์ทางการเงิน ตามวิธีปกติ กิจการจะรั บรู้ รายการโดยใช้ การบัญชี
วั น ซื้ อขายหรื อ การบั ญ ชี วั น ช าระตามที่ร ะบุ ในย่ อ หน้ า ที่ ข3.1.5 และ ข3.1.6 กิจการต้ องใช้
วิธีปฏิบัติแบบเดียวกันอย่างสม่าเสมอสาหรับการซื้อและการขายสินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดที่
ถูกจัดประเภทแบบเดียวกันตามที่กาหนดในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ สาหรับวัตถุประสงค์น้ ี
สินทรัพย์ท่ตี ้ องวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนจะถูกจัดประเภทแยกต่างหาก
จากสินทรัพย์ท่เี ลือกกาหนดให้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
ข3.1.4 สัญญาซึ่งกาหนดหรืออนุ ญาตให้ มีการจ่ายชาระสุทธิสาหรับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสัญญา
ถื อ ว่ า ไม่ ใช่ สัญ ญาตามวิ ธีปกติ โดยสัญ ญาดังกล่ า วจะถูกบัน ทึกบัญชี เป็ นอนุ พั นธ์ในช่ วงเวลา
ระหว่างวันซื้อขายและวันจ่ายชาระ
ข3.1.5 วันซื้อขาย คือ วันที่กิจการมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ การบัญชีวันซื้อขายจะเกี่ยวข้ อง
กับ (1) การรั บรู้ สินทรั พ ย์ ท่ีจ ะได้ รับและหนี้ สิน ที่จะต้ อ งจ่ ายในวั นซื้ อขาย และ (2) การตัด
รายการสินทรั พย์ท่ถี ูกขาย รั บรู้กาไรหรื อขาดทุนใดๆ จากการขาย และรับรู้ลูกหนี้จากการจ่าย
ชาระจากผู้ซ้ ือในวันซื้อขาย โดยทั่วไปดอกเบี้ ยของสินทรั พย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้ องกันจะไม่ ถูก
รับรู้จนกว่าจะถึงวันจ่ายชาระและโอนกรรมสิทธิ์
ข3.1.6 วันจ่ายชาระ คือ วันที่สนิ ทรัพย์ถูกส่งมอบแก่หรือส่งมอบโดยกิจการ การบัญชีวันชาระ ณ วันจ่าย
ชาระจะเกี่ยวข้ องกับ (1) การรั บรู้สินทรัพย์ในวันที่กิจการได้ รับสินทรัพย์น้ัน และ (2) การตัด
รายการสินทรัพย์และรับรู้กาไรหรือขาดทุนใดๆ จากการขาย ในวันที่กิจการได้ ส่งมอบสินทรัพย์
เมื่ อ การบั ญ ชี วั น ช าระถู ก น ามาถื อ ปฏิบั ติให้ กิจ การบั น ทึก บั ญ ชี สาหรั บ การเปลี่ ยนแปลงใดๆ
ในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่จี ะได้ รับระหว่างวันซื้อขายและวันจ่ายชาระในลักษณะเดียวกับ
การบันทึกบัญชีสาหรับสินทรัพย์ท่ไี ด้ มา กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะไม่ถูกรับรู้สาหรับ
สินทรัพย์ท่ใี ช้ ราคาทุนตัดจาหน่าย แต่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุนสาหรับสินทรัพย์ท่จี ัดประเภทเป็ น
สินทรั พย์ทางการเงินที่แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน และรั บรู้ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นสาหรั บสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามที่
กาหนดในย่อหน้ าที่ 5.2.1.2
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การตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน (บทที่ 3.2)
ข3.2.1

แผนภูมิต่อไปนี้แสดงการประเมินการตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน
รวมบริษัทย่อยทั้งหมด
(ย่อหน้ าที่ 3.2.1)

ประเมินตามหลักการการตัดรายการดังต่อไปนี้สาหรับบางส่วนหรือทั้งจานวนของสินทรัพย์
(หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน) (ย่อหน้ าที่ 3.2.2)

ใช่

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

ใช่

ตัดรายการสินทรัพย์

กิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะจ่ายกระแสเงินสดจากสินทรัพย์
ตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 3.2.5 หรือไม่ (ย่อหน้ าที่ 3.2.4.2)

ไม่ใช่

ยังคงรับรู้เป็ นสินทรัพย์

ใช่

ตัดรายการสินทรัพย์

ใช่

ยังคงรับรู้เป็ นสินทรัพย์

ไม่ใช่

ตัดรายการสินทรัพย์

ใช่
กิจการได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของ
เกือบทั้งหมดหรือไม่ (ย่อหน้ าที่ 3.2.6.1)

ไม่ใช่
กิจการยังคงไว้ ซ่งึ ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของ
เกือบทั้งหมดหรือไม่ (ย่อหน้ าที่ 3.2.6.2)
ไม่ใช่
กิจการยังคงมีการควบคุมสินทรัพย์หรือไม่ (ย่อหน้ าที่ 3.2.6.3)
ใช่
ยังคงรับรู้สินทรัพย์ต่อไปตราบเท่าที่กจิ การยังคงมีความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่อง

ข3.2.2

ข้อตกลงซึง่ ทาให้กิจการยังคงไว้ซึ่งสิทธิ ตามสัญญาทีจ่ ะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทาง
การเงิน แต่ รับภาระผูกพันตามสัญญาทีจ่ ะจ่ายกระแสเงินสดนัน้ ให้กบั ผูร้ ับรายใดรายหนึ ่งหรื อ
มากกว่าหนึง่ ราย (ย่อหน้าที ่ 3.2.4.2)
เมื่อสถานการณ์ตามที่ระบุ ในย่ อหน้ าที่ 3.2.4.2 (เมื่อกิจการยังคงไว้ ซ่ึ งสิทธิตามสัญญาที่จะ
ได้ รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงิน แต่รับภาระผูกพันตามสัญญาที่จะจ่ายกระแสเงินสด
นั้นให้ กับผู้รับรายใดรายหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งราย) เกิดขึ้ น เช่น หากกิจการเป็ นทรัสต์ และ
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ข3.2.3

จ่ า ยผลประโยชน์ ในสิน ทรั พ ย์ ทางการเงิ น ที่เ ป็ นสิน ทรั พ ย์ ทางการเงิ น อ้ า งอิ ง ซึ่ ง กิจ การเป็ น
เจ้ าของและให้ บริ การสินทรัพย์ทางการเงินนั้นให้ แก่ผ้ ูลงทุน ในกรณีดังกล่ าว สินทรั พย์ทาง
การเงินนั้นถือว่าเข้ าเงื่อนไขสาหรับการตัดรายการหากเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในย่อหน้ า ที่
3.2.5 และ 3.2.6
ในการนาย่อหน้ าที่ 3.2.5 มาถือปฏิบัติ กิจการอาจเป็ นผู้ออกสินทรัพย์ทางการเงิน หรือเป็ น
กลุ่ มกิจการที่รวมบริ ษัทย่ อ ย ซึ่ งได้ รับโอนสินทรั พย์ ทางการเงินมาและส่ งต่ อกระแสเงิ น สด
จากสินทรัพย์ทางการเงินนั้นให้ กบั ผู้ลงทุนซึ่งเป็ นบุคคลที่สามซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้ องกัน
การประเมินการโอนความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของ (ย่อหน้าที ่ 3.2.6)

ข3.2.4

ข3.2.5

ข3.2.6

ตัวอย่างที่กจิ การได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของเกือบทั้งหมด
ข3.2.4.1 การขายสินทรัพย์ทางการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข
ข3.2.4.2 การขายสินทรัพย์ทางการเงินพร้ อมกับสิทธิเลือกในการซื้อคืนสินทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าวด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการซื้อคืน และ
ข3.2.4.3 การขายสินทรั พย์ทางการเงินพร้ อมกับสิทธิเลื อกที่จะซื้ อหรื อสิทธิเลือกที่จ ะขาย
ซึ่งอยู่ในฐานะขาดทุนอย่างมาก (เช่น สิทธิเลือกซึ่งอยู่ในฐานะขาดทุน และมีความ
เป็ นไปได้ สงู ที่จะไม่มีกาไรในอนาคตก่อนหมดอายุ)
ตัวอย่างกรณีท่กี จิ การยังคงไว้ ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของเกือบทั้งหมด
ข3.2.5.1 รายการขายและซื้อคืน ซึ่งราคาที่ซ้ ือคืนคือราคาที่ถูกกาหนดไว้ หรือ คือราคาขาย
บวกด้ วยผลตอบแทนของผู้ให้ กู้ยืม
ข3.2.5.2 สัญญาการให้ ยืมหลักทรัพย์
ข3.2.5.3 การขายสินทรั พย์ทางการเงินพร้ อมกับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนผลตอบแทนรวม
ซึ่งจะรับโอนความเสี่ยงด้ านตลาดกลับมาที่กจิ การ
ข3.2.5.4 การขายสินทรัพย์ทางการเงินพร้ อมกับสิทธิเลือกที่จะซื้อหรือสิทธิเลือกที่จะขายซึ่ง
อยู่ในฐานะได้ กาไรอย่างมาก (เช่น สิทธิเลือกซึ่งอยู่ในฐานะได้ กาไร และมีความ
เป็ นไปได้ สงู ที่จะไม่เกิดขาดทุนก่อนหมดอายุ) และ
ข3.2.5.5 การขายลูกหนี้ระยะสั้นซึ่งกิจการได้ คา้ ประกันการชดเชยให้ กับผู้รับโอนในกรณีท่ี
อาจเกิดผลขาดทุนด้ านเครดิต
หากกิจการพิจารณาว่าผลที่เกิดขึ้นจากการโอนทาให้ กจิ การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็ นเจ้ าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ท่โี อน กิจการไม่รับรู้สินทรัพย์ท่โี อนอีกในอนาคต
ยกเว้ นกรณีท่กี จิ การซื้อสินทรัพย์ท่โี อนกลับคืนมาโดยการทารายการใหม่
การประเมินการโอนการควบคุม

ข3.2.7

กิจการไม่คงไว้ ซ่ึงการควบคุมในสินทรั พย์ท่โี อนหากผู้รับโอนมีความสามารถในทางปฏิบัติใน
การขายสิน ทรั พ ย์ดังกล่ า ว กิจ การยั งคงมี ก ารควบคุ มในสิน ทรั พ ย์ ท่ีโอนหากในทางปฏิบั ติ
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ข3.2.8

ข3.2.9

ผู้รับโอนไม่มีความสามารถในการขายสินทรั พย์ท่โี อน ในทางปฏิบัติผ้ ูรับโอนมีความสามารถ
ในการขายสินทรั พย์ท่โี อนหากสินทรัพย์ดังกล่ าวมีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่ อง เนื่องจาก
ผู้ รั บ โอนสามารถซื้ อสิน ทรั พ ย์ ท่ีโ อนกลั บ คืน มาได้ จากตลาดหากผู้ รับ โอนจาเป็ นต้ องส่งคืน
สินทรั พย์ให้ กับกิจการ เช่ น ในทางปฏิบัติผ้ ูรับโอนอาจมีความสามารถในการขายสินทรั พย์
ที่โอนหากสิน ทรั พ ย์ น้ั น อยู่ ภายใต้ สิทธิเ ลื อ กที่อ นุ ญ าตให้ กิจ การซื้ อสิน ทรั พ ย์ น้ั น กลั บคืนมา
แต่ ผ้ ู รับโอนสามารถหาสินทรั พย์ท่ีโอนได้ จากตลาดทันทีเมื่อมีการใช้ สิทธิเลือก หากกิจการ
ยังคงมีสิทธิเลือกดังกล่าวอยู่ และผู้รับโอนไม่สามารถหาสินทรัพย์ท่โี อนได้ จากตลาดทันทีเมื่อมี
การใช้ สทิ ธิเลือก จะถือว่าในทางปฏิบัติผ้ ูรับโอนไม่มีความสามารถในการขายสินทรัพย์ท่โี อน
ในทางปฏิบัติผ้ ูรับโอนมีความสามารถในการขายสินทรั พย์ท่โี อนเฉพาะเมื่อผู้รับโอนสามารถ
ขายสินทรัพย์น้ันได้ ท้งั จานวนให้ กบั บุคคลที่สามทซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้ องกัน และสามารถใช้ สทิ ธิ
ดังกล่าวได้ เพียงฝ่ ายเดียวและไม่มีการกาหนดข้ อจากัดเพิ่มเติมในการโอน ประเด็นที่สาคัญคือ
อะไรที่ผ้ ู รั บ โอนสามารถทาได้ บ้ า งในทางปฏิบั ติ นอกเหนื อ จากสิทธิตามสัญ ญาที่ผ้ ู รั บ โอน
สามารถหรือไม่สามารถทาอะไรกับสินทรัพย์ท่โี อนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข3.2.8.1 สิทธิตามสัญ ญาในการจ าหน่ ายสินทรั พย์ ท่ีโอนมี ผลกระทบในทางปฏิบัติเ พี ยง
เล็กน้ อยหากไม่มีตลาดสาหรับสินทรัพย์ท่โี อน และ
ข3.2.8.2 ความสามารถในการจ าหน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ีโ อนมี ผ ลกระทบในทางปฏิบั ติ เ พี ยง
เล็กน้ อยหากไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ อย่างอิสระ ดังนี้
ข3.2.8.2.1 ความสามารถในการจาหน่ายสินทรัพย์ท่โี อนของผู้รับโอนจะต้ องเป็ น
อิสระจากการกระทาของบุคคลอื่น (กล่าวคือ ต้ องเป็ นความสามารถ
เพียงฝ่ ายเดียว) และ
ข3.2.8.2.2 ผู้ รับโอนต้ องสามารถจาหน่ ายสินทรั พย์ท่ีโอนโดยไม่ มีความจาเป็ น
ที่จ ะมี ก ารก าหนดข้ อ จ ากั ด หรื อ เงื่ อ นไขในการโอน เช่ น เงื่ อ นไข
เกี่ยวกับการให้ บริการสินทรัพย์ท่ถี ูกให้ ยืม หรื อเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ให้ สทิ ธิท่จี ะซื้อจะขายแก่ผ้ ูรับโอนเพื่อซื้อคืนสินทรัพย์
การที่ผ้ ูรับโอนไม่อาจขายสินทรั พย์ท่โี อนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ หมายความว่ าผู้โอนยังคงไว้ ซ่ึง
การควบคุ ม ในสิ น ทรั พ ย์ ท่ีโ อน อย่ า งไรก็ต าม หากสิ ท ธิ ท่ีจ ะขายหรื อ การค้า ประกั น จ ากั ด
ผู้รับโอนจากการขายสินทรัพย์ท่โี อน ส่งผลให้ ผ้ ูโอนยังคงไว้ ซ่ึงการควบคุมสินทรัพย์ท่โี อน เช่น
หากสิทธิท่จี ะขายหรือการคา้ ประกันมีมูลค่าเพียงพอที่จะทาให้ ผ้ ูรับโอนไม่ขายสินทรัพย์ท่ีโอน
เนื่ องจากในทางปฏิบัติผ้ ู รับโอนจะไม่ สามารถขายสิน ทรั พ ย์ ท่ีโอนให้ กับบุ คคลที่สามได้ โดย
ไม่กาหนดเงื่อนไขหรือข้ อจากัดอื่นที่คล้ ายคลึงกัน แต่ผ้ ูรับโอนจึงถือสินทรัพย์ท่โี อนไว้ เพื่อการ
รับชาระจากการคา้ ประกันหรือสิทธิท่จี ะขาย ภายใต้ สถานการณ์น้ ีผ้ ูโอนยังคงไว้ ซ่ึงการควบคุม
ในสินทรัพย์ท่โี อน
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การโอนทีเ่ ป็ นไปตามเงือ่ นไขการตัดรายการ
ข3.2.10 กิจ การอาจยั งคงสิทธิในบางส่ ว นของการจ่ า ยดอกเบี้ ยของสิน ทรั พ ย์ ทางการเงิ น ที่โอนโดย
ถือเป็ นค่าตอบแทนในการให้ บริ การสินทรั พย์เหล่ านั้น ดอกเบี้ยบางส่วนที่กิจการจะไม่ได้ รับ
เมื่อเลิกสัญญา หรือโอนสัญญาให้ บริการ จะมีการปั นส่วนไปยังสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกิดจาก
การให้ บริการ ดอกเบี้ยบางส่วนที่กิจการยังคงได้ รับเมื่อมีการยุติหรือโอนสัญญาการให้ บริการ
คือลูกหนี้ดอกเบี้ย (interest-only strip receivable) เช่น หากกิจการยังคงได้ รับดอกเบี้ยใดๆ
เมื่อ มีก ารเลิ ก สัญ ญาหรื อโอนสัญญาการให้ บริ การ ส่วนต่ า งของดอกเบี้ ยทั้งหมดคือลู กหนี้
ดอกเบี้ ย (interest-only strip receivable) เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการน าย่ อ หน้ าที่ 3.2.13
มาปฏิบัติ มูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์ท่เี กิดจากการให้ บริการและลูกหนี้ดอกเบี้ย (interestonly strip receivable) จะมีการใช้ ในการปั นส่วนมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ระหว่ างส่วนของ
สินทรั พย์ท่ตี ัดรายการและส่วนที่รับรู้ ต่อไป หากไม่มีการระบุ ค่าธรรมเนี ยมในการให้ บริ การ
หรือค่าธรรมเนียมที่จะได้ รับและคาดว่าจะไม่สามารถชดเชยการให้ บริการได้ อย่างเพียงพอนั้น
ให้ รับรู้หนี้สนิ จากการให้ บริการด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ข3.2.11 เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนที่รับรู้ต่อไปและส่วนที่ตัดรายการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการนาย่อ
หน้ าที่ 3.2.13 มาปฏิบัติ กิจการต้ องนาข้ อกาหนดเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม มาปฏิบัติเพิ่มเติมจากย่อหน้ าที่
3.2.14
การโอนทีไ่ ม่เป็ นไปตามเงือ่ นไขการตัดรายการ
ข3.2.12 ตั ว อย่ า งต่ อ ไปนี้ แสดงการน าหลั ก การตามย่ อ หน้ า ที่ 3.2.15 มาปฏิบั ติ หากกิจ การมี ก าร
ค้า ประกั น ผลขาดทุ น จากการปฏิบั ติ ผิ ด สั ญ ญาจากสิ น ทรั พ ย์ ท่ี โ อน ท าให้ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี โ อน
ไม่สามารถถูกตัดรายการได้ เนื่องจากกิจการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ น
เจ้ า ของเกือ บทั้ง หมดของสิน ทรั พ ย์ ท่ีโ อน สิน ทรั พ ย์ ท่ีโอนยั งคงต้ อ งถู ก รั บ รู้ ท้ัง จ านวนและ
สิ่งตอบแทนที่ได้ รับจะต้ องถูกรับรู้เป็ นหนี้สนิ
ความเกีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ งในสินทรัพย์ทีโ่ อน
ข3.2.13 ตัวอย่างต่อไปนี้เป็ นการวัดมูลค่าสินทรัพย์ท่โี อนและหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องภายใต้ ย่อหน้ าที่ 3.2.16
สินทรัพย์ทกุ ประเภท
ข3.2.13.1 หากกิจ การค้า ประกัน ในการจ่ า ยชาระผลขาดทุ น จากการปฏิบั ติผิดสัญ ญาจาก
สินทรัพย์ท่โี อน ทาให้ สนิ ทรัพย์ท่โี อนไม่สามารถถูกตัดรายการได้ ตามขอบเขตของ
ความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่อง ณ วันที่มีการโอน สินทรั พย์ท่โี อนต้ องถูกวัดมู ลค่ า
ด้ วยจานวนที่ต่ากว่าของ (1) มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และ (2) จานวนเงิน
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สูงสุดของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับซึ่งกิจการอาจถูกเรียกให้ ชาระคืน (“จานวนเงินที่คา้
ประกัน”) หนี้สินที่เกี่ยวข้ องจะมีการรับรู้เมื่อเริ่ มแรกด้ วยจานวนเงินที่คา้ ประกัน
บวกด้ วยมูลค่ายุติธรรมของการคา้ ประกัน (ซึ่งโดยทั่วไปคือสิ่งตอบแทนที่ได้ รับ
สาหรับการคา้ ประกัน) หลังจากนั้น มูลค่ายุติธรรมเมื่อเริ่มแรกของการคา้ ประกัน
จะมีการรั บรู้ในกาไรหรื อขาดทุน เมื่อเข้ า ตามหลักภาระผูกพั น (ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ทากับลู กค้ า) และ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จะลดด้ วยค่าเผื่อผลขาดทุน
สินทรัพย์ทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
ข3.2.13.2 หากภาระผูกพันในสัญญาสิทธิท่จี ะขาย (สิทธิท่ผี ้ ูถือมีสทิ ธิท่จี ะขายคืน) ซึ่งออกโดย
กิจการ หรือสัญญาสิทธิท่จี ะซื้อที่ถือโดยกิจการ ทาให้ สนิ ทรัพย์ท่โี อนไม่สามารถถูก
ตัดรายการและกิจการวัดมูลค่าสินทรั พย์ท่โี อนด้ วยราคาทุนตัดจาหน่าย หนี้สินที่
เกี่ยวข้ องจะถูกรับรู้ด้วยราคาทุน (เช่น สิ่งตอบแทนที่ได้ รับ) ปรับปรุงด้ วยการตัด
จาหน่ ายของส่วนต่างใดๆ ระหว่ างทุนและมูลค่าตามบัญชีข้ันต้ นของสินทรั พ ย์ท่ี
โอน ณ วันที่สัญญาสิทธิเลื อกหมดอายุ เช่ น สมมุติว่ามูลค่าตามบัญชี ข้ันต้ นของ
สินทรั พย์ ณ วันที่มีการโอนเท่ากับ 98 และมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับเท่ากับ
95 มูลค่าตามบัญชีข้ันต้ นของสินทรั พย์ ณ วันที่มีการใช้ สิทธิเท่ากับ 100 มูลค่า
ตามบัญชีเมื่อเริ่มแรกของหนี้สินที่เกี่ยวข้ องเท่ากับ 95 และส่วนต่างระหว่างมูลค่า
95 และ 100 ให้ รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยใช้ วิธีดอกเบี้ยที่แท้ จริง หากสัญญา
สิทธิเลือกถู กใช้ สิทธิ ผลต่ างใดๆ ระหว่ างมู ลค่ าตามบั ญชี ของหนี้ สินที่เกี่ยวข้ อง
และราคาที่ใช้ สทิ ธิให้ รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ข3.2.13.3 หากสัญญาสิทธิท่จี ะซื้อของกิจการทาให้ ไม่สามารถตัดรายการสินทรัพย์ท่โี อนและ
กิจการวัดมูลค่าสินทรัพย์ท่โี อนด้ วยมูลค่ายุติธรรม สินทรัพย์ยังคงต้ องถูกวัดมูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมต่อไป หนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องวัดมูลค่าด้ วย (1) ราคาใช้ สทิ ธิหักด้ วย
มูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิท่จี ะซื้อ หากสัญญาสิทธิท่จี ะซื้ออยู่ในฐานะกาไรหรือ
เท่าทุน หรือ (2) มูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์ท่โี อนหักด้ วยมู ลค่าตามเวลาของ
สัญญาสิทธิท่จี ะซื้อ หากสัญญาสิทธิท่จี ะซื้ออยู่ในฐานะขาดทุน การปรับปรุงการวัด
มูลค่าของหนี้สินที่เกี่ยวข้ องทาให้ ม่ันใจว่ามูลค่าที่แสดงในบัญชีสุทธิของสินทรัพย์
และหนี้สินที่เกี่ยวข้ องคือมูลค่ายุติธรรมของสัญญาสิทธิท่จี ะซื้อ เช่น หากมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงเท่ากับ 80 ราคาใช้ สิทธิเท่ากับ 95 และมูลค่าตาม
เวลาของสัญญาสิทธิท่จี ะซื้อเท่ากับ 5 ดังนั้น มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินที่เกี่ยวข้ อง
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เท่ากับ 75 (80–5) และมูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์ท่ีโอนเท่ากับ 80 (ซึ่งคือ
มูลค่ายุติธรรม)
ข3.2.13.4 หากสัญญาสิทธิท่จี ะขายซึ่งออกโดยกิจการทาให้ ไม่สามารถตัดรายการสินทรั พย์ท่ี
โอนและกิจการวั ดมู ลค่ า สิ น ทรั พ ย์ ท่ีโอนด้ ว ยมู ลค่ า ยุ ติ ธรรม หนี้ สินที่เกี่ ยวข้ อ ง
ถู ก วั ดมู ลค่ า ด้ ว ยราคาใช้ สิ ทธิ บ วกด้ ว ยมู ลค่ า ตามเวลาของสั ญ ญาสิ ทธิ ท่ีจ ะขาย
การวัดมูลค่าสินทรั พย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมจะต้ องวัดที่มูลค่าที่ต่ากว่ าระหว่ างมูลค่า
ยุ ติธรรมและราคาใช้ สิทธิ เนื่ องจากกิจการไม่ มีสิทธิท่ีจะเพิ่ มมู ลค่ ายุ ติธรรมของ
สินทรัพย์ท่โี อนให้ สูงกว่าราคาใช้ สิทธิของสัญญาสิทธิท่จี ะขาย วิธกี ารดังกล่าวทาให้
มั่ น ใจว่ า มู ลค่ า ตามบั ญ ชี สุ ทธิ ของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่เ กี่ ยวข้ อ งเท่ า กั บ มู ลค่ า
ยุ ติ ธรรมของภาระผู ก พั น ในสั ญ ญาสิ ทธิ ท่ี จ ะขาย เช่ น หากมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมของ
สินทรั พย์อ้ างอิงเท่ากับ 120 ราคาใช้ สิทธิเท่ากับ 100 และมู ลค่ าตามเวลาของ
สัญญาสิทธิท่จี ะขายเท่ากับ 5 ดังนั้น มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินที่เกี่ยวข้ องเท่ากับ
105 (100+5) และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เท่ากับ 100 (ในกรณีน้ ีคือราคา
ใช้ สทิ ธิ)
ข3.2.13.5 หากสัญญาคอลล่าร์ (collar) ซึ่งเป็ นการซื้อสิทธิท่จี ะซื้อและการขายสิทธิท่จี ะขาย
ทาให้ ไม่ สามารถตัดรายการสินทรั พย์ท่ีโอนและกิจการวั ดมู ลค่ าสินทรั พย์ท่ีโอน
ด้ วยมูลค่ายุติธรรม กิจการยังคงต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม หนี้สิน
ที่เ กี่ยวข้ อ งจะถู ก วั ดมู ลค่ า ด้ ว ย (1) ผลรวมของราคาใช้ สิทธิ ท่ีจ ะซื้ อและมู ลค่ า
ยุ ติธรรมของสัญญาสิทธิท่ีจะขายหั ก ด้ วยมู ลค่ าตามเวลาของสัญญาสิทธิท่ีจ ะซื้ อ
หากสั ญ ญาสิ ท ธิ ท่ีจ ะซื้ อมี ฐ านะเท่ า ทุ น หรื อ ก าไร หรื อ (2) ผลรวมของมู ล ค่ า
ยุ ติธรรมของสินทรั พย์และมู ลค่ ายุ ติธรรมของสัญญาสิทธิท่ีจะขายหั กด้ วยมู ลค่า
ตามเวลาของสั ญ ญาสิ ท ธิ ท่ี จ ะซื้ อ หากสั ญ ญาสิ ท ธิ ท่ี จ ะซื้ อมี ฐ านะขาดทุ น การ
ปรั บปรุ งหนี้ สินที่เกี่ยวข้ องทาให้ ม่ันใจว่ ามู ลค่ าตามบั ญชี สุทธิของสินทรั พ ย์ แ ละ
หนี้ สิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเท่ า กั บ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสั ญ ญาสิ ท ธิ ท่ี กิ จ การถื อ อยู่ ห รื อ
ที่ออกขายโดยกิจการ เช่น สมมติว่ากิจการโอนสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งถูกวัดมูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมพร้ อมกันกับการซื้อสัญญาสิทธิท่จี ะซื้อด้ วยราคาใช้ สิทธิท่ี 120
และออกขายสัญญาสิทธิท่จี ะขายด้ วยราคาใช้ สิทธิท่ี 80 สมมติว่ามูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์เท่ากับ 100 ณ วันที่มีการโอน มูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิท่จี ะ
ขายและสัญ ญาสิ ท ธิ ท่ีจ ะซื้ อเท่า กับ 1 และ 5 ตามลาดับ ในกรณี น้ ี กิจการรั บ รู้
สิ น ทรั พ ย์ ท่ี 100 (มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ ) และรั บ รู้ หนี้ สิ น ที่ 96
((100+1)–5) โดยสินทรัพย์สุทธิเท่ากับ 4 ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสัญญา
สิทธิท่กี จิ การถืออยู่และออกขายโดยกิจการ
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การโอนทุกประเภท
ข3.2.14 ในกรณีท่กี ารโอนสินทรั พย์ทางการเงินไม่เข้ าเงื่อนไขเป็ นการตัดรายการสิทธิตามสัญญาหรื อ
ภาระผู กพั นที่เกี่ยวข้ องกับการโอนของผู้ โอนจะไม่ ถูกบั น ทึกบั ญ ชี แยกต่ า งหากเป็ นอนุ พั น ธ์
หากการรับรู้ท้งั อนุ พันธ์และสินทรัพย์ท่โี อนหรือหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการโอนส่งผลให้ มีการรับรู้
สิทธิหรื อ ภาระผู ก พั น ที่เ หมื อ นกัน ซ้าสองครั้ ง เช่ น สัญ ญาสิทธิท่ีจ ะซื้ อซึ่ งผู้ โอนถื อ อยู่ ทาให้
การโอนสิน ทรั พ ย์ ไม่ ถื อ เป็ นการขาย ในกรณี ดังกล่ า วสัญ ญาสิทธิ ท่ีจ ะซื้ อจะไม่ ถู กรั บ รู้ แ ยก
ต่างหากเป็ นสินทรัพย์อนุพันธ์
ข3.2.15 ในกรณีท่ีการโอนสินทรั พย์ทางการเงินไม่ เข้ าเงื่อนไขเป็ นการตัดรายการผู้ รับโอนไม่ ต้องรั บรู้
สินทรั พย์ท่โี อนเป็ นสินทรั พย์ของตน ผู้รับโอนต้ องตัดรายการเงินสดหรื อสิ่งตอบแทนจ่ ายอื่น
และรั บรู้ ลูกหนี้ ท่ีเกิดจากผู้ โอน หากผู้โอนมีท้ังสิทธิและภาระผูกพั นในการซื้อการควบคุ มใน
สินทรั พย์ ท่ีโอนทั้งจ านวนกลั บคื น มาด้ ว ยจ านวนเงิ น ที่แน่ นอน (เช่ น ภายใต้ สัญญาซื้ อคื น )
ผู้รับโอนอาจวัดมูลค่าลูกหนี้โดยใช้ ราคาทุนตัดจาหน่าย
ตัวอย่าง
ข3.2.16 ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงถึงการนาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตัดรายการของแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ฉบับนี้มาปฏิบัติ
ข3.2.16.1 สัญญาซื้อคืนและการให้ยืมหลักทรัพย์ หากสินทรัพย์ทางการเงินถูกขายภายใต้
สัญญาซื้อคืนด้ วยราคาที่แน่ นอนหรื อด้ วยราคาขายบวกผลตอบแทนของผู้ให้ ก้ ู
หรือหากสินทรั พย์ทางการเงินถูกยืมภายใต้ สัญญาที่จะส่งคืนสินทรั พย์ทางการ
เงินนั้นให้ แก่ผ้ ูโอน สินทรัพย์ทางการเงินนั้นจะไม่ถูกตัดรายการ เนื่องจากผู้โอน
ยั ง คงไว้ ซ่ึ ง ความเสี่ ย งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ า ของที่ มี นั ย ส าคั ญ
ทั้งหมด หากผู้รับโอนได้ รับสิทธิในการขายสินทรัพย์หรือนาสินทรัพย์ไปวางเป็ น
ประกัน ผู้โอนต้ องเปลี่ยนประเภทการแสดงรายการสินทรั พย์ในงบแสดงฐานะ
ทางการเงินของตน เช่น สินทรัพย์ท่ใี ห้ ยืม หรือลูกหนี้ซ้ ือคืน
ข3.2.16.2 สัญญาซื้อคื นและการให้ยืมหลักทรัพย์ สินทรัพย์ซึ่งมีลกั ษณะเหมือนกันอย่า ง
มีนัยสาคัญ หากสินทรัพย์ทางการเงินถู กขายภายใต้ สัญญาซื้อคืนสินทรั พ ย์ท่ีมี
ลักษณะเหมือนกันหรือมีลักษณะเหมือนกันอย่างมีนัยสาคัญด้ วยราคาที่แน่นอน
หรื อด้ วยราคาขายบวกผลตอบแทนของผู้ให้ กู้ หรื อหากสินทรั พย์ทางการเงิน
ถูกยืมหรือถูกให้ ยืมภายใต้ สญ
ั ญาที่จะส่งคืนสินทรัพย์ท่มี ีลักษณะเหมือนกันหรือ
มี ลั ก ษณะเหมื อ นกัน อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ให้ แ ก่ ผ้ ู โ อนสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น นั้ น
จะไม่ถูกตัดรายการ เนื่องจากผู้โอนยังคงไว้ ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็ นเจ้ าของที่มีนัยสาคัญทั้งหมด
ข3.2.16.3 สัญญาซื้อคืนและการให้ยืมหลักทรัพย์ สิทธิในการเปลีย่ นแทน หากสัญญาซื้อคืน
ด้ วยราคาซื้อคืนที่แน่นอน หรือด้ วยราคาที่เท่ากับราคาขายบวกด้ วยผลตอบแทน
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ข3.2.16.4

ข3.2.16.5

ข3.2.16.6

ข3.2.16.7

ข3.2.16.8

ของผู้ให้ ก้ ู หรื อรายการให้ ยืมหลักทรั พย์ท่ีมีลักษณะเหมือนกันซึ่ งให้ สิทธิผ้ ู รับ
โอนในการเปลี่ยนแทนด้ วยสินทรัพย์ซ่ึงมีลักษณะเหมือนกันและมีมูลค่ายุติธรรม
เท่ากันกับสินทรั พย์ท่โี อน ณ วันที่มีการซื้อคืนสินทรัพย์ท่ขี ายหรื อให้ ยืมภายใต้
สัญญาซื้อคืนหรือการให้ ยืมหลักทรั พย์จะไม่ถูกตัดรายการ เนื่องจากผู้โอนยัง
คงไว้ ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของที่มีนัยสาคัญทั้งหมด
สิทธิซ้ ือคื นลาดับแรกด้วยมูลค่ ายุติธรรม หากกิจการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
และยังคงมีเพี ยงสิทธิซ้ ื อคืนลาดับแรกในการซื้ อคืนสินทรั พย์ท่ีโอนด้ วยมู ลค่า
ยุติธรรมหากต่อมาผู้รับโอนขายสินทรัพย์ดังกล่ าว กิจการสามารถตัดรายการ
สินทรั พย์ได้ เนื่องจากกิจการได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ น
เจ้ าของที่มีนัยสาคัญทั้งหมด
รายการขายและซื้ อคื น การซื้ อคื น สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ในระยะเวลาอัน สั้น
ภายหลังจากการขาย ในบางครั้งจะถูกพิจารณาว่าเป็ นการขายแล้ วซื้อคืน การซื้อ
คืนดังกล่าวไม่ได้ ขัดขวางการตัดรายการ ถ้ าหากว่ารายการขายเดิมเป็ นไปตาม
เงื่อนไขของการตัด อย่างไรก็ตาม หากสัญญาขายสินทรั พย์ทางการเงิน ทาขึ้น
พร้ อมกั บ สั ญ ญาซื้ อคื น สิ น ทรั พ ย์ ป ระเภทเดี ย วกั น ด้ ว ยราคาที่ แ น่ น อนหรื อ
ด้ วยราคาขายบวกผลตอบแทนของผู้ให้ กู้ สินทรัพย์ดังกล่าวจะไม่ถูกตัดรายการ
สัญ ญาสิ ท ธิ ที่จ ะขายและสัญ ญาสิ ท ธิ ที่จ ะซื้ อซึ ่ ง มี ฐ านะได้ก าไรอย่ า งมาก
หากสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนสามารถถูกซื้อคืนโดยผู้โอน และสัญญาสิทธิท่จี ะ
ซื้ อมีฐานะได้ กาไรอย่ างมาก การโอนไม่ ถือว่ าเข้ า เงื่อนไขเป็ นการตัดรายการ
เนื่องจากผู้โอนยังคงไว้ ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของที่มี
นัยสาคัญทั้งหมด ในทานองเดียวกัน หากสินทรัพย์ ทางการเงินสามารถถูกขาย
คืนโดยผู้รับโอน และสัญญาสิทธิท่จี ะขายมีฐานะได้ กาไรอย่างมาก การโอนไม่ถือ
ว่ า เข้ า เงื่ อ นไขเป็ นการตั ดรายการ เนื่ อ งจากผู้ โอนยั งคงไว้ ซ่ึ งความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของที่มีนัยสาคัญทั้งหมด
สัญ ญาสิ ท ธิ ที่จ ะขายและสิ ท ธิ ที่จ ะซื้ อซึ ่ง มี ฐ านะขาดทุน อย่ า งมาก สิน ทรั พ ย์
ทางการเงินซึ่งถูกโอนภายใต้ สิทธิท่จี ะขายซึ่งมีฐานะขาดทุนอย่างมากที่ถือโดยผู้รับ
โอน หรื อ สิ ท ธิ ท่ีจ ะซื้ อซึ่ ง มี ฐ านะขาดทุ น อย่ า งมากที่ถื อ โดยผู้ โ อน จะถู ก ตั ด
รายการเนื่องจากผู้โอนได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของ
ที่มีนัยสาคัญทั้งหมด
สิ น ทรัพ ย์ที่มี โ อกาสถูก ซื้ อ ซึ ่ง ขึ้ น อยู่กับ สิ ท ธิ ที่จ ะซื้ อ ที ่ไ ม่ ท าให้เ กิ ด ก าไรหรื อ
ขาดทุนอย่างมาก หากกิจการถือสัญญาสิทธิท่จี ะซื้อสินทรั พย์ซ่ึ งสามารถหาได้
ทันทีในตลาดและสัญญาสิทธิท่ีจะซื้ อ ไม่ มีฐานะได้ กาไรหรื อ ขาดทุ นอย่ า งมาก
สินทรัพย์จะถูกตัดรายการ เนื่องจากกิจการ (1) ไม่ได้ คงไว้ หรือไม่ได้ โอนความ
เสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของที่มีนัยสาคัญทั้งหมด และ (2) ไม่มี
อ านาจควบคุ ม อย่ า งไรก็ตาม หากไม่ สามารถหาสิน ทรั พ ย์ ได้ ทัน ทีในตลาด
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ข3.2.16.9

ข3.2.16.10

ข3.2.16.11

ข3.2.16.12

การตัดรายการจะไม่สามารถทาได้ ภายในขอบเขตของจานวนเงินของสินทรัพย์
ซึ่งมีสญ
ั ญาสิทธิท่จี ะซื้อ เนื่องจากกิจการยังคงมีอานาจควบคุมในสินทรัพย์
สินทรัพย์ทีม่ ีโอกาสทีจ่ ะขายซึง่ ขึ้นอยู่กบั สิทธิทีจ่ ะขายทีอ่ อกโดยกิจการซึง่ ไม่ทา
ให้เกิดกาไรหรื อขาดทุนอย่างมาก หากกิจการโอนสินทรั พย์ทางการเงินซึ่งไม่
สามารถหาได้ ทันทีในตลาด และขายสัญญาสิทธิท่ีจะขายซึ่ งไม่ มีฐานะขาดทุ น
อย่างมาก กิจการไม่ได้ คงไว้ หรือไม่ได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความ
เป็ นเจ้ าของที่มีนัยสาคัญทั้งหมดเนื่องจากสัญญาสิทธิท่จี ะขายดังกล่ าว กิจการ
ยังคงมีอานาจควบคุ มในสินทรั พย์หากสิทธิท่ีจะขายมีมูลค่ ามากพอที่จะทาให้
ผู้รับโอนไม่ขายสินทรัพย์ ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ยังคงถูกรับรู้ตามขอบเขต
ของความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องของผู้โอน (ดูย่อหน้ าที่ ข3.2.9) และจะถือว่า
กิจการโอนการควบคุมสินทรัพย์หากสัญญาสิทธิท่จี ะขายไม่มีมูลค่ามากพอที่จะ
ทาให้ ผ้ ูรับโอนไม่ขายสินทรัพย์ ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์จะถูกตัดรายการ
สินทรัพย์ซึง่ มีสญ
ั ญาสิทธิทีจ่ ะซื้อ สัญญาสิทธิทีจ่ ะขาย หรือสัญญาซื้อคืนล่วงหน้า
ด้วยมูลค่ ายุติธรรม การโอนสินทรั พย์ทางการเงินซึ่งมีเพี ยงสัญญาสิทธิท่ีจะซื้ อ
สัญญาสิทธิท่ีจะขาย หรื อสัญญาซื้ อคืนล่ วงหน้ า ซึ่ งสามารถใช้ สิทธิหรื อซื้ อคืน
ด้ วยราคาที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์ทางการเงิน ณ วันที่มีการซื้อคืน
จะส่งผลให้ มีการตัดรายการ เนื่องจากมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็ นเจ้ าของที่มีนัยสาคัญทั้งหมด
สัญ ญาสิ ท ธิ ที่จ ะซื้ อ หรื อ สัญ ญาสิ ท ธิ ที่จ ะขายซึ ่ง จ่า ยช าระเป็ นเงิ น สด กิจ การ
ประเมินการโอนสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีสัญญาสิทธิท่จี ะขาย หรือสัญญาสิทธิ
ที่จะซื้อ หรือสัญญาซื้อคืนล่วงหน้ า ที่จะถูกจ่ายชาระสุทธิด้วยเงินสด เพื่อพิจารณาว่า
กิจการยังคงไว้ ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของที่มีนัยสาคัญ
ทั้งหมดหรื อไม่ หากกิจการไม่ได้ คงไว้ ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความ
เป็ นเจ้ าของที่มีนัยสาคัญทั้งหมดในสินทรั พย์ท่ีโอนให้ กิจการพิ จารณาว่ ากิจการ
ยังคงมีอานาจควบคุ มในสินทรั พย์ท่ีโอนหรื อไม่ การที่สัญญาสิทธิท่ีจะขาย หรือ
สัญญาสิทธิท่จี ะซื้อ หรือสัญญาซื้อคืนล่วงหน้ าดังกล่าว ถูกจ่ายชาระสุทธิด้วยเงิน
สดไม่ได้ หมายความว่ ากิจการได้ โอนอานาจควบคุ มแล้ ว (ดูย่อหน้ าที่ ข3.2.9
และ ข3.2.16.7 ถึง ข3.2.16.9 ข้ างต้ น)
การยกเลิกการจากัดรายการ คือ สิทธิซ้ ือคืนอย่างไม่มีเงื่อนไข (สัญญาสิทธิท่จี ะซื้อ)
ซึ่งให้ สิทธิกิจการในการเรียกคืนสินทรัพย์ท่โี อนโดยขึ้นอยู่กับข้ อจากัดบางอย่าง
โดยมีเงื่อนไขว่ าสัญญาสิทธิท่จี ะซื้อดังกล่ าวต้ องส่งผลให้ กิจการไม่ได้ คงไว้ หรื อ
ไม่ได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของที่มีนัยสาคัญทั้งหมด
ซึ่งจะทาให้ ไม่สามารถตัดรายการได้ โดยเฉพาะจานวนเงินซึ่งอยู่ภายใต้ เงื่อนไข
การซื้อคืน (สมมติว่าผู้รับโอนไม่สามารถขายสินทรัพย์) เช่น หากมูลค่าตามบัญชีและ
จานวนเงินที่ได้ จากการโอนสินทรั พย์ท่ีให้ ยืมเท่ากับ 100,000 และเงินให้ สินเชื่อ
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ข3.2.16.13

ข3.2.16.14

ข3.2.16.15

ข3.2.16.16

แต่ละรายการสามารถเรียกคืนได้ แต่จานวนเงินรวมของเงินให้ สินเชื่อที่สามารถ
ถูกซื้อคืนจะต้ องไม่เกิน 10,000 โดย 90,000 ของเงินให้ สินเชื่อจะเข้ าข่ายเป็ น
การตัดรายการ
สัญญาซื้อคืนส่วนทีเ่ หลือ กิจการที่อาจเป็ นผู้โอนซึ่งให้ บริการแก่สินทรัพย์ท่โี อน
อาจถือสิทธิซ้ ื อคืน ส่ว นที่เ หลื อ เพื่ อซื้ อคืนสิน ทรั พ ย์ ท่ีโอนเมื่อจ านวนเงิ น ของ
สินทรัพย์คงเหลือมีมูลค่าลดลงถึงระดับที่กาหนดไว้ ซ่ึงต้ นทุนของการให้ บริ การ
ดังกล่าวกลายเป็ นภาระของกิจการเมื่อเปรี ยบเทียบกับกาไรจากการให้ บริ การ
โดยมีเงื่อนไขว่ าสิทธิซ้ ือคืนส่วนที่เหลือดังกล่ าวส่งผลให้ กิจการไม่ได้ คงไว้ หรื อ
ไม่ได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของที่มีนัยสาคัญทั้งหมด
และผู้ รั บ โอนไม่ สามารถขายสิน ทรั พ ย์ ได้ ซึ่ งจะทาให้ ไ ม่ สามารถตั ดรายการ
ได้ เฉพาะจานวนเงินของสินทรัพย์ซ่ึงอยู่ภายใต้ สญ
ั ญาสิทธิท่จี ะซื้อ
ส่วนได้เสียแบบด้อยสิทธิและการคา้ ประกันด้านเครดิต กิจการอาจคา้ ประกัน
ส่วนสูญเสียของสินทรัพย์แก่ผ้ ูรับโอนโดยการเข้ าไปถือส่วนได้ เสียแบบด้ อยสิทธิ
บางส่ ว นหรื อ ทั้ง หมดในสิ น ทรั พ ย์ ท่ีโ อน หรื อ อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง กิ จ การอาจ
คา้ ประกันส่วนสูญเสียของสินทรั พย์แก่ผ้ ูรับโอนในรูปของการคา้ ประกัน ด้ า น
เครดิตซึ่งอาจไม่จากัดหรือจากัดจานวนเงินที่ระบุไว้ หากกิจการยังคงไว้ ซ่ึงความ
เสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของที่มีนัยสาคัญทั้งหมด สินทรั พย์น้ัน
ยังคงต้ องถูกรับรู้ท้งั จานวน หากกิจการยั งคงไว้ ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทน
ของความเป็ นเจ้ าของที่มีนัยสาคั ญและยั งคงมี อ านาจควบคุ มบางส่ ว น ซึ่ งจะ
ไม่สามารถตัดรายการได้ สาหรับจานวนเงินสดหรือสินทรัพย์อ่นื ที่กจิ การสามารถ
ถูกเรียกให้ จ่ายชาระ
สัญญาแลกเปลีย่ นผลตอบแทนทัง้ หมด กิจการอาจขายสินทรั พย์ทางการเงิน
ให้ แก่ผ้ ูรับโอนและเข้ าทาธุรกรรมแลกเปลี่ยนผลตอบแทนทั้งหมดกับผู้รับโอน
ซึ่งกระแสเงินสดจากดอกเบี้ยจ่ ายทั้งหมดของสิน ทรั พย์อ้า งอิงจะถูกส่งให้ แ ก่
กิ จ การเพื่ อ เป็ นการแลกเปลี่ ย นกั บ การจ่ า ยช าระด้ ว ยจ านวนเงิ น คงที่ ห รื อ
การจ่ ายชาระด้ ว ยอัตราผันแปร และการเพิ่ มขึ้นหรื อการลดลงใดๆ ในมูลค่ า
ยุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงกิจการจะเป็ นผู้ชดเชย ดังนั้น ในกรณีดังกล่าวจะ
ไม่สามารถตัดรายการสินทรัพย์ท้งั จานวน
สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี้ย กิจการอาจโอนสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตรา
ดอกเบี้ ยคงที่ใ ห้ แ ก่ ผ้ ู รั บ โอนและเข้ า ทาสัญ ญาแลกเปลี่ ยนอั ตราดอกเบี้ ยกั บ
ผู้รับโอน เพื่อรับอัตราดอกเบี้ยคงที่และจ่ายอัตราดอกเบี้ยผันแปรโดยอ้ างอิงจาก
จ านวนเงิ นตามสั ญญาซึ่ งเท่ ากั บจ านวนเงิ นต้ นของสิ นทรั พย์ ทางการเงิ นที่โอน
สัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ยไม่ ได้ ทาให้ สินทรั พย์ท่ีโอนไม่สามารถถูกตัด
หากการจ่ ายชาระของสัญญาแลกเปลี่ ยนไม่ ได้ ข้ ึนอยู่ กับการจ่ ายชาระสินทรั พย์
ที่โอน
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ข3.2.16.17 สัญ ญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี้ ยแบบตัดจาหน่ า ย กิจการอาจโอนสิน ทรั พย์
ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซ่ึงมีการทยอยลดเงินต้ นตลอดช่ วงระยะเวลา
หนึ่งให้ แก่ผ้ ูรับโอนและเข้ าทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยแบบตัดจาหน่าย
กับผู้รับโอนเพื่อรับอัตราดอกเบี้ยคงที่และจ่ายอัตราดอกเบี้ยผันแปรโดยอ้ างอิง
กั บ จ านวนเงิ น ตามสั ญ ญา ถ้ า จ านวนเงิ น ตามสั ญ ญามี ก ารตั ด จ าหน่ า ยตาม
ระยะเวลาซึ่ งเท่ากับจานวนเงินต้ นของสินทรั พย์ทางการเงินที่โอนการแลกเปลี่ ยน
ดังกล่าวจะทาให้ กิจการยังคงมีความเสี่ยงจากการชาระคืนก่อนครบกาหนด ใน
กรณีดังกล่ าวกิจการยังคงรั บรู้สินทรั พย์ท่โี อนทั้งหมดหรื อสินทรั พย์ท่ีโอนตาม
ขอบเขตของความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกัน หากการตัดจาหน่าย
มูลค่าอ้ างอิงตามสัญญาของสัญญาแลกเปลี่ยนไม่สัมพั นธ์กับยอดคงเหลื อของ
เงินต้ นของสินทรัพย์ท่โี อน สัญญาแลกเปลี่ยนดังกล่าวไม่ส่งผลให้ กจิ การยังคงไว้
ซึ่ งความเสี่ยงจากการชาระเงินก่ อนครบกาหนดของสิน ทรั พ ย์ ดังนั้น กิจการ
สามารถตัดรายการสินทรั พย์ท่โี อนได้ โดยมีเงื่อนไขว่ าการจ่ายชาระของสัญญา
แลกเปลี่ยนไม่ได้ ข้ ึนอยู่กับการจ่ายชาระดอกเบี้ยของสินทรัพย์ท่โี อน และสัญญา
แลกเปลี่ ยนไม่ ได้ ส่งผลให้ กิจ การยั งคงไว้ ซ่ึ งความเสี่ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็ นเจ้ าของที่มีนัยสาคัญใดๆ ในสินทรัพย์ท่โี อน
ข3.2.16.18 การตั ด ออกจากบัญ ชี กิ จ การไม่ มี ก ารคาดคะเนอย่ า งสมเหตุ ส มผลในการ
ได้ รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
ข3.2.17 ย่ อหน้ านี้ แสดงถึงการนาการพิ จารณาความเกี่ยวข้ อ งอย่ า งต่ อเนื่ อ งมาถือปฏิบัติเ มื่อกิจ การ
ยังคงมีความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องในสินทรัพย์ทางการเงินบางส่วน
สมมติ ว่ า กิจ การมี ก ลุ่ มของเงิ น ให้ สิน เชื่ อ ที่อ าจมี ก ารช าระคื น ก่ อ นครบก าหนดโดยมี อั ต รา
ดอกเบี้ยตามสัญญาและอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริ งเท่ากับร้ อยละ 10 และมีเงินต้ นตามราคาทุน
ตัดจาหน่ายเท่ากับ 10,000 กิจการได้ เข้ าทารายการโอนสินทรัพย์โดยได้ รับเงินจานวน 9,115
ผู้รับโอนได้ รับสิทธิในเงินต้ นที่ได้ รับ จานวน 9,000 และได้ รับดอกเบี้ยร้ อยละ 9.5 ของเงินต้ น
ดังกล่ าว กิจการยังคงสิทธิในเงินต้ นที่ได้ รับจานวน 1,000 ดอกเบี้ยร้ อยละ 10 ของเงินต้ น
ดังกล่าว และอัตราดอกเบี้ ยส่วนเกิน ร้ อยละ 0.5 ของเงินต้ น 9,000 เงินที่ได้ รับจากการชาระ
เงินก่อนครบกาหนดจะถูกปั นส่วนระหว่ างกิจการและผู้รับโอนตามสัดส่วน 1 ต่อ 9 แต่การ
ปฏิบัติผิดสัญญาใดๆ จะถูกหักออกจากส่วนได้ เสียของกิจการจานวน 1,000 ก่อน จนกว่าส่วนนี้
จะหมดไป มูลค่ายุติธรรมของเงินให้ สิน เชื่ อ ณ วั นที่ทารายการเท่า กับ 10,100 และมู ลค่ า
ยุติธรรมของอัตราดอกเบี้ยส่วนเกินที่ร้อยละ 0.5 นั้นเท่ากับ 40
กิจการพิจารณาว่ากิจการได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของที่มีนัยสาคัญ
บางส่วน (เช่ น ความเสี่ยงจากการช าระเงิ น ก่ อ นครบก าหนดที่มีนั ยสาคั ญ ) แต่ ยังคงไว้ ซ่ึ ง
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของที่มีนัยสาคัญบางส่วน (เนื่องจากกิจการยังมี
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ส่วนได้ เสียแบบด้ อยสิทธิ) และยังคงมีอานาจควบคุม ดังนั้น กิจการจึงนาการพิจารณาความ
เกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องมาปฏิบัติ
ในการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ กิจการวิเคราะห์ธุรกรรม ดังนี้ (ก) การคงไว้
ตามสัดส่วนของส่วนได้ เสียจานวน 1,000 บวกด้ วย (ข) การมีส่วนได้ เสียแบบด้ อยสิทธิเพื่อให้
การคา้ ประกันส่วนสูญเสียของสินทรัพย์สาหรับผลขาดทุนด้ านเครดิตแก่ผ้ ูรับโอน
กิจการคานวณว่ าจานวน 9,090 (90% x 10,100) ของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับจานวน 9,115
แสดงถึงสิ่งตอบแทนในสัดส่วนร้ อยละ 90 ส่วนที่เหลือของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับ (25) แสดงถึง
สิ่งตอบแทนที่ได้ รั บ จากส่ ว นได้ เ สียแบบด้ อ ยสิทธิเ พื่ อ ค้า ประกัน ส่ ว นสูญ เสียของสิน ทรั พ ย์
สาหรั บผลขาดทุนด้ านเครดิตแก่ผ้ ูรับโอน นอกจากนั้น อัตราดอกเบี้ยส่วนเกิน ที่ร้อยละ 0.5
แสดงถึงสิ่งตอบแทนที่ได้ รับสาหรับการคา้ ประกันส่วนสูญเสียของสินทรัพย์ ดังนั้น สิ่งตอบแทน
ที่ได้ รับทั้งหมดสาหรับการคา้ ประกันส่วนสูญเสียของสินทรัพย์เท่ากับ 65 (25 + 40)
กิจ การคานวณกาไรหรื อขาดทุ น จากการขายร้ อยละ 90 ของกระแสเงิน สด สมมติว่า มู ลค่ า
ยุ ติธรรมสาหรั บ ส่ วนของร้ อ ยละ 10 ที่คงไว้ และร้ อ ยละ 90 ที่โอน ไม่ สามารถหาได้ แ ยก
ต่างหาก ณ วันที่ทารายการ กิจการปั นส่วนมูลค่าตามบัญชีตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 3.2.14
ดังนี้
มูลค่ายุติธรรม
ส่วนที่โอน
ส่วนที่คงไว้

9,090
1,010
10,100

ร้ อยละ
90%
10%

การปันส่วน
มูลค่าที่แสดงในบัญชี
9,000
1,000
10,000

กิจการคานวณกาไรหรื อขาดทุนจากการขายส่วนร้ อยละ 90 ของกระแสเงินสด โดยการหัก
มูลค่าตามบัญชีของส่วนที่โอนจากสิ่งตอบแทนที่ได้ รับ ซึ่งเท่ากับ 90 (9,090 – 9,000) มูลค่า
ตามบัญชีของส่วนที่กจิ การคงไว้ คือ 1,000
นอกจากนั้น กิจการรับรู้ความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็ นผลมาจากการถือส่วนได้ เสียแบบ
ด้ อยสิทธิสาหรับผลขาดทุนด้ านเครดิต ดังนั้น กิจการรับรู้สนิ ทรัพย์ด้วยจานวน 1,000 (จานวน
สูงสุดที่จ ะไม่ ได้ รั บ จากการมี ส่ว นได้ เ สียแบบด้ อ ยสิทธิ) และรั บ รู้ หนี้ สิน ที่เ กี่ยวข้ อ งจ านวน
1,065 (ซึ่งคือจานวนสูงสุดที่จะไม่ได้ รับจากการมีส่วนได้ เสียแบบด้ อยสิทธิซ่ึงเท่ากับ 1,000
บวกด้ วยมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้ เสียแบบด้ อยสิทธิจานวน 65)

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 41/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

118

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
กิจการใช้ ข้อมูลทั้งหมดข้ างต้ นในการบันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต
สินทรัพย์เดิม

เครดิต
9,000

รับรู้สนิ ทรัพย์จากการมีส่วนได้ เสียแบบ
ด้ อยสิทธิ หรือส่วนได้ เสียคงเหลือ
รับรู้สนิ ทรัพย์สาหรับสิ่งตอบแทนที่
ได้ รับในรูปของ อัตราดอกเบี้ยส่วนเกิน
กาไรหรือขาดทุน (กาไรจากการโอน)
หนี้สนิ
เงินสดรับ
รวม

1,000

-

40
9,115
10,155

90
1,065
10,155

ภายหลังจากเกิดรายการ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เท่ากับ 2,040 ซึ่งประกอบด้ วยจานวน
1,000 ที่แ สดงถึ งการปั น ส่ ว นต้ น ทุ น ของส่ ว นที่ค งไว้ และจ านวน 1,040 ที่แ สดงถึ ง ความ
เกี่ ย วข้ อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งของกิ จ การจากการมี ส่ ว นได้ เ สี ย แบบด้ อ ยสิ ท ธิ ส าหรั บ ผลขาดทุ น
ด้ านเครดิต (ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี้ยส่วนเกิน จานวน 40)
ในรอบระยะเวลาต่อมา กิจการรั บรู้ส่ิงตอบแทนที่ได้ รับสาหรั บการคา้ ประกันส่วนสูญเสียของ
สินทรัพย์ (65) ตามสัดส่วนของระยะเวลา รั บรู้ดอกเบี้ยค้ างรั บจากสินทรั พย์ท่รี ั บรู้โดยใช้ วิธี
ดอกเบี้ ยที่แท้ จริ ง และรั บรู้ การด้ อยค่ าของเงินให้ สินเชื่ อ ของสินทรั พย์ท่ีรับรู้ เช่ น สมมติว่า
ในปี ถัดมามีการขาดทุ นจากการด้ อยค่าจากเงินให้ สินเชื่ อที่เป็ นสินทรั พย์อ้างอิงจานวน 300
ดังนั้ น กิจ การลดมู ลค่ า สิน ทรั พ ย์ ท่ีได้ รั บ รู้ ไว้ แ ล้ ว นั้ น ด้ ว ยจ านวน 600 (300 ที่เ กี่ยวข้ อ งกั บ
ส่วนได้ เสียที่คงไว้ และ 300 ที่เกี่ยวข้ องกับความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดขึ้นจากส่วนได้
เสียแบบด้ อยสิทธิสาหรับการขาดทุนจากการด้ อยค่า) และลดหนี้สนิ ที่รับรู้จานวน 300 ทาให้ มี
ผลกาไรหรือขาดทุนสุทธิจากการด้ อยค่าจานวน 300
การตัดรายการของหนี้ สินทางการเงิน (หมวดที่ 3.3)
ข3.3.1

หนี้สินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหนี้สินทางการเงิน) จะถูกตัดออกจากบัญชีเมื่อลูกหนี้มี
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้
ข3.3.1.1 จ่ายชาระหนี้สนิ (หรือบางส่วนของหนี้สนิ ) คืนแก่เจ้ าหนี้ ซึ่งโดยปกติจ่ายชาระด้ วย
เงินสด สินทรัพย์ทางการเงินอื่น สินค้ าหรือบริการ หรือ
ข3.3.1.2 หลุดพ้ นจากความรับผิดชอบตามกฎหมายสาหรับหนี้สินนั้น (หรือบางส่วนของ
หนี้ สิ น ) โดยกระบวนการทางกฎหมายหรื อ โดยเจ้ า หนี้ (หากลู ก หนี้ ให้ ก าร
คา้ ประกัน อาจยังคงเข้ าเงื่อนไขนี้ได้ )

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 41/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

119

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ข3.3.2
ข3.3.3

ข3.3.4

ข3.3.5

ข3.3.6

ข3.3.7

หากผู้ออกตราสารหนี้ซ้ ือตราสารนั้นกลับคืนมา หนี้สินจะถูกยกเลิก ถึงแม้ ว่าผู้ออกเป็ นผู้เสนอ
ราคาซื้อขายปกติของตราสารนั้นหรือมีความตั้งใจที่จะขายคืนในระยะเวลาอันใกล้
การจ่ า ยช าระหนี้ ให้ กั บ บุ ค คลที่ ส ามซึ่ ง รวมถึ ง ทรั ส ต์ (ในบางครั้ ง เรี ย กว่ า ‘in-substance
defeasance’) โดยกิจการไม่ได้ ช่วยลดภาระผูกพั นหลักที่ลูกหนี้มีต่อเจ้ าหนี้ โดยไม่มีการปลด
หนี้ตามกฎหมาย
หากลูกหนี้จ่ายชาระหนี้ให้ แก่บุคคลที่สามเพื่ อให้ รับภาระผู กพั นในหนี้สินและแจ้ งแก่เจ้ าหนี้ ว่า
บุ คคลที่สามได้ รับภาระผู กพั นในหนี้ สินไว้ แล้ ว ลู กหนี้ ยังไม่ สามารถตัดรายการภาระผู กพั นใน
หนี้สนิ ได้ เว้ นแต่จะเป็ นไปตามเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ ข3.3.1.2 หากลูกหนี้จ่ายชาระหนี้ให้ แก่บุคคล
ที่สามเพื่ อให้ รั บภาระผู กพั นในหนี้ สินและได้ รั บการปลดหนี้ ตามกฎหมายจากเจ้ าหนี้ ลูกหนี้
สามารถตัดบัญชีหนี้สินนั้นได้ อย่างไรก็ตาม หากลูกหนี้ตกลงจะชาระหนี้ให้ แก่บุคคลที่สาม หรือ
ชาระหนี้โดยตรงไปยังเจ้ าหนี้เดิม ให้ ลูกหนี้รับรู้ภาระผูกพันในหนี้สนิ ใหม่ท่มี ีต่อบุคคลที่สาม
ถึ ง แม้ ว่ า การปลดหนี้ ตามกฎหมายไม่ ว่ า จะโดยกระบวนการทางกฎหมายหรื อ โดยเจ้ า หนี้
ส่งผลให้ มีการตัดรายการหนี้สิน กิจการอาจรับรู้หนี้สินใหม่หากสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนไม่
เข้ าเงื่อนไขการตัดรายการตามย่อหน้ าที่ 3.2.1 ถึง 3.2.23 หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว
สินทรัพย์ท่โี อนจะไม่ถูกตัดรายการ และกิจการต้ องรับรู้หนี้สนิ ใหม่ท่เี กี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ท่โี อน
ตามวัตถุประสงค์ของย่อหน้ าที่ 3.3.2 ข้ อกาหนดจะมีความแตกต่างอย่างมากหากการคิดลด
มูลค่าปั จจุ บันของกระแสเงินสดภายใต้ เงื่อนไขใหม่รวมถึงค่าธรรมเนียมจ่ ายใดๆ สุทธิด้วย
ค่ า ธรรมเนี ย มรั บ ใดๆ และคิ ด ลดโดยใช้ อั ต ราดอกเบี้ ยที่แ ท้ จ ริ ง เดิ ม ซึ่ ง มี ค วามแตกต่ า ง
อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 10 จากการคิ ด ลดมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของกระแสเงิ น สดคงเหลื อ ของหนี้ สิ น
ทางการเงินเดิม หากการแลกเปลี่ยนตราสารหนี้หรื อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขถูกพิจารณาว่ า
เป็ นการยกเลิกหนี้สินเดิม ต้ นทุนหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นจะถูกรับรู้เป็ นส่วนหนึ่งของ
กาไรหรือขาดทุนจากการยกเลิกหนี้สินเดิม หากการแลกเปลี่ยนหรื อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ไม่ถูกพิ จารณาว่ าเป็ นการยกเลิกหนี้สินเดิม ต้ นทุนหรื อค่าธรรมเนี ยมใดๆ ที่เกิดขึ้นจะต้ อง
นาไปปรั บปรุ งกับมู ลค่ าตามบัญชี ของหนี้ สินและตัดจาหน่ ายตลอดระยะเวลาที่เหลื ออยู่ ของ
หนี้สนิ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ในบางกรณี เจ้ าหนี้ปลดลูกหนี้จากภาระผูกพันในการจ่ายชาระหนี้ แต่ลูกหนี้รับภาระในการ
ค้ า ประกั น การจ่ า ยช าระหากคู่ สั ญ ญาที่ เ ป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก จากการปฏิ บั ติ ผิ ด สั ญ ญา
ในสถานการณ์ดังกล่าวให้ ลูกหนี้
ข3.3.7.1 รั บ รู้ หนี้ สิ น ทางการเงิ น ใหม่ ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของภาระผู ก พั น ส าหรั บ การ
คา้ ประกัน และ
ข3.3.7.2 รับรู้กาไรหรือขาดทุนจากผลต่างระหว่าง (1) การจ่ายใดๆ และ (2) มูลค่าตามบัญชี
ของหนี้สนิ ทางการเงินเดิมหักด้ วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิ ทางการเงินใหม่
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การจัดประเภทรายการ (บทที่ 4)
การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน (หมวดที่ 4.1)
ทางเลือกในการเลือกกาหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินวัดมู ลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน (หมวดที่ 4.1 และ 4.2)
ข4.1.1

ข4.1.2

ตามเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ 4.1.8 และ 4.2.2 แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้อนุญาตให้ กิจการ
เลือกกาหนดให้ สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงินหรื อกลุ่มของเครื่องมือทางการเงิน
(สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงินหรือทั้งสองประเภท) แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรหรือขาดทุนโดยการการวัดมูลค่าด้ วยวิธนี ้ ีส่งผลให้ มีข้อมูลที่เกี่ยวข้ องมากขึ้น
การตัดสินใจของกิจการที่จะเลือกกาหนดให้ สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินแสดง
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนจะคล้ ายกับการเลือกใช้ นโยบายการบัญชี (ถึงแม้ จะ
แตกต่างจากการเลือกนโยบายการบัญชีคือไม่จาเป็ นต้ องนามาถือปฏิบัติกบั ธุรกรรมที่คล้ ายกัน
ทั้งหมดอย่า งต่ อเนื่ อ ง) เมื่อกิจการมีทางเลือกตามย่ อ หน้ า ที่ 14.2 ของมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบั ญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญชี แ ละข้ อ ผิดพลาด
กาหนดว่ านโยบายการบัญชีท่เี ลือกใช้ ทาให้ งบการเงินให้ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ และเกี่ยวข้ องกับ
การตัดสินใจมากขึ้นสาหรับส่วนที่เกี่ยวกับผลกระทบของรายการ เหตุการณ์อ่นื หรือสถานการณ์ท่ี
มีต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินการ และกระแสเงินสดของกิจการ เช่น ในกรณีท่กี ิจการเลือก
กาหนดให้ หนี้สนิ ทางการเงินวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน ย่อหน้ าที่ 4.2.2
กล่าวถึงสองกรณีท่จี ะต้ องให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ มากขึ้น ดังนั้นในการเลือกดังกล่าวตามย่อ
หน้ า ที่ 4.2.2 กิจ การจะต้ อ งแสดงให้ เห็น ถึงการเลื อกหรื อไม่ เลื อกตามสถานการณ์ ท้ังสอง
สถานการณ์
การเลือกกาหนดเพือ่ ขจัดหรือลดการจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชีอย่างมีนยั สาคัญ

ข4.1.3

การวัดมูลค่าสินทรั พย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงิน และการรั บรู้ การเปลี่ ยนแปลงใน
มู ล ค่ า ที่เ กิ ด ขึ้ นจะขึ้ นอยู่ กั บ การจั ด ประเภทของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น และการพิ จ ารณาว่ า
เครื่ องมือทางการเงินนั้นถือเป็ นส่วนหนึ่ งของความสัมพั นธ์ในการป้ องกันความเสี่ยงที่เ ลื อก
กาหนดขึ้นหรื อไม่ ข้ อกาหนดดังกล่ าวอาจก่อให้ เกิดความไม่สอดคล้ องในการวัดมูลค่าและ
การรั บ รู้ รายการ (บางครั้ ง อาจอ้ า งอิ ง ถึ ง การจั บ คู่ อ ย่ า งไม่ เ หมาะสมทางการบั ญ ชี ) เช่ น
หากกิจการไม่เลือกกาหนดให้ เครื่องมือทางการเงินแสดงมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินรายการหนึ่งอาจจัดประเภท และวัดมูลค่าภายหลังด้ วยมูลค่า
ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไรหรื อ ขาดทุ น ในขณะที่ ห นี้ สิ น อี ก รายการหนึ่ ง ที่ กิ จ การพิ จ ารณาว่ า มี
ความเกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์ดังกล่ าวต้ องวั ดมู ลค่าภายหลั งด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย (ซึ่งไม่ มี
การรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม) จากสถานการณ์ดังกล่าว กิจการอาจได้ ข้อสรุปว่า
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ข4.1.4

งบการเงินของกิจการจะให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจได้ มากกว่ าหากทั้งสินทรั พย์และ
หนี้สนิ นั้นมีการวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้ เห็นถึงกรณีท่เี ข้ าเงื่อนไขที่กาหนดข้ างต้ น ซึ่งในทุกกรณีกิจการอาจใช้
เงื่อนไขข้ างต้ นในการเลือกกาหนดให้ สินทรั พย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินแสดงด้ วย
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไรหรื อ ขาดทุ น ได้ ห ากเป็ นไปตามหลั ก การในย่ อ หน้ า ที่ 4.1.8 หรื อ
4.2.2.1
ข4.1.4.1 กิจ การมีหนี้ สิน ภายใต้ สัญญาประกัน ภัยซึ่ งการวัดมู ลค่ า ได้ นาข้ อมู ลในปั จจุ บัน
มาร่ ว มพิ จ ารณา (ตามที่ อ นุ ญ าตในย่ อ หน้ า ที่ 24 ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 4 เรื่ อ ง สัญ ญาประกัน ภั ย) และมี สิน ทรั พ ย์ ทางการเงิ น ที่
กิจการพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้ องกัน ซึ่งในกรณีดังกล่าวหากกิจการไม่กาหนดให้
แสดงมู ลค่ า ด้ วยมู ลค่ า ยุ ติธรรมผ่ า นกาไรหรื อขาดทุ น จะถูกวั ดมู ลค่ าด้ วยมู ลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือราคาทุนตัดจาหน่าย
ข4.1.4.2 กิจการมีสนิ ทรัพย์ทางการเงิน หนี้สนิ ทางการเงิน หรือทั้งสองประเภทซึ่งมีการร่ วม
รับความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในมู ลค่ า ยุ ติธรรมในทิศ ทางตรงข้ า มกัน และมี แ นวโน้ มที่จ ะหั ก กลบกัน ในที่สุ ด
อย่างไรก็ตาม มีเพี ยงเครื่ องมือทางการเงินบางประเภทเท่านั้นที่มีการวั ดมูลค่า
ที่มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน (ได้ แก่ อนุ พันธ์ หรือที่ถูกจัดประเภทเป็ น
ถือไว้ เพื่อค้ า) นอกจากนี้ อาจรวมถึงกรณีท่ไี ม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดของการบัญชี
ป้ องกันความเสี่ยง เช่น ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดในเรื่องความมีประสิทธิผลในการ
ป้ องกันความเสี่ยงตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 6.4.1
ข4.1.4.3 กิจการมีสนิ ทรัพย์ทางการเงิน หนี้สนิ ทางการเงิน หรือทั้งสองประเภทซึ่งมีการร่ วม
รับความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมในทิศทางตรงข้ ามกันและมีแนวโน้ มที่จะหักกลบกันในที่สดุ และ
ไม่มีสนิ ทรัพย์ทางการเงิน หรือหนี้สนิ ทางการเงินที่จะเข้ าเงื่อนไขเป็ นเครื่องมือที่ใช้
ป้ องกั น ความเสี่ ย ง เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติธ รรมผ่ า นก าไรหรื อ
ขาดทุน นอกจากนี้ การไม่สามารถปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยงจะทาให้
เกิดความไม่สอดคล้ องในการรับรู้รายการกาไรและขาดทุนอย่างมีนัยสาคัญ เช่น
กิจ การซื้ อกลุ่ ม ของเงิ น ให้ สิน เชื่ อ โดยการออกหุ้ น กู้ ท่ีมีก ารซื้ อขายกัน ในตลาด
โดยที่การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของทั้งสองรายการดังกล่าวมีแนวโน้ มที่จะ
หักกลบกันได้ นอกจากนี้ หากกิจการมีการซื้อขายหุ้นกู้เป็ นประจา แต่แทบจะไม่มี
รายการซื้ อขายเงิน ให้ สิ น เชื่ อ การรายงานทั้งเงิน ให้ สิน เชื่ อและหุ้ น กู้ด้วยมู ลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนจะช่วยไม่ให้ เกิดความไม่สอดคล้ องในช่วงเวลาของ
การรั บรู้รายการกาไรและขาดทุนซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ารายการทั้งสอง
ด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ายและรับรู้กาไรและขาดทุนเมื่อมีการซื้อคืนหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
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ข4.1.5

