
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที่  ๘/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แนวปฏิบตัิทางการบญัชี   
เรื่อง  เครื่องมือทางการเงนิ  และการเปดิเผยข้อมูลส าหรับธรุกิจประกนัภัย 

 
 

อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ที่ก าหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพ่ือใช้เป็น  
มาตรฐานในการจัดท าบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศ   
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
ในการประชุมครั้งที่  ๖๐  (๑/๒๕๖๓)  เมื่อวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๓  จึงออกประกาศไว้  
ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๕/๒๕๖๒  เรื่อง  แนวปฏิบัติทางการบัญชี  

เรื่อง  เครื่องมือทางการเงิน  และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัย 
ข้อ ๓ ให้ใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี  เรื่อง  เครื่องมือทางการเงิน  และการเปิดเผยข้อมูล

ส าหรับธุรกิจประกันภัย  ตามที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  27  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖3 
สุพจน์  สิงห์เสน่ห ์

อุปนายกสภาวิชาชีพบัญชคีนที่หนึ่ง  ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน 
นายกสภาวชิาชีพบญัชี   

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๓
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คํานาํ 

 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีจัดทาํขึ้ นโดยใช้หลักการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผย

ข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน เว้นแต่ เร่ืองการจัดประเภทและการวัดมูลค่า และการด้อยค่าของตราสารทุน 

และสัญญาแบบผสม (ดูตารางสรุปความแตกต่างสําหรับแนวปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐาน           

การรายงานทางการเงิน และเหตุผลของความแตกต่าง) โดยเป็นการอ้างอิงหลักการเทียบเคียงหลักการ

เดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้ และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือ      

ทางการเงิน   

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรับปรุงย่อหน้าที่ 2.1 

5.5.16 ข4.3.8 ข5.5.34 ข5.5.46 และ 8.23 และเพ่ิมย่อหน้าที่  7.1.4 และปรับปรุงการอ้างอิง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 

 

**คาํนาํน้ีไม่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของแนวปฏบัิติทางการบัญชฉีบับน้ี** 
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สารบญั 

 

จากย่อหนา้ที ่

บทที่ 

1   วตัถุประสงค ์ 1.1 

2   ขอบเขต 2.1 

3   การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 3.1.1 

3.1  การรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก 3.1.1 

3.2  การตดัรายการของสินทรพัยท์างการเงิน 3.2.1 

3.3  การตดัรายการของหนี้ สินทางการเงิน 3.3.1 

4  การจดัประเภทรายการ 4.1.1 

4.1  การจดัประเภทรายการของสินทรพัยท์างการเงิน 4.1.1 

4.2  การจดัประเภทรายการของหนี้ สินทางการเงิน 4.2.1 

4.3  อนุพนัธแ์ฝง 4.3.1 

4.4  การจดัประเภทรายการใหม่ 4.4.1 

5  การวดัมูลค่า  5.1.1 

5.1  การวดัมูลค่าเมือ่เริม่แรก 5.1.1 

5.2  การวดัมูลค่าภายหลงัของสินทรพัยท์างการเงิน 5.2.1 

5.3  การวดัมูลค่าภายหลงัของหนี้ สินทางการเงิน 5.3.1 

5.4  การวดัมูลค่าราคาทุนตดัจําหน่าย 5.4.1 

5.5  การดอ้ยค่า 5.5.1 

5.6  ผลกําไรและขาดทุน 5.6.1 

6  การบญัชีป้องกนัความเสีย่ง  6.1.1 

6.1  วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของการบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 6.1.1 

6.2  เครือ่งมือทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่ง 6.2.1 

6.3  รายการทีมี่การป้องกนัความเสีย่ง 6.3.1 

6.4  การเขา้เงือ่นไขการบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 6.4.1 

6.5  การบญัชีสําหรบัความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีเ่ขา้เงือ่นไข  6.5.1 

6.6  การป้องกนัความเสีย่งของกลุ่มของรายการ 6.6.1 

6.7  ทางเลือกในการเลือกกําหนดฐานะเปิดดา้นเครดิตวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า 

       ยติุธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 6.7.1 

7  วนัถอืปฏิบติั และการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง  7.1.1 

7.1  วนัถอืปฏิบติั 7.1.1 
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7.2  การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 7.2.1 

8 การเปิดเผยขอ้มูล 8.1 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก คํานยิาม 

