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ค าแถลงการณ ์

ร่างแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีจัดท าขึ้นเป็นไปตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ

ที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) เว้นแต่ เร่ืองของการจัดประเภทและการวัดมูล

ค่าที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตรา

สารหน้ีและตราสารทุน และการด้อยค่าของตราสารทุน ส่วนการเปิดเผยข้อมูลน้ันเป็นไปตามร่างมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้)  
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บทน า 

 

เหตุผลในการออกแนวปฏิบติัทางการบญัชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผย

ขอ้มูลส าหรบัธุรกิจประกนัภยั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) ย่อหน้าที่ 20ก ได้อนุญาตแต่ไม่ได้ก าหนดให้กิจการซ่ึงเข้าเง่ือนไขตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 

20ข มีทางเลือกในการยังไม่ถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทาง

การเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้) ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2562 โดยให้ทางเลือกที่จะใช้ Temporary 

Exemption ซ่ึงพิจารณาแล้วว่าจะเป็นการเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย คณะท างานติดตามและ

ศึกษาผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง สญัญาประกนัภัย (คณะท างานฯ) จึงได้จัดท าแนว

ปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีขึ้น เน่ืองจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือ

ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญา

ประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้) จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างเป็นสาระส าคัญในประเดน็ต่างๆ 

เช่นเดียวกบัธุรกจิประกนัภัยในต่างประเทศ ดังน้ี 

(ก) ผู้ใช้งบการเงินอาจจะมีความยุ่งยากในการท าความเข้าใจการไม่จับคู่ทางบัญชี (Accounting 

Mismatch) ที่เพ่ิมข้ึนและความผันผวนช่ัวคราวซ่ึงสามารถเกิดในก าไรหรือขาดทุน ถ้ามาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) มีผลบังคับใช้ก่อน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เร่ือง สญัญาประกนัภัย (เมื่อมีการประกาศใช้)  

(ข) บางกจิการที่มีการออกสัญญาภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 

(ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้) อาจปฏบัิติการจัดประเภทและการวัด

มูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ก่อนประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญาประกันภัย (เมื่อมี

การประกาศใช้) ได้อย่างครบถ้วน  

(ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ส าคัญทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวข้างต้นมีการเปล่ียนแปลงใน

ระยะเวลาที่ใกล้เคียงกนั ส่งผลให้เพ่ิมต้นทุนและความพยายามทั้งในส่วนของผู้จัดท าและผู้ใช้งบการเงิน  
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แนวปฏิบติัทางการบญัชี  

เรือ่ง เครื่องมอืทางการเงิน และการเปิดเผยขอ้มลูส าหรับธุรกิจประกันภยั 

 

บทที ่1 วตัถุประสงค ์

 

1.1 แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดท ารายงาน

ทางการเงินส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินเพ่ือเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ

เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการประเมินถึงจ านวนเงิน ช่วงเวลา และความไม่แน่นอนของ

กระแสเงินสดในอนาคตของกจิการ  

 

บทที ่2 ขอบเขต 

 

2.1 แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบัผูร้บัประกนัภยัที่เขา้เงื่อนไขตามย่อหนา้ที ่

20ก และ 20ข ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง 

สญัญาประกนัภยั (เมือ่มีการประกาศใช)้ ส าหรบัเครื่องมือทางการเงินทุกประเภท ยกเวน้

รายการต่อไปนี้  

2.1.1 ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือการร่วมคา้ ซ่ึงตอ้งบนัทึกบญัชีตาม

ขอ้ก าหนดที่ระบุไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 (ปรบัปรุง 

2559) เรื่อง งบการเงินรวม  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 27 (ปรบัปรุง 2559) 

เรือ่ง งบการเงินเฉพาะกิจการ  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 28 (ปรบัปรุง 2559) 

เรือ่ง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้   

 

2.1.2 สิทธิและภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 

(ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง สัญญาเช่า อย่างไรก็ตาม 

2.1.2.1 ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าที่มีการรับรู ้โดยผู ้ให้เ ช่า ต้องปฏิบัติตาม

ขอ้ก าหนดของแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้ ในเรื่องการตดัรายการ

ออกจากบญัชีและการดอ้ยค่า 

2.1.2.2 เจ้าหนี้ ส ัญญาเช่าการเงินที่มีการรับรู ้โดยผูเ้ ช่า ต้องปฏิบัติตาม

ขอ้ก าหนดของแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้ ในเรื่องการตดัรายการ

ออกจากบญัชี และ 

2.1.2.3 อนุพนัธที์่แฝงในสญัญาเช่า ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของแนวปฏิบติั

ทางการบญัชีฉบบันี้ ในเรือ่งอนุพนัธแ์ฝง 
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2.1.3 สิทธิและภาระผูกพนัของนายจ้างตามโครงการผลประโยชนข์องพนกังาน ใหถ้ือ

ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์

ของพนักงาน  

 

2.1.4 เครือ่งมือทางการเงินที่ออกโดยกิจการซ่ึงเขา้เงือ่นไขของตราสารทุนตามค านิยาม

ที่ระบุในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการส าหรบัเครื่องมือ

ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)้ (ซ่ึงรวมถึง สิทธิที่จะซ้ือจะขายและใบส าคญั

แสดงสิทธิ) หรือรายการที่จัดเป็นตราสารทุนตามขอ้ก าหนดในย่อหนา้ที่ 16ก 

และ 16ข หรือย่อหนา้ที่ 16ค และ 16ง ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 32 เรื่อง 

การแสดงรายการส าหรบัเครื่องมือทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ อย่างไรก็

ตาม ผูถ้ือตราสารทุนดงักล่าว ตอ้งถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้

ส าหรบัตราสารเหล่านั้น เวน้แต่จะเขา้เงือ่นไขทีไ่ดร้บัการยกเวน้ในย่อหนา้ที่ 2.1.1 

ดงักล่าวขา้งตน้  

 

2.1.5 สิทธิและภาระผูกพนัทีเ่กิดข้ึนภายใต ้(1) สญัญาประกนัภยัตามทีร่ะบุในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง สัญญาประกนัภัย  

นอกเหนือจากสิทธิและภาระผูกพนัของผูค้ ้ าประกนัตามสญัญาที่เกิดข้ึนภายใต้

สญัญาประกนัภยัทีเ่ป็นไปตามค านยิามของสญัญาค ้ าประกนัทางการเงิน หรือ (2) 

สญัญาทีอ่ยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4 (ปรบัปรุง 

2559) เรื่อง สญัญาประกนัภยั เนื่องจากสญัญาดงักล่าวมีลกัษณะการร่วมรบั

ผลประโยชนต์ามดุลยพินิจ อย่างไรก็ตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้ ถือปฏิบติั

กบัตราสารอนุพนัธ์ที่แฝงอยู่ในสญัญาซ่ึงอยู่ภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง สญัญาประกนัภยั ถา้ตรา

สารอนุพนัธแ์ฝงดงักล่าวไม่เป็นสญัญาภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที ่4 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง สญัญาประกนัภยั  นอกจากนั้น ถา้

ผูค้ ้ าประกนัตามสญัญาค ้ าประกนัทางการเงินยืนยนัอย่างเปิดเผยก่อนหนา้นี้ ว่า

พจิารณาสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาประกนัภยั และไดใ้ชวิ้ธีการบญัชีส าหรบัสญัญา

ประกนัภยั ผูค้ ้ าประกนัตามสญัญาสามารถเลือกที่จะใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี

ฉบบันี้ หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง 

สญัญาประกนัภยั กบัสญัญาค ้ าประกนัทางการเงินดงักล่าว (ดูย่อหนา้ที่ ข2.5 ถึง 

ข2.6) โดยสามารถเลือกวิธีการบญัชีไดส้ าหรบัแต่ละสญัญา แต่เมื่อเลือกแลว้จะ

ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้ 



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

   6 

 

 

2.1.6 สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายเพือ่ซ้ือหรือขายหุน้ซ่ึงน าไปสู่การรวม

ธุรกิจ ณ วนัทีซ้ื่อธุรกิจในอนาคต ซ่ึงเป็นการรวมธุรกิจตามขอบเขตของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ โดย

ระยะเวลาของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตอ้งไม่เกินระยะเวลาที่สมเหตุสมผลที่จ าเป็น

ในการขออนุมติัและการท ารายการใหแ้ลว้เสร็จ  

 

2.1.7 ภาระผูกพนัที่จะใหสิ้นเชื่อ นอกเหนือจากภาระผูกพนัดงักล่าวที่ไดก้ล่าวถึงในย่อ

หนา้ที่ 2.3 อย่างไรก็ตามผูที้่มีภาระผูกพนัที่จะใหสิ้นเชื่อตอ้งน าขอ้ก าหนดเรื่อง

การดอ้ยค่าของแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้ ไปใชก้บัภาระผูกพนัที่จะใหสิ้นเชื่อ

ซ่ึงไม่ไดถู้กก าหนดเป็นอย่างอื่นภายใตข้อบเขตของแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้  

นอกจากนี้  ภาระผูกพนัที่จะใหสิ้นเชื่อทั้งหมดจะตอ้งปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการ

บญัชีฉบบันี้ เรือ่งการตดัรายการออกจากบญัชี  

 

2.1.8 เครือ่งมือทางการเงิน สญัญา และภาระผูกพนัภายใตก้ารจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์

ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 2 (ปรบัปรุง 2559) 

เรือ่ง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ยกเวน้สญัญาภายใตข้อบเขตย่อหนา้ที่ 2.4 ถึง 

2.7 ทีต่อ้งปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้   

 

2.1.9 สิทธิทีจ่ะไดร้บัช าระเพือ่ชดเชยค่าใชจ่้ายใหแ้ก่กิจการซ่ึงก าหนดใหต้อ้งช าระหนี้ สิน

ซ่ึงรบัรูเ้ป็นประมาณการหนี้ สินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 37 (ปรบัปรุง 

2559) เรื่อง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท์ี่อาจเกิดข้ึน 

หรือประมาณการหนี้ สินที่กิจการเคยรบัรูใ้นงวดก่อนหนา้ตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที่ 37 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิดข้ึน และ

สินทรพัยที์อ่าจเกิดข้ึน  

 

2.1.10 สิทธิและภาระผูกพนัภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่

15 เรื่อง รายไดจ้ากสัญญาที่ท ากับลูกคา้ (เมือ่มีการประกาศใช)้ ที่เป็นเครื่องมือ

ทางการเงิน เวน้แต่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายไดจ้าก

สญัญาที่ท ากบัลูกคา้ (เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดให้ใช้วิธีการทางบญัชีที่

ก าหนดไวใ้นแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้   

 

2.2 ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการดอ้ยค่าตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งน าไปใชก้บัสิทธิซ่ึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลูกคา้ (เมือ่มี



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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การประกาศใช)้ ก าหนดใหบ้นัทึกบญัชีตามขอ้ก าหนดของแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้  

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคเ์รือ่งการรบัรูก้ าไรหรือขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

 

2.3 ภาระผูกพนัที่จะใหสิ้นเชื่อต่อไปนี้  อยู่ภายใตข้อบเขตของแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้   

2.3.1 ภาระผูกพนัที่จะใหสิ้นเชื่อ ที่กิจการก าหนดใหเ้ป็นหนี้ สินทางการเงินซ่ึงวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (ดูย่อหนา้ที่ 4.2.2) กิจการที่ในอดีตมี

การขายสินทรัพยที์่เกิดจากภาระผูกพนัที่จะให้สินเชื่อภายในระยะเวลาอันสั้น

หลงัจากทีใ่หสิ้นเชื่อ ตอ้งถอืปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้ ส าหรบัภาระ

ผูกพนัทีจ่ะใหสิ้นเชื่อทั้งหมดทีจ่ดัอยู่ในประเภทเดียวกนั 

2.3.2 ภาระผูกพนัที่จะใหสิ้นเชื่อที่สามารถจ่ายช าระสุทธิเป็นเงินสด หรือโดยการส่งมอบ 

หรือออกเครื่องมือทางการเงินอื่น ภาระผูกพนัที่จะให้สินเชื่อดังกล่าวถือเป็น 

ตราสารอนุพนัธ ์ภาระผูกพนัที่จะใหสิ้นเชื่อจะไม่ถือว่าเป็นการจ่ายช าระสุทธิหาก

สินเชื่อนั้นมีการจ่ายช าระเป็นงวด (เช่น สินเชื่อก่อสรา้ง ที่มีการจ่ายช าระเป็นงวด

ตามความกา้วหนา้ของการก่อสรา้ง) 

2.3.3 ภาระผูกพนัทีจ่ะใหสิ้นเชื่อในอตัราดอกเบี้ ยต า่กว่าอตัราดอกเบี้ ยตลาด (ดูย่อหนา้ที ่

4.2.1.4) 

 

2.4 แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบัสญัญาที่จะซ้ือหรือจะขายรายการที่ไม่ใช่

รายการทางการเงิน ซ่ึงสามารถจ่ายช าระสุทธิเป็นเงินสดหรือเครื่องมือทางการเงินอื่น หรือ

โดยการแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงิน เสมือนว่าสัญญาดงักล่าวเป็นเครื่องมือทาง

การเงินประเภทหนึง่ ยกเวน้สญัญาซ่ึงท าข้ึนและถือไวโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่รบัหรือส่งมอบ

รายการทีไ่ม่ใช่รายการทางการเงิน ตามทีก่ิจการคาดว่าจะซ้ือ ขาย หรือใชป้ระโยชน ์อย่างไร

ก็ตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งน าไปใชก้บัสญัญาซ่ึงกิจการก าหนดใหว้ดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตามทีก่ล่าวไวใ้นย่อหนา้ที ่2.5  

 

 

2.5 สญัญาที่จะซ้ือหรือจะขายรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน ซ่ึงสามารถจ่ายช าระสุทธิเป็น

เงินสดหรือเครื่องมือทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปลีย่นเครื่องมือทางการเงิน เสมือน

หนึ่งว่าสัญญาดงักล่าวเป็นเครื่องมือทางการเงิน กิจการอาจก าหนดให้สัญญาดงักล่าว  

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ทั้งนี้  เมื่อก าหนดแลว้จะเปลี่ยนแปลง

ไม่ได ้ถึงแมว่้าสญัญานั้นจะท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรบัหรือส่งมอบรายการที่ไม่ใช่

รายการทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามความตอ้งการของกิจการในการซ้ือ ขาย หรือใช้

ประโยชน ์การก าหนดนี้ สามารถกระท าไดเ้ฉพาะเมื่อท าสญัญาเริ่มแรกเท่านั้นและเพือ่เป็น



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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การขจัดหรือลดความไม่สอดคลอ้งของการรบัรูร้ายการอย่างมีนยัส าคญั (บางครั้งเรียกว่า

การไม่จับคู่ทางบญัชี (accounting mismatch)) ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการไม่รบัรูส้ญัญานั้น

เนือ่งจากสญัญาดงักล่าวไม่อยู่ในขอบเขตของแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้  (ดูย่อหนา้ที ่

2.4)  

 

2.6 มีหลายวิธทีี่สญัญาจะซ้ือหรือจะขายรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินสามารถจ่ายช าระสุทธิเป็น

เงินสดหรือเคร่ืองมือทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงรวมถึง

กรณีต่อไปนี้   

2.6.1 เมื่อเง่ือนไขในสัญญายอมให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง จ่ายช าระสุทธิเป็นเงินสดหรือ

เคร่ืองมือทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงิน 

2.6.2 เมื่อไม่ได้มีการระบุวิธีการจ่ายช าระไว้ชัดเจนในสัญญา ว่าจะจ่ายช าระสุทธิด้วยเงินสด

หรือเคร่ืองมือทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงิน แต่กิจการ

เคยมีวิธีปฏิบัติส าหรับสัญญาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยจ่ายช าระสุทธิเป็นเงินสด

หรือเคร่ืองมือทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงิน (ไม่ว่าจะ

ด้วยการเข้าท ารายการกับคู่สัญญาโดยการท าสัญญาหักกลบหรือโดยการขายสัญญา

ก่อนที่จะมีการใช้สทิธติามสญัญาน้ันหรือก่อนสญัญาหมดอายุ) 

2.6.3 เม่ือกิจการมีวิธีปฏิบัติส าหรับสัญญาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในการรับมอบรายการ

อ้างอิงและขายรายการดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสั้นหลังการรับมอบเพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการท าก าไรจากความผันผวนในระยะสั้นของราคาหรือส่วนต่างของ

ผู้ค้า 

2.6.4 เม่ือรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินที่ถูกระบุในสัญญาสามารถที่จะเปล่ียนเป็น 

เงินสดได้ทนัท ี

สัญญาซ่ึงเป็นไปตามย่อหน้าที่ 2.6.2 หรือ 2.6.3 ต้องไม่ได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับ

หรือส่งมอบรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินตามความต้องการของกิจการในการซ้ือ ขาย หรือ

ใช้ประโยชน์ตามที่คาดไว้ ซ่ึงท าให้สญัญาเหล่าน้ันอยู่ภายใต้ขอบเขตของแนวปฏบัิติทางการบัญชี

ฉบับน้ี สัญญาอื่นๆ ตามย่อหน้าที่ 2.4 ที่ถูกประเมินเพ่ือพิจารณาว่าสัญญาดังกล่าวถูกจัดท าข้ึน

และถือไวโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับหรือส่งมอบรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินตามที่กิจการ

คาดว่าจะซ้ือ ขาย หรือใช้ประโยชน์หรือไม่ และจะถูกประเมินเพ่ือพิจารณาว่าสัญญาดังกล่าวอยู่

ภายใต้ขอบเขตของแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีหรือไม่ 

2.7 สัญญาขายสิทธิเลือกที่จะซ้ือหรือจะขายรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน ซ่ึงสามารถช าระสุทธิ

เป็นเงินสดหรือเคร่ืองมือทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงิน ตามย่อ

หน้าที่ 2.6.1 หรือ 2.6.4 ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบเขตของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี สัญญา

ดังกล่าวต้องไม่เป็นสัญญาที่จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับหรือส่งมอบรายการที่ไม่ใช่

รายการทางการเงินตามตามที่กจิการคาดว่าจะซ้ือ ขาย หรือใช้ประโยชน์  



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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บทที ่3 การรบัรูร้ายการและการตดัรายการออกจากบญัชี 

 

3.1 การรบัรูเ้มือ่เริม่แรก 

 

3.1.1 กิจการตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยท์างการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อ

กิจการเป็นคู่สญัญาตามขอ้ก าหนดของตราสารนั้น (ดูย่อหนา้ที่ ข3.1.1 และ ข3.1.2) เมื่อ

กิจการรบัรูสิ้นทรพัยท์างการเงินใด ๆ เป็นครั้ งแรก กิจการตอ้งจัดประเภทสินทรพัยท์าง

การเงินดงักล่าวตามย่อหนา้ที่ 4.1.1 ถึง 4.1.8 และวดัมูลค่าตามย่อหนา้ที่ 5.1.1 ถึง 5.1.3 

เมื่อกิจการรับรูห้นี้ สินทางการเงินใด ๆ เป็นครั้ งแรก กิจการตอ้งจัดประเภทหนี้ สินทาง

การเงินดงักล่าวตามย่อหนา้ที ่4.2.1 และ 4.2.2 และวดัมูลค่าตามย่อหนา้ที ่5.1.1  

 

วิธีปกติของการซ้ือหรือการขายสินทรพัยท์างการเงิน 

 

3.1.2 ตามวิธีปกติของการซ้ือหรือการขายสินทรพัยท์างการเงิน กิจการสามารถรบัรูร้ายการหรือ

ตดัรายการออกจากบญัชี ณ วนัที่ท ารายการหรือวนัที่มีการจ่ายช าระก็ได้ (ดูย่อหนา้ที่ ข

3.1.3 และ ข3.1.6)  

 

3.2 การตดัรายการสินทรพัยท์างการเงิน 

 

3.2.1 ในการจัดท างบการเงินรวม ย่อหน้าที่ 3.2.2 ถึง 3.2.9 และย่อหน้าที่ ข3.1.1 ข3.1.2 และ ข

3.2.1 ถึง ข3.2.17 จะถูกน ามาถือปฏิบัติ ดังน้ันในล าดับแรกกิจการต้องจัดท างบการเงินรวม 

โดยรวมทุกบริษัทย่อยตามข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง งบการเงินรวม แล้วจึงน าย่อหน้าดังกล่าวมาถือปฏบัิติกบักลุ่มกจิการ  

 

3.2.2 ก่อนทีจ่ะประเมินว่าขอบเขตของการตดัรายการออกจากบญัชีและมูลค่าที่ตดัรายการออกมี

ความเหมาะสมตามข้อก าหนดที่ระบุในย่อหนา้ที่ 3.2.3 ถึง 3.2.9 หรือไม่ กิจการตอ้ง

ก าหนดว่าควรน าย่อหนา้ดงักล่าวมาถือปฏิบติักบัส่วนหนึง่ของสินทรพัยท์างการเงิน (หรือ

ส่วนหนึ่งของกลุ่มของสินทรพัยท์างการเงินที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั) หรือสินทรพัยท์าง

การเงิน (หรือกลุ่มของสินทรพัยท์างการเงินที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั) ทั้งจ านวน โดยมี

ขอ้พจิารณาดงัต่อไปนี้   

3.2.2.1 ย่อหนา้ที่ 3.2.3 ถึง 3.2.9 จะน ามาถือปฏิบติักบัส่วนหนึง่ของสินทรพัยท์าง

การเงิน (หรือส่วนหนึง่ของกลุ่มของสินทรพัยท์างการเงินที่มีลกัษณะคลา้ยคลึง

กนั) ก็ต่อเมื่อส่วนของสินทรพัยท์างการเงินที่ก าลงัไดร้บัการพิจารณาให้ตดั

รายการออกจากบญัชีนั้นเขา้เงือ่นไขตามขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้  
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3.2.2.1.1 ส่วนทีก่ าลงัไดร้บัการพจิารณาดงักล่าวนั้นประกอบดว้ยเพียงกระแส

เงินสดที่ระบุไวอ้ย่างเฉพาะเจาะจงจากสินทรพัยท์างการเงิน (หรือ

กลุ่มของสินทรพัยท์างการเงินที่คลา้ยคลึงกนั) เช่น เมื่อกิจการเขา้

ท าสญัญาเฉพาะอตัราดอกเบี้ ย (an interest rate strip) ซ่ึงท าให้

คู่สญัญาไดร้บัสิทธิในกระแสเงินสดจากดอกเบี้ ยดงักล่าว แต่ไม่มี

สิทธิในกระแสเงินสดจากเงินตน้ของตราสารหนี้ น ั้น กระแสเงินสด

จากดอกเบี้ ยจะตอ้งถอืปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่3.2.3 ถงึ 3.2.9  

3.2.2.1.2 ส่วนที่ก าลงัไดร้บัการพิจารณาดงักล่าวนั้นประกอบดว้ยเพียงส่วน

แบ่งเต็มตามสดัส่วน (fully proportionate) (ตามส่วน (pro rata)) 

ของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของ

สินทรพัยท์างการเงินที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั) เช่น เมือ่กิจการเขา้

ท าสญัญาซ่ึงท าใหคู่้สญัญามีสิทธิในสดัส่วนรอ้ยละ 90 ของกระแส

เงินสดทั้งหมดจากตราสารหนี้  ย่อหนา้ที่ 3.2.3 ถึง 3.2.9 จะน ามา

ถือปฏิบติัส าหรบัรอ้ยละ 90 ของกระแสเงินสดนั้น หากมีคู่สญัญา

มากกว่าหนึง่ราย คู่สญัญาแต่ละรายไม่จ าเป็นตอ้งมีส่วนแบ่งตาม

สดัส่วนของกระแสเงินสด ถา้กิจการที่เป็นผูโ้อนมีสิทธิในส่วนแบ่ง

เต็มตามสดัส่วน (fully proportionate) 

3.2.2.1.3 ส่วนที่ก าลงัไดร้บัการพิจารณาดงักล่าวนั้นประกอบดว้ยเพียงส่วน

แบ่งเต็มตามสดัส่วน (fully proportionate) (ตามส่วน (pro rata)) 

ของกระแสเงินสดที่ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงจากสินทรพัยท์าง

การเงิน (หรือกลุ่มของสินทรพัยท์างการเงินที่มีลกัษณะคลา้ยคลึง

กนั) ตวัอย่างเช่น เมื่อกิจการเขา้ท าสญัญาซ่ึงท าใหคู่้สญัญาไดร้บั

สิทธิในสดัส่วนรอ้ยละ 90 ของกระแสเงินสดที่เป็นดอกเบี้ ยจาก

สินทรพัยท์างการเงิน ย่อหนา้ที่ 3.2.3 ถึง 3.2.9 จะน ามาถือปฏิบติั

ส าหรับร้อยละ 90 ของกระแสเงินสดที่เป็นดอกเบี้ ยนั้น หากมี

คู่สญัญามากกว่าหนึ่งราย คู่สญัญาแต่ละรายไม่จ าเป็นตอ้งมีส่วน

แบ่งตามสดัส่วนของกระแสเงินสดที่ระบุไวอ้ย่างเฉพาะเจาะจง ถา้

กิจการที่ เ ป็นผู ้โอนมี สิทธิในส่วนแบ่งเต็มตามสัดส่วน ( fully 

proportionate) 

3.2.2.2 ในกรณีอื่นๆ ใหน้ าย่อหนา้ที ่3.2.3 ถงึ 3.2.9 มาถือปฏิบติักบัสินทรพัยท์างการเงิน

ทั้ งจ านวน (หรือกลุ่มของสินทรัพยท์างการเงินที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัทั้ ง

จ านวน) เช่น เมือ่กิจการโอน (1) สิทธิในการรบักระแสเงินสดรอ้ยละ 90 แรก

สุดหรือหลงัสุดของเงินที่ไดจ้ากสินทรพัยท์างการเงิน (หรือกลุ่มของสินทรพัย์
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ทางการเงิน) หรือ (2) สิทธิในกระแสเงินสดรอ้ยละ 90 จากกลุ่มลูกหนี้  แต่

กิจการใหก้ารค ้ าประกนัเพือ่ชดเชยผลขาดทุนดา้นเครดิตใหแ้ก่ผูซ้ื้อเป็นจ านวน

ไม่เกินรอ้ยละ 8 ของจ านวนเงินตน้ของลูกหนี้   โดยใหน้ าย่อหนา้ที่ 3.2.3 ถึง 

3.2.9 มาปฏิบติักบัสินทรพัยท์างการเงิน (หรือกลุ่มของสินทรพัยท์างการเงินที่

มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั) ทั้งจ านวน 

ในย่อหนา้ที่ 3.2.3 ถึง 3.2.12 ค าว่า “สินทรัพยท์างการเงิน” หมายถึง ส่วนหนึ่งของ

สินทรพัยท์างการเงิน (หรือส่วนหนึง่ของกลุ่มของสินทรพัยท์างการเงินที่มีลกัษณะคลา้ยคลึง

กนั) ตามที่ระบุในย่อหนา้ที่ 3.2.2.1 หากไม่ใช่กรณีดงักล่าวจะหมายถึงสินทรพัยท์าง

การเงิน (หรือกลุ่มของสินทรพัยท์างการเงินทีม่ีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั) ทั้งจ านวน 

 

3.2.3 กิจการตอ้งตดัรายการสินทรพัยท์างการเงินออกจากบญัชี เฉพาะเมื่อมีเหตุการณต่์อไปนี้

เกิดข้ึน  

3.2.3.1 สิทธิตามสญัญาทีจ่ะไดร้บักระแสเงินสดจากสินทรพัยท์างการเงินไดส้ิ้นสุด หรือ 

3.2.3.2 กิจการไดโ้อนสินทรพัยท์างการเงินตามที่ระบุในย่อหนา้ที่ 3.2.4 และ 3.2.5 

และการโอนนั้นเขา้เงือ่นไขการตดัรายการออกจากบญัชีตามขอ้ก าหนดที่ระบุใน

ย่อหนา้ที ่3.2.6 

(ดูย่อหนา้ที ่3.1.2 ส าหรบัวิธีปกติในการขายสินทรพัยท์างการเงิน) 

 

3.2.4 กิจการไดโ้อนสินทรพัยท์างการเงิน ก็ต่อเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้   

3.2.4.1 กิจการไดโ้อนสิทธิตามสญัญาในการรบักระแสเงินสดจากสินทรพัยท์างการเงิน

นั้น หรือ 

3.2.4.2 กิจการยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิตามสญัญาในการรบักระแสเงินสดจากสินทรพัยท์าง

การเงิน แต่รบัภาระผูกพนัตามสญัญาที่จะจ่ายกระแสเงินสดนั้นใหก้บัผูร้บัราย

ใดรายหนึง่หรือมากกว่าหนึง่ราย ตามขอ้ตกลงที่เป็นไปตามเงือ่นไขในย่อหนา้ที ่

3.2.5 

  

3.2.5  เมื่อกิจการยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิตามสญัญาที่จะไดร้บักระแสเงินสดจากสินทรพัยท์างการเงิน 

(“สินทรพัยเ์ดิม”) แต่รบัภาระผูกพนัตามสญัญาที่จะตอ้งจ่ายช าระกระแสเงินสดนั้นใหก้บั

กิจการใดกิจการหนึ่งหรือหลายกิจการ (“ผูร้บัคนสุดทา้ย”) จะถือว่ารายการดงักล่าวเป็น

การโอนสินทรพัยท์างการเงิน ก็ต่อเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขทั้งสามขอ้ดงัต่อไปนี้   

3.2.5.1 กิจการไม่มีภาระผูกพนัที่จะตอ้งจ่ายเงินใหก้บัผูร้บัคนสุดทา้ย หากกิจการไม่

สามารถเก็บจ านวนเงินที่เท่ากนัไดจ้ากสินทรพัยเ์ดิมนั้น หากมีการใหเ้งินกูย้ืม

ระยะสั้นแก่ผูร้บัคนสุดทา้ย กิจการมีสิทธิที่จะเรียกคืนเงินใหกู้ย้ืมไดท้ั้งจ านวน
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รวมทั้งดอกเบี้ ยคา้งรบัตามอตัราดอกเบี้ ยในตลาด การใหกู้ย้ืมดงักล่าวไม่ถือว่า

เป็นการผดิเงือ่นไขนี้  

3.2.5.2 สญัญาโอนมีเงื่อนไขห้ามกิจการขายสินทรพัยเ์ดิมหรือวางสินทรพัยเ์ดิมเป็น

หลกัประกนั นอกจากใชเ้ป็นหลกัประกนัให้แก่ผูร้บัคนสุดทา้ยส าหรับภาระ

ผูกพนัทีจ่ะจ่ายกระแสเงินสดใหแ้ก่ผูร้บัคนสุดทา้ย 

3.2.5.3 กิจการมีภาระผูกพนัที่จะตอ้งส่งมอบกระแสเงินสดทั้งหมดที่กิจการเก็บแทน

ผูร้บัคนสุดทา้ยใหก้บัผูร้บัคนสุดทา้ยโดยไม่ล่าชา้อย่างมีนยัส าคญั นอกจากนั้น 

กิจการไม่มีสิทธิที่จะน ากระแสเงินสดที่ไดร้บัไปลงทุน เวน้แต่เป็นการลงทุนใน

เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด (ตามที่ระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่

7 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง งบกระแสเงินสด) ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ จากวนัที่

เก็บเงินไดจ้นถงึวนัทีม่ีการก าหนดใหส่้งมอบเงินใหผู้ร้บัคนสุดทา้ย และมีการส่ง

มอบดอกเบี้ ยรบัใดๆ ทีเ่กิดจากการลงทุนนั้นใหก้บัผูร้บัคนสุดทา้ย 

 

3.2.6 เมื่อกิจการโอนสินทรพัยท์างการเงิน (ดูย่อหนา้ที่ 3.2.4) กิจการตอ้งพิจารณาว่ากิจการ 

ยงัคงไวซ่ึ้งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินทรพัยท์างการเงินไวเ้พียงใด 

โดยมีประเด็นในการพจิารณาดงันี้   

3.2.6.1 ถา้กิจการไดโ้อนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั้งหมดอย่าง

มีนยัส าคัญของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น กิจการต้องตัดรายการสินทรัพย์

ทางการเงินนั้นออกจากบญัชี และบนัทึกเป็นสินทรพัยห์รือหนี้ สินแยกต่างหาก

ส าหรบัสิทธิหรือภาระผูกพนัทีเ่กิดข้ึนหรือทีย่งัคงไวจ้ากการโอน 

3.2.6.2 ถา้กิจการยงัคงไวซ่ึ้งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมด

อย่างมีนยัส าคัญของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น กิจการต้องบันทึกรายการ

สินทรพัยท์างการเงินนั้นต่อไป 

3.2.6.3 ถา้กิจการไม่ไดโ้อนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็น

เจ้าของทั้ งหมดอย่างมีนยัส าคัญของสินทรัพยท์างการเงินนั้น กิจการต้อง

พจิารณาว่ากิจการยงัคงมีการควบคุมในสินทรพัยท์างการเงินนั้นอยู่หรือไม่ โดย

มีประเด็นในการพจิารณาดงันี้  

3.2.6.3.1 ถา้กิจการไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการควบคุม กิจการตอ้งตดัรายการสินทรพัย์

ทางการเงินนั้นออกจากบญัชี และรบัรูแ้ยกต่างหากเป็นสินทรพัย์

หรือหนี้ สินส าหรบัสิทธิหรือภาระผูกพนัที่เกิดข้ึนหรือที่ยงัคงไวจ้าก

การโอน 
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3.2.6.3.2 ถ้ากิจการยังคงไว้ซ่ึงการควบคุม กิจการต้องบันทึกรายการ

สินทรพัยท์างการเงินนั้นต่อไปเท่าที่กิจการยงัคงมีความเกี่ยวขอ้ง

ต่อเนือ่งในสินทรพัยท์างการเงินนั้น (ดูย่อหนา้ที ่3.2.16) 

 

3.2.7 การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน (ดูย่อหน้าที่ 3.2.6) จะมีการประเมินโดยการเปรียบเทียบ

ระหว่างความเสี่ยงต่อความผันผวนของจ านวนและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดสุทธิของ

สินทรัพย์ที่โอนของกิจการทั้งก่อนและหลังการโอน กิจการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของ

ความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมีนัยส าคัญของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น หากการโอนไม่ท าให้ความ

เสี่ยงต่อความผันผวนในมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตจากสินทรัพย์ทางการเงิน

น้ันมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ (เช่น กิจการขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยมีสัญญาในการ

ซ้ือคืนในราคาที่ก  าหนดไว้แน่นอน หรือที่ราคาขายสินทรัพย์ทางการเงินบวกด้วยผลตอบแทนของ

ผู้ให้กู้ยืม) กิจการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมี

นัยส าคัญของสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน หากความเสี่ยงที่กิจการมีจากความผันผวนในมูลค่า

ปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตจากสินทรัพย์ทางการเงินนั้นไม่มีนัยส าคัญอีกต่อไปเมื่อ

เปรียบเทยีบกับความผันผวนรวมในมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตของสินทรัพย์

ทางการเงิน (เช่น กิจการขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยเหลือเพียงสิทธิที่จะซ้ือคืนด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ณ วันที่มีการซ้ือคืน หรือกิจการได้โอนส่วนแบ่งเตม็ตามสัดส่วน (fully proportionate) 

ของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนที่มีมูลค่าสูงกว่า (a larger financial asset) ใน

ข้อตกลง เช่น การโอนขายต่อเงินให้สินเช่ือโดยผู้ขายด้อยสิทธิในส่วนที่คงเหลือ ซ่ึงเข้าเง่ือนไข

ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 3.2.5) 

  

3.2.8 บ่อยคร้ังที่รายการที่เกิดข้ึนจะมีความชัดเจนว่ากิจการได้โอนหรือยังคงไว้ซ่ึงความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมีนัยส าคัญและไม่มีความจ าเป็นที่ต้องท าการ

ค านวณใดๆ ในบางกรณีจะมีความจ าเป็นที่จะค านวณและเปรียบเทยีบความเสี่ยงของกิจการต่อ

ความผันผวนของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตทั้งก่อนและหลังการโอน โดย

การค านวณและการเปรียบเทียบท าโดยใช้อัตราดอกเบ้ียตลาดในปัจจุบันที่เหมาะสมเป็นอัตรา

คิดลด ความผันผวนในกระแสเงินสดสุทธิที่อาจจะเกิดข้ึนอย่างสมเหตุสมผลในทุกกรณีจะมีการ

พิจารณาโดยให้น า้หนักกบัผลลัพธท์ี่มีโอกาสเกดิข้ึนได้มากกว่า  

 

3.2.9 การพิจารณาว่ากิจการยังคงมีการควบคุม (ดูย่อหน้าที่ 3.2.6.3) สินทรัพย์ที่โอนหรือไม่น้ัน

ขึ้ นอยู่กับความสามารถของผู้รับโอนในการขายสินทรัพย์ หากผู้รับโอนมีความสามารถในทาง

ปฏบัิติที่จะขายสินทรัพย์น้ันทั้งจ านวนให้กับบุคคลที่สามซ่ึงไม่มีความเกี่ยวข้องกัน และสามารถ

ท าได้เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่จ าเป็นต้องก าหนดข้อจ ากัดในการโอนเพ่ิมเติม จะถือว่ากิจการไม่มี

การควบคุม ส่วนในกรณีอื่นๆ นอกจากน้ีจะถือว่ากจิการยังคงมีการควบคุม  
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การโอนทีเ่ขา้เงือ่นไขเป็นการตดัรายการออกจากบญัชี  

 

3.2.10 ถา้กิจการโอนสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงการโอนนั้นเข้าเงื่อนไขการตัดรายการสินทรัพย์

ทางการเงินออกจากบญัชีทั้งจ านวน และยงัคงสิทธิการใหบ้ริการสินทรพัยท์างการเงินโดย

ไดร้บัค่าตอบแทน กิจการตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยห์รือหนี้ สินทีเ่กิดจากการใหบ้ริการส าหรบัสญัญา

บริการนั้น หากคาดว่าค่าตอบแทนที่จะไดร้บัจะไม่สามารถชดเชยค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการ

ของกิจการไดอ้ย่างเพยีงพอ กิจการตอ้งรบัรูห้นี้ สินที่เกิดจากภาระผูกพนัในการใหบ้ริการนั้น

ดว้ยมูลค่ายุติธรรม หากคาดว่าค่าตอบแทนที่จะไดร้บัจะสูงกว่าค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการ 

กิจการตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยที์่เกิดจากการใหบ้ริการดว้ยจ านวนที่ก าหนดจากการปันส่วนมูลค่า

ตามบญัชีของสินทรพัยท์างการเงินส่วนที่มีมูลค่าสูงกว่า (a larger financial asset) ตาม

ขอ้ก าหนดทีร่ะบุในย่อหนา้ที ่3.2.13  

 

3.2.11 ในกรณีทีก่ารโอนท าใหสิ้นทรพัยท์างการเงินถูกตดัออกจากบญัชีทั้งจ านวน แต่การโอนส่งผล

ใหก้ิจการไดม้าซ่ึงสินทรพัยท์างการเงินใหม่ หนี้ สินทางการเงินใหม่ หรือหนี้ สินที่เกิดจากการ

ใหบ้ริการ กิจการตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยท์างการเงินใหม่ หนี้ สินทางการเงินใหม่ หรือหนี้ สินที่เกิด

จากการใหบ้ริการดงักล่าวดว้ยมูลค่ายุติธรรม  

 

3.2.12 ในการตดัรายการสินทรพัยท์างการเงินออกจากบญัชีทั้ งจ านวน ผลต่างที่ เกิดจากมูลค่า

ระหว่าง  

3.2.12.1 มูลค่าตามบญัชี (วดัมูลค่า ณ วนัทีต่ดัรายการออกจากบญัชี) และ 

3.2.12.2 สิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บั (รวมถงึสินทรพัยใ์หม่ทีไ่ดม้าหกัดว้ยหนี้ สินใหม่ทีเ่กิดข้ึน) 

ตอ้งมีการรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน 

3.2.13 หากสินทรพัยที์่โอนเป็นส่วนหนึง่ของสินทรพัยท์างการเงินส่วนที่มีมูลค่าสูงกว่า (a larger 

financial asset) (เช่น เมื่อกิจการโอนกระแสเงินสดของดอกเบี้ ย ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ 

ตราสารหนี้  ดูย่อหนา้ที่ 3.2.2.1) และส่วนที่ถูกโอนนั้นเขา้เงือ่นไขการตดัรายการออกจาก

บญัชีทั้งจ านวน มูลค่าตามบญัชีเดิมของสินทรพัยท์างการเงินส่วนที่มีมูลค่าสูงกว่า (a larger 

financial asset) ตอ้งมีการปันส่วนระหว่างส่วนที่จะตอ้งรบัรูร้ายการต่อไป และส่วนที่จะตอ้ง

ตดัรายการออกจากบญัชี โดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของแต่ละส่วน ณ วนัที่โอน เพือ่

วตัถุประสงคน์ี้  จะตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยที์่เกิดจากการที่ยงัคงใหบ้ริการ ซ่ึงถือเป็นส่วนที่มีการ

รบัรูต่้อไป จากผลต่างระหว่าง  

3.2.13.1 มูลค่าตามบญัชี (วดัมูลค่า ณ วนัที่ตดัรายการออกจากบญัชี) ที่ปันส่วนใหก้บั

ส่วนทีจ่ะตอ้งตดัรายการออกจากบญัชี และ 



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก
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3.2.13.2 สิ่งตอบแทนที่ไดร้บัส าหรบัส่วนที่ตดัรายการออกจากบญัชี (รวมถึง สินทรพัยที์่

ไดม้าใหม่หกัดว้ยหนี้ สินใหม่ทีร่บัมา) 

ตอ้งมีการรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน 

 

3.2.14 เม่ือกิจการปันส่วนมูลค่าตามบัญชีเดิมของสินทรัพย์ทางการเงินส่วนที่มีมูลค่าสูงกว่า (a larger 

financial asset) ให้กับส่วนที่จะต้องรับรู้รายการต่อไป และส่วนที่จะต้องตัดรายการออกจาก

บัญชี โดยต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนที่จะต้องรับรู้รายการต่อไป ในกรณีที่กจิการมีประวัติการ

ขายบางส่วนของสนิทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับส่วนที่ยังคงต้องรับรู้รายการต่อไป

หรือมีรายการซ้ือขายอื่นในตลาดส าหรับบางส่วนดังกล่าว ราคาล่าสดุของธุรกรรมที่เกิดข้ึนจริงถือ

เป็นประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่ดีที่สุดส าหรับส่วนที่ยังคงต้องรับรู้รายการต่อไป ในกรณีที่ไม่มี

ราคาเสนอซ้ือขายหรือไม่มีรายการซ้ือขายในตลาดล่าสดุที่จะแสดงถึงมูลค่ายุติธรรมส าหรับส่วนที่

ยังคงต้องรับรู้รายการต่อไป ประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่ ดีที่สุดคือผลต่างระหว่างมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินส่วนที่มีมูลค่าสูงกว่า (a larger financial asset) ทั้งจ านวน 

และสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากผู้รับโอนส าหรับบางส่วนที่มีการตัดรายการออกจากบัญชี  

 

การโอนทีไ่ม่เขา้เงือ่นไขเป็นการตดัรายการออกจากบญัชี 

 

3.2.15 ถา้การโอนไม่ไดส่้งผลใหม้ีการตดัรายการออกจากบญัชี เนือ่งจากกิจการยงัคงไวซ่ึ้งความ

เสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้ งหมดอย่างมีนยัส าคญัในสินทรพัยที์่โอน 

กิจการตอ้งรบัรูร้ายการสินทรพัยที์่โอนต่อไปทั้งจ านวน และตอ้งรบัรูห้นี้ สินทางการเงิน

ส าหรบัสิ่งตอบแทนที่ไดร้บั และในรอบระยะเวลาบญัชีหลงัจากนั้นกิจการตอ้งรบัรูร้ายไดใ้ด

ก็ตามที่เกิดข้ึนจากสินทรพัยที์่โอน และค่าใชจ่้ายใดก็ตามที่เกิดข้ึนจากหนี้ สินทางการเงิน

ดงักล่าว  

ความเกีย่วขอ้งต่อเนือ่งในสินทรพัยที์โ่อน 

 

3.2.16 ถา้กิจการไม่ไดโ้อนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ

ทั้งหมดอย่างมีนยัส าคญัของสินทรพัยที์่โอน และยงัคงมีการควบคุมสินทรพัยที์่โอน กิจการ

ยงัคงตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยที์่โอนต่อไปตามขอบเขตของความเกีย่วขอ้งต่อเนือ่งในสินทรพัยน์ ั้น 

โดยขอบเขตของความเกีย่วขอ้งต่อเนือ่งของกิจการในสินทรพัยที์โ่อน คือ ขอบเขตของฐานะ

เปิดต่อความเสีย่งทีก่ิจการมีจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่าของสินทรพัยที์โ่อน เช่น  

3.2.16.1 ในกรณีทีค่วามเกีย่วขอ้งต่อเนือ่งของกิจการอยู่ในรูปของการค ้ าประกนัสินทรพัย์

ที่โอน  ขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเนื่องของกิจการ   คือ  มูลค่าที่ต า่กว่า
ระหว่าง (1)  จ านวนเงินของสินทรพัย  ์ และ (2)  จ านวนเงินสูงสุดของสิ่งตอบ
แทนทีไ่ดร้บัซ่ึงกิจการอาจถูกเรียกใหช้ าระคืน (จ านวนเงินทีค่ ้ าประกนั) 



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก
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3.2.16.2 ในกรณีที่ความเกี่ยวขอ้งต่อเนือ่งของกิจการอยู่ในรูปของสญัญาสิทธิซ่ึงกิจการ

เป็นผูอ้อก หรือสิทธิที่กิจการซ้ือมา (หรือเป็นทั้งสองอย่าง) บนสินทรพัยที์่โอน 

ขอบเขตของความเกี่ยวขอ้งต่อเนือ่งของกิจการ คือ จ านวนเงินของสินทรพัย์ที่

โอนซ่ึงกิจการอาจซ้ือคืน อย่างไรก็ตาม ในกรณีของการออกสิทธิที่จะขาย

สินทรพัยซ่ึ์งมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ขอบเขตของความเกี่ยวขอ้ง

ต่อเนือ่งของกิจการจะมีการจ ากดัที่มูลค่าที่ต า่กว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรพัยที์โ่อน และราคาใชสิ้ทธิ (ดูย่อหนา้ที ่ข3.2.13) 

3.2.16.3 ในกรณีที่ความเกี่ยวขอ้งต่อเนือ่งของกิจการอยู่ในรูปของสญัญาสิทธิที่จะช าระ

ดว้ยเงินสดหรือประมาณการหนี้ สินที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัในสินทรพัยที์่โอน 

ขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเนื่องของกิจการ จะมีการวัดมูลค่าดว้ยวิธี

เดียวกนักบัสญัญาสิทธิที่ไม่ไดจ่้ายช าระดว้ยเงินสด ตามที่ก าหนดในย่อหนา้ที ่

3.2.16.2 ขา้งตน้ 

 

3.2.17 ในกรณีที่กิจการยงัคงรบัรูสิ้นทรพัยต่์อไปตามขอบเขตของความเกี่ยวขอ้งต่อเนือ่ง กิจการ

ตอ้งรบัรูห้นี้ สินที่เกี่ยวขอ้งดว้ย แมว่้าจะมีขอ้ก าหนดในการวดัมูลค่าอื่นๆ ในแนวปฏิบติั

ทางการบญัชีฉบบันี้  สินทรพัยที์่โอนและหนี้ สินที่เกีย่วขอ้งจะตอ้งมีการวดัมูลค่าตามเกณฑที์่

สะทอ้นสิทธิและภาระผูกพนัทีก่ิจการยงัคงไว ้หนี้ สินทีเ่กีย่วขอ้งจะมีการวดัมูลค่าดว้ยวิธีที่ท า

ใหมู้ลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรพัยที์โ่อนและหนี้ สินทีเ่กีย่วขอ้ง เท่ากบั  

3.2.17.1 ราคาทุนตดัจ าหน่ายของสิทธิและภาระผูกพนัที่กิจการยงัคงไว ้ถา้สินทรพัยที์่

โอนนั้นวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย หรือ 

3.2.17.2 มูลค่ายุติธรรมของสิทธิและภาระผูกพนัที่กิจการยงัคงไว ้เมื่อมีการวดัมูลค่า

แยกแต่ละรายการ ถา้สินทรพัยที์โ่อนนั้นวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

3.2.18 กิจการตอ้งรบัรูร้ายไดที้่เกิดข้ึนจากสินทรพัยที์่โอนตามขอบเขตของความเกีย่วขอ้งต่อเนือ่ง 

และตอ้งรบัรูค่้าใชจ่้ายทีเ่กิดข้ึนจากหนี้ สินทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

3.2.19 ส าหรบัการวดัมูลค่าในภายหลงั ตอ้งรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยที์่

โอน และหนี้ สินทีเ่กีย่วขอ้งใหส้อดคลอ้งกบัแต่ละประเภทรายการตามขอ้ก าหนดในย่อหนา้ที ่

5.6.1 โดยตอ้งไม่หกักลบลบกนั 

 

3.2.20 หากขอบเขตของความเกี่ยวขอ้งต่อเนื่องของกิจการเป็นเพียงส่วนหนึง่ของสินทรพัยท์าง

การเงิน (เช่น เมื่อกิจการยงัคงสิทธิเลือกที่จะซ้ือคืนสินทรพัยที์่โอนบางส่วน หรือยงัคงมี

ผลประโยชนเ์หลืออยู่ซ่ึงไม่ส่งผลใหก้ิจการยงัคงไวซ่ึ้งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความ

เป็นเจา้ของทั้งหมดอย่างมีนยัส าคญัและกิจการยงัคงไวซ่ึ้งการควบคุม) กิจการตอ้งปันส่วน



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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มูลค่าตามบญัชีเดิมของสินทรพัยท์างการเงินระหว่างส่วนทีย่งัคงตอ้งรบัรูต่้อไปตามขอบเขต

ของความเกี่ยวขอ้งต่อเนื่อง และส่วนที่ไม่ตอ้งรบัรูอี้กต่อไปโดยพิจารณามูลค่ายุติธรรมที่

เกีย่วขอ้งกบัส่วนเหล่านั้น ณ วนัทีม่ีการโอน เพือ่วตัถุประสงคน์ี้  ขอ้ก าหนดที่ระบุในย่อหนา้ที ่

3.2.14 จะมีการน ามาถอืปฏิบติั โดยผลต่างของมูลค่าต่อไปนี้   

3.2.20.1 มูลค่าตามบญัชี (วดัมูลค่า ณ วนัที่ตดัรายการออกจากบญัชี) ที่ปันส่วนใหก้บั

ส่วนทีไ่ม่ตอ้งรบัรูอี้กต่อไป และ 

3.2.20.2  สิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัส าหรบัส่วนทีไ่ม่ตอ้งรบัรูต่้อไป 

ตอ้งมีการรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน 

 

3.2.21 ถ้าสนิทรัพย์ที่โอนมีการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย ทางเลือกตามแนวปฏบัิติทางการบัญชี

ฉบับน้ีที่อนุญาตให้กิจการรับรู้หน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนน้ันไม่

สามารถน ามาปฏบัิติกบัหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องน้ี  

 

การโอนทุกประเภท 

 

3.2.22 ถา้สินทรพัยที์โ่อนยงัคงมีการรบัรูต่้อไป สินทรพัยแ์ละหนี้ สินที่เกีย่วขอ้งตอ้งไม่น ามาหกักลบ

กนั ในท านองเดียวกนักิจการตอ้งไม่หกักลบรายไดที้่เกิดข้ึนจากสินทรพัยที์่โอนกบัค่าใชจ่้าย

ที่เกิดข้ึนจากหนี้ สินที่เกี่ยวขอ้ง (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการ

ส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน ย่อหนา้ที ่42 (เมือ่มีการประกาศใช)้)  

 

3.2.23 ถา้ผูโ้อนมอบหลกัประกนัที่ไม่ใช่เงินสด (เช่น ตราสารหนี้ หรือตราสารทุน) ใหก้บัผูร้บัโอน 

วิธีการบญัชีที่ใชส้ าหรบัหลกัประกนัของผูโ้อนและผูร้บัโอนจะข้ึนอยู่กบัการพิจารณาว่าผูร้บั

โอนมีสิทธิทีจ่ะน าหลกัประกนันั้นไปขายหรือวางเป็นประกนัอีกทอดหนึง่หรือไม่ และผูโ้อนได้

ปฏิบติัผิดสญัญาแลว้หรือไม่ ผูโ้อนและผูร้บัโอนตอ้งบนัทึกบญัชีหลกัประกนัตามขอ้ก าหนด

ทีร่ะบุดงัต่อไปนี้   

3.2.23.1  ถา้ผูร้บัโอนมีสิทธิตามสญัญาหรือตามธรรมเนียมปฏิบติัที่จะน าหลกัประกนัไป

ขายหรือวางเป็นประกนัอีกทอดหนึ่ง เช่นนี้  ผูโ้อนตอ้งจัดประเภทสินทรัพย์

รายการนั้นใหม่ในงบแสดงฐานะการเงิน (เช่น สินทรพัยที์่ใหย้ืม ตราสารทุนที่

วางเป็นประกนั หรือลูกหนี้ ซ้ือคืน) โดยแสดงแยกต่างหากจากสินทรพัยอื์่น 

3.2.23.2  ถา้ผูร้บัโอนขายหลกัประกนัทีไ่ดร้บัมา ผูร้บัโอนตอ้งรบัรูร้ายรบัจากการขาย และ

รบัรูห้นี้ สินจากภาระผูกพนัที่ตอ้งส่งคืนหลกัประกนัดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

3.2.23.3  ถา้ผูโ้อนปฏิบติัผดิสญัญาและไม่มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหลกัประกนัคืน ผูโ้อนตอ้งตดั

รายการหลกัประกนันั้นออกจากบญัชี และผูร้บัโอนตอ้งรบัรูร้ายการหลกัประกนั

เป็นสินทรพัยโ์ดยวดัมูลค่าเมื่อเริ่มแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม หรือ ในกรณีที่ผูร้บั
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โอนไดข้ายหลกัประกนัดงักล่าวไปแลว้ ผูร้บัโอนตอ้งตดัรายการภาระผูกพนัที่

จะตอ้งส่งคืนหลกัประกนัออกจากบญัชี 

3.2.23.4  ทั้งนี้  ยกเวน้ที่ไดก้ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 3.2.23.3 ผูโ้อนยงัคงตอ้งบนัทึก

หลกัประกนัเป็นสินทรพัย ์และผูร้บัโอนตอ้งไม่รบัรูห้ลกัประกนัเป็นสินทรพัย ์

 

3.3 การตดัรายการหนี้ สินทางการเงิน 

 

3.3.1 กิจการตอ้งตดัรายการหนี้ สินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหนี้ สินทางการเงิน) ออกจาก 

งบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะเมือ่หนี้ สินทางการเงินนั้นส้ินสุดลง เช่น เมือ่ภาระผูกพนัที่ระบุ

ในสญัญาไดม้ีการปฏิบติัตามแลว้ ไดม้ีการยกเลิก หรือส้ินสุด  

 

3.3.2 การแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ ที่มีความแตกต่างในเงื่อนไขอย่างมีนยัส าคญัระหว่างผูกู้แ้ละ 

ผูใ้หกู้ ้ตอ้งถือว่าหนี้ สินทางการเงินเดิมนั้นไดส้ิ้นสุดลง และตอ้งรบัรูห้นี้ สินทางการเงินใหม่ 

ในท านองเดียวกนั การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในขอ้ตกลงของหนี้ สินทางการเงินที่มี

อยู่ในปัจจุบนัทั้งจ านวนหรือบางส่วนของหนี้ สินนั้น (ไม่ว่าจะเกิดข้ึนเพราะปัญหาทางการเงิน

ของลูกหนี้ หรือไม่ก็ตาม) จะตอ้งมีการบนัทึกบญัชีรายการหนี้ สินทางการเงินเดิมที่ไดส้ิ้นสุด

ลง และตอ้งบนัทึกบญัชีรบัรูห้นี้ สินทางการเงินใหม่  

3.3.3 ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของหนี้ สินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหนี้ สินทาง

การเงิน) ที่ส้ินสุดลง หรือที่ไดโ้อนใหก้บับุคคลอื่น และสิ่งตอบแทนที่ตอ้งจ่ายซ่ึงรวมถึง 

สินทรพัยที์ไ่ม่ใช่เงินสดทีม่ีการโอนไป หรือหนี้ สินทีร่บัมา ตอ้งรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน  

 

3.3.4 หากกิจการซ้ือคืนหน้ีสินทางการเงินบางส่วน กิจการต้องปันส่วนมูลค่าตามบัญชีเดิมของหน้ีสิน

ทางการเงินระหว่างส่วนที่ยังคงรับรู้และส่วนที่มีการตัดรายการออกจากบัญชี โดยอ้างอิงจาก

มูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องกบัส่วนของหน้ีสนิทางการเงินเหล่าน้ัน ณ วันที่มีการซ้ือคืน ผลแตกต่าง

ระหว่าง (1) มูลค่าตามบัญชีที่ปันส่วนให้กับส่วนที่มีการตัดรายการออกจากบัญชี และ (2) สิ่ง

ตอบแทนที่จ่าย ซ่ึงรวมถึง สินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่ได้โอนไปหรือหน้ีสินที่รับมา ส าหรับส่วนที่มี

การตัดรายการออกจากบัญชี ต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
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บทที ่4 การจดัประเภทรายการ 

 

4.1 การจดัประเภทสินทรพัยท์างการเงิน 

 

4.1.1  ในกรณทีีไ่ม่ไดน้ าย่อหนา้ที่ 4.1.8 มาถือปฏิบัติ กิจการตอ้งจัดประเภทสินทรัพยท์างการเงิน 

ณ วันทีกิ่จการไดม้า ดังต่อไปน้ี  

4.1.1.1 หลกัทรัพยเ์พือ่คา้  

4.1.1.1.1 ตราสารทุน 

4.1.1.1.2 ตราสารหนี้  

4.1.1.2 หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  

4.1.1.2.1 ตราสารทุน 

4.1.1.2.2 ตราสารหนี้  

4.1.1.3    ตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบก าหนด  

4.1.1.4 ลกูหน้ีและเงินใหกู้ย้มื 

4.1.1.5 ตราสารอนุพนัธ์ 

 ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องทบทวนความเหมาะสมในการจัดประเภท

สินทรัพยท์างการเงินทีแ่สดงไวแ้ต่เดิม 

 

4.1.2 สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวัดมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หากสินทรัพย์

ทางการเงินนัน้ไม่ไดม้กีารวัดมลูค่าตามย่อหนา้ที ่4.1.1  

4.1.3  ตามปกติการค้าหลักทรัพย์เป็นการที่กิจการเข้าท าการซ้ือขายหลักทรัพย์ที่มีสภาพซ้ือง่ายขาย

คล่องและสามารถเปล่ียนมือได้บ่อย ดังน้ัน หลักทรัพย์เพ่ือค้าจึงหมายถึง หลักทรัพย์ที่กิจการถือ

ไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการหาก าไรจากการขึ้ นลงของราคาในช่วงเวลาสั้นๆ โดยจัดรวมเป็นก ลุ่ม

หลักทรัพย์ซ่ึงกิจการเจาะจงถือไว้เพ่ือค้า ท าให้หลักทรัพย์ในกลุ่มมีการหมุนเวียนอย่างต่อเน่ือง 

หลักฐานที่แสดงให้เหน็ว่าหลักทรัพย์ที่กิจการได้มาเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้า ได้แก่ การที่กิจการท า

การซ้ือขายกลุ่มหลักทรัพย์อย่างสม ่าเสมอจนมีรูปแบบที่ ชัดเจนว่าหลักทรัพย์ในกลุ่มมีการ

หมุนเวียนเพ่ือท าก าไรช่วงสั้นอย่างแน่นอน หลักทรัพย์ดังกล่าวแตกต่างจากหลักทรัพย์เผื่อขาย 

ซ่ึงเป็นหลักทรัพย์ที่กิจการถือไว้เพ่ือการอื่นโดยมิได้มีวัตถุประสงค์หลักที่จะค้าหลักทรัพย์น้ัน 

แม้ว่ากิจการจะเตม็ใจขายหลักทรัพย์ดังกล่าวทันทีที่โอกาสอ านวย ดังน้ันหลักทรัพย์ที่กิจการ

ได้มาโดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน ต้องจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผ่ือขายในทนัท ี 

 

4.1.4  กิจการจะจัดประเภทตราสารหน้ีเป็นตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนดกต่็อเม่ือกิจการมีความ

ตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือตราสารดังกล่าวไปจนครบก าหนด โดยที่กิจการจะไม่

ขายตราสารดังกล่าวก่อนครบก าหนดหรือจะไม่โอนเปล่ียนประเภทตราสารดังกล่าวเว้นแต่จะเกิด
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สถานการณ์ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 4.1.5 กิจการจะต้องทบทวนความต้ังใจที่จะถือตราสารหน้ี

ที่จะถือจนครบก าหนดทุกรายการเพ่ือโอนเปล่ียนประเภทหากกิจการขายหรือโอนเปล่ียน

ประเภทตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนดรายการใดรายการหน่ึงทั้งที่สถานการณ์ในย่อหน้าที่ 

4.1.5 ไม่เกดิขึ้น  

 

4.1.5  การเปล่ียนแปลงสถานการณ์ต่อไปน้ีอาจท าให้กิจการต้องเปล่ียนความต้ังใจที่จะถือตราสารหน้ี

ไปจนครบก าหนดโดยที่ไม่จ าเป็นต้องทบทวนความต้ังใจที่จะถือตราสารหน้ีรายการอื่นไปจนครบ

ก า ห น ด  

การจ าหน่ายหรือโอนเปล่ียนประเภทตราสารหน้ีดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นการกระท าที่สม ่าเสมอกับ

การจัดประเภทที่ท  าไว้เดิม  

4.1.5.1 มีหลักฐานที่แสดงว่าความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารลดลงอย่างเป็นสาระส าคัญ 

4.1.5.2 มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอากรซึ่งเป็นผลให้มีการยกเลิกหรือลดข้อ

ลดหย่อนทางภาษีอากรเกี่ยวกับดอกเบ้ียที่จะได้รับตราสารหน้ีซ่ึงกรณีน้ีไม่เกี่ยวกับ

การเปล่ียนแปลงอตัราภาษีโดยทั่วไป  

4.1.5.3 มีการรวมกิจการหรือจ าหน่ายกิจการที่ส าคัญซ่ึงท าให้กิจการต้องขายหรือโอนตรา

สารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนดเพ่ือให้กิจการรักษาระดับความเสี่ยงในอัตราดอกเบ้ีย

หรือความเสี่ยงด้านเครดิตของกจิการไว้ดังเดิม  

4.1.5.4 มีการเปล่ียนแปลงกฎหมายที่ส่งผลให้กิจการไม่สามารถถือเงินลงทุนบางชนิดไว้ใน

ระดับที่กจิการเคยถือไว้ได้ ท าให้กจิการจ าเป็นต้องจ าหน่ายตราสารหน้ีดังกล่าว  

4.1.5.5    มีการเปล่ียนแปลงข้อก าหนดหรือกฎหมายเกี่ยวกบัการรักษาระดับเงินทุนของกจิการ

ท าให้กจิการต้องลดขนาดลงโดยการขายเงินลงทุนดังกล่าว 

  

นอกจากสถานการณ์ข้างต้น กิจการอาจไม่จ าเป็นต้องทบทวนความต้ังใจหรือความสามารถที่จะ

ถือตราสารหน้ีรายการอื่นไปจนครบก าหนด หากกจิการต้องขายหรือโอนเปล่ียนประเภทตราสาร

หน้ีรายการหน่ึงเน่ืองจากสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ซ่ึงสถานการณ์น้ีเกิดจากเหตุการณ์ที่

ไม่เป็นปกติส าหรับกิจการหรือเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเอกเทศและไม่คาดว่าจะเกิดขึ้ นอีก กิจการ

ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการขายหรือโอนเปล่ียนประเภทตราสารหน้ีดังกล่าวตามข้อก าหนดที่

ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 8.7ง 

4.1.6  กิจการต้องไม่จัดประเภทตราสารหน้ีเป็นตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนดหากกิจการเพียงแต่

ตั้งใจว่าจะถือตราสารหน้ีน้ันไปอย่างไม่มีก าหนด หรือจะถือไว้เผื่อขายภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้   

4.1.6.1  อตัราดอกเบ้ียในตลาดของตราสารหน้ีน้ันเปล่ียนไปท าให้ความเสี่ยงในการช าระหน้ี

สงูขึ้น  
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4.1.6.2  กิจการมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมสภาพคล่อง ตัวอย่างเช่น มีผู้มาขอคืนเงินมัดจ า มีผู้

ต้องการกู้เงินเป็นจ านวนมาก หรือกิจการต้องจ่ายค่าเรียกร้องจากกรมธรรม์

ประกนัภัย  

4.1.6.3  เงินลงทุนที่สามารถใช้ทดแทนตราสารหน้ีดังกล่าวมีอตัราดอกเบ้ียที่จูงใจให้น่าลงทุน

กว่า  

4.1.6.4  มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและแหล่งที่มาของเงินทุน  

4.1.6.5  มีการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน  

 

4.1.7 หากกจิการขายตราสารหน้ีในลักษณะตามข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้  จะถือว่าการขายน้ันกระท าเมื่อ

ครบก าหนด  

4.1.7.1 กิจการขายตราสารหน้ีเมื่อใกล้ถึงวันครบก าหนด หรือใกล้ถึงวันที่ผู้ออกตราสาร

สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนครบก าหนดหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ผู้ออก

ตราสารจะใช้สิทธิไถ่ถอนน้ัน ซ่ึงระยะเวลาจากวันที่ขายถึงวันครบก าหนดใกล้เคียง

กนัจนท าให้ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียไม่เป็นตัวแปรที่ส าคัญในการก าหนดราคา

ของตราสารอกีต่อไป  

4.1.7.2 กิจการขายตราสารหน้ีหลังจากที่ได้รับช าระเงินส่วนใหญ่ของเงินต้นที่คงค้างอยู่ ณ 

วันที่ได้ตราสารมา  

 

ทางเลือกในการก าหนดให้สินทรพัยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน 

 

4.1.8 ถึงแมจ้ะมีขอ้ก าหนดตามย่อหนา้ที่ 4.1.1 ณ วนัที่รบัรูเ้มื่อเริ่มแรก กิจการอาจก าหนดให้

สินทรพัยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หากการก าหนด

ดงักล่าวช่วยขจัดหรือลดความไม่สอดคลอ้งอย่างมีนยัส าคญัในการวดัมูลค่า หรือการรบัรู ้

รายการ (บางครั้งอาจเรียกว่าการไม่สามารถจับคู่ทางบญัชี (accounting mismatch)) ซ่ึง

อาจเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าสินทรพัยห์รือหนี้ สิน หรือการรบัรูก้ าไรและขาดทุนจากรายการ

ดงักล่าวดว้ยเกณฑที์่แตกต่างกนั (ดูย่อหนา้ที่ ข4.1.3 ถึง ข4.1.6) ทั้งนี้ เมือ่ก าหนดแลว้จะ

ไม่สามารถเปลีย่นแปลงไดใ้นภายหลงั  

 

4.2   การจดัประเภทหนี้ สินทางการเงิน 

 

4.2.1 กิจการตอ้งจดัประเภทหนี้ สินทางการเงินทั้งหมด ใหว้ดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยวิธีราคาทุนตดั

จ าหน่าย เวน้แต่  



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก
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4.2.1.1 หน้ีสินทางการเงินที่วัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หนี้ สิน

ดงักล่าวรวมถึงหน้ีสินตราสารอนุพันธ์ต้องวัดมูลค่าในภายหลังดว้ยมูลค่า

ยุติธรรม 

4.2.1.2 หนี้ สินทางการเงินทีเ่กิดข้ึนจากการโอนสินทรพัยท์างการเงินที่ไม่เขา้เงือ่นไขการ

ตดัรายการออกจากบญัชีหรือเกิดข้ึนเมื่อถือปฏิบติัตามเกณฑค์วามเกี่ยวขอ้ง

ต่อเนือ่ง ใหก้ิจการน าย่อหนา้ที่ 3.2.15 และ 3.2.17 มาถือปฏิบติัในการวดั

มูลค่าของหนี้ สินทางการเงินดงักล่าว 

4.2.1.3 สัญญาค ้าประกันทางการเงิน ภายหลงัการรบัรูร้ายการเริ่มแรก ผูค้ ้ าประกนัตาม

สญัญาตอ้ง (ยกเวน้เมื่อถือปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 4.2.1.1 หรือ 4.2.1.2) วดั

มูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่าทีสู่งกว่าระหว่าง 

4.2.1.3.1 จ านวนของค่าเผือ่ผลขาดทุนที่พิจารณาตามที่ก าหนดในบทที่ 5.5 

และ 

4.2.1.3.2 จ านวนที่รับรูเ้มื่อเริ่มแรก (ดูย่อหนา้ที่ 5.1.1) หักรายไดส้ะสม 

(เมื่อเหมาะสม) ที่รบัรูต้ามหลกัการของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลูกคา้ (เมื่อมี

การประกาศใช)้ 

4.2.1.4 ภาระผูกพนัที่จะให้สินเชื่อที่อัตราดอกเบี้ ยต า่กว่าอัตราดอกเบี้ ยตลาด ผูใ้ห้

สินเชื่อดงักล่าวตอ้ง (ยกเวน้เมื่อปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 4.2.1.1) วดัมูลค่าใน

ภายหลงัดว้ยมูลค่าทีสู่งกว่าระหว่าง 

4.2.1.4.1 จ านวนของค่าเผือ่ผลขาดทุนที่พิจารณาตามที่ก าหนดในบทที่ 5.5 

และ 

4.2.1.4.2 จ านวนที่รับรูเ้มื่อเริ่มแรก (ดูย่อหนา้ที่ 5.1.1) หักรายไดส้ะสม 

(เมื่อเหมาะสม) ที่รบัรูต้ามหลกัการของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลูกคา้ (เมื่อมี

การประกาศใช)้ 

4.2.1.5 สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะตอ้งจ่ายที่รบัรูโ้ดยผูซ้ื้อในการรวมธุรกิจที่ถือปฏิบติัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง การรวม

ธุรกิจ  สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะตอ้งจ่ายดงักล่าวตอ้งวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย

มูลค่ายุติธรรมโดยรบัรูผ้ลต่างเขา้ก าไรหรือขาดทุน 

 

ทางเลือกในการก าหนดใหห้นี้ สินทางการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน 

 



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก
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4.2.2 ณ วนัที่มีการรบัรูเ้มื่อเริ่มแรก กิจการอาจก าหนด ใหห้นี้ สินทางการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ เมื่อก าหนดแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในภายหลงั 

โดยตอ้งรบัรูเ้มือ่เป็นไปตามขอ้ก าหนดในย่อหนา้ที ่4.3.4 หรือเมือ่การก าหนดดงักล่าวท าให้

ไดข้อ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจมากกว่าเนือ่งจาก  

4.2.2.1 การก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งในการวดัมูลค่า หรือการ

รับรู ้รายการอย่างมีนยัส าคัญ (บางครั้ งอาจเรียกว่าการไม่จับคู่ทางบญัชี 

(accounting mismatch)) ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าสินทรพัยห์รือหนี้ สิน 

หรือการรบัรูก้ าไรและขาดทุนจากรายการดงักล่าวดว้ยเกณฑที์่แตกต่างกนั (ดู

ย่อหนา้ที ่ข4.1.3 ถงึ ข4.1.6) หรือ 

4.2.2.2 กลุ่มของหนี้ สินทางการเงินหรือสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่มี

การบริหารและประเมินผลดว้ยเกณฑมู์ลค่ายุติธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยุทธ์

การบริหารจัดการความเสี่ยง หรือกลยุทธก์ารลงทุนที่จัดท าข้ึนเป็นลายลกัษณ์

อกัษร รวมทั้งขอ้มูลดงักล่าวไดม้ีการน าเสนอเป็นการภายในต่อผูบ้ริหารส าคญั

ของกิจการ (ตามค าจ ากดัความในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 24 (ปรบัปรุง 

2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง) เช่น 

คณะกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารของกิจการ (ดูย่อหนา้ที่ ข4.1.7 ถึง 

ข4.1.10) 

 

4.3 อนุพนัธแ์ฝง  

 

4.3.1 อนุพันธ์แฝง คือ องค์ประกอบหน่ึงของสัญญาแบบผสมที่ประกอบด้วยสัญญาหลักที่ไม่ใช่ 

ตราสารอนุพันธ์ ซ่ึงกระแสเงินสดบางส่วนของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมน้ีมีการ

เปล่ียนแปลงในทิศทางที่คล้ายคลึงกับตราสารอนุพันธ์ที่เป็นรายการแยกต่างหาก โดยอนุพันธ์

แฝงท าให้กระแสเงินสดตามสัญญาบางส่วนหรือทั้งหมดถูกเปล่ียนแปลงไปตามอัตราดอกเบ้ียที่

ก  าหนด ราคาของเคร่ืองมือทางการเงิน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ดัชนีราคา หรือดัชนีอัตรา อันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิต หรือดัชนีความ

น่าเช่ือถือด้านเครดิต หรือตัวแปรอื่น โดยในกรณีของตัวแปรที่ไม่ใช่ตัวแปรทางการเงิน และตัว

แปรน้ันไม่เฉพาะเจาะจงกบัคู่สญัญาเทา่นั้น ทั้งน้ี หากตราสารอนุพันธผู์กติดกบัเคร่ืองมือทางการ

เงิน แต่ตามสัญญาแล้วตราสารอนุพันธ์น้ันสามารถโอนได้อย่างอิสระจากเคร่ืองมือทางการเงิน

น้ัน หรือมีคู่สญัญาที่แตกต่างจากเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน ในกรณีดังกล่าวจะถือว่าไม่ใช่อนุพันธ์

แฝง แต่เป็นเคร่ืองมือทางการเงินที่แยกต่างหาก  
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สญัญาแบบผสม 

 

4.3.2 อนุพนัธแ์ฝงในสญัญาแบบผสมตอ้งถูกแยกออกจากสญัญาหลกัและถูกบนัทึกบญัชีเป็นตรา

สารอนุพนัธภ์ายใตแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้  เมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขดงัต่อไปนี้   

4.3.2.1 ลกัษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงของอนุพนัธแ์ฝงไม่มีความสมัพนัธอ์ย่าง

ใกลชิ้ดกบัลกัษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงของสญัญาหลกั (ดูย่อหนา้ที่ ข

4.3.5 และ ข4.3.8)  

4.3.2.2 ตราสารที่แยกต่างหากซ่ึงมีเงือ่นไขเช่นเดียวกบัอนุพนัธแ์ฝง มีลกัษณะตรงตาม

ค านยิามของตราสารอนุพนัธ ์และ  

4.3.2.3 สญัญาแบบผสมนี้ ไม่ไดถู้กวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ที่การเปลีย่นแปลงของ

มูลค่ายุติธรรมมีการรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน (เช่น ตราสารอนุพนัธที์่แฝงใน

หนี้ สินทางการเงินที่แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงจะไม่

บนัทึกแยกออกจากกนั)  

 

4.3.3 ในกรณีทีอ่นุพนัธแ์ฝงถูกแยกออกจากสญัญาหลกั กิจการตอ้งบนัทึกบญัชีส าหรบัสญัญาหลกั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เหมาะสม แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้ ไม่ได้

ก าหนดเรื่องการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินว่าตอ้งแสดงอนุพนัธ์แฝงเป็น

รายการแยกต่างหากหรือไม่  

 

4.3.4 ถงึแมจ้ะมีขอ้ก าหนดตามย่อหนา้ที่ 4.3.2 และ 4.3.3 หากสญัญาประกอบดว้ยอนุพนัธแ์ฝง

หนึ่งตราสารหรือมากกว่า กิจการอาจก าหนดใหส้ญัญาแบบผสมทั้งสญัญาวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่  

4.3.4.1 อนุพนัธแ์ฝงไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงกระแสเงินสดตามสญัญาอย่างมีนยัส าคญั หรือ  

4.3.4.2 มีความชดัเจนโดยอาศยัการวิเคราะหเ์พียงเล็กนอ้ยหรือไม่ตอ้งวิเคราะห์ เมื่อ

พิจารณาตั้งแต่แรกเริ่มว่าการแยกอนุพนัธ์แฝงส าหรบัเครื่องมือทางการเงิน

แบบผสมทีค่ลา้ยคลึงนั้นเป็นเรื่องตอ้งหา้ม เช่น สิทธิที่จะจ่ายช าระเงินก่อนครบ

ก าหนดทีแ่ฝงอยู่กบัเงินใหสิ้นเชื่อซ่ึงอนุญาตใหผู้ถ้อืจ่ายช าระคืนสินเชื่อก่อนครบ

ก าหนดดว้ยมูลค่าทีใ่กลเ้คียงกบัราคาทุนตดัจ าหน่าย  

 

4.3.5 หากกิจการถูกก าหนดโดยแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้ ใหแ้ยกอนุพนัธแ์ฝงออกจากสญัญา

หลกั แต่ไม่สามารถวดัมูลค่าอนุพนัธแ์ฝงแยกต่างหากไดท้ั้ง ณ วนัที่ไดม้า หรือ ณ วนัที่ส้ิน

รอบระยะเวลาที่รายงานในภายหลงั กิจการตอ้งวดัมูลค่าสญัญาแบบผสมนั้นทั้งสญัญาดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
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4.3.6 หากกิจการไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์แฝงได้อย่างน่าเช่ือถือโดยพิจารณาจาก

เง่ือนไขและข้อก าหนดของอนุพันธ์แฝงน้ัน มูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์แฝงจะเท่ากับผลต่าง

ระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแบบผสมกับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาหลัก หากกิจการไม่

สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์แฝงตามวิธีดังกล่าว ให้กิจการถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 

4.3.5 และสัญญาแบบผสมดังกล่าวจะถูกก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน  

 

4.4  การเปลีย่นแปลงการจดัประเภทรายการ  

 

4.4.1 กิจการต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเปล่ียนสินทรัพย์ทางการเงินจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีก

ประเภทหน่ึง ดังต่อไปนี้   

4.4.1.1 การโอนเปลีย่นเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี  

4.4.1.1.1 ส าหรับการโอนเปลี่ยนหลักทรัพยเ์พื่อคา้ไปเป็นเงินลงทุนประเภท

อ่ืน กิจการตอ้งใชม้ลูค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีและ

รับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้นใน

ก าไรหรือขาดทุนทันที  

4.4.1.1.2 ส าหรับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนประเภทอ่ืนไปเป็นหลักทรัพยเ์พื่อ

คา้ กิจการตอ้งใชม้ลูค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีและ

รับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้น 

พรอ้มทั้งกลับบัญชีทุกบัญชีที่เกี่ยวขอ้งกับเงินลงทุนที่โอนเปลีย่นใน

ก าไรหรือขาดทุนทันที  

4.4.1.1.3 ส าหรับตราสารหน้ีที่โอนเปลี่ยนจากหลักทรัพยเ์ผื่อขายไปเป็นตรา

สารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบก าหนด กิจการตอ้งใชม้ลูค่ายุติธรรม ณ วันที่

โอนในการบันทึกบัญชีและปรับปรุงส่วนเกินทุนหรือส่วนต า่กว่าทุนที่

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนดว้ยผลต่างระหว่าง

มลูค่าตามบัญชีกับมลูค่ายุติธรรม ณ วันที่โอน ส่วนเกินทุนหรือส่วน

ต ่ากว่าทุนดังกล่าวยังคงแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ และตอ้งตัดจ าหน่ายตลอด

อายุที่เหลืออยู่ของตราสารหน้ี ในลักษณะเดียวกันกับการตัด

จ าหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหน้ีโดยใช้วิ ธี อัตรา

ดอกเบ้ียทีแ่ทจ้ริงหรือวิธีอ่ืนทีใ่หผ้ลไม่แตกต่างกัน  

4.4.1.1.4 ส าหรับการโอนเปลี่ยนตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนดไปเป็น

หลักทรัพยเ์ผื่อขาย กิจการตอ้งใชม้ลูค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการ

บันทึกบัญชีและรับรูผ้ลต่างระหว่างมลูค่าตามบัญชีกับมลูค่ายุติธรรม 
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ณ วันที่โอนเป็นรายการแยกต่างหากในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของ

เจา้ของ 

4.4.1.2 ตามปกติ การโอนเปลีย่นเงินลงทุนจากประเภทหนึง่ไปเป็นอีกประเภทหนึง่จะไม่

เกิดข้ึนบ่อย เนื่องจากกิจการตอ้งมีวตัถุประสงคที์่ชัดเจนในการถือเงินลงทุน

นบัตั้งแต่เริ่มแรกที่ไดเ้งินลงทุนมา หากกิจการไม่มีวตัถุประสงคที์่ชดัเจนกิจการ

ตอ้งจัดประเภทเงินลงทุนนั้นเป็นหลักทรัพยเ์ผื่อขายในทันที อย่างไรก็ตาม 

สถานการณที์่เปลี่ยนไปอาจท าใหก้ิจการตอ้งโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน การ

โอนเปลีย่นประเภทเงินลงทุนบางประเภทตอ้งมีหลกัฐานสนบัสนุนอย่างเพียงพอ 

เช่น การโอนเปลี่ยนระหว่างหลกัทรัพยเ์พื่อคา้และหลกัทรพัยเ์ผื่อขายตอ้งมี

หลกัฐานสนบัสนุนในเวลาต่อมาว่ากิจการไดป้ฏิบติัตามวตัถุประสงคที์ก่ าหนดไว ้ 

 

4.4.2 กจิการต้องไม่เปล่ียนแปลงการจัดประเภทหน้ีสนิทางการเงิน  

 

4.4.3 การเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ดังต่อไปน้ีไม่ถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงการจัดประเภทรายการ

ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 4.4.1 ถึง 4.4.2  

4.4.3.1 รายการซ่ึงในอดีตถูกก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลใน

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดหรือป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิ ซ่ึง

ไม่เข้าเง่ือนไขการป้องกนัความเสี่ยงอกีต่อไป 

4.4.3.2 รายการที่ได้รับการก าหนดเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลในการ

ป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดหรือการป้องกนัความเสี่ยงในเงินลงทุนสทุธ ิและ 

4.4.3.3 การเปล่ียนแปลงการวัดมูลค่าตามที่ระบุไว้ในบทที่ 6.7 

 

บทที ่5 การวดัมูลค่า 

 

5.1 การวดัมูลค่าเมือ่เริม่แรก 

 

5.1.1 ยกเวน้ลูกหนี้ การคา้ภายใตข้อบเขตของย่อหนา้ที่ 5.1.3 ณ วนัที่รบัรูเ้มื่อเริ่มแรก กิจการ

ตอ้งวดัมูลค่าสินทรพัยท์างการเงิน หรือหนี้ สินทางการเงิน (ส าหรบัสินทรพัยท์างการเงิน 

หรือหนี้ สินทางการเงินทีไ่ม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน) ดว้ยมูลค่า

ยุติธรรม บวกหรือหกัดว้ยตน้ทุนในการท ารายการซ่ึงเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการ

ออกสินทรพัยท์างการเงิน หรือหนี้ สินทางการเงินนั้น  

 

5.1.1ก อย่างไรก็ตาม หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงิน หรือหนี้ สินทางการเงินที่รบัรูเ้มือ่

เริม่แรกแตกต่างจากราคาของรายการ กิจการตอ้งถอืปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ ข5.1.2ก  
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5.1.2 ในกรณีที่กิจการใช้วิธีบันทึกบัญชี ณ วันที่มีการจ่ายช าระ ซ่ึงสินทรัพย์น้ันวัดมูลค่าในภายหลัง

ด้วยวิธรีาคาทุนตัดจ าหน่าย สนิทรัพย์ดังกล่าวต้องรับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ท  า

รายการ (Trade date) (ดูย่อหน้าที่ ข3.1.3 ถึง ข3.1.6)  

 

5.1.3 แม้จะมีข้อก าหนดตามย่อหน้าที่ 5.1.1 กจิการต้องวัดมูลค่าลูกหน้ีการค้าที่ไม่มีองค์ประกอบของ

ต้นทุนทางการเงินที่มีนัยส าคัญ (ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ท  ากบัลูกค้า (เม่ือมีการประกาศใช้)) ณ วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วยราคา

ของรายการ (ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จาก

สญัญาที่ท  ากบัลูกค้า (เม่ือมีการประกาศใช้))  

 

5.2 การวดัมูลค่าในภายหลงัของสินทรพัยท์างการเงิน 

 

5.2.1 หลงัจากการรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินทรพัยท์างการเงิน ดว้ยวิธี 

5.2.1.1 หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ ดว้ย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน  

5.2.1.2  หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ดว้ย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น  

5.2.1.3 ตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบก าหนด ดว้ย วิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย 

5.2.1.4  ลกูหน้ีและเงินใหกู้ย้มื ดว้ย วิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย 

5.2.1.5 ตราสารอนุพนัธ์ ดว้ย มลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน 

5.2.2 กิจการตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเรื่องการดอ้ยค่าในบทที่ 5.5 ส าหรบัสินทรพัยท์างการเงิน

ที่จัดประเภทเป็นหลกัทรพัยเ์ผื่อขายตามที่ก าหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 4.1.1.2 สินทรพัยท์าง

การเงินที่จัดประเภทเป็นตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบก าหนดตามที่ก าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่

4.1.1.3 และลูกหนี้ และเงินใหกู้ย้ืมตามที่ก าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่4.1.1.4 

 

5.2.3  กิจการตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเรื่องการบญัชีป้องกนัความเสี่ยงตามที่ก าหนดในย่อหนา้ที ่

6.5.7 ถึง 6.5.13 กบัสินทรพัยท์างการเงินที่ก าหนดเป็นรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง 