ข4.1.6

กรณีตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าก่อน ซึ่งมีการเลือกกาหนดให้ สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สิน
ทางการเงินวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน จะช่วยขจัดหรือลด
ความไม่สอดคล้ องของการวั ดมู ลค่าหรื อการรั บรู้รายการได้ อย่างมีนัยสาคัญ และให้ ข้อมู ลที่
เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจได้ มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้ ว กิจการไม่จาเป็ นต้ อง
วั ด มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ทั้ ง หมดหรื อ รั บ รู้ ความไม่ ส อดคล้ องในช่ ว งเวลาเดี ย วกั น
การเหลื่อมเวลาที่สมเหตุสมผลอาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากรายการที่เกิดขึ้นแต่ละรายการได้ เลือก
กาหนดให้ รับรู้มูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน และในขณะที่มีการ
รับรู้มูลค่าเมื่อเริ่มแรกนั้นสามารถคาดการณ์ได้ ว่ารายการอื่นๆ ที่เหลือจะเกิดขึ้น
กิจการไม่ควรเลือกกาหนดให้ บางส่วนของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินที่มีความ
ไม่ สอดคล้ อ งกัน ให้ แ สดงมู ลค่ า ด้ วยมู ล ค่ า ยุ ติธรรมผ่ า นกาไรหรื อขาดทุ น หากการกาหนด
ดังกล่ าวไม่ช่วยขจัดหรื อลดความไม่สอดคล้ องที่เกิดขึ้นได้ อย่างมีนัยสาคัญ และไม่ทาให้ เกิด
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจได้ มากขึ้น แต่กิจการสามารถเลือกกาหนดให้ แสดงมูลค่าด้ วย
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไรหรื อ ขาดทุ น กั บ บางส่ ว นของสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น หรื อ หนี้ สิ น
ทางการเงินที่คล้ ายคลึงกันจานวนหนึ่งได้ หากการกาหนดดังกล่าวช่วยลดความไม่สอดคล้ องที่
เกิดขึ้นได้ อย่างมีนัยสาคัญ เช่น กิจการมีหนี้สนิ ทางการเงินที่คล้ ายคลึงกันจานวนหนึ่งมูลค่ารวม
100 และมีสินทรัพย์ทางการเงินที่คล้ ายคลึงกันจานวนหนึ่งมูลค่ารวม 50 โดยที่สินทรัพย์และ
หนี้สินดังกล่าววัดมูลค่าบนหลักการที่ต่างกัน กิจการอาจต้ องการลดความไม่สอดคล้ องในการ
วัดมูลค่าอย่างมีนัยสาคัญ ด้ วยการเลือกกาหนดให้ สิน ทรั พย์ท้ังหมด และเพี ยงบางส่วนของ
หนี้สิน (เช่น หนี้ สินแต่ละรายการที่เมื่อรวมกันมีมูลค่ารวม 45) ให้ รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากการเลือกกาหนดให้ แสดงมูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนต้ องนามาถือปฏิบัติกับเครื่องมือทางการเงินแต่ละ
รายการทั้งจานวน กิจการในตัวอย่างนี้ต้องเลือกกาหนดหนี้สินรายการหนึ่งหรือหลายรายการ
ให้ แ สดงมู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไรหรื อ ขาดทุ น ทั้ง จ านวน โดยไม่ ส ามารถเลื อ ก
กาหนดการวัดมู ลค่า ดังกล่ า วเฉพาะกับ ส่วนประกอบใดส่วนประกอบหนึ่ งของหนี้ สิน แต่ ละ
รายการนั้น (เช่น การเปลี่ยนแปลงสาหรับมูลค่าเฉพาะที่เกิดจากความเสี่ยงประเภทใดประเภทหนึ่ง
เช่น การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยอ้ างอิง) หรือเฉพาะกับสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่ง (ร้ อยละ)
ของหนี้สนิ แต่ละรายการ
กลุ่มของหนี้ สินทางการเงิน หรือสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้ สินทางการเงินถู กจัดการ
และประเมินผลบนพื้ นฐานของมูลค่ายุติธรรม

ข4.1.7

กิจ การอาจบริ หารจั ดการกลุ่ มหนี้ สิน ทางการเงิน หรื อทั้งสิน ทรั พย์ทางการเงิน และหนี้ สิน
ทางการเงิ น และประเมิ น ผลการบริ ห ารตามลั ก ษณะของการวั ด มู ล ค่ า กลุ่ ม ของเครื่ องมือ
ทางการเงินดังกล่าวด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ซึ่งทาให้ ข้อมูลเกี่ยวข้ องกับการ
ตั ด สิ น ใจมากขึ้ น ประเด็น ที่ส าคั ญ คื อ การพิ จ ารณาแนวทางที่กิ จ การใช้ ใ นการบริ ห ารและ
ประเมินผลการบริหาร แทนการมุ่งเน้ นการพิจารณาลักษณะของเครื่องมือทางการเงินนั้น
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ข4.1.8

ตัวอย่างเช่น กิจการอาจใช้ เงื่อนไขข้ างต้ นในการเลือกกาหนดให้ หนี้สินทางการเงินแสดงมูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนได้ หากเป็ นไปตามหลักการในย่อหน้ าที่ 4.2.2.2 และ
กิจการมีสินทรั พย์ทางการเงินและหนี้ สิน ทางการเงิน ซึ่ งมีการร่ วมรั บความเสี่ยงตั้งแต่ หนึ่ ง
ประเภทขึ้นไป และความเสี่ยงดังกล่าวถูกบริหารและประเมินผลบนพื้นฐานของมูลค่ายุติธรรม
ตามที่กาหนดไว้ ในนโยบายการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่จัดทาขึ้นเป็ นลายลักษณ์อักษร เช่น
กิจการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้ อน ซึ่งประกอบไปด้ วยอนุ พันธ์แฝงหลายประเภทและ
มีการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นบนหลักการของมู ลค่ายุ ติธรรมโดยใช้ เครื่ องมือทางการเงิน
ทั้งที่เป็ นอนุพันธ์และไม่ใช่อนุพันธ์
ข4.1.9 ตามที่ได้ กล่าวไปข้ างต้ น เงื่อนไขนี้ข้ ึนอยู่กับแนวทางที่กิจการบริหารจัดการและประเมินมู ลค่า
กลุ่มของเครื่ องมือทางการเงินที่กาลังพิ จารณา ดังนั้น (ขึ้นอยู่กับข้ อกาหนดในเรื่องการเลือก
กาหนดการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก) กิจการซึ่งเลือกกาหนดให้ หนี้สินทางการเงินแสดงมูลค่า
ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไรหรื อ ขาดทุ น ภายใต้ เ งื่ อ นไขข้ อ นี้ ก็จ ะเลื อ กก าหนดหนี้ สิ น
ทางการเงินทุกประเภทที่มีคุณสมบัติซ่ึงมีการบริหารและประเมินมูลค่าร่วมกัน
ข4.1.10 เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับกลยุทธ์ของกิจการไม่จาเป็ นต้ องจัดทาอย่างครอบคลุม แต่ควรเพียงพอ
สาหรับการแสดงให้ เห็นว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 4.2.2.2 เอกสารดังกล่าว
ไม่ ต้ อ งจั ด ท าส าหรั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น แต่ ล ะรายการ โดยอาจจั ด ท าเป็ นกลุ่ ม ได้ เช่ น
หากระบบในการบริหารแผนกงานหนึ่งๆ ได้ รับการอนุมัติจากผู้บริหารสาคัญของกิจการแล้ ว
สามารถแสดงให้ เห็นอย่า งชั ดเจนว่ าการประเมิน ผลการบริ หารแผนกงานอยู่บนหลักการนี้
กิจการไม่จาเป็ นต้ อ งจั ดทาเอกสารใดเพิ่ มเติมเพื่ อแสดงว่ า เป็ นไปตามเงื่อนไขในย่ อ หน้ า ที่
4.2.2.2 อีก
อนุพนั ธ์แฝง (หมวดที่ 4.3)
ข4.3.1

ข4.3.2

ข4.3.3

เมื่อกิจการเข้ าเป็ นคู่ สัญญาของสัญญาแบบผสม ย่อหน้ าที่ 4.3.2 กาหนดให้ กิจการต้ องระบุ
อนุ พั น ธ์ แ ฝงนั้ น และประเมิ น ว่ า จ าเป็ นต้ อ งแยกแสดงจากสั ญ ญาหลั ก หรื อ ไม่ ในกรณี ท่ี
จาเป็ นต้ องแยกแสดงจากสัญญาหลัก กิจการต้ องวัดมูลค่าอนุ พันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกและวัดมูลค่าภายหลังด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
หากสัญญาหลักไม่มีการระบุหรือกาหนดวันครบกาหนดไว้ ล่วงหน้ า และแสดงถึงส่วนได้ เสีย
คงเหลือในสินทรั พย์สุทธิของกิจการ ลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยง (ของสัญญาหลัก)
คือลักษณะของตราสารทุน และอนุ พันธ์แฝงจาเป็ นต้ องมีลักษณะของส่วนได้ เสียที่สัมพั นธ์กับ
กิจการเดียวกันจึงจะพิจารณาได้ ว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิด หากสัญญาหลักไม่ใช่ตราสาร
ทุ น และมีลัก ษณะตามคานิ ยามของเครื่ องมือทางการเงิน ดังนั้ น ลั กษณะเชิ งเศรษฐกิจและ
ความเสี่ยง (ของสัญญาหลัก) คือลักษณะของตราสารหนี้
อนุ พันธ์แฝงประเภทที่ไม่ใช่ สิทธิเลือก (เช่ น อนุ พันธ์แฝงที่เป็ นสัญญาฟอร์ เวิร์ด หรื อสัญญา
แลกเปลี่ ยน) จะถู ก แยกออกจากสัญ ญาหลั ก โดยพิ จ ารณาจากเงื่ อ นไขที่ร ะบุ ไว้ ชั ดเจนหรื อ
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ข4.3.4

ข4.3.5

โดยนัย เพื่อที่จะส่งผลให้ อนุ พันธ์แฝงดังกล่าวมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับศูนย์ ณ การรับรู้รายการ
เมื่อเริ่มแรก ส่วนอนุ พันธ์แฝงประเภทสิทธิเลือก (เช่ น อนุ พันธ์แฝงที่เป็ นสิทธิเลือกที่จะขาย
สิทธิเลื อกที่จะซื้ อ มู ลค่ าสูงสุด มู ลค่ าต่ าสุด หรื อ สิทธิท่ีจะแลกเปลี่ ยน) จะถู กแยกออกจาก
สัญญาหลักโดยพิจารณาจากเงื่อนไขของส่วนที่เป็ นสิทธิเลือก มูลค่าของสัญญาหลักที่แสดงใน
บัญชีเมื่อเริ่มแรก คือ ส่วนที่เหลือหลังจากแยกอนุพันธ์แฝงออกไปแล้ ว
โดยทั่ ว ไปอนุ พั น ธ์ แ ฝงหลายประเภทที่ แ ฝงอยู่ ใ นสั ญ ญาแบบผสมรายการเดี ย วกั น
จะถูกพิ จารณาว่ าเป็ นอนุ พันธ์แฝงแบบผสมหนึ่ งรายการ อย่างไรก็ตาม อนุ พันธ์แฝงที่ถูกจั ด
ประเภทเป็ นทุน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน)
จะถู ก บั น ทึก บั ญ ชี แ ยกต่ า งหากจากอนุ พั น ธ์แ ฝงที่ถู ก จั ด ประเภทเป็ นสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิน
นอกจากนั้ น หากสั ญ ญาแบบผสมที่ป ระกอบด้ ว ยอนุ พั น ธ์ แ ฝงมากกว่ า หนึ่ ง ประเภท และ
อนุพันธ์แฝงเหล่านั้นสัมพันธ์กบั ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงที่แตกต่างกัน และสามารถแยกจากกัน
ได้ ทนั ที และเป็ นอิสระต่อกัน อนุพันธ์แฝงเหล่านี้จะถูกบันทึกบัญชีแยกจากกัน
ตั ว อย่ า งต่ อ ไปนี้ แสดงถึ ง ลั ก ษณะเชิ ง เศรษฐกิ จ และความเสี่ ย งของอนุ พั น ธ์ แ ฝงที่ ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดกับสัญญาหลัก (ย่อหน้ าที่ 4.3.2.1) ตามตัวอย่างต่อไปนี้สมมติว่า
อนุพันธ์แฝงมีลักษณะตามข้ อกาหนดที่ระบุในย่อหน้ าที่ 4.3.2.2 และ 4.3.2.3 โดยกิจการต้ อง
บันทึกบัญชีอนุพันธ์แฝงแยกต่างหากจากสัญญาหลัก
ข4.3.5.1 สัญญาสิทธิท่จี ะขาย ที่แฝงอยู่ในเครื่องมือทางการเงินที่ทาให้ ผ้ ูถือมีสิทธิเรี ยกร้ อง
ให้ ผ้ ูออกซื้อคืนเครื่ องมือทางการเงินด้ วยเงินสดหรื อสินทรั พย์อ่ ืน ที่ผันแปรตาม
การเปลี่ ย นแปลงในราคาหรื อ ดั ช นี ข องหุ้ น หรื อ สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ จะถื อ ว่ า ไม่ มี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดกับตราสารหนี้ท่เี ป็ นสัญญาหลัก
ข4.3.5.2 สิทธิหรื อข้ อกาหนดโดยอัตโนมัติท่ีจะขยายระยะเวลาครบกาหนดที่เหลื ออยู่ ของ
ตราสารหนี้ ซึ่ งไม่ มีความสัมพั นธ์อ ย่ างใกล้ ชิ ดกับตราสารหนี้ ที่เป็ นสัญญาหลั ก
เว้ นแต่จะมีการปรั บอัตราดอกเบี้ ยให้ เป็ นอัตราตลาดปั จจุ บันในช่ วงที่มีการขยาย
ระยะเวลา หากกิจการออกตราสารหนี้และผู้ถือตราสารหนี้ดังกล่าวมีการขายสิทธิ
เลือกที่จะซื้อตราสารหนี้ดังกล่าวให้ กบั บุคคลที่สาม ผู้ออกจะพิจารณาว่าสิทธิเลือกที่
จะซื้ อดังกล่ าวเป็ นการขยายระยะเวลาครบกาหนดของตราสารหนี้ ถ้ าผู้ ออกมี
ส่วนร่ วมหรื อ อ านวยความสะดวกในการขายตราสารหนี้ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
ใช้ สทิ ธิเลือกที่จะซื้อนั้น
ข4.3.5.3 ตราสารหนี้หรือสัญญาประกันภัยที่เป็ นสัญญาหลัก ซึ่งการจ่ายเงินต้ นหรือดอกเบี้ย
สั ม พั น ธ์ กั บ ดั ช นี ต ราสารทุ น ที่แ ฝงอยู่ ถื อ ว่ า ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ดกับ
สัญญาหลัก เนื่องจากความเสี่ยงของสัญญาหลักและอนุพันธ์แฝงไม่คล้ ายคลึงกัน
ข4.3.5.4 ตราสารหนี้หรือสัญญาประกันภัยที่เป็ นสัญญาหลัก ซึ่งการจ่ายเงินต้ นหรือดอกเบี้ย
สัมพันธ์กับดัชนีสินค้ าโภคภัณฑ์ท่แี ฝงอยู่ ถือว่าไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดกับ
สัญญาหลัก เนื่องจากความเสี่ยงของสัญญาหลักและอนุพันธ์แฝงไม่คล้ ายคลึงกัน
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ข4.3.6

ข4.3.5.5 สัญญาสิทธิท่จี ะซื้อ สัญญาสิทธิท่จี ะขาย สิทธิชาระเงินก่อนครบกาหนด ที่แฝงอยู่
ในตราสารหนี้ ท่ีเป็ นสัญญาหลั กหรื อ สัญญาประกันภัย ถือว่ าไม่ มีความสัมพั น ธ์
อย่างใกล้ ชิดกับสัญญาหลัก เว้ นแต่
ข4.3.5.5.1 ราคาใช้ สิทธิจะเท่ากับราคาทุนตัดจาหน่ายโดยประมาณของตราสารหนี้
ในวั น ที่ มี ก ารใช้ สิ ท ธิ แ ต่ ล ะครั้ ง หรื อ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสั ญ ญา
ประกันภัยหลัก หรือ
ข4.3.5.5.2 ราคาใช้ สิทธิของสิทธิชาระเงินก่อนครบกาหนดสามารถคืนเงินให้ แก่
ผู้ให้ ก้ ูเป็ นจานวนเงินเท่ากับมูลค่าปัจจุบันโดยประมาณของดอกเบี้ยที่
สูญเสียไปจากระยะเวลาที่เหลือของสัญญาหลัก ดอกเบี้ยที่สูญเสียไป
เท่ากับเงินต้ นที่จ่ายคืนก่อนครบกาหนดคู ณด้ วยความแตกต่ างของ
อัตราดอกเบี้ย ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยคือส่วนเกินของอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้ จริ งของสัญญาหลักกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริ งที่กิจการ
จะได้ รับ ณ วันที่ชาระเงินก่อนครบกาหนด ถ้ านากลับไปลงทุนใหม่ใน
สัญญาที่คล้ ายคลึงกันสาหรับระยะเวลาที่เหลือของสัญญาหลัก
การประเมินว่ าสัญญาสิทธิท่ีจะซื้ อหรื อสัญญาสิทธิท่ีจะขายมีความสัมพั นธ์อย่ าง
ใกล้ ชิดกับตราสารหนี้ท่เี ป็ นสัญญาหลักหรือไม่ จะถูกพิจารณาก่อนที่จะมีการแยก
องค์ ป ระกอบที่เ ป็ นทุ น ภายใต้ มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 32 เรื่ อง การแสดง
รายการเครื่องมือทางการเงิน
ข4.3.5.6 อนุ พั น ธ์ ด้ า นเครดิ ต ที่แ ฝงอยู่ ใ นตราสารหนี้ ที่เ ป็ นสั ญ ญาหลั ก และอนุ ญ าตให้
คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ง (“ผู้รับผลประโยชน์”) โอนความเสี่ยงด้ านเครดิตของสินทรัพย์
อ้ า งอิงเฉพาะรายการ ซึ่ งอาจไม่ มีความเป็ นเจ้ า ของไปยั ง คู่ สัญ ญาอีกฝ่ ายหนึ่ ง
(“ผู้คา้ ประกัน”) และถือว่ าไม่มีความสัมพั นธ์อย่างใกล้ ชิดกับตราสารหนี้ ที่เป็ น
สัญญาหลัก อนุพันธ์ด้านเครดิตดังกล่าวอนุญาตให้ ผ้ ูคา้ ประกันรับโอนความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์อ้างอิง โดยไม่จาเป็ นต้ องเป็ นเจ้ าของสินทรัพย์น้ันโดยตรง
ตัวอย่างของสัญญาแบบผสม ได้ แก่ เครื่ องมือทางการเงินที่ให้ สิทธิผ้ ูถือในการขายเครื่ องมือ
ทางการเงินคืนให้ แก่ผ้ ูออก โดยแลกกับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่ผันแปรตามการ
เปลี่ ย นแปลงของดั ช นี ต ราสารทุ น หรื อ ดั ช นี สิ น ค้ าโภคภั ณ ฑ์ ซ่ึ ง อาจเพิ่ ม ขึ้ นหรื อ ลดลง
(“เครื่ องมือทางการเงินที่มีสิทธิขายคืน”) เว้ นแต่ผ้ ูออกจะเลือกกาหนดในการรั บรู้รายการ
เมื่อเริ่มแรกให้ เครื่องมือทางการเงินที่มีสิทธิขายคืนเป็ นหนี้สนิ ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน โดยเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะถูกกาหนดให้ แยกอนุ พันธ์
แฝงออกมา (เช่ น การจ่ ายเงินต้ นตามดัช นี ) ตามย่ อหน้ าที่ 4.3.2 เนื่องจากสัญญาหลักคือ
ตราสารหนี้ ภายใต้ ย่อ หน้ า ที่ ข4.3.2 และการจ่ า ยเงิน ต้ น ตามดัชนี ไม่ มีความสัมพั น ธ์อ ย่ า ง
ใกล้ ชิดกับตราสารหนี้ท่เี ป็ นสัญญาหลัก ภายใต้ ย่อหน้ าที่ ข4.3.5.1 ทั้งนี้ เนื่องจากการจ่ายคืน
เงินต้ นสามารถเพิ่มขึ้นและลดลง จึงถือว่าอนุ พันธ์แฝงเป็ นอนุ พันธ์ประเภทที่ไม่ให้ สิทธิเลือกที่
จะซื้อหรือจะขาย โดยมูลค่าของอนุพันธ์แฝงดังกล่าวจะถูกกาหนดตามตัวแปรอ้ างอิง
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ข4.3.7

ข4.3.8

ในกรณีของเครื่องมือทางการเงินที่ให้ สิทธิขายคืน ซึ่งสามารถขายคืนได้ ตลอดเวลา โดยได้ รับ
เงินสดในจานวนเท่ากับสัดส่วนที่ถืออยู่ในมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการ (เช่น หน่วยลงทุนใน
กองทุนเปิ ด หรือ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน) การแยกอนุพันธ์แฝงและบันทึกบัญชี
สาหรั บ แต่ ละองค์ป ระกอบ ทาให้ ทราบมู ลค่ า ไถ่ ถอนของสัญ ญาแบบผสม ซึ่ งต้ องชาระ ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หากผู้ถือใช้ สทิ ธิในการขายเครื่องมือทางการเงินนั้นคืนให้ กบั ผู้ออก
ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงถึงลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงของอนุพันธ์แฝงที่มีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ ชิดกับลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงของสัญญาหลัก ในตัวอย่างเหล่านี้ กิจการ
ไม่ต้องบันทึกบัญชีอนุพันธ์แฝงแยกต่างหากจากสัญญาหลัก
ข4.3.8.1 อนุพันธ์แฝงซึ่งตัวแปรอ้ างอิง คืออัตราดอกเบี้ยหรือดัชนีอัตราดอกเบี้ยซึ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงจานวนเงินของดอกเบี้ยที่จะถูกจ่ายหรื อที่จะได้ รับจากสัญญาหลักที่
เป็ นสัญญาหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยหรื อสัญญาประกันภัย ถือว่ ามีความสัมพั นธ์
อย่างใกล้ ชิดกับสัญญาหลัก เว้ นแต่ สัญญาแบบผสมที่สามารถจ่ายชาระโดยที่ผ้ ูถือ
ไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนในส่วนที่มีนัยสาคัญทั้งหมด หรื ออนุ พันธ์แฝงสามารถเพิ่ม
อัตราผลตอบแทนเมื่อเริ่มต้ นจากสัญญาหลักให้ แก่ผ้ ูถือได้ อย่างน้ อยสองเท่า และ
ส่งผลให้ ได้ รับอัตราผลตอบแทนอย่างน้ อยสองเท่าจากอัตราผลตอบแทนตลาด
สาหรับสัญญาที่มีเงื่อนไขเหมือนกับสัญญาหลัก
ข4.3.8.2 อัตราต่าสุดหรืออัตราสูงสุดที่แฝงอยู่ในอัตราดอกเบี้ยของสัญญาหนี้สนิ หรือสัญญา
ประกันภัย ถือว่ ามีความสัมพั น ธ์อ ย่ า งใกล้ ชิดกับ สัญญาหลั ก หากอัตราสูง สุ ดที่
ก าหนดไว้ เ ท่า กับ หรื อ สูงกว่ า อัตราดอกเบี้ ยตลาด และอัตราต่ า สุดที่ก าหนดไว้
เท่ากับหรื อต่ากว่ าอัตราดอกเบี้ยตลาดในขณะที่มีการออกสัญญานั้น และอัตรา
สูงสุดหรืออัตราต่าสุดนั้นไม่ได้ เป็ นการปรับมูลค่าทางการเงินเมื่อเปรียบเทียบกับ
สัญญาหลั ก ในทานองเดียวกัน เงื่อนไขที่ประกอบอยู่ ในสัญญาเพื่ อซื้ อหรื อขาย
สินทรัพย์ (เช่น สินค้ าโภคภัณฑ์) ที่กาหนดอัตราสูงสุดและอัตราต่าสุดของราคาที่
จะจ่ า ยหรื อ ได้ รั บ ส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ น้ั น ถื อ ว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด กับ
สัญญาหลัก หากทั้งอัตราสูงสุดและอัตราต่าสุดอยู่ในฐานะขาดทุน ณ วันเริ่มต้ น
และไม่ได้ มีผลในการการปรับมูลค่าทางการเงิน
ข4.3.8.3 อนุพันธ์แฝงประเภทอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งทาให้ การจ่ายเงินต้ น
หรื อดอกเบี้ยถูกกาหนดเป็ นเงินตราต่างประเทศและแฝงอยู่ในตราสารหนี้ท่เี ป็ น
สัญญาหลัก (เช่น หุ้นกู้ท่มี ีสองอัตราแลกเปลี่ยน (dual currency bond)) จะถือว่า
มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดกับตราสารหนี้ท่เี ป็ นสัญญาหลัก โดยอนุ พันธ์ดังกล่าว
ไม่ ต้ อ งถู ก แยกออกจากสั ญ ญาหลั ก เนื่ อ งจากมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ
กาหนดให้ กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการที่
เป็ นตัวเงินต้ องถูกรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
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ข4.3.8.4 อนุพันธ์แฝงประเภทอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งแฝงอยู่ในสัญญาหลัก
ซึ่งเป็ นสัญญาประกันภัย หรือไม่ใช่เครื่องมือทางการเงิน (เช่น สัญญาในการซื้อ
หรือขายรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินซึ่งราคาของรายการดังกล่าวถูกกาหนด
เป็ นเงิน ตราต่ างประเทศ) จะถือว่ า มีความสัม พั นธ์อย่ า งใกล้ ชิดกับสัญญาหลัก
ถ้ าไม่มีการปรับมูลค่าทางการเงิน ไม่มีลักษณะของสิทธิเลือก และกาหนดให้ การ
จ่ายเงินทาในสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งต่อไปนี้
ข4.3.8.4.1 สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของคู่สญ
ั ญาใดๆ ในสัญญานั้น
ข4.3.8.4.2 สกุลเงินซึ่งราคาของสินค้ าหรือบริการที่จะได้ รับมาหรือที่จะต้ องส่ง
มอบถูกกาหนดเป็ นปกติในการค้ าทั่วโลก (เช่น สกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐสาหรับรายการซื้อขายนา้ มันดิบ)
ข4.3.8.4.3 สกุลเงินซึ่งใช้ โดยทั่วไปในสัญญาซื้อหรือขายรายการที่ไม่ใช่รายการ
ทางการเงินในสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจซึ่งรายการนั้นเกิดขึ้น
(เช่น สกุลเงินที่มีความมั่นคงและมีสภาพคล่ อง ซึ่งใช้ โดยทั่วไปใน
ธุรกิจของท้องถิ่นหรือการค้ าทั่วโลก)
ข4.3.8.5 สิทธิท่จี ะชาระเงินก่อนครบกาหนดที่แฝงอยู่ในส่วนที่เป็ นดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว
หรื อ ส่ ว นที่เ ป็ นเงิ น ต้ น เพี ย งอย่ า งเดี ยว ถือว่ า มีความสัมพั น ธ์อ ย่ า งใกล้ ชิ ด กับ
สัญญาหลัก ถ้ าหากว่าสัญญาหลัก
ข4.3.8.5.1 เกิ ด ขึ้ นจากการแยกสิ ท ธิ ท่ี จ ะรั บ กระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาของ
สินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งสัญญาหลักไม่มีอนุพันธ์แฝง และ
ข4.3.8.5.2 ไม่มีเงื่อนไขใดที่ไม่ได้ แสดงอยู่ในสัญญาหนี้เดิมที่เป็ นสัญญาหลัก
ข4.3.8.6 อนุ พันธ์แฝงในสัญญาเช่าที่เป็ นสัญญาหลัก ถือว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดกับ
สัญญาหลัก หากอนุพันธ์แฝงคือ
ข4.3.8.6.1 ดัชนี ท่ีเกี่ยวข้ องกับเงินเฟ้ อ เช่ น ดัชนี การจ่ ายค่ าเช่ าต่ อดัชนีราคา
ผู้บริ โภค (ถ้ าหากว่ าสัญญาเช่ านั้นไม่มีการปรั บมูลค่าทางการเงิน
และดัชนีมีความสัมพันธ์กบั เงินเฟ้ อในสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ
ของกิจการ)
ข4.3.8.6.2 ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นที่มีเงื่อนไขอ้ างอิงกับการขายที่เกี่ยวข้ อง หรือ
ข4.3.8.6.3 ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นที่มีเงื่อนไขอ้ างอิงกับอัตราดอกเบี้ยผันแปร
ข4.3.8.7 กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ที่แฝงอยู่ในเครื่ องมือทางการเงินหลักหรื อ
สัญญาประกันภัยที่เป็ นสัญญาหลักจะถือว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดกับสัญญา
หลั กดังกล่ าว หากการจ่ ายเงินถู กกาหนดในรู ปของหน่ วยลงทุ น ที่สะท้ อนมู ลค่ า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ในกองทุน ลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
เป็ นเงื่ อ นไขตามสัญ ญาที่ก าหนดการจ่ ายเงิ น ช าระเงิ น ในรู ป ของหน่ ว ยของเงิน
ลงทุนในกองทุนทั้งภายในและภายนอก
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ข4.3.8.8 อนุ พันธ์ท่ีแฝงอยู่ ในสัญญาประกันภัยจะถือว่ า มีความสัมพั นธ์ใกล้ ชิ ดกับ สัญ ญา
ประกันภัยซึ่งเป็ นสัญญาหลัก หากอนุ พันธ์แฝงและสัญญาประกันภัยที่เป็ นสัญญา
หลักมีความเกี่ยวข้ องกันจนทาให้ กิจการไม่สามารถวัดมูลค่าของอนุ พันธ์แฝงแยก
ต่างหากได้ (นั่นคือ ไม่สามารถวัดมูลค่าแยกต่างหาก โดยไม่พิจารณาควบคู่ไปกับ
สัญญาหลักได้ )
ตราสารทีม่ ีอนุพนั ธ์แฝง
ตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ ข4.3.1 เมื่อกิจการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาของสัญญาแบบผสมที่สญ
ั ญาหลัก
ไม่ได้ เป็ นสินทรัพย์ท่อี ยู่ในขอบเขตของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ และมีอนุพันธ์แฝงหนึ่ง
รายการหรือมากกว่า ย่อหน้ าที่ 4.3.2 กาหนดให้ กิจการต้ องระบุอนุพันธ์แฝงนั้น และประเมิน
ว่าจาเป็ นต้ องแยกแสดงจากสัญญาหลักหรือไม่ ในกรณีท่จี าเป็ นต้ องแยกแสดงจากสัญญาหลัก
กิจการต้ องวัดมูลค่าอนุ พันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่ มแรกและวัดมูลค่า
ภายหลัง ข้ อกาหนดนี้อาจจะทาให้ การวัดมู ลค่าซับซ้ อนยิ่งขึ้นหรือมีความน่าเชื่อถือน้ อยลงกว่า
การวัดมูลค่าตราสารทั้งหมดด้ วยมู ลค่า ยุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ด้ วยเหตุผลดังกล่ า ว
แนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับนี้จึงอนุ ญาตให้ สามารถเลือกกาหนดให้ สัญญาแบบผสมทั้งหมด
วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
ข4.3.10 ข้ อ ก าหนดดั ง กล่ า วสามารถน าไปปฏิบั ติ ไ ด้ แม้ ว่ า ย่ อ หน้ า ที่ 4.3.2 จะก าหนดให้ ต้ อ งแยก
อนุพันธ์แฝงจากสัญญาหลัก หรือห้ ามไม่ให้ แยกจากสัญญาหลัก อย่างไรก็ตาม ย่อหน้ าที่ 4.3.4
อาจไม่ เหมาะสมที่จะนาไปใช้ ในการเลื อกกาหนดให้ สัญญาแบบผสมแสดงมู ลค่ าด้ ว ยมู ลค่ า
ยุ ติธรรมผ่ านกาไรหรื อขาดทุ น ตามที่กาหนดในย่ อหน้ าที่ 4.3.4.1 และ 4.3.4.2 เนื่องจาก
ไม่ได้ ลดความซับซ้ อนหรือช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ข4.3.9

การประเมินอนุพนั ธ์แฝงใหม่
ข4.3.11 ตามย่ อหน้ าที่ 4.3.2 กิจการจะต้ องประเมินว่ าจาเป็ นต้ องแยกอนุ พัน ธ์แฝงจากสัญญาหลั ก
หรือไม่และบันทึกเป็ นอนุพันธ์เมื่อกิจการเข้ าเป็ นคู่สัญญาในครั้งแรก โดยห้ ามประเมินใหม่ใน
ภายหลั งเว้ นแต่ จะมีการเปลี่ ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาซึ่ งทาให้ กระแสเงินสดเปลี่ ยนแปลง
อย่างมีนัยสาคัญ นอกเหนือจากที่สัญญากาหนดไว้ ให้ มีการประเมินใหม่ กิจการต้ องกาหนดว่า
เป็ นการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดอย่างมีนัยสาคัญหรื อไม่ โดยพิ จารณาจากกระแสเงินสดที่
คาดว่ า จะได้ ใ นอนาคตที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อนุ พั น ธ์ แ ฝง สั ญ ญาหลั ก หรื อ ทั้ ง สั ญ ญาหลั ก และ
อนุพันธ์แฝงว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคต
ที่เคยกาหนดไว้ ในสัญญาหรือไม่
ข4.3.12 ย่อหน้ าที่ ข4.3.11 ไม่ใช้ กบั อนุพันธ์แฝงที่รวมอยู่ในสัญญาที่ได้ มาจาก
ข4.3.12.1 การรวมธุรกิจ (ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 3
เรื่อง การรวมธุรกิจ)
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ข4.3.12.2 การรวมกันของกิจการหรื อการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกันตามที่อธิบายไว้
ในย่ อหน้ าที่ ข1 ถึ ง ข4 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 3 เรื่ อง
การรวมธุรกิจ หรือ
ข4.3.12.3 การก่อตั้งการร่ วมค้ าตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
เรื่อง การร่วมการงาน หรือการประเมินความเป็ นไปได้ ณ วันที่ได้ มาซึ่งกิจการ2
การจัดประเภทรายการใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงิน
ข4.4.1

ข4.4.2

2

หากกิจการมีการจั ดประเภทรายการใหม่ สาหรั บ สิน ทรั พ ย์ ทางการเงินตามย่ อ หน้ า ที่ 4.4.1
กิจการต้ องปรั บปรุงการจัดประเภทรายการแบบเปลี่ยนทันทีนับจากวันที่จัดประเภทรายการใหม่
ทั้งนี้ เนื่ อ งจากตราสารหนี้ ที่วั ดมู ลค่ า ด้ ว ยวิ ธีร าคาทุ น ตัดจาหน่ า ยและวิ ธีวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ผ่ า นก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ อื่ น มี ก ารก าหนดอั ต ราดอกเบี้ ยที่ แ ท้ จ ริ ง ณ วั น ที่รั บ รู้ ร ายการ
เมื่อเริ่มแรก และปฏิบัติตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการด้ อยค่าด้ วยวิธีเดียวกัน ดังนั้น เมื่อกิจการ
จั ด ประเภทรายการใหม่ ส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น โดยโอนเปลี่ ย นระหว่ า งวิ ธี ร าคาทุ น
ตัดจาหน่ายและวิธวี ัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านทางกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ข4.4.1.1 การรับรู้ดอกเบี้ยรับนั้นไม่เปลี่ยนแปลง และกิจการยังคงใช้ อัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริง
เดิมต่อไป
ข4.4.1.2 การวัดผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก
การวั ด มู ล ค่ า ทั้ ง สองประเภทนั้ น ใช้ วิ ธี ก ารบั น ทึ ก การด้ อยค่ า แบบเดี ย วกั น
แต่ อ ย่ า งไรก็ต าม หากสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น มี ก ารจั ด ประเภทรายการใหม่
โดยเปลี่ยนจากการวั ดมู ลค่าด้ วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเป็ น
ราคาทุนตัดจาหน่าย ค่าเผื่อผลขาดทุนจะแสดงเป็ นรายการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
ขั้ นต้ นของสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น นั บ จากวั น ที่ จั ด ประเภทรายการใหม่ แต่ ถ้ า
สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น นั้ น จั ด ประเภทรายการใหม่ โ ดยเปลี่ ย นจากราคาทุ น ตั ด
จาหน่ายเป็ นวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กิจการต้ อง
ตัดรายการค่าเผื่อผลขาดทุน (ดังนั้น จึงไม่แสดงรายการค่าเผื่อผลขาดทุนเป็ น
รายการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีข้ันต้ นอีกต่อไป) แต่จะรับรู้เป็ นขาดทุนจากการ
ด้ อยค่าสะสม (ด้ วยจานวนที่เท่ากัน) ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และเปิ ดเผยนับ
จากวันที่จัดประเภทรายการใหม่
อย่ า งไรก็ดี ส าหรั บ ตราสารหนี้ ที่ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไรหรื อ ขาดทุ น นั้ น
ไม่กาหนดให้ ต้องแยกรับรู้ดอกเบี้ยรับหรือผลของกาไรหรือขาดทุนจากการด้ อยค่า ดังนั้น เมื่อ
กิจการมีการจัดประเภทรายการใหม่สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินโดยโอนออกจากสินทรั พย์
ทางการเงิ น ที่ วั ด มู ล ค่ า ด้ วยมู ลค่ ายุ ติ ธรรมผ่ านก าไรหรื อขาดทุ น อั ตราดอกเบี้ ยที่ แท้ จริ ง
จะถู ก ก าหนดตามมู ลค่ ายุ ติธรรมของสินทรั พย์ ณ วั น ที่จั ดประเภทรายการใหม่ นอกจากนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ การได้ มาซึ่งสัญญาที่มีอนุพันธ์แฝงอันเนื่องมาจากการรวมธุรกิจ
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เพื่ อ วั ตถุ ป ระสงค์ ในการน าหมวดที่ 5.5 มาปฏิบั ติกับ สิน ทรั พ ย์ ทางการเงิ น นั บจากวั น ที่จัด
ประเภทรายการใหม่ ให้ ถือว่าวันที่จัดประเภทรายการใหม่น้ันเป็ นวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก

การวัดมูลค่า (บทที่ 5)
การวัดมูลค่าเมือ่ เริม่ แรก (หมวดที่ 5.1)
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่ มแรก โดยทั่วไปคือราคา
ของรายการ (เช่ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ่ ง ตอบแทนที่ ใ ห้ ไปหรื อ สิ่ ง ตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ
ดู ย่อหน้ าที่ ข5.1.2ก และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ า
ยุติธรรม) อย่างไรก็ตาม หากสิ่งตอบแทนที่ให้ ไปหรือสิ่งตอบแทนที่ได้ รับมีมากกว่าเครื่ องมือ
ทางการเงิน กิจการต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ตัวอย่างเช่น มูลค่ายุติธรรม
ของเงิ น กู้ ยืมระยะยาวหรื อ ลู ก หนี้ ที่ไม่ มีดอกเบี้ ยสามารถวั ดมู ลค่ า โดยใช้ มูลค่ า ปั จจุ บัน ของ
กระแสเงินสดรับในอนาคตทั้งหมดคิดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ยตลาดของเครื่องมือทางการเงินที่
คล้ ายคลึงกัน (มีสกุลเงิน เงื่อนไขการกู้ยืม อัตราดอกเบี้ย และปั จจัยอื่นที่คล้ ายคลึงกัน) ที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือด้ านเครดิตระดับเดียวกัน เงินให้ ก้ ูยืมส่วนที่เพิ่มขึ้น คือค่าใช้ จ่ายหรือการ
ลดลงของรายได้ เว้ นแต่เงินให้ กู้ยืมนั้นเข้ าเงื่อนไขการรับรู้เป็ นสินทรัพย์ประเภทอื่น
ข5.1.2 หากกิจการให้ ก้ ูยืมเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยไม่เป็ นไปตามอัตราตลาด (เช่น อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 5
ในขณะที่อัตราดอกเบี้ ยตลาดสาหรั บ เงิ น ให้ ก้ ู ยืม ที่ค ล้ า ยคลึ งกัน เป็ นร้ อ ยละ 8) และได้ รั บ
ค่าธรรมเนียมเริ่มแรกเป็ นการชดเชย กิจการต้ องรับรู้เงินให้ กู้ยืมดังกล่าวด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ซึ่งสุทธิจากค่าธรรมเนียมที่ได้ รับ
ข5.1.2ก หลั ก ฐานที่ ดี ท่ี สุ ด ส าหรั บ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ รั บ รู้ รายการ
เมื่อเริ่มแรก โดยทั่วไปคือราคาของรายการ (เช่น มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ ไปหรื อ
สิ่ ง ตอบแทนที่ไ ด้ รั บ ดู ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 13 เรื่ อ ง การวั ด มู ล ค่ า
ยุติธรรม) หากกิจการกาหนดว่ ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกแตกต่างจาก
ราคาของรายการดังที่กล่ าวไว้ ในย่ อ หน้ า ที่ 5.1.1ก กิจการต้ องบันทึกเครื่ องมือทางการเงิน
ดังกล่าวตามวิธตี ่อไปนี้
ข5.1.2ก.1 วั ด มู ล ค่ า ตามที่ ก าหนดไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 5.1.1 หากมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมได้ ม าจาก
ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มี ส ภาพคล่ อ งส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น
อย่างเดียวกัน (เช่ น ข้ อมูลระดับ 1) หรื อได้ จากเทคนิ คการประเมินมู ลค่ าที่ใช้
ข้ อมูลที่สังเกตได้ จากตลาด กิจการต้ องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก และราคาของรายการเป็ นผลกาไรหรือขาดทุน
ข5.1.2ก.2 ในกรณีอ่นื ๆ ให้ วัดมูลค่าตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 5.1.1 โดยปรับปรุงส่วนต่าง
ระหว่ างมู ลค่ า ยุ ติธรรม ณ วั นที่รับรู้ รายการเมื่อเริ่ มแรก และราคาของรายการ
ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อ เริ่มแรก กิจการต้ องรับรู้ผลต่างรอการตัดบัญชีเป็ น
ข5.1.1
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กาไรหรือขาดทุนได้ เฉพาะส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในปั จจัย (รวมถึงปั จจัย
ด้ านเวลา) ซึ่งผู้ร่วมตลาดนามาพิจารณาในการกาหนดราคาสินทรัพย์หรือหนี้สนิ
การวัดมูลค่าภายหลัง (หมวดที่ 5.2 และ 5.3)
หากเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรหรือขาดทุน แล้ วมูลค่ายุติธรรมลดลงต่ากว่าศูนย์ เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวถือเป็ น
หนี้สินทางการเงินที่ต้องวัดมูลค่าตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 4.2.1 อย่างไรก็ตาม หากสัญ ญา
แบบผสมซึ่งสัญญาหลักเป็ นสินทรัพย์ตามขอบเขตของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
ข5.2.2 ตั ว อย่ า งต่ อ ไปนี้ แสดงการบั น ทึก บั ญ ชี ส าหรั บ ต้ น ทุ น การท ารายการส าหรั บ การวั ด มู ล ค่ า
เมื่อเริ่มแรก และการวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
โดยการเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ ายุ ติธรรมรั บรู้ในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่น กิจการซื้ อสินทรั พย์
ทางการเงินที่ราคา 100 บวกด้ วยค่านายหน้ าในการซื้อ 2 ณ วันที่รับรู้เมื่อเริ่ มแรก กิจการจะ
รับรู้สินทรัพย์ท่ี 102 วันถัดมาเป็ นวันที่ส้ นิ รอบระยะเวลารายงาน ซึ่งราคาตลาดของสินทรั พย์
เป็ น 100 หากมีการขายสินทรัพย์ต้องจ่ายค่านายหน้ า 3 ณ วันดังกล่าว กิจการต้ องวัดมูลค่า
สินทรั พย์ท่ี 100 (โดยไม่ต้อ งคานึ งถึงค่ านายหน้ า ในการขาย) และรั บรู้ขาดทุน 2 ในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หากสินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ต้ นทุนการทารายการจะถูกตัดจาหน่ายไปยังกาไรหรือขาดทุนโดยใช้ วิธีดอกเบี้ยที่
แท้จริง
ข5.2.2ก การวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงิน และการรับ รู้ผลกาไรหรือ
ขาดทุนในภายหลังตามที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ ข5.1.2ก จะต้ องสอดคล้ องกับข้ อกาหนดของ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
ข5.2.1

การลงทุนในตราสารทุนและสัญญาทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินลงทุน
ข5.2.3

ข5.2.4

การลงทุนในตราสารทุนและสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับตราสารดังกล่ าว ทั้งหมดต้ องวัดมูลค่าด้ วย
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม อย่ า งไรก็ดี ในสถานการณ์ ท่ี จ ากั ด ราคาทุ น อาจเป็ นมู ล ค่ า ที่ เ หมาะสมใน
การประเมินมูลค่ายุติธรรม เช่นในกรณีท่ไี ม่มีข้อมูลปัจจุบันมากพอที่จะวัดมูลค่ายุติธรรม หรือ
ในกรณี ท่ี มี ช่ ว งข้ อมู ล ของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที่ ก ว้ างและราคาทุ น แสดงถึ ง มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
โดยประมาณที่ดีท่สี ดุ ของช่วงข้ อมูลดังกล่าว
ข้ อบ่งชี้ว่าราคาทุนอาจมิใช่มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ ได้ แก่
ข5.2.4.1 การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ในผลการด าเนิ น งานของกิ จ การที่ไ ปลงทุ น
เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ แผนงาน หรือเป้ าหมายในการดาเนินงาน
ข5.2.4.2 การเปลี่ ยนแปลงของการคาดการณ์ ว่ าเป้ าหมายการดาเนิ นงานของผลิ ตภัณฑ์
เชิงเทคนิคของกิจการที่ไปลงทุนจะเป็ นไปตามเป้ าหมาย
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ข5.2.5

ข5.2.6

ข5.2.4.3 การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในตลาดที่เกี่ยวกับเงินทุนของกิจการที่ไปลงทุน
ผลิตภัณฑ์ หรือ ความเป็ นไปได้ ของผลิตภัณฑ์ของกิจการที่ไปลงทุน
ข5.2.4.4 การเปลี่ ยนแปลงอย่ า งมี นั ย สาคั ญ ของเศรษฐกิ จ โลก หรื อ สภาพแวดล้ อ มทาง
ด้ านเศรษฐกิจที่กจิ การที่ลงทุนประกอบกิจการอยู่
ข5.2.4.5 การเปลี่ ยนแปลงอย่ างมีนัยสาคัญในผลการดาเนินงานของกิจการอื่นที่สามารถ
เทียบเคียงกันได้ หรือการประเมินมูลค่าที่คาดการณ์จากตลาดโดยรวม
ข5.2.4.6 ปั จ จั ย ภายในของกิ จ การที่ ไ ปลงทุ น เช่ น การทุ จ ริ ต ความขั ด แย้ ง ทางธุ ร กิ จ
การฟ้ องร้ องดาเนินคดี การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือกลยุทธ์ของกิจการ
ข5.2.4.7 หลั กฐานการทาธุรกรรมกับภายนอกเกี่ยวกับเงินทุ นของกิจการที่ลงทุน ทั้งจาก
กิจการที่ลงทุนเอง (เช่ น การออกตราสารทุนใหม่) หรื อจากการโอนตราสารทุน
ระหว่างบุคคลที่สาม
เนื่ อ งจากข้ อ บ่ ง ชี้ ในย่ อ หน้ า ที่ ข5.2.4 มิ ไ ด้ ค รอบคลุ ม ข้ อ บ่ ง ชี้ ทุ ก กรณี ดั ง นั้ น กิจ การต้ อง
ใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานและการดาเนินการของกิจการที่ลงทุน ซึ่งได้ รับหลังจากวันที่
รับรู้รายการเมื่อเริ่ มแรก หากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องดังกล่ าวบ่ งชี้ว่าราคาทุนอาจมิใช่ มูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณ กิจการต้ องวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ราคาทุนไม่อาจเป็ นมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณที่ดีท่สี ุด หากลงทุนในตราสารทุนที่มีราคาเสนอ
ซื้อขาย (หรือสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนที่มีราคาเสนอซื้อขาย)
การวัดมูลค่าราคาทุนตัดจาหน่าย (หมวดที่ 5.4)
วิธีดอกเบี้ ยทีแ่ ท้จริง

ข5.4.1

ข5.4.2

ในการนาวิธดี อกเบี้ยที่แท้ จริงมาถือปฏิบัติ ให้ กิจการระบุค่าธรรมเนียมที่เป็ นองค์ประกอบของ
อัตราดอกเบี้ ยที่แ ท้ จ ริ งของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น แม้ ว่ า คาที่ใช้ เ รี ยกค่ า ธรรมเนี ยมสาหรั บ
การให้ บ ริ ก ารทางการเงิน ดังกล่ าวอาจไม่ ได้ แ สดงถึงลั กษณะและเนื้อหาของการให้ บริ การ
ค่าธรรมเนียมที่เป็ นองค์ประกอบของอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริ งของเครื่ องมือทางการเงินถือเป็ น
รายการปรั บปรุ งอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริ ง เว้ นแต่ ในกรณีท่ีเครื่ องมือทางการเงินนั้ นวั ดมู ลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมโดยรั บรู้การเปลี่ ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในกาไรหรื อขาดทุน ในกรณี
เหล่ านี้ ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจะรั บรู้เป็ นรายได้ หรือค่าใช้ จ่าย ของเครื่องมือทางการเงิน ณ
วันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก
ค่ า ธรรมเนี ย มที่ เ ป็ นองค์ ป ระกอบของอั ต ราดอกเบี้ ยที่ แ ท้ จ ริ ง ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
ประกอบด้ วย
ข5.4.2.1 ค่าธรรมเนียมในการทารายการที่กิจการได้ รับจากการก่อให้ เกิดหรือการได้ มาซึ่ง
สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มดั ง กล่ า วอาจรวมถึ ง ค่ า ตอบแทนใน
การดาเนินการต่างๆ เช่น การประเมินสถานะทางการเงินของผู้กู้ การประเมินและ
การบั น ทึ ก สั ญ ญาการค้า ประกั น การวางหลั ก ประกั น และการจั ด เตรี ย ม
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ข5.4.3

ข5.4.4

หลักประกันอื่นๆ การเจรจาต่อรองเงื่อนไขของเครื่องมือทางการเงินการจัดเตรียม
และดาเนิ น การทางเอกสาร และการปิ ดธุร กรรม ค่ า ธรรมเนี ยมเหล่ า นี้ ถือเป็ น
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องในการออกเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว
ข5.4.2.2 ค่ า ธรรมเนี ยมที่กิจ การได้ รั บ จากการให้ สิน เชื่ อ เมื่อภาระผู กพั น วงเงิน สิน เชื่ อ
ดังกล่าวไม่ได้ ถูกวัดมูลค่าตามย่อหน้ าที่ 4.2.1.1 และมีความเป็ นไปได้ ท่กี จิ การจะ
ให้ สินเชื่อในที่สุด ค่าธรรมเนียมเหล่ านี้เป็ นค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ ให้ ได้ มาซึ่ งเครื่ องมือทางการเงิน ถ้ า ภาระผู กพั น สิ้น สุดลงโดยไม่ มีก ารให้
สินเชื่อ กิจการต้ องรับรู้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นรายได้ เมื่อภาระผูกพันสิ้นสุด
ข5.4.2.3 ค่าธรรมเนียมที่กจิ การจ่ายไปสาหรับการออกหนี้สนิ ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยราคา
ทุ นตัดจาหน่ าย ค่ าธรรมเนี ยมเหล่ านี้ ถือเป็ นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องในการออก
หนี้สินทางการเงิน ให้ กิจการแยกค่าธรรมเนียมและต้ นทุนที่เป็ นองค์ประกอบของ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงสาหรับหนี้สินทางการเงินออกจากค่าธรรมเนียมและต้ นทุน
การทารายการที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิในการให้ บริการ เช่น การบริการจัดการการลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่ไม่ถือเป็ นองค์ประกอบของอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริ งของเครื่ องมือทางการเงิน
และถูกบันทึกตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จาก
สัญญาที่ทากับลูกค้ า ประกอบด้ วย
ข5.4.3.1 ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการสินเชื่อ
ข5.4.3.2 ค่าธรรมเนียมที่กิจการได้ รับในการเข้ าผูกพันวงเงินสินเชื่อเมื่อภาระผูกพันที่จะให้
สินเชื่อไม่ได้ ถูกวัดมูลค่าตามย่อหน้ าที่ 4.2.1.1 และไม่มีความเป็ นไปได้ ท่กี ิจการ
จะเข้ าทาสัญญาให้ สนิ เชื่อแบบเฉพาะเจาะจง และ
ข5.4.3.3 ค่าธรรมเนียมการให้ สนิ เชื่อร่วมที่กจิ การได้ รับจากการจัดการการให้ สนิ เชื่อแต่กจิ การ
ไม่ ได้ ร่ วมเป็ นผู้ ให้ สิ นเชื่ อ ในกลุ่ มดั งกล่ าว (หรื อร่ วมเป็ นผู้ ให้ สิ น เชื่ อ ที่ มี อั ตรา
ดอกเบี้ยที่แท้ จริ งเหมือนกับผู้ให้ สินเชื่อรายอื่นๆ ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงในลั กษณะ
เทียบเคียงกันได้ )
เมื่ อ น าวิ ธี ด อกเบี้ ยที่ แ ท้ จ ริ ง มาถื อ ปฏิ บั ติ โดยทั่ ว ไปกิ จ การจะตั ด จ าหน่ า ยค่ า ธรรมเนี ย ม
ค่าธรรมเนียมเพื่ออัตราลดดอกเบี้ย (points) ที่จ่ายไปหรือได้ รับมา ต้ นทุนการทารายการ และ
ส่ ว นเพิ่ ม หรื อ ส่ ว นลดอื่ น ๆ ที่ ร วมอยู่ ใ นการค านวณอั ต ราดอกเบี้ ยที่ แ ท้ จ ริ ง ตลอดอายุ ท่ี
คาดไว้ ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น นั้ น อย่ า งไรก็ตาม กิจ การต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาที่ส้ัน ที่สุดหาก
ระยะเวลาดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมเพื่ออัตราลดดอกเบี้ยที่จ่ายไปหรือ
ได้ รับมา ต้ นทุนการทารายการ และส่วนเพิ่มหรือส่วนลดอื่นๆ กรณีดังกล่ าว ได้ แก่ การที่ตัว
แปรที่เกี่ยวข้ องกับค่ าธรรมเนียม ค่ าธรรมเนี ยมเพื่ ออัตราลดดอกเบี้ยที่จ่ายไปหรื อได้ รับมา
ต้ นทุนการทารายการ และส่วนเพิ่มหรือส่วนลดอื่นๆ ถูกปรับมูลค่าตามอัตราตลาดก่อนวันครบ
กาหนดชาระที่คาดการณ์ของเครื่องมือทางการเงินนั้น ซึ่งระยะเวลาการตัดจาหน่ายที่เหมาะสม
คือระยะเวลาที่จะถึงกาหนดปรับราคาครั้งต่อไป เช่ น หากส่วนเพิ่ มหรื อส่วนลดของเครื่องมือ
ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ ยลอยตัวสะท้ อนถึงดอกเบี้ ยคงค้ างของเครื่ องมือทางการเงินนั้น
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ข5.4.5

ข5.4.6

ข5.4.7

นับตั้งแต่การจ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้ ายหรือการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยในตลาดเนื่องจาก
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวจะถูกปรับตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด ดังนั้น มูลค่าดังกล่าวจะต้ องถูกตัด
จาหน่ายไปจนถึงวันที่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราตลาดอีกครั้ง ทั้งนี้ เพราะส่วน
เพิ่ มหรื อส่วนลดมู ลค่ ามีความสัมพั นธ์กับระยะเวลาที่จะมีการปรั บอัตราดอกเบี้ ยครั้ งต่ อ ไป
ซึ่ง ณ วันนั้น ตัวแปรซึ่งสัมพันธ์กบั ส่วนเพิ่มหรือส่วนลดมูลค่า (เช่น อัตราดอกเบี้ย) จะถูก ปรับ
ไปที่อัตราตลาด อย่ างไรก็ตาม หากส่วนเพิ่ มหรื อส่ วนลดมู ลค่ าเป็ นผลมาจากการปลี่ ยนแปลง
ในอั ต ราผลตอบแทนเพื่ อ ชดเชยความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ตบนอั ตราดอกเบี้ ยลอยตั ว ที่ระบุ ใน
เครื่ องมือทางการเงิน หรื อตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้ ถูกปรั บไปเป็ นอัตราตลาดมูลค่าดังกล่ าวจะถูกตัด
จาหน่ายตลอดอายุท่คี าดไว้ ของเครื่องมือทางการเงินนั้น
สาหรั บสิน ทรั พ ย์ ทางการเงิ น และหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่มี อั ตราดอกเบี้ ยลอยตั ว การทบทวน
การประมาณการกระแสเงินสดเป็ นครั้งคราวเพื่อสะท้ อนการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยตลาด
จะทาให้ อัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริ งมีการเปลี่ยนแปลง หากสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ ย
ลอยตัวหรื อหนี้ สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ ยลอยตัวถู กรั บรู้ เมื่อเริ่ มแรกด้ วยจานวนเงินที่
เท่ากับเงินต้ นที่จะได้ รับหรื อที่จะจ่ ายเมื่อครบกาหนด โดยปกติแล้ วการทบทวนประมาณการ
ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือ
หนี้สนิ
หากกิจการมีการปรับประมาณการจ่ายเงินหรือรับเงิน (ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงตามย่อหน้ าที่
5.4.3 และการเปลี่ยนแปลงประมาณการผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) กิจการต้ อง
ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีข้ันต้ นของสินทรัพย์ทางการเงินหรือราคาทุนตัดจาหน่ายของหนี้สิน
ทางการเงิน (หรือกลุ่มของเครื่องมือทางการเงิน) เพื่อให้ สะท้ อนจานวนเงินที่เกิดขึ้นจริ งหรื อ
จ านวนเงิ น ประมาณการของกระแสเงิ น สดตามสัญ ญาที่ถู ก ปรั บ กิจ การต้ อ งคานวณมู ล ค่ า
ตามบัญชีข้ันต้ นของสินทรัพย์ทางการเงินหรือราคาทุนตัดจาหน่ายของหนี้สินทางการเงินใหม่
ตามมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คิดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริง
เดิมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว (หรือใช้ อัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงปรับด้ วยความเสี่ยงด้ าน
เครดิต สาหรั บสินทรั พย์ทางการเงินที่มีการด้ อยค่าด้ านเครดิตเมื่อซื้อหรื อเมื่อกาเนิ ด) หรื อ
ในกรณี ท่ีเ ข้ า เงื่ อ นไข ให้ กิ จ การคานวณอั ตราดอกเบี้ ยที่แ ท้ จ ริ ง ใหม่ ตามย่ อ หน้ า ที่ 6.5.9
โดยรายการปรับปรุงที่เกิดขึ้นจะถูกรับรู้เป็ นรายได้ หรือค่าใช้ จ่ายในกาไรหรือขาดทุน
ในบางกรณี สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกพิจารณาว่ามีการด้ อยค่าด้ านเครดิตตั้งแต่รับรู้รายการ
เมื่อเริ่ มแรกเพราะมี ความเสี่ยงด้ านเครดิตที่สูงมาก และในกรณีท่ีซ้ ื อมา กิจการซื้ อมาด้ ว ย
ส่วนลดจานวนมาก กิจการต้ องรวมผลขาดทุ นด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นเมื่อเริ่ มแรกใน
การประมาณกระแสเงินสดเพื่อคานวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงปรับด้ วยความเสี่ยงด้ านเครดิต
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้ อยค่าด้ านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อกาเนิด ณ วันที่รับรู้รายการ
เมื่อเริ่มแรก อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ หมายความว่ากิจการต้ องใช้ อัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงปรั บด้ วย
ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต เพี ย งเพราะว่ า สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น นั้ น มี ค วามเสี่ ย งด้ า นเครดิ ตใน
ระดับสูงตั้งแต่วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
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ต้นทุนการทารายการ
ข5.4.8

ต้ น ทุ น การท ารายการรวมถึ ง ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า นายหน้ า ที่จ่ า ยให้ กั บ ตั ว แทน (รวมถึ ง
พนั ก งานที่ทาหน้ า ที่เ ป็ นตั ว แทนขาย) ที่ป รึ ก ษา นายหน้ า และตั ว แทนจ าหน่ า ย ภาษี หรื อ
ค่าธรรมเนียมที่หน่ วยงานกากับดูแลและตลาดหลักทรั พย์เรี ยกเก็บ และค่าภาษีอากรในการ
โอน ต้ นทุนการทารายการไม่รวมถึงส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าของหุ้นกู้ ต้ นทุนในการจัดหา
เงินทุน หรือค่าใช้ จ่ายในการบริหารเป็ นการภายใน หรือต้ นทุนในการถือครอง
การตัดออกจากบัญชี

ข5.4.9

สินทรัพย์ทางการเงินสามารถตัดออกจากบัญชีได้ ท้งั จานวนหรือบางส่วน เช่น กิจการวางแผน
ที่จะบั งคับเอาหลั กประกันของสินทรั พย์ทางการเงินและคาดว่ าจะได้ รับคืนจากหลั กประกัน
ไม่เกินร้ อยละ 30 ของมูลค่าสินทรั พย์ทางการเงิน ถ้ ากิจการคาดว่ าจะไม่มีโอกาสได้ รั บ คืน
กระแสเงินสดใดๆ จากสินทรัพย์ทางการเงินอีกก็ควรตัดออกจากบัญชีส่วนที่เหลือร้ อยละ 70
ของมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
การด้อยค่า (หมวดที่ 5.5)
หลักเกณฑ์การประเมินการด้อยค่าแบบกลุ่มและแต่ละรายการ

ข5.5.1

ข5.5.2

กิจการอาจจาเป็ นต้ องประเมินการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิตอย่างกลุ่ม
เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการรับรู้ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
เมื่ อ ความเสี่ยงด้ า นเครดิ ตเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย สาคั ญ นั บ ตั้ งแต่ วั น ที่รั บ รู้ ร ายการเมื่ อ เริ่ ม แรก
อาจจาเป็ นต้ องประเมินการเพิ่ มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิตแบบเป็ นกลุ่ ม
สิ น ทรั พ ย์ โดยพิ จ ารณาจากข้ อ มู ล ที่แ สดงให้ เ ห็น ว่ า ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต เพิ่ ม ขึ้ นอย่ า งมี
นัยสาคัญ ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงด้ านเครดิตของกลุ่มหรือกลุ่มย่อยของเครื่องมือทางการเงิน
โดยการประเมิน แบบกลุ่ มทาให้ แน่ ใจว่ า กิจการได้ ป ฏิบัติตามวั ตถุ ป ระสงค์ของการรั บรู้ผล
ขาดทุ น ด้ า นเครดิ ตที่คาดว่ า จะเกิดขึ้ น ตลอดอายุ เ มื่ อ ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ตเพิ่ มขึ้ น อย่ า งมี
นั ย ส าคั ญ แม้ ว่ า การเพิ่ ม ขึ้ นอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ของความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ของเครื่ องมื อ
ทางการเงินแต่ละรายการจะยังไม่มีหลักฐานปรากฏก็ตาม
โดยปกติ แ ล้ ว การรั บ รู้ ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นตลอดอายุ น้ั น รั บ รู้ ก่ อ นที่
เครื่องมือทางการเงินนั้นจะมีสถานะค้ างชาระเกินกาหนด เนื่องจากความเสี่ยงด้ านเครดิตจะ
เพิ่ มขึ้นอย่ า งมีนั ยสาคัญก่ อนที่เ ครื่ อ งมื อ ทางการเงินจะมี สถานะค้ า งชาระเกิน กาหนด หรื อ
มี ปั จ จั ย อื่ น ของผู้ ก้ ู ท่ีแ สดงให้ เ ห็น ว่ า ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต เพิ่ ม ขึ้ นอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ (เช่ น
การปรั บ ปรุงเงื่อ นไขของสัญ ญาใหม่ หรื อการปรั บ ปรุ งโครงสร้ า งหนี้ ) ดั งนั้ น หากมี ข้อ มู ลที่
สนับสนุ นและมีความสมเหตุสมผลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตได้ ดีกว่าข้ อมูลการค้ างชาระ
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ข5.5.3

ข5.5.4

ข5.5.5

เกินกาหนด โดยไม่ต้องใช้ ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป กิจการต้ องนาข้ อมูลดังกล่าว
มาใช้ ในการประเมินการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิตด้ วย
อย่างไรก็ตาม ด้ วยลักษณะของเครื่องมือทางการเงินและข้ อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้ านเครดิตที่
สามารถหาได้ ของกลุ่ มเครื่ อ งมือทางการเงิน บางประเภท กิจการอาจไม่ สามารถระบุได้ ว่า
เครื่ องมือทางการเงินแต่ละรายการมีการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้ านเครดิตอย่างมีนัยสาคัญ
ก่อนที่เครื่องมือทางการเงินนั้นจะมีสถานะค้ างชาระเกินกาหนด โดยอาจเป็ นกรณีของเครื่องมือ
ทางการเงินประเภทสินเชื่อรายย่อยซึ่งกิจการมีข้อมูลน้ อยหรือไม่ได้ รับ และไม่ได้ ติดตามข้ อมูล
เกี่ยวกับความเสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่ องมือทางการเงินแต่ละรายการอย่างสม่าเสมอจนกว่ า
ลู กค้ าละเมิดตามเงื่อนไขในสัญญา หากกิจการไม่ สามารถระบุ ก ารเปลี่ ยนแปลงความเสี่ย ง
ด้ านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินแต่ละรายการก่อนที่เครื่องมือทางการเงินนั้นจะมีสถานะ
ค้ างชาระเกินกาหนด การวัดค่าเผื่อผลขาดทุนโดยพิจารณาจากเฉพาะข้ อมูลด้ านเครดิตของ
เครื่ องมือทางการเงิน แต่ ละรายการจะไม่ สามารถแสดงถึ งการเปลี่ ยนแปลงของความเสี่ ย ง
ด้ านเครดิตนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกได้ อย่างสมเหตุสมผล
ในบางสถานการณ์ ท่ีกิ จ การไม่ สามารถหาข้ อ มู ล ที่ส นั บ สนุ น และมี ค วามสมเหตุ ส มผลของ
เครื่ องมือทางการเงินแต่ละรายการได้ โดยไม่ต้องใช้ ต้น ทุ นหรื อ ความพยายามที่มากเกิน ไป
เพื่อวัดมูลค่าผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ในกรณีดังกล่าวให้ กจิ การรับรู้
ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นตลอดอายุ ต ามเกณฑ์ โ ดยการประเมิ น แบบกลุ่ ม
โดยพิ จารณาจากข้ อมูลความเสี่ยงด้ านเครดิตที่ครอบคลุม ซึ่งต้ องรวมไม่เพียงข้ อมูลการค้ าง
ชาระเกินกาหนดแต่รวมถึงข้ อมูลด้ านเครดิตทั้งหมดที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้งข้ อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์
มหภาคที่มีการคาดการณ์ในอนาคต เพื่ อประมาณผลขาดทุ นด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น
ตลอดอายุ เมื่อความเสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่ องมือทางการเงินแต่ ละรายการเพิ่ มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
ตามวัตถุประสงค์ของการพิจารณาการเพิ่ มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิตและ
การรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนตามเกณฑ์การประเมินแบบกลุ่ม กิจการสามารถจัดกลุ่มเครื่ องมือ
ทางการเงินตามความเสี่ยงด้ านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันเพื่อให้ ง่ายต่อการวิเคราะห์สามารถทา
ให้ ระบุการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิตในระยะเวลาที่เหมาะสม กิจการ
ไม่ควรทาให้ ข้อมู ลดังกล่ าวคลุมเครื อโดยการจัดกลุ่ มเครื่ องมือทางการเงินที่มีลักษณะความ
เสี่ยงที่แตกต่างกันไว้ ด้วยกัน ตัวอย่างของความเสี่ยงด้ านเครดิตที่คล้ ายคลึงกัน อาจรวมถึงแต่
ไม่ได้ จากัดเฉพาะ
ข5.5.5.1 ประเภทของตราสาร
ข5.5.5.2 จัดอันดับความเสี่ยงด้ านเครดิต
ข5.5.5.3 ประเภทของหลักประกัน
ข5.5.5.4 วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
ข5.5.5.5 ระยะเวลาคงเหลือจนถึงครบกาหนด
ข5.5.5.6 อุตสาหกรรม
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ข5.5.6

ข5.5.5.7 สถานที่ต้งั ของผู้ก้ ูยืม และ
ข5.5.5.8 มูลค่าของหลักประกันเทียบกับสินทรัพย์ทางการเงิน หากมีผลกระทบต่อความน่าจะ
เป็ นของความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญา (เช่น สินเชื่อที่มีการคา้ ประกันแบบไม่มี
สิทธิไล่เบี้ยในบางกิจการหรืออัตราส่วนเงินให้ สนิ เชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to
value ratio))
ย่อหน้ าที่ 5.5.5 กาหนดให้ กิจการต้ องรับรู้ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
ของเครื่องมือทางการเงินทั้งหมดที่ความเสี่ยงด้ านเครดิตเพิ่ มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับจากวันที่
รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ดังนั้น เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากกิจการไม่สามารถ
จัดกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินตามความเสี่ยงด้ านเครดิตมีลักษณะร่ วมกัน เพื่ อพิ จารณาการ
เพิ่ มขึ้นอย่ า งมีนั ยสาคัญ ของความเสี่ยงด้ า นเครดิตนั บจากวั น ที่รับรู้ รายการเมื่อ เริ่ มแรกได้
กิจการต้ องรั บรู้ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นตลอดอายุเฉพาะส่วนที่มีความเสี่ยง
ด้ า นเครดิ ต เพิ่ ม ขึ้ นอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ การจั ด กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น เพื่ อ ประเมิ น ว่ า
มีการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิตแบบกลุ่มหรือไม่ อาจเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีข้อมูล
ใหม่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้ านเครดิตของกลุ่มเครื่องมือทางการเงินหรือของเครื่องมือทางการเงิน
แต่ละรายการ
ระยะเวลาในการรับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุ

ข5.5.7

ข5.5.8

ข5.5.9

ในการประเมินว่ าควรจะรั บรู้ ผลขาดทุ นด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ หรื อ ไม่ น้ั น
ให้ พิจารณาจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความน่าจะเป็ นหรือความเสี่ยงของการปฏิบัติ
ผิดสัญญานั บจากวั นที่รับรู้ รายการเมื่อเริ่ มแรก (โดยไม่ คานึ งว่ าเครื่ องมือทางการเงินมีการ
กาหนดราคาใหม่เพื่อสะท้ อนถึงความเสี่ยงด้ านเครดิตที่เพิ่มขึ้นหรือไม่) แทนการพิจารณาจาก
หลั กฐานที่แสดงว่ า สิน ทรั พย์ ทางการเงิน มีการด้ อ ยค่ า ด้ านเครดิตแล้ ว ณ วั นที่รายงานหรื อ
เมื่ อการปฏิ บั ติ ผิ ด สั ญ ญาเกิ ด ขึ้ น โดยทั่ ว ไปแล้ วความเสี่ ย งด้ านเครดิ ต จะเพิ่ มขึ้ น
อย่างมีนัยสาคัญก่อนที่สินทรัพย์ทางการเงินนั้นจะเกิดการด้ อยค่าด้ านเครดิต หรือก่อนที่จะมี
การปฏิบัติผิดสัญญาเกิดขึ้น
สาหรับภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ กิจการต้ องพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงของ
การปฏิบัติผิดสัญญาที่เกิดขึ้นของเงินให้ สินเชื่อที่เกี่ยวกับกับภาระผู กพั นนั้ น สาหรั บสัญญา
คา้ ประกันทางการเงิน กิจการต้ องพิ จารณาจากการเปลี่ ยนแปลงของความเสี่ยงที่ลูก หนี้ จะ
ปฏิบัติผิดสัญญา
การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ของความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต นั บ จากวั น ที่ รั บ รู้ รายการ
เมื่อเริ่มแรกนั้นขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญา ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
ดั ง นั้ น การเปลี่ ย นแปลงของความเสี่ ย งของการปฏิ บั ติ ผิ ด สั ญ ญาที่ เ กิ ด ขึ้ นของเครื่ อ งมื อ
ทางการเงิ น ที่มี ค วามเสี่ ย งของการปฏิบั ติ ผิ ด สั ญ ญาที่เ กิ ดขึ้ นเมื่ อ เริ่ ม แรกต่ า กว่ า จะมี ก าร
เปลี่ ยนแปลงอย่ า งมี นั ยสาคั ญ มากกว่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่มีค วามเสี่ย งของการปฏิบั ติ
ผิดสัญญาที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกสูงกว่า
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ข5.510 ความเสี่ ย งของการปฏิ บั ติ ผิ ด สั ญ ญาที่ เ กิ ด ขึ้ นกั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ต่ า งๆ ที่ มี ร ะดั บ
ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ที่เ ทีย บเท่ า กั น เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่มี อ ายุ ท่ีค าดไว้ ม ากกว่ า จะมี
ความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาสูงกว่า ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาที่
เกิด ขึ้ นของหุ้ น กู้ ร ะดั บ AAA ที่มี อ ายุ ท่ีค าดไว้ 10 ปี จะสู ง กว่ า ความเสี่ ย งของการปฏิ บั ติ
ผิดสัญญาของหุ้นกู้ระดับ AAA ที่มีอายุท่คี าดไว้ 5 ปี
ข5.5.11 เนื่องจากอายุท่คี าดไว้ ของเครื่องมือทางการเงินกับความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาที่เกิดขึ้น
มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิตไม่สามารถประเมินโดย
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาที่เกิดขึ้นตลอดอายุท่คี าด
ไว้ เ ท่ า นั้ น ตั ว อย่ า งเช่ น หากความเสี่ ย งของการปฏิ บั ติ ผิ ด สั ญ ญาที่ เ กิ ด ขึ้ นของเครื่ อ งมื อ
ทางการเงินที่มีอายุท่คี าดไว้ 10 ปี ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก เท่ากับความเสี่ยงของการ
ปฏิบัติผิดสัญญาของเครื่ องมือทางการเงินที่มีอายุ ท่ีคาดไว้ คงเหลื อ 5 ปี แสดงว่ าเครื่ องมือ
ทางการเงินที่มีอายุท่คี าดไว้ คงเหลือ 5 ปี มีความเสี่ยงด้ านเครดิตเพิ่ มขึ้น เนื่องจากโดยปกติ
แล้ ว ความเสี่ยงของการปฏิบั ติผิดสัญ ญาในช่ ว งอายุ ท่ีคาดไว้ จะลดลงเมื่ อ ระยะเวลาผ่ านไป
หากความเสี่ยงด้ านเครดิตนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง และเครื่ องมือทางการเงินนั้นใกล้ จะครบ
กาหนด อย่ างไรก็ตาม สาหรั บเครื่ องมือทางการเงิ นที่มีภาระผู ก พั นต้ อ งจ่ า ยเงินจานวนที่มี
นัยสาคัญใกล้ วันครบกาหนด ความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาอาจไม่ลดลงเมื่อระยะเวลา
ผ่านไป โดยในกรณีดังกล่าว กิจการควรจะพิจารณาถึงปัจจัยเชิงคุณภาพอื่นๆ ที่จะแสดงให้ เห็น
ว่าความเสี่ยงด้ านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
ข5.5.12 กิจการอาจใช้ วิธีการต่างๆในการประเมินว่าความเสี่ยงด้ านเครดิตเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้น
อย่ างมีนัยสาคัญนับตั้งแต่นับวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อไม่ หรื อในการวัดผลขาดทุน
ด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ด้ วยวิธีการที่แตกต่างกันตามเครื่องมือทางการเงินที่แตกต่างกัน
โดยวิธีการที่ไม่ได้ นาความน่าจะเป็ นของการปฏิบัติผิดสัญญาที่ชัดเจนมาใช้ ในการประเมินหรือ
การคานวณ เช่ น วิ ธีก ารที่ใช้ อัตราผลขาดทุ น ด้ านเครดิ ต ก็เ ป็ นไปตามข้ อ ก าหนดของแนว
ปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับนี้ ซึ่งกาหนดว่ ากิจการสามารถแยกการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง
ของการปฏิบัติผิดสัญญาออกจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอื่นๆของผลขาดทุนด้ านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น หลักประกัน และในการประเมินนั้นให้ กจิ การพิจารณาถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
ข5.5.12.1 การเปลี่ ยนแปลงของความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาที่เกิดขึ้นนั บตั้งแต่ นั บ
วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
ข5.5.12.2 อายุท่คี าดไว้ ของเครื่องมือทางการเงิน และ
ข5.5.12.3 ข้ อมูลที่สนับสนุ นและมีความสมเหตุสมผล ซึ่งสามารถหาได้ โดยไม่ต้องใช้ ต้นทุน
หรือความพยายามที่มากเกินไป ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานซึ่งอาจกระทบต่อ
ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ข5.5.13 วิธีการที่ใช้ ในการพิจารณาว่า เครื่องมือทางการเงินมีความเสี่ยงด้ านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
นับวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อไม่ ควรพิ จารณาจากลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน
(หรื อ กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ) และข้ อ มู ล การปฏิบั ติ ผิ ด สั ญ ญาในอดี ต ของเครื่ อ งมื อ
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ทางการเงิ น ที่ส ามารถเปรี ย บเทีย บกั น ได้ แม้ ว่ า จะมี ข้ อ ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 5.5.10 แล้ ว
แต่สาหรับเครื่องมือทางการเงินที่มีข้อมูลการปฏิบัติผิดสัญญาที่ไม่กระจุ กตัวอยู่ในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่ งของอายุ ท่ีคาดไว้ ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น การเปลี่ ยนแปลงของความเสี่ยงของ
การปฏิ บั ติ ผิ ด สั ญ ญาที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นใน 12 เดื อ นข้ างหน้ า อาจเป็ นประมาณการของ
การเปลี่ยนแปลงองความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน
อย่างสมเหตุสมผล ในกรณีน้ ีกิจการอาจใช้ การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงของการปฏิบัติผิด
สัญญาที่จะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ างหน้ า ในการพิจารณาว่าความเสี่ยงด้ านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมี
นั ย ส าคั ญ นั บ ตั้ ง แต่ นั บ วั น ที่ รั บ รู้ รายการเมื่ อ เริ่ ม แรกหรื อ ไม่ เว้ น แต่ จ ะมี ส ถานการณ์ ใ ด
สถานการณ์หนึ่ งบ่ งชี้ ว่ากิจการจาเป็ นต้ อ งประเมินการเปลี่ ยนแปลงของความเสี่ยงของการ
ปฏิบัติผิดสัญญาที่เกิดขึ้นตลอดอายุเครื่องมือทางการเงิน
ข5.5.14 อย่างไรก็ตาม การใช้ การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้นใน
12 เดือนข้ างหน้ า ในการพิ จารณาว่ าควรรั บรู้ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นตลอด
อายุหรือไม่ อาจไม่เหมาะสมสาหรับเครื่องมือทางการเงินบางประเภท หรือในบางสถานการณ์
ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้นใน 12 เดือน
ข้ า งหน้ า อาจไม่ ใช่ เ กณฑ์ ท่ีเ หมาะสมที่จ ะประเมิ น ว่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่มี อ ายุ สั ญ ญา
มากกว่า 12 เดือน มีความเสี่ยงด้ านเครดิตเพิ่มขึ้นเมื่อ
ข5.5.14.1 เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น นั้ น มี ภ าระผู ก พั น ที่ ต้ อ งจ่ า ยเงิ น จ านวนที่ มี นั ย ส าคั ญ ใน
ช่วงเวลาที่มากกว่า 12 เดือนข้ างหน้ า
ข5.5.14.2 การเปลี่ยนแปลง ของปั จจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ มหภาคที่เกี่ยวข้ อง หรือปั จจัยอื่นที่
เกี่ยวกับความเสี่ยงด้ านเครดิตไม่สะท้ อนถึงความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาที่
จะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ างหน้ าได้ อย่างเหมาะสม หรือ
ข5.5.14.3 การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยที่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้ านเครดิตส่งผลกระทบต่อความ
เสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่องมือทางการเงิน (หรือมีผลกระทบที่ชัดเจนขึ้น) มากกว่า
12 เดือน
การพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพิม่ ขึ้ นอย่างมีนยั สาคัญนับจากวันที่รบั รู ร้ ายการเมื่อ
เริม่ แรกหรือไม่
ข5.5.15 ในการพิ จารณาว่ าต้ องรั บรู้ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหรื อไม่ กิจการ
ควรพิ จารณาจากข้ อมู ลที่สนั บสนุ นและมีความสมเหตุสมผล ซึ่ งสามารถหาได้ โดยไม่ ต้องใช้
ต้ นทุ นหรื อความพยายามที่มากเกินไป และอาจส่งผลกระทบต่ อความเสี่ยงด้ านเครดิตของ
เครื่องมือทางการเงิ นตามย่อหน้ าที่ 5.5.18.3 โดยกิจการไม่จาเป็ นต้ องหาข้ อมูลโดยละเอียด
เพื่ อ พิ จ ารณาว่ า ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต เพิ่ ม ขึ้ นอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่รั บ รู้ ร ายการ
เมื่อเริ่มแรกหรือไม่
ข5.5.16 การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งด้ านเครดิ ต คื อ การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย หลายปั จ จั ย ในภาพรวม
โดยพิ จ ารณาว่ า มี ปั จ จั ย ใดที่เ กี่ ย วข้ อ ง และน้า หนั ก ของปั จ จั ย นั้ น เมื่ อ เทีย บกั บ ปั จ จั ย อื่ น ๆ
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ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของผลิ ตภัณฑ์ ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงินและผู้กู้ ยืม ตลอดจน
เขตพื้ นที่ทางภูมิศาสตร์ โดยกิจการต้ องพิ จารณาข้ อมู ลที่สนับสนุ นและมีความสมเหตุสมผล
ซึ่งสามารถหาได้ โดยไม่ต้องใช้ ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป และเป็ นข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
กับเครื่ องมือทางการเงินที่ประเมิน อย่างไรก็ตาม ปั จจัยหรื อข้ อบ่ งชี้อาจไม่สามารถระบุได้ ใน
ระดับของเครื่ องมือทางการเงินแต่ละรายการ โดยในกรณีน้ ีกิจการควรประเมินปั จจัยหรือข้ อ
บ่งชี้ เป็ นกลุ่ม หรือบางส่วนของกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน เพื่อพิจารณาว่าเป็ นไปตามข้ อกาหนด
ในย่อหน้ าที่ 5.5.4 ที่ต้องรับรู้ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหรือไม่
ข5.5.17 รายการต่ อไปนี้ อาจต้ องใช้ ในการประเมินการเปลี่ ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิต ทั้งนี้
รายการดังกล่าวไม่ครอบคลุมรายการทั้งหมด
ข5.5.17.1 การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ของตั ว ชี้ วั ด ราคาภายในของความเสี่ ย ง
ด้ า นเครดิ ต ซึ่ ง เป็ นผลมาจากการเปลี่ ย นแปลงของความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต
นับตั้งแต่วันที่รับรู้เมื่อเริ่ มแรก ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) ส่วนต่างอัตรา
ดอกเบี้ยที่อาจเปลี่ยนแปลง หากมีการออกเครื่องมือทางการเงินหรือเครื่ องมือ
ทางการเงินที่คล้ ายคลึงกันที่มีเงื่อนไขและคู่สญ
ั ญาเหมือนกัน ณ วันที่รายงาน
ข5.5.17.2 การเปลี่ยนแปลงของอัตราหรื อเงื่อนไขของเครื่ องมือทางการเงินที่มีอยู่ซ่ึงอาจ
แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสาคัญ หากมีการออกเครื่องมือทางการเงินนั้นใหม่
ณ วันที่รายงาน (เช่น ข้ อตกลงทางการเงินที่มีความเข้ มงวดมากขึ้น หลักประกัน
หรื อ สั ญ ญาค้า ประกั น ที่ มี จ านวนสู ง ขึ้ น หรื อ สั ด ส่ ว นรายได้ ต่ อ หนี้ ที่ สู ง ขึ้ น)
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่องมือทางการเงิน
นับตั้งแต่วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
ข5.5.17.3 การเปลี่ ยนแปลงอย่ างมีนัยสาคัญของบ่ งชี้ จากตลาดภายนอกที่เกี่ยวกับความ
เสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินหรือเครื่องมือทางการเงินที่คล้ ายคลึง
กันที่มีอายุท่คี าดไว้ เท่ากัน การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดจากตลาดภายนอกของ
ความเสี่ยงด้ านเครดิตรวมถึง (แตไม่ครอบคุมทั้งหมด)
ข5.5.17.3.1 ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย
ข5.5.17.3.2 ราคาของสัญญาการรับประกันด้ านเครดิต (credit default swap)
สาหรับผู้กู้ยืม
ข5.5.17.3.3 ระยะเวลา หรือสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ต่ากว่าราคาทุนตัดจาหน่าย และ
ข5.5.17.3.4 ข้ อ มู ลตลาดอื่น ๆ ที่เ กี่ยวข้ อ งกับ ผู้ ก้ ู ยืม เช่ น การเปลี่ ยนแปลง
ราคาของตราสารหนี้และตราสารทุนของผู้กู้ยืม
ข5.5.17.4 การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญที่เกิดขึ้นจริ งหรื อที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นของการ
จั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อถื อ ด้ านเครดิ ต ของเครื่ องมื อ ทางการเงิ น โดย
บุคคลภายนอก
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ข5.5.17.5 การลดอันดับความน่าเชื่อถือด้ านเครดิตของผู้กู้ยืมภายในกิจการ หรือการลดลง
ของคะแนนพฤติกรรมที่ใช้ ในการประเมินความเสี่ยงด้ านเครดิตภายในกิจการที่
เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้ านเครดิต
ภายในกิจการหรือการให้ คะแนนพฤติกรรมภายในกิจการจะมีความน่าเชื่อถือ
มากขึ้น เมื่อมีนาข้ อมูลดังกล่าวไปเทียบกับข้ อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ด้ านเครดิตโดยบุคคลภายนอก หรื อมีข้อมูลสนับสนุ นจากกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติผิดสัญญา
ข5.5.17.6 การเปลี่ยนแปลงในทางลบของสภาพทางธุรกิจ ทางการเงิน หรือทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นหรือที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะทาให้ ความสามารถของผู้กู้ยืมในการ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันหนี้สินเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ เช่น อัตราดอกเบี้ย
ที่เพิ่ มขึ้นหรื อคาดว่ าจะเพิ่มขึ้น หรื ออัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นหรื อที่คาดว่าจะ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ข5.5.17.7 การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญของผลการดาเนินการของผู้ก้ ูยืมที่เกิดขึ้นหรือ
คาดว่ าจะเกิดขึ้น เช่ น รายได้ หรื อกาไรที่ลดลงหรื อคาดว่ าจะลดลง ความเสี่ยง
จากการดาเนินงานที่เพิ่มขึ้น การขาดเงินทุนหมุนเวียน คุณภาพของสินทรัพย์ท่ี
ลดลง การก่อภาระหนี้สินเพิ่ มขึ้น สภาพคล่ อง ปั ญหาด้ านการบริ หารจัดการ
หรือการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของธุรกิจ หรือโครงสร้ างองค์กร (เช่น การยกเลิก
ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของกิจการ) ซึ่งทาให้ ความสามารถของผู้กู้ยืมในการปฏิบัติ
ตามภาระผูกพันหนี้สนิ ของกิจการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
ข5.5.17.8 การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่องมือทางการเงิน
อื่นของผู้ก้ ูยืมรายนั้น
ข5.5.17.9 การเปลี่ยนแปลงในทางลบอย่างมีนัยสาคัญของสภาพแวดล้ อมทั้งทางกฎหมาย
เศรษฐกิจ หรือเทคโนโลยีของผู้ก้ ูยืม ที่เกิดขึ้นหรือตามที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งทา
ให้ ของความสามารถของผู้กู้ยืมในการปฏิบัติตามภาระผูกพันหนี้สินของกิจการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญเช่น ความต้ องการซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้ก้ ูยืมที่ลดลง
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ข5.5.17.10 การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในมูลค่าของหลักประกัน หรือคุณภาพของการ
ค้า ประกัน โดยบุ ค คลที่สาม หรื อ การรั บ ประกัน ด้ า นเครดิ ต ซึ่ งคาดว่ า จะลด
แรงจูงใจของผู้ก้ ูยืมในการจ่ายชาระตามสัญญา หรือมีผลกระทบต่อความน่าจะ
เป็ นในการปฏิบัติผิดสัญญา ตัวอย่างเช่น หากมูลค่าหลักประกันลดลง เนื่องจาก
ราคาบ้ านลดลง ผู้ก้ ูยืมบางรายอาจมีแรงจู งใจที่จะปฏิบัติผิดสัญญาเงินกู้ซ้ ือบ้ าน
มากขึ้น
ข5.5.17.11 การเปลี่ ยนแปลงอย่ างมีนัยสาคัญของคุ ณภาพของการคา้ ประกันโดยผู้ ถือหุ้ น
(หรือบริษัทใหญ่) หากผู้ถือหุ้น (หรือบริษัทใหญ่) มีแรงจูงใจและความสามารถ
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ทางการเงินในการช่วยเหลือโดยการเพิ่มทุนหรือให้ เงินสด เพื่อมิให้ การปฏิบัติ
ผิดสัญญาเกิดขึ้น
ข5.5.17.12 การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญซึ่งคาดว่าจะลดแรงจู งใจของผู้ก้ ูยืมในการจ่ าย
ชาระหนี้ตามสัญญา เช่น บริษัทใหญ่ หรือบริษัทในเครืออื่นๆให้ ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดว่ าจะ
เกิดขึ้นในคุณภาพของการรับประกันด้ านเครดิต โดยคุณภาพของการรับประกัน
ด้ านเครดิตนั้น รวมถึงการพิจารณาสถานะทางการเงินของผู้คา้ ประกัน และ/
หรื อ ดอกเบี้ยของตราสารที่ออกธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ไม่
ว่ า ดอกเบี้ ยด้ อ ยสิทธิน้ั น จะสามารถรองรั บ ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ตที่คาดว่ า จะ
เกิดขึ้นหรือไม่กต็ าม (เช่น หลักทรัพย์คา้ ประกัน)
ข5.5.17.13 การเปลี่ ยนแปลงที่เ กี่ย วกับ เอกสารที่เ กี่ ยวข้ อ งกับ สิน เชื่ อ ที่คาดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น
รวมถึงกรณีการละเมิดสัญญาซึ่งทาให้ มีการยกเลิกหรือการแก้ ไขเงื่อนไขสัญญา
ช่วงเวลาการหยุดชาระดอกเบี้ย การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย การขอหลักประกัน
หรื อการคา้ ประกันเพิ่ มขึ้น หรื อการเปลี่ ยนแปลงอื่นๆ ตามกรอบสัญญาของ
เครื่องมือทางการเงิน
ข5.5.17.14 การเปลี่ ยนแปลงอย่ า งมี นั ยสาคั ญ ของผลการดาเนิ น งานและพฤติ ก รรมของ
ผู้ก้ ูยืมที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานะการจ่ ายชาระหนี้
ของผู้ก้ ูยืมในกลุ่ม (ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นของจานวนหรือสัดส่วนของการจ่าย
ชาระหนี้ตามสัญญาที่ล่าช้ า หรื อการเพิ่ มขึ้นอย่ างมีนัยสาคัญของจานวนผู้ ท่ีใช้
บัตรเครดิต ซึ่งคาดว่าเกือบจะหรือจะใช้ เกินวงเงินที่ได้ รับ หรือผู้ท่คี าดว่าจะผ่อน
ชาระเงินรายเดือนเพียงจานวนเงินขั้นต่า)
ข5.5.17.15 การเปลี่ยนแปลงวิ ธีการจั ดการด้ านเครดิตของกิจการที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ อ งมือ
ทางการเงิ น โดยอ้ า งอิ ง ตามตั ว ชี้ วั ด ของการเปลี่ ย นแปลงฃของความเสี่ ย ง
ด้ านเครดิตของเครื่ องมือทางการเงิน วิธีปฏิบัติในการบริ หารความเสี่ยงด้ าน
เครดิตที่คาดว่าจะเน้ นเชิงรุกมากขึ้นหรือให้ ความสาคัญกับการจัดการเครื่องมือ
ซึ่ ง รวมถึ ง การติ ด ตามและการควบคุ ม อย่ า งใกล้ ชิ ด มากขึ้ น หรื อ กิ จ การที่
แทรกแซงผู้ก้ ูยืม
ข5.5.17.16 ข้ อมูลการค้ างชาระเกินกาหนด รวมถึงข้ อสันนิษฐานที่สามารถโต้ แย้ งได้ ในย่อ
หน้ าที่ 5.5.12
ข5.5.18 ในบางกรณี ข้ อมูลเชิงคุณภาพและข้ อมูลเชิงปริมาณที่ไม่ใช่ข้อมูลทางสถิติท่สี ามารถหาได้ อาจ
เพี ยงพอที่จ ะใช้ ในการพิ จ ารณาว่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น นั้ นเข้ าเงื่ อ นไขต้ อ งรั บรู้ ค่า เผื่ อผล
ขาดทุน ด้ วยจานวนที่เท่ากับผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ กล่าวคือข้ อมูล
นั้นไม่จาเป็ นต้ อ งผ่ านการคานวณทางสถิติ หรื อกระบวนการจัดอันดับ ความน่ า เชื่อถือ ด้ า น
เครดิต เพื่อพิจารณาว่าความเสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
หรื อ ไม่ ในกรณี อ่ ืน ๆ กิจ การอาจจาเป็ นต้ องพิ จารณาข้ อมู ลอื่น ๆ ซึ่ งรวมถึงข้ อมู ลจากการ
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คานวณทางสถิติหรือกระบวนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้ านเครดิต หรืออีกนัยหนึ่งกิจการ
อาจอ้ า งอิ ง จากการประเมิ น ข้ อ มู ล ทั้ ง สองประเภท เช่ น ปั จ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพที่ไ ม่ ร วมอยู่ ใ น
กระบวนการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือด้ านเครดิตภายในกิจการ และการจัดประเภทของการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือด้ านเครดิตภายในกิจการ ณ วันที่รายงาน ซึ่งมีการพิจารณาถึงลักษณะ
ของความเสี่ยงด้ านเครดิต ณ วั นที่รับรู้ รายการเมื่อเริ่มแรก หากข้ อมูลทั้งสองประเภทนั้นมี
ความเกี่ยวข้ องกัน
ข้อสันนิษฐานทีส่ ามารถโต้แย้งได้เกีย่ วกับการค้างชาระเกินกาหนดเกินกว่า 30 วัน
ข5.5.19 ข้ อ สั น นิ ษฐานที่สามารถโต้ แ ย้ งได้ ในย่ อ หน้ าที่ 5.5.12 นั้ น ไม่ ใช่ ตั ว ชี้ วั ดที่ชั ดเจนที่จ ะท าให้
สามารถระบุได้ ว่ากิจการควรรับรู้ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ แต่สามารถ
กาหนดให้ เป็ นจุดสุดท้ ายที่ใช้ ในการพิจารณารับรู้ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอด
อายุ แม้ ว่าจะมีการนาข้ อมู ลที่เป็ นการคาดการณ์ ในอนาคตมาใช้ กต็ าม (ซึ่งรวมถึงปั จจั ยเชิ ง
เศรษฐศาสตร์มหภาคในระดับกลุ่มของรายการ)
ข5.5.20 กิจการสามารถโต้ แย้ งข้ อสันนิษฐานนี้ได้ อย่างไรก็ตาม การที่จะสามารถโต้ แย้ งได้ น้ัน กิจการ
จะต้ องมีข้อมู ลที่สนั บสนุ นและมีความสมเหตุสมผลแสดงให้ เห็นว่ า หากมีการค้ างชาระการ
จ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน ก็ไม่แสดงว่าความเสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่องมือทางการเงิน
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ ตัวอย่างเช่น เมื่อการค้ างชาระเกินกาหนดเกิดจากความผิดพลาดด้ าน
การจั ดการ แทนที่จะเกิดจากปั ญหาทางการเงินของผู้ ก้ ู ยืม หรื อกิจการมีหลั กฐานในอดี ตที่
แสดงให้ เห็นว่าการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาที่มีการค้ าง
ชาระเกินกาหนดเกินกว่ า 30 วันไม่มีความสัมพั นธ์สัมพั นธ์กัน แต่หลักฐานนั้นแสดงว่ าการ
เพิ่ มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิตความสัมพั นธ์กับสินทรั พย์ทางการเงินที่มี
การค้ างชาระเกินกาหนดเกินกว่า 60 วัน
ข5.5.21 กิ จ การไม่ ส ามารถก าหนดให้ ร ะยะเวลาของการเพิ่ ม ขึ้ นอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ของความเสี่ ย ง
ด้ า นเครดิ ต และรั บ รู้ ผ ลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นตลอดอายุ กั บ ระยะเวลาที่
สิน ทรั พ ย์ทางการเงิน มีก ารด้ อยค่ า ด้ า นเครดิ ตหรื อเป็ นไปตามคานิ ยามภายในของกิจ การ
เกี่ยวกับการปฏิบัติผิดสัญญา
เครือ่ งมือทางการเงินทีม่ ีความเสีย่ งด้านเครดิตต่า ณ วันทีร่ ายงาน
ข5.5.22 ความเสี่ยงด้ า นเครดิ ต ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ถื อ ว่ า อยู่ ในระดั บ ต่ า ตามความหมายของ
ย่อหน้ าที่ 5.5.11 ก็ต่อเมื่อเครื่ องมือทางการเงินนั้นมีความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาต่า
และผู้ก้ ูยืมสามารถจ่ายชาระกระแสเงินสดตามสัญญาในระยะเวลาอันใกล้ และการเปลี่ยนแปลง
เชิงลบของเศรษฐกิจและธุรกิจในระยะยาว ไม่อาจลดความสามารถของผู้กู้ยืมในการจ่ายชาระ
กระแสเงินสดตามสัญญาได้ แต่ เครื่ องมือทางการเงินจะไม่ ถือว่ ามีความเสี่ยงด้ านเครดิตใน
ระดับต่า หากเครื่องมือทางการเงินนั้นมีความเสี่ยงในการขาดทุนต่าเพราะมีหลักประกัน และ
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ไม่ มีหลั ก ประกัน จะถื อ ว่ า ไม่ มี ความเสี่ย งด้ า นเครดิ ตต่ า นอกจากนี้
เครื่ องมือทางการเงินยังไม่ถือว่ ามีความเสี่ยงด้ านเครดิตต่าเพราะเครื่ องมือทางการเงินนั้ นมี
ความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาต่ากว่าเครื่องมือทางการเงินอื่นๆของกิจการ หรือต่ากว่า
เมื่อเทียบกับความเสี่ยงด้ านเครดิตของประเทศที่กจิ การนั้นประกอบการ
ข5.5.23 ในการพิ จ ารณาว่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น มี ความเสี่ยงด้ า นเครดิ ตต่ า หรื อ ไม่ น้ั น กิจ การอาจ
พิ จารณาจากการจัดอันดับความเสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินภายในกิจการหรือ
วิธีการอื่นๆ ที่สอดคล้ องกับนิยามของความเสี่ยงด้ านเครดิตต่าที่เข้ าใจตรงกันโดยทั่วไป และที่
พิจารณาจากความเสี่ยงและประเภทของเครื่องมือทางการเงินที่กิจการประเมิน โดยเครื่องมือ
ทางการเงินที่ได้ รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือด้ านเครดิตโดยบุคคลภายนอกเป็ นเครื่ องมือ
ทางการเงินที่อยู่ใน ‘ระดับน่าลงทุน’ (investment grade) อาจเป็ นตัวอย่างหนึ่ งของเครื่องมือ
ทางการเงิ น ที่ ถื อ ว่ า มี ค วามเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ต่ า อย่ า งไรก็ต าม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ไม่
จาเป็ นต้ องได้ รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือด้ านเครดิตโดยบุคคลภายนอก จึงจะถือว่ า มี
ความเสี่ยงด้ านเครดิตต่า แต่ควรพิจารณาว่าความเสี่ยงด้ านเครดิตอยู่ในระดับต่าจากมุ มมอง
ของผู้มีส่วนร่วมในตลาดซึ่งได้ คานึงถึงข้ อกาหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของเครื่องมือทางการเงิน
ข5.5.24 การที่กิจการไม่รับรู้ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุด้วยเหตุผลว่าเครื่องมือ
ทางการเงินนั้ นมีความเสี่ยงด้ านเครดิตต่ าระยะเวลารอบก่อนแต่ ณ วั นที่ร ายงานก่อน และ
ไม่ถือว่ามีความเสี่ยงด้ านเครดิตต่า ณ วันที่รายงาน การจะรับรู้ผลขาดทุนดังกล่าวได้ น้ันกิจการ
ต้ องพิ จารณาว่าความเสี่ยงด้ านเครดิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อ
เริ่มแรกหรือไม่ เพื่อพิจารณาว่ากิจการต้ องรับรู้ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอด
อายุเข้ าเงื่อนไขการรับรู้ตามย่อหน้ าที่ 5.5.4 หรือไม่
การเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข
ข5.5.25 ในบางสถานการณ์การเจรจาตกลงหรือการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรั พย์
ทางการเงินใหม่อาจทาให้ มีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเดิมตามที่กาหนดในแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีฉบับนี้ โดยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินทรัพย์ทางการเงินแล้ วทาให้ ต้อง
ตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเดิมและรั บรู้สินทรั พย์ทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ให้ ถือว่าสินทรัพย์ท่มี ีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนั้นเป็ นสินทรัพย์ทางการเงิน ‘ใหม่’ ตามวัตถุประสงค์
ของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
ข5.5.26 วันที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาให้ ถือว่าเป็ นวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์
ทางการเงิ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การด้ อ ยค่ า กั บ สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ มี
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ซึ่งโดยทั่วไปกิจการจะวัดค่าเผื่อผลขาดทุนของสินทรั พย์ทางการเงิน
ดังกล่ าวเท่ากับผลขาดทุ นด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น ใน 12 เดือนข้ างหน้ าจนกว่ าจะเข้ า
เงื่ อ นไขที่ต้อ งรั บ รู้ ผลขาดทุ นด้ านเครดิ ตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุ ตามย่ อหน้ าที่ 5.5.4
อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอาจทาให้ มีการตัดรายการสินทรัพย์
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ทางการเงินเดิม อาจเป็ นหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่ าสินทรั พย์ทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขมีการด้ อยค่ าด้ านเครดิต ณ วั นที่รับรู้ รายการเมื่อเริ่มแรก ดังนั้น ควรรั บรู้สินทรัพย์
ทางการเงินนั้ นเป็ นสินทรั พย์ทางการเงินที่มีการด้ อยค่ าด้ านเครดิตเมื่อกาเนิ ด สถานการณ์
เช่นนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งทาให้
ต้ อ งตั ดรายการสิน ทรั พ ย์ ทางการเงิ นเดิ ม โดยในกรณี น้ ี อาจเป็ นไปได้ ว่ าการเปลี่ ยนแปลง
เงื่อนไขอาจทาให้ สนิ ทรัพย์ทางการเงินใหม่น้ันมีการด้ อยค่าด้ านเครดิต ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อ
เริ่มแรก
ข5.5.27 หากมี ก ารเจรจาตกลงหรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงกระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาของสิ น ทรั พ ย์
ทางการเงิน ใหม่ แต่ ไม่ มีก ารตัดรายการสิน ทรั พย์ทางการเงิน เดิม ไม่ ได้ แ สดงว่ า สิน ทรั พย์
ทางการเงินนั้นมีความเสี่ยงด้ านเครดิตต่าลง โดยกิจการควรประเมินว่ามีความเสี่ยงด้ านเครดิต
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรือไม่จากข้ อมูลที่สนับสนุ นและ
มีความสมเหตุสมผล ซึ่ งสามารถหาได้ โดยไม่ ต้องใช้ ต้นทุ นหรื อความพยายามที่มากเกินไป
ซึ่งรวมถึงข้ อ มู ลในอดีต ข้ อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตและการประเมิน ความเสี่ย งด้ า น
เครดิตตลอดอายุ ท่คี าดไว้ ของสินทรั พย์ทางการเงินนั้น ซึ่งรวมถึงข้ อมู ลเกี่ยวกับสถานการณ์
ต่างๆ ที่ทาให้ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนั้นด้ วย หลักฐานที่แสดงว่าเครื่องมือทางการเงินไม่เข้ า
เงื่อนไขต้ องรับรู้ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุรวมถึงประวัติการชาระเงิน
ตรงเวลาและเป็ นปั จจุ บันตามข้ อกาหนด ของสัญญาที่ปรั บปรุ งใหม่ แล้ ว โดยทั่วไปลู กค้ าจะ
แสดงพฤติกรรมการชาระเงินที่ดีและต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะพิจารณาได้ ว่าความ
เสี่ยงด้ านเครดิตลดลง ตัวอย่างเช่น ประวัติการผิดนัดชาระเงินหรือการชาระหนี้ท่ไี ม่ครบถ้ วน
จะไม่ถูกลบหลังจากที่มีการจ่ายชาระหนี้ตามกาหนดชาระเพี ยงงวดเดียวจากการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขต่างๆ ของสัญญา
การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้ น
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้ น
ข5.5.28 ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น คือ ประมาณการค่าความน่ าจะเป็ นของผลขาดทุน
ด้ านเครดิตถ่ วงน้าหนัก (เช่ น มู ลค่ าปั จจุ บันของจานวนเงินสดที่คาดว่ าจะไม่ ได้ รับทั้งหมด)
ตลอดช่วงอายุท่คี าดไว้ ของเครื่องมือทางการเงิน จานวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้ รับ คือส่วนต่าง
ระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาและกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับ เนื่องจากผลขาดทุนด้ าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาถึงจานวนและจังหวะเวลาการชาระเงิน ดังนั้นผลขาดทุนด้ าน
เครดิตจึงเกิดขึ้นได้ ถึงแม้ ว่ากิจการคาดว่าจะได้ รับเงินเต็มจานวนแต่เงินนั้นได้ รับภายหลังจาก
วันที่กาหนดไว้ ในสัญญา
ข5.5.29 สาหรับสินทรัพย์ทางการเงิน ผลขาดทุนด้ านเครดิต คือมูลค่าปัจจุบันของผลต่างระหว่าง
ข5.5.29.1 กระแสเงินสดที่ถึงกาหนดจ่ายให้ กจิ การตามสัญญา และ
ข5.5.29.2 กระแสเงินสดที่กจิ การคาดว่าจะได้ รับ
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ข5.5.30 สาหรับภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้ เบิกใช้ ผลขาดทุนด้ านเครดิต คือมูลค่าปัจจุบันของ
ผลต่างระหว่าง
ข5.5.30.1 กระแสเงินสดตามสัญญาที่ถึงกาหนดชาระ ในกรณีท่ผี ้ ูถือสัญญาเบิกใช้ สนิ เชื่อ และ
ข5.5.30.2 กระแสเงินสดที่กจิ การคาดว่าจะได้ รับ ในกรณีท่สี นิ เชื่อถูกเบิกใช้
ข5.5.31 การประมาณการผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อของ
กิจการต้ องสอดคล้ องกับการคาดการณ์การเบิกสินเชื่อของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อนั้น เช่น
พิ จ ารณาสัดส่ ว นของภาระผู ก พั น วงเงิ น สิน เชื่ อ ที่คาดว่ า จะถู ก เบิ ก ใช้ ใ น 12 เดือนข้ า งหน้ า
นั บ ตั้งแต่ วั น ที่ร ายงานเมื่ อ ประมาณผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่คาดว่ า จะเกิด ขึ้ น ใน 12 เดือน
ข้ างหน้ า และสัดส่วนของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อที่คาดว่าจะถูกเบิกใช้ ตลอดประมาณการอายุ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อเมื่อประมาณการผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นตลอดอายุ
ข5.5.32 สาหรับสัญญาคา้ ประกันทางการเงิน กิจการต้ องชาระเงินเฉพาะในกรณีท่ลี ูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญา
ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขของเครื่องมือทางการเงินที่มีการคา้ ประกัน ดังนั้นจานวนเงินสดที่คาดว่าจะ
ไม่ได้ รับ คือประมาณการจ่ายเงินชดเชยที่จะจ่ายให้ ผ้ ูถือสัญญาสาหรับผลขาดทุนด้ านเครดิตหัก
จานวนเงินที่กิจการคาดว่ าจะได้ รับจากผู้ถือสัญญา ลูกหนี้ หรื อบุคคลใด โดยหากสินทรั พย์มี
การคา้ ประกันอย่างเต็มจานวน ค่าประมาณการของจานวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้ รับสาหรับ
สัญญาคา้ ประกันทางการเงินจะสอดคล้ องกับค่ าโดยประมาณของจานวนเงินสดที่คาดว่ าจะ
ไม่ได้ รับสาหรับสินทรัพย์ท่มี ีการคา้ ประกัน
ข5.5.33 สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้ อยค่าด้ านเครดิต ณ วันที่รายงาน แต่ไม่ได้ เป็ นสินทรัพย์
ทางการเงินที่มีการด้ อยค่าด้ านเครดิตเมื่อซื้อหรื อเมื่อกาเนิด กิจการต้ องวัดมูลค่าผลขาดทุ น
ด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นโดยใช้ ผลต่างระหว่ า งมู ลค่า ตามบัญชี ข้ันต้ นของสินทรั พ ย์กับ
มูลค่าปั จจุ บันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคตคิดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงที่
ใช้ ตอนเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น การปรับปรุงผลต่างดังกล่าวจะถูกรับรู้ในกาไรหรือ
ขาดทุนเป็ นผลกาไรหรือขาดทุนจากการด้ อยค่า
ข5.5.34 ในการวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนสาหรั บลูกหนี้ตามสัญญาเช่ า กระแสเงินสดที่ใช้ สาหรั บ
ระบุผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นควรจะสอดคล้ องกับกระแสเงินสดที่ใช้ สาหรับการ
ประเมินลูกหนี้ตามสัญญาเช่าตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง
สัญญาเช่า
ข5.5.35 กิ จ การอาจใช้ วิ ธี ก ารที่เ หมาะสมในการวั ด มู ล ค่ า ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ค าดว่ า จะเกิดขึ้ น
หากผลขาดทุ นนั้ นสอดคล้ อ งกับ หลั กการในย่ อ หน้ า ที่ 5.5.18 ตัวอย่างเช่ น การคานวณผล
ขาดทุ นด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นสาหรั บลู กหนี้ การค้ าโดยใช้ ตารางการตั้งสารอง โดยที่
กิจการสามารถใช้ ข้อมูลผลขาดทุนด้ านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต (ซึ่งมีการปรั บปรุง
ให้ เหมาะสมตามย่อหน้ าที่ ข5.5.51 ถึง ข5.5.52) สาหรับลูกหนี้การค้ าเพื่อคานวณผลขาดทุน
ด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น ใน 12 เดือนข้ างหน้ า หรื อผลขาดทุ นด้ านเครดิตที่คาดว่ า จะ
เกิดขึ้นตลอดอายุตามความเหมาะสม ตารางการตั้งสารองเป็ นตัวอย่างหนึ่งที่สามารถระบุอัตรา
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การกั น ส ารองที่ ค งที่ โดยขึ้ นอยู่ กั บ จ านวนวั น ที่ ค้ า งช าระเกิ น ก าหนดของลู ก หนี้ การค้ า
(ตั ว อย่ า งเช่ น อั ต ราการกั น ส ารองร้ อยละ 1 หากยั ง ไม่ ค้ า งช าระเกิ น ก าหนด ร้ อยละ 2
หากค้ างชาระเกินกาหนดไม่เกิน 30 วัน และร้ อยละ 3 หากค้ างชาระเกินกาหนดเกินกว่า 30 วัน
แต่ไม่เกิน 90 วัน และร้ อยละ 20 หากค้ างชาระเกินกาหนดเกินกว่า 90 – 180 วัน เป็ นต้ น)
ทั้งนี้ ขึ้น อยู่ กับ การกระจายของฐานลู กค้ า กิจการอาจจะทาการจัดกลุ่ มตามความเหมาะสม
หากข้ อมูลผลขาดทุนด้ านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตนั้นแสดงให้ เห็นถึงรูปแบบของผล
ขาดทุนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญในแต่ละกลุ่มลูกค้ า ตัวอย่างของหลักเกณฑ์ท่อี าจถูกใช้ ใน
การจั ด กลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ ป ระกอบด้ วย เขตพื้ นที่ ท างภู มิ ศ าสตร์ ประเภทของผลิ ต ภั ณ ฑ์
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของลูกค้ า หลักประกันเงินกู้หรื อการประกันสินเชื่อการค้ าและ
ประเภทของลูกค้ า (เช่น ร้ านค้ าส่งหรือร้ านค้ าปลีก)
นิยามของการปฏิบตั ิผดิ สัญญา
ข5.5.36 ย่อหน้ าที่ 5.5.10 กาหนดว่ า ในการระบุว่าความเสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่ องมือทางการเงินมี
การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญหรือไม่ กิจการต้ องพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจาก
การไม่ชาระเงินตามสัญญาที่เกิดขึ้นนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
ข5.5.37 เมื่ อ ก าหนดนิ ย ามการปฏิบั ติ ผิ ด สั ญ ญาตามวั ตถุ ป ระสงค์ ข องการพิ จ ารณาความเสี่ ย งจาก
การปฏิบั ติผิดสัญ ญาที่เ กิดขึ้ น กิจ การต้ อ งใช้ คานิ ยามการปฏิบั ติผิดสัญ ญาที่สอดคล้ อ งกับ
คานิยามที่ใช้ เพื่ อบริ หารความเสี่ยงด้ านเครดิตภายในกิจการ สาหรั บเครื่ องมือทางการเงิน ที่
เกี่ ย วข้ องและพิ จ ารณาถึ ง ข้ อบ่ ง ชี้ เชิ ง คุ ณ ภาพ (ตั ว อย่ า งเช่ น ข้ อตกลงทางการเงิ น )
ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม มีข้อสันนิษฐานที่สามารถโต้ แย้ งได้ ว่าการปฏิบัติผิดสัญญา
นั้นจะไม่เกิดขึ้นหลั งจากที่สินทรั พย์ทางการเงินนั้ นค้ างชาระเกินกาหนดเกินกว่ า 90 วันแล้ ว
เว้ นแต่กิจการจะมีข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุ นได้ ท่แี สดงว่ าการปฏิบัติ
ผิดสัญญาในช่วงเวลาที่เกินกว่านั้นมีความเหมาะสมมากกว่า คานิยามของการปฏิบัติผิดสัญญา
ที่ใช้ ตามวั ตถุ ป ระสงค์เหล่ า นี้ ต้ องน าไปใช้ กับ เครื่ องมือทางการเงิน ทั้งหมดอย่ า งสม่ า เสมอ
นอกจากว่ า ข้ อ มู ลที่มีอ ยู่ น้ั น จะแสดงให้ เ ห็น ว่ า มี คานิ ยามการปฏิบั ติผิดสัญ ญาอย่ า งอื่น ที่มี
ความเหมาะสมกับเครื่องมือทางการเงินนั้นๆ มากกว่า
ระยะเวลาในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้ น
ข5.5.38 อ้ า งอิงตามย่ อ หน้ า ที่ 5.5.20 ระยะเวลานานที่สุดที่ใช้ วั ดผลขาดทุ นด้ า นเครดิตที่คาดว่ าจะ
เกิดขึ้นคือ ระยะเวลาสูงสุดตามสัญญาที่กิจการมีความเสี่ยงด้ านเครดิต สาหรั บภาระผูกพั น
วงเงินสินเชื่อและสัญญาคา้ ประกันทางการเงิน คือระยะเวลาสูงสุดตามสัญญาตลอดระยะเวลาที่
กิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาในปัจจุบันที่จะขยายสินเชื่อ
ข5.5.39 อย่างไรก็ตาม อ้ างอิงย่อหน้ าที่ 5.5.21 เครื่องมือทางการเงินบางประเภทซึ่งรวมถึงเงินให้ สินเชื่อ
และภาระผูกพันที่ยังไม่ใช้ ซึ่งกิจการสามารถเรียกร้ องให้ ชาระเงินคืนและยกเลิกภาระผูกพั นที่ยัง
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ไม่ใช้ น้ันได้ ไม่ได้ จากัดให้ กจิ การได้ รับผลขาดทุนด้ านเครดิตในช่วงระยะเวลาการแจ้ งการยกเลิก
ล่วงหน้ าตามสัญญา ตัวอย่างเช่น วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน เช่น บัตรเครดิต และวงเงินเบิกเกินบัญชี
ตามสัญญานั้นผู้ให้ ก้ ูยืมสามารถยกเลิกวงเงินได้ โดยการแจ้ งล่วงหน้ าเพียงหนึ่งวัน อย่างไรก็ตาม
ในทางปฏิบัติผ้ ูให้ ก้ ูยืมมักจะขยายระยะเวลาการให้ เครดิตยาวนานขึ้น และจะยกเลิกวงเงินเมื่อ
ความเสี่ยงด้ านเครดิตของผู้ก้ ูยืมนั้นเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจช้ าเกินไปที่จะป้ องกันการขาดทุนด้ านเครดิต
ที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นบางส่วนหรื อทั้งหมด เครื่ องมือทางการเงินมักมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ซ่ึงเป็ น
ผลจากลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน วิธีการจัดการเครื่องมือทางการเงินและลักษณะของ
ข้ อมูลที่สามารถหาได้ ซ่ึงบอกถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิต
ข5.5.39.1 เครื่องมือทางการเงินนั้นไม่ได้ กาหนดระยะเวลาการชาระเงินหรือโครงสร้ างการ
ชาระเงินคืนที่มีระยะเวลาที่แน่ นอน และมักมีระยะเวลาการบอกเลิกสัญญาที่ส้ัน
(เช่น หนึ่งวัน)
ข5.5.39.2 ความสามารถในการยกเลิกสัญญานั้นจะไม่ถูกบังคับใช้ ในการดาเนินงานตามปกติ
ในการจั ดการเครื่ องมือทางการเงิน นั้ น และสัญ ญานั้ น อาจถู กยกเลิ กก็ต่ อ เมื่ อ
กิจการตระหนักถึงความเสี่ยงด้ านเครดิตที่เพิ่มสูงขึ้นตามระดับวงเงินที่ได้ รับ และ
ข5.5.39.3 เครื่องมือทางการเงินนั้นมีการจัดการแบบเป็ นกลุ่ม
ข5.5.40 ในการระบุช่วงเวลาที่กิจการคาดว่ าจะเผชิญกับความเสี่ยงด้ านเครดิต หากผลขาดทุนด้ านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถูกปรับลดลงโดยการบริหารความเสี่ยงด้ านเครดิตตามปกติของกิจการ
กิจการควรพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น ข้ อมูลและประสบการณ์ในอดีตดังนี้
ข5.5.40.1 ช่วงระยะเวลาที่กจิ การเผชิญกับความเสี่ยงด้ านเครดิตสาหรับเครื่องมือทางการเงิน
ที่มีลักษณะเหมือนกัน
ข5.5.40.2 ระยะเวลาของการปฏิบัติผิดสัญญาที่เกี่ยวข้ องซึ่งเกิดขึ้นกับเครื่องมือทางการเงินที่
มีลักษณะคล้ ายคลึ งกันภายหลั งจากการเพิ่ มขึ้นอย่ างมีนัยสาคัญของความเสี่ยง
ด้ านเครดิต และ
ข5.5.40.3 มาตรการการบริ หารความเสี่ยงด้ านเครดิต ซึ่ งกิจการคาดว่ าจะดาเนิ นการเมื่ อ
ความเสี่ยงด้ านเครดิตสาหรับเครื่องมือทางการเงินนั้นเพิ่มสูงขึ้น เช่น การลดหรือ
การยกเลิกวงเงินที่ยังไม่ได้ เบิกใช้
ผลลัพธ์ตามค่าความน่าจะเป็ นถ่วงน้ าหนัก (Probability-weighted outcome)
ข5.5.41 วัตถุประสงค์ของการประมาณการผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่ เพื่ อการ
ประมาณการสถานการณ์ท่แี ย่ท่สี ุดหรือที่ดีท่สี ุด แต่ว่าการประมาณการผลขาดทุนด้ านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นควรสะท้ อนให้ เห็นถึงความน่าจะเป็ นที่จะเกิดผลขาดทุนด้ านเครดิต และ
ความน่ า จะเป็ นที่จ ะไม่ เ กิด ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต แม้ ว่ า โอกาสที่ผ ลลั พ ธ์ ส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ มี
ผลขาดทุนด้ านเครดิตเกิดขึ้นก็ตาม
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ข5.5.42 ย่ อ หน้ า ที่ 5.5.18.1 ก าหนดให้ ป ระมาณการผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ตที่คาดว่ า จะเกิดขึ้ น ต้ อ ง
สะท้ อนถึงความเป็ นกลางและถ่วงนา้ หนักด้ วยค่าความน่าจะเป็ นซึ่งได้ จากการประเมินค่าของ
ผลลัพธ์ท่เี ป็ นไปได้ ในทางปฏิบัติ อาจไม่จาเป็ นต้ องมีการวิเคราะห์ท่ซี ับซ้ อน โดยในบางกรณี
การใช้ แบบจาลองอย่างง่ายก็อาจเพี ยงพอ โดยไม่จาเป็ นจะต้ องมีการจาลองสถานการณ์ท่ีมาก
เกินจาเป็ น ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยผลขาดทุนด้ านเครดิตของกลุ่มเครื่องมือทางการเงินขนาดใหญ่
ที่ มี ลั ก ษณะความเสี่ ย งที่ ค ล้ ายกั น นั้ น อาจเป็ นค่ า ประมาณการที่ ส มเหตุ ส มผลส าหรั บ
ค่าความน่าจะเป็ นถ่วงนา้ หนัก ส่วนในสถานการณ์อ่นื การกาหนดสถานการณ์จาลองที่สามารถ
ระบุ ถึงจานวนและจั งหวะเวลาของกระแสเงิน สดที่เป็ นไปได้ รวมทั้งค่ าความน่ าจะเป็ นของ
กระแสเงินสดนั้นอาจเป็ นสิ่งจาเป็ น โดยในสถานการณ์ดังกล่ าวนั้น ผลขาดทุ นด้ านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจะต้ องสะท้ อนถึงผลลัพธ์อย่างน้ อยสองผลลัพธ์ตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 5.5.19
ข5.5.43 สาหรั บผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นตลอดอายุน้ัน กิจการต้ องประเมินความเสี่ยง
จากการปฏิบัติผิดสัญญาที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือทางการเงินตลอดช่วงอายุท่คี าดไว้ ของเครื่ องมือ
ทางการเงิ น นั้ น โดยผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นใน 12 เดื อ นข้ า งหน้ านั้ น
คือส่วนหนึ่งของผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงจานวน
เงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้ รับตลอดอายุเครื่องมือทางการเงิน หากเกิดการปฏิบัติผิดสัญญาภายใน
12 เดื อ นนั บ จากวั น ที่ ร ายงาน (หรื อ ช่ ว งเวลาที่ ส้ั น กว่ า หากอายุ ท่ี ค าดไว้ ของเครื่ องมื อ
ทางการเงินนั้นสั้นกว่ า 12 เดือน) ถ่วงน้าหนักด้ วยความน่ าจะเป็ นของการปฏิบัติผิดสัญญา
ที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ างหน้ า จึงไม่ใช่ ท้ัง
ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุท่คี าดการณ์ว่าจะเกิดการปฏิบัติผิดสัญญา
ในช่ วง 12 เดื อ นข้ า งหน้ า หรื อ จ านวนเงิ น สดที่คาดว่ าจะไม่ ได้ รับ ที่คาดว่ าจะเกิดขึ้ น ในช่ วง
12 เดือนข้ างหน้ า
มูลค่าเงินตามเวลา
ข5.5.44 ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต้ องถูกคิดลดจนถึงวันที่รายงาน ไม่ใช่ถึงวันที่คาดว่าจะ
เกิดการปฏิบัติผิดสัญญา หรือวันอื่นใด โดยใช้ อตั ราดอกเบี้ยที่แท้ จริงตามสัญญา ซึ่งถูกกาหนด
ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรื อค่าประมาณอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้ เคียงที่สุด หากเครื่องมือ
ทางการเงินนั้นมีอัตราดอกเบี้ยผันแปร ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นจะถูกคิดลด
โดยใช้ อตั ราดอกเบี้ยที่แท้ จริงในปัจจุบันตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ ข5.4.5
ข5.5.45 สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้ อยค่าด้ านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อกาเนิด ผลขาดทุนด้ าน
เครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นนั้นจะถูกคิดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริ งปรั บด้ วยความเสี่ยงด้ าน
เครดิตซึ่งได้ ถูกกาหนด ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
ข5.5.46 ผลขาดทุ นด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นสาหรั บลู กหนี้ตามสัญญาเช่ านั้นจะถู กคิดลดโดยใช้
อัต ราคิ ด ลดเดี ย วกั บ ที่ใ ช้ ใ นการวั ด มู ล ค่ า ลู ก หนี้ ตามสั ญ ญาเช่ า ตามที่ก าหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
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ข5.5.47 ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นสาหรั บภาระผูกพั นวงเงินสินเชื่อนั้น ต้ องคิดลดด้ วย
อัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงตามสัญญา หรือค่าประมาณอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้ เคียงที่สุด ซึ่งจะถูกใช้
เมื่อมีการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดขึ้นจากภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การนาข้ อกาหนดเกี่ยวกับการด้ อยค่าไปปฏิบัติน้ัน สินทรั พย์ทางการเงินที่มีการรั บรู้หลังจาก
การเบิกใช้ ภาระผูกพัน วงเงินสินเชื่อจะถูกจัดว่ าเป็ นภาระผูกพั นที่ต่อเนื่อง แทนที่จะถูกจัดว่ า
เป็ นเครื่องมือทางการเงินใหม่ ดังนั้นผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับสินทรัพย์
ทางการเงิ น ดั งกล่ า วมี ก ารวั ดมู ลค่ า โดยพิ จ ารณาถึ งความเสี่ยงด้ า นเครดิ ตเมื่ อ เริ่ มแรกของ
ภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ โดยนับจากวันที่ท่กี จิ การมีภาระผูกพันที่ไม่สามารถเพิกถอนได้
ข5.5.48 ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับสัญญาคา้ ประกันทางการเงิน หรือภาระผูกพัน
วงเงินสินเชื่อหากไม่สามารถกาหนดอัตราดอกเบี้ ยที่แท้ จริ งตามสัญญา อัตราคิดลดที่ใช้ ควร
สะท้อนถึงตลาดในปัจจุบันเพื่อประมาณมูลค่าเงินตามเวลา รวมถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผล
ต่อกระแสเงินสดเป็ นการเฉพาะ โดยความเสี่ยงต่างๆ นั้นจะถูกปรับเข้ าไปในอัตราคิดลดแทนที่
การปรับจานวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้ รับ
ข้อมูลทีม่ ีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้
ข5.5.49 ตามวัตถุประสงค์ของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ ข้ อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถ
สนับสนุนได้ คือข้ อมูลที่สามารถหาได้ อย่างสมเหตุผล ณ วันที่รายงานโดยไม่ใช้ ต้นทุนหรือความ
พยายามที่ ม ากเกิ น ไปเกี่ ย วกั บ เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ใ นอดี ต สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น และ
การคาดการณ์ถึงสภาวะทางเศรษฐกิจในอนาคต ข้ อมูลที่หาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน
ทางการเงินถูกพิ จารณาว่าเป็ นข้ อมูลที่สามารถหาได้ โดยไม่ใช้ ต้นทุนหรือความพยายามที่มาก
เกินไป
ข5.5.50 กิจการไม่ จาเป็ นต้ องรวบรวมผลการคาดการณ์สภาวะในอนาคตตลอดช่ วงอายุ ท่ีคาดไว้ ของ
เครื่ องมือทางการเงิน ระดับการพิ จารณาความจาเป็ นในการประเมินผลขาดทุนด้ านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับความพร้ อมของข้ อมูลโดยละเอียด โดยที่หากมีการคาดการณ์ใน
ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ความมีอยู่ ของข้ อ มู ลโดยละเอียดนั้ นจะลดลงและระดับของการใช้
ดุลพินิจสาหรับการประเมินผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นจะเพิ่มขึ้น การประเมินผล
ขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นไม่จาเป็ นที่จะต้ องประเมินโดยละเอียดสาหรับช่วงเวลา
ในอนาคตที่ไกลออกไป โดยช่วงเวลาในอนาคตที่ไกลออกไปนั้น กิจการอาจใช้ การประมาณค่า
ช่วงเวลาดังกล่าวจากข้ อมูลที่มีอยู่โดยละเอียดได้
ข5.5.51 กิจการไม่จาเป็ นจะต้ องทาการสืบค้ นข้ อมูลโดยละเอียด แต่ควรพิ จารณาถึงข้ อมูลทั้งหมดที่มี
ความสมเหตุสมผลและสามารถสนั บสนุ นได้ และที่สามารถหาได้ โดยไม่ ใช้ ต้น ทุ นหรื อ ความ
พยายามที่มากเกิน ไปและเกี่ยวข้ อ งกับ การประมาณการผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ตที่คาดว่ า จะ
เกิดขึ้นซึ่งรวมถึงผลกระทบของการชาระเงินก่อนครบกาหนด ข้ อมูลที่ใช้ ควรรวมปั จจัยเฉพาะ
ของผู้ก้ ูยืม สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป และการประเมินทิศทางทั้งในปัจจุบันและใน
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อนาคต ณ วันที่รายงาน กิจการอาจใช้ ข้อมูลจากหลายแหล่ง ซึ่งอาจเป็ นทั้งแหล่งข้ อมูลภายใน
(เฉพาะกิจการ) และแหล่ งข้ อมูลภายนอก แหล่ งข้ อมูลที่เป็ นไปได้ น้ันประกอบไปด้ วยข้ อมูล
ภายในเกี่ยวกับผลขาดทุ นด้ านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต การจั ดอันดับเครดิตภายใน
ข้ อมูลผลขาดทุนด้ านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกิจการอื่นๆ การจัดอันดับเครดิต
ภายนอก รายงานและค่ า สถิ ติ ต่ า งๆ ส่ ว นกิ จ การที่ ไ ม่ มี แ หล่ ง ข้ อมู ล หรื อ มี ไ ม่ เ พี ย งพอ
แหล่ ง ข้ อ มู ล เฉพาะกิจ การอาจใช้ ข้ อ มู ล ของธุ ร กิจ ในกลุ่ ม ธุ ร กิจ เดี ย วกัน ส าหรั บ เครื่ อ งมื อ
ทางการเงินที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ (หรือกลุ่มเครื่องมือทางการเงินต่างๆ)
ข5.5.52 ข้ อมูลในอดีตเป็ นสิ่งสาคัญหลักหรือพื้นฐานสาหรั บการวั ดผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะ
เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม กิจการควรปรั บปรุงข้ อมูลในอดีต เช่ น ข้ อมูลผลขาดทุนด้ านเครดิต
จากประสบการณ์ บนพื้นฐานของการสะท้อนสภาวการณ์ในปัจจุบัน และคาดการณ์สภาวการณ์
ในอนาคตซึ่ งไม่ มีผลกระทบจากสถานการณ์ในช่ วงเวลาที่ใช้ ข้อมู ลในอดีตเป็ นตัวตั้งต้ นจาก
ข้ อมูลที่สังเกตได้ ตามความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุ นได้ โดยไม่ใช้ ต้นทุนหรื อความ
พยายามที่มากเกินไป ณ วันที่รายงาน และเพื่อกาจัดผลกระทบของสถานการณ์น้ันของช่วงเวลา
ในอดี ต ที่ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาในอนาคต ในบางกรณี ข้ อ มู ล ที่มี ค วาม
สมเหตุสมผลและมีข้อสนับสนุ นได้ ดีท่สี ุดสามารถเป็ นข้ อมูลในอดีตที่ไม่จาเป็ นต้ องมีการแก้ ไข
ได้ โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของข้ อมูลในอดีต และเมื่อคานวณโดยเปรียบเทียบกับสถานการณ์
ต่ างๆ ณ วั นที่รายงานและคุ ณลั กษณะต่ างๆของเครื่ องมือทางการเงินควรถู กพิ จารณา การ
ประมาณการเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นนั้นควรจะถูกสะท้ อนและ
สอดคล้ องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของข้ อมูลที่หาได้ (เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราการ
ว่างงาน ราคาอสังหาริมทรัพย์ ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ สถานะของการชาระเงิน หรือปัจจัยอื่นๆ
ที่เป็ นตัวบ่ งชี้ ถึงผลขาดทุ นด้ านเครดิตสาหรั บเครื่ องมือทางการเงิน หรื อกลุ่มเครื่ องมือทาง
การเงินและระดับความรุนแรงของความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น) กิจการควรทบทวนวิธีการและ
สมมติฐานต่างๆ ที่ใช้ ในการประมาณการผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นเป็ นประจา
เพื่อลดความแตกต่างระหว่างค่าประมาณและผลขาดทุนด้ านเครดิตที่เกิดขึ้นจริง
ข5.5.53 เมื่อใช้ ข้อมูลผลขาดทุนด้ านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตเพื่อประมาณผลขาดทุนด้ านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สิ่งสาคัญคือข้ อมูลเกี่ยวกับอัตราผลขาดทุนด้ านเครดิตในอดีตจะถูกนาไปใช้
กับกลุ่มต่างๆ ที่มีลักษณะที่สอดคล้ องกับกลุ่มซึ่งกิจการเอาข้ อมูลอัตราผลขาดทุนด้ านเครดิต
ในอดีตมาใช้ ดังนั้นวิธีการที่นาไปปฏิบัติน้ันควรทาให้ แต่ ละกลุ่ มของสินทรั พย์ทางการเงิน มี
ข้ อมู ลของผลขาดทุ นด้ านเครดิ ตจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาที่สอดคล้ อ งกันภายในกลุ่ มของ
สินทรัพย์ทางการเงินมีลักษณะความเสี่ยงที่คล้ ายกัน รวมทั้งมีข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องซึ่งสามารถ
หาได้ โดยทั่วไปและสะท้อนถึงสภาวะต่างๆ ในปัจจุบัน
ข5.5.54 ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นควรสะท้ อนถึงความคาดหวังของกิจการต่อผลขาดทุน
ด้ านเครดิต อย่างไรก็ตาม เมื่อพิ จารณาถึงข้ อมูลทั้งหมดที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถ
สนับสนุน และที่สามารถหาได้ โดยไม่ใช้ ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไปเพื่อประมาณผล
ขาดทุ น ด้ า นเครดิ ตที่คาดว่ า จะเกิดขึ้ น กิจ การควรพิ จารณาถึ งข้ อมู ลที่สังเกตได้ ในตลาดซึ่ ง
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เกี่ยวกับความเสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่ องมือ ทางการเงินนั้ นๆ หรื อเครื่ องมือทางการเงิ น ที่
คล้ ายคลึงกัน
หลักประกัน
ข5.5.55 ตามวัตถุประสงค์ในการวัดผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น การประมาณจานวนเงินสด
ที่ค าดว่ า จะไม่ ไ ด้ รั บ ที่ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ควรค านึ ง ถึ ง กระแสเงิ น สดที่ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น จาก
หลั ก ประกัน และการรั บ ประกันด้ า นเครดิตของสิน ทรั พย์ซ่ึ งเป็ นส่วนหนึ่ งของเงื่อนไขตาม
สัญญา และกิจการนั้นไม่ได้ รับรู้แยกต่างหาก การประมาณจานวนเงินสดที่คาดว่ าจะไม่ได้ รับ
สาหรับเครื่องมือทางการเงินที่มีหลักประกันนั้นควรคานึงถึงการคาดการณ์จานวนและจังหวะ
เวลาของกระแสเงินสดที่จะได้ รับจากการยึดหลักประกันที่หักต้ นทุนของการได้ มาและการขาย
หลักประกัน โดยไม่คานึงว่าการยึดทรัพย์น้ันเป็ นไปได้ หรือไม่ (ซึ่งก็คือ ค่าโดยประมาณของ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นจะพิจารณาถึงความน่าจะเป็ นของการยึดทรัพย์และกระแส
เงินสดที่เกิดขึ้น) ดังนั้น การคาดการณ์กระแสเงินสดจึงควรที่จะวิเคราะห์ถึงระยะเวลาในการ
ขายหลักประกัน ซึ่งอาจจะยาวกว่าอายุของสัญญาด้ วย หลักประกันใดๆ ที่ได้ จากการยึดทรัพย์
นั้นจะไม่ถูกรั บรู้เป็ นสินทรั พย์แยกต่างหากจากเครื่ องมือทางการเงินที่มีหลักประกัน เว้ นแต่
หลั ก ประกัน นั้ น เข้ า เงื่อ นไขการรั บ รู้ เป็ นสิน ทรั พย์ตามแนวปฏิบั ติ ทางการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ หรื อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ
ผลกาไรและขาดทุน (หมวดที่ 5.6)
ข5.6.1

ข5.6.2

ยกเว้ นในกรณีท่นี าย่อหน้ าที่ 4.1.8 ไปถือปฏิบัติ สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายที่วัดมูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ให้ รับรู้สินทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะดังกล่าวใน
กาไรหรือขาดทุนราวกับว่าวัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่าย ในขณะที่สินทรัพย์ทางการเงินนั้น
วัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้ วยมูลค่ายุติธรรม ผลกาไรหรือขาดทุน นอกเหนือจากที่รับรู้
ในก าไรหรื อ ขาดทุ น ตามย่ อ หน้ า ที่ 5.6.8 ถึ ง 5.6.9 ให้ รั บ รู้ เป็ นก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จอื่น
โดยเมื่อตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านั้น ให้ โอนผลกาไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยรับรู้ใน
ก าไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จ อื่นไปก าไรหรื อขาดทุ น ซึ่ งสะท้ อนให้ เห็น ถึ งผลก าไรหรื อขาดทุ นซึ่ ง
จะถู ก รั บ รู้ ในก าไรหรื อ ขาดทุ น เมื่ อตั ดรายการหากสิน ทรั พ ย์ ทางการเงิ น ดั งกล่ า ววั ด มู ล ค่ า
ด้ วยราคาทุนตัดจาหน่าย
กิจการที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 21 เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นตัวเงิน ตามที่กาหนด
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 และเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยที่มาตรฐานการบัญชี
ฉบั บ ที่ 21 ก าหนดให้ ก าไรหรื อ ขาดทุ น จากอั ต ราแลกเปลี่ ย นของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่
เป็ นตัวเงิน รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน ยกเว้ นรายการที่เป็ นตัวเงินที่เลือกกาหนดให้ เป็ นเครื่องมือ
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ที่ใช้ ป้ องกัน ความเสี่ ย งของการป้ องกัน ความเสี่ ย งในกระแสเงิ น สด (ดู ย่อ หน้ า ที่ 6.5.10)
การป้ องกันความเสี่ยงสาหรับการลงทุนสุทธิ (ดูย่อหน้ าที่ 6.5.12)
ข5.6.2ก ตามวั ตถุ ป ระสงค์ ในการรั บ รู้ ก าไรหรื อ ขาดทุ น จากการเปลี่ ยนแปลงของอั ตราแลกเปลี่ ย น
เงินตราต่างประเทศตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนั้นถือว่าเป็ นรายการที่เป็ นตัวเงิน ดังนั้น สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว
จะถูกถือเสมือนว่าเป็ นสินทรัพย์ท่วี ัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ายในสกุลเงินตราต่างประเทศ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของส่วนที่เป็ นราคาทุนที่ตัดจาหน่ายนั้นจะถูก
รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน และรับรู้ความเปลี่ยนแปลงอื่นของมูลค่าตามบัญชีตามข้ อกาหนดใน
ย่อหน้ าที่ 5.6.8
ข5.6.3 สาหรับตราสารทุนเผื่อขาย การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนนั้น
ไม่ ใช่ ร ายการที่เ ป็ นตั ว เงิ น ดั งนั้ น ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่แ สดงในก าไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จอื่น
รวมถึ งองค์ ป ระกอบของอัตราแลกเปลี่ ยนที่เ กี่ยวข้ อ ง เว้ น แต่ ในกรณี ท่ีเ ป็ นรายการที่มีการ
ป้ องกันความเสี่ยง ให้ รับรู้กาไรขาดทุนในการป้ องกันความเสี่ยงในกาไรหรือขาดทุน
ข5.6.4 หากสินทรัพย์ท่เี ป็ นตัวเงินที่ไม่ใช่ อนุ พันธ์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินที่ไม่ใช่ อนุ พันธ์ มีความสัมพันธ์
กันในลักษณะของการป้ องกันความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบส่วนที่เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศของเครื่องมือทางการเงินเหล่านั้นจะแสดงในกาไรหรือขาดทุน
หนี้ สินทางการเงินทีเ่ ลือกกาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
ข5.6.5

ข5.6.6

ข5.6.7

เมื่อกิจการเลือกกาหนดให้ หนี้สิน ทางการเงินแสดงมู ลค่าด้ วยมูลค่ายุ ติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน จะต้ องพิจารณาว่าผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้ านเครดิตของหนี้สนิ
ต้ อ งแสดงในก าไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จอื่น หรื อไม่ ซึ่ งอาจก่อให้ เกิดหรื อเพิ่ มการจั บ คู่ อย่ า งไม่
เหมาะสมทางการบัญชี ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน การจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชี
จะเกิดหรือเพิ่มมากขึ้น ถ้ าการนาเสนอผลของความเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้ านเครดิตของ
หนี้สนิ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนั้นไปส่งผลให้ เกิดความไม่สอดคล้ องกันมากขึ้นในกาไรหรือ
ขาดทุน มากกว่าหากนาจานวนดังกล่าวแสดงในกาไรหรือขาดทุน
เพื่ อกาหนดว่ าหนี้ สิน ทางการเงิ นที่กาหนดให้ แสดงมู ลค่ าด้ ว ยมู ลค่ า ยุ ติธรรมผ่ านกาไรหรื อ
ขาดทุน กิจการต้ องประเมินถึงผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้ านเครดิตของ
หนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นว่ามีส่วนช่วยชดเชยกาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
หรื อไม่ การคาดการณ์ดังกล่ าวต้ องคานึ งถึงความเกี่ยวข้ องทางเศรษฐกิจต่ อคุณลั กษณะของ
หนี้สนิ และคุณลักษณะของเครื่องมือทางการเงินอื่นด้ วย
การกาหนดให้ หนี้สินทางการเงินแสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน จะกาหนดเมื่อ
มีการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกและไม่มีการประเมินใหม่ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางปฏิบัติ กิจการ
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ไม่ จ าเป็ นต้ อ งระบุ สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ทั้ ง หมดที่ ท าให้ เกิ ด การจั บ คู่ อ ย่ า งไม่ เ หมาะสม
ทางการบัญชีว่าเกิด ณ เวลาเดียวกัน การเกิดรายการที่ช้ากว่าอย่างสมเหตุสมผลนั้นอนุ ญาตที่
ทา หากธุรกรรมใดๆที่เหลืออยู่ท่คี าดว่าจะเกิดขึ้น กิจการต้ องถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอในการ
กาหนดว่า การแสดงผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิตของหนี้สินใน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนั้นก่อให้ เกิดหรือเพิ่มการจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชี ในกาไร
หรื อขาดทุ นหรื อไม่ แต่ อย่ างไรก็ตามกิจการอาจใช้ วิธีการอื่นๆ ที่แตกต่ างกันได้ เมื่อมีความ
แตกต่ างของสภาวะเศรษฐกิจที่สัมพั นธ์กับลั กษณะของหนี้ สินที่เลื อกกาหนดให้ แสดงมู ลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ บทที่ 8 ของ
แนวปฏิบั ติทางการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ นั้ น กาหนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลในเชิ ง คุ ณ ภาพใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับวิธกี ารที่กจิ การใช้ ในการกาหนด
ข5.6.8 หากการไม่สามารถจับคู่ทางบัญชีน้ันเกิดขึ้นหรือเพิ่มมากขึ้น กิจการต้ องแสดงการเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดในมูลค่ายุติธรรม (ซึ่งรวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้ านเครดิต
ของหนี้ สิน ) ในก าไรหรื อ ขาดทุ น หากความไม่ สอดคล้ องนั้ น ไม่ เกิดขึ้น หรื อไม่ เพิ่ มมากขึ้น
กิ จ การต้ อ งแสดงผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงในความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ตของหนี้ สิ น ใน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ข5.6.9 จานวนที่แสดงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นต้ องไม่ถูกโอนไปเป็ นกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
อย่างไรก็ตาม กิจการอาจโอนผลสะสมของกาไรหรือขาดทุนภายในส่วนของเจ้ าของ
ข5.6.10 ตัวอย่างต่อไปนี้อธิบายถึงสถานการณ์ของการจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชี ที่เกิดขึ้นใน
กาไรหรื อขาดทุ น ถ้ าผลกระทบต่ อการเปลี่ ยนแปลงในความเสี่ยงด้ านเครดิตของหนี้ สินนั้ น
แสดงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ธนาคารแห่งหนึ่งปล่อยสินเชื่อให้ กับลูกค้ าและกองทุนต่างๆ
ด้ วยการขายพันธบัตรที่มีคุณลักษณะที่สอดคล้ องกัน (เช่น จานวนเงินคงค้ าง ประวัติการชาระ
เงินคืน ระยะเวลา และสกุลเงิน) ในตลาดเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้อนุ ญาตให้ ผ้ ูก้ ู (ลูกค้ าที่ทา
การจานอง) สามารถจ่ ายชาระเงินก่อนครบกาหนดได้ (ซึ่งเป็ นการทาตามภาระผูกพันที่มีต่อ
ธนาคาร) ด้ วยการซื้อพั นธบัตรตามมูลค่ายุติธรรมในตลาด และส่งมอบพั นธบัตรนั้นให้ กับ
ธนาคาร จากการที่มีสิทธิในการชาระเงินคืนก่อนครบกาหนดตามสัญญา หากคุณภาพเครดิต
ของพั นธบัตรนั้นด้ อยลงหรื อแย่ลง (ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินของธนาคารจะลดลง)
มู ลค่ ายุ ติธรรมของสินทรั พย์ท่ีให้ ก้ ู ของธนาคารจะลดลงตามด้ วย การเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ า
ยุติธรรมของสินทรั พย์น้ันจะสะท้ อนให้ เห็นถึงสิทธิตามสัญญาของลูกค้ าในการจ่ ายชาระคืน
สินเชื่อจานองก่อนถึงกาหนดได้ ด้วยการซื้ อพั นธบัตรตามมูลค่ายุ ติธรรม (ที่มีมูลค่าลดลงใน
ตั ว อย่ า งนี้ ) และส่ งมอบพั น ธบั ตรนั้ น ให้ กับ ธนาคารที่รั บ จานอง ดังนั้ น ผลกระทบของการ
เปลี่ ยนแปลงความเสี่ยงด้ า นสิน เครดิ ตของหนี้ สิน (พั น ธบั ตร) จะเป็ นสิ่งชดเชยก าไรหรื อ
ขาดทุน ให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน (สินเชื่อ)
โดยหากผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้ านเครดิตของหนี้สนิ นั้นแสดงในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะทาให้ เกิดการจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชี ในกาไรหรือขาดทุน
ดังนั้ นธนาคารที่รับจานองจึงถู กกาหนดให้ ต้องแสดงการเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ ายุ ติธรรมของ
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
หนี้ สินทางการเงิน (ซึ่ งรวมถึงผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงในความเสี่ยงด้ านเครดิตของ
หนี้สนิ ด้ วย) ในกาไรและขาดทุน
ข5.6.11 ตัวอย่างในย่อหน้ าที่ ข5.6.10 นั้นมีความเกี่ยวเนื่องระหว่างผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงใน
ความเสี่ยงด้ า นเครดิ ตของหนี้ สินและการเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ า ยุ ติธรรมของสิน ทรั พ ย์ ทาง
การเงิน (ซึ่งเป็ นผลลัพธ์ของสิทธิตามสัญญาของลูกค้ าในการจ่ายชาระคืนสินเชื่อก่อนกาหนด
ด้ วยการซื้อพันธบัตรตามมูลค่ายุติธรรม และส่งมอบพันธบัตรนั้นให้ กับธนาคาร) อย่างไรก็ตาม
การจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชี นั้นอาจเกิดกับขึ้นได้ ในกรณีท่ไี ม่มีความเกี่ยวเนื่องกัน
ข5.6.12 เพื่ อวั ตถุ ประสงค์ในการนาย่ อหน้ าที่ 5.6.5 และ 5.6.6 มาปฏิบัติ การจับคู่อย่างไม่เหมาะสม
ทางการบั ญชี นั้ นไม่ ได้ เกิดจากวิ ธีการวั ดมู ลค่ าที่กิจการใช้ ในการกาหนดผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิตของหนี้สินเท่านั้น การจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการ
บัญชี ในกาไรหรือขาดทุนนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยง
ด้ านเครดิตของหนี้สิน (ตามที่ระบุไว้ ในบทที่ 8 ของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ ) นั้นถูก
คาดการณ์เพื่ อชดเชยการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินอื่น การไม่
สามารถจับคู่ทางบัญชีอันเนื่องมาจากวิธีการวัดมูลค่าแต่เพี ยงอย่างเดียว (เช่ น เกิดจากการที่
กิ จ การนั้ น ไม่ แ ยกการเปลี่ ย นแปลงของความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ของหนี้ สิ น ออกจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมอื่นๆ) นั้นไม่ส่งผลกระทบต่อการกาหนดตามย่อหน้ าที่ 5.6.5
และ 5.6.6 เช่น กิจการนั้นอาจไม่แยกการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิตของหนี้ สิน
ออกจากการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง หากกิจการนั้นแสดงผลกระทบของทั้ง
สองปั จจัยรวมกันในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น การไม่สามารถจับคู่ได้ น้ันอาจเกิดขึ้นเนื่องจาก
การเปลี่ ยนแปลงในความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ องนั้นอาจรวมอยู่ ในการวัดมู ลค่ายุ ติธรรมของ
สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการและการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมทั้งหมดของสินทรั พย์
นั้ น แสดงในก าไรและขาดทุ น อย่ า งไรก็ต ามการไม่ ส ามารถจั บ คู่ ท างบั ญ ชี น้ั น เกิดจากการ
วัดมูลค่าที่ไม่ชัดเจน ไม่ใช่ความสัมพันธ์ท่ชี ดเชยกันตามที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ ข5.6.6 และ
จะไม่ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาตามย่อหน้ าที่ 5.6.5 และ 5.6.6
คาจากัดความของ “ความเสีย่ งด้านเครดิต” (ย่อหน้าที ่ 5.6.5 และ 5.6.6)
ข5.6.13 บทที่ 8 ของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ ระบุว่าความเสี่ยงด้ านเครดิตเป็ น “ความเสี่ยงที่
ฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดมีต่อเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งส่งผลให้ อีกฝ่ ายหนึ่งขาดทุนทางการเงินจากการ
ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพั น ” ข้ อกาหนดตามย่ อหน้ าที่ 5.6.5.1 นั้ นเกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงที่
ผู้ อ อกนั้ น อาจไม่ ป ฏิบั ติ ต ามภาระผู ก พั น นั้ น โดยไม่ มี ค วามจ าเป็ นต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกับ ความ
น่ าเชื่อถือด้ านเครดิตของผู้ออก ตัวอย่ างเช่ น ในกรณีท่ีกิจการออกหนี้สินที่เหมือนกันทั้งที่มี
สินทรัพย์คา้ ประกันและไม่มีสนิ ทรัพย์คา้ ประกัน ความเสี่ยงด้ านเครดิตของหนี้สนิ ทั้งสองนั้นจะ
แตกต่างกัน แม้ ว่ามีผ้ ูออกคนเดียวกันก็ตาม หนี้สินที่มีสินทรัพย์คา้ ประกันจะมีความเสี่ยงด้ าน
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เครดิตของน้ อยกว่ าหนี้สินที่ไม่ มีสินทรั พย์คา้ ประกัน ความเสี่ยงด้ านเครดิตสาหรั บหนี้ สินที่มี
สินทรัพย์คา้ ประกันอาจเข้ าใกล้ ศูนย์กไ็ ด้
ข5.6.14 เพื่อวัตถุประสงค์ในการนาย่อหน้ าที่ 5.6.5.1 มาปฏิบัติ ความเสี่ยงด้ านเครดิตนั้นแตกต่างจาก
ความเสี่ยงของผลการดาเนินงานจากสินทรัพย์ท่รี ะบุไว้ ความเสี่ยงของผลการดาเนินงานจาก
สินทรัพย์ท่รี ะบุไว้ ไม่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงที่กิจการไม่สามารถยกเลิกภาระผูกพันบางอย่างได้
แต่ว่าเกี่ยวกับความเสี่ยงที่รายการสินทรั พย์ใดๆ หรื อกลุ่มสินทรัพย์น้ันจะมีผลประกอบการ
ขาดทุน (หรือขาดทุนอย่างมาก)
ข5.6.15 ตัวอย่างต่อไปนี้เป็ นความเสี่ยงจากผลการดาเนินการของสินทรัพย์ท่รี ะบุไว้
ข5.6.15.1 หนี้สินที่มีลักษณะเชื่อมต่อหน่ วย (unit-linking feature) โดยที่จานวนเงินจาก
ผู้ ล งทุ น ถู ก ก าหนดจากผลการด าเนิ น งานของสิ น ทรั พ ย์ ท่ีร ะบุ ไ ว้ หนี้ สิ น ที่ มี
ลั ก ษณะการเชื่ อ มต่ อ หน่ ว ย (unit-linking feature) ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ มู ล ค่ า
ยุ ติธรรมถือเป็ นความเสี่ยงของผลการดาเนิ น งานจากสิน ทรั พ ย์ท่ีระบุ ไว้ ไ ม่ ใช่
ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ข5.6.15.2 หนี้ สิ น ที่ อ อกโดยกิ จ การซึ่ ง มี โ ครงสร้ างเฉพาะตั ว ซึ่ ง มี ลั ก ษณะดั ง ต่ อ ไปนี้
เป็ นกิจการที่เป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายแยกต่างหากทาให้ สินทรัพย์ของกิจการ
มีการกันไว้ เพื่ อผลประโยชน์ ของนั กลงทุ นโดยเฉพาะ ถึงแม้ จะอยู่ ในสภาวะที่
ล้ มละลาย กิจการไม่สามารถทาธุรกรรมอื่นๆ และสินทรั พย์ ของกิจการนั้นไม่
สามารถนาไปจานอง จานวนเงินดังกล่าวจะเป็ นของนักลงทุนในกรณีท่สี ินทรัพย์
ได้ กั น ไว้ ส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี ส ามารถสร้ างกระแสเงิ น สดได้ เท่ า นั้ น ดั ง นั้ น
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินนั้นสะท้ อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ ผลอันเนื่องมาจากผลการดาเนินงานของสินทรัพย์สาหรับ
มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินจัดเป็ นความเสี่ยงของผลการดาเนินงานจากสินทรั พย์
ที่ระบุไว้ ไม่ใช่ความเสี่ยงด้ านเครดิต
การประเมินผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงในความเสีย่ งด้านเครดิต
ข5.6.16 เพื่อวัตถุประสงค์ในการนาย่อหน้ า ที่ 5.6.5.1 มาปฏิบัติ กิจการสามารถประมาณจานวนเงิน
ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
ความเสี่ยงด้ านเครดิตด้ วยวิธใี ดวิธหี นึ่งดังนี้
ข5.6.16.1 เป็ นจ านวนเงิ น ของการเปลี่ ยนแปลงของมู ล ค่ า ยุ ติ ธรรมที่ไ ม่ ไ ด้ เ กิด จากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดที่ทาให้ ความเสี่ยงด้ านตลาดเพิ่ มขึ้น (ดูย่อหน้ าที่
ข5.6.17 และ ข5.6.18) หรือ
ข5.6.16.2 ใช้ วิธกี ารอื่นซึ่งกิจการเชื่อว่าวิธนี ้ันสามารถแสดงจานวนเงินของการเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้ านเครดิตได้
อย่างน่าเชื่อถือ
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ข5.6.17 การเปลี่ยนแปลงในสภาวะตลาดที่ทาให้ ความเสี่ยงด้ านตลาดเพิ่ มขึ้นรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ ยอ้ า งอิง ราคาของเครื่ องมือทางการเงิน ของกิจการอื่น ราคาสิน ค้ า โภคภัณ ฑ์
อัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ หรือดัชนีราคาหรือดัชนีอตั รา
ข5.6.18 ในกรณี ท่ี มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของสภาวะตลาดที่ มี ผ ลต่ อ หนี้ สิ น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ เป็ นการ
เปลี่ ยนแปลงของอั ตราดอกเบี้ ยที่สั งเกตได้ (อั ตราอ้ างอิ ง) จ านวนเงิ นที่กล่ าวตามย่ อหน้ าที่
ข5.6.16.1 สามารถประมาณได้ ดังต่อไปนี้
ข5.6.18.1 ขั้ น ที่ ห นึ่ ง กิ จ การต้ องค านวณอั ต ราผลตอบแทนที่ แ ท้ จ ริ ง ของหนี้ สิ น ณ
วันเริ่ มรอบระยะเวลา โดยใช้ มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินและกระแสเงินสดตาม
สัญญาของหนี้สิน ณ วันเริ่มรอบระยะเวลา โดยหักจากอัตราผลตอบแทนของ
อัตราดอกเบี้ยที่สังเกตได้ (อัตราอ้ างอิง) ณ วันเริ่ มรอบระยะเวลา เพื่ อให้ ตรงกับ
องค์ประกอบเฉพาะของอัตราผลตอบแทนที่แท้ จริงของเครื่องมือทางการเงินนั้น
ข5.6.18.2 ขั้นต่อไปกิจการต้ องคานวณมูลค่าปั จจุ บันของกระแสเงินสดของหนี้สินโดยใช้
กระแสเงินสดตามสัญญาของหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา และอัตราคิดลด
เท่ากับผลรวมของ (1) อัตราดอกเบี้ยที่สังเกตได้ (อัตราอ้ างอิง) ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลา และ (2) ส่ ว นประกอบเฉพาะของอัต ราตอบแทนที่แ ท้ จ ริ ง ของ
เครื่องมือทางการเงินนั้น ตามที่พิจารณาในย่อหน้ าที่ ข5.6.18.1
ข5.6.18.3 ความแตกต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของหนี้ สิ น ณ วั น สิ้ นระยะเวลาและ
จานวนเงินที่ประมาณได้ ตามย่ อหน้ าที่ ข5.6.18.2 เป็ นการเปลี่ ยนแปลงของ
มู ลค่ า ยุ ติธรรมที่ไม่ ได้ เ กิดจากการเปลี่ ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ ยที่สังเกตได้
(อัตราอ้ างอิง) กิจการต้ องแสดงจานวนเงินดังกล่าวในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตามย่อหน้ าที่ 5.6.5.1
ข5.6.19 ตัวอย่ างในย่ อหน้ าที่ ข5.6.18 สมมติว่า การเปลี่ ยนแปลงของมู ลค่ ายุ ติธรรมที่มาจากปั จ จั ย
อื่นๆ นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้ านเครดิตหรื อการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
ดอกเบี้ยที่สังเกตได้ (อัตราอ้ างอิง) มีความแตกต่างอย่างไม่ มีนัยสาคัญ จะถือว่ าวิธีการนี้ ไม่
เหมาะสม ถ้ าการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมมาจากปั จจัยอื่นๆอย่างมีนัยสาคัญ ในกรณี
ดังกล่าว กิจการจาเป็ นต้ องใช้ วิธอี ่นื ที่จะประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง
ด้ านเครดิตของหนี้สินได้ อย่างน่าเชื่อถือ (ดูย่อหน้ าที่ ข5.6.16.2) เช่ น ในกรณีท่มี ีเครื่ องมือ
ทางการเงินที่มีอนุ พันธ์แฝง การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์แฝงจะไม่รวมใน
จานวนเงินที่แสดงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามย่อหน้ าที่ 5.6.5.1
ข5.6.20 ในการวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม วิ ธี ก ารวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที่ กิ จ การใช้ ในการพิ จ ารณาสั ด ส่ ว น
การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของหนี้ สิ น ที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงของความเสี่ ย ง
ด้ านเครดิตนั้ น กิจ การต้ องใช้ ข้อมู ลที่สามารถสังเกตได้ ท่ีมีความเกี่ยวข้ องให้ มากที่สุดและ
ใช้ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ ให้ น้อยที่สดุ
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การบัญชีป้องกันความเสีย่ ง (บทที่ 6)
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันความเสีย่ ง (หมวดที่ 6.2)
เครือ่ งมือทีเ่ ข้าเงือ่ นไข
ข6.2.1
ข6.2.2
ข6.2.3

