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SOFR
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Libor & THBFIX

* Market Consultation in process
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BOT Consultation Paper

ท่ีมา https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/Pages/LiborTHBFIX_Survey.aspx
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วิธีการค านวนดอกเบี้ย

Source: https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/Documents/Seminar_4Aug2020.pdf

https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/Documents/Seminar_4Aug2020.pdf
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ประเด็นทางบัญชี

# ประเด็น รายละเอียด TFAC / IBOR 
Amendment

1 การบัญทึกบัญชี 
Accrued 
Interest

▪ เนื่องจากจะรู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องรับ/
จ่ายช าระในปลายงวด ทางบัญชีควรจะ
ใช้อัดตราไหนมาตั้งดอกเบี้ยค้างรับ/ค้าง
จ่าย

▪ TFAC Q&A #1

2 การตัดรายการ ▪ การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
จะถือเป็นการตัดรายการซึ่งอาจท าให้
เกิดการรับรู้ก าไรขาดทุน ณ วันที่เกิด
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
หรือไม่

▪ IBOR Amendment 
Phase 2

3 การวัดมูลค่า ▪ หากเครื่องมือทางการเงินมีมุลค่า
ยุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป จะรับรู้การ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างไร

▪ IBOR Amendment 
Phase 2
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ประเด็นทางบัญชี

# ประเด็น รายละเอียด TFAC / IBOR 
Amendment

4 การจัดชั้นมูลค่า
ยุติธรรม

▪ การเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่องมือทางการเงินที่อ้างอังกับอัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่จะจัดชั้นอย่างไร

▪ TFAC Q&A #2

5 การบัญชีป้องกัน
ความเสี่ยง

▪ สามารถที่จะใช้ความสัมพันธ์การป้องกัน
ความเสี่ยงเดิมได้ไหม

▪ จะเกิดความไม่มีประสิทธผิลในการ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจท าให้เกิดความ
ผันผวนในก าไรหรือขาดทุน

▪ IBOR Amendment 
Phase 1

▪ IBOR Amendment 
Phase 2

6 ประเด็นทางภาษี ▪ เกณฑ์บัญชีกับภาษีจะตรงกันไหม ? ▪ อยู่ระหว่างการศึกษาถึง
ผลกระทบ
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Accounting for IBOR Reform

Pre-replacement issues Replacement issues
LIBOR Discontinuation IBOR Reform

Phase 1

IBOR Reform Phase 2

IBOR Reform Phase 1: Hedge Accounting
• Highly probable requirements
• Prospective assessment (economic relationship)
• Separately identifiable risk components

IBOR Reform Phase 2:
• การปฏิบัติอย่างง่าย (Practical expedient ) ส าหรับการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสด

ตามสัญญาบางประเภท
• การปรับข้อก าหนด Hedge Accounting
• ข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูลตาม TFRS 7
• การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงและวันที่มีผลบังคับใช้
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Contractual Cash Flows

Practical Expedient ให้สามารถ Update EIR ได้หากการ Update
ดังกล่าวเกิดจากเป็นการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา ที่จ าเป็นที่เกิดจาก 
IBOR Reform และ Legacy Basis vs. New basis = Economically Equivalent

Source: ifrs.org

https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/Documents/Seminar_4Aug2020.pdf
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Hedge Accounting

การปรับข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับ Hedge Accounting โดยให้สามารถแก้ไข 
Hedge Relationship ได้ในส่วนของ
• Designing an alternative benchmark rate as the hedged risk
• Changing the description of the hedged item, including the 

designated portion, or of the hedging instrument

Source: ifrs.org

https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/Documents/Seminar_4Aug2020.pdf
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Disclosure

Source: ifrs.org

https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/Documents/Seminar_4Aug2020.pdf


15

การถือปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง

Source: ifrs.org

https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/Documents/Seminar_4Aug2020.pdf
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การปรับเปลี่ยนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

Appendix
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ถามตอบ

ค ำถำม- ค ำตอบ เรือ่ง กำรปฏิรูปอตัรำดอกเบี้ ยอำ้งอิง (Interest

Rate Benchmark Reform) การบัญชีเพือ่รองรบักำรยุติกำรใชอ้ตัรำดอกเบี้ ย
อำ้งอิง IBOR (IBOR Discontinuation) และการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่
ของประเทศไทย (Thai Overnight Repurchase Rate: THOR