และหากกิจการมีการป้องกนัความเสีย่งในมูลค่ายุติธรรมของความเสี่ยงอตัราดอกเบี้ ยแบบ

เป็นกลุ่ม (fair value hedge for a portfolio hedge of interest rate risk) กิจการสามารถ

เลือกถอืปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทีใ่ชอ้ยู่ต่อไป และใหเ้ปิดเผยเกีย่วกบัขอ้เท็จจริงดงักล่าว  

 

5.3 การวดัมูลค่าในภายหลงัของหนี้ สินทางการเงิน 

 

5.3.1 ภายหลงัจากการรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรก กิจการตอ้งวดัมูลค่าหนี้ สินทางการเงินตามที่

ก าหนดในย่อหนา้ที ่4.2.1 ถงึ 4.2.2  
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5.3.2 กิจการตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเรื่องการบญัชีป้องกนัความเสี่ยงตามที่ก าหนดในย่อหนา้ที ่

6.5.7 ถึง 6.5.13 กบัหนี้ สินทางการเงินที่ก าหนดเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง 

และหากกิจการมีการป้องกนัความเสีย่งในมูลค่ายุติธรรมของความเสี่ยงอตัราดอกเบี้ ยแบบ

เป็นกลุ่ม (fair value hedge for a portfolio hedge of interest rate risk) กิจการสามารถ

เลือกถอืปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทีใ่ชอ้ยู่ต่อไป  

 

5.4 การวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 

   สินทรพัยท์างการเงิน 

วิธีดอกเบี้ ยทีแ่ทจ้ริง 

 

5.4.1  รายได้ดอกเบ้ียต้องค านวณโดยใช้วิธดีอกเบ้ียที่แท้จริง (ดูภาคผนวก ก และย่อหน้าที่ ข5.4.1 ถึง 

ข5.4.7) การค านวณน้ีใช้อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงของมูลค่าตามบัญชีข้ันต้น (gross carrying 

amount) ของสนิทรัพย์ทางการเงิน ยกเว้น  

5.4.1.1 สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต้ังแต่เม่ือเร่ิมแรกที่ซ้ือหรือได้มา 

กิจการต้องใช้อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงที่ปรับด้วยความเสี่ยงด้านเครดิต ในการตัด

จ าหน่ายราคาทุนของสนิทรัพย์ทางการเงินต้ังแต่วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก 

5.4.1.2 สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ด้อยค่าด้านเครดิตต้ังแต่เม่ือเร่ิมแรกที่ซ้ือหรือได้มา แต่

เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง กิจการต้องใช้อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงในการ

ตัดจ าหน่ายราคาทุนของสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน ส าหรับรอบระยะเวลารายงานใน

ภายหลังดังกล่าว 

 

5.4.2  กิจการต้องค านวณรายได้ดอกเบ้ียโดยใช้วิธีดอกเบ้ียที่แท้จริงส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ 

วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายตามย่อหน้าที่ 5.4.1.2 ในรอบระยะเวลาที่รายงาน ส าหรับรอบ

ระยะเวลารายงานในภายหลัง กิจการต้องค านวณรายได้ดอกเบ้ียโดยใช้อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริง

ของมูลค่าตามบัญชีขั้นต้น (gross carrying amount) หากความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือ

ทางการเงินมีการเปล่ียนแปลงที่ดีข้ึนจนท าให้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวไม่ด้อยค่าด้านเครดิต

อกีต่อไป และการเปล่ียนแปลงน้ันเกดิข้ึนหลังจากการที่กิจการปฏบัิติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 

5.4.1.2 แล้ว (เช่น การเพ่ิมข้ึนของอนัดับความน่าเช่ือถือของผู้กู้)  
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การเปลีย่นแปลงของกระแสเงินสดตามสญัญา 

 

5.4.3  เมื่อกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินมีการตกลงใหม่หรือมีการเปล่ียนแปลง

เง่ือนไขเป็นอย่างอื่น การตกลงใหม่หรือการเปล่ียนแปลงดังกล่าวไม่ท าให้มีการตัดรายการ

สนิทรัพย์ทางการเงินตามแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีออกจากบัญชี กิจการต้องค านวณมูลค่า

ตามบัญชีขั้นต้น (gross carrying amount) ของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ และรับรู้ผลก าไรหรือ

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงน้ันในก าไรหรือขาดทุน มูลค่าตามบัญชีข้ันต้นของสินทรัพย์ทาง

การเงินจะถูกค านวณใหม่ด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่ตกลงใหม่หรือเปล่ียนแปลงใหม่ 

คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียที่แท้จริงเดิมของสนิทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว (หรือใช้อัตราดอกเบ้ียที่

แท้จริงปรับด้วยความเสี่ยงด้านเครดิต ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต

ต้ังแต่เม่ือเร่ิมแรกที่ซ้ือหรือได้มา) หรือ กิจการต้องค านวณอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงใหม่ หากเข้า

เง่ือนไขตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 6.5.9 ส าหรับต้นทุนหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิดข้ึนให้

น าไปปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินที่เปล่ียนแปลงแล้วดังกล่าว และตัด

จ าหน่ายตลอดอายุที่เหลืออยู่ของสนิทรัพย์ทางการเงินที่มีการเปล่ียนแปลงน้ัน  

 

การตดัจ าหน่าย 

 

5.4.4 กิจการต้องลดมูลค่าตามบัญชีขั้นต้น (gross carrying amount) ของสินทรัพย์ทางการเงินโดย

ทนัท ีเม่ือกจิการคาดว่าจะไม่ได้รับมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินคืนทั้งจ านวนหรือบางส่วนของ

สนิทรัพย์น้ัน การตัดจ าหน่ายถือเป็นสถานการณ์หน่ึงที่ท  าให้เกดิการตัดรายการออกจากบัญชี (ดู

ย่อหน้าที่ ข3.2.16.18)  

 

5.5   การดอ้ยค่า 

 

  การดอ้ยค่าของตราสารทุน 

 

5.5.1 กิจการต้องบันทกึการด้อยค่าของตราสารทุนซ่ึงจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายเข้าก าไรหรือ

ขาดทุนทนัททีี่มีหลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์น้ันด้อยค่า (TAS105.35) อย่างไรกด็ี กิจการ

ต้องรับรู้ค่าเผื่ อผลขาดทุนในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและไม่ปรับลดมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุนในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งน้ีหลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์

เผื่อขายเกดิการด้อยค่า มีดังต่อไปนี้   

5.5.1.1 กจิการที่ออกหลักทรัพย์ก าลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีสาระส าคัญ  

5.5.1.2 การผิดสญัญา เช่น การไม่จ่ายช าระ หรือการผิดนัดสัญญา ในการจ่ายช าระดอกเบ้ีย

และเงินต้น  
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5.5.1.3 ผู้ให้กู้ยืมยอมผ่อนปรนเงื่อนไขการช าระหน้ีให้แก่ผู้ออกหลักทรัพย์ เน่ืองจากเหตุผล

ทางเศรษฐกิจหรือทางกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับปัญญาทางการเงินของผู้ออก

หลักทรัพย์ซ่ึงหากเป็นกรณีอื่นผู้ให้กู้ยืมจะไม่พิจารณาอนุมัติ  

5.5.1.4  มีความเป็นไปได้สูงที่กิจการผู้ออกหลักทรัพย์จะล้มละลายหรือฟ้ืนฟูกิจการหรือ

ปรับโครงสร้างทางการเงิน  

5.5.1.5 หลักทรัพย์น้ันไม่มีการซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องอีกต่อไปเน่ืองจากปัญหา

ทางการเงิน  

5.5.1.6 มีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีการลดลงในประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากกลุ่ม

ของสนิทรัพย์ทางการเงินตั้งแต่การรับรู้ดังกล่าวเมื่อเร่ิมแรก ซ่ึงถึงแม้ว่าการลดลงจะ

ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของสินทรัพย์รายการใดในกลุ่ม ซ่ึงรวมถึงเหตุการณ์

ดังต่อไปนี้   

5.5.1.6.1  การเปล่ียนแปลงในทางลบของความสามารถในการช าระเงินของผู้ออก

หลักทรัพย์ (เช่นการเพ่ิมขึ้ นของจ านวนของจ านวนเงินกู้ยืมประเภท

บัตร   เครดิตซ่ึงมีการใช้สินเช่ือเตม็จ านวนและจ่ายช าระรายเดือนด้วย

จ านวนเงินขั้นต ่า) หรือ 

5.5.1.6.2  สภาพเศรษฐกจิในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์

กบัการไม่ปฏบัิติตามสัญญาของสินทรัพย์ในกลุ่ม (เช่นการเพ่ิมขึ้นของ

อัตรา การว่างงานในภมูิภาคของผู้ออกหลักทรัพย์ การลดลงของราคา

อสังหาริมทรัพย์ในบริเวณที่เดียวกันกับที่ใช้ในการจ านอง การลดลง

ของราคาน ้ามันส าหรับเงินให้สินเ ช่ือแก่ ผู้ผลิตน ้ามัน หรือการ

เปล่ียนแปลงในทางลบของสภาพอุตสาหกรรมที่กระผู้ออกหลักทรัพย์ 

 

5.5.1.7 นอกเหนือจากประเภทของเหตุการณ์ที่ระบุในย่อหน้าที่  5.5.1.1 ถึง 5.5.1.6 

หลักฐานที่ชัดเจนของการด้อยค่าส าหรับการลงทุนในตราสารทุนรวมถึงข้อมูลที่

เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญที่มีในทางลบค่าสภาพแวดล้อมทางด้าน

เทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกิจ และกฎหมาย ที่ผู้ออกหลักทรัพย์ประกอบกิจการ

อยู่ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าต้นทุนการลงทุนในตราสารทุนน้ันอาจไม่สามารถเรียก

คืนกลับมาได้ การลดลงอย่างมีสาระส าคัญหรืออย่างต่อเน่ืองของมูลค่ายุติธรรมของ

เงินลงทุนในตราสารทุนจนต ่ากว่าราคาทุนถือเป็นหลักฐานที่ชัดเจนของการด้อยค่า  
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  การดอ้ยค่าของตราสารหนี้  

 

หลกัการทัว่ไป 

  

5.5.2  กิจการต้องรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนของสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึง 

จัดประเภทตามย่อหน้าที่ 4.1.1.2.2 หรือ 4.1.1.3 หรือ 4.1.1.4 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 

สนิทรัพย์ตามสญัญา หรือภาระผูกพันที่จะให้สนิเช่ือ และสญัญาค า้ประกนัทางการเงินต้องปฏบัิติ

ตามข้อก าหนดเร่ืองการด้อยค่าตามย่อหน้าที่ 2.1.7 4.2.1.3 หรือ 4.2.1.4  

 

5.5.3 กิจการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดเร่ืองการด้อยค่าส าหรับการรับรู้และการวัดมูลค่าของค่าเผื่อ 

ผลขาดทุนของตราสารหน้ีซ่ึงจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 

4.1.1.2.2 อย่างไรกด็ี กิจการต้องรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและไม่ปรับ

ลดมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ทางการเงินตราสารหน้ีในงบแสดงฐานะการเงิน  

 

5.5.4 ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 5.5.14 ถึง 5.5.17 ทุกวันที่รายงาน กิจการต้องวัดมูลค่าของค่าเผ่ือ 

ผลขาดทุนของเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่าที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน

ตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน หากความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ิมขึ้น

อย่างมีนัยส าคัญนับต้ังแต่วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก  

 

5.5.5 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการด้อยค่ามีวัตถุประสงค์เพ่ือรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน

ตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมดที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญนับ

จากวันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก ไม่ว่าการประเมินดังกล่าวจะเป็นรายสัญญาหรือเป็นรายกลุ่ม โดยให้

พิจารณาข้อมูลที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลทั้งหมดซ่ึงรวมถึงข้อมูลดังกล่าวที่ มีการ

คาดการณ์ไปในอนาคต 

 

5.5.6 ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 5.5.14 ถึง 5.5.17 ณ วันที่รายงาน หากความเสี่ยงด้านเครดิตของ

เคร่ืองมือทางการเงินไม่เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญนับจากวันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก กิจการต้อง 

วัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนของเคร่ืองมือทางการเงินด้วยจ านวนที่เท่ากับผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนใน 12 เดือนข้างหน้า  

 

5.5.7 ส าหรับภาระผูกพันที่จะให้สนิเช่ือ และสัญญาค า้ประกันทางการเงิน วันที่กิจการเร่ิมเป็นคู่สัญญา

ในภาระผูกพันที่ไม่สามารถยกเลิกได้ กิจการต้องพิจารณาให้เป็นวันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตาม

วัตถุประสงค์ในการน าข้อก าหนดเร่ืองการด้อยค่ามาถือปฏบัิติ 
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5.5.8 หากกิจการวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา

รายงานก่อน ด้วยจ านวนที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของ

เคร่ืองมือทางการเงิน แต่ ณ วันที่รายงานปัจจุบัน กิจการพิจารณาแล้วว่าไม่เข้าเง่ือนไขตามที่

ก าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.4 กิจการต้องวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยจ านวนที่เท่ากับผล

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนใน 12 เดือนข้างหน้า ณ วันที่รายงานปัจจุบัน  

 

5.5.9 กิจการต้องรับรู้จ านวนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน (หรือกลับรายการผลขาดทุน) 

ซ่ึงเกิดจากการปรับปรุงค่าเผ่ือผลขาดทุน ณ วันที่รายงาน ให้เป็นจ านวนที่ต้องรับรู้ตามแนว

ปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี เป็นผลก าไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่าในก าไรหรือขาดทุน  

 

การพิจารณาการเพิม่ข้ึนอย่างมีนยัส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดิต 

 

5.5.10 ณ ทุกวันที่รายงาน กจิการต้องประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ิมข้ึน

อย่างมีนัยส าคัญนับจากวันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ ในการประเมิน กิจการต้องประเมินการ

เปล่ียนแปลงของความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่เกิดข้ึนตลอดอายุที่คาดไว้ของ

เคร่ืองมือทางการเงิน แทนการประเมินจากการเปล่ียนแปลงของจ านวนผลขาดทุนด้านเครดิตที่

คาดว่าจะเกดิข้ึน ซ่ึงในการประเมินดังกล่าวกจิการต้องเปรียบเทยีบความเสี่ยงจากการจากการไม่

ปฏิบัติตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงจากการจากการไม่

ปฏิบัติตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก โดยพิจารณาข้อมูลที่

สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลที่สามารถหาได้โดยไม่ใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มาก

เกินไป ที่เป็นข้อบ่งช้ีถึงการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนับจากวันที่รับรู้

เมื่อเร่ิมแรก  

 

5.5.11 กิจการอาจสันนิษฐานว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินไม่เพ่ิมข้ึนอย่างมี

นัยส าคัญนับจากวันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก หากพิจารณาแล้วว่าเคร่ืองมือทางการเงินน้ันมีความเสี่ยง

ด้านเครดิตอยู่ในระดับต ่า ณ วันที่รายงาน (ดูย่อหน้าที่ ข5.5.22 ถึง ข5.5.24)  

 

5.5.12 ในการพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญนับจากวันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก

หรือไม่ กจิการไม่สามารถใช้เพียงข้อมูลการค้างช าระในอดีตเพียงอย่างเดียวในการพิจารณา หาก

กจิการสามารถหาข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลได้โดย

ไม่ใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกนิไป  อย่างไรกต็าม หากกจิการไม่สามารถหาข้อมูลที่มีการ

คาดการณ์ไปในอนาคตที่นอกเหนือจากข้อมูลการค้างช าระ (ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาเป็นราย

สญัญาหรือเป็นกลุ่ม) ได้โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป กิจการอาจใช้ข้อมูล

การค้างช าระในอดีตมาพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญนับจากวันที่รับรู้
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รายการเมื่อเร่ิมแรกหรือไม่ ไม่ว่ากจิการจะใช้วิธีใดในการประเมินการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของ

ความเสี่ยงด้านเครดิต ให้สันนิษฐานว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินจะเพ่ิมข้ึน

อย่างมีนัยส าคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กต่็อเม่ือมีการค้างช าระเกินกว่า 30 วัน โดย

กิจการสามารถโต้แย้งข้อสันนิษฐานน้ีได้ หากกิจการสามารถหาข้อมูลที่สนับสนุนและมีความ

สมเหตุสมผลได้โดยไม่ใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไปเพ่ือแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยง

ด้านเครดิตไม่ได้เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญนับจากวันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก แม้ว่าจะมีการค้างช าระเกิน

กว่า 30 วัน ในกรณีที่กิจการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญก่อนที่จะมี

การการค้างช าระเกนิกว่า 30 วัน กจิการจะไม่สามารถใช้ข้อสนันิษฐานดังกล่าวได้  

 

สินทรพัยท์างการเงินทีม่ีการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขใหม่ 

 

5.5.13 หากมีการเจรจาตกลงหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

ใหม่และไม่มีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินน้ันออกจากบัญชี กิจการต้องประเมินว่าความ

เสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญตามที่ก  าหนดในย่อ

หน้าที่ 5.5.4 หรือไม่ โดยเปรียบเทยีบ  

5.5.13.1 ความเสี่ยงจากการการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่เกิดข้ึน ณ วันที่รายงาน (อ้างอิงจาก

เง่ือนไขของสญัญาที่มีการเปล่ียนแปลง) และ 

5.5.13.2 ความเสี่ยงจากการการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่เกิดข้ึน ณ วันที่ รับรู้เม่ือเร่ิมแรก 

(อ้างองิจากสญัญาเดิมที่ไม่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข) 

 

สินทรพัยท์างการเงินทีม่ีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้งแต่เมือ่เริม่แรกทีซ้ื่อหรือไดม้า 

 

5.5.14 ณ วันที่รายงาน กิจการต้องรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีการด้อยค่า

ด้านเครดิตตั้งแต่ซ้ือหรือได้มา ด้วยผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด

ว่าจะเกดิข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวันที่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเท่าน้ัน โดย

ไม่ต้องพิจารณาตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.4 และ 5.5.6  

 

5.5.15 ณ ทุกวันที่รายงาน กจิการต้องรับรู้จ านวนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนตลอดอายุของ

เคร่ืองมือทางการเงินที่เปล่ียนแปลง เป็นผลก าไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่าในก าไรหรือขาดทุน 

โดยกจิการต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงที่ดีข้ึนในผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ

ของเคร่ืองมือทางการเงินเป็นการกลับรายการจากการด้อยค่า ถึงแม้ว่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่

คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินจะเป็นจ านวนที่น้อยกว่าผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนซ่ึงรวมอยู่ในประมาณการกระแสเงินสด ณ วันที่รับรู้เมื่อเร่ิมแรก  

 

หลกัการอย่างง่าย ส าหรบัลูกหนี้ การคา้ สินทรพัยต์ามสญัญา และ ลูกหนี้ ตามสญัญาเช่า 
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5.5.16 กจิการต้องวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยจ านวนเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน

ตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน โดยไม่ค านึงถึงย่อหน้าที่ 5.5.4 และ 5.5.6 ส าหรับ  

5.5.16.1 ลูกหน้ีการค้าหรือสินทรัพย์ตามสัญญาที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท  ากับลูกค้า (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) ซ่ึง 

5.5.16.1.1 ไม่มีส่วนประกอบของต้นทุนทางการเงินที่มีนัยส าคัญ (หรือ เม่ือกิจการ

ใช้วิธีปฏิบัติอย่างเหมาะสมส าหรับสัญญาที่มีอายุหน่ึงปีหรือน้อยกว่า

หน่ึงปี) ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ท  ากบัลูกค้า (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือ 

5.5.16.1.2 มีส่วนประกอบของต้นทุนทางการเงินที่มีนัยส าคัญตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท  ากับลูกค้า 

(เมื่ อมีการประกาศใช้) ถ้ากิจการเลือกนโยบายการบัญชีในการ 

วัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยจ านวนที่เท่ากับผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน นโยบาย

การบัญชีดังกล่าวต้องถือปฏิบัติกับลูกหน้ีการค้าหรือสินทรัพย์ตาม

สัญญาทั้งหมด แต่อาจถือปฏิบัติ โดยแยกระหว่างลูกหน้ีการค้ากับ

สนิทรัพย์ตามสญัญา 

5.5.16.2  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  17 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาเช่า หากกิจการเลือกนโยบายการบัญชีในการวัด

มูลค่าของค่าเผ่ือผลขาดทุนด้วยจ านวนที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกดิขึ้นตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน นโยบายการบัญชีดังกล่าวต้องถือปฏบัิติ

กับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทั้งหมด แต่อาจถือปฏิบัติ โดยแยกระหว่างลูกหน้ีตาม

สญัญาเช่าการเงิน และลูกหน้ีตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 

 

5.5.17 กิจการอาจเลือกนโยบายการบัญชีส าหรับลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า และสินทรัพย์ตาม

สญัญา แต่ละประเภทที่แตกต่างกนัได้  

 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน 

 

5.5.18  กิจการต้องวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนของเคร่ืองมือทางการเงินโดย

สะท้อนถึงเร่ืองต่อไปนี้   

5.5.18.1 จ านวนเงินที่เป็นกลางและถ่วงน ้าหนักตามความน่าจะเป็น ซ่ึงพิจารณาจากการ

ประเมินจากช่วงของผลลัพธท์ี่เป็นไปได้ 



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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5.5.18.2 มูลค่าของเงินตามเวลา และ 

5.5.18.3 ข้อมูลเกี่ยวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบัน และการคาดการณ์สภาวะทาง

เศรษฐกิจในอนาคตที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผล ซ่ึงสามารถหาได้ ณ วันที่

รายงาน โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกนิไป 

 

5.5.19 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน กิจการไม่จ าเป็นต้องพิจารณา

สถานการณ์ที่อาจเป็นไปได้ แต่อย่างไรกต็าม กจิการต้องพิจารณาความเสี่ยงหรือความน่าจะเป็น

ที่ผลขาดทุนด้านเครดิตจะเกิดข้ึน โดยสะท้อนให้เหน็ทั้งความน่าจะเป็นที่ผลขาดทุนด้านเครดิต

จะเกิดขึ้ น และความน่าจะเป็นที่ผลขาดทุนด้านเครดิตจะไม่เกิดข้ึน แม้ว่าความน่าจะเป็นที่ผล

ขาดทุนด้านเครดิตจะเกดิขึ้นอยู่ในระดับต ่ามาก  

 

5.5.20 ช่วงระยะเวลาที่ยาวที่สุดที่ใช้ในการพิจารณาในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกดิข้ึน คือระยะเวลาที่ยาวที่สุดตามสัญญา (รวมถึงสิทธิเลือกที่จะขยายระยะเวลาการจ่ายช าระ) 

ซ่ึงกจิการมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต และไม่มีระยะเวลาที่นานกว่าน้ัน แม้ว่าระยะเวลา

ที่นานกว่านั้นจะสอดคล้องกบัวิธปีฏบัิติในการด าเนินธุรกจิกต็าม  

5.5.21 อย่างไรกต็าม เคร่ืองมือทางการเงินบางประเภทที่ประกอบด้วยเงินให้สินเช่ือและภาระผูกพันที่ยัง

ไม่เบิกใช้ และความสามารถของกิจการในการจ่ายช าระ และยกเลิกภาระผูกพันที่ยังไม่เบิกใช้น้ัน

ไม่ได้จ ากัดฐานะเปิดต่อผลขาดทุนด้านเครดิตของกิจการในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา (notice 

period) ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวเทา่น้ันที่กจิการต้องวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่

คาดว่าจะเกดิข้ึนตลอดระยะเวลาที่กิจการมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตและผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนน้ีจะไม่สามารถถูกปรับลดลงได้ด้วยมาตรการในการบริหารจัดการความ

เสี่ยงด้านเครดิตได้ แม้ว่าจะมีการขยายระยะเวลาออกไปจากระยะเวลาที่นานที่สุดตามสัญญาก็

ตาม  

 

5.6 ผลก าไรและขาดทุน  

5.6.1 ผลก าไรหรือขาดทุนจากสินทรพัยท์างการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมจะตอ้งรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่  

5.6.1.1 เป็นส่วนหนึง่ของความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี่ยง (ดูย่อหนา้ที่ 6.5.7 

ถงึ 6.5.13 และหากกิจการมีการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของความ

เสี่ยงอตัราดอกเบี้ ยแบบเป็นกลุ่ม (fair value hedge for a portfolio hedge of 

interest rate risk) กิจการสามารถเลือกถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัที่ใชอ้ยู่ต่อไป) 

หรือ 

5.6.1.2 เป็นหนี้ สินทางการเงินที่ก าหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน และกิจการไดก้ าหนดใหแ้สดงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในความ



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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เสีย่งดา้นเครดิตของหนี้ สินในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นตามย่อหนา้ที ่4.4.1.4  

 

5.6.1ก เงินปันผลจะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเฉพาะเมื่อ  

5.6.1ก.1 กจิการมีสทิธทิี่จะได้รับเงินปันผล  

5.6.1ก.2 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของเงินปันผลน้ัน 

และ 5.6.1ก.3 กจิการสามารถวัดมูลค่าเงินปันผลได้อย่างน่าเช่ือถือ  

 

5.6.2 ผลก าไรหรือขาดทุนจากสินทรพัยท์างการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายและไม่

เป็นส่วนหนึง่ของความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี่ยง (ดูย่อหนา้ที่ 6.5.7 ถึง 6.5.13 

และหากกิจการมีการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของความเสี่ยงอตัราดอกเบี้ ยแบบ

เป็นกลุ่ม (fair value hedge for a portfolio hedge of interest rate risk) กิจการสามารถเลือก

ถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัที่ใชอ้ยู่ต่อไป) ใหร้บัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนเมือ่สินทรพัยท์างการเงิน

นั้นถูกตดัรายการออกจากบญัชี หรือ จัดประเภทรายการใหม่ตามย่อหนา้ที่ 4.4.1.2 หรือ 

โดยผ่านกระบวนการตดัจ าหน่าย หรือ รบัรูก้ าไรหรือขาดทุนจากการดอ้ยค่า ถา้กิจการมีการ

จัดประเภทรายการสินทรพัยท์างการเงินใหม่โดยเปลี่ยนประเภทจากการวดัมูลค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจ าหน่าย กิจการตอ้งปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 4.4.1.2 และ 4.4.1.4  ผลก าไรหรือขาดทุน

จากหนี้ สินทางการเงินที่ว ัดมูลค่าดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่ายและไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึ่งของ

ความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่ง ใหร้บัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนเมือ่หนี้ สินทางการเงินนั้น

ถูกตดัรายการออกจากบญัชี และผ่านกระบวนการตดัจ าหน่าย (ดูย่อหนา้ที่ ข5.6.2 ส าหรบั

แนวปฏิบติัเกีย่วกบัก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ)   

 

5.6.3 ผลก าไรหรือขาดทุนจากสินทรพัยท์างการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินที่เป็นรายการที่มีการ

ป้องกนัความเสี่ยงในความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี่ยงตอ้งรบัรูต้ามย่อหนา้ที่ 6.5.7 

ถึง 6.5.13 และหากกิจการมีการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของความเสี่ยงอตัรา

ดอกเบี้ ยแบบเป็นกลุ่ม (fair value hedge for a portfolio hedge of interest rate risk) 

กิจการสามารถเลือกถอืปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทีใ่ชอ้ยู่ต่อไป   

 

5.6.4 หากกิจการรบัรูสิ้นทรพัยท์างการเงินโดยใชวิ้ธีบนัทึก ณ วนัที่มีการจ่ายช าระ (settlement 

date accounting) (ดูย่อหนา้ที่ 3.1.2 ข3.1.3 และ ข3.1.6) การเปลีย่นแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรพัยที์่ไดร้บัระหว่างวนัที่ท ารายการและวนัที่มีการจ่ายช าระจะไม่ถูกรบัรู ้

ส าหรบัสินทรพัยที์่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย อย่างไรก็ตาม ส าหรบัสินทรพัยที์่วดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมตอ้งรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน

หรือในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามที่ก าหนดในย่อหนา้ที่ 5.6.1 วนัที่ท ารายการจะถือเป็น

วนัทีร่บัรูเ้มือ่เริม่แรกเพือ่วตัถุประสงคใ์นการน าขอ้ก าหนดเรือ่งการดอ้ยค่ามาถอืปฏิบติั  



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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หนี้ สินทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

5.6.5 กจิการต้องแสดงผลก าไรหรือขาดทุนจากหน้ีสินทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

หรือขาดทุนตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 4.2.2 หรือย่อหน้าที่ 4.3.4 ดังต่อไปนี้   

5.6.5.1 จ านวนของการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินที่เป็นผลจากการ

เปล่ียนแปลงความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิน้ันต้องแสดงในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

อื่น (ดูย่อหน้าที่ ข5.6.12 ถึง ข5.6.19) และ  

5.6.5.2 จ านวนของการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินดังกล่าวส่วนที่เหลือจะแสดง

ในก าไรหรือขาดทุน 

เว้นแต่ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงจากความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิตามที่อธิบายไว้ในย่อ

หน้าที่ 5.6.5.1 จะท าให้เกดิหรือเพ่ิมการไม่จับคู่ทางบัญชี (accounting mismatch) ในก าไรหรือ

ขาดทุน (ในกรณีดังกล่าวให้ถือปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 5.6.6) ย่อหน้าที่ ข5.6.4 ถึง ข5.6.6 และ 

ข5.6.9 ถึง ข5.6.11 ซ่ึงให้แนวปฏบัิติเกี่ยวกับการพิจารณาว่ามีการเกิดหรือเพ่ิมการไม่จับคู่ทาง

บัญชีหรือไม่  

 

5.6.6 หากข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 5.6.5 ท าให้เกิดหรือเพ่ิมการไม่จับคู่ทางบัญชีในก าไรหรือขาดทุน 

กจิการต้องแสดงผลก าไรหรือขาดทุนทั้งหมดของหน้ีสนิ (รวมถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

ของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิน้ัน) ในก าไรหรือขาดทุน  

 

5.6.7 โดยไม่ต้องพิจารณาข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 5.6.5 และ 5.6.6 กิจการต้องแสดงผลก าไรและ

ขาดทุนทั้งหมดที่เกิดจากภาระผูกพันที่จะให้สินเช่ือและสัญญาค ้าประกันทางการเงินที่ ถูก

ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ในก าไรหรือขาดทุน  

 

สินทรพัยที์ว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 

5.6.8 ผลก าไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น ต้องรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ยกเว้นก าไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่า (ดูบท

ที่ 5.5) และก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข

5.6.2) จนกว่าสินทรัพย์ทางการเงินน้ันจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีหรือถูกจัดประเภท

รายการใหม่ เม่ือสินทรัพย์ทางการเงินถูกตัดรายการออกจากบัญชี ก าไรหรือขาดทุนสะสมที่เคย

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถูกเปล่ียนแปลงการจัดประเภทจากจากส่วนของเจ้าของไปยัง

ก าไรหรือขาดทุนซ่ึงถือเป็นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน) หากมีการจัดประเภทสินทรัพย์ทาง

การเงินใหม่โดยโอนออกจากการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
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กจิการต้องบันทกึก าไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ดอกเบ้ียน้ันต้อง

ค านวณโดยใช้วิธดีอกเบ้ียที่แท้จริงและรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

 

5.6.9 ตามที่อธิบายในย่อหน้าที่ 5.6.8 หากสินทรัพย์ทางการเงินถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จ านวนเงินที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนต้องเป็นจ านวนเงินเดียวกับ

จ านวนเงินที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนหากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคา

ทุนตัดจ าหน่าย  

 
 

บทที ่6 การบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

 

6.1 วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของการบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

 

6.1.1  การบัญชีป้องกันความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซ่ึงเป็นผลจาก

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงของกิจการที่ใช้เคร่ืองมือทางการเงินในการจัดการฐานะเปิดจาก

ความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน  วิธกีารดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะ

แสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงภายใต้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงเพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และผลกระทบที่เกดิข้ึนจากการป้องกนัความเสี่ยงดังกล่าว  

 

6.1.2  กิจการอาจเลือกก าหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงระหว่างเคร่ืองมือป้องกันความ

เสี่ยง และรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 6.2.1 ถึง 6.3.7 และย่อ

หน้าที่ ข6.2.1 ถึง ข6.3.25 ส าหรับความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงที่เข้าเง่ือนไข กิจการ

ต้องบันทกึผลก าไรหรือขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยงตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 6.5.1 ถึง 6.5.13 และย่อหน้าที่ ข6.5.1 ถึง ข6.5.28 เมื่อ

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเป็นกลุ่มรายการ กิจการต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก  าหนด

เพ่ิมเติมตามย่อหน้าที่ 6.6.1ถึง 6.6.6 และย่อหน้าที่ ข6.6.1 ถึง ข6.6.16  

 

6.1.3  ส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมต่อฐานะเปิดต่อความเสี่ยงอัตราดอกเบ้ียแบบ

เป็นกลุ่ม (fair value hedge for a portfolio hedge of interest rate risk) ของสินทรัพย์ทาง

การเงินหรือหน้ีสนิทางการเงิน กิจการสามารถเลือกถือปฏบัิติตามแนวปฏบัิติที่ใช้อยู่ต่อไป ทั้งน้ี

ให้กจิการเปิดเผยข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัเร่ืองดังกล่าว  
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6.2  เครือ่งมือป้องกนัความเสีย่ง 

 

ตราสารทีเ่ขา้เงือ่นไขเป็นเครือ่งมือป้องกนัความเสีย่ง 

6.2.1  ตราสารอนุพันธ์ซ่ึงวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนอาจถูกก าหนดให้เป็น

เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงยกเว้นในกรณีของสัญญาสิทธิที่กิจการเป็นผู้ออกบางประเภท 

(written options) (ดูย่อหน้าที่ ข6.2.4)  

 

6.2.2 สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์  หรือหน้ีสินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ซ่ึง 

วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  อาจมีการก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกัน

ความเสี่ยงได้ หากไม่ใช่หน้ีสินทางการเงินที่ถูกก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

หรือขาดทุน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมน้ันเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงในความ

เสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสินดังกล่าวและรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นตามข้อก าหนดในย่อ

หน้าที่  5.6.5 ส าหรับการป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

องค์ประกอบของความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของสินทรัพย์ทางการเงินที่

ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ หรือหน้ีสินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์อาจถูกก าหนดให้เป็น

เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยง 

 

6.2.3  ตามวัตถุประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง เฉพาะสัญญาของกิจการที่เสนอรายงานกับ

กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเท่าน้ัน (เช่น คู่สัญญานอกกลุ่มกิจการ หรือกิจการเด่ียวๆ ที่จัดท า

รายงาน) สามารถถูกก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยง  

 

การก าหนดเครือ่งมือป้องกนัความเสีย่ง 

 

6.2.4  ตราสารที่เข้าเง่ือนไขเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงต้องถูกก าหนดให้ตราสารน้ันๆ เป็น

เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงทั้งหมด ยกเว้นกรณีดังต่อไปน้ี  

6.2.4.1  มีการแยกมูลค่าที่แท้จริงและมูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายออก

จากกัน และ ก าหนดให้เฉพาะการเปล่ียนแปลงในมูลค่าที่แท้จริงของสัญญาสิทธิที่

จะ ซ้ือหรือจะขายเท่า น้ันเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ ยง โดยไม่รวมการ

เปล่ียนแปลงของมูลค่าตามเวลา (ดูย่อหน้าที่ 6.5.14 และย่อหน้าที่ ข6.5.29 ถึง ข

6.5.33) 

6.2.4.2   มีการแยกองค์ประกอบส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าและอัตราแลกเปล่ียน

ทันทีของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง

เฉพาะส่วนของการเปล่ียนแปลงมูลค่าของส่วนที่เป็นอัตราแลกเปล่ียนทันทีของ

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเท่าน้ัน ไม่รวมส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า ในท านอง
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เดียวกัน ส่วนต่างอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอาจถูกแยกและไม่รวมใน

การก าหนดเคร่ืองมือทางการเงินให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง (ดูย่อหน้าที่ 

6.5.15 และย่อหน้าที่ ข6.5.34 ถึง ข6.5.39) และ 

6.2.4.3  เป็นสัดส่วนของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง เช่น ร้อยละ 50 ของจ านวนเงินอ้างอิง

ที่ระบุในสัญญา (nominal amount) อาจถูกก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความ

เสี่ยงได้ อย่างไรกต็าม ในส่วนที่มูลค่ายุติธรรมเปล่ียนแปลงไปโดยมีสาเหตุมาจาก

การเปล่ียนแปลงของช่วงเวลาในระหว่างที่เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงยังคงมีผล

ตามสญัญาน้ัน อาจไม่ถูกก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงกไ็ด้ 

 

6.2.5  กิจการอาจพิจารณาแบบองค์รวมในการที่จะก าหนดให้กลุ่มตราสารดังต่อไปน้ีเป็นเคร่ืองมือ

ป้องกันความเสี่ยง (รวมถึงสถานการณ์ใดๆ ซ่ึงความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากบางเคร่ืองมือป้องกัน 

ความเสี่ยงสามารถหักกลบกบัความเสี่ยงที่เกดิข้ึนจากตราสารอื่นได้)  

6.2.5.1  ตราสารอนุพันธห์รือสดัส่วนของตราสารอนุพันธด์ังกล่าว และ 

6.2.5.2  ตราสารที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์หรือสัดส่วนของตราสารที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

ดังกล่าว 

 

6.2.6    อย่างไรกต็าม ตราสารอนุพันธ์ซ่ึงรวมสัญญาสิทธิที่กิจการเป็นผู้ออกและสัญญาสิทธิที่กิจการซ้ือ

มา (ตัวอย่างเช่น สัญญาอัตราดอกเบ้ียแบบคอลล่าร์) จะไม่เข้าเง่ือนไขเป็นเคร่ืองมือป้องกัน

ความเสี่ยง หากเป็นสัญญาสิทธิที่กิจการเป็นผู้ออกสุทธิ (net written option) ณ วันที่ก  าหนด

ความสัมพันธ์ (เว้นแต่เข้าเง่ือนไขตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ ข6.2.4) ในท านองเดียวกัน ตรา

สารสองตราสารหรือมากกว่าสองตราสาร (หรือตามสัดส่วนของตราสารดังกล่าว) อาจถูก

ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงกต่็อเม่ือ หลังจากที่รวมตราสารต่างๆ ที่ก  าหนดให้

เป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงเข้าด้วยกนัแล้วผลรวมสทุธไิม่เป็นสัญญาสิทธิที่กิจการเป็นผู้ออก 

(net written option) ณ วันที่ก  าหนดความสัมพันธ์ (เว้นแต่เข้าเง่ือนไขตามข้อก าหนดในย่อ

หน้าที่ ข6.2.4)  

 

6.3 รายการทีม่ีการป้องกนัความเสีย่ง 

 

รายการทีเ่ขา้เงือ่นไขเป็นรายการทีม่ีการป้องกนัความเสีย่ง 

 

6.3.1  รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงสามารถเป็นได้ทั้งสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ได้รับรู้แล้ว สัญญา

ผูกมัดที่ยังไม่ได้รับรู้ รายการที่คาดการณ์ไว้หรือเงินลงทุนสุทธิในการด าเนินงานในต่างประเทศ 

ซ่ึงมีลักษณะดังต่อไปนี้   

6.3.1.1  รายการเด่ียว หรือ 
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6.3.1.2  ก ลุ่ ม ขอ ง ร า ย ก า ร  ( ต้ อ งปฏิ บั ติ ต า ม ย่ อห น้ า ที่  6.6.1 ถึ ง  6.6.6 แ ล ะ 

ย่อหน้าที่ ข6.6.1 ถึง ข6.6.16) 

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงสามารถเป็นส่วนประกอบของรายการหรือกลุ่มของรายการ

ดังกล่าวได้ (ดูย่อหน้าที่ 6.3.7 และย่อหน้าที่ ข6.3.7 ถึง ข6.3.25) 

 

6.3.2  รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงต้องวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ  

 

6.3.3 หากรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเป็นรายการที่คาดการณ์ไว้ (หรือเป็นส่วนประกอบของ

รายการที่คาดการณ์ไว้) รายการน้ันต้องมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกดิข้ึน  

6.3.4 ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงโดยรวมซ่ึงเกิดจากการรวมฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่เข้าเง่ือนไขเป็น

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงตามย่อหน้าที่ 6.3.1 และสามารถก าหนดให้ตราสารอนุพันธ์

เป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงได้ (ดูย่อหน้าที่ ข6.3.3 ถึง ข6.3.4) รวมถึงรายการที่

คาดการณ์ไว้ของฐานะเปิดต่อความเสี่ยงโดยรวมดังกล่าว (เช่น รายการที่ไม่มีข้อตกลงผูกมัดแต่

คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตซ่ึงมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์) ถ้าฐานะเปิดต่อ

ความเสี่ยงโดยรวมมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดข้ึน และเข้าเง่ือนไขเป็นรายการที่มีการ

ป้องกนัความเสี่ยงเมื่อรายการเกดิขึ้นแล้วและไม่เป็นการคาดการณ์อกีต่อไป  

 

6.3.5 ตามวัตถุประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง สินทรัพย์ หน้ีสิน สัญญาผูกมัด รายการที่

คาดการณ์ไว้ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดข้ึนกับคู่สัญญาที่ไม่ใช่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ของกจิการที่รายงานเทา่น้ัน ที่สามารถก าหนดให้เป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง การบัญชี

ป้องกันความเสี่ยงสามารถถือปฏิบัติกับรายการระหว่างกิจการในกลุ่มกิจการเดียวกันได้เฉพาะ

งบการเงินเด่ียวหรืองบการเงินเฉพาะของกิจการเหล่าน้ันเท่าน้ัน โดยไม่สามารถน าไปใช้กับงบ

การเงินรวมของกลุ่มกิจการ ยกเว้นงบการเงินรวมของกิจการลงทุนตามที่ระบุในมาตรฐาน

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม  ซ่ึงรายการระหว่าง

กิจการลงทุนและบริษัทย่อยที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะไม่ถูกตัด

รายการออกจากบัญชีในการจัดท างบการเงินรวม  

 

6.3.6 อย่างไรกต็าม ยกเว้นตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 6.3.5 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศของรายการระหว่างกันที่เป็นตัวเงิน (ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้ีหรือลูกหน้ีระหว่างบริษัท

ย่อยสองบริษัทย่อย) อาจเข้าเง่ือนไขเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงในงบการเงินรวมได้ 

หากความเสี่ยงจากก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไม่สามารถตัด

รายการกันได้หมดเม่ือจัดท างบการเงินรวม ภายใต้ข้อก าหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ  

ซ่ึงตามมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว ก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

   42 

 

ต่างประเทศของรายการระหว่างกันที่เป็นตัวเงินจะไม่สามารถตัดรายการกัน หากรายการระหว่าง

กันน้ันเป็นรายการที่เป็นตัวเงินซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างสองกิจการในกลุ่มที่มีสกุลเงินที่ใช้ในการ

ด าเนินงานแตกต่างกัน นอกจากน้ัน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ

รายการที่คาดการณ์ไว้ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดข้ึนที่เป็นรายการระหว่างกัน อาจเข้า

เง่ือนไขเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงในงบการเงินรวมได้ หากรายการดังกล่าวเป็น

รายการที่ก  าหนดข้ึนด้วยสกุลเงินอื่น ที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกิจการที่เข้าท า

รายการ และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน

รวม  

การก าหนดรายการทีม่ีการป้องกนัความเสีย่ง 

 

6.3.7  กจิการอาจก าหนดรายการทั้งหมดหรือส่วนประกอบของรายการเป็นรายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยงในความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง รายการทั้งหมดประกอบด้วยการเปล่ียนแปลง

ทั้งหมดในกระแสเงินสดหรือมูลค่ายุติธรรมของรายการ ส่วนประกอบของรายการน้ันเป็นการ

เปล่ียนแปลงส่วนหน่ึงที่น้อยกว่าการเปล่ียนแปลงทั้งหมดในมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสด

ของรายการ ในกรณีก าหนดส่วนประกอบของรายการเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงน้ัน 

กิจการอาจก าหนดประเภทของส่วนประกอบ (รวมถึงการรวมส่วนประกอบ) ดังต่อไปน้ีเท่าน้ัน

เป็นรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง  

6.3.7.1  การเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดหรือมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีลักษณะเป็นไป

ตามความเสี่ยงหรือกลุ่มความเสี่ยงเฉพาะ (ส่วนประกอบของความเสี่ยง) โดยมี

เง่ือนไขว่า หลังจากการประเมินโครงสร้างทางการตลาด ส่วนประกอบของความ

เสี่ยงจะต้องสามารถระบุองค์ประกอบได้ แยกต่างหากและวัดมูลค่าได้อย่าง

น่าเช่ือถือ (ดูย่อหน้าที่ ข6.3.8 ถึง ข6.3.15) ส่วนประกอบของความเสี่ยงน้ัน

หมายความรวมถึงการก าหนดส่วนเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดหรือมูลค่ายุติธรรม

ของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่สูงหรือต ่ากว่าเม่ือเทียบกับระดับราคาหรือ

ตัวแปรอื่นๆ ที่ก  าหนดไว้ (ความเสี่ยงด้านเดียว) 

6.3.7.2  การเลือกส่วนหน่ึง หรือมากกว่าหน่ึงส่วนของกระแสเงินสดตามสญัญา 

6.3.7.3  ส่วนประกอบของจ านวนเงินอ้างอิงที่ระบุในสัญญา (nominal amount) เช่น ส่วนใด

ส่วนหน่ึงเฉพาะของจ านวนเงินในรายการใดรายการหน่ึง (ดูย่อหน้าที่ ข6.3.16 ถึง 

ข6.3.20) 

 

6.4 การเขา้เงือ่นไขการบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

 

6.4.1 ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงจะเข้าเง่ือนไขเป็นการบัญชีป้องกันความเสี่ยงเม่ือเป็นไป

ตามข้อก าหนดทุกข้อดังต่อไปนี้   



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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6.4.1.1 ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงประกอบด้วยรายการที่สามารถเป็น

เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงได้  

6.4.1.2  ณ วันที่เร่ิมความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง กิจการต้องมีการก าหนดและ

จัดท าเอกสารที่เป็นทางการซ่ึงระบุถึงความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกิจการ และกลยุทธ์ในการป้องกัน

ความเสี่ยง  ซ่ึงเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย การระบุเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง  

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง  ลักษณะของความเสี่ยงที่จะป้องกัน  และวิธีที่

กิจการใช้ในการประเมินประสิทธิผลของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง 

(รวมถึงการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความไม่มีประสิทธิผลและวิธีก าหนดอัตราส่วน

การป้องกนัความเสี่ยง) 

6.4.1.3  ความสมัพันธข์องการป้องกันความเสี่ยงต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของการประเมิน

ประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ยงทุกข้อดังต่อไปนี้  

6.4.1.3.1  มีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

แล ะ เ ค ร่ื อ ง มื อ ป้ อ งกั นค ว าม เ สี่ ย ง  (ดู ย่ อห น้ าที่  ข6.4.4 ถึ ง  

ข6.4.6) 

6.4.1.3.2  ผลกระทบของความเสี่ ยงด้านเครดิตไม่ ส่งผลกระทบต่อการ

เปล่ียนแปลงมูลค่ามากไปกว่าผลกระทบอันเกิดจากความสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกจิ (ดูย่อหน้าที่ ข6.4.7 ถึง ข6.4.8) และ 

6.4.1.3.3  อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงของความสัมพันธ์ที่ก  าหนดจะเท่ากับ

ปริมาณของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงซ่ึงกิจการต้องการป้องกัน

ความเสี่ยง และปริมาณของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงซ่ึงกิจการใช้

ป้องกันความเสี่ยงของรายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การก าหนด

ความสัมพันธ์จะต้องไม่สะท้อนความไม่สมดุลระหว่างสัดส่วนของ

รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงกบัเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงซ่ึงอาจ

ก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง (ไม่ว่ารับรู้

รายการแล้วหรือไม่) โดยอาจส่งผลต่อเน่ืองไปยังผลลัพธ์ทางบัญชีที่ไม่

สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของการบัญชีป้องกนัความเสี่ยง (ดูย่อหน้าที่ 

ข6.4.9 ถึง ข6.4.11) 

 

6.5 การบนัทึกบญัชีส าหรบัรายการทีเ่ขา้เงือ่นไขเป็นความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่ง 

 

6.5.1  กิจการตอ้งน าการบญัชีป้องกนัความเสี่ยงมาถือปฏิบติักบัความสมัพนัธ์ของการป้องกนั

ความเสี่ยงที่เขา้เงื่อนไขดงัที่กล่าวในย่อหนา้ที่ 6.4.1 (ซ่ึงรวมถึงการที่กิจการตดัสินใจ

ก าหนดความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่ง)  



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก
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6.5.2 ความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัต่อไปนี้   

6.5.2.1 การป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม  คือ  การป้องกนัความเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยห์รือหนี้ สินที่รบัรูใ้นบญัชี  หรือ 

สญัญาผูกมดัที่ยงัไม่ไดร้บัรู ้ หรือบางส่วนที่ระบุไดข้องสินทรพัย ์หรือหนี้ สิน 

หรือสัญญาผูกมัดดังกล่าว  ซ่ึงเกิดจากความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงและมี

ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน 

6.5.2.2 การป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด  คือ  การป้องกนัความเสี่ยงจากการ 

ผนัผวนของกระแสเงินสด  ซ่ึงเกิดจากความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวขอ้งกบั

ทุกส่วนหรือบางส่วนของสินทรพัยห์รือหนี้ สินทีร่บัรูใ้นบญัชี  (เช่น  การจ่ายช าระ

ดอกเบี้ ยในอนาคตทั้งจ านวนหรือบางส่วนของหนี้ สินที่มีอตัราดอกเบี้ ยลอยตวั)  

หรือของรายการทีค่าดการณไ์วที้ม่ีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที่จะเกิดข้ึน และมี

ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน 

6.5.2.3 การป้องกนัความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในการด าเนินงานในต่างประเทศ ให้

ปฏิบติัตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 21 (ปรับปรุง 2559) 

เรือ่ง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ  

 

6.5.3 การป้องกนัความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของสัญญาผูกมัด อาจเป็นได้ทั้ง

การป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมหรือการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด  

 

6.5.4 หากความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี่ยงไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารมีประสิทธิผลว่าดว้ย

เรือ่งอตัราส่วนการป้องกนัความเสี่ยงแลว้ (ดูย่อหนา้ที่ 6.4.1.3.3 แต่วตัถุประสงคข์องการ

บริหารจดัการความเสีย่งซ่ึงเกีย่วกบัความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าวยงัเป็น

เช่นเดิม กิจการตอ้งปรบัอตัราส่วนการป้องกนัความเสี่ยงของความสมัพนัธน์ ั้นเพือ่ใหเ้ขา้

เงื่อนไขตามที่ก าหนดอีกครั้งหนึ่ง (หรือสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งไดว่้า การปรบัสมดุล 

(rebalancing) ดูย่อหนา้ที ่ข6.5.7 ถงึ ข6.5.21)  

 

6.5.5   กิจการตอ้งยุติการใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสี่ยงเมื่อความสมัพนัธข์องการป้องกนัความ

เสี่ยง (หรือบางส่วนของความสมัพนัธน์ ั้น) ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด (หลงัจากที่มี

การปรบัสมดุลของความสมัพนัธก์ารป้องกนัความเสีย่งแลว้ (ถา้มี)) ทั้งนี้  รวมถึงเหตุการณ์

ทีเ่ครือ่งมือป้องกนัความเสีย่งครบก าหนดหรือถูกขาย ยกเลิกหรือมีการใชสิ้ทธิ ในการนี้ การ

ท าสญัญาใหม่ หรือการต่ออายุเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยงใหไ้ปเป็นเครื่องมือป้องกนัความ

เสี่ยงอีกฉบบัหนึง่น ั้น จะไม่ถือว่าเป็นการครบก าหนดหรือยกเลิกสญัญา หากการท าสญัญา



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ใหม่ หรือการต่ออายุน ั้นยงัคงเป็นส่วนหนึง่และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการบริหาร

จดัการความเสีย่งทีไ่ดก้ าหนดไว ้นอกจากกรณีดงักล่าว เครือ่งมือป้องกนัความเสี่ยงไม่ถือว่า

ครบก าหนดหรือยกเลิกสญัญา หากมีลกัษณะดงัต่อไปนี้   

6.5.5.1 เป็นผลทางกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเป็นผลจากการตีความของกฎหมาย

หรือกฎระเบยีบนั้นว่า คู่สญัญาของเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยงตกลงกนัว่า เมือ่

คู่สญัญาหกับญัชีไม่ว่าจะหนึง่รายหรือมากกว่าหนึง่รายเขา้มาเป็นคู่สญัญาของ

เครื่องมือป้องกนัความเสี่ยงแทนที่คู่สญัญาแรกเริ่ม ใหถ้ือว่าเป็นคู่สญัญาใหม่

ของแต่ละฝ่าย ส าหรับการนี้  คู่สญัญาที่ท าหนา้ที่หักบญัชี หมายถึง คู่สญัญา

กลางส านกัหกับญัชี (บางครั้งอาจหมายถึง องคก์รหกับญัชี หรือ หน่วยงานหกั

บญัชี) หรือ นิติบุคคล หรือ กลุ่มนิติบุคคล ตวัอย่างเช่น สมาชิกขององคก์รหกั

บญัชี หรือ ลูกคา้ของสมาชิกในการหักบญัชีขององคก์รกลางหักบญัชี ที่ท า

หนา้ที่ในฐานะคู่สัญญาที่ให้มีการหักบญัชีโดยคู่สัญญากลางส านกัหักบญัชี 

อย่างไรก็ตาม เมื่อคู่สญัญาของเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยงไดเ้ปลี่ยนคู่สญัญา

แรกเริ่มไปเป็นคู่สญัญาอื่นนั้น เงื่อนไขต่างๆ ในย่อหนา้ย่อยนี้ จะมีผลบงัคบัใช ้

ก็ต่อเมือ่ คู่สญัญาดงักล่าวนั้นมีการหกับญัชีโดยคู่สญัญากลางส านกัหกับญัชีราย

เดียวกนั  

6.5.5.2   การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ ในเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยงใหเ้ป็นไป

เพยีงเท่าทีจ่ าเป็นส าหรบัการเปลีย่นแปลงคู่สญัญาเท่านั้น โดยการเปลีย่นแปลง

ดงักล่าวยงัคงตอ้งสอดคลอ้งกบัเงื่อนไขแรกเริ่ม หากเครื่องมือป้องกนัความ

เสี่ยงดงักล่าวมีการหกับญัชีโดยคู่สญัญาหกับญัชีเดิม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัหลกัประกนั สิทธิในการหกักลบ

ยอดคงคา้งของลูกหนี้ และเจา้หนี้  และ ค่าธรรมเนยีมทีถู่กหกั  

การยุติการใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสี่ยงสามารถส่งผลกระทบต่อความสมัพนัธข์องการ

ป้องกนัความเสี่ยงทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนก็ได ้(ซ่ึงหากเป็นกรณีหลงั การบญัชีป้องกนั

ความเสีย่งจะใชก้บัส่วนทีเ่หลือของความสมัพนัธใ์นการป้องกนัความเสีย่งนั้น) 

  

6.5.6 กจิการต้องปฏบัิติตาม  

6.5.6.1 ย่อหน้าที่ 6.5.9 เมื่อกจิการยุติการใช้การบัญชีป้องกนัความเสี่ยงส าหรับการป้องกัน

ความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่เป็น (หรือเป็น

บางส่วนของ) เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย และ  

6.5.6.2 ย่อหน้าที่ 6.5.11 เมื่อยุติการใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงส าหรับป้องกันความ

เสี่ยงในกระแสเงินสด   

 



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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การป้องกนัความเสีย่งในมูลค่ายุติธรรม 

 

6.5.7 ตราบใดที่การป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมยงัคงเขา้เงื่อนไขตามย่อหนา้ที่ 6.4.1 

ส าหรบัความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่ง ใหถ้อืปฏิบติัดงัต่อไปนี้   

6.5.7.1 ผลก าไรหรือขาดทุนจากเครือ่งมือป้องกนัความเสีย่งใหร้บัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน  

(a) 6.5.7.2   ผลก าไรหรือขาดทุนของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงตอ้งเป็นตวั

ปรบัมูลค่าตามบญัชีของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงนั้น (ถา้มี) และตอ้ง

รบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน หากรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงนั้นเป็นสินทรพัย์

ทางการเงิน (หรือเป็นส่วนประกอบของสินทรพัยท์างการเงิน) ที่มีการวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามที่ก าหนดในย่อหนา้ที ่

5.2.1.2 ผลก าไรหรือขาดทุนจากรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงนั้นตอ้งรบัรู ้

ในก าไรหรือขาดทุน หากรายการทีม่ีการป้องกนัความเสี่ยงนั้นเป็น (หรือเป็นส่วน

หนึง่ของ) สญัญาผูกมดัซ่ึงยงัไม่ไดร้บัรู ้ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงหลงัจากที่มีการก าหนด ใหร้บัรู ้

เป็นสินทรพัยห์รือหนี้ สิน พรอ้มกบัรบัรูผ้ลก าไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวขอ้งในก าไร

หรือขาดทุน 

6.5.8 เม่ือรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมเป็นสัญญาผูกมัด (หรือเป็นส่วนหน่ึงของ

สัญญาผูกมัด) เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์หรือก่อให้เกิดหน้ีสิน มูลค่าตามบัญชีเมื่อเร่ิมแรกของ

สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิซ่ึงเป็นผลมาจากการที่กจิการได้ปฏบัิติตามสญัญาผูกมัด จะต้องถูกปรับปรุง

โดยรวมผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงซ่ึง

ได้เคยรับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน  

 

6.5.9 การปรับปรุงใดๆที่เกิดข้ึนตามย่อหน้าที่ 6.5.7.2 ต้องถูกตัดจ าหน่ายไปยังก าไรหรือขาดทุน  

หากรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงน้ันเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน (หรือเป็นส่วนหน่ึงของ

เคร่ืองมือทางการเงิน) ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย โดยการตัดจ าหน่ายอาจเร่ิมต้นทนัททีี่

มีการปรับปรุงเกิดขึ้น  และต้องเร่ิมก่อนที่รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงน้ันหยุดปรับปรุงผล

ก าไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงน้ัน การตัดจ าหน่ายดังกล่าวค านวณโดยใช้อัตรา

ดอกเบ้ียที่แท้จริงใหม่ ณ วันที่เร่ิมการตัดจ าหน่าย ในกรณีของสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือเป็น

ส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ทางการเงิน) ที่เป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 5.2.1.2 การตัดจ าหน่าย

จะถูกค านวณในลักษณะเดียวกนั แต่จะปรับปรุงในผลสะสมของก าไรหรือขาดทุนที่ได้เคยรับรู้ใน

งวดก่อนตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 6.5.7.2 แทนที่จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบัญชี  
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การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด 

 

6.5.10 ตราบใดที่การป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ระบุในย่อหนา้ที่ 

6.4.1ส าหรบัความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งใหถ้อืปฏิบติัดงัต่อไปนี้   

6.5.10.1  ใหแ้สดงรายการที่เกี่ยวขอ้งกบัรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงเป็นรายการ

แยกต่างหากในส่วนของเจ้าของ (เงินส ารองส าหรบัการป้องกนัความเสี่ยงใน

กระแสเงินสด) จะถูกปรบัปรุงใหเ้ท่ากบัจ านวน (ในรูปแบบค่าสมับูรณ)์ ซ่ึงเป็น

จ านวนทีต่ า่กว่าของรายการใดรายการหนึง่ดงัต่อไปนี้   

6.5.10.1.1  ผลสะสมของก าไรหรือขาดทุนของเครือ่งมือป้องกนัความเสี่ยงนบั

จากวนัทีเ่ริม่ป้องกนัความเสีย่ง  และ  

6.5.10.1.2  ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุติธรรม (มูลค่าปัจจุบนั) 

ของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง (กล่าวคือ มูลค่าปัจจุบนั

ของผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ

ไดร้ับในอนาคตที่ไดป้้องกนัความเสี่ยง) โดยนบัจากวันที่เริ่ม

ป้องกนัความเสีย่ง  

6.5.10.2  ผลก าไรหรือขาดทุนในส่วนที่มีประสิทธิผลของเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

(หมายถึง ส่วนที่หกักลบกบัส่วนเปลีย่นแปลงของเงินส ารองส าหรบัการป้องกนั

ความเสี่ยงในกระแสเงินสดตามที่อธิบายในย่อหนา้ที่ 6.5.10.1) ให้รบัรูใ้น

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น  

6.5.10.3  ผลก าไรหรือขาดทุนส่วนที่เหลือของเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง (หรือหมายถึง 

ผลก าไรหรือขาดทุนที่ตอ้งใชป้รบัสมดุลในส่วนเปลี่ยนแปลงของเงินส ารอง

ส าหรบัการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดตามที่ค านวณไดด้งัที่ก าหนดใน

ย่อหนา้ที ่6.5.10.1) ถอืเป็นส่วนของการป้องกนัความเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิผลที่

ตอ้งรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน  

6.5.10.4  จ านวนที่ถูกสะสมรวมในเงินส ารองส าหรบัการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด 

ตามทีค่ านวณไดด้งัทีก่ าหนดในย่อหนา้ที ่6.5.10.1 ใหถ้อืปฏิบติั ดงัต่อไปนี้   

6.5.10.4.1  หากการป้องกนัความเสี่ยงของรายการที่คาดการณไ์วม้ีผลท าให้

เกิดการรบัรูสิ้นทรพัยที์่ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงินหรือหนี้ สินที่

ไม่ใช่หนี้ สินทางการเงิน หรือ การป้องกนัความเสี่ยงของรายการที่

คาดการณไ์วส้ าหรบัสินทรพัยที์่ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงินและ

หนี้ สินที่ไม่ใช่หนี้ สินทางการเงินท าใหเ้กิดเป็นสญัญาผูกมดัที่ตอ้ง

ถือปฏิบัติตามการบญัชีป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม 

กิจการต้องตัดจ านวนที่เคยบนัทึกเป็นเงินส ารองส าหรับการ
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ป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดออก แลว้น าไปรวมกบัส่วนที่

เป็นราคาทุนเริ่มแรกหรือมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยห์รือหนี้ สิน

นั้น การตดัรายการในรูปแบบนี้ ไม่ถือว่าเป็นการปรบัปรุงการจัด

ประเภทรายการ (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรบัปรุง 

2559) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน) ดงันั้นจึงไม่กระทบก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น  

6.5.10.4.2  ส าหรับการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดนอกเหนือจาก

รายการที่กล่าวถึงในย่อหนา้ที่ 6.5.10.4.1 จ านวนที่ตอ้งถูกจัด

ประเภทรายการใหม่จากเงินส ารองส าหรบัการป้องกนัความเสี่ยง

ในกระแสเงินสดไปก าไรหรือขาดทุนโดยถือว่าเป็นการปรบัปรุง

การจัดประเภทรายการ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  1 

(ปรับปรุง 2559) เ รื่อง การน าเสนองบการเงิน) ในรอบ

ระยะเวลาเดียวกันหรือในรอบระยะเวลาที่กระแสเงินสดที่

คาดการณไ์วใ้นอนาคตของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง

ส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน (ตวัอย่างเช่น รอบระยะเวลาที่

รายไดด้อกเบี้ ยหรือค่าใชจ่้ายดอกเบี้ ยถูกรบัรู ้หรือ เมือ่ยอดขายที่

คาดการณไ์วเ้กิดข้ึนจริง)  

6.5.10.4.3  อย่างไรก็ตาม หากเกิดขาดทุนข้ึน และกิจการคาดว่าการขาดทุน

ทั้งหมดหรือบางส่วนนั้นจะไม่ไดร้บัคืนในอนาคตภายในหนึง่รอบ

ระยะเวลาหรือมากกว่านั้น ใหก้ิจการเปลีย่นแปลงการจัดประเภท

รายการนั้นไปยงัก าไรหรือขาดทุนตามจ านวนที่คาดว่าจะไม่ไดร้บั

คืนในทนัที และถือว่าเป็นการปรบัปรุงการจัดประเภทรายการ (ดู

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง การ

น าเสนองบการเงิน)   

   

6.5.11   เม่ือกิจการยุติการใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงส าหรับการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด (ดู

ย่อหน้าที่ 6.5.5 และ 6.5.6.2) กิจการต้องบันทึกจ านวนที่เคยบันทึกเป็นเงินส ารองสะสม

ส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด โดยให้ถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 6.5.10.1 

ดังต่อไปนี้   

6.5.11.1   หากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในอนาคตยังคงถูกคาดการณ์ว่าจะ

เกิดข้ึน จ านวนเงินน้ันจะยังคงถูกบันทกึในเงินส ารองส าหรับการป้องกันความเสี่ยง

ในกระแสเงินสดต่อไป จนกระทั่งกระแสเงินสดในอนาคตน้ันได้เกิดขึ้ นหรือ

จนกระทั่งเป็นไปตามเหตุการณ์ในย่อหน้าที่ 6.5.10.4.3 เมื่อกระแสเงินสดใน

อนาคตเกดิข้ึน กจิการต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 6.5.10.4  
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6.5.11.2 หากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดในอนาคตคาดว่าจะไม่เกิดข้ึน จ านวนที่

เคยจัดประเภทเป็นเงินส ารองส าหรับการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดจะต้อง

ถูกจัดประเภทใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนทันที เป็นการปรับปรุงการจัดประเภท

รายการ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบ

การเงิน) ส่วนการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดในอนาคตที่มิได้เป็นรายการที่

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกดิขึ้น อาจยังคงถูกคาดว่าจะเกดิขึ้นต่อไป  

 

การป้องกนัความเสีย่งของเงินลงทุนสุทธิในการด าเนนิงานในต่างประเทศ 

 

6.5.12 การป้องกนัความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในการด าเนินงานในต่างประเทศ ซ่ึงรวมถึงการ

ป้องกนัความเสีย่งในรายการที่เป็นตวัเงินที่ถือเป็นส่วนหนึง่ของเงินลงทุนสุทธิ (ดูมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที่ 21 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) จะตอ้งถือปฏิบติัเช่นเดียวกบัการป้องกนัความเสี่ยงใน

กระแสเงินสด ดงัต่อไปนี้   

6.5.12.1 ส่วนที่เป็นผลก าไรหรือขาดทุนจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่มี

ประสิทธิผลตอ้งรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น (ดูย่อหนา้ที ่6.5.10) และ  

6.5.12.2  ส่วนทีไ่ม่มีประสิทธิผลใหร้บัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน  

 

6.5.13 ผลสะสมของก าไรหรือขาดทุนในเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยงในส่วนที่มีประสิทธิผลที่เคย

บนัทึกในผลสะสมของการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศจะตอ้งถูกจัดประเภทรายการใหม่

โดยโอนจากส่วนของเจ้าของไปยงัก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงเป็นการปรบัปรุงการจัดประเภท

รายการ (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน) 

โดยใหเ้ป็นไปตามย่อหนา้ที่ 48 ถึง 49 ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 21 (ปรบัปรุง 

2559) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

เกีย่วกบัการจ าหน่ายการด าเนนิงานในต่างประเทศแบบทั้งหมดหรือบางส่วน  

 

การบญัชีส าหรบัมูลค่าตามเวลาของสญัญาสิทธิทีจ่ะซ้ือหรือจะขาย 

 

6.5.14  เม่ือกิจการแยกมูลค่าที่แท้จริงและมูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายและ

ก าหนดให้เฉพาะส่วนที่เป็นมูลค่าที่แท้จริงของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายเป็นเคร่ืองมือ

ป้องกนัความเสี่ยง (ดูย่อหน้าที่ 6.2.4.1) กจิการต้องบันทกึส่วนที่เป็นมูลค่าตามเวลาของสัญญา

สทิธทิี่จะซ้ือหรือจะขายดังกล่าว โดยถือปฏบัิติดังต่อไปน้ี (ดูย่อหน้าที่ ข6.5.29 ถึง ข6.5.33)  
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6.5.14.1 กิจการต้องแยกมูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายตามประเภทของ

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ซ่ึงใช้สัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายน้ันป้องกัน

ความเสี่ยง (ดูย่อหน้าที่ ข6.5.29) ดังน้ี  

6.5.14.1.1 รายการที่ มีการป้องกันความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับธุรกรรม หรือ 

6.5.14.1.2 รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัช่วงเวลา  

6.5.14.2  การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าตามเวลาในสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะ

ขายที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ต้องรับรู้ในก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นเน่ืองจากมูลค่าตามเวลาเกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง 

และต้องแยกแสดงผลสะสมของการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมเป็นรายการแยก

ต่างหากในส่วนของเจ้าของ ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจาก

มูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายที่แสดงแยกต่างหากในส่วนของ

เจ้าของ (จ านวนมูลค่าสะสม) ต้องมีการบันทกึบัญชีดังต่อไปนี้   

6.5.14.2.1 หากรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงน้ันในภายหลังส่งผลให้มีการ

รับรู้สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินที่ไม่ใช่หน้ีสิน

ทางการเงิน หรือ สัญญาผูกมัดส าหรับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์

ทางการเงินหรือหน้ีสินที่ไม่ใช่หน้ีสินทางการเงินซ่ึงมีการถือปฏิบัติ

ตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องตัด

จ านวนที่แสดงแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของ แล้วน าไปรวมเป็น

ราคาทุนเมื่อเร่ิมแรกหรือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน

น้ัน การตัดรายการดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการปรับปรุงการจัดประเภท

รายการ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

การน าเสนองบการเงิน) ดังน้ันจึงไม่กระทบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  

6.5.14.2.2 ส าหรับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ ยงที่ มี ลักษณะ

นอกเหนือจากที่ได้อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 6.5.14.2.1 ผลสะสม

ดังกล่าวจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยโอนจากที่แสดงแยก

ต่างหากในส่วนของเจ้าของไปก าไรหรือขาดทุน โดยถือว่าเป็นการ

ปรับปรุงการจัดประเภทรายการ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน) ภายในรอบ

ระยะเวลาเดียวกันหรือรอบระยะเวลาอื่นซ่ึงการป้องกันความเสี่ยง

กระแสเงินสดคาดการณ์ในอนาคตส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน 

(ตัวอย่างเช่น เม่ือยอดขายที่คาดการณ์ไว้เกดิข้ึน)  

6.5.14.2.3 อย่างไรกต็าม หากคาดว่ามูลค่าสะสมดังกล่าวไม่ว่าจะเตม็จ านวน

หรือบางส่วนน้ันจะไม่ได้รับคืนภายในหน่ึงรอบระยะเวลาหรือ

มากกว่าน้ัน จ านวนที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืนจะถูกจัดประเภทรายการ



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

   51 

 

ใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนทันที โดยถือว่าเป็นการปรับปรุงการจัด

ประเภทรายการ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การน าเสนองบการเงิน)  

 6.5.14.3  การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในส่วนที่เป็นมูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่จะ

ซ้ือหรือจะขายที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงของรายการที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลา ต้องรับรู้ใน

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เน่ืองจากมูลค่าตามเวลาเกี่ยวข้องกับรายการที่มีการ

ป้องกนัความเสี่ยงน้ัน และต้องบันทกึผลสะสมเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ

เจ้าของ  มูลค่าตามเวลา ณ วันที่ก  าหนดให้สัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายเป็น

เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงในขอบเขตที่ใช้กับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

จะต้องตัดจ าหน่ายอย่างเป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่การป้องกัน

ความเสี่ยง มีการปรับปรุงมูลค่าที่แท้จริงของสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายและส่งผล

กระทบต่อก าไรหรือขาดทุน ดังน้ัน ในแต่ละรอบระยะเวลาที่การรายงาน ต้องมีการ

ตัดจ าหน่ายส่วนที่แสดงแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของไปก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงถือ

ว่าเป็นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  1 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน) อย่างไรกต็าม หากการบัญชี

ป้องกันความเสี่ยงมีอันต้องสิ้นสุดลงซ่ึงรวมถึงการเปล่ียนแปลงในมูลค่าที่แท้จริง

ของสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือหรือจะขายในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยง จ านวน

สทุธ ิ(กล่าวคือ รวมค่าตัดจ าหน่ายสะสม) ของผลสะสมที่แสดงแยกต่างหากในส่วน

ของเจ้าของต้องถูกปรับปรุงไปก าไรหรือขาดทุนทนัท ีโดยถือว่าเป็นการปรับปรุงการ

จัดประเภทรายการ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การ

น าเสนองบการเงิน)  

 

การบญัชีส าหรบัส่วนของอตัราแลกเปลีย่นล่วงหนา้ของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้และส่วนต่าง

อตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศของเครือ่งมือทางการเงิน 

 

6.5.15  เม่ือกจิการแยกส่วนของอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าและส่วนของอัตราแลกเปล่ียนทนัทขีองสัญญา

ซ้ือขายล่วงหน้า และก าหนดให้เฉพาะการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของอัตราแลกเปล่ียนทันทีของ

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง หรือเม่ือกิจการแยกส่วนต่างอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศออกจากเคร่ืองมือทางการเงินและไม่น าไปรวมในการก าหนด

เคร่ืองมือทางการเงินเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง (ดูย่อหน้าที่ 6.2.4.2) กิจการอาจปฏบัิติ

ตามย่อหน้าที่ 6.5.14 ส าหรับส่วนของอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือ

ส าหรับส่วนต่างอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ในลักษณะเดียวกันกับวิธีปฏิบัติส าหรับ

มูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือจะขาย ในกรณีดังกล่าว กิจการต้องถือปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ ข6.5.34 ถึง ข6.5.39  
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6.6 การป้องกนัความเสีย่งของกลุ่มของรายการ 

 

กลุ่มของรายการทีส่ามารถเป็นรายการทีม่ีการป้องกนัความเสีย่งได ้

 

6.6.1  กลุ่มของรายการ (รวมถึงกลุ่มของรายการที่รวมเป็นฐานะสุทธิ ดูย่อหนา้ที่ ข6.6.1 ถึง ข

6.6.8) สามารถเป็นรายการทีม่ีการป้องกนัความเสีย่งไดก้็ต่อเมือ่  

6.6.1.1  กลุ่มของรายการประกอบไปดว้ยรายการ (รวมถึงส่วนประกอบของรายการ) ที่

แต่ละรายการสามารถเป็นรายการทีม่ีการป้องกนัความเสีย่งได ้

6.6.1.2 มีการบริหารความเสีย่งแบบองคร์วมร่วมกนัทั้งกลุ่ม และ 

6.6.1.3  ในกรณีของการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดของกลุ่มของรายการที่ความ

ผนัผวนในกระแสเงินสดอาจมิไดเ้ป็นสดัส่วนเดียวกนักบัความผนัผวนโดยรวม

ในกระแสเงินสดของกลุ่มรายการ จึงก่อใหเ้กิดการหกักลบฐานะความเสีย่งข้ึน 

6.6.1.3.1  เป็นการป้องกนัความเสี่ยงของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ และ 

6.6.1.3.2  ในการก าหนดฐานะสุทธินั้นไดร้ะบุรอบระยะเวลาที่รายงานของ

รายการที่คาดการณไ์ว ้รวมถึงลกัษณะและปริมาณของรายการ ซ่ึง

ส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน (ดูย่อหนา้ที่ ข6.6.7 ถึง ข

6.6.8) 

  

การก าหนดส่วนประกอบของจ านวนเงินอา้งอิงทีร่ะบุในสญัญา  

 

6.6.2 องค์ประกอบที่เป็นสัดส่วนของกลุ่มรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง สามารถเป็นรายการที่มี

การป้องกันความเสี่ยงได้ หากการก าหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงมีความ

สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกจิการ 

 

6.6.3   ส่วนประกอบย่อยในกลุ่มรายการทั้งหมด (เช่น กลุ่มส่วนประกอบพ้ืนฐาน) สามารถถือปฏิบัติ

ตามการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงได้กต่็อเม่ือ  

6.6.3.1  รายการน้ันสามารถแยกองค์ประกอบได้และวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

6.6.3.2 มี วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการความเสี่ ยงเ พ่ือป้องกันความเสี่ ยงใน

ส่วนประกอบน้ัน 

6.6.3.3  รายการย่อยในกลุ่มรายการทั้งหมดที่ถูกระบุน้ัน มีความเสี่ยงเดียวกันกับที่ความ

เสี่ยงถูกป้องกัน (เพ่ือให้การวัดมูลค่าของกลุ่มส่วนประกอบย่อยที่ถูกป้องกันความ
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เสี่ยงไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญจากบางรายการในกลุ่มรายการทั้งหมดที่

เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มส่วนประกอบที่ถูกป้องกนัความเสี่ยง) 

6.6.3.4 ในการป้องกนัความเสี่ยงของรายการที่มีอยู่ (เช่น สัญญาผูกมัดซ่ึงยังไม่ได้รับรู้ หรือ

สินทรัพย์ที่รับรู้แล้ว) กิจการสามารถระบุและติดตามรายการในกลุ่มของรายการ

ทั้งหมดที่ถูกป้องกันความเสี่ยง (เพ่ือให้กิจการสามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดของ

การบัญชีที่เข้าเง่ือนไขความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยง) และ 

6.6.3.5 รายการใดๆ ในกลุ่มที่ให้สิทธิที่จะจ่ายช าระเงินก่อนครบก าหนดได้เข้าเง่ือนไขของ

ข้อก าหนดส าหรับส่วนประกอบของจ านวนเงินที่ อ้างอิงในสัญญา (nominal 

amount) (ดูย่อหน้าที่ ข6.3.20) 

 

การแสดงรายการ 

 

6.6.4  ส าหรับการป้องกนัความเสี่ยงของกลุ่มของรายการที่มีฐานะความเสี่ยงที่หักกลบกันได้ (เช่น การ

ป้องกันความเสี่ยงของฐานะสุทธิ) ซ่ึงความเสี่ยงที่ป้องกันน้ันกระทบกับรายการอื่นในงบก าไร

ขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ก าไรหรือขาดทุนใด ๆ จากการป้องกันความเสี่ยงน้ันจะถูก

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากจากก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง 

ดังน้ัน ในงบการเงินดังกล่าว รายการที่เกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (เช่น 

รายได้ หรือ ต้นทุนขาย) จะไม่ได้รับผลกระทบ  

 

6.6.5  ส าหรับสินทรัพย์และหน้ีสินที่มีการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม ให้รับรู้

ก าไรหรือขาดทุนเป็นรายการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของแต่ละรายการสินทรัพย์และหน้ีสินของ

กลุ่มน้ันในงบแสดงฐานะการเงินตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 6.5.7.2  

 

ฐานะสุทธิทีห่กักลบความเสีย่งไดท้ั้งหมด  

 

6.6.6  หากรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเป็นกลุ่ม ซ่ึงมีฐานะสุทธิที่หักกลบความเสี่ยงได้ทั้งหมด 

(กล่าวคือ กลุ่มรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่สามารถหักกลบความเสี่ยงได้ทั้งหมดภายใต้

การบริหารความเสี่ยงแบบกลุ่ม) กจิการสามารถก าหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง

โดยที่ไม่ต้องมีเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงกไ็ด้ โดยต้องเป็นไปตามเง่ือนไขดังน้ี  

6.6.6.1 การป้องกันความเสี่ยงเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงที่บริหาร

ความเสี่ยงสุทธิอย่างต่อเน่ือง โดยที่กิจการท าการป้องกันความเสี่ยงประเภทเดิมใน

สถานะที่เปล่ียนแปลงเม่ือเวลาผ่านไป (เช่น เม่ือรายการน้ันถึงก าหนดเวลาที่กิจการ

ต้องท าการป้องกนัความเสี่ยง) 



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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6.6.6.2  ขนาดของฐานะสุทธิที่ป้องกันความเสี่ยงเปล่ียนแปลงไปตลอดช่วงเวลาซ่ึงมีการใช้

กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงสุทธิอย่างต่อเน่ือง และกิจการใช้เคร่ืองมือป้องกัน

ความเสี่ยงที่เข้าเง่ือนไขเพ่ือป้องกันความเสี่ยงสุทธิน้ัน (กล่าวคือ เม่ือฐานะสุทธิหัก

กลบความเสี่ยงกนัไม่หมด) 

6.6.6.3  มีการน าการบัญชีการป้องกันความเสี่ยงมาถือปฏบัิติส าหรับฐานะสุทธิที่ไม่สามารถ

หักกลบความเสี่ยงได้ทั้งหมดและท าการป้องกันความเสี่ยงด้วยเคร่ืองมือป้องกัน

ความเสี่ยงที่เข้าเง่ือนไข และ 

6.6.6.4  การไม่น าการบัญชีการป้องกันความเสี่ยงมาถือปฏิบัติส าหรับรายการฐานะสุทธิที่ 

หักกลบความเสี่ยงได้ทั้งหมดจะท าให้เกิดผลลัพธ์ทางบัญชีที่ไม่สม ่าเสมอกัน 

เน่ืองจากไม่รับรู้ฐานะความเสี่ยงที่หักกลบกันในบัญชี แต่ฐานะสุทธิน้ันได้รับการ

ป้องกนัความเสี่ยงโดยการหักกลบกนัแล้ว 

 

6.7 ทางเลือกในการก าหนดฐานะเปิดต่อความเสี่ยงดา้นเครดิตใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุน  

 

ฐานะความเสี่ยงดา้นเครดิตที่สามารถก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน 

 

6.7.1   หากกิจการใช้ตราสารอนุพนัธ์ดา้นเครดิตที่ว ัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุนในการบริหารความเสี่ยงดา้นเครดิตทั้งหมด หรือบางส่วนของเครื่องมือทางการเงิน 

(ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงดา้นเครดิต) กิจการอาจก าหนดใหว้ดัมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน

นั้นดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตามการบริหารความเสี่ยง (ทั้งหมดหรือตาม

สดัส่วนของเครือ่งมือทางการเงิน) ได ้ถา้  

6.7.1.1  ชื่อของฐานะเปิดต่อความเสี่ยงดา้นเครดิต (เช่น ลูกหนี้  ผูม้ีภาระผูกพนัที่จะให้

สินเชื่อ) ตรงกนักบัชื่อของกิจการที่ระบุในตราสารอนุพนัธด์า้นเครดิต (การมี

ชื่อทีต่รงกนั) และ 

6.7.1.2  ระดบัของสิทธิเรียกรอ้งของเครื่องมือทางการเงินสอดคลอ้งกบัระดบัของสิทธิ

เรียกรอ้งของรายการทีส่่งมอบตามสญัญาตราสารอนุพนัธด์า้นเครดิต 

ในการก าหนดการวดัมูลค่า กิจการอาจจะไม่ตอ้งค านึงถึงว่าเครื่องมือทางการเงินที่ถูก

บริหารความเสี่ยงดา้นเครดิตนั้นอยู่ภายใตข้อบเขตของแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้

หรือไม่ (เช่น กิจการอาจก าหนดการวดัมูลค่าดงักล่าวส าหรบัภาระผูกพนัที่จะใหสิ้นเชื่อซ่ึง

ไม่อยู่ภายใตข้อบเขตของแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้ ) กิจการอาจก าหนดใหเ้ครื่องมือ

ทางการเงินวดัมูลค่าดงักล่าวเมื่อมีการรบัรูเ้มื่อเริ่มแรก หรือการวดัมูลค่าในภายหลงั หรือ
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ขณะที่ยกเลิกการรบัรูร้ายการ กิจการตอ้งจัดท าเอกสารบนัทึกการก าหนดการวดัมูลค่ า

ดงักล่าวในขณะนั้นดว้ย 

 

การบญัชีส าหรบัฐานะเปิดต่อความเสีย่งดา้นเครดิตทีก่ าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 

6.7.2   ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 6.7.1 หากมีการก าหนดให้เคร่ืองมือทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหลังจากการรับรู้เมื่อเร่ิมแรก หรือเมื่อไม่ได้รับรู้รายการมาก่อน 

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมที่เกิดข้ึน ณ เวลาที่ก  าหนดให้วัดมูลค่าดังกล่าว 

(ถ้ามี) จะต้องถูกรับรู้ทนัทใีนก าไรหรือขาดทุน ส าหรับสนิทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 5.2.1.2 น้ัน ผลสะสมของ

ก าไรหรือขาดทุนที่เคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะต้องถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยโอน

จากส่วนของเจ้าของไปก าไรหรือขาดทุนทนัท ีโดยถือว่าเป็นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการ 

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน)  

 

6.7.3 กจิการต้องหยุดวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินหรือสัดส่วนของเคร่ืองมือทางการเงิน ที่ก่อให้เกิด

ความเสี่ยงด้านเครดิตด้วยวิธวัีดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ถ้า  

6.7.3.1 ไม่เข้าเง่ือนไขตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 6.7.1 อกีต่อไป เช่น 

6.7.3.1.1 ตราสารอนุพันธ์ด้านเครดิตหรือเคร่ืองมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ที่

ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านเครดิตน้ันครบก าหนด ถูกขาย ยกเลิกสัญญา 

หรือช าระราคาแล้ว หรือ 

6.7.3.1.2  ไม่ได้บริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้ 

ตราสารอนุพันธด้์านเครดิตอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น กรณีดังกล่าวเกิดขึ้น

เน่ืองจากคุณภาพเครดิตของลูกหน้ีหรือผู้มีภาระด้านสินเช่ือดีขึ้น หรือ

เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงด้านข้อก าหนดเกี่ยวกับเงินทุนของกิจการ 

และ 

6.7.3.2  เคร่ืองมือทางการเงินที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านเครดิตไม่มีความจ าเป็นต้อง 

วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  

  

6.7.4 เม่ือกจิการหยุดวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน หรือสดัส่วนของเคร่ืองมือทางการเงิน ที่ก่อให้เกิด

ความเสี่ยงด้านเครดิตด้วยการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนแล้ว มูลค่า

ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วันที่หยุดการวัดมูลค่าจะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีใหม่ของ