อนุพันธ์ซ่ึงแฝงในสัญญาแบบผสมซึ่งไม่บันทึกบัญชีเป็ นรายการแยกต่างหาก กิจการไม่สามารถ
เลือกกาหนดให้ อนุพันธ์แฝงดังกล่าวเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง
ตราสารทุนที่กิจการเป็ นผู้ออกนั้นไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินของกิจการ
ดังนั้นกิจการจึงไม่สามารถเลือกกาหนดเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง
ส าหรั บ การป้ องกั น ความเสี่ ย งเงิ น ตราต่ า งประเทศ องค์ ป ระกอบของความเสี่ ย งเงิ น ตรา
ต่างประเทศของเครื่ องมือทางการเงินที่ไม่ ใช่ อนุ พันธ์ ต้ องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบั ญชี
ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สัญญาสิทธิทีก่ ิจการเป็ นผูอ้ อก

ข6.2.4

แนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับนี้ไม่ได้ จากัดสถานการณ์ท่กี ิจการอาจเลือกกาหนดให้ อนุ พันธ์ซ่ึ ง
วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนเป็ นเครื่องมือ ที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง ยกเว้ น
สัญญาสิทธิท่กี ิจการเป็ นผู้ออก (written options) บางประเภท สัญญาสิทธิท่กี ิจการเป็ นผู้ ออก
(written options) นั้นไม่เข้ าเงื่อนไขเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง เว้ นแต่เลือกกาหนดให้
สัญญาสิทธิดังกล่าวหักกลบกับสัญญาสิทธิท่กี จิ การได้ ซ้ ือมา (purchased options) รวมถึงสัญญา
สิทธิท่แี ฝงในเครื่ องมือทางการเงินอื่น (ตัวอย่างเช่ น การออกสัญญาสิทธิท่จี ะซื้อเพื่ อป้ องกัน
ความเสี่ยงในหนี้สนิ ที่อาจถูกเรียกชาระคืนก่อนครบกาหนด)
การเลือกกาหนดเครือ่ งมือทีใ่ ช้ป้องกันความเสีย่ ง

ข6.2.5

ข6.2.6

ส าหรั บ การป้ องกั น ความเสี่ ย งนอกเหนื อ จากการป้ องกั น ความเสี่ ย งเงิ น ตราต่ า งประเทศ
เมื่อกิจการเลือกกาหนดสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุ พันธ์ท่วี ัดมู ลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนเป็ นเครื่องมือ ที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง กิจการอาจเลือก
กาหนดให้ ท้งั หมดของเครื่ องมือทางการเงินดังกล่ าวเป็ นเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ยงทั้งหมด
หรือกาหนดเป็ นสัดส่วนก็ได้
เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงรายการใดรายการหนึ่งอาจเลือกกาหนดให้ เป็ นเครื่องมือ ที่ใช้
ป้ องกันความเสี่ยงสาหรับความเสี่ยงมากกว่ าหนึ่งความเสี่ยงก็ได้ โดยต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไข
ที่ว่ามีการเลือกกาหนดเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงกับฐานะความเสี่ยงที่
แตกต่างกันของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง ซึ่งรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงดังกล่าว
สามารถมีความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงที่แตกต่างกันได้

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 41/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

159

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
รายการทีม่ ีการป้องกันความเสีย่ ง (หมวดที่ 6.3)
รายการทีเ่ ข้าเงือ่ นไข
ข6.3.1

ข6.3.2

ข6.3.3

กิ จ การไม่ ส ามารถก าหนดให้ สั ญ ญาผู ก มั ด เพื่ อ ซื้ อธุ ร กิ จ ในการรวมธุ ร กิ จ เป็ นรายการที่
มี ก ารป้ องกัน ความเสี่ยง ยกเว้ น ความเสี่ยงเงิ น ตราต่ า งประเทศ เนื่ อ งจากความเสี่ยงอื่น ๆ
ไม่สามารถระบุและวัดมูลค่าได้ อย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งความเสี่ยงอื่นๆ เหล่ านั้นถือเป็ นความ
เสี่ยงทั่วไปในการดาเนินธุรกิจ
เงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส่ ว นได้ เสี ย ไม่ ส ามารถถื อ เป็ นรายการที่ มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย งใน
มูลค่ายุติธรรม เนื่องจากวิธีส่วนได้ เสียนั้นจะรับรู้กาไรหรื อขาดทุนของกิจการที่ไปลงทุนตาม
สัดส่วนการลงทุนในกาไรหรือขาดทุน แทนที่จะเป็ นการรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน ด้ วยเหตุผลเดียวกัน เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยที่นามาจัดทางบการเงินรวมก็ไม่
สามารถถือเป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงในมู ลค่ ายุ ติธรรมเช่ นกัน เนื่ องจากในการ
จัดทางบการเงินรวมนั้นกิจการรับรู้กาไรหรือขาดทุนของบริษัทย่อยในกาไรหรือขาดทุน แทนที่
จะเป็ นการรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ซึ่งจะแตกต่างจากการป้ องกัน
ความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ซึ่งเป็ นการป้ องกันความเสี่ยงในอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ไม่ใช่เป็ นการป้ องกันความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุน
ย่ อหน้ าที่ 6.3.4 อนุ ญาตให้ กิจการเลือกกาหนดรายการซึ่งเป็ นการรวมกันของฐานะเปิ ดต่อ
ความเสี่ยงและอนุพันธ์ ให้ เป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงสาหรับฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยง
โดยรวม (hedged items aggregated exposures) เมื่อมีการเลือกกาหนดรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยงดังกล่าว กิจการต้ องประเมินว่าฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงโดยรวมนั้นได้ รวมฐานะเปิ ด
ต่อความเสี่ยงและอนุ พันธ์ท่กี ่อให้ เกิดฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงรวมที่แตกต่าง โดยมีการจัดการ
ราวกับเป็ นฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงใดความเสี่ยงหนึ่ ง (หรื อกลุ่มความเสี่ยง) เป็ นการเฉพาะ
หรือไม่ กรณีดังกล่าว กิจการอาจเลือกกาหนดรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงเป็ นแบบฐานะ
เปิ ดต่อความเสี่ยงโดยรวม (aggregated exposures) ก็ได้ ตัวอย่างเช่น
ข6.3.3.1 กิจการอาจป้ องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา (ราคาซื้อเป็ นสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ) สาหรับการซื้อกาแฟที่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ในระดับสูง
มากในระยะเวลา 15 เดือนโดยใช้ สัญญาฟอร์เวิร์ดสาหรับกาแฟที่มีระยะเวลาของ
สัญ ญา 15 เดื อ น กิจ การสามารถพิ จ ารณาว่ า การซื้ อกาแฟที่มี ความเป็ นไปได้
ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมากและสัญญาฟอร์เวิร์ดสาหรับกาแฟดังกล่าว เป็ นความ
เสี่ยงเงินตราต่างประเทศสกุลดอลลาร์สหรัฐจานวนคงที่ในอีก 15 เดือนข้ างหน้ า
เพื่ อ ก าหนดเป็ นวั ตถุ ป ระสงค์ ในการบริ หารความเสี่ยง (กล่ า วคื อ เป็ นเหมื อ น
กระแสเงินสดจ่ ายในสกุ ลดอลลาร์ สหรั ฐฯจานวนคงที่ในระยะเวลาอีก 15 เดือน
ข้ างหน้ านั่นเอง)
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ข6.3.4

ข6.3.3.2 กิจการอาจป้ องกันความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศตลอดอายุสัญญาของหนี้สินสกุล
เงินตราต่ างประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ ยคงที่ 10 ปี อย่างไรก็ตาม กิจการยอมรั บ
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคงที่ในสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานสาหรั บระยะสั้น
ถึงกลางเท่านั้น (กล่าวคือ สองปี ) และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในสกุล
เงินที่ใช้ ในการดาเนิ นงานสาหรั บระยะเวลาที่เหลื อจนครบกาหนด ทุ กสองปี ณ
วั น สิ้น รอบระยะเวลาตามสัญ ญา (กล่ า วคือ มีการต่ ออายุ ทุกสองปี ) กิจการจะ
ดาเนินการเพื่อปรั บให้ เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ในอีกสองปี ข้ างหน้ า (ถ้ าระดับของ
ดอกเบี้ ยส่ ง ผลให้ กิ จ การพิ จ ารณาว่ า ควรก าหนดให้ เ ป็ นอั ต ราดอกเบี้ ยคงที่)
ในสถานการณ์ดังกล่ าว กิจการอาจเข้ าทาสัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ยจาก
อัตราดอกเบี้ยคงที่เป็ นอัตราดอกเบี้ ยลอยตัวและแลกเปลี่ ยนสกุ ลเงินโดยมีอายุ
สัญ ญา 10 ปี (10-year fixed-to-floating cross-currency interest rate swap)
โดยเปลี่ยนจากหนี้สินสกุ ลเงินต่างประเทศอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็ นหนี้ สินในสกุ ล
เงิ น ที่ใช้ ในการดาเนิ นงานอัตราดอกเบี้ ยลอยตั ว ซึ่ งสัญ ญาดั งกล่ า วทับ ซ้ อนกับ
สัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ยในระยะเวลา 2 ปี ในระยะเวลา 2 ปี นั้นจึงเกิด
เป็ นหนี้ สินสกุ ลเงิน ที่ใช้ ในการดาเนิ น งานจากหนี้ สินอัตราดอกเบี้ ยลอยตั ว เป็ น
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ในแง่ของวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารความเสี่ยง ผลลัพธ์สุทธิ
ของหนี้ สิ น ในสกุ ล เงิ น ตราต่ า งประเทศอั ต ราดอกเบี้ ยคงที่ แ ละสั ญ ญา
การแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ยจากอัตราดอกเบี้ ยคงที่เป็ นอัตราดอกเบี้ ยลอยตัว
และแลกเปลี่ยนสกุลเงินอายุสญ
ั ญา 10 ปี จะเท่ากับการมีหนี้สนิ ในสกุลเงินที่ใช้ ใน
การดาเนินงานอัตราดอกเบี้ยลอยตัวระยะเวลา 10 ปี
เมื่อเลื อกกาหนดรายการที่มีการป้ องกัน ความเสี่ยงสาหรั บฐานะเปิ ดต่ อ ความเสี่ยงโดยรวม
(aggregated exposures) กิจการต้ องพิ จารณาผลกระทบรวมจากรายการซึ่งประกอบกันเป็ น
ฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ยงโดยรวมเพื่ อวั ตถุ ประสงค์ในการประเมินประสิทธิผลในการป้ องกัน
ความเสี่ยงและวัดมูลค่าความไม่มีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
รายการซึ่งประกอบกันเป็ นฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงโดยรวมยังคงต้ องบันทึกบัญชีแยกจากกัน
ตัวอย่างเช่น
ข6.3.4.1 รับรู้อนุ พันธ์ซ่ึงเป็ นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงโดยรวม เป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สินแยก
ต่างหากโดยวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม และ
ข6.3.4.2 ถ้ าความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงถูกเลือกกาหนดขึ้นระหว่างรายการซึ่ง
ประกอบกันเป็ นฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงโดยรวม วิธีซ่ึงรวมอนุ พันธ์เป็ นส่วนหนึ่ง
ของฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงโดยรวมต้ องสอดคล้ องกับการเลือกกาหนดอนุ พันธ์
ดังกล่าวเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง ณ ระดับของฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยง
โดยรวม ตัวอย่างเช่น ถ้ ากิจการแยกองค์ประกอบราคาฟอร์เวิร์ดของอนุพันธ์จาก
ส่วนที่เลือกกาหนดให้ เป็ นเครื่องมือ ที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงสาหรั บความสัมพั นธ์
ของการป้ องกันความเสี่ยงระหว่ างรายการซึ่งประกอบกันเป็ นฐานะเปิ ดต่อความ
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ข6.3.5

ข6.3.6

เสี่ ย งโดยรวม กิ จ การก็ต้ อ งแยกองค์ ป ระกอบราคาฟอร์ เ วิ ร์ ด เมื่ อ จะต้ อ งรวม
อนุ พันธ์ดังกล่ าวเป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงอันเป็ นส่วนหนึ่งของฐานะ
เปิ ดต่อความเสี่ยงโดยรวม มิฉะนั้น ความเสี่ยงโดยรวมจะต้ องรวมเอาอนุ พันธ์เข้ า
ไว้ ท้งั หมดหรือตามสัดส่วนของอนุพันธ์
ย่อหน้ าที่ 6.3.6 กาหนดว่า ในงบการเงินรวม ความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศของรายการที่
คาดการณ์ซ่ึงเป็ นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมาก
อาจเข้ า เงื่ อนไขเป็ นรายการที่มีก ารป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงิ น สดได้ โดยมี เ งื่ อ นไขว่ า
รายการดังกล่าวต้ องอยู่ในรูปของสกุลเงินใดๆ ที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการ
ที่เข้ าทารายการดังกล่าว และความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศนั้นต้ องส่งผลกระทบต่อกาไรหรื อ
ขาดทุ นรวม สาหรั บวั ตถุ ประสงค์ดังกล่ าว กิจการที่กล่ าวถึงอาจเป็ นบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่ อ ย
บริษัทร่ วม การร่ วมการงาน หรือสาขา ก็ได้ หากความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศของรายการ
ระหว่างกันที่คาดการณ์ไว้ ไม่มีผลกระทบต่อกาไรหรื อขาดทุนรวม รายการระหว่างกันดังกล่ าว
ไม่ถือว่ าเข้ าเงื่อนไขเป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง ซึ่งโดยปกติ ได้ แก่ การจ่ ายค่าสิทธิ
การจ่ ายดอกเบี้ย หรื อการจ่ ายค่าบริ หารจัดการ ซึ่งมีก ารคิดค่าบริ การระหว่ างบริษัทในกลุ่ม
เว้ นแต่รายการดังกล่าวจะเกี่ยวข้ องกับบุคคลภายนอก แต่หากความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ
ของรายการระหว่างกันที่คาดการณ์ไว้ มีผลกระทบต่อกาไรหรือขาดทุนรวม รายการระหว่างกัน
ดังกล่าวจะถือว่าเข้ าเงื่อนไขเป็ นรายการที่มกี ารป้ องกันความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น การซื้อหรือขาย
สินค้ าที่คาดการณ์ไว้ ระหว่างบริษัทในกลุ่ม โดยที่สินค้ าดังกล่าวจะมีการขายต่อบุคคลภายนอก
ในทานองเดียวกัน รายการระหว่างกันที่คาดการณ์ไว้ ท่เี ป็ นการขายอาคารและอุปกรณ์ระหว่ าง
บริษัทในกลุ่มซึ่งเป็ นผู้ผลิตให้ แก่อกี บริษัทหนึ่งในกลุ่มซึ่ งจะใช้ ประโยชน์จากอาคารและอุปกรณ์
นั้นในการดาเนินธุรกิจ รายการดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อกาไรหรือขาดทุนรวมได้ ซึ่งอาจเกิด
จากการคิดค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นจากการใช้ สินทรั พย์น้ัน และจานวนที่รับรู้เมื่อเริ่ มแรกของ
สินทรัพย์ถาวรอาจเปลี่ยนแปลงไปหากรายการระหว่างกันที่คาดการณ์ไว้ น้ันเป็ นสกุลเงินใดๆ
ที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการที่ซ้ ืออาคารและอุปกรณ์
หากการป้ องกันความเสี่ยงของรายการที่คาดการณ์ซ่ึงเป็ นรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ที่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่จี ะเกิดขึ้นเข้ าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ผลกาไร
หรือขาดทุนใดๆ ต้ องรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือตัดออกจากกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่น
ตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 6.5.10 ในรอบระยะเวลาที่เกี่ยวข้ องหรื อในรอบระยะเวลาที่ความ
เสี่ยงเงินตราต่างประเทศของรายการที่ได้ รับการป้ องกันความเสี่ยงมีผลกระทบต่อกาไรหรื อ
ขาดทุนรวม
การเลือกกาหนดรายการทีม่ ีการป้องกันความเสีย่ ง

ข6.3.7

การกาหนดส่วนประกอบของรายการเป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง ทั้งนี้ส่วนประกอบ
ของรายการนั้นเป็ นส่วนหนึ่งของรายการทั้งหมด ดังนั้นส่วนประกอบของรายการจึงสะท้ อน
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เพี ยงความเสี่ยงบางส่วนของรายการซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่ งของความเสี่ยงหรื อสะท้ อนความเสี่ย ง
เพียงบางกรณี (ตัวอย่างเช่น เมื่อเลือกกาหนดเพียงสัดส่วนหนึ่งของรายการ เป็ นต้ น)
ส่วนประกอบความเสีย่ ง
เพื่ อ เข้ า เงื่ อ นไขเป็ นรายการที่มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย ง ส่ ว นประกอบความเสี่ ย งต้ อ งเป็ น
องค์ประกอบของรายการทางการเงินหรือหรือรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินที่สามารถระบุ
องค์ประกอบได้ แยกต่างหาก และการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดหรื อมู ลค่ายุ ติธรรมของ
รายการอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบความเสี่ยงต้ องสามารถวัดมูลค่าได้
อย่างน่าเชื่อถือ
ข6.3.9 เมื่อระบุส่วนประกอบความเสี่ยงที่เข้ าเงื่อนไขเป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง กิจการต้ อง
ประเมินส่วนประกอบความเสี่ยงดังกล่าวในบริบทของโครงสร้ างตลาดที่เฉพาะเจาะจงต่อความ
เสี่ยงหรือกลุ่มความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องและในที่ซ่ึงกิจกรรมป้ องกันความเสี่ยงเกิดขึ้น การตัดสินใจ
ดังกล่ าวจาเป็ นต้ องมีการประเมินข้ อเท็จจริ งและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้ องซึ่ งจะแตกต่างกันไป
ตามความเสี่ยงและตลาด
ข6.3.10 เมื่อเลือกกาหนดส่วนประกอบความเสี่ยงเป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง กิจการต้ อง
พิจารณาว่าส่วนประกอบความเสี่ยงได้ ถูกระบุอย่างชัดเจนในสัญญา (ส่วนประกอบความเสี่ยงที่
ระบุตามสัญญา) หรือบอกเป็ นนัยโดยเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดของ
รายการ (ส่วนประกอบความเสี่ยงที่ไม่ได้ ระบุตามสัญญา) ส่วนประกอบความเสี่ยงที่ไม่ได้ ระบุ
ตามสัญญาสามารถเกี่ยวข้ องกับรายการที่ไม่เป็ นสัญญา (ตัวอย่างเช่ น รายการที่คาดการณ์)
หรือสัญญาที่ไม่ระบุองค์ประกอบอย่างชัดเจน (ตัวอย่างเช่น สัญญาผูกมัดที่กาหนดราคาเพียง
ราคาเดียวแทนที่จะกาหนดเป็ นสูตรการคานวณราคาซึ่งอ้ างอิงข้ อมูลที่หลากหลาย) ตัวอย่างเช่น
ข6.3.10.1 กิจการ ก มีสญ
ั ญาระยะยาวเพื่อซื้อแก๊สธรรมชาติซ่ึงใช้ สตู รคานวณราคาที่ระบุตาม
สัญญาโดยอ้ างอิงจากสินค้ าโภคภัณฑ์และปัจจัยอื่น (ตัวอย่างเช่น นา้ มัน นา้ มันเตา
และองค์ประกอบอื่น เช่ น ค่าขนส่ง) กิจการ ก ป้ องกันความเสี่ยงองค์ประกอบ
ของน้ า มั น ในสั ญ ญาซื้ อดั ง กล่ า วโดยใช้ สั ญ ญาฟอร์ เ วิ ร์ ด น้ า มั น เนื่ องจาก
องค์ประกอบของน้ามันถูกระบุในข้ อกาหนดและเงื่อนไขตามสัญญาซื้อ ดังนั้น
ส่วนประกอบความเสี่ยงจึงเป็ นสิ่งที่ถูกระบุตามสัญญา อย่างไรก็ตามจากสูตรการ
คานวณราคา กิจการ ก สรุปได้ ว่าความเสี่ยงของราคานา้ มันสามารถระบุแยกได้
ต่างหาก โดยมีราคาตลาดของสัญญาฟอร์เวิร์ดนา้ มันในเวลาเดียวกัน กิจการ ก
จึงสรุปได้ ว่าความเสี่ยงของราคานา้ มันสามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ ดังนั้น
ความเสี่ยงของราคานา้ มันในสัญญาซื้อจึงสามารถเป็ นส่วนประกอบความเสี่ยงที่
เข้ าเงื่อนไขในการเลือกกาหนดเป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
ข6.3.10.2 กิจการ ข ทาการป้ องกันความเสี่ยงในการซื้อกาแฟล่ วงหน้ าโดยพิ จารณาจากการ
คาดการณ์การผลิตของกิจการ การป้ องกันความเสี่ยงจะเริ่ มและดาเนินการเป็ น
ระยะเวลาไม่เกิน 15 เดือน ก่อนการส่งมอบสินค้ าที่คาดการณ์ไว้ กิจการ ข ได้ เพิ่ม
ข6.3.8
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ปริมาณกาแฟที่ป้องกันความเสี่ยงตามกาลเวลา (ตามวันที่ส่งมอบ) โดยกิจการ ข
ใช้ สญ
ั ญา 2 ประเภท ในการจัดการความเสี่ยงในราคากาแฟ
ข6.3.10.2.1 สัญญาซื้อขายกาแฟในตลาดล่วงหน้ า และ
ข6.3.10.2.2 สัญญาซื้อกาแฟอาราบิก้าจากโคลัมเบียโดยส่งมอบมายังโรงงานที่
ระบุไว้ สัญญานี้กาหนดราคากาแฟต่อตันโดยใช้ สูตรการคานวณ
ราคา ซึ่ ง ค านวณจากราคาตามสั ญ ญาซื้ อขายกาแฟในตลาด
ล่ วงหน้ ารวมกับราคาส่วนแตกต่ างคงที่แ ละค่ าบริ การขนส่ งผัน
แปร สัญญาซื้อกาแฟเป็ นสัญญาที่มีภาระโดยกิจการ ข ที่จะต้ อง
รับภาระให้ มีการส่งมอบกาแฟเกิดขึ้นจริง
การเข้ า ท าสั ญ ญาสั่ ง ซื้ อกาแฟส าหรั บ การส่ ง มอบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ฤดู เ ก็บ เกี่ ย ว
ในปั จ จุ บั น อนุ ญ าตให้ กิจการ ข กาหนดราคาส่วนต่ างระหว่ า งคุ ณ ภาพจริ งของ
กาแฟที่ซ้ ื อ (กาแฟอาราบิ ก้าจากโคลั มเบี ย) กับคุ ณภาพมาตรฐานที่เป็ นเกณฑ์
อ้ างอิงของสัญญาซื้อขายในตลาดล่วงหน้ าเป็ นราคาคงที่ อย่างไรก็ตาม สาหรับการ
ส่งมอบที่เกี่ยวข้ องกับฤดู เก็บเกี่ยวถัดไป ตลาดยังไม่ เปิ ดให้ ทาสัญญาการสั่งซื้อ
กาแฟ ดังนั้นราคาส่วนต่างดังกล่าวจึงไม่สามารถกาหนดได้ กิ จการ ข ใช้ สัญญา
การซื้ อขายกาแฟในตลาดล่ ว งหน้ า ในการป้ องกัน ความเสี่ยงในราคากาแฟที่มี
เกณฑ์อ้างอิงคุณภาพเป็ นองค์ประกอบสาหรับความเสี่ยงในราคากาแฟของฤดูเก็บ
เกี่ยวปั จ จุ บั นเช่ น เดี ยวกับฤดู เก็บเกี่ยวถั ดไป กิจ การ ข ได้ พิ จ ารณาว่ ากิจการมี
ความเสี่ ย ง 3 ด้ า น ความเสี่ ย งในราคากาแฟที่ ส ะท้ อ นเกณฑ์ อ้ า งอิ ง คุ ณ ภาพ
ความเสี่ยงจากราคากาแฟที่สะท้ อนความแตกต่ างระหว่ างราคากาแฟที่มีเกณฑ์
อ้ างอิงคุณภาพมาตรฐานกับราคากาแฟที่เป็ นกาแฟอาราบิก้าจากโคลั มเบี ยที่ได้
รับส่งมอบจริงและราคาค่าขนส่งที่ผันแปร หลังจากที่กิจการ ข เข้ าทาสัญญาสั่งซื้อ
กาแฟสาหรั บการส่งมอบที่เกี่ยวข้ องกับฤดูเก็บเกี่ยวปั จจุ บัน ความเสี่ยงในราคา
กาแฟที่สะท้ อนเกณฑ์อ้า งอิงคุ ณ ภาพเป็ นส่วนประกอบความเสี่ยงที่ระบุ ไว้ ต าม
สัญญาเนื่องจากสูตรการคานวณราคาได้ รวมการปรับราคาตามดัชนีราคาสัญญาซื้อ
ขายกาแฟในตลาดล่ วงหน้ า กิจการ ข สรุปได้ ว่าส่วนประกอบความเสี่ยงสามารถ
ระบุ อ งค์ ป ระกอบแยกได้ ต่ า งหากและสามารถวั ด มู ล ค่ า ได้ อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ
สาหรั บ การส่ ง มอบที่เ กี่ ยวข้ อ งกับ ฤดู เ ก็บ เกี่ ย วถั ดไป กิจ การ ข ยั งไม่ สามารถ
เข้ าทาสัญญาซื้อกาแฟ (กล่ าวคือ การส่งมอบดังกล่ าวเป็ นรายการที่คาดการณ์)
ดังนั้นความเสี่ยงในราคากาแฟที่สะท้ อนเกณฑ์อ้างอิงคุณภาพถือเป็ นส่วนประกอบ
ความเสี่ ย งที่ไ ม่ มี สั ญ ญา การวิ เ คราะห์ ข องกิ จ การ ข เรื่ อ งโครงสร้ า งตลาดได้
คานึงถึงวิธีตีราคากาแฟเฉพาะเจาะจงที่ท้ายสุดกิจการ ข ได้ รับ ดังนั้นตามเกณฑ์ท่ี
มีการวิเคราะห์โครงสร้ างตลาดนี้ กิจการ ข สรุปได้ ว่ารายการที่คาดการณ์ได้ รวม
ความเสี่ยงในราคากาแฟที่สะท้ อนเกณฑ์อ้างอิงคุ ณภาพตามส่วนประกอบความ
เสี่ยงที่สามารถระบุ อ งค์ประกอบได้ แ ยกต่ า งหากและสามารถวั ดมู ลค่ า ได้ อ ย่ า ง
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น่าเชื่อถือถึงแม้ จะไม่มีการกาหนดเป็ นสัญญา ดังนั้นกิจการ ข อาจเลือกกาหนด
ความสัมพั น ธ์ของการป้ องกัน ความเสี่ยงตามพื้ นฐานส่ ว นประกอบความเสี่ ย ง
(สาหรั บความเสี่ยงในราคากาแฟที่สะท้ อนเกณฑ์อ้างอิงคุณภาพ) สาหรั บสัญญา
ซื้อกาแฟรวมถึงรายการซื้อที่คาดการณ์ไว้
ข6.3.10.3 กิจการ ค ป้ องกันความเสี่ยงส่วนหนึ่งของการซื้อนา้ มันเครื่ องบินตามการบริ โภค
ของกิจการที่คาดการณ์เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือนก่อนการส่งมอบและเพิ่ ม
ปริมาณในการป้ องกันความเสี่ยงตามกาลเวลา กิจการ ค ป้ องกันความเสี่ยงโดยใช้
สัญญาหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับรอบระยะเวลาการป้ องกันความเสี่ยงซึ่งเป็ น
ผลมาจากสภาพคล่ องของตลาดอนุ พั นธ์ สาหรั บรอบระยะยาว (12-24 เดือน)
กิ จ การ ค ใช้ สั ญ ญาน้า มั น ดิ บ เนื่ อ งจากมี ส ภาพคล่ อ งเพี ย งพอ ส าหรั บ รอบ
ระยะเวลา 6-12 เดื อ น กิ จ การ ค ใช้ อ นุ พั น ธ์ น้า มั น เนื่ อ งจากมี ส ภาพคล่ อ งที่
เพียงพอ สาหรับรอบระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน กิจการ ค ใช้ สัญญานา้ มันเครื่องบิน
การวิ เคราะห์ ของกิจการ ค เกี่ยวกับโครงสร้ างตลาดนา้ มันและผลิตภัณฑ์นา้ มัน
และการประเมิ น ผลที่ ส อดคล้ องกั บ ข้ อ เท็จ จริ ง และสถานการณ์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ ง
ดังต่อไปนี้
ข6.3.10.3.1 กิจการ ค ดาเนินธุรกิจในด้ านภูมิศาสตร์โดยใช้ นา้ มันดิบเบรนท์
เป็ นเกณฑ์อ้ า งอิง น้า มั น ดิ บ เป็ นเกณฑ์อ้ างอิงวั ตถุ ดิบที่ก ระทบ
ราคาผลิ ต ภั ณ ฑ์น้า มั น กลั่ น หลายชนิ ด เนื่ อ งจากน้า มั น ดิ บ เป็ น
วัตถุดิบพื้นฐาน นา้ มันเป็ นเกณฑ์อ้างอิงสาหรับผลิตภัณฑ์นา้ มัน
กลั่นซึ่งใช้ เป็ นข้ อมูลอ้ างอิงในการกาหนดราคานา้ มันกลั่นทั่วไป
ซึ่ งราคานี้ มีผลกระทบต่ อตราสารอนุ พั นธ์ทางการเงินประเภท
ต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ ตลาน้ามั นดิบและผลิ ตภัณฑ์น้า มัน กลั่ น ที่
กิจการ ค ดาเนินธุรกิจอยู่ ตราสารอนุ พันธ์ทางการเงินดังกล่ าว
ได้ แก่
 สัญญาซื้อขายนา้ มันดิบล่วงหน้ าที่อ้างอิงกับนา้ มันดิบเบรนท์
 สัญญาซื้อขายนา้ มันล่วงหน้ าซึ่งใช้ เป็ นข้ อมูลอ้ างอิงในการ
กาหนดราคานา้ มันกลั่น ตัวอย่างเช่น อนุพันธ์ส่วนต่างของ
น้ า มั น เครื่ องบิ น (jet fuel spread derivative) ซึ่ งช่ ว ย
ชดเชยราคาส่วนต่างระหว่างราคานา้ มันเครื่องบินกับราคา
นา้ มันมาตรฐานและ
 อนุ พั นธ์ ส่ วนต่ างราคาน้ามั นมาตรฐาน (อนุ พั นธ์ ส าหรั บ
ส่ ว นต่ า งราคาระหว่ า งน้ า มั น ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ า มั น
สาเร็จรูป (กาไรจากผลิตภัณฑ์น้ามันกลั่น)) ที่อ้างอิงจาก
นา้ มันดิบเบรนท์
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ข6.3.10.3.2 การก าหนดราคาผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้า มั น กลั่ น จะไม่ ข้ ึ นกั บ น้า มั น ดิ บ
เฉพาะเจาะจงใดๆ ที่ถูกกลั่นมาจากโรงกลั่นนา้ มันเฉพาะเจาะจง
เนื่องจากผลิตภัณฑ์นา้ มันกลั่น (เช่น นา้ มันหรือนา้ มันเครื่องบิน)
เป็ นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
ดังนั้นกิจการ ค สรุปว่ าความเสี่ยงในราคาซื้อนา้ มันเครื่องบินได้ รวมส่วนประกอบ
ความเสี่ยงในราคาของนา้ มันดิบซึ่งมาจากความเสี่ยงในราคานา้ มันดิบเบรนท์และ
ราคาน้ามัน แม้ ว่าน้ามันดิบและน้า มันไม่ ถูกระบุไว้ ในข้ อตกลงตามสัญ ญาใดๆ
กิจการ ค สรุปว่าองค์ประกอบความเสี่ยงทั้งสองนี้สามารถระบุองค์ประกอบแยก
ได้ ต่างหากและสามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือแม้ ว่าจะไม่ได้ ระบุไว้ ในสัญญา
ดังนั้น กิจการ ค อาจเลือกกาหนดความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงสาหรับ
การซื้อนา้ มันเครื่องบินที่คาดการณ์ไว้ ตามเกณฑ์ส่วนประกอบความเสี่ยง (สาหรับ
นา้ มันดิบและนา้ มัน) การวิเคราะห์น้ ียังสามารถอธิบายเพิ่ มเติมได้ ตัวอย่างเช่ น
หากกิจการ ค ใช้ อนุพันธ์นา้ มันดิบที่อ้างอิงกับนา้ มันดิบดับบลิวทีไอ (West Texas
Intermediate (WTI)) การเปลี่ยนแปลงของราคาส่วนต่างระหว่างนา้ มันดิบเบรนท์
กับนา้ มันดิบดับบลิวทีไออาจเป็ นเหตุทาให้ การป้ องกันความเสี่ยงไม่มีประสิทธิผล
ข6.3.10.4 กิจการ ง ถือตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ยคงที่ ตราสารนี้ถูกออกในสภาพแวดล้ อม
ที่ตลาดมีตราสารหนี้ท่ลี ักษณะคล้ ายคลึงกันส่วนมากมีการเปรี ยบเทียบอัตราส่วน
ต่างของตราสารหนี้กบั อัตราอ้ างอิง (เช่น LIBOR) และในสภาพแวดล้ อมดังกล่าว
ตราสารที่มีอัตราดอกเบี้ ยลอยตั ว โดยปกติแล้ วจะมี การอ้ า งอิงกับ อัตราอ้ า งอิ ง
สัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ยโดยส่วนใหญ่ จ ะใช้ จั ดการความเสี่ยงในอัตรา
ดอกเบี้ยตามอัตราอ้ างอิงโดยไม่คานึงถึงอัตราส่วนต่างของตราสารหนี้กับ อัตรา
อ้ า งอิ ง ราคาของตราสารหนี้ อั ต ราดอกเบี้ ยคงที่ จ ะผั น แปรโดยตรงตามการ
เปลี่ ย นแปลงของอั ต ราอ้ า งอิ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น กิ จ การ ง สรุ ป ว่ า อั ต ราอ้ า งอิ ง เป็ น
องค์ประกอบที่สามารถระบุได้ แยกต่างหากและวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ ดังนั้น
กิ จ การ ง อาจเลื อ กก าหนดความสั ม พั น ธ์ ข องการป้ องกั น ความเสี่ ย งส าหรั บ
ตราสารหนี้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ตามพื้นฐานของส่วนประกอบความเสี่ยงที่เป็ นความ
เสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอ้ างอิง
ข6.3.11 เมื่ อ เลื อ กก าหนดส่ ว นประกอบความเสี่ ย งเป็ นรายการที่ มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย งให้ ถื อ
ปฏิบัติการบัญชีป้องกันความเสี่ยงกับส่วนประกอบความเสี่ยงนั้นเช่ นเดียวกับที่ถือปฏิบัติกับ
รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งมิได้ เป็ นส่วนประกอบความเสี่ยง ตัวอย่างเช่ น การ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติถูรวมถึงความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงต้ องเป็ นไป
ตามข้ อกาหนดของการมีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยง และมีการวัดมูลค่าและรับรู้การ
ป้ องกันความเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิผล
ข6.3.12 กิจการยังสามารถเลื อกกาหนดให้ การเปลี่ ยนแปลงในกระแสเงินสดหรื อมู ลค่ ายุ ติธรรมของ
รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงที่เป็ นไปในทิศทางที่สูงกว่าหรือต่ากว่าราคาหรือตัวแปรอื่นที่
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ระบุไว้ (ความเสี่ยงทางเดียว (one-sided risk)) เป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงมูลค่าที่
แท้จริง (intrinsic value) ของสัญญาสิทธิท่กี ิจการซื้อมาซึ่งเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง
(สมมุติว่าตราสารนี้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินต้ นเหมือนกับความเสี่ยงที่เลือกกาหนด) ซึ่งไม่ใช่ส่วน
ของมูลค่าตามเวลา จะสะท้ อนความเสี่ยงด้ านเดียวในรายการที่ได้ รับการป้ องกันความเสี่ยง
ตัวอย่างเช่น กิจการสามารถเลือกกาหนดความแปรปรวนของกระแสเงินสดในอนาคตอันเป็ น
ผลกระทบมาจากการเพิ่ มขึ้นของราคาซื้อสินค้ าโภคภัณฑ์ท่คี าดการณ์ไว้ ในสถานการณ์เช่นนี้
กิจการเลือกกาหนดเฉพาะกระแสเงินสดที่ขาดทุนจากการเพิ่มขึ้นของราคาที่สูงกว่าระดับที่ระบุ
ไว้ เป็ นรายการที่ได้ รับการป้ องกันความเสี่ยง การป้ องกันความเสี่ยงไม่รวมมูลค่าตามเวลาของ
สัญญาสิทธิท่กี จิ การซื้อมา เนื่องจากมูลค่าตามเวลาไม่เป็ นองค์ประกอบของรายการที่คาดการณ์
ที่ส่งผลกระทบต่อกาไรและขาดทุน
ข6.3.13 มีข้อสันนิษฐานที่สามารถโต้ แย้ งว่า หากไม่มีการระบุความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้ อไว้ ในสัญญา
ความเสี่ยงนั้นจะไม่สามารถระบุเป็ นส่วนประกอบที่ได้ แยกต่างหากและไม่สามารถวัดมูลค่าได้
อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งทาให้ ไม่สามารถเลือกกาหนดให้ เป็ นส่วนประกอบความเสี่ยงของเครื่องมือ
ทางการเงิน อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ท่จี ากัด มีความเป็ นไปได้ ท่จี ะระบุส่วนประกอบความ
เสี่ยงในความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้ อเป็ นความเสี่ยงที่สามารถระบุองค์ประกอบได้ แยกต่างหาก
และสามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ ทั้งนี้เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็ นกรณีท่มี ีลักษณะเฉพาะ
ของสภาพแวดล้ อมในภาวะเงินเฟ้ อและตลาดตราสารหนี้ท่เี กี่ยวข้ อง
ข6.3.14 ตัวอย่างเช่ น กิจการออกตราสารหนี้ในสภาพแวดล้ อมที่พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อ (inflationlinked bonds) โดยมีปริ มาณและโครงสร้ างอัตราผลตอบแทนที่ส่งผลให้ เกิดตลาดที่มีสภาพ
คล่องเพียงพอที่อนุ ญาตให้ มีห้ ุนกู้ท่มี ีโครงสร้ างอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริ ง
แบบที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งในแต่ละสกุลเงินนั้น สภาวะเงินเฟ้ อเป็ นปัจจัยที่เกี่ยวข้ องที่มีการ
พิ จารณาแยกต่ างหากในแต่ละตลาดตราสารหนี้ ในสถานการณ์ดังกล่ าวส่วนประกอบความ
เสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้ อสามารถกาหนดได้ โดยการคิดลดกระแสเงินสดของตราสารหนี้ท่มี ีการ
ป้ องกันความเสี่ยงโดยใช้ โครงสร้ างอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงที่ไม่มีการจ่าย
ดอกเบี้ย (กล่ าวคือ กรณีคล้ ายกั บการกาหนดองค์ประกอบอัตราดอกเบี้ ยที่ปราศจากความ
เสี่ยง) แต่โดยส่วนมากส่วนประกอบความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้ อไม่สามารถระบุองค์ประกอบ
ได้ แยกต่างหากและไม่สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ ตัวอย่างเช่น กิจการออกตราสารหนี้
อัตราดอกเบี้ยปกติในสภาพแวดล้ อมที่ตลาดสาหรั บพั นธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อที่มีสภาพคล่ อ ง
ไม่เพียงพอที่จะอนุญาตให้ มีโครงสร้ างอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงแบบที่ไม่มี
การจ่ายดอกเบี้ย ในกรณีน้ ีการวิเคราะห์โครงสร้ างตลาดรวมถึงปั จจัยและสถานการณ์ ต่า งๆ
ไม่เอื้อให้ กิจการสรุปว่ าสภาวะเงินเฟ้ อเป็ นปั จจัยเกี่ยวข้ องที่ตลาดตราสารหนี้จะพิ จารณาแยก
ต่างหาก ดังนั้นกิจการจึงไม่สามารถจัดการกับข้ อสันนิษฐานที่ยังมีข้อโต้ แย้ งเรื่องความเสี่ยงจาก
สภาวะเงิ น เฟ้ อที่ไ ม่ มีก ารระบุ ในสัญ ญา ไม่ สามารถระบุ อ งค์ ป ระกอบแยกต่ า งหากและไม่
สามารถวัดมูลค่าอย่างน่ าเชื่อถือ ส่วนประกอบความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้ อจึงไม่เข้ าเงื่อนไข
เป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง กรณีน้ ีถูกนามาถือปฏิบัติโดยไม่คานึงถึงเครื่องมือที่ใช้
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ป้ องกันความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้ อที่กจิ การได้ เข้ าทารายการจริงแล้ ว กล่าวโดยเฉพาะ กิจการ
ไม่สามารถกระทาเพียงคานวณระยะเวลาผลตอบแทนและเงื่อนไขของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกัน
ความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้ อจริงโดยการใช้ ระยะเวลาผลตอบแทนและเงื่อนไขดังกล่าวอ้ างอิง
กับตราสารหนี้อตั ราดอกเบี้ยปกติได้
ข6.3.15 ส่วนประกอบความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้ อที่ระบุตามสัญญาของกระแสเงินสดของพั นธบั ตร
ชดเชยเงินเฟ้ อ (สมมุติว่าไม่มีข้อกาหนดให้ บันทึกบัญชีอนุพันธ์แฝงเป็ นรายการแยกต่างหาก)
สามารถระบุองค์ประกอบได้ แยกต่างหากและสามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือได้ ตราบใดที่
ส่วนประกอบความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้ อไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดอื่นของพันธบัตรนั้น
องค์ประกอบของจานวนเงินทีก่ าหนดไว้
ข6.3.16 องค์ประกอบของจานวนเงินที่กาหนดไว้ ที่สามารถเลือกกาหนดให้ เป็ นรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยงตามความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงมีสองประเภท คือ องค์ประกอบนั้นเป็ น
สัดส่วนของรายการทั้งหมดหรือเป็ นส่วนประกอบลาดับชั้น (layer component) ประเภทของ
องค์ประกอบมีผลต่อผลลัพธ์ทางบัญชี ดังนั้น กิจการควรเลือกกาหนดองค์ประกอบ เพื่อให้
การจัดทาบัญชีสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงของกิจการ
ข6.3.17 ตัวอย่างเช่น องค์ประกอบที่เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 50 ของกระแสเงินสดตามสัญญาเงินกู้
ข6.3.18 ส่วนประกอบลาดับชั้นอาจถูกระบุได้ จากกลุ่มประชากรเปิ ดที่เฉพาะเจาะจงหรือจากจานวนเงิน
ที่กาหนดไว้ ตามที่ระบุ ตัวอย่างดังนี้
ข6.3.18.1 ส่วนของปริ มาณธุรกรรมที่เป็ นตัวเงิน ตัวอย่างเช่ น กระแสเงินสดจากการขายที่
เป็ นเงินตราต่ างประเทศจานวน 10 ซึ่ งถัดจาก 20 แรก สาหรั บรายการของเดือน
มีนาคม 255X
ข6.3.18.2 ส่ ว นของปริ ม าณทางกายภาพ ตั ว อย่ า งเช่ น ชั้ น ล่ า งสุ ด ของแก๊ ส ธรรมชาติ ท่ี
วัดปริมาณได้ 5 ล้ านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถูกเก็บรักษาไว้ ในสถานที่ กขค
ข6.3.18.3 ส่วนของปริ มาณทางกายภาพหรื อปริมาณธุรกรรมอื่น ตัวอย่างเช่ น น้ามัน 100
บาร์ เร็ลแรกที่ซ้ ื อในเดือนมิถุนายน 255X หรื อ ยอดขายของกระแสไฟฟ้ า 100
เมกกะวัตต์แรกในเดือนมิถุนายน 255X หรือ
ข6.3.18.4 ล าดั บ ชั้ น จากจ านวนเงิ น ที่ ก าหนดไว้ ของรายการที่ มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย ง
ตัวอย่างเช่น 80 ล้ านสุดท้ ายของสัญญาผูกมัดมูลค่า 100 ล้ าน ระดับชั้นล่างสุด
20 ล้ านของพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยคงที่มูลค่า 100 ล้ าน หรือระดับชั้นสูงสุด 30
ล้ านจากตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ ยคงที่ จานวนเงินรวม 100 ล้ าน ที่สามารถจ่ าย
ล่วงหน้ าได้ ในราคายุติธรรม (จานวนเงินที่กาหนดไว้ ตามที่ระบุคือ 100 ล้ าน)
ข6.3.19 หากส่วนประกอบลาดับชั้นถูกเลือกกาหนดในการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม กิจการ
ต้ องกาหนดส่วนประกอบนั้นจากจานวนเงินที่กาหนดไว้ ตามที่ระบุ ในการปฏิบัติตามข้ อกาหนด
เกี่ยวกับการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมที่เข้ าเงื่อนไข กิจการต้ องวัดมูลค่ารายการที่มี
การป้ องกันความเสี่ยงใหม่ สาหรั บการเปลี่ ยนแปลงของมู ลค่ ายุ ติธรรม (กล่ าวคือ วั ดมู ลค่ า
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รายการใหม่ เพื่อหามูลค่ายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเสี่ยงที่มีการป้ องกัน) การปรับปรุง
รายการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมต้ องรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนก่อนที่จะถูกตัดรายการ
ดั ง นั้ น กิ จ การจ าเป็ นต้ อ งติ ด ตามถึ ง รายการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ รายการปรั บ ปรุ ง การป้ องกั น
ความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว สาหรับส่วนประกอบลาดับชั้นในการป้ องกันความเสี่ยงใน
มู ลค่ ายุ ติธรรม กิจการต้ องติดตามจานวนเงินที่กาหนดไว้ ตามที่ระบุ เช่ น ในย่ อหน้ าที่ ข6.3.18.4
จานวนเงินที่กาหนดไว้ ตามที่ระบุท้งั หมดของ 100 ล้ านจะต้ องมีการติดตามเพื่ อที่จะกาหนด
ระดับชั้นล่างสุด 20 ล้ าน หรือระดับชั้นสูงสุด 30 ล้ าน
ข6.3.20 ส่วนประกอบลาดับชั้นที่รวมสิทธิในการชาระเงินก่อนครบกาหนดไม่มีคุณสมบัติท่จี ะถูกเลื อก
กาหนดให้ เป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม หากมูลค่ายุติธรรมของสิทธิ
ในการชาระเงินก่อนครบกาหนดนั้นได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงที่มีการ
ป้ องกัน ยกเว้ นการเลือกกาหนดระดับชั้นได้ รวมผลกระทบของสิทธิในการชาระเงินก่อนครบ
กาหนดที่เกี่ยวข้ อง เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและกระแสเงินสดทัง้ หมดของรายการ
ข6.3.21 หากองค์ประกอบกระแสเงินสดของรายการทางการเงินและรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน
ถู ก เลื อ กก าหนดให้ เ ป็ นรายการที่มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ยง องค์ป ระกอบดังกล่ า วจะต้ อ งมี
ค่าน้ อยกว่าหรือเท่ากันกับกระแสเงินสดรวมของรายการทั้งรายการ อย่างไรก็ตามกระแสเงินสด
รวมของรายการดังกล่าวอาจถูกเลือกกาหนดให้ เป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงและมีการ
ป้ องกันความเสี่ยงเพียงความเสี่ยงเดียว (ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงเฉพาะที่เป็ นไปตามการ
เปลี่ยนแปลงใน LIBOR หรือเกณฑ์อ้างอิงราคาสินค้ าโภคภัณฑ์)
ข6.3.22 ตัวอย่างเช่ น กรณีหนี้สินทางการเงินที่อัตราดอกเบี้ ยที่แท้ จริ งต่อปี ต่ากว่ า LIBOR กิจการไม่
สามารถเลือกกาหนด
ข6.3.22.1 องค์ประกอบหนี้สินให้ เท่ากับดอกเบี้ย LIBOR (รวมกับเงินต้ นในกรณีท่เี ป็ นการ
ป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม) และ
ข6.3.22.2 องค์ประกอบคงเหลือติดลบ
ข6.3.23 อย่างไรก็ตามในกรณีท่หี นี้สนิ ทางการเงินอัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่อตั ราดอกเบี้ยที่แท้ จริงต่อปี มีค่า
(ตัวอย่ า งเช่ น ) ต่ า กว่ า LIBOR ร้ อยละ 1 กิจ การสามารถเลื อ กก าหนดเป็ นรายการที่มีก าร
ป้ องกันความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าหนี้สินทั้งหมด (คือ เงินต้ นรวมกับดอกเบี้ ยที่
LIBOR – 1%) ไปตามการเปลี่ ย นแปลงของ LIBOR หากเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่มี อั ตรา
ดอกเบี้ยคงที่มีการป้ องกันความเสี่ยงในบางช่วงเวลาภายหลังจากวันเริ่มต้ นและอัตราดอกเบี้ย
มีการเปลี่ยนแปลงไปในเวลาเดียวกัน กิจการสามารถเลือกกาหนดส่วนประกอบความเสี่ยงให้ มี
ค่าเท่ากับอัตราอ้ างอิงที่สูงกว่ าอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาของรายการที่จ่ายไป กิจการสามารถ
กระทาโดยมีเงื่อนไขว่าอัตราอ้ างอิงต้ องมีค่าน้ อยกว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริ งต่อปี ที่ถูกคานวณ
ตามสมมติฐานที่ว่ากิจการได้ ทาการซื้อเครื่ องมือทางการเงินนั้นในวันแรกที่เครื่องมือถูกเลือก
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กาหนดให้ เป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงทางการเงิน ตัวอย่างเช่น สมมติว่ากิจการออก
สินทรัพย์ทางการเงินอัตราดอกเบี้ยคงที่ 100 ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงต่อปี เท่ากับร้ อยละ 6
และขณะที่ LIBOR มีค่าเท่ากับร้ อยละ 4 หลั งจากนั้ นกิจการได้ ทาการป้ องกันความเสี่ยงใน
สินทรัพย์เมื่อ LIBOR มีค่าเพิ่มขึ้นเป็ นร้ อยละ 8 และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์มีค่าลดลง
เหลื อ 90 กิ จ การค านวณว่ า หากซื้ อสิ น ทรั พ ย์ ใ นวั น ที่ กิ จ การได้ เ ลื อ กก าหนดความเสี่ ย งที่
เกี่ยวข้ องกับอัตราดอกเบี้ ย LIBOR ให้ เป็ นรายการที่มีการป้ องกันทางการเงินเป็ นครั้ งแรก
อัตราผลตอบแทนที่แท้ จริ งของสินทรั พย์ท่พี ิ จารณาจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ล่าสุดจะ
เท่า กับ 90 หรื อ คิดเป็ นร้ อ ยละ 9.5 เนื่ องจาก LIBOR มีค่า น้ อยกว่ า อัตราผลตอบแทนนั้ น
กิจการสามารถเลือกกาหนดองค์ประกอบ LIBOR ที่ร้อยละ 8 ซึ่งประกอบด้ วยส่วนของกระแส
เงินสดจากดอกเบี้ยตามสัญญาและส่วนของส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมปัจจุบัน (คื อ 90)
และจานวนเงินชาระคืนในวันครบกาหนด (คือ 100)
ข6.3.24 หากหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร ตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบี้ย LIBOR 3 เดือน
หักร้ อยละ 0.2 (ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยขั้นต่าเท่ากับศูนย์) กิจการสามารถเลือกกาหนดให้
การเปลี่ ยนแปลงในกระแสเงินสดของหนี้ สินทั้งหมดเป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ย ง
(กล่ า วคือ LIBOR 3 เดือ น ลบ ร้ อยละ 0.20 ที่ร วมอัตราต่ า สุด) ซึ่ งเปลี่ ยนแปลงไปตาม
การเคลื่อนไหวของ LIBOR ดังนั้น ตราบเท่าที่เส้ นผลตอบแทนล่วงหน้ าของ LIBOR 3 เดือน
ภายในช่วงระยะเวลาที่เหลือของอายุสญ
ั ญาหนี้สนิ ดังกล่าว ไม่ต่าไปกว่าร้ อยละ 0.2 รายการที่มี
การป้ องกันความเสี่ยงก็ยังจะคงมีความแปรปรวนในกระแสเงินสดที่เท่ากับหนี้สินที่มีอัตรา
ดอกเบี้ ยที่ LIBOR 3 เดื อ น ที่ บ วกส่ ว นต่ า งขั้ น ต่ า ที่ ร้ อยละศู น ย์ ห รื อ ส่ ว นต่ า งที่ เ ป็ นก าไร
(positive spread) อย่างไรก็ตาม หากเส้ นผลตอบแทนล่ วงหน้ าของ LIBOR 3 เดือนภายใน
ช่วงระยะเวลาที่เหลือของอายุสญ
ั ญาหนี้สนิ ดังกล่าว (หรือบางส่วนของหนี้สินดังกล่าว) มีระดับ
ต่ากว่าร้ อยละ 0.2 รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงก็จะมีความแปรปรวนในกระแสเงินสดต่า
กว่าหนี้สนิ ที่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ LIBOR 3 เดือน ที่บวกส่วนต่างขั้นต่าที่ร้อยละศูนย์หรือส่วนต่าง
ที่เป็ นกาไร (positive spread)
ข6.3.25 มีตัวอย่างที่คล้ ายคลึงกันเกี่ยวกับรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน คือ นา้ มันดิบประเภทหนึ่ง
จากแหล่งนา้ มันหนึ่งที่ราคาถูกกาหนดโดยเทียบกับนา้ มันดิบอ้ างอิง หากกิจการขายนา้ มันดิบ
โดยกาหนดราคาตามสูตรคานวณที่กาหนดในสัญญาที่ราคานา้ มันดิบอ้ างอิงต่อบาร์เรลลบ 100
โดยมี ร าคาขั้ น ต่ า อยู่ ท่ี 15 กิจ การสามารถเลื อกกาหนดความแปรปรวนของกระแสเงิ น สด
ทั้งหมดภายใต้ สัญญาซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคานา้ มันดิบอ้ างอิงให้ เป็ นรายการที่มีการ
ป้ องกันความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม กิจการไม่สามารถเลือกกาหนดองค์ประกอบความเสี่ยงที่มีค่า
เท่ากับการเปลี่ ยนแปลงทั้งหมดในราคานา้ มันดิบอ้ างอิงได้ ดังนั้ นตราบใดที่ราคาฟอร์เวิร์ด
(สาหรับแต่ละการส่งมอบ) ไม่ลดลงต่ากว่า 25 รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงจะมีความ
แปรปรวนในกระแสเงินสดเท่ากับนา้ มันดิบที่ขายที่ราคานา้ มันดิบอ้ างอิง (หรือ มีส่วนต่างราคา
เป็ นบวกร่วมด้ วย) อย่างไรก็ตาม หากราคาฟอร์เวิร์ดสาหรับการส่งมอบลดลงต่ากว่า 25 รายการ
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ที่มีการป้ องกันความเสี่ยงจะมีความแปรปรวนในกระแสเงินสดต่ากว่ านา้ มันดิบที่ขายที่ราคา
นา้ มันดิบอ้ างอิง (หรือ มีส่วนต่างราคาเป็ นบวกร่วมด้ วย)
การเข้าเงือ่ นไขการบัญชีป้องกันความเสีย่ ง (หมวดที่ 6.4)
ประสิทธิผลในการป้องกันความเสีย่ ง
ข6.4.1

ข6.4.2

ข6.4.3

ประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงคือ เมื่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือในกระแส
เงินสดของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงหักกลบกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรื อ
กระแสเงินสดของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง (ตัวอย่างเช่น เมื่อรายการที่มกี ารป้ องกัน
ความเสี่ยงเป็ นส่วนประกอบความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดที่
เกี่ยวข้ องของรายการจะถือ ว่ าเป็ นความเสี่ยงที่มีการป้ องกัน) การป้ องกันความเสี่ยงที่ไม่ มี
ประสิทธิผลคือเมื่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรื อในกระแสเงินสดของเครื่ องมือที่ใช้
ป้ องกันความเสี่ยงมีค่ามากกว่าหรือน้ อยกว่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือในกระแส
เงินสดของรายการที่มกี ารป้ องกันความเสี่ยง
เมื่ อ เลื อ กก าหนดความสั ม พั น ธ์ ข องการป้ องกั น ความเสี่ ย งที่ด าเนิ น ต่ อ เนื่ อ ง กิ จ การต้ อ ง
วิเคราะห์สาเหตุท่กี ่อให้ เกิดการป้ องกันความเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิผลที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อ
ความสัมพั นธ์ระหว่ างระยะเวลาของการป้ องกันความเสี่ยงดังกล่ าว การวิเคราะห์น้ ี (รวมถึง
ข้ อมูลใหม่ตามที่กล่ าวในย่อหน้ าที่ ข6.5.21 ที่เกิดจากการปรั บสมดุ ลของความสัมพั น ธ์ของ
การป้ องกันความเสี่ยง) ถือเป็ นเกณฑ์สาหรั บกิจการในการประเมินว่ าเป็ นไปตามข้ อกาหนด
ความมีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงที่กจิ การจะต้ องปฏิบัติตาม
เพื่อความชัดเจน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแทนคู่สัญญาเดิมด้ วยการชาระให้ คู่สัญญา รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เป็ นผลสืบเนื่องตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 6.5.5 จะต้ องถูกสะท้อนใน
การวัดมูลค่าเครื่ องมือ ที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและในการประเมินและวั ดประสิทธิผลในการ
ป้ องกันความเสี่ยง
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่ างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงกับเครื่องมือ ที่ใช้
ป้องกันความเสีย่ ง

ข6.4.4

เงื่อนไขที่ทาให้ เกิดความสัมพั นธ์ทางเศรษฐกิจ หมายถึงเครื่ องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและ
รายการที่มกี ารป้ องกันความเสี่ยงมีมูลค่าที่โดยทั่วไปแล้ วจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ ามกัน
เนื่องจากมีความเสี่ยงประเภทเดียวกัน นั่นคือเป็ นความเสี่ยงที่มีการป้ องกันแล้ ว ดังนั้นจะต้ อง
มีการคาดการณ์ว่าเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและมูลค่าของรายการที่มีการป้ องกันความ
เสี่ยงจะเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นระบบตามการเคลื่อนไหวในรายการอ้ างอิงเดียวกันหรือรายการ
อ้ างอิงที่มีความสัมพั นธ์ทางเศรษฐกิจที่มีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีการป้ องกันแล้ วใน
รูปแบบเดียวกัน (ตัวอย่างเช่น นา้ มันดิบเบรนท์และนา้ มันดิบดับบลิวทีไอ)
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ข6.4.5

ข6.4.6

ถึงแม้ รายการอ้ างอิงต่างกันแต่ยังมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ มูลค่าของเครื่องมือ ที่ใช้ ป้องกัน
ความเสี่ยงและรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงก็สามารถเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันได้
ตัวอย่างเช่ น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในราคาส่วนต่างระหว่ างรายการป้ องกันความเสี่ยง
สองรายการที่มีความสัมพันธ์กันขณะที่รายการอ้ างอิงนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสาคัญ
ในกรณีน้ ีเครื่องมือ ที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงยังคงถือว่ ามี
ความสอดคล้ องกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ หากมูลค่าของเครื่องมือ ที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง
และรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงยังคงมีความเคลื่อนไหวปกติในทิศทางตรงกันข้ ามเมื่อ
รายการอ้ างอิงมีการเปลี่ยนแปลง
การประเมิน ว่ า ความสัมพั น ธ์ทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น หรื อไม่ น้ั น จะมีการวิ เ คราะห์ พฤติ ก รรม
ความสัมพันธ์การป้ องกันความเสี่ยงเพื่อทาให้ ม่นั ใจว่า ยังคงสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการ
บริ หารความเสี่ยง ค่ าสหสัมพั นธ์ทางสถิติระหว่ างค่ าผันแปรสองตัวแปรเพี ยงอย่างเดียวนั้น
ไม่สามารถสนับสนุนข้ อสรุปได้ อย่างน่าเชื่อถือว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจมีอยู่จริง
ผลกระทบจากความเสีย่ งด้านเครดิต

ข6.4.7

เนื่ อ งจากแบบจ าลองการบั ญ ชี ป้ องกัน ความเสี่ ย งมี พ้ ื นฐานมาจากหลั ก การในการหั ก กลบ
ระหว่างผลกาไรและขาดทุนของเครื่ องมือ ที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยง ประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงไม่เพี ยงแต่ถูกกาหนดโดยความสัมพั นธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างรายการเหล่านั้นเท่านั้น (กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงในรายการอ้ างอิง) แต่ยัง
ถูกกาหนดโดยผลกระทบจากความเสี่ยงด้ านเครดิตในมูลค่าของทั้งเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความ
เสี่ยงและรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง ผลกระทบจากความเสี่ยงด้ านเครดิต หมายถึ ง
แม้ ว่าจะมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างเครื่องมือ ที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มี
การป้ องกันความเสี่ยงก็ตาม แต่ไม่อาจหักกลบผลกาไรและขาดทุนของเครื่ องมือดังกล่ าวได้
ทั้งนี้อาจเป็ นผลมาจากการเปลี่ ยนแปลงในความเสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่ องมือที่ใช้ ป้องกัน
ความเสี่ยงหรือรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง โดยที่ความเสี่ยงด้ านเครดิตมีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ามากกว่าที่จะเป็ นผลจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ (กล่าวคือ ผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงในรายการอ้ างอิง) ระดับขนาดของการเปลี่ ยนแปลงที่มีอิทธิพลนั่ น คือ
ระดับที่ก่อให้ เกิดผลขาดทุ น (หรื อ กาไร) จากความเสี่ยงด้ านเครดิตที่มีผลกระทบต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในรายการอ้ างอิงของมูลค่าเครื่ องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงหรื อรายการที่มีการ
ป้ องกันความเสี่ยง แม้ ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะมีนัยสาคัญ ในทางกลับกันหากในช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง รายการอ้ างอิงมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้ อย โดยที่การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ของเครื่ องมือ ที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงหรื อรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงที่เป็ นผลมาจาก
ความเสี่ย งด้ า นเครดิ ต แม้ เ พี ย งเล็ก น้ อ ย ก็สามารถก่อให้ เกิดผลกระทบต่ อ มู ล ค่ า มากกว่ า
เมื่อเทียบกับที่รายการอ้ างอิงไม่ได้ ส่งผลกระทบแบบมีอิทธิพลแต่อย่างใด
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ข6.4.8

ตัวอย่างความเสี่ยงด้ านเครดิตที่มีอิทธิพลต่อความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงคือเมื่อ
กิจการทาการป้ องกันความเสี่ยงจากราคาสินค้ าโภคภัณฑ์โดยใช้ อนุ พันธ์ท่ไี ม่ มีหลักทรั พ ย์คา้
ประกัน หากคู่สัญญาของอนุ พันธ์ดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือในการชาระหนี้ลดลงอย่างยิ่งยวด
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในความน่าเชื่อถือของคู่สญ
ั ญาอาจมีมากเกินกว่าผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ตามมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความ
เสี่ ย ง ขณะที่ ก ารเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า รายการที่ มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย งขึ้ นอยู่ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงในราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
อัตราส่วนการป้องกันความเสีย่ ง (Hedge ratio)