ภาคผนวก ข แนวทางปฏิบติั 

ภาคผนวก ค แนวทางปฏิบติั เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มูล 

ตารางสรุปความแตกต่างสําหรบัแนวปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงาน     

ทางการเงินและเหตุผลของความแตกต่าง 



แนวปฏบิัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับธุรกจิประกนัภัย 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 8/2563 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ ์2563                                   5 

 

บทนาํ 

 

เหตุผลในการออกแนวปฏิบติัทางการบญัชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผย

ขอ้มูลสาํหรบัธุรกิจประกนัภยั 

 

เน่ืองจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 4 เร่ือง สัญญาประกันภัย 

อนุญาตให้ผู้รับประกันภัยที่ใช้การยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน สามารถถือปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรูแ้ละการวดัมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน และให้ใช้ข้อกําหนดของมาตรฐาน       

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 ที่จําเป็นในการเปิดเผยข้อมูล และถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับอื่นๆ ที่เหมาะสมกับเคร่ืองมือทางการเงินของ

กจิการสาํหรับรอบระยะเวลารายงานก่อนวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 

เร่ือง สญัญาประกนัภัย มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2565  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง สญัญาประกนัภยั ย่อหน้าที่ 20ก อนุญาตแต่

ไม่ได้กาํหนดให้กิจการผู้รับประกันภัยซ่ึงเข้าเง่ือนไขตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 20ข มีทางเลือกในการ

ยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมือทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบังคับ

ใช้ในปี 2563 เป็นการช่ัวคราว และหากผู้รับประกันภัยใช้ทางเลือกดังกล่าวจะสามารถถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน และต้อง

ใช้ข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ที่จาํเป็นในการเปิดเผยข้อมูล และถือปฏบิัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ที่เหมาะสมกับเคร่ืองมือทางการเงินของกิจการสาํหรับรอบ

ระยะเวลารายงานก่อนวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญาประกันภัย (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2566  

อย่างไรกต็าม เน่ืองจากประเทศไทยไม่เคยประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 

เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน คณะทาํงานติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน เร่ือง สัญญาประกันภัย (คณะทาํงานฯ) จึงจัดทาํแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี

ขึ้ นเพ่ือถือปฏิบัติเป็นการช่ัวคราวแทน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมาตรฐาน         

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เน่ืองจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวก่อนมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญาประกันภัย (เม่ือมีการประกาศใช้) จะส่งผลกระทบต่อ

ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยอย่างเป็นสาระสาํคัญในประเดน็ต่างๆ เช่นเดียวกับธุรกิจประกันภัยใน

ต่างประเทศ ดังน้ี 

(ก) ผู้ใช้งบการเงินอาจจะมีความยุ่งยากในการทําความเข้าใจการจับคู่อย่างไม่เหมาะสม   

ทางการบัญชี (Accounting Mismatch) ที่เพ่ิมขึ้ นและความผันผวนช่ัวคราวซ่ึงสามารถเกิดในกาํไรหรือ

ขาดทุน ถ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐาน         

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน มีผลบังคับใช้ก่อน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  17 เร่ือง สัญญาประกันภัย (เม่ือมีการประกาศใช้) (อ้างอิง 

Exposure draft (2013) ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญา

ประกนัภัย ย่อหน้าที่ BC10-BC16) 

(ข) บางกจิการที่มีการออกสญัญาภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง 

สญัญาประกนัภัย อาจจัดประเภทและวัดมูลค่าไปก่อนแล้วตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล

เคร่ืองมือทางการเงิน ก่อนที่จะประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เร่ือง 

สญัญาประกนัภัย (เม่ือมีการประกาศใช้) ให้ครบถ้วน ซ่ึงอาจทาํให้เกดิการจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการ

บัญชี (อ้างองิ Exposure draft (2013) ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 

เร่ือง สญัญาประกนัภัย ย่อหน้าที่ BC17-BC18)  

(ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สาํคัญดังกล่าวข้างต้นมีการเปล่ียนแปลงในระยะเวลาที่

ใกล้เคียงกัน ส่งผลให้เพ่ิมต้นทุนและความพยายามทั้งในส่วนของผู้จัดทาํและผู้ใช้งบการเงิน (อ้างอิง 

Exposure draft (2013) ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญา

ประกนัภัย ย่อหน้าที่ BC19-BC21) 