สืบเนื่องจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ท าให้มีการยุติการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงหลายอัตรารวมถึงอัตรา
ดอกเบี้ย LIBOR ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยที่มีการน าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการค านวณอัตรา
ดอกเบ้ียลอยตัวอ้างอิงที่เรียกว่าอัตราดอกเบี้ย THBFIX ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในตลาดการเงินของไทย ดังนั้น ประเทศ
ไทยจึงได้พัฒนาอัตราดอกเบ้ีย Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) ขึ้นเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบ้ียอ้างอิงใหม่ โดยจะ
ค านวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของธุรกรรมในตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนช่วงระยะเวลาข้ามคืนระหว่างธนาคารที่
เกิดขึ้นจริง ซึ่งในเบื้องต้นจะทราบอัตราดอกเบี้ยของงวดเมื่อถึงปลายงวด (Fixing in Arrears) เนื่องจากตลาดยังไม่ได้มีการ
พัฒนา Fixing in Advance Term Rate ดังนั้นการน าอัตราดอกเบี้ย THOR มาใช้จึงส่งผลกระทบให้กิจการต้องปรับปรุง
กระบวนการท างานทั้งทางด้านบัญชีและระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการค านวณรายได้ดอกเบี้ยแบบใหม่ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่อ้างอิงอัตราดอกเบ้ียอ้างอิงใหม่นี้ด้วย

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี จึงจัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางการบัญชีเพื่อรองรับการใช้
อัตราดอกเบ้ียอ้างอิง THOR รวมถึงอัตราดอกเบ้ียอ้างอิงอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน เพื่อให้กิจการที่มีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใช้
อ้างอิงเป็นแนวปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ถามตอบ
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ถามตอบ
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ถามตอบ
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TFRS 9 ฉบับปรับปรุงตาม IFRS BV2021 วันถือปฏิบัติ : วันที่ 1 มกราคม 2565

สรุปการปรับปรุง

การปรับปรุงนี้ได้ปรับปรุงข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับ การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการก าหนด
กระแสเงินสดตามสัญญาอันเป็นผลมาจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง การบัญชีป้องกันความ
เสี่ยง และการเปิดเผย เพื่อช่วยให้กิจการใช้ TFRS เมื่อการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญาหรือ
ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง และการให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งบการเงิน

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

การปรับปรุงจากฉบับปีก่อนหนา้ การปรับปรุงเนื่องมาจาก

เพิ่ม ย่อหน้าที่ 5.4. ถึง 5.4.9  6.8.13  6.9.1 ถึง 6.9.13  7.1.9

และ 7.2.43 ถึง 7.2.46 และเพิ่มหัวข้อก่อนย่อหน้าที่ 6.9.1 และ

หัวข้อย่อยก่อนย่อหน้าที่ 5.4.5 6.9.7 6.9.9 6.9.11 และ 7.2.43

การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

– ระยะที่ 2



ที่มาของการปรับปรุง IBOR Reform – Phase 2

IASB ได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่จะกระทบจากการ
ปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

• ระยะที่ 1 คือ ประเด็นก่อนมีการแทนที่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
(Pre-replacement issues) คือประเด็นท่ีกระทบงบการเงินในระหว่างที่มี
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกระแสเงินสดตามสัญญาอันเนื่องมาจากการปฏิรูป
อัตราดอกเบี้ย (Phase 1)

• ระยะที่ 2 คือ ประเด็นเม่ือมีการแทนท่ีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Replacement 
issues) คือ ประเด็นที่กระทบงบการเงินเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด
ตามสัญญาและความสัมพันธ์การป้องกันความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการปฏิรูป
อัตราดอกเบี้ย (Phase 2)

22
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การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 

หมายถึง การปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอ้างอิงที่มีผลกระทบต่อตลาดในวง
กว้าง ซึ่งรวมถึงการแทนที่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงด้วยอัตราดอกเบ้ียอ้างอิง
อื่น ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยอื่นที่มาจากค าแนะน าที่ระบุไว้ในรายงานของ
คณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Stability Board) 

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2557 เรื่อง “การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
หลัก” (“Reforming Major Interest Rate Benchmark”) 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงหลักตามรายงานของ Financial Stability Board ได้แก่ LIBOR, EURIBOR และ TIBOR
โดยการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจะหยุดเผยแพร่ในสิ้นสุดปี 2564 



การปรับปรุงหลักใน Phase 2 

• การผ่อนปรนในทางปฏิบัติ
ในการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา

• การผ่อนปรนข้อก าหนดการบัญชี
ป้องกันความเสี่ยง

• การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง

• การเปิดเผยข้อมูล (TFRS 7)
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ผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบีย้อ้างอิง ในกรณทีี่ไม่มีการผ่อน
ปรนในทางปฏิบัติ

• การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการ
ก าหนดกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทาง
การเงิน

• ในกรณีที่ไม่มีการผ่อนปรนในทางปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 5.4.7
o กิจการต้องประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการก าหนดกระแสเงินสดตาม

สัญญาจะก่อให้เกิดการตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน หรือไม่
o แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดการตัดรายการ แต่ก าไรหรือขาดทุน

จะรับรู้ใน Profit or loss ทันที และมูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงิน
ต้องมีการแก้ไขตามกระแสเงินตามสัญญา