ตามเกณฑ์ในการพิจารณาความมีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยง อัตราส่วนการป้ องกัน
ความเสี่ยงของความสัมพั นธ์ในการป้ องกันความเสี่ยงจะต้ องคานวณจากจานวนรายการที่มี
การป้ องกันความเสี่ยงที่กิจการป้ องกันความเสี่ยงจริง และ ปริมาณเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความ
เสี่ยงที่กิจการใช้ เพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากรายการดังกล่าว ดังนั้น หากกิจการป้ องกันความเสี่ยง
ต่ า กว่ า ร้ อ ยละ 100 ของความเสี่ยงที่อ าจเกิดขึ้ น เช่ น ร้ อ ยละ 85 กิจการต้ องเลื อกกาหนด
ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงโดยใช้ อัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงที่ให้ ผลร้ อยละ
85 ของฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงทั้งหมด ตามปริมาณที่ใช้ เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงตาม
จริ งที่ร้อยละ 85 เป็ นต้ น ในทานองเดียวกัน ตัวอย่ างเช่ น กิจการป้ องกันความเสี่ยงโดยใช้
เครื่ อ งมือ ทางการเงินมู ลค่ าตามสัญ ญา 40 กิจการต้ องเลื อกกาหนดความสัมพั นธ์ของการ
ป้ องกันความเสี่ยง โดยใช้ อัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงที่เป็ นผลมาจากการใช้ เครื่ องมือ
ทางการเงินมูลค่า 40 (กล่าวคือ กิจการต้ องไม่ใช้ อัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงที่คานวณมา
จากปริ มาณทั้งหมดของเครื่ องมือทางการเงินที่ถืออยู่ซ่ึ งเป็ นปริ มาณที่สูงกว่ าที่ใช้ จริ งหรื อไม่
ควรใช้ อัตราส่วนที่คานวณจากปริมาณที่ต่ากว่าความเป็ นจริง) กับ ปริมาณของรายการที่มีการ
ป้ องกันความเสี่ยงที่กิจการต้ องการป้ องกันความเสี่ยงโดยใช้ เครื่ องมือทางการเงินมูลค่า 40
ดังกล่าวนั้น
ข6.4.10 อย่ า งไรก็ต าม การเลื อ กก าหนดความสั ม พั น ธ์ ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย งโดยใช้ อั ต ราส่ ว น
การป้ องกันความเสี่ยงเดียวกันกับที่คานวณจากจานวนรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงและ
เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงที่กิจการใช้ ตามจริง จะต้ องไม่ทาให้ เกิดความไม่สมดุลระหว่าง
สัดส่วนของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงและเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงที่ก่อให้ เกิด
ความไม่มีประสิทธิผลของการป้ องกันความเสี่ยง (โดยไม่เกี่ยวเนื่องกับการรับรู้หรือไม่รับรู้)
ซึ่งอาจทาให้ ผลทางบัญชี ไม่ สอดคล้ องกับจุ ดประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ดังนั้น
ในการเลือกกาหนดความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง กิจการต้ องมีการปรับอัตราส่วน
การป้ องกันความเสี่ยงที่เป็ นผลมาจากจานวนรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงและเครื่องมือที่
ใช้ ป้องกันความเสี่ยงที่กจิ การใช้ ตามจริง หากต้ องการหลีกเลี่ยงปัญหาความไม่สมดุลดังกล่าว
ข6.4.9
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ข6.4.11 ตัวอย่างของการพิ จารณาที่เกี่ยวเนื่องกับการประเมินว่ าผลลัพธ์ทางบัญชีน้ันไม่สอดคล้ องกับ
จุดประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงคือ
ข6.4.11.1 พิจารณาว่าอัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงนั้นมีการกาหนดขึ้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยง
การรั บรู้ความไม่ มีประสิทธิผลของการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด หรื อ
ก าหนดขึ้ น เพื่ อ เป็ นการปรั บ ปรุ งการป้ องกันความเสี่ยงในมู ลค่ า ยุ ติธรรม หรื อ
สาหรับรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อจุ ดประสงค์ในการเพิ่ม
การใช้ บัญชีเพื่ อบันทึกมูลค่ายุ ติธรรม แต่มิได้ หักกลบการเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ า
ยุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงนั้น หรือไม่ และ
ข6.4.11.2 พิ จ ารณาว่ า มีเหตุผลเชิ งพาณิ ชย์หรื อไม่ สาหรั บ การกาหนดสัดส่วนของจานวน
รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงและเครื่ องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง ถึงแม้ ว่า
สัดส่วนดังกล่าวจะก่อให้ เกิดความไม่มีประสิทธิผลของการป้ องกันความเสี่ยงก็ตาม
ตั ว อย่ า งเช่ น เมื่ อ กิจ การเข้ า ท าสัญ ญาและเลื อ กกาหนดจ านวนเครื่ อ งมื อ ที่ใช้
ป้ องกันความเสี่ยงแต่มิได้ เป็ นจานวนที่เป็ นการป้ องกันความเสี่ยงที่ดีท่สี ุดสาหรั บ
รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง เนื่องจาก ปริมาณมาตรฐานของเครื่ องมือที่ใช้
ป้ องกันความเสี่ยงไม่สามารถกาหนดให้ พอดีกับจานวนของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกัน
ความเสี่ยงได้ (ประเด็นปั ญหาจานวนมาตรฐาน (a ‘lot size issue’)) ดังเช่น เมื่อ
กิจการต้ องการป้ องกันความเสี่ยงสาหรับการซื้อกาแฟ 100 ตัน ด้ วยการทาสัญญา
ซื้อกาแฟล่วงหน้ ามาตรฐานที่มีมูลค่า 37,500 ปอนด์ กิจการสามารถเลือกที่จะซื้อ
ได้ เพี ยงห้ าหรื อหกสัญญาเท่านั้น (เทียบเท่า 85.0 และ 102.1 ตัน ตามลาดับ)
เพื่ อที่จะป้ องกันความเสี่ยงของการซื้ อกาแฟ 100 ตัน ในกรณีดังกล่ าว กิจการ
เลือกกาหนดความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงโดยใช้ อัตราส่วนการป้ องกัน
ความเสี่ยงที่คานวณจากจานวนสัญญาซื้อกาแฟล่วงหน้ ามาตรฐานที่กิจการใช้ จริ ง
เนื่องจากการไม่มีประสิทธิผลของการป้ องกันความเสี่ยงอันเกิดจากการไม่สามารถ
จับคู่กันได้ ในสัดส่วนของจานวนรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงและเครื่องมือที่
ใช้ ป้องกันความเสี่ยง จะไม่ส่งผลลัพธ์ทางบัญชี ไม่สอดคล้ องกับจุ ดประสงค์ของ
การใช้ การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
ความถีใ่ นการประเมินว่าการป้องกันความเสีย่ งนั้นมีประสิทธิผลหรือไม่
ข6.4.12 กิ จ การต้ องประเมิ น ความสั ม พั น ธ์ ข องการป้ องกั น ความเสี่ ย งตั้ ง แต่ วั น ที่ เ ริ่ ม ก าหนด
ความสัมพันธ์ดังกล่าว และต้ องประเมินอย่างต่อเนื่องว่าความสัมพันธ์ของการป้ องกันความ
เสี่ ย งยั ง เป็ นไปตามข้ อ ก าหนดของความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการป้ องกั น ความเสี่ ย งหรื อ ไม่
อย่างน้ อยที่สุดกิจการต้ องประเมินทุกวันที่รายงาน หรื อ ทุกครั้ งที่มีการเปลี่ ยนแปลงอย่ า งมี
นัยสาคัญซึ่ งกระทบต่อความมีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยง แล้ วแต่เหตุการณ์ ใดจะ
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เกิดขึ้ น ก่ อ น การประเมิ น นี้ เกี่ยวข้ อ งกับ ความคาดหวั งเกี่ ย วกับ ความมี ป ระสิ ท ธิผ ลในการ
ป้ องกันความเสี่ยงและดังนั้นจึงเป็ นการคาดการณ์ไปข้ างหน้ าเท่านั้น
วิธีทีใ่ ช้ในการประเมินว่าการป้องกันความเสีย่ งนั้นมีประสิทธิผลหรือไม่
ข6.4.13 แนวปฏิบั ติทางการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ มิ ได้ กาหนดวิ ธีใ ดวิ ธีหนึ่ ง เป็ นการเฉพาะในการประเมิ น ว่ า
ความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสี่ยงนั้นเป็ นไปตามข้ อกาหนดของความมีประสิทธิผลหรือไม่
อย่างไรก็ตาม กิจการควรใช้ วิธกี ารที่สามารถบอกถึงลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ในการ
ป้ องกันความเสี่ยง รวมถึง สาเหตุท่ีก่อให้ เกิดการไม่ มีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยง
วิธกี ารที่ใช้ อาจเป็ นวิธเี ชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณก็ได้ ขึ้นอยู่กบั ปัจจัยที่เกี่ยวข้ อง
ข6.4.14 ตัวอย่างเช่น เมื่อข้ อกาหนดที่สาคัญ (เช่น จานวนเงินที่กาหนดไว้ ระยะเวลาครบกาหนด และ
รายการอ้ างอิง) ของทั้งเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
มีการจับคู่ หรือ มีลักษณะที่สอดคล้ องกันอย่างมาก กิจการอาจสามารถสรุปได้ จากเกณฑ์การ
ประเมินเชิงคุณภาพของข้ อกาหนดที่สาคัญของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มี
การป้ องกันความเสี่ยงว่ ามี มูลค่ าในทิศทางตรงข้ า มเนื่ องจากมี ความเสี่ยงที่เหมือนกัน และ
ด้ วยเหตุน้ ี จึงมีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างเครื่องมือ ที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและรายการ
ที่มีการป้ องกันความเสี่ยง (ดูย่อหน้ าที่ ข6.4.4 ถึง ข6.4.6)
ข6.4.15 การที่อนุ พันธ์อยู่ในสถานะกาไรหรื อขาดทุนเมื่อถูกเลือกกาหนดให้ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ป้องกัน
ความเสี่ยงนั้นมิได้ หมายความในทันทีว่าการประเมินเชิงคุณภาพนั้นไม่เหมาะสม หากแต่ข้ นึ อยู่
กับสถานการณ์ว่าการไม่มีประสิทธิผลของการป้ องกันความเสี่ยงอันเกิดจากข้ อเท็จจริงดังกล่าว
จะส่งผลให้ เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญที่การประเมินเชิงคุณภาพนั้นไม่สามารถอธิบายได้
หรือไม่
ข6.4.16 ในทางกลั บ กัน หากข้ อ ก าหนดที่สาคั ญ ของเครื่ อ งมื อ ที่ใช้ ป้ องกัน ความเสี่ยงและรายการที่
มีการป้ องกันความเสี่ยงไม่ได้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ก็จะก่อให้ เกิดความไม่แน่นอนในการที่
จะหั ก กลบผลของตราสารทั้ ง สอง ผลที่ ต ามมาก็คื อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการป้ องกั น
ความเสี่ ย งในระหว่ างระยะเวลาของการก าหนดความสั มพั นธ์ ของการป้ องกันความเสี่ ยงก็จะ
คาดการณ์ ยากขึ้น ในสถานการณ์ ดังกล่ า ว กิจการอาจทาได้ เพี ยงสรุ ป ความโดยอิงจากการ
ประเมินเชิงปริมาณว่ารายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงและเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงมี
ความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจต่อกัน (ดูย่อหน้ าที่ ข6.4.4 ถึง ข6.4.6) ในบางสถานการณ์ อาจจะ
ต้ องใช้ การประเมินเชิงปริ มาณเพื่อประเมินว่า อัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงที่ใช้ เพื่อเลือก
ก าหนดความสั ม พั น ธ์ ใ นการป้ องกั น ความเสี่ ย งนั้ น เป็ นไปตามข้ อ ก าหนดของความมี
ประสิ ท ธิ ผ ลในการป้ องกั น ความเสี่ ย งหรื อ ไม่ (ดู ย่ อ หน้ า ที่ ข6.4.9 ถึ ง ข6.4.11) กิจ การ
สามารถใช้ วิ ธี ก ารเดี ย วกั น หรื อ แตกต่ า งกั น ก็ไ ด้ ส าหรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการประเมิ น
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและประเมินความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสี่ยง
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ข6.4.17 หากมี ก ารเปลี่ ยนแปลงในคุ ณ ลั กษณะที่ส่งผลกระทบต่ อความมี ป ระสิทธิผลในการป้ องกัน
ความเสี่ยง กิจการอาจจะต้ องเปลี่ยนวิธีการในการประเมินความสัมพั นธ์ในการป้ องกันความ
เสี่ยงเพื่อประเมินว่ายังเป็ นไปตามข้ อกาหนดของความมีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยง
หรื อ ไม่ เพื่ อ ให้ ม่ัน ใจว่ า วิ ธีก ารดังกล่ า วนั้ น ยังคงสามารถใช้ อธิบ ายและติดตามคุ ณ ลั กษณะ
ที่เกี่ยวเนื่ องกับความสัมพั นธ์ในการป้ องกันความเสี่ยง รวมถึงสาเหตุท่ีก่อให้ เกิดความไม่ มี
ประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงได้
ข6.4.18 การบริ หารความเสี่ยงของกิจการเป็ นแหล่ งข้ อมู ลหลักในการประเมินผลว่ าความสัมพั น ธ์ใน
การป้ องกันความเสี่ยงยังเป็ นไปตามข้ อกาหนดของความมีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยง
หรือไม่ นั่นหมายความว่าข้ อมูลจากฝ่ ายบริหาร (หรือบทวิเคราะห์) ที่ใช้ ประกอบการตัดสินใจ
สามารถใช้ เป็ นพื้นฐานในการประเมินว่าความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสี่ยงยังเป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดของความมีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงอยู่หรือไม่
ข6.4.19 เอกสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในการกาหนดความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสี่ยงของกิจการ
นั้ น หมายรวมถึง แนวทางที่ใช้ ในการประเมินความมีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยง
รวมถึ งวิ ธีก ารต่ า งๆ ที่ใช้ ป ระเมิ น ด้ ว ย เอกสารแสดงความสัม พั น ธ์ดั งกล่ า วต้ อ งได้ รั บ การ
ปรับปรุงให้ เป็ นปัจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในวิธกี ารที่ใช้ (ดูย่อหน้ าที่ ข6.4.17)
การบัญชีสาหรับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสีย่ งทีเ่ ข้าเงือ่ นไข (หมวดที่ 6.5)
ข6.5.1

ข6.5.2

ตั ว อย่ า งของการป้ องกั น ความเสี่ ย งในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมก็คื อ การป้ องกั น ความเสี่ ย งต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในมู ลค่ายุ ติธรรมของตราสารหนี้ ท่ีเกิดจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย
ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ออกตราสารหรือผู้ถือตราสารก็สามารถเข้ าทาสัญญาเพื่อป้ องกันความเสี่ยงได้
จุ ดประสงค์ของการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด คือเพื่อชะลอการรับรู้กาไรหรือขาดทุน
จากเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากกระแสเงินสดคาดการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผล
กระทบต่อกาไรหรือขาดทุนในระหว่างหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีหรือมากกว่านั้น ตัวอย่างของ
การป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด คือการใช้ สัญญาแลกเปลี่ยนในอนาคต (swap) ในการ
เปลี่ยนตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (ไม่ว่าจะวัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ายหรือมูลค่า
ยุติธรรม) ให้ เป็ นตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ยคงที่ (กล่าวคือ การป้ องกันความเสี่ยงของธุรกรรม
ในอนาคตโดยที่กระแสเงินสดในอนาคตที่ถูกป้ องกันความเสี่ยงคือดอกเบี้ ยจ่ ายในอนาคต)
ในทางกลั บ กั น รายการซื้ อตราสารทุ น คาดการณ์ ท่ีเ มื่ อ มี ก ารถื อ ครองแล้ ว จะบั น ทึก บั ญ ชี
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนนั้น เป็ นอีกหนึ่งตัวอย่างของรายการที่ไม่สามารถเป็ น
รายการที่มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย งในกระแสเงิ น สดได้ เนื่ อ งจากผลก าไรหรื อ ขาดทุ น ใน
เครื่ องมือที่ใช้ ป้องกัน ความเสี่ยงที่จะชะลอการรั บรู้ น้ั น ไม่ สามารถที่จะเปลี่ ยนประเภทเป็ น
กาไรหรือขาดทุนที่จะใช้ หักกลบความเสี่ยงในช่วงระยะเวลาใดๆ ได้ อย่างเหมาะสม ด้ วยเหตุผล
เดี ย วกัน นี้ รายการซื้ อตราสารทุ น ในอนาคต ที่เ มื่ อ มี ก ารถื อ ครองแล้ ว จะบั น ทึก บั ญ ชี ก าร
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนั้นไม่สามารถที่จะเป็ นรายการที่มี
การป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดเช่นเดียวกัน
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ข6.5.3

การป้ องกันความเสี่ยงของสัญญาผูกมัด (ตัวอย่างเช่ น หน่ วยงานผลิตไฟฟ้ ามีสัญญาผูกมัดที่
ยังไม่รับรู้ในการซื้อเชื้อเพลิงที่ราคาคงที่เพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
เชื้อเพลิงในอนาคต) คือ การป้ องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม ดังนั้น
การป้ องกัน ความเสี่ยงในลั ก ษณะดั งกล่ า วถื อ เป็ นการป้ องกัน ความเสี่ ย งในมู ลค่ า ยุ ติ ธ รรม
ตามย่ อหน้ า ที่ 6.5.3 การป้ องกันความเสี่ยงเงิน ตราต่ า งประเทศของสัญญาผู ก มัดสามารถ
เลือกใช้ วิธกี ารบัญชีสาหรับการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดได้
การประเมินความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสีย่ ง

ข6.5.4

ข6.5.5

ในการประเมินความไม่มีประสิทธิผลของการป้ องกันความเสี่ยง กิจการต้ องพิจารณามูลค่าเงิน
ตามเวลาด้ วย ดังนั้น กิจการพิจารณามูลค่าของรายการที่ได้ รับมีการป้ องกันความเสี่ยงโดยใช้
มู ลค่ า ปั จ จุ บั น และการเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ า ของรายการที่มีก ารป้ องกัน ความเสี่ ยงได้ ร วม
ผลกระทบจากมูลค่าเงินตามเวลาด้ วย
ในการคานวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงเพื่ อวัดความไม่มี
ประสิ ท ธิ ผ ลของการป้ องกั น ความเสี่ ย งนั้ น กิ จ การอาจพิ จ ารณาใช้ อ นุ พั น ธ์ ท่ีมี ข้ อ ก าหนด
เหมือนกันกับข้ อกาหนดที่สาคัญของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงหรือรายการที่คาดการณ์
ที่ มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย งก็ไ ด้ (วิ ธี ก ารนี้ หมายถึ ง วิ ธี ก ารอนุ พั น ธ์ เ สมื อ น (hypothetical
derivative)) ตราสารนั้นจะถูกนามาปรับมาตรวัดโดยระดับของราคา (หรื ออัตรา) ที่ป้องกัน
ความเสี่ยงแล้ ว ตัวอย่างเช่น หากการป้ องกันความเสี่ยงทาขึ้นเพื่อป้ องกันความเสี่ยงสองทางที่
ราคาตลาด อนุพันธ์เสมือน (hypothetical derivative) จะทาหน้ าที่เป็ นสัญญาฟอร์เวิร์ดสมมติ
ที่มีมูลค่ าตลาดเท่ากั บศู นย์ ณ เวลาที่เลื อกก าหนดความสั มพั นธ์ ของการป้ องกั นความเสี่ ยง
หากการป้ องกันความเสี่ยงทาขึ้นเพื่อป้ องกันความเสี่ยงทางเดียว อนุ พันธ์เสมือนจะแสดงมูล
ค่ าที่แท้ จริ งของสิทธิเลื อก ณ เวลาที่เลื อกกาหนดความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงมี
สถานะเท่าทุน (at the money) หากระดับราคาที่ถูกป้ องกันความเสี่ยงนั้นอยู่ท่รี ะดับเดียวกับ
ราคาตลาด หรืออยู่ในสถานะขาดทุน หากระดับราคาที่ถูกป้ องกันความเสี่ยงนั้นอยู่สูงกว่าระดับ
ราคาตลาด (หากเป็ นกรณีของการป้ องกันความเสี่ยงของสถานะซื้ อ จะหมายถึง หากระดับ
ราคาที่ถู ก ป้ องกัน ความเสี่ยงอยู่ ต่ า กว่ าระดั บราคาตลาด) การใช้ อ นุ พั น ธ์เสมื อ นเป็ นอีกวิ ธี
ที่สามารถคานวณการเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ าของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง อนุ พันธ์
เสมือนจะเลี ยนแบบรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง จึ งส่งผลให้ มีผลลั พธ์ประหนึ่ งว่ าการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นถูกคานวณโดยวิธีการที่แตกต่างออกไป ดังนั้น การใช้ อนุ พันธ์เสมือนจึง
ไม่ใช่วิธีการหามูลค่าของอนุพันธ์เสมือน หากแต่เป็ นเครื่องมือคานวณทางคณิตศาสตร์เพื่อหา
มูลค่าของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง ดังนั้น อนุ พันธ์เสมือนจึงไม่สามารถรวมลักษณะที่
มีผลต่อการกาหนดมูลค่าในเครื่องมือ ที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงที่ปรากฏอยู่ในเฉพาะรายการที่มี
การป้ องกันความเสี่ยงเท่านั้น (แต่ไม่รวมอยู่ในรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง) ตัวอย่างเช่น
ตราสารหนี้ท่เี ป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ไม่ว่าจะเป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือลอยตัว) เมื่อใช้
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ข6.5.6

วิธีอนุ พันธ์เสมือนในการคานวณหาการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตราสารหนี้ดังกล่าว หรือ มูลค่า
ปั จจุ บันของส่วนเปลี่ยนแปลงสะสมในกระแสเงินสด อนุ พันธ์เสมือนจะไม่สามารถเพียงแค่อ้าง
เรื่ อ งต้ น ทุ น การแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างสกุ ลเงิ น กัน เท่านั้ น ถึ งแม้ ว่ า อนุ พั น ธ์อ้ า งอิงนั้ นจะมี
ต้ นทุ นที่เกิดจากการแลกเปลี่ ยนเงินตราต่ างสกุ ลกาหนดไว้ แล้ วก็ตาม (ตัวอย่ างเช่ น สัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยข้ ามสกุลเงิน)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงซึ่งถูกกาหนดโดยวิธีอนุ พันธ์
เสมือน อาจสามารถนาไปใช้ เพื่อการประเมินว่าความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงเป็ นไป
ตามข้ อกาหนดของความมีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงหรือไม่
การปรับสมดุ ล ความสัมพันธ์ข องการป้องกันความเสี่ยงและการเปลี่ยนอัตราส่ ว นการ
ป้องกันความเสีย่ ง

การปรั บสมดุล หมายถึง การปรั บเปลี่ยนปริ มาณของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงหรื อ
เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงของความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสี่ยงที่ได้ เลือกกาหนด
มาก่อนหน้ านี้แล้ ว เพื่อเป็ นการรักษาให้ อัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงยังคงเป็ นการป้ องกัน
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล การเปลี่ยนแปลงในปริมาณรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงหรือ
เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงเพื่อจุ ดประสงค์อ่ นื นอกเหนือจากนี้จะไม่เข้ าเงื่อนไขที่กาหนด
ภายใต้ แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
ข6.5.8 การปรับสมดุลจะถูกบันทึกในฐานะที่เป็ นการขยายความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงให้
ต่อเนื่องตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ ข6.5.9 ถึง ข6.5.21 ในการปรับสมดุล หากเกิดความไม่
มีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงตามความสัมพันธ์ท่กี าหนดจะถูกพิจารณาและรับรู้ทนั ที
ที่มีการปรับปรุงความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสี่ยง
ข6.5.9 การปรั บ ปรุ ง อั ต ราส่ ว นการป้ องกั น ความเสี่ ย งจะท าให้ กิ จ การสามารถปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ
ความสัมพั นธ์ท่ีเปลี่ ยนแปลงไประหว่างเครื่ องมือ ที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการ
ป้ องกั น ความเสี่ ย งอั น เกิ ด จากรายการอ้ า งอิ ง หรื อ ตั ว แปรความเสี่ ย งต่ า งๆ ตั ว อย่ า งเช่ น
ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงที่เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการ
ป้ องกันความเสี่ยงมีรายการอ้ างอิงที่ต่างกันแต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน มีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามการเปลี่ ยนแปลงความสัมพั นธ์ของรายการอ้ างอิงทั้งสองนั้ น (เช่ น ดัชนี อัตรา หรื อ
ราคาใดๆ ที่ต่างกันแต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน) ดังนั้น การปรับสมดุลจะทาให้ ความสัมพันธ์
ของการป้ องกัน ความเสี่ ยงยั ง คงมี ดาเนิ น ต่ อ ไปได้ ในสถานการณ์ ท่ีความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ า ง
เครื่ อ งมือ ที่ใช้ ป้ องกัน ความเสี่ยงและรายการที่มีก ารป้ องกัน ความเสี่ยงเปลี่ ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่ยังสามารถหักกลบกันได้ โดยการปรับปรุงอัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยง
ข6.5.10 ตัวอย่างเช่น กิจการต้ องการป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุล ก
โดยใช้ อนุ พันธ์ประเภทเงินตราต่างประเทศที่อ้างอิงกับเงินตราต่างประเทศสกุล ข และเงินตรา
ต่ า งประเทศทั้งสองสกุ ลเป็ นประเภทอัตราคงที่ (กล่ า วคื อ อัตราแลกเปลี่ ยนถู ก ก าหนดให้
ข6.5.7
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เคลื่ อ นไหวภายในกรอบ หรื อ ที่ร ะดั บ อั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ก าหนดโดยธนาคารกลางหรื อ
หน่ ว ยงานที่มีอ านาจรั บ ผิ ดชอบอื่นๆ) หากอัตราแลกเปลี่ ยนระหว่ า งสกุ ล ก และ ข มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไป (กล่าวคือ มีการกาหนดกรอบหรืออัตราแลกเปลี่ยนใหม่) การปรับสมดุลของ
ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงเพื่อสะท้ อนอัตราแลกเปลี่ยนใหม่น้ัน จะทาให้ ม่นั ใจได้
ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวยังคงเป็ นไปตามข้ อกาหนดของการประเมินประสิทธิผลในการป้ องกัน
ความเสี่ยงผ่านอัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงที่ปรับให้ เข้ ากับสถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไป
ในทางกลับกัน หากอนุ พันธ์ประเภทเงินตราต่างประเทศมีการปฏิบั ติผิดสัญญา การปรับปรุง
อัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงอาจมิได้ ทาให้ ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงยังคงมี
ประสิทธิผลตามข้ อกาหนด ดังนั้น การปรับสมดุลจึงไม่ได้ เป็ นตัวกาหนดให้ ความสัมพันธ์ของ
การป้ องกันความเสี่ยงยังคงดาเนินต่อไปในสถานการณ์ท่ถี ึงแม้ จะปรั บอัตราส่วนการป้ องกัน
ความเสี่ยงแล้ ว ความสัมพันธ์ของเครื่ องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยงก็ยังไม่สามารถหักกลบกันได้
ข6.5.11 การเปลี่ ยนแปลงที่ทาให้ เกิดการหั กกลบกันระหว่ างส่วนเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ ายุ ติธรรมของ
เครื่ อ งมือ ที่ใช้ ป้ องกัน ความเสี่ยงและมู ลค่ า ยุ ติธรรมหรื อ กระแสเงิ น สดของรายการที่มีการ
ป้ องกันความเสี่ยงบางประเภทเท่านั้นที่จะก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของการ
ป้ องกันความเสี่ยงระหว่างเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
กิจการต้ องวิเคราะห์หาสาเหตุท่กี ่อให้ เกิดความไม่มีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงที่คาด
ว่ าจะส่งผลกระทบต่อความสัมพั นธ์ในการป้ องกันความเสี่ยงในช่ วงระหว่ างระยะเวลาสัญญา
และประเมินว่าส่วนเปลี่ยนแปลงในการหักกลบนั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่
ข6.5.11.1 อั ต ราส่ ว นการป้ องกั น ความเสี่ ย งมี ค วามผั น ผวนแต่ ยั ง สามารถสะท้ อน
ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือ ที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยงได้ อย่างเหมาะสม
ข6.5.11.2 มี ส่ิงบ่ งชี้ ว่าอัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงนั้ นไม่ สามารถสะท้ อนความสั มพั นธ์
ระหว่างเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงได้
อย่างเหมาะสม
กิจการทาการประเมินผลตามข้ อกาหนดของการประเมินประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยง
กล่ าวคือ เพื่ อให้ ม่ันใจว่ าความสัมพั น ธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงนั้ นไม่ ได้ สะท้ อนความไม่
สมดุ ลในสัด ส่วนของปริ มาณเครื่ องมือ ที่ใช้ ป้ องกั น ความเสี่ ย งและรายการที่มีก ารป้ องกั น
ความเสี่ยง อันจะก่อให้ เกิดความไม่มีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงขึ้น (ทั้งที่รับรู้แล้ ว
และยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ รู้ ) ซึ่ ง ท าให้ ผ ลทางการบั ญ ชี ผิ ด ไปจากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการบั ญ ชี ป้ องกัน
ความเสี่ยง ดังนั้น การประเมินจึงต้ องใช้ ดุลยพินิจประกอบ
ข6.5.12 ความผันผวนของอัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยง (ซึ่งส่งผลให้ เกิดวามไม่มีประสิทธิผลในการ
ป้ องกั น ความเสี่ ย ง) จะไม่ ส ามารถท าให้ ล ดลงได้ โ ดยการปรั บ ปรุ ง อั ต ราส่ ว นการป้ องกั น
ความเสี่ยงเพื่อตอบสนองต่อผลลัพธ์ใดโดยเฉพาะ ดังนั้น ภายใต้ สถานการณ์ดังกล่าว
การ
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เปลี่ยนแปลงระดับของการหักกลบจึงเกี่ยวข้ องกับประเด็นของการวัดมูลค่าและการรับรู้ความ
ไม่มีประสิทธิผลของการป้ องกันความเสี่ยงแต่ไม่ต้องมีการปรับสมดุล
ข6.5.13 ในทางกลับกัน หากการเปลี่ยนแปลงระดับของการหักกลบมีการบ่ งชี้ว่าความผันผวนเกิดจาก
อัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงที่แตกต่ างจากอัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงที่ใช้ ในการ
ก าหนดความสั ม พั น ธ์ ข องการป้ องกั น ความเสี่ ย ง หรื อ มี ส่ิ ง บ่ ง ชี้ ว่ า มี แ นวโน้ ม ที่จ ะท าให้ มี
ความแตกต่างจากอัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงนั้นมากขึ้นแล้ ว ความไม่มีประสิทธิผลของ
การป้ องกันความเสี่ยงในกรณีน้ ี สามารถปรั บลดลงได้ โดยการปรั บปรุงอัตราส่วนการป้ องกัน
ความเสี่ยง ซึ่ งหากปล่ อยให้ อัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงนั้ นยังคงอยู่ ในระดับเดิม จะยิ่ง
ส่งผลให้ ความไม่ มีประสิทธิผลเพิ่ มมากขึ้น ดังนั้น ในกรณีน้ ี กิจการต้ องทาการประเมิน ว่ า
ความสัมพั น ธ์ของการป้ องกัน ความเสี่ ยงนั้ น ได้ สะท้ อ นความไม่ ส มดุ ลระหว่ า งสัด ส่ ว นของ
ปริ มาณรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงกับปริ มาณเครื่ องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง ซึ่ งจะ
ก่อให้ เกิดความไม่มีประสิทธิผลหรือไม่ (โดยรั บรู้หรือไม่กไ็ ด้ ) ซึ่งอาจทาให้ เกิดผลทางบัญชีท่ี
ไม่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง หากอัตราส่วนการป้ องกันความ
เสี่ยงถู ก ปรั บ ปรุ ง ก็จ ะส่ งผลกระทบต่ อ การวั ดมู ลค่ า และการรั บ รู้ ความไม่ มีป ระสิทธิ ผ ลได้
เนื่องจากในการปรับสมดุล ความไม่มีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงของความสัมพันธ์ท่ี
ถูกกาหนดขึ้นจะต้ องได้ รับการพิจารณาและรับรู้ทนั ที ก่อนที่จะมีการปรับปรุงความสัมพันธ์ของ
การป้ องกันความเสี่ยงตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ ข6.5.8
ข6.5.14 สาหรั บจุ ดประสงค์ของการบั ญชี ป้องกันความเสี่ยง การปรั บสมดุ ลนั้ น หมายถึง หลั งจากที่
ความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงได้ ถูกกาหนดขึ้น กิจการได้ ปรั บเปลี่ ยนจานวนของ
เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงหรือรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงไปตามสถานการณ์ท่ที า
ให้ เกิดผลกระทบต่ออัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยง โดยปกติแล้ ว การปรับปรุงนี้ควรสะท้อน
ถึงจานวนของเครื่องมือ ที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงหรือรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงที่กิจการ
ใช้ จริง อย่างไรก็ตาม กิจการจะต้ องปรับปรุงอัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงที่คานวณมาจาก
จานวนของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงหรื อเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงที่ได้ ใช้ จริง
หากเข้ าลักษณะดังต่อไปนี้
ข6.5.14.1 อัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงที่คานวณมาจากจานวนของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกัน
ความเสี่ยงหรือรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปตามที่ได้ ใช้ จริ ง
จะต้ อ งสะท้ อ นถึ ง ความไม่ ส มดุ ล อัน ก่อ ให้ เกิด ความไม่ มี ป ระสิท ธิผ ลของการ
ป้ องกันความเสี่ยงซึ่งอาจก่อให้ เกิดผลลัพธ์ทางบัญชีท่ไี ม่สอดคล้ องกับจุดประสงค์
ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง หรือ
ข6.5.14.2 กิ จ การได้ ค งจ านวนของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ป้ องกั น ความเสี่ ย งและรายการที่ มี
การป้ องกันความเสี่ยงตามที่ใช้ จริงเอาไว้ ซึ่งสัดส่วนของจานวนดังกล่าว ภายใต้
สถานการณ์ใหม่ ได้ ก่อให้ เกิดอัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงที่สะท้ อนถึงความ
ไม่ สมดุ ลอันก่อให้ เกิดความไม่ มีประสิทธิผลของการป้ องกันความเสี่ยงซึ่ งอาจ
ก่อให้ เกิดผลลั พธ์ทางบั ญชี ท่ีไม่ สอดคล้ องกับจุ ดประสงค์ของการบั ญชี ป้องกัน
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ความเสี่ยง (นั่นหมายถึงว่า กิจการจะต้ องไม่ทาให้ เกิดความไม่สมดุลเกิดขึ้นเพียง
เพราะละเลยการปรับปรุงอัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงดังกล่าว)
ข6.5.15 การปรั บสมดุลไม่สามารถนามาถือปฏิบัติหากวัตถุประสงค์ของการบริ หารความเสี่ยงสาหรั บ
ความสัมพั น ธ์ของการป้ องกัน ความเสี่ยงนั้ น ได้ เ ปลี่ ยนแปลงไป แต่ จ ะต้ อ งยกเลิ ก การบั ญชี
ป้ องกันความเสี่ยงสาหรับความสัมพันธ์ดังกล่าว (ถึงแม้ ว่ากิจการอาจเลือกกาหนดความสัมพันธ์
ของการป้ องกั น ความเสี่ ย งอั น ใหม่ ท่ี เ กี่ ย วเนื่ องกั บ เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ป้ องกั น ความเสี่ ย ง
หรื อรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงของความสัมพั นธ์ท่ีมีมาก่อน ตามที่ได้ อธิบายไว้ ในย่ อ
หน้ าที่ ข6.5.28)
ข6.5.16 หากความสัมพั น ธ์ของการป้ องกัน ความเสี่ยงมี ก ารปรั บ สมดุ ล การปรั บ ปรุ งอัตราส่ ว นการ
ป้ องกันความเสี่ยงอาจได้ รับผลกระทบในหลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้
ข6.5.16.1 สั ด ส่ ว นของรายการที่ มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย งสามารถปรั บ ตั ว เพิ่ มขึ้ นได้
(ในขณะเดียวกันก็ลดสัดส่วนของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงลง) โดย
ข6.5.16.1.1 เพิ่มปริมาณของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง หรือ
ข6.5.16.1.2 ลดปริมาณของจานวนเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง
ข6.5.16.2 สั ด ส่ ว นของเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ป้ องกั น ความเสี่ ยงสามารถปรั บ เพิ่ มขึ้ น ได้
(ในขณะเดียวกันก็ลดสัดส่วนของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงลง) โดย
ข6.5.16.2.1 เพิ่มปริมาณของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง หรือ
ข6.5.16.2.2 ลดปริมาณของจานวนรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
การเปลี่ยนแปลงปริมาณหมายถึงการเปลี่ยนแปลงจานวนที่เป็ นส่วนหนึ่งของความสัมพั นธ์ใน
การป้ องกันความเสี่ยง ดังนั้น ปริ มาณที่ลดลงไม่จาเป็ นจะต้ องหมายความว่ ารายการนั้นหรื อ
ธุรกรรมนั้นจะไม่มีอยู่อีกต่อไป หรื อ อาจจะไม่ได้ ถูกคาดว่ าจะเกิดขึ้น แต่หมายถึง รายการ
เหล่ า นั้ น ไม่ ไ ด้ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของความสั ม พั น ธ์ ใ นการป้ องกั น ความเสี่ ย ง ตั ว อย่ า งเช่ น
การลดปริมาณของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงสามารถส่งผลให้ กจิ การนั้นยังคงใช้ อนุ พันธ์
นั้นต่อไปได้ แต่มีเพียงแค่บางส่วนของเครื่องมื อที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงเหล่ านั้นที่ยังคงถูกใช้
เป็ นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้
หากการปรับสมดุลยังสามารถใช้ ได้ โดยการลดเพียงปริมาณเครื่องมือ ที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง
ของความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงลง แต่กิจการยังคงต้ องถือตราสารนั้นถึงแม้ จะ
ไม่จาเป็ นต้ องใช้ ตราสารนั้นอีกต่อไป ในกรณีน้ ีส่วนของอนุ พันธ์ท่ไี ม่ได้ ถูกใช้ ไปในการป้ องกัน
ความเสี่ยงต้ องถูกบันทึกด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน (ถ้ าหากอนุ พันธ์น้ันไม่ได้ ถูก
ใช้ เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงในความสัมพันธ์อ่นื ๆ)
ข6.5.17 การปรั บ ปรุ งอัตราส่ ว นการป้ องกัน ความเสี่ ย งโดยการเพิ่ มปริ มาณรายการที่มีก ารป้ องกั น
ความเสี่ยงไม่กระทบกับวิธีการวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกัน
ความเสี่ยง การวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง
กับปริ มาณที่ถูกกาหนดในครั้ งก่อนหน้ า ก็จะไม่ ได้ รับผลกระทบใดๆ เช่ นกัน อย่ างไรก็ตาม
จากวันที่มีการปรับสมดุล ส่วนเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงต้ อง
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นับรวมกับส่วนเปลี่ยนแปลงมูลค่าของปริ มาณรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงส่วนที่เพิ่ มขึ้น
เข้ าไปด้ วย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถูกวัดและใช้ เป็ นตัวอ้ างอิง โดยเริ่มจากวันที่มีการปรับ
สมดุล แทนที่วันกาหนดความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงนั้น ตัวอย่างเช่น หากแรกเริ่ม
กิจการป้ องกันความเสี่ยงในสินค้ าโภคภัณฑ์ปริมาณ 100 ตัน ที่ราคาฟอร์เวิร์ด 80 (ราคาฟอร์
เวิร์ดตั้งแต่เริ่ มความสัมพั นธ์ในการป้ องกันความเสี่ยงนี้) และต่อมาเพิ่ มจานวนเข้ าไปอีก 10 ตัน
ในการปรั บสมดุ ล เมื่อราคาฟอร์ เวิ ร์ดเปลี่ ยนมาเป็ น 90 รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ย ง
หลังจากปรับสมดุลแล้ วประกอบไปด้ วยสองกลุ่ม คือ 100 ตัน ที่ถูกป้ องกันความเสี่ยง ณ ราคา
80 และ 10 ตัน ที่ถูกป้ องกันความเสี่ยง ณ ราคา 90
ข6.5.18 การปรั บปรุงอัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงโดยการลดปริ มาณเครื่ องมือที่ใช้ ป้องกันความ
เสี่ยงลง จะไม่กระทบกับวิธกี ารวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
การวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่ยังใช้ ใน
การเลือกกาหนดความสัมพั นธ์ จะไม่ ได้ รับผลกระทบใดๆ อย่ างไรก็ตาม จากวั นที่มีการปรั บ
สมดุ ล ปริ มาณที่ลดลงของเครื่ องมื อที่ใช้ ป้ องกันความเสี่ยงจะไม่ ถู กนั บเข้ าเป็ นส่วนหนึ่ งของ
ความสั มพั นธ์ ในการป้ องกั นความเสี่ ยงอี กต่ อไป ตั วอย่ างเช่ น หากแรกเริ่ ม กิ จการป้ องกัน
ความเสี่ยงในราคาสินค้ าโภคภัณฑ์โดยใช้ อนุ พันธ์ปริ มาณ 100 ตัน เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ป้องกัน
ความเสี่ยง และต่ อมามี การปรั บสมดุ ลโดยการลดปริ มาณลง 10 ตัน ดังนั้ นจะเหลื อปริ มาณ
เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงเพี ยง 90 ตัน (ดูย่อหน้ าที่ ข6.5.16 เกี่ยวกับแนวปฏิบัติสาหรั บ
ปริมาณของอนุพันธ์ (จานวน 10 ตัน) ที่ไม่ได้ ใช้ เป็ นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของการป้ องกัน
ความเสี่ยงอีกต่อไป)
ข6.5.19 การปรับอัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงโดยการเพิ่มปริมาณเครื่องมือ ที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง
จะไม่ส่งผลกระทบต่อวิธที ่ใี ช้ วัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
การวั ด การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ป้ องกั น ความเสี่ ย งในส่ ว นที่
เกี่ยวข้ องกับการกาหนดความสัมพันธ์กจ็ ะไม่ได้ รับผลกระทบด้ วย อย่างไรก็ตาม จากวันที่มีการ
ปรับสมดุล การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงจะต้ องรวม
ส่วนเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของปริมาณเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่ใช้ เพิ่มเติมเข้ า
มาด้ วย การเปลี่ยนแปลงจะถูกวัดโดยเริ่มตั้งแต่และอ้ างอิงจากวันที่มีการปรับสมดุลแทนวันที่
เลือกกาหนดความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น หากแรกเริ่ม กิจการป้ องกัน
ความเสี่ยงในราคาสินค้ าโภคภัณฑ์โดยใช้ อนุ พันธ์ปริมาณ 100 ตัน เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกัน
ความเสี่ยง และต่อมามีการปรั บสมดุลโดยการเพิ่ มปริมาณอีก 10 ตัน ปริมาณเครื่องมือที่ใช้
ป้ องกั น ความเสี่ ย งจะเพิ่ ม เป็ นทั้ ง หมด 110 ตั น การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงก็คือส่วนเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุ พันธ์ท้งั หมดที่
รวมกันทาให้ ปริมาณรวมเท่ากับ 110 ตัน อนุพันธ์เหล่านี้สามารถมี (หรืออาจจะมี) ข้ อกาหนด
ที่ส าคั ญ แตกต่ า งกั น ไปก็ไ ด้ เช่ น อั ต ราซื้ อขายล่ ว งหน้ า เนื่ อ งจากการท าสั ญ ญาเกิ ด ขึ้ น ใน
ช่ วงเวลาที่ต่างกัน (รวมถึงความเป็ นไปได้ ท่อี าจจะเลือกกาหนดอนุพันธ์สาหรับความสัมพันธ์
ในการป้ องกันความเสี่ยงหลังจากการรับรู้รายการเริ่มแรก)
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ข6.5.20 การปรั บ อั ต ราส่ ว นการป้ องกั น ความเสี่ ย งโดยการลดปริ ม าณรายการที่ไ ด้ รั บ การป้ องกั น
ความเสี่ยงถึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อวิธีท่ใี ช้ วัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือ
ที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง การวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับปริ มาณซึ่ งยังถู กกาหนดให้ รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงต่อไปนั้น
การเลือกกาหนดไม่ได้ รับผลกระทบด้ วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม นับจากวันที่มีการปรับสมดุล
รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงในส่วนที่เป็ นปริ มาณที่ถูกปรับลดลงนั้นไม่เป็ นส่วนหนึ่ งของ
ความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงอีกต่ อไป ตัวอย่ างเช่ น เมื่อแรกเริ่ มกิจการป้ องกัน
ความเสี่ยงในสินค้ าโภคภัณฑ์ในปริมาณ 100 ตัน ที่ราคาฟอร์เวิร์ด 80 และต่อมาลดปริมาณ
สินค้ าโภคภัณฑ์ลง 10 ตันเพื่อปรับสมดุล รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงภายหลังการปรั บ
สมดุลจะเหลือเพียง 90 ตัน และมีการป้ องกันความเสี่ยงที่ราคา 80 รายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยงจานวน 10 ตัน ที่ไม่เป็ นส่วนหนึ่งของความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงอีก
ต่อไปจะถูกบันทึกตามข้ อกาหนดของการยกเลิกการใช้ การบัญชีป้องกันความเสี่ยง (ดูย่อหน้ าที่
6.5.5 ถึง 6.5.6 และย่อหน้ าที่ ข6.5.22 ถึง ข6.5.28)
ข6.5.21 เมื่อมีการปรั บสมดุ ลของความสัมพั น ธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง กิจการต้ องปรั บปรุ งการ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุท่กี ่อให้ เกิดความไม่มีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผล
กระทบต่อความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง สาหรั บระยะเวลาที่เหลือให้ เป็ นปั จจุ บัน
เสมอ (ดูย่อหน้ าที่ ข6.4.2) เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงก็
ต้ องปรับปรุงให้ เป็ นปัจจุบันด้ วยเช่นเดียวกัน
การยกเลิกการใช้การบัญชีป้องกันความเสีย่ ง
ข6.5.22 การยกเลิกการใช้ การบัญชีป้องกันความเสี่ยงจะไม่มีผลย้ อนหลัง โดยจะมีผลนับจากวันที่ไม่เข้ า
เงื่อนไขของการใช้ บัญชีป้องกันความเสี่ยง
ข6.5.23 กิจการต้ องไม่เลิกเลือกกาหนดความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงและไม่ยุติความสัมพันธ์
ดังกล่าว หาก
ข6.5.23.1 ความสัมพั นธ์ของการป้ องกัน ความเสี่ยงนั้ น ยั งคงเป็ นไปตามวั ตถุ ประสงค์ ของ
การบริ หารความเสี่ยงบนพื้ นฐานที่ยังเข้ าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
(กล่าวคือ กิจการยังคงดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงนั้นอยู่)
และ
ข6.5.23.2 ยังคงเข้ าเงื่อนไขตามข้ อกาหนดที่เหลืออยู่ทุกข้ อ (หลังจากที่คานึงถึงการปรับสมดุล
ของความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงนั้น หากมีการปรับสมดุลเกิดขึ้น)
ข6.5.24 เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแนวปฏิบั ติ ท างการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห าร
ความเสี่ยงของกิจ การนั้ นแตกต่ างจากวั ตถุ ประสงค์ ของการบริ หารความเสี่ยง กลยุ ทธ์ก าร
บริหารความเสี่ยงจะถูกกาหนดขึ้นจากระดับสูงสุด ซึ่งเป็ นการกาหนดว่ากิจการจะบริหารความ
เสี่ยงด้ วยวิ ธีใด กลยุ ทธ์การบริ หารความเสี่ยงโดยทั่ว ไปจะมี การบ่ งชี้ ถึ งความเสี่ยงที่กิจ การ
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จะต้ องเผชิญและกาหนดวิธกี ารบริหารกับความเสี่ยงเหล่านั้น โดยปกติกลยุทธ์การบริหารความ
เสี่ยงจะเป็ นเครื่องมือในระยะยาวและมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป (ตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบี้ยหรือระดับราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ท่แี ตกต่างกันซึ่ง
นาไปสู่ระดับของการป้ องกันความเสี่ยงที่แตกต่างออกไป) กลยุทธ์น้ันมีการกาหนดเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรลงในเอกสารที่มีการจัดสรรให้ กบั ฝ่ ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องผ่านทางนโยบายที่อาจ
มีการกาหนดแนวทางที่ลงในรายละเอียดมากขึ้น ในทางตรงกันข้ า ม วั ตถุ ประสงค์ของการ
บริหารความเสี่ยงสาหรับแต่ละความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงมีผลบังคับใช้ ในระดับ
ของความสัมพันธ์น้ันๆ ซึ่งเกี่ยวกับวิธีการที่เลือกกาหนดเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงเพื่ อ
ป้ องกันความเสี่ยงในฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงในรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง ดังนั้น กล
ยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอาจเกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสี่ยงที่แตกต่างกัน
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงนั้นสัมพันธ์กบั การนากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงใน
ภาพรวม ตัวอย่างเช่น
ข6.5.24.1 กิจการมีกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยจากการจัดหาเงินทุนใน
ภาพรวมของกิจการซึ่งกาหนดเป็ นช่วง (range) โดยอาจเป็ นการผสมผสานกัน
ระหว่ า งอั ต ราดอกเบี้ ยลอยตั ว และอั ต ราดอกเบี้ ยคงที่ กลยุ ท ธ์ ดั ง กล่ า วอาจ
ก าหนดให้ มี ก ารคงสั ด ส่ ว นหนี้ สิ น ที่มี อัต ราดอกเบี้ ยคงที่ไ ว้ ท่ีร ะดั บ ร้ อ ยละ 20
ถึงร้ อยละ 40 โดยกิจการมีการตัดสินใจในการปรับใช้ สัดส่วนที่เหมาะสมตามแต่
ช่ วงเวลาตามกลยุ ทธ์ดังกล่ าว (กล่ าวคือ จะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับฐานะเปิ ดต่ อ
ความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยคงที่ให้ อยู่ในช่วงอัตราร้ อยละ 20 ถึงร้ อยละ 40) ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับทิศทางอัตราดอกเบี้ย หากอัตราดอกเบี้ ยอยู่ในระดับต่า กิจการอาจจะ
ออกตราสารหนี้ ที่ มี ด อกเบี้ ยคงที่ ม ากกว่ า เมื่ อ อั ต ราดอกเบี้ ยอยู่ ใ นระดั บ สู ง
หนี้สินของกิจการที่เป็ นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวมีจานวนเท่ากับ 100 โดยในจานวน
นี้มี 30 ที่ถูกเปลี่ยนให้ เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ กิจการอาศัยช่ วงที่อัตราดอกเบี้ยต่า
เพื่อความได้ เปรี ยบจึงออกตราสารหนี้เพิ่ มอีก 50 เพื่อจัดหาเงินทุนสาหรั บการ
ลงทุ น ส าคั ญ ของกิ จ การ โดยเป็ นการออกตราสารหนี้ ที่ มี อั ต ราดอกเบี้ ยคงที่
ด้ วยเหตุท่อี ัตราดอกเบี้ยต่า กิจการตัดสินใจกาหนดสัดส่วนหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ ย
คงที่ไว้ ท่รี ้ อยละ 40 ของหนี้สินทั้งหมด โดยลดปริมาณที่กิจการเคยป้ องกันความ
เสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ ยลอยตัว ลงไป 20 ทาให้ เหลื อ หนี้ สินอัตราดอกเบี้ ยคงที่
เพียง 60 ในสถานการณ์ดังกล่าว กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงไม่ได้ เปลี่ยนแปลง
ไป อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกัน การนากลยุทธ์ไปใช้ จริ งได้ เปลี่ยนแปลงไปและ
นั่นหมายถึงว่า สาหรับหนี้สินอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจานวน 20 ที่เคยถูกป้ องกัน
ความเสี่ยงโดยเปลี่ยนให้ เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่น้ัน ขณะนี้วัตถุประสงค์ของการ
ป้ องกันความเสี่ยงได้ เปลี่ยนแปลงไป (กล่าวคือ ในระดับของความสัมพันธ์ของการ
ป้ องกันความเสี่ยง) ผลที่ตามมาก็คือสาหรับเหตุการณ์น้ ีกจิ การต้ องยกเลิกการบัญชี
ป้ องกันความเสี่ยงสาหรั บจานวน 20 ที่เคยป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ ย
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ลอยตัว โดยลดฐานะสัญญาแลกเปลี่ ยนลง 20 ตามจานวนเงินที่กาหนดไว้ แต่
ขึ้นอยู่กบั สถานการณ์ กิจการอาจจะคงปริมาณสัญญาแลกเปลี่ยนนั้นโดยไม่ยกเลิกก็
ได้ ตัวอย่างเช่น กิจการอาจจะใช้ เพื่อการป้ องกันความเสี่ยงประเภทอื่นหรืออาจจะ
เปลี่ยนให้ มาอยู่ในบัญชีเพื่อการค้ าก็ได้ ในทางกลับกัน หากกิจการเลือกที่จะเปลี่ยน
หนี้ สินอัตราดอกเบี้ ยคงที่จานวนใหม่ บางส่ วนให้ เป็ นอัตราดอกเบี้ ยลอยตัว การ
บัญชีป้องกันความเสี่ยงยังคงต้ องดาเนินต่อไปสาหรับในส่วนที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวก่อนหน้ านี้
ข6.5.24.2 ความเสี่ยงบางประเภทเป็ นผลมาจากสถานะที่มีการเปลี่ยนบ่อยครั้ง เช่น ความเสี่ยง
อัตราดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ท่มี ีสถานะเปิ ด (open portfolio) จานวนตราสารหนี้ท่ี
เพิ่ มขึ้นและการตัดรายการตราสารหนี้ บางตัวทาให้ ความเสี่ยงเปลี่ ยนแปลงไปอยู่
ตลอดเวลา (แตกต่ างจากการที่สถานะลดลงเพราะตราสารหนี้ นั้ นครบก าหนด)
เหล่านี้เป็ นกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง (dynamic process) ที่ความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นและเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงไม่สามารถที่จะอยู่คงที่ได้ ตลอด
เป็ นระยะเวลายาวนาน ผลที่ ต ามมาก็คื อ กิ จ การที่ มี ค วามเสี่ ย งเปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลาดังกล่ าวจะต้ องมีการปรั บปรุ งเครื่ องมือ ที่ใช้ ป้ องกันความเสี่ยงอัตรา
ดอกเบี้ยอยู่บ่อยครั้งเมื่อสถานะความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น ตราสารหนี้
ที่มีอายุ คงเหลื อ 24 เดื อนถู กก าหนดให้ เป็ นตราสารที่มีก ารป้ องกัน ความเสี่ ยง
สาหรั บความเสี่ ยงจากอั ตราดอกเบี้ ยเป็ นเวลา 24 เดือน สาหรั บตราสารหนี้ อายุ
คงเหลื อ อื่ น ๆ ก็จ ะใช้ วิ ธี ก ารเดี ย วกั น หลั ง จากนั้ น ไม่ น านกิ จ การก็ย กเลิ ก
ความสัมพันธ์การป้ องกันความเสี่ยงที่เคยถูกกาหนดก่อนหน้ าสาหรับอายุคงเหลือ
ต่างๆ ทั้งหมด หรื อบางส่วน แล้ วกาหนดความสัมพั นธ์ในการป้ องกันความเสี่ยง
ครั้งใหม่โดยอิงจากขนาดและประเภทของเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่ใน
ขณะนั้ น การหยุ ด ใช้ การบั ญ ชี ป้ องกั น ความเสี่ ย งในกรณี น้ ี สะท้ อ นให้ เห็น ว่ า
ความสัมพั นธ์ในการป้ องกันความเสี่ยงเหล่ านั้ นถู กกาหนดขึ้นมาจากวิ ธีท่ีกิจการ
มองเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและตราสารที่มีการป้ องกันความเสี่ยงตัวใหม่
แทนที่จะคานึงถึงเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงและตราสารที่มีการป้ องกันความ
เสี่ยงที่ได้ กาหนดความสัมพั นธ์ไปก่อนหน้ า สาหรั บกลยุทธ์การบริ หารความเสี่ยง
ยั ง คงเหมื อ นเดิ ม แต่ ส าหรั บ ความสั ม พั น ธ์ ท่ี เ คยก าหนดก่ อ นหน้ านั้ น ไม่ มี
จุ ดประสงค์ของการป้ องกันความเสี่ยงคงอยู่อีกต่อไป ในสถานการณ์น้ ี การหยุดใช้
การบั ญชี ป้องกันความเสี่ยงจะขึ้นอยู่ กับขอบเขตของจุ ดประสงค์ของการป้ องกัน
ความเสี่ยงที่เปลี่ ยนแปลงไปตามแต่ละสถานการณ์ของกิจการและอาจกระทบกับ
ความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรื อเพี ยงบางความสัมพั นธ์ ใน
แต่ละอายุคงเหลือ หรือ เป็ นเพียงส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของการป้ องกันความ
เสี่ยงเท่านั้น

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 41/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

185

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ข6.5.24.3 กิจการมีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่ใช้ จัดการความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศจาก
ประมาณการยอดขายและลู กหนี้ การค้ าที่อาจมี เพิ่ มขึ้ น ภายใต้ กลยุ ทธ์น้ ี กิจการ
จัดการกับความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศที่ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง
รูปแบบหนึ่ง ณ จุดที่มีการรับรู้ลูกหนี้การค้ านั้น หลังจากนั้น กิจการก็ไม่จัดการความ
เสี่ยงเงินตราต่างประเทศในรูปแบบนั้นอีกต่อไป แต่หันมาใช้ การป้ องกันความเสี่ยง
เงิ นตราต่ างประเทศจากลู กหนี้ การค้ า เจ้ าหนี้ การค้ าและอนุ พั นธ์ ท่ีเป็ นเงิ น สกุ ล
เดียวกันในลักษณะแบบองค์รวม (ซึ่งจะไม่ข้ ึนกับรายการที่คาดการณ์ท่ยี ังไม่เกิดขึ้น
จริง) ในแง่ของการบันทึกบัญชี วิธกี ารนี้เรียกว่า การป้ องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติ
เนื่องจากผลกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากรายการดังกล่ าวจะถูก
รั บ รู้ ทั น ที ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น ผลที่ ต ามมาก็คื อ ในแง่ ข องการบั น ทึ ก บั ญ ชี
หากความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ ยงได้ ถู กเลื อกก าหนดขึ้ นในช่ วงเวลา
จนกระทั่งถึงวันครบกาหนดจ่ายเงิน ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะต้ องถูกยกเลิกเมื่อมี
การบันทึกบัญชีลูกหนี้การค้ านั้นเนื่องจากจุดประสงค์ของการป้ องกันความเสี่ยงใน
ความสัมพันธ์ท่ปี ้ องกันความเสี่ยงนั้นไม่มีอีกต่อไป ความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ
ณ ขณะนี้ ได้ ถูกจัดการภายใต้ กลยุ ทธ์เดิมแต่ ด้วยวิ ธีท่เี ปลี่ ยนไป ในทางกลั บกัน
หากกิจการมีจุดประสงค์ในการป้ องกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปแต่ยังคงใช้ วิธีการ
เดิ ม ในการจั ด การความเสี่ ย งเงิ นตราต่ า งประเทศที่เ กิ ด จากการประมาณการ
ยอดขายรวมถึงลูกหนี้การค้ าที่อาจเกิดขึ้นตามมาตามความสัมพันธ์ในรูปแบบเดิม
ไปจนถึงวันจ่ายชาระ กิจการก็ยังสามารถใช้ การบัญชีป้องกันความเสี่ยงนั้นได้ จนถึง
วันดังกล่าว
ข6.5.25 การยกเลิกการบัญชีป้องกันความเสี่ยงสามารถส่งผลกระทบต่อ
ข6.5.25.1 ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงโดยรวมทั้งหมด หรือ
ข6.5.25.2 บางส่วนของความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง (ซึ่งหมายความว่าการบัญชี
ป้ องกันความเสี่ยงยังคงมีผลอยู่สาหรับส่วนอื่นของความสัมพันธ์ของการป้ องกัน
ความเสี่ยง)
ข6.5.26 ให้ ยุติความสัมพั น ธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงโดยรวมทั้งหมดเมื่ อไม่ เ ข้ าเงื่ อนไขที่ก าหนด
ตัวอย่างเช่น
ข6.5.26.1 ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหาร
ความเสี่ยงที่ทาให้ เกิดการใช้ การบัญชีป้องกันความเสี่ยง (กล่าวคือ กิจการไม่ได้ มี
จุดประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงนั้นอีกต่อไป)
ข6.5.26.2 มี ก ารขายหรื อ ยกเลิ ก ของเครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ป้ องกั น ความเสี่ ย งหรื อ เครื่ อ งมื อ ทาง
การเงิน (โดยเกี่ยวข้ องกับปริ มาณทั้งหมดที่เป็ นส่วนหนึ่ งของความสัมพั น ธ์ของ
การป้ องกันความเสี่ยง) หรือ
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ข6.5.26.3 ไม่ มีความสัมพั น ธ์เ ชิ งเศรษฐกิจ ระหว่ า งรายการที่มีก ารป้ องกัน ความเสี่ยงกับ
เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ป้ องกั น ความเสี่ ย งอี ก ต่ อ ไป หรื อ ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต เริ่ ม มี
ผลกระทบต่อมูลค่ามากกว่าความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจนั้น
ข6.5.27 ให้ ยุติความสั ม พั น ธ์ ของการป้ องกัน ความเสี่ ย งในบางส่ ว น (และยังคงถือปฏิบั ติการบั ญ ชี
ป้ องกันความเสี่ยงต่อไปสาหรั บส่วนอื่นที่เหลือ) เมื่อเพี ยงบางส่วนของความสัมพั นธ์ของการ
ป้ องกันความเสี่ยงไม่เข้ าเงื่อนไขที่กาหนด ตัวอย่างเช่น
ข6.5.27.1 เมื่ อ มี ก ารปรั บ สมดุ ล ความสั ม พั น ธ์ข องการป้ องกั น ความเสี่ ย ง อั ต ราส่ ว นการ
ป้ องกันความเสี่ยงอาจถู กปรั บปรุ งจนทาให้ บางส่วนของรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยงนั้ นไม่ เป็ นส่ว นหนี่ งของความสัมพั น ธ์ของการป้ องกัน ความเสี่ ย งอีก
ต่อไป (ดูย่อหน้ าที่ ข6.5.20) ดังนั้น ให้ ยกเลิกการบัญชีป้องกันความเสี่ยงสาหรับ
ส่วนของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงที่ไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์
ของการป้ องกันความเสี่ยงอีกต่อไป
ข6.5.27.2 เมื่อมีบางส่วนของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงที่เป็ น (หรื อเป็ นส่วนประกอบ
ของ) รายการที่ ค าดการณ์ น้ั น ไม่ ไ ด้ ถู ก จั ด ว่ า เป็ นรายการที่ มี ค วามเป็ นไปได้
ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมากอีกต่อไป ให้ ยกเลิกการบัญชีป้องกันความเสี่ยงเฉพาะใน
ส่วนที่ไม่ถูกจัดว่ามีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมากดังกล่ าวของรายการที่
มีการป้ องกันความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม หากกิจการเคยเลือกกาหนดการป้ องกันความ
เสี่ยงของรายการที่คาดการณ์และต่อมาได้ ประเมินว่ารายการที่คาดการณ์ดังกล่ าวจะ
ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป อาจก่อให้ เกิดคาถามในความสามารถในการประเมินรายการที่
คาดการณ์ ท่ีคล้ ายคลึ งกั นของกิจการ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่ อการประเมิ นรายการที่
คาดการณ์ท่ีคล้ ายคลึ งกันว่ ามี ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ในระดับสูงมากหรื อไม่
(ดู ย่อหน้ าที่ 6.3.3) และถื อว่ าเข้ าเงื่ อนไขเป็ นรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
ได้ หรือไม่
ข6.5.28 กิ จ การสามารถเลื อ กก าหนดความสั ม พั น ธ์ ข องการป้ องกั น ความเสี่ ย งขึ้ นมาใหม่ ส าหรั บ
เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงหรือรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงของความสัมพันธ์เดิมที่
เคยมีการยกเลิกการใช้ การบัญชีป้องกันความเสี่ยงแล้ ว (บางส่วน หรือทั้งหมด) โดยไม่ถือว่ า
เป็ นการด าเนิ นความสั มพั นธ์ ของการป้ องกั นความเสี่ ยงต่ อจากเดิ ม แต่ ให้ ถื อเป็ นการเริ่ ม
ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงขึ้นใหม่ ตัวอย่างเช่น
ข6.5.28.1 ความเสี่ยงด้ านเครดิตของเครื่ องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงได้ เพิ่ มขึ้นอย่ างมาก
จนท าให้ กิ จ การต้ องเปลี่ ย นเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ป้ องกั น ความเสี่ ย งใหม่ ซึ่ ง ท าให้
ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงเดิมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริ หาร
ความเสี่ยงและต้ องยุติความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงทั้งหมดลงในที่สุด
เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ป้ องกั น ความเสี่ ย งรายการใหม่ ถู ก เลื อ กก าหนดขึ้ นเพื่ อ ป้ องกัน
ความเสี่ยงของความเสี่ยงเดิมและเกิดเป็ นความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง
ใหม่ ดังนั้น การวัดมูลค่าของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสด
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ของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงใหม่จะเริ่ มและอ้ างอิงจากวันที่มีการเลื อก
ก าหนดความสั ม พั น ธ์ ใ นการป้ องกั น ความเสี่ ย งขึ้ นใหม่ แ ทนที่ จ ะเป็ นวั น ที่
ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงเดิมถูกเลือกกาหนดขึ้น
ข6.5.28.2 ความสั ม พั น ธ์ ข องการป้ องกั น ความเสี่ ย งหยุ ด ลงก่ อ นครบก าหนดอายุ ข อง
เครื่องมือทางการเงิน เครื่ องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงของความสัมพันธ์ของการ
ป้ องกั น ความเสี่ ย งนี้ จะสามารถถู ก เลื อ กก าหนดขึ้ นเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ป้ องกัน
ความเสี่ยงในอีกความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงได้ (ตัวอย่างเช่น เมื่อทา
การปรับปรุงอัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ยงโดยเพิ่มจานวนเครื่องมือที่ใช้ ป้องกัน
ความเสี่ยง หรือเมื่อเลือกกาหนดความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงขึ้นใหม่
ทั้งหมด)
การบัญชีสาหรับมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือก
ข6.5.29 สิทธิเ ลื อ กเกี่ยวข้ อ งกับ ช่ ว งเวลา เนื่ อ งจากมู ลค่ า ตามเวลาแสดงถึ งสิ่งตอบแทนสาหรั บการ
ปกป้ องผู้ถือสิทธิเลือกตลอดช่ วงเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม มุมมองที่เกี่ยวข้ องกับวัตถุประสงค์
ของการประเมินว่าสิทธิเลือกนั้นเป็ นการป้ องกันความเสี่ยงของรายการธุรกรรมใด หรือรายการ
ที่มีการป้ องกันความเสี่ยงตามช่วงเวลาที่เกี่ยวข้ องหรือไม่ คือลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่มี
การป้ องกันความเสี่ยง รวมถึงวิธีการและช่วงเวลาที่จะมีผลกระทบต่อกาไรหรือขาดทุน ดังนั้น
กิจการต้ องประเมินประเภทของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง (ดูย่อหน้ าที่ 6.5.14.1) จาก
ลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง (โดยไม่คานึงถึงว่าความสัมพันธ์ของ
การป้ องกันความเสี่ยงจะเป็ นการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดหรือการป้ องกันความเสี่ยง
ในมูลค่ายุติธรรม) ดังนี้
ข6.5.29.1 มู ล ค่ า ตามเวลาของสิ ท ธิ เ ลื อ กสั ม พั น ธ์ กั บ รายการที่มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย งที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกรรม ถ้ าลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
นั้ นเป็ นรายการที่มีมูลค่ าตามเวลาเป็ นต้ นทุ นของธุรกรรมดังกล่ าว ตัวอย่ างเช่ น
เมื่อมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกสัมพันธ์กับรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงซึ่ ง
เป็ นผลให้ ในการวัดมู ลค่าเมื่อเริ่มแรกนั้นต้ องรวมต้ นทุนการทารายการเป็ นส่วน
หนึ่งของในการรับรู้รายการนั้น (ตัวอย่างเช่น กิจการทาการป้ องกันความเสี่ยงด้ าน
ราคาในการซื้อสินค้ าโภคภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็ นรายการที่คาดการณ์หรือสัญญาผูกมัด
ก็ตาม และได้ รวมต้ นทุนการทารายการเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของต้ น ทุนสินค้ าคงเหลือ)
ผลจากการรวมมู ลค่ า ตามเวลาของสิทธิเ ลื อกในการวั ดมู ลค่ า เมื่อเริ่ มแรกของ
รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงคือ มูลค่าตามเวลากระทบกาไรหรือขาดทุนใน
เวลาเดียวกันกับรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง ในทานองเดียวกัน กิจการที่ทา
การป้ องกั น ความเสี่ ย งในรายการขายสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ไม่ ว่ า จะเป็ นรายการที่
คาดการณ์หรือสัญญาผูกมัดก็ตาม จะรวมมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกเข้ าเป็ น
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ส่วนหนึ่งของต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับรายการขายดังกล่าว (ดังนั้น มูลค่าตามเวลาจะ
ถูกรั บรู้ในกาไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาเดียวกันกับรายได้ ท่ีมาจากรายการ
ขายที่ถูกป้ องกันความเสี่ยง)
ข6.5.29.2 มู ล ค่ า ตามเวลาของสิ ท ธิ เ ลื อ กสั ม พั น ธ์ กั บ รายการที่มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย งที่
เกี่ยวข้ องกับช่ วงเวลา ถ้ าลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
นั้ นมีมูลค่ าตามเวลาเป็ นต้ นทุ นในการได้ มาซึ่ งการป้ องกันความเสี่ยงตลอดช่ วง
ระยะเวลา (แต่รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้ เกิดธุรกรรมที่ต้อง
รั บรู้ต้นทุนดังกล่ าวเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนการทารายการตามกล่ าวในย่อหน้ าที่
ข6.5.29.1) ตัวอย่างเช่น ถ้ าสินค้ าโภคภัณฑ์คงเหลือมีการป้ องกันความเสี่ยงจาก
การลดลงของมูลค่ายุติธรรมในระยะเวลา 6 เดือนโดยใช้ สทิ ธิเลือกสินค้ าโภคภัณฑ์
ที่มีอายุ สัญญาเท่ากัน มู ลค่ าตามเวลาของสิทธิเ ลื อกจะถู กปั น ส่ วนเข้ ากาไรหรื อ
ขาดทุน (กล่าวคือโดยการตัดจาหน่ายอย่างมีระบบและสมเหตุสมผล) ตลอดช่ วง
ระยะเวลา 6 เดือน อีกตัวอย่าง เช่ น การป้ องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่ ว ยงานต่ า งประเทศเป็ นระยะเวลา 18 เดื อ นโดยใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กเงิ น ตรา
ต่างประเทศ ซึ่งเป็ นผลให้ มีการปั นส่วนมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกตลอดช่ วง
ระยะเวลา 18 เดือน
ข6.5.30 ลั กษณะของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง รวมถึงวิ ธีการและช่ วงเวลาที่รายการที่มี ก าร
ป้ องกันความเสี่ยงนั้นมีผลกระทบต่ อกาไรหรื อขาดทุน และรวมถึงผลกระทบของช่ วงเวลาที่
มูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกนั้นป้ องกันความเสี่ยงให้ กับรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้ องกับช่วงเวลาจะถูกตัดจาหน่ าย ซึ่งสอดคล้ องกันกับช่วงเวลาที่มูลค่าที่แท้ จริ งของสิทธิ
เลื อ กมี ผ ลกระทบต่ อ ก าไรหรื อ ขาดทุ น ตามที่ ก าหนดในการบั ญ ชี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย ง
ตั ว อย่ า งเช่ น ถ้ า กิจ การใช้ สัญ ญาสิทธิท่ีจ ะซื้ อในอัตราดอกเบี้ ยสูงสุด (Cap) ในการป้ องกัน
ความเสี่ยงในการเพิ่ มขึ้นของดอกเบี้ยจ่ ายของพั นธบัตรที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว มูลค่าตามเวลา
ของสัญญาสิทธิท่จี ะซื้อในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด (Cap) ดังกล่าวจะถูกตัดจาหน่ายเป็ นกาไรหรือ
ขาดทุนตลอดช่วงเวลาเช่นเดียวกับช่วงเวลาที่มูลค่าที่แท้ จริงมีผลกระทบต่อกาไรหรือขาดทุน
ข6.5.30.1 ถ้ าสัญญาสิทธิท่ีจะซื้ อในอัตราดอกเบี้ ยสูงสุด (Cap) ป้ องกันความเสี่ยงจากการ
เพิ่ มขึ้น ของอัตราดอกเบี้ ยใน 3 ปี แรกของพั น ธบั ตรที่มีอัตราดอกเบี้ ยลอยตั ว
อายุ 5 ปี มู ลค่ าตามเวลาของสัญญาสิทธิท่ีจะซื้ อในอัตราดอกเบี้ ยสูงสุด (Cap)
ดังกล่าวจะถูกตัดจาหน่ายตลอดอายุ 3 ปี แรก หรือ
ข6.5.30.2 ถ้ าสัญญาสิทธิท่ีจะซื้ อในอัตราดอกเบี้ ยสูงสุด (Cap) เป็ นสัญญาที่เริ่ มใช้ สิทธิใน
อนาคต ซึ่งป้ องกันความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในปี ที่ 2 และปี ที่ 3
ของพันธบัตรที่มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัวอายุ 5 ปี มูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิท่จี ะ
ซื้อในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด (Cap) ดังกล่าวจะถูกตัดจาหน่ายในระหว่างปี ที่ 2 และ
ปี ที่ 3
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ข6.5.31 การบัญชีสาหรับมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกตามย่อหน้ าที่ 6.5.14 ยังบังคับใช้ กบั สัญญาสิทธิ
ที่กิจการซื้อมา (purchased option) และสัญญาสิทธิท่กี ิจการเป็ นผู้ออก (written option) และ
ที่ถู ก ก าหนดให้ ร วมกัน (สัญ ญาหนึ่ งเป็ นสิทธิท่ีจ ะขายและอีก สัญญาหนึ่ งเป็ นสิทธิท่ีจะซื้ อ)
ซึ่ ง มู ล ค่ า ตามเวลาสุ ท ธิ ณ วั น ที่ถู ก เลื อ กก าหนดให้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ป้ องกั น ความเสี่ ย ง
มีค่าเท่ากับศูนย์ (โดยทั่วไปหมายถึง Zero-cost collar) ในกรณีดังกล่าว กิจการต้ องรับรู้การ
เปลี่ ย นแปลงของมู ล ค่ า ตามเวลาในก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น แม้ ว่ า ผลสะสมของการ
เปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ าตามเวลาตลอดช่ วงระยะเวลาของความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความ
เสี่ยงจะเท่ากับศูนย์ ดังนั้น ถ้ ามูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกเกี่ยวข้ องกับ
ข6.5.31.1 รายการที่มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย งที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กรรม มู ล ค่ า ตามเวลา ณ
จุ ด สิ้ น สุ ด ความสั ม พั น ธ์ ข องการป้ องกั น ความเสี่ ย งที่ป รั บ ปรุ ง รายการที่ มี ก าร
ป้ องกั น ความเสี่ ย ง หรื อ จ านวนที่ ถู ก จั ด ประเภทใหม่ เ ป็ นก าไรหรื อ ขาดทุ น
(ดูย่อหน้ าที่ 6.5.14.2) จะเท่ากับศูนย์
ข6.5.31.2 รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับช่ วงเวลา จานวนที่ตัดจาหน่ ายที่
เกี่ยวข้ องกับมูลค่าตามเวลาจะเท่ากับศูนย์
ข6.5.32 การบั ญ ชี ส าหรั บ มู ล ค่ า ตามเวลาของสิ ท ธิ เ ลื อ กตามย่ อ หน้ า ที่ 6.5.14 บั ง คั บ ใช้ เ ฉพาะกั บ
มูลค่าตามเวลาที่เกี่ยวข้ องกับรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง (มูลค่าตามเวลาที่สอดคล้ องกัน)
มูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกจะเกี่ยวข้ องกับรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงถ้ าข้ อกาหนดที่
ส าคั ญ ของสิ ท ธิ เ ลื อ ก (เช่ น จ านวนเงิ น ที่ก าหนดไว้ อายุ ข องสั ญ ญา และรายการอ้ า งอิ ง )
สอดคล้ องกับรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง ดังนั้น หากข้ อกาหนดที่สาคัญของสิทธิเลือก
และรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงไม่สอดคล้ องกันทั้งหมด กิจการต้ องกาหนดมูลค่าตาม
เวลาที่สอดคล้ องกัน ซึ่งก็คือมูลค่าตามเวลารวมถึงค่าใช้ จ่ายในการทาสัญญา (มูลค่าตามเวลาที่
เกิดขึ้นจริ ง) ที่เกี่ยวข้ องกับรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง (และต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่
6.5.14) กิจการกาหนดมูลค่าตามเวลาที่สอดคล้ องกันโดยใช้ มูลค่าของสิทธิเลือกที่มีข้อกาหนด
ที่สาคัญที่สอดคล้ องกันอย่างสมบูรณ์กบั รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
ข6.5.33 ถ้ ามูลค่าตามเวลาที่เกิดขึ้นจริ ง และมูลค่าตามเวลาที่สอดคล้ องกันนั้นแตกต่างกัน กิจการต้ อง
ระบุจานวนเงินซึ่งถูกสะสมและแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้ าของตามย่อหน้ าที่
6.5.14 ดังต่อไปนี้
ข6.5.33.1 ถ้ ามูลค่าตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่ ามูลค่าตามเวลาที่สอดคล้ องกัน ณ จุ ดที่รับรู้
ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง กิจการต้ อง
(1) ระบุจานวนเงินซึ่งถูกสะสมและแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
เจ้ าของแยกตามเกณฑ์ของมูลค่าตามเวลาที่สอดคล้ องกัน และ
(2) รับรู้ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมระหว่างมูลค่าตามเวลาที่
เกิดขึ้นจริงและมูลค่าตามเวลาที่สอดคล้ องกันในกาไรหรือขาดทุน
ข6.5.33.2 ถ้ ามูลค่าตามเวลาที่เกิดขึ้นจริ งต่ากว่ามูลค่าตามเวลาที่สอดคล้ องกัน ณ จุ ดที่รับรู้
ความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง กิจการต้ องระบุจานวนเงินซึ่งถูกสะสม
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และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้ าของโดยอ้ างอิงกับจานวนเงิน
ที่ต่ากว่าของการเปลี่ยนแปลงสะสมในมูลค่ายุติธรรมของ
(1) มูลค่าตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง และ
(2) มูลค่าตามเวลาที่สอดคล้ องกัน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงที่เหลืออยู่จะถูกรับรู้ในกาไร
หรือขาดทุน
การบัญ ชี ส าหรับ องค์ป ระกอบราคาล่ ว งหน้า ของสัญ ญาฟอร์เ วิ ร ์ด และส่ ว นต่ า งอัต รา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศของเครือ่ งมือทางการเงิน
ข6.5.34 สัญญาฟอร์ เวิร์ดมีความเกี่ยวข้ องกับระยะเวลาเนื่ องจากองค์ประกอบราคาล่ วงหน้ าแสดงถึ ง
ค่ า ตอบแทนของระยะเวลาดั ง กล่ า ว (ซึ่ งหมายถึ ง ระยะเวลาครบก าหนดที่ไ ด้ พิ จ ารณาไว้ )
อย่างไรก็ตาม แง่มุมที่เกี่ยวข้ องสาหรั บวัตถุประสงค์ของการประเมินว่ าเครื่ องมือที่ใช้ ป้องกัน
ความเสี่ยงใช้ ป้องกันความเสี่ยงของรายการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมหรือที่เกี่ยวข้ องกับช่วงเวลา
นั่นคือต้ องประเมินลักษณะของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง รวมทั้งรูปแบบและช่วงเวลาที่
ส่ งผลกระทบต่ อ ก าไรหรื อ ขาดทุ น ดั งนั้ น กิจ การต้ อ งประเมิ น ประเภทของรายการที่มีการ
ป้ องกันความเสี่ยง (ดูย่อหน้ าที่ 6.5.15 และ 6.5.14.1) โดยคานึงถึงลักษณะโดยทั่วไปของ
รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง (โดยไม่คานึงว่าความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงจะ
เป็ นการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดหรือการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม) ดังนี้
ข6.5.34.1 องค์ประกอบราคาล่วงหน้ าของสัญญาฟอร์เวิร์ดสัมพันธ์กับรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรม ถ้ าลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ย งเป็ นรายการที่มี อ งค์ ป ระกอบราคาล่ ว งหน้ า เป็ นต้ น ทุ น ของรายการ
ตัวอย่างเช่ น เมื่อองค์ประกอบราคาล่ วงหน้ าสัมพั นธ์กั บรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ ย งที่ ท าให้ การรั บ รู้ รายการเมื่ อ เริ่ ม แรกรวมต้ นทุ น การท ารายการ
(เช่น กิจการป้ องกันความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศจากการซื้อสินค้ าคงเหลือในรูป
ของสกุ ลเงินตราต่ างประเทศโดยที่ไม่ ว่าจะเป็ นรายการที่คาดการณ์ หรื อ สัญ ญา
ผูกมัด และได้ รวมต้ นทุนการทารายการเป็ นส่วนหนึ่งของสินค้ าคงเหลือนั้นในการ
รั บ รู้ ร ายการเมื่ อ เริ่ ม แรก) ผลของการรวมองค์ ป ระกอบราคาล่ ว งหน้ า ในการ
รั บ รู้ รายการเมื่ อ เริ่ ม แรกของรายการที่ มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย งคื อ การที่
องค์ ป ระกอบราคาล่ ว งหน้ า กระทบก าไรหรื อ ขาดทุ น พร้ อ มกับ รายการที่ มี ก าร
ป้ องกั น ความเสี่ ย ง ในท านองเดี ย วกั น กิ จ การที่ ป้ องกั น ความเสี่ ย งเงิ น ตรา
ต่ างประเทศของการขายสินค้ าโภคภัณฑ์ท่ีไม่ ว่าจะเป็ นรายการที่คาดการณ์หรื อ
สัญ ญาผู ก มั ด จะรวมองค์ ป ระกอบราคาล่ ว งหน้ า ไว้ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของต้ น ทุ น ที่
เกี่ยวข้ องกับ การขาย (ดังนั้น องค์ประกอบราคาล่ วงหน้ าจะถู กรั บรู้ ในกาไรหรื อ
ขาดทุนในรอบระยะเวลาเดียวกันกับรายได้ จากการขายที่ถูกป้ องกันความเสี่ยง)
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ข6.5.34.2 องค์ประกอบราคาล่วงหน้ าของสัญญาฟอร์เวิร์ดสัมพันธ์กับรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับช่วงเวลา ถ้ าลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยงมีองค์ประกอบราคาล่วงหน้ าเป็ นต้ นทุนในการได้ มาซึ่งการป้ องกันความ
เสี่ยงต่อช่วงระยะเวลานั้น (แต่รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้ เกิด
ธุรกรรมที่ต้องรั บรู้ ต้นทุ นดังกล่ าวเป็ นส่วนหนึ่ งของต้ นทุ นการทารายการตามที่
กล่ า วไว้ ในย่ อ หน้ า ที่ ข6.5.34.1) ตัวอย่ า งเช่ น ถ้ า สิน ค้ า โภคภัณ ฑ์คงเหลื อถู ก
ป้ องกันความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมสาหรับช่วงระยะเวลา 6
เดือนโดยใช้ สัญญาฟอร์เวิร์ดสินค้ าโภคภัณฑ์ท่มี ีระยะเวลาครบกาหนดสอดคล้ อง
กัน องค์ประกอบราคาล่วงหน้ าของสัญญาฟอร์เวิร์ดจะถูกปันส่วนไปยังกาไรหรือ
ขาดทุ น (กล่ าวคือ ตัดจาหน่ ายอย่ างเป็ นระบบและด้ วยเกณฑ์ท่ีสมเหตุ ส มผล)
ตลอดช่วงระยะเวลา 6 เดือน อีกตัวอย่างเช่น การป้ องกันความเสี่ยงของเงินลงทุน
สุทธิในหน่ วยงานต่างประเทศเป็ นระยะเวลา 18 เดือน โดยใช้ สัญญาฟอร์ เวิ ร์ ด
เงินตราต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ เกิดการปันส่วนขององค์ประกอบราคาล่วงหน้ า
ของสัญญาฟอร์เวิร์ดนี้ตลอดช่วงระยะเวลา 18 เดือน
ข6.5.35 ลักษณะของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง รวมถึงรูปแบบและช่ วงเวลาที่รายการที่มีการ
ป้ องกันความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อกาไรหรือขาดทุน ได้ ส่งผลกระทบตลอดช่วงเวลาต่อช่วงเวลา
ที่อ งค์ ป ระกอบราคาล่ ว งหน้ า ของสั ญ ญาฟอร์ เ วิ ร์ ดที่ใ ช้ ป้ องกั น ความเสี่ ย งให้ กั บ รายการที่
เกี่ยวข้ องกับช่วงเวลาที่มีการตัดจาหน่าย ซึ่งหมายถึงตลอดช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้ องกับส่วนของ
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้ าสัญญาฟอร์เวิร์ดป้ องกันความเสี่ยงต่อความผัน
ผวนของอัตราดอกเบี้ยสาหรับระยะเวลา 3 เดือน โดยเริ่มในอีก 6 เดือนข้ างหน้ า องค์ประกอบ
ราคาล่วงหน้ าจะถูกตัดจาหน่ายในช่วงเดือนที่ 7 ถึงเดือนที่ 9
ข6.5.36 ให้ ถือปฏิบัติตามการบัญชีสาหรับองค์ประกอบราคาล่ วงหน้ าของสัญญาฟอร์เวิร์ดในย่อหน้ าที่
6.5.15 สาหรับกรณีท่อี งค์ประกอบราคาล่วงหน้ า ณ วันที่สัญญาฟอร์เวิร์ดถูกเลือกกาหนดให้
เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง และองค์ประกอบราคาล่วงหน้ ามีค่าเท่ากับศูนย์ ในกรณี
ดังกล่าว กิจการต้ องรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบราคาล่วงหน้ าใน
ก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น แม้ ว่ า ผลสะสมของการเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
องค์ประกอบราคาล่วงหน้ าจะเท่ากับศูนย์ตลอดช่วงระยะเวลาความสัมพันธ์ของการป้ องกัน
ความเสี่ยง ดังนั้น ถ้ าองค์ประกอบราคาล่วงหน้ าของสัญญาฟอร์เวิร์ดเกี่ยวข้ องกับ
ข6.5.36.1 รายการที่ มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กรรม จ านวนเงิ น ของ
องค์ประกอบราคาล่วงหน้ า ณ จุดสิ้นสุดความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงที่
ปรับปรุงรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง หรือได้ ถูกจัดประเภทใหม่ไปกาไรหรือ
ขาดทุน (ดูย่อหน้ าที่ 6.5.14.2 และ 6.5.15) เท่ากับศูนย์
ข6.5.36.2 รายการที่มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย งที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ช่ ว งระยะเวลา จ านวนที่ ตั ด
จาหน่ายที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบราคาล่วงหน้ านั้นเท่ากับศูนย์
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ข6.5.37 ให้ ถือปฏิบัติตามการบัญชีสาหรับองค์ประกอบราคาล่วงหน้ าของสัญญาฟอร์เวิร์ดตามย่อหน้ าที่
6.5.15 กับเฉพาะองค์ประกอบราคาล่ วงหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
(องค์ประกอบราคาล่วงหน้ าที่สอดคล้ องกัน) องค์ประกอบราคาล่วงหน้ าของสัญญาฟอร์เวิร์ด
จะเกี่ยวข้ องกับรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงถ้ าข้ อกาหนดที่สาคัญของสัญญาฟอร์ เวิร์ด
(เช่น จานวนเงินที่กาหนดไว้ อายุของสัญญา และรายการอ้ างอิง) สอดคล้ องกับรายการที่มีการ
ป้ องกัน ความเสี่ยง ดั งนั้ น ถ้ า ข้ อ ก าหนดที่สาคั ญ ของสัญ ญาฟอร์ เ วิ ร์ ด และรายการที่มีก าร
ป้ องกันความเสี่ยงไม่ สอดคล้ องกันทั้งหมด กิจการต้ องกาหนดองค์ประกอบราคาล่ วงหน้ าที่
เกี่ยวข้ อง เช่น จานวนขององค์ประกอบราคาล่วงหน้ าในสัญญาฟอร์เวิร์ด (องค์ประกอบราคา
ล่วงหน้ าที่เกิดขึ้นจริ ง) ที่เกี่ยวข้ องกับรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง (และต้ องปฏิบัติตาม
ย่อหน้ าที่ 6.5.15) กิจการพิ จารณากาหนดองค์ประกอบราคาล่ วงหน้ าที่สอดคล้ องกันโดยใช้
การวั ด มู ล ค่ า ของสั ญ ญาฟอร์ เ วิ ร์ ด ที่มี ข้ อ ก าหนดที่ส าคั ญ ที่ส อดคล้ อ งกัน อย่ า งสมบู ร ณ์ กับ
รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
ข6.5.38 ถ้ าองค์ประกอบราคาล่วงหน้ าที่เกิดขึ้นจริง และองค์ประกอบราคาล่วงหน้ าที่สอดคล้ องกันนั้น
แตกต่างกัน กิจการต้ องระบุจานวนเงินที่ถูกสะสมเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้ าของ
ตามย่อหน้ าที่ 6.5.15 ดังต่อไปนี้
ข6.5.38.1 ถ้ าค่าสัมบูรณ์ขององค์ประกอบราคาล่วงหน้ าที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าองค์ประกอบราคา
ล่วงหน้ าที่สอดคล้ องกัน ณ จุดที่รับรู้ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง กิจการ
ต้ อง
(1) ระบุ จานวนเงินที่ถูกสะสมเป็ นรายการแยกต่ างหากในส่วนของเจ้ าของ
ตามเกณฑ์ขององค์ประกอบราคาล่วงหน้ าที่สอดคล้ องกัน และ
(2) รั บรู้ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมระหว่ างองค์ประกอบ
ราคาล่วงหน้ าที่เกิดขึ้นจริงและองค์ประกอบราคาล่วงหน้ าที่สอดคล้ องกัน
ในกาไรหรือขาดทุน
ข6.5.38.2 ถ้ าค่ าสัมบู รณ์ขององค์ประกอบราคาล่ ว งหน้ า ที่เกิดขึ้ นจริ งต่ า กว่ า องค์ประกอบ
ราคาล่วงหน้ าที่สอดคล้ องกัน ณ จุ ดที่รับรู้ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง
กิจการจะต้ องระบุจานวนเงินที่ถูกสะสมเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้ าของ
โดยอ้ างอิงกับจานวนที่ต่ากว่าของการเปลี่ยนแปลงสะสมในมูลค่ายุติธรรมของ
(1) ค่าสัมบูรณ์ขององค์ประกอบราคาล่วงหน้ าที่เกิดขึ้นจริง และ
(2) ค่าสัมบูรณ์ขององค์ประกอบราคาล่วงหน้ าที่สอดคล้ องกัน
ส่ ว นของการเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ า ยุ ติธรรมขององค์ ป ระกอบราคาล่ ว งหน้ า ที่เ กิด ขึ้ น จริ ง ที่
เหลืออยู่จะถูกรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
ข6.5.39 เมื่อกิจการแยกส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศออกจากเครื่ องมือทางการเงิน
และไม่รวมในการเลือกกาหนดเครื่องมือทางการเงินนั้นเป็ นเครื่องมือ ที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง
(ดูย่อหน้ าที่ 6.2.4.2) แนวทางปฏิบัติในย่อหน้ าที่ ข6.5.34 ถึง ข6.5.38 จะถือปฎิบัติกบั ส่วน
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ต่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในลักษณะเดียวกันกับที่ถือปฎิบัติกับองค์ประกอบ
ราคาล่วงหน้ าของสัญญาฟอร์เวิร์ด
การป้องกันความเสีย่ งของกลุ่มรายการ (หมวดที่ 6.6)
การป้องกันความเสีย่ งของฐานะสุทธิ
การใช้การบัญชีป้องกันความเสีย่ งและการเลือกกาหนดฐานะสุทธิ
ข6.6.1