จากข้อจาํกดัและผลกระทบต่อธุรกจิประกนัภัยในประเทศไทยในประเดน็ต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้น 

แนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ีจึงถูกกาํหนดขึ้นโดยมีข้อกาํหนดบางเร่ือง กล่าวคือ การจัดประเภทรายการ

และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน การด้อยค่าของตราสารทุน และสัญญาแบบผสม อาจมีความ

แตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน โดยเป็นการอ้างอิง

หลักการเทยีบเคียงหลักการเดียวกนักบัมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และ

การวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงเป็นมาตฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่ ธุรกิจ

ประกันภัยในต่างประเทศใช้ข้อยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9      

เป็นการช่ัวคราว (ดูตารางสรุปความแตกต่างสาํหรับแนวปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน   

ทางการเงิน และเหตุผลของความแตกต่าง)  
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แนวปฏิบติัทางการบญัชี  

เรือ่ง เคร่ืองมอืทางการเงิน และการเปิดเผยขอ้มลูสาํหรับธุรกิจประกันภยั 

 

บทที ่1 วตัถุประสงค ์

1.1 แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดหลักการสําหรับการรายงาน           

ทางการเงินสาํหรับสินทรพัย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินเพ่ือเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ  

การตัดสนิใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการประเมินถึงจาํนวนเงิน จังหวะเวลา และ

ความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของกจิการ  

 

บทที ่2 ขอบเขต 

2.1 แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบัผูร้บัประกนัภยัที่เขา้เงื่อนไขตามย่อหนา้ที ่

20ก และ 20ข ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4  เรื่อง สญัญาประกนัภยั 

สําหรบัเครือ่งมือทางการเงินทุกประเภท ยกเวน้รายการต่อไปนี้   

2.1.1 ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ ตามที่กําหนดในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 28 

เรือ่ง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้  

2.1.2 สิทธิและภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัที ่16 เรือ่ง สัญญาเช่า อย่างไรก็ตาม 

2.1.2.1 ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าเงินทุน (เช่น เงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่า

เงินทุน) และลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าดําเนินงานที่รบัรูโ้ดยผูใ้ห้เช่า  

ใหป้ฏิบติัตามขอ้กําหนดของแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้ ในเรื่อง

การตดัรายการและการดอ้ยค่า 

2.1.2.2 เจ้าหนี้ ส ัญญาเช่าที่ร ับรู ้โดยผู ้เช่า ให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดของ 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้ ในเร่ืองการตดัรายการ ตามทีร่ะบุไวใ้น 

ย่อหนา้ที ่3.3.1 ของแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้  และ  

2.1.2.3 อนุพนัธที์่แฝงในสญัญาเช่า ใหป้ฏิบติัตามขอ้กําหนดของแนวปฏิบติั

ทางการบญัชีฉบบันี้ ในเรือ่งอนุพนัธแ์ฝง 

2.1.3 สิทธิและภาระผูกพนัของนายจ้างที่เกิดจากแผนสิทธิประโยชนข์องพนกังานที่ถือ

ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่19 เรือ่ง ผลประโยชนข์องพนักงาน  

2.1.4 เครื่องมือทางการเงินที่ออกโดยกิจการที่เป็นไปตามตามคํานิยามของตราสารทุน

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

(ซ่ึงรวมถึง สิทธิเลือกและใบสําคญัแสดงสิทธิ) หรือรายการที่จัดเป็นตราสารทุน
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ตามขอ้กําหนดในย่อหนา้ที่ 16ก และ 16ข หรือย่อหนา้ที่ 16ค และ 16ง ของ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 32 อย่างไรก็ตาม ผูถ้ือตราสารทุนดงักล่าว ตอ้งถือ

ปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้ สําหรบัเครื่องมือทางการเงินเหล่านั้น 

เวน้แต่จะเป็นไปตามขอ้ยกเวน้ในย่อหนา้ที ่2.1.1 ดงักล่าวขา้งตน้  

2.1.5 สิทธิและภาระผูกพนัทีเ่กิดข้ึนภายใต ้(1) สญัญาประกนัภยัตามทีร่ะบุในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย ที่ไม่ใช่สิทธิและภาระ

ผูกพนัของผูอ้อกที่เกิดภายใตส้ญัญาประกนัภยัที่เป็นไปตามคํานิยามของสญัญา

ค้ําประกนัทางการเงิน หรือ (2) สญัญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที่ 4 เนือ่งจากสญัญาดงักล่าวมีลกัษณะการร่วมรบัผลประโยชน์