เคร่ืองมือทางการเงินน้ัน ภายหลังจากการหยุดการวัดมูลค่าดังกล่าว ให้น าการวัดมูลค่าวิธีเดิมที่

เคยใช้ก่อนก าหนดให้เคร่ืองมือทางการเงินน้ันวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนกลับมาใช้ 

(รวมถึง การตัดจ าหน่ายที่เป็นผลมาจากมูลค่าตามบัญชีใหม่) ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ทางการเงิน
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ที่ถูกจัดประเภทเม่ือเร่ิมแรกให้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายน้ัน ให้น าการวัดมูลค่าโดยวิธี

ราคาทุนตัดจ าหน่ายกลับมาใช้ โดยให้ค านวณอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงจากมูลค่าตามบัญชีข้ันต้น

ใหม่ ณ วันที่หยุดการรับรู้มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  

 

บทที ่7 วนัถอืปฏิบติั และการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

 

7.1 วนัถอืปฏิบติั 

 

7.1.1  แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี เป็นทางเลือกในการใช้การบัญชีส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

ส าหรับงบการเงินที่เร่ิมในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  

 

7.2 การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง  

 

7.2.1 เมื่อกิจการปฏบัิติตามแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก กิจการมีทางเลือกการปฏบัิติ

ในช่วงเปล่ียนแปลง ดังน้ี  

7.2.1.1 กิจการอาจเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีแบบปรับปรุงย้อนหลัง

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การ

เปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด เว้นแต่ที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 

7.2.3 ถึง 7.2.21 และห้ามไม่ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีกับ

รายการที่ได้มีการตัดรายการออกจากบัญชีแล้ว ณ วันแรกที่มีการปฏิบัติตามแนว

ปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี หรือ 

7.2.1.2 กจิการอาจเลือกปฏบัิติตามแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีโดยไม่ปรับปรุงย้อนหลัง 

โดยให้กิจการปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมที่เกิดจากการใช้แนวปฏบัิติทางการ

บัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก เป็นรายการปรับปรุงกบัก าไรสะสม (หรือองค์ประกอบอื่น

ของส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามความเหมาะสม)) ณ วันแรกที่มีการถือปฏบัิติตามแนว

ปฏิบัติทางการบัญชี ทั้งน้ีให้เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว ทางเลือกในการปรับปรุง

ก าไรสะสมต้นงวดน้ีได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 7.2.3 ถึง 7.2.5 7.2.12 และ 7.2.17  

 

7.2.2 ตามวัตถุประสงค์ของการปฏบัิติในช่วงเปล่ียนแปลงตามย่อหน้าที่ 7.2.1 7.2.3 ถึง 7.2.21  วัน

แรกที่มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี คือ วันแรกของรอบบัญชีที่กิจการถือ

ปฏบัิติตามแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับกิจการจะเลือกใช้วิธีการใดในการปฏบัิติ

ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี การเปล่ียนแปลงสามารถท าได้ในหน่ึงวันหรือมากกว่าหน่ึงวัน

ส าหรับข้อก าหนดที่แตกต่างกนั 
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การปฏิบติัในช่วงเปลี่ยนแปลงส าหรบัการจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่า (บทที่ 4 

และ 5) 

 

7.2.3 ณ วันแรกที่มีการถือปฏบัิติตามแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี กิจการอาจก าหนดให้สินทรัพย์

ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 4.1.8 

การก าหนดดังกล่าวต้องมาจากพ้ืนฐานข้อเทจ็จริงและเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ณ วันแรกที่มีการถือ

ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี การจัดประเภทรายการใหม่ต้องมีการปรับปรุง

ย้อนหลัง ทั้งน้ีกิจการอาจเลือกปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมจากการจัดประเภทรายการ

ดังกล่าวที่เกิดจากการใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก เป็นรายการปรับปรุงกับ

ก าไรสะสม ณ วันแรกที่มีการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี ทั้งน้ีให้เปิดเผยข้อเทจ็จริง

ดังกล่าว  

 

7.2.4 ณ วันแรกที่มีการปฏบัิติตามแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี กจิการ  

7.2.4.1 ต้องยกเลิกการก าหนดให้สนิทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

หรือขาดทุนที่ได้เคยก าหนดไว้ในอดีต หากสินทรัพย์ทางการเงินน้ันไม่เข้าเง่ือนไข

ตามย่อหน้าที่ 4.1.8 7.2.4.2 อาจเลือกที่จะยกเลิกการก าหนดให้สินทรัพย์

ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนที่ได้เคยก าหนดไว้ใน

อดีต แม้ว่าสนิทรัพย์ทางการเงินน้ันเข้าเง่ือนไขตามย่อหน้าที่ 4.1.8  

การยกเลิกการก าหนดการแสดงรายการดังกล่าวต้องมาจากพ้ืนฐานข้อเทจ็จริงและเหตุการณ์ที่

เกิดข้ึน ณ วันแรกที่มีการถือปฏบัิติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี การจัดประเภทรายการ

ใหม่ที่เกิดข้ึนต้องปรับปรุงย้อนหลัง ทั้งน้ีกิจการอาจเลือกปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมจาก

การจัดประเภทรายการดังกล่าวที่เกดิจากการใช้แนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก เป็น

รายการปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วันแรกที่มีการถือปฏบัิติตามแนวปฏบัิติทางการบัญชี ทั้งน้ีให้

เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

7.2.5 ณ วันแรกที่มีการถือปฏบัิติตามแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี กจิการ  

7.2.5.1 ก าหนดให้หน้ีสินทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 4.2.2.1  

7.2.5.2 ต้องยกเลิกการก าหนดให้หน้ีสินทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

หรือขาดทุนหากเคยก าหนดให้การรับรู้เม่ือเร่ิมแรกเข้าเง่ือนไขตามย่อหน้าที่ 

4.2.2.1 และการก าหนดน้ันไม่เป็นไปตามเง่ือนไข ณ วันแรกที่มีการปฏิบัติตาม

แนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี  

7.2.5.3 อาจเลือกที่จะยกเลิกการก าหนดให้หน้ีสินทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุนหากเคยก าหนดให้การรับรู้เมื่อเร่ิมแรกเข้าเง่ือนไขตามย่อ
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หน้าที่ 4.2.2.1 และการก าหนดน้ันเป็นไปตามเง่ือนไข ณ วันแรกที่มีการปฏิบัติ

ตามแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี  

การยกเลิกการก าหนดการแสดงรายการดังกล่าวต้องมาจากพ้ืนฐานข้อเทจ็จริงและเหตุการณ์ที่

เกดิข้ึน ณ วันแรกที่มีการปฏบัิติตามแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี การจัดประเภทรายการใหม่

ที่เกดิข้ึนต้องปรับปรุงย้อนหลัง ทั้งน้ีกจิการอาจเลือกปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมจากการจัด

ประเภทรายการดังกล่าวที่เกิดจากการใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก เป็น

รายการปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วันแรกที่มีการถือปฏบัิติตามแนวปฏบัิติทางการบัญชี ทั้งน้ีให้

เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

  

7.2.6 ส าหรับการปรับปรุงการรับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียตามวิธีดอกเบ้ียที่แท้จริง กิจการมี

ทางเลือกดังน้ี  

7.2.6.1  หากไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ ในการปรับปรุงย้อนหลังตามวิธีดอกเบ้ียที่

แท้จริง (ตามที่ได้นิยามไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด) กิจการ

ต้อง 

7.2.6.1.1 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน หรือหน้ีสินทางการเงิน ณ 

วันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละรอบที่น ามาเปรียบเทียบเป็นมูลค่า

ตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน หรือราคาทุนตัด

จ าหน่ายของหน้ีสนิทางการเงินถ้ากิจการปรับปรุงรายการในงวดก่อน 

และ 

7.2.6.1.2  มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงิน ณ วัน

แรกที่มีการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีเป็นมูลค่า

ตามบัญชีขั้นต้นใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงินหรือราคาทุนตัด

จ าหน่ายใหม่ของหน้ีสินทางการเงิน ณ วันแรกที่มีการถือปฏบัิติตาม

แนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี 

7.2.6.2  ค านวณอตัราดอกเบ้ียที่แท้จริง ณ วันแรกที่มีการถือปฏบัิติ ดังน้ี 

7.2.6.2.1  ส าหรับสัญญาที่เกิดข้ึนก่อนวันแรกที่มีการถือปฎิบัติ กิจการสามารถ

ค านวณอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงจากกระแสเงินสดคงเหลือ โดย

ค านวณจากกระแสเงินสดนับต้ังแต่วันแรกที่มีการถือปฏบัิติ 

7.2.6.2.2  ส าหรับสัญญาที่เกิดข้ึนในหรือหลังจากวันแรกที่มีการถือปฏิบัติ  

ให้ถือปฎิบัติตามที่ก  าหนดในบทที่ 5 ของแนวปฏิบัติทางการบัญชี

ฉบับน้ี 
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7.2.7 หากกิจการบันทกึบัญชีเงินลงทุนหรือตราสารด้วยวิธีราคาทุนก่อนที่จะถือปฏบัิติตามแนวปฏบัิติ

ทางการบัญชีฉบับน้ี (เดิมถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เร่ือง การบัญชีส าหรับ

เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีราคาเสนอซ้ือขายใน

ตลาดที่มีสภาพคล่อง (เช่นข้อมูลระดับ 1) หรือตราสารอนุพันธ์ที่มีความสัมพันธ์และต้องมีการ

ช าระหรือรับช าระโดยการส่งมอบตราสารทุนดังกล่าว ด้วยวิธีราคาทุน หรือวิธีใดนอกเหนือจาก

วิธมูีลค่ายุติธรรม หรือไม่เคยบันทกึบัญชี ส าหรับตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวที่มีอยู่ ณ วันแรกที่ถือ

ปฎิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี กิจการต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนหรือตราสารดังกล่าว

ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันแรกที่มีการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี ผลต่าง

ระหว่างมูลค่าตามบัญชีเดิมและมูลค่ายุติธรรมให้รับรู้ในก าไรสะสมต้นงวด (หรือองค์ประกอบ

อื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามความเหมาะสม)) ของรอบระยะเวลาบัญชีที่ถือปฏิบัติตามแนว

ปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก  

 

7.2.8 หากกจิการบันทกึบัญชีหน้ีสินตราสารอนุพันธ์ที่มีความสัมพันธ์ และต้องมีการช าระหรือรับช าระ

โดยการส่งมอบตราสารทุนที่ไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง (เช่นข้อมูลระดับ 1) 

ในราคาทุนหรือวิธีใดนอกเหนือจากวิธีมูลค่ายุติธรรม หรือไม่เคยบันทึกบัญชี ส าหรับตราสาร

อนุพันธดั์งกล่าวที่มีอยู่ ณ วันแรกที่ถือปฎิบัติตามแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี กิจการต้องวัด

มูลค่าหน้ีสินตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันแรกที่มีการถือปฏิบัติตามแนว

ปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีเดิมและมูลค่ายุติธรรมต้องรับรู้ในก าไร

สะสมต้นงวดในรอบระยะเวลาบัญชีที่ถือปฏบัิติตามแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก  

 

7.2.9 ณ วันแรกที่มีการปฏบัิติตามแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี กิจการต้องพิจารณาว่าวิธีการตามที่

กล่าวในย่อหน้าที่ 5.6.5 จะก่อให้เกิดหรือเพ่ิมการไม่จับคู่ทางบัญชี (accounting mismatch) ใน

ก าไรหรือขาดทุน จากข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เกิดข้ึน ณ วันแรกที่มีการปฏิบัติตามแนว

ปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีหรือไม่ หากท าให้เกดิหรือเพ่ิมการไม่จับคู่ทางบัญชีให้กิจการปรับปรุง

รายการดังกล่าวโดยวิธปีรับย้อนหลัง 

 

7.2.9ก ณ วันแรกที่มีการปฏบัิติตามแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี กิจการอาจก าหนดให้สัญญาที่มีอยู่ ณ 

วันดังกล่าววัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนได้ตามย่อหน้าที่ 2.5 แต่กิจการต้อง

ก าหนดให้สญัญาที่คล้ายคลึงกันทุกสัญญาวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนด้วย 

ผลต่างของสนิทรัพย์สทุธทิี่เกดิข้ึนจากการก าหนดดังกล่าวให้รับรู้ในก าไรสะสม ณ วันแรกที่มีการ

ปฏบัิติตามแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี  

7.2.10 นอกจากข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 7.2.1 กิจการที่ถือปฏบัิติเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการและ

การวัดมูลค่าตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี (ซ่ึงรวมถึงข้อก าหนดที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่า

ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและการด้อยค่าตามที่กล่าวในบทที่ 5.4 
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และ 5.5) กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดใน ย่อหน้าที่  42ฏ ถึง 42ฒ และไม่

จ าเป็นต้องปรับปรุงรายการในงวดก่อนย้อนหลัง กิจการอาจปรับปรุงรายการในงวดก่อนหาก

สามารถท าได้โดยปราศจากปัญหาในภายหลัง หากกจิการไม่ปรับปรุงรายการในงวดก่อน กิจการ

ต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีเดิมและมูลค่าตามบัญชี ณ ต้นงวดของรอบปีบัญชีที่มีการ

ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก ในก าไรสะสมต้นงวด (หรือ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามความเหมาะสม)) ของรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการถือ

ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก อย่างไรกต็าม หากกิจการปรับปรุง

รายการในงวดก่อน การปรับปรุงงบการเงินต้องสะท้อนข้อก าหนดทั้งหมดของแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีฉบับน้ี  

 

7.2.11 หากกิจการมีการจัดท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล กิจการไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีกับงวดระหว่างกาล งวดก่อนวันแรกที่มีการถือ

ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี หากกิจการไม่สามารถปฏิบัติตามได้ในทางปฏิบัติ 

(ตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี การ

เปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด)  

 

การดอ้ยค่า (บทที ่5.5) 

 

7.2.12 เม่ือกิจการปฏบัิติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการด้อยค่าในบทที่ 5.5 ของแนวปฏบัิติทางการบัญชี

ฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก กจิการมีทางเลือกการปฏบัิติในช่วงเปล่ียนแปลง ดังน้ี  

7.2.12.1 ถือปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการด้อยค่าในบทที่ 5.5 โดยปรับปรุงย้อนหลัง

ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการ

บัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ตามย่อหน้าที่ 

7.2.10 และ 7.2.13 ถึง 7.2.15 หรือ 

7.2.12.2 นอกเหนือจากข้อก าหนดการปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลงตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 

7.2.13 ถึง 7.2.15 กิจการอาจเลือกปรับปรุงผลกระทบสะสมเกี่ยวกับการด้อยค่า

จากการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก โดยรับรู้

ผลกระทบสะสมดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วันแรกที่ถือปฏบัิติ 

หรือ 

7.2.12.3 หากการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการด้อยค่าในบทที่ 5.5 ของแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก ท าให้กิจการต้องรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันแรก

ที่ถือปฏิบัติสูงกว่าค่าเผ่ือผลขาดทุนตามนโยบายการบัญชีเดิมของกิจการ กิจการ

อาจเลือกรับรู้ผลกระทบสะสมจากการเปล่ียนแปลง ณ วันแรกที่ถือปฏบัิติในก าไร



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก
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หรือขาดทุนตามวิธเีส้นตรงภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่น าแนวปฏบัิติทางการ

บัญชีฉบับน้ีมาถือปฏบัิติ หากกจิการเลือกปฏบัิติตามแนวทางน้ี กจิการต้อง  

7.2.12.3.1 เปิดเผยข้อมูลว่ากจิการใช้ทางเลือกดังกล่าว 

7.2.12.3.2 เปิดเผยข้อมูล ณ ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานเกี่ยวกับ (1) 

จ านวนค่าเผ่ือผลขาดทุนสะสมที่เพ่ิมข้ึนซ่ึงยังไม่ได้รับรู้ (2) จ านวน

ค่าเผ่ือผลขาดทุนสะสมที่เพ่ิมข้ึนซ่ึงรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในงวด

ปัจจุบัน 

 

7.2.13 ณ วันแรกที่มีการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี กิจการจะใช้ข้อมูลที่มีความ

สมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุน ซ่ึงสามารถหาได้โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่

มากเกนิไปที่จะก าหนดความเสี่ยงด้านเครดิต ณ วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก (หรือภาระผูกพันที่จะให้

สนิเช่ือและสญัญาค า้ประกนัทางการเงิน ณ วันที่กจิการเป็นคู่สญัญาที่ไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้ 

ตามย่อหน้าที่ 5.5.7) และเปรียบเทียบกับความเสี่ยงด้านเครดิต ณ วันแรกที่มีการถือปฏิบัติ

ตามแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี  

 

 อย่างไรกต็าม นอกเหนือจากข้อก าหนดข้างต้น กิจการอาจเลือกก าหนดความเสี่ยงด้านเครดิต

เม่ือเร่ิมแรก โดยใช้วิธกีารพิจารณาความเสี่ยงด้านเครดิตล่าสดุก่อนวันที่แนวปฏบัิติทางการบัญชี

ฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้ และใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมที่สุดซ่ึงสามารถหาได้โดยไม่ต้องใช้

ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกนิไปในการเทยีบเคียงความเสี่ยงด้านเครดิตเสมือนเร่ิมแรก 

 

7.2.14 เม่ือพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตมีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญนับจากวันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก 

กจิการที่อาจปฏบัิติดังน้ี  

7.2.14.1  ปฎิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.11 และย่อหน้าที่ ข5.5.22 ถึง ข5.5.24 

และ 

7.2.14.2  ข้อสันนิษฐานตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 5.5.12 ส าหรับการจ่ายช าระตามสัญญา 

ที่ค้างช าระเกินกว่า 30 วัน หากกิจการจะน าข้อก าหนดเกี่ยวกับการด้อยค่ามาถือ

ปฏิบัติ โดยระบุว่ามีการเพ่ิมข้ึนของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยส าคัญต้ังแต่

การรับรู้เมื่อเร่ิมแรกของเคร่ืองมือทางการเงิน โดยอาศัยข้อมูลการค้างช าระเป็นเกณฑ ์

 

7.2.15 หาก ณ วันแรกที่มีการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี กิจการพิจารณาว่ามีการ

เพ่ิมข้ึนของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยส าคัญต้ังแต่การรับรู้เม่ือเร่ิมแรกที่ไม่ใช้ต้นทุนหรือ

ความพยายามที่มากเกินไป กิจการต้องรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนในจ านวนเท่ากับผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ ทุกวันที่รายงานจนกว่า

เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี (ยกเว้นกรณีที่เคร่ืองมือทางการเงิน

ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตต ่า ณ วันที่รายงาน ตามในกรณีที่ถือปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 7.2.14.1)  
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การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลงส าหรบัการบญัชีป้องกนัความเสีย่ง (บทที ่6) 

 

7.2.16 เมื่อกิจการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก ส าหรับกิจการที่ท  าการ

บัญชีส าหรับการบริหารความเสี่ยงแบบผันแปร (dynamic risk management) กิจการอาจ

เลือกใช้นโยบายการบัญชีส าหรับการบริหารความเสี่ยงแบบผันแปรโดยถือปฏบัิติตามแนวปฏบัิติ

ที่ใช้อยู่ต่อไปแทนข้อก าหนดในบทที่ 6 ของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี กิจการต้องปฏิบัติ

ตามนโยบายดังกล่าวกบัความสมัพันธข์องการบริหารความเสี่ยงแบบผันแปรทั้งหมด  
 

โดยทั่วไป การบริหารความเสี่ยงแบบผันแปรได้ (dynamic risk management) จะมีลักษณะ

ดังต่อไปนี้  

7.2.16.1 เป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินที่ฐานะเปิดต่อความ

เสี่ยงมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา (open portfolio) โดยมีการเพ่ิมขึ้ นของฐานะ

เปิดต่อความเสี่ยงใหม่ ๆ อย่างสม ่าเสมอ และฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่มีอยู่น้ันได้

หมดไป และ 

7.2.16.2 เม่ือรูปแบบของความเสี่ยงของกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินน้ันมีการเปล่ียนแปลงไป 

การบริหารจัดการความเสี่ยงกจ็ะถูกปรับเปล่ียนอย่างสม ่าเสมอเพ่ือตอบสนองต่อ

ฐานะความเสี่ยงสทุธทิี่เปล่ียนแปลงไป 

 

นอกจากน้ี การบริหารความเสี่ยงแบบผันแปร (dynamic risk management) อาจมีลักษณะบาง

ประการดังต่อไปนี้  

7.2.16.3 ส าหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงอัตราดอกเบ้ีย อาจมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษา

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิจากกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินที่ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงมีการ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา (open portfolio) ให้อยู่ในช่วงเป้าหมายที่ก  าหนดไว้ ซ่ึงผัน

แปรไปตามอตัราดอกเบี้ ยตลาด 

7.2.16.4 การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจน ามาใช้กับกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินที่ฐานะเปิด

ต่อความเสี่ยงมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา (open portfolio) ที่มีฐานะเปิดต่อ

ความเสี่ยงที่อ้างองิจากประมาณการของปริมาณ และ/หรือ ช่วงเวลาของกระแสเงินสด 

(ตัวอย่างเช่น ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่อ้างองิกบัพฤติกรรม) 

7.2.16.5 กลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินที่บริหารจัดการน้ันมีเพียงความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากฐานะ

เปิดต่อความเสี่ยงจากแหล่งภายนอกกจิการเทา่น้ัน 

 

7.2.17 กจิการต้องใช้ข้อก าหนดเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยงของแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี

แบบเปล่ียนทนัท ีเว้นแต่ที่ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 7.2.21  
 



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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อย่างไรกต็าม นอกเหนือจากข้อก าหนดการปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลงตามที่กล่าวข้างต้นและ

ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 7.2.18 ถึง 7.2.21 กิจการอาจเลือกปรับปรุงผลกระทบเกี่ยวกับการ

บัญชีป้องกันความเสี่ยงจากการเร่ิมถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก 

โดยรับรู้ผลกระทบสะสมเป็นรายการปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วันแรกที่น าแนวปฏิบัติทางการ

บัญชีฉบับน้ีมาถือปฏบัิติ 

 

7.2.18 ให้ปฏบัิติตามการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงนับจากวันที่เร่ิมถือปฏบัิติตามแนวปฏบัิติทางการบัญชี

ฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก กับรายการที่เป็นไปตามข้อก าหนดทั้งหมดเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความ

เสี่ยง ณ วันที่ดังกล่าว  

 

7.2.19 ในกรณีที่กจิการมีนโยบายการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงที่ถือปฏบัิติอยู่ก่อนวันที่ถือปฏบัิติตามแนว

ปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก ให้กิจการพิจารณาการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวว่า

เป็นไปตามเง่ือนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีหรือไม่ 

(ดูย่อหน้าที่ 6.4.1) หลังจากที่ค านึงถึงการปรับสมดุลของความสัมพันธ์ใด ๆ ของการป้องกัน

ความเสี่ยงในช่วงการเปล่ียนแปลงแล้ว (ดูย่อหน้าที่ 7.2.20.2) หากเป็นไปตามเง่ือนไขของการ

บัญชีป้องกันความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี ให้กิจการประเมินความมี

ประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงต้ังแต่เม่ือเร่ิมแรกที่ป้องกันความเสี่ยง โดยให้กิจการ

ปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมที่เกิดจากการใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก 

ดังน้ี  

7.2.19.1  ส าหรับการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม ให้รับรู้ผลกระทบสะสมเป็นรายการ

ปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วันแรกที่น าแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏบัิติ 

7.2.19.2  ส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดและการป้องกันความเสี่ยงของ 

เงินลงทุนสทุธใินการด าเนินงานในต่างประเทศ 

7.2.19.2.1  การป้องกันความเสี่ยงส่วนที่มีประสิทธิผล ให้รับรู้ผลกระทบสะสม

เป็นรายการปรับปรุงกับองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วัน

แรกที่น าแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏบัิติ 

7.2.19.2.2  การป้องกันความเสี่ยงส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลให้รับรู้ผลกระทบสะสม

เป็นรายการปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วันแรกที่น าแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏบัิติ 

 

7.2.20 ณ วันแรกที่ถือปฏบัิติตามการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงตามแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี  

7.2.20.1 กจิการอาจเร่ิมใช้ข้อก าหนดของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงตามแนวปฏบัิติทางการ

บัญชีฉบับน้ีในเวลาเดียวกับที่กิจการหยุดปฏิบัติตามข้อก าหนดการบัญชีป้องกัน

ความเสี่ยงที่ใช้อยู่เดิม และ 



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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7.2.20.2 กิจการควรพิจารณาอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ

บัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 เร่ือง การวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน เพ่ือเป็น

จุดเร่ิมต้นในการปรับสมดุลอตัราส่วนการป้องกันความเสี่ยงหากกิจการเลือกปฏบัิติ

ตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง ผลก าไรหรือขาดทุนจากการปรับ

สมดุลดังกล่าวให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 

7.2.21 นอกเหนือจากการถือปฏบัิติแบบเปล่ียนทนัทเีกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยงตามที่ก  าหนด

ในแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี กจิการต้อง  

7.2.21.1  บันทึกบัญชีมูลค่าของเงินตามเวลาของสิทธิเลือกที่จะซ้ือหรือจะขายตามที่กล่าวใน

ย่อหน้าที่ 6.5.15 โดยการปรับย้อนหลัง เฉพาะการเปล่ียนแปลงของมูลค่าที่แท้จริง

ของสิทธิเลือกที่จะซ้ือหรือจะขายที่ก  าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงใน

ความสมัพันธข์องความเสี่ยง การปรับย้อนหลังให้ถือปฏบัิติเฉพาะกับความสัมพันธ์

ของการป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ วันที่ต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีที่น ามา

เปรียบเทยีบงวดแรกสดุหรือ ณ วันที่ก  าหนดแล้วแต่วันใดที่เกดิข้ึนหลังกว่า 

7.2.21.2  บันทกึบัญชีส าหรับอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามที่กล่าว

ในย่อหน้าที่ 6.5.16 เฉพาะการเปล่ียนแปลงในส่วนของอัตราแลกเปล่ียนทนัทขีอง

ของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่ก  าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ ยงใน

ความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง การปรับย้อนหลังน้ีให้ถือปฏบัิติเฉพาะกับ

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ วันที่ต้นงวดของรอบระยะเวลา

บัญชีที่น ามาเปรียบเทยีบงวดแรกสดุหรือ ณ วันที่ก  าหนดแล้วแต่วันใดที่เกิดข้ึนหลัง

กว่า ย่ิงไปกว่าน้ัน หากกิจการเลือกปรับย้อนหลัง กิจการต้องถือปฏิบัติกับ

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดซ่ึงเข้าเง่ือนไขน้ี เช่น การปฏิบัติ

ในช่วงเปล่ียนแปลงน้ีไม่สามารถเลือกปฏิบัติเป็นรายความสัมพันธ์ การบัญชี

เกี่ยวกบัส่วนต่างอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (ดูย่อหน้าที่ 6.5.16) ให้ถือ

ปฏบัิติโดยปรับย้อนหลังส าหรับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงซ่ึงมีอยู่ ณ 

วันที่ต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีที่น ามาเปรียบเทียบงวดแรกสุดหรือ ณ วันที่

ก  าหนดแล้วแต่วันใดที่เกดิข้ึนหลังกว่า 

7.2.21.3   การถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 6.5.6 โดยการปรับย้อนหลัง ส าหรับเคร่ืองมือป้องกัน

ความเสี่ยงที่ยังไม่สิ้นอายุหรือสิ้นสดุ หาก  

7.2.21.3.1 เป็นตามข้อก าหนดของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับ

ดูแล ซ่ึงก าหนดให้เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงต้องตรงกับคู่สัญญาหน่ึง 

ๆ หรือหลายคู่สัญญาแทนที่คู่สัญญาเร่ิมแรกที่กลายเป็นคู่สัญญาใหม่ 

และ 



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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7.2.21.3.2 การเปล่ียนแปลงอื่น ๆ (ถ้ามี) ของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงที่จ ากัด  

หรือจ าเป็นเพ่ือทดแทนคู่สญัญา 

 

บทที ่8 การเปิดเผยขอ้มูล 

 

ประเภทของเครือ่งมือทางการเงินและระดบัของการเปิดเผยขอ้มูล 

 

8.1 ในกรณีที่แนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลตามประเภทของเคร่ืองมือทาง

การเงิน ให้กิจการจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินตามลักษณะของข้อมูลที่ต้องเปิดเผยอย่าง

เหมาะสม โดยต้องค านึงถึงลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวด้วย กิจการต้องให้ข้อมูลที่

เพียงพอต่อผู้ใช้งบการเงิน เพ่ือให้สามารถกระทบยอดกับรายการที่น าเสนอในงบแสดงฐานะ

การเงินได้  

 

ความมีนยัส าคญัของเครือ่งมือทางการเงินทีม่ีต่อฐานะการเงินและผลการด าเนนิงานของกิจการ 

 

8.2 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพื่อให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถประเมินความมีนยัส าคัญของ

เครือ่งมือทางการเงินทีม่ีต่อฐานะการเงินและผลการด าเนนิงานของกิจการ  

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ประเภทของสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน 

   

8.3  กิจการต้องเปิดเผยมูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละประเภทในงบแสดงฐานะ

การเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามที่ก  าหนดในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี 

ดังต่อไปนี้   

8.3.1 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยให้

แยกแสดงระหว่าง (1) สินทรัพย์ทางการเงินที่ก  าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนในการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกหรือการรับรู้ในภายหลังตามที่

ก  าหนดในย่อหน้าที่ 6.7.1 และ (2) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้าและสินทรัพย์

ทางการเงินที่ก  าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตามที่

ก าหนดในแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี 

8.3.2  หน้ีสินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยให้แยก

แสดงระหว่าง (1) หน้ีสินทางการเงินที่ก  าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรหรือขาดทุนในการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกหรือการรับรู้ในภายหลังตามที่ก  าหนดในย่อ
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หน้าที่ 6.7.1 และ (2) หน้ีสินทางการเงินที่เข้าลักษณะไปตามค านิยามของการถือไว้

เพ่ือค้าในแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี 

8.3.3  สนิทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

8.3.4  หน้ีสนิทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

8.3.5  สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

โดยให้แยกแสดงระหว่าง (1) เงินลงทุนในตราสารหน้ี และ (2) เงินลงทุนในตราสาร

ทุนตามที่ก  าหนดในแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี 

 

8.4  ในกรณีที่กิจการก าหนดให้สินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงิน) วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน แทนการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น หรือราคาทุนตัดจ าหน่าย กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้   

8.4.1  ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสีย่งดา้นเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของ

สนิทรัพย์ทางการเงิน) (ดูย่อหน้าที่ 8.30.1) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

8.4.2  จ านวนเงินของตราสารอนุพันธด้์านเครดิตที่เกี่ยวข้องหรือเคร่ืองมือที่คล้ายคลึงกันที่

ช่วยลดฐานะเปิดสงูสดุต่อความเสี่ยงด้านเครดิต (ดูย่อหน้าที่ 8.30.2) 

8.4.3  จ านวนเปล่ียนแปลงในระหว่างงวดและผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงิน) ซ่ึงเป็นผล

มาจากการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน ตามที่

ก าหนดในข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

8.4.3.1 จ านวนเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน ซ่ึง

ไม่ได้เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาดที่ท  าให้เกิดความ

เสี่ยงด้านตลาด หรือ 

8.4.3.2 การใช้วิธีการอื่นซ่ึงกิจการเช่ือว่าสะท้อนจ านวนเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลง

ของความเสี่ยงด้านเครดิตของสนิทรัพย์น้ันได้ดีย่ิงข้ึน 

การเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาดที่ท  าให้เกิดความเสี่ยงด้านตลาด ได้แก่ การ

เปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย (อ้างอิง) ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ หรือดัชนีราคาหรือดัชนีอตัรา ที่สงัเกตได้ในตลาด 

8.4.4  จ านวนเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ด้านเครดิตที่เกี่ยวข้อง

หรือเคร่ืองมือที่คล้ายคลึงกัน ซ่ึงเกิดข้ึนในระหว่างงวดและผลสะสมของการ

เปล่ียนแปลงนับต้ังแต่วันที่กิจการก าหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  
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8.5 ในกรณีที่กิจการก าหนดให้หน้ีสินทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน

ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 4.2.2 และต้องแสดงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยง

ด้านเครดิตของหน้ีสินดังกล่าวในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ดูย่อหน้าที่ 5.6.5) กิจการต้อง

เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้   

8.5.1 ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงเป็นผลมา

จากการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสินดังกล่าว (ดูย่อหน้าที่ ข

5.6.12 ถึง ข5.6.19 ส าหรับแนวทางการพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

ของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิ)  

8.5.2 ความแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงินและมูลค่าที่กิจการต้อง 

จ่ายช าระตามสญัญาแก่ผู้ถือภาระผูกพัน ณ วันครบก าหนดสญัญา  

8.5.3 การโอนก าไรหรือขาดทุนสะสมใดๆ ภายใต้ส่วนของทุนที่เกดิข้ึนในระหว่างงวด และ

เหตุผลของการโอนรายการดังกล่าว  

8.5.4 มูลค่าที่แสดงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น (ถ้ามี) ซ่ึงรับรู้เม่ือมีการตัดรายการออก

จากบัญชี ส าหรับหน้ีสนิที่ถูกตัดรายการออกจากบัญชีในระหว่างงวด  

 

8.5ก ในกรณีที่กิจการก าหนดให้หน้ีสินทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน

ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 4.2.2 และต้องให้แสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมทั้งหมด

ของหน้ีสินดังกล่าว (รวมถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของ

หน้ีสนิ) ในก าไรหรือขาดทุน (ดูย่อหน้าที่ 5.6.5 และ 5.6.6) กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้   

8.5ก.1  จ านวนเปล่ียนแปลงในระหว่างงวดและผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยง

ด้านเครดิตของหน้ีสินดังกล่าว (ดูย่อหน้าที่ ข5.6.12 ถึง ข5.6.19 ส าหรับแนวทาง

การพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสิน) 

และ  

8.5ก.2  ความแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงินและมูลค่าที่กิจการต้อง 

จ่ายช าระตามสญัญาแก่ผู้ถือภาระผูกพัน ณ วันครบก าหนดสญัญา  

 

  8.6 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้   

8.6.1 รายละเอียดของวิธีการที่กิจการเลือกใช้เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 

8.4.3 8.5.1 และ 8.5ก.1 และย่อหน้าที่ 5.6.5.1 รวมถึงเหตุผลที่อธิบายถึงความ

เหมาะสมของวิธกีารดังกล่าว  

8.6.2 ในกรณีที่กิจการเช่ือว่า การเปิดเผยข้อมูลไม่ว่าจะในงบแสดงฐานะการเงินหรือใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 8.4.3 

8.5.1 หรือ 8.5ก.1 หรือย่อหน้าที่ 5.6.5.1 ไม่ได้เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของการ
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เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินซ่ึง

เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิต กิจการต้องเปิดเผย

เหตุผลและปัจจัยที่กจิการเช่ือว่าเกี่ยวข้องด้วย  

8.6.3 รายละเอียดวิธีการที่กิจการใช้ในการพิจารณาว่า การแสดงผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสินในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะ

ก่อให้เกิดหรือเพ่ิมความไม่สอดคล้องในการวัดมูลค่าทางบัญชีในก าไรหรือขาดทุน

หรือไม่ (ดูย่อหน้าที่ 5.6.5 และ 5.6.6) หากกิจการถูกก าหนดให้แสดงผลกระทบ

ของการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสินในก าไรหรือขาดทุน (ดู

ย่อหน้าที่ 5.6.6) กิจการต้องเปิดเผยรายละเอียดของความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ

ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ ข5.6.5 ด้วย  

 

การเปลีย่นแปลงการจดัประเภทรายการ 

 

8.7ก ในกรณีที่กิจการมีการเปล่ียนแปลงการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินให้เป็นไปตามที่ก  าหนด

ในย่อหน้าที่ 4.4.1 ในรอบระยะเวลารายงานปัจจุบันหรือรอบระยะเวลารายงานก่อนหน้า กิจการ

ต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับแต่ละเหตุการณ์ดังต่อไปนี้   

8.7ก.1  วันที่มีการจัดประเภทรายการใหม่ 

8.7ก.2  ค าอธบิายเชิงคุณภาพของผลกระทบที่มีต่องบการเงินของกจิการ 

8.7ก.3  มูลค่าที่มีการเปล่ียนแปลงการจัดประเภทใหม่ทั้งเข้าและออกในแต่ละประเภท 

8.7ข ส าหรับรอบระยะเวลารายงานแต่ละรอบภายหลังการจัดประเภทรายการจนกระทั่งตัดรายการออก

จากบัญชี กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ีส าหรับสินทรัพย์ที่ถูกเปล่ียนแปลงการจัดประเภท

ออกจากประเภทหลักทรัพย์เพ่ือค้า เพ่ือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 4.4.1 ส าหรับรอบระยะเวลารายงานแต่ละ

รอบภายหลังการเปล่ียนแปลงการจัดประเภทจนกระทั่งตัดรายการออกจากบัญชี (TFRS7-12ค) 

8.7ข.1  อตัราดอกเบ้ียที่แท้จริงที่พิจารณา ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่ และ 

8.7ข.2  รายได้ดอกเบ้ียที่กจิการรับรู้ 

8.7ค ตั้งแต่วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานประจ าปีคร้ังล่าสุด หากกิจการมีการเปล่ียนแปลงการจัด

ประเภทสินทรัพย์ทางการเงินจากประเภทหลักทรัพย์เผื่อขายเป็นประเภทตราสารหน้ีที่จะถือจน

ครบก าหนด หรือจากประเภทหลักทรัพย์เพ่ือค้าเป็นประเภทตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนด

หรือหลักทรัพย์เผ่ือขาย กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้   

8.7ค.1  มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ 

8.7ค.2  ผลก าไรหรือผลขาดทุนที่อาจจะเกิดข้ึนจากมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน

หรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน หากสินทรัพย์

ทางการเงินน้ันไม่ถูกเปล่ียนแปลงการจัดประเภท 
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8.7ง กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับการขายหรือการโอนเปล่ียนประเภทตราสารหน้ีที่จะถือจนครบ

ก าหนดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปน้ี  

8.7ง.1 จ านวนต้นทุนตัดจ าหน่ายของหลักทรัพย์ที่มีการขายหรือการโอนเปล่ียน 

8.7ง.2 จ านวนรวมของรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกดิขึ้น 

8.7ง.3 จ านวนรวมของรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกดิข้ึน 

8.7ง.4  สถานการณ์อาจท าให้กิจการต้องเปล่ียนความต้ังใจที่จะถือตราสารหน้ีไปจนครบ

ก าหนดโดยที่ไม่จ าเป็นต้องทบทวนความต้ังใจที่จะถือตราสารหน้ีรายการอื่นไปจน

ครบก าหนด ตามย่อหน้าที่ 4.1.5 ของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี ที่ท  าให้

กจิการขายหรือโอนเปล่ียนตราสารน้ัน 

  

การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน 

 

8.8ก การเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 8.8ข ถึง 8.8จ เป็นข้อก าหนดเพ่ิมเติมในการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ 

ของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี และให้ถือปฏิบัติส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่ได้รับรู้ทุก

รายการซ่ึงหักกลบตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การ

แสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวถือ

ปฏบัิติกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ได้รับรู้และอยู่ภายใต้ข้อตกลงการหักกลบที่มีผลบังคับใช้หรือ

ข้อตกลงที่คล้ายคลึงกัน โดยไม่ค านึงว่ารายการดังกล่าวหักกลบตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 42 

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมี

การประกาศใช้) หรือไม่  

 

8.8ข กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินผลกระทบหรือผลกระทบที่อาจ

เกิดข้ึนจากข้อตกลงการหักกลบที่มีต่อฐานะการเงินของกิจการ ซ่ึงรวมถึงผลกระทบหรือ

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนของสิทธิในการหักกลบที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินของกจิการที่ได้รับรู้และอยู่ภายใต้ขอบเขตของย่อหน้าที่ 8.8ก  

 

8.8ค เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 8.8ข กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณส าหรับ

การรับรู้สนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินที่ได้รับรู้และอยู่ภายใต้ขอบเขตของย่อหน้าที่ 

8.8ก แยกออกจากกนั ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ดังต่อไปนี้   

8.8ค.1  มูลค่าขั้นต้นของสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินที่ได้รับรู้ 

8.8ค.2  มูลค่าที่ได้หักกลบตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง 

การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) เมื่อก าหนดให้

แสดงด้วยมูลค่าสทุธใินงบแสดงฐานะการเงิน 
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8.8ค.3  มูลค่าสทุธทิี่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

8.8ค.4  มูลค่าที่อยู่ภายใต้ข้อก าหนดของสัญญาหักกลบที่มีผลบังคับใช้ หรือข้อตกลงที่

คล้ายคลึงกนัซ่ึงไม่ได้น ามารวมอยู่ในย่อหน้าที่ 8.8ค.2 รวมถึง 

8.8ค.4.1 มูลค่าที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ได้รับรู้ ซ่ึงไม่เป็นไปตาม

เง่ือนไขของการหักกลบบางข้อหรือทุกข้อในย่อหน้าที่  42 ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  32 เ ร่ือง การแสดงรายการส าหรับ

เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และ 

8.8ค.4.2 มูลค่าที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันทางการเงิน (รวมถึงหลักประกันเงิน

สด) และ 

8.8ค.5 มูลค่าสทุธหิลังหักมูลค่าในข้อ 8.8ค.4 จากมูลค่าจ านวนในข้อ 8.8ค.3 ข้างต้น 

ข้อมูลที่ก  าหนดในย่อหน้าน้ีต้องแสดงในรูปแบบตาราง แยกระหว่างสินทรัพย์ทางการเงินและ

หน้ีสนิทางการเงิน เว้นแต่การแสดงด้วยรูปแบบอื่นเหมาะสมกว่า 

 

8.8ง มูลค่ารวมที่เปิดเผยตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 8.8ค.4 จะต้องไม่เกินกว่ามูลค่าที่เปิดเผยตาม 

ย่อหน้าที่ 8.8ค.3 ส าหรับเคร่ืองมือน้ัน  

 

8.8จ กิจการต้องเปิดเผยค าอธิบายเกี่ยวกับสิทธิของการหักกลบที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงิน

และหน้ีสินทางการเงินที่ได้รับรู้ และอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของสัญญาหักกลบที่มีผลบังคับใช้ และ

ข้อตกลงที่คล้ายคลึงกัน ซ่ึงเปิดเผยตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 8.8ค.4 รวมถึงลักษณะของสิทธิ

เหล่านั้นด้วย  

 

8.8ฉ หากข้อมูลที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 8.8ข ถึง 8.8จ ถูกเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

มากกว่าหน่ึงข้อ กจิการต้องอ้างองิระหว่างหมายเหตุประกอบงบการเงินเหล่านั้นด้วย  

 

หลกัประกนั 

 

8.9  กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้   

 8.9.1  มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินที่กิจการน าไปวางเป็นหลักประกันส าหรับ

หน้ีสินหรือหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน รวมถึงมูลค่าของหลักประกันซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง

การจัดประเภทตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 3.2.23.1 และ 

 8.9.2  ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องกบัการวางหลักประกนั 
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8.10  ในกรณีที่กจิการได้รับหลักประกนั (ไม่ว่าจะเป็นสนิทรัพย์ทางการเงินหรือไม่ใช่สินทรัพย์ทางการ

เงิน) และมีสิทธิในการน าหลักประกันที่ได้รับไปขายหรือวางเป็นประกันต่ออีกทอดหน่ึง โดยที่

ถือว่าเจ้าของหลักประกนันั้นไม่ได้ไม่ปฏบัิติตามสญัญา กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้   

 8.10.1  มูลค่ายุติธรรมของหลักประกนัที่กจิการได้รับ 

 8.10.2  มูลค่ายุติธรรมของหลักประกันที่น าไปขายหรือวางเป็นประกันต่ออีกทอดหน่ึง และ

ไม่ว่า กจิการมีภาระผูกพันที่จะต้องส่งคืนหลักประกนัหรือไม่ และ 

 8.10.3  ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องกบัการใช้หลักประกนั 

 

บญัชีค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 

 

8.11 มูลค่าตามบัญชีของตราสารหน้ีเผื่อขาย จะไม่ถูกลดมูลค่าลงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุน และกิจการ

ต้องไม่แสดงค่าเผื่อผลขาดทุนแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินเป็นการลดมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรกต็าม กิจการต้องเปิดเผยค่าเผื่อผลขาดทุนในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน  

 

 เครือ่งมือทางการเงินแบบผสมซ่ึงประกอบดว้ยอนุพนัธแ์ฝงหลายรายการ 

  

8.12  ในกรณีที่กิจการออกเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงประกอบด้วยส่วนของหน้ีสินและทุน (ดูย่อหน้าที่ 

28 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

(เมื่อมีการประกาศใช้)) และเคร่ืองมือน้ันประกอบด้วยอนุพันธ์แฝงหลายรายการซ่ึงมูลค่าของ

อนุพันธแ์ฝงเหล่านั้นมีความสมัพันธ์กัน (เช่น ตราสารหน้ีแปลงสภาพที่ให้สิทธิผู้ออกในการเรียก

คืนก่อนครบก าหนด) กจิการต้องเปิดเผยลักษณะของเคร่ืองมือดังกล่าวด้วย  

 

 การไม่ปฏิบติัตามสญัญาและการผิดสญัญา 

  

8.13  กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปน้ี ส าหรับเงินกูยื้มทีไ่ดร้ับรูไ้ว  ้ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา

รายงาน  

 8.13.1  รายละเอียดการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่เกิดข้ึนในระหว่างงวดของเงินต้น ดอกเบ้ีย 

เงินสดหรือสินทรัพย์อื่นที่ส ารองไว้เพ่ือช าระหน้ีสิน หรือข้อก าหนดในการไถ่ถอน

เงินกู้ยืมดังกล่าว 

 8.13.2  มูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

และ 

 8.13.3  ข้อเทจ็จริงที่กิจการได้แก้ไขการไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือมีการเจรจาปรับเง่ือนไข

ของเงินกู้ใหม่ ก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน 
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8.14  ในกรณีที่ระหว่างงวดบัญชี มีการปฏบัิติผิดเง่ือนไขของสัญญาเงินกู้ นอกเหนือจากที่ก  าหนดใน

ย่อหน้าที่ 8.13 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลในลักษณะเดียวกนักบัที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 8.13 หาก

การผิดสัญญาดังกล่าวท าให้เจ้าหน้ีสามารถบังคับให้กิจการจ่ายช าระหน้ีเรว็กว่าก าหนดได้ ( เว้น

แต่การผิดสญัญาดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขแล้ว หรือมีการเจรจาปรับเง่ือนไขของเงินกู้ใหม่ก่อน

หรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน)  

  

 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

  

 รายการรายได ้ค่าใชจ่้าย ผลก าไรหรือผลขาดทุน 

  

8.15  กิจการต้องเปิดเผยรายการรายได้ ค่าใช้จ่าย ผลก าไรหรือผลขาดทุนดังต่อไปน้ี ในงบก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 8.15.1  ผลก าไรสทุธหิรือผลขาดทุนสทุธทิี่เกดิจากรายการต่อไปน้ี 

8.15.1.1 สินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยให้แยกแสดงระหว่างผลก าไรสุทธิ

หรือผลขาดทุนสุทธิที่ เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทาง

การเงินที่ก  าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน

ในการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก หรือการรับรู้ในภายหลังตามที่ก  าหนดในย่อ

หน้าที่ 6.7.1 และผลก าไรสุทธิหรือผลขาดทุนสุทธิที่เกิดจากสินทรัพย์

ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินที่ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรหรือขาดทุนตามแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี (เช่น หน้ีสินทาง

การเงินที่ เป็นไปตามค านิยามของการถือไว้เพ่ือค้าในแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีฉบับน้ี) ส าหรับหน้ีสินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน กิจการต้องแยกแสดงระหว่างผลก าไร

หรือผลขาดทุนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและมูลค่าที่รับรู้ใน

ก าไรหรือขาดทุน 

8.15.1.2 หน้ีสนิทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

8.15.1.3 ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนด 

8.15.1.4 เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย  

8.15.1.5 หลักทรัพย์เผื่อขายตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 4.1.3 โดยแยกแสดง

ระหว่างจ านวนผลก าไรหรือผลขาดทุนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

อื่นในระหว่างงวดและมูลค่าที่จัดประเภทใหม่ที่ตัดรายการออกจาก

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสะสมไปยังก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด  
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 8.15.2  รายได้ดอกเบ้ียและค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียทั้งหมด (ซ่ึงค านวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียที่

แท้จริง) ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือ

หลักทรัพย์เผ่ือขายตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 4.1.3 (แสดงจ านวนดังกล่าวแยกจาก

กัน) หรือหน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน 

 8.15.3  รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม (นอกเหนือจากรายการที่น ามารวม

ในการค านวณอตัราดอกเบ้ียที่แท้จริง) ที่เกดิจาก 

8.15.3.1  สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และ 

8.15.3.2 การด าเนินธุรกิจด้านการดูแลผลประโยชน์หรือเกบ็รักษาสินทรัพย์อื่น

ใด (trust and other fiduciary activities) ซ่ึงท าให้กิจการมีการถือไว้

หรือมีการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ แทนบุคคล ทรัสต์ โครงการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และสถาบันอื่นๆ ซ่ึงเป็นเจ้าของที่

แท้จริง 

   

8.15ก กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลการวิเคราะห์ผลก าไรหรือผลขาดทุนที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ที่

เกิดจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย โดยแยกแสดง

รายการระหว่างผลก าไรและผลขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเหล่าน้ัน 

การเปิดเผยข้อมูลน้ีต้องรวมถึงเหตุผลของการตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินเหล่านั้นด้วย  

 

การเปิดเผยขอ้มูลอื่น  

  

 นโยบายการบญัชี 

8.16  ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 117 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การ

น าเสนองบการเงิน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่ส าคัญซ่ึง

ประกอบด้วยเกณฑ์ (หรือหลักการ) การวัดมูลค่าที่ใช้ในการจัดท างบการเงิน และนโยบายการ

บัญชีอื่นที่จ าเป็นต่อความเข้าใจในงบการเงิน  

 

  การบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

  

8.16ก กิจการต้องถือปฏบัิติตามข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 8.16ข ถึง 8.19ฉ ส าหรับ

ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่กิจการป้องกันความเสี่ยง และหากกิจการเลือกที่จะปฏิบัติตามการ

บัญชีป้องกนัความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูลการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกบั  
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 8.16ก.1 กลยุทธก์ารบริหารจัดการความเสี่ยงของกิจการและการน ามาใช้บริหารจัดการความ

เสี่ยงน้ันมาใช้ 

 8.16ก.2 ผลของการป้องกันความเสี่ยงของกิจการที่อาจมีต่อจ านวนเงิน จังหวะเวลา และความ

ไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของกจิการ และ 

 8.16ก.3 ผลกระทบของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงที่มีต่องบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของของกจิการ  

 

8.16ข กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในหน่ึงหัวข้อของหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือแสดง

เป็นส่วนแยกเฉพาะในงบการเงิน อย่างไรกต็าม กิจการไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลซ ้ากับที่ได้

แสดงไว้แล้ว หากงบการเงินมีการอ้างอิงไปยังข้อมูลดังกล่าวในรายงานอื่น เช่น รายงานของ

อธิบายของฝ่ายบริหารหรือรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยง ซ่ึงผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าถึงได้ภายใต้

เง่ือนไขและช่วงเวลาเดียวกับงบการเงิน โดยงบการเงินที่ไม่มีการอ้างอิงไปยังข้อมูลดังกล่าวจะ

ถือว่าเป็นงบการเงินที่ไม่สมบูรณ์  

 

8.16ค กิจการต้องพิจารณาความเสี่ยงแต่ละประเภทโดยอ้างอิงจากลักษณะของฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่

กจิการตัดสนิใจจะป้องกนัความเสี่ยงและถือปฏบัิติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ตามที่ก  าหนด

ในย่อหน้าที่ 8.17ก ถึง 8.19ฉ ที่ก  าหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลแยกตามประเภทความเสี่ยง 

กิจการต้องพิจารณาประเภทความเสี่ยงเพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

ทั้งหมดมีความสอดคล้องกนั  

8.16ง เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 8.16ก กิจการต้องพิจารณาถึงความละเอียดในการ

เปิดเผยข้อมูล (เว้นแต่ก าหนดตามเง่ือนไขด้านล่าง) การให้ความส าคัญในข้อก าหนดแต่ละเร่ือง 

ระดับที่เหมาะสมในการรวมหรือแยกข้อมูล และการพิจารณาค าอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้ใช้งบ

การเงินสามารถประเมินข้อมูลเชิงปริมาณที่เปิดเผยได้ อย่างไรกต็าม กิจการต้องใช้ระดับในการ

รวมหรือแยกข้อมูลส าหรับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันในแนวปฏิบัติทางการบัญชี

ฉบับน้ี เช่นเดียวกบัในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การ

วดัมลูค่ายติุธรรม  

  

 กลยุทธ์การบริหารจัดการความเสีย่ง 

  

8.17ก กจิการต้องอธบิายกลยุทธก์ารบริหารจัดการความเสี่ยงของกจิการส าหรับฐานะเปิดต่อความเสี่ยง

แต่ละประเภทที่กจิการตัดสนิใจป้องกนัความเสี่ยง และถือปฏบัิติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยง 

ค าอธบิายน้ีต้องช่วยท าให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมิน (ตัวอย่างเช่น)  

8.17ก.1  ความเสี่ยงแต่ละประเภทเกิดข้ึนได้อย่างไร 
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8.17ก.2  กิจการบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละประเภทอย่างไร รวมถึงกิจการได้ป้องกันความ

เสี่ยงรายการทั้งจ านวนส าหรับความเสี่ยงทั้งหมด หรือเฉพาะองค์ประกอบความ

เสี่ยงบางส่วนของรายการดังกล่าว พร้อมเหตุผล 

8.17ก.3  ระดับของฐานะความเสี่ยงที่กจิการบริหารจัดการ 

 

8.17ข เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 8.17ก การเปิดเผยข้อมูลควรรวมถึงค าอธิบายรายการ

ดังน้ี (ซ่ึงมิได้จ ากดัเพียงรายการเหล่านี้ เทา่นั้น)  

8.17ข.1  เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่กิจการใช้ในการป้องกันฐานะความเสี่ยง (และ

วิธกีารน ามาใช้) 

8.17ข.2  วิธทีี่กจิการพิจารณาความสมัพันธเ์ชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยงและเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงเพ่ือวัตถุประสงค์ในการประเมินความมี

ประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ยง และ 

8.17ข.3  วิธีที่กิจการก าหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง และแหล่งที่มาของความไม่มี

ประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ยง 

  

8.17ค เม่ือกจิการก าหนดองค์ประกอบความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (ดู

ย่อหน้าที่  6.3.7) กิจการต้องให้ ข้อมูลเ ชิงคุณภาพและข้อมูลเ ชิงปริมาณดังต่อไป น้ี 

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 8.17ก และ 8.17ข  

8.17ค.1  วิธทีี่กจิการพิจารณาองค์ประกอบความเสี่ยงที่ก  าหนดให้เป็นรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยง (รวมถึงค าอธิบายลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบความ

เสี่ยงและรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงทั้งหมด) และ 

8.17ค.2  วิธีที่องค์ประกอบความเสี่ยงมีความเกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

ทั้งจ านวน (เช่น จากประสบการณ์ในอดีต องค์ประกอบความเสี่ยงที่ถูกก าหนดให้มี

การป้องกันความเสี่ยงครอบคลุมโดยเฉล่ียร้อยละ 80 ของการเปล่ียนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงทั้งหมด) 

 

จ านวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต 

 

8.18ก กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณตามประเภทความเสี่ยง เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินของกิจการ

สามารถประเมินข้อก าหนดและเง่ือนไขของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบต่อ

จ านวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ เว้นแต่

ได้รับยกเว้นตามย่อหน้าที่ 8.18ค  

 

8.18ข เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 8.18ก กจิการต้องจ าแนกการเปิดเผยข้อมูลดังน้ี  
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8.18ข.1  รายละเอียดของจังหวะเวลาของจ านวนเงินตามสัญญาของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกัน

ความเสี่ยง และ 

8.18ข.2  ราคาหรืออัตราเฉล่ียของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง (ตัวอย่างเช่น ราคาใช้

สทิธหิรือราคาซ้ือขายล่วงหน้า) (ถ้ามี) 

 

8.18ค ในสถานการณ์ที่กิจการก าหนดความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงใหม่อย่างสม ่าเสมอ 

(กล่าวคือ ยกเลิกและเร่ิมต้นใหม่) เน่ืองจากทั้งเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มี

การป้องกนัความเสี่ยงมีการเปล่ียนแปลงอย่างสม ่าเสมอ (กล่าวคือ กจิการใช้กระบวนการบริหาร

จัดการความเสี่ยงแบบพลวัต ซ่ึงทั้งฐานะความเสี่ยงและเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ไม่ได้คง

อยู่เป็นระยะเวลานาน ดังเช่นตัวอย่างในย่อหน้าที่ ข6.5.24.2)  

8.18ค.1 กจิการได้รับยกเว้นจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 8.18ก และ 

8.18ข 

8.18ค.2  กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังน้ี 

8.18ค.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้องกับ

ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงเหล่าน้ัน 

8.18ค.2.2 ค าอธบิายที่สะท้อนกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของกิจการโดย

ใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงและวิธีก าหนดความสัมพันธ์ในการ

ป้องกนัความเสี่ยงเหล่าน้ัน และ 

8.18ค.2.3 ข้อบ่งช้ีของความถี่ที่ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงถูกยกเลิก

และเร่ิมต้นใหม่ภายใต้กระบวนการของกิจการ ที่ เกี่ ยวข้องกับ

ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงเหล่าน้ัน 

 

8.18ง กจิการต้องเปิดเผยแหล่งที่มาของความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงตามประเภทความ

เสี่ยง ซ่ึงคาดว่าจะกระทบต่อความสัมพันธ์ของการป้องกนัความเสี่ยงในระหว่างอายุสญัญาน้ัน  

 

8.18จ หากมีแหล่งที่มาอื่นของความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงปรากฏข้ึนใน

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลแหล่งที่มาเหล่าน้ันตาม

ประเภทความเสี่ยง และอธบิายผลของความไม่มีประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ยงน้ัน 

 

8.18ฉ ส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด กิจการต้องเปิดเผยค าอธิบายเกี่ยวกับรายการที่

คาดการณ์ไว้ซ่ึงได้ใช้การบัญชีป้องกนัความเสี่ยงในงวดก่อน แต่ไม่คาดว่าจะเกดิข้ึนแล้ว  

 

 

 



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

   77 

 

ผลกระทบของการบัญชีป้องกันความเสีย่งต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

8.19ก กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบตารางส าหรับมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ก  าหนดให้เป็น

เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยง โดยแยกตามประเภทความเสี่ยงและการ

ป้องกันความเสี่ยงแต่ละประเภท (การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม การป้องกันความเสี่ยง

ในกระแสเงินสด หรือการป้องกนัความเสี่ยงของเงินลงทุนสทุธใินการด าเนินงานในต่างประเทศ) 

ดังน้ี  

8.19ก.1  มูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง (แยกแสดงระหว่างสินทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงิน) 

8.19ก.2  รายการในงบแสดงฐานะการเงินที่รวมเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง 

8.19ก.3  การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงซ่ึงใช้เป็น

เกณฑใ์นการรับรู้ความไม่มีประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ยงส าหรับงวด และ 

8.19ก.4  จ านวนเงินตามสัญญาของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง (รวมถึงหน่วยปริมาณ 

เช่น ตัน หรือลูกบาศกเ์มตร) 

  8.19ข กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบตารางส าหรับมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยง โดยแยกตามประเภทความเสี่ยงและการป้องกนัความเสี่ยงแต่ละประเภท ดังน้ี  

8.19ข.1  ส าหรับการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม 

8.19ข.1.1 มูลค่าตามบัญชีของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับรู้ในงบ

แสดงฐานะการเงิน (แสดงสนิทรัพย์แยกจากหน้ีสนิ) 

8.19ข.1.2 มูลค่าสะสมของการปรับปรุงการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของ

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ซ่ึงรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของ

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

(แสดงสนิทรัพย์แยกจากหน้ีสนิ) 

8.19ข.1.3 รายการในงบแสดงฐานะการเงินที่รวมรายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยง 

8.19ข.1.4 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงซ่ึงใช้

เป็นเกณฑ์ในการรับรู้ความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง

ส าหรับงวด และ 

8.19ข.1.5 มูลค่าสะสมของการปรับปรุงการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมที่

คงเหลืออยู่ในงบแสดงฐานะการเงินส าหรับรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยงที่ได้หยุดปรับผลก าไรและผลขาดทุนจากการป้องกันความ

เสี่ยง ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 6.5.9  

8.19ข.2  ส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดและการป้องกันความเสี่ยงของเงิน

ลงทุนสทุธใินการด าเนินงานในต่างประเทศ 
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8.19ข.2.1 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงซ่ึงใช้

เป็นเกณฑ์ในการรับรู้ความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง

ส าหรับงวด (กล่าวคือ ส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าที่ใช้ในการพิจารณาความไม่มีประสิทธิผล

ของการป้องกนัความเสี่ยงที่รับรู้ ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 6.5.10.3) 

8.19ข.2.2 ยอดคงเหลือของเงินส ารองส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงิน

สดและผลสะสมของส ารองการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ส าหรับ

การป้องกันความเสี่ยงที่ เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นไปตามย่อหน้าที่ 

6.5.11 และ 6.5.12.1 และ 

8.19ข.2.3 ยอดคงเหลือของเงินส ารองส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงิน

สดและผลสะสมของส ารองการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที่คงเหลือจาก

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงซ่ึงไม่ได้ถือปฏิบัติตามการ

บัญชีป้องกนัความเสี่ยงแล้ว 

 

8.19ค กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบตาราง โดยแยกตามประเภทความเสี่ยงและการป้องกันความ

เสี่ยงแต่ละประเภท ดังน้ี  

8.19ค.1  ส าหรับการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม 

8.19ค.1.1 ความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง (กล่าวคือ ความ

แตกต่างระหว่างผลก าไรหรือผลขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงของ

เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง) 

ที่ได้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน (หรือก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นส าหรับการ

ป้องกนัความเสี่ยงของตราสารทุน ส าหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย) และ 

8.19ค.1.2 รายการในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ที่รวมความไม่มีประสิทธิผลของการ

ป้องกนัความเสี่ยงที่ได้รับรู้                       

8.19ค.2  ส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดและการป้องกันความเสี่ยงของเงิน

ลงทุนสทุธใินการด าเนินงานในต่างประเทศ 

8.19ค.2.1 ผลก าไรหรือผลขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับรู้ในก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในรอบระยะเวลารายงาน 

8.19ค.2.2 ความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับรู้ในก าไรหรือ

ขาดทุน 

8.19ค.2.3 รายการในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ที่รวมความไม่มีประสิทธิผลของการ

ป้องกนัความเสี่ยงที่ได้รับรู้ 

8.19ค.2.4 มูลค่าเงินส ารองที่ถูกจัดประเภทรายการจากเงินส ารองส าหรับการ

ป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดหรือผลสะสมของการแปลงค่า
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เงินตราต่างประเทศไปยังก าไรหรือขาดทุนซ่ึงถือเป็นการปรับปรุงการ

เปล่ียนแปลงการจ้ดประเภทรายการ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน) (ผลต่างระหว่างมูล

ค่าที่ได้ใช้ในการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงมาก่อนแต่ไม่คาดว่ากระแสเงิน

สดในอนาคตในอนาคตที่ได้ป้องกันความเสี่ยงจะเกิดข้ึนแล้ว และ

มูลค่าที่ถูกโอนเน่ืองจากรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงได้กระทบต่อ

ก าไรหรือขาดทุนแล้ว) 

8.19ค.2.5 รายการในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ที่รวมการปรับปรุงการจัดประเภท

รายการ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การ

น าเสนองบการเงิน) และ 

8.19ค.2.6 ส าหรับการป้องกันความเสี่ยงของฐานะสุทธิ ผลก าไรหรือผลขาดทุน

จากของการป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับรู้เป็นรายการแยกต่างหากในงบ

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ดูย่อหน้าที่ 6.6.4) 

 

8.19ง หากปริมาณของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับยกเว้นตามย่อหน้าที่ 8.18ค 

ไม่ได้เป็นตัวแทนของปริมาณที่เกิดข้ึนตามปกติในระหว่างงวด (กล่าวคือ ปริมาณ ณ วันที่ใน

รายงานไม่สะท้อนปริมาณในระหว่างงวด) กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวและเหตุผลที่

กจิการเช่ือว่า ปริมาณดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวแทนอย่างแท้จริง  

 

8.19จ กิจการต้องกระทบยอดองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของแต่ละรายการและวิเคราะห์ก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่นตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบ

การเงิน โดยรวมถึง  

8.19จ.1  ความแตกต่างระหว่างมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 8.19ค.2.1 

และ 8.19ค.2.4 และ มูลค่ าตามที่ ก  าหนดในย่อหน้าที่  6.5.10.4.1 และ 

6.5.10.4.3 เป็นอย่างน้อย 

8.19จ.2  ความแตกต่างระหว่างจ านวนที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าตามเวลาของสิทธิที่จะซ้ือหรือจะ

ขายซ่ึงการป้องกนัความเสี่ยงน้ันเกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง และ

จ านวนที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกที่จะซ้ือจะขายซ่ึงระยะเวลาการ

ป้องกันความเสี่ยงน้ันเกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง เม่ือกิจการ

บันทกึมูลค่าตามเวลาของสทิธเิลือกที่จะซ้ือจะขายตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 6.5.14 

และ 

8.19จ.3  ความแตกต่างระหว่างมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบล่วงหน้าของสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าและส่วนต่างของสกุลเงินตราต่างประเทศของเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงการ

ป้องกันความเสี่ยงน้ันเกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง และมูลค่าที่
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เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบล่วงหน้าของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและส่วนต่างของสกุล

เงินตราต่างประเทศของเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงที่ระยะเวลาการป้องกันความเสี่ยง

น้ันเกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง เม่ือกิจการบันทกึมูลค่าดังกล่าว

ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 6.5.15  

 

8.19ฉ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 8.19จ แยกตามประเภทความเสี่ยง ซ่ึงข้อมูล

ดังกล่าวอาจเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 

ทางเลอืกในการก าหนดใหฐ้านะดา้นเครดิตวัดมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 

8.19ช หากกิจการก าหนดให้เคร่ืองมือทางการเงินหรือบางส่วนของเคร่ืองมือทางการเงินวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เน่ืองจากมีการใช้ตราสารอนุพันธ์ด้านเครดิตในการบริหาร

จัดการความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี  

8.19ช.1  ส าหรับตราสารอนุพันธ์ด้านเครดิตที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเครดิต

ของเคร่ืองมือทางการเงินที่ก  าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุนตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 6.7.1 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลการกระทบยอด

ของแต่ละรายการส าหรับจ านวนเงินตามสัญญา และมูลค่ายุติธรรม ณ วันเร่ิมต้นและ

วันสิ้นสดุรอบระยะเวลา 

8.19ช.2  ผลก าไรหรือผลขาดทุนที่ได้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนจากการก าหนดให้เคร่ืองมือ

ทางการเงินหรือบางส่วนของเคร่ืองมือทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรหรือขาดทุนตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 6.7.1 และ 

8.19ช.3  เมื่อมีการยกเลิกการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินหรือบางส่วนของเคร่ืองมือทาง

การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลมูลค่า

ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน ซ่ึงจะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีใหม่ตามที่

ก  าหนดในย่อหน้าที่ 6.7.4 และจ านวนเงินตามสัญญาหรือจ านวนเงินต้นที่เกี่ยวข้อง

หรือ (กจิการไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลน้ีในงวดถัดไปเว้นแต่เป็นการแสดงข้อมูล

เปรียบเทยีบตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

การน าเสนองบการเงิน) 

 

มูลค่ายุติธรรม 

 

8.20  กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

แต่ละประเภท (ดูย่อหน้าที่ 8.1) ในลักษณะที่จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเปรียบเทียบกับ
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มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินแต่ละประเภทดังกล่าวได้ ยกเว้นตามที่ก  าหนดไว้ในย่อ

หน้าที่ 8.23  

 

8.21  ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินเป็นประเภทต่างๆ โดยสามารถหักกลบระหว่างสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการ

เงินได้เฉพาะกรณีที่มีการหักกลบมูลค่าตามบัญชีระหว่างกนัในงบแสดงฐานะการเงินเทา่น้ัน  

 

8.22 ในบางกรณีกิจการไม่สามารถรับรู้ผลก าไรหรือผลขาดทุนในการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกของ 

สินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน เน่ืองจากไม่มีมูลค่ายุติธรรมทั้งจากราคาเสนอซ้ือ

ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่อย่างเดียวกัน (กล่าวคือ ข้อมูลระดับ 

1) หรือจากเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้เฉพาะข้อมูลจากตลาดที่สามารถสงัเกตได้ (ดูย่อหน้าที่ 

ข5.1.2ก) ในกรณีดังกล่าวกิจการต้องเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินหรือ

หน้ีสนิทางการเงิน ดังน้ี  

8.22.1  นโยบายการบัญชีในการรับรู้ก าไรหรือขาดทุน จากผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมที่

รับรู้เมื่อเร่ิมแรก และราคาของการท ารายการเพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลงในปัจจัย

ต่างๆ (รวมถึงเวลา) ที่ ผู้ร่วมตลาดใช้พิจารณาในการก าหนดราคาสินทรัพย์หรือ

หน้ีสนิ (ดูย่อหน้าที่ ข5.1.2ก.2) 

8.22.2  ยอดรวมของผลต่างที่ยังไม่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ณ วันเร่ิมต้นและวันสิ้นสุดรอบ

ระยะเวลา และการกระทบยอดของการเปล่ียนแปลงในยอดคงเหลือของผลต่าง

ดังกล่าว 

8.22.3  เหตุผลที่กิจการสรุปว่า ราคาของการท ารายการไม่ได้เป็นหลักฐานที่ดีที่สุดของมูลค่า

ยุติธรรม รวมถึงรายละเอยีดของหลักฐานที่สนับสนุนมูลค่ายุติธรรมน้ัน 

 

8.23  กจิการไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัมูลค่ายุติธรรมเม่ือเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี  

 8.23.1  เม่ือมูลค่าตามบัญชีเป็นค่าประมาณที่สมเหตุสมผลของมูลค่ายุติธรรม เช่น 

เคร่ืองมือทางการเงินประเภทลูกหน้ีการค้าระยะสั้นและเจ้าหน้ีการค้าระยะสั้น 

(TFRS7-29.1) 

 8.23.2  ส าหรับสัญญาที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจของผู้ออกสัญญา 

(ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สัญญาประกันภัย) หากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของการร่วมรับ

ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ หรือ  

 8.23.3  ส าหรับหน้ีสนิตามสญัญาเช่า  

 



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

   82 

 

8.24 ในกรณีตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 8.23.2 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งบการเงิน

สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาขอบเขตของความแตกต่างที่อาจเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตาม

บัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสญัญาดังกล่าว รวมทั้ง  

 8.24.1  ข้อเทจ็จริงที่กิจการไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือเหล่าน้ี 

เน่ืองจากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ 

 8.24.2  รายละเอียดของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่าตามบัญชี และเหตุผลที่ไม่สามารถวัด

มูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ 

 8.24.3  ข้อมูลเกี่ยวกบัตลาดของเคร่ืองมือดังกล่าว 

 8.24.4  ข้อมูลเกี่ยวกับความต้ังใจของกิจการว่าจะจ าหน่ายเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว

หรือไม่ และจะจ าหน่ายอย่างไร และ 

 8.24.5  ในกรณีที่มีการตัดรายการเคร่ืองมือทางการเงินออกจากบัญชีซ่ึงในอดีตไม่สามารถ

วัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว มูลค่า

ตามบัญชี ณ วันที่ตัดรายการออกจากบัญชี และมูลค่าของผลก าไรหรือผลขาดทุนที่

ได้รับรู้ 

  

ลกัษณะและขอบเขตของความเสีย่งทีเ่กิดข้ึนจากเครือ่งมือทางการเงิน 

 

8.25  กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลซ่ึงช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินลกัษณะและขอบเขตของ

ความเสีย่งทีเ่กิดข้ึนจากเครือ่งมือทางการเงินทีก่ิจการมี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 

8.26  การเปิดเผยข้อมูลที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 8.27 ถึง 8.35 เน้นเกี่ยวกับความเสี่ยงซ่ึงเกิดจาก

เคร่ืองมือทางการเงิน และวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยทั่วไปความเสี่ยง

เหล่าน้ี ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านตลาด เป็น

ต้น  

 

8.26ก การเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพในเน้ือหาของการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณจะช่วยให้ผู้ใช้ ข้อมูล

สามารถเช่ือมโยงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและท าให้เหน็ภาพรวมของลักษณะและขอบเขตของ

ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากเคร่ืองแมือทางการเงินได้ การเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิง

ปริมาณอย่างมีปฏสิมัพันธร์ะหว่างกนัมีส่วนช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลประเมินฐานะเปิดต่อความเสี่ยงของ

กจิการได้ดีย่ิงขึ้น 

 

การเปิดเผยขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

 

8.27 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภทที่เกดิจากเคร่ืองมือทางการเงิน 
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 8.27.1  ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่มีและการเกดิของความเสี่ยงน้ัน 

 8.27.2  วัตถุประสงค์ นโยบายและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งวิธีการที่ใช้

ในการวัดความเสี่ยง และ 

 8.27.3  การเปล่ียนแปลงใดๆ ที่เกิดข้ึนกับรายการในย่อหน้าที่ 8.27.1 หรือ 8.27.2 ใน

งวดก่อน 

 

การเปิดเผยขอ้มูลเชิงปริมาณ  

  

8.28   กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภทที่เกดิจากเคร่ืองมือทางการเงิน  

 8.28.1  ข้อมูลสรุปเชิงปริมาณเกี่ยวกับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่มี ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา

รายงาน ข้อมูลที่จะเปิดเผยน้ีต้องจัดท าข้ึนจากข้อมูลที่เสนอเป็นการภายในให้แก่

ผู้บริหารส าคัญของกจิการ (ตามค านิยามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้ง

กนั) เช่น คณะกรรมการของกจิการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 8.28.2  การเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 8.29ก ถึง 8.35 นอกเหนือจากเน้ือหา

ที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 8.28.1   

 8.28.3  การกระจุกตัวของความเสี่ยง หากยังไม่ได้ระบุในการเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 

8.28.1 และ 8.28.2 

 

8.29  ถ้าข้อมูลเชิงปริมาณที่เปิดเผย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ไม่แสดงให้เหน็ถึงฐานะเปิดต่อ

ความเสี่ยงที่มีอยู่ของกิจการในระหว่างงวด กิจการต้องให้ข้อมูลอื่นๆ เพ่ือแสดงให้เหน็ถึงความ

เสี่ยงที่มีอยู่ 

 

ความเสีย่งดา้นเครดิต 

 ขอบเขตและวัตถุประสงค์ 

8.29ก กิจการต้องถือปฏบัิติตามข้อก าหนดของการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 8.29ฉ ถึง 8.29ฑ ส าหรับ

เคร่ืองมือทางการเงิน ที่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของการด้อยค่าในแนวปฏิบัติทางการบัญชี

ฉบับน้ี อย่างไรกต็าม  

8.29ก.1  ย่อหน้าที่ 8.29ญ.1 ก าหนดให้ถือปฏบัิติกับลูกหน้ีการค้า สินทรัพย์ตามสัญญา หรือ

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ซ่ึงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของ

เคร่ืองมือทางการเงินจะรับรู้ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.16 หากสินทรัพย์

ทางการเงินเหล่าน้ันมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในภายหลัง 30 วันจากวันครบ

ก าหนดช าระเกนิกว่า 30 วัน และ 



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก
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8.29ก.2  ย่อหน้าที่ 8.29ฎ.2 ไม่ถือปฏบัิติกบัลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 

 

8.29ข การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 8.29ฉ ถึง 8.29ฑ จะท าให้

ผู้ ใ ช้ 

งบการเงินเข้าใจผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตต่อจ านวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่

แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต ดังน้ัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กิจการต้องเปิดเผย

ข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตดังต่อไปน้ี  

8.29ข.1 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของกิจการและแนวทางการ 

บริหารความเสี่ยงดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และการวัดมูลค่าผลขาดทุนที่คาด

ว่าจะเกิดขึ้ นอย่างไร รวมทั้งวิธีการ สมมติฐานและข้อมูลที่ใช้วัดผลขาดทุนที่คาดว่า

จ ะ 

เกดิขึ้น 

8.29ข.2 ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพที่จะท าให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมิน 

มูลค่าในงบการเงินที่เกิดจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน รวมทั้ง 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนและเหตุผลของ 

การเปล่ียนแปลงน้ัน และ 

8.29ข.3 ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะความเสี่ยงด้านเครดิตของกิจการ (กล่าวคือ ความเสี่ยงด้าน

เครดิตที่แท้จริงของสินทรัพย์ทางการเงินและภาระผูกพันในการให้สินเช่ือของ

กจิการ) รวมถึงการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยส าคัญ 

 

8.29ค กิจการไม่จ าเป็นต้องแสดงข้อมูลซ า้กับที่เคยแสดงไว้แล้ว หากข้อมูลดังกล่าวมีการอ้างอิงกับงบ

การเงิน เช่น รายงานค าอธิบายจากฝ่ายบริหารหรือรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงซ่ึงผู้ใช้งบ

การเงินสามารถเข้าถึงได้ภายใต้เง่ือนไขเดียวกับงบการเงิน และภายในช่วงเวลาเดียวกัน โดยงบ

การเงินที่ไม่มีการอ้างองิไปยังข้อมูลดังกล่าวจะถือว่าเป็นงบการเงินที่ไม่สมบูรณ์  

 

8.29ง เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 8.29ข กจิการต้องพิจารณาถึง (ยกเว้นกรณีที่ก  าหนด

เป็นอย่างอื่น) ความละเอียดในการเปิดเผยข้อมูล การให้ความส าคัญกับประเดน็ต่างๆในการ

เปิดเผยข้อมูล ระดับที่เหมาะสมในการรวมหรือแยกข้อมูล และความต้องการของผู้ใช้งบการเงิน

ในการได้มาซ่ึงค าอธบิายเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถประเมินข้อมูลเชิงปริมาณที่เปิดเผย  

 

8.29จ หากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 8.29ฉ ถึง 8.29ฑ ไม่เพียงพอที่จะท าให้

บรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 8.29ข กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมที่จ าเป็นเพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น  
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 แนวทางการบริหารจัดการความเสีย่งดา้นเครดิต 

  

8.29ฉ กิจการต้องอธิบายแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตและแนวทางดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับ

การรับรู้และการวัดมูลค่าผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนอย่างไร และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์น้ี

กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลที่ท  าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลดังต่อไปน้ี  

8.29ฉ.1 กิจการได้พิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินที่เพ่ิมข้ึนอย่างมี

นัยส าคัญตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกอย่างไร ซ่ึงรวมถึง 

8.29ฉ.1.1 หากมีการพิจารณาว่าเคร่ืองมือทางการเงินมีความเสี่ยงด้านเครดิตต ่า

ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.11 ซ่ึงรวมถึงประเภทของเคร่ืองมือทาง

การเงินที่กจิการได้ถือปฏบัิติ และ 

8.29ฉ.1.2 หากความเสี่ยงด้านเครดิตตามข้อสันนิษฐานในย่อหน้าที่ 5.5.12 ได้

เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก เมื่อสินทรัพย์

ทางการเงินดังกล่าวเกนิก าหนดช าระมากกว่า 30 วัน 

8.29ฉ.2  ค านิยามของค าว่าการไม่ปฏบัิติตามสญัญาของกิจการ รวมถึงเหตุผลในการเลือกค า

นิยามเหล่านั้น 

8.29ฉ.3  หากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนถูกวัดมูลค่าแบบกลุ่ม กิจการจะจัด

กลุ่มเคร่ืองมือเหล่านั้นอย่างไร 

8.29ฉ.4  กจิการพิจารณาสนิทรัพย์ทางการเงินว่าเข้าข่ายเป็นสนิทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อย

ค่าด้านเครดิตอย่างไร 

8.29ฉ.5  นโยบายการตัดจ าหน่ายของกิจการ รวมถึงข้อบ่ง ช้ี ว่าไม่มีการได้ รับคืนที่

สมเหตุสมผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึน และข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายส าหรับสินทรัพย์ทาง

การเงินที่ตัดจ าหน่ายแล้ว แต่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของกจิการ และ 

8.29ฉ.6  กิจการได้ถือปฏิบัติส าหรับการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดตามสัญญาของ

สนิทรัพย์ทางการเงินตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.13 อย่างไร รวมถึง 

8.29ฉ.6.1 กิจการได้พิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินที่

มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขขณะที่ค่าเผื่อผลขาดทุนถูกวัดมูลค่าด้วย

จ านวนที่เท่ากับผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือ

ทางการเงินหรือไม่ โดยปรับปรุงขอบเขตของค่าเผื่อผลขาดทุนให้กลับ

สู่สภาพเดิมที่ถูกวัดมูลค่าด้วยจ านวนที่เท่ากับผลขาดทุนที่คาดว่าจะ

เกดิขึ้นในอกี 12 เดือนข้างหน้าตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.6 และ 

8.29ฉ.6.2 การติดตามมูลค่าของค่าเผื่ อผลขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขในข้อ 8.29ฉ.6.1 ภายหลังการวัดมูลค่าใหม่ด้วย

จ านวนที่เท่ากับผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือ

ทางการเงินตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.4  
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8.29ช กิจการต้องอธิบายเกี่ยวกับข้อมูล สมมติฐานและเทคนิคการประมาณการที่ถือปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดในหัวข้อที่ 5.5 ส าหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวกจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี  

8.29ช.1  เกณฑพ้ื์นฐานของข้อมูลและสมมติฐานและวิธกีารประมาณการที่ใช้ในการ 

8.29ช.1.1 วัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือน

ข้างหน้าและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของ

เคร่ืองมือทางการเงิน 

8.29ช.1.2 พิจารณาว่า ความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ิมขึ้ น

อย่างมีนัยส าคัญนับแต่การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกหรือไม่ และ 

8.29ช.1.3 พิจารณาว่า สนิทรัพย์ทางการเงินลที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือไม่ 

8.29ช.2  การใช้ข้อมูลคาดการณ์ในอนาคตในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกดิขึ้นอย่างไร ซ่ึงรวมถึงการใช้ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์มหภาค และ 

8.29ช.3  การเปล่ียนแปลงในวิธีการประมาณการหรือสมมติฐานที่มีนัยส าคัญที่เกิดข้ึนใน

ระหว่างรอบระยะเวลารายงานและเหตุผลในการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

 

 ขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจ านวนที่เกิดข้ึนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตที่

คาดว่าจะเกิดข้ึน 

 

8.29ซ กจิการต้องอธิบายการเปล่ียนแปลงในค่าเผ่ือผลขาดทุนและเหตุผลในการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ัน

แยกตามประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน การกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนจากยอดคงเหลือ

ต้นงวดไปยังยอดคงเหลือปลายงวดในรูปแบบตาราง โดยแยกแสดงการเปล่ียนแปลงระหว่าง

รอบระยะเวลาส าหรับ  

8.29ซ.1  ค่าเผ่ือผลขาดทุนที่วัดมูลค่าด้วยจ านวนที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกดิขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า 

8.29ซ.2  ค่าเผ่ือผลขาดทุนที่วัดมูลค่าด้วยจ านวนที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกดิขึ้นตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับ 

8.29ซ.2.1 เคร่ืองมือทางการเงินที่ความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ

นับจากการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก แต่ไม่ได้เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน

ที่มีการค่าด้านเครดิต 

8.29ซ.2.2 สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ณ วันที่รายงาน (แต่

ไม่ใช่การด้อยค่าด้านเครดิตต้ังแต่เร่ิมแรกที่ซ้ือหรือได้มาซ่ึงสินทรัพย์

ทางการเงิน) และ 



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก
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8.29ซ.2.3 ลูกหน้ีการค้า สินทรัพย์ตามสัญญาที่เป็นสินทรัพย์ หรือลูกหน้ีตาม

สัญญาเช่าที่ค่าเผ่ือผลขาดทุนถูกวัดมูลค่าตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 

5.5.16  

8.29ซ.3   กิจการต้องเปิดเผยมูลค่ารวมของผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนที่ไม่ได้คิดลดเป็น

มูลค่าปัจจุบัน ณ การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้

ระหว่างรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงการกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่มี

การด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกที่ซ้ือหรือได้มาซ่ึงสนิทรัพย์ทางการเงิน  

  

8.29ฌ กิจการต้องอธิบายการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญในมูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงินใน

ระหว่างรอบระยะเวลาที่ท  าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในค่าเผ่ือผลขาดทุน เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงิน

เข้าใจการเปล่ียนแปลงในการเปิดเผยข้อมูลค่าเผ่ือผลขาดทุนตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 8.29ซ 

ข้อมูลดังกล่าวต้องแยกแสดงส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตัวแทนค่าเผ่ือผลขาดทุนตามที่