ข6.6.2

ข6.6.3

ข6.6.4

กิจการสามารถใช้ การบัญชีป้องกันความเสี่ยงกับฐานะสุทธิได้ ถ้าวัตถุประสงค์ของการบริ หาร
ความเสี่ยงของกิจ การอยู่ บ นเกณฑ์สุทธิในการป้ องกัน ความเสี่ยง โดยที่กิจ การต้ อ งทาการ
ป้ องกันความเสี่ยงในลักษณะดังกล่ าวจริ ง (ไม่ใช่พิจารณาเพียงแค่คารับรองหรื อการระบุใน
เอกสาร) ดั งนั้ น กิจ การไม่ สามารถใช้ ก ารบั ญ ชี ป้ องกัน ความเสี่ยงบนเกณฑ์สุทธิเ พี ยงเพื่ อ
ก าหนดผลทางการบั ญชี ท่ีเฉพาะเจาะจงได้ ถ้ าหากผลนั้ นไม่ สะท้ อนวิ ธีการบริ หารความเสี่ ยง
การป้ องกันความเสี่ยงของฐานะสุทธิต้องเป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง โดยปกติ
แล้ วกลยุทธ์ดังกล่ าวจะได้ รับการอนุ มัติโดยผู้บริ หารสาคัญตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 24 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ตัวอย่างเช่น กิจการ ก. ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท้ องถิ่น
มีสัญญาผูกมัดที่จะต้ องจ่ายด้ วยสกุลเงินตราต่างประเทศจานวน 150,000 เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่าย
ในการโฆษณาในอีก 9 เดื อ นข้ า งหน้ า และมี สัญ ญาผู ก มั ดที่จ ะขายสิน ค้ าสาเร็จ รู ป ด้ ว ยสกุล
เงินตราต่างประเทศจานวน 150,000 ในอีก 15 เดือนข้ างหน้ า กิจการ ก. เข้ าทาสัญญาอนุพันธ์
เงินตราต่างประเทศที่จะจ่ายชาระเงินในอีก 9 เดือนข้ างหน้ า โดยจะรั บเงินที่เป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศจานวน 100 และจ่ายสกุลเงินท้ องถิ่นจานวน 70 กิจการ ก ไม่มีความเสี่ยงอื่นต่อ
สกุลเงินตราต่างประเทศ กิจการ ก ไม่ได้ บริหารความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศบนเกณฑ์สุทธิ
ดังนั้น กิจการ ก ไม่สามารถใช้ การบัญชีป้องกันความเสี่ยงสาหรับความสัมพันธ์ของการป้ องกัน
ความเสี่ยงระหว่างอนุ พันธ์เงินตราต่างประเทศและฐานะสุทธิจานวน 100 ซึ่งเป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ (ประกอบด้ วยสัญญาผูกมัดที่จะซื้อ (ค่าโฆษณา) จานวน 150,000 และสัญญา
ผูกมัดที่จะขายจานวน 149,900 (จากจานวน 150,000)) สาหรับระยะเวลา 9 เดือนข้ างหน้ า
ถ้ า กิจ การ ก บริ หารความเสี่ยงเงิ น ตราต่ า งประเทศบนเกณฑ์สุทธิ และไม่ ได้ เข้ า ทาสัญ ญา
อนุ พันธ์เงินตราต่างประเทศ (เนื่องจากเป็ นการเพิ่ มความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศแทนที่จะ
เป็ นการลดความเสี่ยง) กิจการจะอยู่ ในฐานะการป้ องกันความเสี่ยงโดยธรรมชาติ (Natural
Hedge) สาหรั บช่ วงระยะเวลา 9 เดือน โดยปกติแล้ ว ฐานะการป้ องความเสี่ยงแบบนี้จะไม่
สะท้ อนในงบการเงิน เพราะรายการดังกล่าวถูกรับรู้ในรอบระยะเวลาที่รายงานที่แตกต่างกันใน
อนาคต ฐานะสุทธิท่หี ักกลบกันหมดจะเกิดขึ้นในการบัญชีป้องกันความเสี่ยงหากเข้ าเงื่อนไขใน
ย่อหน้ าที่ 6.6.6 เท่านั้น
เมื่อกลุ่ มของรายการที่รวมกันเป็ นฐานะสุทธิถูก เลื อกกาหนดให้ เป็ นรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยง กิจการจะต้ องเลือกกาหนดภาพรวมของกลุ่มรายการให้ เป็ นรายการที่สามารถทาให้
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เป็ นฐานะสุทธิได้ กิจการไม่สามารถที่จะเลือกกาหนดจานวนของฐานะสุทธิแบบไม่เฉพาะเจาะจง
ตัวอย่ างเช่ น กิจการมีกลุ่ มรายการของสัญญาผู กมัดการขายในอีก 9 เดือนข้ างหน้ าเป็ นสกุ ล
เงินตราต่างประเทศจานวน 100 และกลุ่มของรายการสัญญาผูกมัดการซื้อในอีก 18 เดือน
ข้ างหน้ าเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศจานวน 120 กิจการไม่สามารถเลือกกาหนดจานวนของ
ฐานะสุทธิเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศเท่ากับ 20 แต่จะต้ องเลือกกาหนดจานวนเงินทั้งสิ้นของ
รายการซื้อและขายที่ร่วมกันก่อให้ เกิดฐานะสุทธิของการป้ องกันความเสี่ยง กิจการต้ องเลือก
กาหนดฐานะทั้งสิ้นที่ก่อให้ เกิดฐานะสุทธิเพื่อที่กิจการจะสามารถปฏิบัติตามข้ อกาหนดของการ
บัญชีสาหรับความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงที่เข้ าเงื่อนไข
การประยุ ก ต์ ใ ช้ข อ้ ก าหนดเกี ่ย วกับ ประสิ ท ธิ ผ ลในการป้ องกัน ความเสี ่ย งกับ การป้ องกัน
ความเสีย่ งของฐานะสุทธิ
ข6.6.5

ข6.6.6

เมื่อกิจการพิ จารณาว่ าข้ อกาหนดเกี่ยวกับประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงตามย่อหน้ าที่
6.4.1.3 นั้นบรรลุหรื อไม่เมื่อมีการป้ องกันความเสี่ยงบนฐานะสุทธิ กิจการต้ องพิ จารณาการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการในฐานะสุทธิท่มี ีผลกระทบที่คล้ ายคลึงกันกับเครื่องมือที่ใช้
ป้ องกันความเสี่ยง โดยพิจารณาร่วมกันกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้
ป้ องกันความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น กิจการมีกลุ่มของรายการสัญญาผูกมัดการขายในอีก 9 เดือน
ข้ างหน้ า เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศจานวน 100 และกลุ่มของรายการสัญญาผูกมัดการซื้อใน
อีก 18 เดือนข้ างหน้ า เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศจานวน 120 กิจการป้ องกันความเสี่ยง
เงินตราต่างประเทศของฐานะสุทธิ เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศจานวน 20 โดยใช้ สัญญาซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศจานวน 20 เมื่อมีการตัดสินใจว่า
เข้ าเงื่อนไขของข้ อกาหนดเกี่ยวกับประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงตามย่อหน้ าที่ 6.4.1.3
หรือไม่ กิจการจะต้ องพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
ข6.6.5.1 การเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ า ยุ ติธรรมของสัญญาซื้ อขายอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตรา
ต่ า งประเทศร่ ว มกั บ การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ของสั ญ ญาผู ก มั ด การขาย
อันเนื่องมาจากความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ และ
ข6.6.5.2 การเปลี่ ยนแปลงในมู ล ค่ า ของสัญ ญาผู ก มั ด การซื้ ออั น เนื่ อ งมาจากความเสี่ ย ง
เงินตราต่างประเทศ
ในทานองเดียวกัน ถ้ าในตัวอย่างตามย่อหน้ าที่ ข6.6.5 กิจการมีฐานะสุทธิเป็ นศูนย์จะพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสัญญาผูกมัดการขายอันเนื่องมาจากความ
เสี่ยงเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสัญญาผูกมัดการซื้ออันเนื่องมาจาก
ความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ เมื่อมีการพิจารณาว่าเข้ าเงื่อนไขข้ อกาหนดเกี่ยวกับประสิทธิผล
ในการป้ องกันความเสี่ยงตามย่อหน้ าที่ 6.4.1.3 หรือไม่
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การป้ องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสดทีก่ ่อให้เกิดฐานะสุทธิ
ข6.6.7

ข6.6.8

เมื่อกิจการป้ องกันความเสี่ยงในกลุ่ มของรายการโดยการหักกลบฐานะความเสี่ยง (กล่ าวคือ
ฐานะสุทธิ) การเข้ าเงื่อนไขที่จะใช้ การบัญชี ป้องกันความเสี่ยงนั้ นขึ้นอยู่ กับประเภทของการ
ป้ องกันความเสี่ยง ถ้ าเป็ นการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม ฐานะสุทธิอาจจะสามารถ
เป็ นรายการที่มีก ารป้ องกัน ความเสี่ ย งได้ อย่ า งไรก็ตาม ถ้ า เป็ นการป้ องกัน ความเสี่ ย งใน
กระแสเงิ น สด ฐานะสุ ท ธิ จ ะเป็ นรายการที่ มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย งได้ ถ้ า เป็ นการป้ องกั น
ความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ และการเลือกกาหนดฐานะสุทธิเป็ นการระบุรอบระยะเวลาที่
รายงานที่รายการที่คาดการณ์ถูกคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อกาไรหรือขาดทุน และเป็ นการระบุ
ลักษณะโดยทั่วไปและปริมาณของรายการด้ วยเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น กิจการมีฐานะสุทธิท่ปี ระกอบไปด้ วยส่วนท้ ายสุดของรายการขายเป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศจานวน 100 และส่วนท้ ายสุดของรายการซื้อเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศจานวน
50 ทั้งรายการขายและซื้อเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเดียวกัน ในการที่จะระบุฐานะสุทธิ
ที่มีการป้ องกันความเสี่ยงอย่างครอบคลุมนั้น กิจการต้ องกาหนดในเอกสารแสดงความสัมพันธ์
ของการป้ องกันความเสี่ยงเริ่มแรกว่ารายการขายเป็ นของผลิตภัณฑ์ ก. หรือผลิตภัณฑ์ ข. และ
รายการซื้อเป็ นของเครื่ อ งจักรชนิ ด ก เครื่ องจักรชนิด ข และวัตถุดิบ ก กิจการยังต้ องระบุ
ปริ มาณของรายการค้ าแยกตามลักษณะโดยทั่วไปของรายการด้ วย กิจการระบุในเอกสารว่า
ส่วนท้ ายสุดของรายการขายที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ที่สกุลเงินตราต่างประเทศจานวน
100) มาจากรายการขายที่คาดการณ์ ไว้ เ ป็ นสกุ ลเงิ น ตราต่ า งประเทศจ านวน 70 แรกของ
ผลิตภัณฑ์ ก. และเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศจานวน 30 แรกของผลิตภัณฑ์ ข. ถ้ ารายการ
ขายดังกล่ าวถูกคาดการณ์ว่าจะกระทบกาไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่รายงานที่แตกต่ างกัน
กิจการต้ องระบุรอบระยะเวลาที่รายงานดังกล่ าวไว้ ในเอกสาร ตัวอย่างเช่ น เป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศจานวน 70 แรกของรายการขายผลิ ตภัณฑ์ ก. ที่ถูกคาดการณ์ว่าจะกระทบกาไร
หรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่รายงานแรก และเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศจานวน 30 แรก
ของรายการขายผลิตภัณฑ์ ข. ที่ถูกคาดการณ์ว่าจะกระทบกาไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่
รายงานถัดมา นอกจากนี้ กิจการยังต้ องระบุในเอกสารว่าส่วนท้ายสุดของรายการซื้อ (เป็ นสกุล
เงินตราต่างประเทศ จานวน 150) มาจากรายการซื้อเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศจานวน 60
แรกของเครื่องจักรชนิด ก เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศจานวน 40 แรกของเครื่องจักรชนิด ข
และเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศจานวน 50 แรกของวัตถุดิบ ก ถ้ ารายการซื้อดังกล่าวถูกคาด
ว่ าจะกระทบกาไรหรื อขาดทุ นในรอบระยะเวลาที่รายงานที่แตกต่างกัน กิจการต้ องระบุรอบ
ระยะเวลาที่รายงานดังกล่าวไว้ ในเอกสารแสดงการแยกรายการซื้อตามรอบระยะเวลาที่รายงาน
ที่ถู ก คาดว่ า จะกระทบต่ อ ก าไรหรื อ ขาดทุ น (ในทานองเดี ยวกัน กับ การระบุ ในเอกสารของ
รายการขาย) ตัวอย่างเช่น รายการที่คาดการณ์อาจถูกระบุว่า
ข6.6.8.1 เป็ นสกุลเงินตราต่า งประเทศจานวน 60 แรกของรายการซื้ อเครื่ องจักรชนิด ก
ที่ถู ก คาดว่ า จะกระทบก าไรหรื อ ขาดทุ น ตั้ ง แต่ ใ นรอบระยะเวลาที่ร ายงานที่ 3
เป็ นต้ นไปอีก 10 รอบระยะเวลาที่รายงาน
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ข6.6.9

ข6.6.8.2 เป็ นสกุลเงินตราต่ า งประเทศจานวน 40 แรกของรายการซื้อเครื่ องจักรชนิ ด ข
ที่ถู ก คาดว่ า จะกระทบก าไรหรื อ ขาดทุ น ตั้ ง แต่ ใ นรอบระยะเวลาที่ร ายงานที่ 4
เป็ นต้ นไปอีก 20 รอบระยะเวลาที่รายงาน และ
ข6.6.8.3 เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศจานวน 50 แรกของรายการซื้อวัตถุดิบ ก ที่คาดว่าจะ
ได้ รับของในรอบระยะเวลาที่รายงานที่ 3 และจะถูกขาย ซึ่งทาให้ กระทบกาไรหรือ
ขาดทุน ในรอบระยะเวลาที่รายงานถัดไป
การระบุ ลักษณะโดยทั่วไปของปริ มาณของรายการที่คาดการณ์จะรวมถึงมุ มมองต่ า งๆ เช่ น
รูปแบบการเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่มี ีลักษณะคล้ ายกัน ถ้ าลักษณะโดยทั่วไป
ของรายการดังกล่าวมีรูปแบบการเสื่อมราคาที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้ สินทรัพย์ของ
กิจการ ตัวอย่างเช่น ถ้ ากิจการใช้ เครื่องจักรชนิด ก ในสองกระบวนการผลิตที่ต่างกันที่เป็ นผล
ให้ เ กิด การเสื่อ มราคาแบบเส้ น ตรงและตามจ านวนหน่ ว ยของการผลิ ต ตลอดระยะเวลา
10 รอบระยะเวลาที่รายงาน ตามลาดับ การจัดทาเอกสารรายการซื้อคาดการณ์ของเครื่องจักร
ชนิด ก จะถูกแยกปริมาณรายการตามรูปแบบการเสื่อมราคาที่กาหนด
สาหรั บการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของฐานะสุทธิ จานวนที่กาหนดตามย่อหน้ าที่
6.5.10 ต้ องรวมการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการในฐานะสุทธิท่มี ีผลกระทบคล้ ายคลึงกัน
กับ เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ป้ องกั น ความเสี่ ย ง พร้ อ มกั น กับ การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการในฐานะ
สุทธิท่ีมีผลกระทบคล้ า ยคลึ งกัน กับ เครื่ องมือ ที่ใช้ ป้ องกัน ความเสี่ยงจะถู กรั บรู้ เมื่ อ รายการ
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องถูกรับรู้ เช่น เมื่อรายการขายที่คาดการณ์ไว้ ถูกรับรู้เป็ นรายได้ ตัวอย่างเช่น
กิจการมีกลุ่มของรายการขายที่คาดการณ์ท่มี ีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมากในอีก
9 เดือนข้ างหน้ าเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศจานวน 100 และกลุ่มของรายการซื้อที่คาดการณ์
ที่ มี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ใ นระดั บ สู ง มากในอี ก 18 เดื อ นข้ า งหน้ า เป็ นสกุ ล เงิ น ตรา
ต่างประเทศจานวน 120 กิจการทาการป้ องกันความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศของฐานะสุทธิ
เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศจานวน 20 โดยใช้ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าเป็ น
สกุลเงินตราต่างประเทศจานวน 20 เมื่อมีการกาหนดจานวนที่จะถูกรับรู้ในสารองการป้ องกัน
ความเสี่ยงในกระแสเงินสดตามย่อหน้ าที่ 6.5.10.1 ถึง 6.5.10.2 กิจการต้ องเปรียบเทียบ
ข6.6.9.1 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
พร้ อมกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการขายคาดการณ์ท่มี ีความเป็ นไปได้
ค่อนข้ างแน่ในระดับสูงมากอันเนื่องมาจากความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ
ข6.6.9.2 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการซื้อคาดการณ์ท่มี ีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่
ในระดับสูงมากอันเนื่องมาจากความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม กิจการรั บรู้เพี ยงจานวนที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่ วงหน้ า
จนกระทั่งรายการขายคาดการณ์ ท่ีมีความเป็ นไปได้ ค่อ นข้ า งแน่ ในระดับ สูงมากถู กรั บ รู้ ใน
งบการเงินในช่วงเวลาที่ผลกาไรหรือขาดทุนจากรายการที่คาดการณ์ดังกล่าวถูกรับรู้ (กล่าวคือ
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การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่าง
การเลือกกาหนดความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงและการรับรู้รายได้ )
ข6.6.10 ในท านองเดี ย วกัน ถ้ าในตั ว อย่ า งที่กิ จ การมี ฐ านะสุ ท ธิ เ ป็ นศู น ย์ กิ จ การต้ อ งเปรี ย บเทีย บ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการขายคาดการณ์ท่มี ีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ในระดับสูง
มากอันเนื่องมาจากความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ กับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการซื้อ
คาดการณ์ท่ีมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ในระดับสูงมากอันเนื่องมาจากความเสี่ยงเงินตรา
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม จานวนดังกล่าวจะถูกรับรู้เมื่อรายการที่คาดการณ์ท่เี กี่ยวข้ องมีการ
รับรู้ในงบการเงิน
ส่วนของกลุ่มของรายการทีถ่ ูกเลือกกาหนดเป็ นรายการทีม่ ีการป้องกันความเสีย่ ง
ข6.6.11 ในลักษณะเดียวกันกับที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ ข6.3.19 ในการเลือกกาหนดส่วนประกอบลาดับ
ชั้นของกลุ่มของรายการที่ยังคงอยู่น้ัน จาเป็ นต้ องระบุจานวนเงินที่กาหนดไว้ ท่เี ฉพาะเจาะจง
ของกลุ่มของรายการที่ส่วนของส่วนประกอบลาดับชั้นในการป้ องกันความเสี่ยงถูกกาหนด
ข6.6.12 ความสัมพั น ธ์ของการป้ องกัน ความเสี่ยงสามารถประกอบด้ ว ยลาดับ ชั้ น จากกลุ่ มรายการที่
แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่ น ในการป้ องกันความเสี่ยงของฐานะสุทธิของกลุ่ มของสินทรั พ ย์และ
กลุ่มของหนี้สิน ความสัมพั นธ์ของการป้ องกันความเสี่ยงสามารถประกอบด้ วยส่วนประกอบ
ลาดับชั้นของกลุ่มของสินทรัพย์และส่วนของกลุ่มของหนี้สนิ รวมกัน
การแสดงรายการผลกาไรหรือขาดทุนจากเครือ่ งมือที่ใช้ ป้องกันความเสีย่ ง
ข6.6.13 ถ้ า รายการที่ ไ ด้ รั บ การป้ องกั น ความเสี่ ย งรวมกั น เป็ นกลุ่ ม ในการป้ องกั น ความเสี่ ย งใน
กระแสเงินสด กรณี ดังกล่ าวอาจส่งผลกระทบต่ อรายการในงบกาไรขาดทุ นและกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นที่แตกต่างกัน การแสดงรายการผลกาไรหรือขาดทุนจากการป้ องกันความเสี่ยงใน
งบการเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กบั กลุ่มของรายการ
ข6.6.14 ถ้ ากลุ่มของรายการไม่มีฐานะความเสี่ยงที่หักกลบกันได้ (ตัวอย่างเช่ น กลุ่มของค่าใช้ จ่ายใน
สกุลเงินต่างประเทศที่กระทบรายการที่แตกต่างกันในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นที่มีการป้ องกันความเสี่ยงเงินตราต่ างประเทศไว้ ) การจั ดประเภทใหม่ ของผลกาไรหรื อ
ขาดทุนจากเครื่องมือ ที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงจะถู กปั นส่วนเข้ าเป็ นส่วนหนึ่ งของรายการที่ถูก
กระทบโดยรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง การปั นส่วนนี้จะมีการปั นส่วนอย่างมีระบบและ
สมเหตุสมผล และต้ องไม่เป็ นผลให้ เกิดการเพิ่มขึ้นในผลกาไรหรือขาดทุนสุทธิจากเครื่องมือ ที่
ใช้ ป้องกันความเสี่ยงรายการใดรายการหนึ่ง
ข6.6.15 ถ้ ากลุ่มของรายการมีฐานะความเสี่ยงที่หักกลบกันได้ (ตัวอย่างเช่น กลุ่มของรายการขายและ
ค่าใช้ จ่ายในสกุลเงินตราต่างประเทศถูกป้ องกันความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศร่ วมกัน) กิจการ
ต้ องแสดงผลกาไรหรื อขาดทุนจากการป้ องกันความเสี่ยงเป็ นรายการแยกจากกันในงบกาไร
ขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตัวอย่างเช่น การป้ องกันความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ
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ของฐานะความเสี่ ย งสุ ท ธิ จ ากรายการขายในสกุ ล เงิ น ตราต่ า งประเทศเป็ นสกุ ล เงิ น ตรา
ต่างประเทศจานวน 100 และค่าใช้ จ่ายในรูปเงินตราต่างประเทศเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
จานวน 80 โดยการใช้ สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ ยนล่ วงหน้ าเป็ นสกุลเงินตราต่ างประเทศ
จานวน 20 ผลกาไรหรื อขาดทุนจากสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่ วงหน้ าที่ถูกจัดประเภท
ใหม่จากสารองการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดไปเป็ นกาไรหรือขาดทุน (เมื่อฐานะสุทธิ
กระทบกาไรหรือขาดทุน) จะแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากจากรายการขายและค่าใช้ จ่ายที่มี
การป้ องกัน ความเสี่ยง นอกจากนี้ ถ้ า รายการขายเกิดขึ้ น ในงวดก่ อ นที่ค่า ใช้ จ่ า ยจะเกิดขึ้ น
รายได้ จ ากการขายจะยั ง คงวั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยอั ต ราแลกเปลี่ ย นทั น ที ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ เมื่อผล
ก าไรหรื อ ขาดทุ น จากการป้ องกัน ความเสี่ ย งที่เ กี่ ยวข้ อ งจะแสดงเป็ นรายการแยกต่ า งหาก
เพื่ อ ให้ ก าไรหรื อ ขาดทุ น สะท้ อ นถึ ง ผลกระทบของฐานะสุ ท ธิ ท่ีถู ก ป้ องกั น ความเสี่ ย ง และ
ปรั บ ปรุ งเข้ าเป็ นรายการสารองการป้ องกัน ความเสี่ยงในกระแสเงิ นสด เมื่ อ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ถูก
ป้ องกันความเสี่ยงกระทบกาไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาถัดมา ผลกาไรหรือขาดทุนจากการ
ป้ องกันความเสี่ยงที่เคยรับรู้ในสารองการป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดจากการขายจะถูก
จัดประเภทใหม่เป็ นกาไรหรื อขาดทุน และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากจากรายการที่อยู่ใน
ค่าใช้ จ่ายที่ถูกป้ องกันความเสี่ยง โดยจะวัดมูลค่าด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนทันทีตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 21
ข6.6.16 สาหรั บการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมบางประเภทนั้น วัตถุประสงค์ของการป้ องกัน
ความเสี่ยงไม่ใช่เพื่อการหักกลบการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยง แต่เป็ นการแปลงกระแสเงินสดของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง ตัวอย่างเช่ น
กิจการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ท่มี ี
อัตราดอกเบี้ยคงที่โดยการใช้ สัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ย วัตถุประสงค์ของการป้ องกัน
ความเสี่ยงของกิจการคือการแปลงกระแสเงินสดจากอัตราดอกเบี้ยคงที่ไปเป็ นกระแสเงินสด
จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว วัตถุประสงค์น้ ีถูกสะท้ อนในการบัญชีสาหรับความสัมพันธ์ของการ
ป้ องกันความเสี่ยงโดยการรับรู้ดอกเบี้ยสุทธิจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในกาไรหรื อ
ขาดทุนตามเกณฑ์คงค้ าง ในกรณีของการป้ องกันความเสี่ยงของฐานะสุทธิ (ตัวอย่างเช่น ฐานะ
สุทธิของสินทรั พย์ท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ และหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่) ดอกเบี้ยคงค้ าง
สุทธิน้ ีต้องถูกแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของผลกาไรหรือขาดทุนสุทธิของตราสารหนึ่งโดยการหักกลบใน
จานวนขั้นต้ นของรายการนั้น และรั บรู้เป็ นรายการแยกต่างหาก (ตัวอย่างเช่ น เพื่ อหลีกเลี่ยง
การเพิ่ มขึ้นของดอกเบี้ยรั บสุทธิจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสัญญาหนึ่งโดยการรับรู้
รายการดอกเบี้ยรับขั้นต้ นและดอกเบี้ยจ่ายขั้นต้ น)
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วันถือปฏิบตั ิ และการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง (บทที่ 7)
การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง (หมวดที่ 7.2)
สินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เพือ่ ค้า
ข7.2.1

ณ วันที่เริ่มต้ นใช้ แนวปฏิบัติทางการบัญชี ครั้งแรกตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับนี้ กิจการ
ต้ องจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน เงื่อนไขในย่ อหน้ าที่ 4.1เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
นั้ น กิจ การต้ อ งก าหนดว่ า สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น เข้ า ค านิ ย ามของการถื อ ไว้ เ พื่ อ ค้ า หรื อ ไม่
เมื่อกิจการซื้อสินทรั พย์ทางการเงินนั้น ณ วันแรกที่มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ฉบับนี้
การด้อยค่า

ข7.2.2

ข7.2.3

ข7.2.4

สาหรับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง กิจการต้ องหาความเสี่ยงด้ านเครดิตโดยประมาณเมื่อมี
การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกโดยพิจารณาข้ อมูลที่สมเหตุสมผลและสนับสนุ นได้ ท้งั หมดที่มีอยู่
โดยปราศจากต้ นทุนหรือความพยายามที่สูงเกินไป กิจการไม่จาเป็ นต้ องหาข้ อมูลอย่างละเอียด
ถี่ ถ้ ว นในการก าหนดว่ า ณ วั น ที่เ ปลี่ ย นแปลงนั้ น มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ นของความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต
มีนัยสาคัญตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่ ถ้ ากิจการไม่สามารถทาการกาหนดการ
เพิ่ มขึ้ น ของความเสี่ยงด้ า นเครดิ ตดั งกล่ า วได้ โดยปราศจากต้ น ทุ น หรื อ ความพยายามที่สู ง
เกินไปตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 7.2.15
เพื่ อที่จะกาหนดค่ าเผื่อผลขาดทุ นของเครื่ องมือทางการเงินที่รับรู้ เมื่อเริ่ มแรก (หรื อ ภาระ
ผูกพันวงเงินสินเชื่อ หรือ สัญญาคา้ ประกันทางการเงินที่กิจการเข้ าไปเป็ นคู่สัญญา) ก่อนวันแรก
ที่ มี ก ารถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ทั้ ง ส าหรั บ การปฏิ บั ติ ใ นช่ ว ง
เปลี่ ยนแปลงและจนกระทั่งการตัดรายการของรายการเหล่ านั้ น กิจการต้ องพิ จารณาข้ อมู ล
ที่เกี่ยวข้ องในการกาหนดหรือประมาณความเสี่ยงด้ านเครดิต ณ การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
ในการก าหนดหรื อประมาณความเสี่ยงด้ า นเครดิ ตเมื่ อ เริ่ มแรก กิจ การอาจพิ จ ารณาข้ อมู ล
ภายในและข้ อมู ลภายนอก รวมถึงกลุ่ มข้ อมู ลตามที่ก าหนดในย่ อหน้ าที่ ข5.5.1 ถึงย่ อหน้ าที่
ข5.5.6
กิจการที่มีข้อมูลในอดีตน้ อยอาจใช้ ข้อมูลจากรายงานภายนอกและข้ อมูลสถิติ (ที่อาจจะเกิดขึ้น
เมื่อมีการตัดสินใจที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรื อไม่ ) ข้ อมูลเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ท่ีคล้ ายคลึ งกัน
หรือกลุ่มธุรกิจเดียวกันสาหรับเครื่องมือทางการเงินที่เปรียบเทียบกันได้ ถ้ ามีความเกี่ยวข้ องกัน
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คานิยาม (ภาคผนวก ก)
อนุพนั ธ์
ขก.1

ขก.2

ขก.3

ขก.4

ตัวอย่างทางปฏิบัติของอนุ พันธ์ คือ สัญญาฟิ วเจอร์ และสัญญาฟอร์ เวิร์ด สัญญาแลกเปลี่ ยน
และสัญญาสิทธิเลือก โดยปกติอนุ พันธ์มีจานวนเงินตามสัญญาที่เป็ นจานวนเงินหน่วยสกุลเงิน
จานวนหุ้น จานวนหน่วยของนา้ หนักหรือปริมาณหรือหน่วยอื่นที่ระบุไว้ ในสัญญา อย่างไรก็ตาม
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินไม่ได้ กาหนดให้ ผ้ ูถือหรือผู้ออกที่จะลงทุนหรือได้ รับจานวนเงินตาม
สัญญา ณ วันเริ่ มต้ นของสัญญา ในอีกลักษณะหนึ่งอนุ พันธ์สามารถกาหนดการจ่ายชาระคงที่
หรือการจ่ายชาระจานวนเงินที่สามารถเปลี่ยนแปลง (แต่ไม่ได้ เป็ นสัดส่วนตามการเปลี่ยนแปลง
ของรายการที่ อ้ า งอิ ง ) ตามผลลั พ ธ์ ข องเหตุ ก ารณ์ ใ นอนาคตบางอย่ า งที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
จานวนเงินตามสัญญา ตัวอย่ างเช่ น สัญญาอาจกาหนดการจ่ ายชาระคงที่เป็ นจานวนเงิน 1,000
หน่วย ถ้ าอัตราดอกเบี้ย LIBOR สาหรับระยะเวลา 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้ อยละ 1 สัญญาดังกล่าว
คืออนุพันธ์ แม้ ว่าจานวนเงินตามสัญญาไม่ได้ ระบุไว้
คานิ ยามของอนุ พัน ธ์ในมาตรฐานการรรายงานทางการเงิน ฉบั บนี้ รวมถึงสัญ ญาที่จ่า ยช าระ
ด้ วยยอดขั้นต้ น (gross) โดยส่งมอบรายการที่อ้างอิง (เช่ น สัญญาฟอร์ เวิร์ดที่ซ้ ือตราสารหนี้อัตรา
คงที่) กิจการอาจมีสญ
ั ญาที่จะซื้อหรือขายรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินที่สามารถจ่ายชาระ
สุทธิเป็ นเงินสดหรื อเครื่ องมือทางการเงินอื่น หรื อโดยการแลกเปลี่ ยนเครื่ องมือทางการเงิน
(เช่น สัญญาที่จะซื้อหรือขายสินค้ าโภคภัณฑ์ด้วยราคาคงที่ ณ วันที่ในอนาคต) สัญญาดังกล่าว
อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ยกเว้ นสัญญาดังกล่าวซึ่งทาขึ้นและ
ถือไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อรั บหรื อส่งมอบรายการที่ไม่ ใช่ รายการทางการเงิน ตามที่กิจการ
คาดว่ าจะซื้อ ขาย หรื อใช้ ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ให้ ถือปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวตามที่กิจการคาดว่าจะซื้อ ขาย หรือใช้ ประโยชน์ ถ้ ากิจการได้
ทาตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 2.5 (ดูย่อหน้ าที่ 2.4 ถึงย่อหน้ าที่ 2.7)
ลักษณะหนึ่งในหลายลักษณะของการนิยามของอนุ พันธ์คือ อนุ พันธ์มีการจ่ายเงินลงทุนสุทธิ
เมื่อเริ่ มแรกด้ วยจานวนที่เล็กน้ อยเมื่อเทียบกับสัญญาประเภทอื่นซึ่ งมีการเปลี่ ยนแปลงของ
มูลค่าในลักษณะเดียวกันต่อการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยตลาด สัญญาสิทธิเลือกเข้ าคานิยามนั้น
เนื่องจากส่วนเกินมีจานวนน้ อยกว่าเงินลงทุนเพื่อให้ ได้ เครื่ องมือทางการเงินที่อ้างอิงสาหรั บ
เชื่อมโยงกับสิทธิเลือก การแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่กาหนดให้ มีการแลกเปลี่ยนเมื่อเริ่ มแรกของ
สกุลเงินที่แตกต่างด้ วยมูลค่ายุติธรรมที่เท่ากันเข้ าคานิยามนั้น เนื่องจากการแลกเปลี่ยนนั้นมี
การจ่ายเงินลงทุนสุทธิเมื่อเริ่มแรกด้ วยจานวนศูนย์
การซื้ อหรื อ การขายตามวิ ธีป กติ ก่ อ ให้ เ กิดภาระผู ก พั น ในราคาคงที่ร ะหว่ า งวั น ซื้ อขายและ
วันจ่ายชาระซึ่งเข้ าคานิยามของอนุ พันธ์ อย่างไรก็ตาม ภาระผูกพันนั้นไม่ได้ รับรู้เป็ นตราสาร
อนุพันธ์ทางการเงิน เนื่องจากมีระยะเวลาสั้น ในการนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ได้ ให้ วิธีทางบัญชีพิเศษสาหรั บสัญญาตามวิธีปฏิบัติดังกล่าว (ดูย่อหน้ าที่ 3.1.2 และ ข3.1.3
ถึง ข3.1.6)
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ขก.5

คานิยามของอนุ พันธ์อ้างอิงตัวแปรที่ไม่ใช่ ทางการเงินซึ่งไม่เฉพาะเจาะจงกับคู่สัญญา ตัวแปร
เหล่านี้รวมถึงดัชนีของผลขาดทุนจากแผ่นดินไหวในเขตประเทศเฉพาะ และดั ชนีของอุณหภูมิ
ในเขตเมืองหลวงเฉพาะ ตัวแปรที่ไม่ใช่ทางการเงินเฉพาะเจาะจงกับคู่สัญญารวมถึงการเกิดขึ้น
หรื อ ไม่ เ กิ ด ขึ้ นของไฟไหม้ ท่ีท าให้ เ กิด ความเสี ย หายหรื อ ท าลายสิ น ทรั พ ย์ ข องคู่ สัญ ญานั้ น
การเปลี่ ยนแปลงของมู ลค่ า ยุ ติธรรมของสิน ทรั พ ย์ ท่ีไม่ ใช่ ทางการเงินเป็ นเฉพาะเจาะจงกับ
เจ้ า ของ ถ้ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมนั้ น สะท้ อ นไม่ เ พี ย งแค่ ก ารเปลี่ ย นแปลงในราคาตลาดส าหรั บ
สินทรัพย์ดังกล่าว (ตัวแปรทางการเงิน) แต่ยังสะท้ อนเงื่อนไขของสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่ทางการเงิน
ที่ถือไว้ โดยเฉพาะเจาะจง (ตัวแปรที่ไม่ใช่ทางการเงิน) ตัวอย่างเช่น ถ้ าการคา้ ประกันของมูลค่า
คงเหลือของรถยนต์ท่เี ฉพาะเจาะจงมีฐานะเปิ ดจากผู้คา้ ประกันต่อความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลง
ในเงื่อนไขทางกายภาพของรถยนต์ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าคงเหลือเป็ นเฉพาะเจาะจงกับ
เจ้ าของรถยนต์
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินทีถ่ อื ไว้เพือ่ ค้า

ขก.6

ขก.7

ขก.8

โดยทั่วไป การค้ าสะท้ อนถึงการซื้อและขายที่มีสภาพคล่องและบ่อย และเครื่องมือทางการเงิน
ที่ถือไว้ เพื่ อค้ าโดยทั่วไปใช้ เพื่ อวัตถุประสงค์ก่อให้ เกิดกาไรจากความผันผวนระยะสั้นในราคา
หรือกาไรของตัวแทนจาหน่าย
หนี้สนิ ทางการเงินที่ถือไว้ เพื่อค้ า รวมถึง
ขก.7.1 หนี้สนิ อนุพันธ์ท่ไี ม่ได้ สาหรับเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง
ขก.7.2 ภาระผู ก พั น ในการส่ ง มอบสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ก้ ู ยื ม โดยผู้ ข ายระยะเวลาสั้น
(กล่ า วคื อ กิจ การที่ขายสิน ทรั พ ย์ ทางการเงิ น ที่กิจ การกู้ ยืมมา และยั งไม่ ได้ เ ป็ น
เจ้ าของ)
ขก.7.3 หนี้ สิน ทางการเงิ น ที่เ กิดขึ้ นด้ ว ยความตั้ งใจที่จะซื้ อกลั บ คื น ในระยะเวลาอันใกล้
(เช่ น ตราสารหนี้ท่มี ีการเสนอซึ่งผู้ออกอาจซื้อกลับคืนในระยะเวลาอันใกล้ ข้ ึนอยู่
กับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม) และ
ขก.7.4 หนี้สินทางการเงินที่เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มของเครื่ องมือทางการเงินที่ระบุได้ ซ่ึ งมี
การจั ด การร่ ว มกั น และมี ห ลั ก ฐานของรู ป แบบล่ า สุ ด ในลั ก ษณะการท าก าไร
ในระยะเวลาสั้น
ข้ อเท็จจริงที่ว่าหนี้สนิ ใช้ เป็ นเงินทุนในกิจกรรมเพื่อค้ าไม่เป็ นหนี้สนิ ที่ถือไว้ เพื่อค้ าในตัวเอง
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ภาคผนวก ค
แนวทางปฏิบตั ิ เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูล
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้

ประเภทของเครื่องมือทางการเงินและระดับของการเปิ ดเผยข้อมูล (ย่อหน้าที่ 8.1)
ค1

ค2

ค3

ย่อหน้ าที่ 8.1 กาหนดให้ กิจการจัดกลุ่มเครื่องมือทางการเงินเป็ นประเภทต่างๆ ให้ เหมาะสมกับ
ลักษณะของข้ อมูลที่เปิ ดเผย และคานึงถึงลักษณะของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวด้ วย ประเภท
ของเครื่องมือทางการเงินที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 8.1 ถูกกาหนดขึ้นโดยกิจการ ดังนั้นจึงแตกต่างจาก
ประเภทของเครื่ องมือทางการเงินตามที่กาหนดในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ (ซึ่งกาหนด
วิธกี ารวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินและวิธกี ารรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม)
ในการกาหนดประเภทของเครื่องมือทางการเงิน กิจการต้ องดาเนินการต่อไปนี้เป็ นอย่างน้ อย
ค2.1 แยกเครื่ อ งมื อ ที่ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยราคาทุ น ตั ด จ าหน่ า ยออกจากเครื่ อ งมื อ ที่ วั ด มู ล ค่ า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ค2.2 แยกเครื่ องมือทางการเงินที่อยู่ นอกเหนื อจากขอบเขตของแนวปฏิบัติทางการบั ญ ชี
ฉบับนี้เป็ นเครื่องมือทางการเงินอีกประเภทหนึ่ง
ภายใต้ สถานการณ์หนึ่งๆ กิจการจะเป็ นผู้ตัดสินใจถึงความละเอียดของข้ อมูลที่ให้ เพื่อให้ เป็ นไป
ตามข้ อกาหนดของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ และการให้ ความสาคัญในข้ อกาหนดแต่ละเรื่อง
รวมทั้งวิธีการจัดกลุ่มข้ อมูลทั้งหมดในการนาเสนอภาพรวมของข้ อมู ลนั้ น เพี่ อไม่ ให้ มีการรวม
ข้ อมูลที่มีลักษณะแตกต่างกันไว้ ด้วยกัน ดังนั้น จึงจาเป็ นต้ องหาจุดสมดุลระหว่างงบการเงินที่อาจ
นาเสนอข้ อมูลละเอียดเกินความจาเป็ นซึ่งไม่ มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงินกับงบการเงินที่อาจ
นาเสนอข้ อมูลไม่ชัดเจนเพราะสรุปรวมข้ อมูลมากเกินไป เช่น กิจการต้ องไม่ทาให้ ข้อมูลสาคัญมี
ความคลุมเครื อ โดยการนาข้ อมูลดังกล่ าวไปรวมไว้ กับข้ อมู ลอื่นๆ ที่ไม่มีนัยสาคัญ ในทานอง
เดียวกันกิจการต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่สรุปภาพรวมมากเกินไป ที่จะปิ ดบังความแตกต่างที่สาคัญ
ระหว่างรายการแต่ละรายการหรือระหว่างความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
การเปิ ดเผยข้อมูลอื่น - นโยบายการบัญชี (ย่อหน้าที่ 8.16)

ค4

ย่อหน้ าที่ 8.16 กาหนดให้ เปิ ดเผยเกณฑ์ในการวัดมูลค่าเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง (หรือหลายเกณฑ์)
ที่ใช้ ในการจั ดทางบการเงิน และนโยบายการบั ญชี อ่ ืนที่เกี่ยวข้ องต่ อความเข้ าใจในงบการเงิน
ข้ อมูลที่ควรเปิ ดเผยสาหรับเครื่องมือทางการเงินอาจรวมถึงรายการต่อไปนี้
ค4.1 ส าหรั บ หนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ก าหนดให้ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไรหรื อ
ขาดทุน ให้ เปิ ดเผย
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ค4.1.1 ลั ก ษณะของหนี้ สิน ทางการเงิ น ซึ่ ง กิจ การก าหนดให้ วั ด มู ล ค่ า ด้ วยมู ล ค่ า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
ค4.1.2 เกณฑ์ ท่ีใ ช้ ใ นการก าหนดหนี้ สิ น ทางการเงิ น ดั ง กล่ า วในการรั บ รู้ ร ายการ
เมื่อเริ่มแรก และ
ค4.1.3 วิธที ่กี จิ การได้ ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ 4.2.2
ค4.1ก สาหรั บสินทรั พย์ ทางการเงิ นที่ก าหนดให้ วั ดมู ลค่ าด้ วยมู ลค่ ายุ ติธรรมผ่ านก าไรหรื อ
ขาดทุน ให้ เปิ ดเผย
ค4.1ก.1 ลักษณะของสินทรั พย์ทางการเงิน ซึ่งกิจการกาหนดให้ วั ดมู ลค่าด้ วยมู ลค่ า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน และ
ค4.1ก.2 วิธที ่กี จิ การได้ ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ 4.1.8
ค4.2 ในการซื้อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ กิจการรั บรู้หรือตัดรายการ
ในวันซื้อขาย (trade date) หรือวันชาระ (settlement date) (ดูย่อหน้ าที่ 3.1.2)
ค4.3 วิธีการกาหนดผลกาไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิของเครื่องมือทางการเงินแต่ละประเภท
(ดูย่อหน้ าที่ 8.15.1) เช่น ผลกาไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิท่เี กิดจากรายการที่แสดงด้ วย
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไรหรื อ ขาดทุ น ได้ ร วมดอกเบี้ ยรั บ หรื อ รายได้ เ งิ น ปั น ผล
ด้ วยหรือไม่
นอกจากนี้ ย่ อ หน้ า ที่ 122 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 เรื่ อง การน าเสนองบการเงิ น
ก าหนดให้ กิ จ การเปิ ดเผยไว้ ในหั ว ข้ อนโยบายการบั ญ ชี ท่ี ส าคั ญ หรื อ ในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินอื่นเกี่ยวกับการใช้ ดุลยพินิจของฝ่ ายบริหารซึ่งแตกต่างไปจากประมาณการที่เกี่ยวข้ องที่
ผู้ บริ หารจั ดทาขึ้นตามกระบวนการในการน านโยบายการบั ญชี ของกิจการไปถือปฏิบั ติและมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อจานวนเงินของรายการที่รับรู้ในงบการเงิน

ลักษณะและระดับของความเสี่ยงที่ เกิดขึ้ นจากเครื่องมือทางการเงิน (ย่อหน้าที่ 8.25 ถึง
8.35)
ค5

การเปิ ดเผยข้ อมู ลตามที่ก าหนดในย่ อ หน้ าที่ 8.25 ถึง 8.35 ต้ องเปิ ดเผยในงบการเงินหรื อ
มีการอ้ างอิงไปยังข้ อมูลดังกล่าวในรายงานอื่น เช่น การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
หรื อรายงานความเสี่ยงซึ่งผู้ใช้ งบการเงินสามารถเข้ าถึงได้ ภายใต้ เงื่อนไขและช่ วงเวลาเดียวกับ
งบการเงิน งบการเงินที่ไม่มีการอ้ างอิงไปยังข้ อมูลดังกล่าวถือเป็ นงบการเงินที่ไม่สมบูรณ์
การเปิ ดเผยข้อมูลเชิงปริมาณ (ย่อหน้าที่ 8.28)

ค6

ย่อหน้ าที่ 8.28.1 กาหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลสรุปเชิงปริ มาณเกี่ยวกับฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงของ
กิจการ โดยจัดทาขึ้นจากข้ อมูลที่เสนอเป็ นการภายในแก่ผ้ ูบริหารสาคัญของกิจการ หากกิจการใช้
วิธีในการบริหารฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงหลายวิธี กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลโดยใช้ วิธีใดวิธีหนึ่ง
หรือหลายวิธรี ่ วมกันซึ่งให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจและข้ อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุด มาตรฐาน
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ค7

การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลี ่ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี และ
ข้อผิดพลาด ได้ อธิบายความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจและความน่าเชื่อถือของข้ อมูล
ย่อหน้ าที่ 8.28.3 กาหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการกระจุ กตัวของความเสี่ยง การกระจุ กตัว
ของความเสี่ยงเกิดขึ้นจากเครื่องมือทางการเงินซึ่งมีลักษณะคล้ ายคลึงกันและได้ รับผลกระทบที่
คล้ ายคลึงกันจากการเปลี่ยนแปลงในสภาวะทางเศรษฐกิจหรือสถานการณ์อ่ นื ๆ การระบุถึงการ
กระจุกตัวของความเสี่ยงต้ องอาศัยการใช้ ดุลยพินิจในการตัดสินใจ โดยพิจารณาจากสถานการณ์
ต่างๆ ของกิจการ การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการกระจุ กตัวของความเสี่ยงต้ องรวมถึงรายการ
ต่อไปนี้
ค7.1 คาอธิบายเกี่ยวกับวิธกี ารที่ฝ่ายบริหารใช้ กาหนดการกระจุกตัวของความเสี่ยง
ค7.2 ค าอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะร่ ว มซึ่ ง เป็ นตั ว ก าหนดการกระจุ ก ตั ว แต่ ล ะประเภท
(เช่น คู่สญ
ั ญา เขตทางภูมิศาสตร์ สกุลเงิน หรือตลาด) และ
ค7.3 จานวนเงินของฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยง ซึ่งเกี่ยวข้ องกับเครื่องมือทางการเงินทั้งหมดที่มี
ลักษณะดังกล่าวร่วมกัน
แนวปฏิบตั ิการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต (ย่อหน้าที่ 8.29ฉ ถึง 8.29ช)

ค7ก

ค7ข

ย่ อหน้ าที่ 8.29ฉ.2 ก าหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับวิ ธีให้ คานิ ยามของการผิ ดสัญญาสาหรั บ
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่แ ตกต่ า งกัน ของกิจ การ และเหตุ ผลในการเลื อ กใช้ คานิ ยามเหล่ านั้ น
การพิจารณาผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุท่คี วรรับรู้ซ่ึงขึ้นอยู่กับความเสี่ยง
ของการผิดสัญญาที่เกิดขึ้นตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกที่เพิ่มขึ้นตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่
5.5.10 หรือไม่ ข้ อมูลเกี่ยวกับคานิ ยามของการผิดสัญญาของกิจการจะช่ วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงิน
เข้ า ใจวิ ธีท่ีกิจ การถื อปฏิบั ติเกี่ยวกับผลขาดทุ นด้ านเครดิ ตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้ นตามที่ก าหนดใน
แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ อย่างไร ซึ่งอาจรวมถึง
ค7ก.1 ปัจจัยเชิงคุณภาพและปัจจัยเชิงปริมาณที่ใช้ พิจารณาคานิยามของการผิดสัญญา
ค7ก.2 การใช้ คานิยามที่แตกต่างกันกับประเภทของเครื่องมือทางการเงินที่แตกต่างกัน และ
ค7ก.3 ข้ อสมมติเกี่ยวกับอัตราการแก้ ไขปั ญหา (กล่ าวคือ จานวนของสินทรั พย์ทางการเงิน
ที่จะกลับสู่สถานะปกติ) หลังจากการผิดสัญญาสาหรับสินทรัพย์ทางการเงิน
เพื่อช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถประเมินนโยบายการปรับโครงสร้ างและการเปลี่ยนแปลงของ
นโยบายของกิจ การ ย่ อ หน้ า ที่ 8.29ฉ.6.2 ก าหนดให้ เ ปิ ดเผยข้ อ มู ลเกี่ยวกับ กิจ การติ ดตาม
อย่างไรว่าค่าเผื่อผลขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงินที่เปิ ดเผยในอดีตตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่
8.29ฉ.6.1 มีก ารวั ดมู ลค่ า ในภายหลั งให้ มี จ านวนเงิ นเท่ากับผลขาดทุ นด้ า นเครดิตที่คาดว่ า
จะเกิดขึ้น ตลอดอายุ ตามที่ก าหนดในย่ อหน้ าที่ 5.5.4 ข้ อมู ลเชิ งปริ มาณจะช่ วยให้ ผ้ ู ใช้ ข้ อ มู ล
เข้ าใจความเสี่ยงด้ านเครดิตของสินทรั พย์ทางการเงินที่เพิ่ มขึ้นในภายหลัง ซึ่งอาจรวมถึงข้ อมู ล
เกี่ยวกับสินทรั พย์ทางการเงินที่เปลี่ ยนแปลงไปตามเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ 8.29ฉ.6.1 ที่กลับไป
วัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้ วยจานวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอด
อายุ (กล่าวคือ อัตราการเสื่อมค่า)
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ค7ค

ย่อหน้ าที่ 8.29ช.1 กาหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์พ้ ืนฐานของปัจจัยนาเข้ าและข้ อสมมติ
และเทคนิ คการประมาณการที่ใช้ ท่ีถื อ ปฏิบั ติตามข้ อ ก าหนดแนวปฏิบั ติทางการบั ญชีฉบับนี้
ข้ อสมมติและปั จจัยนาเข้ าของกิจการที่ใช้ วัดมูลค่าผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรื อ
พิ จ ารณาระดั บ การเพิ่ ม ขึ้ นของความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ตั้ ง แต่ ก ารรั บ รู้ รายการเมื่ อเริ่ ม แรก
อาจรวมถึงข้ อมูลที่ภายในในอดีตหรือรายงานการจัดอันดับและข้ อสมมติเกี่ยวกับอายุท่คี าดการณ์
ของเครื่องมือทางการเงินและจังหวะเวลาในการจาหน่ายหลักประกัน
การเปลีย่ นแปลงในค่าเผือ่ ผลขาดทุน (ย่อหน้าที่ 8.29ซ)

ค7ง

ค7จ

กิจการต้ องอธิบายเหตุ ผลสาหรั บการเปลี่ ยนแปลงในค่ าเผื่อผลขาดทุ นในระหว่ างรอบระยะเวลา
รายงานตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 8.29ซ นอกจากนี้ กิจการต้ องกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนจาก
ยอดคงเหลือต้ นงวดไปยั งยอดคงเหลื อปลายงวด ซึ่ งอาจจาเป็ นต้ องอธิบายการเปลี่ ยนแปลง
ดั ง กล่ า วด้ ว ย ค าอธิ บ ายนั้ น อาจรวมถึ ง การวิ เ คราะห์ เ หตุ ผ ลของการเปลี่ ย นแปลงในค่ า เผื่ อ
ผลขาดทุนในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน รวมถึง
ข7ง.1 องค์ประกอบของกลุ่ม
ข7ง.2 ปริมาณของเครื่องมือทางการเงินที่ซ้ ือหรือได้ มา และ
ข7ง.3 ความรุนแรงของผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สาหรั บภาระผูกพั นวงเงินสินเชื่อและสัญญาคา้ ประกันทางการเงิน ค่าเผื่อผลขาดทุนรั บรู้เป็ น
ประมาณการหนี้สิน กิจการควรเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับ การเปลี่ ยนแปลงในค่ าเผื่อ ผลขาดทุ น
สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินแยกจากภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาคา้ ประกันทางการเงิน
เหล่ านั้น อย่างไรก็ตาม หากเครื่ องมือทางการเงินรวมทั้งเงิน ให้ สินเชื่อ (กล่ าวคือ สินทรั พย์
ทางการเงิน) และภาระผูกพันที่ยังไม่ได้ เบิกใช้ (กล่าวคือ ภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ) และกิจการ
ไม่สามารถระบุแยกผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นขององค์ประกอบของภาระผูกพัน
วงเงินสินเชื่อจากองค์ประกอบของสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านั้น ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นของภาระผูกพั นวงเงิน สินเชื่ อควรรั บรู้พร้ อมกับ ค่าเผื่อผลขาดทุน สาหรั บ สิน ทรั พ ย์
ทางการเงิ น ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นที่เ กิ น กว่ า มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข้ั น ต้ น ของ
สินทรัพย์ทางการเงิน ควรรับรู้เป็ นประมาณการหนี้สนิ
หลักประกัน (ย่อหน้าที่ 8.29ฎ)

ค7ฉ

ย่ อ หน้ า ที่ 8.29ฎ ก าหนดให้ เ ปิ ดเผยข้ อ มู ล ที่จ ะช่ ว ยให้ ผ้ ู ใ ช้ ง บการเงิ น เข้ า ใจผลกระทบของ
หลักประกันและการปรับเครดิตให้ ดีข้ ึนด้ านอื่นๆ ที่มีต่อจานวนเงินของผลขาดทุนด้ านเครดิตที่
คาดว่ า จะเกิด ขึ้ น กิ จ การไม่ ต้อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ย วกับ มู ล ค่ า ยุ ติ ธรรมของหลั ก ประกัน และ
การปรั บเครดิต ให้ ดีข้ ึนด้ านอื่นๆ และไม่ ต้องแสดงมู ลค่ าที่แท้ จริ งของหลั กประกันซึ่ งรวมอยู่
ในการคานวณผลขาดทุ นด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น (กล่ าวคือ ผลขาดทุ นที่อาจจะเกิดขึ้น
เมื่อผิดสัญญา)
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ค7ช

คาอธิบายเชิ งพรรณนาเกี่ยวกับหลั กประกันและผลกระทบของหลั กประกันที่มีต่อจานวนเงิน
ของผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงข้ อมูลต่อไปนี้
ค7ช.1 ประเภทหลั ก ของหลั ก ประกั น ที่ถื อ ครองไว้ แ ละการปรั บ เครดิ ต ให้ ดี ข้ ึ นด้ า นอื่ น ๆ
(ตัวอย่างเช่น การคา้ ประกันในภายหลัง อนุพันธ์ด้านเครดิต และข้ อตกลงหักกลบ ซึ่งไม่
เข้ าเงื่ อ นไขของการหั ก กลบตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32
เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน)
ค7ช.2 ปริ ม าณของหลั ก ประกั น ที่ถื อ ครองไว้ แ ละการปรั บ เครดิ ต ให้ ดี ข้ ึ นด้ า นอื่ น ๆ และ
ความสาคัญของหลักประกันในแง่ของค่าเผื่อผลขาดทุน
ค7ช.3 นโยบายและกระบวนการในการประเมิ น มู ล ค่ า และการบริ ห ารหลั ก ประกัน และ
การปรับเครดิตให้ ดีข้ นึ ด้ านอื่นๆ
ค7ช.4 ประเภทหลักของคู่สญ
ั ญาที่มีต่อหลักประกันและการปรับเครดิตให้ ดีข้ นึ ด้ านอื่นๆ และ
มีต่อความน่าเชื่อถือทางเครดิตของคู่สญ
ั ญาเหล่านั้น และ
ค7ช.5 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การกระจุ ก ตั ว ของความเสี่ ย งภายในขอบเขตของหลั ก ประกั น และ
การปรับเครดิตให้ ดีข้ นึ ด้ านอื่นๆ
ฐานะเปิ ดต่อความเสีย่ งด้านเครดิต (ย่อหน้าที่ 8.29ฐ ถึง 8.29ฑ)

ค7ซ

ค7ฌ

ย่ อ หน้ า ที่ 8.29ฐ ก าหนดให้ เ ปิ ดเผยข้ อ มู ลเกี่ ยวกับ ฐานะเปิ ดต่ อ ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต และ
การกระจุ กตัวของความเสี่ยงด้ านเครดิตที่มีนัยสาคัญของกิจการ ณ วันที่รายงาน การกระจุ กตัว
ของความเสี่ยงด้ านเครดิตจะเกิดเมื่อคู่สัญญาจานวนมากตั้งอยู่ในเขตทางภูมิศาสตร์ท่คี ล้ ายคลึ งกัน
หรือมีความเกี่ยวข้ องในกิจกรรมที่คล้ ายคลึงกันและมีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่คล้ ายคลึงกัน ซึ่งเป็ น
สาเหตุ ให้ ความสามารถในการบรรลุ ภ าระผู ก พั น ตามสัญ ญาของคู่ สัญ ญาถู ก กระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจหรื อเงื่อนไขอื่นที่คล้ ายคลึงกัน กิจการควรให้ ข้อมูลเพื่อให้ ผ้ ูใช้
งบการเงินสามารถเข้ าใจว่ ากลุ่ มของเครื่ องมือทางการเงินที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงอาจส่งผล
กระทบต่ อ กลุ่ มของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น นั้ นในสัดส่ ว นที่มากหรื อ ไม่ เช่ น การกระจุ กตัวต่ อ
ความเสี่ยงใดความเสี่ยงหนึ่งเป็ นพิเศษ ตัวอย่างนี้รวมถึง การกระจุกตัวของกลุ่มสินเชื่อต่อมูลค่า
หลักประกัน การกระจุ กตัวตามลักษณะภูมิศาสตร์ การกระจุ กตัวตามอุตสาหกรรม หรื อการ
กระจุกตัวตามประเภทผู้ออกตราสาร
จานวนของระดับการจัดอันดับความเสี่ยงด้ านเครดิตที่ใช้ เปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่
8.29ฐ ต้ องสอดคล้ องกับจานวนที่กิจการรายงานต่อผู้บริ หารสาคัญสาหรั บวัตถุประสงค์ในการ
บริหารความเสี่ยงด้ านเครดิต กิจการต้ องให้ ข้อมูลการวิเคราะห์สถานะของสินทรัพย์ทางการเงิน
ค้ างชาระ หากข้ อมูลเกี่ยวกับการค้ างชาระเป็ นข้ อมูลของผู้ก้ ูเฉพาะรายเท่านั้นและกิจการใช้ ข้อมูล
ดังกล่ าวในการประเมิน การเพิ่ มขึ้นอย่า งมีนั ยสาคัญ ของความเสี่ยงด้ านเครดิ ตตั้ งแต่ การรั บ รู้
รายการเมื่อเริ่มแรกตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 5.5.12
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ค7ญ

เมื่ อกิจการวั ดผลขาดทุ น ด้ านเครดิ ตที่คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ นแบบเป็ นกลุ่ ม กิจการอาจไม่ สามารถ
ปันส่วนมูลค่าตามบัญชีข้ันต้ นของสินทรั พย์ทางการเงินหรือฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงด้ านเครดิต
ของภาระผูกพั นวงเงิน สิน เชื่อและสัญญาคา้ ประกัน ทางการเงินแต่ ละรายการไปยังระดับ การ
จัดอันดับความเสี่ยงด้ านเครดิตที่รับรู้ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ในกรณี
ดังกล่ าวกิจการควรถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 8.29ฐ สาหรับเครื่องมือทางการเงิน
เหล่านั้นที่สามารถปั นส่วนตามระดับการจัดอันดับความเสี่ยงด้ านเครดิตได้ โดยตรงและเปิ ดเผย
แยกต่ างหากถึงมู ลค่ า ตามบั ญชี ข้ัน ต้ นของเครื่ อ งมือ ทางการเงินที่วัดผลขาดทุ นด้ านเครดิ ต ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุแบบเป็ นกลุ่ม
ฐานะเปิ ดสูงสุดต่อความเสีย่ งด้านเครดิต (ย่อหน้าที่ 8.30.1)