25

การผ่อนปรนในทางปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด
ตามสัญญา



• กิจการต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 5.4.6 ถึง 
5.4.9 ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สิน
ทางการเงิน ก็ต่อเมื่อเกณฑ์ในการก าหนด
กระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทาง
การเงินหรือหนี้สินทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป
อันเป็นผลจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 
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การผ่อนปรนในทางปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด
ตามสัญญา



• เพื่อการผ่อนปรนในทางปฏิบัติ กิจการต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 5.4.5 ส าหรับ
การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการก าหนดกระแสเงินสดตามสัญญา โดยกิจการไม่ต้อง
ตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน แต่ให้ทบทวนอัตรา
ดอกเบี้ยท่ีแท้จริง (updating EIR) เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น 

• ทั้งนี้ เงื่อนไขการใช้การผ่อนปรนในทางปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์
ในการก าหนดกระแสเงินสดตามสัญญาเกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
ก็ต่อเม่ือเข้าเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อ ดังนี้
o การเปลี่ยนแปลงมีความจ าเป็น อันเป็นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

และ
o เกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในการก าหนดกระแสเงินสดตามสัญญาเทียบเท่ากับเกณฑ์เดิม

(เกณฑ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงทันที) ในเชิงเศรษฐกิจ 
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การผ่อนปรนในทางปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด
ตามสัญญา



• การแทนที่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงปัจจุบันด้วยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น หรือการน า
การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงมาใช้โดยเปลี่ยนวิธีการค านวณอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
ด้วยการบวกเพิ่มส่วนต่างคงที่เพื่อชดเชยความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงเดิมกับอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง

• การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่ปรับอัตราดอกเบี้ย วันที่ที่ปรับอัตราดอกเบี้ย
หรือจ านวนวันระหว่างวันที่ก าหนดจ่ายดอกเบี้ย เพื่อจะน าการปฏิรูปอัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิงมาใช้ 

• การเพิ่มข้อก าหนดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงส ารอง (fallback) ในเงื่อนไข
ตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน อันท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงตาม 2 ตัวอย่างข้างต้น
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ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่เทียบเท่าในเชิงเศรษฐกิจ 
(Economically equivalent change)



• ผลกระทบของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ในกรณีที่ไม่มีการยกเว้นเป็นการ
ชั่วคราวส าหรับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
oกิจการต้องสิ้นสุดการบัญชีป้องกันความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิด

จากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
oจ านวนเงินสะสมไว้ในส ารองการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดต้องจัด

ประเภทรายการใหม่ไปยังก าไรหรือขาดทุน หากกระแสเงินสดอนาคตที่มีการ
ป้องกันความเสี่ยงไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นอีกต่อไป

• อย่างไรก็ตาม การสิ้นสุดการบัญชีป้องกันความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิรูปอัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิงไม่สะท้อนผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของการเปลี่ยนแปลงและ
ไม่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน
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การผ่อนปรนข้อก าหนดการบัญชีป้องกันความเสี่ยง



• การปรับปรุงมาตรฐาน TFRS 9 ท าให้กิจการยังคงการบญัชีป้องกนัความเสี่ยงใน
สถานการณ์เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง และเคร่ืองมือที่
ใช้ป้องกันความเสี่ยงอันเป็นผลมาจากการปฏริูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

• กิจการต้องปรับปรุงความสัมพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงภายในวันสิน้รอบ
ระยะเวลารายงานที่การเปลีย่นแปลงเกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เพื่อให้
สะท้อน
o การเลือกก าหนดอัตราดอกเบ้ียอ้างอิงอื่นที่เกิดขึ้นกับความเสี่ยงที่มีการป้องกัน
o การเปลี่ยนแปลงค าบรรยายของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง รวมถึงส่วนที่ถูกเลือกก าหนด

ของกระแสเงินสด หรือเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

• IASB ให้การผ่อนปรนจากข้อก าหนดการบัญชีป้องกนัความเสี่ยง ใน 3 ส่วน ดังนี้
o จ านวนเงินสะสมไว้ในบัญชีส ารองส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
o กลุ่มของรายการ
o ข้อก าหนดในการระบุแยกต่างหาก
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การผ่อนปรนข้อก าหนดการบัญชีป้องกันความเสี่ยง



• จ านวนเงินสะสมไว้ในบัญชีส ารองส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
o เมื่อกิจการเปลี่ยนค าบรรยายของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเพื่อสะท้อนการ

ปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง จ านวนเงินสะสมไว้ในบัญชีส ารองส าหรับการป้องกันความ
เสี่ยงในกระแสเงินสดต้องถูกพิจารณาบนพื้นฐานของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น ดังนั้น 
กิจการจัดประเภทรายการใหม่ของบัญชีส ารองการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
ไปเป็นก าไรหรือขาดทุน ก็ต่อเมื่อกระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่
มีการแก้ไขแล้วส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน

• กลุ่มของรายการ
o กิจการต้องปันส่วนรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง เป็นกลุ่มย่อยโดยใช้อัตราดอกเบี้ย

อ้างอิงที่มีการป้องกัน และต้องก าหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเป็นความเสี่ยงที่มีการ
ป้องกันส าหรับแต่ละกลุ่มย่อย เช่น กิจการเลือกก าหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่นเป็น
ความเสี่ยงที่มีการป้องกันส าหรับกลุ่มย่อยของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้อง กิจการยังคงเลือกก าหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงปัจจุบันเป็นความเสี่ยงที่มีการ
ป้องกันส าหรับกลุ่มย่อยอื่นของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงจนกว่ากระแสเงินสด
หรือมูลค่ายุติธรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น
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การผ่อนปรนข้อก าหนดการบัญชีป้องกันความเสี่ยง



• ข้อก าหนดในการระบุแยกต่างหาก
o อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงถูกพิจารณาว่าเป็น

ส่วนประกอบความเสี่ยงที่สามารถระบุได้แยก
ต่างหาก หากกิจการคาดได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่นจะสามารถระบุแยก
ต่างหากได้ภายใน 24 เดือน โดยระยะเวลา 24 
เดือน จะถือปฏิบัติกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่นแต่
ละอัตราแยกต่างหาก และเริ่มต้นจากวันที่ที่
กิจการเลือกก าหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่นเป็น
ส่วนประกอบความเสี่ยงที่ไม่ได้ก าหนดอยู่ใน
สัญญาเป็นครั้งแรก
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การผ่อนปรนข้อก าหนดการบัญชีป้องกันความเสี่ยง



การถือปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง

• กิจการต้องปฏิบัติตามการปรับปรุงเพิ่มเติมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ระยะที่ 2 แบบปรับย้อนหลังตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 ยกเว้นตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 7.2.44 ถึง 7.2.46

• กิจการต้องคืนสถานะการสิ้นสุดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง ก็
ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขครบทุกข้อ ดังนี้
o กิจการได้ยุติความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก

การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง และกิจการไม่ถูกก าหนดให้ต้องยุติความสัมพันธ์ของการ
ป้องกันความเสี่ยง ถ้าการปรับปรุงนี้ถือปฏิบัติในเวลานั้น และ

oณ ต้นงวดของรอบระยะเวลารายงานซึ่งกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงนี้เป็นครั้งแรก 
(วันที่เริ่มปฏิบัติตามการปรับปรุงนี้) ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่สิ้นสุดลงนั้น
เข้าเงื่อนไขการบัญชีป้องกันความเสี่ยง (หลังจากรวมพิจารณาการปรับปรุงนี้แล้ว)

33



การถือปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง

• กิจการไม่ต้องปรับปรุงรายการในรอบระยะเวลาก่อนแบบย้อนหลัง เพื่อสะท้อน
การปฏิบัติตามปรับปรุงเรื่องดังกล่าวก็ได้ กิจการอาจปรับปรุงรายการในรอบ
ระยะเวลาก่อนย้อนหลังก็ต่อเมื่อสามารถท าได้โดยไม่น าข้อมูลในอดีตที่รู้ใน
ภายหลังมาใช้ (hindsight)

• หากกิจการไม่ปรับปรุงรายการในรอบระยะเวลาก่อนย้อนหลัง กิจการต้องรับรู้ผล
แตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีก่อนหน้าและมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่เริ่มต้นของ
รอบระยะเวลารายงานประจ าปี ซึ่งมีการน าการปรับปรุงมาปฏิบัติใช้ครั้งแรก โดย
การปรับปรุงยอดยกมาของก าไรสะสม หรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 
ตามความเหมาะสม ของรอบระยะเวลารายงานประจ าปี ซึ่งมีการน าการปรับปรุง
มาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรก
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กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล ดังนี้
• วิธีการที่กิจการใช้ในการบริหารจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงไปใช้อัตราดอกเบีย้อ้างองิ

อื่น ความคืบหน้า ณ วันที่รายงาน และความเสี่ยงที่มอียู่ท่ีเกดิขึ้นจากเครื่องมือทาง
การเงินอันเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว

• ข้อมูลเชิงปริมาณเกีย่วกับเครื่องมอืทางการเงนิที่ยังไม่มีการเปลีย่นแปลงไปใช้อตัรา
ดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แยกตามอัตราดอกเบี้ยอา้งองิที่
ส าคัญซึ่งอยู่ภายใต้การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างองิ โดยแยกแสดงดงันี้
oสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์
oหนี้สินทางการเงนิที่ไมใ่ช่อนุพันธ์ และ
oอนุพันธ์ และ

• ค าบรรยายของการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ความเสีย่งทีถู่กระบุในวิธีการ ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของกิจการ
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