แสดงในย่อหน้าที่ 8.29ซ.1 ถึง 8.29ซ.3 และต้องรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณที่

เกี่ยวข้องด้วย ตัวอย่างของการเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบัญชีรวมของเคร่ืองมือทางการเงินที่ท  า

ให้เกดิการเปล่ียนแปลงในค่าเผ่ือผลขาดทุนอาจรวมถึง  

8.29ฌ.1  การเปล่ียนแปลงเน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินที่เกิดขึ้ นหรือได้มาระหว่างรอบ

ระยะเวลารายงาน 

8.29ฌ.2 การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงไม่ได้ท า

ให้เกิดการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเหล่าน้ันออกจากบัญชีตามที่ก  าหนดใน

แนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี 

8.29ฌ.3 การเปล่ียนแปลงเน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินถูกตัดรายการออกจากบัญชีระหว่าง

รอบระยะเวลาการรายงาน (รวมถึงการตัดจ าหน่ายรายการเหล่านั้นด้วย) และ 

8.29ฌ.4 การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนจากค่าเผ่ือผลขาดทุนถูกวัดมูลค่าด้วยจ านวนที่เท่ากับผล

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนข้างหน้า หรือผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

8.29ญ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจลักษณะและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดตาม

สญัญาของสนิทรัพย์ทางการเงินซ่ึงไม่ท าให้เกดิการตัดรายการออกจากบัญชีและผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงดังกล่าวในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน กิจการต้อง

เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้   

8.29ญ.1 ราคาทุนตัดจ าหน่ายก่อนการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและผลก าไรหรือผลขาดทุนที่มี

การเปล่ียนแปลงสุทธิในการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงิน ซ่ึงกระแสเงินสดตามสัญญา

ได้เปล่ียนแปลงระหว่างรอบระยะเวลาการรายงาน ในขณะที่ค่าเผ่ือผลขาดทุนถูกวัด



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก
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มูลค่าด้วยจ านวนที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของ

เคร่ืองมือทางการเงิน และ 

8.29ญ.2 มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของสินทรัพย์ทางการเงิน  

ซ่ึงเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่นับจากการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก เม่ือค่าเผ่ือผล

ขาดทุนถูกวัดมูลค่าด้วยจ านวนที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน

ตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินและค่าเผ่ือผลขาดทุนที่เปล่ียนแปลงระหว่าง

รอบระยะเวลารายงานจนเท่ากับมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน

อกี 12 เดือนข้างหน้า 

 

8.29ฎ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผลกระทบของหลักประกันและส่วนปรับปรุงด้านเครดิตอื่น ๆ ของ

มูลค่าที่เกิดจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ีแยก

ตามประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน  

8.29ฎ.1 จ านวนเงินซ่ึงเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต  

ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน โดยไม่ต้องค านึงถึงหลักประกันที่ มีอยู่หรือ 

ส่วนปรับปรุงด้านเครดิตอื่น ๆ (เช่น สัญญาที่ยินยอมให้หักกลบลบหน้ีระหว่างกัน 

ซ่ึงไม่เข้าเง่ือนไขของการหักกลบตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 

เร่ือง การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

8.29ฎ.2 รายละเอียดของหลักประกันที่กิจการถือไว้เพ่ือเป็นประกันและส่วนปรับปรุงด้าน

เครดิตอื่น ๆ รวมทั้ง 

8.29ฎ.2.1 รายละเอยีดของลักษณะและคุณภาพของหลักประกนัที่กจิการถือไว้ 

8.29ฎ.2.2 ค าอธิบายของการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญในคุณภาพของหลักประกัน

หรือส่วนปรับปรุงด้านเครดิตอื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากการเสื่อมค่าหรือการ

เปล่ียนแปลงในนโยบายหลักประกันของกิจการในระหว่างรอบระยะเวลา

รายงาน และ 

8.29ฎ.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินที่กิจการไม่ได้รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุน

เน่ืองจากมีหลักประกนั 

8.29ฎ.3 ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับหลักประกันที่กิจการถือไว้เพ่ือเป็นประกันและส่วนปรับปรุง

ด้านเครดิตอื่น ๆ (เช่น มูลค่าหลักประกันและส่วนปรับปรุงด้านเครดิตอื่น ๆ ที่จะลด

ความเสี่ยงด้านเครดิต) ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ณ 

วันที่รายงาน 

 

8.29ฏ กจิการต้องเปิดเผยยอดคงค้างตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดจ าหน่ายระหว่างรอบ

ระยะเวลารายงานและยังคงอยู่ภายใต้การควบคุม  

 



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก
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ฐานะความเสีย่งดา้นเครดิต 

 

8.29ฐ กิจการต้องเปิดเผยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและฐานะเปิดต่อความเสี่ยง 

ด้านเครดิตของเงินให้สินเช่ือและสัญญาค า้ประกันทางการเงิน โดยแยกตามระดบัการประเมิน

ความเสีย่งดา้นเครดิต เพ่ือท าให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้าน

เครดิตของกจิการและเข้าใจการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยส าคัญต่อกิจการ โดย

ต้องเปิดเผยข้อมูลแยกตามประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินดังน้ี  

8.29ฐ.1 ส าหรับค่าเผ่ือผลขาดทุนที่ถูกวัดมูลค่าด้วยจ านวนที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่

คาดว่าจะเกดิขึ้นในอกี 12 เดือนข้างหน้า 

8.29ฐ.2 ส าหรับค่าเผ่ือผลขาดทุนที่ถูกวัดมูลค่าด้วยจ านวนที่เทา่กบัผลขาดทุนด้านเครดิตที่

คาดว่าจะเกดิขึ้นตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน และ 

8.29ฐ.2.1 เคร่ืองมือทางการเงินที่ความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ

นับจากการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก แต่ไม่ได้เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์ทาง

การเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต 

8.29ฐ.2.2 สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ณ วันที่รายงาน (แต่

ไม่ได้มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซ้ือหรือได้มาซ่ึงสินทรัพย์ทางการ

เงิน) และ 

8.29ฐ.2.3 ลูกหน้ีการค้า สินทรัพย์ตามสัญญา หรือลูกหน้ีตามสัญญาเช่าที่ค่าเผ่ือ

ผลขาดทุนถูกวัดมูลค่าตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.16  

8.29ฐ.3 สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต เม่ือซ้ือหรือได้มาซ่ึงสินทรัพย์ทางการ

เงิน 

8.29ฑ ส าหรับลูกหน้ีการค้า สินทรัพย์ตามสัญญา และลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ซ่ึงกิจการได้ถือปฏบัิติตาม

ย่อหน้าที่ 5.5.16 ข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 8.29ฐ อาจอ้างอิงกับตารางการกันส ารอง (ดู

ย่อหน้าที่ ข5.5.35)  

 

8.30 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปน้ีตามประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน ส าหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงินภายใต้ขอบเขตของแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี แต่ไม่ได้ถือปฏบัิติตามข้อก าหนด

ของการด้อยค่าในแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี  

8.30.1 มูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต ณ วันสิ้ น

รอบระยะเวลารายงาน โดยไม่ต้องค านึงถึงหลักประกันที่มีอยู่หรือส่วนปรับปรุงด้าน

เครดิตอื่น ๆ (เช่น สัญญาที่ยินยอมให้หักกลบลบหน้ีระหว่างกัน ซ่ึงไม่เข้าเง่ือนไข

ของการหักกลบตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดง

รายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) การเปิดเผยข้อมูลน้ี
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ไม่ได้ก าหนดส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงมูลค่าตามบัญชีเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของ

ฐานะเปิดสงูสดุต่อความเสี่ยงด้านเครดิต 

8.30.2 รายละเอียดของหลักประกันที่กิจการถือไว้เพ่ือเป็นประกันและส่วนปรับปรุงด้าน

เครดิตอื่น ๆ และผลกระทบทางการเงินเหล่าน้ัน (เช่น มูลค่าหลักประกันและส่วน

ปรับปรุงด้านเครดิตอื่น ๆ ที่จะลดความเสี่ยงด้านเครดิต) โดยค านึงถึงมูลค่าที่เป็นตัว

แทนที่ดีที่สดุของฐานะเปิดสงูสดุต่อความเสี่ยงด้านเครดิต (ตามที่เปิดเผยในย่อหน้าที่ 

8.30.1 หรือแสดงด้วยมูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงิน) 

       

หลกัประกนัและส่วนปรับปรุงด้านเครดิตอื่น ๆ 

 

8.31 ในกรณีที่กจิการได้รับสินทรัพย์ทางการเงินหรือสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินในระหว่าง

งวด เพ่ือเป็นหลักประกันหรือส่วนปรับปรุงด้านเครดิตอื่น ๆ (เช่น การค า้ประกัน) และสินทรัพย์

ดังกล่าวเข้าเง่ือนไขการรับรู้รายการตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับอื่น กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับสินทรัพย์ที่กิจการถือไว้ ณ วันที่

รายงานดังต่อไปนี้   

8.31.1 ลักษณะและมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ และ 

8.31.2 นโยบายของกจิการในการจ าหน่ายหรือการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ หากสินทรัพย์

เหล่าน้ันไม่สามารถจะเปล่ียนเป็นเงินสดได้ทนัท ี 

  

ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 

 

8.32 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้   

8.32.1 การวิเคราะห์ระยะเวลาครบก าหนดส าหรับหน้ีสนิทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ ์

(รวมถึงการออกสญัญาค า้ประกันทางการเงิน) เคยให้แสดงระยะเวลาคงเหลือก่อน

ครบก าหนดอายุตามสญัญา  

8.32.2 การวิเคราะห์ระยะเวลาครบก าหนดส าหรับหน้ีสินทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ ์

โดยเน้นแสดงระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก าหนดอายุตามสญัญา หากมีความจ าเป็น

ในการท าความเข้าใจจังหวะเวลาของกระแสเงินสด เช่นกรณีดังต่อไปนี้  

8.32.2.1 สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียที่มีระยะเวลาคงเหลือ 5 ปีก่อนครบ

ก าหนด ในการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทาง

การเงินหรือหน้ีสนิทางการเงินที่มีอตัราผันแปร 

8.32.2.2 ภาระผูกพันที่จะให้สนิเช่ือทั้งหมด 

8.32.3 รายละเอียดการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกิจการที่ เกี่ยวข้องกับ

รายละเอยีดในย่อหน้าที่ 8.32.1 และ 8.32.2  
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ความเสีย่งดา้นตลาด 

  

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

 

8.33 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปน้ี เว้นแต่จะถือปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 8.34 แล้ว  

8.33.1 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวส าหรับความเสี่ยงด้านตลาดแต่ละประเภทที่กิจการ

เผชิญอยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน โดยแสดงถึงผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านตลาดที่มีต่อก าไรหรือขาดทุน

และส่วนของเจ้าของของกจิการ ซ่ึงมีความเป็นไปได้ที่จะเกดิข้ึน ณ วันดังกล่าว  

8.33.2 วิธกีารและสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว และ 

8.33.3 การเปล่ียนแปลงวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากงวดก่อน 

รวมถึงเหตุผลของการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

  

8.34 หากกิจการมีการท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว ได้แก่  วิธี Value-At-Risk ซ่ึงสะท้อนถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง (เช่น อัตราดอกเบ้ียและอัตรา

แลกเปล่ียน) และใช้ผลของการวิเคราะห์ดังกล่าวในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน กิจการ

สามารถใช้การวิเคราะห์ความอ่อนไหวดังกล่าวเปิดเผยแทนการวิเคราะห์ที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 

8.33 ซ่ึงกจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้   

 8.34.1 ค าอธิบายวิธีที่ใช้ในการท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว รวมทั้งตัวแปรหลักและ

สมมติฐานที่ใช้ในการจัดท าข้อมูล และ 

 8.34.2 ค าอธิบายวัตถุประสงค์ของวิธีที่ใช้และข้อจ ากัดที่อาจท าให้ข้อมูลไม่สะท้อนมูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง 

 

การเปิดเผยขอ้มลูความเสีย่งดา้นตลาดอ่ืน 

    

8.35  ในกรณีที่การวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 8.33 หรือ 8.34 ไม่ได้สะท้อน

ความเสี่ยงที่แท้จริงของเคร่ืองมือทางการเงิน (เช่น ความเสี่ยง ณ สิ้นปี ไม่ได้สะท้อนความเสี่ยงใน

ระหว่างปี) กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงและเหตุผลที่ท  าให้เช่ือได้ว่าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวแทนที่เหมาะสม  

 

การโอนสินทรพัยท์างการเงิน 

 

8.35ก การเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 8.35ข ถึง 8.35ซ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนสินทรัพย์

ทางการเงินเป็นการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ เพ่ิมเติมตามแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี กิจการต้อง

เปิดเผยตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 8.35ข ถึง 8.35ซ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน กิจการ
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ต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดที่โอน ซ่ึงไม่ถูกตัดรายการ

ออกจากบัญชีและส าหรับความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองใดๆ ในสินทรัพย์ที่โอน ณ วันที่รายงาน โดยไม่

ค านึงว่ารายการโอนที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเกิดข้ึนเมื่อใด ส าหรับวัตถุประสงค์ของการถือปฏบัิติตาม

ข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าเหล่าน้ัน  กิจการโอนสินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดหรือ

สนิทรัพย์ทางการเงินบางส่วน (สนิทรัพย์ทางการเงินที่โอน) หากเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงดังน้ี  

8.35ก.1    การโอนสทิธติามสญัญาที่จะได้รับกระแสเงินสดของสนิทรัพย์ทางการเงินน้ัน 

หรือ 

8.35ก.2    ยังคงไว้ซ่ึงสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน แต่

คาดว่ามีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องจ่ายกระแสเงินสดให้แก่ผู้รับคนใดคนหน่ึง

หรือหลายคนตามข้อตกลงน้ัน 

 

8.35ข กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลที่ท  าให้ผู้ใช้งบการเงินของกจิการ  

8.35ข.1 เข้าใจความสมัพันธร์ะหว่างสนิทรัพย์ทางการเงินที่โอน ซ่ึงไม่ถูกตัดรายการออกจาก

บัญชีทั้งจ านวนและหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง และ 

8.35ข.2 สามารถประเมินลักษณะและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัด

รายการออกจากบัญชี ซ่ึงกจิการยังคงมีความเกี่ยวข้องต่อเน่ือง 

 

8.35ค กิจการที่มีความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองในสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนหรือเป็นส่วนหน่ึงของการโอน 

กิจการที่คงไว้ซ่ึงสิทธิตามสัญญาหรือภาระผูกพันตามสัญญาในสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนหรือ

ได้รับสิทธิหรือภาระผูกพันตามสัญญาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินที่โอน เพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 8.35จ 

ถึง 8.35ซ รายละเอยีดดังต่อไปน้ีไม่เข้าข่ายเป็นความเกี่ยวข้องต่อเน่ือง  

8.35ค.1 การรับรองและการรับประกันตามปกติที่สัมพันธ์กับการโอนที่ฉ้อโกง และแนวคิด

ของการใช้เหตุผล ความซ่ือสัตย์สุจริตและการจัดการอย่างเที่ยงธรรมที่ท  าให้การ

โอนเป็นโมฆะ ซ่ึงเป็นผลมาจากการด าเนินการตามกฎหมาย 

8.35ค.2 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า สิทธิเลือกที่จะซ้ือจะขายหรือสัญญาอื่นที่ได้มาซ่ึงสินทรัพย์

ทางการเงินจากการโอนซ่ึงราคาตามสัญญา (หรือราคาที่ใช้สิทธิ) เป็นมูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงินนั้น หรือ 

8.35ค.3 ข้อตกลงที่กิจการยังคงไว้ซ่ึงสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์ 

ทางการเงิน แต่คาดว่ามีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องจ่ายกระแสเงินสดให้แก่

กจิการใดกิจการหน่ึงหรือหลายกิจการและเป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 3.2.5.1 

ถึง 3.2.5.3    
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สินทรพัยท์างการเงินทีถู่กโอนโดยไม่ตดัรายการออกจากบญัชีทั้งจ านวน 

 

8.35ง กิจการอาจมีการโอนสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงมีบางส่วนหรือทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินน้ันที่

ไม่เข้าเง่ือนไขการตัดรายการออกจากบัญชี เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 8.35

ข.1 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล ณ วันที่รายงานตามประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนซ่ึงไม่

ถูกตัดรายการออกจากบัญชีทั้งจ านวนดังน้ี  

8.35ง.1 ลักษณะของสนิทรัพย์ที่โอน 

8.35ง.2 ลักษณะของความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่กจิการมีอยู่ 

8.35ง.3 ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ที่โอนและหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

ข้อจ ากดัที่เกดิจากการโอนการใช้สนิทรัพย์น้ันที่กจิการรายงาน 

8.35ง.4 ตารางการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอน มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินที่

เกี่ยวข้องและฐานะสุทธิ (ความแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอน

และหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง) เม่ือคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหน้ีสินมีภาระผูกพันเฉพาะกับ

สนิทรัพย์ที่โอน 

8.35ง.5  มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่โอนและหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง หากกิจการยังคงรับรู้

สนิทรัพย์ที่โอนทั้งหมด 

8.35ง.6 มูลค่าตามบัญชีรวมของสินทรัพย์เดิมก่อนการโอน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่

กิจการยังคงรับรู้ และมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง หากกิจการยังคงรับรู้

สินทรัพย์ตามขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเน่ือง (ดูย่อหน้าที่ 3.2.6.3.2 และ 

3.2.16) 

 

สินทรพัยท์างการเงินทีถู่กโอนโดยตดัรายการออกจากบญัชีทั้งจ านวน 

 

8.35จ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 8.35ข.2 เมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์ 

ทางการเงินที่โอนออกจากบัญชีทั้งจ านวน (ดูย่อหน้าที่ 3.2.6.1 และ 3.2.6.3.1) แต่ยังคงมี

ความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองในสินทรัพย์เหล่าน้ัน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย

โดยแยกตามประเภทของความเกี่ยวข้องต่อเน่ือง ณ วันที่รายงานข้อมูล  

8.35จ.1 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ

และแสดงความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองในสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการออกจาก

บัญชีของกิจการ และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ถูกรับรู้รายการแยก

เป็นรายบรรทดั 

8.35จ.2 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองใน

สนิทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการออกจากบัญชีของกจิการ 
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8.35จ.3  จ านวนที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของฐานะเปิดสูงสุดต่อผลขาดทุนจากความเกี่ยวข้อง

ต่อเน่ืองในสนิทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี และข้อมูลที่แสดงว่า

ฐานะเปิดสงูสดุต่อผลขาดทุนถูกพิจารณาอย่างไร 

8.35จ.4 กระแสเงินสดไหลออกที่ไม่ได้คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันหรืออาจก าหนดให้ซ้ือคืน

สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี (เช่น ราคาใช้สิทธิของข้อตกลง

สิทธิเลือกที่จะซ้ือจะขาย) หรือจ านวนอื่นซ่ึงสามารถจ่ายช าระหน้ีต่อผู้รับโอนโดย

ค านึงถึงสินทรัพย์ที่โอน หากกระแสเงินสดไหลออกมีความผันแปร จ านวนเงินที่

เปิดเผยควรจะข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขที่ปรากฏ ณ วันที่รายงานแต่ละวัน 

8.35จ.5 การวิเคราะห์ระยะเวลาครบก าหนดอายุของกระแสเงินสดไหลออกที่ไม่ได้คิดลดเป็น

มูลค่าปัจจุบันหรืออาจก าหนดให้ซ้ือคืนสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการออก

จากบัญชีหรือจ านวนอื่นซ่ึงสามารถจ่ายช าระหน้ีต่อผู้รับโอนโดยค านึงถึงสินทรัพย์ที่

โอน กิจการต้องแสดงระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก าหนดตามสัญญาของความ

เกี่ยวข้องต่อเน่ืองของกจิการ 

8.35จ.6 ข้อมูลเชิงคุณภาพซ่ึงอธิบายและสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลเชิ งปริมาณตามที่

ก าหนดในย่อหน้าที่ 8.35จ.1 ถึง 8.35จ.5 

 

8.35ฉ กจิการอาจรวมข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 8.35จ โดยค านึงถึงสินทรัพย์น้ันๆ หากกิจการมี

ความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองมากกว่าหน่ึงประเภทในสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการออกจาก

บัญชี และรายงานภายใต้ความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองเพียงประเภทเดียว  

 

8.35ช นอกจากน้ี กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองแต่ละประเภทดังน้ี  

8.35ช.1 ผลก าไรหรือผลขาดทุนที่รับรู้ ณ วันที่โอนสนิทรัพย์ 

8.35ช.2 รายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู้จากความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองในสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูก

ตัดรายการออกจากบัญชีของกิจการทั้งในรอบระยะเวลารายงานและมูลค่าสะสม 

(เช่น มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธท์ี่เปล่ียนแปลง) 

8.35ช.3 หากมูลค่ารวมของรายได้จากการโอน (ซ่ึงเข้าเง่ือนไขของการตัดรายการออกจาก

บัญชี)ไม่ได้กระจายอย่างสม ่าเสมอตลอดรอบระยะเวลารายงาน (เช่น หากสัดส่วนที่

มีนัยส าคัญของจ านวนรวมของการโอนเกิดขึ้ น ณ วันปิดบัญชีของรอบระยะเวลา

รายงาน)  

 8.35ช.3.1 หากการโอนที่ส าคัญที่สุดเกิดข้ึนภายในรอบระยะเวลารายงาน (เช่น 5 

วันสดุท้ายก่อนสิ้นสดุรอบระยะเวลารายงาน) 

 8.35ช.3.2 จ านวนที่รับรู้จากการโอนในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน (เช่น ผล

ก าไรหรือผลขาดทุนที่เกี่ยวข้อง) และ 

 8.35ช.3.3 จ านวนรวมของรายได้จากการโอนในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 
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กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับแต่ละรอบระยะเวลาที่มีการน าเสนองบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

   

ขอ้มูลเพิม่เติม 

 

8.35ซ กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลอื่นเพ่ิมเติมที่พิจารณาว่ามีความจ าเป็นที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

การเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 8.35ข  

 

การน าแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้ มาถือปฏิบติัเป็นครั้งแรก  

 

8.35ฌ การเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบัญชีที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในการวัดมูลค่าซ่ึงเกี่ยวข้องกับการ

ปฏบัิติในช่วงเปล่ียนแปลงของแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี  

การเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าน้ีไม่จ าเป็นต้องถือปฏบัิติหลังจากรอบระยะเวลารายงานประจ าปีที่

กิจการได้ถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก ตามข้อก าหนดการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าส าหรับ

สนิทรัพย์ทางการเงินในแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี  

 

8.35ญ ณ วันที่ถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรกตามหัวข้อที่ 5.5 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ือช่วยให้สามารถ

กระทบยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดของค่าเผ่ือหน้ีสงสญัจะสญูตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 101 เร่ือง หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ ค่าเผ่ือการด้อยค่าตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 105 เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน และประมาณ

การหน้ีสนิตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมาณการ

หน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน กับยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวดของค่าเผ่ือ

ผลขาดทุนตามที่ก  าหนดในแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี  

 

8.35ฎ ในรอบระยะเวลารายงานที่น าแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรก กิจการไม่

ต้องเปิดเผยมูลค่าของแต่ละรายการที่จะถูกรายงานตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่าด้วย

ราคาทุนตัดจ าหน่ายของสนิทรัพย์ทางการเงินและการด้อยค่าตามหัวข้อที่ 5.4 และ 5.5  

8.35ฎ.1 ส าหรับรอบระยะเวลางวดก่อน  

8.35ฎ.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินลงทุน

ในตราสารหน้ีและตราสารทุน ส าหรับรอบระยะเวลางวดปัจจุบัน 

 

8.35ฏ หากกจิการเลือกใช้วิธแีบบเปล่ียนทนัท ี(แทนวิธปีรับปรุงย้อนหลัง) การค านวณอัตราดอกเบ้ียที่

แท้จริงส าหรับสัญญาที่เกิดข้ึนก่อนวันแรกที่มีการถือปฏิบัติโดยค านวณจากกระแสเงินสด

นับต้ังแต่วันแรกที่มีการถือปฏบัิติ และการเลือกใช้นโยบายบัญชีป้องกันความเสี่ยงโดยถือปฏบัิติ

ตามแนวปฏบัิติที่ใช้อยู่ต่อไป ตามที่ก  าหนดในแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี ให้กิจการเปิดเผย
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ข้อเทจ็จริงดังกล่าว นอกจากน้ี หากกิจการเลือกรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเคร่ืองมือทาง

การเงินเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่น าแนวปฏิบัติทางการ

บัญชีฉบับน้ี มาใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานเกี่ยวกับ (1) 

จ านวนผลขาดทุนที่ยังไม่ได้รับรู้ และ (2) จ านวนผลขาดทุนที่รับรู้ในงวดปัจจุบัน  

 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

 

8.36  ส าหรับงบการเงินประจ าปีที่กิจการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก 

กิจการไม่จ าเป็นต้องแสดงข้อมูลเปรียบเทียบส าหรับการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 

8.25 ถึง 8.35 ซ่ึงเกี่ยวกบัลักษณะและระดับของความเสี่ยงที่เกดิข้ึนจากเคร่ืองมือทางการเงิน  
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ภาคผนวก ก 

ค านยิาม 
 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เงินลงทุน สินทรัพยท์ีกิ่จการมไีวเ้พือ่เพิ่มความมัง่คัง่ใหกั้บกิจการ ไม่ว่าจะอยู่

ในรูปของส่วนแบ่งที่จะไดรั้บ (เช่น ดอกเบ้ีย ค่าสิทธิ และเงินปัน

ผล) ในรูปของราคาที่เพิ่มข้ึน หรือในรูปของประโยชน์อย่างอ่ืนที่

กิจการไดรั้บ (เช่น ประโยชนท์ีไ่ดรั้บจากความสัมพนัธ์ทางการคา้) 

รายการต่อไปน้ีไม่ถอืเป็นเงินลงทุน  

ก) 

 

 

ข) 

 

 

 

ค) 

   

 

สินคา้คงเหลือ ตามที่นิยามไวใ้นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่

2 (ปรับปรุง 2559) เ ร่ือง สินค้าคงเหลือ (เมื่อมีการ

ประกาศใช)้  

ทีดิ่น อาคาร และอุปกรณท์ี่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน

ตามที่นิยามไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 

2559) เ ร่ื อง  ที่ ดิน  อาคารและ อุปกรณ์  ( เมื่ อมีการ

ประกาศใช)้  

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตามที่นิยามไวใ้นมาตรฐาน

ก า ร บั ญ ชี  ฉ บั บ ที่  40 ( ป รั บ ป รุ ง  2559)  เ ร่ื อ ง 

อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน (เมือ่มกีารประกาศใช)้  

 

หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ เงินลงทุนในตราสารหน้ีทุกชนิดหรือตราสารทุนในความตอ้งการ

ของตลาดทีกิ่จการถือไวโ้ดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคต

อันใกล ้ท าใหกิ้จการถอืหลกัทรัพยนั์น้ไวเ้ป็นระยะเวลาสัน้ๆ เพือ่หา

ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย ์ดังนั้น หลักทรัพย์

เพือ่คา้จึงมอัีตราการหมุนเวียนสูง  

 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย เงินลงทุนในตราสารหน้ีทุกชนิดหรือตราสารทุนในความตอ้งการ

ของตลาดซึ่งไม่ถือเป็นหลักทรัพยเ์พื่อคา้ และในขณะเดียวกันไม่

ถือเป็นตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนดหรือเงินลงทุนในบริษัท

ย่อยหรือบริษัทร่วม การร่วมคา้  

 

ตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจน

ครบก าหนด 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหน้ีที่กิจการมีความตั้งใจ

แน่วแน่และมคีวามสามารถทีจ่ะถอืไวจ้นครบก าหนดไถ่ถอน  
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ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่

คาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 

เดือนขา้งหนา้ 

สัดส่วนของผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของ

เครื่องมือทางการเงินซ่ึงเป็นผลขาดทุนดา้นเครดิตจากเหตุการณ์ปฏิบัติ 

ผิดสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดข้ึนภายใน 

12 เดือนหลังจากวันที่รายงาน 

ราคา ทุนตัดจ าหน่าย

ข อ ง สิ น ท รั พ ย์ ท า ง

การเงินหรือหนี้ สินทาง

การเงิน 

มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก  

หักด้วยการจ่ายช าระคืนเงินต้น บวกหรือหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมที่ค านวณ

โดยใช้วิธีดอกเบี้ ยที่แทจ้ริง ซ่ึงเกิดจากผลต่างระหว่างมูลค่าที่ รับรู้เม่ือ

เร่ิมแรกและมูลค่า ณ วันที่ครบก าหนด และปรับปรุงด้วยค่าเผือ่ผลขาดทุน

ส าหรับกรณีของสนิทรัพย์ทางการเงิน 

สินทรพัยต์ามสญัญา สิทธิเรียกร้องที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้

จากสัญญาที่ท ากับลูกคา้ (เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดให้ปฏิบัติตาม

เกณฑก์ารรับรู้และการวัดมูลค่าผลก าไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่าของแนว

ปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี 

สินทรพัยท์างการเงินที่มี

การดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

สินทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่ อเกิดเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ที่ท  าให้เกิดผลกระทบต่อประมาณการ

กระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยหลักฐานที่แสดงว่า

สนิทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตครอบคลุมถึงข้อมูลที่สังเกตได้

จากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  

(ก) การประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญของผู้ออกหรือผู้กู้ 

(ข) การไม่ปฏิบัติตามสัญญา เช่น การปฏิบัติผิดสัญญาหรือการค้าง

ช าระ 

(ค) ผู้ให้กู้ผ่อนปรนเง่ือนไขแก่ผู้กู้ที่มีปัญหาทางการเงินเน่ืองจากเศรษฐกิจ

หรือเง่ือนไขตามสญัญา ซ่ึงผู้ให้กู้จะไม่พิจารณาผ่อนปรนให้ในกรณีอื่น 

ๆ 

(ง) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ผู้กู้จะล้มละลายหรือปรับโครงสร้าง

ทางการเงิน 

(จ) การล่มสลายของตลาดซ้ือขายคล่องของสินทรัพย์ทางการเงิน

เน่ืองจากประสบปัญหาทางการเงิน หรือ 

(ฉ) การซ้ือหรือการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาที่มีส่วนลด

จ านวนมากซ่ึงสะท้อนถึงผลขาดทุนดา้นเครดิตที่เกิดข้ึน ใน

บางคร้ังอาจไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นผลจากเหตุการณ์ใดที่ส่งผลให้

สินทรัพย์มีการด้อยค่าด้านเครดิต แต่อาจเกิดจากผลกระทบของ

เหตุการณ์หลายเหตุการณ์รวมกนั 

ผลขาดทุนดา้นเครดิต ผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดซ่ึงกิจการต้องได้รับและ
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กระแสเงินสดทั้งหมดซ่ึงกิจการคาดว่าจะได้รับ (น่ันคือ จ านวนเงินที่คาดว่า

จะไม่ได้รับทั้งหมด) คิดลดด้วยอตัราดอกเบี้ ยที่แทจ้ริงเมื่อเร่ิมแรก (หรือ

อตัราดอกเบี้ ยที่แทจ้ริงปรบัดว้ยความเสี่ยงดา้นเครดิตส าหรับสินทรพัย์

ทางการเงินทีม่ีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้งแต่เมือ่เริ่มแรกที่ซ้ือหรือไดม้า) 

กิจการต้องประมาณกระแสเงินสดโดยพิจารณาถึงเง่ือนไขตามสัญญา

ทั้งหมดของเคร่ืองมือทางการเงิน (ตัวอย่างเช่น การช าระเงินก่อนครบ

ก าหนด การขยายระยะเวลา สิทธิเลือกที่จะซ้ือ และสิทธิเลือกที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกัน) ตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินที่คาดไว้น้ัน กระแสเงิน

สดที่พิจารณาต้องรวมถึงกระแสเงินสดที่ได้มาจากการขายหลักประกันที่ถือ

ไว้หรือส่วนปรับปรุงด้านเครดิตอื่นๆ ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของเง่ือนไขตาม

สญัญา โดยมีข้อสนันิษฐานว่าอายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือทางการเงินสามารถ

ประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือ อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ไม่สามารถประมาณ

การอายุของเคร่ืองมือทางการเงินได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องใช้อายุ

คงเหลือตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงกรณีดังกล่าวยากที่จะ

เกดิขึ้น 

อตัราดอกเบี้ ยที่แทจ้ริง

ปรบัดว้ยความเสีย่งดา้น

เครดิต 

อัตราที่ใช้ในการคิดลดประมาณการเงินสดจ่ายหรือรับในอนาคตตลอดอายุ

ของสินทรัพย์ทางการเงินที่คาดไว้ เพ่ือให้ได้ราคาทุนตัดจ าหน่ายของ

สินทรพัยท์างการเงินที่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้งแต่เมื่อเริ่มแรกที่ซ้ือ

หรือไดม้า ในการค านวณอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงปรับด้วยความเสี่ยงด้าน

เครดิต กจิการต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับโดยพิจารณา

เง่ือนไขของสญัญาทั้งหมดของสนิทรัพย์ทางการเงิน (ตัวอย่างเช่น การช าระ

เงินก่อนครบก าหนด การขยายระยะเวลา สิทธิเลือกที่จะซ้ือ และสิทธิเลือกที่

มีลักษณะคล้ายคลึงกัน) และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน โดย

การค านวณให้รวมถึงค่าธรรมเนียมและต้นทุนในการรับและจ่ายทั้งหมด

ระหว่างคู่สัญญาตามสัญญา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริง (ดู

ย่อหน้าที่ ข5.4.1 ถึง ข5.4.3) ตน้ทุนในการท ารายการ และส่วนเกินมูลค่า

หรือส่วนลดมูลค่าอื่นๆ ทั้งหมด โดยมีข้อสันนิษฐานว่ากระแสเงินสดและ

อายุที่คาดไว้ของกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

สามารถประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือ อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ไม่สามารถ

ประมาณกระแสเงินสดหรืออายุคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน (หรือ

กลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงิน) ได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องใช้กระแสเงิน

สดตามสญัญาตลอดอายุสญัญาของเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน (หรือกลุ่มของ

เคร่ืองมือทางการเงินนั้น) ซ่ึงกรณีดังกล่าวยากจะเกดิขึ้น 

การตดัรายการออกจาก การตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงินที่ได้เคยรับรู้ออก
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บญัชี จากงบแสดงฐานะการเงินของกจิการ 

ตราสารอนุพนัธ ์ เคร่ืองมือทางการเงินหรือสัญญาอื่นภายใต้ขอบเขตของแนวปฏบัิติทางการ

บัญชีฉบับน้ี ที่มีลักษณะทั้งสามข้อดังต่อไปน้ี 

ก) มูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินเปล่ียนแปลงไปตามการเปล่ียนแปลง

ของตัวแปรที่ระบุไว้  เช่น  อัตราดอกเบ้ีย  ราคาของเคร่ืองมือทาง

การเงิน  ราคาสินค้าโภคภัณฑ์  อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

ดัชนีราคาหรือดัชนีอตัรา  อนัดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตหรือดัชนี

ความน่าเช่ือถือด้านเครดิต หรือตัวแปรอื่น โดยมีเง่ือนไขว่ากรณีของ 

ตัวแปรที่ ไม่ใช่ ตัวแปรทางการเงิน ตัวแปรน้ันไม่ใช่ ตัวแปรที่

เฉพาะเจาะจงกับคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง (บางคร้ังเรียกว่า รายการ

อ้างองิ) 

ข) ไม่มีการจ่ายเงินลงทุนสุทธิเมื่ อเร่ิมแรก หรือจ่ายด้วยจ านวนเพียง

เลก็น้อยเม่ือเทียบกับสัญญาประเภทอื่นซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงของ

มูลค่าในลักษณะเดียวกนัต่อการเปล่ียนแปลงของปัจจัยตลาด  

ค) การรับหรือจ่ายช าระจะกระท าในอนาคต 

เงินปันผล การจัดสรรก าไรให้กับผู้ถือตราสารทุนตามสัดส่วนการถือครองเงินทุนใน   

แต่ละประเภท 

วิธีดอกเบี้ ยทีแ่ทจ้ริง วิธีที่ใช้ในการค านวณราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรพัยท์างการเงินหรือ

หนี้ สินทางการเงิน และมีการปันส่วนและรับรู้รายได้ดอกเบ้ียหรือค่าใช้จ่าย

ดอกเบ้ียในก าไรหรือขาดทุนตลอดช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง 

อตัราดอกเบี้ ยทีแ่ทจ้ริง 

 

อตัราที่ใช้ในการคิดลดประมาณการเงินสดจ่ายหรือรับในอนาคตตลอดอายุที่

คาดไว้ของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินเพ่ือให้ได้มูลค่าตาม

บญัชีขั้นตน้ของสินทรพัยท์างการเงิน หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหนี้ สิน

ทางการเงิน ในการค านวณอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริง กิจการต้องประมาณการ

กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับโดยพิจารณาเง่ือนไขของสัญญาทั้งหมดของ

เคร่ืองมือทางการเงินน้ัน (ตัวอย่างเช่น การช าระเงินก่อนครบก าหนด การ

ขยายระยะเวลา สิทธิเลือกที่จะซ้ือ และสิทธิเลือกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน) 

แต่ต้องไม่พิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน โดยการ

ค านวณน้ีให้รวมถึงค่าธรรมเนียมและต้นทุนในการรับและจ่ายทั้งหมด

ระหว่างคู่สัญญาตามสัญญา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริง (ดู

ย่อหน้าที่ ข5.4.1 ถึง ข5.4.3) ตน้ทุนในการท ารายการ และส่วนเกินหรือ

ส่วนลดมูลค่าอื่นๆ ทั้งหมด โดยมีข้อสันนิษฐานว่ากระแสเงินสดและอายุที่

คาดไว้ของกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันสามารถ

ประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือ อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ไม่สามารถประมาณ
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การกระแสเงินสดหรืออายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือทางการเงิน (หรือกลุ่มของ

เคร่ืองมือทางการเงิน) ได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องใช้กระแสเงินสดตาม

สัญญาตลอดอายุสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน (หรือกลุ่มของ

เคร่ืองมือทางการเงินน้ัน) ซ่ึงกรณีดังกล่าวยากย่ิงที่จะเกดิข้ึน 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่

คาดว่าจะเกิดข้ึน 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่ถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักจากความเสี่ยงจากการปฏิบัติ 

ผิดสญัญา ที่อาจจะเกดิข้ึน 

สัญญาค ้ าประกันทาง

การเงิน 

สญัญาที่ก  าหนดให้ผู้ค า้ประกนัตามสญัญาต้องจ่ายชดเชยให้แก่ผู้ที่ได้รับการ

ค า้ประกนัส าหรับความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนหากลูกหน้ีที่ระบุไว้ในสัญญาไม่

สามารถจ่ายช าระเงินเม่ือครบก าหนดตามเง่ือนไขเม่ือเร่ิมแรกหรือเง่ือนไขที่

เปล่ียนแปลงของตราสารหน้ี 

หนี้ สินทางการเงินที่ว ัด

มู ล ค่ า ด้ ว ย มู ล ค่ า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน 

หน้ีสนิทางการเงินที่เข้าเง่ือนไขอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 

(ก) มีลักษณะตรงตามค านิยามของการถอืไวเ้พือ่คา้ 

(ข) ณ วันที่รับรู้เร่ิมแรก หรือวันที่เกิดรายการ กิจการได้ก าหนดให้

หน้ีสินทางการเงินน้ันวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุนตามที่ได้ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 4.2.2 หรือ 4.3.4 

(ค) เป็นการก าหนดให้รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกหรือในภายหลังด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตามย่อหน้าที่ 6.7.1 

สญัญาผูกมดั ข้อตกลงผูกมัดที่จะแลกเปล่ียนทรัพยากรตามจ านวนและราคาที่ก  าหนดไว้ 

ณ วันใดวันหน่ึงหรือหลายวันที่ก  าหนดไว้ในอนาคต 

รายการทีค่าดการณไ์ว ้ รายการที่ไม่มีข้อตกลงผูกมัดแต่คาดว่าจะเกดิข้ึนในอนาคต 

มูลค่าตามบัญชีขั้ นต้น

ข อ ง สิ น ท รั พ ย์ ท า ง

การเงิน   

ราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรพัยท์างการเงิน ก่อนที่จะมีการปรับปรุงค่า

เผือ่ผลขาดทุน 

อตัราส่วนการป้องกนั

ความเสีย่ง 

ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและจ านวน

ของรายการที่ มีการป้องกันความเสี่ ยงในเ ร่ืองของการถ่วงน ้าหนัก

เปรียบเทยีบ 

ผลก าไรหรือขาดทุนจาก

การดอ้ยค่า 

ผลก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 

5.5.9 และก าไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบัติตามข้อก าหนด

เกี่ยวกบัการด้อยค่าที่ก  าหนดไว้ในบทที่ 5.5 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่

คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอด

อายุของเครื่องมือทาง

การเงิน 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ปฏบัิติผิดสัญญาที่

มีความเป็นไปได้ว่าจะเกดิข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินที่คาดไว้ 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน ค่าเผื่อส าหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนของสินทรัพย์ทาง
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การเงินที่วัดมูลค่าตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 4.1.2 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 

และสินทรัพย์ตามสัญญา มูลค่าการด้อยค่าสะสมส าหรับสินทรัพย์ทาง

การเงินที่ วัดมูลค่าตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 4.1.3 และประมาณการ

หน้ีสินส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากภาระผูกพันที่จะ

ให้สนิเช่ือ และสญัญาค ้ าประกนัทางการเงิน 

ผลก าไรหรือขาดทุนจาก

ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง

เงือ่นไขใหม่ 

จ านวนที่เกิดข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรพัยท์าง

การเงินเพ่ือให้สะท้อนกระแสเงินสดตามสัญญาที่ตกลงกันใหม่หรือ

เปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ โดยกิจการค านวณมูลค่าตามบัญชีข้ันต้นของ

สินทรัพย์ทางการเงินใหม่จากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการเงินสดรับหรือ

จ่ายช าระในอนาคตตลอดอายุที่คาดไว้ของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการ

เปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ ซ่ึงถูกคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยที่แทจ้ริงเมื่อ

เร่ิมแรกของสินทรัพย์ทางการเงิน (หรืออตัราดอกเบี้ ยที่แทจ้ริงที่ไดป้รบั

ดว้ยความเสี่ยงดา้นเครดิตส าหรับสินทรพัยท์างการเงินที่มีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิตตั้ งแต่เมื่อเริ่มแรกที่ซ้ือหรือไดม้า) หรืออัตราดอกเบี้ ยที่

แทจ้ริงที่ปรับปรุงใหม่ เม่ือเข้าเง่ือนไขตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 6.5.10  

ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กิจการต้องพิจารณาเง่ือนไขตามสัญญาทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน 

(ตัวอย่างเช่น การช าระเงินก่อนครบก าหนด สิทธิเลือกที่จะซ้ือ หรือสิทธิ

เลือกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนั) แต่ต้องไม่พิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตที่

คาดว่าจะเกิดข้ึน ยกเว้นสินทรพัยท์างการเงินที่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต

ตั้ งแต่เมื่อเริ่มแรกที่ซ้ือหรือไดม้า กิจการต้องพิจารณาผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนเม่ือเร่ิมแรกที่ถูกพิจารณารวมในการค านวณอตัรา

ดอกเบี้ ยทีแ่ทจ้ริงปรบัดว้ยความเสีย่งดา้นเครดิตเมื่อเร่ิมแรก 

การคา้งช าระ สินทรัพย์ทางการเงินจะถือว่าค้างช าระเมื่อคู่สัญญาไม่จ่ายช าระเมื่อถึง

ก าหนดช าระตามที่ก  าหนดไว้ในสญัญา 

สินทรพัยท์างการเงินที่มี

การดอ้ยค่าดา้นเครดิต

ตั้งแต่เมื่อเริ่มแรกที่ซ้ือ

หรือไดม้า 

สนิทรัพย์ทางการเงินที่ดอ้ยค่าดา้นเครดิตต้ังแต่เม่ือเร่ิมแรกที่ซ้ือหรือได้มา

ซ่ึงสนิทรัพย์ทางการเงิน 

วนัที่จัดประเภทรายการ

ใหม่ 

วันแรกของรอบระยะเวลารายงานแรกหลังจากการเปล่ียนแปลงลักษณะของ

ธุรกจิซ่ึงท าให้กจิการต้องจัดประเภทสนิทรัพย์ทางการเงินใหม่ 

วิธีปกติของการซ้ือหรือ

การขาย 

การซ้ือหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินภายใต้สัญญาที่มีเง่ือนไขการส่ง

มอบสินทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ก  าหนดข้ึนจากหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติ

โดยทั่วไปของตลาดซ้ือขายที่พิจารณา 
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ตน้ทุนในการท ารายการ ต้นทุนส่วนเพ่ิมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซ้ือ การออกตราสาร หรือการ

จ าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน (ดูย่อหน้าที่ ข5.4.8) 

โดยต้นทุนส่วนเพ่ิมน้ีจะไม่เกิดขึ้ นถ้ากิจการไม่ซ้ือ ไม่ออกตราสาร หรือไม่

จ าหน่ายเคร่ืองมือทางการเงิน 

ความเสีย่งดา้นเครดิต 

 

 

 

ความเสี่ยงที่ คู่สัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินฝ่ายหน่ึงจะท าให้เกิดผล

ขาดทุนทางการเงินต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงโดยการที่ไม่สามารถจ่ายช าระ

ภาระผูกพัน  

 

ระดบัการประเมินความ

เสีย่งดา้นเครดิต 

 

การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตซ่ึงต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความเสี่ยงจาก

การไม่ปฏบัิติตามสญัญาที่เกดิข้ึนกบัเคร่ืองมือทางการเงิน  

ความเสีย่งดา้นสกุลเงิน 

 

 

ความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทาง

การเงินจะมีความผันผวนอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

ความเสี่ยงด้านอัตรา

ดอกเบี้ ย 

 

 

ความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทาง

การเงินจะมีความผันผวนอนัเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย

ในตลาด  

ความเสี่ยงด้านสภาพ

คล่อง 

 

 

ความเสี่ยงที่กิจการจะเผชิญกับความยากล าบากในการช าระคืนภาระผูกพันที่

เกี่ยวข้องกับหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงต้องจ่ายช าระด้วยเงินสดหรือสินทรัพย์

ทางการเงินอื่น  

เงินกูย้ืม 

 

 

เงินกู้ยืมเป็นหน้ีสินทางการเงิน ที่นอกเหนือจากเจ้าหน้ีการค้าระยะสั้นซ่ึงมี

ระยะเวลาการจ่ายช าระตามปกติ  

ความเสีย่งดา้นตลาด 

 

 

 

 

ความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทาง

การเงินจะมีความผันผวนอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด 

ความเสี่ยงด้านตลาดประกอบด้วยความเสี่ยง 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยง

ดา้นสกุลเงิน ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบี้ ย และความเสีย่งดา้นราคาอื่น  

 

ความเสีย่งดา้นราคาอื่น  ความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทาง

การเงินจะมีความผันผวนอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด 

(นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงที่เกิดจากความเสี่ยงดา้นอตัราดอกเบี้ ยหรือ

ความเสี่ยงดา้นสกุลเงิน) การเปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัย
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เฉพาะกับเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละประเภทหรือกับผู้ออกเคร่ืองมือทางการ

เงินน้ัน หรือปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อเคร่ืองมือทางการเงินที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกนัซ่ึงมีการซ้ือขายอยู่ในตลาด  

 

ค านิยามของค าศัพทต่์อไปนี้ ได้ก าหนดอยู่ในย่อหน้าที่ 11 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การ

แสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ภาคผนวก ก ของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม หรือภาคผนวก ก ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท  ากับลูกค้า (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) และได้น ามาใช้ในแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีโดยมีความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ใน

มาตรฐานมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมี

การประกาศใช้) ภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

การวัดมูลค่ายุติธรรม หรือภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้

จากสญัญาที่ท  ากบัลูกค้า (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

 ตราสารทุน 

 มูลค่ายุติธรรม 

 สนิทรัพย์ทางการเงิน 

 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 หน้ีสนิทางการเงิน  

 ราคาของรายการ 
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ภาคผนวก ข 

แนวทางในการน ามาปฏิบติั 

 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี 

 

ขอบเขต (บทที ่2) 

 

ข2.1    สัญญาบางประเภทก าหนดให้มีการจ่ายช าระโดยอ้างอิงจากสภาพอากาศ ภูมิประเทศ หรือ

ลักษณะทางกายภาพอื่นๆ  (สัญญาซ่ึงอ้างอิงกับตัวแปรด้านสภาพอากาศในบางคร้ังเรียกว่า  

“อนุพันธ์สภาพอากาศ” ถ้าสัญญาดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาประกันภัย  สัญญาดังกล่าวจะอยู่ภายใต้

ขอบเขตของแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี 

 

ข2.2    แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้เปล่ียนแปลงข้อก าหนดที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ

ผลประโยชน์ของพนักงานซ่ึงต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การบัญชีและการรายงานส าหรับโครงการผลประโยชน์เมือ่ออกจากงาน  และสัญญาค่า

สิทธิซ่ึงค านวณจากปริมาณการขายและรายได้จากการให้บริการซ่ึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่  15 เ ร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า  (เมื่ อมีการ

ประกาศใช้) 

 

ข2.3  ในบางคร้ัง กิจการมีการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ในตราสารทุนที่ออกโดยกิจการอื่นโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ของการด าเนินงานในระยะยาวกับกิจการ

ดังกล่าว ผู้ลงทุนหรือผู้ร่วมค้าต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการ

ใช้วิธส่ีวนได้เสยีเพ่ือบันทกึบัญชีเงินลงทุน  

 

ข2.4     แนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกบัสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินของ

ผู้รับประกันที่นอกเหนือจากสิทธิและภาระผูกพันที่ได้รับการยกเว้นตามย่อหน้าที่ 2.1.5 

เน่ืองจากเร่ืองดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาประกนัภยั  

 

ข2.5  สัญญาค า้ประกันทางการเงินอาจมีรูปแบบทางกฎหมายที่แตกต่างกัน เช่น การค า้ประกัน เลต

เตอร์ออฟเครดิตบางประเภท สญัญาการรับประกันด้านเครดิต หรือสัญญาประกันภัย อย่างไร
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กต็าม วิธีปฏิบัติทางการบัญชีจะไม่ขึ้ นอยู่กับรูปแบบทางกฎหมาย ตัวอย่างต่อไปน้ีเป็นวิธี

ปฏบัิติที่เหมาะสม (ดูย่อหน้าที่ 2.1.5)  

 

ข2.5.1  แม้ว่าสัญญาค ้าประกันทางการเงินจะเข้าเ ง่ือนไขตามค านิยามของสัญญา

ประกนัภัย ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง สัญญาประกันภัย แต่หากความเสี่ยงที่ถูกโอนไปมีนัยส าคัญ สัญญา

ค า้ประกนัทางการเงินดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตของแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับ

น้ี อย่างไรกต็ามหากผู้ค า้ประกันตามสัญญาได้ก าหนดอย่างชัดเจนก่อนหน้าน้ีว่า

สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาประกันภัยและได้ถือปฏิบัติตามวิธีการบัญชีส าหรับ

สัญญาประกันภัยแล้ว ผู้ค า้ประกันตามสัญญาอาจเลือกที่จะถือปฏิบัติตามแนว

ปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  4 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาประกันภัย  กไ็ด้ และหากผู้ค า้ประกันตามสัญญา

เลือกที่จะถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี ผู้ออกสัญญาต้องรับรู้

สัญญาค า้ประกันทางการเงินเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมตามที่ก  าหนดในย่อ

หน้าที่ 5.1.1 หากสญัญาค า้ประกนัทางการเงินดังกล่าวเป็นการออกให้บุคคลหรือ

กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันในการท ารายการค้าตามปกติ มูลค่ายุติธรรมเม่ือเร่ิมแรก

จะเทา่กบัเบ้ียประกนัที่ได้รับ เว้นแต่จะมีหลักฐานก าหนดเป็นอย่างอื่น ดังน้ัน หาก

สัญญาค ้าประกันทางการเงินไม่ได้ถูกก าหนดเมื่อเร่ิมแรกให้แสดงด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหรือไม่ได้ถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 3.2.15 ถึง 

3.2.23 และ ย่อหน้าที่ ข3.2.12 ถึง ข3.2.17 (กรณีที่การโอนสินทรัพย์ทางการ

เงินไม่เข้าเง่ือนไขการตัดรายการออกจากบัญชีหรือยังคงมีความเกี่ยวข้องต่อเน่ือง

ในสินทรัพย์ที่โอน) ผู้ค า้ประกันตามสัญญาต้องวัดมูลค่าสัญญาดังกล่าวด้วยมูล

ค่าที่สงูกว่าระหว่าง 

ข2.5.1.1  จ านวนเงินที่ก  าหนดในบทที่ 5.5 และ  

ข2.5.1.2  จ านวนเงินที่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหักด้วยจ านวนเงินสะสมของ

รายได้ที่รับรู้ที่เหมาะสม  ตามข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท  ากับลูกค้า (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) (ดูย่อหน้าที่ 4.2.1.3) 

 

ข2.5.2   สญัญาค า้ประกนัด้านเครดิตบางประเภทไม่ได้ก าหนดเง่ือนไขก่อนจ่ายช าระเงินให้

ผู้ถือสัญญาค ้าประกันต้องมีความเสี่ยงและเกิดผลสูญเสียจากการที่ลูกหน้ีไม่

สามารถจ่ายช าระหน้ีเม่ือครบก าหนด เช่น การค า้ประกนัที่ก  าหนดให้การจ่ายช าระ

ข้ึนอยู่กับการเปล่ียนแปลงในการจัดอันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตหรือดัชนี

ความน่าเช่ือถือด้านเครดิตตามที่ก  าหนด การค า้ประกันดังกล่าวไม่ถือเป็นสัญญา



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

   107 

 

ค า้ประกันทางการเงินตามที่ก  าหนดขอบเขตของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี 

และไม่ถือเป็นสัญญาประกันภัยตามค านิยามในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาประกันภัย  การค า้ประกันดังกล่าวถือ

เป็นตราสารอนุพันธ์ โดยให้ผู้ค า้ประกันตามสัญญาดังกล่าวถือปฏิบัติตามแนว

ปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี 

 

ข2.5.3  หากการออกสัญญาค ้าประกันทางการเงินเกี่ยวข้องกับการขายสินค้า ให้ผู้ค ้า

ประกันตามสัญญาถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท  ากับลูกค้า (เม่ือมีการประกาศใช้) เม่ือรับรู้รายได้จาก

การค า้ประกนัและรายได้จากการขายสนิค้า 

 

ข2.6     โดยปกติ การรับรองโดยผู้ค า้ประกนัตามสญัญาว่าสญัญาที่ออกเป็นสัญญาประกันภัยจะเกิดข้ึน

ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ค ้าประกันตามสัญญากับลูกค้าและผู้ก ากับดูแล ในสัญญา 

เอกสารทางธุรกจิ และงบการเงิน นอกจากน้ี สัญญาประกันภัยมีข้อก าหนดทางบัญชีที่แตกต่าง

จากข้อก าหนดทางบัญชีของธุรกรรมประเภทอื่นๆ เช่น สัญญาต่างๆ ที่ออกโดยธนาคารหรือ

ธุรกจิเอกชน ในกรณีดังกล่าวงบการเงินของผู้ค า้ประกนัตามสญัญามักมีข้อความที่แสดงว่าผู้ค า้

ประกนัตามสญัญาได้ปฏบัิติตามข้อก าหนดทางบัญชีส าหรับสญัญาประกนัภัย 

 

การรบัรูร้ายการและการตดัรายการออกจากบญัชี (บทที ่3) 

 

การรบัรูเ้มือ่เริม่แรก (บทที ่3.1) 

 

ข3.1.1  ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 3.1.1 กิจการรับรู้สิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาทั้งหมดภายใต้

ตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์และหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินตามล าดับ ยกเว้นตราสาร

อนุพันธ์ที่ท  าให้การโอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่ถือเป็นการขาย (ดูย่อหน้าที่ ข3.2.14) หาก

การโอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่เข้าเง่ือนไขของการตัดรายการออกจากบัญชี ผู้รับโอนต้องไม่

รับรู้สนิทรัพย์ที่โอนน้ันเป็นสนิทรัพย์ของตน (ดูย่อหน้าที่ ข3.2.15) 

 

ข3.1.2   ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงการน าข้อก าหนดตามย่อหน้าที่ 3.1.1 มาปฏบัิติ 

ข3.1.2.1  ลูกหน้ีหรือเจ้าหน้ีที่ไม่มีเง่ือนไขที่รับรู้เป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินเม่ือกิจการเข้าไป

เป็นคู่สัญญา ซ่ึงท าให้กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการรับเงินสด หรือมีภาระ

ผูกพันตามกฎหมายในการจ่ายเงินสด 
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ข3.1.2.2 โดยทั่วไป สินทรัพย์ที่จะได้มาและหน้ีสินที่จะเกิดข้ึนจากผลของสัญญาผูกมัดใน

การซ้ือหรือขายสินค้าหรือบริการจะไม่ถูกรับรู้รายการจนกระทั่งมีคู่สัญญาอย่าง

น้อยหน่ึงรายปฏบัิติตามสัญญา  เช่น  โดยทั่วไปกิจการที่ได้รับค าสั่งซ้ือจะไม่รับรู้

รายการสินทรัพย์ (และกิจการที่สั่งซ้ือจะไม่รับรู้รายการหน้ีสิน) ณ วันที่มีการตก

ลงกัน แต่จะชะลอการรับรู้รายการออกไปจนกว่าสินค้าหรือบริการน้ันจะมีการ

ขนส่ง ส่งมอบ หรือให้บริการ หากสัญญาผูกมัดในการซ้ือหรือขายรายการที่ไม่ใช่

รายการทางการเงินอยู่ภายใต้ขอบเขตของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี ในย่อ

หน้าที่ 2.4 ถึง 2.7 มูลค่ายุติธรรมสทุธิของสัญญาดังกล่าวจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์

หรือหน้ีสิน ณ วันที่มีการตกลงกัน  (ดูย่อหน้าที่ ข4.1.4.3)  นอกจากน้ัน หาก

สัญญาผูกมัดที่ ยังไม่ถูกรับรู้ถูกก าหนดให้เป็นการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่า

ยุติธรรม ให้รับรู้การเปล่ียนแปลงใดๆ ในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ เป็นสินทรัพย์หรือ

หน้ีสินภายหลังจากการเร่ิมต้นการป้องกันความเสี่ยง (ดูย่อหน้าที่ 6.5.7.2 และ 

6.5.8) 

 

ข3.1.2.3  สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าซ่ึงอยู่ภายใต้ขอบเขตของแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี (ดู

ย่อหน้าที่ 2.1) ถูกรับรู้เป็นสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิในวันที่มีการตกลงกัน แทนวันที่มี

การจ่ายช าระ เมื่ อกิจการเข้าเป็นคู่สัญญาของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า มูลค่า

ยุติธรรมของสิทธิและภาระผูกพันมักจะเท่ากัน  ดังน้ัน มูลค่ายุติธรรมสุทธิของ

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเท่ากับศูนย์ หากมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าไม่เทา่กบัศูนย์ สญัญาดังกล่าวจะถูกรับรู้เป็นสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ 

 

ข3.1.2.4  สัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายซ่ึงอยู่ภายในขอบเขตของแนวปฏิบัติทางการบัญชี

ฉบับน้ี (ดูย่อหน้าที่ 2.1) จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินเมื่อผู้ถือหรือผู้ออก

เข้าไปเป็นคู่สญัญา 

 

ข3.1.2.5  รายการในอนาคตที่วางแผนไว้ซ่ึงไม่ว่าจะมีความน่าจะเป็นมากเพียงใดกไ็ม่ถือเป็น

สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ เน่ืองจากกจิการยังไม่ได้เข้าไปเป็นคู่สญัญา 

 

วิธีปกติของการซ้ือหรือการขายสินทรพัยท์างการเงิน 

 

ข3.1.3  ตามวิธีปกติในการซ้ือหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงิน กิจการจะรับรู้รายการ ณ วันที่ท  า

รายการหรือวันที่มีการจ่ายช าระตามที่ระบุในย่อหน้าที่ ข3.1.5 และ ข3.1.6 กิจการต้องใช้วิธี

ปฏิบัติแบบเดียวกันอย่างสม ่าเสมอส าหรับการซ้ือและการขายสินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดที่

ถูกจัดประเภทแบบเดียวกันตามที่ก  าหนดในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี ส าหรับ
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วัตถุประสงค์น้ี สินทรัพย์ที่ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะถูกจัด

ประเภทแยกต่างหากจากสินทรัพย์ที่ถูกก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน  

 

ข3.1.4  สัญญาซ่ึงก าหนดหรืออนุญาตให้มีการจ่ายช าระสุทธิส าหรับการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของ

สญัญาถือว่าไม่ใช่สญัญาตามวิธปีกติ  โดยสญัญาดังกล่าวจะถูกบันทกึบัญชีเป็นตราสารอนุพันธ์

ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ท  ารายการและวันที่มีการจ่ายช าระ 

 

ข3.1.5 วันที่ท  ารายการ คือ วันที่กิจการมีข้อผูกมัดที่จะซ้ือหรือขายสินทรัพย์  วิธีการบัญชี ณ วันที่ท  า

รายการจะเกี่ยวข้องกับ (1) การรับรู้สินทรัพย์ที่จะได้รับและหน้ีสินที่จะต้องจ่ายในวันที่ท  า

รายการ และ (2) การตัดรายการสินทรัพย์ที่ถูกขายออกจากบัญชี รับรู้ก าไรหรือขาดทุนใดๆ 

จากการขาย และรับรู้ลูกหน้ีจากการจ่ายช าระจากผู้ซ้ือในวันที่ท  ารายการ โดยทั่วไปดอกเบ้ียของ

สินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกันจะไม่ถูกรับรู้จนกว่าจะถึงวันที่มีการจ่ายช าระและโอน

กรรมสทิธิ์ 

 

ข3.1.6 วันที่มีการจ่ายช าระ คือ วันที่สินทรัพย์ถูกส่งมอบแก่หรือส่งมอบโดยกิจการ วิธีการบัญชี ณ 

วันที่มีการจ่ายช าระจะเกี่ยวข้องกับ (1) การรับรู้สินทรัพย์ในวันที่กิจการได้รับสินทรัพย์น้ัน 

และ (2) การตัดรายการสนิทรัพย์ออกจากบัญชีและรับรู้ก าไรหรือขาดทุนใดๆ จากการขาย ใน

วันที่กิจการได้ส่งมอบสินทรัพย์ เม่ือวิธีการบัญชีส าหรับวันที่มีการจ่ายช าระถูกน ามาถือปฏบัิติ 

ให้กิจการบันทึกบัญชีส าหรับการเปล่ียนแปลงใดๆ ในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่จะได้รับ

ระหว่างวันที่ท  ารายการและวันที่มีการจ่ายช าระในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส าหรับ

สนิทรัพย์ที่ได้มา กล่าวคือ การเปล่ียนแปลงในมูลค่าจะไม่ถูกรับรู้ส าหรับสินทรัพย์ที่ใช้วิธีราคา

ทุนตัดจ าหน่าย แต่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทาง

การเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามที่ก  าหนดใน

ย่อหน้าที่ 5.2.1.2  
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การตดัรายการสินทรพัยท์างการเงิน (บทที ่3.2) 

ข3.2.1  แผนภมูิต่อไปนี้แสดงการประเมินการตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี 

 

ข้อก าหนดซ่ึงท าให้กจิการยังคงสทิธติามสญัญาในการรับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงิน แต่มีภาระ

ผูกพันที่จะต้องจ่ายกระแสเงินสดน้ันให้กับผู้รับรายใดรายหน่ึงหรือหลายราย (ย่อหน้าที่ 

3.2.4.2)  

ประเมินตามหลักการการตัดรายการดงัต่อไปนี้ส าหรับส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของสนิทรัพย์  

(หรือกลุ่มของสนิทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนั) (ย่อหน้าที่ 3.2.2) 

สทิธติามสญัญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ได้สิ้นสดุหรือไม่  

(ย่อหน้าที่ 3.2.3.1) 

ใช่ 

รวมทุกบริษัทย่อย (รวมทั้งกจิการเฉพาะกจิ) 

(ย่อหน้าที่ 3.2.1) 

ตัดรายการออกจากบัญชี 

ยังคงรับรู้สนิทรัพย์ต่อไปตราบเท่าทีก่จิการยังมีความเกี่ยวข้องต่อเน่ือง 

ยังคงรับรู้ เป็นสนิทรัพย์ ไม่ใช่ กจิการมีภาระผูกพันตามสญัญาที่จะจ่ายกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ 

ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 3.2.5 หรือไม่ (ย่อหน้าที่ 3.2.4.2) 

 

กจิการได้โอนสทิธติามสญัญาในการรับกระแสเงินสดจาก 

สนิทรัพย์ทางการเงินนั้นหรือไม่ (ย่อหน้าที่ 3.2.4.1) 

 

กจิการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมด              

อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ (ย่อหน้าที่ 3.2.6.1) 

 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช ่

ไม่ใช่ 

ใช่ 

กจิการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมด 

อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ (ย่อหน้าที่ 3.2.6.2) 

 

กจิการยังคงการควบคุมในสนิทรัพย์หรือไม่ (ย่อหน้าที่ 3.2.6.3) 

 

ตัดรายการออกจากบัญชี 

ยังคงรับรู้ เป็นสนิทรัพย์ 

 

ตัดรายการออกจากบัญชี ไม่ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 
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ข3.2.2  เม่ือสถานการณ์ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 3.2.4.2 (เมื่อกิจการยังคงสิทธิในการรับกระแสเงินสด

จากสนิทรัพย์ทางการเงิน แต่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายกระแสเงินสดน้ันให้กับผู้รับรายใดราย

หน่ึงหรือหลายราย) เกิดขึ้น เช่น หากกิจการเป็นทรัสต์ และจ่ายผลประโยชน์ในสินทรัพย์ทาง

การเงินที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงซ่ึงกิจการเป็นเจ้าของและให้บริการสินทรัพย์ทางการ

เงินน้ันให้แก่ผู้ลงทุน ในกรณีดังกล่าว สินทรัพย์ทางการเงินน้ันถือว่าเข้าเง่ือนไขส าหรับการตัด

รายการออกจากบัญชีหากเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุในย่อหน้าที่ 3.2.5 และ 3.2.6 

 

ข3.2.3  ในการน าย่อหน้าที่ 3.2.5 มาถือปฏิบัติ กิจการอาจเป็นผู้ออกสินทรัพย์ทางการเงิน หรือเป็น

กลุ่มกิจการที่รวมบริษัทย่อย ซ่ึงได้รับโอนสินทรัพย์ทางการเงินมาและส่งต่อกระแสเงินสดจาก

สนิทรัพย์ทางการเงินน้ันให้กบัผู้ลงทุนซ่ึงเป็นบุคคลที่สามที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกนั 

 

การประเมนิการโอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของ (ย่อหนา้ที ่3.2.6) 

 

ข3.2.4 ตัวอย่างที่กิจการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมี

นัยส าคัญ 

ข3.2.4.1 การขายสนิทรัพย์ทางการเงินอย่างไม่มีเง่ือนไข 

ข3.2.4.2  การขายสินทรัพย์ทางการเงินพร้อมกับสิทธิในการซ้ือคืนสินทรัพย์ทางการเงิน

ดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการซ้ือคืน 

ข3.2.4.3   การขายสนิทรัพย์ทางการเงินพร้อมกับสิทธิที่จะซ้ือหรือสิทธิที่จะขายซ่ึงอยู่ในฐานะ

ขาดทุนอย่างมาก (เช่น  สทิธทิี่จะซ้ือหรือจะขายซ่ึงอยู่ในฐานะขาดทุน และมีความ

เป็นไปได้สงูที่จะไม่มีก าไรในอนาคตก่อนที่สทิธดัิงกล่าวจะหมดอายุ) 

 

ข3.2.5  ตัวอย่างกรณีที่กิจการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมี

นัยส าคัญ 

ข3.2.5.1  รายการขายและซ้ือคืน ซ่ึงราคาที่ซ้ือคืนคือราคาที่ถูกก าหนดไว้ หรือ คือราคาขาย

บวกด้วยผลตอบแทนของผู้ให้กู้ยืม 

ข3.2.5.2  สญัญาการให้ยืมหลักทรัพย์ 

ข3.2.5.3  การขายสินทรัพย์ทางการเงินพร้อมกับธุรกรรมการแลกเปล่ียนผลตอบแทนรวม 

ซ่ึงจะรับโอนความเสี่ยงด้านการตลาดกลับมาที่กจิการ 

ข3.2.5.4  การขายสินทรัพย์ทางการเงินพร้อมกับสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายซ่ึงอยู่ในฐานะได้

ก าไรอย่างมาก (เช่น สิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายซ่ึงอยู่ในฐานะได้ก าไร และมีความ

เป็นไปได้สงูที่จะไม่เกดิขาดทุนก่อนหมดอายุ) และ 

ข3.2.5.5  การขายลูกหน้ีระยะสั้นซ่ึงกิจการได้ค า้ประกันการชดเชยให้กับผู้รับโอนในกรณีที่

อาจเกดิผลขาดทุนด้านเครดิต 
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ข3.2.6  หากกจิการพิจารณาว่าผลที่เกดิข้ึนจากการโอนท าให้กจิการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของ

ความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมีนัยส าคัญของสินทรัพย์ที่โอน กิจการไม่รับรู้สินทรัพย์ที่โอนอีก

ในอนาคต ยกเว้นกรณีที่กจิการซ้ือสนิทรัพย์ที่โอนกลับคืนมาโดยการท ารายการใหม่ 

 

การประเมนิการโอนการควบคุม 

 

ข3.2.7  กจิการไม่มีการควบคุมในสนิทรัพย์ที่โอนหากผู้รับโอนมีความสามารถในทางปฏบัิติในการขาย

สินทรัพย์ดังกล่าว กิจการยังคงมีการควบคุมในสินทรัพย์ที่โอนหากในทางปฏบัิติผู้รับโอนไม่มี

ความสามารถในการขายสินทรัพย์ที่โอน ในทางปฏิบัติผู้รับโอนมีความสามารถในการขาย

สินทรัพย์ที่โอนหากสินทรัพย์ดังกล่าวมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่อง เน่ืองจากผู้รับโอน

สามารถซ้ือสินทรัพย์ที่โอนกลับคืนมาได้จากตลาดหากผู้รับโอนจ าเป็นต้องส่งคืนสินทรัพย์

ให้กับกิจการ เช่น ในทางปฏิบัติผู้รับโอนอาจมีความสามารถในการขายสินทรัพย์ที่โอนหาก

สินทรัพย์น้ันอยู่ภายใต้สัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายที่อนุญาตให้กิจการซ้ือสินทรัพย์น้ัน

กลับคืนมา แต่ผู้รับโอนสามารถหาสินทรัพย์ที่โอนได้จากตลาดทันทีเม่ือมีการใช้สิทธิ หาก

กิจการยังคงมีสัญญาสิทธิที่จะซ้ือจะขายดังกล่าวอยู่ และผู้รับโอนไม่สามารถหาสินทรัพย์ที่โอน

ได้จากตลาดทนัทเีมื่อมีการใช้สทิธ ิจะถือว่าในทางปฏบัิติผู้รับโอนไม่มีความสามารถในการขาย

สนิทรัพย์ที่โอน 

 

ข3.2.8  ในทางปฏิบัติผู้รับโอนมีความสามารถในการขายสินทรัพย์ที่โอนเฉพาะเม่ือผู้รับโอนสามารถ

ขายสินทรัพย์น้ันได้ทั้งจ านวนให้กับบุคคลที่สามที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน และสามารถใช้สิทธิ

ดังกล่าวได้เพียงฝ่ายเดียวและไม่มีการก าหนดข้อจ ากัดเพ่ิมเติมในการโอน ประเดน็ที่ส าคัญคือ

อะไรที่ ผู้รับโอนสามารถท าได้บ้างในทางปฏิบัติ นอกเหนือจากสิทธิตามสัญญาที่ ผู้รับโอน

สามารถหรือไม่สามารถท าอะไรกบัสนิทรัพย์ที่โอนโดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ข3.2.8.1  สิทธิตามสัญญาในการจ าหน่ายสินทรัพย์ที่โอนมีผลกระทบในทางปฏิบัติเพียง

เลก็น้อยหากไม่มีตลาดส าหรับสนิทรัพย์ที่โอน และ 

ข3.2.8.2  ความสามารถในการจ าหน่ายสินทรัพย์ที่โอนมีผลกระทบในทางปฏิบัติเพียง

เลก็น้อยหากไม่สามารถใช้สทิธไิด้อย่างอิสระ ดังน้ี  

ข3.2.8.2.1 ความสามารถในการจ าหน่ายสินทรัพย์ที่โอนของผู้รับโอนจะต้องเป็น

อิสระจากการกระท าของบุคคลอื่น (กล่าวคือ ต้องเป็นความสามารถ

เพียงฝ่ายเดียว) และ 

ข3.2.8.2.2 ผู้รับโอนต้องสามารถจ าหน่ายสินทรัพย์ที่โอนโดยไม่มีความจ าเป็นที่

จะมีการก าหนดข้อจ ากดัหรือเง่ือนไขในการโอน เช่น เง่ือนไขเกี่ยวกับ

การให้บริการสินทรัพย์ที่ถูกให้ยืม หรือเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้สิทธิที่

จะซ้ือจะขายแก่ผู้รับโอนเพ่ือซ้ือคืนสนิทรัพย์ 
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ข3.2.9  การที่ผู้รับโอนไม่อาจขายสินทรัพย์ที่โอนเพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าผู้โอนยังคงมีการ

ควบคุมในสินทรัพย์ที่โอน อย่างไรกต็าม หากสิทธิที่จะขายหรือการค า้ประกันจ ากัดผู้รับโอน

จากการขายสินทรัพย์ที่โอน ส่งผลให้ผู้โอนยังคงมีการควบคุมสินทรัพย์ที่โอน เช่น หากสิทธิที่

จะขายหรือการค า้ประกันมีมูลค่าเพียงพอที่จะท าให้ผู้รับโอนไม่ขายสินทรัพย์ที่โอน เน่ืองจาก

ในทางปฏิบัติผู้รับโอนจะไม่สามารถขายสินทรัพย์ที่โอนให้กับบุคคลที่สามได้โดยไม่ก าหนด

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัดอื่นที่คล้ายคลึงกัน แต่ผู้รับโอนจึงถือสินทรัพย์ที่โอนไว้เพ่ือการรับช าระ

จากการค า้ประกนัหรือสิทธิที่จะขาย ภายใต้สถานการณ์น้ีผู้โอนยังคงมีการควบคุมในสินทรัพย์

ที่โอน 

 

การโอนทีเ่ขา้เงือ่นไขเป็นการตดัรายการออกจากบญัชี 

 

ข3.2.10  กิจการอาจยังคงสิทธิในบางส่วนของการจ่ายดอกเบ้ียของสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนโดยถือ

เป็นค่าตอบแทนในการให้บริการสินทรัพย์เหล่าน้ัน ดอกเบ้ียบางส่วนที่กิจการจะไม่ได้รับเม่ือ

เลิกสัญญา หรือโอนสัญญาให้บริการ จะมีการปันส่วนไปยังสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่เกิดจากการ

ให้บริการ ดอกเบ้ียบางส่วนที่กิจการยังคงได้รับเม่ือมีการยุติหรือโอนสัญญาการให้บริการคือ

ลูกหน้ีดอกเบ้ีย (interest-only strip receivable) เช่น หากกิจการยังคงได้รับดอกเบ้ียใดๆ 

เมื่อมีการเลิกสัญญาหรือโอนสัญญาการให้บริการ ส่วนต่างของดอกเบ้ียทั้งหมดคือลูกหน้ี

ดอกเบ้ีย (interest-only strip receivable) เพ่ือวัตถุประสงค์ในการน าย่อหน้าที่ 3.2.13 มา

ปฏบัิติ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เกิดจากการให้บริการและลูกหน้ีดอกเบ้ีย (interest-only 

strip receivable) จะมีการใช้ในการปันส่วนมูลค่าตามบัญชีของลูกหน้ีระหว่างส่วนของ

สินทรัพย์ที่ถูกตัดรายการออกจากบัญชีและส่วนที่ยังคงรับรู้อยู่ในบัญชี หากไม่มีการระบุ

ค่าธรรมเนียมในการให้บริการหรือค่าธรรมเนียมที่จะได้รับและคาดว่าจะไม่สามารถชดเชยการ

ให้บริการได้อย่างเพียงพอนั้น ให้รับรู้หน้ีสนิจากการให้บริการด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

ข3.2.11  เม่ือวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนที่ ยังคงรับรู้และส่วนที่ ถูกตัดรายการออกจากบัญชี เพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการน าย่อหน้าที่ 3.2.13 มาปฏิบัติ กิจการต้องน าข้อก าหนดเกี่ยวกับการวัด

มูลค่ายุติธรรมในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวัด

มูลค่ายุติธรรม มาปฏบัิติเพ่ิมเติมจากย่อหน้าที่ 3.2.14 
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การโอนทีไ่ม่เขา้เงือ่นไขเป็นการตดัรายการออกจากบญัชี 

 

ข3.2.12 ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงการน าหลักการตามย่อหน้าที่ 3.2.15 มาปฏิบัติ หากกิจการมีการค า้

ประกนัผลขาดทุนจากการปฏบัิติผิดสญัญาจากสนิทรัพย์ที่โอน ท าให้สินทรัพย์ที่โอนไม่สามารถ

ถูกตัดรายการออกจากบัญชีได้ เน่ืองจากกจิการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็น

เจ้าของทั้งหมดอย่างมีนัยส าคัญของสินทรัพย์ที่โอน  สินทรัพย์ที่โอนยังคงต้องถูกรับรู้ทั้ง

จ านวนและสิ่งตอบแทนที่ได้รับจะต้องถูกรับรู้เป็นหน้ีสนิ 

 

ความเกีย่วขอ้งต่อเนือ่งในสินทรพัยที์โ่อน  

 

ข3.2.13 ตัวอย่างต่อไปน้ีเป็นการวัดมูลค่าสนิทรัพย์ที่โอนและหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องภายใต้ย่อหน้าที่ 3.2.16 

 

สินทรัพยทุ์กประเภท 

 

ข3.2.13.1  หากกิจการค า้ประกันในการจ่ายช าระผลขาดทุนจากการปฏิบัติผิดสัญญาจาก

สินทรัพย์ที่โอน ท าให้สินทรัพย์ที่โอนไม่สามารถถูกตัดรายการออกจากบัญชีได้

ตามขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเน่ือง ณ วันที่มีการโอน สินทรัพย์ที่โอนต้องถูก

วัดมูลค่าด้วยจ านวนที่ต ่ากว่า (1) มูลค่าตามบัญชี และ (2) จ านวนเงินสูงสุดของ

สิ่งตอบแทนที่ได้รับซ่ึงกจิการอาจถูกเรียกให้ช าระคืน (“จ านวนเงินที่ค า้ประกัน”) 

หน้ีสินที่เกี่ยวข้องจะมีการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่าที่ค า้ประกันบวกด้วยมูลค่า

ยุติธรรมของการค า้ประกัน (ซ่ึงโดยทั่วไปคือสิ่งตอบแทนที่ได้รับส าหรับการค า้

ประกัน) หลังจากน้ัน มูลค่ายุติธรรมเมื่อเร่ิมแรกของการค า้ประกัน จะมีการรับรู้

ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อเข้าตามหลักภาระผูกพัน (ตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท  ากับลูกค้า (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

และมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์จะลดด้วยขาดทุนจากการด้อยค่า 

 

สินทรัพยท์ีว่ัดมลูค่าดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

 

ข3.2.13.2 หากภาระผูกพันในสญัญาสทิธทิี่จะขาย (สทิธทิี่ผู้ถือมีสทิธทิี่จะขายคืน) ซ่ึงออกโดย

กจิการ หรือสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือที่ถือโดยกจิการ ท าให้สนิทรัพย์ที่โอนไม่สามารถถูก

ตัดรายการออกจากบัญชีและกิจการวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่โอนด้วยราคาทุนตัด

จ าหน่าย  หน้ีสินที่เกี่ยวข้องจะถูกรับรู้ด้วยราคาทุน (เช่น สิ่งตอบแทนที่ได้รับ)  

ปรับปรุงด้วยการตัดจ าหน่ายของส่วนต่างใดๆระหว่างทุนและมูลค่าตามบัญชี

ข้ันต้นของสินทรัพย์ที่โอน ณ วันที่สัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายหมดอายุ เช่น 
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สมมุติว่ามูลค่าตามบัญชีข้ันต้นของสินทรัพย์ ณ วันที่มีการโอนเท่ากับ 98 และ

มูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ได้รับเท่ากับ 95   มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ ณ 

วันที่มีการใช้สิทธิเท่ากับ 100  มูลค่าตามบัญชีเม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง

เท่ากับ 95 และส่วนต่างระหว่างมูลค่า 95  และ 100 ให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน

โดยใช้วิธีดอกเบ้ียที่แท้จริง  หากสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายถูกใช้สิทธิ ผลต่าง

ใดๆ ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินที่เกี่ยวข้องและราคาที่ใช้สิทธิให้รับรู้ใน

ก าไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยท์ีว่ัดมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรม 

 

ข3.2.13.3 หากสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือของกจิการท าให้ไม่สามารถตัดรายการสินทรัพย์ที่โอนออก

จากบัญชีและกิจการวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่โอนด้วยมูลค่ายุติธรรม  สินทรัพย์ยังคง

ต้องถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมต่อไป  หน้ีสินที่เกี่ยวข้องวัดมูลค่าด้วย (1) 

ราคาใช้สทิธหัิกด้วยมูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือ หากสัญญาสิทธิที่จะซ้ือ

อยู่ในฐานะก าไรหรือเท่าทุน หรือ (2) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนหักด้วย

มูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือ  หากสัญญาสิทธิที่จะซ้ืออยู่ในฐานะขาดทุน 

การปรับปรุงการวัดมูลค่าของหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องท าให้ม่ันใจว่ามูลค่าที่แสดงในบัญชี

สุทธิของสินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องคือมูลค่ายุติธรรมของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือ  

เช่น หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงเท่ากับ 80 ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 95 

และมูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือเท่ากับ 5 ดังน้ัน มูลค่าตามบัญชีของ

หน้ีสินที่เกี่ยวข้องเท่ากับ 75 (80 – 5) และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่โอน

เทา่กบั 80 (ซ่ึงคือมูลค่ายุติธรรม) 

 

ข3.2.13.4  หากสัญญาสิทธิที่จะขายซ่ึงออกโดยกิจการท าให้ไม่สามารถตัดรายการสินทรัพย์ที่

โอนออกจากบัญชีและกิจการวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่โอนด้วยมูลค่ายุติธรรม หน้ีสินที่

เกี่ยวข้องถูกวัดมูลค่าด้วยราคาใช้สิทธิบวกด้วยมูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่จะ

ขาย  การวัดมูลค่าสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมจะต้องวัดที่มูลค่าที่ต ่ากว่าระหว่าง

มูลค่ายุติธรรมและราคาใช้สิทธิ  เน่ืองจากกิจการไม่มีสิทธิที่จะเพ่ิมมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์ที่โอนให้สูงกว่าราคาใช้สิทธิของสัญญาสิทธิที่จะขาย  วิธีการดังกล่าว

ท าให้มั่นใจว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องเท่ากับมูลค่า

ยุติธรรมของภาระผูกพันในสัญญาสิทธิที่จะขาย  เช่น หากมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์อ้างอิงเท่ากับ 120 ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 100 และมูลค่าตามเวลาของ

สัญญาสิทธิที่จะขายเท่ากับ 5 ดังน้ัน มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินที่เกี่ยวข้องเท่ากับ 
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105 (100 + 5) และมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์เทา่กบั 100 (ในกรณีน้ีคือราคา

ใช้สทิธ)ิ 

 

ข3.2.13.5  หากสัญญาคอลล่าร์ (collar) ซ่ึงเป็นการซ้ือสิทธิที่จะซ้ือและการขายสิทธิที่จะขาย 

ท าให้ไม่สามารถตัดรายการสินทรัพย์ที่โอนออกจากบัญชีและกิจการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่โอนด้วยมูลค่ายุติธรรม กิจการยังคงต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ด้วยมูลค่า

ยุติธรรม  หน้ีสินที่เกี่ยวข้องจะถูกวัดมูลค่าด้วย  (1) ผลรวมของราคาใช้สิทธิที่จะ

ซ้ือและมูลค่ายุติธรรมของสัญญาสิทธิที่จะขายหักด้วยมูลค่าตามเวลาของสัญญา

สทิธทิี่จะซ้ือ หากสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือมีฐานะเท่าทุนหรือก าไร หรือ (2) ผลรวมของ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และมูลค่ายุติธรรมของสัญญาสิทธิที่จะขายหักด้วย

มูลค่าตามเวลาของสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือ  หากสัญญาสิทธิที่จะซ้ือมีฐานะขาดทุน การ

ปรับปรุงหน้ีสินที่เกี่ยวข้องท าให้ม่ันใจว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์และ

หน้ีสินที่เกี่ยวข้องเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาสิทธิที่กิจการถืออยู่หรือที่ออก

ขายโดยกจิการ  เช่น  สมมติว่ากจิการโอนสนิทรัพย์ทางการเงินซ่ึงถูกวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมพร้อมกนักบัการซ้ือสญัญาสิทธิที่จะซ้ือด้วยราคาใช้สิทธิที่ 120 และ

ออกขายสัญญาสิทธิที่จะขายด้วยราคาใช้สิทธิที่ 80 สมมติว่ามูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์เท่ากับ 100 ณ วันที่มีการโอน มูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่จะขาย

และสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือเทา่กบั 1 และ 5 ตามล าดับ ในกรณีน้ีกิจการรับรู้สินทรัพย์

ที่ 100 (มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์) และรับรู้หน้ีสินที่ 96 ((100+ 1) – 5) 

โดยสนิทรัพย์สทุธเิทา่กบั 4 ซ่ึงเทา่กบัมูลค่ายุติธรรมของสญัญาสิทธิที่กิจการถืออยู่

และออกขายโดยกจิการ 

 

การโอนทุกประเภท 

 

ข3.2.14 ในกรณีที่การโอนสนิทรัพย์ทางการเงินไม่เข้าเง่ือนไขเป็นการตัดรายการออกจากบัญชี สิทธิตาม

สัญญาหรือภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการโอนของผู้โอนจะไม่ถูกบันทกึบัญชีแยกต่างหากเป็น

ตราสารอนุพันธ์ หากการรับรู้ทั้งตราสารอนุพันธ์และสินทรัพย์ที่โอนหรือหน้ีสินที่เกิดข้ึนจาก

การโอนส่งผลให้มีการรับรู้สิทธิหรือภาระผูกพันที่เหมือนกันซ า้สองคร้ัง  เช่น สัญญาสิทธิที่จะ

ซ้ือซ่ึงผู้โอนถืออยู่ท าให้การโอนสินทรัพย์ไม่ถือเป็นการขาย ในกรณีดังกล่าวสัญญาสิทธิที่จะซ้ือ

จะไม่ถูกรับรู้แยกต่างหากเป็นสนิทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 

 

ข3.2.15  ในกรณีที่การโอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่เข้าเง่ือนไขเป็นการตัดรายการออกจากบัญชี ผู้รับโอน

ไม่ต้องรับรู้สินทรัพย์ที่โอนเป็นสินทรัพย์ของตน ผู้รับโอนต้องตัดรายการเงินสดหรือสิ่งตอบ

แทนจ่ายอื่น และรับรู้ลูกหน้ีที่เกิดจากผู้โอน หากผู้โอนมีทั้งสิทธิและภาระผูกพันในการซ้ือการ



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก
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ควบคุมในสนิทรัพย์ที่โอนทั้งจ านวนกลับคืนมาด้วยจ านวนเงินที่แน่นอน (เช่น ภายใต้สัญญาซ้ือ

คืน) ผู้รับโอนอาจวัดมูลค่าลูกหน้ีโดยใช้ราคาทุนตัดจ าหน่าย  

 

 ตวัอย่าง 

 

ข3.2.16  ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงถึงการน าหลักเกณฑเ์กี่ยวกบัการตัดรายการออกจากบัญชีของแนวปฏบัิติ

ทางการบัญชีฉบับน้ีมาปฏบัิติ 

ข3.2.16.1 สญัญาซ้ือคืนและการใหยื้มหลกัทรพัย์  หากสินทรัพย์ทางการเงินถูกขายภายใต้

สัญญาซ้ือคืนด้วยราคาที่แน่นอนหรือด้วยราคาขายบวกผลตอบแทนของผู้ให้กู้  

หรือหากสินทรัพย์ทางการเงินถูกยืมภายใต้สัญญาที่จะส่งคืนสินทรัพย์ทางการ

เงินน้ันให้แก่ผู้โอน  สินทรัพย์ทางการเงินน้ันจะไม่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี  

เน่ืองจากผู้โอนยังคงไว้ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มี

นัยส าคัญทั้งหมด หากผู้รับโอนได้รับสิทธิในการขายสินทรัพย์หรือน าสินทรัพย์

ไปวางเป็นประกัน ผู้โอนต้องเปล่ียนประเภทการแสดงรายการสินทรัพย์ในงบ

แสดงฐานะการเงินของตน เช่น สนิทรัพย์ที่ให้ยืม หรือลูกหน้ีซ้ือคืน 

 

ข3.2.16.2 สญัญาซ้ือคืนและการใหยื้มหลกัทรพัย์ สินทรัพยซึ์ง่มีลกัษณะเหมือนกนัอย่างมี

นัยส าคัญ หากสินทรัพย์ทางการเงินถูกขายภายใต้สัญญาซ้ือคืนสินทรัพย์ที่มี

ลักษณะเหมือนกันหรือมีลักษณะเหมือนกันอย่างมีนัยส าคัญด้วยราคาที่แน่นอน 

หรือด้วยราคาขายบวกผลตอบแทนของผู้ให้กู้หรือหากสินทรัพย์ทางการเงินถูก

ยืมหรือถูกให้ยืมภายใต้สัญญาที่จะส่งคืนสินทรัพย์ที่มีลักษณะเหมือนกันหรือมี

ลักษณะเหมือนกนัอย่างมีนัยส าคัญให้แก่ผู้โอนสินทรัพย์ทางการเงินน้ันจะไม่ถูก

ตัดรายการออกจากบัญชี เน่ืองจากผู้โอนยังคงไว้ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทน

ของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมด 

 

ข3.2.16.3 สญัญาซ้ือคืนและการใหยื้มหลกัทรัพย์ สิทธิในการเปลีย่นแทน  หากสัญญาซ้ือ

คืนด้วยราคาซ้ือคืนที่แน่นอน หรือด้วยราคาที่ เท่ากับราคาขายบวกด้วย

ผลตอบแทนของผู้ให้กู้  หรือรายการให้ยืมหลักทรัพย์ที่มีลักษณะเหมือนกันซ่ึง

ให้สิทธิผู้รับโอนในการเปล่ียนแทนด้วยสินทรัพย์ซ่ึงมีลักษณะเหมือนกันและมี

มูลค่ายุติธรรมเทา่กนักบัสนิทรัพย์ที่โอน ณ วันที่มีการซ้ือคืนสินทรัพย์ที่ขายหรือ

ให้ยืมภายใต้สญัญาซ้ือคืนหรือการให้ยืมหลักทรัพย์จะไม่ถูกตัดรายการออกจาก

บัญชี เน่ืองจากผู้โอนยังคงไว้ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็น

เจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมด 

 



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก
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ข3.2.16.4  สิทธิซ้ือคืนล าดับแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม หากกิจการขายสินทรัพย์ทางการเงิน

และยังคงมีเพียงสทิธขิองซ้ือคืนล าดับแรกในการซ้ือคืนสนิทรัพย์ที่โอนด้วยมูลค่า

ยุติธรรมหากต่อมาผู้รับโอนขายสินทรัพย์ดังกล่าว กิจการสามารถตัดรายการ

สินทรัพย์ออกจากบัญชีได้เน่ืองจากกิจการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทน

ของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมด 

 

ข3.2.16.5  รายการขายและซ้ือคืน การซ้ือคืนสินทรัพย์ทางการเงินในระยะเวลาอันสั้น

ภายหลังจากการขาย ในบางคร้ังจะถูกพิจารณาว่าเป็นการขายแล้วซ้ือคืน การซ้ือ

คืนดังกล่าวไม่ได้ขัดขวางการตัดรายการออกจากบัญชี  ถ้าหากว่ารายการขาย

เดิมเป็นไปตามเง่ือนไขของการตัดรายการออกจากบัญชี  อย่างไรกต็าม  หาก

สัญญาขายสินทรัพย์ทางการเงินท าขึ้ นพร้อมกับสัญญาซ้ือคืนสินทรัพย์ประเภท

เดียวกันด้วยราคาที่แน่นอนหรือด้วยราคาขายบวกผลตอบแทนของผู้ให้กู้ 

สนิทรัพย์ดังกล่าวจะไม่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี 

 

ข3.2.16.6  สัญญาสิทธิที่จะขายและสัญญาสิทธิที่จะซ้ือซึ่งมีฐานะไดก้ าไรอย่างมาก  หาก

สนิทรัพย์ทางการเงินที่โอนสามารถถูกซ้ือคืนโดยผู้โอน และสัญญาสิทธิที่จะซ้ือมี

ฐานะได้ก าไรอย่างมาก การโอนไม่ถือว่าเข้าเง่ือนไขเป็นการตัดรายการออกจาก

บัญชี เน่ืองจากผู้โอนยังคงไว้ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็น

เจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมด ในท านองเดียวกัน หากสินทรัพย์ทางการเงิน

สามารถถูกขายคืนโดยผู้รับโอน และสญัญาสทิธทิี่จะขายมีฐานะได้ก าไรอย่างมาก 

การโอนไม่ถือว่าเข้าเงื่อนไขเป็นการตัดรายการออกจากบัญชี  เน่ืองจากผู้โอนยัง

คงไว้ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมด  

  

ข3.2.16.7  สญัญาสิทธิทีจ่ะขายและสิทธิทีจ่ะซ้ือซึ่งมีฐานะขาดทุนอย่างมาก สินทรัพย์ทาง

การเงินซ่ึงถูกโอนภายใต้สิทธิที่จะขายซ่ึงมีฐานะขาดทุนอย่างมากที่ถือโดยผู้รับ

โอนหรือสิทธิที่จะซ้ือซ่ึงมีฐานะขาดทุนอย่างมากที่ถือโดยผู้โอนจะถูกตัดรายการ

ออกจากบัญชี เน่ืองจากผู้โอนได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็น

เจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมด 

 

ข3.2.16.8 สินทรพัยที์มี่โอกาสถกูซ้ือซึง่ขึ้นอยู่กบัสิทธิทีจ่ะซ้ือทีไ่ม่ท าใหเ้กิดก าไรหรือขาดทุน

อย่างมาก หากกิจการถือสัญญาสิทธิที่จะซ้ือสินทรัพย์ซ่ึงสามารถหาได้ทันทีใน

ตลาดและสัญญาสิทธิที่จะซ้ือไม่มีฐานะได้ก าไรหรือขาดทุนอย่างมาก  สินทรัพย์

จะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เน่ืองจากกิจการ (1) ไม่ได้คงไว้หรือไม่ได้โอน

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมด และ (2) 



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ไม่มีอ านาจควบคุม  อย่างไรกต็าม หากไม่สามารถหาสินทรัพย์ได้ทนัทใีนตลาด 

การตัดรายการออกจากบัญชีจะไม่สามารถท าได้ภายในขอบเขตของจ านวนเงิน

ของสินทรัพย์ซ่ึงมีสัญญาสิทธิที่จะซ้ือ เน่ืองจากกิจการยังคงมีอ านาจควบคุมใน

สนิทรัพย์ 

 

ข3.2.16.9  สินทรัพย์ทีมี่โอกาสทีจ่ะขายซึง่ขึ้นอยู่กบัสิทธิทีจ่ะขายทีอ่อกโดยกิจการซึง่ไม่ท า

ใหเ้กิดก าไรหรือขาดทุนอย่างมาก หากกิจการโอนสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงไม่

สามารถหาได้ทันทีในตลาด และขายสัญญาสิทธิที่จะขายซ่ึงไม่มีฐานะขาดทุน

อย่างมาก กจิการไม่ได้คงไว้หรือไม่ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความ

เป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมดเน่ืองจากสัญญาสิทธิที่จะขายดังกล่าว กิจการ

ยังคงมีอ านาจควบคุมในสินทรัพย์หากสิทธิที่จะขายมีมูลค่ามากพอที่จะท าให้

ผู้รับโอนไม่ขายสินทรัพย์ ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ยังคงถูกรับรู้ตามขอบเขต

ของความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองของผู้โอน (ดูย่อหน้าที่ ข3.2.9) และจะถือว่ากิจการ

โอนการควบคุมสินทรัพย์หากสัญญาสิทธิที่จะขายไม่มีมูลค่ามากพอที่จะท าให้

ผู้รับโอนไม่ขายสินทรัพย์ ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์จะถูกตัดรายการออกจาก

บัญชี   

 

ข3.2.16.10 สินทรพัยซึ์ง่มีสญัญาสิทธิทีจ่ะซ้ือ สญัญาสิทธิทีจ่ะขาย หรือสญัญาซ้ือคืนล่วงหนา้ 

ดว้ยมูลค่ายุติธรรม การโอนสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงมีเพียงสัญญาสิทธิที่จะซ้ือ 

สัญญาสิทธิที่จะขาย หรือสัญญาซ้ือคืนล่วงหน้า ซ่ึงสามารถใช้สิทธิหรือซ้ือคืน 

ด้วยราคาที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่มีการซ้ือคืน 

จะส่งผลให้มีการตัดรายการออกจากบัญชี  เน่ืองจากมีการโอนความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมด 

 

ข3.2.16.11  สัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือสัญญาสิทธิที่จะขายซึ่งจ่ายช าระเป็นเงินสด  กิจการ

ประเมินการโอนสนิทรัพย์ทางการเงินซ่ึงมีสัญญาสิทธิที่จะขาย หรือสัญญาสิทธิที่

จะซ้ือ หรือสัญญาซ้ือคืนล่วงหน้า ที่จะถูกจ่ายช าระสุทธิด้วยเงินสดเพ่ือพิจารณา

ว่ากิจการยังคงไว้ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่ มี

นัยส าคัญทั้งหมดหรือไม่ หากกิจการไม่ได้คงไว้ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทน

ของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมดในสินทรัพย์ที่โอนให้กิจการพิจารณา

ว่ากิจการยังคงมีอ านาจควบคุมในสินทรัพย์ที่โอนหรือไม่  การที่สัญญาสิทธิที่จะ

ขาย หรือสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือ หรือสญัญาซ้ือคืนล่วงหน้าดังกล่าว ถูกจ่ายช าระสุทธิ

ด้วยเงินสดไม่ได้หมายความว่ากิจการได้โอนอ านาจควบคุมแล้ว (ดูย่อหน้าที่ ข

3.2.9 และ ข3.2.16.7 ถึง ข3.2.16.9 ข้างต้น) 
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ข3.2.16.12 การยกเลิกการจ ากดัรายการ คือ สิทธิซ้ือคืนอย่างไม่มีเง่ือนไข (สัญญาสิทธิที่จะ

ซ้ือ)  ซ่ึงให้สิทธิกิจการในการเรียกคืนสินทรัพย์ที่โอนโดยข้ึนอยู่กับข้อจ ากัด

บางอย่าง โดยมีเง่ือนไขว่าสัญญาสิทธิที่จะซ้ือดังกล่าวต้องส่งผลให้กิจการไม่ได้

คงไว้หรือไม่ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่ มี

นัยส าคัญทั้งหมด ซ่ึงจะท าให้ไม่สามารถตัดรายการออกจากบัญชีได้โดยเฉพาะ

จ านวนเงินซ่ึงอยู่ภายใต้เง่ือนไขการซ้ือคืน (สมมติว่าผู้รับโอนไม่สามารถขาย

สินทรัพย์) เช่น หากมูลค่าตามบัญชีและจ านวนเงินที่ได้จากการโอนสินทรัพย์ที่

ให้ยืมเท่ากับ 100,000 และเงินให้สินเช่ือแต่ละรายการสามารถเรียกคืนได้ แต่

จ านวนเงินรวมของเงินให้สินเช่ือที่สามารถถูกซ้ือคืนจะต้องไม่เกิน 10,000  

โดย 90,000 ของเงินให้สนิเช่ือจะเข้าข่ายเป็นการตัดรายการออกจากบัญชี 

 

ข3.2.16.13  สญัญาซ้ือคืนส่วนทีเ่หลือ กิจการที่อาจเป็นผู้โอนซ่ึงให้บริการแก่สินทรัพย์ที่โอน

อาจถือสิทธิซ้ือคืนส่วนที่เหลือ เพ่ือซ้ือคืนสินทรัพย์ที่โอนเม่ือจ านวนเงินของ

สินทรัพย์คงเหลือมีมูลค่าลดลงถึงระดับที่ก  าหนดไว้ซ่ึงต้นทุนของการให้บริการ

ดังกล่าวกลายเป็นภาระของกิจการเมื่อเปรียบเทียบกับก าไรจากการให้บริการ  

โดยมีเง่ือนไขว่าสิทธิซ้ือคืนส่วนที่เหลือดังกล่าวส่งผลให้กิจการไม่ได้คงไว้หรือ

ไม่ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมด

และผู้รับโอนไม่สามารถขายสินทรัพย์ได้ ซ่ึงจะท าให้ไม่สามารถตัดรายการออก

จากบัญชีได้เฉพาะจ านวนเงินของสนิทรัพย์ซ่ึงอยู่ภายใต้สญัญาสทิธิที่จะซ้ือ 

 

ข3.2.16.14 ส่วนไดเ้สียแบบดอ้ยสิทธิและการค า้ประกันดา้นเครดิต กิจการอาจค า้ประกัน

ส่วนสูญเสียของสินทรัพย์แก่ผู้รับโอนโดยการเข้าไปถือส่วนได้เสียแบบด้อยสิทธิ

บางส่วนหรือทั้งหมดในสินทรัพย์ที่โอน หรืออีกทางเลือกหน่ึง กิจการอาจค ้า

ประกนัส่วนสญูเสยีของสนิทรัพย์แก่ผู้รับโอนในรูปของการค า้ประกันด้านเครดิต

ซ่ึงอาจไม่จ ากัดหรือจ ากัดจ านวนเงินที่ระบุไว้  หากกิจการยังคงไว้ซ่ึงความเสี่ยง

และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมด สินทรัพย์น้ันยังคง

ต้องถูกรับรู้ทั้งจ านวน หากกิจการยังคงไว้ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของ

ความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญและยังคงมีอ านาจควบคุมบางส่วน  ซ่ึงจะไม่

สามารถตัดรายการออกจากบัญชีได้ส าหรับจ านวนเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นที่

กจิการสามารถถูกเรียกให้จ่ายช าระ 

 

ข3.2.16.15  สญัญาแลกเปลีย่นผลตอบแทนทัง้หมด กิจการอาจขายสินทรัพย์ทางการเงิน

ให้แก่ผู้รับโอนและเข้าท าธุรกรรมแลกเปล่ียนผลตอบแทนทั้งหมดกับผู้รับโอน 
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เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

   121 

 

ซ่ึงกระแสเงินสดจากดอกเบ้ียจ่ายทั้งหมดของสินทรัพย์อ้างอิงจะถูกส่งให้แก่

กจิการเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับการจ่ายช าระด้วยจ านวนเงินคงที่หรือการจ่าย

ช าระด้วยอัตราผันแปร  และการเพ่ิมขึ้ นหรือการลดลงใดๆ ในมูลค่ายุติธรรม

ของสนิทรัพย์อ้างอิงกิจการจะเป็นผู้ชดเชย ดังน้ัน ในกรณีดังกล่าวจะไม่สามารถ

ตัดรายการสนิทรัพย์ทั้งจ านวนออกจากบัญชี 

 

ข3.2.16.16  สญัญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบ้ีย กิจการอาจโอนสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตรา

ดอกเบ้ียคงที่ให้แก่ผู้รับโอนและเข้าท าสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียกับผู้รับ

โอน เพ่ือรับอัตราดอกเบ้ียคงที่และจ่ายอัตราดอกเบ้ียผันแปรโดยอ้างอิงจาก

มูลค่าอ้างอิงตามสัญญาซ่ึงเท่ากับจ านวนเงินต้นของสินทรัพย์ทางการเงินที่โอน

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียไม่ได้ท าให้สินทรัพย์ที่โอนไม่สามารถถูกตัด

ออกจากบัญชี หากการจ่ายช าระของสัญญาแลกเปล่ียนไม่ได้ข้ึนอยู่กับการจ่าย

ช าระสนิทรัพย์ที่โอน 

 

ข3.2.16.17  สัญญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบ้ียแบบตัดจ าหน่าย กิจการอาจโอนสินทรัพย์

ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบ้ียคงที่ซ่ึงมีการทยอยลดเงินต้นตลอดช่วงระยะเวลา

หน่ึงให้แก่ผู้รับโอนและเข้าท าสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียแบบตัดจ าหน่าย

กับผู้รับโอนเพ่ือรับอัตราดอกเบ้ียคงที่และจ่ายอัตราดอกเบ้ียผันแปรโดยอ้างอิง

กับมูลค่าอ้างอิงตามสัญญา ถ้ามูลค่าอ้างอิงตามสัญญามีการตัดจ าหน่ายตาม

ระยะเวลาซ่ึงเท่ากับจ านวนเงินต้นของสินทรัพย์ทางการเงินที่ โอน การ

แลกเปล่ียนดังกล่าวจะท าให้กิจการยังคงมีความเสี่ยงจากการช าระคืนก่อนครบ

ก าหนด ในกรณีดังกล่าวกิจการยังคงรับรู้สินทรัพย์ที่โอนทั้งหมดหรือสินทรัพย์ที่

โอนตามขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเน่ือง  ในทางกลับกัน หากการตัด

จ าหน่ายมูลค่าอ้างอิงตามสัญญาของสัญญาแลกเปล่ียนไม่สัมพันธ์กับจ านวนเงิน

ต้นที่คงค้างของสนิทรัพย์ที่โอน  สญัญาแลกเปล่ียนดังกล่าวไม่ส่งผลให้กิจการยัง

คงไว้ซ่ึงความเสี่ยงจากการช าระเงินก่อนครบก าหนดของสินทรัพย์  ดังน้ัน 

กิจการสามารถตัดรายการสินทรัพย์ที่โอนออกจากบัญชีได้ โดยมีเง่ือนไขว่าการ

จ่ายช าระของสัญญาแลกเปล่ียนไม่ได้ข้ึนอยู่กับการจ่ายช าระดอกเบ้ียของ

สินทรัพย์ที่โอน และสัญญาแลกเปล่ียนไม่ได้ส่งผลให้กิจการยังคงไว้ซ่ึงความ

เสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญใดๆ ในสนิทรัพย์ที่โอน 

 

ข3.2.16.18  การตัดจ าหน่าย กิจการไม่มีการคาดคะเนอย่างสมเหตุสมผลในการได้รับคืน

กระแสเงินสดตามสญัญาของสนิทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วน 

 



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก
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ข3.2.17 ย่อหน้าน้ีแสดงถึงการน าการพิจารณาความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองมาถือปฏิบัติเม่ือกิจการยังคงมี

ความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองในสนิทรัพย์ทางการเงินบางส่วน 

 

 สมมติว่ากิจการมีกลุ่มของเงินให้สินเช่ือที่อาจมีการช าระคืนก่อนครบก าหนดโดยมีอัตรา

ดอกเบี้ ยตามสญัญาและอตัราดอกเบ้ียที่แท้จริงเทา่กบัร้อยละ 10 และมีเงินต้นตามราคาทุนตัด

จ าหน่ายเท่ากับ 10,000 กิจการได้เข้าท ารายการโอนสินทรัพย์โดยได้รับเงินจ านวน 9,115 

ผู้รับโอนได้รับสทิธใินเงินต้นที่ได้รับ จ านวน 9,000 และได้รับดอกเบี้ ยร้อยละ 9.5 ของเงินต้น

ดังกล่าว กิจการยังคงสิทธิในเงินต้นที่ได้รับจ านวน 1,000 ดอกเบ้ียร้อยละ 10 ของเงินต้น

ดังกล่าว และอัตราดอกเบ้ียส่วนเกิน ร้อยละ 0.5 ของเงินต้น 9,000 เงินที่ได้รับจากการช าระ

เงินก่อนครบก าหนดจะถูกปันส่วนระหว่างกิจการและผู้รับโอนตามสัดส่วน 1 ต่อ 9 แต่การ

ปฏิบัติผิดสัญญาใดๆ จะถูกหักออกจากส่วนได้เสียของกิจการจ านวน 1,000 ก่อน  จนกว่า

ส่วนน้ีจะหมดไป มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือ ณ วันที่ท  ารายการเท่ากับ 10,100 และ

มูลค่ายุติธรรมของอตัราดอกเบ้ียส่วนเกนิที่ร้อยละ 0.5 น้ันเทา่กบั 40  

 

 กจิการพิจารณาว่ากจิการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญ

บางส่วน (เช่น ความเสี่ยงจากการช าระเงินก่อนครบก าหนดที่มีนัยส าคัญ) แต่ยังคงไว้ซ่ึงความ

เสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญบางส่วน (เน่ืองจากกิจการยังมีส่วนได้

เสยีแบบด้อยสทิธ)ิ และยังคงมีอ านาจควบคุม ดังน้ัน กิจการจึงน าการพิจารณาความเกี่ยวข้อง

ต่อเน่ืองมาปฏบัิติ 

 

 ในการถือปฏบัิติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี  กิจการวิเคราะห์ธุรกรรม ดังน้ี  (ก) การ

คงไว้ตามสัดส่วนของส่วนได้เสียจ านวน 1,000 บวกด้วย (ข)  การมีส่วนได้เสียแบบด้อยสิทธิ

เพ่ือให้การค า้ประกนัส่วนสญูเสยีของสนิทรัพย์ส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตแก่ผู้รับโอน 

 

 กิจการค านวณว่าจ านวน 9,090 (90% x 10,100) ของสิ่งตอบแทนที่ได้รับจ านวน 9,115 

แสดงถึงสิ่งตอบแทนในสดัส่วนร้อยละ 90 ส่วนที่เหลือของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ (25) แสดงถึง

สิ่งตอบแทนที่ได้รับจากส่วนได้เสียแบบด้อยสิทธิเพ่ือค ้าประกันส่วนสูญเสียของสินทรัพย์

ส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตแก่ผู้รับโอน นอกจากน้ัน อัตราดอกเบ้ียส่วนเกิน ที่ร้อยละ 0.5 

แสดงถึงสิ่งตอบแทนที่ได้รับส าหรับการค า้ประกันส่วนสูญเสียของสินทรัพย์ ดังน้ัน สิ่งตอบ

แทนที่ได้รับทั้งหมดส าหรับการค า้ประกนัส่วนสญูเสยีของสนิทรัพย์ เทา่กบั 65 (25 + 40) 

 

 กิจการค านวณก าไรหรือขาดทุนจากการขายร้อยละ 90 ของกระแสเงินสด สมมติว่ามูลค่า

ยุติธรรมส าหรับส่วนของร้อยละ 10 ที่คงไว้ และร้อยละ 90 ที่โอน ไม่สามารถหาได้แยก
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ต่างหาก ณ วันที่ท  ารายการ  กจิการปันส่วนมูลค่าตามบัญชีตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 3.2.14 

ดังน้ี   

 

  มูลค่ายุติธรรม ร้อยละ  การปันส่วน 

มูลค่าที่แสดงในบัญชี 

ส่วนที่โอน  9,090 90%  9,000 

ส่วนที่คงไว้  1,010 10%     1,000 

  10,100   10,000 

   

  กิจการค านวณก าไรหรือขาดทุนจากการขายส่วนร้อยละ 90 ของกระแสเงินสด โดยการหัก

มูลค่าตามบัญชีของส่วนที่โอนจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ซ่ึงเท่ากับ 90 (9,090 – 9,000) 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนที่กจิการคงไว้คือ 1,000 

 

  นอกจากน้ัน  กิจการรับรู้ความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองซ่ึงเป็นผลมาจากการถือส่วนได้เสียแบบด้อย

สิทธิส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิต ดังน้ัน  กิจการรับรู้สินทรัพย์ด้วยจ านวน 1,000 (จ านวน

สูงสุดที่จะไม่ได้รับจากการมีส่วนได้เสียแบบด้อยสิทธิ) และรับรู้หน้ีสินที่เกี่ยวข้องจ านวน 

1,065 (ซ่ึงคือจ านวนสูงสุดที่จะไม่ได้รับจากการมีส่วนได้เสียแบบด้อยสิทธิซ่ึงเท่ากับ 1,000 

บวกด้วยมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสยีแบบด้อยสิทธจิ านวน 65) 
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กจิการใช้ข้อมูลทั้งหมดข้างต้นในการบันทกึบัญชีดังน้ี 

  เดบติ  เครดิต 

สนิทรัพย์เดิม    -  9,000 

รับรู้สนิทรัพย์จากการมีส่วนได้เสียแบบ

ด้อยสทิธ ิหรือส่วนได้เสยีคงเหลือ 

  

1,000 

  

-                          

รับรู้สินทรัพย์ส าหรับสิ่งตอบแทนที่

ได้รับในรูปของ อตัราดอกเบี้ ยส่วนเกนิ 

  

40 

  

- 

ก าไรหรือขาดทุน (ก าไรจากการโอน)  -  90 

หน้ีสนิ  -  1,065 

เงินสดรับ    9,115  -                          

รวม  10,155  10,155 

 

  ภายหลังจากเกิดรายการ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เท่ากับ 2,040 ซ่ึงประกอบด้วย

จ านวน 1,000 ที่แสดงถึงการปันส่วนต้นทุนของส่วนที่คงไว้ และจ านวน 1,040 ที่แสดงถึง

ความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองของกิจการจากการมีส่วนได้เสียแบบด้อยสิทธิส าหรับผลขาดทุนด้าน

เครดิต (ซ่ึงรวมถึงอตัราดอกเบี้ ยส่วนเกนิ จ านวน 40) 

 

 ในรอบระยะเวลาต่อมากิจการรับรู้สิ่งตอบแทนที่ได้รับส าหรับการค า้ประกันส่วนสูญเสียของ

สินทรัพย์ (65) ตามสัดส่วนของระยะเวลารับรู้ดอกเบ้ียค้างรับจากสินทรัพย์ที่รับรู้โดยใช้วิธี

ดอกเบ้ียที่แท้จริง  และรับรู้การด้อยค่าของเงินให้สนิเช่ือ ของสนิทรัพย์ที่รับรู้  เช่น สมมติว่าใน

ปีถัดมามีการขาดทุนจากการด้อยค่าจากเงินให้สนิเช่ือที่เป็นสนิทรัพย์อ้างองิจ านวน 300 ดังน้ัน

กจิการลดมูลค่าสนิทรัพย์ที่ได้รับรู้ไว้แล้วน้ันด้วยจ านวน 600 (300 ที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียที่

คงไว้  และ 300 ที่เกี่ยวข้องกับความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองซ่ึงเกิดข้ึนจากส่วนได้เสียแบบด้อยสิทธิ

ส าหรับการขาดทุนจากการด้อยค่า)  และลดหน้ีสินที่รับรู้จ านวน 300 ท าให้มีผลก าไรหรือ

ขาดทุนสทุธจิากการด้อยค่าจ านวน 300 

 

การตดัรายการหนี้ สินทางการเงิน (บทที ่3.3) 

 

ข3.3.1  หน้ีสินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหน้ีสินทางการเงิน) จะถูกตัดออกจากบัญชีเมื่อลูกหน้ีมี

ลักษณะใดลักษณะหน่ึงต่อไปนี้  

ข3.3.1.1  จ่ายช าระหน้ีสิน (หรือบางส่วนของหน้ีสิน) คืนแก่เจ้าหน้ี  ซ่ึงโดยปกติจ่ายช าระ

ด้วยเงินสด  สนิทรัพย์ทางการเงินอื่น สนิค้าหรือบริการ หรือ 
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ข3.3.1.2  หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมายส าหรับหน้ีสินน้ัน (หรือบางส่วนของ

หน้ีสิน) โดยกระบวนการทางกฎหมายหรือโดยเจ้าหน้ี  (หากลูกหน้ีให้การค ้า

ประกนั อาจยังคงเข้าเงื่อนไขน้ีได้) 

 

ข3.3.2 หากผู้ออกตราสารหน้ีซ้ือตราสารน้ันกลับคืนมา หน้ีสินจะถูกยกเลิก ถึงแม้ว่าผู้ออกเป็นผู้เสนอ

ราคาซ้ือขายปกติของตราสารน้ันหรือมีความต้ังใจที่จะขายคืนในระยะเวลาอนัใกล้ 

 

ข3.3.3  การจ่ายช าระหน้ีให้กับบุคคลที่สามซ่ึงรวมถึงทรัสต์ (ในบางคร้ังเรียกว่า ‘in-substance 

defeasance’) โดยกิจการไม่ได้ช่วยลดภาระผูกพันหลักที่ลูกหน้ีมีต่อเจ้าหน้ี โดยไม่มีการปลด

หน้ีตามกฎหมาย 

 

ข3.3.4  หากลูกหน้ีจ่ายช าระหน้ีให้แก่บุคคลที่สามเพ่ือให้รับภาระผูกพันในหน้ีสินและแจ้งแก่เจ้าหน้ีว่า

บุคคลที่สามได้รับภาระผูกพันในหน้ีสินไว้แล้ว  ลูกหน้ียังไม่สามารถตัดรายการภาระผูกพันใน

หน้ีสินได้ เว้นแต่จะเป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ ข3.3.1.2 หากลูกหน้ีจ่ายช าระหน้ีให้แก่

บุคคลที่สามเพ่ือให้รับภาระผูกพันในหน้ีสินและได้รับการปลดหน้ีตามกฎหมายจากเจ้าหน้ี 

ลูกหน้ีสามารถตัดบัญชีหน้ีสินน้ันได้  อย่างไรกต็าม  หากลูกหน้ีตกลงจะช าระหน้ีให้แก่บุคคลที่

สามหรือช าระหน้ีโดยตรงไปยังเจ้าหน้ีเดิม ให้ลูกหน้ีรับรู้ภาระผูกพันในหน้ีสินใหม่ที่มีต่อบุคคลที่

สาม 

 

ข3.3.5  ถึงแม้ว่าการปลดหน้ีตามกฎหมายไม่ว่าจะโดยกระบวนการทางกฎหมายหรือโดยเจ้าหน้ี ส่งผล

ให้มีการตัดรายการหน้ีสนิออกจากบัญชี  กจิการอาจรับรู้หน้ีสนิใหม่หากสินทรัพย์ทางการเงินที่

โอนไม่เข้าเง่ือนไขการตัดรายการออกจากบัญชีตามย่อหน้าที่ 3.2.1 ถึง 3.2.23 หากไม่เป็นไป

ตามเง่ือนไขดังกล่าว สินทรัพย์ที่โอนจะไม่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี  และกิจการต้องรับรู้

หน้ีสนิใหม่ที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์ที่โอน 

 

ข3.3.6  ตามวัตถุประสงค์ของย่อหน้าที่ 3.3.2 เง่ือนไขจะมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญหากการคิด

ลดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดภายใต้เง่ือนไขใหม่รวมถึงค่าธรรมเนียมจ่ายใดๆ สุทธิด้วย

ค่าธรรมเนียมรับใดๆ และคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงเดิม  ซ่ึงมีความแตกต่างอย่าง

น้อยร้อยละ 10 จากการคิดลดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคงเหลือของหน้ีสินทางการเงิน

เดิม หากการแลกเปล่ียนตราสารหน้ีหรือการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขถูกพิจารณาว่าเป็นการยกเลิก

หน้ีสนิเดิม ต้นทุนหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกดิข้ึนจะถูกรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของก าไรหรือขาดทุน

จากการยกเลิกหน้ีสินเดิม  หากการแลกเปล่ียนหรือการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขไม่ถูกพิจารณาว่า

เป็นการยกเลิกหน้ีสินเดิม  ต้นทุนหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดข้ึนจะต้องน าไปปรับปรุงกับ
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มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินและตัดจ าหน่ายตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ของหน้ีสินที่ มีการ

เปล่ียนแปลงเง่ือนไข 

 

ข3.3.7  ในบางกรณี เจ้าหน้ีปลดลูกหน้ีจากภาระผูกพันในการจ่ายช าระหน้ี แต่ลูกหน้ีรับภาระในการค า้

ประกันการจ่ายช าระหากคู่สัญญาที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักปฏิบัติผิดสัญญา ในสถานการณ์

ดังกล่าวให้ลูกหน้ี 

 

ข3.3.7.1  รับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ ด้วยมูลค่ายุติธรรมของภาระผูกพันส าหรับการค ้า

ประกนั และ 

 

ข3.3.7.2  รับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากผลต่างระหว่าง (1) การจ่ายใดๆ และ (2) มูลค่าตาม

บัญชีของหน้ีสนิทางการเงินเดิมหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิทางการเงินใหม่ 

 

การจดัประเภทรายการ (บทที ่4) 

 

การจดัประเภทสินทรพัยท์างการเงิน (บทที ่4.1) 

 

รูปแบบการด าเนินธุรกิจแบบอื่นๆ 

 

กระแสเงินสดตามสญัญาซ่ึงเป็นการจ่ายช าระเงินตน้และดอกเบี้ ยของเงินตน้คงคา้ง

เท่านั้น  

 

ทางเลือกในการก าหนดใหสิ้นทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (บทที ่4.1 และ 4.2) 

 

ข4.1.1 ตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 4.1.8 และ 4.2.2 แนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีอนุญาตให้กิจการ

ก าหนดให้สินทรัพย์ทางการเงิน หน้ีสินทางการเงินหรือกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงิน 

(สินทรัพย์ทางการเงิน หน้ีสินทางการเงินหรือทั้งสองประเภท) แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรหรือขาดทุนโดยการการวัดมูลค่าด้วยวิธน้ีีส่งผลให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากข้ึน 

  

ข4.1.2 การตัดสินใจของกิจการที่จะก าหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินแสดงด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะคล้ายกับการเลือกใช้นโยบายการบัญชี (ถึงแม้จะ

แตกต่างจากการเลือกนโยบายการบัญชีคือไม่จ าเป็นต้องน ามาถือปฏบัิติกับธุรกรรมที่คล้ายกัน

ทั้งหมดอย่างต่อเน่ือง) เม่ือกจิการมีทางเลือกตามย่อหน้าที่ 14.2 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
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ที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและ

ขอ้ผิดพลาด  ก าหนดว่านโยบายการบัญชีที่เลือกใช้ท าให้งบการเงินให้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือได้และ

เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากข้ึนส าหรับส่วนที่เกี่ยวกับผลกระทบของรายการ เหตุการณ์อื่น

หรือสถานการณ์ที่มีต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินการ และกระแสเงินสดของกิจการ เช่น ใน

กรณีที่กจิการก าหนดให้หน้ีสนิทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ย่อ

หน้าที่ 4.2.2 กล่าวถึงสองกรณีที่จะต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ มากข้ึน ดังน้ันในการเลือก

ดังกล่าวตามย่อหน้าที่ 4.2.2 กิจการจะต้องแสดงให้เห็นถึงการเลือกหรือไม่เลือกตาม

สถานการณ์ทั้งสองสถานการณ์ 

 

การก าหนดเพือ่ขจดัหรือลดการไม่จบัคู่ทางบญัชี อย่างมีนยัส าคญั 

 

ข4.1.3 การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน และการรับรู้การเปล่ียนแปลงใน

มูลค่าที่เกิดข้ึนจะข้ึนอยู่กับการจัดประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินและการพิจารณาว่า

เคร่ืองมือทางการเงินน้ันถือเป็นส่วนหน่ึงของความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงที่ก  าหนด

ขึ้ นหรือไม่ ข้อก าหนดดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความไม่สอดคล้องในการวัดมูลค่าและการรับรู้

รายการ (บางคร้ังอาจอ้างอิงถึงการไม่จับคู่ทางบัญชี (accounting mismatch)) เช่น หาก

กิจการไม่ก าหนดให้เคร่ืองมือทางการเงินแสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน    

สนิทรัพย์ทางการเงินรายการหน่ึงอาจจัดประเภท และวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรหรือขาดทุน ในขณะที่หน้ีสินอีกรายการหน่ึงที่กิจการพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้องกับ

สินทรัพย์ดังกล่าวต้องวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย (ซ่ึงไม่มีการรับรู้การ

เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม) จากสถานการณ์ดังกล่าว กิจการอาจได้ข้อสรุปว่างบการเงิน

ของกิจการจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจได้มากกว่าหากทั้งสินทรัพย์และหน้ีสินน้ันมี

การวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  

 

ข4.1.4 ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงให้เหน็ถึงกรณีที่เข้าเง่ือนไขที่ก  าหนดข้างต้น ซ่ึงในทุกกรณีกิจการอาจใช้

เง่ือนไขข้างต้นในการก าหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินแสดงด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนได้หากเป็นไปตามหลักการในย่อหน้าที่ 4.1.8 หรือ 4.2.2.1  

ข4.1.4.1 กิจการมีหน้ีสินภายใต้สัญญาประกันภัยซ่ึงการวัดมูลค่าได้น าข้อมูลในปัจจุบัน

มาร่วมพิจารณา (ตามที่อนุญาตในย่อหน้าที่ 24 ของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาประกันภัย) และมีสินทรัพย์ทาง

การเงินที่กิจการพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้องกัน ซ่ึงในกรณีดังกล่าวหากกิจการไม่

ก าหนดให้แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะถูกวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรือราคาทุนตัดจ าหน่าย   
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ข4.1.4.2   กจิการมีสนิทรัพย์ทางการเงิน หน้ีสนิทางการเงิน หรือทั้งสองประเภทซ่ึงมีการร่วม

รับความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ในมูลค่ายุติธรรมในทิศทางตรงข้ามกันและมีแนวโน้มที่จะหักกลบกันในที่สุด 

อย่างไรกต็าม มีเพียงเคร่ืองมือทางการเงินบางประเภทเท่าน้ันที่มีการวัดมูลค่าที่

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (ได้แก่ ตราสารอนุพันธ ์หรือที่ถูกจัดประเภท

เป็นถือไว้เพ่ือค้า) นอกจากน้ี อาจรวมถึงกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของการ

บัญชีป้องกันความเสี่ยง เช่น ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในเร่ืองความมีประสิทธิผล

ของการป้องกนัความเสี่ยงตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 6.4.1 

ข4.1.4.3   กจิการมีสนิทรัพย์ทางการเงิน หน้ีสนิทางการเงิน หรือทั้งสองประเภทซ่ึงมีการร่วม

รับความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ในมูลค่ายุติธรรมในทศิทางตรงข้ามกนัและมีแนวโน้มที่จะหักกลบกันในที่สุด และ

ไม่มีสินทรัพย์ทางการเงิน หรือหน้ีสินทางการเงินที่จะเข้าเง่ือนไขเป็นเคร่ืองมือ

ป้องกันความเสี่ยง เน่ืองจากไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน นอกจากน้ี การไม่สามารถปฏบัิติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยงจะท าให้

เกิดความไม่สอดคล้องในการรับรู้รายการก าไรและขาดทุนอย่างมีนัยส าคัญ เช่น 

กิจการซ้ือกลุ่มของเงินให้สินเช่ือโดยการออกหุ้นกู้ที่มีการซ้ือขายกันในตลาด โดย

ที่การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของทั้งสองรายการดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะหัก

กลบกันได้ นอกจากน้ี หากกิจการมีการซ้ือขายหุ้นกู้เป็นประจ า แต่แทบจะไม่มี

รายการซ้ือขายเงินให้สินเช่ือ การรายงานทั้งเงินให้สินเช่ือและ หุ้นกู้ด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะช่วยไม่ให้เกิดความไม่สอดคล้องในช่วงเวลาของ

การรับรู้รายการก าไรและขาดทุนซ่ึงอาจเกิดขึ้ นจากการวัดมูลค่ารายการทั้งสอง

ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายและรับรู้ก าไรและขาดทุนเมื่อมีการซ้ือคืนหุ้นกู้ในแต่ละ

คร้ัง 

 

ข4.1.5 กรณีตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าก่อน ซ่ึงมีการก าหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินวัดมูลค่าเมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะช่วยขจัดหรือลด

ความไม่สอดคล้องของการวัดมูลค่าหรือการรับรู้รายการได้อย่างมีนัยส าคัญ และให้ข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจได้มากย่ิงข้ึน อย่างไรกต็าม ในทางปฏบัิติแล้ว กิจการไม่จ าเป็นต้อง

วัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินทั้งหมดหรือรับรู้ความไม่สอดคล้องในช่วงเวลาเดียวกัน การ

เหล่ือมเวลาที่สมเหตุสมผลอาจเกิดข้ึนได้เน่ืองจากรายการที่เกิดข้ึนแต่ละรายการได้ถูก

ก าหนดให้รับรู้มูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และในขณะที่มีการ

รับรู้มูลค่าเม่ือเร่ิมแรกน้ันสามารถคาดการณ์ได้ว่ารายการอื่นๆ ที่เหลือจะเกดิข้ึน 
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ข4.1.6 กิจการไม่ควรก าหนดให้บางส่วนของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเ งินที่มีความไม่

สอดคล้องกันให้แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หากการก าหนดดังกล่าว

ไม่ช่วยขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องที่เกิดข้ึนได้อย่างมีนัยส าคัญ และไม่ท าให้เกิดข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจได้มากข้ึน แต่กิจการสามารถก าหนดให้แสดงมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนกับบางส่วนของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินที่

คล้ายคลึงกันจ านวนหน่ึงได้ หากการก าหนดดังกล่าวช่วยลดความไม่สอดคล้องที่เกิดข้ึนได้

อย่างมีนัยส าคัญ เช่น กิจการมีหน้ีสินทางการเงินที่คล้ายคลึงกันจ านวนหน่ึงมูลค่ารวม 100  

และมสีนิทรัพย์ทางการเงินที่คล้ายคลึงกันจ านวนหน่ึงมูลค่ารวม 50 โดยที่สินทรัพย์และหน้ีสิน

ดังกล่าววัดมูลค่าบนหลักการที่ต่างกัน กิจการอาจต้องการลดความไม่สอดคล้องในการวัด

มูลค่าอย่างมีนัยส าคัญด้วยการก าหนดให้สินทรัพย์ทั้งหมด และเพียงบางส่วนของหน้ีสิน (เช่น 

หน้ีสนิแต่ละรายการที่เม่ือรวมกันมีมูลค่ารวม 45) ให้รับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรหรือขาดทุน อย่างไรกต็าม หากการก าหนดให้แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

หรือขาดทุนต้องน ามาถือปฏิบัติกับเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการทั้งจ านวน กิจการใน

ตัวอย่างน้ีต้องก าหนดหน้ีสินรายการหน่ึงหรือหลายรายการให้แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุนทั้งจ านวน โดยไม่สามารถก าหนดการวัดมูลค่าดังกล่าวเฉพาะกับ

ส่วนประกอบใดส่วนประกอบหน่ึงของหน้ีสินแต่ละรายการน้ัน (เช่น การเปล่ียนแปลงส าหรับ

มูลค่าเฉพาะที่เกิดจากความเสี่ยงประเภทใดประเภทหน่ึง เช่น การเปล่ียนแปลงในอัตรา

ดอกเบี้ ยอ้างองิ) หรือเฉพาะกบัสดัส่วนใดสดัส่วนหน่ึง (ร้อยละ) ของหน้ีสนิแต่ละรายการ 

 

กลุ่มของหนี้ สินทางการเงิน หรือสินทรพัยท์างการเงิน และหนี้ สินทางการเงินถูกบริหาร

จดัการและประเมินผลบนพื้ นฐานของมูลค่ายุติธรรม 

 

ข4.1.7 กิจการอาจบริหารจัดการกลุ่มหน้ีสินทางการเงิน หรือทั้งสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงิน และประเมินผลการบริหารตามลักษณะของการวัดมูลค่ากลุ่มของเคร่ืองมือทาง

การเงินดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงท าให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการ

ตัดสินใจมากข้ึน ประเด็นที่ส าคัญคือการพิจารณาแนวทางที่กิจการใช้ในการบริหารและ

ประเมินผลการบริหาร แทนการมุ่งเน้นการพิจารณาลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น 

 

ข4.1.8 ตัวอย่างเช่น กิจการอาจใช้เง่ือนไขข้างต้นในการก าหนดให้หน้ีสินทางการเงินแสดงมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนได้หากเป็นไปตามหลักการในย่อหน้าที่ 4.2.2.2 และ

กิจการมีสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงมีการร่วมรับความเสี่ยงต้ังแต่หน่ึง

ประเภทข้ึนไป และความเสี่ยงดังกล่าวถูกบริหารและประเมินผลบนพ้ืนฐานของมูลค่ายุติธรรม 

ตามที่ก  าหนดไว้ในนโยบายการบริหารสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่จัดท าข้ึนเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น 

กจิการออกผลิตภัณฑท์างการเงินที่ซับซ้อน ซ่ึงประกอบไปด้วยอนุพันธแ์ฝงหลายประเภทและมี
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การบริหารความเสี่ยงที่เกิดข้ึนบนหลักการของมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เคร่ืองมือทางการเงินทั้งที่

เป็นตราสารอนุพันธแ์ละไม่ใช่ตราสารอนุพันธ ์ 

 

ข4.1.9 ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น เง่ือนไขน้ีข้ึนอยู่กับแนวทางที่กิจการบริหารจัดการและประเมินมูลค่า

กลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินที่ก  าลังพิจารณา ดังน้ัน (ข้ึนอยู่กับข้อก าหนดในเร่ืองการ

ก าหนดการรับรู้เมื่อเร่ิมแรก) กิจการซ่ึงก าหนดให้หน้ีสินทางการเงินแสดงมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนภายใต้เง่ือนไขข้อน้ี กจ็ะก าหนดหน้ีสนิทางการเงินทุกประเภทที่มี

คุณสมบัติซ่ึงมีการบริหารและประเมินมูลค่าร่วมกนั 

ข4.1.10 เอกสารต่างๆ เกี่ยวกบักลยุทธข์องกิจการไม่จ าเป็นต้องจัดท าอย่างครอบคลุม แต่ควรเพียงพอ

ส าหรับการแสดงให้เหน็ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 4.2.2.2  เอกสารดังกล่าว

ไม่ต้องจัดท าส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการ โดยอาจจัดท าเป็นกลุ่มได้ เช่น หาก

ระบบในการบริหารแผนกงานหน่ึงๆ ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารส าคัญของกิจการแล้ว 

สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการประเมินผลการบริหารแผนกงานอยู่บนหลักการน้ี 

กิจการไม่จ าเป็นต้องจัดท าเอกสารใดเพ่ิมเติมเพ่ือแสดงว่าเป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 

4.2.2.2 อกี 

 

อนุพนัธแ์ฝง (บทที ่4.3) 

ข4.3.1 เมื่อกิจการเข้าเป็นคู่สัญญาของสัญญาแบบผสม ย่อหน้าที่ 4.3.2 ก าหนดให้กิจการต้องระบุ

อนุพันธ์แฝงน้ัน และประเมินว่าจ าเป็นต้องแยกแสดงจากสัญญาหลักหรือไม่  ในกรณีที่

จ าเป็นต้องแยกแสดงจากสัญญาหลัก กิจการต้องวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 

ข4.3.2 หากสัญญาหลักไม่มีการระบุหรือก าหนดวันครบก าหนดไว้ล่วงหน้า และแสดงถึงส่วนได้เสีย

คงเหลือในสินทรัพย์สุทธิของกิจการ  ลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยง (ของสัญญาหลัก)  

คือลักษณะของตราสารทุน  และอนุพันธ์แฝงจ าเป็นต้องมีลักษณะของส่วนได้เสียที่สัมพันธ์กับ

กิจการเดียวกันจึงจะพิจารณาได้ว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด  หากสัญญาหลักไม่ใช่ตราสาร

ทุนและมีลักษณะตามค านิยามของเคร่ืองมือทางการเงิน ดังน้ันลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความ

เสี่ยง (ของสญัญาหลัก) คือลักษณะของตราสารหน้ี 

 

ข4.3.3 อนุพันธแ์ฝงประเภทที่ไม่ใช่สญัญาสทิธทิี่จะซ้ือหรือขาย (เช่น  อนุพันธ์แฝงที่เป็นสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า หรือสัญญาแลกเปล่ียน)  จะถูกแยกออกจากสัญญาหลักโดยพิจารณาจากเง่ือนไขที่

ระบุไว้ชัดเจนหรือโดยนัย  เพ่ือที่จะส่งผลให้อนุพันธ์แฝงดังกล่าวมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับศูนย์ 

ณ การรับรู้เม่ือเร่ิมแรก ส่วนอนุพันธ์แฝงประเภทสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือขาย (เช่น อนุพันธ์
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แฝงที่เป็นสิทธิเลือกที่จะขาย สิทธิเลือกที่จะซ้ือ มูลค่าสูงสุด มูลค่าต ่าสุด หรือ สิทธิที่จะ

แลกเปล่ียน) จะถูกแยกออกจากสญัญาหลักโดยพิจารณาจากเง่ือนไขของส่วนที่เป็นสัญญาสิทธิ

ที่จะซ้ือหรือขาย มูลค่าของสัญญาหลักที่แสดงในบัญชีเม่ือเร่ิมแรก คือ ส่วนที่เหลือหลังจาก

แยกอนุพันธแ์ฝงออกไปแล้ว 

 

ข4.3.4 โดยทั่วไปอนุพันธ์แฝงหลายประเภทที่แฝงอยู่ในสัญญาแบบผสมรายการเดียวกันจะถูก

พิจารณาว่าเป็นอนุพันธแ์ฝงแบบผสมหน่ึงรายการ อย่างไรกต็าม อนุพันธ์แฝงที่ถูกจัดประเภท

เป็นทุน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

(เม่ือมีการประกาศใช้)) จะถูกบันทกึบัญชีแยกต่างหากจากอนุพันธ์แฝงที่ถูกจัดประเภทเป็น

สินทรัพย์หรือหน้ีสิน นอกจากน้ัน หากสัญญาแบบผสมที่ประกอบด้วยอนุพันธ์แฝงมากกว่า

หน่ึงประเภท  และอนุพันธ์แฝงเหล่าน้ันสัมพันธ์กับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่แตกต่างกัน และ

สามารถแยกจากกนัได้ทนัท ีและเป็นอสิระต่อกนั อนุพันธแ์ฝงเหล่านี้ จะถูกบันทกึบัญชีแยกจาก

กนั 

 

ข4.3.5 ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงถึงลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ ยงของอนุพันธ์แฝงที่ ไม่มี

ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสัญญาหลัก (ย่อหน้าที่ 4.3.2.1) ตามตัวอย่างต่อไปน้ีสมมติว่า

อนุพันธแ์ฝงมีลักษณะตามข้อก าหนดที่ระบุในย่อหน้าที่ 4.3.2.2 และ 4.3.2.3 โดยกิจการต้อง

บันทกึบัญชีอนุพันธแ์ฝงแยกต่างหากจากสญัญาหลัก 

ข4.3.5.1 สัญญาสิทธิที่จะขาย ที่แฝงอยู่ในเคร่ืองมือทางการเงินที่ท  าให้ผู้ถือมีสิทธิเรียกร้อง

ให้ผู้ออกซ้ือคืนเคร่ืองมือทางการเงินด้วยเงินสดหรือสินทรัพย์อื่น ที่ผันแปรตาม

การเปล่ียนแปลงในราคาหรือดัชนีของหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์ จะถือว่าไม่มี

ความสมัพันธอ์ย่างใกล้ชิดกบัตราสารหน้ีที่เป็นสญัญาหลัก 

ข4.3.5.2 สทิธหิรือข้อก าหนดโดยอตัโนมัติที่จะขยายระยะเวลาครบก าหนดที่เหลืออยู่ของตรา

สารหน้ี  ซ่ึงไม่มีความสมัพันธอ์ย่างใกล้ชิดกับตราสารหน้ีที่เป็นสัญญาหลัก  เว้นแต่

จะมีการปรับอตัราดอกเบ้ียให้เป็นอตัราตลาดปัจจุบันในช่วงที่มีการขยายระยะเวลา  

หากกจิการออกตราสารหน้ีและผู้ถือตราสารหน้ีดังกล่าวมีการขายสิทธิเลือกที่จะซ้ือ

ตราสารหน้ีดังกล่าวให้กับบุคคลที่สาม ผู้ออกจะพิจารณาว่าสิทธิเลือกที่จะซ้ือ

ดังกล่าวเป็นการขยายระยะเวลาครบก าหนดของตราสารหน้ี  ถ้าผู้ออกมีส่วนร่วม

หรืออ านวยความสะดวกในการขายตราสารหน้ี ซ่ึงเป็นผลมาจากการใช้สิทธิเลือกที่

จะซ้ือน้ัน 

ข4.3.5.3 ตราสารหน้ีหรือสัญญาประกันภัยที่เป็นสัญญาหลัก ซ่ึงการจ่ายช าระเงินต้นหรือ

ดอกเบ้ียสัมพันธ์กับดัชนีตราสารทุนที่แฝงอยู่ถือว่าไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด

กับสัญญาหลัก เน่ืองจากความเสี่ยงของสัญญาหลักและอนุพันธ์แฝงไม่คล้ายคลึง

กนั 
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ข4.3.5.4 ตราสารหน้ีหรือสัญญาประกันภัยที่เป็นสัญญาหลัก ซ่ึงการจ่ายช าระเงินต้นหรือ

ดอกเบ้ียสัมพันธ์กับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่แฝงอยู่ ถือว่าไม่มีความสัมพันธ์อย่าง

ใกล้ชิดกับสัญญาหลัก เน่ืองจากความเสี่ยงของสัญญาหลักและอนุพันธ์แฝงไม่

คล้ายคลึงกนั 

ข4.3.5.5 สัญญาสิทธิที่จะซ้ือ สัญญาสิทธิที่จะขาย สิทธิช าระเงินก่อนครบก าหนด ที่แฝงอยู่

ในตราสารหน้ีที่เป็นสัญญาหลักหรือสัญญาประกันภัย ถือว่าไม่มีความสัมพันธ์

อย่างใกล้ชิดกบัสญัญาหลัก เว้นแต่ 

ข4.3.5.5.1 ราคาใช้สิทธิจะเท่ากับราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยประมาณของตราสาร

หน้ีในวันที่มีการใช้สิทธิแต่ละคร้ังหรือมูลค่าตามบัญชีของสัญญา

ประกนัภัยหลัก หรือ 

ข4.3.5.5.2 ราคาใช้สิทธิของสิทธิช าระเงินก่อนครบก าหนดสามารถคืนเงินให้แก่

ผู้ให้กู้เป็นจ านวนเงินเทา่กบัมูลค่าปัจจุบันโดยประมาณของดอกเบ้ียที่

สูญเสียไปจากระยะเวลาที่เหลือของสัญญาหลัก ดอกเบ้ียที่สูญเสียไป

เท่ากับเงินต้นที่จ่ายคืนก่อนครบก าหนดคูณด้วยความแตกต่างของ

อตัราดอกเบี้ ย ความแตกต่างของอตัราดอกเบ้ียคือส่วนเกินของอัตรา

ดอกเบ้ียที่แท้จริงของสัญญาหลักกับอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงที่กิจการ

จะได้รับ ณ วันที่ช าระเงินก่อนครบก าหนด ถ้าน ากลับไปลงทุนใน

สญัญาที่คล้ายคลึงกนัส าหรับระยะเวลาที่เหลือของสญัญาหลัก  

การประเมินว่าสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือสัญญาสิทธิที่จะขายมีความสัมพันธ์อย่าง

ใกล้ชิดกับตราสารหน้ีที่เป็นสัญญาหลักหรือไม่ จะถูกพิจารณาก่อนที่จะมีการแยก

องค์ประกอบที่เป็นทุน ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดง

รายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ข4.3.5.6 ตราสารอนุพันธ์ด้านเครดิต ที่แฝงอยู่ในตราสารหน้ีที่เป็นสัญญาหลักและอนุญาต

ให้คู่สัญญาฝ่ายหน่ึง (“ผู้รับผลประโยชน์”) โอนความเสี่ยงด้านเครดิตของ

สินทรัพย์อ้างอิงเฉพาะรายการ ซ่ึงอาจไม่มีความเป็นเจ้าของไปยังคู่สัญญาอีกฝ่าย

หน่ึง (“ผู้ค า้ประกัน”) และถือว่าไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับตราสารหน้ีที่

เป็นสญัญาหลัก ตราสารอนุพันธด้์านเครดิตดังกล่าวอนุญาตให้ผู้ค า้ประกันรับโอน

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อ้างอิง โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์

น้ันโดยตรง 

 

ข4.3.6 ตัวอย่างของสญัญาแบบผสม ได้แก่ เคร่ืองมือทางการเงินที่ให้สิทธิผู้ถือในการขายเคร่ืองมือทาง

การเงินคืนให้แก่ผู้ออก โดยแลกกับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่ผันแปรตามการ

เปล่ียนแปลงของดัชนีตราสารทุนหรือดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ซ่ึงอาจเพ่ิมข้ึนหรือลดลง (“เคร่ืองมือ

ทางการเงินที่มีสิทธิขายคืน”) เว้นแต่ผู้ออกจะก าหนดในการรับรู้เมื่อเร่ิมแรกให้เคร่ืองมือ
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ทางการเงินที่มีสิทธิขายคืนเป็นหน้ีสินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน  โดยเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวจะถูกก าหนดให้แยกอนุพันธ์แฝงออกมา (เช่น การ

จ่ายช าระเงินต้นตามดัชนี) ตามย่อหน้าที่ 4.3.2 เน่ืองจากสัญญาหลักคือตราสารหน้ีภายใต้ย่อ

หน้าที่ ข4.3.2 และการจ่ายช าระเงินต้นตามดัชนีไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับตราสารหน้ีที่

เป็นสัญญาหลัก ภายใต้ย่อหน้าที่ ข4.3.5.1 ทั้งน้ี เน่ืองจากการจ่ายช าระคืนเงินต้นสามารถ

เพ่ิมขึ้ นและลดลง จึงถือว่าอนุพันธ์แฝงเป็นตราสารอนุพันธ์ประเภทที่ไม่ให้สิทธิเลือกที่จะซ้ือ

หรือจะขาย โดยมูลค่าของอนุพันธแ์ฝงดังกล่าวจะถูกก าหนดตามตัวแปรอ้างอิง 

 

ข4.3.7 ในกรณีของเคร่ืองมือทางการเงินที่ให้สิทธิขายคืน ซ่ึงสามารถขายคืนได้ตลอดเวลา  โดยได้รับ

เงินสดในจ านวนเทา่กบัสดัส่วนที่ถืออยู่ในมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการ (เช่น หน่วยลงทุนใน

กองทุนเปิด  หรือ กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทุน)  การแยกอนุพันธแ์ฝงและบันทกึบัญชี

ส าหรับแต่ละองค์ประกอบ ท าให้ทราบมูลค่าไถ่ถอนของสัญญาแบบผสม ซ่ึงต้องช าระ ณ วัน

สิ้นรอบระยะเวลารายงาน  หากผู้ถือใช้สทิธใินการขายเคร่ืองมือทางการเงินนั้นคืนให้กบัผู้ออก 

 

ข4.3.8 ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงถึงลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงของอนุพันธ์แฝงที่มีความสัมพันธ์

อย่างใกล้ชิดกับสัญญาหลัก  ในตัวอย่างน้ี กิจการไม่ต้องบันทกึบัญชีอนุพันธ์แฝงแยกต่างหาก

จากสญัญาหลัก 

ข4.3.8.1 อนุพันธ์แฝงซ่ึงตัวแปรอ้างอิง คืออัตราดอกเบ้ีย หรือดัชนีอัตราดอกเบ้ียซ่ึง

สามารถเปล่ียนแปลงจ านวนเงินของดอกเบ้ียที่จะถูกจ่ายหรือที่จะได้รับจากสัญญา

แห่งห น้ีหรือสัญญา รับประกันที่ มีดอกเ บ้ีย ซ่ึ ง เ ป็นสัญญาหลัก  ถือ ว่ า มี

ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสัญญาหลัก  เว้นแต่ สัญญาแบบผสม จะมีการช าระ

โดยผู้ถือไม่ได้รับเงินลงทุนคืนในส่วนที่มีนัยส าคัญทั้งหมด  หรืออนุพันธ์แฝง

สามารถเพ่ิมอัตราผลตอบแทนเมื่อเร่ิมต้นจากสัญญาหลักให้แก่ผู้ถือได้อย่างน้อย

สองเท่า  และส่งผลให้ได้รับอัตราผลตอบแทนอย่างน้อยสองเท่าจากอัตรา

ผลตอบแทนตลาดส าหรับสญัญาที่มีเง่ือนไขเหมือนกบัสญัญาหลัก 

ข4.3.8.2 อัตราต ่าสุดหรืออัตราสูงสุดที่แฝงอยู่ในอัตราดอกเบ้ียของสัญญาแห่งหน้ีหรือ

สัญญารับประกัน ถือว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสัญญาหลัก  หากอัตรา

สงูสดุที่ก  าหนดไว้เทา่กบัหรือสงูกว่าอตัราดอกเบ้ียตลาด  และอตัราต ่าสุดที่ก  าหนด

ไว้เทา่กบัหรือต ่ากว่าอตัราดอกเบ้ียตลาดในขณะที่มีการออกสัญญาน้ัน  และอัตรา

สูงสุดหรืออัตราต ่าสุดน้ันไม่ได้เป็นการปรับมูลค่าทางการเงินเมื่ อเปรียบเทยีบกับ

สัญญาหลัก  ในท านองเดียวกัน เง่ือนไขที่ประกอบอยู่ในสัญญาเพ่ือซ้ือหรือขาย

สนิทรัพย์ (เช่น สนิค้าโภคภัณฑ)์  ที่ก  าหนดอตัราสงูสดุและอตัราต ่าสุดของราคาที่

จะจ่ายหรือได้รับส าหรับสนิทรัพย์น้ัน  ถือว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสัญญา
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หลัก  หากทั้งอัตราสูงสุดและอัตราต ่าสุดอยู่ในฐานะขาดทุน ณ วันเร่ิมต้นและ

ไม่ได้มีผลในการการปรับมูลค่าทางการเงิน 

ข4.3.8.3 อนุพันธ์แฝงประเภทอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงท าให้การจ่ายช าระ

เงินต้นหรือดอกเบ้ียถูกก าหนดเป็นเงินตราต่างประเทศและแฝงอยู่ในตราสารหน้ี

ที่เป็นสญัญาหลัก (เช่น หุ้นกู้ที่มีสองอัตราแลกเปล่ียน (dual currency bond)) จะ

ถือว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับตราสารหน้ีที่เป็นสัญญาหลัก  โดยตราสาร

อนุพันธด์ังกล่าวไม่ต้องถูกแยกออกจากสัญญาหลัก  เน่ืองจากมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  ก าหนดให้ก าไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็นตัวเงินต้องถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ข4.3.8.4 อนุพันธแ์ฝงประเภทอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซ่ึงแฝงอยู่ในสญัญาหลัก

ซ่ึงเป็นสัญญาประกันภัย หรือไม่ใช่เคร่ืองมือทางการเงิน (เช่น สัญญาในการซ้ือ

หรือขายรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินซ่ึงราคาของรายการดังกล่าวถูกก าหนด

เป็นเงินตราต่างประเทศ) จะถือว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสัญญาหลัก ถ้า

ไม่มีการปรับมูลค่าทางการเงิน ไม่มีลักษณะของสิทธิเลือก และก าหนดให้การจ่าย

ช าระเงินท าในสกุลเงินใดสกุลเงินหน่ึงต่อไปนี้  

ข4.3.8.4.1 สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของคู่สญัญาใดๆ ในสญัญาน้ัน 

ข4.3.8.4.2 สกุลเงินซ่ึงราคาของสินค้าหรือบริการที่จะได้รับมาหรือที่จะต้องส่ง

มอบถูกก าหนดเป็นปกติในการค้าทั่วโลก (เช่น สกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐส าหรับรายการซ้ือขายน า้มันดิบ) หรือ 

ข4.3.8.4.3 สกุลเงินซ่ึงใช้โดยทั่วไปในสัญญาซ้ือหรือขายรายการที่ไม่ใช่รายการ

ทางการเงินในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจซ่ึงรายการน้ันเกิดขึ้ น 

(เช่น สกุลเงินที่มีความม่ันคงและมีสภาพคล่อง ซ่ึงใช้โดยทั่วไปใน

ธุรกจิของท้องถิ่นหรือการค้าทั่วโลก) 

ข4.3.8.5 สทิธทิี่จะช าระเงินก่อนครบก าหนดที่แฝงอยู่ในส่วนที่เป็นดอกเบ้ียเพียงอย่างเดียว 

หรือ ส่วนที่เป็นเงินต้นเพียงอย่างเดียว ถือว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ

สญัญาหลัก  ถ้าหากว่าสญัญาหลัก  

ข4.3.8.5.1  เกิดข้ึนจากการแยกสิทธิที่จะรับกระแสเงินสดตามสัญญาของ

สนิทรัพย์ทางการเงิน ซ่ึงสญัญาหลักไม่มีอนุพันธแ์ฝง  และ  

ข4.3.8.5.2  ไม่มีเง่ือนไขใดที่ไม่ได้แสดงอยู่ในตราสารหน้ีเดิมที่เป็นสญัญาหลัก 

ข4.3.8.6 อนุพันธ์แฝงในสัญญาเช่าที่เป็นสัญญาหลัก ถือว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ

สญัญาหลัก หากอนุพันธแ์ฝงคือ 

ข4.3.8.6.1 ดัชนีที่เกี่ยวข้องกับเงินเฟ้อ เช่น  ดัชนีการจ่ายช าระค่าเช่าต่อดัชนี

ราคาผู้บริโภค  (ถ้าหากว่าสัญญาเช่าน้ันไม่มีการปรับมูลค่าทางการ



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

   135 

 

เงิน และดัชนีมีความสัมพันธ์กับเงินเฟ้อในสภาพแวดล้อมทาง

เศรษฐกจิของกจิการ) 

ข4.3.8.6.2 ค่าเช่าที่อาจเกดิข้ึนที่มีเง่ือนไขอ้างองิกบัการขายที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ข4.3.8.6.3 ค่าเช่าที่อาจเกดิข้ึนที่มีเง่ือนไขอ้างองิกบัอตัราดอกเบ้ียผันแปร 

ข4.3.8.7 กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ที่แฝงอยู่ในเคร่ืองมือทางการเงินหลักหรือ

สัญญาประกันภัยที่เป็นสัญญาหลักจะถือว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสัญญา

หลักดังกล่าว หากการจ่ายช าระเงินถูกก าหนดในรูปของหน่วยลงทุนที่สะท้อน

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ในกองทุน ลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ

ลงทุน เป็นเง่ือนไขตามสัญญาที่ก  าหนดการจ่ายเงินช าระเงินในรูปของหน่วยของ

เงินลงทุนในกองทุนทั้งภายในและภายนอก 

ข4.3.8.8 ตราสารอนุพันธ์ที่แฝงอยู่ในสัญญาประกันภัยจะถือว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ

สัญญาประกันภัยซ่ึงเป็นสัญญาหลัก หากอนุพันธ์แฝงและสัญญาประกันภัยที่เป็น

สัญญาหลักมีความเกี่ยวข้องกันจนท าให้กิจการไม่สามารถวัดมูลค่าของอนุพันธ์

แฝงแยกต่างหากได้ (น่ันคือ ไม่สามารถวัดมูลค่าแยกต่างหาก โดยไม่พิจารณา

ควบคู่ไปกบัสญัญาหลักได้) 

  

ตราสารทีม่ีอนุพนัธแ์ฝง 

 

ข4.3.9 ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข4.3.1 เม่ือกิจการเข้าเป็นคู่สัญญาของสัญญาแบบผสมที่สัญญาหลัก

ไม่ได้เป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในขอบเขตของแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี และมีอนุพันธ์แฝงหน่ึง

รายการหรือมากกว่า ย่อหน้าที่ 4.3.2 ก าหนดให้กิจการต้องระบุอนุพันธ์แฝงน้ัน  และประเมิน

ว่าจ าเป็นต้องแยกแสดงจากสัญญาหลักหรือไม่  ในกรณีที่จ าเป็นต้องแยกแสดงจากสัญญาหลัก 

กจิการต้องวัดมูลค่าตราสารอนุพันธด้์วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกและวัดมูลค่าใน

ภายหลัง  ข้อก าหนดน้ีอาจจะท าให้การวัดมูลค่าซับซ้อนยิ่งขึ้นหรือมีความน่าเช่ือถือน้อยลงกว่า

การวัดมูลค่าตราสารทั้งหมดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ด้วยเหตุผลดังกล่าว แนว

ปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีจึงอนุญาตให้สามารถก าหนดให้สัญญาแบบผสมทั้งหมดวัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 

ข4.3.10 ข้อก าหนดดังกล่าวสามารถน าไปปฏิบัติได้ แม้ว่าย่อหน้าที่ 4.3.2 จะก าหนดให้ต้องแยก

อนุพันธแ์ฝงจากสญัญาหลัก หรือห้ามไม่ให้แยกจากสญัญาหลัก อย่างไรกต็าม ย่อหน้าที่ 4.3.4 

อาจไม่เหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการก าหนดให้สัญญาแบบผสมแสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุน ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 4.3.4.1 และ 4.3.4.2  เน่ืองจากไม่ได้ลด

ความซับซ้อนหรือช่วยเพ่ิมความน่าเช่ือถือ 
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การประเมินอนุพนัธแ์ฝงใหม่ 

 

ข4.3.11 ตามย่อหน้าที่ 4.3.2 กิจการจะต้องประเมินว่าจ าเป็นต้องแยกอนุพันธ์แฝงจากสัญญาหลัก

หรือไม่และบันทกึเป็นตราสารอนุพันธเ์มื่อกิจการเข้าเป็นคู่สัญญาในคร้ังแรก โดยห้ามประเมิน

ใหม่ในภายหลังเว้นแต่จะมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสัญญาซ่ึงท าให้กระแสเงินสด

เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ นอกเหนือจากที่สัญญาก าหนดไว้ให้มีการประเมินใหม่ กิจการ

ต้องก าหนดว่าเป็นการเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ โดยพิจารณาจาก

กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์แฝง สัญญาหลักหรือทั้งสัญญา

หลักและอนุพันธ์แฝงว่ามีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ

ในอนาคตที่เคยก าหนดไว้ในสญัญาหรือไม่ 

 

ข4.3.12 ย่อหน้าที่ ข4.3.11 ไม่ใช้กบัอนุพันธแ์ฝงที่รวมอยู่ในสญัญาที่ได้มาจาก 

ข4.3.12.1  การรวมธุรกิจ (ตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ) 

ข4.3.12.2  การรวมกนัของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันตามที่อธิบาย

ไว้ในย่อหน้าที่ ข1 ถึง ข4 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกจิ  หรือ 

ข4.3.12.3  การก่อต้ังการร่วมค้าตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน  หรือการประเมินความเป็นไปได้ ณ 

วันที่ได้มาซ่ึงกจิการ
2
 

 

การเปลีย่นแปลงการจดัประเภทของสินทรพัยท์างการเงิน 

 

ข4.4.1 หากกจิการมีการเปล่ียนแปลงการจัดประเภทรายการสนิทรัพย์ทางการเงินตามย่อหน้าที่ 4.4.1 

กิจการต้องปรับปรุงการจัดประเภทรายการแบบเปล่ียนทันทีนับจากวันที่จัดประเภทรายการ

ใหม่ ทั้งน้ี เน่ืองจากตราสารหน้ีที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายและวิธีวัดมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีการก าหนดอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริง ณ วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก 

และปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการด้อยค่าด้วยวิธีเดียวกัน ดังน้ัน เม่ือกิจการจัดประเภท

สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ โดยโอนเปล่ียนระหว่างวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายและวิธีวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านทางก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

ข4.4.1.1   การรับรู้รายได้ดอกเบ้ียน้ันไม่เปล่ียนแปลง และกิจการยังคงใช้อัตราดอกเบ้ียที่

แท้จริงเดิมต่อไป 

                                                           
2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ การไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีมีอนุพนัธ์แฝง อนัเน่ืองมาจากการรวมธุรกิจ 
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ข4.4.1.2   การวัดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนน้ันไม่มีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจาก

การวัดมูลค่าทั้งสองประเภทน้ันใช้วิธีการบันทึกการด้อยค่าแบบเดียวกัน แต่

อย่างไรกต็าม หากสนิทรัพย์ทางการเงินมีการเปล่ียนแปลงการจัดประเภทรายการ

ใหม่โดยเปล่ียนจากวิธีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

เป็นวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย ค่าเผื่อผลขาดทุนจะแสดงเป็นรายการปรับปรุงมูลค่า

ตามบัญชีข้ันต้นของสินทรัพย์ทางการเงินนับจากวันที่จัดประเภทรายการใหม่ แต่

ถ้าสินทรัพย์ทางการเงินน้ันจัดประเภทรายการใหม่โดยเปล่ียนจากวิธีราคาทุนตัด

จ าหน่ายเป็นวิธีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น กิจการ

ต้องตัดรายการค่าเผื่อผลขาดทุนออกจากบัญชี (ดังน้ัน จึงไม่แสดงรายการค่าเผื่อ

ผลขาดทุนเป็นรายการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นอีกต่อไป) แต่จะรับรู้เป็น

ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ด้วยจ านวนที่เท่ากัน) ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

และเปิดเผยนับจากวันที่จัดประเภทรายการใหม่ 

  

ข4.4.2 อย่างไรกด็ี ส าหรับตราสารหน้ีที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนน้ัน ไม่

ก าหนดให้ต้องแยกรับรู้รายได้ดอกเบี้ ยหรือผลของก าไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่า ดังน้ัน เมื่อ

กิจการมีการเปล่ียนแปลงการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินโดยโอนออกจาก

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน อัตราดอกเบ้ียที่

แท้จริงจะถูกก าหนดตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ณ วันที่ จัดประเภทรายการใหม่ 

นอกจากน้ี เพ่ือวัตถุประสงค์ในการน าบทที่ 5.5 มาปฏบัิติกับสินทรัพย์ทางการเงินนับจากวันที่

จัดประเภทรายการใหม่ ให้ถือว่าวันที่จัดประเภทรายการใหม่น้ันเป็นวันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก 

 

    การวดัมูลค่า (บทที ่5) 

การวดัมูลค่าเมือ่เริม่แรก (บทที ่5.1) 

 

ข5.1.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก โดยทั่วไปคือราคาของการท า

รายการ (เช่น มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปหรือสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ดูย่อหน้าที่ ข

5.1.2ก และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวัด

มูลค่ายุติธรรม)  อย่างไรกต็าม  หากสิ่งตอบแทนที่ให้ไปหรือสิ่งตอบแทนที่ได้รับมีมากกว่า

เคร่ืองมือทางการเงิน  กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน  ตัวอย่างเช่น 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวหรือลูกหน้ีที่ไม่มีดอกเบ้ีย  สามารถวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่า

ปัจจุบันของกระแสเงินสดรับในอนาคตทั้งหมดคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียตลาดของเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่คล้ายคลึงกัน (มีสกุลเงิน  เง่ือนไขการกู้ยืม  อัตราดอกเบ้ีย และปัจจัยอื่นที่

คล้ายคลึงกัน)  ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตระดับเดียวกัน  เงินให้กู้ยืมส่วนที่เพ่ิมข้ึน 



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก
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คือค่าใช้จ่ายหรือการลดลงของรายได้  เว้นแต่เงินให้กู้ยืมน้ันเข้าเง่ือนไขการรับรู้เป็นสินทรัพย์

ประเภทอื่น 

 

ข5.1.2 หากกจิการให้กู้ยืมเงินที่มีอัตราดอกเบ้ียไม่เป็นไปตามอัตราตลาด (เช่น อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 

5 ในขณะที่อัตราดอกเบ้ียตลาดส าหรับเงินให้กู้ยืมที่คล้ายคลึงกันเป็นร้อยละ 8) และได้รับ

ค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกเป็นการชดเชย  กิจการต้องรับรู้เงินให้กู้ยืมดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ซ่ึงสทุธจิากค่าธรรมเนียมที่ได้รับ 

 

ข5.1.2ก หลักฐานที่ดีที่สุดส าหรับมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก 

โดยทั่วไปคือราคาของการท ารายการ (เช่น มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปหรือสิ่งตอบ

แทนที่ได้รับ ดู มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวัด

มูลค่ายุติธรรม) หากกจิการก าหนดว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคา

ของการท ารายการดังที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 5.1.1ก กิจการต้องบันทึกเคร่ืองมือทางการเงิน

ดังกล่าวตามวิธต่ีอไปนี้  

ข5.1.2ก.1 วัดมูลค่าตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 5.1.1 หากมูลค่ายุติธรรมได้มาจากราคา

เสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกัน 

(เช่น ข้อมูลระดับ 1) หรือได้จากเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ข้อมูลที่สังเกตได้

จากตลาด กิจการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก 

และราคาของการท ารายการเป็นผลก าไรหรือขาดทุน 

ข5.1.2ก.2 ในกรณีอื่น ๆ ให้วัดมูลค่าตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 5.1.1 โดยปรับปรุงส่วน

ต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก และราคาของการท ารายการ  

ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก กิจการต้องรับรู้ผลต่างรอการตัดบัญชีเป็น

ก าไรหรือขาดทุนได้เฉพาะส่วนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในปัจจัย (รวมถึงปัจจัย

ด้านเวลา) ซ่ึงผู้ร่วมตลาดน ามาพิจารณาในการก าหนดราคาสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ 

 

การวดัมูลค่าในภายหลงั (บทที ่5.2 และ 5.3) 

 

ข5.2.1 หากเคร่ืองมือทางการเงินที่บันทึกเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรหรือขาดทุน แล้วมูลค่ายุติธรรมลดลงต ่ากว่าศูนย์ เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวถือเป็น

หน้ีสินทางการเงินที่ต้องวัดมูลค่าตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 4.2.1 อย่างไรกต็าม หากสัญญา

แบบผสมซ่ึงสญัญาหลักเป็นสนิทรัพย์ตามขอบเขตของแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี  

 

ข5.2.2 ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงการบันทึกบัญชีส าหรับต้นทุนในการท ารายการส าหรับการวัดมูลค่าเมื่อ

เร่ิมแรก และการวัดมูลค่าในภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
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โดยการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น กิจการซ้ือสินทรัพย์

ทางการเงินที่ราคา 100 บวกด้วยค่านายหน้าในการซ้ือ 2 ณ วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก  กิจการจะ

รับรู้สินทรัพย์ที่ 102 วันถัดมาเป็นวันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงราคาตลาดของสินทรัพย์

เป็น 100 หากมีการขายสินทรัพย์ต้องจ่ายค่านายหน้า 3 ณ วันดังกล่าว กิจการต้องวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่ 100 (โดยไม่ต้องค านึงถึงค่านายหน้าในการขาย) และรับรู้ขาดทุน 2 ในก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หากสินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น ต้นทุนในการท ารายการจะถูกตัดจ าหน่ายไปยังก าไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีดอกเบ้ีย

ที่แท้จริง   

 

ข5.2.2ก การวัดมูลค่าในภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน และการรับรู้ผลก าไร

หรือขาดทุนในภายหลังตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ ข5.1.2ก จะต้องสอดคล้องกับข้อก าหนด

ของแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี 

 

การลงทุนในตราสารทุนและสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงินลงทุน 

 

ข5.2.3 การลงทุนในตราสารทุนและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับตราสารดังกล่าว ทั้งหมดต้องวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม อย่างไรกดี็ ในสถานการณ์ที่จ ากัดราคาทุนอาจเป็นมูลค่าที่เหมาะสมในการ

ประเมินมูลค่ายุติธรรม เช่นในกรณีที่ไม่มีข้อมูลปัจจุบันมากพอที่จะวัดมูลค่ายุติธรรม หรือใน

กรณีที่มีช่วงข้อมูลของมูลค่ายุติธรรมที่กว้างและราคาทุนแสดงถึงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณที่

ดีที่สดุของช่วงข้อมูลดังกล่าว 

 

ข5.2.4 ข้อบ่งช้ีว่าราคาทุนอาจมิใช่มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ ได้แก่ 

ข5.2.4.1 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในผลการด าเนินงานของกิจการที่ไปลงทุน เมื่อ

เปรียบเทยีบกบังบประมาณ แผนงาน หรือเป้าหมายในการด าเนินงาน 

ข5.2.4.2 การเปล่ียนแปลงของการคาดการณ์ว่าเป้าหมายการด าเนินงานของผลิตภัณฑ์เชิง

เทคนิคของกจิการที่ไปลงทุนจะเป็นไปตามเป้าหมาย 

ข5.2.4.3 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในตลาดที่เกี่ยวกับเงินทุนของกิจการที่ไปลงทุน 

ผลิตภัณฑ ์หรือ ความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑข์องกจิการที่ไปลงทุน  

ข5.2.4.4 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของเศรษฐกิจโลก หรือสภาพแวดล้อมทางด้าน

เศรษฐกจิที่กจิการที่ลงทุนประกอบกจิการอยู่  

ข5.2.4.5  การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในผลการด าเนินงานของกิจการอื่นที่สามารถ

เทยีบเคียงกนัได้ หรือการประเมินมูลค่าที่คาดการณ์จากตลาดโดยรวม 

ข5.2.4.6 ปัจจัยภายในของกิจการที่ไปลงทุน เช่น การทุจริต ความขัดแย้งทางธุรกิจ การ

ฟ้องร้องด าเนินคดี การเปล่ียนแปลงผู้บริหารหรือกลยุทธข์องกจิการ  



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก
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ข5.2.4.7 หลักฐานการท าธุรกรรมกับภายนอกเกี่ยวกับเงินทุนของกิจการที่ลงทุน ทั้งจาก 

กิจการที่ลงทุนเอง (เช่น การออกตราสารทุนใหม่) หรือจากการโอนตราสารทุน

ระหว่างบุคคลที่สาม 

 

ข5.2.5 เน่ืองจากข้อบ่งช้ีในย่อหน้าที่ ข5.2.4 มิได้ครอบคลุมข้อบ่งช้ีทุกกรณี ดังน้ัน กิจการต้องใช้

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานและการด าเนินการของกิจการที่ลงทุน ซ่ึงได้รับหลังจากวันที่

รับรู้เม่ือเร่ิมแรก หากปัจจัยที่ เกี่ยวข้องดังกล่าวบ่งช้ีว่าราคาทุนอาจมิใช่มูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณ กจิการต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

ข5.2.6 ราคาทุนไม่อาจเป็นมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณที่ดีที่สุด หากลงทุนในตราสารทุนที่มีราคาเสนอ

ซ้ือขาย (หรือสญัญาที่เกี่ยวข้องกบัตราสารทุนที่มีราคาเสนอซ้ือขาย) 

 

การวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย (บทที ่5.4) 

 

วิธีดอกเบี้ ยทีแ่ทจ้ริง 

 

ข5.4.1 ในการน าวิธดีอกเบ้ียที่แท้จริงมาถือปฏบัิติ ให้กิจการระบุค่าธรรมเนียมที่เป็นองค์ประกอบของ

อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงของเคร่ืองมือทางการเงิน แม้ว่าค าที่ใช้เรียกค่าธรรมเนียมส าหรับการ

ให้บริการทางการเงินดังกล่าวอาจไม่ได้แสดงถึงลักษณะและเน้ือหาของการให้บริการ 

ค่าธรรมเนียมที่เป็นองค์ประกอบของอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงของเคร่ืองมือทางการเงินถือเป็น

รายการปรับปรุงอตัราดอกเบ้ียที่แท้จริง เว้นแต่ในกรณีที่เคร่ืองมือทางการเงินน้ันวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมโดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในก าไรหรือขาดทุน ในกรณีเหล่าน้ี 

ค่าธรรมเนียมที่เกิดข้ึนจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้

เมื่อเร่ิมแรก 

 

ข5.4.2  ค่าธรรมเนียมที่เป็นองค์ประกอบของอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ประกอบด้วย 

ข5.4.2.1 ค่าธรรมเนียมในการท ารายการที่กิจการได้รับจากการก่อให้เกิดหรือการได้มาซ่ึง

สินทรัพย์ทางการเงิน ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจรวมถึงค่าตอบแทนในการ

ด าเนินการต่าง ๆ เช่น การประเมินสถานะทางการเงินของผู้กู้ การประเมินและ

การบันทึกสัญญาการค ้าประกัน การวางหลักประกัน และการจัดเตรียม

หลักประกันอื่น ๆ การเจรจาต่อรองเง่ือนไขของเคร่ืองมือทางการเงิน การ

จัดเตรียมและด าเนินการทางเอกสาร และการปิดธุรกรรม ค่าธรรมเนียมเหล่าน้ีถือ

เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการออกเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว 



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ข5.4.2.2 ค่าธรรมเนียมที่กิจการได้รับจากการให้สินเช่ือ เม่ือภาระผูกพันที่จะให้สินเช่ือ

ดังกล่าวไม่ได้ถูกวัดมูลค่าตามย่อหน้าที่ 4.2.1.1 และมีความเป็นไปได้ที่กิจการจะ

ให้สินเช่ือในที่สุด ค่าธรรมเนียมเหล่าน้ีเป็นค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงเคร่ืองมือทางการเงิน ถ้าภาระผูกพันสิ้ นสุดลงโดยไม่มีการให้

สนิเช่ือ กจิการต้องรับรู้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายได้เมื่อภาระผูกพันสิ้นสดุ 

ข5.4.2.3 ค่าธรรมเนียมที่กจิการจ่ายไปส าหรับการออกหน้ีสนิทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคา

ทุนตัดจ าหน่าย ค่าธรรมเนียมเหล่าน้ีถือเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการออก

หน้ีสินทางการเงิน ให้กิจการแยกค่าธรรมเนียมและต้นทุนที่เป็นองค์ประกอบของ

อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงส าหรับหน้ีสินทางการเงินออกจากค่าธรรมเนียมและต้นทุน

ในการท ารายการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการให้บริการ เช่น การบริการจัดการการ

ลงทุน 

  

ข5.4.3  ค่าธรรมเนียมที่ไม่ถือเป็นองค์ประกอบของอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงของเคร่ืองมือทางการเงิน 

และถูกบันทกึตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จาก

สญัญาที่ท  ากบัลูกค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) ประกอบด้วย 

ข5.4.3.1 ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการสนิเช่ือ 

ข5.4.3.2 ค่าธรรมเนียมที่กิจการได้รับในการเข้าผูกพันว่าจะให้สินเช่ือเม่ือภาระผูกพันที่จะ

ให้สินเช่ือไม่ได้ถูกวัดมูลค่าตามย่อหน้าที่ 4.2.1.1 และไม่มีความเป็นไปได้ที่

กจิการจะเข้าท าสญัญาให้สนิเช่ือแบบเฉพาะเจาะจง และ 

ข5.4.3.3 ค่าธรรมเนียมการให้สนิเช่ือร่วมที่กจิการได้รับจากการจัดการการให้สนิเช่ือแต่กิจการ

ไม่ได้ร่วมเป็นผู้ให้สินเช่ือในกลุ่มดังกล่าว (หรือร่วมเป็นผู้ให้สินเช่ือที่ มีอัตรา

ดอกเบ้ียที่แท้จริงเหมือนกับผู้ให้สินเช่ือรายอื่น ๆ ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงในลักษณะ

เทยีบเคียงกนัได้) 

 

ข5.4.4 เม่ือน าวิธีดอกเบ้ียที่แท้จริงมาถือปฏิบัติ  โดยทั่วไปกิจการจะตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมเพ่ืออัตราลดดอกเบ้ีย (points) ที่จ่ายไปหรือได้รับมา ต้นทุนในการท ารายการ  

และส่วนเพ่ิมหรือส่วนลดอื่นๆ ที่รวมอยู่ในการค านวณอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงตลอดอายุที่คาด

ไว้ของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น  อย่างไรกต็าม กจิการต้องใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุดหากระยะเวลา

ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมเพ่ืออัตราลดดอกเบ้ียที่จ่ายไปหรือได้รับมา 

ต้นทุนในการท ารายการ  และส่วนเพ่ิมหรือส่วนลดอื่นๆ กรณีดังกล่าว ได้แก่ การที่ตัวแปรที่

เกี่ยวข้องกบัค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมเพ่ืออตัราลดดอกเบ้ียที่จ่ายไปหรือได้รับมา ต้นทุนใน

การท ารายการ  และส่วนเพ่ิมหรือส่วนลดอื่นๆ  ถูกปรับมูลค่าตามอัตราตลาดก่อนวันครบ

ก าหนดช าระที่คาดการณ์ของเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน  ซ่ึงระยะเวลาการตัดจ าหน่ายที่เหมาะสม

คือระยะเวลาที่จะถึงก าหนดปรับราคาคร้ังต่อไป  เช่น  หากส่วนเพ่ิมหรือส่วนลดของเคร่ืองมือ
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ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบ้ียลอยตัวสะท้อนถึงดอกเบ้ียคงค้างของเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน

นับต้ังแต่การจ่ายดอกเบ้ียคร้ังสุดท้ายหรือการเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบ้ียในตลาดเน่ืองจาก

อตัราดอกเบี้ ยลอยตัวจะถูกปรับตามอตัราดอกเบี้ ยในตลาด ดังน้ัน มูลค่าดังกล่าวจะต้องถูกตัด

จ าหน่ายไปจนถึงวันที่มีการปรับอตัราดอกเบ้ียลอยตัวตามอัตราตลาดอีกคร้ัง  ทั้งน้ี เพราะส่วน

เพ่ิมหรือส่วนลดมูลค่ามีความสมัพันธ์กับระยะเวลาที่จะมีการปรับอัตราดอกเบ้ียคร้ังต่อไป  ซ่ึง 

ณ วันน้ัน ตัวแปรซ่ึงสัมพันธ์กับส่วนเพ่ิมหรือส่วนลดมูลค่า (เช่น อัตราดอกเบ้ีย)  จะถูกปรับ

ไปที่อัตราตลาด  อย่างไรก็ตาม  หากส่วนเพ่ิมหรือส่วนลดมูลค่าเป็นผลมาจากการ

เปล่ียนแปลงในอตัราผลตอบแทนเพ่ือชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิตบนอัตราดอกเบ้ียลอยตัวที่

ระบุในเคร่ืองมือทางการเงิน หรือตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ได้ถูกปรับไปเป็นอัตราตลาด มูลค่า

ดังกล่าวจะถูกตัดจ าหน่ายตลอดอายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน 

 

ข5.4.5 ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว การทบทวนการ

ประมาณการกระแสเงินสดเป็นคร้ังคราวเพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบ้ียตลาดจะ

ท าให้อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงมีการเปล่ียนแปลง  หากสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบ้ีย

ลอยตัวหรือหน้ีสินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบ้ียลอยตัวถูกรับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วยจ านวนเงินที่

เท่ากับเงินต้นที่จะได้รับหรือที่จะจ่ายเม่ือครบก าหนด โดยปกติแล้วการทบทวนประมาณการ

ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคตจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือ

หน้ีสนิ 

 

ข5.4.6 หากกิจการมีการปรับประมาณการจ่ายเงินหรือรับเงิน (ไม่รวมการเปล่ียนแปลงตามย่อหน้าที่ 

5.4.3 และการเปล่ียนแปลงประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน) กิจการต้อง

ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายของหน้ีสิน

ทางการเงิน (หรือกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงิน) เพ่ือให้สะท้อนจ านวนเงินที่เกิดข้ึนจริงหรือ

จ านวนเงินประมาณการของกระแสเงินสดตามสัญญาที่ถูกปรับ กิจการต้องค านวณมูลค่าตาม

บัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงินใหม่ตาม

มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงเดิม

ของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว (หรือใช้อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงปรับด้วยความเสี่ยงด้าน

เครดิต ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต้ังแต่เม่ือเร่ิมแรกที่ซ้ือหรือ

ได้มา)  หรือในกรณีที่เข้าเง่ือนไข ให้กิจการค านวณอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงใหม่ ตามย่อหน้าที่ 

6.5.9 โดยรายการปรับปรุงที่เกดิข้ึนจะถูกรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน   

 

ข5.4.7 ในบางกรณี สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกพิจารณาว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่รับรู้เมื่อ

เร่ิมแรกเพราะมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่สูงมาก และในกรณีที่ซ้ือมา กิจการซ้ือมาด้วยส่วนลด

จ านวนมาก กิจการต้องรวมผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรกในการ
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ประมาณกระแสเงินสดเพ่ือค านวณอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงปรับด้วยความเสี่ยงด้านเครดิตของ

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต้ังแต่เม่ือเร่ิมแรกที่ซ้ือหรือได้มา ณ วันที่รับรู้

เม่ือเร่ิมแรก อย่างไรกต็าม ไม่ได้หมายความว่ากิจการต้องใช้อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงปรับด้วย

ความเสี่ยงด้านเครดิตเพียงเพราะว่าสินทรัพย์ทางการเงินน้ันมีความเสี่ยงด้านเครดิตใน

ระดับสงูต้ังแต่วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก 

 

ตน้ทุนในการท ารายการ 

 

ข5.4.8 ต้นทุนในการท ารายการรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าที่จ่ายให้กับตัวแทน (รวมถึง

พนักงานที่ท  าหน้าที่เป็นตัวแทนขาย) ที่ปรึกษา นายหน้า และตัวแทนจ าหน่าย ภาษีหรือ

ค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานก ากับดูแลและตลาดหลักทรัพย์เรียกเกบ็ และค่าภาษีอากรในการ

โอน ต้นทุนในการท ารายการไม่รวมถึงส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าของหุ้นกู้ ต้นทุนในการจัดหา

เงินทุน หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นการภายใน หรือต้นทุนในการถือครอง 

 

การตดัจ าหน่าย 

 

ข5.4.9 สินทรัพย์ทางการเงินสามารถตัดจ าหน่ายได้ทั้งจ านวนหรือบางส่วน เช่น กิจการวางแผนที่จะ

บังคับเอาหลักประกันของสินทรัพย์ทางการเงินและคาดว่าจะได้รับคืนจากหลักประกันไม่เกิน

ร้อยละ 30 ของมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน ถ้ากิจการคาดว่าจะไม่มีโอกาสได้รับคืนกระแสเงิน

สดใดๆ จากสินทรัพย์ทางการเงินอีกกค็วรตัดจ าหน่ายส่วนที่เหลือร้อยละ 70 ของมูลค่า

สนิทรัพย์ทางการเงิน 

 

การดอ้ยค่า (บทที ่5.5) 

 

หลกัเกณฑก์ารประเมินการดอ้ยค่าแบบกลุ่มและแต่ละรายการ 

 

ข5.5.1 กจิการอาจจ าเป็นต้องประเมินการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างกลุ่ม 

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ

ของเคร่ืองมือทางการเงิน เม่ือความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญนับต้ังแต่วันที่รับรู้

เมื่อเร่ิมแรก อาจจ าเป็นต้องประเมินการเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต

แบบเป็นกลุ่มสินทรัพย์ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่แสดงให้เหน็ว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึน

อย่างมีนัยส าคัญ ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มหรือกลุ่มย่อยของเคร่ืองมือทาง

การเงิน โดยการประเมินแบบกลุ่มท าให้แน่ใจว่ากิจการได้ปฏบัิติตามวัตถุประสงค์ของการรับรู้

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินเม่ือความเสี่ยงด้าน
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เครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ แม้ว่าการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต

ของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการจะยังไม่มีหลักฐานปรากฏกต็าม 

 

ข5.5.2 โดยปกติแล้วการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทาง

การเงินน้ันรับรู้ก่อนที่เคร่ืองมือทางการเงินน้ันจะมีสถานะค้างช าระ เน่ืองจากความเสี่ยงด้าน

เครดิตจะเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญก่อนที่เคร่ืองมือทางการเงินจะมีสถานะค้างช าระ หรือมีปัจจัย

อื่นของผู้กู้ที่แสดงให้เหน็ว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ (เช่น การปรับปรุง

เง่ือนไขของสัญญาใหม่หรือการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี) ดังน้ันหากมีข้อมูลที่สนับสนุนและมี

ความสมเหตุสมผลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตได้ดีกว่าข้อมูลการค้างช าระ โดยไม่ต้องใช้

ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป  กิจการต้องน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการประเมินการ

เปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตด้วย 

 

ข5.5.3 อย่างไรกต็าม ด้วยลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงินและข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตที่

สามารถหาได้ของกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินบางประเภท กิจการอาจไม่สามารถระบุได้ว่า 

เคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการมีการเปล่ียนแปลงความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยส าคัญ

ก่อนที่เคร่ืองมือทางการเงินน้ันจะมีสถานะค้างช าระ โดยอาจเป็นกรณีของเคร่ืองมือทางการเงิน

ประเภทสินเช่ือรายย่อยซ่ึงกิจการมีข้อมูลน้อยหรือไม่ได้รับ และไม่ได้ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ

ความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการอย่างสม ่าเสมอจนกว่าลูกค้าไม่

ปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญา  หากกิจการไม่สามารถระบุการเปล่ียนแปลงความเสี่ยงด้าน

เครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการก่อนที่เคร่ืองมือทางการเงินน้ันจะมีสถานะค้าง

ช าระ การวัดค่าเผื่อผลขาดทุนโดยพิจารณาจากเฉพาะข้อมูลด้านเครดิตของเคร่ืองมือทาง

การเงินแต่ละรายการจะไม่สามารถแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตนับจาก

วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกได้อย่างสมเหตุสมผล 

 

ข5.5.4 ในบางสถานการณ์ที่กิจการไม่สามารถหาข้อมูลที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลของ

เคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการได้โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป เพ่ือ

วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน ในกรณี

ดังกล่าวให้กิจการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทาง

การเงินตามเกณฑ์โดยการประเมินแบบกลุ่ม โดยพิจารณาจากข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตที่

ครอบคลุม ซ่ึงต้องรวมข้อมูลการค้างช าระและ แต่ข้อมูลด้านเครดิตทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีการคาดการณ์ในอนาคต เพ่ือประมาณผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินเม่ือความเสี่ยงด้านเครดิตของ

เคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญนับจากวันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก 
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ข5.5.5 ตามวัตถุประสงค์ของการพิจารณาการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตและ

การรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนตามเกณฑ์การประเมินแบบกลุ่ม กิจการสามารถจัดกลุ่มเคร่ืองมือ

ทางการเงินตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกนัเพ่ือให้ง่ายต่อการวิเคราะห์สามารถท า

ให้ระบุการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตในระยะเวลาที่เหมาะสม  กิจการ

ไม่ควรท าให้ข้อมูลดังกล่าวคลุมเครือโดยการจัดกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่มีลักษณะความ

เสี่ยงที่แตกต่างกันไว้ด้วยกัน ตัวอย่างของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน อาจรวมถึงแต่

ไม่ได้จ ากดัเฉพาะ 

ข5.5.5.1 ประเภทของตราสาร 

ข5.5.5.2 จัดอนัดับความเสี่ยงด้านเครดิต 

ข5.5.5.3 ประเภทของหลักประกนั 

ข5.5.5.4 วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก 

ข5.5.5.5 ระยะเวลาคงเหลือจนถึงครบก าหนด 

ข5.5.5.6 อุตสาหกรรม 

ข5.5.5.7 สถานที่ต้ังของผู้กู้ยืม และ 

ข5.5.5.8 มูลค่าของหลักประกนัเทยีบกับสินทรัพย์ทางการเงิน หากมีผลกระทบต่อความน่าจะ

เป็นของความเสี่ยงจากการปฏบัิติผิดสัญญา (เช่น สินเช่ือที่มีการค า้ประกันแบบ

ไม่มีสิทธิไล่เบ้ียในบางกิจการหรืออัตราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อมูลค่าหลักประกัน 

(Loan to value ratio) 

 

ข5.5.6 ย่อหน้าที่ 5.5.5 ก าหนดให้กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ

ของเคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมดที่ความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญนับจากวันที่รับรู้

เมื่อเร่ิมแรก ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากกิจการไม่สามารถจัดกลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงินตามความเสี่ยงด้านเครดิตมีลักษณะร่วมกัน เพ่ือพิจารณาการเพ่ิมขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนับจากวันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกได้ กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุน

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินเฉพาะส่วนที่มีความเสี่ยงด้าน

เครดิตเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญ  การจัดกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือประเมินว่ามีการ

เปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตแบบกลุ่มหรือไม่ อาจเปล่ียนแปลงได้เม่ือมีข้อมูลใหม่

เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินหรือของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละ

รายการ 
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ระยะเวลาในการรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเครื่องมือทาง

การเงิน 

 

ข5.5.7 ในการประเมินว่าควรจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือ

ทางการเงินหรือไม่น้ัน ให้พิจารณาจากการเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญของความน่าจะเป็นหรือ

ความเสี่ยงของการไม่ปฏบัิติตามสญัญานับจากวันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก (โดยไม่ค านึงว่าเคร่ืองมือ

ทางการเงินมีการก าหนดราคาใหม่เพ่ือสะท้อนถึงความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพ่ิมข้ึนหรือไม่) แทน

การพิจารณาจากหลักฐานที่แสดงว่าสินทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตแล้ว ณ วันที่

รายงานหรือ เม่ือการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดข้ึน โดยทั่วไปแล้วความเสี่ยงด้านเครดิตจะ

เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญก่อนที่สินทรัพย์ทางการเงินน้ันจะเกิดการด้อยค่าด้านเครดิต หรือ

ก่อนที่จะมีการการไม่ปฏบัิติตามสญัญาเกดิขึ้น 

 

ข.5.5.8 ส าหรับภาระผูกพันที่จะให้สนิเช่ือ กจิการต้องพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงของ

การไม่ปฏบัิติตามสญัญาที่เกดิข้ึนของเงินให้สนิเช่ือที่เกี่ยวกับกับภาระผูกพันน้ัน ส าหรับสัญญา

ค า้ประกันทางการเงิน กิจการต้องพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงที่ลูกหน้ีจะไม่

ปฏบัิติตามสญัญา 

 

ข.5.5.9 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนับจากวันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกน้ัน

ข้ึนอยู่กับความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามสัญญา ณ วันที่ รับรู้เม่ือเร่ิมแรก ดังน้ันการ

เปล่ียนแปลงของความเสี่ยงจากการไม่ปฏบัิติตามสัญญาที่เกิดข้ึนของเคร่ืองมือทางการเงินที่มี

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏบัิติตามสญัญาที่เกดิข้ึนเม่ือเร่ิมแรกต ่ากว่า จะมีการเปล่ียนแปลงอย่าง

มีนัยส าคัญมากกว่าเคร่ืองมือทางการเงินที่มีความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่เกิดข้ึน

เมื่อเร่ิมแรกสงูกว่า 

 

ข.5.510 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏบัิติตามสัญญาที่เกิดข้ึนกับเคร่ืองมือทางการเงินต่างๆ ที่มีระดับความ

เสี่ยงด้านเครดิตที่เทียบเท่ากัน เคร่ืองมือทางการเงินที่มีอายุที่คาดไว้มากกว่าจะมีความเสี่ยง

ของการไม่ปฏิบัติตามสัญญาสูงกว่า ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่

เกดิขึ้นของหุ้นกู้ระดับ AAA ที่มีอายุที่คาดไว้ 10 ปี จะสูงกว่าความเสี่ยงของการไม่ปฏบัิติตาม

สญัญาของหุ้นกู้ระดับ AAA ที่มีอายุที่คาดไว้ 5 ปี 

 

ข.5.5.11 เน่ืองจากอายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือทางการเงินกับความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่

เกิดข้ึนมีความสัมพันธ์กัน ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตไม่สามารถ

ประเมินโดยเปรียบเทยีบการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงของการไม่ปฏบัิติตามสัญญาที่เกิดข้ึน

ตลอดอายุที่คาดไว้เท่าน้ัน ตัวอย่างเช่น หากความเสี่ยงของการไม่ปฏบัิติตามสัญญาที่เกิดข้ึน
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ของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีอายุที่คาดไว้ 10 ปี ณ วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก เท่ากับความเสี่ยงของ

การไม่ปฏิบัติตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีอายุที่คาดไว้คงเหลือ 5 ปี แสดงว่า

เคร่ืองมือทางการเงินที่มีอายุที่คาดไว้คงเหลือ 5 ปี มีความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึน เน่ืองจาก

โดยปกติแล้วความเสี่ยงของการไม่ปฏบัิติตามสัญญาในช่วงอายุที่คาดไว้จะลดลงเม่ือระยะเวลา

ผ่านไป หากความเสี่ยงด้านเครดิตน้ันไม่มีการเปล่ียนแปลง และเคร่ืองมือทางการเงินน้ันใกล้

จะครบก าหนด อย่างไรกต็าม ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่มีภาระผูกพันต้องจ่ายช าระเงิน

จ านวนที่มีนัยส าคัญใกล้วันครบก าหนด ความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามสัญญาอาจไม่ลดลง

เม่ือระยะเวลาผ่านไป โดยในกรณีดังกล่าว กิจการควรจะพิจารณาถึงปัจจัยเชิงคุณภาพอื่นๆ ที่

จะแสดงให้เหน็ว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญนับวันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก 

 

ข.5.5.12 กจิการอาจใช้วิธกีารต่างๆในการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ิมข้ึน

อย่างมีนัยส าคัญนับต้ังแต่วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ หรือในการวัดผลขาดทุนด้านเครดิตที่

คาดว่าจะเกดิข้ึน ด้วยวิธกีารที่แตกต่างกันตามเคร่ืองมือทางการเงินที่แตกต่างกัน โดยวิธีการที่

ไม่ได้น าความน่าจะเป็นของการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ชัดเจนมาใช้ในการประเมินหรือการ

ค านวณ เช่น วิธีการที่ใช้อัตราผลขาดทุนด้านเครดิต กเ็ป็นไปตามข้อก าหนดของแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีฉบับน้ี ซ่ึงก าหนดว่ากิจการสามารถแยกการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงของการ

ไม่ปฏิบัติตามสัญญาออกจากการเปล่ียนแปลงของตัวแปรอื่นๆ ของผลขาดทุนด้านเครดิตที่

คาดว่าจะเกิดขึ้ น เช่น หลักประกัน และในการประเมินน้ันให้กิจการพิจารณาถึงปัจจัย

ดังต่อไปนี้   

ข5.5.12.1  การเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่เกิดข้ึนนับต้ังแต่

วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก 

ข5.5.12.2 อายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือทางการเงิน และ 

ข5.5.12.3 ข้อมูลที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผล ซ่ึงสามารถหาได้โดยไม่ต้องใช้ต้นทุน

หรือความพยายามที่มากเกินไป ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานซ่ึงอาจกระทบต่อ

ความเสี่ยงด้านเครดิต 

 

ข.5.5.13 วิธีการที่ใช้ในการพิจารณาว่า เคร่ืองมือทางการเงินมีความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมี

นัยส าคัญนับตั้งแต่วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ ควรพิจารณาจากลักษณะของเคร่ืองมือทาง

การเงิน (หรือกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน) และข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามสัญญาในอดีตของ

เคร่ืองมือทางการเงินที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ แม้ว่าจะมีข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.10 

แล้ว แต่ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่มีข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ไม่กระจุกตัวอยู่ใน

ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงของอายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือทางการเงิน การเปล่ียนแปลงของความ

เสี่ยงของการไม่ปฏบัิติตามสัญญาที่จะเกิดข้ึนใน 12 เดือนข้างหน้า อาจเป็นประมาณการของ

การเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามสัญญาตลอดอายุของเคร่ืองมือทาง
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การเงินอย่างสมเหตุสมผล ในกรณีน้ีกิจการอาจใช้การเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงของการไม่

ปฏบัิติตามสัญญาที่จะเกิดข้ึนใน 12 เดือนข้างหน้า ในการพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิต

เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญนับต้ังแต่วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ เว้นแต่จะมีสถานการณ์ใด

สถานการณ์หน่ึงบ่งช้ีว่ากิจการจ าเป็นต้องประเมินการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงของการไม่

ปฏบัิติตามสญัญาที่เกดิข้ึนตลอดอายุเคร่ืองมือทางการเงิน 

ข.5.5.14 อย่างไรกต็าม  การใช้การเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงของการไม่ปฏบัิติตามสัญญาที่จะเกิดข้ึน

ใน 12 เดือนข้างหน้า ในการพิจารณาว่าควรรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนตลอด

อายุของเคร่ืองมือทางการเงินหรือไม่ อาจไม่เหมาะสมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินบางประเภท 

หรือในบางสถานการณ์  ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตาม

สัญญาที่จะเกิดข้ึนใน 12 เดือนข้างหน้า อาจไม่ใช่เกณฑ์ที่เหมาะสมที่จะประเมินว่า เคร่ืองมือ

ทางการเงินที่มีอายุสญัญามากกว่า 12 เดือน มีความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึนเม่ือ 

ข5.5.14.1 เคร่ืองมือทางการเงินน้ันมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายช าระเงินจ านวนที่มีนัยส าคัญใน

ช่วงเวลาที่มากกว่า 12 เดือนข้างหน้า 

ข5.5.14.2 การเปล่ียนแปลง ของปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคที่เกี่ยวข้อง หรือปัจจัยอื่นที่

เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตไม่สะท้อนถึงความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตาม

สญัญาที่จะเกดิข้ึนใน 12 เดือนข้างหน้าได้อย่างเหมาะสม หรือ 

ข5.5.14.3 การเปล่ียนแปลงของปัจจัยที่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตส่งผลกระทบต่อความ

เสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงิน (หรือมีผลกระทบที่ ชัดเจนข้ึน) 

มากกว่า 12 เดือน 

 

การพิจารณาว่าความเสี่ยงดา้นเครดิตเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญันบัวนัที่รบัรูเ้มื่อเริ่มแรก

หรือไม่ 

 

ข.5.5.15 ในการพิจารณาว่าต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทาง

การเงินหรือไม่ กจิการควรพิจารณาจากข้อมูลที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผล ซ่ึงสามารถ

หาได้โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป และอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยง

ด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินตามย่อหน้าที่ 5.5.18.3 โดยกิจการไม่จ าเป็นต้องหา

ข้อมูลโดยละเอียดเพ่ือพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญนับต้ังแต่วันที่

รับรู้เมื่อเร่ิมแรกหรือไม่ 

 

ข.5.5.16 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตคือ การวิเคราะห์ปัจจัยหลายปัจจัยในภาพรวม โดย

พิจารณาว่ามีปัจจัยใดที่เกี่ยวข้อง และน า้หนักของปัจจัยน้ันเม่ือเทียบกับปัจจัยอื่นๆ ซ่ึงข้ึนอยู่

กบัประเภทของผลิตภัณฑ์ ลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงินและผู้กู้ยืม ตลอดจนเขตพ้ืนที่ทาง

ภมิูศาสตร์ โดยกิจการต้องพิจารณาข้อมูลที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผล ซ่ึงสามารถหา
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ได้โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป และเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่ประเมิน อย่างไรกต็าม ปัจจัยหรือข้อบ่งช้ีอาจไม่สามารถระบุได้ในระดับของ

เคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการ โดยในกรณีน้ีกิจการควรประเมินปัจจัยหรือข้อบ่งช้ี เป็น

กลุ่ม หรือบางส่วนของกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน เพ่ือพิจารณาว่าเป็นไปตามข้อก าหนดในย่อ

หน้าที่ 5.5.4 ที่ต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทาง

การเงินหรือไม่ 

ข.5.5.17 รายการต่อไปน้ีอาจต้องใช้ในการประเมินการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิต ทั้งน้ี 

รายการดังกล่าวไม่ครอบคลุมรายการทั้งหมด 

ข5.5.17.1 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของตัวช้ีวัดราคาภายในของความเสี่ยงด้าน

เครดิต ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตนับต้ังแต่

วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) ส่วนต่างอัตราดอกเบ้ียที่

อาจเปล่ียนแปลง หากมีการออกเคร่ืองมือทางการเงินหรือเคร่ืองมือทางการเงิน

ที่คล้ายคลึงกนัที่มีเง่ือนไขและคู่สญัญาเหมือนกนั ณ วันที่รายงาน 

ข5.5.17.2 การเปล่ียนแปลงของอัตราหรือเง่ือนไขของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีอยู่ซ่ึงอาจ

แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยส าคัญ หากมีการออกเคร่ืองมือทางการเงินน้ันใหม่ 

ณ วันที่รายงาน (เช่น ข้อตกลงทางการเงินที่มีความเข้มงวดมากข้ึน หลักประกัน

หรือสัญญาค ้าประกันที่ มีจ านวนสูงข้ึน หรือสัดส่วนรายได้ต่อหน้ีที่สูงข้ึน) 

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงิน

นับต้ังแต่วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก  

ข5.5.17.3 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของบ่งช้ีจากตลาดภายนอกที่เกี่ยวกับความ

เสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินหรือเคร่ืองมือทางการเงินที่คล้ายคลึง

กันที่มีอายุที่คาดไว้เท่ากัน การเปล่ียนแปลงของตัวช้ีวัดจากตลาดภายนอกของ

ความเสี่ยงด้านเครดิตรวมถึง (แตไม่ครอบคุมทั้งหมด) 

ข5.5.17.3.1  ส่วนต่างอตัราดอกเบี้ ย 

ข5.5.17.3.2 ราคาของสญัญาการรับประกันด้านเครดิต (credit default swap) 

ส าหรับผู้กู้ยืม 

ข5.5.17.3.3  ระยะเวลา หรือสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทาง

การเงินที่ต ่ากว่าราคาทุนตัดจ าหน่าย และ 

ข5.5.17.3.4  ข้อมูลตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้กู้ยืม เช่น การเปล่ียนแปลง

ราคาของตราสารหน้ีและตราสารทุนของผู้กู้ยืม 

ข5.5.17.4 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญที่เกดิข้ึนจริงหรือที่คาดว่าจะเกิดข้ึนของการจัด

อนัดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินโดยบุคคลภายนอก 

ข5.5.17.5 การลดอนัดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตของผู้กู้ยืมภายในกิจการ หรือการลดลง

ของคะแนนพฤติกรรมที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตภายในกิจการที่
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เกิดข้ึนจริงหรือที่คาดว่าจะเกิดข้ึน โดยการจัดอันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิต

ภายในกิจการหรือการให้คะแนนพฤติกรรมภายในกิจการจะมีความน่าเช่ือถือ

มากขึ้ น เมื่อมีน าข้อมูลดังกล่าวไปเทียบกับข้อมูลการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ

ด้านเครดิตโดยบุคคลภายนอก หรือมีข้อมูลสนับสนุนจากกรณีศึกษาเกี่ยวกับ

การไม่ปฏบัิติตามสญัญา 

ข5.5.17.6 การเปล่ียนแปลงในทางลบของสภาพทางธุรกิจ ทางการเงิน หรือทางเศรษฐกิจ 

ที่เกิดข้ึนหรือที่คาดว่าจะเกิดข้ึน ซ่ึงอาจจะท าให้ความสามารถของผู้กู้ยืมในการ

ปฏบัิติตามภาระผูกพันหน้ีสินเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ เช่น อัตราดอกเบ้ีย

ที่เพ่ิมข้ึนหรือคาดว่าจะเพ่ิมข้ึน หรืออัตราการว่างงานที่เพ่ิมข้ึนหรือที่คาดว่าจะ

เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ 

ข5.5.17.7 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของผลการด าเนินการของผู้กู้ยืมที่เกิดข้ึนหรือ

คาดว่าจะเกิดข้ึน เช่น รายได้หรือก าไรที่ลดลงหรือคาดว่าจะลดลง ความเสี่ยง

จากการด าเนินงานที่เพ่ิมข้ึน การขาดเงินทุนหมุนเวียน คุณภาพของสินทรัพย์ที่

ลดลง การก่อภาระหน้ีสินเพ่ิมขึ้ น สภาพคล่อง ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 

หรือการเปล่ียนแปลงขอบเขตของธุรกจิ หรือโครงสร้างองค์กร (เช่น การยกเลิก

ธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงของกิจการ) ซ่ึงท าให้ความสามารถของผู้กู้ยืมในการปฏิบัติ

ตามภาระผูกพันหน้ีสนิของกจิการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 

ข5.5.17.8 การเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงิน

อื่น ของผู้กู้ยืมรายน้ัน 

ข5.5.17.9 การเปล่ียนแปลงในทางลบอย่างมีนัยส าคัญของสภาพแวดล้อมทั้งทางกฎหมาย 

เศรษฐกจิ หรือเทคโนโลยีของผู้กู้ยืม ที่เกิดข้ึนหรือตามที่คาดว่าจะเกิดข้ึน ซ่ึงท า

ให้ของความสามารถของผู้กู้ยืมในการปฏบัิติตามภาระผูกพันหน้ีสินของกิจการ 

เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญเช่น ความต้องการซ้ือผลิตภัณฑ์ของผู้กู้ยืมที่ลดลง 

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

ข5.5.17.10 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในมูลค่าของหลักประกนั หรือคุณภาพของการ

ค ้าประกันโดยบุคคลที่สาม หรือการรับประกันด้านเครดิต ซ่ึงคาดว่าจะลด

แรงจูงใจของผู้กู้ยืมในการจ่ายช าระตามสัญญา หรือมีผลกระทบต่อความน่าจะ

เป็นในการไม่ปฏิบัติตามสัญญา ตัวอย่างเช่น หากมูลค่าหลักประกันลดลง 

เน่ืองจากราคาบ้านลดลง ผู้กู้ยืมบางรายอาจมีแรงจูงใจที่จะไม่ปฏบัิติตามสัญญา

เงินกู้ซ้ือบ้านมากขึ้น 

ข5.5.17.11 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของคุณภาพของการค า้ประกันโดยผู้ถือหุ้น 

(หรือบริษัทใหญ่) หากผู้ถือหุ้น (หรือบริษัทใหญ่) มีแรงจูงใจและความสามารถ

ทางการเงินในการช่วยเหลือโดยการเพ่ิมทุนหรือให้เงินสด เพ่ือมิให้การไม่

ปฏบัิติตามสญัญาเกดิขึ้น 



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ข5.5.17.12 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญซ่ึงคาดว่าจะลดแรงจูงใจของผู้กู้ยืมในการจ่าย

ช าระหน้ีตามสญัญา เช่น บริษัทใหญ่ หรือบริษัทในเครืออื่นๆให้ความช่วยเหลือ

ทางการเงิน หรือการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญที่เกิดข้ึนจริงหรือที่คาดว่าจะ

เกดิขึ้นในคุณภาพของการรับประกนัด้านเครดิต โดยคุณภาพของการรับประกัน

ด้านเครดิตน้ัน รวมถึงการพิจารณาสถานะทางการเงินของผู้ค า้ประกัน และ/

หรือ ดอกเบ้ียของตราสารที่ออกธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ไม่

ว่าดอกเบ้ียด้อยสิทธิน้ันจะสามารถรองรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกดิขึ้นหรือไม่กต็าม (เช่น หลักทรัพย์ค า้ประกนั)  

ข5.5.17.13 การเปล่ียนแปลงที่เกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินเช่ือที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 

รวมถึงกรณีการผิดสัญญาซ่ึงท าให้มีการยกเลิกหรือการแก้ไขเง่ือนไขสัญญา 

ช่วงเวลาการหยุดช าระดอกเบ้ีย การปรับขึ้ นอัตราดอกเบ้ีย การขอหลักประกัน

หรือการค ้าประกันเพ่ิมข้ึน หรือการเปล่ียนแปลงอื่นๆตามกรอบสัญญาของ

เคร่ืองมือทางการเงิน 

ข5.5.17.14 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของผลการด าเนินงานและพฤติกรรมของผู้

กู้ยืม ที่คาดว่าจะเกดิข้ึน รวมถึงการเปล่ียนแปลงของสถานะการจ่ายช าระหน้ีของ

ผู้กู้ยืมในกลุ่ม (ตัวอย่างเช่น การเพ่ิมขึ้ นของจ านวนหรือสัดส่วนของการจ่าย

ช าระหน้ีตามสัญญาที่ล่าช้า หรือการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของจ านวนผู้ที่ใช้

บัตรเครดิต ซ่ึงคาดว่าเกอืบจะหรือจะใช้เกนิวงเงินที่ได้รับ หรือผู้ที่คาดว่าจะผ่อน

ช าระเงินรายเดือนเพียงจ านวนเงินขั้นต ่า) 

ข5.5.17.15 การเปล่ียนแปลงวิธีการจัดการด้านเครดิตของกิจการที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือ

ทางการเงิน โดยอ้างอิงตามตัวช้ีวัดของการเปล่ียนแปลงฃของความเสี่ยงด้าน

เครดิตของเคร่ืองมือทางการเงิน วิธีปฏบัิติในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเน้นเชิงรุกมากข้ึนหรือให้ความส าคัญกับการจัดการเคร่ืองมือ 

ซ่ึงรวมถึงการติดตามและการควบคุมอย่างใกล้ชิดมากข้ึน หรือกิจการที่

แทรกแซงผู้กู้ยืม 

ข5.5.17.16 ข้อมูลการค้างช าระ รวมถึงข้อสนันิษฐานที่สามารถโต้แย้งได้ในย่อหน้าที่ 5.5.12 

ข5.5.18 ในบางกรณี ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่ใช่ข้อมูลทางสถิติที่สามารถหาได้อาจ

เพียงพอที่จะใช้ในการพิจารณาว่า  เคร่ืองมือทางการเงินน้ันเข้าเง่ือนไขต้องรับรู้ค่าเผ่ือผล

ขาดทุน ด้วยจ านวนที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือ

ทางการเงิน กล่าวคือข้อมูลน้ันไม่จ าเป็นต้องผ่านการค านวณทางสถิติ หรือกระบวนการจัด

อันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิต เพ่ือพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทาง

การเงินเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ ในกรณีอื่นๆ กิจการอาจจ าเป็นต้องพิจารณาข้อมูล

อื่นๆ ซ่ึงรวมถึงข้อมูลจากการค านวณทางสถิติหรือกระบวนการจัดอันดับความน่าเช่ือถือด้าน

เครดิต หรืออีกนัยหน่ึงกิจการอาจอ้างอิงจากการประเมินข้อมูลทั้งสองประเภท เช่น ปัจจัยเชิง



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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คุณภาพที่ไม่รวมอยู่ในกระบวนการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตภายในกิจการ และการ

จัดประเภทของการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตภายในกจิการ ณ วันที่รายงาน ซ่ึงมีการ

พิจารณาถึงลักษณะของความเสี่ยงด้านเครดิต ณ วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก หากข้อมูลทั้งสอง

ประเภทน้ันมีความเกี่ยวข้องกนั 

 

ขอ้สันนิษฐานทีส่ามารถโตแ้ยง้ไดเ้กีย่วกับการคา้งช าระเกินกว่า 30 วัน 

 

ข5.5.19 ข้อสันนิษฐานที่สามารถโต้แย้งได้ในย่อหน้าที่ 5.5.12 น้ันไม่ใช่ตัวช้ีวัดที่ชัดเจนที่จะท าให้

สามารถระบุได้ว่ากิจการควรรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของ

เคร่ืองมือทางการเงิน แต่สามารถก าหนดให้เป็นจุดสุดท้ายที่ใช้ในการพิจารณารับรู้ผลขาดทุน

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน แม้ว่าจะมีการน าข้อมูลที่เป็น

การคาดการณ์ในอนาคตมาใช้กต็าม (ซ่ึงรวมถึงปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคในระดับกลุ่มของ

รายการ) 

 

B5.5.20 กิจการสามารถโต้แย้งข้อสันนิษฐานน้ีได้ แต่อย่างไรกต็าม การที่จะสามารถโต้แย้งได้น้ัน 

กิจการจะต้องมีข้อมูลที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลแสดงให้เหน็ว่า หากมีการค้างช าระ

เกินกว่า 30 วัน กไ็ม่แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ิมข้ึนอย่างมี

นัยส าคัญ ตัวอย่างเช่น เม่ือการการค้างช าระเกิดจากความผิดพลาดด้านการจัดการ แทนที่จะ

เกิดจากปัญหาทางการเงินของผู้กู้ยืม หรือกิจการมีหลักฐานในอดีตที่แสดงให้เห็นว่าการ

เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีการค้างช าระเกินกว่า 

30 วันไม่มีความสัมพันธ์สัมพันธ์กัน แต่หลักฐานน้ันแสดงว่าการเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญของ

ความเสี่ยงด้านเครดิตความสมัพันธก์บัสนิทรัพย์ทางการเงินที่มีการค้างช าระเกนิกว่า 60 วัน 

 

 ข5.5.21 กิจการไม่สามารถก าหนดให้ระยะเวลาของการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้าน

เครดิตและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน 

กับระยะเวลาที่สินทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือเป็นไปตามค านิยามภายใน

ของกจิการเกี่ยวกบัการไม่ปฏบัิติตามสญัญา 

 

เคร่ืองมอืทางการเงินทีม่คีวามเสีย่งดา้นเครดิตต า่ ณ วันทีร่ายงาน 

  

ข5.5.22 ความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินถือว่าอยู่ในระดับต ่าตามความหมายของย่อ

หน้าที่ 5.5.11 กต่็อเม่ือเคร่ืองมือทางการเงินน้ันมีความเสี่ยงของการไม่ปฏบัิติตามสัญญาต ่า 

และผู้กู้ยืมสามารถจ่ายช าระกระแสเงินสดตามสญัญาในระยะเวลาอนัใกล้ และการเปล่ียนแปลง

เชิงลบของเศรษฐกิจและธุรกิจในระยะยาว ไม่อาจลดความสามารถของผู้กู้ยืมในการจ่ายช าระ
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กระแสเงินสดตามสัญญาได้  แต่เคร่ืองมือทางการเงินจะไม่ถือว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตใน

ระดับต ่า หากเคร่ืองมือทางการเงินน้ันมีความเสี่ยงในการขาดทุนต ่าเพราะมีหลักประกัน และ

เคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่มีหลักประกันจะถือว่าไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิตต ่า นอกจากน้ี

เคร่ืองมือทางการเงินยังไม่ถือว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต ่าเพราะเคร่ืองมือทางการเงินน้ันมี

ความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามสัญญาต ่ากว่าเคร่ืองมือทางการเงินอื่นๆของกิจการ หรือต ่า

กว่าเม่ือเทยีบกบัความเสี่ยงด้านเครดิตของประเทศที่กจิการน้ันประกอบการ 

 

ข5.5.23 ในการพิจารณาว่าเคร่ืองมือทางการเงินมีความเสี่ยงด้านเครดิตต ่าหรือไม่น้ัน กิจการอาจ

พิจารณาจากการจัดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินภายในกิจการหรือ

วิธกีารอื่นๆ ที่สอดคล้องกบันิยามของความเสี่ยงด้านเครดิตต ่าที่เข้าใจตรงกันโดยทั่วไป และที่

พิจารณาจากความเสี่ยงและประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินที่กิจการประเมิน โดยเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตโดยบุคคลภายนอกเป็นเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่อยู่ใน ‘ระดับน่าลงทุน’ (investment grade) อาจเป็นตัวอย่างหน่ึงของเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่ถือว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต ่า อย่างไรก็ตาม เคร่ืองมือทางการเงินไม่

จ าเป็นต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตโดยบุคคลภายนอก จึงจะถือว่ามี

ความเสี่ยงด้านเครดิตต ่า แต่ควรพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตอยู่ในระดับต ่าจากมุมมอง

ของผู้มีส่วนร่วมในตลาดซ่ึงได้ค านึงถึงข้อก าหนดและเง่ือนไขทั้งหมดของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

ข5.5.24 การที่กิจการไม่รับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทาง

การเงินด้วยเหตุผลว่าเคร่ืองมือทางการเงินน้ันมีความเสี่ยงด้านเครดิตต ่าระยะเวลารอบก่อนแต่ 

ณ วันที่รายงานก่อน และไม่ถือว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต ่า ณ วันที่รายงาน การจะรับรู้ผล

ขาดทุนดังกล่าวได้น้ันกิจการต้องพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ

นับจากวันที่รับรู้เมื่อเร่ิมแรกหรือไม่ เพ่ือพิจารณาว่ากิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่

คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินเข้าเง่ือนไขการรับรู้ตามย่อหน้าที่ 5.5.4 

หรือไม่ 

 

การเปลีย่นแปลงเงือ่นไข 

 

ข5.5.25 ในบางสถานการณ์ การเจรจาตกลงหรือการเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์

ทางการเงินใหม่อาจท าให้มีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเดิมออกจากบัญชี-ตามที่

ก าหนดในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี โดยเม่ือมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสินทรัพย์ทาง

การเงินแล้วท าให้ต้องตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเดิมออกจากบัญชีและรับรู้สินทรัพย์ทาง

การเงินที่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ให้ถือว่าสินทรัพย์ที่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขน้ันเป็น

สนิทรัพย์ทางการเงิน ‘ใหม่’ ตามวัตถุประสงค์ของแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี 



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก
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ข5.5.26 วันที่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสัญญาให้ถือว่าเป็นวันที่ รับรู้เมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพย์ทาง

การเงินเพ่ือปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการด้อยค่ากับสินทรัพย์ทางการเงินที่ มีการ

เปล่ียนแปลงเง่ือนไข ซ่ึงโดยทั่วไปกิจการจะวัดค่าเผื่อผลขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงิน

ดังกล่าวเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนข้างหน้าจนกว่าจะเข้า

เง่ือนไขที่ต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน

ตามย่อหน้าที่ 5.5.4 อย่างไรกต็าม ในบางสถานการณ์การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขอาจท าให้มีการ

ตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินเดิมออกจากบัญชี อาจเป็นหลักฐานที่แสดงให้เหน็ว่าสินทรัพย์

ทางการเงินที่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขมีการด้อยค่าด้านเครดิต ณ วันที่ รับรู้เมื่อเร่ิมแรก 

ดังน้ัน ควรรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินน้ันเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต

ต้ังแต่ได้มา สถานการณ์เช่นน้ีอาจเกิดข้ึนเม่ือมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

อย่างมีนัยส าคัญ ซ่ึงท าให้ต้องตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเดิมออกจากบัญชี โดยในกรณีน้ี 

อาจเป็นไปได้ว่าการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขอาจท าให้สินทรัพย์ทางการเงินใหม่น้ันมีการด้อยค่า

ด้านเครดิต ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก 

 

ข5.5.27 หากมีการเจรจาตกลงหรือมีการเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทาง

การเงินใหม่ แต่ไม่มีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเดิมออกจากบัญชี ไม่ได้แสดงว่า

สินทรัพย์ทางการเงินน้ันมีความเสี่ยงด้านเครดิตต ่าลง โดยกิจการควรประเมินว่ามีความเสี่ยง

ด้านเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญนับตั้งแต่วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกหรือไม่จากข้อมูลที่สนับสนุน

และมีความสมเหตุสมผล ซ่ึงสามารถหาได้โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป 

ซ่ึงรวมถึงข้อมูลในอดีต ข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตและการประเมินความเสี่ยงด้าน

เครดิตตลอดอายุที่คาดไว้ของสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน ซ่ึงรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์

ต่างๆ ที่ท  าให้มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขน้ันด้วย หลักฐานที่แสดงว่าเคร่ืองมือทางการเงินไม่เข้า

เง่ือนไขต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน

รวมถึงประวัติการช าระเงินตรงเวลาและเป็นปัจจุบันตามข้อก าหนด ของสัญญาที่ปรับปรุงใหม่

แล้ว โดยทั่วไปลูกค้าจะแสดงพฤติกรรมการช าระเงินที่ดีและต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลาหน่ึง

ก่อนที่จะพิจารณาได้ว่าความเสี่ยงด้านเครดิตลดลง ตัวอย่างเช่น ประวัติการผิดนัดช าระเงิน

หรือการช าระหน้ีที่ไม่ครบถ้วน จะไม่ถูกลบหลังจากที่มีการจ่ายช าระหน้ีตามก าหนดช าระเพียง

งวดเดียวจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขต่างๆ ของสญัญา 
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การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน 

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน 

 

ข5.5.28 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน คือ ประมาณการค่าความน่าจะเป็นของผลขาดทุน

ด้านเครดิตถ่วงน ้าหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมด) 

ตลอดช่วงอายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือทางการเงิน  จ านวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับ คือส่วน

ต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาและกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ เน่ืองจากผลขาดทุน

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนพิจารณาถึงจ านวนและจังหวะเวลาการช าระเงิน ดังน้ันผลขาดทุน

ด้านเครดิตจึงเกิดขึ้ นได้ถึงแม้ว่ากิจการคาดว่าจะได้รับเงินเต็มจ านวนแต่เงินน้ันได้รับภาย

หลังจากวันที่ก  าหนดไว้ในสญัญา 

 

ข5.5.29 ส าหรับสนิทรัพย์ทางการเงิน ผลขาดทุนด้านเครดิต คือมูลค่าปัจจุบันของผลต่างระหว่าง 

ข5.5.29.1  กระแสเงินสดที่ถึงก าหนดจ่ายให้กจิการตามสญัญา และ 

ข5.5.29.2  กระแสเงินสดที่กจิการคาดว่าจะได้รับ 

 

ข5.5.30 ส าหรับภาระผูกพันที่จะให้สนิเช่ือที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ผลขาดทุนด้านเครดิต คือมูลค่าปัจจุบันของ

ผลต่างระหว่าง 

ข5.5.30.1  กระแสเงินสดตามสญัญาที่ถึงก าหนดช าระ ในกรณีที่ผู้ถือสญัญาเบิกใช้สนิเช่ือ และ 

ข5.5.30.2  กระแสเงินสดที่กจิการคาดว่าจะได้รับ ในกรณีที่สนิเช่ือถูกเบิกใช้ 

 

ข5.5.31 การประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนส าหรับภาระผูกพันที่จะให้สินเช่ือของ

กิจการต้องสอดคล้องกับการคาดการณ์การเบิกสินเช่ือของภาระผูกพันที่จะให้สินเช่ือน้ัน เช่น 

พิจารณาสัดส่วนของภาระผูกพันที่จะให้สินเช่ือที่คาดว่าจะถูกเบิกใช้ใน 12 เดือนข้างหน้า

นับต้ังแต่วันที่รายงานเม่ือประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 เดือน

ข้างหน้า และสัดส่วนของภาระผูกพันที่จะให้สินเช่ือที่คาดว่าจะถูกเบิกใช้ตลอดประมาณการ

อายุที่คาดว่าจะเกิดข้ึนของภาระผูกพันที่จะให้สินเช่ือเม่ือประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่

คาดว่าจะเกดิขึ้นตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

ข5.5.32 ส าหรับสัญญาค า้ประกันทางการเงิน กิจการต้องช าระเงินเฉพาะในกรณีที่ลูกหน้ีปฏบัิติผิดสัญญา

ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีการค า้ประกัน ดังน้ันจ านวนเงินสดที่คาดว่าจะ

ไม่ได้รับ คือประมาณการจ่ายเงินชดเชยที่จะจ่ายให้ผู้ถือสัญญาส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตหัก

จ านวนเงินที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากผู้ถือสัญญา ลูกหน้ี หรือบุคคลใด โดยหากสินทรัพย์มี

การค า้ประกันอย่างเตม็จ านวนค่า ประมาณการของจ านวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับส าหรับ
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สัญญาค า้ประกันทางการเงินจะสอดคล้องกับค่าโดยประมาณของจ านวนเงินสดที่คาดว่าจะ

ไม่ได้รับส าหรับสนิทรัพย์ที่มีการค า้ประกนั 

 

ข5.5.33 ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ณ วันที่รายงาน แต่ไม่ได้เป็นสินทรัพย์

ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต้ังแต่เม่ือเร่ิมแรกที่ซ้ือหรือได้มา กิจการต้องวัดมูลค่า 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนโดยใช้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของ

สินทรัพย์กับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตรา

ดอกเบ้ียที่แท้จริงที่ใช้ตอนเร่ิมแรกของสนิทรัพย์ทางการเงินน้ัน การปรับปรุงผลต่างดังกล่าวจะ

ถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลก าไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่า 

 

ข5.5.34 ในการวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่า กระแสเงินสดที่ใช้ส าหรับ

ระบุผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนควรจะสอดคล้องกับกระแสเงินสดที่ใช้ส าหรับการ

ประเมินลูกหน้ีตามสัญญาเช่าตามที่ก  าหนดใน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง สญัญาเช่า  

 

ข5.5.35 กิจการอาจใช้วิธีการที่เหมาะสมในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน หาก

ผลขาดทุนน้ันสอดคล้องกับหลักการในย่อหน้าที่ 5.5.18 ตัวอย่างเช่น การค านวณผลขาดทุน

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีการค้าโดยใช้ตารางการต้ังส ารอง  โดยที่กิจการ

สามารถใช้ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต (ซ่ึงมีการปรับปรุงให้

เหมาะสมตามย่อหน้าที่ ข5.5.51 ถึง ข5.5.52) ส าหรับลูกหน้ีการค้าเพ่ือค านวณผลขาดทุน

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนข้างหน้า หรือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้ นตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินตามความเหมาะสม ตารางการตั้งส ารองเป็น

ตัวอย่างหน่ึงที่สามารถระบุอตัราการกนัส ารองที่คงที่ โดยข้ึนอยู่กบัจ านวนวันที่ค้างช าระหน้ีของ

ลูกหน้ีการค้า (ตัวอย่างเช่น อัตราการกันส ารองร้อยละ 1 หากยังไม่มีการค้างช าระ ร้อยละ 2 

หากค้างช าระไม่เกนิ 30 วัน และร้อยละ 3 หากค้างช าระเกนิกว่า 30 วันแต่ไม่เกิน 90 วัน และ

ร้อยละ 20 หากค้างช าระ 90 ถึง 180 วัน เป็นต้น) ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการกระจายของฐานลูกค้า 

กิจการอาจจะท าการจัดกลุ่มตามความเหมาะสม หากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีตน้ันแสดงให้เหน็ถึงรูปแบบของผลขาดทุนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ในแต่ละกลุ่มลูกค้า ตัวอย่างของหลักเกณฑ์ที่อาจถูกใช้ในการจัดกลุ่มสินทรัพย์ประกอบด้วย 

เขตพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ประเภทของผลิตภัณฑ์ การจัดอันดับความน่าเช่ือถือของลูกค้า 

หลักประกันเงินกู้หรือการประกันสินเช่ือการค้าและประเภทของลูกค้า (เช่น ร้านค้าส่งหรือ

ร้านค้าปลีก) 
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นยิามของการปฏิบติัผดิสญัญา 

 

ข5.5.36 ย่อหน้าที่ 5.5.10 ก าหนดว่า ในการระบุว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินมี

การเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ กจิการต้องพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงจาก

การไม่ช าระเงินตามสญัญาที่เกดิข้ึนนับจากวันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก 

 

ข5.5.37 เม่ือก าหนดนิยามการปฏิบัติผิดสัญญาตามวัตถุประสงค์ของการพิจารณาความเสี่ยงจากการ

ปฏบัิติผิดสัญญาที่เกิดข้ึน กิจการต้องใช้ค านิยามการปฏบัิติผิดสัญญาที่สอดคล้องกับค านิยาม 

ที่ใช้เพ่ือจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตภายในกิจการ ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

และพิจารณาถึงข้อบ่งช้ีเชิงคุณภาพ (ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงทางการเงิน) ตามความเหมาะสม 

อย่างไรก็ตามมีข้อสันนิษฐานที่สามารถโต้แย้งได้ว่าการปฏิบัติผิดสัญญาน้ันจะไม่เกิดข้ึน

หลังจากที่สินทรัพย์ทางการเงินน้ันค้างช าระเกินกว่า 90 วันแล้ว เว้นแต่กิจการจะมีข้อมูลที่มี

ความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่แสดงว่าการปฏิบัติผิดสัญญาในช่วงเวลาที่เกิน

กว่าน้ันมีความเหมาะสมมากกว่า ค านิยามของการปฏิบัติผิดสัญญาที่ใช้ตามวัตถุประสงค์

เหล่านี้ ต้องน าไปใช้กบัเคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมดอย่างสม ่าเสมอ นอกจากว่าข้อมูลที่มีอยู่น้ัน

จะแสดงให้เห็นว่า มีค านิยามการปฏิบัติผิดสัญญาอย่างอื่นที่มีความเหมาะสมกับเคร่ืองมือ

ทางการเงินนั้นๆ มากกว่า 

 

ระยะเวลาในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน 

 

ข5.5.38 อ้างอิงตามย่อหน้าที่ 5.5.20 ระยะเวลานานที่สุดที่ใช้วัดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกดิข้ึนคือ ระยะเวลาสงูสดุตามสญัญาที่กจิการมีความเสี่ยงด้านเครดิต ส าหรับภาระผูกพันที่จะ

ให้สินเช่ือและสัญญาค า้ประกันทางการเงิน คือระยะเวลาสูงสุดตามสัญญาตลอดระยะเวลาที่

กจิการมีภาระผูกพันตามสญัญาในปัจจุบันที่จะขยายสนิเช่ือ 

 

ข5.5.39 อย่างไรกต็าม อ้างองิย่อหน้าที่ 5.5.21 เคร่ืองมือทางการเงินบางประเภทซ่ึงรวมถึงเงินให้สินเช่ือ

และวงเงินมีภาระผูกพัน ซ่ึงกจิการสามารถเรียกร้องให้ช าระเงินคืนและยกเลิกวงเงินภาระผูกพัน

น้ันได้ ไม่ได้จ ากัดให้กิจการได้รับผลขาดทุนด้านเครดิตในช่วงระยะเวลาการแจ้งการยกเลิก

ล่วงหน้าตามสัญญา ตัวอย่างเช่น วงเงินสินเช่ือหมุนเวียน เช่น บัตรเครดิต และวงเงินเบิกเกิน

บัญชี ตามสญัญาน้ันผู้ให้กู้ยืมสามารถยกเลิกวงเงินได้โดยการแจ้งล่วงหน้าเพียงหน่ึงวัน อย่างไร

กต็าม ในทางปฏบัิติผู้ให้กู้ยืมมักจะขยายระยะเวลาการให้เครดิตยาวนานขึ้น และจะยกเลิกวงเงิน

เม่ือความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้กู้ยืมน้ันเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงอาจช้าเกินไปที่จะป้องกันการขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนบางส่วนหรือทั้งหมด เคร่ืองมือทางการเงินมักมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ีซ่ึง

เป็นผลจากลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน วิธีการจัดการเคร่ืองมือทางการเงินและลักษณะ

ของข้อมูลที่สามารถหาได้ซ่ึงบอกถึงการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 
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ข5.5.39.1  เคร่ืองมือทางการเงินน้ันไม่ได้ก าหนดระยะเวลาการช าระเงินหรือโครงสร้างการ

ช าระเงินคืนที่มีระยะเวลาที่แน่นอน และมักมีระยะเวลาการบอกเลิกสัญญาที่สั้น 

(เช่น หน่ึงวัน) 

ข5.5.39.2  ความสามารถในการยกเลิกสญัญานั้นจะไม่ถูกบังคับใช้ในการด าเนินงานตามปกติ

ในการจัดการเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน และสัญญาน้ันอาจถูกยกเลิกก็ต่อเมื่อ

กจิการตระหนักถึงความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพ่ิมสงูข้ึนตามระดับวงเงินที่ได้รับ และ 

ข5.5.39.3 เคร่ืองมือทางการเงินนั้นมีการจัดการแบบเป็นกลุ่ม 

 

ข5.5.40 ในการระบุช่วงเวลาที่กิจการคาดว่าจะเผชิญกับความเสี่ยงด้านเครดิต หากผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนไม่ได้ถูกปรับลดลงโดยการจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตตามปกติของ

กจิการ กจิการควรพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ อาทเิช่น ข้อมูลและประสบการณ์ในอดีตดังน้ี 

ข5.5.40.1 ช่วงระยะเวลาที่กจิการเผชิญกบัความเสี่ยงด้านเครดิตส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน

ที่มีลักษณะเหมือนกนั 

ข5.5.40.2 ระยะเวลาของการปฏบัิติผิดสัญญาที่เกี่ยวข้องซ่ึงเกิดข้ึนกับเคร่ืองมือทางการเงินที่

มีลักษณะคล้ายคลึงกันภายหลังจากการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยง

ด้านเครดิต และ 

ข5.5.40.3 มาตรการการจัดการความเสี่ยงด้านเครดิต ซ่ึงกิจการคาดว่าจะด าเนินการเมื่อ

ความเสี่ยงด้านเครดิตส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินน้ันเพ่ิมสูงข้ึน อาทเิช่น การลด

หรือการยกเลิกวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ 

 

ผลลพัธต์ามค่าความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนกั  

 

ข5.5.41 วัตถุประสงค์ของการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนน้ัน ไม่ใช่เพ่ือการ

ประมาณการสถานการณ์ที่แย่ที่สุดหรือที่ดีที่สุด แต่ทว่าการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิต

ที่คาดว่าจะเกดิข้ึนน้ันควรสะท้อนให้เหน็ถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดผลขาดทุนด้านเครดิต และ

ความน่าจะเป็นที่จะไม่เกิดผลขาดทุนด้านเครดิต แม้ว่าโอกาสที่ผลลัพธ์ส่วนใหญ่จะไม่มีผล

ขาดทุนด้านเครดิตเกดิขึ้นกต็าม 

 

ข5.5.42 ย่อหน้าที่ 5.5.18.1 ก าหนดให้ประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนต้อง

สะท้อนถึงความเป็นกลางและถ่วงน า้หนักด้วยค่าความน่าจะเป็นซ่ึงได้จากการประเมินค่าของ

ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ ในทางปฏบัิติ อาจไม่จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน โดยในบางกรณี 

การใช้แบบจ าลองอย่างง่ายกอ็าจเพียงพอ โดยไม่จ าเป็นจะต้องมีการจ าลองสถานการณ์ที่มาก

เกินจ าเป็น ตัวอย่างเช่น ค่าเฉล่ียผลขาดทุนด้านเครดิตของกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินขนาด

ใหญ่ที่มีลักษณะความเสี่ยงที่คล้ายกันน้ันอาจเป็นค่าประมาณการที่สมเหตุสมผลส าหรับค่า



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

   159 

 

ความน่าจะเป็นถ่วงน า้หนัก ส่วนในสถานการณ์อื่น การก าหนดสถานการณ์จ าลองที่สามารถ

ระบุถึงจ านวนและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดที่เป็นไปได้ รวมทั้งค่าความน่าจะเป็นของ

กระแสเงินสดน้ันอาจเป็นสิ่งจ าเป็น โดยในสถานการณ์ดังกล่าวน้ัน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด

ว่าจะเกดิขึ้นจะต้องสะท้อนถึงผลลัพธอ์ย่างน้อยสองผลลัพธต์ามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 5.5.19 

 

ข5.5.43 ส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน กิจการ

ต้องประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติผิดสัญญาที่เกิดข้ึนกับเคร่ืองมือทางการเงินตลอดช่วง

อายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 

เดือนข้างหน้าน้ันคือส่วนหน่ึงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของ

เคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงจ านวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับตลอดอายุ

เคร่ืองมือทางการเงิน หากเกดิการปฏบัิติผิดสญัญาภายใน 12 เดือนนับจากวันที่รายงาน (หรือ

ช่วงเวลาที่สั้นกว่า หากอายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือทางการเงินน้ันสั้นกว่า 12 เดือน) ถ่วงน า้หนัก

ด้วยความน่าจะเป็นของการปฏบัิติผิดสัญญาที่จะเกิดข้ึน ดังน้ันผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า

จะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า จึงไม่ใช่ทั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ

ของเคร่ืองมือทางการเงินที่คาดการณ์ว่าจะเกิดการปฏบัิติผิดสัญญาในช่วง 12 เดือนข้างหน้า 

หรือจ านวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับที่คาดว่าจะเกดิข้ึนในช่วง 12 เดือนข้างหน้า 

 

มูลค่าของเงินตามเวลา 

 

ข5.5.44 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนต้องถูกคิดลดจนถึงวันที่รายงาน ไม่ใช่ถึงวันที่คาดว่าจะ

เกดิการปฏบัิติผิดสญัญา หรือวันอื่นใด โดยใช้อตัราดอกเบ้ียที่แท้จริงตามสัญญา ซ่ึงถูกก าหนด 

ณ วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกหรือค่าประมาณอัตราดอกเบ้ียที่ใกล้เคียงที่สุด หากเคร่ืองมือทางการ

เงินน้ันมีอัตราดอกเบ้ียผันแปร ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจะถูกคิดลดโดยใช้

อตัราดอกเบ้ียที่แท้จริงในปัจจุบันตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ ข5.4.5 

 

ข5.5.45 ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต้ังแต่เม่ือเร่ิมแรกที่ซ้ือหรือได้มา ผล

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนน้ันจะถูกคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงปรับด้วยความ

เสี่ยงด้านเครดิตซ่ึงได้ถูกก าหนด ณ วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก 

 

ข5.5.46 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าน้ันจะถูกคิดลดโดยใช้

อัตราคิดลดเดียวกับที่ใช้ในการวัดมูลค่าลูกหน้ีตามสัญญาเช่าตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาเช่า  
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ข5.5.47 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับภาระผูกพันที่จะให้สินเช่ือน้ัน ต้องคิดลดด้วย

อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงตามสัญญา หรือค่าประมาณอัตราดอกเบ้ียที่ใกล้เคียงที่สุด ซ่ึงจะถูกใช้

เม่ือมีการรับรู้สนิทรัพย์ทางการเงินที่เกดิข้ึนจากภาระผูกพันที่จะให้สินเช่ือ เพ่ือวัตถุประสงค์ใน

การน าข้อก าหนดเกี่ยวกับการด้อยค่าไปปฏิบัติน้ัน สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการรับรู้หลังจาก

การเบิกใช้ภาระผูกพันที่จะให้สินเช่ือจะถูกจัดว่าเป็นภาระผูกพันที่ต่อเน่ือง แทนที่จะถูกจัดว่า

เป็นเคร่ืองมือทางการเงินใหม่ ดังน้ันผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับสินทรัพย์

ทางการเงินดังกล่าวมีการวัดมูลค่าโดยพิจารณาถึงความเสี่ยงด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกของภาระ

ผูกพันที่จะให้สนิเช่ือ โดยนับจากวันที่ที่กจิการมีภาระผูกพันที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ 

 

ข5.5.48 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนส าหรับสญัญาค า้ประกนัทางการเงิน หรือภาระผูกพันที่

จะให้สินเช่ือหากไม่สามารถก าหนดอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงตามสัญญา อัตราคิดลดที่ใช้ควร

สะท้อนถึงตลาดในปัจจุบันเพ่ือประมาณมูลค่าของเงินตามเวลา รวมถึงความเสี่ยงต่างๆที่อาจมี

ผลต่อกระแสเงินสดเป็นการเฉพาะ โดยความเสี่ยงต่างๆ น้ันจะถูกปรับเข้าไปในอัตราคิดลด

แทนที่การปรับจ านวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับ 

 

ขอ้มูลทีม่ีความสมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุนได ้

     

ข5.5.49 ตามวัตถุประสงค์ของแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี ข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถ

สนับสนุนได้คือข้อมูลที่สามารถหาได้อย่างสมเหตุผล ณ วันที่รายงานโดยไม่ใช้ต้นทุนหรือ

ความพยายามที่มากเกินไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สถานการณ์ในปัจจุบันและการ

คาดการณ์ถึงสภาวะทางเศรษฐกิจในอนาคต ข้อมูลที่หาได้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการรายงานทาง

การเงินถูกพิจารณาว่าเป็นข้อมูลที่สามารถหาได้โดยไม่ใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มาก

เกนิไป 

 

ข5.5.50 กิจการไม่จ าเป็นต้องรวบรวมผลการคาดการณ์สภาวะในอนาคตตลอดช่วงอายุที่คาดไว้ของ

เคร่ืองมือทางการเงิน ระดับการพิจารณาความจ าเป็นในการประเมินผลขาดทุนด้านเครดิตที่

คาดว่าจะเกิดข้ึนน้ันข้ึนอยู่กับความพร้อมของข้อมูลโดยละเอียด โดยที่หากมีการคาดการณ์ใน

ระยะเวลาที่ยาวนานข้ึน ความมีอยู่ของข้อมูลโดยละเอียดน้ันจะลดลงและระดับของการใช้

ดุลพินิจส าหรับการประเมินผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนน้ันจะเพ่ิมขึ้ น การ

ประเมินผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนน้ันไม่จ าเป็นที่จะต้องประเมินโดยละเอียด

ส าหรับช่วงเวลาในอนาคตที่ไกลออกไป โดยช่วงเวลาในอนาคตที่ไกลออกไปน้ัน กิจการอาจใช้

การประมาณค่าช่วงเวลาดังกล่าวจากข้อมูลที่มีอยู่โดยละเอยีดได้ 
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ข5.5.51 กิจการไม่จ าเป็นจะต้องท าการสืบค้นข้อมูลโดยละเอียด แต่ควรพิจารณาถึงข้อมูลทั้งหมดที่มี

ความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้และที่สามารถหาได้โดยไม่ใช้ต้นทุนหรือความ

พยายามที่มากเกินไปและเกี่ยวข้องกับการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดข้ึนซ่ึงรวมถึงผลกระทบของการช าระเงินก่อนครบก าหนด ข้อมูลที่ใช้ควรรวมปัจจัยเฉพาะ

ของผู้กู้ยืม สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป และการประเมินทศิทางทั้งในปัจ จุบันและใน

อนาคต ณ วันที่รายงาน กิจการอาจใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง ซ่ึงอาจเป็นทั้งแหล่งข้อมูลภายใน 

(เฉพาะกิจการ) และแหล่งข้อมูลภายนอก แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้น้ันประกอบไปด้วยข้อมูล

ภายในเกี่ยวกับผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต การจัดอันดับเครดิตภายใน 

ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกิจการอื่นๆ การจัดอันดับเครดิต

ภายนอก รายงานและค่าสถิติต่างๆ ส่วนกิจการที่ ไม่มีแหล่งข้อมูลหรือมีไม่เพียงพอ 

แหล่งข้อมูลเฉพาะกิจการอาจใช้ข้อมูลของธุรกิจในกลุ่มธุรกิจเดียวกันส าหรับเคร่ืองมือทาง

การเงินที่สามารถเปรียบเทยีบกนัได้ (หรือกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินต่างๆ) 

 

ข5.5.52 ข้อมูลในอดีตเป็นสิ่งส าคัญหลักหรือพ้ืนฐานส าหรับการวัดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกดิขึ้น อย่างไรกต็าม กิจการควรปรับปรุงข้อมูลในอดีต เช่น ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก

ประสบการณ์ บนพ้ืนฐานของการสะท้อนสภาวการณ์ในปัจจุบัน และคาดการณ์สภาวการณ์ใน

อนาคตซ่ึงไม่มีผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงเวลาที่ใช้ข้อมูลในอดีตเป็นตัวต้ังต้นจากข้อมูล

ที่สงัเกตได้ตามความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้โดยไม่ใช้ต้นทุนหรือความพยายาม

ที่มากเกนิไป ณ วันที่รายงาน และเพ่ือก าจัดผลกระทบของสถานการณ์น้ันของช่วงเวลาในอดีต

ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดตามสัญญาในอนาคต ในบางกรณีข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผล

และมีข้อสนับสนุนได้ดีที่สุดสามารถเป็นข้อมูลในอดีตที่ไม่จ าเป็นต้องมีการแก้ไขได้ โดยข้ึนอยู่

กับลักษณะของข้อมูลในอดีต และเม่ือค านวณโดยเปรียบเทียบกับสถานการณ์ต่างๆ ณ วันที่

รายงานและคุณลักษณะต่างๆของเคร่ืองมือทางการเงินควรถูกพิจารณา การประมาณการ

เปล่ียนแปลงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนน้ันควรจะถูกสะท้อนและสอดคล้องกับ

ทศิทางการเปล่ียนแปลงของข้อมูลที่หาได้ (เช่น การเปล่ียนแปลงของอัตราการว่างงาน ราคา

อสังหาริมทรัพย์ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ สถานะของการช าระเงิน หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นตัวบ่งช้ี

ถึงผลขาดทุนด้านเครดิตส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน หรือกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและระดับ

ความรุนแรงของความเปล่ียนแปลงเหล่าน้ัน) กจิการควรทบทวนวิธกีารและสมมติฐานต่างๆ ที่

ใช้ในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นประจ า เพ่ือลดความ

แตกต่างระหว่างค่าประมาณและผลขาดทุนด้านเครดิตที่เกดิข้ึนจริง 

 

ข5.5.53 เมื่อใช้ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตเพ่ือประมาณผลขาดทุนด้านเครดิต

ที่คาดว่าจะเกดิข้ึน สิ่งส าคัญคือข้อมูลเกี่ยวกบัอตัราผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตจะถูกน าไปใช้

กับกลุ่มต่างๆ ที่มีลักษณะที่สอดคล้องกับกลุ่มซ่ึงกิจการเอาข้อมูลอัตราผลขาดทุนด้านเครดิต
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ในอดีตมาใช้ ดังน้ันวิธีการที่น าไปปฏิบัติน้ันควรท าให้แต่ละกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินมี

ข้อมูลของผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่สอดคล้องกันภายในกลุ่มของ

สินทรัพย์ทางการเงินมีลักษณะความเสี่ยงที่คล้ายกัน รวมทั้งมีข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องซ่ึงสามารถ

หาได้โดยทั่วไปและสะท้อนถึงสภาวะต่างๆในปัจจุบัน 

 

ข5.5.54 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนควรสะท้อนถึงความคาดหวังของกิจการต่อผลขาดทุน

ด้านเครดิต อย่างไรกต็าม เม่ือพิจารณาถึงข้อมูลทั้งหมดที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถ

สนับสนุน และที่สามารถหาได้โดยไม่ใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไปเพ่ือประมาณผล

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน กิจการควรพิจารณาถึงข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาดซ่ึง

เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินน้ันๆ หรือเคร่ืองมือทางการเงินที่

คล้ายคลึงกนั 

 

หลกัประกนั 

     

ข5.5.55 ตามวัตถุประสงค์ในการวัดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึน การประมาณจ านวนเงินสด

ที่คาดว่าจะไม่ได้รับที่คาดว่าจะเกิดข้ึน ควรค านึงถึงกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจาก

หลักประกัน และการรับประกันด้านเครดิตของสินทรัพย์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเง่ือนไขตาม

สัญญา และกิจการน้ันไม่ได้รับรู้แยกต่างหาก การประมาณจ านวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับ

ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่มีหลักประกันน้ันควรค านึงถึงการคาดการณ์จ านวนและจังหวะ

เวลาของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากการยึดหลักประกันที่หักต้นทุนของการได้มาและการขาย

หลักประกัน โดยไม่ค านึงว่าการยึดทรัพย์น้ันเป็นไปได้หรือไม่ (ซ่ึงกค็ือ ค่าโดยประมาณของ

กระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดข้ึนน้ันจะพิจารณาถึงความน่าจะเป็นของการยึดทรัพย์และกระแส

เงินสดที่เกิดข้ึน) ดังน้ัน การคาดการณ์กระแสเงินสดจึงควรที่จะวิเคราะห์ถึงระยะเวลาในการ

ขายหลักประกนั ซ่ึงอาจจะยาวกว่าอายุของสัญญาด้วย หลักประกันใดๆ ที่ได้จากการยึดทรัพย์

น้ันจะไม่ถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์แยกต่างหากจากเคร่ืองมือทางการเงินที่มีหลักประกัน เว้นแต่ว่า

หลักประกันน้ันเข้าเง่ือนไขการรับรู้เป็นสินทรัพย์ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีหรือ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ 

 

 ผลก าไรและขาดทุน (บทที ่5.6) 

  

ข5.6.1 ยกเว้นในกรณีที่น าย่อหน้าที่ 4.1.8 ไปถือปฏบัิติ สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายที่วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น หากเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

น้ันระบุว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นเพียงการรับช าระเงินต้นและดอกเบ้ียจากจ านวนเงินต้น

คงค้างเท่านั้น และสินทรัพย์การเงินนั้นถือไว้โดยมีรูปแบบการด าเนินธุรกิจเพ่ือวัตถุประสงค์ทั้ง
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ในการรับกระแสเงินสดตามสัญญา และการขายสินทรัพย์ทางการเงิน ให้รับรู้สินทรัพย์ทาง

การเงินที่มีลักษณะดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุนราวกับว่าวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

ในขณะที่สินทรัพย์ทางการเงินนั้นวัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลก าไร

หรือขาดทุน นอกเหนือจากที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตามย่อหน้าที่ 5.6.8 ถึง 5.6.9 ให้รับรู้เป็น

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น โดยเมื่อตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินเหล่านั้นออกจากบัญชี ให้โอน

ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นไปก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงสะท้อน

ให้เหน็ถึงผลก าไรหรือขาดทุนซ่ึงจะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อตัดรายการออกจากบัญชีหาก

สนิทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

 

ข5.6.2 กิจการที่ถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ กับสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่

เป็นตัวเงิน ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

โดยที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ก าหนดให้ก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนของ

สินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นตัวเงิน รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ยกเว้นรายการที่เป็นตัวเงินที่ถูก

ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงของการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (ดูย่อ

หน้าที่ 6.5.10) การป้องกนัความเสี่ยงส าหรับการลงทุนสทุธ ิ(ดูย่อหน้าที่ 6.5.12)  

 

ข5.6.3 หากสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์และหน้ีสินที่เป็นตัวเงินที่ไม่ใช่ตราสาร

อนุพันธ์ มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของการป้องกันความเสี่ยง การเปล่ียนแปลงใน

องค์ประกอบส่วนที่เป็นเงินตราต่างประเทศของเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ันจะแสดงในก าไร

หรือขาดทุน 

 

หนี้ สินทางการเงินทีแ่สดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 

ข5.6.4 เมื่อกิจการก าหนดให้หน้ีสินทางการเงินแสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

จะต้องพิจารณาว่าผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสินต้อง

แสดงในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือไม่ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดหรือเพ่ิมการไม่จับคู่ทางบัญชี  

(accounting mismatch) ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน การไม่จับคู่ทางบัญชี (accounting 

mismatch) จะเกดิหรือเพ่ิมมากข้ึน ถ้าการน าเสนอผลของความเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้าน

เครดิตของหน้ีสินในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นน้ันไปส่งผลให้เกิดความไม่สอดคล้องกันมากขึ้ น

ในก าไรหรือขาดทุน มากกว่าหากน าจ านวนดังกล่าวแสดงในก าไรหรือขาดทุน 
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ข5.6.5 เพ่ือก าหนดว่าหน้ีสินทางการเงินที่ก  าหนดให้แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน กิจการต้องประเมินถึงผลกระทบของความเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของ

หน้ีสนิที่คาดว่าจะเกิดข้ึนว่ามีส่วนช่วยชดเชยก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของ

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน

หรือไม่ การคาดการณ์ดังกล่าวต้องค านึงถึงความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจต่อคุณลักษณะของ

หน้ีสนิ และคุณลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงินอื่นด้วย 

 

ข5.6.6 การก าหนดให้หน้ีสนิทางการเงินแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะก าหนดเมื่อ

มีการรับรู้เมื่อเร่ิมแรกและไม่มีการประเมินใหม่ เพ่ือวัตถุประสงค์ในทางปฏิบัติ กิจการไม่

จ าเป็นต้องระบุสินทรัพย์และหน้ีสินทั้งหมดที่ท  าให้เกิดการไม่จับคู่ทางบัญชีว่าเกิด ณ เวลา

เดียวกัน การเกิดรายการที่ ช้ากว่าอย่างสมเหตุสมผลน้ันอนุญาตที่ท  าหากธุรกรรมใดๆที่

เหลืออยู่ที่คาดว่าจะเกดิข้ึน กจิการต้องถือปฏบัิติอย่างสม ่าเสมอในการก าหนดว่า การแสดงผล

กระทบของความเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสินในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

น้ันก่อให้เกิดหรือเพ่ิมการไม่จับคู่ทางบัญชี (accounting mismatch) ในก าไรหรือขาดทุน

หรือไม่ แต่อย่างไรกต็ามกิจการอาจใช้วิธีการอื่นๆ ที่แตกต่างกันได้เม่ือมีความแตกต่างของ

สภาวะเศรษฐกิจที่สัมพันธ์กับลักษณะของหน้ีสินก าหนดให้แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรหรือขาดทุนกับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงินอื่นๆ บทที่ 8 ของแนวปฏิบัติทางการ

บัญชีฉบับน้ี น้ันก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลในเชิงคุณภาพในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินเกี่ยวกบัวิธกีารที่กจิการใช้ในการก าหนด 

 

ข5.6.7 หากการไม่สามารถจับคู่ทางบัญชีน้ันเกดิข้ึนหรือเพ่ิมมากข้ึน กจิการต้องแสดงการเปล่ียนแปลง

ทั้งหมดในมูลค่ายุติธรรม (ซ่ึงรวมถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิต

ของหน้ีสิน) ในก าไรหรือขาดทุน หากความไม่สอดคล้องน้ันไม่เกิดขึ้ นหรือไม่เพ่ิมมากขึ้ น 

กิจการต้องแสดงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสินในก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 

ข5.6.8 จ านวนที่แสดงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นต้องไม่ถูกโอนไปเป็นก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

อย่างไรกต็าม กจิการอาจโอนผลสะสมของก าไรหรือขาดทุนภายในส่วนของเจ้าของ 

 

ข5.6.9 ตัวอย่างต่อไปน้ีอธิบายถึงสถานการณ์ของการไม่จับคู่ทางบัญชี (accounting mismatch) ที่

เกิดขึ้ นในก าไรหรือขาดทุน ถ้าผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของ

หน้ีสินน้ันแสดงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ธนาคารแห่งหน่ึงปล่อยสินเช่ือให้กับลูกค้าและ

กองทุนต่างๆ ด้วยการขายพันธบัตรที่มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกัน (เช่น จ านวนเงินคงค้าง 

ประวัติการช าระเงินคืน ระยะเวลา และสกุลเงิน) ในตลาด  เง่ือนไขตามสัญญาเงินกู้อนุญาตให้
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ผู้กู้ (ลูกค้าที่ท  าการจ านอง) สามารถจ่ายช าระเงินก่อนครบก าหนดได้ (ซ่ึงเป็นการท าตามภาระ

ผูกพันที่มีต่อธนาคาร) ด้วยการซ้ือพันธบัตรตามมูลค่ายุติธรรมในตลาด และส่งมอบพันธบัตร

น้ันให้กบัธนาคาร จากการที่มีสทิธใินการช าระเงินคืนก่อนครบก าหนดตามสัญญา หากคุณภาพ

เครดิตของพันธบัตรน้ันด้อยลงหรือแย่ลง (ดังน้ันมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินของธนาคารจะ

ลดลง) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ให้กู้ของธนาคารจะลดลงตามด้วย การเปล่ียนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์น้ันจะสะท้อนให้เหน็ถึงสิทธิตามสัญญาของลูกค้าในการจ่ายช าระ

คืนสนิเช่ือจ านองก่อนถึงก าหนดได้ด้วยการซ้ือพันธบัตรตามมูลค่ายุติธรรม (ที่มีมูลค่าลดลงใน

ตัวอย่างน้ี) และส่งมอบพันธบัตรน้ันให้กับธนาคารที่รับจ านอง ดังน้ันผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงความเสี่ยงด้านสินเครดิตของหน้ีสิน (พันธบัตร) จะเป็นสิ่งชดเชยก าไรหรือ

ขาดทุน ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน (สินเช่ือ) 

โดยหากผลกระทบของความเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสินน้ันแสดงในก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะท าให้เกิดการไม่จับคู่ทางบัญชี (accounting mismatch) ในก าไรหรือ

ขาดทุน ดังน้ันธนาคารที่รับจ านองจึงถูกก าหนดให้ต้องแสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ของหน้ีสนิทางการเงิน (ซ่ึงรวมถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของ

หน้ีสนิด้วย) ในก าไรและขาดทุน 

 

ข5.6.10 ตัวอย่างในย่อหน้าที่ ข5.6.9 น้ันมีความเกี่ยวเน่ืองระหว่างผลกระทบของการเปล่ียนแปลงใน

ความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสินและการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทาง

การเงิน (ซ่ึงเป็นผลลัพธ์ของสิทธิตามสัญญาของลูกค้าในการจ่ายช าระคืนสินเช่ือก่อนก าหนด

ด้วยการซ้ือพันธบัตรตามมูลค่ายุติธรรม และส่งมอบพันธบัตรน้ันให้กับธนาคาร) อย่างไรก็

ตามการไม่จับคู่ทางบัญชี (accounting mismatch) น้ันอาจเกิดกับข้ึนได้ในกรณีที่ไม่มีความ

เกี่ยวเน่ืองกนั 

 