ค8

ค9

ย่อหน้ าที่ 8.29ฎ.1 และ 8.30.1 กาหนดให้ เปิ ดเผยจานวนเงินซึ่งเป็ นตัวแทนที่ดีท่สี ุดของฐานะ
เปิ ดสูงสุดต่ อความเสี่ยงด้ านเครดิตของกิจการ สาหรั บสินทรั พย์ทางการเงินให้ เปิ ดเผยมูลค่า
ตามบัญชีข้นั ต้ น ซึ่งเป็ นมูลค่าสุทธิจากรายการต่อไปนี้
ค8.1 จ านวนที่หั ก กลบตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32 เรื่ อ ง การแสดง
รายการเครื่องมือทางการเงิน และ
ค8.2 ค่าเผื่อผลขาดทุนที่รับรู้ตามที่กาหนดในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
ต่ อ ไปนี้ เป็ นตั ว อย่ า งของกิ จ กรรมซึ่ ง ท าให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต และฐานะเปิ ดสู ง สุ ด
ต่อความเสี่ยงด้ านเครดิตที่เกี่ยวข้ อง แต่ไม่จากัดเพียงกรณีต่อไปนี้
ค9.1 การให้ สินเชื่อแก่ลูกค้ า และการฝากเงินกับกิจการอื่น ในกรณีน้ ีฐานะเปิ ดสูงสุดต่ อ
ความเสี่ยงด้ านเครดิตคือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
ค9.2 การทาสัญญาอนุ พันธ์ เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ ยและอนุ พั น ธ์ด้า นเครดิ ต หากสิน ทรั พ ย์ ท่ีเ กิดขึ้ น วั ดมู ลค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า
ยุติธรรม ฐานะเปิ ดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้ านเครดิต ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจะ
เท่ากับมูลค่าตามบัญชี
ค9.3 การให้ ค ้า ประกัน ทางการเงิ น ในกรณี น้ ี ฐานะเปิ ดสู ง สุ ด ต่ อ ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต
คือมูลค่าสูงสุดที่กิจการอาจต้ องจ่ายหากการคา้ ประกันดังกล่าวมีผลให้ กจิ การต้ องชาระ
ซึ่งอาจจะมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่กจิ การรับรู้เป็ นหนี้สนิ อย่างมีนัยสาคัญ)
ค9.4 การมี ภ าระผู ก พั น วงเงิ น สิน เชื่ อ ซึ่ ง ไม่ ส ามารถยกเลิ ก ได้ ต ลอดอายุ ข องสัญ ญาหรื อ
สามารถยกเลิ ก ได้ เ ฉพาะกรณี ท่ีเ กิดการเปลี่ ยนแปลงในทางลบอย่ า งมีสาระส าคั ญ
หากผู้ออกสัญญาดังกล่าวไม่สามารถชาระยอดสุทธิตามภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อเป็ น
เงิ น สดหรื อ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น อื่ น ฐานะเปิ ดสู ง สุ ด ต่ อ ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต
คือ มู ลค่ า เต็มตามภาระผู กพั น วงเงิน สิน เชื่ อ เนื่ องจากมีความไม่ แ น่ น อนว่ า วงเงิน
สินเชื่อที่ยังไม่ได้ ใช้ จะถูกนามาใช้ ในอนาคตหรื อไม่ ดังนั้น มูลค่าที่เปิ ดเผยดังกล่ าว
อาจสูงกว่ามูลค่าที่ได้ รับรู้เป็ นหนี้สนิ อย่างมีนัยสาคัญ
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การเปิ ดเผยข้อมู ลเชิงปริมาณของความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ย่อหน้าที่ 8.28.1 8.32.1
และ 8.32.2)
ตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 8.28.1 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลสรุปเชิงปริมาณเกี่ยวกับฐานะเปิ ด
ต่อความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ องของกิจการ โดยพิ จารณาจากข้ อมูลที่เสนอเป็ นการภายในให้ แก่
ผู้บริ หารสาคัญของกิจการ กิจการต้ องอธิบายวิ ธีในการกาหนดข้ อมู ลดังกล่ าว ในกรณีท่ีกระแส
เงินสดออก (หรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น) ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
ค9ก.1 เหตุการณ์ท่มี ีนัยสาคัญที่เกิดขึ้นก่อนที่ระบุไว้ ในข้ อมูล หรือ
ค9ข.2 เกิดผลต่างอย่างมีนัยสาคัญจากที่ระบุไว้ ในข้ อมูล (เช่ น อนุ พันธ์ท่ีรวมอยู่ในข้ อมูลของ
การชาระแบบยอดสุทธิ ในขณะที่คู่สญ
ั ญามีสทิ ธิจะเลือกชาระทั้งจานวน)
กิจการต้ องแสดงข้ อเท็จจริ งและให้ ข้อมู ลเชิ งปริ มาณที่ช่วยให้ ผ้ ู ใช้ งบการเงินของกิจการสามารถ
ประเมินระดับของความเสี่ยงได้ เว้ นแต่ข้อมูลดังกล่าวจะรวมอยู่ในการวิเคราะห์ระยะเวลาครบ
กาหนดตามสัญญาตามย่อหน้ าที่ 8.32.1 หรือ 8.32.2
ค10 ในการจัดทาการวิเคราะห์ระยะเวลาครบกาหนดตามย่อหน้ าที่ 8.32.1 และ 8.32.2 กิจการใช้
ดุลยพินิจในการกาหนดช่วงเวลาของการวิเคราะห์ท่เี หมาะสม เช่น กิจการอาจกาหนดให้ ช่วงเวลา
ต่อไปนี้เป็ นช่วงเวลาที่เหมาะสม
ค10.1 ไม่เกิน 1 เดือน
ค10.2 มากกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน
ค10.3 มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี และ
ค10ก ในการปฏิบั ติ ต ามย่ อ หน้ า ที่ 8.32.1 และ 8.32.2 กิจ การต้ อ งไม่ แ ยกอนุ พั น ธ์แ ฝงออกจาก
เครื่ องมือทางการเงินแบบผสม (แบบรวม) สาหรั บเครื่ องมือดังกล่ าวกิจการต้ องปฏิบัติตาม
ข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 8.32.1
ค10ข ย่อหน้ าที่ 8.32.2 กาหนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผยการวิเคราะห์ระยะเวลาครบกาหนดเชิงปริมาณ
สาหรั บหนี้สินทางการเงินที่เป็ นอนุ พันธ์โดยให้ แสดงระยะเวลาครบกาหนดคงเหลือตามสัญญา
หากมีความจาเป็ นในการทาความเข้ าใจจังหวะเวลาของกระแสเงินสด เช่นกรณีดังต่อไปนี้
ค10ข.1 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่มีระยะเวลาครบกาหนดคงเหลือ 5 ปี ในการป้ องกัน
ความเสี่ยงในกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่มีอัตรา
ผันแปร
ค10ข.2 ภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อทั้งหมด
ค10ค ย่ อหน้ าที่ 8.32.1 และ 8.32.2 กาหนดให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อมู ลการวิเคราะห์ระยะเวลาครบ
กาหนดสาหรับหนี้สนิ ทางการเงิน ซึ่งต้ องแสดงระยะเวลาครบกาหนดคงเหลือตามสัญญาสาหรับ
หนี้สนิ ทางการเงินบางประเภท โดยเปิ ดเผยข้ อมูลดังนี้
ค10ค.1 หากคู่สัญญามีทางเลือกว่ าจะชาระเงินเมื่อใด หนี้สินทางการเงินจะถูกปั นส่วนไปยัง
ช่ วงเวลาที่เร็วที่สุดที่กิจการอาจถู กเรี ยกให้ ชาระ ตัวอย่างเช่ น หนี้สินทางการเงินซึ่ ง
ค9ก
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ค10ง

ค10จ

ค10ฉ

กิจการอาจถูกเรียกให้ ชาระเมื่อทวงถาม (เช่น เงินฝากกระแสรายวัน) ซึ่งเป็ นช่วงเวลา
ที่เร็วที่สดุ ที่กจิ การอาจถูกเรียกให้ ชาระ
ค10ค.2 หากกิจการตกลงที่จะชาระเงินเป็ นรายงวด เงินรายงวดจะถูกปั นส่วนไปยังช่ วงเวลา
ที่เร็วที่สุดที่กิจการอาจถูกเรียกให้ ชาระ เช่น ภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้ เบิกใช้
ซึ่งจะถือเป็ นช่วงเวลาที่เร็วที่สดุ ที่เงินนั้นสามารถถูกเบิกใช้ ได้
ค10ค.3 สาหรับสัญญาคา้ ประกันทางการเงิน มูลค่าสูงสุดของการคา้ ประกันจะถูกปันส่วนไปยัง
ช่วงเวลาที่เร็วที่สดุ ที่สามารถเรียกให้ ชาระได้
จ านวนเงิ น ตามสั ญ ญาที่ต้ อ งเปิ ดเผยในการวิ เ คราะห์ ร ะยะเวลาครบก าหนดตามที่ก าหนด
ในย่อหน้ าที่ 8.32.1 และ 8.32.2 ต้ องเป็ นกระแสเงินสดตามสัญญาที่ไม่คิดลด เช่น
ค10ง.1 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงินทั้งจานวน (ก่อนหักค่าใช้ จ่ายทางการเงิน)
ค10ง.2 ราคาขั้นต้ นซึ่งระบุในข้ อตกลงฟอร์เวิร์ดที่จะซื้อสินทรัพย์ทางการเงินด้ วยเงินสด
ค10ง.3 มูลค่าสุทธิของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ที่จ่ายด้ วยอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรือ
รับด้ วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งจ่ายชาระด้ วยกระแสเงินสดสุทธิ
ค10ง.4 จานวนเงินตามสัญญาที่จะต้ องถูกแลกเปลี่ยนตามเครื่องมือทางการเงินที่เป็ นอนุ พันธ์
(เช่ น สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นสกุ ล เงิ น ) ซึ่ ง จะต้ อ งจ่ า ยช าระด้ ว ยกระแสเงิ น สดขั้ น ต้ น
ทั้งจานวน และ
ค10ง.5 มูลค่าขั้นต้ นของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ
กระแสเงินสดที่ไม่ คิดลดแตกต่ างจากมู ลค่ าที่ปรากฏอยู่ ในงบแสดงฐานะการเงิน เนื่องจากมู ลค่า
ที่นาเสนอในงบแสดงฐานะการเงินคานวณตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด กรณีท่ีมูลค่ าที่ต้องชาระ
ไม่คงที่ มูลค่าที่ต้องเปิ ดเผยจะถูกกาหนดโดยอ้ างอิงจากเงื่อนไขที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน เช่ น ในกรณีท่ีมูลค่ า ที่ต้อ งชาระผันแปรตามการเปลี่ ยนแปลงของดัช นี ตัว ใดตั ว หนึ่ ง
กิจ การต้ องเปิ ดเผยมู ลค่ า ดังกล่ าวโดยอ้ างอิงจากระดับของดัชนีน้ั น ณ วั น สิ้น รอบระยะเวลา
รายงาน
ย่ อหน้ าที่ 8.32.3 กาหนดให้ กิจการอธิบายวิ ธีการบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อ งซึ่ ง มี อ ยู่
เป็ นปกติวิสยั ของรายการซึ่งเปิ ดเผยอยู่ในการเปิ ดเผยข้ อมูลเชิงปริมาณตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่
8.32.1 และ 8.32.2 กิจ การต้ องเปิ ดเผยการวิ เคราะห์ ร ะยะเวลาครบกาหนดของสิน ทรั พย์
ทางการเงินที่ถือไว้ เพื่อการบริหารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง (เช่น สินทรัพย์ทางการเงินที่พร้ อม
ขายหรื อคาดว่ าจะก่อให้ เกิดกระแสเงินสดเข้ าที่เพี ยงพอกับกระแสเงินสดออกของหนี้ สินทาง
การเงิน) หากข้ อมูลดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงินในการประเมินลักษณะและระดับ
ของความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง
ปั จ จั ยอื่น ๆ ที่กิจ การอาจใช้ ใ นการพิ จ ารณาการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามข้ อ ก าหนดของย่ อ หน้ า ที่
8.32.3 ซึ่งไม่จากัดเพียงกรณีต่อไปนี้ท่กี จิ การ
ค10ฉ.1 มีวงเงิน กู้ ยืมซึ่ งไม่ สามารถยกเลิ กได้ (committed borrowing facilities) หรื อวงเงิน
กู้ยืมสารอง (เช่น stand-by credit facilities) ซึ่งสามารถเข้ าถึงได้ เพื่อสนองต่อความ
ต้ องการสภาพคล่อง
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ค10ฉ.2 มีเงินฝากที่ธนาคารกลาง สาหรับเมื่อต้ องการสภาพคล่อง
ค10ฉ.3 มีแหล่งเงินทุนที่มีความหลากหลาย
ค10ฉ.4 มี ก ารกระจุ ก ตั ว ของความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ งที่ มี นั ย ส าคั ญ ในสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ
แหล่งเงินทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง
ค10ฉ.5 มี ก ระบวนการการควบคุ ม ภายในและแผนฉุ ก เฉิ น ส าหรั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ด้ านสภาพคล่อง
ค10ฉ.6 มี เ ครื่ อ งมื อ ที่มี เ งื่ อ นไขการเร่ ง ระยะเวลาการจ่ า ยช าระคื น (เช่ น การถู ก ลดอัน ดั บ
ความน่าเชื่อถือของกิจการ)
ค10ฉ.7 มีเครื่ องมือที่อาจกาหนดให้ กิจการต้ องวางหลักประกัน (เช่น การเรียกส่วนต่างราคา
สาหรับอนุพันธ์)
ค10ฉ.8 มีเครื่องมือที่อนุ ญาตให้ กิจการสามารถเลือกที่จะชาระหนี้สินทางการเงินโดยการส่งมอบ
เงินสด (หรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น) หรือส่งมอบหุ้นสามัญของตนเอง หรือ
ค10ฉ.9 มีเครื่องมือที่อยู่ภายใต้ ข้อตกลงหลักของการหักกลบ
ความเสีย่ งด้านตลาด – การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (ย่อหน้าที่ 8.33 และ 8.34)
ค11

ค12

ย่อหน้ าที่ 8.33.1 กาหนดให้ วิเคราะห์ความอ่อนไหวสาหรับความเสี่ยงด้ านตลาดแต่ละประเภท
ที่กิจการมีอยู่ ตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ ค3 กิจการเป็ นผู้ตัดสินใจวิธีจัดกลุ่ม ข้ อมูลทั้งหมดเพื่ อ
น าเสนอในภาพรวม โดยไม่ รวมข้ อ มู ลที่เกี่ ยวกั บ ฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ ยงจากสภาพแวดล้ อม
ทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญไว้ ด้วยกัน เช่น
ค11.1 กิจการที่ซ้ ื อขายเครื่ องมือทางการเงิน อาจเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่ องมือทางการเงินที่ถือไว้
เพื่อค้ าแยกจากเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้ ถือไว้ เพื่อค้ า
ค11.2 กิจการต้ องไม่รวมฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงด้ านตลาดในภาวะเงินเฟ้ ออย่างรุนแรงกับ
ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงด้ านตลาดประเภทเดียวกันแต่เกิดจากภาวะเงินเฟ้ อระดับต่า
หากกิ จ การมี อ ยู่ ข องฐานะเปิ ดต่ อ ความเสี่ ย งด้ า นตลาดเพี ย งประเภทเดี ย วที่ เ กิ ด ภายใต้
สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจเดียวกัน กิจการต้ องไม่แสดงข้ อมูลดังกล่าวแยกต่างหาก
ย่อหน้ าที่ 8.33.1 กาหนดให้ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต้ องแสดงผลกระทบที่มีต่อกาไรหรื อ
ขาดทุนและส่วนของเจ้ าของที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องซึ่งมีความ
เป็ นไปได้ ท่จี ะเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผล (เช่น อัตราดอกเบี้ยตลาด อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ราคา
ตราสารทุน หรือราคาสินค้ าโภคภัณฑ์) เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
ค12.1 กิจการไม่ ถูกกาหนดให้ พิจารณาว่ ากาไรหรื อ ขาดทุ น สาหรั บ งวดจะเปลี่ ยนแปลงไป
อย่างไร หากตัวแปรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องแตกต่างไปจากเดิม แต่กิจการต้ องเปิ ดเผย
ผลกระทบที่มีต่อกาไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้ าของ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ตามสมมติ ฐานที่ว่ า การเปลี่ ยนแปลงของตั ว แปรความเสี่ ย งที่เ กี่ ยวข้ อ งซึ่ งมี ค วาม
เป็ นไปได้ อ ย่ า งสมเหตุ ส มผลได้ เ กิดขึ้น ณ วั น สิ้น รอบระยะเวลารายงาน และการ
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ค13

ค14

เปลี่ ยนแปลงนั้ น ได้ ส่งผลต่ อ ฐานะความเสี่ยงที่ป รากฏอยู่ ณ วั น ที่ร ายงานนั้ น เช่ น
หากกิจการมีหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ณ วันสิ้นงวดบัญชี กิจการต้ องเปิ ดเผย
ผลกระทบที่มีต่อกาไรหรือขาดทุน (กล่าวคือ ค่าใช้ จ่ายดอกเบี้ย) สาหรับรอบปี ปัจจุบัน
หากอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปด้ วยมูลค่าที่เป็ นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล
ค12.2 กิจการไม่ถูกกาหนดให้ เปิ ดเผยผลกระทบที่มีต่อกาไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้ าของ
สาหรั บการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ ง ซึ่งเกิดขึ้นภายในขอบเขตของการเปลี่ ยนแปลงของ
ตัวแปรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องที่มีความเป็ นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล การเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นไปได้ อย่างสมเหตุสมผลถือว่าเพียงพอแล้ ว
ในการพิ จารณาว่ าการเปลี่ ยนแปลงในตัวแปรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องซึ่ งมีความเป็ นไปได้ อย่าง
สมเหตุสมผลมีความหมายอย่างไร กิจการควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้
ค13.1 สภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่ ง กิจ การด าเนิ น งานอยู่ การเปลี่ ย นแปลงที่เ ป็ นไปได้ อ ย่ า ง
สมเหตุ สมผลไม่ ควรรวมถึ งสถานการณ์ ท่ีไม่ น่ า จะเกิดขึ้ น หรื อ กรณี ท่ีแ ย่ ท่ีสุดที่อ าจ
เกิดขึ้นหรือการทดสอบในภาวะวิกฤต นอกจากนี้หากอัตราการเปลี่ยนแปลงในตัวแปร
ความเสี่ยงที่อ้างอิงมีค่าคงที่ กิจการไม่จาเป็ นต้ องปรับเปลี่ยนระดับการเปลี่ยนแปลงที่
เป็ นไปได้ อย่างสมเหตุสมผลของตัวแปรความเสี่ยงที่กิจการเลือกไว้ เช่น สมมติอัตรา
ดอกเบี้ยอยู่ท่รี ้ อยละ 5 และกิจการกาหนดว่ า ความผันผวนในอัตราดอกเบี้ยที่ ± ร้ อยละ
00.5 (50 basis points) มีความเป็ นไปได้ อ ย่ า งสมเหตุส มผล กิจการต้ องเปิ ดเผย
ผลกระทบที่มีต่อกาไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้ าของ หากอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนไปเป็ น
ร้ อยละ 4.5 หรือร้ อยละ 5.5 และสมมติว่าในงวดบัญชีถัดไป อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็ น
ร้ อยละ 5.5 โดยที่กิจการยั งคงเชื่ อ ว่ าอัตราดอกเบี้ ยจะผัน ผวนในระดั บ ที่ ± ร้ อยละ
00.5 (50 basis points) (กล่าวคือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับ
คงที่) กิ จ การจะเปิ ดเผยผลกระทบที่ มี ต่ อ ก าไรหรื อ ขาดทุ น และส่ ว นของเจ้ า ของ
หากอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนไปเป็ นร้ อยละ 5 หรือร้ อยละ 6 กิจการไม่จาเป็ นต้ องทบทวน
ความสมเหตุ ส มผลของความผั น ผวนในอั ต ราดอกเบี้ ยที่ ร ะดั บ ± ร้ อยละ 00.5
(50 basis points) เว้ นแต่จะมีหลักฐานแสดงว่าอัตราดอกเบี้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
หรือผันผวนอย่างมีนัยสาคัญ
ค13.2 ในช่วงระยะเวลาที่กิจการทาการประเมินนั้น การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต้ องแสดงถึง
ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงซึ่ งมี ความเป็ นไปได้ ท่ีจ ะเกิดขึ้นอย่ า งสมเหตุ สมผล
ตลอดช่ ว งเวลาจนกว่ า กิจ การจะน าเสนอการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วในงวดต่ อ ไป
ซึ่งโดยปกติจะหมายถึงรอบระยะเวลารายงานปี ถัดไป
ย่ อ หน้ า ที่ 8.34 อนุ ญ าตให้ กิจการใช้ การวิ เคราะห์ ความอ่อนไหวซึ่ งสะท้ อนถึงความสัมพั นธ์
ระหว่ างตัวแปรความเสี่ยงต่ างๆ เช่ น วิ ธีมูลค่ าความเสี่ยง (value-at-risk) หากกิจการใช้ การ
วิ เคราะห์ ดังกล่ าวในการบริ หารจัดการฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ยงทางการเงินของกิจการ การถือ
ปฏิบัติน้ันสามารถทาได้ แม้ ว่าวิธีการดังกล่าวจะวัดมูลค่าได้ เพียงแค่ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นและ
ไม่สามารถวัดมูลค่าผลกาไรที่อาจเกิดขึ้น กิจการอาจปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 8.34.1 โดยเปิ ดเผย
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ค15

รู ปแบบของแบบจ าลองที่ใช้ (เช่ น แบบจาลองนั้ นใช้ วิ ธีมอนติ คาร์ โล (Monte Carlo Simulation)
หรือไม่) คาอธิบายเกี่ยวกับแบบจาลอง รวมถึงสมมติฐานหลักที่ใช้ (เช่น ระยะเวลาการถือครอง
และระดับความเชื่ อมั่น) กิจการอาจเปิ ดเผยช่ วงเวลาของข้ อมู ลในอดีตที่นามาใช้ และนา้ หนัก
ความสาคัญที่ให้ กับข้ อมูลในแต่ละช่ วงเวลา คาอธิบายเกี่ยวกับวิธีจัดการสิทธิท่จี ะซื้อหรือจะขาย
ในการค านวณ รวมทั้ง ค่ า ความผั น ผวนและค่ า สหสั ม พั น ธ์ ( หรื อ Monte Carlo probability
distribution simulations) ที่นามาใช้
กิจการต้ องทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวสาหรับธุรกิจทั้งหมด แต่อาจวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ในรูปแบบที่แตกต่างกันสาหรับประเภทของเครื่องมือทางการเงินที่แตกต่างกันได้
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบี้ ย

ค16

ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบี้ยเกิดจากเครื่องมือทางการเงินที่มีดอกเบี้ยซึ่งรับรู้ในงบแสดงฐานะ
การเงิ น (เช่ น ตราสารหนี้ ที่กิจ การได้ รั บ หรื อ ที่กิจ การออก) และจากเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
บางประเภทซึ่งไม่ถูกรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน (เช่น ภาระผูกพันที่จะให้ สนิ เชื่อบางประเภท)
ความเสีย่ งด้านสกุลเงิน

ค17

ค18

ความเสีย่ งด้านสกุลเงิน (หรื อความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน) เกิดจากเครื่ องมือทางการเงิน
ที่ถูกกาหนดเป็ นเงินตราต่างประเทศ กล่าวคือ กาหนดให้ วัดมูลค่าในสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้
ในการดาเนินงาน สาหรับวัตถุประสงค์ของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ ความเสี่ยงด้ านสกุลเงิน
จะไม่ เ กิ ด ขึ้ นจากเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ซึ่ ง เป็ นรายการที่ ไ ม่ เ ป็ นตั ว เงิ น หรื อ จากเครื่ อ งมื อ
ทางการเงินที่ถูกกาหนดด้ วยสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน
กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยการวิ เ คราะห์ ความอ่ อ นไหวแยกตามแต่ ละสกุ ลเงิ น ที่กิจ การมี ฐานะเปิ ด
ต่อความเสี่ยงด้ านสกุลเงินที่มีนัยสาคัญ
ความเสีย่ งด้านราคาอื่นๆ

ค19

ค20

ความเสีย่ งด้านราคาอื่นๆ ของเครื่องมือทางการเงิน ที่เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงราคา เช่น
ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์หรือราคาตราสารทุน เพื่อให้ ถือปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 8.33 กิจการอาจเปิ ดเผย
ผลกระทบของการลดลงในดัชนีราคาหุ้นที่เฉพาะเจาะจง ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ หรือตัวแปรความ
เสี่ยงอื่นๆ เช่น หากกิจการคา้ ประกันมูลค่าคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน กิจการต้ องเปิ ดเผย
มูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพย์ท่มี ีการคา้ ประกันนั้น
ตั ว อย่ า งของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ซึ่ งท าให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งด้ า นราคาของตราสารทุ น ได้ แ ก่
1) การถื อ ครองตราสารทุ น ในกิ จ การอื่ น และ 2) การลงทุ น ในกองทุ น รวมซึ่ ง ลงทุ น ใน
ตราสารทุนอื่น หรือตัวอย่างอื่นๆ เช่ น สัญญาฟอร์ เวิร์ดและสิทธิท่จี ะซื้อหรื อจะขายตราสารทุ น
ที่ฉ พาะเจาะจงจ านวนหนึ่ ง และสั ญ ญาแลกเปลี่ ย นซึ่ ง ขึ้ นอยู่ กับ ดั ช นี ร าคาตราสารทุ น มู ลค่ า
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ค21

ค22

ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในราคาตลาด
ของตราสารทุนที่เป็ นรายการอ้ างอิง
ตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 8.33.1 ความอ่อนไหวของกาไรหรือขาดทุน (เช่น ที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือ
ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน) ต้ องเปิ ดเผยเป็ นรายการแยกจาก
ความอ่อนไหวของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (เช่น ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมถูกแสดงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ซึ่ ง กิ จ การจั ด ประเภทเป็ นตราสารทุ น ที่ไ ม่ มี ก ารวั ด มู ล ค่ า ใหม่ ดั ง นั้ น
กาไรหรือขาดทุนหรือส่วนของเจ้ าของจึงไม่ได้ รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้ านราคาของตราสาร
ทุนจากเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว จึงไม่จาเป็ นต้ องทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การตัดรายการ (ย่อหน้าที่ 8.35ค ถึง 8.35ซ)
ความเกีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ ง (ย่อหน้าที่ 8.35ค)
ค23

ค24

ค24ก

การประเมินความเกี่ยวข้ อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในสิน ทรั พ ย์ ทางการเงิน ที่โอนสาหรั บ วั ตถุ ประสงค์
ในการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 8.35จ ถึง 8.35ซ จะประเมินที่ระดับของกิจการ
ที่รายงานข้ อมูล เช่ น หากบริ ษัทย่อยโอนสินทรั พย์ทางการเงินไปยังบริ ษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
ซึ่ งบริ ษัทใหญ่ ของบริ ษัทย่ อ ยมี ความเกี่ยวอย่ า งข้ อ งต่ อ เนื่ อ งด้ ว ย บริ ษัทย่ อ ยนั้ น ไม่ ต้อ งรวม
ความเกี่ยวข้ องของบริ ษัทใหญ่ ในการประเมินความเกี่ยวข้ องอย่ างต่ อเนื่ องในสินทรั พย์ท่โี อน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (กล่าวคือ เมื่อบริษัทย่อยเป็ นกิจการที่รายงานข้ อมูล) อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทใหญ่ ควรรวมความเกี่ ยวข้ อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งของกิจ การ (หรื อ ของสมาชิ ก อื่น ในกลุ่ ม )
ในสินทรั พย์ทางการเงินที่โอนโดยบริ ษัทย่ อยในการพิ จารณาว่ ามี ความเกี่ยวข้ องอย่า งต่ อเนื่ อง
ในสินทรัพย์ท่โี อนในงบการเงินรวมของกิจการ (กล่าวคือ เมื่อกลุ่มเป็ นกิจการที่รายงานข้ อมูล)
กิจการไม่ มีความเกี่ ยวข้ องอย่ า งต่ อเนื่ องในสินทรั พย์ ทางการเงิ นที่โอนหรื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การโอน หากไม่ ได้ คงไว้ ซ่ึ งสิ ทธิ หรื อภาระผู กพั น ตามสัญ ญาของสิน ทรั พย์ ทางการเงิ น ที่ โ อน
หรื อไม่ ได้ มาซึ่ งสิทธิหรื อภาระผู กพั นตามสัญญาใหม่ ท่ีเกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์ ทางการเงินที่โอน
กิจการไม่มีความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องในสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนหากกิจการไม่มีส่วนได้ เสียใน
ผลการดาเนินงานในอนาคตของสินทรัพย์น้ันหรือไม่มีความรับผิดชอบในการจ่ายชาระซึ่งคานึงถึง
สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ จ ะโอนในอนาคต เงื่ อ นไขของการจ่ า ยช าระเงิ น ในบริ บ ทนี้ ไม่ ร วม
กระแสเงิ นสดของสินทรั พย์ ทางการเงิ นที่โอนซึ่ งกิ จการได้ รวบรวมและถู กก าหนดให้ ส่ งให้ แก่
ผู้รับโอน
เมื่อ กิจ การโอนสิน ทรั พ ย์ ทางการเงิน กิจการอาจยัง คงไว้ ซ่ึ ง สิ ท ธิในการให้ บ ริ ก ารสิน ทรั พ ย์
ทางการเงินซึ่ งได้ รวมค่ าธรรมเนี ยมแล้ ว เช่ น สัญญาการให้ บริ การ กิจการประเมินสัญญาการ
ให้ บริการตามที่กาหนดเป็ นแนวทางในย่อหน้ าที่ 8.35ค และย่อหน้ าที่ ค24 เพื่อให้ ตัดสินใจได้
ว่ากิจการมีความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็ นผลของสัญญาการให้ บริการตามวัตถุประสงค์ของ
การเปิ ดเผยข้ อ มู ล หรื อ ไม่ เช่ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจะมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในสิน ทรั พ ย์
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ค25

ทางการเงินที่โอนตามวัตถุประสงค์ของการเปิ ดเผยข้ อมูล หากค่าธรรมเนียมการให้ บริการขึ้นอยู่
กับ จ านวนหรื อ จั งหวะเวลาของกระแสเงิ น สดที่ได้ จ ากสิน ทรั พ ย์ ทางการเงิ น ที่โอนในทานอง
เดี ยวกัน ผู้ ให้ บ ริ ก ารมี ความเกี่ยวข้ องอย่ างต่ อเนื่ อ งตามวั ตถุ ประสงค์ ของการเปิ ดเผยข้ อมู ล
หากค่ า ธรรมเนี ยมคงที่ไม่ ถู ก จ่ า ยเต็มจ านวนเนื่ อ งจากการไม่ ฎิบั ติ ตามสัญ ญาของสิน ทรั พ ย์
ทางการเงินที่โอน ในตัวอย่ างนี้ ผู้ ให้ บริ การมีส่วนได้ เสียในผลการดาเนิน งานในอนาคตของ
สินทรัพย์ทางการเงินที่โอน การประเมินนี้จะเป็ นอิสระหากค่าธรรมเนียมที่ได้ รับคาดว่าจะชดเชย
ให้ กจิ การอย่างเพียงพอสาหรับการให้ บริการ
ความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องในสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนอาจเป็ นผลมาจากประมาณการหนี้สิน
ตามสัญญาจากข้ อตกลงการโอนหรือข้ อตกลงที่แยกต่างหากที่ทากับผู้รับโอนหรือบุคคลที่สามที่
เข้ าทาสัญญา ที่เกี่ยวข้ องกับการโอนนั้น
สินทรัพย์ทางการเงินทีโ่ อนโดยไม่ตดั รายการทั้งจานวน (ย่อหน้าที่ 8.35ง)

ค26

ย่อหน้ าที่ 8.35ง กาหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนบางส่วนหรือที่โอนทั้งหมด
ซึ่งไม่เข้ าเงื่อนไขของการตัดรายการ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเหล่านั้น ณ วันที่รายงานแต่ ละ
วันที่กจิ การยังคงรับรู้สนิ ทรัพย์ทางการเงินที่โอน โดยไม่คานึงว่าสินทรัพย์น้ันโอนเมื่อใด
ประเภทของความเกีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ ง (ย่อหน้าที่ 8.35จ ถึง 8.35ซ)

ค27

ย่อหน้ าที่ 8.35จ ถึง 8.35ซ กาหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเชิงคุณภาพและข้ อมูลเชิงปริมาณสาหรับ
ความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องแต่ละประเภทในการตัดรายการสินทรั พย์ทางการเงิน กิจการต้ อง
รวมความเกี่ยวข้ องอย่างต่ อเนื่องของกิจการและแยกตามประเภทที่เป็ นตัวแทนของฐานะเปิ ด
ต่ อ ความเสี่ยงของกิจ การ เช่ น กิจ การอาจรวมความเกี่ยวข้ อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งของกิจ การตาม
ประเภทของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เช่ น การค้า ประกัน หรื อ สัญ ญาสิทธิท่ีจ ะซื้ อ) หรื อ ตาม
ประเภทของการโอน (เช่น การขายลดลูกหนี้การค้ า การแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ และการ
ให้ ยืมหลักทรัพย์)
การวิเคราะห์ระยะเวลาครบกาหนดสาหรับกระแสเงินสดออกที่ไม่คิดลดสาหรับการซื้ อคืน
สินทรัพย์ทีโ่ อน (ย่อหน้าที่ 8.35จ.5)

ค28

ย่ อหน้ าที่ 8.35จ.5 กาหนดให้ กิจการเปิ ดเผยการวิเคราะห์ระยะเวลาครบกาหนดของกระแส
เงิ น สดออกที่ไ ม่ คิ ด ลดส าหรั บ การซื้ อคื น สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ ถู ก ตั ด รายการหรื อ จ านวน
ค้ างจ่ายอื่นต่อผู้รับโอนอันเนื่องมาจากสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ โดยแสดงระยะเวลา
คงเหลือก่อนครบกาหนดตามสัญญาของความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องของกิจการ การวิเคราะห์น้ ี
จะแยกกระแสเงินสดที่กาหนดให้ จ่ายชาระ (เช่น สัญญาฟอร์เวิร์ด) กระแสเงินสดที่กิจการอาจ
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ค29

ค30

ถูกกาหนดให้ จ่ายชาระ (เช่น การขายสัญญาสิทธิท่จี ะขาย) และกระแสเงินสดที่กิจการอาจเลือก
จ่ายชาระ (เช่น การซื้อสัญญาสิทธิท่จี ะซื้อ)
กิจการต้ องใช้ ดุลยพินิจในการกาหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ระยะเวลาครบกาหนด
ตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 8.35จ.5 เช่น กิจการอาจกาหนดให้ ช่วงเวลาต่อไปนี้เป็ นช่วงเวลาที่
เหมาะสมได้
ค29.1 ไม่เกิน 1 เดือน
ค29.2 มากกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน
ค29.3 มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
ค29.4 มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ค29.5 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ค29.6 มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี และ
ค29.7 มากกว่า 5 ปี
หากสามารถระบุช่วงของระยะเวลาครบกาหนดที่เป็ นไปได้ กระแสเงินสดจะถูกรวมตามเกณฑ์
ของวันที่เร็วที่สดุ ที่กาหนดให้ กจิ การจ่ายชาระหรือได้ รับอนุญาตให้ จ่ายชาระ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (ย่อหน้าที่ 8.35จ.6)

ค31

ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพตามที่ ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 8.35จ.6 รวมถึ ง รายละเอี ย ดของสิ น ทรั พ ย์
ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ และลักษณะและวัตถุประสงค์ของความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องที่ยัง
คงไว้ หลังจากการโอนสินทรัพย์เหล่านั้น ซึ่งรวมถึงรายละเอียดของความเสี่ยงที่กิจการได้ เผชิญอยู่
รวมทั้งข้ อมูลดังต่อไปนี้
ค31.1 รายละเอียดวิ ธีท่ีกิจการได้ บริ หารความเสี่ยงที่มีอ ยู่ ในความเกี่ยวข้ อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ในการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
ค31.2 กิจการต้ องรั บผลขาดทุ นก่ อนคู่ สั ญญาอื่น รวมทั้งอันดั บและมู ลค่ าผลขาดทุ น ที่ รั บ
โดยคู่ สั ญ ญาอื่ น ซึ่ ง มี อั น ดั บ ส่ ว นได้ เ สี ย ต่ า กว่ า ส่ ว นได้ เ สี ย ในสิ น ทรั พ ย์ ข องกิจ การ
(กล่าวคือ ความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องในสินทรัพย์ของกิจการ)
ค31.3 รายละเอียดของข้ อบ่งชี้ท่เี กี่ยวข้ องกับภาระผูกพันในการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน
หรือการซื้อคืนสินทรัพย์ทางการเงินที่โอน
ผลกาไรหรือขาดทุนจากการตัดรายการ (ย่อหน้าที่ 8.35ช.1)

ค32

ย่ อ หน้ า ที่ 8.35ช.1 ก าหนดให้ กิจ การเปิ ดเผยผลก าไรหรื อ ผลขาดทุ น จากการตั ดรายการที่
เกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์ทางการเงินที่กิจการมีความเกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่อง กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อ มู ล หากผลก าไรหรื อ ผลขาดทุ น จากการตั ด รายการเกิด ขึ้ นเนื่ อ งจากมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
องค์ประกอบของสินทรัพย์ท่รี ับรู้ในงวดก่อน (กล่าวคือ ส่วนได้ เสียในสินทรัพย์ท่ถี ูกตัดรายการ
และส่วนได้ เสียที่ยังคงไว้ กับกิจการ) แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่รี ับรู้ในงวดก่อน

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 41/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

216

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ทั้งจานวน ซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการต้ องเปิ ดเผยการวัดมูลค่ายุติธรรมซึ่งรวมข้ อมู ลที่มี
นัยสาคัญที่ไม่ได้ อ้างอิงกับข้ อมูลตลาดที่สามารถสังเกตได้
ข้อมูลเพิม่ เติม (ย่อหน้าที่ 8.35ซ)
ค33

การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามที่ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 8.35ง ถึ ง 8.35ช อาจไม่ เ พี ย งพอที่จ ะบรรลุ
วั ตถุ ประสงค์ของการเปิ ดเผยข้ อ มู ลในย่ อ หน้ า ที่ 8.35ข ในกรณีน้ ี กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อ มู ล
เพิ่มเติมที่จาเป็ นที่จะทาให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิ ดเผยข้ อมูลนั้น กิจการต้ องพิจารณาว่ า
ต้ องให้ ข้อมูลเพิ่มเติมมากน้ อยเพียงใดเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ ข้อมูล และต้ องให้
ความสาคัญกับข้ อมูลเพิ่ มเติมแต่ละประเด็นอย่างไร ดังนั้นจึงจาเป็ นต้ องหาจุ ดสมดุลระหว่ า ง
งบการเงินที่นาเสนอข้ อมูลละเอียดเกินความจาเป็ นซึ่งไม่ได้ ช่วยผู้ใช้ งบการเงินและยังทาให้ ข้อมูล
ไม่ชัดเจนหากมีการสรุปข้ อมูลมากเกินไป

การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน (ย่อหน้าที่ 8.8ก ถึง 8.8ฉ)
ขอบเขต (ย่อหน้ำที่ 8.8ก)

ค34

ค35

การเปิ ดเผยข้ อมู ลในย่ อ หน้ า ที่ 8.8ข ถึง 8.8จ กาหนดสาหรั บการรั บรู้เครื่ องมือทางการเงิน
ทุ กประเภทที่มีการหั กกลบลบหนี้ ตามย่ อหน้ าที่ 42 ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 32 เรื่ อง
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน นอกจากนี้ เครื่องมือทางการเงินอยู่ภายใต้ ขอบเขตของ
ข้ อกาหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลในย่อหน้ าที่ 8.8ข ถึง 8.8จ หากเป็ นไปตามสัญญาหลักของการหัก
กลบที่มีผลบั งคับใช้ หรื อข้ อตกลงที่คล้ า ยคลึ งกัน ซึ่ งครอบคลุ มถึ งเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน และ
รายการที่ค ล้ า ยคลึ ง กั น โดยไม่ ค านึ ง ว่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น นั้ น มี ก ารหั ก กลบลบหนี้ ตาม
ย่อหน้ าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 หรือไม่
ข้ อตกลงที่คล้ ายคลึงกันที่อ้างอิงในย่อหน้ าที่ 8.8ก และย่อหน้ าที่ ค34 รวมถึงข้ อตกลงการชาระ
ราคาอนุพันธ์ ข้ อตกลงหลักในการซื้อคืนโดยรวม ข้ อตกลงหลักในการให้ ยืมหลักทรัพย์โดยรวม
และสิทธิท่เี กี่ยวข้ องกับหลักประกันทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินและรายการที่คล้ ายคลึงกัน
ตามที่อ้างอิงในย่อหน้ าที่ ค34 รวมถึงอนุพันธ์ ข้ อตกลงการขายและซื้ อคืน ข้ อตกลงการขายคืน
และซื้ อคื น การกู้ ยื ม หลั ก ทรั พ ย์ และข้ อ ตกลงการให้ ยื ม หลั ก ทรั พ ย์ ตั ว อย่ า งของเครื่ อ งมือ
ทางการเงินที่ไม่อยู่ภายใต้ ขอบเขตของย่อหน้ าที่ 8.8ก คือ เงินให้ ก้ ูยืมและเงินรับฝากของลูกค้ าที่
สถาบันการเงินเดียวกัน (เว้ นแต่กาหนดให้ มีการหักกลบลบหนี้ ในงบแสดงฐานะการเงิน) และ
เครื่องมือทางการเงินที่เป็ นไปตามข้ อตกลงหลักประกัน
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การเปิ ดเผยข้อมูลเชิงปริมาณสาหรับสินทรัพย์ทางการเงินทีร่ บั รูแ้ ละหนี้ สินทางการเงินที่รบั รู ้
ภายใต้ขอบเขตของย่อหน้าที่ 8.8ก (ย่อหน้าที่ 8.8ค)
ค36

เครื่ องมื อทางการเงิ นที่เปิ ดเผยตามที่ก าหนดในย่ อหน้ าที่ 8.8ค อาจอยู่ ภายใต้ ข้อกาหนดการ
วัดมูลค่าที่แตกต่างกัน (เช่น หนี้สินที่เกี่ยวข้ องกับข้ อตกลงการซื้อคืนอาจถูกวัดมูลค่าด้ วยราคาทุน
ตั ดจ าหน่ าย ในขณะที่อนุ พั นธ์ จะถู กวั ดมู ลค่ าด้ วยมู ลค่ ายุ ติ ธรรม) กิจการต้ องรวมมู ลค่ าของ
เครื่องมือที่กจิ การรับรู้และอธิบายความแตกต่างของการวัดมูลค่าในการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
การเปิ ดเผยมูลค่าขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินทีร่ บั รูแ้ ละหนี้ สินทางการเงินทีร่ บั รูภ้ ายใต้
ขอบเขตของย่อหน้าที่ 8.8ก (ย่อหน้าที่ 8.8ค.1)

ค37

มูลค่าที่กาหนดตามย่อหน้ าที่ 8.8ค.1 เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ซ่ึงมีการหักกลบ
ลบหนี้ตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการ
เครื่องมือทางการเงิน มูลค่าที่กาหนดตามย่อหน้ าที่ 8.8ค.1 ที่เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือทางการเงิน
ที่รับรู้ ภายใต้ สัญญาหลั กของการหั กกลบที่มีผลบั งคับ ใช้ หรื อข้ อตกลงที่คล้ า ยคลึ งกัน โดยไม่
คานึ งว่ า เครื่ อ งมือ ทางการเงิน นั้ น เป็ นไปตามเงื่อนไขของการหั กกลบหรื อไม่ อย่ า งไรก็ตาม
การเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 8.8ค.1 ไม่เกี่ยวข้ องกับมูลค่าที่รับรู้ซ่ึงเป็ นผลของ
ข้ อตกลงหลักประกันที่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขการหักกลบในย่อหน้ าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 โดยมูลค่าดังกล่าวจะถูกกาหนดให้ รายงานตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 8.8ค.4 แทน
การเปิ ดเผยมู ล ค่ า ที่หัก กลบลบหนี้ ตามที่ ก าหนดตามหลัก เกณฑ์ใ นย่ อ หน้า ที่ 42 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรือ่ ง การแสดงรายการเครือ่ งมือทางการเงิน (ย่อหน้าที่ 8.8ค.2)

ค38

ย่ อ หน้ า ที่ 8.8ค.2 ก าหนดให้ กิ จ การเปิ ดเผยข้ อ มู ล มู ล ค่ า ที่ หั ก กลบลบหนี้ ตามที่ก าหนดใน
ย่อหน้ าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
หากกิจการกาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่าสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
และหนี้ สินทางการเงินที่รับรู้ซ่ึ งเป็ นไปตามการหั กกลบภายใต้ ข้อตกลงเดียวกันจะถูกเปิ ดเผย
ทั้ ง ในการเปิ ดเผยข้ อ มู ล สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น และการเปิ ดเผยข้ อ มู ล หนี้ สิ น ทางการเงิ น
อย่ างไรก็ตาม มู ลค่ าที่เปิ ดเผย (เช่ น ในรู ปแบบตาราง) จะถู กจากัดด้ วยมู ลค่ า ที่เ ป็ นไปตาม
การหักกลบ เช่น กิจการอาจรับรู้สินทรัพย์อนุพันธ์และหนี้สิน อนุพันธ์ตามเงื่อนไขการหักกลบใน
ย่อหน้ าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 หากมูลค่าขั้นต้ นของสินทรัพย์อนุ พันธ์มากกว่า
มูลค่าขั้นต้ นของหนี้สินอนุ พันธ์ ตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลสินทรัพย์ทางการเงินจะรวมมูลค่าของ
สินทรั พย์ อนุ พั นธ์ (ตามที่ก าหนดในย่ อหน้ าที่ 8.8ค.1) และมู ลค่ าของหนี้ สินอนุ พั นธ์ท้ังหมด
(ตามที่ ก าหนดในย่ อหน้ าที่ 8.8ค.2) อย่ างไรก็ต าม แม้ ว่ า ตารางการเปิ ดเผยข้ อ มู ล หนี้ สิ น
ทางการเงิ น จะรวมมู ล ค่ า ของหนี้ สิ น อนุ พั น ธ์ ท้ั ง หมด (ตามที่ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 8.8ค.1)
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การเปิ ดเผยข้ อมูลนี้จะรวมเฉพาะมูลค่าของสินทรัพย์อนุ พันธ์ (ตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 8.8ค.2)
ซึ่งเท่ากับมูลค่าของหนี้สนิ อนุพันธ์
การเปิ ดเผยมูลค่าสุทธิทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน (ย่อหน้าที่ 8.8ค.3)
ค39

ค40

หากกิ จ การมี เ ครื่ อ งมื อ ที่เ ป็ นไปตามขอบเขตของการเปิ ดเผยข้ อ มู ล เหล่ า นี้ (ตามที่ร ะบุ ใ น
ย่อหน้ าที่ 8.8ก) แต่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขการหักกลบในย่อหน้ าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน มูลค่าที่กาหนดให้ เปิ ดเผยในย่อหน้ าที่
8.8ค.3 จะเท่ากับมูลค่าที่กาหนดให้ เปิ ดเผยในย่อหน้ าที่ 8.8ค.1
มู ลค่ าที่ ถู กก าหนดให้ เปิ ดเผยตามย่ อ หน้ าที่ 8.8ค.3 ต้ องถู กกระทบยอดกั บรายการที่ แ สดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน เช่ น หากกิจการเลื อกที่จะรวมหรื อไม่ รวมมูลค่ารายการในงบการเงิน
เพื่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องมากขึ้น กิจการต้ องกระทบยอดมูลค่าที่ถูกรวมหรื อไม่ถูกรวม
ที่เปิ ดเผยในย่อหน้ าที่ 8.8ค.3 ไปยังมูลค่ารายการที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
การเปิ ดเผยมู ลค่ าที่เป็ นไปตามสัญญาหลักของการหักกลบที่มีผลบังคับใช้หรือ ข้อตกลงที่
คล้ายคลึงกัน ซึ่งไม่รวมอยู่ในย่อหน้าที่ 8.8ค.2 (ย่อหน้าที่ 8.8ค.4)

ค41

ค42

ย่ อหน้ าที่ 8.8ค.4 กาหนดให้ กิจการเปิ ดเผยมู ลค่ าที่เป็ นไปตามสัญญาหลั กในการหั กกลบที่มี
ผลบังคับใช้ หรือข้ อตกลงที่คล้ ายคลึงกันซึ่งไม่ได้ รวมอยู่ในย่อหน้ าที่ 8.8ค.2 ย่อหน้ าที่ 8.8ค.4.1
ระบุ ถึงมู ลค่ า ที่เกี่ยวข้ อ งกับเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่รับรู้ ไม่ เ ป็ นไปตามเงื่ อนไขการหั ก กลบใน
ย่อหน้ าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
บางส่ วนหรื อทั้งหมด (เช่ น สิทธิปั จจุ บั นของการหั กกลบที่ไม่ เป็ นไปตามเงื่ อนไขในย่ อหน้ าที่ 42.2
ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 32 หรื อสิทธิตามเงื่อนไขของการหั กกลบที่มีผลบั งคับใช้ และ
สามารถใช้ สิทธิได้ เฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ก ารไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือเฉพาะเมื่อเกิด
เหตุการณ์ขาดสภาพคล่องหรือล้ มละลายของคู่สญ
ั ญา)
ย่อหน้ าที่ 8.8ค.4.2 ระบุถึงมูลค่าที่เกี่ยวข้ องกับหลักประกันทางการเงิน รวมถึงหลักประกันเงินสด
ทั้งที่ได้ รับและที่วางเป็ นประกัน กิจการต้ องเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เหล่ านั้ นที่นาไปวางเป็ นประกันหรื อที่ได้ รับเป็ นหลั กประกัน มู ลค่ าที่เปิ ดเผยตามที่กาหนดใน
ย่ อหน้ าที่ 8.8ค.4.2 ควรเกี่ยวข้ องกับ หลั กประกัน ที่ได้ รับ หรื อนาไปวางเป็ นประกันจริ ง และ
ไม่เกี่ยวข้ องกับเจ้ าหนี้หรือลูกหนี้ท่เี ป็ นผลจากการรับรู้รายการเพื่อส่งคืนหรือรับคืนหลักประกัน
ดังกล่าว
ข้อจากัดของมูลค่าทีเ่ ปิ ดเผยในย่อหน้าที่ 8.8ค.4 (ย่อหน้าที่ 8.8ง)

ค43

กิจการต้ องคานึงถึงผลกระทบของหลักประกันจากเครื่องมือทางการเงินที่มากเกินไป หากเปิ ดเผย
มูลค่าตามที่กาหนดในย่ อหน้ าที่ 8.8ค.4 ซึ่งการกระทาเช่ นนั้น กิจการต้ องหักมู ลค่าที่เปิ ดเผย
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ตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 8.8ค.4.1 จากมูลค่าที่เปิ ดเผยตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 8.8ค.3 เป็ น
อันดับแรก กิจการต้ องจากัดมูลค่าที่เปิ ดเผยตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 8.8ค.4.2 ด้ วยมูลค่าที่
คงเหลืออยู่ในย่อหน้ าที่ 8.8ค.3 สาหรับเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง อย่างไรก็ตาม หากสิทธิ
ตามหลักประกันสามารถใช้ บังคับกับเครื่องมือทางการเงินต่างประเภท สิทธิดังกล่าวควรรวมอยู่ใน
การเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 8.8ง ด้ วย
รายละเอียดของสิทธิการหักกลบทีเ่ ป็ นไปตามสัญญาหลักของการหักกลบที่มีผลบังคับใช้และ
ข้อตกลงทีค่ ล้ายคลึงกัน (ย่อหน้าที่ 8.8จ)
ค44

กิจการต้ องอธิบายประเภทของสิทธิการหักกลบและข้ อตกลงที่คล้ ายคลึงกันที่เปิ ดเผยตามย่อหน้ าที่
8.8ค.4 รวมถึงลักษณะของสิทธิดังกล่าว เช่น กิจการต้ องอธิบายสิทธิท่มี ีเงื่อนไข สาหรับเครื่องมือ
ที่เป็ นไปตามสิทธิการหั กกลบที่ไม่ ใช่ ภาระผู กพั นของเหตุการณ์ ในอนาคต แต่ ไม่ เป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่ปรากฏอยู่ในย่อหน้ าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการ
เครื่ องมือทางการเงิน กิจการต้ องอธิบายสาเหตุท่ีทาให้ ไม่ เป็ นไปตามเงื่อนไขดังกล่ าว สาหรับ
หลั กประกันทางการเงิ น ที่ได้ รับ หรื อวางเป็ นประกัน ไว้ กิจการต้ องอธิบายเงื่อนไขของข้ อตกลง
หลักประกัน (เช่น เมื่อหลักประกันมีข้อจากัด)
การเปิ ดเผยข้อมูลตามประเภทของเครือ่ งมือทางการเงินหรือตามประเภทของคู่สญ
ั ญา

ค45

ค46

การเปิ ดเผยข้ อมู ลเชิ งปริ มาณตามที่กาหนดในย่ อหน้ าที่ 8.8ค.1 ถึง 8.8ค.5 อาจจัดกลุ่มตาม
ประเภทของเครื่องมือทางการเงินหรือรายการ (เช่น อนุ พันธ์ ข้ อตกลงการซื้อคืนและการซื้อที่มี
สัญญาขายคืน หรือการกู้ยืมหลักทรัพย์ และข้ อตกลงการให้ ยืมหลักทรัพย์)
กิจการอาจจัดกลุ่มการเปิ ดเผยข้ อมูลเชิงปริมาณตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 8.8ค.1 ถึง 8.8ค.3
ตามประเภทของเครื่ อ งมือ ทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อ มู ลเชิ งปริ มาณตามที่ก าหนดใน
ย่ อ หน้ า ที่ 8.8ค.3 ถึ ง 8.8ค.5 ตามคู่ สั ญ ญา หากกิ จ การแสดงข้ อ มู ล ที่ก าหนดตามประเภท
คู่สญ
ั ญา กิจการไม่ถูกกาหนดให้ ระบุช่ือคู่สญ
ั ญา อย่างไรก็ตาม การกาหนดคู่สญ
ั ญา (คู่สญ
ั ญา ก,
คู่สัญญา ข, คู่สัญญา ค เป็ นต้ น) ต้ องกาหนดให้ สอดคล้ องกันในแต่ ละปี ที่แสดงข้ อมูลเพื่ อให้
เปรียบเทียบข้ อมูลได้ ในการเปิ ดเผยข้ อมูลเชิงคุณภาพต้ องพิจารณาการแสดงข้ อมูลเพิ่ มเติม
เกี่ยวกับประเภทของคู่สัญญา เมื่อคู่สัญญาให้ ข้อมูลเพื่อเปิ ดเผยมูลค่าตามย่อหน้ าที่ 8.8ค.3 ถึง
8.8ค.5 มู ลค่ า ที่มีนั ยสาคั ญ เมื่ อ เทียบกับ มู ลค่ าคู่ สัญญาทั้งหมดต้ อ งเปิ ดเผยเป็ นรายการแยก
ต่างหากและมูลค่าคู่สญ
ั ญาที่ไม่มีนัยสาคัญที่เหลือต้ องรวมแสดงเป็ นรายการเดียว
อื่นๆ

ค47

การเปิ ดเผยข้ อมู ลที่เฉพาะเจาะจงตามย่อหน้ าที่ 8.8ค ถึง 8.8จ ถือเป็ นข้ อกาหนดขั้นต่า เพื่อให้
เป็ นไปตามวั ตถุ ประสงค์ในย่ อหน้ าที่ 8.8ข กิจการอาจจาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล (เชิงคุณภาพ)
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
เพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของข้ อกาหนดของสัญญาหลักของการหักกลบที่มีผลบั งคับใช้ และ
ข้ อตกลงที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงลักษณะของสิทธิการหักกลบ และผลกระทบหรือผลกระทบที่คาดว่ า
จะเกิดขึ้นที่มีต่อฐานะการเงินของกิจการ
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย

ตารางสรุปความแตกต่างสาหรับแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน* และเหตุผลของความแตกต่าง
ตารางนี้ไม่ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้ โดยตารางดังกล่าวข้างต้นจะเป็ นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
(1) แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้ในบทที ่ 1 ถึงบทที ่ 7 ภาคผนวก ก และภาคผนวก ข กับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 9 เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน และ
(2) แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้ในบทที ่ 8 และภาคผนวก ค กับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 7 เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน
ย่อหน้าที่
4.1.1

4.1.3

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ
และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
ในกรณีท่ไี ม่ได้ นาย่ อหน้ าที่ 4.1.8 มาถือปฏิบัติ กิจการต้ องจัด 4.1.1 ในกรณีท่ีไม่ ได้ นาย่ อหน้ าที่ 4.1.5 มาถือปฏิบัติ กิจการ
ประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่กิจการได้ มาซึ่งเงินลงทุน
ต้ อ งจั ด ประเภทสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น เป็ นสิ น ทรั พ ย์
ดังต่อไปนี้
ทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้ วยราคาทุนตัดจาหน่าย
4.1.1.1 หลักทรัพย์เพื่อค้ า
ด้ วยมูลค่ ายุ ติธรรมผ่ านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่น หรือ
4.1.1.2 หลักทรัพย์เผื่อขาย
ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไรหรื อ ขาดทุ น ตามเกณฑ์
4.1.1.3 ตราสารหนี้ท่จี ะถือจนครบกาหนด
ทั้งสองข้ อดังต่อไปนี้
4.1.1.4 ลูกหนี้และเงินให้ ก้ ยู ืม
4.1.1.1 ตามโมเดลธุรกิจ (business model) ของกิจการ
4.1.1.5 อนุพันธ์
ในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และ
4.1.1.2 ตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัพย์ทางการเงิน
ตามปกติการค้ าหลักทรัพย์เป็ นการที่กิจการเข้ าทาการซื้ อขาย ภาคผนวก ก คานิยาม
หลักทรัพย์ท่มี ีสภาพซื้อง่ายขายคล่องและสามารถเปลี่ยนมือได้ การถือไว้ เพื่อค้ า หมายถึง สินทรัพย์หรือหนี้สนิ ทางการเงินที่
บ่อย ดังนั้น หลักทรัพย์เพื่อค้ าจึงหมายถึง หลักทรัพย์ท่กี ิจการ (ก) ได้ มาหรือก่อให้ เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขาย
ถือไว้ เพื่ อวัตถุประสงค์ในการหากาไรจากการขึ้นลงของราคา
หรือซื้อกลับคืนในอนาคตอันใกล้
ในช่ ว งเวลาสั้น ๆ โดยจั ด รวมเป็ นกลุ่ มหลั ก ทรั พ ย์ ซ่ึ ง กิจ การ (ข) ถูกกาหนดให้ เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
เจาะจงถือไว้ เพื่ อค้ า ทาให้ หลักทรัพย์ในกลุ่มมีการหมุนเวียน
ซึ่งถูกบริหารเป็ นกลุ่ม ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
อย่ างต่ อเนื่อง หลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่ าหลักทรัพย์ท่ีกิจการ
และมีหลักฐานที่แสดงถึงรูปแบบของการทากาไรระยะสั้น
ได้ มาเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้ า ได้ แก่ การที่กิจการทาการซื้อขาย
ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบนั หรือ
กลุ่ ม หลั ก ทรั พ ย์ อ ย่ า งสม่ า เสมอจนมี รู ป แบบที่ ชั ด เจนว่ า
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เหตุผล
เพื่อลดผลกระทบจากการจับคู่อย่างไม่เหมาะสม
ทางการบัญชีระหว่างสินทรัพย์และหนี้สนิ โดย
ให้ ยั งคงสามารถจั ดประเภทสินทรั พ ย์ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่ า ง
ประเทศอื่น ที่สอดคล้ องกับการจับคู่ทางการ
บั ญชี ของหนี้ สินจากสัญญาประกันภั ยตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
เรื่อง สัญญาประกันภัย ไปจนกว่ ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 17 เรื่ อง
สัญญาประกันภัย จะมีผลบังคับใช้
กาหนดค านิ ย ามเพื่ อให้ ส อดคล้ องกับการ
จัดประเภทตามย่อหน้ าที่ 4.1.1 อย่างไรก็ตาม
โดยหลั ก การแล้ วไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั บ
นิยามตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 อย่างมีสาระสาคัญ
การจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์เผื่อขาย โดย
เทีย บเคีย งกับหลั กการเดีย วกับ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ระหว่ างประเทศที่

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ย่อหน้าที่

4.1.4

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ
และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
หลั กทรั พ ย์ ใ นกลุ่ มมีการหมุ น เวี ย นเพื่ อทากาไรช่ ว งสั้น อย่ าง (ค) เป็ นอนุ พันธ์ (ยกเว้ นอนุ พันธ์ท่ีเป็ นสัญญาคา้ ประกัน
แน่นอน หลักทรัพย์ดงั กล่าวแตกต่างจากหลักทรัพย์เผื่อขาย ซึ่ง
ทางการเงิ น หรื อ เลื อ กก าหนดให้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้
เป็ นหลักทรัพย์ท่กี จิ การถือไว้ เพื่อการอื่นโดยมิได้ มวี ัตถุประสงค์
ป้ องกันความเสี่ยงในส่วนที่มปี ระสิทธิผล)
หลักที่จะค้ าหลักทรัพย์น้นั แม้ ว่ากิจการจะเต็มใจขายหลักทรัพย์
4.1.2ก สินทรัพย์ทางการเงินต้ องวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่าน
ดังกล่ าวทันทีท่ีโอกาสอานวย ดังนั้นหลักทรัพย์ท่ีกิจการได้ มา
ก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่ น เมื่ อ เข้ าเงื่ อ นไขทั้ ง สองข้ อ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์ท่แี น่นอน ต้ องจัดประเภทเป็ นหลักทรัพย์
ดังต่อไปนี้
เผื่ อ ขายในทัน ที ทั้ง นี้ ในกรณี ท่ีเ ป็ นเงิ น ลงทุ นในตราสารทุ น
4.1.2ก.1 กิจการถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตาม
เผื่อขายที่อยู่ภายใต้ ขอบเขตของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
โมเดลธุร กิจ ที่มีวั ตถุ ประสงค์เพื่ อรั บกระแส
ต้ องไม่เป็ นสิ่งตอบแทนที่คาดว่ าจะต้ องจ่ ายซึ่งเกิดจากการรวม
เงิ น สดตามสั ญ ญาและเพื่ อขายสิ น ทรั พ ย์
ธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การ
ทางการเงิน และ
รวมธุรกิจ
4.1.2ก.2 ข้ อกาหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
ซึ่ ง ท าให้ เกิด กระแสเงิ น สดซึ่ ง เป็ นการจ่ า ย
เพี ย งเงินต้ นและดอกเบี้ย จากยอดคงเหลือ
ของเงินต้ นในวันที่กาหนดไว้
กิจการจะจัดประเภทตราสารหนี้เป็ นตราสารหนี้ท่จี ะถือจนครบ 4.1.2 สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ต้ องวั ด มู ล ค่ า ด้ วยราคาทุ น ตั ด
กาหนดก็ต่อเมื่อกิจการมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถ
จาหน่ายเมื่อเข้ าเงื่อนไขทั้งสองข้ อดังต่อไปนี้
ที่จะถือตราสารดังกล่ าวไปจนครบกาหนด โดยที่กิจการจะไม่
4.1.2.1 กิจการถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตาม
ขายตราสารดัง กล่ า วก่ อ นครบก าหนดหรื อ จะไม่ โ อนเปลี่ ย น
โมเดลธุ ร กิ จ ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารถื อ ครอง
ประเภทตราสารดังกล่าวเว้ นแต่จะเกิดสถานการณ์ตามที่ระบุไว้
สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตาม
ในย่ อหน้ าที่ 4.1.5 กิจการจะต้ องทบทวนความตั้งใจที่จ ะถือ
สัญญา และ
ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกาหนดทุกรายการเพื่อโอนเปลี่ยน
4.1.2.2 ข้ อกาหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
ประเภทหากกิจการขายหรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้ท่จี ะ
ซึ่ ง ท าให้ เกิด กระแสเงิ น สดซึ่ ง เป็ นการจ่ า ย
ถือจนครบกาหนดรายการใดรายการหนึ่งทั้งที่สถานการณ์ใน
เพี ย งเงินต้ นและดอกเบี้ย จากยอดคงเหลือ
ย่อหน้ าที่ 4.1.5 ไม่เกิดขึ้น
ของเงินต้ นในวันที่กาหนดไว้
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บริ ษั ท ประกั น ภั ย ในต่ างประเทศที่ ใ ช้
ข้ อยกเว้ นการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เป็ นการ
ชั่วคราวใช้ คือการให้ สนิ ทรัพย์ทางการเงินที่
ไม่ เ ข้ า เงื่ อ นไขการจั ด ประเภทอื่ น ๆ เป็ น
สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย

โ ดย เ ที ย บเ คี ย ง กั บ ห ลั กกา รเ ดี ย ว กั บ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่ าง
ประเทศที่บริษัทประกันภัยในต่างประเทศที่
ใช้ ข้ อยกเว้ น การปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เป็ นการ
ชั่วคราวใช้

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ย่อหน้าที่
4.1.5

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ
และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
การเปลี่ ย นแปลงสถานการณ์ ต่ อ ไปนี้ อาจท าให้ กิจ การต้ อง ข4.1.2ก โมเดลธุรกิจของกิจการแสดงถึงวิธกี ารจัดการสินทรัพย์
เปลี่ยนความตั้งใจที่จะถือตราสารหนี้ไปจนครบกาหนดโดยที่ไม่
ทางการเงิ น ของกิ จ การเพื่ อให้ ได้ กระแสเงิ น สด ซึ่ ง
จาเป็ นต้ องทบทวนความตั้งใจที่จะถือตราสารหนี้รายการอื่นไป
หมายถึง โมเดลธุร กิจ ของกิจ การที่ใ ช้ ใ นการก าหนดว่ า
จนครบกาหนด การจาหน่ ายหรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสาร
กระแสเงินสดจะมาจากการรับกระแสเงินสดตามสัญญา
หนี้ ดั ง กล่ า วจะไม่ ถื อ ว่ า เป็ นการกระท าที่ ส ม่ า เสมอกั บ การ
การขายสินทรัพย์ทางการเงิน หรือทั้งสองอย่ าง ดังนั้น
จัดประเภทที่ทาไว้ เดิม
การประเมินนี้ไม่ ได้ จัดทาขึ้นจากข้ อสมมติฐานที่กิจการ
4.1.5.1 มีห ลั ก ฐานที่แ สดงว่ าความน่ าเชื่อ ถือของผู้อ อกตรา
คาดว่ าจะเกิดขึ้นอย่ างไม่สมเหตุสมผล เช่ น สภาวะที่แย่
สารลดลงอย่างเป็ นสาระสาคัญ
ที่สดุ (Wors case) หรือสภาวะกดดัน (Stress case) เช่น
4.1.5.2 มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอากรซึ่งเป็ นผลให้ มี
ถ้ ากิจการคาดว่ าจะขายกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินเฉพาะ
การยกเลิกหรือลดข้ อลดหย่อนทางภาษีอากรเกี่ยวกับ
ในสภาวะกดดัน (Stress case) สถานการณ์น้ จี ะไม่กระทบ
ดอกเบี้ย ที่จ ะได้ รั บ ตราสารหนี้ซ่ึ งกรณีน้ ีไม่ เกี่ยวกับ
การประเมินโมเดลธุรกิจของกิจการสาหรับกลุ่มสินทรัพย์
การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีโดยทั่วไป
เหล่ า นี้ ถ้ ากิ จ การคาดการณ์ อ ย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า
4.1.5.3 มีการรวมกิจการหรือจาหน่ายกิจการที่สาคัญซึ่งทาให้
สถานการณ์น้ ี จะไม่ เกิ ด ขึ้น ถ้ า กระแสเงินสดถู กรับรู้ใน
กิจ การต้ องขายหรื อโอนตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบ
แนวทางที่แตกต่างจากที่กจิ การคาดการณ์ ณ วันที่กจิ การ
กาหนดเพื่อให้ กิจการรักษาระดับความเสี่ยงในอัตรา
ประเมิ น โมเดลธุ ร กิ จ (ตั ว อย่ า งเช่ น ถ้ ากิ จ การขาย
ดอกเบี้ ยหรื อ ความเสี่ย งด้ า นเครดิ ต ของกิจ การไว้
สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ได้ มากกว่ า หรื อ น้ อยกว่ า ที่
ดังเดิม
คาดการณ์ ไ ว้ เมื่ อ มี ก ารจั ด ประเภทเป็ นสิ น ทรั พ ย์ )
4.1.5.4 มี ก ารเปลี่ ย นแปลงกฎหมายที่ ส่ ง ผลให้ กิ จ การไม่
ซึ่ ง ไม่ ส ะท้ อ นความผิ ด พลาดในงบการเงิ น งวดก่ อ น
สามารถถือเงินลงทุนบางชนิดไว้ ในระดับที่กจิ การเคย
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี
ถือไว้ ได้ ทาให้ กิจการจาเป็ นต้ องจาหน่ายตราสารหนี้
การเปลี่ ยนแปลงการประมาณการทางบั ญ ชี แ ละ
ดังกล่าว
ข้ อผิดพลาด) หรือ ไม่ได้ เปลี่ยนแปลงการจัดประเภทใน
4.1.5.5 มีการเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดหรือกฎหมายเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ทางการเงินสาหรับส่วนที่เหลือที่อยู่ ในโมเดล
การรักษาระดับเงินทุนของกิจการทาให้ กจิ การต้ องลด
ธุรกิจเหล่ านั้น (เช่ น สินทรัพย์เหล่ านั้นรับรู้ในงวดก่ อน
ขนาดลงโดยการขายเงินลงทุนดังกล่าว
และยั ง คงถื อ อยู่ ) เป็ นเวลานานเท่ า ที่กิจ การพิ จ ารณา
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึ่งสามารถหาได้ ในเวลาที่มีการประเมิน
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ย่ อหน้ านี้กล่ าวถึงข้ อกาหนดในการประเมิน
ความตั้งใจในการถือครองเพื่ อจัดประเภท
เป็ นตราสารหนี้ท่จี ะถือไปจนครบกาหนด ซึ่ง
โดยหลั ก การแล้ วไม่ แ ตกต่ า งจากการ
ประเมิ น โมเดลธุ ร กิ จ ตามข้ อ ก าหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ย่อหน้าที่

4.1.6

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ
และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
นอกจากสถานการณ์ข้างต้ น กิจการอาจไม่จาเป็ นต้ องทบทวนความ
โมเดลธุร กิจ อย่ า งไรก็ต าม เมื่อกิจ การประเมินโมเดล
ตั้งใจหรือความสามารถที่จะถือตราสารหนี้รายการอื่นไปจนครบ
ธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารออกหรื อ ซื้ อสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ใหม่
กาหนด หากกิจการต้ องขายหรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้
กิจการต้ องพิ จารณาข้ อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่รับรู้กระแส
รายการหนึ่ งเนื่ องจากสถานการณ์ ท่ี ไ ม่ อาจคาดการณ์ ได้ ซึ่ ง
เงินสดในอดีตควบคู่กบั ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
สถานการณ์น้ ีเกิดจากเหตุการณ์ท่ไี ม่เป็ นปกติสาหรับกิจการหรือ
เกิดเหตุการณ์ท่เี ป็ นเอกเทศและไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นอีก กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการขายหรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้
ดังกล่าวตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 8.7ง
กิจการต้ องไม่จัดประเภทตราสารหนี้เป็ นตราสารหนี้ท่จี ะถือจน ข4.1.2ขฃโมเดลธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการ
ครบกาหนดหากกิจการเพี ยงแต่ ต้ังใจว่ าจะถือตราสารหนี้น้ัน
เงินเป็ นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และไม่ ใช่ สมมติฐาน โดยปกติ
ไปอย่ างไม่ มีกาหนด หรือจะถือไว้ เผื่อขายภายใต้ สถานการณ์
สั ง เกตได้ จากกิ จ กรรมที่ กิ จ การปฏิ บั ติ เ พื่ อบรรลุ
ต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ของโมเดลธุรกิจของกิจการ กิจการต้ องใช้
4.1.6.1 อัตราดอกเบี้ยในตลาดของตราสารหนี้น้ันเปลี่ยนไป
ดุ ล ยพิ นิ จ เมื่ อ ท าการประเมิ น โมเดลธุ ร กิจ ของกิจ การ
ทาให้ ความเสี่ยงในการชาระหนี้สงู ขึ้น
สาหรับการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และการประเมิน
4.1.6.2 กิ จ ก า ร มี ค ว า ม จ า เ ป็ น ต้ อ ง เ พิ่ ม ส ภ า พ ค ล่ อ ง
นั้ น ไม่ ไ ด้ ถูกตัด สิน จากปั จ จั ย เดีย ว หรื อกิจ กรรมเดี ย ว
ตัวอย่างเช่น มีผ้ ูมาขอคืนเงินมัดจา มีผ้ ูต้องการกู้เงิน
กิจการต้ องพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้ องทั้งหมดที่มอี ยู่ ณ
เป็ นจานวนมาก หรือกิจการต้ องจ่ายค่าเรียกร้ องจาก
วันที่ประเมิน หลักฐานที่เกี่ยวข้ องรวมถึงข้ อมูลต่อไปนี้
กรมธรรม์ประกันภัย
ข4.1.2ข.1 ผลการดาเนินงานของโมเดลธุรกิจออกมาเป็ น
4.1.6.3 เงินลงทุนที่สามารถใช้ ทดแทนตราสารหนี้ดังกล่ าวมี
อย่ างไรและการประเมินผลการถือสินทรัพย์
อัตราดอกเบี้ยที่จูงใจให้ น่าลงทุนกว่า
ทางการเงินตามโมเดลธุรกิจและรายงานให้
4.1.6.4 มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและแหล่งที่มาของเงินทุน
ผู้บริหารสาคัญของกิจการทราบ
4.1.6.5 มีการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ข4.1.2ข.2 ความเสี่ยงที่มผี ลกระทบต่อผลการดาเนินงาน
ของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพย์ทางการเงินที่
ถือตามโมเดลธุรกิจ) และโดยเฉพาะวิธีการ
บริหารความเสี่ยง และ
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การกาหนดเงื่อนไขการจัดประเภทเป็ นตรา
สารหนี้ ที่ จ ะถื อ จนครบก าหนดตามแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มีขอบเขตที่แคบ
กว่าข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9 ที่ให้ พิจารณาถึงวัตถุประสงค์
ในการบริ หารธุร กิจ และการบริ หารความ
เสี่ ย ง อย่ า งไรก็ต ามหลั ก การที่ใ ช้ ใ นแนว
ปฏิบัติ ทางการบัญ ชี เ ป็ นหลั กการเดีย วกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่ าง
ประเทศที่บริษัทประกันภัยในต่างประเทศที่
ใช้ ข้ อยกเว้ น การปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เป็ นการ
ชั่วคราวใช้

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ย่อหน้าที่

4.1.7

4.3.2

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
ข4.1.2ข.3 วิธีการที่ใช้ คานวณผลตอบแทนให้ ผ้ ูจัดการ
(เช่น การชดเชยที่เกิดจากการบริหารจัดการ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรือการจัดเก็บ
กระแสเงินสดตามสัญญา)
ข4.1.3 ถึ ง แม้ ว่ า โมเดลธุ ร กิ จ ของกิ จ การอาจถื อ สิ น ทรั พ ย์
ทางการเงิ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ รั บ กระแสเงิ น สด
ตามสัญญา กิจการอาจไม่จาเป็ นต้ องถือตราสารทั้งหมด
ไว้ จ นครบกาหนดก็ไ ด้ ดัง นั้ น โมเดลธุร กิจ ของกิจ การ
ก็ยั ง คงจั ด เป็ นการถื อ ครองสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น เพื่ อ
รับกระแสเงินสดตามสัญญา แม้ ว่าการขายสินทรัพย์ทาง
การเงินเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

หากกิ จ การขายตราสารหนี้ ในลั ก ษณะตามข้ อใดข้ อหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้ จะถือว่าการขายนั้นกระทาเมื่อครบกาหนด
4.1.7.1 กิจการขายตราสารหนี้เมื่อใกล้ ถงึ วันครบกาหนด หรือ
ใกล้ ถึงวันที่ผ้ ูออกตราสารสามารถใช้ สทิ ธิไถ่ถอนก่อน
ครบกาหนดหากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่ผี ้ อู อก
ตราสารจะใช้ สิทธิไถ่ ถอนนั้น ซึ่งระยะเวลาจากวันที่
ขายถึงวันครบกาหนดใกล้ เคียงกันจนทาให้ ความเสี่ยง
จากอั ต ราดอกเบี้ ยไม่ เ ป็ นตั ว แปรที่ ส าคั ญ ในการ
กาหนดราคาของตราสารอีกต่อไป
4.1.7.2 กิ จ การขายตราสารหนี้ หลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ ช าระเงิ น
ส่วนใหญ่ของเงินต้ นที่คงค้ างอยู่ ณ วันที่ได้ ตราสารมา
อนุ พันธ์แฝงในสัญญาแบบผสมต้ องแยกออกจากสัญญาหลัก 4.3.2 ถ้ าสั ญ ญาแบบผสมประกอบด้ วยสั ญ ญาหลั ก ซึ่ งเป็ น
และถือเป็ นอนุพันธ์ภายใต้ แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีฉบับนี้
สินทรัพย์ท่อี ยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นฉบับนี้ กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดตามย่ อ
หน้ าที่ 4.1.1 ถึง 4.1.5 สาหรับสัญญาแบบผสมทั้งสัญญา
4.3.3 หากสัญ ญาแบบผสมประกอบด้ วยสัญญาหลักซึ่งไม่ ใช่
สินทรัพย์ท่อี ยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ อนุ พันธ์แฝงต้ องแยกออกจากสัญญา
หลัก และถือเป็ นอนุ พันธ์ภายใต้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 41/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

226

เหตุผล

ข้ อ ก าหนดเกี่ย วกับ การขายสิน ทรั พ ย์ ทาง
การเงินก่อนครบกาหนดของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ผ่อนคลายกว่า
แต่หลักการที่ใช้ ในแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ฉบับนี้เป็ นหลักการเดียวกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่บริษัท
ประกันภัยในต่างประเทศที่ใช้ ข้อยกเว้ นการ
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เป็ นการชั่วคราวใช้

เนื่ อ งจากแนวปฏิบั ติ ท างการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้
ไม่ได้ ใช้ หลักการประเมินโมเดลธุรกิจ และ
กระแสเงิ น สดซึ่ งเป็ นการจ่ า ยเพี ยงเงินต้ น
และดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้ นใน
วั น ที่ก าหนดไว้ ซึ่ ง อนุ พั น ธ์แ ฝงมีผ ลท าให้
จานวนเงิน และจังหวะเวลาของกระแสเงิน
สดเปลี่ ย นแปลงไป ดัง นั้ น จึ ง ใช้ ห ลั ก การ
แยกอนุ พันธ์แฝงจากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศที่บริษัทประกันภัย
ในต่างประเทศที่ใช้ ข้อยกเว้ นการปฏิบัตติ าม

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ย่อหน้าที่

4.4.1

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7

กิจการต้ องปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงิน 4.4.1 เฉพาะเมื่อกิจการเปลี่ ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริ หาร
จากประเภทหนึ่งไปเป็ นอีกประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้
สินทรัพย์ทางการเงิน กิจการต้ องจัดประเภทรายการใหม่
4.4.1.1 การโอนเปลี่ยนเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้
สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้ รับผลกระทบทั้งหมดให้
4.4.1.1.1 สาหรับการโอนเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อค้ า
เป็ นตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 4.1.1 ถึง 4.1.4 ดูย่อหน้ าที่
ไปเป็ นเงินลงทุนประเภทอื่น กิจการต้ องใช้
5.6.1 ถึง 5.6.7 ย่อหน้ าที่ ข4.4.1 ถึง ข4.4.3 และ ข5.6.1
มูลค่ ายุ ติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึก
ถึ ง ข5.6.2 ส าหรั บแนวปฏิบั ติ เพิ่ มเติ มเกี่ยวกั บการจั ด
บั ญ ชี แ ละรั บ รู้ผ ลต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า ตาม
ประเภทรายการใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงิน
บัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้นในกาไร 5.6.1 หากกิจ การจั ด ประเภทรายการใหม่ ส าหรั บ สิน ทรั พ ย์
หรือขาดทุนทันที
ทางการเงินตามย่ อหน้ าที่ 4.4.1 กิจการต้ องถือปฏิบัติการ
4.4.1.1.2 สาหรับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนประเภท
จัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็ นต้ นไปนับจากวันที่จัด
อื่นไปเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้ า กิจการต้ องใช้
ประเภทรายการใหม่ กิจการต้ องไม่ปรับย้ อนหลังผลกาไร
มูลค่ ายุ ติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึก
ผลขาดทุน (รวมถึงผลกาไรหรื อขาดทุ นจากการด้ อยค่ า)
บั ญ ชี แ ละรั บ รู้ผ ลต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า ตาม
หรือดอกเบี้ยที่เคยรับรู้ ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการจัดประเภท
บัญชีกับมูลค่ ายุ ติธรรม ณ วันนั้น พร้ อมทั้ง
รายการใหม่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 5.6.2 ถึง 5.6.7
กลับบัญชีทุกบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับเงินลงทุน 5.6.2 หากกิจการจัดประเภทรายการใหม่สาหรับสินทรัพย์ทาง
ที่โอนเปลี่ยนในกาไรหรือขาดทุนทันที
การเงิน จากประเภทที่วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
4.4.1.1.3 ส าหรั บ ตราสารหนี้ ที่ โ อนเปลี่ ยนจาก
เป็ นประเภทที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือ
หลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็ นตราสารหนี้ท่จี ะ
ขาดทุน กิจการต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว
ถื อ จนครบก าหนด กิจ การต้ อ งใช้ มูล ค่ า
ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ที่ จั ด ประเภทรายการใหม่
ยุ ติธ รรม ณ วั น ที่โ อนในการบันทึกบัญชี
ผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่ าง
และปรับปรุงส่วนเกินทุนหรือส่วนต่ากว่ า
ราคาทุนตัดจาหน่ ายก่อนหน้ าของสินทรัพย์ทางการเงิน
ทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ าของ
และมูลค่ายุตธิ รรมให้ รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
เงิ น ลงทุ น ด้ ว ยผลต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า ตาม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เป็ นการชั่วคราวใช้
แม้ ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 9 มีเงื่อนไขเรื่องการเปลี่ยนแปลงการจัด
ป ร ะ เ ภ ท ส า ม า ร ถ ท า ไ ด้ เ ฉ พ า ะ เ มื่ อ
เปลี่ ย นแปลงโมเดลธุ ร กิ จ เท่ า นั้ น แต่ ใ น
หลักการการวัดมูลค่าเมื่อมีการจัดประเภท
ใหม่ โดยรวมมีหลักการไม่แตกต่างกัน ส่วน
ในการปฏิบตั ทิ ่มี ขี ้ อแตกต่าง ได้ แก่
1. การโอนสินทรัพย์เผื่อขายเป็ นสินทรัพย์ท่ี
ถือจนครบกาหนดจะถือมูลค่ ายุ ติธรรม
เป็ นราคาทุ น และตั ด จ าหน่ า ยผลปรั บ
มูลค่ายุติธรรมสะสมในองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้ าของด้ วยอัตราดอกเบี้ยที่
แท้ จริง ในขณะที่มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 จะนาผลปรับมูลค่า
ยุติธรรมปรับกลับทาให้ มูลค่าตามบัญชี
แสดงด้ วยราคาทุนเสมือนวัดมูลค่ า ด้ วย
ราคาทุนตัดจาหน่ายตั้งแต่เริ่มแรก
2. ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 9 กล่าวถึงการปรับปรุงว่ารายการ
ปรั บ ปรุ ง ใดที่ ถื อ เป็ นการจั ด ประเภท
รายการใหม่ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ย่อหน้าที่

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ
และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
บั ญ ชี กั บ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ที่ โ อน 5.6.3 หากกิจ การจั ด ประเภทรายการใหม่ ส าหรั บ สิน ทรั พ ย์
ส่ ว นเกิน ทุ น หรื อส่ ว นต่ า กว่ า ทุ น ดัง กล่ า ว
ทางการเงิน จากประเภทที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุ ติธรรม
ยั ง คงแสดงเป็ นรายการแยกต่ า งหากใน
ผ่านกาไรหรือขาดทุนเป็ นประเภทที่วัดมูลค่าด้ วยราคาทุน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ และ
ตัดจาหน่าย มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ดงั กล่าว ณ วันที่
ต้ องตัดจาหน่ ายตลอดอายุท่เี หลืออยู่ ของ
จั ด ประเภทรายการใหม่ จ ะกลายเป็ นมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี
ตราสารหนี้ ในลั ก ษณะเดี ย วกัน กับ การ
ขั้นต้ นใหม่ (ดูย่อหน้ าที่ ข5.6.2 สาหรับแนวปฏิบัติใน
ตัดจาหน่ ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตรา
การกาหนดอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริง และค่าเผื่อผลขาดทุน
สารหนี้ โดยใช้ วิ ธีอัต ราดอกเบี้ย ที่แท้ จริง
ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่)
หรือวิธอี ่นื ที่ให้ ผลไม่แตกต่างกัน
5.6.4 หากกิจกาจัดประเภทรายการใหม่ สาหรับสินทรัพย์ทาง
4.4.1.1.4 สาหรับการโอนเปลี่ยนตราสารหนี้ท่จี ะถือจน
การเงิน จากประเภทที่วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
ครบก าหนดไปเป็ นหลั ก ทรั พ ย์ เ ผื่ อ ขาย
เป็ นประเภทที่ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไร
กิจการต้ องใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กิจการต้ องวัดมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที่
ในการบันทึกบัญชีและรับรู้ผลต่างระหว่าง
จัดประเภทรายการใหม่ ผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจาก
มูลค่ าตามบัญชีกับมูลค่ ายุ ติธรรม ณ วันที่
ความแตกต่างระหว่างราคาทุนตัดจาหน่ายก่อนหน้ าของ
โ อ น เ ป็ น ร า ย ก า ร แ ย ก ต่ า ง ห า ก ใ น
สิน ทรั พ ย์ ทางการเงิ น และมู ล ค่ า ยุ ติธรรมนั้ น ให้ รั บรู้ใน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น การจัดประเภทรายการใหม่น้ ี
4.4.1.2 ตามปกติ การโอนเปลี่ยนเงินลงทุนจากประเภทหนึ่ง
ไม่ก่อให้ เกิดการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงและการ
ไปเป็ นอีกประเภทหนึ่งจะไม่ เกิดขึ้นบ่ อย เนื่องจาก
วั ด มู ล ค่ า ของผลขาดทุ น ด้ า นเครดิต ที่ค าดว่ า จะเกิดขึ้น
กิจการต้ องมีวัตถุประสงค์ท่ชี ัดเจนในการถือเงินลงทุน
(ดูย่อหน้ าที่ ข5.6.1)
นับตั้งแต่ เริ่มแรกที่ได้ เงินลงทุนมา หากกิจการไม่ มี 5.6.5 หากกิจการจัดประเภทรายการใหม่สาหรับสินทรัพย์ทาง
วัตถุประสงค์ท่ชี ัดเจนกิจการต้ องจัดประเภทเงินลงทุน
การเงิน จากประเภทที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุ ติธรรมผ่ าน
นั้ น เป็ นหลั ก ทรั พ ย์ เ ผื่ อ ขายในทัน ที อย่ า งไรก็ต าม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเป็ นประเภทที่วัดมูลค่าด้ วยราคา
สถานการณ์ ท่ีเ ปลี่ ย นไปอาจท าให้ กิจ การต้ อ งโอน
ทุ น ตัด จ าหน่ า ย สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่จ ะจั ด ประเภท
เปลี่ยนประเภทเงินลงทุน การโอนเปลี่ยนประเภทเงิน
รายการใหม่ ด้ ว ยมู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติธ รรม ณ วั น ที่จั ด
ลงทุ น บางประเภทต้ อ งมี ห ลั ก ฐานสนั บ สนุ น อย่ า ง
ประเภทรายการใหม่ อย่างไรก็ตาม ผลสะสมของผลกาไร
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ย่อหน้าที่

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
เพียงพอ เช่น การโอนเปลี่ยนระหว่างหลักทรัพย์เพื่อ
ค้ าและหลักทรัพย์เผื่อขายต้ องมีหลักฐานสนับสนุนใน
เวลาต่ อ มาว่ า กิจ การได้ ป ฏิบั ติ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ี
กาหนดไว้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
หรือขาดทุนที่รับรู้ไว้ ก่อนหน้ าในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จะโอนออกจากส่วนของเจ้ าของและปรับปรุงกับ มู ล ค่ า
ยุ ติธรรมของสิน ทรัพ ย์ ทางการเงิน ณ วันที่จัดประเภท
รายการใหม่ ดั ง นั้ น สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ดั ง กล่ า วจึ ง
วัดมูลค่า ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่ เสมือนหนึ่งว่า
วั ด มู ล ค่ าด้ วยราคาทุ น ตั ด จ า หน่ ายมาโดยตลอด
การปรั บปรุง นี้ กระทบต่ อกาไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่น แต่
ไม่ ก ระทบต่ อ ก าไรหรื อ ขาดทุ น ดั ง นั้ น การปรั บ ปรุ ง
ดังกล่าวจึงไม่ถือเป็ นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการ
ใหม่ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอ
งบการเงิน) การจัดประเภทรายการใหม่ น้ ีไม่ ก่อให้ เ กิด
การปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงและการวัดมูลค่าของ
ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิต ที่ค าดว่ า จะเกิด ขึ้น (ดู ย่ อ หน้ าที่
ข5.6.1)
5.6.6 หากกิจการจัดประเภทรายการใหม่สาหรับสินทรัพย์ทาง
การเงิน จากประเภทที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุ ติธรรมผ่ าน
ก าไรหรื อ ขาดทุ น เป็ นประเภทที่ วั ด มู ล ค่ า ด้ วยมู ล ค่ า
ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่น สิน ทรั พ ย์ ทาง
การเงินดังกล่ าวยังคงวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมต่อไป
(ดู ย่ อ หน้ า ที่ ข5.6.2 ส าหรั บ แนวปฏิบั ติ เ กี่ย วกั บ การ
กาหนดอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงและค่าเผื่อผลขาดทุน ณ
วันที่จัดประเภทรายการใหม่)
5.6.7 หากกิจการจัดประเภทรายการใหม่สาหรับสินทรัพย์ทาง
การเงิน จากประเภทที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุ ติธรรมผ่ าน
ก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่น เป็ นประเภทที่วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ย
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ย่อหน้าที่

5.2.1

5.2.2

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไรหรื อ ขาดทุ น สิ น ทรั พ ย์ ท าง
การเงินดังกล่ าวยังคงวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมต่อไป
และให้ โอนผลสะสมของผลกาไรหรือขาดทุนที่รับรู้ไว้ ก่อน
หน้ าในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นออกจากส่วนของเจ้ าของ
ไปยั ง ก าไรหรื อ ขาดทุ น ซึ่ ง ถื อ เป็ นการปรั บ ปรุง การจั ด
ประเภทรายการใหม่ (ดู ม าตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 1
เรื่อง การนาเสนองบการเงิน) ณ วันที่จัดประเภทรายการ
ใหม่
หลั ง จากการรั บ รู้ ร ายการเมื่ อ เริ่ ม แรก กิจ การต้ อ งวั ด มู ล ค่ า 5.2.1 ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กิจการต้ องวัดมูลค่า
สินทรัพย์ทางการเงิน ด้ วยวิธี
สินทรัพย์ทางการเงินตามข้ อกาหนดในย่ อหน้ าที่ 4.1.1
5.2.1.1 หลักทรัพย์เพื่อค้ า ด้ วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือ
ถึง 4.1.5 ด้ วย
ขาดทุน
5.2.1.1 ราคาทุนตัดจาหน่าย
5.2.1.2 หลั ก ทรั พ ย์ เ ผื่อ ขาย ด้ ว ย มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นกาไร
5.2.1.2 มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หรือ
5.2.1.3 ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกาหนด ด้ วย วิธีราคาทุน
5.2.1.3 มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
ตัดจาหน่าย
5.2.1.4 ลูกหนี้และเงินให้ ก้ ยู ืม ด้ วย วิธรี าคาทุนตัดจาหน่าย
5.2.1.5 ตราสารอนุ พันธ์ ด้ วย มูลค่ ายุ ติธรรมผ่ านกาไรหรือ
ขาดทุน
กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดเรื่องการด้ อยค่าในบทที่ 5.5 5.2.2 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดเรื่องการด้ อยค่ าใน
ส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ จั ด ประเภทเป็ นหลั ก ทรั พ ย์
หมวดที่ 5.5 สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วย
เผื่อ ขายตามที่ก าหนดไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 4.1.1.2 สิน ทรั พ ย์ทาง
ราคาทุนตัดจาหน่ ายตามย่ อหน้ าที่ 4.1.2 และสินทรัพย์
การเงิ น ที่จั ด ประเภทเป็ นตราสารหนี้ ที่จ ะถือ จนครบก าหนด
ทางการเงิ น ที่ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไร
ตามที่ก าหนดไว้ ในย่ อ หน้ า ที่ 4.1.1.3 และลู กหนี้และเงินให้
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหน้ าที่ 4.1.2ก
กู้ยืมตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 4.1.1.4
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จั ด ประเภทตามแนวปฏิบั ติ ท างการบั ญ ชี
ฉบั บ นี้ แต่ โ ดยหลั ก การการวั ด มู ล ค่ า ไม่
แ ต ก ต่ า ง จ า ก ม า ต ร ฐ า น ก า ร ร า ย ง า น
ทางการเงิน ฉบับที่ 9

จั ด ประเภทตามแนวปฏิบั ติ ท างการบั ญ ชี
ฉบั บ นี้ แต่ โ ดยหลั ก การการวั ด มู ล ค่ า ไม่
แตกต่ า งจากมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ย่อหน้าที่
5.5.1

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
กิจการต้ องบันทึกการด้ อยค่าของตราสารทุนซึ่งจัดประเภทเป็ น
หลั ก ทรั พ ย์ เ ผื่ อ ขายเข้ า ก าไรหรื อ ขาดทุ น ทั น ที ท่ี มี ห ลั ก ฐาน
สนับสนุ นว่าหลักทรัพย์น้ันด้ อยค่า อย่ างไรก็ดี กิจการต้ องรับรู้
ค่ าเผื่อผลขาดทุนในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและไม่ ป รั บลด
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุนในงบแสดง
ฐานะการเงิน ทั้งนี้หลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์เผื่อขายเกิด
การด้ อยค่า มีดงั ต่อไปนี้
5.5.1.1 กิ จ การที่ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ ก าลั ง ประสบปั ญ หาทาง
การเงินอย่างมีสาระสาคัญ
5.5.1.2 การผิดสัญญา เช่ น การไม่ จ่ายชาระ หรือการผิดนัด
สัญญา ในการจ่ายชาระดอกเบี้ยและเงินต้ น
5.5.1.3 ผู้ ใ ห้ กู้ ยื ม ยอมผ่ อ นปรนเงื่ อ นไขการช าระหนี้ ให้ แ ก่
ผู้ออกหลักทรัพย์ เนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือ
ทางกฎหมายที่เ กี่ย วข้ อ งกับ ปั ญ ญาทางการเงินของ
ผู้ออกหลักทรัพย์ซ่ึงหากเป็ นกรณีอ่ ืนผู้ให้ ก้ ูยืมจะไม่
พิจารณาอนุมตั ิ
5.5.1.4 มี ค วามเป็ นไปได้ สู ง ที่ กิ จ การผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ จ ะ
ล้ มละลายหรือฟื้ นฟู กิจ การหรือปรั บโครงสร้ างทาง
การเงิน
5.5.1.5 หลักทรัพย์น้นั ไม่มกี ารซื้อขายในตลาดที่มสี ภาพคล่อง
อีกต่อไปเนื่องจากปัญหาทางการเงิน
5.5.1.6 มี ห ลั ก ฐานที่ชั ด เจนว่ า มี ก ารลดลงในประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตจากกลุ่มของสินทรัพ ย์ ทาง
การเงินตั้งแต่การรับรู้ดงั กล่าวเมื่อเริ่มแรก ซึ่งถึงแม้ ว่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
- ไม่มี -
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จากความแตกต่างในย่ อหน้ าที่ 5.6.8 ที่จะ
กล่ า วต่ อ ไป โดยแนวปฏิบั ติ ท างการบัญ ชี
ฉบับนี้กาหนดให้ รับรู้ผลกาไรขาดทุนในงบ
กาไรขาดทุนสาหรับตราสารทุนที่จัดประเภท
เป็ นหลั ก ทรั พ ย์ เ ผื่ อขาย จึ ง ต้ องมี ก าร
พิจารณาการด้ อยค่า
โดยการพิจารณาการด้ อยค่าของตราสารทุน
ใช้ ห ลั กการเดีย วกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ระหว่ างประเทศที่ บริ ษั ท
ประกันภัยในต่างประเทศที่ใช้ ข้อยกเว้ นการ
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เป็ นการชั่วคราวใช้
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และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
การลดลงจะไม่ สามารถระบุได้ ว่าเป็ นของสินทรั พ ย์
รายการใดในกลุ่ม ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
5.5.1.6.1 การเปลี่ยนแปลงในทางลบของความสามารถ
ในการช าระเงิ น ของผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์
(เช่ นการเพิ่ มขึ้นของจานวนของจานวน
เงินกู้ยืมประเภทบัตรเครดิตซึ่งมีการใช้
สินเชื่อเต็มจานวนและจ่ายชาระรายเดือน
ด้ วยจานวนเงินขั้นต่า) หรือ
5.5.1.6.2 สภาพเศรษฐกิจในระดับประเทศหรือใน
ระดับท้ องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับการไม่
ปฏิบัติต ามสัญ ญาของสินทรั พย์ในกลุ่ม
(เช่นการเพิ่มขึ้นของอัตรา การว่างงานใน
ภูมิภาคของผู้ออกหลักทรัพย์ การลดลง
ของราคาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นบริ เ วณที่
เดียวกันกับที่ใช้ ในการจานอง การลดลง
ของราคาน้ามันสาหรับเงินให้ สินเชื่อแก่
ผู้ผลิตนา้ มัน หรือการเปลี่ยนแปลงในทาง
ลบของสภาพอุต สาหกรรมที่ก ระผู้ อ อก
หลักทรัพย์
5.5.1.7 นอกเหนื อ จากประเภทของเหตุ ก ารณ์ ท่ีร ะบุ ใ นย่ อ
หน้ าที่ 5.5.1.1 ถึง 5.5.1.6 หลักฐานที่ชัดเจนของ
การด้ อยค่ า ส าหรั บการลงทุ น ในตราสารทุ น รวมถึ ง
ข้ อมูลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญที่มี
ในทางลบค่ า สภาพแวดล้ อมทางด้ า นเทคโนโลยี
การตลาด เศรษฐกิจ และกฎหมาย ที่ผ้ อู อกหลักทรัพย์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
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5.6.1

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ
เหตุผล
และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
ประกอบกิจการอยู่ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าต้ นทุนการลงทุน
ในตราสารทุนนั้นอาจไม่ สามารถเรียกคืนกลับมาได้
การลดลงอย่ างมีสาระสาคัญหรืออย่ างต่ อเนื่องของ
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนจนต่ากว่า
ราคาทุนถือเป็ นหลักฐานที่ชัดเจนของการด้ อยค่า
ผลกาไรหรือขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทาง 5.7.1 ผลกาไรหรือขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สิน เป็ นการปรับปรุงถ้ อยคา เพื่อให้ สอดคล้ อง
การเงิ น ที่วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติธ รรมต้ อ งรั บ รู้ ใ นก าไรหรื อ
ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมต้ องรับรู้ในกาไร กับ การจั ด ประเภทในแนวปฏิบั ติ ท างการ
ขาดทุน เว้ นแต่
หรือขาดทุน เว้ นแต่
บัญชีฉบับนี้
5.6.1.1 เป็ นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของการป้ องกันความ
5.7.1.1 เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของความสั ม พั น ธ์ ข องการ
เสี่ยง (ดูย่อหน้ าที่ 6.5.7 ถึง 6.5.13 และหากกิจการ
ป้ องกัน ความเสี่ย ง (ดู ย่ อ หน้ า ที่ 6.5.8 ถึง
มีการป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ ายุ ติธรรมของความ
6.5.14 และหากกิจการมีการป้ องกัน ความ
เสี่ยงอัตราดอกเบี้ยแบบเป็ นกลุ่ม (fair value hedge
เสี่ยงในมูลค่ ายุ ติธรรมของความเสี่ยงอัต รา
for a portfolio hedge of interest rate risk) กิ จ ก า ร
ดอกเบี้ยแบบเป็ นกลุ่ม (fair value hedge for
สามารถเลือกถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัตทิ ่ใี ช้ อยู่ต่อไป)
a portfolio hedge of interest rate risk)
หรือ
กิ จ การสามารถเลื อ กถื อ ปฏิ บั ติ ต ามแนว
5.6.1.2 เป็ นหนี้สนิ ทางการเงินที่กจิ การเลือกกาหนดให้ แสดง
ปฏิบตั ทิ ่ใี ช้ อยู่ต่อไป)
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน และกิจการ
5.7.1.2 เป็ นการลงทุนในตราสารทุนและกิจการเลือก
ต้ องแสดงผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงในความ
ที่จะแสดงผลกาไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุน
เสี่ยงด้ านเครดิตของหนี้สินในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหน้ าที่ 5.7.5
อื่นตามย่อหน้ าที่ 4.4.1.4
5.7.1.3 เ ป็ น ห นี้ สิ น ทาง การ เงิ นที่ กิ จ กา ร เลื อ ก
5.6.1.3 เป็ นหลั ก ทรั พ ย์ เ ผื่ อ ขาย และกิ จ การต้ อ งรั บ รู้ การ
กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
เปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไรขาดทุ น
หรือขาดทุน และกิจการต้ องแสดงผลกระทบ
เบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหน้ าที่ 5.6.8
ของการเปลี่ ย นแปลงในความเสี่ ย งด้ าน
เครดิตของหนี้สนิ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตามย่อหน้ าที่ 5.7.7 หรือ
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แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย

5.6.8

ผลกาไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ต้ องรับรู้ในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้ นผลกาไรหรือขาดทุนจากการด้ อยค่า
(ดูหมวดที่ 5.5) และผลกาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่ างประเทศของตราสารหนี้ (ดูย่ อหน้ าที่ ข5.6.2 ถึง
ข5.6.2ก) จนกระทั่งมีการตัดรายการหรือจัดประเภทรายการ
ใหม่ ส าหรั บ สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น นั้ น เมื่ อ มี ก ารตั ด รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน ผลสะสมของผลกาไรหรือขาดทุนที่รับรู้ไว้
ก่อนหน้ าในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นให้ จัดประเภทรายการใหม่
จากส่ ว นของเจ้ าของไปยั ง ก าไรหรื อ ขาดทุ น ซึ่ ง ถื อ เป็ นการ
ปรั บปรุงการจั ดประเภทรายการใหม่ (ดู มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน) หากมีการจัดประเภท
รายการใหม่สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินออกจากประเภทที่วัด
มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กิจการ
ต้ องถือปฏิบตั กิ บั ผลสะสมของผลกาไรหรือขาดทุนที่รับรู้ไว้ ก่อน
หน้ าในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ดอกเบี้ยที่คานวณโดยใช้ วิธี
ดอกเบี้ยที่แท้ จริงให้ รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน สาหรับแนวปฏิบัติ
เกี่ ย วกั บ ก าไรหรื อ ขาดทุ น จากอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศของตราสารทุน ให้ ดูย่อหน้ าที่ ข5.6.3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
5.7.1.4 เป็ นสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตามย่ อ หน้ า ที่ 4.1.2ก และกิจ การต้ องรับรู้
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหน้ าที่ 5.7.10
5.7.10 ผลกาไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่อ
หน้ า ที่ 4.1.2ก ต้ อ งรั บ รู้ ใ นก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่ น
ยกเว้ นผลกาไรหรือขาดทุนจากการด้ อยค่ า (ดูหมวดที่
5.5) และผลก าไรและขาดทุ น จากอั ต ราแลกเปลี่ ย น
เงินตราต่างประเทศ (ดูย่อหน้ าที่ ข5.7.2 ถึง ข5.7.2ก)
จนกระทั่งมีการตัดรายการหรือ จัดประเภทรายการใหม่
ส าหรั บสิน ทรั พ ย์ ทางการเงินนั้น เมื่อมีการตัด รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน ผลสะสมของผลกาไรหรือขาดทุนที่
รับรู้ไว้ ก่อนหน้ าในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นให้ จัดประเภท
รายการใหม่จากส่วนของเจ้ าของไปยังกาไรหรือขาดทุนซึ่ง
ถื อ เป็ นการปรั บ ปรุ ง การจั ด ประเภทรายการใหม่
(ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 เรื่ อ ง การน าเสนอ
งบการเงิน) หากมีการจัดประเภทรายการใหม่ ส าหรั บ
สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ออกจากประเภทที่วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กิจการต้ อง
ถือปฏิบัติกับผลสะสมของผลกาไรหรือขาดทุนที่รับรู้ไว้
ก่อนหน้ าในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามย่อหน้ าที่ 5.6.5
และ 5.6.7 ดอกเบี้ยที่คานวณโดยใช้ วิธดี อกเบี้ยที่แท้ จริง
ให้ รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
กาหนดให้ เฉพาะการตัดรายการตราสารหนี้
ที่ วั ด มู ล ค่ า ด้ วยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเท่านั้นที่ให้ รับรู้ผลสะสม
ก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ รั บ รู้ ในก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นไปยังกาไรหรือขาดทุน ในแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ จึงปรับถ้ อยคา
เพื่ อให้ ท้งั ตราสารหนี้และตราสารทุนยังคง
รับรู้กาไรขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเมื่อมีการ
ตัดรายการ รวมทั้งได้ ตัดการอ้ างอิงการจัด
ประเภทรายการใหม่ ต ามย่ อหน้ า ที่ 5.6.5
และ 5.6.7 ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 ออก รายละเอีย ด
ตามที่กล่าวถึงในย่อหน้ าที่ 4.4.1 ด้ านบน
โดยการรับรู้กาไรขาดทุนจากการตัดรายการ
ของตราสารทุนเผื่อขาย ใช้ หลักการเดียวกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่ าง
ประเทศที่บริษัทประกันภัยในต่างประเทศที่
ใช้ ข้ อยกเว้ น การปฏิบัติตามมาตรฐานการ

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ย่อหน้าที่

6.1.1

6.2.2

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7

การบัญชีป้องกันความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลกระทบ 6.1.1 การบั ญ ชี ป้ องกัน ความเสี่ย งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ แสดง
ในงบการเงิน ซึ่งเกิดจากกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
ผลกระทบในงบการเงิน ซึ่งเกิดจากกิจกรรมการบริหาร
กิจ การที่ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ในการจั ด การฐานะเปิ ดที่
ความเสี่ยงของกิจการที่ใช้ เครื่องมือทางการเงินในการ
เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อกาไรหรือ
จั ด การฐานะเปิ ดที่เ กิด ขึ้น จากความเสี่ย งนั้ นๆ ซึ่ ง อาจ
ขาดทุน วิธีการดังกล่ าวมีเป้ าหมายในการแสดงถึงบริบทของ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ก าไรหรื อขาดทุ น (หรื อ ก าไรขาดทุ น
เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงภายใต้ การบัญชีป้องกันความ
เบ็ดเสร็จอื่น ในกรณีของเงินลงทุนในตราสารทุนที่กจิ การ
เสี่ยงเพื่ อให้ เกิดความเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์และผลกระทบที่
เลื อ กแสดงการเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมในก าไร
เกิดขึ้น
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหน้ าที่ 5.7.5) วิธกี ารดังกล่าว
มี เ ป้ าหมายในการแสดงถึ ง บริ บ ทของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้
ป้ องกัน ความเสี่ย งภายใต้ ก ารบัญ ชี ป้ องกัน ความเสี่ย ง
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์และผลกระทบที่
เกิดขึ้น
กิจการอาจเลือกกาหนดให้ สนิ ทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์ กิจการอาจเลือกกาหนดให้ สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ ใช่ อนุ พันธ์
หรื อ หนี้ สิน ทางการเงิ น ที่ไ ม่ ใ ช่ อ นุ พั น ธ์ท่ีวั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า หรื อ หนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ อ นุ พั น ธ์ ท่ี วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความ ยุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุนเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง
เสี่ยง ยกเว้ นหนี้สินทางการเงินที่เลือกกาหนดให้ วัดมูลค่าด้ วย ยกเว้ น หนี้สินทางการเงินที่เลื อ กก าหนดให้ วัดมู ล ค่ า ด้ วยมูลค่ า
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนที่การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า ยุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุนที่การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ยุติธรรมอันเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้ าน อันเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้ านเครดิตของ
เครดิตของหนี้สนิ ดังกล่าวแสดงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตาม หนี้สนิ ดังกล่าวแสดงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามข้ อกาหนดใน
ข้ อกาหนดในย่ อหน้ าที่ 5.6.5 สาหรับการป้ องกันความเสี่ย ง ย่อหน้ าที่ 5.7.7 สาหรับการป้ องกันความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ
เงิ น ตราต่ า งประเทศ องค์ ป ระกอบของความเสี่ย งเงิ น ตรา องค์ประกอบของความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศของสินทรัพย์ทาง
ต่างประเทศของสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์หรือหนี้สนิ การเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์หรือหนี้สนิ ทางการเงินที่ไม่ใช่อนุ พันธ์อาจ
เลือกกาหนดให้ เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงถ้ าไม่ใช่เงิน
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รายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เป็ นการ
ชั่วคราวใช้
ตั ด การอ้ างอิ ง การเลื อ กการก าหนดให้
ตราสารทุ น แสดงการเปลี่ ยนแปลงใน
มูลค่ ายุ ติธรรมในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เนื่องจากในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
มีหลักการจัดประเภทตราสารทุนที่แตกต่ าง
จากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 9

ตัดการอ้ างอิงการเลือกการกาหนดให้ ตรา
สารทุ น แสดงการเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า
ยุ ติ ธ รรมในก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น
เนื่องจากในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
ยั ง คงมี ก ารรั บ รู้ ก าไรขาดทุ น จากการตั ด
รายการตราสารทุ น เผื่ อ ขายในงบก าไร
ขาดทุน ในย่ อหน้ า ที่ 6.5.7.2 ที่จะกล่ าวถึง
ต่อไป จะมีข้อกาหนดให้ รับรู้ผลกาไรขาดทุน
จากการป้ องกันความเสี่ยงของรายการที่มี
การป้ องกั น ความเสี่ ย งในก าไรขาดทุ น
กล่าวคือแม้ ว่าตราสารทุนเผื่อขายจะรับรู้การ

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ย่อหน้าที่

-

6.5.7

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ
เหตุผล
และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
ทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์อาจเลือกกาหนดให้ เป็ นเครื่องมือที่ ลงทุนในตราสารทุนซึ่งกิจการเลือกแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่า เปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมในก าไร
ใช้ ป้องกันความเสี่ยง
ยุตธิ รรมในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหน้ าที่ 5.7.5
ขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ก็ต้ องน าผลก าไร
ขาดทุนในส่วนที่มีการป้ องกันความเสี่ยงมา
รับรู้ในกาไรขาดทุน (เช่น การเปลี่ยนแปลง
ในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมในส่ ว นที่เ กิด จากอั ต รา
แลกเปลี่ยน)
- ไม่มี 6.5.3 หากรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ย งเป็ นตราสารทุนที่ ในแนวปฏิบัติ ทางการบัญ ชี ฉ บั บ นี้ ยั ง คงมี
กิจการเลือกที่จะแสดงการเปลี่ ยนแปลงมูล ค่ า ยุ ติธรรมในก าไร การรับรู้กาไรขาดทุนจากการตัดรายการตรา
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหน้ าที่ 5.7.5 ฐานะเปิ ดที่มีการป้ องกัน สารทุ น เผื่ อ ขายในงบก าไรขาดทุ น ดั ง นั้ น
ความเสี่ยงตามที่อ้างอิงในย่ อหน้ าที่ 6.5.2.1 ต้ องเป็ นรายการที่ ฐานะเปิ ดจะไม่ ได้ อยู่ ในก าไรขาดทุ น
ส่งผลกระทบต่อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เฉพาะในกรณีน้ ีเท่านั้น เบ็ดเสร็จอื่นทั้งหมด
ให้ แสดงความไม่มีประสิทธิผลในการป้ องกันความเสี่ยงที่รับรู้ใน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราบที่การป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุตธิ รรมยังคงเข้ าเงื่อนไข 6.5.8 ตราบที่การป้ องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมยังคงเข้ า ตัดการอ้ างอิงการเลื อกการกาหนดให้ ตรา
ตามย่ อหน้ าที่ 6.4.1 ให้ กิจการถือปฏิบัติกับความสัมพันธ์ของ
เงื่ อ นไขตามย่ อ หน้ า ที่ 6.4.1 ให้ กิ จ การถื อ ปฏิ บั ติ กับ สารทุ น แสดงการเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า
การป้ องกันความเสี่ยง ดังต่อไปนี้
ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ยง ดังต่อไปนี้
ยุ ติ ธ รรมในก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น
6.5.7.1 ผลกาไรหรือขาดทุนจากเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความ
6.5.8.1 ผลกาไรหรือขาดทุนจากเครื่องมือที่ใช้ ป้องกัน เนื่องจากในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
เสี่ยงต้ องรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
ความเสี่ยงต้ องรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน (หรือ ยั ง คงมี ก ารรั บ รู้ ก าไรขาดทุ น จากการตั ด
6.5.7.2 ผลก าไรหรื อขาดทุ นจากการป้ องกันความเสี่ยงของ
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หากใช้ เครื่องมือ รายการตราสารทุ น เผื่ อ ขายในงบก าไร
รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงต้ องนาไปปรับปรุง
ที่ใ ช้ ป้ องกันความเสี่ย งในการป้ องกันความ ขาดทุน จึงให้ รับรู้ผลกาไรขาดทุนจากการ
กับมูลค่ าตามบัญชีของรายการที่มีการป้ องกันความ
เสี่ยงตราสารทุนที่กิจการนั้นเลือกที่จะแสดง ป้ องกั น ความเสี่ ย งของรายการที่ มี ก าร
เสี่ยงนั้น (ถ้ าสามารถปฏิบัติได้ ) และต้ องรับรู้ในกาไร
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในกาไร ป้ องกันความเสี่ยงในกาไรขาดทุน
หรื อขาดทุ น ในกรณีท่ีรายการที่มีการป้ องกันความ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหน้ าที่ 5.7.5)
เสี่ยงเป็ นสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือเป็ นส่วนประกอบ
6.5.8.2 ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น จากการป้ องกัน ความ หลักการนี้เป็ นหลักการเดียวกับมาตรฐาน
ของสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ) ที่ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า
เสี่ยงของรายการที่มีก ารป้ องกัน ความเสี่ย ง การรายงานทางการเงิน ระหว่ างประเทศที่
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ย่อหน้าที่

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ยุ ติธรรมผ่ านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่ อหน้ าที่
5.2.1.2 ให้ รับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนจากการป้ องกัน
ความเสี่ยงของรายการที่มี การป้ องกันความเสี่ยงใน
ก าไรหรื อ ขาดทุ น ในกรณี ท่ีร ายการที่มี การป้ องกัน
ความเสี่ยงนั้นเป็ นสัญญาผูกมัดที่ยังไม่ได้ รับรู้รายการ
(หรือส่วนประกอบของสัญญาผูกมัด) ผลสะสมของ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการ
ป้ องกันความเสี่ยงนับตั้งแต่ การเลือกกาหนดให้ เป็ น
รายการที่การป้ องกันความเสี่ยงให้ รับรู้เป็ นสินทรัพย์
หรือหนี้สิน พร้ อมกับรั บรู้การเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าว
เป็ นผลกาไรหรือขาดทุนในกาไรหรือขาดทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
ต้ อ งน าไปปรั บ ปรุ ง กับ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข อง
รายการที่มี ก ารป้ องกัน ความเสี่ย งนั้ น (ถ้ า
สามารถปฏิบัติได้ ) และต้ องรับรู้ในกาไรหรือ
ขาดทุ น ในกรณี ท่ี ร ายการที่ มี ก ารป้ องกั น
ความเสี่ยงเป็ นสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือ
เป็ นส่วนประกอบของสินทรัพย์ทางการเงิน)
ที่ วั ด มู ล ค่ า ด้ วยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหน้ าที่ 4.1.2ก ให้
รับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนจากการป้ องกันความ
เสี่ยงของรายการที่มกี ารป้ องกันความเสี่ยงใน
กาไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากรายการ
ที่มีการป้ องกันความเสี่ยงเป็ นตราสารทุ น ที่
กิจการเลือกที่จะแสดงการเปลี่ยนแปลงของ
มู ล ค่ า ยุ ติธรรมในกาไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จอื่น
ตามย่อหน้ าที่ 5.7.5 ผลกาไรหรือขาดทุนจาก
การป้ องกันความเสี่ยงดังกล่ าวต้ องคงไว้ ใน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในกรณีท่รี ายการที่
มีการป้ องกันความเสี่ยงนั้นเป็ นสัญญาผูกมัด
ที่ยังไม่ได้ รับรู้รายการ (หรือส่วนประกอบของ
สัญญาผูกมัด) ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ยงนับตั้งแต่การเลือกกาหนดให้ เป็ น
รายการที่การป้ องกันความเสี่ยงให้ รับรู้เป็ น
สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น พร้ อมกั บ รั บ รู้ การ
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บริ ษั ท ประกั น ภั ย ในต่ างประเทศที่ ใ ช้
ข้ อยกเว้ นการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เป็ นการ
ชั่วคราวใช้

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ย่อหน้าที่

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย

6.5.14.3 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าตามเวลาของสิทธิ
เลือกที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยง
แบบช่ วงเวลาสัมพั นธ์ต้องรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นใน
ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงนั้น และ
ต้ องสะสมในส่วนประกอบแยกต่ างหากของส่วนของเจ้ า ของ
มู ล ค่ า ตามเวลา ณ วั น ที่มีก ารเลื อ กก าหนดให้ สิท ธิเ ลือกเป็ น
เครื่ อ งมือ ที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่กับ รายการที่มีการ
ป้ องกั น ความเสี่ ย งต้ องตั ด จ าหน่ า ยอย่ า งเป็ นระบบและ
สมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่การปรับปรุงการป้ องกันความ
เสี่ยงสาหรับมูลค่าที่แท้ จริงของสิทธิเลือกส่งผลกระทบต่อกาไร
หรือขาดทุน ดังนั้น ในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน จานวนเงินที่
ตัดจาหน่ ายส่วนต้ องจัดประเภทรายการใหม่จากส่วนประกอบ
แยกต่างหากของส่วนของเจ้ าของไปกาไรหรือขาดทุน โดยถือ
เป็ นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ (ดูมาตรฐานการ
บั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1) อย่ า งไรก็ต าม หากมี ก ารยกเลิ ก การบั ญ ชี
ป้ องกันความเสี่ยงสาหรับความสัมพันธ์ของการป้ องกันความ
เสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าที่แท้ จริงของสิทธิเลือกเป็ น
เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง กิจการต้ องจัดประเภทรายการ
ใหม่ ใ นทัน ทีส าหรั บ จ านวนเงิ น สุท ธิ (กล่ า วคื อ รวมการตั ด
จาหน่ายสะสม) ที่สะสมไว้ ในส่วนประกอบแยกต่างหากของส่วน
ของเจ้ าของต้ องไปยังกาไรหรือขาดทุน โดยถือเป็ นการปรับปรุง
การจัดประเภทรายการใหม่ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นผลกาไรหรือขาดทุน
ในกาไรหรือขาดทุน
6.5.15.3 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าตามเวลา
ของสิท ธิเ ลือ กที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงรายการที่มีการ
ป้ องกัน ความเสี่ย งแบบช่ ว งเวลาสัม พั นธ์ต้ อ งรั บรู้ใน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับรายการที่
มี ก ารป้ องกั น ความเสี่ ย งนั้ น และต้ องสะสมใน
ส่วนประกอบแยกต่างหากของส่วนของเจ้ าของ มูลค่า
ตามเวลา ณ วันที่มีการเลือกกาหนดให้ สิทธิเลือกเป็ น
เครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่กับรายการที่มี
การป้ องกันความเสี่ยงต้ องตัดจาหน่ายอย่างเป็ นระบบและ
สมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่การปรับปรุงการป้ องกัน
ความเสี่ยงส าหรั บมู ลค่ าที่แท้ จริ งของสิทธิเลื อกส่ งผล
กระทบต่อกาไรหรือขาดทุน (หรือกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น หากรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ยงนั้นเป็ นตราสาร
ทุ นที่กิจการเลื อกที่จะแสดงการเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ า
ยุตธิ รรมในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหน้ าที่ 5.7.5)
ดังนั้น ในแต่ ละรอบระยะเวลารายงาน จานวนเงินที่ตัด
จาหน่ายส่วนต้ องจัดประเภทรายการใหม่จากส่วนประกอบ
แยกต่างหากของส่วนของเจ้ าของไปกาไรหรือขาดทุน โดย
ถื อ เป็ นการปรั บ ปรุ ง การจั ด ประเภทรายการใหม่
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1) อย่างไรก็ตาม หากมีการ
ยกเลิกการบัญชีป้องกันความเสี่ยงสาหรับความสัมพั นธ์
ของการป้ องกันความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าที่
แท้ จริงของสิทธิเลือกเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ยง
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ตัดการอ้ างอิงการเลือกการกาหนดให้ ตรา
สารทุ น แสดงการเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า
ยุ ติ ธ รรมในก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น
เนื่องจากในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
ยั ง คงมี ก ารรั บ รู้ ก าไรขาดทุ น จากการตั ด
รายการตราสารทุ น เผื่ อ ขายในงบก าไร
ขาดทุน จึงให้ รับรู้ผลกาไรขาดทุนจากการ
ป้ องกั น ความเสี่ ย งของรายการที่ มี ก าร
ป้ องกันความเสี่ยงในกาไรขาดทุน
หลักการนี้เป็ นหลักการเดียวกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ระหว่ างประเทศที่
บริ ษั ท ประกั น ภั ย ในต่ างประเทศที่ ใ ช้
ข้ อยกเว้ นการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เป็ นการ
ชั่วคราวใช้

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ย่อหน้าที่

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย

6.7.3.2

เครื่องมือทางการเงินที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงด้ านเครดิตไม่ได้
กาหนดให้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุ ติธรรมผ่ านกาไรหรื อขาดทุ น
หากไม่มกี ารเลือกกาหนดดังกล่าว

8.3

กิจการต้ องเปิ ดเผยมูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินแต่
ละประเภทในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิ น ตามที่ก าหนดในแนวปฏิบัติทางการบัญ ชี ฉ บับนี้
ดังต่อไปนี้
8.3.1 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมู ลค่ า ยุ ติธ รรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน โดยให้ แยกแสดงระหว่าง (1)
สินทรัพย์ทางการเงินที่กจิ การกาหนดให้ วัดมูลค่าด้ วย
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไรหรื อ ขาดทุ น ในการรั บ รู้
รายการเมื่อเริ่มแรกหรือในภายหลังตามที่กาหนดใน
ย่ อ หน้ า ที่ 6.7.1 และ (2) เงิ น ลงทุ นในหลั กทรัพย์
เพื่อค้ าและสินทรัพย์ทางการเงินที่กาหนดให้ วัดมูลค่า
ด้ วยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไรหรื อ ขาดทุ น ตามที่
กาหนดในแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีฉบับนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
กิจการต้ องจัดประเภทรายการใหม่ในทันทีสาหรับจานวน
เงินสุทธิ (กล่าวคือ รวมการตัดจาหน่ายสะสม) ที่สะสมไว้
ในส่วนประกอบแยกต่างหากของส่วนของเจ้ าของต้ องไป
ยั งก าไรหรื อขาดทุ น โดยถื อเป็ นการปรั บปรุ งการจั ด
ประเภทรายการใหม่ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1)
6.7.3.2 เครื่องมือทางการเงินที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงด้ านเครดิต
ไม่ได้ กาหนดให้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรื อ ขาดทุ น หากไม่ มี ก ารเลื อ กก าหนดดั ง กล่ า ว
(กล่าวคือ ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจของกิจการ
ในขณะนี้ ดังนั้นจึงต้ องมีการจัดประเภทรายการใหม่
ตามย่อหน้ าที่ 4.4.1)
8
กิจ การต้ องเปิ ดเผยมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องเครื่ องมื อ ทาง
การเงินแต่ ละประเภทในงบแสดงฐานะการเงินหรือใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามที่กาหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ ทาง
การเงิน ดังต่อไปนี้
8.1
สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า
ยุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุน โดยให้ แยกแสดง
ระหว่ า ง (1) สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ กิ จ การ
ก าหนดให้ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า น
กาไรหรือขาดทุนในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
หรื อ ในภายหลั ง ตามที่ ก าหนดในย่ อ หน้ าที่
6.7.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ ที่ 9 และ (2) สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9
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ตัดการอ้ างอิงโมเดลธุรกิจ เนื่องจากไม่ได้ ใช้
กับการจัดประเภทรายการตามแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีฉบับนี้

กาหนดคานิยามเพื่อให้ สอดคล้ องกับการจัด
ประเภทตามย่อหน้ าที่ 4.1.1 ในแนวปฏิบตั ิ
ทางการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ อย่ า งไรก็ต ามโดย
หลั กการแล้ ว ไม่ มีค วามแตกต่ า งกับ นิ ย าม
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 7 อย่างมีสาระสาคัญ

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ย่อหน้าที่

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
8.3.2 หนี้สินทางการเงินที่วั ดมู ล ค่ า ด้ วยมู ลค่ ายุ ติธรรมผ่ าน
กาไรหรือขาดทุน โดยให้ แยกแสดงระหว่าง (1) หนี้สนิ
ทางการเงิ น ที่กิจ การก าหนดให้ วั ด มู ล ค่ า ด้ วยมู ลค่ า
ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไรหรื อขาดทุ นในการรั บรู้ รายการเมื่ อ
เริ่มแรกหรือในภายหลังตามที่กาหนดในย่ อหน้ าที่ 6.7.1
และ (2) หนี้สินทางการเงินที่เป็ นไปตามคานิยามการ
ถือไว้ เพื่อค้ าในแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีฉบับนี้
8.3.3 สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยราคาทุ น ตั ด
จาหน่าย
8.3.4 หนี้สนิ ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่าย
8.3.5 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมู ลค่ า ยุ ติธ รรม
ผ่ า นก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ อื่ น โดยให้ แยกแสดง
ระหว่ าง (1) เงิ นลงทุ นในตราสารหนี้ และ (2) เงิ น
ลงทุ น ในตราสารทุ น ตามที่ ก าหนดในแนวปฏิ บั ติ
ทางการบัญชีฉบับนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
กาหนดให้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไร
หรือขาดทุน
8.2-8.4 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
8.5
หนี้สนิ ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน โดยให้ แยกแสดงระหว่าง
(1) หนี้สินทางการเงินที่กิจการกาหนดให้ วัด
มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือในภายหลัง
ตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 6.7.1 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 และ (2)
หนี้สนิ ทางการเงินที่เป็ นไปตามคานิยามการถือ
ไว้ เพื่อค้ าในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9
8.6
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัด
จาหน่าย
8.7
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยราคาทุ น ตัด
จาหน่าย
8.8
สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า
ยุ ติธรรมผ่ านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยให้
แยกแสดงระหว่าง (1) สินทรัพย์ทางการเงินที่
วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุ ติธรรมผ่ านกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นตามที่กาหนดในย่ อหน้ าที่ 4.1.2ก
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
และ (2) เงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ที่ กิ จ การ
กาหนดให้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไร
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ย่อหน้าที่

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย

-

- ไม่มี -

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ
เหตุผล
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
ขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่ น ในการรั บ รู้ รายการเมื่ อ
เริ่มแรกตามที่กาหนดในย่ อหน้ าที่ 5.7.5 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ที่ ก าหนดให้ ว ัด มู ล ค่ า ด้ว ยมู ล ค่ า กาหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการจัดประเภทตามย่อหน้ าที่ 4.1.1
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
11ก ในกรณีท่ีกิจ การก าหนดให้ เ งินลงทุ นในตราสารทุนวัด
มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุ ติธรรมผ่ านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตามที่ อ นุ ญ าตในย่ อ หน้ าที่ 5.7.5 ของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่อไปนี้
11ก.1 เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกิจการกาหนดให้ วัด
มู ล ค่ า ด้ วยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น
11ก.2 เหตุผลของการใช้ ทางเลือกในการแสดงรายการ
ดังกล่าว
11ก.3 มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ดั ง กล่ า วแต่ ล ะ
รายการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
11ก.4 เงิ น ปั น ผลที่ รั บ รู้ ในระหว่ า งรอบระยะเวลา
รายงานโดยให้ แยกแสดงเงินปั นผลที่เกี่ยวข้ อง
กับ เงิ น ลงทุ น ที่ถู ก ตัด รายการในระหว่ า งรอบ
ระยะเวลารายงานออกจากเงินปันผลที่เกี่ยวข้ อง
กับเงินลงทุนที่ถือไว้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน
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8.7ก.2

8.7ง

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ
เหตุผล
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
11ก.5 การโอนผลสะสมของกาไรหรือขาดทุนภายใน
ส่ ว นของเจ้ าของในระหว่ า งรอบระยะเวลา
รายงาน รวมทั้งเหตุผลของการโอนดังกล่าว
11ข ในกรณีท่ีกิจ การตัด รายการเงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ที่
วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ในระหว่ า งรอบระยะเวลารายงาน กิจ การต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลต่อไปนี้
11ข.1 เหตุผลของการจาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว
11ข.2 มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุน ณ วันที่ตดั รายการ
11ข.3 ผลสะสมของกาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่าย
รายการดังกล่าว
คาอธิบายเชิงคุณภาพของผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ
12ข.2 คาอธิบายอย่างละเอียดของการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจ กาหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อให้ สอดคล้ อง
( business model) แ ล ะ ค า อ ธิ บ า ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ ของ กับการจัดประเภทตามย่ อหน้ าที่ 4.1.1 ซึ่ง
ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ
ไม่ได้ อ้างอิงหลักการของโมเดลธุรกิจในการ
จัดประเภทตราสารการเงิน
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับการขายหรือการโอนเปลี่ยน
-ไม่ม-ี
กาหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อให้ สอดคล้ อง
ประเภทตราสารหนี้ ที่ จ ะถื อ จนครบก าหนดในหมายเหตุ
กับการจัดประเภทตามย่อหน้ าที่ 4.1.1
ประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
8.7ง.1 จานวนต้ นทุนตัดจาหน่ายของหลักทรัพย์ท่มี ีการขาย
หรือการโอนเปลี่ยน
8.7ง.2 จานวนรวมของรายการกาไรหรือขาดทุนสุทธิท่เี กิดขึ้น
8.7ง.3 จานวนรวมของรายการกาไรหรือขาดทุนสุทธิท่ยี ัง
ไม่เกิดขึ้น
8.7ง.4 สถานการณ์อาจทาให้ กิจการต้ องเปลี่ยนความตั้งใจที่
จะถือตราสารหนี้ไปจนครบกาหนดโดยที่ไม่จาเป็ นต้ อง
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8.15.1

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ
เหตุผล
และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
ทบทวนความตั้งใจที่จะถือตราสารหนี้รายการอื่นไปจน
ครบก าหนด ตามย่ อหน้ าที่ 4.1.5 ของแนวปฏิบั ติ
ทางการบัญชีฉบับนี้ ที่ทาให้ กจิ การขายหรือโอนเปลี่ยน
ตราสารนั้น
ผลกาไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิท่เี กิดจากรายการต่อไปนี้
20.1 ผลกาไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิท่เี กิดจากรายการต่อไปนี้
กาหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อให้ สอดคล้ อง
8.15.1.1 สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ นหรื อ หนี้สินทางการเงินที่วัด
20.1.1 สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ กับการจัดประเภทตามย่อหน้ าที่ 4.1.1
มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน โดย
วั ด มู ล ค่ า ด้ วยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไรหรื อ
ให้ แยกแสดงระหว่างผลกาไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิท่ี
ขาดทุน โดยให้ แยกแสดงระหว่ างผลกาไรสุทธิ
เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงิน
หรือขาดทุนสุทธิท่เี กิดจากสินทรัพย์ทางการเงิน
ที่กาหนดให้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุ ติธรรมผ่ านกาไร
หรื อ หนี้ สิน ทางการเงิ น ที่ก าหนดให้ วั ด มู ล ค่ า
หรือขาดทุนในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หรือใน
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนในการ
ภายหลังตามที่กาหนดในย่ อหน้ าที่ 6.7.1 และผล
รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หรือในภายหลังตามที่
กาไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิท่ีเกิดจากสินทรัพย์ทาง
กาหนดในย่ อหน้ าที่ 6.7.1 ของมาตรฐานการ
การเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ต้องวัดมูลค่าด้ วย
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนตามที่กาหนด
ทางการเงิน และผลกาไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิท่ี
ในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ (เช่น หนี้สนิ ทาง
เกิด จากสิน ทรั พ ย์ ทางการเงิ นหรื อหนี้สินทาง
การเงินที่เป็ นไปตามคานิยามถือไว้ เพื่ อค้ าในแนว
การเงินที่ต้องวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ) ส าหรั บ หนี้ สิ น ทาง
กาไรหรือขาดทุนตามที่กาหนดในมาตรฐานการ
การเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (เช่น หนี้สนิ ทาง
ขาดทุน กิจการต้ องแยกแสดงระหว่างผลกาไรหรือ
การเงินที่เป็ นไปตามคานิยามถือไว้ เพื่ อค้ า ใน
ขาดทุนที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจานวน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 9)
เงินที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
สาหรับหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่า
8.15.1.2 หนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ วั ด มู ล ค่ า ด้ วยราคาทุ น ตั ด
ยุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนกิจการต้ องแยก
จาหน่าย
แสดงระหว่างผลกาไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในกาไร
8.15.1.3 ตราสารหนี้ท่จี ะถือจนครบกาหนด
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แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
8.15.1.4 เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งจัดประเภทเป็ นหลักทรัพย์
เผื่อขาย
8.15.1.5 หลักทรัพย์เผื่อขายตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 4.1.3
โดยแยกแสดงระหว่างผลกาไรหรือขาดทุนที่รับรู้ใน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่ างรอบระยะเวลา
รายงานและผลก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ จั ด ประเภท
รายการใหม่จากกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสมไป
ยังกาไรหรือขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลารายงานเมื่อ
มีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน

คานิยาม กาหนดคานิยามเพิ่มเติมสาหรับคาว่า “เงินลงทุน” “หลักทรัพย์
เพื่ อ ค้ า ” “หลั ก ทรั พ ย์ เ ผื่ อ ขาย” “ตราสารหนี้ ที่ ถื อ จนครบ
กาหนด”

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ
เหตุผล
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
ขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่น และจ านวนเงิ น ที่รั บ รู้ใ น
กาไรหรือขาดทุน
20.1.2-20.1.4 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
20.1.5 หนี้ สิน ทางการเงิ น ที่วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยราคาทุ น ตั ด
จาหน่าย
20.1.6 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัด
จาหน่าย
20.1.7 เงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้ วัด มู ล ค่ า
ด้ วยมูลค่ ายุ ติธรรมผ่ านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่ น ตามที่ ก าหนดในย่ อ หน้ าที่ 5.7.5 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
20.1.8 สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ วั ด มู ล ค่ า ด้ วยมู ล ค่ า
ยุ ติธ รรมผ่ า นก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่น ตามที่
กาหนดในย่อหน้ าที่ 4.1.2ก ของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 โดยแยกแสดง
ระหว่างผลกาไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในระหว่ างรอบระยะเวลารายงาน
และผลกาไรหรือขาดทุนที่จัดประเภทรายการ
ใหม่ จากกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสมไปยั ง
กาไรหรือขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
-ไม่ม-ี
เพื่ อก าหนดค านิ ย ามของค าที่ ใ ช้ ในแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ ในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 มีนิยามของ
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ข3.1.6

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย

วันจ่ ายชาระ คือ วันที่สินทรัพย์ถูกส่งมอบแก่หรือส่งมอบโดย
กิ จ การ การบั ญ ชี วั น ช าระ ณ วั น จ่ า ยช าระจะเกี่ ย วข้ อ งกั บ
(1) การรับรู้สินทรัพย์ในวันที่กิจการได้ รับสินทรัพย์น้ัน และ
(2) การตัดรายการสินทรัพย์และรับรู้กาไรหรือขาดทุนใดๆ จาก
การขาย ในวั นที่กิจการได้ ส่งมอบสินทรั พย์ เมื่อ การบัญชีวัน
ช าระถู ก น ามาถื อ ปฏิ บั ติ ให้ กิ จ การบั น ทึ ก บั ญ ชี ส าหรั บ การ
เปลี่ ย นแปลงใดๆ ในมู ล ค่ า ยุ ติธ รรมของสิน ทรัพ ย์ ท่ีจะได้ รับ
ระหว่างวันซื้อขายและวันจ่ายชาระในลักษณะเดียวกับการบันทึก
บัญ ชี ส าหรั บ สิน ทรั พ ย์ ท่ีไ ด้ ม า กล่ า วคือ การเปลี่ ย นแปลงใน
มูลค่าจะไม่ถูกรับรู้สาหรับสินทรัพย์ท่ใี ช้ ราคาทุนตัดจาหน่าย แต่
รั บ รู้ ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น ส าหรั บ สิน ทรั พ ย์ ท่ีจั ด ประเภทเป็ น
สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือ
ขาดทุน และรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับสินทรัพย์
ทางการเงิ น ที่วั ด มู ล ค่ า ยุ ติธรรมผ่ านกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่น
ตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 5.2.1.2

ข3.2.15 ในกรณีท่กี ารโอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่เข้ าเงื่อนไขเป็ นการตัด
รายการผู้รับโอนไม่ต้องรับรู้สนิ ทรัพย์ท่โี อนเป็ นสินทรัพย์ของตน
ผู้รับโอนต้ องตัดรายการเงินสดหรือสิ่งตอบแทนจ่ายอื่น และรับรู้
ลูกหนี้ท่เี กิดจากผู้โอน หากผู้โอนมีท้งั สิทธิและภาระผูกพันในการ
ซื้ อการควบคุ ม ในสิ น ทรั พ ย์ ท่ี โ อนทั้ ง จ านวนกลั บ คื น มาด้ ว ย
จานวนเงินที่แน่นอน (เช่น ภายใต้ สญ
ั ญาซื้อคืน) ผู้รับโอนอาจวัด
มูลค่าลูกหนี้โดยใช้ ราคาทุนตัดจาหน่าย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7

วั น จ่ า ยช าระ คือ วั น ที่สิน ทรั พ ย์ ถู ก ส่ ง มอบแก่ ห รื อ ส่ ง มอบโดย
กิ จ การ การบั ญ ชี วั น ช าระ ณ วั น จ่ า ยช าระจะเกี่ ย วข้ องกั บ
(1) การรับรู้สนิ ทรัพย์ในวันที่กจิ การได้ รับสินทรัพย์น้ัน และ (2)
การตัดรายการสินทรัพย์และรับรู้กาไรหรือขาดทุนใดๆ จากการ
ขาย ในวันที่กิจการได้ ส่งมอบสินทรัพย์ เมื่อการบัญชีวันชาระถูก
นามาถือปฏิบัติ ให้ กิจการบันทึกบัญชีส าหรับ การเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่จี ะได้ รับระหว่างวันซื้อขาย
และวั น จ่ า ยช าระในลั ก ษณะเดี ย วกั บ การบั น ทึ ก บั ญ ชี ส าหรั บ
สินทรัพย์ท่ไี ด้ มา กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะไม่ถูกรับรู้
ส าหรั บ สินทรั พย์ ท่ีใช้ ราคาทุนตัดจ าหน่ าย แต่ รั บ รู้ใ นก าไรหรือ
ขาดทุนสาหรับสินทรัพย์ท่จี ัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินที่
แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน และรับรู้ใ นกาไร
ขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่ น ส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ วั ด มู ล ค่ า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามที่กาหนดในย่ อหน้ าที่
4.1.2ก และสาหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่บันทึกบัญชี ตามที่
กาหนดในย่อหน้ าที่ 5.7.5
ในกรณีท่ีการโอนสินทรัพย์ ทางการเงินไม่ เข้ าเงื่ อนไขเป็ นการตัด
รายการผู้รับโอนไม่ ต้องรับรู้สินทรัพย์ท่ีโอนเป็ นสินทรัพย์ของตน
ผู้รับโอนต้ องตัดรายการเงินสดหรือสิ่งตอบแทนจ่ ายอื่น และรับรู้
ลูกหนี้ท่เี กิดจากผู้โอน หากผู้โอนมีท้งั สิทธิและภาระผูกพันในการซื้อ
การควบคุมในสินทรัพย์ท่โี อนทั้งจานวนกลับคืนมาด้ วยจานวนเงินที่
แน่ นอน (เช่ น ภายใต้ สัญญาซื้อคืน) ผู้รับโอนอาจวัดมูลค่าลู กหนี้
โดยใช้ ราคาทุนตัดจาหน่าย ถ้ าเข้ าเงื่อนไขที่ระบุในย่อหน้ าที่ 4.1.2
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เหตุผล
“การถือไว้ เพื่ อค้ า ” ตามที่กล่ าวไปแล้ ว ใน
ย่อหน้ าที่ 4.1.3 ข้ างต้ น
ปรับปรุงถ้ อยคา โดยหลักการยังคงเหมือน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
คือทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนที่วัดมูลค่า
ด้ วยมู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมผ่ านก าไรขา ดทุ น
เบ็ด เสร็จ อื่น ให้ รั บ รู้ ก ารเปลี่ ย นแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมระหว่างวันที่ซ้ ือขาย และวันที่
จ่ายชาระ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ตัดการอ้ างอิงถึงย่ อหน้ าที่ 4.1.2 เนื่องจาก
การจั ด ประเภทรายการในแนวปฏิ บั ติ
ทางการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ไม่ ไ ด้ ใช้ หลั ก การ
ประเมินโมเดลธุรกิจ และกระแสเงินสดซึ่ง
เป็ นการจ่ ายเพี ยงเงินต้ นและดอกเบี้ย จาก
ยอดคงเหลือของเงินต้ นในวันที่กาหนดไว้

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ย่อหน้าที่
-

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
-ไม่ม-ี

-

-ไม่ม-ี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
โมเดลธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน
ข4.1.1 ย่ อ หน้ าที่ 4.1.1.1 ก าหนดให้ กิ จ การจั ด ประเภท
สินทรัพย์ทางการเงินตามโมเดลธุรกิจของกิจการในการ
จัดการสินทรัพย์ทางการเงิน เว้ นแต่เป็ นไปตามที่กาหนด
ในย่ อหน้ าที่ 4.1.5 ในการประเมินว่าสินทรัพย์ทางการ
เงิ น ของกิจ การมีลั กษณะเป็ นไปตามข้ อกาหนดในย่ อ
หน้ าที่ 4.1.2.1 หรื อ ย่ อ หน้ าที่ 4.1.2ก.1 หรื อ ไม่
ให้ กิ จ การพิ จ ารณาจากโมเดลธุ ร กิ จ ซึ่ ง ก าหนดโดย
ผู้บริหารสาคัญของกิจการ (ตามคานิยามในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 24 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน)
ข4.1.2 - ข4.1.6
กระแสเงิ น สดตามสัญ ญาซึ่ ง เป็ นการจ่ า ยเพี ย งเงิ น ต้น และ
ดอกเบี้ ยจากยอดคงเหลือของเงินต้น
ข4.1.7 ย่ อ หน้ าที่ 4.1.1.2 ก าหนดให้ กิ จ การจั ด ประเภท
สินทรัพย์ทางการเงินบนพื้นฐานของลักษณะของกระแส
เงินสดตามสัญญา ถ้ าสินทรัพย์ทางการเงินเกิดขึ้นภายใต้
โมเดลธุรกิจของกิจการที่มวี ัตถุประสงค์ท่จี ะถือสินทรัพย์
เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือภายใต้ โมเดลธุรกิจ
ของกิจการที่มีวัตถุประสงค์ท้งั ที่จะถือสินทรัพย์เพื่ อรับ
กระแสเงินสดตามสัญญาและขายสินทรัพย์ทางการเงิน
ถ้ า ไม่ ไ ด้ ถือ ปฏิบัติตามย่ อ หน้ าที่ 4.1.5 ในการกระทา
เช่ น นั้ น เงื่ อ นไขในย่ อ หน้ าที่ 4.1.2.2 และ 4.1.2ก.2
กาหนดให้ กิจการพิจารณาว่ ากระแสเงินสดตามสัญญา
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ตัด ออกเนื่ องจากแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ฉบับนี้ไม่ได้ ใช้ หลักการประเมินโมเดลธุรกิจ

ตัด ออกเนื่ องจากแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ฉบั บ นี้ ไม่ ไ ด้ ใช้ หลั ก การประเมิ น กระแส
เงิ น สดซึ่ ง เป็ นการจ่ า ยเพี ย งเงิ น ต้ นและ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้ นในวันที่
กาหนดไว้

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ย่อหน้าที่

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย

ข4.3.1

เมื่อกิจการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาของสัญญาแบบผสม ย่อหน้ าที่ 4.3.2
ก าหนดให้ กิจ การต้ อ งระบุ อ นุ พั น ธ์แ ฝงนั้ น และประเมิ น ว่ า
จ าเป็ นต้ องแยกแสดงจากสั ญ ญาหลั ก หรื อ ไม่ ในกรณี ท่ี
จ าเป็ นต้ อ งแยกแสดงจากสัญ ญาหลั ก กิจ การต้ อ งวั ด มู ล ค่ า
อนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกและ
วัดมูลค่าภายหลังด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุน

-

-ไม่ม-ี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
ของสินทรัพย์เป็ นการจ่ ายเงินต้ นและดอกเบี้ยจากยอด
คงเหลือของเงินต้ น
ข4.1.7ก – ข4.1.26
ข4.3.1 เมื่อกิจการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาของสัญญาแบบผสมที่สญ
ั ญา
หลักไม่ ได้ เป็ นสินทรัพย์ท่ีอยู่ ในขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ย่ อ หน้ าที่ 4.3.3
กาหนดให้ กจิ การต้ องระบุอนุพันธ์แฝงนั้น และประเมิน
ว่าจาเป็ นต้ องแยกแสดงจากสัญญาหลักหรือไม่ ในกรณี
ที่จาเป็ นต้ องแยกแสดงจากสัญญาหลัก กิจการต้ องวัด
มูลค่ าอนุ พันธ์ด้วยมูลค่ ายุ ติธรรม ณ วันที่รับรู้รายการ
เมื่อเริ่มแรกและวัดมูลค่ า ภายหลังด้ วยมูลค่ ายุ ติ ธรรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน

เหตุผล

ตัดคาว่ าสัญญาผสมที่สัญญาหลักไม่ได้ เป็ น
สิ น ทรั พ ย์ ท่ี อ ยู่ ใ นขอบเขตมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้ออก เพราะแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ ใช้ หลักการ
ประเมินโมเดลธุรกิจและลักษณะกระแสเงิน
สดทั้งสัญญาของสัญญาผสม แต่ใช้ หลักการ
แยกอนุ พันธ์แฝง ซึ่งเป็ นหลักการเดียวกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่ าง
ประเทศที่บริษัทประกันภัยในต่างประเทศที่
ใช้ ข้ อยกเว้ น การปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เป็ นการ
ชั่วคราวใช้
ข4.4.1 ย่ อหน้ าที่ 4.4.1 กาหนดให้ กิจการจัดประเภทรายการ ตัดออกเนื่องจากแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับ
ใหม่ สาหรับสินทรัพย์ทางการเงิน หากโมเดลธุรกิจใน นี้ไม่ได้ ใช้ หลักการประเมินโมเดลธุรกิจในการ
การจัดการสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไป จัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วคาดว่ า จะไม่ เ กิ ด ขึ้ นบ่ อ ย
ผู้บริหารระดับสูงของกิจการกาหนดการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าวโดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอก ซึ่ ง มีนั ย สาคัญ ต่ อการดาเนินงานของกิจการ
และสามารถพิ สูจ น์ แ ก่ บุ ค คลภายนอกได้ ดั ง นั้ น การ
เปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจของกิจการจะเกิดขึ้นได้ ก ็
ต่ อเมื่อกิจ การเริ่ มต้ น หรื อสิ้น สุด สภาพในการด าเนิ น
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ย่อหน้าที่

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย

-

-ไม่ม-ี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
กิจกรรมที่มีนัยสาคัญต่อการดาเนินงานของกิจการ เช่น
เมื่อกิจการซื้อ จาหน่ ายหรือยกเลิกกลุ่มธุรกิจ ตัวอย่ าง
ของการเปลี่ ย นแปลงในโมเดลธุ ร กิจ รวมถึ ง รายการ
ต่อไปนี้
ข5.7.1 ย่ อหน้ าที่ 5.7.5 อนุ ญาตให้ กิจการสามารถเลือกแสดง
การเปลี่ ยนแปลงของมู ล ค่ ายุ ติธ รรมของการลงทุนใน
ตราสารทุ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ถื อ ไว้ เพื่ อ ค้ า ไว้ ในก าไรขาดทุ น
เ บ็ ด เ ส ร็ จ อื่ น โ ดยเ มื่ อเ ลื อกแล้ วจ ะไม่ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงวิธกี ารบัญชีได้ อกี และให้ เลือกนี้วิธกี ารเป็ น
รายตราสาร (หรือรายหุ้น) ทั้งนี้ จานวนเงินที่แสดงใน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จะไม่สามารถโอนไปเป็ นกาไร
หรือขาดทุนในภายหลัง อย่ างไรก็ดี กิจการอาจโอนผล
สะสมของกาไรหรือขาดทุนภายในส่วนของเจ้ าของได้
เงิ น ปั นผลจากการลงทุ นดังกล่ าว จะรั บรู้ในกาไรหรือ
ขาดทุน ตามย่อหน้ าที่ 5.7.6 เว้ นแต่เงินปั นผลดังกล่าว
จะแสดงอย่ า งชั ด เจนว่ า เป็ นการได้ รั บ คื น ของต้ น ทุ น
การลงทุน
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ตัด ออกเนื่ องจากแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ฉบับนี้กาหนดให้ ตราสารหนี้และตราสารทุน
ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการถื อ ครอง
แน่ น อน ต้ อ งจั ด ประเภทเป็ นหลั ก ทรั พ ย์
เผื่อขาย