ข5.6.11 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการน าย่อหน้าที่ 5.6.5 และ 5.6.6 มาปฏิบัติ การไม่จับคู่ทางบัญชี

(accounting mismatch) น้ันไม่ได้เกิดจากวิธีการวัดมูลค่าที่กิจการใช้ในการก าหนดผลกระทบ

ของการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสินเท่าน้ัน การไม่จับคู่ทางบัญชี 

(accounting mismatch) ในก าไรหรือขาดทุนน้ันจะเกิดขึ้ นกต่็อเมื่อ ผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสิน (ตามที่ระบุไว้ในบทที่ 8 ของแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีฉบับน้ี) น้ันถูกคาดการณ์เพ่ือชดเชยการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

เคร่ืองมือทางการเงินอื่น การไม่สามารถจับคู่ทางบัญชีอันเน่ืองมาจากวิธีการวัดมูลค่าแต่เพียง

อย่างเดียว (เช่น เกิดจากการที่กิจการน้ันไม่แยกการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิต

ของหน้ีสินออกจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมอื่นๆ)  น้ันไม่ส่งผลกระทบต่อการ

ก าหนดตามย่อหน้าที่ 5.6.5 และ 5.6.6 เช่น กิจการน้ันอาจไม่แยกการเปล่ียนแปลงของความ

เสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิออกจากการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หากกิจการ
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น้ันแสดงผลกระทบของทั้งสองปัจจัยรวมกนัในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น การไม่สามารถจับคู่ได้

น้ันอาจเกดิข้ึนเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านสภาพคล่องน้ันอาจรวมอยู่ในการวัด

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินของกิจการและการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรม

ทั้งหมดของสินทรัพย์น้ันแสดงในก าไรและขาดทุน แต่อย่างไรกต็ามการไม่สามารถจับคู่ทาง

บัญชีน้ันเกิดจากการวัดมูลค่าที่ไม่ชัดเจน ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ชดเชยกันตามที่อธิบายไว้ในย่อ

หน้าที่ ข5.6.5 และจะไม่ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาตามย่อหน้าที่ 5.6.5 และ 5.6.6  

 

ค าจ ากัดความของ “ความเสีย่งดา้นเครดิต” (ย่อหนา้ที ่5.6.5 และ 5.6.6) 

  

ข5.6.12 บทที่ 8 ของแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี ระบุว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเป็น “ความเสี่ยงที่

ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมีต่อเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงส่งผลให้อีกฝ่ายหน่ึงขาดทุนทางการเงินจากการ

ไม่ปฏบัิติตามภาระผูกพัน” ข้อก าหนดตามย่อหน้าที่ 5.6.5.1 น้ันเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ผู้

ออกน้ันอาจไม่ปฏบัิติตามภาระผูกพันน้ัน โดยไม่มีความจ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกบัความน่าเช่ือถือ

ด้านเครดิตของผู้ออก ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่กิจการออกหน้ีสินที่เหมือนกันทั้งที่มีสินทรัพย์ค า้

ประกนัและไม่มีสนิทรัพย์ค า้ประกัน ความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสินทั้งสองน้ันจะแตกต่างกัน 

แม้ว่ามีผู้ออกคนเดียวกันกต็าม หน้ีสินที่มีสินทรัพย์ค า้ประกันจะมีความเสี่ยงด้านเครดิตของ

น้อยกว่าหน้ีสินที่ไม่มีสินทรัพย์ค า้ประกัน ความเสี่ยงด้านเครดิตส าหรับหน้ีสินที่มีสินทรัพย์ค า้

ประกนัอาจเข้าใกล้ศูนย์กไ็ด้ 

 

ข5.6.13 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการน าย่อหน้าที่ 5.6.5.1 มาปฏบัิติ ความเสี่ยงด้านเครดิตน้ันแตกต่างจาก

ความเสี่ยงของผลการด าเนินงานจากสินทรัพย์ที่ระบุไว้ ความเสี่ยงของผลการด าเนินงานจาก

สนิทรัพย์ที่ระบุไว้ไม่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่กิจการไม่สามารถยกเลิกภาระผูกพันบางอย่างได้ 

แต่ว่าเกี่ยวกับความเสี่ยงที่รายการสินทรัพย์ใดๆ หรือกลุ่มสินทรัพย์น้ันจะมีผลประกอบการ

ขาดทุน (หรือขาดทุนอย่างมาก) 

 

ข5.6.14 ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นความเสี่ยงจากผลการด าเนินการของสนิทรัพย์ที่ระบุไว้  

ข5.6.14.1  หน้ีสินที่มีลักษณะเช่ือมต่อหน่วย (unit-linking feature) โดยที่จ านวนเงินจาก 

ผู้ลงทุนถูกก าหนดจากผลการด าเนินงานของสินทรัพย์ที่ระบุไว้ หน้ีสินที่ มี

ลักษณะการเช่ือมต่อหน่วย  (unit-linking feature) ที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่า

ยุติธรรมถือเป็นความเสี่ยงของผลการด าเนินงานจากสินทรัพย์ที่ระบุไว้ไม่ใช่

ความเสี่ยงด้านเครดิต 

ข5.6.14.2    หน้ีสินที่ออกโดยกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงมีลักษณะดังต่อไปน้ี เป็น

กิจการที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแยกต่างหากท าให้สินทรัพย์ของกิจการมี

การกันไว้เพ่ือผลประโยชน์ของนักลงทุนโดยเฉพาะ ถึงแม้จะอยู่ในสภาวะที่
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ล้มละลาย กิจการไม่สามารถท าธุรกรรมอื่นๆ และสินทรัพย์ของกิจการน้ันไม่

สามารถน าไปจ านอง จ านวนเงินดังกล่าวจะเป็นของนักลงทุนในกรณีที่สินทรัพย์

ได้กันไว้ส าหรับสินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้เท่าน้ัน ดังน้ันการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินน้ันสะท้อนการเปล่ียนแปลงมูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรัพย์ ผลอนัเนื่องมาจากผลการด าเนินงานของสนิทรัพย์ส าหรับ

มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิจัดเป็นความเสี่ยงของผลการด าเนินงานจากสินทรัพย์ที่

ระบุไว้ ไม่ใช่ความเสี่ยงด้านเครดิต 

 

การประเมนิผลกระทบของการเปลีย่นแปลงในความเสีย่งดา้นเครดิต 

 

ข5.6.15 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการน าย่อหน้าที่ 5.6.5.1 มาปฏิบัติ กิจการสามารถประมาณจ านวนเงิน

ของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของ

ความเสี่ยงด้านเครดิตด้วยวิธใีดวิธหีน่ึงดังน้ี 

ข5.6.15.1  เป็นจ านวนเงินของการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมที่ไม่ได้เกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของสภาวะตลาดที่ท  าให้ความเสี่ยงด้านตลาดเพ่ิมข้ึน (ดูย่อหน้าที่ 

ข5.6.16 และ ข5.6.17) หรือ 

ข5.6.15.2   ใช้วิธกีารอื่นซ่ึงกจิการเช่ือว่าวิธน้ัีนสามารถแสดงจ านวนเงินของการเปล่ียนแปลง

ในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิที่เกิดจากเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตได้

อย่างน่าเช่ือถือ 

  

ข5.6.16 การเปล่ียนแปลงในสภาวะตลาดที่ท  าให้ความเสี่ยงด้านตลาดเพ่ิมข้ึนรวมถึงการเปล่ียนแปลง

อตัราดอกเบี้ ยอ้างองิ ราคาของเคร่ืองมือทางการเงินของกิจการอื่น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อัตรา

แลกเปล่ียนต่างประเทศ หรือดัชนีราคาหรือดัชนีอตัรา 

 

ข5.6.17 ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาดที่ มีผลต่อหน้ีสินอย่างมีนัยส าคัญ เป็นการ

เปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียที่สังเกตได้ (อัตราอ้างอิง) จ านวนเงินที่กล่าวตามย่อหน้าที่ ข

5.6.15.1 สามารถประมาณได้ดังต่อไปนี้  

ข5.6.17.1  ข้ันที่หน่ึงกิจการต้องค านวณอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของหน้ีสิน ณ วันเร่ิม

รอบระยะเวลา โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินและกระแสเงินสดตามสัญญา

ของหน้ีสิน ณ วันเร่ิมรอบระยะเวลา โดยหักจากอัตราผลตอบแทนของอัตรา

ดอกเบ้ียที่สังเกตได้ (อัตราอ้างอิง) ณ วันเร่ิมรอบระยะเวลา เพ่ือให้ตรงกับ

องค์ประกอบเฉพาะของอตัราผลตอบแทนที่แท้จริงของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น 

ข5.6.17.2  ขั้นต่อไปกิจการต้องค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของหน้ีสินโดยใช้

กระแสเงินสดตามสัญญาของหน้ีสิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา และอัตราคิดลด
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เท่ากับผลรวมของ (1) อัตราดอกเบ้ียที่สังเกตได้ (อัตราอ้างอิง) ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลา และ (2) ส่วนประกอบเฉพาะของอัตราตอบแทนที่แท้จริงของ

เคร่ืองมือทางการเงินน้ัน ตามที่พิจารณาในย่อหน้าที่ ข5.6.17.1 

ข5.6.17.3  ความแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสิน ณ วันสิ้นระยะเวลาและจ านวน

เงินที่ประมาณได้ตามย่อหน้าที่ ข5.6.17.2  เป็นการเปล่ียนแปลงของมูลค่า

ยุติธรรมที่ไม่ได้เกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบ้ียที่สังเกตได้ (อัตรา

อ้างองิ) กจิการต้องแสดงจ านวนเงินดังกล่าวในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามย่อ

หน้าที่ 5.6.5.1 

 

ข5.6.18 ตัวอย่างในย่อหน้าที่ ข5.6.17 สมมติว่า การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมที่มาจากปัจจัย

อื่นๆ นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตหรือการเปล่ียนแปลงในอัตรา

ดอกเบ้ียที่สังเกตได้ (อัตราอ้างอิง) มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญ จะถือว่าวิธีการน้ีไม่

เหมาะสม ถ้าการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมมาจากปัจจัยอื่นๆอย่างมีนัยส าคัญ ในกรณี

ดังกล่าว กจิการจ าเป็นต้องใช้วิธอีื่นที่จะประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยง

ด้านเครดิตของหน้ีสินได้อย่างน่าเช่ือถือ (ดูย่อหน้าที่ ข5.6.15.2) เช่น ในกรณีที่มีเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่มีตราสารอนุพันธ์แฝง การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์

แฝงจะไม่รวมในจ านวนเงินที่แสดงในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ตามย่อหน้าที่ 5.6.5.1 

 

ข5.6.19 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม วิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมที่กิจการใช้ในการพิจารณาสัดส่วนการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิต

น้ัน กิจการต้องใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่มีความเกี่ยวข้องให้มากที่สุดและใช้ข้อมูลที่ไม่

สามารถสงัเกตได้ให้น้อยที่สดุ 

 

การบญัชีป้องกนัความเสีย่ง (บทที ่6) 

 

เครือ่งมือป้องกนัความเสีย่ง (บทที ่6.2) 

 

ตราสารทีเ่ขา้เงือ่นไขเป็นเครือ่งมือป้องกนัความเสีย่ง 

 

ข6.2.1 ตราสารอนุพันธซ่ึ์งแฝงในสญัญาแบบผสมซ่ึงไม่บันทกึบัญชีเป็นรายการแยกต่างหาก กิจการไม่

สามารถก าหนดให้ตราสารอนุพันธแ์ฝงดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยง 

 

ข6.2.2 ตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออกน้ันไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินของกิจการ 

ดังน้ันกจิการจึงไม่สามารถก าหนดเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยง 

. 
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ข6.2.3 ส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ องค์ประกอบของความ

เสี่ยงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ ์

ต้องถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

 

สญัญาสิทธิทีกิ่จการเป็นผูอ้อก 

 

ข6.2.4 แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้จ ากัดสถานการณ์ที่กิจการอาจก าหนดให้ตราสารอนุพันธ์

ซ่ึงวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง ยกเว้น

สัญญาสิทธิที่กิจการเป็นผู้ออก (written options) บางประเภท สัญญาสิทธิที่กิจการเป็นผู้ออก 

(written options) น้ันไม่เข้าเง่ือนไขเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง เว้นแต่ก าหนดให้สัญญา

สิทธิดังกล่าวหักกลบกับสัญญาสิทธิที่กิจการได้ซ้ือมา (purchased options) รวมถึงสัญญาสิทธิ

ที่แฝงในเคร่ืองมือทางการเงินอื่น (ตัวอย่างเช่น การออกสัญญาสิทธิที่จะซ้ือเพ่ือป้องกันความ

เสี่ยงในหน้ีสนิที่อาจถูกเรียกช าระคืนก่อนครบก าหนด) 

 

การก าหนดเครือ่งมือป้องกนัความเสีย่ง 

 

ข6.2.5 ส าหรับการป้องกนัความเสี่ยงนอกเหนือจากการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ เม่ือกิจการก าหนดสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสาร

อนุพันธ์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง 

กจิการอาจก าหนดให้ทั้งหมดของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง

ทั้งหมดหรือก าหนดเป็นสดัส่วนกไ็ด้ 

 

ข6.2.6 เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงรายการใดรายการหน่ึงอาจถูกก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกัน

ความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงมากกว่าหน่ึงความเสี่ยงกไ็ด้  โดยต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ว่า มี

การก าหนดเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงกับฐานะความเสี่ยงที่แตกต่างกันของ

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ซ่ึงรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวสามารถมี

ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงที่แตกต่างกนัได้ 
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รายการทีม่ีการป้องกนัความเสีย่ง (บทที ่6.3) 

 

รายการทีเ่ขา้เงือ่นไขเป็นรายการทีม่ีการป้องกนัความเสีย่ง 

 

ข6.3.1    กิจการไม่สามารถก าหนดให้สัญญาผูกมัดเพ่ือซ้ือธุรกิจในการรวมธุรกิจ เป็นรายการที่มีการ

ป้องกนัความเสี่ยง  ยกเว้นความเสี่ยงที่เกดิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจาก

ความเสี่ยงอื่นๆ ไม่สามารถระบุและวัดมูลค่าได้อย่างเฉพาะเจาะจง  ซ่ึงความเสี่ยงอื่นๆ 

เหล่าน้ันถือเป็นความเสี่ยงทั่วไปในการด าเนินธุรกจิ 

 

ข6.3.2    เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียไม่สามารถถือเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่า

ยุติธรรม  เน่ืองจากวิธีส่วนได้เสียน้ันจะรับรู้ก าไรหรือขาดทุนของกิจการที่ไปลงทุนตามสัดส่วน

การลงทุนในก าไรหรือขาดทุน แทนที่จะเป็นการรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิน

ลงทุน  ด้วยเหตุผลเดียวกัน เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่น ามาจัดท างบการเงินรวมกไ็ม่สามารถ

ถือเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมเช่นกัน  เน่ืองจากในการจัดท างบ

การเงินรวมน้ันกิจการรับรู้ก าไรหรือขาดทุนของบริษัทย่อยในก าไรหรือขาดทุน  แทนที่จะเป็น

การรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน  ซ่ึงจะแตกต่างจากการป้องกันความ

เสี่ยงของเงินลงทุนสทุธใินการด าเนินงานในต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการป้องกันความเสี่ยงในอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ไม่ใช่เป็นการป้องกันความเสี่ยงของการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุน 

 

ข6.3.3    ย่อหน้าที่ 6.3.4 อนุญาตให้กิจการก าหนดรายการซ่ึงเป็นการรวมกันของฐานะเปิดต่อความ

เสี่ยงและตราสารอนุพันธ์ ให้เป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงส าหรับฐานะเปิดต่อความ

เสี่ยงโดยรวม (hedged items aggregated exposures) เม่ือมีการก าหนดรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยงดังกล่าว กจิการต้องประเมินว่า ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงโดยรวมน้ันได้รวมฐานะเปิด

ต่อความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์ที่ก่อให้เกิดฐานะเปิดต่อความเสี่ยงรวมที่แตกต่าง โดยมีการ

จัดการราวกับเป็นฐานะเปิดต่อความเสี่ยงใดความเสี่ยงหน่ึง (หรือกลุ่มความเสี่ยง) เป็นการ

เฉพาะหรือไม่ กรณีดังกล่าว กิจการอาจก าหนดรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเป็นแบบ

ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงโดยรวม (aggregated exposures) กไ็ด้ ตัวอย่างเช่น  

ข6.3.3.1  กจิการอาจป้องกนัความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของราคา (ราคาซ้ือเป็นสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ) ส าหรับการซ้ือกาแฟที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระยะเวลา 15 

เดือนโดยใช้สัญญาล่วงหน้าส าหรับกาแฟที่มีระยะเวลาของสัญญา 15 เดือน 

กจิการสามารถพิจารณาว่าการซ้ือกาแฟที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่และสัญญาล่วงหน้า

ส าหรับกาแฟดังกล่าว เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากเงินตราต่างประเทศสกุลดอลลาร์

สหรัฐจ านวนคงที่ในอีก 15 เดือนข้างหน้า เพ่ือก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ในการ
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จัดการความเสี่ยง (กล่าวคือ เป็นเหมือนกระแสเงินสดจ่ายในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ

จ านวนคงที่ในระยะเวลาอกี 15 เดือนข้างหน้านั่นเอง) 

ข6.3.3.2  กิจการอาจป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตลอดอายุ

สัญญาของหน้ีสินสกุลเงินตราต่างประเทศที่มีอัตราดอกเบ้ียคงที่ 10 ปี อย่างไรก็

ตาม กิจการยอมรับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียคงที่ในสกุลเงินที่ใช้ในการ

ด าเนินงานส าหรับระยะสั้นถึงกลางเท่าน้ัน (กล่าวคือ สองปี) และความเสี่ยงจาก

อตัราดอกเบ้ียลอยตัวในสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานส าหรับระยะเวลาที่เหลือจน

ครบก าหนด ทุกสองปี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาตามสัญญา (กล่าวคือมีการต่ออายุ

ทุกสองปี) กิจการจะด าเนินการเพ่ือปรับให้เป็นอัตราดอกเบ้ียคงที่ในอีกสองปี

ข้างหน้า (ถ้าระดับของดอกเบ้ียส่งผลให้กิจการพิจารณาว่าควรก าหนดให้เป็น

อัตราดอกเบ้ียคงที่)  ในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการอาจเข้าท าสัญญาแลกเปล่ียน

อัตราดอกเบ้ียจากอัตราดอกเบ้ียคงที่เป็นอัตราดอกเบ้ียลอยตัวและแลกเปล่ียน

สกุลเงินโดยมีอายุสัญญา 10 ปี (10-year fixed-to-floating cross-currency 

interest rate swap) โดยเปล่ียนจากหน้ีสินสกุลเงินต่างประเทศอัตราดอกเบ้ียคงที่

เป็นหน้ีสินในสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานอัตราดอกเบ้ียลอยตัว  ซ่ึงสัญญา

ดังกล่าวทับซ้อนกับสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียในระยะเวลา 2 ปี ใน

ระยะเวลา 2 ปีน้ันจึงเกดิเป็นหน้ีสนิสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานจากหน้ีสินอัตรา

ดอกเบ้ียลอยตัวเป็นอัตราดอกเบ้ียคงที่ ในแง่ของวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดการ

ความเสี่ยง ผลลัพธ์สุทธิของหน้ีสินในสกุลเงินตราต่างประเทศอัตราดอกเบ้ียคงที่

และสญัญาการแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียคงที่เป็นอตัราดอกเบ้ีย

ลอยตัวและแลกเปล่ียนสกุลเงินอายุสัญญา 10 ปี จะเท่ากับการมีหน้ีสินในสกุล

เงินที่ใช้ในการด าเนินงานอตัราดอกเบ้ียลอยตัวระยะเวลา 10 ปี  

 

ข6.3.4 เม่ือก าหนดรายการที่ มีการป้องกันความเสี่ยงส าหรับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงโดยรวม 

(aggregated exposures) กิจการต้องพิจารณาผลกระทบรวมจากรายการซ่ึงประกอบกันเป็น

ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงโดยรวมเพ่ือวัตถุประสงค์ในการประเมินประสิทธิผลของการป้องกัน

ความเสี่ยงและวัดมูลค่าความไม่มีประสทิธผิลของการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรกต็าม 

รายการซ่ึงประกอบกันเป็นฐานะเปิดต่อความเสี่ยงโดยรวมยังคงต้องบันทึกบัญชีแยกจากกัน 

ตัวอย่างเช่น 

ข6.3.4.1  รับรู้ตราสารอนุพันธ์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความเสี่ยงโดยรวม เป็นสินทรัพย์หรือ

หน้ีสนิแยกต่างหากโดยวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม และ 

ข6.3.4.2 ถ้าความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงถูกก าหนดข้ึนระหว่างรายการซ่ึง

ประกอบกันเป็นฐานะเปิดต่อความเสี่ยงโดยรวม วิธีซ่ึงรวมตราสารอนุพันธ์เป็น

ส่วนหน่ึงของฐานะเปิดต่อความเสี่ยงโดยรวมต้องสอดคล้องกับการก าหนดตรา
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สารอนุพันธ์ดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง ณ ระดับของฐานะเปิดต่อ

ความเสี่ยงโดยรวม ตัวอย่างเช่น ถ้ากิจการแยกส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า

ของตราสารอนุพันธ์จากส่วนที่ก  าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงส าหรับ

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงระหว่างรายการซ่ึงประกอบกันเป็นฐานะ

เปิดต่อความเสี่ยงโดยรวม กิจการกต้็องแยกส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า

เม่ือจะต้องรวมตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงอัน

เป็นส่วนหน่ึงของฐานะเปิดต่อความเสี่ยงโดยรวม มิฉะน้ัน ความเสี่ยงโดยรวม

จะต้องรวมเอาตราสารอนุพันธเ์ข้าไว้ทั้งหมดหรือตามสดัส่วนของตราสารอนุพันธ์ 

 

ข6.3.5 ย่อหน้าที่ 6.3.6 ก าหนดว่า ในงบการเงินรวม ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศของรายการที่คาดการณ์ไว้ซ่ึงเป็นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีความเป็นไป

ได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดข้ึน อาจเข้าเง่ือนไขเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงิน

สดได้ โดยมีเง่ือนไขว่ารายการดังกล่าวต้องอยู่ในรูปของสกุลเงินใดๆ ที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้ใน

การด าเนินงานของกจิการที่เข้าท ารายการดังกล่าว และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศนั้นต้องส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนรวม ส าหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว กิจการ

ที่กล่าวถึงอาจเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมการงาน หรือสาขา กไ็ด้  หาก

ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของรายการระหว่างกันที่คาดการณ์ไว้ไม่มี

ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนรวม รายการระหว่างกันดังกล่าวกไ็ม่ถือว่าเข้าเง่ือนไขเป็ น

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ซ่ึงโดยปกติ ได้แก่ การจ่ายค่าสิทธิ การจ่ายดอกเบ้ีย หรือ

การจ่ายค่าบริหารจัดการ ซ่ึงมีการคิดค่าบริการระหว่างบริษัทในกลุ่ม  เว้นแต่รายการดังกล่าว

จะเกี่ยวข้องกบับุคคลภายนอก แต่หากความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ

รายการระหว่างกันที่คาดการณ์ไว้มีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนรวม  รายการระหว่างกัน

ดังกล่าวจะถือว่าเข้าเง่ือนไขเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น การซ้ือหรือขาย

สินค้าที่คาดการณ์ไว้ระหว่างบริษัทในกลุ่ม โดยที่สินค้าดังกล่าวจะมีการขายต่อบุคคลภายนอก 

ในท านองเดียวกัน รายการระหว่างกันที่คาดการณ์ไว้ที่เป็นการขายอาคารและอุปกรณ์ระหว่าง

บริษัทในกลุ่มซ่ึงเป็นผู้ผลิตให้แก่อกีบริษัทหน่ึงในกลุ่มซ่ึงจะใช้ประโยชน์จากอาคารและอุปกรณ์

น้ันในการด าเนินธุรกจิ รายการดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนรวมได้ ซ่ึงอาจเกิด

จากการคิดค่าเสื่อมราคาที่เกิดข้ึนจากการใช้สินทรัพย์น้ัน และจ านวนที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกของ

สนิทรัพย์ถาวรอาจเปล่ียนแปลงไปหากรายการระหว่างกนัที่คาดการณ์ไว้น้ันเป็นสกุลเงินใดๆ ที่

ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกจิการที่ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 

 

ข6.3.6 หากการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่คาดการณ์ไว้ซ่ึงเป็นรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้อง

กันที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดข้ึนเข้าเง่ือนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ผล

ก าไรหรือขาดทุนใดๆ ต้องรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือตัดออกจากก าไรขาดทุน
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เบ็ดเสร็จอื่นตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 6.5.10 ในรอบระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือในรอบ

ระยะเวลาที่ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนรวม 

 

การก าหนดรายการทีม่ีการป้องกนัความเสีย่ง 

 

ข6.3.7 การก าหนดส่วนประกอบของรายการเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ทั้งน้ีส่วนประกอบ

ของรายการน้ันเป็นส่วนหน่ึงของรายการทั้งหมด ดังน้ันส่วนประกอบของรายการจึงสะท้อน

เพียงความเสี่ยงบางส่วนของรายการซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความเสี่ยงหรือสะท้อนความเสี่ยง

เพียงบางกรณี (ตัวอย่างเช่น เมื่อก าหนดเพียงสดัส่วนหน่ึงของรายการ เป็นต้น) 

 

องค์ประกอบของความเสีย่ง 

 

ข6.3.8    เพ่ือเข้าเง่ือนไขเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง องค์ประกอบความเสี่ยงต้องเป็น

องค์ประกอบของรายการทางการเงินหรือหรือรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินที่สามารถระบุ

องค์ประกอบได้แยกต่างหาก และการเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดหรือมูลค่ายุติธรรมของ

รายการอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงขององค์ประกอบของความเสี่ยงต้องสามารถวัดมูลค่า

ได้อย่างน่าเช่ือถือ 

 

ข6.3.9 เม่ือระบุองค์ประกอบของความเสี่ยงที่เข้าเง่ือนไขเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง กิจการ

ต้องประเมินองค์ประกอบของความเสี่ยงดังกล่าวในบริบทของโครงสร้างตลาดที่เฉพาะเจาะจง

ต่อความเสี่ยงหรือกลุ่มความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและในที่ซ่ึงกจิกรรมป้องกันความเสี่ยงเกิดข้ึน การ

ตัดสนิใจดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการประเมินข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องซ่ึงจะแตกต่าง

กนัไปตามความเสี่ยงและตลาด 

 

ข6.3.10  เม่ือก าหนดองค์ประกอบของความเสี่ยงเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง กิจการต้อง

พิจารณาว่าองค์ประกอบของความเสี่ยงได้ถูกระบุอย่างชัดเจนในสัญญา (องค์ประกอบของ

ความเสี่ยงที่ระบุตามสญัญา) หรือบอกเป็นนัยโดยเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ายุติธรรมหรือกระแส

เงินสดของรายการ (องค์ประกอบของความเสี่ยงที่ไม่ได้ระบุตามสัญญา) องค์ประกอบของ

ความเสี่ยงที่ไม่ได้ระบุตามสัญญาสามารถเกี่ยวข้องกับรายการที่ไม่เป็นสัญญา (ตัวอย่างเช่น 

รายการที่คาดการณ์ไว้) หรือสัญญาที่ไม่ระบุองค์ประกอบอย่างชัดเจน (ตัวอย่างเช่น สัญญา

ผูกมัดที่ก  าหนดราคาเพียงราคาเดียวแทนที่จะก าหนดเป็นสูตรการค านวณราคาซ่ึงอ้างอิงข้อมูล

ที่หลากหลาย) ตัวอย่างเช่น 

ข6.3.10.1  กจิการ ก มีสญัญาระยะยาวเพ่ือซ้ือแกส๊ธรรมชาติซ่ึงใช้สตูรค านวณราคาที่ระบุตาม

สญัญาโดยอ้างองิจากสนิค้าโภคภัณฑแ์ละปัจจัยอื่น (ตัวอย่างเช่น น า้มัน น า้มันเตา 



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

   174 

 

และองค์ประกอบอื่น เช่น ค่าขนส่ง) กิจการ ก ป้องกันความเสี่ยงองค์ประกอบ

ของน ้ามันในสัญญาซ้ือดังกล่าวโดยใช้สัญญาซ้ือขายน ้ามันล่วงหน้า เน่ืองจาก

องค์ประกอบของน ้ามันถูกระบุในข้อก าหนดและเง่ือนไขตามสัญญาซ้ือ ดังน้ัน

องค์ประกอบของความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่ถูกระบุตามสัญญา อย่างไรกต็ามจากสูตร

การค านวณราคา กิจการ ก สรุปได้ว่าความเสี่ยงของราคาน า้มันสามารถระบุแยก

ได้ต่างหาก โดยมีราคาตลาดของสัญญาซ้ือขายน ้ามันล่วงหน้าในเวลาเดียวกัน 

กิจการ ก จึงสรุปได้ว่าความเสี่ยงของราคาน ้ามันสามารถวัดมูลค่าได้อย่าง

น่าเ ช่ือถือ ดัง น้ันความเสี่ ยงของราคาน ้า มันในสัญญาซ้ือจึงสามารถเป็น

องค์ประกอบของความเสี่ยงที่เข้าเง่ือนไขในการก าหนดเป็นรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยง 

ข6.3.10.2  กิจการ ข ท าการป้องกันความเสี่ยงในการซ้ือกาแฟล่วงหน้าโดยพิจารณาจากการ

คาดการณ์การผลิตของกิจการ การป้องกันความเสี่ยงจะเร่ิมและด าเนินการเป็น

ระยะเวลาไม่เกนิ 15 เดือน ก่อนการส่งมอบสนิค้าที่คาดการณ์ไว้ กจิการ ข ได้เพ่ิม

ปริมาณกาแฟที่ป้องกันความเสี่ยงตามกาลเวลา (ตามวันที่ส่งมอบ) โดยกิจการ ข 

ใช้สญัญา 2 ประเภท ในการจัดการความเสี่ยงในราคากาแฟ 

1)  สญัญาซ้ือขายกาแฟในตลาดล่วงหน้า และ 

2)  สญัญาซ้ือกาแฟอาราบิก้าจากโคลัมเบียโดยส่งมอบมายังโรงงานที่ระบุ

ไว้ สัญญาน้ีก าหนดราคากาแฟต่อตันโดยใช้สูตรการค านวณราคา ซ่ึง

ค านวณจากราคาตามสัญญาซ้ือขายกาแฟในตลาดล่วงหน้ารวมกับ

ราคาส่วนแตกต่างคงที่และค่าบริการขนส่งผันแปร สัญญาซ้ือกาแฟ

เป็นสัญญาที่มีภาระโดยกิจการ ข ที่จะต้องรับภาระให้มีการส่งมอบ

กาแฟเกดิขึ้นจริง  

การเข้าท าสัญญาสั่งซ้ือกาแฟส าหรับการส่งมอบที่เกี่ยวข้องกับฤดูเกบ็เกี่ยวใน

ปัจจุบันอนุญาตให้กจิการ ข ก าหนดราคาส่วนต่างระหว่างคุณภาพจริงของกาแฟที่

ซ้ือ (กาแฟอาราบิก้าจากโคลัมเบีย) กับคุณภาพมาตรฐานที่เป็นเกณฑ์อ้างอิงของ

สัญญาซ้ือขายในตลาดล่วงหน้าเป็นราคาคงที่ อย่างไรกต็ามส าหรับการส่งมอบที่

เกี่ยวข้องกบัฤดูเกบ็เกี่ยวถัดไป ตลาดยังไม่เปิดให้ท าสัญญาการสั่งซ้ือกาแฟ ดังน้ัน

ราคาส่วนต่างดังกล่าวจึงไม่สามารถก าหนดได้ กิจการ ข ใช้สัญญาการซ้ือขาย

กาแฟในตลาดล่วงหน้าในการป้องกันความเสี่ยงในราคากาแฟที่มีเกณฑ์อ้างอิง

คุณภาพเป็นองค์ประกอบส าหรับความเสี่ยงในราคากาแฟของฤดูเกบ็เกี่ยวปัจจุบัน

เช่นเดียวกบัฤดูเกบ็เกี่ยวถัดไป กจิการ ข ได้พิจารณาว่ากจิการมีความเสี่ยง 3 ด้าน 

ความเสี่ยงในราคากาแฟที่สะท้อนเกณฑอ้์างองิคุณภาพ ความเสี่ยงจากราคากาแฟ

ที่สะท้อนความแตกต่างระหว่างราคากาแฟที่มีเกณฑ์อ้างอิงคุณภาพมาตรฐานกับ

ราคากาแฟที่เป็นกาแฟอาราบิก้าจากโคลัมเบียที่ได้รับส่งมอบจริงและราคาค่า
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ขนส่งที่ผันแปร หลังจากที่กิจการ ข เข้าท าสัญญาสั่งซ้ือกาแฟส าหรับการส่งมอบที่

เกี่ยวข้องกับฤดูเกบ็เกี่ยวปัจจุบัน ความเสี่ยงในราคากาแฟที่สะท้อนเกณฑ์อ้างอิง

คุณภาพเป็นองค์ประกอบความเสี่ยงที่ระบุไว้ตามสัญญาเน่ืองจากสูตรการค านวณ

ราคาได้รวมการปรับราคาตามดัชนีราคาสัญญาซ้ือขายกาแฟในตลาดล่วงหน้า 

กิจการ ข สรุปได้ว่าองค์ประกอบของความเสี่ยงสามารถระบุองค์ประกอบแยกได้

ต่างหากและสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ ส าหรับการส่งมอบที่เกี่ยวข้องกับ

ฤดูเกบ็เกี่ยวถัดไป กิจการ ข ยังไม่สามารถเข้าท าสัญญาซ้ือกาแฟ (กล่าวคือ การ

ส่งมอบดังกล่าวเป็นรายการที่คาดการณ์ไว้) ดังน้ันความเสี่ยงในราคากาแฟที่

สะท้อนเกณฑอ้์างองิคุณภาพถือเป็นองค์ประกอบของความเสี่ยงที่ไม่มีสัญญา การ

วิเคราะห์ของกิจการ ข เ ร่ืองโครงสร้างตลาดได้ค านึงถึงวิธีตีราคากาแฟ

เฉพาะเจาะจงที่ ท้ายสุดกิจการ ข ได้รับ ดังน้ันตามเกณฑ์ที่ มีการวิเคราะห์

โครงสร้างตลาดน้ี กิจการ ข สรุปได้ว่ารายการที่คาดการณ์ไว้ได้รวมความเสี่ยงใน

ราคากาแฟที่สะท้อนเกณฑ์อ้างอิงคุณภาพตามองค์ประกอบความเสี่ยงที่เป็น

สามารถระบุองค์ประกอบได้แยกต่างหากและสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ

ถึงแม้จะไม่มีการก าหนดเป็นสญัญา ดังน้ันกจิการ ข อาจก าหนดความสัมพันธ์ของ

การป้องกันความเสี่ยงตามพ้ืนฐานองค์ประกอบของความเสี่ยง (ส าหรับความ

เสี่ยงในราคากาแฟที่สะท้อนเกณฑ์อ้างอิงคุณภาพ) ส าหรับสัญญาซ้ือกาแฟรวมถึง

รายการซ้ือที่คาดการณ์ไว้ 

ข6.3.10.3  กิจการ ค ป้องกันความเสี่ยงส่วนหน่ึงของการซ้ือน า้มันเคร่ืองบินตามการบริโภค

ของกิจการที่คาดการณ์เป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือนก่อนการส่งมอบและเพ่ิม

ปริมาณในการป้องกันความเสี่ยงตามกาลเวลา กจิการ ค ป้องกันความเสี่ยงโดยใช้

สัญญาหลากหลายประเภทข้ึนอยู่กับรอบระยะเวลาการป้องกันความเสี่ยงซ่ึงเป็น

ผลมาจากสภาพคล่องของตลาดตราสารอนุพันธ์ ส าหรับรอบระยะยาว (12-24 

เดือน) กจิการ ค ใช้ สญัญาน า้มันดิบเน่ืองจากมีสภาพคล่องเพียงพอ ส าหรับรอบ

ระยะเวลา 6-12 เดือน กจิการ ค ใช้ตราสารอนุพันธน์ า้มันเนื่องจากมีสภาพคล่อง

ที่เพียงพอ ส าหรับรอบระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน กิจการ ค ใช้สัญญาน ้ามัน

เคร่ืองบิน การวิเคราะห์ของกิจการ ค เกี่ยวกับโครงสร้างตลาดน ้ามันและ

ผลิตภัณฑ์น า้มันและการประเมินผลที่สอดคล้องกับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่

เกี่ยวข้อง ดังต่อไปน้ี 

ข6.3.10.3.1 กิจการ ค ด าเนินธุรกิจในด้านภูมิศาสตร์โดยใช้น ้ามันดิบเบรนท์

เป็น 

เกณฑ์อ้างอิง น ้ามันดิบเป็นเกณฑ์อ้างอิงวัตถุดิบที่กระทบราคาผลิตภัณฑ์น ้ามัน

กล่ันหลายชนิดเน่ืองจากน า้มันดิบเป็นวัตถุดิบพ้ืนฐาน น า้มันเป็น

เกณฑ์อ้างอิงส าหรับผลิตภัณฑ์น า้มันกล่ันซ่ึงใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงใน
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การก าหนดราคาน า้มันกล่ันทั่วไป ซ่ึงราคาน้ีมีผลกระทบต่อตราสาร

อนุพันธป์ระเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัตลาดน า้มันดิบและผลิตภัณฑ์

น ้ามันกล่ันที่กิจการ ค ด าเนินธุรกิจอยู่ ตราสารอนุพันธ์ดังกล่าว

ได้แก่  

  สญัญาซ้ือขายน า้มันดิบล่วงหน้าที่อ้างองิกบัน า้มันดิบเบรนท ์ 

  สัญญาซ้ือขายน ้ามันล่วงหน้าซ่ึงใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการ

ก าหนดราคาน ้ามันกล่ัน ตัวอย่างเช่น อนุพันธ์ส่วนต่างของ

น า้มันเคร่ืองบิน (jet fuel spread derivative) ซ่ึงช่วยชดเชย

ราคาส่วนต่างระหว่างราคาน ้ามันเคร่ืองบินกับราคาน ้ามัน

มาตรฐาน และ 

  อนุพันธ์ส่วนต่างราคาน า้มันมาตรฐาน (อนุพันธ์ส าหรับส่วน

ต่างราคาระหว่างน ้ามันดิบและผลิตภัณฑ์น ้ามันส าเร็จรูป 

(ก าไรจากผลิตภัณฑ์น า้มันกล่ัน)) ที่อ้างอิงจากน า้มันดิบเบ

รนท ์

ข6.3.10.3.2 การก าหนดราคาผลิตภัณฑ์น ้ามันกล่ันจะไม่ขึ้ นกับน ้ามั นดิบ

เฉพาะเจาะจงใดๆ ที่ถูกกล่ันมาจากโรงกล่ันน ้ามันเฉพาะเจาะจง

เน่ืองจากผลิตภัณฑ์น า้มันกล่ัน (เช่น น า้มันหรือน า้มันเคร่ืองบิน) 

เป็นผลิตภัณฑม์าตรฐาน  

ดังน้ันกจิการ ค สรุปว่าความเสี่ยงในราคาซ้ือน า้มันเคร่ืองบินได้รวมองค์ประกอบ

ของความเสี่ยงในราคาของน า้มันดิบซ่ึงมาจากความเสี่ยงในราคาน า้มันดิบเบรนท์

และราคาน ้ามัน  แม้ว่าน ้ามันดิบและน ้ามันไม่ถูกระบุไว้ในข้อตกลงตามสัญญา

ใดๆ กจิการ ค สรุปว่าองค์ประกอบความเสี่ยงทั้งสองน้ีสามารถระบุองค์ประกอบ

แยกได้ต่างหากและสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือแม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้ใน

สัญญา ดังน้ัน กิจการ ค อาจก าหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง

ส าหรับการซ้ือน า้มันเคร่ืองบินที่คาดการณ์ไว้ ตามเกณฑ์องค์ประกอบของความ

เสี่ยง (ส าหรับน า้มันดิบและน า้มัน) การวิเคราะห์น้ียังสามารถอธิบายเพ่ิมเติมได้ 

ตัวอย่างเช่น หากกิจการ ค ใช้อนุพันธ์น า้มันดิบที่อ้างอิงกับน า้มันดิบดับบลิวทไีอ 

(West Texas Intermediate (WTI)) การเปล่ียนแปลงของราคาส่วนต่างระหว่าง

น า้มันดิบเบรนทก์บัน า้มันดิบดับบลิวทไีออาจเป็นเหตุท าให้การป้องกันความเสี่ยง

ไม่มีประสทิธผิล 

ข6.3.10.4 กิจการ ง ถือตราสารหน้ีอัตราดอกเบ้ียคงที่ ตราสารน้ีถูกออกในสภาพแวดล้อมที่

ตลาดมีตราสารหน้ีที่ลักษณะคล้ายคลึงกันส่วนมากมีการเปรียบเทียบอัตราส่วน

ต่างของตราสารหน้ีกบัอตัราอ้างองิ (เช่น LIBOR) และในสภาพแวดล้อมดังกล่าว

ตราสารที่มีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว โดยปกติแล้วจะมีการอ้างอิงกับอัตราอ้างอิง 
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สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียโดยส่วนใหญ่จะใช้จัดการความเสี่ยงในอัตรา

ดอกเบ้ียตามอัตราอ้างอิงโดยไม่ค านึงถึงอัตราส่วนต่างของตราสารหน้ีกับอัตรา

อ้างอิง ราคาของตราสารหน้ีอัตราดอกเบ้ียคงที่จะผันแปรโดยตรงตามการ

เปล่ียนแปลงของอัตราอ้างอิงที่ เกิดข้ึน กิจการ ง สรุปว่าอัตราอ้างอิงเป็น

องค์ประกอบที่สามารถระบุได้แยกต่างหากและวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ ดังน้ัน

กิจการ ง อาจก าหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงส าหรับตราสารหน้ี

อัตราดอกเบ้ียคงที่ตามพ้ืนฐานขององค์ประกอบความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงจาก

อตัราดอกเบี้ ยอ้างองิ 

 

ข6.3.11   เม่ือก าหนดองค์ประกอบของความเสี่ยงเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ให้ถือปฏบัิติการ

บัญชีป้องกนัความเสี่ยงกบัองค์ประกอบของความเสี่ยงน้ันเช่นเดียวกับที่ถือปฏบัิติกับรายการที่

มีการป้องกันความเสี่ยงอื่นๆ ซ่ึงมิได้เป็นองค์ประกอบของความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น การปฏบัิติ

ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติถูรวมถึงความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงต้องเป็นไปตาม

ข้อก าหนดของการมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง และมีการวัดมูลค่าและรับรู้การ

ป้องกนัความเสี่ยงที่ไม่มีประสทิธิผล 

 

ข6.3.12   กจิการยังสามารถก าหนดให้การเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดหรือมูลค่ายุติธรรมของรายการที่

มีการป้องกันความเสี่ยงที่เป็นไปในทิศทางที่สูงกว่าหรือต ่ากว่าราคาหรือตัวแปรอื่นที่ระบุไว้ 

(ความเสี่ยงทางเดียว (one-sided risk)) เป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมูลค่าที่แท้จริง 

(intrinsic value) ของสัญญาสิทธิที่กิจการซ้ือมาซ่ึงเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง (สมมุติว่า

ตราสารน้ีมีเง่ือนไขเกี่ยวกับเงินต้นเหมือนกับความเสี่ยงที่ก  าหนด) ซ่ึงไม่ใช่ส่วนของมูลค่าตาม

เวลา จะสะท้อนความเสี่ยงด้านเดียวในรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น กิจการ

สามารถก าหนดความแปรปรวนของกระแสเงินสดในอนาคตอันเป็นผลกระทบมาจากการ

เพ่ิมข้ึนของราคาซ้ือสินค้าโภคภัณฑ์ที่คาดการณ์ไว้ ในสถานการณ์เช่นน้ีกิจการก าหนดเฉพาะ

กระแสเงินสดที่ขาดทุนจากการเพ่ิมข้ึนของราคาที่สูงกว่าระดับที่ระบุไว้เป็นรายการที่มีการ

ป้องกนัความเสี่ยง  การป้องกันความเสี่ยงไม่รวมมูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่กิจการซ้ือมา 

เน่ืองจากมูลค่าตามเวลาไม่เป็นองค์ประกอบของรายการที่คาดการณ์ไว้ที่ส่งผลกระทบต่อก าไร

และขาดทุน 

 

ข6.3.13   มีข้อสันนิษฐานที่สามารถโต้แย้งว่า หากไม่มีการระบุความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้อไว้ในสัญญา 

ความเสี่ยงน้ันจะไม่สามารถระบุเป็นองค์ประกอบที่ได้แยกต่างหากและไม่สามารถวัดมูลค่าได้

อย่างน่าเช่ือถือ ซ่ึงท าให้ไม่สามารถก าหนดให้เป็นองค์ประกอบของความเสี่ยงของเคร่ืองมือ

ทางการเงิน อย่างไรกต็ามในสถานการณ์ที่จ ากดั มีความเป็นไปได้ที่ระบุองค์ประกอบของความ

เสี่ยงในความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อเป็นความเสี่ยงที่สามารถระบุองค์ประกอบได้แยกต่างหาก
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และสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ ทั้งน้ีเน่ืองจากกรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่มีลักษณะเฉพาะ

ของสภาพแวดล้อมในภาวะเงินเฟ้อและตลาดตราสารหน้ีที่เกี่ยวข้อง 

 

ข6.3.14   ตัวอย่างเช่น กิจการออกตราสารหน้ีในสภาพแวดล้อมที่พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (inflation-

linked bonds) โดยมีปริมาณและโครงสร้างอัตราผลตอบแทนที่ส่งผลให้เกิดตลาดที่มีสภาพ

คล่องเพียงพอที่อนุญาตให้มีหุ้นกู้ที่มีโครงสร้างอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริง

แบบที่ไม่มีการจ่ายดอกเบ้ีย ซ่ึงในแต่ละสกุลเงินน้ัน สภาวะเงินเฟ้อเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มี

การพิจารณาแยกต่างหากในแต่ละตลาดตราสารหน้ี ในสถานการณ์ดังกล่าวองค์ประกอบของ

ความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้อสามารถก าหนดได้ โดยการคิดลดกระแสเงินสดของตราสารหน้ีที่

มีการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้โครงสร้างอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงที่ไม่มี

การจ่ายดอกเบ้ีย (กล่าวคือ กรณีคล้ายกับการก าหนดองค์ประกอบอัตราดอกเบ้ียที่ปราศจาก

ความเสี่ยง) แต่โดยส่วนมากองค์ประกอบของความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้อไม่สามารถระบุ

องค์ประกอบได้แยกต่างหากและไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ ตัวอย่างเช่น กิจการ

ออกตราสารหน้ีอัตราดอกเบ้ียปกติในสภาพแวดล้อมที่ตลาดส าหรับพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อที่

มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะอนุญาตให้มีโครงสร้างอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบ้ียที่

แท้จริงแบบที่ไม่มีการจ่ายดอกเบ้ีย ในกรณีน้ีการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดรวมถึงปัจจัยและ

สถานการณ์ต่างๆ ไม่เอื้อให้กจิการสรุปว่าสภาวะเงินเฟ้อเป็นปัจจัยเกี่ยวข้องที่ตลาดตราสารหน้ี

จะพิจารณาแยกต่างหาก ดังน้ันกิจการจึงไม่สามารถจัดการกับข้อสันนิษฐานที่ยังมีข้อโต้แย้ง

เร่ืองความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้อที่ไม่มีการระบุในสัญญา ไม่สามารถระบุองค์ประกอบแยก

ต่างหากและไม่สามารถวัดมูลค่าอย่างน่าเช่ือถือ องค์ประกอบสภาวะเงินเฟ้อจึงไม่เข้าเง่ือนไข

เป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง กรณีน้ีถูกน ามาถือปฏิบัติโดยไม่ค านึงถึงเคร่ืองมือ

ป้องกันความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้อที่กิจการได้เข้าท ารายการจริงแล้ว  กล่าวโดยเฉพาะ 

กจิการไม่สามารถกระท าเพียงค านวณระยะเวลาผลตอบแทนและเง่ือนไขของเคร่ืองมือป้องกัน

ความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้อจริงโดยการใช้ระยะเวลาผลตอบแทนและเง่ือนไขดังกล่าวอ้างอิง

กบัตราสารหน้ีอตัราดอกเบี้ ยปกติได้  

 

ข6.3.15  องค์ประกอบของความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้อที่ระบุตามสัญญาของกระแสเงินสดของ

พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (สมมุติว่าไม่มีข้อก าหนดให้บันทกึบัญชีอนุพันธ์แฝงเป็นรายการแยก

ต่างหาก) สามารถระบุองค์ประกอบได้แยกต่างหากและสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือได้

ตราบใดที่องค์ประกอบของความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้อไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดอื่น

ของพันธบัตรนั้น  
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องค์ประกอบของจ านวนเงินอา้งอิงทีร่ะบุในสญัญา  

 

ข6.3.16  องค์ประกอบของจ านวนเงินอ้างอิงที่ระบุในสัญญา (nominal amount) ที่สามารถก าหนดให้

เป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงตามความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงมีสอง

ประเภท คือ องค์ประกอบน้ันเป็นสัดส่วนของรายการทั้งหมดหรือเป็นองค์ประกอบระดับช้ัน 

(layer component) ประเภทขององค์ประกอบมีผลต่อผลลัพธ์ทางบัญชี ดังน้ัน กิจการควร

ก าหนดองค์ประกอบ เพ่ือให้การจัดท าบัญชีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงของกจิการ 

 

ข6.3.17  ตัวอย่างเช่น องค์ประกอบที่เป็นสดัส่วนร้อยละ 50 ของกระแสเงินสดตามสญัญาเงินกู้  

 

ข6.3.18   องค์ประกอบระดับช้ันอาจถูกระบุได้จากกลุ่มประชากรเปิดที่เฉพาะเจาะจงหรือจากจ านวนเงิน

อ้างองิที่ระบุในสญัญา (nominal amount) ที่ระบุไว้ ตัวอย่างดังน้ี 

ข6.3.18.1  ส่วนของปริมาณธุรกรรมที่เป็นตัวเงิน ตัวอย่างเช่น กระแสเงินสดจากการขายที่

เป็นเงินตราต่างประเทศจ านวน 10 ซ่ึงถัดจาก 20 แรก ส าหรับรายการของเดือน

มีนาคม 255X  

ข6.3.18.2 ส่วนของปริมาณทางกายภาพ ตัวอย่างเช่น ช้ันล่างสุดของแก๊สธรรมชาติที่วัด

ปริมาณได้ 5 ล้านลูกบาศกเ์มตร ซ่ึงถูกเกบ็รักษาไว้ในสถานที่ กขค  

ข6.3.18.3  ส่วนของปริมาณทางกายภาพหรือปริมาณธุรกรรมอื่น ตัวอย่างเช่น น ้ามัน 100               

บาร์เร็ลแรกที่ซ้ือในเดือนมิถุนายน 255X หรือ ยอดขายของกระแสไฟฟ้า 100 

เมกกะวัตต์แรกในเดือนมิถุนายน 255X หรือ 

ข6.3.18.4 ระดับช้ันจากจ านวนเงินตามสัญญาของรายการที่ มีการป้องกันความเสี่ยง 

ตัวอย่างเช่น  80 ล้านสุดท้ายของสัญญาผูกมัดมูลค่า 100 ล้าน ระดับช้ันล่างสุด 

20 ล้านของพันธบัตรอัตราดอกเบ้ียคงที่มูลค่า 100 ล้าน หรือระดับช้ันสูงสุด 30 

ล้านจากตราสารหน้ีอัตราดอกเบ้ียคงที่ จ านวนเงินรวม 100 ล้าน ที่สามารถจ่าย

ล่วงหน้าได้ในราคายุติธรรม (จ านวนเงินตามสญัญาที่ระบุไว้คือ 100 ล้าน) 

 

ข6.3.19  หากองค์ประกอบระดับช้ันถูกก าหนดในการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม กิจการต้อง

ก าหนดองค์ประกอบน้ันจากจ านวนเงินตามสัญญาที่ถูกระบุไว้ ในการปฏิบัติตามข้อก าหนด

เกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมที่เข้าเง่ือนไข กิจการต้องวัดมูลค่ารายการที่มี

การป้องกันความเสี่ยงใหม่ส าหรับการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรม (กล่าวคือ วัดมูลค่า

รายการใหม่ เพ่ือหามูลค่ายุติธรรมที่เปล่ียนแปลงไปตามความเสี่ยงที่มีการป้องกัน) การ

ปรับปรุงรายการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนก่อนที่จะถูก

ตัดรายการออกจากบัญชี ดังน้ันกิจการจ าเป็นต้องติดตามถึงรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการ



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ปรับปรุงการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ส าหรับองค์ประกอบระดับช้ันในการ

ป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องติดตามจ านวนเงินอ้างอิงที่ระบุในสัญญา 

(nominal amount) ที่ถูกระบุไว้ เช่น ในย่อหน้าที่ ข6.3.18.4 จ านวนเงินอ้างอิงที่ระบุในสัญญา 

(nominal amount) ที่ระบุไว้ทั้งหมดของ 100 ล้านจะต้องมีการติดตามเพ่ือที่จะก าหนด

ระดับช้ันล่างสดุ 20 ล้าน หรือระดับช้ันสงูสดุ 30 ล้าน 

 

ข6.3.20  องค์ประกอบระดับช้ันที่รวมสิทธิในการช าระเงินก่อนครบก าหนดไม่มีคุณสมบัติที่จะถูก

ก าหนดให้เป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม หากมูลค่ายุติธรรมของสิทธิ

ในการช าระเงินก่อนครบก าหนดน้ันได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงที่มีการ

ป้องกนั ยกเว้นการก าหนดระดับช้ันได้รวมผลกระทบของสิทธิในการช าระเงินก่อนครบก าหนด

ที่เกี่ยวข้อง เม่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยง 

 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งองค์ประกอบและกระแสเงินสดทัง้หมดของรายการ 

 

ข6.3.21  หากองค์ประกอบกระแสเงินสดของรายการทางการเงินและรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน

ถูกก าหนดให้เป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง องค์ประกอบดังกล่าวจะต้องมีค่าน้อยกว่า

หรือเท่ากันกับกระแสเงินสดรวมของรายการทั้งรายการ อย่างไรกต็ามกระแสเงินสดรวมของ

รายการดังกล่าวอาจถูกก าหนดให้เป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและมีการป้องกันความ

เสี่ยงเพียงความเสี่ยงเดียว (ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงเฉพาะที่เป็นไปตามการเปล่ียนแปลง

ใน LIBOR หรือเกณฑอ้์างองิราคาสนิค้าโภคภัณฑ)์ 

 

ข6.3.22  ตัวอย่างเช่น กรณีหน้ีสินทางการเงินที่อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงต่อปีต ่ากว่า LIBOR กิจการไม่

สามารถก าหนด 

ข6.3.22.1 องค์ประกอบหน้ีสินให้เท่ากับดอกเบ้ีย LIBOR (รวมกับเงินต้นในกรณีที่เป็นการ

ป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม) และ 

ข6.3.22.2 องค์ประกอบคงเหลือติดลบ 

 

ข6.3.23  อย่างไรกต็ามในกรณีที่หน้ีสนิทางการเงินอตัราดอกเบ้ียคงที่ ที่อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงต่อปีมีค่า 

(ตัวอย่างเช่น)  ต ่ากว่า LIBOR ร้อยละ 1 กิจการสามารถก าหนดเป็นรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยงที่มีการเปล่ียนแปลงในมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด (คือ เงินต้นรวมกับดอกเบ้ียที่ LIBOR 

– 1%) ไปตามการเปล่ียนแปลงของ LIBOR หากเคร่ืองมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบ้ียคงที่

มีการป้องกันความเสี่ยงในบางช่วงเวลาภายหลังจากวันเร่ิมต้นและอัตราดอกเบ้ียมีการ

เปล่ียนแปลงไปในเวลาเดียวกัน กิจการสามารถก าหนดองค์ประกอบความเสี่ยงให้มีค่าเท่ากับ

อตัราอ้างองิที่สงูกว่าอตัราดอกเบ้ียตามสญัญาของรายการที่จ่ายไป กิจการสามารถกระท าโดยมี



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก
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เง่ือนไขว่าอตัราอ้างองิต้องมีค่าน้อยกว่าอตัราดอกเบ้ียที่แท้จริงต่อปีที่ถูกค านวนตามสมมุติฐาน

ที่ว่ากจิการได้ท าการซ้ือเคร่ืองมือทางการเงินน้ันในวันแรกที่เคร่ืองมือถูกก าหนดให้เป็นรายการ

ที่มีการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน ตัวอย่างเช่น สมมุติว่ากิจการออกสินทรัพย์ทางการเงิน

อตัราดอกเบ้ียคงที่ 100 ที่มีอตัราดอกเบ้ียที่แท้จริงต่อปีเทา่กบัร้อยละ 6 และขณะที่ LIBOR มี

ค่าเท่ากับร้อยละ 4 หลังจากน้ันกิจการได้ท าการป้องกันความเสี่ยงในสินทรัพย์เม่ือ LIBOR มี

ค่าเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 8 และมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์มีค่าลดลงเหลือ 90 กิจการค านวณว่า

หากซ้ือสินทรัพย์ในวันที่กิจการได้ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบ้ีย LIBOR ให้

เป็นรายการที่มีการป้องกนัทางการเงินเป็นคร้ังแรก อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์ที่

พิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ล่าสดุจะเทา่กบั 90 หรือคิดเป็นร้อยละ 9.5 เน่ืองจาก 

LIBOR มีค่าน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนน้ัน กิจการสามารถก าหนดองค์ประกอบ LIBOR ที่

ร้อยละ 8 ซ่ึงประกอบด้วยส่วนของกระแสเงินสดจากดอกเบ้ียตามสัญญาและส่วนของส่วนต่าง

ระหว่างมูลค่ายุติธรรมปัจจุบัน (คือ  90) และจ านวนเงินช าระคืนในวันครบก าหนด (คือ  

100) 

 

ข6.3.24  หากหน้ีสนิทางการเงินที่มีอตัราดอกเบ้ียผันแปร  ตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบ้ีย LIBOR 3 เดือน 

หักร้อยละ 0.2  (ส่วนต่างอัตราดอกเบ้ียขั้นต ่าเท่ากับศูนย์) กิจการสามารถก าหนดให้การ

เปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดของหน้ีสินทั้งหมดเป็นรายการที่ มีการป้องกันความเสี่ยง 

(กล่าวคือ LIBOR 3 เดือน ลบ ร้อยละ 0.20 ที่รวมอัตราต ่าสุด) ซ่ึงเปล่ียนแปลงไปตามการ

เคล่ือนไหวของ LIBOR ดังน้ัน ตราบเท่าที่เส้นผลตอบแทนล่วงหน้าของ LIBOR 3 เดือน  

ภายในช่วงระยะเวลาที่เหลือของอายุสญัญาหน้ีสนิดังกล่าว ไม่ต ่าไปกว่าร้อยละ 0.2 รายการที่มี

การป้องกันความเสี่ยงกยั็งจะคงมีความแปรปรวนในกระแสเงินสดที่เท่ากับหน้ีสินที่มีอัตรา

ดอกเบ้ียที่ LIBOR 3 เดือน ที่บวกส่วนต่างข้ันต ่าที่ ร้อยละศูนย์หรือส่วนต่างที่เป็นก าไร 

(positive spread) อย่างไรกต็าม หากเส้นผลตอบแทนล่วงหน้าของ LIBOR 3 เดือนภายใน

ช่วงระยะเวลาที่เหลือของอายุสญัญาหน้ีสนิดังกล่าว (หรือบางส่วนของหน้ีสินดังกล่าว) มีระดับ

ต ่ากว่าร้อยละ 0.2  รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงกจ็ะมีความแปรปรวนในกระแสเงินสดต ่า

กว่าหน้ีสนิที่มีอตัราดอกเบ้ียที่ LIBOR 3 เดือน ที่บวกส่วนต่างข้ันต ่าที่ร้อยละศูนย์หรือส่วนต่าง

ที่เป็นก าไร (positive spread) 

ข6.3.25   มีตัวอย่างที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน กค็ือ น า้มันดิบประเภท

หน่ึงจากแหล่งน ้ามันหน่ึงที่ราคาถูกก าหนดโดยเทียบกับน ้ามันดิบอ้างอิง หากกิจการขาย

น ้ามันดิบโดยก าหนดราคาตามสูตรค านวณที่ก าหนดในสัญญา ที่ ราคาน ้ามันดิบอ้างอิงต่อ

บาร์เรลลบ 100 โดยมีราคาข้ันต ่าอยู่ที่ 15 กิจการสามารถก าหนดความแปรปรวนของกระแส

เงินสดทั้งหมดภายใต้สญัญาซ้ือขายที่เปล่ียนแปลงไปตามราคาน า้มันดิบอ้างอิงให้เป็นรายการที่

มีการป้องกนัความเสี่ยง อย่างไรกต็ามกิจการไม่สามารถก าหนดองค์ประกอบความเสี่ยงที่มีค่า

เท่ากับการเปล่ียนแปลงทั้งหมดในราคาน ้ามันดิบอ้างอิงได้ ดังน้ันตราบใดที่ราคาล่วงหน้า 
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(ส าหรับแต่ละการส่งมอบ) ไม่ลดลงต ่ากว่า 25 รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงจะมีความ

แปรปรวนในกระแสเงินสดเทา่กบัน า้มันดิบที่ขายที่ราคาน า้มันดิบอ้างอิง (หรือ มีส่วนต่างราคา

เป็นบวกร่วมด้วย) อย่างไรกต็าม หากราคาล่วงหน้าส าหรับการส่งมอบลดลงต ่ากว่า 25 

รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงจะมีความแปรปรวนในกระแสเงินสดต ่ากว่าน า้มันดิบที่ขายที่

ราคาน า้มันดิบอ้างองิ (หรือ มีส่วนต่างราคาเป็นบวกร่วมด้วย) 

 

การเขา้เงือ่นไขการบญัชีป้องกนัความเสีย่ง (บทที ่6.4) 

 

ประสิทธิผลของการป้องกนัความเสีย่ง 

 

ข6.4.1     การป้องกนัความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลคือ เม่ือการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือในกระแส

เงินสดของเคร่ืองมือที่มีการป้องกันความเสี่ยงหักกลบกับการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

หรือกระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (ตัวอย่างเช่น เม่ือรายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบความเสี่ยง การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือกระแส

เงินสดที่เกี่ยวข้องของรายการจะถือว่าเป็นความเสี่ยงที่มีการป้องกัน) การป้องกันความเสี่ยงที่

ไม่มีประสทิธผิลคือเม่ือการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือในกระแสเงินสดของเคร่ืองมือที่

มีการป้องกันความเสี่ยงมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือใน

กระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง 

 

ข6.4.2    เม่ือก าหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่ด าเนินต่อเน่ือง กิจการต้องวิเคราะห์

สาเหตุที่ก่อให้เกิดการป้องกันความเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิผลที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาของการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว การวิเคราะห์น้ี (รวมถึง

ข้อมูลใหม่ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ ข6.5.21 ที่เกิดจากการปรับสมดุลของความสัมพันธ์ของ

การป้องกันความเสี่ยง) ถือเป็นเกณฑ์ส าหรับกิจการในการประเมินว่าเป็นไปตามข้อก าหนด

ความมีประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ยงที่กจิการจะต้องปฏบัิติตาม 

ข6.4.3  เพ่ือความชัดเจน ผลกระทบจากการเปล่ียนแทนคู่สัญญาเดิมด้วยการช าระให้คู่สัญญา รวมถึง

การเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่เป็นผลสบืเน่ืองตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 6.5.5 จะต้องถูกสะท้อนใน

การวัดมูลค่าเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงและในการประเมินและวัดประสิทธิผลของการป้องกัน

ความเสี่ยง 
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ความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงกบัเครื่องมือป้องกนั

ความเสีย่ง 

 

ข6.4.4    เง่ือนไขที่ท  าให้เกดิความสมัพันธท์างเศรษฐกจิหมายถึงเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงและรายการ

ที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีมูลค่าที่โดยทั่วไปแล้วจะเคล่ือนไหวไปในทิศทางตรงข้ามกัน

เน่ืองจากมีความเสี่ยงประเภทเดียวกัน น่ันคือเป็นความเสี่ยงที่มีการป้องกันแล้ว ดังน้ันจะต้อง

มีการคาดการณ์ว่าเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและมูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

จะเปล่ียนแปลงอย่างเป็นระบบตามการเคล่ือนไหวในรายการอ้างองิเดียวกนัหรือรายการอ้างอิง

ที่มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่มีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีการป้องกันแล้วในรูปแบบ

เดียวกนั  (ตัวอย่างเช่น น า้มันดิบเบรนทแ์ละน า้มันดิบดับบลิวทไีอ) 

 

ข6.4.5    ถึงแม้รายการอ้างอิงต่างกันแต่ยังมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ มูลค่าของเคร่ืองมือป้องกัน

ความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงกส็ามารถเคล่ือนไหวไปในทศิทางเดียวกันได้ 

ตัวอย่างเช่น เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงในราคาส่วนต่างระหว่างรายการป้องกันความเสี่ยง

สองรายการที่มีความสัมพันธ์กันขณะที่รายการอ้างอิงน้ันไม่มีการเคล่ือนไหวอย่างมีนัยส าคัญ 

ในกรณีน้ีเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงยังคงถือว่ามีความ

สอดคล้องกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ หากมูลค่าของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและ

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงยังคงมีความเคล่ือนไหวปกติในทิศทางตรงกันข้ามเม่ือ

รายการอ้างองิมีการเปล่ียนแปลง 

 

ข6.4.6    การประเมินว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเกิดขึ้ นหรือไม่น้ันจะมีการวิเคราะห์พฤติกรรม

ความสมัพันธก์ารป้องกนัความเสี่ยงเพ่ือท าให้ม่ันใจว่า ยังคงสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของการ

บริหารจัดการความเสี่ยง ค่าสหสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างค่าผันแปรสองตัวแปรเพียงอย่างเดียว

น้ัน ไม่สามารถสนับสนุนข้อสรุปได้อย่างน่าเช่ือถือว่าความสมัพันธท์างเศรษฐกจิมีอยู่จริง 

 

ผลกระทบจากความเสีย่งดา้นเครดิต 

 

ข6.4.7    เน่ืองจากแบบจ าลองการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมีพ้ืนฐานมาจากหลักการในการหักกลบ

ระหว่างผลก าไรและขาดทุนของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยง ประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงไม่เพียงแต่ถูกก าหนดโดยความสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกจิระหว่างรายการเหล่าน้ันเทา่น้ัน (กล่าวคือ การเปล่ียนแปลงในรายการอ้างอิง) แต่ยัง

ถูกก าหนดโดยผลกระทบจากความเสี่ยงด้านเครดิตในมูลค่าของทั้งเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง

และรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ผลกระทบจากความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง แม้ว่าจะ

มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและและรายการที่มีการ
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ป้องกันความเสี่ยงกต็าม แต่ไม่อาจหักกลบผลก าไรและขาดทุนของเคร่ืองมือดังกล่าวได้ ทั้งน้ี

อาจเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง

หรือรายการที่ มีการป้องกันความเสี่ยง โดยที่ความเสี่ ยงด้านเครดิตมีอิทธิพลต่อการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่ามากกว่าที่จะเป็นผลจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ (กล่าวคือ 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในรายการอ้างองิ) ระดับขนาดของการเปล่ียนแปลงที่มีอิทธิพล

น่ันคือระดับที่ก่อให้เกิดผลขาดทุน (หรือ ก าไร) จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีผลกระทบต่อ

การเปล่ียนแปลงในรายการอ้างอิงของมูลค่าเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงหรือรายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยง แม้ว่าการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ันจะมีนัยส าคัญ ในทางกลับกัน หากในช่วง

เวลาใดเวลาหน่ึง รายการอ้างอิงมีการเปล่ียนแปลงเพียงเลก็น้อย โดยที่การเปล่ียนแปลงใน

มูลค่าของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงหรือรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่เป็นผลมาจาก

ความเสี่ยงด้านเครดิตแม้เพียงเลก็น้อย กส็ามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อมูลค่ามากกว่า เมื่อ

เทยีบกบัที่รายการอ้างองิไม่ได้ส่งผลกระทบแบบมีอทิธพิลแต่อย่างใด 

 

ข6.4.8   ตัวอย่างความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงคือเมื่อ

กิจการท าการป้องกันความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยใช้ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่มี

หลักทรัพย์ค า้ประกัน หากคู่สัญญาของตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวมีความน่าเช่ือถือในการช าระ

หน้ีลดลงอย่างย่ิงยวด ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในความน่าเช่ือถือของคู่สัญญาอาจมีมาก

เกินกว่าผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตามมูลค่ายุติธรรมของ

เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยง ขณะที่การเปล่ียนแปลงในมูลค่ารายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

ข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลงในราคาสนิค้าโภคภัณฑ ์

 

อตัราส่วนการป้องกนัความเสีย่ง  

 

ข6.4.9 ตามเกณฑใ์นการพิจารณาความมีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง อัตราส่วนการป้องกัน

ความเสี่ยงของความสมัพันธใ์นการป้องกนัความเสี่ยงจะต้องค านวณจากจ านวนรายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยงที่กิจการป้องกันความเสี่ยงจริง และ ปริมาณเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงที่

กิจการใช้เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากรายการดังกล่าว ดังน้ัน หากกิจการป้องกันความเสี่ยงต ่า

กว่าร้อยละ 100 ของความเสี่ยงที่อาจเกดิข้ึน เช่น ร้อยละ 85 กิจการควรก าหนดความสัมพันธ์

ของการป้องกนัความเสี่ยงโดยใช้อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงที่ให้ผลร้อยละ 85 ของฐานะ

เปิดต่อความเสี่ยงทั้งหมด ตามปริมาณที่ใช้เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงตามจริงที่ร้อยละ 85 

เป็นต้น ในท านองเดียวกัน ตัวอย่างเช่น กิจการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้เคร่ืองมือทางการเงิน

มูลค่าตามสัญญา 40 กิจการต้องก าหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง โดยใช้

อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงที่ เป็นผลมาจากการใช้เคร่ืองมือทางการเงินมูลค่า 40 

(กล่าวคือ กิจการต้องไม่ใช้อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงที่ค านวณมาจากปริมาณทั้งหมด

ของเคร่ืองมือทางการเงินที่ถืออยู่ซ่ึงเป็นปริมาณที่สูงกว่าที่ใช้จริง หรือ ไม่ควรใช้อัตราส่วนที่



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

   185 

 

ค านวณจากปริมาณที่ต ่ากว่าความเป็นจริง) กบั ปริมาณของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่

กจิการต้องการป้องกนัความเสี่ยงโดยใช้เคร่ืองมือทางการเงินมูลค่า 40 ดังกล่าวน้ัน  

 

ข6.4.10   อย่างไรกต็าม การก าหนดความสัมพันธ์การป้องกันความเสี่ยงโดยใช้อัตราส่วนการป้องกัน

ความเสี่ยงเดียวกันกับที่ค านวณจากจ านวนรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและเคร่ืองมือ

ป้องกันความเสี่ยงที่กิจการใช้ตามจริง จะต้องไม่ท าให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างสัดส่วนของ

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความไม่มี

ประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง (โดยไม่เกี่ยวเน่ืองกับการรับรู้หรือไม่รับรู้) ซ่ึงอาจท า

ให้ผลทางบัญชีไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ดังน้ัน ในการ

ก าหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง กิจการต้องมีการปรับอัตราส่วนการป้องกัน

ความเสี่ยงที่เป็นผลมาจากจ านวนรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและเคร่ืองมือป้องกันความ

เสี่ยงที่กจิการใช้ตามจริง หากต้องการหลีกเล่ียงปัญหาความไม่สมดุลดังกล่าว 

 

ข6.4.11 ตัวอย่างของการพิจารณาที่เกี่ยวเน่ืองกับการประเมินว่าผลลัพธ์ทางบัญชีน้ันไม่สอดคล้องกับ

จุดประสงค์ของการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงคือ  

ข6.4.11.1 พิจารณาว่าอตัราส่วนการป้องกนัความเสี่ยงน้ันมีการก าหนดข้ึนเพ่ือที่จะหลีกเล่ียง

การรับรู้ความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด หรือ 

ก าหนดข้ึนเพ่ือเป็นการปรับปรุงการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม หรือ

ส าหรับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือจุดประสงค์ในการเพ่ิม

การใช้บัญชีเพ่ือบันทึกมูลค่ายุติธรรม แต่มิได้หักกลบการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงน้ัน หรือไม่ และ 

ข6.4.11.2 พิจารณาว่ามีเหตุผลเชิงพาณิชย์หรือไม่ส าหรับการก าหนดสัดส่วนของจ านวน

รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงและเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยง ถึงแม้ว่าสัดส่วน

ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงก็ตาม 

ตัวอย่างเช่น เมื่อกิจการเข้าท าสัญญาและก าหนดจ านวนเคร่ืองมือป้องกันความ

เสี่ยงแต่มิได้เป็นจ านวนที่เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดส าหรับรายการที่มี

การป้องกันความเสี่ยง เน่ืองจาก ปริมาณมาตรฐานของเคร่ืองมือป้องกันความ

เสี่ยงไม่สามารถก าหนดให้พอดีกับจ านวนของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงได้ 

(ประเดน็ปัญหาจ านวนมาตรฐาน (a ‘lot size issue’)) ดังเช่น เมื่อกิจการ

ต้องการป้องกันความเสี่ยงส าหรับการซ้ือกาแฟ 100 ตัน ด้วยการท าสัญญาซ้ือ

กาแฟล่วงหน้ามาตรฐานที่มีมูลค่า 37,500 ปอนด์ กิจการสามารถเลือกที่จะซ้ือได้

เพียงห้าหรือหกสัญญาเท่าน้ัน (เทียบเท่า 85.0 และ 102.1 ตัน ตามล าดับ) 

เพ่ือที่จะป้องกันความเสี่ยงของการซ้ือกาแฟ 100 ตัน ในกรณีดังกล่าว กิจการ

ก าหนดความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงโดยใช้อัตราส่วนการป้องกันความ



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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เสี่ยงที่ค านวณจากจ านวนสัญญาซ้ือกาแฟล่วงหน้ามาตรฐานที่กิจการใช้จริง 

เน่ืองจากการไม่มีประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ยงอันเกิดจากการไม่สามารถ

จับคู่กันได้ในสัดส่วนของจ านวนรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและเคร่ืองมือ

ป้องกันความเสี่ยง จะไม่ส่งผลลัพธ์ทางบัญชีไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการ

ใช้การบัญชีป้องกนัความเสี่ยง 

 

ความถีใ่นการประเมินว่าการป้องกนัความเสีย่งนั้นมีประสิทธิผลหรือไม่ 

 

ข6.4.12  กิจการต้องประเมินความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ ยง ต้ังแต่วันที่ เ ร่ิมก าหนด

ความสัมพันธ์ดังกล่าว และต้องประเมินอย่างต่อเน่ืองว่าความสัมพันธ์ของการป้องกันความ

เสี่ยงยังเป็นไปตามข้อก าหนดของความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ อย่าง

น้อยที่สดุกจิการต้องประเมินทุกวันที่รายงาน หรือ ทุกคร้ังที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ

ซ่ึงกระทบต่อความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 

การประเมินน้ีเกี่ยวข้องกบัความคาดหวังเกี่ยวกบัความมีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง

และดังน้ันจึงเป็นการคาดการณ์ไปข้างหน้าเทา่นั้น 

 

วิธีทีใ่ชใ้นการประเมินว่าการป้องกนัความเสีย่งนั้นมีประสิทธิผลหรือไม่ 

 

ข6.4.13   แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีมิได้ก าหนดวิธีใดวิธีหน่ึงเป็นการเฉพาะในการประเมินว่า

ความสมัพันธใ์นการป้องกนัความเสี่ยงน้ันเป็นไปตามข้อก าหนดของความมีประสิทธิผลหรือไม่ 

อย่างไรกต็าม กจิการควรใช้วิธกีารที่สามารถบอกถึงลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในการ

ป้องกันความเสี่ยง รวมถึง สาเหตุที่ก่อให้เกิดการไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง 

วิธกีารที่ใช้อาจเป็นวิธเีชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณกไ็ด้ ข้ึนอยู่กบัปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ข6.4.14  ตัวอย่างเช่น เม่ือ ข้อก าหนดที่ส าคัญ (เช่น จ านวนเงินอ้างองิตามสญัญา ระยะเวลาครบก าหนด 

และ รายการอ้างองิ) ของทั้งเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

มีการจับคู่ หรือ มีลักษณะที่สอดคล้องกันอย่างมาก กิจการอาจสามารถสรุปได้จากเกณฑ์การ

ประเมินเชิงคุณภาพของข้อก าหนดที่ส าคัญของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการ

ป้องกนัความเสี่ยงว่ามีมูลค่าในทศิทางตรงข้ามเน่ืองจากมีความเสี่ยงที่เหมือนกัน และด้วยเหตุ

น้ี จึงมีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการ

ป้องกนัความเสี่ยง (ดูย่อหน้าที่ ข6.4.4 ถึง ข6.4.6) 

 

ข6.4.15   การที่ตราสารอนุพันธ์อยู่ในสถานะก าไรหรือขาดทุนเม่ือถูกก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกัน

ความเสี่ยงน้ันมิได้หมายความในทันทีว่าการประเมินเชิงคุณภาพน้ันไม่เหมาะสม  หากแต่
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ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ว่าการไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากข้อเทจ็จริง

ดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญที่การประเมินเชิงคุณภาพน้ันไม่สามารถ

อธบิายได้หรือไม่ 

 

ข6.4.16   ในทางกลับกัน หากข้อก าหนดที่ส าคัญของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการ

ป้องกนัความเสี่ยงไม่ได้เป็นไปในทศิทางเดียวกนั กจ็ะก่อให้เกดิความไม่แน่นอนในการที่จะหัก

กลบผลของตราสารทั้งสอง ผลที่ตามมากคื็อ ความมีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงใน

ระหว่างระยะเวลาของการก าหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงกจ็ะคาดการณ์ยาก

ขึ้น ในสถานการณ์ดังกล่าว กจิการอาจท าได้เพียงสรุปความโดยอิงจากการประเมินเชิงปริมาณ

ว่ารายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงมีความสัมพันธ์เชิง

เศรษฐกิจต่อกัน (ดูย่อหน้าที่ ข6.4.4 ถึง ข6.4.6) ในบางสถานการณ์ อาจจะต้องใช้การ

ประเมินเชิงปริมาณเพ่ือประเมินว่า อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงที่ใช้เพ่ือก าหนด

ความสมัพันธใ์นการป้องกนัความเสี่ยงน้ันเป็นไปตามข้อก าหนดของความมีประสิทธิผลในการ

ป้องกนัความเสี่ยงหรือไม่ (ดูย่อหน้าที่ ข6.4.9 ถึง ข6.4.11) กจิการสามารถใช้วิธีการเดียวกัน

หรือแตกต่างกันก็ได้ส าหรับวัตถุประสงค์ในการประเมินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ

ประเมินความสมัพันธใ์นการป้องกนัความเสี่ยง 

 

ข6.4.17   หากมีการเปล่ียนแปลงในคุณลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อความมีประสทิธิผลในการป้องกันความ

เสี่ยง กิจการอาจจะต้องเปล่ียนวิธีการในการประเมินความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยง

เพ่ือประเมินว่ายังเป็นไปตามข้อก าหนดของความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง

หรือไม่ เพ่ือให้ม่ันใจว่าวิธีการดังกล่าวน้ันยังคงสามารถใช้อธิบายและติดตามคุณลักษณะที่

เกี่ยวเน่ืองกับความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยง รวมถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่มี

ประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ยงได้ 

 

ข6.4.18   การบริหารความเสี่ยงของกจิการเป็นแหล่งข้อมูลหลักในการประเมินผลว่าความสัมพันธ์ในการ

ป้องกันความเสี่ยงยังเป็นไปตามข้อก าหนดของความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง

หรือไม่ น่ันหมายความว่าข้อมูลจากฝ่ายบริหาร (หรือบทวิเคราะห์) ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ

สามารถใช้เป็นพ้ืนฐานในการประเมินว่าความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงยังเป็นไปตาม

ข้อก าหนดของความมีประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ยงอยู่หรือไม่ 

 

ข6.4.19   เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อกัษรในการก าหนดความสมัพันธใ์นการป้องกันความเสี่ยงของกิจการ

น้ัน หมายรวมถึง แนวทางที่ใช้ในการประเมินความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง 

รวมถึงวิธีการต่างๆ ที่ใช้ประเมินด้วย เอกสารแสดงความสัมพันธ์ดังกล่าวต้องได้รับการ

ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในวิธกีารที่ใช้ (ดูย่อหน้าที่ ข6.4.17) 
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การบญัชีส าหรบัความสมัพนัธใ์นการป้องกนัความเสีย่งทีเ่ขา้เงือ่นไข (บทที ่6.5) 

 

ข6.5.1    ตัวอย่างของการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมก็คือการป้องกันความเสี่ยงต่อการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย 

ทั้งน้ี ไม่ว่าผู้ออกตราสารหรือผู้ถือตราสารกส็ามารถเข้าท าสญัญาเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงได้ 

 

ข6.5.2    จุดประสงค์ของการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดกคื็อเพ่ือชะลอการรับรู้ก าไรหรือขาดทุน

จากเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากกระแสเงินสดคาดการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผล

กระทบต่อก าไรหรือขาดทุนในระหว่างหน่ึงรอบระยะเวลาบัญชีหรือมากกว่าน้ัน ตัวอย่างของ

การป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดคือการใช้ สญัญาแลกเปล่ียนในอนาคต (swap)  ในการ

เปล่ียนตราสารหน้ีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว (ไม่ว่าจะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือมูลค่า

ยุติธรรม) ให้เป็นตราสารหน้ีอัตราดอกเบ้ียคงที่ (กล่าวคือ การป้องกันความเสี่ยงของธุรกรรม

ในอนาคตโดยที่กระแสเงินสดในอนาคตที่ถูกป้องกันความเสี่ยงคือดอกเบ้ียจ่ายในอนาคต) 

ในทางกลับกัน รายการซ้ือตราสารทุนคาดการณ์ ที่เม่ือมีการถือครองแล้วจะบันทึกบัญชีด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนน้ัน เป็นอีกหน่ึงตัวอย่างของรายการที่ไม่สามารถเป็น

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดได้ เน่ืองจากผลก าไรหรือขาดทุนใน

เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงที่จะชะลอการรับรู้น้ัน ไม่สามารถที่จะเปล่ียนประเภทเป็นก าไรหรือ

ขาดทุนที่จะใช้หักกลบความเสี่ยงในช่วงระยะเวลาใดๆ ได้อย่างเหมาะสม ด้วยเหตุผลเดียวกัน

น้ี รายการซ้ือตราสารทุนในอนาคต ที่เม่ือมีการถือครองแล้วจะบันทกึบัญชีการเปล่ียนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรมในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นน้ันไม่สามารถที่จะเป็นรายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยงในกระแสเงินสดเช่นเดียวกนั 

 

ข6.5.3 การป้องกนัความเสี่ยงของสญัญาผูกมัด (ตัวอย่างเช่น หน่วยงานผลิตไฟฟ้ามีสัญญาผูกมัดที่ยัง

ไม่รับรู้ในการซ้ือเช้ือเพลิงที่ราคาคงที่เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของราคา

เช้ือเพลิงในอนาคต) คือ การป้องกันความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม ดังน้ัน  

การป้องกันความเสี่ยงในลักษณะดังกล่าวถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม ตาม

ย่อหน้าที่ 6.5.3 การป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของสัญญา

ผูกมัดสามารถเลือกใช้วิธกีารบัญชีส าหรับการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดได้ 

 

การประเมินความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกนัความเสีย่ง 

 

ข6.5.4   ในการประเมินความไม่มีประสทิธผิลของการป้องกันความเสี่ยง กิจการต้องพิจารณามูลค่าของ

เงินตามเวลาด้วย ดังน้ัน กิจการพิจารณามูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้วิธี



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก
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   189 

 

มูลค่าปัจจุบันและการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงได้รวม

ผลกระทบจากมูลค่าของเงินตามเวลาด้วย 

 

ข6.5.5   ในการค านวณการเปล่ียนแปลงมูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเพ่ือวัดความไม่มี

ประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ยงน้ัน กจิการอาจพิจารณาใช้ตราสารอนุพันธ์ที่มีข้อก าหนด

เหมือนกนักบัข้อก าหนดที่ส าคัญของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงหรือรายการที่คาดการณ์

ไว้ที่ มีการป้องกันความเสี่ยงกไ็ด้ (วิธีการน้ีหมายถึงวิธีการ อนุพันธ์เสมือน (hypothetical 

derivative)) ตราสารน้ันจะถูกน ามาปรับมาตรวัดโดยระดับของราคา (หรืออัตรา) ที่ป้องกัน

ความเสี่ยงแล้ว ตัวอย่างเช่น หากการป้องกันความเสี่ยงท าข้ึนเพ่ือป้องกันความเสี่ยงสองทางที่

ราคาตลาด อนุพันธ์เสมือน (hypothetical derivative) จะท าหน้าที่เป็นสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

สมมติที่มีมูลค่าตลาดเท่ากับศูนย์ ณ เวลาที่ก  าหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง 

หากการป้องกันความเสี่ยงท าข้ึนเพ่ือป้องกันความเสี่ยงทางเดียว อนุพันธ์เสมือนจะแสดงมูล

ค่าที่แท้จริงของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขาย ณ เวลาที่ก  าหนดความสัมพันธ์ของการป้องกัน

ความเสี่ยงมีสถานะเท่าทุน (at the money) หากระดับราคาที่ถูกป้องกันความเสี่ยงน้ันอยู่ที่

ระดับเดียวกับราคาตลาด หรืออยู่ในสถานะขาดทุน หากระดับราคาที่ถูกป้องกันความเสี่ยงน้ัน

อยู่สงูกว่าระดับราคาตลาด (หากเป็นกรณีของการป้องกนัความเสี่ยงของสถานะซ้ือ จะหมายถึง 

หากระดับราคาที่ถูกป้องกันความเสี่ยงอยู่ต ่ากว่าระดับราคาตลาด) การใช้อนุพันธ์เสมือนเป็น

อีกวิธีที่สามารถค านวณการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง 

อนุพันธเ์สมือนจะเลียนแบบรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง จึงส่งผลให้มีผลลัพธ์ประหน่ึงว่า

การเปล่ียนแปลงมูลค่าน้ันถูกค านวณโดยวิธกีารที่แตกต่างออกไป ดังน้ัน การใช้อนุพันธ์เสมือน

จึงไม่ใช่วิธีการหามูลค่าของอนุพันธ์เสมือน หากแต่เป็นเคร่ืองมือค านวณทางคณิตศาสตร์เพ่ือ

หามูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ดังน้ัน อนุพันธ์เสมือนจึงไม่สามารถรวม

ลักษณะที่มีผลต่อการก าหนดมูลค่าในเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงที่แต่ปรากฏอยู่ในเฉพาะ

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเท่าน้ัน (แต่ไม่รวมอยู่ในรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง) 

ตัวอย่างเช่น ตราสารหน้ีที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบ้ียคงที่หรือ

ลอยตัว) เมื่อใช้วิธีอนุพันธ์เสมือนในการค านวณหาการเปล่ียนแปลงของมูลค่าตราสารหน้ี

ดังกล่าว หรือ มูลค่าปัจจุบันของส่วนเปล่ียนแปลงสะสมในกระแสเงินสด อนุพันธ์เสมือนจะไม่

สามารถเพียงแค่อ้างเร่ืองต้นทุนการแลกเปล่ียนเงินตราต่างสกุลเงินกันเท่าน้ัน ถึงแม้ว่า 

อนุพันธ์อ้างอิงน้ันจะมีต้นทุนที่เกิดจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างสกุลก าหนดไว้แล้วกต็าม 

(ตัวอย่างเช่น สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียข้ามสกุลเงิน) 

 

ข6.5.6 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงซ่ึงถูกก าหนดโดยวิธีอนุพันธ์

เสมือน อาจสามารถน าไปใช้เพ่ือการประเมินว่าความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงเป็นไป

ตามข้อก าหนดของความมีประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ยงหรือไม่ 



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก
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การปรบัสมดุลความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสี่ยงและการเปลี่ยนอตัราส่วนการ

ป้องกนัความเสีย่ง 

 

ข6.5.7 การปรับสมดุล หมายถึง การปรับเปล่ียนปริมาณของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงหรือ

เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงของความสมัพันธใ์นการป้องกนัความเสี่ยงที่ได้ก าหนดมาก่อนหน้า

น้ีแล้ว เพ่ือเป็นการรักษาให้อตัราส่วนการป้องกนัความเสี่ยงยังคงเป็นการป้องกนัความเสี่ยงที่มี

ประสิทธิผล การเปล่ียนแปลงในปริมาณรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงหรือเคร่ืองมือ

ป้องกันความเสี่ยงเพ่ือจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากน้ีจะไม่เข้าเง่ือนไขที่ก  าหนดภายใต้แนว

ปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี 

 

ข6.5.8 การปรับสมดุลจะถูกบันทกึในฐานะที่เป็นการขยายความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงให้

ต่อเน่ืองตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ ข6.5.9 ถึง ข6.5.21 ในการปรับสมดุล หากเกิดความไม่

มีประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ยงตามความสัมพันธ์ที่ก  าหนดจะถูกพิจารณาและรับรู้ทนัที

ที่มีการปรับปรุงความสมัพันธใ์นการป้องกนัความเสี่ยง 

 

ข6.5.9 การปรับปรุงอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงจะท าให้กิจการสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

ความสมัพันธท์ี่เปล่ียนแปลงไประหว่างเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยงอันเกิดจากรายการอ้างอิงหรือตัวแปรความเสี่ยงต่างๆ ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์

ของการป้องกันความเสี่ยงที่เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

มีรายการอ้างอิงที่ ต่างกันแต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเน่ืองกัน มีการเปล่ียนแปลงไปตามการ

เปล่ียนแปลงความสัมพันธ์ของรายการอ้างอิงทั้งสองน้ัน (เช่น ดัชนี อัตรา หรือ ราคาใดๆ ที่

ต่างกันแต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเน่ืองกัน) ดังน้ัน การปรับสมดุลจะท าให้ความสัมพันธ์ของการ

ป้องกันความเสี่ยงยังคงมีด าเนินต่อไปได้ ในสถานการณ์ที่ความสัมพันธ์ระหว่างเคร่ืองมือ

ป้องกนัความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเปล่ียนแปลงไปในทศิทางที่ยังสามารถ

หักกลบกนัได้โดยการปรับปรุงอตัราส่วนการป้องกนัความเสี่ยง 

 

ข6.5.10 ตัวอย่างเช่น กจิการต้องการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสกุล ก 

โดยใช้ตราสารอนุพันธป์ระเภทเงินตราต่างประเทศที่อ้างอิงกับเงินตราต่างประเทศสกุล ข และ 

เงินตราต่างประเทศทั้งสองสกุลเป็นประเภทอัตราคงที่ (กล่าวคือ อัตราแลกเปล่ียนถูก

ก าหนดให้เคล่ือนไหวภายในกรอบ หรือ ที่ระดับอัตราแลกเปล่ียนที่ก  าหนดโดยธนาคารกลาง

หรือหน่วยงานที่มีอ านาจรับผิดชอบอื่นๆ) หากอัตราแลกเปล่ียนระหว่างสกุล ก และ ข มีการ

เปล่ียนแปลงไป (กล่าวคือ มีการก าหนดกรอบหรืออัตราแลกเปล่ียนใหม่) การปรับสมดุลของ

ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงเพ่ือสะท้อนอตัราแลกเปล่ียนใหม่น้ัน จะท าให้ม่ันใจได้

ว่าความสมัพันธด์ังกล่าวยังคงเป็นไปตามข้อก าหนดของการประเมินประสิทธิผลในการป้องกัน

ความเสี่ยงผ่านอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงที่ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

   191 

 

ในทางกลับกัน หากตราสารอนุพันธ์ประเภทเงินตราต่างประเทศมีการปฏิบัติผิดสัญญา การ

ปรับปรุงอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงอาจมิได้ท าให้ความสัมพันธ์ของการป้องกันความ

เสี่ยงยังคงมีประสิทธิผลตามข้อก าหนด ดังน้ัน การปรับสมดุลจึงไม่ได้เป็นตัวก าหนดให้

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงยังคงด าเนินต่อไปในสถานการณ์ที่ถึงแม้จะปรับ

อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงแล้ว ความสัมพันธ์ของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและ

รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงกยั็งไม่สามารถหักกลบกนัได้ 

 

ข6.5.11 การเปล่ียนแปลงที่ท  าให้เกิดการหักกลบกันระหว่างส่วนเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยงบางประเภทเท่าน้ันที่จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในความสัมพันธ์ของการป้องกัน

ความเสี่ยงระหว่างเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง กิจการ

ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงที่คาดว่าจะ

ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงในช่วงระหว่างระยะเวลาสัญญาและ

ประเมินว่าส่วนเปล่ียนแปลงในการหักกลบนั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่ 

ข6.5.11.1  อัตรา ส่วนการป้องกันความเสี่ ยงมีความผันผวนแต่ยังสามารถสะท้อน

ความสมัพันธร์ะหว่างเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 

ข6.5.11.2  มีสิ่ ง บ่ ง ช้ี ว่าอัตรา ส่วนการป้องกันความเสี่ ยง น้ันไม่สามารถที่ จะสะท้อน

ความสมัพันธร์ะหว่างเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 

ข6.5.11.3 กิจการท าการประเมินผลตามข้อก าหนดของการประเมินประสิทธิผลของการ

ป้องกันความเสี่ยง กล่าวคือ เพ่ือให้มั่นใจว่าความสัมพันธ์ของการป้องกันความ

เสี่ยงน้ันไม่ได้สะท้อนความไม่สมดุลในสัดส่วนของปริมาณเคร่ืองมือป้องกันความ

เสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง อันจะก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิผล

ในการป้องกันความเสี่ยงข้ึน (ทั้งที่รับรู้แล้วและยังไม่ได้รับรู้) ซ่ึงท าให้ผลทางการ

บัญชีผิดไปจากวัตถุประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ดังน้ัน การประเมิน

จึงต้องใช้ดุลยพินิจประกอบ 

 

ข6.5.12 ความผันผวนของอตัราส่วนการป้องกนัความเสี่ยง (ซ่ึงส่งผลให้เกิดวามไม่มีประสิทธิผลในการ

ป้องกันความเสี่ยง) จะไม่สามารถท าให้ลดลงได้โดยการปรับปรุงอัตราส่วนการป้องกันความ

เสี่ยงเพ่ือตอบสนองต่อผลลัพธ์ใดโดยเฉพาะ ดังน้ัน ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว การ

เปล่ียนแปลงระดับของการหักกลบจึงเกี่ยวข้องกับประเดน็ของการวัดมูลค่าและการรับรู้ความ

ไม่มีประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ยงแต่ไม่ต้องมีการปรับสมดุล 
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ข6.5.13   ในทางกลับกัน หากการเปล่ียนแปลงระดับของการหักกลบมีการบ่งช้ีว่าความผันผวนเกิดจาก

อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างจากอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงที่ใช้ในการ

ก าหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง หรือ มีสิ่งบ่งช้ีว่ามีแนวโน้มที่จะท าให้มีความ

แตกต่างจากอตัราส่วนของการป้องกนัความเสี่ยงน้ันมากข้ึนแล้ว ความไม่มีประสิทธิผลของการ

ป้องกันความเสี่ยงในกรณีน้ีสามารถปรับลดลงได้โดยการปรับปรุงอัตราส่วนการป้องกันความ

เสี่ยง ซ่ึงหากปล่อยให้อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงน้ันยังคงอยู่ในระดับเดิม จะย่ิงส่งผลให้

ความไม่มีประสทิธผิลเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ัน ในกรณีน้ี กิจการต้องท าการประเมินว่าความสัมพันธ์

ของการป้องกันความเสี่ยงน้ันได้สะท้อนความไม่สมดุลระหว่างสัดส่วนของปริมาณรายการที่มี

การป้องกันความเสี่ยงกับปริมาณเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง ซ่ึงจะก่อให้เกิดความไม่มี

ประสิทธิผลหรือไม่ (โดยรับรู้หรือไม่กไ็ด้) ซ่ึงอาจท าให้เกิดผลทางบัญชีที่ไม่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง หากอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงถูกปรับปรุง 

กจ็ะส่งผลกระทบต่อการวัดมูลค่าและการรับรู้ความไม่มีประสิทธิผลได้ เน่ืองจาก ในการปรับ

สมดุล ความไม่มีประสทิธผิลในการป้องกันความเสี่ยงของความสัมพันธ์ที่ถูกก าหนดข้ึนจะต้อง

ได้รับการพิจารณาและรับรู้ทันที ก่อนที่จะมีการปรับปรุงความสัมพันธ์ของการป้องกันความ

เสี่ยงตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ ข6.5.8 

 

ข6.5.14   ส าหรับจุดประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง การปรับสมดุลน้ัน หมายถึง หลังจากที่

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงได้ถูกก าหนดข้ึน กิจการได้ปรับเปล่ียนจ านวนของ

เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงหรือรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงไปตามสถานการณ์ที่ท  าให้

เกดิผลกระทบต่ออัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง โดยปกติแล้ว การปรับปรุงน้ีควรสะท้อนถึง

จ านวนของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงหรือรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่กิจการใช้จริง 

อย่างไรกต็าม กิจการจะต้องปรับปรุงอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงที่ค านวณมาจากจ านวน

ของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงหรือเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงที่ได้ใช้จริง หากเข้า

ลักษณะดังต่อไปนี้  

ข6.5.14.1 อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงที่ค านวณมาจากจ านวนของเคร่ืองมือป้องกัน

ความเสี่ยงหรือรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่เปล่ียนแปลงไปตามที่ได้ใช้จริง

จะต้องสะท้อนถึงความไม่สมดุลอันก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิผลของการ

ป้องกนัความเสี่ยงซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางบัญชีที่ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์

ของการบัญชีป้องกนัความเสี่ยง หรือ 

ข6.5.14.2 กิจการได้คงจ านวนของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยงตามที่ใช้จริงเอาไว้ ซ่ึงสัดส่วนของจ านวนดังกล่าว ภายใต้สถานการณ์

ใหม่ ได้ก่อให้เกิดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงที่สะท้อนถึงความไม่สมดุลอัน

ก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงซ่ึงอาจก่อให้เกิด

ผลลัพธ์ทางบัญชีที่ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง 
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(น่ันหมายถึงว่า กิจการจะต้องไม่ท าให้เกิดความไม่สมดุลเกิดขึ้ นเพียงเพราะ

ละเลยการปรับปรุงอตัราส่วนการป้องกนัความเสี่ยงดังกล่าว) 

 

ข6.5.15   การปรับสมดุลไม่สามารถน ามาถือปฏิบัติหากวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ส าหรับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงน้ันได้เปล่ียนแปลงไป แต่จะต้องยุติการบัญชี

ป้องกนัความเสี่ยงส าหรับความสมัพันธดั์งกล่าว (ถึงแม้ว่ากิจการอาจก าหนดความสัมพันธ์ของ

การป้องกันความเสี่ยงอันใหม่ที่เกี่ยวเน่ืองกับเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงหรือรายการที่มีการ

ป้องกนัความเสี่ยงของความสมัพันธ์ที่มีมาก่อน ตามที่ได้อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ ข6.5.28) 

 

ข6.5.16   หากความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงมีการปรับสมดุล การปรับปรุงอัตราส่วนการ

ป้องกนัความเสี่ยงอาจได้รับผลกระทบในหลายรูปแบบ ดังต่อไปน้ี  

ข6.5.16.1 สัดส่วนของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงสามารถปรับตัวเพ่ิมข้ึนได้ (ใน

ขณะเดียวกนักล็ดสดัส่วนของเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงลง) โดย 

ข6.5.16.1.1  เพ่ิมปริมาณของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง หรือ 

ข6.5.16.1.2  ลดปริมาณของจ านวนเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยง 

ข6.5.16.2 สดัส่วนของเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงสามารถปรับเพ่ิมข้ึนได้ (ในขณะเดียวกันก็

ลดสดัส่วนของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงลง) โดย 

ข6.5.16.2.1  เพ่ิมปริมาณของเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยง หรือ 

ข6.5.16.2.2  ลดปริมาณของจ านวนรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง 

การเปล่ียนแปลงปริมาณหมายถึงการเปล่ียนแปลงจ านวนที่เป็นส่วนหน่ึงของความสัมพันธ์ใน

การป้องกันความเสี่ยง ดังน้ัน ปริมาณที่ลดลงไม่จ าเป็นจะต้องหมายความว่ารายการน้ันหรือ

ธุรกรรมน้ันจะไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือ อาจจะไม่ได้ถูกคาดว่าจะเกิดขึ้ น แต่หมายถึง รายการ

เหล่าน้ันไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น การลด

ปริมาณของเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงสามารถส่งผลให้กิจการน้ันยังคงใช้ตราสารอนุพันธ์น้ัน

ต่อไปได้ แต่มีเพียงแค่บางส่วนของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงเหล่าน้ันที่ยังคงถูกใช้เป็นส่วน

หน่ึงของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถเกิดข้ึนได้ หาก

การปรับสมดุลยังสามารถใช้ได้โดยการลดเพียงปริมาณเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงของ

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงลง แต่กิจการยังคงต้องถือตราสารน้ันถึงแม้จะไม่

จ าเป็นต้องใช้ตราสารน้ันอีกต่อไป ในกรณีน้ี ส่วนของตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้ถูกใช้ไปในการ

ป้องกันความเสี่ยงต้องถูกบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (ถ้าหากตราสาร

อนุพันธน้ั์นไม่ได้ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงในความสมัพันธอ์ื่นๆ) 

 

ข6.5.17 การปรับปรุงอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงโดยการเพ่ิมปริมาณรายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยงไม่กระทบกบัวิธกีารวัดการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง 



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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การวัดการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับปริมาณที่

ถูกก าหนดในคร้ังก่อนหน้า กจ็ะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เช่นกัน อย่างไรกต็าม จากวันที่มีการ

ปรับสมดุล ส่วนเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงต้องนับรวมกับส่วน

เปล่ียนแปลงมูลค่าของปริมาณรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงส่วนที่เพ่ิมข้ึนเข้าไปด้วย การ

เปล่ียนแปลงดังกล่าวจะถูกวัดและใช้เป็นตัวอ้างองิ โดยเร่ิมจากวันที่มีการปรับสมดุล แทนที่วัน

ก าหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงน้ัน ตัวอย่างเช่น หากแรกเร่ิม กิจการป้องกัน

ความเสี่ยงในสินค้าโภคภัณฑ์ปริมาณ 100 ตัน ที่ราคาล่วงหน้า 80  (ราคาล่วงหน้าตั้งแต่เร่ิม

ความสมัพันธใ์นการป้องกนัความเสี่ยงน้ี) และต่อมา เพ่ิมจ านวนเข้าไปอีก 10 ตัน ในการปรับ

สมดุล เม่ือราคาล่วงหน้าเปล่ียนมาเป็น 90  รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงหลังจากปรับ

สมดุลแล้วประกอบไปด้วยสองกลุ่ม คือ 100 ตัน ที่ถูกป้องกันความเสี่ยง ณ ราคา 80  และ 

10 ตัน ที่ถูกป้องกนัความเสี่ยง ณ ราคา 90  

 

ข6.5.18   การปรับปรุงอตัราส่วนการป้องกนัความเสี่ยงโดยการลดปริมาณเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงลง 

จะไม่กระทบกับวิธีการวัดการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง การวัด

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่ยังใช้ในการก าหนด

ความสมัพันธ ์จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ อย่างไรกต็าม จากวันที่มีการปรับสมดุล ปริมาณที่ลดลง

ของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงจะไม่ถูกนับเข้าเป็นส่วนหน่ึงของความสัมพันธ์ในการป้องกัน

ความเสี่ยงอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น หากแรกเร่ิม กิจการป้องกันความเสี่ยงในราคาสินค้าโภคภัณฑ์

โดยใช้ตราสารอนุพันธ์ปริมาณ 100 ตัน เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง และต่อมามีการปรับ

สมดุลโดยการลดปริมาณลง 10 ตัน ดังน้ันจะเหลือปริมาณเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงเพียง 90 

ตัน (ดูย่อหน้าที่ ข6.5.16 เกี่ยวกับแนวปฏิบัติส าหรับปริมาณของตราสารอนุพันธ์ (จ านวน10 

ตัน) ที่ไม่ได้ใช้เป็นส่วนหน่ึงของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงอีกต่อไป) 

 

ข6.5.19   การปรับอตัราส่วนการป้องกนัความเสี่ยงโดยการเพ่ิมปริมาณเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงจะไม่

ส่งผลกระทบต่อวิธทีี่ใช้วัดการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง การ

วัดการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

ก าหนดความสมัพันธก์จ็ะไม่ได้รับผลกระทบด้วย อย่างไรกต็าม จากวันที่มีการปรับสมดุล การ

เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงจะต้องรวมส่วนเปล่ียนแปลงใน

มูลค่าของปริมาณเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่ใช้เพ่ิมเติมเข้ามาด้วย การเปล่ียนแปลง

จะถูกวัดโดยเร่ิมต้ังแต่และอ้างอิงจากวันที่มีการปรับสมดุลแทนวันที่ก  าหนดความสัมพันธ์ใน

การป้องกันความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น หากแรกเร่ิม กิจการป้องกันความเสี่ยงในราคาสินค้าโภค

ภัณฑ์โดยใช้ตราสารอนุพันธ์ปริมาณ 100 ตัน เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง และต่อมามี

การปรับสมดุลโดยการเพ่ิมปริมาณอีก 10 ตัน ปริมาณเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงจะเพ่ิมเป็น

ทั้งหมด 110 ตัน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงกคื็อส่วน



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก

เท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทั้งหมดที่รวมกันท าให้ปริมาณรวมเท่ากับ 

110 ตัน ตราสารอนุพันธเ์หล่าน้ีสามารถมี (หรืออาจจะมี) ข้อก าหนดที่ส าคัญแตกต่างกันไปก็

ได้ เช่น อตัราซ้ือขายล่วงหน้า เน่ืองจากการท าสญัญาเกดิข้ึนในช่วงเวลาที่ต่างกัน (รวมถึงความ

เป็นไปได้ที่อาจจะก าหนดตราสารอนุพันธ์ส าหรับความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยง

หลังจากการรับรู้เร่ิมแรก) 

 

ข6.5.20   การปรับอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง (hedge ratio) โดยการลดปริมาณรายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยงถึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อวิธีที่ใช้วัดการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยง การวัดการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปริมาณซ่ึงยังถูกก าหนดให้รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงต่อไป

น้ัน การก าหนดไม่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรกต็าม นับจากวันที่มีการปรับ

สมดุล รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่เป็นปริมาณที่ถูกปรับลดลงน้ันไม่เป็นส่วน

หน่ึงของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น เม่ือแรกเร่ิม กิจการ

ป้องกันความเสี่ยงในสินค้าโภคภัณฑ์ในปริมาณ 100 ตัน ที่ราคาซ้ือขายล่วงหน้า 80   และ

ต่อมาลดปริมาณสินค้าโภคภัณฑ์ลง 10 ตันเพ่ือปรับสมดุล รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

ภายหลังการปรับสมดุลจะเหลือเพียง 90 ตัน และมีการป้องกันความเสี่ยงที่ราคา 80  รายการ

ที่มีการป้องกันความเสี่ยงจ านวน 10 ตัน ที่ไม่เป็นส่วนหน่ึงของความสัมพันธ์ของการป้องกัน

ความเสี่ยงอีกต่อไปจะถูกบันทึกตามข้อก าหนดของการยุติการใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง 

(ดูย่อหน้าที่ 6.5.5 ถึง 6.5.6 และย่อหน้าที่ ข6.5.22 ถึง ข6.5.28) 

 

ข6.5.21  เมื่อมีการปรับสมดุลของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง กิจการต้องปรับปรุงการ

วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผล

กระทบต่อความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง ส าหรับระยะเวลาที่เหลือให้เป็นปัจจุบัน

เสมอ (ดูย่อหน้าที่ ข6.4.2) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงก็

ต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกนั 

 

การยุติการใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

 

ข6.5.22  การยุติการใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงจะไม่มีผลย้อนหลัง โดยจะมีผลนับจากวันที่ไม่เข้า

เง่ือนไขของการใช้บัญชีป้องกนัความเสี่ยง 

 

ข6.5.23  กิจการต้องไม่เลิกก าหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงและไม่ยุติความสัมพันธ์

ดังกล่าว หาก 



ร่าง- แนวปฏบิตัทิางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธรุกจิประกนัภัยเป็นเพียงร่างแรก
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ข6.5.23.1 ความสมัพันธข์องการป้องกันความเสี่ยงน้ันยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ

บริหารจัดการความเสี่ยงบนพ้ืนฐานที่ยังเข้าเง่ือนไขของการบัญชีป้องกันความ

เสี่ยง (กล่าวคือ กิจการยังคงด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงน้ันอยู่) และ 

ข6.5.23.2 ยังคงเข้าเง่ือนไขตามข้อก าหนดที่เหลืออยู่ทุกข้อ (หลังจากที่ค านึงถึงการปรับ

สมดุลของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงน้ัน หากมีการปรับสมดุล

เกดิขึ้น) 

 

ข6.5.24   เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี กลยุทธ์การบริหารจัดการ

ความเสี่ยงของกิจการน้ันแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์

การบริหารจัดการความเสี่ยงจะถูกก าหนดข้ึนจากระดับสูงสุด ซ่ึงเป็นการก าหนดว่ากิจการจะ

บริหารจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีใด กลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงโดยทั่วไปจะมีการบ่งช้ี

ถึงความเสี่ยงที่กจิการจะต้องเผชิญและก าหนดวิธกีารบริหารจัดการกับความเสี่ยงเหล่าน้ัน โดย

ปกติ กลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นเคร่ืองมือในระยะยาวและมีความยืดหยุ่น

เพียงพอที่จะปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป (ตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบ้ียหรือ

ระดับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่แตกต่างกันซ่ึงน าไปสู่ระดับของการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่าง

ออกไป) กลยุทธ์น้ันมีการก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรลงในเอกสารที่มีการจัดสรรให้กับฝ่าย

งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านทางนโยบายที่อาจมีการก าหนดแนวทางที่ลงในรายละเอียดมากข้ึน 

ในทางตรงกันข้าม วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับแต่ละความสัมพันธ์

ของการป้องกันความเสี่ยงมีผลบังคับใช้ในระดับของความสัมพันธ์น้ันๆ ซ่ึงเกี่ยวกับวิธีการที่

ก  าหนดเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงในฐานะเปิดต่อความเสี่ยงในรายการ

ที่มีการป้องกันความเสี่ยง ดังน้ัน กลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงอาจเกี่ยวข้องกับ

ความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างกันซ่ึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงน้ันสมัพันธก์บัการน ากลยุทธก์ารบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวม ตัวอย่างเช่น 

ข6.5.24.1 กิจการมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในอัตราดอกเบ้ียจากการจัดหา

เงินทุนในภาพรวมของกิจการซ่ึงก าหนดเป็นช่วง (range) โดยอาจเป็นการ

ผสมผสานกันระหว่างอัตราดอกเบ้ียลอยตัวและอัตราดอกเบ้ียคงที่  กลยุทธ์

ดังกล่าวอาจก าหนดให้มีการคงสัดส่วนหน้ีสินที่มีอัตราดอกเบ้ียคงที่ไว้ที่ระดับร้อย

ละ 20 ถึงร้อยละ 40 โดยกิจการมีการตัดสินใจในการปรับใช้สัดส่วนที่เหมาะสม

ตามแต่ช่วงเวลาตามกลยุทธ์ดังกล่าว (กล่าวคือ จะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับฐานะ

เปิดต่อความเสี่ยงในอัตราดอกเบ้ียคงที่ให้อยู่ในช่วงอัตราร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 

40) ทั้งน้ี ขึ้ นอยู่กับทิศทางอัตราดอกเบ้ีย หากอัตราดอกเบ้ียอยู่ในระดับต ่า 

กิจการอาจจะออกตราสารหน้ีที่มีดอกเบ้ียคงที่มากกว่าเม่ืออัตราดอกเบ้ียอยู่ใน

ระดับสงู หน้ีสนิของกิจการที่เป็นอัตราดอกเบ้ียลอยตัวมีจ านวนเท่ากับ 100  โดย
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ในจ านวนน้ีมี 30 ที่ถูกเปล่ียนให้เป็นอัตราดอกเบ้ียคงที่ กิจการอาศัยช่วงที่อัตรา

ดอกเบ้ียต ่าเพ่ือความได้เปรียบจึงออกตราสารหน้ีเพ่ิมอีก 50  เพ่ือจัดหาเงินทุน

ส าหรับการลงทุนส าคัญของกิจการ โดยเป็นการออกตราสารหน้ีที่มีอัตราดอกเบ้ีย

คงที่ ด้วยเหตุที่อัตราดอกเบ้ียต ่า กิจการตัดสินใจก าหนดสัดส่วนหน้ีสินที่มีอัตรา

ดอกเบ้ียคงที่ไว้ที่ ร้อยละ 40 ของหน้ีสินทั้งหมด โดยลดปริมาณที่กิจการเคย

ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียลอยตัวลงไป 20  ท าให้เหลือหน้ีสินอัตรา

ดอกเบ้ียคงที่เพียง 60  ในสถานการณ์ดังกล่าว กลยุทธ์การบริหารจัดการความ

เสี่ยงไม่ได้เปล่ียนแปลงไป อย่างไรกต็าม ในทางกลับกัน การน ากลยุทธ์ไปใช้จริง

ได้เปล่ียนแปลงไปและน่ันหมายถึงว่า ส าหรับหน้ีสินอัตราดอกเบ้ียลอยตัวจ านวน 

20 ที่เคยถูกป้องกันความเสี่ยงโดยเปล่ียนให้เป็นอัตราดอกเบ้ียคงที่น้ัน ขณะน้ี 

วัตถุประสงค์ของการป้องกนัความเสี่ยงได้เปล่ียนแปลงไป (กล่าวคือ ในระดับของ

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง) ผลที่ตามมากคื็อ ส าหรับเหตุการณ์น้ี 

กิจการต้องยุติการบัญชีป้องกันความเสี่ยงส าหรับจ านวน 20 ที่เคยป้องกันความ

เสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียลอยตัว โดยลดฐานะสัญญาแลกเปล่ียนลง 20 ตามมูลค่า

จ านวนเงิน แต่ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ กิจการอาจจะคงปริมาณสัญญาแลกเปล่ียน

น้ันโดยไม่ยกเลิกกไ็ด้ ตัวอย่างเช่น กิจการอาจจะใช้เพ่ือการป้องกันความเสี่ยง

ประเภทอื่นหรืออาจจะเปล่ียนให้มาอยู่ในบัญชีเพ่ือการค้ากไ็ด้ ในทางกลับกัน 

หากกิจการเลือกที่จะเปล่ียนหน้ีสินอัตราดอกเบ้ียคงที่จ านวนใหม่บางส่วนให้เป็น

อัตราดอกเบ้ียลอยตัว การบัญชีป้องกันความเสี่ยงยังคงต้องด าเนินต่อไปส าหรับ

ในส่วนที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงอตัราดอกเบ้ียลอยตัวก่อนหน้าน้ี 

ข6.5.24.2  ความเสี่ยงบางประเภทเป็นผลมาจากสถานะที่มีการเปล่ียนบ่อยคร้ัง เช่น ความ

เสี่ยงอัตราดอกเบ้ียจากตราสารหน้ีที่มีสถานะเปิด (open portfolio) จ านวนตรา

สารหน้ีที่เพ่ิมข้ึนและการตัดรายการตราสารหน้ีบางตัวออกจากบัญชีท าให้ความ

เสี่ยงเปล่ียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา (แตกต่างจากการที่สถานะลดลงเพราะตราสาร

หน้ีน้ันครบก าหนด) เหล่าน้ีเป็นกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง 

(dynamic process) ที่ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนและเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงไม่

สามารถที่จะอยู่คงที่ได้ตลอดเป็นระยะเวลายาวนาน ผลที่ตามมากคื็อ กิจการที่มี

ความเสี่ยงเปล่ียนแปลงตลอดเวลาดังกล่าวจะต้องมีการปรับปรุงเคร่ืองมือป้องกัน

ความเสี่ยงอัตราดอกเบ้ียอยู่บ่อยคร้ังเม่ือสถานะความเสี่ยงเปล่ียนแปลงไป 

ตัวอย่างเช่น ตราสารหน้ีที่มีอายุคงเหลือ 24 เดือนถูกก าหนดให้เป็นตราสารที่มี

การป้องกันความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียเป็นเวลา 24 เดือน 

ส าหรับตราสารหน้ีอายุคงเหลืออื่นๆ กจ็ะใช้วิธีการเดียวกัน หลังจากน้ันไม่นาน

กิจการกย็กเลิกความสัมพันธ์การป้องกันความเสี่ยงที่เคยถูกก าหนดก่อนหน้า

ส าหรับอายุคงเหลือต่างๆ ทั้งหมด หรือบางส่วน แล้วก าหนดความสัมพันธ์ในการ
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ป้องกันความเสี่ยงคร้ังใหม่โดยอิงจากขนาดและประเภทของเคร่ืองมือป้องกัน

ความเสี่ยงที่มีอยู่ในขณะน้ัน การหยุดใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกรณีน้ี

สะท้อนให้เหน็ว่า ความสมัพันธใ์นการป้องกันความเสี่ยงเหล่าน้ันถูกก าหนดข้ึนมา

จากวิธีที่กิจการมองเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและตราสารที่มีการป้องกันความ

เสี่ยงตัวใหม่แทนที่จะค านึงถึงเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและตราสารที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยงที่ได้ก าหนดความสัมพันธ์ไปก่อนหน้า ส าหรับกลยุทธ์การ

บริหารจัดการความเสี่ยงยังคงเหมือนเดิม แต่ส าหรับความสัมพันธ์ที่เคยก าหนด

ก่อนหน้าน้ันไม่มีจุดประสงค์ของการป้องกันความเสี่ยงคงอยู่อีกต่อไป ใน

สถานการณ์น้ี การหยุดใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงจะข้ึนอยู่กับขอบเขตของ

จุดประสงค์ของการป้องกนัความเสี่ยงที่เปล่ียนแปลงไปตามแต่ละสถานการณ์ของ

กิจการและอาจกระทบกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือ

เพียงบางความสัมพันธ์ในแต่ละอายุคงเหลือ หรือ เป็นเพียงส่วนหน่ึงของ

ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงเทา่น้ัน 

ข6.5.24.3 กิจการมีกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ ใช้จัดการความเสี่ ยงอัตรา

แลกเปล่ียนจากประมาณการยอดขายและลูกหน้ีการค้าที่อาจมีเพ่ิมข้ึน ภายใต้กล

ยุทธ์น้ี กิจการจัดการกับความเสี่ยงอัตราแลกเปล่ียนที่ความสัมพันธ์ของการ

ป้องกันความเสี่ยงรูปแบบหน่ึง ณ จุดที่มีการรับรู้ลูกหน้ีการค้าน้ัน หลังจากน้ัน 

กจิการกไ็ม่จัดการความเสี่ยงอตัราแลกเปล่ียนในรูปแบบน้ันอีกต่อไป แต่หันมาใช้

การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปล่ียนจากลูกหน้ีการค้า เจ้าหน้ีการค้าและตรา

สารอนุพันธ์ที่ เป็นเงินสกุลเดียวกันในลักษณะแบบองค์รวม (ซ่ึงจะไม่ข้ึนกับ

รายการที่คาดการณ์ไว้ที่ยังไม่เกิดข้ึนจริง) ในแง่ของการบันทึกบัญชี วิธีการน้ี

เรียกว่า การป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติ เน่ืองจากผลก าไรหรือขาดทุนจาก

อตัราแลกเปล่ียนที่เกดิจากรายการดังกล่าวจะถูกรับรู้ทนัทใีนก าไรหรือขาดทุน ผล

ที่ตามมากคื็อ ในแง่ของการบันทกึบัญชี หากความสัมพันธ์ของการป้องกันความ

เสี่ ยงไ ด้ ถูกก าหนด ข้ึนในช่วงเวลาจนกระทั่ งถึ ง วันครบก าหนดจ่ายเ งิน 

ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะต้องถูกยกเลิกเมื่อมีการบันทึกบัญชีลูกหน้ีการค้าน้ัน

เน่ืองจากจุดประสงค์ของการป้องกันความเสี่ยงในความสัมพันธ์ที่ป้องกันความ

เสี่ยงน้ันไม่มีอีกต่อไป ความเสี่ยงอัตราแลกเปล่ียน ณ ขณะน้ี ได้ถูกจัดการภายใต้

กลยุทธ์เดิมแต่ด้วยวิธีที่เปล่ียนไป ในทางกลับกัน หากกิจการมีจุดประสงค์ในการ

ป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปแต่ยังคงใช้วิธีการเดิมในการจัดการความเสี่ยง

อัตราแลกเปล่ียนที่เกิดจากการประมาณการยอดขายรวมถึงลูกหน้ีการค้าที่อาจ

เกิดข้ึนตามมาตามความสัมพันธ์ในรูปแบบเดิมไปจนถึงวันที่ มีการจ่ายช าระ 

กจิการกยั็งสามารถใช้การบัญชีป้องกนัความเสี่ยงน้ันได้จนถึงวันดังกล่าว 
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ข6.5.25 การยุติการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงสามารถส่งผลกระทบต่อ 

ข6.5.25.1  ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงโดยรวมทั้งหมด หรือ 

ข6.5.25.2  บางส่วนของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง (ซ่ึงหมายความว่าการบัญชี

ป้องกันความเสี่ยงยังคงมีผลอยู่ส าหรับส่วนอื่นของความสัมพันธ์ของการป้องกัน

ความเสี่ยง) 

 

ข6.5.26 ให้ยุติความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงโดยรวมทั้งหมดเม่ือไม่เข้าเง่ือนไขที่ก  าหนด 

ตัวอย่างเช่น 

ข6.5.26.1 ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการป้องกัน

ความเสี่ยงที่ท  าให้เกิดการใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง (กล่าวคือ กิจการไม่ได้มี

จุดประสงค์ในการป้องกนัความเสี่ยงน้ันอกีต่อไป)  

ข6.5.26.2 มีการขายหรือยกเลิกของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงหรือเคร่ืองมือทางการเงิน 

(โดยเกี่ยวข้องกบัปริมาณทั้งหมดที่เป็นส่วนหน่ึงของความสัมพันธ์ของการป้องกัน

ความเสี่ยง) หรือ 

ข6.5.26.3 ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงกับ

เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงอีกต่อไป หรือความเสี่ยงด้านเครดิตเร่ิมมีผลกระทบ

ต่อมูลค่ามากกว่าความสมัพันธเ์ชิงเศรษฐกจิน้ัน 

 ข6.5.27 ให้ยุติความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ ยงในบางส่วน (และยังคงถือ

ปฏบัิติการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงต่อไปส าหรับส่วนอื่นที่เหลือ) เม่ือเพียงบางส่วน

ของความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงไม่เข้าเง่ือนไขที่ก  าหนด ตัวอย่างเช่น 

ข6.5.27.1 เม่ือมีการปรับสมดุลความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง อัตราส่วนการ

ป้องกันความเสี่ยงอาจถูกปรับปรุงจนท าให้บางส่วนของรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยงน้ันไม่เป็นส่วนหน่ีงของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงอีก

ต่อไป (ดูย่อหน้าที่ ข6.5.20) ดังน้ัน ให้ยุติการบัญชีป้องกันความเสี่ยงส าหรับ

ส่วนของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของความสัมพันธ์

ของการป้องกนัความเสี่ยงอกีต่อไป หรือ 

ข6.5.27.2  เม่ือมีบางส่วนของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงที่เป็น (หรือเป็นส่วนประกอบ

ของ) รายการที่คาดการณ์ไว้น้ันไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นรายการที่มีความเป็นไปได้ที่จะ

เกดิข้ึนมากอกีต่อไป ให้ยุติการบัญชีป้องกันความเสี่ยงเฉพาะในส่วนที่ไม่ถูกจัดว่า

มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึนมากดังกล่าวของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง 

อย่างไรก็ตาม หากกิจการเคยก าหนดการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่

คาดการณ์ไว้และต่อมาได้ประเมินว่ารายการที่คาดการณ์ไว้ดังกล่าวจะไม่เกิดข้ึน

อีกต่อไป อาจก่อให้เกิดค าถามในความสามารถในการประเมินรายการที่

คาดการณ์ไว้ที่คล้ายคลึงกันของกิจการ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการประเมินรายการที่
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คาดการณ์ไว้ที่คล้ายคลึงกันว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึนสูงจริงหรือไม่ (ดูย่อ

หน้าที่ 6.3.3) และถือว่าเข้าเง่ือนไขเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงได้

หรือไม่ 

 

ข6.5.28 กิจการสามารถก าหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงข้ึนมาใหม่ส าหรับเคร่ืองมือ

ป้องกันความเสี่ยงหรือรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงของความสัมพันธ์เดิมที่เคยมีการยุติ

การใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงแล้ว (บางส่วน หรือทั้งหมด) โดยไม่ถือว่าเป็นการด าเนิน

ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงต่อจากเดิม แต่ให้ถือเป็นการเร่ิมความสัมพันธ์ของการ

ป้องกนัความเสี่ยงข้ึนใหม่ ตัวอย่างเช่น 

ข6.5.28.1 ความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงได้เพ่ิมข้ึนอย่างมากจนท า

ให้กิจการต้องเปล่ียนเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงใหม่ ซ่ึงท าให้ความสัมพันธ์ของ

การป้องกันความเสี่ยงเดิมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

และต้องยุติความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดลงในที่สุด เคร่ืองมือ

ป้องกนัความเสี่ยงรายการใหม่ถูกก าหนดข้ึนเพ่ือป้องกันความเสี่ยงของความเสี่ยง

เดิมและเกดิเป็นความสมัพันธข์องการป้องกันความเสี่ยงใหม่ ดังน้ัน การวัดมูลค่า

ของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดของรายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยงใหม่จะเร่ิมและอ้างอิงจากวันที่มีการก าหนดความสัมพันธ์ใน

การป้องกันความเสี่ยงข้ึนใหม่แทนที่จะเป็นวันที่ความสัมพันธ์ของการป้องกัน

ความเสี่ยงเดิมถูกก าหนดข้ึน 

ข6.5.28.2 ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงหยุดลงก่อนครบก าหนดอายุของ

เคร่ืองมือทางการเงิน เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงของความสัมพันธ์ของการ

ป้องกันความเสี่ยงน้ีจะสามารถถูกก าหนดข้ึนเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงใน

อีกความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงได้ (ตัวอย่างเช่น เม่ือท าการปรับปรุง

อตัราส่วนการป้องกันความเสี่ยงโดยเพ่ิมจ านวนเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง หรือ

เม่ือก าหนดความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงข้ึนใหม่ทั้งหมด) 

 

การบญัชีส าหรบัมูลค่าตามเวลาของสญัญาสิทธิทีจ่ะซ้ือหรือจะขาย 

 

ข6.5.29 สัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายเกี่ยวข้องกับช่วงเวลา เน่ืองจากมูลค่าตามเวลาแสดงถึงสิ่งตอบ

แทนส าหรับการปกป้องผู้ถือสิทธิตลอดช่วงเวลาหน่ึง อย่างไรกต็าม มุมมองที่เกี่ยวข้องกับ

วัตถุประสงค์ของการประเมินว่าสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายน้ันเป็นการป้องกันความเสี่ยง

ของรายการธุรกรรมใด หรือรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงตามช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 

คือลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง รวมถึงวิธีการและช่วงเวลาที่จะมี

ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน ดังน้ัน กิจการต้องประเมินประเภทของรายการที่มีการป้องกัน
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ความเสี่ยง (ดูย่อหน้าที่ 6.5.14.1) จากลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยง (โดยไม่ค านึงถึงว่าความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงจะเป็นการป้องกันความเสี่ยง

ในกระแสเงินสดหรือการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม) ดังน้ี 

ข6.5.29.1 มูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายสัมพันธ์กับรายการที่มีการ

ป้องกนัความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ถ้าลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยงน้ันเป็นรายการที่มีมูลค่าตามเวลาเป็นต้นทุนของธุรกรรม

ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เม่ือมูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขาย

สัมพันธ์กับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงซ่ึงเป็นผลให้ในการวัดมูลค่าเม่ือ

เร่ิมแรกน้ันต้องรวมต้นทุนในการท ารายการเป็นส่วนหน่ึงของในการรับรู้รายการ

น้ัน (ตัวอย่างเช่น กิจการท าการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาในการซ้ือสินค้าโภค

ภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นรายการที่คาดการณ์ไว้หรือสัญญาผูกมัดกต็าม และได้รวม

ต้นทุนในการท ารายการเข้าเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนสินค้าคงเหลือ) ผลจากการ

รวมมูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายในการวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก

ของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงคือ มูลค่าตามเวลากระทบก าไรหรือขาดทุน

ในเวลาเดียวกันกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ในท านองเดียวกัน กิจการที่

ท  าการป้องกันความเสี่ยงในรายการขายสินค้าโภคภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นรายการที่

คาดการณ์ไว้หรือสญัญาผูกมัดกต็าม จะรวมมูลค่าตามเวลาของสทิธทิี่จะซ้ือหรือจะ

ขายเข้าเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับรายการขายดังกล่าว (ดังน้ัน มูลค่า

ตามเวลาจะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาเดียวกันกับรายได้ที่มา

จากรายการขายที่ถูกป้องกนัความเสี่ยง) 

ข6.5.29.2 มูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายสัมพันธ์กับรายการที่มีการ

ป้องกนัความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัช่วงเวลา ถ้าลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่มีการ

ป้องกนัความเสี่ยงน้ันมีมูลค่าตามเวลาเป็นต้นทุนในการได้มาซ่ึงการป้องกันความ

เสี่ยงตลอดช่วงระยะเวลา (แต่รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงไม่ได้ส่งผลให้เกิด

ธุรกรรมที่ต้องรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนในการท ารายการตาม

กล่าวในย่อหน้าที่ ข6.5.29.1) ตัวอย่างเช่น ถ้าสินค้าโภคภัณฑ์คงเหลือมีการ

ป้องกันความเสี่ยงจากการลดลงของมูลค่ายุติธรรมในระยะเวลา 6 เดือนโดยใช้

สัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีอายุสัญญาเท่ากัน มูลค่าตาม

เวลาของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายจะถูกปันส่วนเข้าก าไรหรือขาดทุน 

(กล่าวคือโดยการตัดจ าหน่ายอย่างมีระบบและสมเหตุสมผล) ตลอดช่ว ง

ระยะเวลา 6 เดือน อีกตัวอย่าง เช่น การป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิใน

การด าเนินงานในต่างประเทศเป็นระยะเวลา 18 เดือนโดยใช้สัญญาสิทธิที่จะซ้ือ

หรือจะขายเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเป็นผลให้มีการปันส่วนมูลค่าตามเวลาของ

สญัญาสทิธทิี่จะซ้ือหรือจะขายตลอดช่วงระยะเวลา 18 เดือน 
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 ข6.5.30 ลักษณะของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง รวมถึงวิธกีารและช่วงเวลาที่รายการ

ที่ มีการป้องกันความเสี่ยงน้ันมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน และรวมถึง

ผลกระทบของช่วงเวลาที่มูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายน้ัน

ป้องกันความเสี่ยงให้กับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลา

จะถูกตัดจ าหน่าย ซ่ึงสอดคล้องกันกับช่วงเวลาที่มูลค่าที่แท้จริงของสัญญาสิทธิที่

จะซ้ือหรือจะขายมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนตามที่ก  าหนดในการบัญชีการ

ป้องกันความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น ถ้ากิจการใช้สัญญาสิทธิที่จะซ้ือในอัตราดอกเบ้ีย

สูงสุด (Cap) ในการป้องกันความเสี่ยงในการเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียของ

พันธบัตรที่มีอตัราดอกเบ้ียลอยตัว มูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือในอัตรา

ดอกเบ้ียสูงสุด (Cap) ดังกล่าวจะถูกตัดจ าหน่ายเป็นก าไรหรือขาดทุนตลอด

ช่วงเวลาเช่นเดียวกบัช่วงเวลาที่มูลค่าที่แท้จริงมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน  

ข6.5.30.1 ถ้าสัญญาสิทธิที่จะซ้ือในอัตราดอกเบ้ียสูงสุด (Cap) ป้องกันความเสี่ยงจากการ

เพ่ิมขึ้นของอัตราดอกเบ้ียใน 3 ปีแรกของพันธบัตรที่มีอัตราดอกเบ้ียลอยตัวอายุ  

5 ปี มูลค่าตามเวลาของสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือในอตัราดอกเบ้ียสูงสุด (Cap) ดังกล่าว

จะถูกตัดจ าหน่ายตลอดอายุ 3 ปีแรก หรือ 

ข6.5.30.2  ถ้าสัญญาสิทธิที่จะซ้ือในอัตราดอกเบ้ียสูงสุด (Cap) เป็นสัญญาที่เร่ิมใช้สิทธิใน

อนาคต ซ่ึงป้องกันความเสี่ยงจากการเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบ้ียในปีที่ 2 และ 3 

ของพันธบัตรที่มีอตัราดอกเบ้ียลอยตัวอายุ 5 ปี มูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่จะ

ซ้ือในอตัราดอกเบ้ียสงูสดุ (Cap) ดังกล่าวจะถูกตัดจ าหน่ายในระหว่างปีที่ 2 และปี

ที่ 3 

  ข6.5.31 การบัญชีส าหรับมูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายตามย่อหน้าที่ 

6.5.14 ยังบังคับใช้กับการสัญญาสิทธิที่กิจการซ้ือมา (purchased option) และ

สัญญาสิทธิที่กิจการเป็นผู้ออก (written option) และที่ถูกก าหนดให้รวมกัน 

(สัญญาหน่ึงเป็นสิทธิที่จะขายและอีกสัญญาหน่ึงเป็นสิทธิที่จะซ้ือ) ซ่ึงมูลค่าตาม

เวลาสุทธิ ณ วันที่ถูกก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงมีค่าเท่ากับศูนย์ 

(โดยทั่วไปหมายถึง Zero-cost collar) ในกรณีดังกล่าว กิจการต้องรับรู้การ

เปล่ียนแปลงของมูลค่าตามเวลาในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น แม้ว่าผลสะสมของ

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามเวลาตลอดช่วงระยะเวลาของความสัมพันธ์ของการ

ป้องกันความเสี่ยงจะเท่ากับศูนย์ ดังน้ัน ถ้ามูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือ

หรือจะขายเกี่ยวข้องกบั 

ข6.5.31.1 รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม มูลค่าตามเวลา ณ 

จุดสิ้ นสุดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่ปรับปรุงรายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยง หรือจ านวนที่ถูกจัดประเภทใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุน (ดูย่อ

หน้าที่ 6.5.14.2) จะเทา่กบัศูนย์ 
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ข6.5.31.2  รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลา  จ านวนที่ตัดจ าหน่ายที่

เกี่ยวข้องกบัมูลค่าตามเวลาจะเทา่กบัศูนย์ 

 

ข6.5.32 การบัญชีส าหรับมูลค่าตามเวลาของสญัญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายตามย่อหน้าที่ 6.5.14 บังคับ

ใช้เฉพาะกบัมูลค่าตามเวลาที่เกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (มูลค่าตามเวลาที่

สอดคล้องกนั) มูลค่าตามเวลาของสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือหรือจะขายจะเกี่ยวข้องกับรายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยงถ้าข้อก าหนดที่ส าคัญของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขาย (เช่น จ านวนเงิน

อ้างอิงที่ระบุในสัญญา (nominal amount) อายุของสัญญา และรายการอ้างอิง) สอดคล้องกับ

รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง ดังน้ัน หากข้อก าหนดที่ส าคัญของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะ

ขาย และรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงไม่สอดคล้องกันทั้งหมด กิจการต้องก าหนดมูลค่า

ตามเวลาที่สอดคล้องกัน ซ่ึงกคื็อมูลค่าตามเวลารวมถึงค่าใช้จ่ายในการท าสัญญา (มูลค่าตาม

เวลาที่เกิดข้ึนจริง) ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (และต้องปฏิบัติตามย่อ

หน้าที่ 6.5.14) กิจการก าหนดมูลค่าตามเวลาที่สอดคล้องกันโดยใช้มูลค่าของสัญญาสิทธิที่จะ

ซ้ือหรือจะขายที่มีข้อก าหนดที่ส าคัญที่สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์กับรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยง 

 

ข6.5.33 ถ้ามูลค่าตามเวลาที่เกิดข้ึนจริง และมูลค่าตามเวลาที่สอดคล้องกันน้ันแตกต่างกัน กิจการต้อง

ระบุจ านวนเงินซ่ึงถูกสะสมและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของตามย่อหน้าที่ 

6.5.14 ดังต่อไปนี้  

ข6.5.33.1 ถ้ามูลค่าตามเวลาที่เกิดข้ึนจริงสูงกว่ามูลค่าตามเวลาที่สอดคล้องกัน ณ จุดที่รับรู้

ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยง กจิการต้อง 

(1)   ระบุจ านวนเงินซ่ึงถูกสะสมและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ

เจ้าของแยกตามเกณฑข์องมูลค่าตามเวลาที่สอดคล้องกนั และ 

(2)   รับรู้ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมระหว่างมูลค่าตามเวลาที่

เกดิข้ึนจริงและมูลค่าตามเวลาที่สอดคล้องกนัในก าไรหรือขาดทุน 

ข6.5.33.2 ถ้ามูลค่าตามเวลาที่เกิดข้ึนจริงต ่ากว่ามูลค่าตามเวลาที่สอดคล้องกัน ณ จุดที่รับรู้

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง กิจการต้องระบุจ านวนเงินซ่ึงถูกสะสม

และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของโดยอ้างอิงกับจ านวนเงินที่

ต ่ากว่าของการเปล่ียนแปลงสะสมในมูลค่ายุติธรรมของ 

(1)   มูลค่าตามเวลาที่เกดิข้ึนจริง และ 

(2)   มูลค่าตามเวลาที่สอดคล้องกนั 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าตามเวลาที่เกิดข้ึนจริงที่เหลืออยู่จะถูกรับรู้ในก าไร

หรือขาดทุน 
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การบญัชีส าหรบัส่วนของอตัราแลกเปลีย่นล่วงหนา้ของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้และส่วนต่าง

อตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศของเครือ่งมือทางการเงิน 

 

ข6.5.34 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามีความเกี่ยวข้องกับระยะเวลาเน่ืองจากส่วนของอัตราแลกเปล่ียน

ล่วงหน้าแสดงถึงค่าตอบแทนของระยะเวลาดังกล่าว (ซ่ึงหมายถึงระยะเวลาครบก าหนดที่ได้

พิจารณาไว้) อย่างไรกต็ามแง่มุมที่เกี่ยวข้องส าหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินว่าเคร่ืองมือ

ป้องกันความเสี่ยงใช้ป้องกันความเสี่ยงของรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือที่เกี่ยวข้องกับ

ช่วงเวลา น่ันคือต้องประเมินลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งรูปแบบและ

ช่วงเวลาที่ส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน ดังน้ัน กจิการต้องประเมินประเภทของรายการที่มี

การป้องกันความเสี่ยง (ดูย่อหน้าที่ 6.5.15 และ 6.5.14.1) โดยค านึงถึงลักษณะโดยทั่วไป

ของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง (โดยไม่ค านึงว่าความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง

จะเป็นการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดหรือการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม) 

ดังน้ี 

ข6.5.34.1  ส่วนของอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าสัมพันธ์กับรายการที่

มีการป้องกนัความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ถ้าลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่

มีการป้องกันความเสี่ยงเป็นรายการที่มีส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าเป็น

ต้นทุนของรายการ ตัวอย่างเช่น เม่ือส่วนของอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าสัมพันธ์กับ

รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงที่ท  าให้การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกรวมต้นทุนใน

การท ารายการ (เช่น กิจการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศจากการซ้ือสินค้าคงเหลือในรูปของสกุลเงินตราต่างประเทศโดยที่ไม่

ว่าจะเป็นรายการที่คาดการณ์ไว้หรือสัญญาผูกมัด และได้รวมต้นทุนในการท า

รายการเป็นส่วนหน่ึงของสินค้าคงเหลือน้ันในการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก) ผล

ของการรวมส่วนของอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของ

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงคือการที่ส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า

กระทบก าไรหรือขาดทุนพร้อมกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ในท านอง

เดียวกัน กิจการที่ป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ

การขายสินค้าโภคภัณฑ์ที่ไม่ว่าจะเป็นรายการที่คาดการณ์ไว้หรือสัญญาผูกมัด จะ

รวมส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าไว้เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ

การขาย (ดังน้ัน ส่วนของอัตราล่วงหน้าจะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในรอบ

ระยะเวลาเดียวกนักบัรายได้จากการขายที่ถูกป้องกนัความเสี่ยง) 

ข6.5.34.2  ส่วนของอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าสัมพันธ์กับรายการที่

มีการป้องกนัความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลา ถ้าลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่

มีการป้องกันความเสี่ยงมีส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าเป็นต้นทุนในการ

ได้มาซ่ึงการป้องกันความเสี่ยงต่อช่วงระยะเวลาน้ัน (แต่รายการที่มีการป้องกัน
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ความเสี่ยงไม่ได้ส่งผลให้เกิดธุรกรรมที่ต้องรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ

ต้นทุนในการท ารายการตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ ข6.5.34.1) ตัวอย่างเช่น ถ้า

สินค้าโภคภัณฑ์คงเหลือถูกป้องกันความเสี่ยงในการเปล่ียนแปลงของมูลค่า

ยุติธรรมส าหรับช่วงระยะเวลา 6 เดือนโดยใช้สัญญาซ้ือขายสินค้าโภคภัณฑ์

ล่วงหน้าที่ มีระยะเวลาครบก าหนดสอดคล้องกัน ส่วนของอัตราแลกเปล่ียน

ล่วงหน้าของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าจะถูกปันส่วนไปยังก าไรหรือขาดทุน (กล่าวคือ 

ตัดจ าหน่ายอย่างเป็นระบบและด้วยเกณฑท์ี่สมเหตุสมผล) ตลอดช่วงระยะเวลา 6 

เดือน อกีตัวอย่างเช่น การป้องกนัความเสี่ยงในเงินลงทุนสทุธใินการด าเนินงานใน

ต่างประเทศเป็นระยะเวลา 18 เดือน โดยใช้สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการปันส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของสัญญา

ซ้ือขายล่วงหน้านี้ตลอดช่วงระยะเวลา 18 เดือน 

 

ข6.5.35 ลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง รวมถึงรูปแบบและช่วงเวลาที่รายการที่มีการ

ป้องกนัความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน ได้ส่งผลกระทบตลอดช่วงเวลาต่อช่วงเวลา

ที่ส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงให้กับ

รายการที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่มีการตัดจ าหน่าย ซ่ึงหมายถึงตลอดช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง

กับส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าน้ัน ตัวอย่างเช่น ถ้าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าป้องกันความ

เสี่ยงต่อความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียส าหรับระยะเวลา 3 เดือน โดยเร่ิมในอีก 6 เดือน

ข้างหน้า ส่วนของอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าจะถูกตัดจ าหน่ายในช่วงเดือนที่ 7 ถึงเดือนที่ 9 

 

ข6.5.36 ให้ถือปฏบัิติตามการบัญชีส าหรับส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

ในย่อหน้าที่ 6.5.15 ส าหรับกรณีที่ส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า ณ วันที่สัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าถูกก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง และส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า

มีค่าเท่ากับศูนย์ ในกรณีดังกล่าว กิจการต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของส่วน

ของอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น แม้ว่าผลสะสมของการเปล่ียนแปลง

ในมูลค่ายุติธรรมของส่วนของอัตราล่วงหน้าจะเท่ากับศูนย์ตลอดช่วงระยะเวลาความสัมพันธ์

ของการป้องกันความเสี่ยง ดังน้ัน ถ้าส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าเกี่ยวข้องกบั 

ข6.5.36.1  รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม  จ านวนเงินของส่วนของ

อัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า ณ จุดสิ้นสุดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่

ปรับปรุงรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง หรือได้ถูกจัดประเภทใหม่ไปก าไรหรือ

ขาดทุน (ดูย่อหน้าที่ 6.5.14.2 และ 6.5.15) เทา่กบัศูนย์ 

ข6.5.36.2 รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับช่วงระยะเวลา จ านวนที่ ตัด

จ าหน่ายที่เกี่ยวข้องกบัส่วนของอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าน้ันเทา่กบัศูนย์ 
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ข6.5.37 ให้ถือปฏบัิติตามการบัญชีส าหรับส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

ตามย่อหน้าที่ 6.5.15 กับเฉพาะส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับรายการที่มี

การป้องกันความเสี่ยง (ส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าที่สอดคล้องกัน) ส่วนของอัตรา

แลกเปล่ียนล่วงหน้าของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าจะเกี่ยวข้องกบัรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

ถ้าข้อก าหนดที่ส าคัญของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (เช่น จ านวนเงินอ้างอิงที่ระบุในสัญญา 

(nominal amount) อายุของสัญญา และรายการอ้างอิง) สอดคล้องกับรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยง ดังน้ัน ถ้าข้อก าหนดที่ส าคัญของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยงไม่สอดคล้องกันทั้งหมด กิจการต้องก าหนดส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าที่

เกี่ยวข้อง เช่น จ านวนของส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ส่วน

ของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าที่เกิดข้ึนจริง) ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง 

(และต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 6.5.15) กิจการพิจารณาก าหนดส่วนของอัตราแลกเปล่ียน

ล่วงหน้าที่สอดคล้องกันโดยใช้การวัดมูลค่าของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่มีข้อก าหนดที่ส าคัญที่

สอดคล้องกนัอย่างสมบูรณ์กบัรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง 

 

ข6.5.38 ถ้าส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าที่เกิดข้ึนจริง และส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าที่

สอดคล้องกนัน้ันแตกต่างกนั กจิการต้องระบุจ านวนเงินที่ถูกสะสมเป็นรายการแยกต่างหากใน

ส่วนของเจ้าของตามย่อหน้าที่ 6.5.15 ดังต่อไปนี้  

ข6.5.38.1 ถ้าค่าสัมบูรณ์ของส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าที่เกิดข้ึนจริงสูงกว่าส่วนของ

อัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าที่สอดคล้องกัน ณ จุดที่ รับรู้ความสัมพันธ์ของการ

ป้องกนัความเสี่ยง กจิการต้อง 

(1)   ระบุจ านวนเงินที่ถูกสะสมเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของ

ตามเกณฑข์องส่วนของอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าที่สอดคล้องกนั และ 

(2)   รับรู้ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมระหว่างส่วนของ

อตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าที่เกิดข้ึนจริงและส่วนของอัตราแลกเปล่ียน

ล่วงหน้าที่สอดคล้องกนัในก าไรหรือขาดทุน 

ข6.5.38.2 ถ้าค่าสัมบูรณ์ของส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าที่เกิดข้ึนจริงต ่ากว่าส่วนของ

อัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าที่สอดคล้องกัน ณ จุดที่ รับรู้ความสัมพันธ์ของการ

ป้องกันความเสี่ยง กิจการจะต้องระบุจ านวนเงินที่ถูกสะสมเป็นรายการแยก

ต่างหากในส่วนของเจ้าของโดยอ้างอิงกับจ านวนที่ต ่ากว่าของการเปล่ียนแปลง

สะสมในมูลค่ายุติธรรมของ 

(1)    ค่าสมับูรณ์ของส่วนของอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าที่เกดิข้ึนจริง และ 

(2)   ค่าสมับูรณ์ของส่วนของอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าที่สอดคล้องกนั 

ส่วนของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าที่เกิดข้ึนจริง

ที่เหลืออยู่จะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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ข6.5.39 เมื่อกิจการแยกส่วนต่างอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศออกจากเคร่ืองมือทางการเงิน 

และไม่รวมในการก าหนดเคร่ืองมือทางการเงินน้ันเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง (ดูย่อ

หน้าที่ 6.2.4.2) แนวทางปฏบัิติในย่อหน้าที่ ข6.5.34 ถึง ข6.5.38 จะถือปฎิบัติกับส่วนต่าง

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในลักษณะเดียวกันกับที่ถือปฎิบัติกับส่วนของอัตรา

แลกเปล่ียนล่วงหน้าของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า  

 

การป้องกนัความเสีย่งของกลุ่มรายการ (บทที ่6.6) 

 

การป้องกนัความเสีย่งของฐานะสุทธิ 

 

การใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสีย่งและการก าหนดฐานะสทุธิ 

 

ข6.6.1 กิจการสามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงกับฐานะสุทธิได้ถ้าวัตถุประสงค์ของการบริหาร

จัดการความเสี่ยงของกิจการอยู่บนเกณฑ์สุทธิในการป้องกันความเสี่ยง โดยที่กิจการต้องท า

การป้องกนัความเสี่ยงในลักษณะดังกล่าวจริง (ไม่ใช่พิจารณาเพียงแค่ค ารับรองหรือการระบุใน

เอกสาร) ดังน้ัน กิจการไม่สามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงบนเกณฑ์สุทธิเพียงเพ่ือ

ก าหนดผลทางการบัญชีที่เฉพาะเจาะจงได้ ถ้าหากผลน้ันไม่สะท้อนวิธีการบริหารความเสี่ยง การ

ป้องกันความเสี่ยงของฐานะสุทธิต้องเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง โดย

ปกติแล้ว กลยุทธ์ดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติโดยผู้บริหารส าคัญตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและกิจการที่

เกี่ยวข้องกนั  

 

ข6.6.2 ตัวอย่างเช่น กจิการ ก. ซ่ึงมีสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท้องถิ่น 

มีสัญญาผูกมัดที่จะต้องจ่ายด้วยสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 150,000 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย

ในการโฆษณาในอีก 9 เดือนข้างหน้า และมีสัญญาผูกมัดที่จะขายสินค้าส าเร็จรูปด้วยสกุล

เงินตราต่างประเทศจ านวน 150,000 ในอีก 15 เดือนข้างหน้า กิจการ ก. เข้าท าสัญญาตรา

สารอนุพันธ์เงินตราต่างประเทศที่จะจ่ายช าระเงินในอีก 9 เดือนข้างหน้า โดยจะรับเงินที่เป็น

สกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 100 และจ่ายสกุลเงินท้องถิ่นจ านวน 70 กิจการ ก. ไม่มีความ

เสี่ยงอื่นต่อสกุลเงินตราต่างประเทศ กิจการ ก. ไม่ได้บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศบนเกณฑ์สุทธิ ดังน้ัน กิจการ ก. ไม่สามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง

ส าหรับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงระหว่างตราสารอนุพันธ์เงินตราต่างประเทศ

และฐานะสทุธจิ านวน 100 ซ่ึงเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ประกอบด้วยสญัญาผูกมัดที่จะซ้ือ 
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(ค่าโฆษณา) จ านวน 150,000 และสัญญาผูกมัดที่จะขายจ านวน 149,900 (จากจ านวน 

150,000)) ส าหรับระยะเวลา 9 เดือนข้างหน้า 

 

ข6.6.3 ถ้ากิจการ ก. บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศบนเกณฑ์สุทธิ และ

ไม่ได้เข้าท าสัญญาตราสารอนุพันธ์เงินตราต่างประเทศ (เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงจาก

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศแทนที่จะเป็นการลดความเสี่ยง) กจิการจะอยู่ในฐานะการ

ป้องกันความเสี่ยงโดยธรรมชาติ (Natural Hedge) ส าหรับช่วงระยะเวลา 9 เดือน โดยปกติ

แล้ว ฐานะการป้องความเสี่ยงแบบน้ีจะไม่สะท้อนในงบการเงิน เพราะรายการดังกล่าวถูกรับรู้

ในรอบระยะเวลาที่รายงานที่แตกต่างกันในอนาคต ฐานะสุทธิที่หักกลบกันหมดจะเกิดข้ึนใน

การบัญชีป้องกนัความเสี่ยงหากเข้าเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 6.6.6 เทา่นั้น 

 

ข6.6.4 เม่ือกลุ่มของรายการที่รวมกนัเป็นฐานะสทุธถูิกก าหนดให้เป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง 

กจิการจะต้องก าหนดภาพรวมของกลุ่มรายการให้เป็นรายการที่สามารถท าให้เป็นฐานะสุทธิได้ 

กจิการไม่สามารถที่จะก าหนดจ านวนของฐานะสทุธแิบบไม่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น กิจการมี

กลุ่มรายการของสัญญาผูกมัดการขายในอีก 9 เดือนข้างหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

จ านวน100 และกลุ่มของรายการสญัญาผูกมัดการซ้ือในอีก 18 เดือนข้างหน้าเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศจ านวน 120 กิจการไม่สามารถก าหนดจ านวนของฐานะสุทธิเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศเท่ากับ 20 แต่จะต้องก าหนดจ านวนเงินข้ันต้นของรายการซ้ือและขายที่ร่วมกัน

ก่อให้เกดิฐานะสทุธขิองการป้องกนัความเสี่ยง กจิการต้องก าหนดฐานะข้ันต้นที่ก่อให้เกิดฐานะ

สุทธิเพ่ือที่กิจการจะสามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดของการบัญชีส าหรับความสัมพันธ์ของการ

ป้องกนัความเสี่ยงที่เข้าเง่ือนไข  

 

การประยุกต์ใชข้อ้ก าหนดเกีย่วกบัประสิทธิผลของการป้องกนัความเสีย่งกบัการป้องกนัความ

เสีย่งของฐานะสทุธิ 

 

ข6.6.5 เม่ือกิจการพิจารณาว่าข้อก าหนดเกี่ยวกับประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงตามย่อหน้าที่ 

6.4.1.3 น้ันบรรลุหรือไม่เม่ือมีการป้องกันความเสี่ยงบนฐานะสุทธิ กิจการต้องพิจารณาการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการในฐานะสุทธิที่มีผลกระทบที่คล้ายคลึงกันกับเคร่ืองมือ

ป้องกันความเสี่ยง โดยพิจารณาร่วมกันกับการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ

ป้องกันความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น กิจการมีกลุ่มของรายการสัญญาผูกมัดการขายในอีก 9 เดือน

ข้างหน้า เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 100 และกลุ่มของรายการสญัญาผูกมัดการซ้ือใน

อกี 18 เดือนข้างหน้า เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 120 กิจการป้องกันความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของฐานะสุทธิ เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 20  

โดยใช้สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 20  เมื่อ
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มีการตัดสินใจว่าเข้าเง่ือนไขของข้อก าหนดเกี่ยวกับประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงตาม

ย่อหน้าที่ 6.4.1.3 หรือไม่ กจิการจะต้องพิจารณาความสมัพันธร์ะหว่าง 

ข6.6.5.1   การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศร่วมกับการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของสัญญาผูกมัดการขายอัน

เน่ืองมาจากความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ 

ข6.6.5.2   การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของสัญญาผูกมัดการซ้ืออันเน่ืองมาจากความเสี่ยงจาก

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

 

ข6.6.6 ในท านองเดียวกัน ถ้าในตัวอย่างตามย่อหน้าที่ ข6.6.5 กิจการมีฐานะสุทธิเป็นศูนย์ จะ

พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของสัญญาผูกมัดการขายอัน

เน่ืองมาจากความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ของสัญญาผูกมัดการซ้ืออันเน่ืองมาจากความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

เมื่อมีการพิจารณาว่าเข้าเง่ือนไขข้อก าหนดเกี่ยวกับประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงตาม

ย่อหน้าที่ 6.4.1.3 หรือไม่ 

 

การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงินสดทีก่่อใหเ้กิดฐานะสุทธิ 

 

ข6.6.7 เม่ือกิจการป้องกันความเสี่ยงในกลุ่มของรายการโดยการหักกลบฐานะความเสี่ยง (กล่าวคือ 

ฐานะสุทธิ) การเข้าเง่ือนไขที่จะใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงน้ันขึ้ นอยู่กับประเภทของการ

ป้องกันความเสี่ยง ถ้าเป็นการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม ฐานะสุทธิอาจจะสามารถ

เป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงได้  อย่างไรกต็าม ถ้าเป็นการป้องกันความเสี่ยงใน

กระแสเงินสด ฐานะสุทธิจะเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงได้ถ้าเป็นการป้องกันความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และการก าหนดฐานะสุทธิเป็นการระบุรอบ

ระยะเวลาที่รายงานที่รายการที่คาดการณ์ไว้ถูกคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน และ

เป็นการระบุลักษณะโดยทั่วไปและปริมาณของรายการด้วยเช่นกนั 

 

ข6.6.8 ตัวอย่างเช่น กิจการมีฐานะสุทธิที่ประกอบไปด้วยส่วนท้ายสุดของรายการขายเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศจ านวน 100 และส่วนท้ายสุดของรายการซ้ือเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 

50 ทั้งรายการขายและซ้ือเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเดียวกัน ในการที่จะระบุฐานะสุทธิ

ที่มีการป้องกนัความเสี่ยงอย่างครอบคลุมน้ัน กจิการต้องก าหนดในเอกสารแสดงความสัมพันธ์

ของการป้องกนัความเสี่ยงเร่ิมแรกว่ารายการขายเป็นของผลิตภัณฑ์ ก. หรือผลิตภัณฑ์ ข. และ

รายการซ้ือเป็นของเคร่ืองจักรชนิด ก เคร่ืองจักรชนิด ข และวัตถุดิบ ก กิจการยังต้องระบุ

ปริมาณของรายการค้าแยกตามลักษณะโดยทั่วไปของรายการด้วย กิจการระบุในเอกสารว่า

ส่วนท้ายสุดของรายการขายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ที่สกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 
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100) มาจากรายการขายที่คาดการณ์ไว้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 70 แรกของ

ผลิตภัณฑ์ ก. และเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 30 แรกของผลิตภัณฑ์ ข. ถ้ารายการ

ขายดังกล่าวถูกคาดการณ์ว่าจะกระทบก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่รายงานที่แตกต่าง

กนั กจิการต้องระบุรอบระยะเวลาที่รายงานดังกล่าวไว้ในเอกสาร ตัวอย่างเช่น เป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศจ านวน 70 แรกของรายการขายผลิตภัณฑ์ ก. ที่ถูกคาดการณ์ว่าจะกระทบก าไร

หรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่รายงานแรก และเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 30 แรก

ของรายการขายผลิตภัณฑ์ ข. ที่ถูกคาดการณ์ว่าจะกระทบก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่

รายงานถัดมา นอกจากน้ี กจิการยังต้องระบุในเอกสารว่าส่วนท้ายสุดของรายการซ้ือ (เป็นสกุล

เงินตราต่างประเทศ จ านวน 150) มาจากรายการซ้ือเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 60 

แรกของเคร่ืองจักรชนิด ก เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 40 แรกของเคร่ืองจักรชนิด ข 

และเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 50 แรกของวัตถุดิบ ก ถ้ารายการซ้ือดังกล่าวถูกคาด

ว่าจะกระทบก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่รายงานที่แตกต่างกัน กิจการต้องระบุรอบ

ระยะเวลาที่รายงานดังกล่าวไว้ในเอกสารแสดงการแยกรายการซ้ือตามรอบระยะเวลาที่รายงาน

ที่ถูกคาดว่าจะกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน (ในท านองเดียวกันกับการระบุในเอกสารของ

รายการขาย) ตัวอย่างเช่น รายการที่คาดการณ์ไว้อาจถูกระบุว่า 

ข6.6.8.1   เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 60 แรกของรายการซ้ือเคร่ืองจักรชนิด ก ที่

ถูกคาดว่าจะกระทบก าไรหรือขาดทุนต้ังแต่ในรอบระยะเวลาที่รายงานที่ 3 เป็นต้น

ไปอกี 10 รอบระยะเวลาที่รายงาน 

ข6.6.8.2   เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 40 แรกของรายการซ้ือเคร่ืองจักรชนิด ข ที่

ถูกคาดว่าจะกระทบก าไรหรือขาดทุนต้ังแต่ในรอบระยะเวลาที่รายงานที่ 4 เป็นต้น

ไปอกี 20 รอบระยะเวลาที่รายงาน และ 

ข6.6.8.3    เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 50 แรกของรายการซ้ือวัตถุดิบ ก ที่คาดว่าจะ

ได้รับของในรอบระยะเวลาที่รายงานที่ 3 และจะถูกขาย ซ่ึงท าให้กระทบก าไรหรือ

ขาดทุน ในรอบระยะเวลาที่รายงานถัดไป 

การระบุลักษณะโดยทั่วไปของปริมาณของรายการที่คาดการณ์ไว้จะรวมถึงมุมมองต่างๆ เช่น 

รูปแบบการเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกัน ถ้าลักษณะโดยทั่วไป

ของรายการดังกล่าวมีรูปแบบการเสื่อมราคาที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้สินทรัพย์ของ

กจิการ ตัวอย่างเช่น ถ้ากิจการใช้เคร่ืองจักรชนิด ก ในสองกระบวนการผลิตที่ต่างกันที่เป็นผล

ให้เกิดการเสื่อมราคาแบบเส้นตรงและตามจ านวนหน่วยของการผลิต ตลอดระยะเวลา 10 

รอบระยะเวลาที่รายงานตามล าดับ การจัดท าเอกสารรายการซ้ือคาดการณ์ของเคร่ืองจักรชนิด 

ก จะถูกแยกปริมาณรายการตามรูปแบบการเสื่อมราคาที่ก  าหนด 

 

ข6.6.9 ส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของฐานะสุทธิ จ านวนที่ก  าหนดตามย่อหน้าที่ 

6.5.10 ต้องรวมการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการในฐานะสุทธิที่มีผลกระทบคล้ายคลึงกัน
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กับเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง พร้อมกันกับการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ

ป้องกันความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการในฐานะสุทธิที่ มี

ผลกระทบคล้ายคลึงกันกับเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงจะถูกรับรู้เม่ือรายการธุรกรรมที่

เกี่ยวข้องถูกรับรู้ เช่น เม่ือรายการขายที่คาดการณ์ไว้ถูกรับรู้เป็นรายได้ ตัวอย่างเช่น กิจการมี

กลุ่มของรายการขายที่คาดการณ์ไว้ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดข้ึนในอีก 9 เดือน

ข้างหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 100 และกลุ่มของรายการซ้ือที่คาดการณ์ไว้ที่มี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดข้ึนในอีก 18 เดือนข้างหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

จ านวน 120 กิจการท าการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ

ฐานะสุทธิเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 20 โดยใช้สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 20 เม่ือมีการก าหนดจ านวนที่จะถูกรับรู้ในส ารอง

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดตามย่อหน้าที่ 6.5.10.1 ถึง 6.5.10.2 กิจการต้อง

เปรียบเทยีบ 

ข6.6.9.1    การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

พร้อมกับการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการขายคาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดข้ึนอันเน่ืองมาจากความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ กบั 

ข6.6.9.2    การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการซ้ือคาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่

ที่จะเกดิข้ึนอนัเน่ืองมาจากความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

อย่างไรกต็าม กิจการรับรู้เพียงจ านวนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซ้ือขายอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า

จนกระทั่งรายการขายคาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดข้ึนถูกรับรู้ในงบการเงิน

ในช่วงเวลาที่ผลก าไรหรือขาดทุนจากรายการที่คาดการณ์ไว้ดังกล่าวถูกรับรู้ (กล่าวคือคือ การ

เปล่ียนแปลงในมูลค่าของการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างการ

ก าหนดความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงและการรับรู้รายได้) 

  

 

ข6.6.10 ในท านองเดียวกัน ถ้าในตัวอย่างที่กิจการมีฐานะสุทธิเป็นศูนย์ กิจการต้องเปรียบเทียบการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการขายคาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดข้ึนอัน

เน่ืองมาจากความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ กับการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ของรายการซ้ือคาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดข้ึนอันเน่ืองมาจากความเสี่ยง

จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรกต็าม จ านวนดังกล่าวจะถูกรับรู้เม่ือรายการ

ที่คาดการณ์ไว้ที่เกี่ยวข้องมีการรับรู้ในงบการเงิน 
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ส่วนของกลุ่มของรายการทีถู่กก าหนดเป็นรายการทีม่ีการป้องกนัความเสีย่ง 

 

ข6.6.11 ในลักษณะเดียวกันกับที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข6.3.19 ในการก าหนดระดับช้ันของกลุ่มของ

รายการที่ยังคงอยู่น้ัน จ าเป็นต้องระบุจ านวนเงินอ้างอิงที่ระบุในสัญญา (nominal amount) ที่

เฉพาะเจาะจงของกลุ่มของรายการที่ส่วนขององค์ประกอบระดับช้ันในการป้องกนัความเสี่ยงถูก

ก าหนด 

 

ข6.6.12 ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงสามารถประกอบด้วยระดับช้ันจากกลุ่มรายการที่

แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ในการป้องกันความเสี่ยงของฐานะสุทธิของกลุ่มของสินทรัพย์และ

กลุ่มของหน้ีสิน ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงสามารถประกอบด้วยองค์ประกอบ

ระดับช้ันของกลุ่มของสนิทรัพย์และส่วนของกลุ่มของหน้ีสนิรวมกนั 

 

การแสดงรายการผลก าไรหรือขาดทุนจากเครือ่งมือป้องกนัความเสีย่ง 

 

ข6.6.13 ถ้ารายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงรวมกันเป็นกลุ่มในการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด 

กรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายการในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่

แตกต่างกัน การแสดงรายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงในงบการเงิน

ดังกล่าวขึ้นอยู่กบักลุ่มของรายการ 

 

ข6.6.14 ถ้ากลุ่มของรายการไม่มีฐานะความเสี่ยงที่หักกลบกันได้ (ตัวอย่างเช่น กลุ่มของค่าใช้จ่ายใน

สกุลเงินต่างประเทศที่กระทบรายการที่แตกต่างกนัในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

อื่นที่มีการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไว้) การจัดประเภทใหม่

ของผลก าไรหรือขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงจะถูกปันส่วนเข้าเป็นส่วนหน่ึงของ

รายการที่ถูกกระทบโดยรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง การปันส่วนน้ีจะมีการปันส่วนอย่างมี

ระบบและสมเหตุสมผล และต้องไม่เป็นผลให้เกิดการเพ่ิมขึ้ นในผลก าไรหรือขาดทุนสุทธิจาก

เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงรายการใดรายการหน่ึง 

 

ข6.6.15 ถ้ากลุ่มของรายการมีฐานะความเสี่ยงที่หักกลบกันได้ (ตัวอย่างเช่น กลุ่มของรายการขายและ

ค่าใช้จ่ายในสกุลเงินตราต่างประเทศถูกป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศร่วมกัน) กิจการต้องแสดงผลก าไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงเป็น

รายการแยกจากกันในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ตัวอย่างเช่น การป้องกัน

ความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศของฐานะความเสี่ยงสุทธิจากรายการขายในสกุลเงินตรา

ต่างประเทศเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 100 และค่าใช้จ่ายในรูปเงินตราต่างประเทศ

เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 80 โดยการใช้สญัญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าเป็น

สกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 20 ผลก าไรหรือขาดทุนจากสัญญาซ้ือขายอัตราแลกเปล่ียน
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ล่วงหน้าที่ถูกจัดประเภทใหม่จากส ารองการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดไปเป็นก าไรหรือ

ขาดทุน (เมื่อฐานะสุทธิกระทบก าไรหรือขาดทุน) จะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากจาก

รายการขายและค่าใช้จ่ายที่มีการป้องกันความเสี่ยง นอกจากน้ี ถ้ารายการขายเกิดข้ึนในงวด

ก่อนที่ค่าใช้จ่ายจะเกิดข้ึน รายได้จากการขายจะยังคงวัดมูลค่าด้วยอัตราแลกเปล่ียนทันทีตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ผลก าไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจะ

แสดงเป็นรายการแยกต่างหาก เพ่ือให้ก าไรหรือขาดทุนสะท้อนถึงผลกระทบของฐานะสุทธิที่

ถูกป้องกันความเสี่ยง และปรับปรุงเข้าเป็นรายการส ารองการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงิน

สด เม่ือค่าใช้จ่ายที่ถูกป้องกันความเสี่ยงกระทบก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาถัดมา ผล

ก าไรหรือขาดทุนจากการป้องกนัความเสี่ยงที่เคยรับรู้ในส ารองการป้องกันความเสี่ยงในกระแส

เงินสดจากการขายจะถูกจัดประเภทใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุน และแสดงเป็นรายการแยก

ต่างหากจากรายการที่อยู่ในค่าใช้จ่ายที่ ถูกป้องกันความเสี่ยง โดยจะวัดมูลค่าด้วยอัตรา

แลกเปล่ียนทนัทตีามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

 

ข6.6.16 ส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมบางประเภทน้ัน วัตถุประสงค์ของการป้องกัน

ความเสี่ยงไม่ใช่เพ่ือการหักกลบการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยง แต่เป็นการแปลงกระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น 

กจิการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียของตราสารหน้ีที่มี

อัตราดอกเบ้ียคงที่โดยการใช้สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย วัตถุประสงค์ของการป้องกัน

ความเสี่ยงของกิจการคือการแปลงกระแสเงินสดจากอัตราดอกเบ้ียคงที่ไปเป็นกระแสเงินสด

จากอัตราดอกเบ้ียลอยตัว วัตถุประสงค์น้ีถูกสะท้อนในการบัญชีส าหรับความสัมพันธ์ของการ

ป้องกันความเสี่ยงโดยการรับรู้ดอกเบ้ียสุทธิจากสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียในก าไรหรือ

ขาดทุนตามเกณฑค์งค้าง ในกรณีของการป้องกันความเสี่ยงของฐานะสุทธิ (ตัวอย่างเช่น ฐานะ

สุทธิของสินทรัพย์ที่มีอัตราดอกเบ้ียคงที่ และหน้ีสินที่มีอัตราดอกเบ้ียคงที่) ดอกเบ้ียคงค้าง

สุทธิน้ีต้องถูกแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

เพ่ือที่จะหลีกเล่ียงการเพ่ิมข้ึนของผลก าไรหรือขาดทุนสุทธิของตราสารหน่ึงโดยการหักกลบใน

จ านวนขั้นต้นของรายการน้ัน และรับรู้เป็นรายการแยกต่างหาก (ตัวอย่างเช่น เพ่ือหลีกเล่ียง

การเพ่ิมข้ึนของดอกเบ้ียรับสุทธิจากสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียสัญญาหน่ึงโดยการรับรู้

รายการดอกเบี้ ยรับขั้นต้นและดอกเบ้ียจ่ายขั้นต้น) 

 

 