ตามดุลยพนิจิ อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้ ถอืปฏิบติักบัอนุพนัธที์่

แฝงอยู่ในสญัญาซ่ึงอยู่ภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที่ 4 หากอนุพนัธแ์ฝงดงักล่าวดว้ยตวัของอนุพนัธเ์องไม่เป็นสญัญาภายใต้

ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4 นอกจากนั้น ถา้ผูอ้อก

สญัญาค้ําประกนัทางการเงินยืนยนัอย่างเปิดเผยก่อนหนา้นี้ ว่าพิจารณาสญัญา

ดงักล่าวเป็นสญัญาประกนัภยั และไดใ้ชวิ้ธีการบญัชีสําหรบัสญัญาประกนัภยั  

ผูอ้อกสญัญาอาจเลือกถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้ หรือมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 กับสัญญาค้ําประกันทางการเงินดังกล่าว  

(ดูย่อหนา้ที่ ข2.5 ถึง ข2.6) ผูอ้อกสญัญาอาจเลือกถือปฏิบติัไดส้ําหรบัแต่ละ

สญัญา แต่เมือ่เลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 

2.1.6 สญัญาฟอรเ์วิรด์ใด ๆ ระหว่างผูซ้ื้อและผูถ้ือหุน้ที่ประสงคจ์ะขายหุน้ เพื่อซ้ือหรือ

ขายกิจการที่ถูกซ้ือซ่ึงนําไปสู่การรวมธุรกิจ ณ วนัที่ซ้ือในอนาคต ภายใตข้อบเขต

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ โดยระยะเวลา

ของสญัญาฟอรเ์วิรด์ตอ้งไม่เกินระยะเวลาตามปกติที่สมเหตุสมผลที่จําเป็นตอ้ง

ไดร้บัการอนุมติัและการทํารายการใหแ้ลว้เสร็จ   

2.1.7 ภาระผูกพันวงเงิน สินเช่ือ ที่ ไม่ ใช่ภาระผูกพัน ที่ อ ธิบายใน ย่อหน้าที่  2.3         

อย่างไรก็ตาม ผูอ้อกภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือต้องถือปฏิบัติตามข้อกําหนด     

เรื่องการดอ้ยค่าตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้ กบัภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือ

ซ่ึงไม่ไดถู้กกําหนดเป็นอย่างอ่ืนภายใตข้อบเขตของแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้  

นอกจากนี้  ภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือทั้ งหมดให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดของ         

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้ ในเรือ่งการตดัรายการ 

2.1.8 เครื่องมือทางการเงิน สญัญา และภาระผูกพนัภายใตร้ายการการจ่ายโดยใชหุ้น้

เป็นเกณฑที์่ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 2 เรื่อง การจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ยกเวน้สญัญาภายใตข้อบเขตของย่อหนา้ที่ 2.4 ถึง 2.7  

ทีป่ฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้   
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2.1.9 สิทธิที่จะไดร้บัชําระเพื่อชดเชยรายจ่ายจากกิจการซ่ึงกิจการตอ้งจ่ายเพื่อชําระ

หนี้ สินซ่ึงรับรู ้เป็นประมาณการหนี้ สินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37  

เรื่อง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน หรือ

ประมาณการหน้ีสินที่กิจการเคยรบัรูใ้นรอบระยะเวลารายงานก่อนหนา้ ใหร้บัรู ้

ประมาณการหนี้ สินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่37  

2.1.10 สิทธิและภาระผูกพันภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน       

ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า ที่เป็นเครื่องมือทางการเงิน     

เวน้แต่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กําหนดให้ปฏิบัติตาม      

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้   

2.2 ขอ้กําหนดเกี่ยวกบัการดอ้ยค่าของแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบัสิทธิซ่ึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาที่ทํากบัลูกคา้ ระบุใหถ้ือ

ปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้  เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการรบัรู ้

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

2.3 ภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือต่อไปนี้ อยู่ภายใตข้อบเขตของแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้   

2.3.1 ภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือที่กิจการเลือกกําหนดให้เป็นหนี้ สินทางการเงินซ่ึง       

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน (ดูย่อหนา้ที่ 4.2.2) กิจการที่มี

วิธีปฏิบัติในอดีตที่ขายสินทรัพย์ที่ เกิดจากภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือภายใน

ระยะเวลาอนัสั้นหลงัจากที่เกิดภาระผูกพนัแลว้ ตอ้งถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติั

ทางการบญัชีฉบบันี้ สําหรบัภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือทั้งหมดของกิจการที่จัดอยู่ใน

ประเภทเดียวกนั  

2.3.2 ภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือที่สามารถชําระสุทธิเป็นเงินสดหรือโดยการส่งมอบ หรือ

ออกเครื่องมือทางการเงินอ่ืน ภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือดังกล่าวเป็นอนุพันธ ์   

ภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือไม่ถือว่าเป็นการชําระสุทธิเพียงแค่เพราะสินเช่ือนั้น       

มีการจ่ายชําระเป็นงวด (เช่น สินเช่ือก่อสรา้งที่อยู่อาศยัที่มีการจ่ายชําระเป็นงวด

ตามความกา้วหนา้ของการก่อสรา้ง) 

2.3.3 ภาระผูกพันที่จะให้กู ้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ ยตํ ่ากว่าอัตราดอกเบี้ ยตลาด            

(ดูย่อหนา้ที ่4.2.1.4) 

2.4 แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบัสญัญาที่จะซ้ือหรือจะขายรายการที่ไม่ใช่

รายการทางการเงินซ่ึงสามารถชําระสุทธิเป็นเงินสดหรือเครื่องมือทางการเงินอ่ืน หรือ    

โดยการแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงิน เสมือนว่าสัญญาดังกล่าวเป็นเครื่องมือ           

ทางการเงิน ยกเวน้สญัญาซ่ึงทําข้ึนและถือไวโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่รบัหรือส่งมอบรายการ  

ที่ไม่ใช่รายการทางการเงินตามขอ้กําหนดการใช ้การขาย หรือการซ้ือที่คาดการณ์ของ

กิจการ อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบัสญัญาซ่ึงกิจการเลือก

กําหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนตามทีก่ล่าวไวใ้นย่อหนา้ที ่2.5  
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2.5 สญัญาจะซ้ือหรือสญัญาจะขายรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน ซ่ึงสามารถชําระสุทธิ   

เป็นเงินสดหรือเครื่องมือทางการเงินอ่ืน หรือโดยการแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงิน

เสมือนหนึ่งว่าสญัญาดงักล่าวเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน กิจการอาจเลือกกําหนดใหส้ญัญา

ดังกล่าววัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน ทั้ งนี้  เมื่อกําหนดแลว้จะ

เปลี่ยนแปลงไม่ได ้แมว่้าสญัญานั้นจะทําข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรบัหรือส่งมอบรายการ   

ที่ไม่ใช่รายการทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดการใช้ การขาย หรือการซ้ือ           

ที่คาดการณข์องกิจการ การเลือกกําหนดวิธีการวดัมูลค่านี้ ใหก้ระทําไดเ้ฉพาะเมื่อเริ่มตน้

สญัญาและเพือ่เป็นการขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งของการรบัรูร้ายการอย่างมีนยัสําคญั 

(บางครั้งเรียกว่า การจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบญัชี (accounting mismatch)) ซ่ึงการ

จับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบญัชีจะเกิดข้ึนจากการไม่รบัรูส้ญัญานั้นเนื่องจากสญัญา

ดงักล่าวไม่อยู่ในขอบเขตของแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้  (ดูย่อหนา้ที ่2.4)  

2.6 สัญญาจะซ้ือหรือสัญญาจะขายรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินสามารถชาํระสุทธิเป็นเงินสด

หรือเคร่ืองมือทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินได้หลายวิธ ี          

ซ่ึงรวมถงึกรณต่ีอไปน้ี  

2.6.1 เม่ือเง่ือนไขในสัญญายอมให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงชําระสุทธิเป็นเงินสดหรือ

เคร่ืองมือทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงิน 

2.6.2 เม่ือไม่ได้มีการระบุวิธชีาํระไว้ชัดเจนในสญัญา ว่าจะชาํระสทุธด้ิวยเงินสดหรือเคร่ืองมือ

ทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงิน แต่กิจการมีวิธีปฏิบัติ

สําหรับสัญญาที่ มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยชําระสุทธิเป็นเงินสดหรือเคร่ืองมือ        

ทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงิน (ไม่ว่าจะด้วยการเข้าทาํ

รายการกบัคู่สญัญาโดยการทาํสญัญาหักกลบหรือโดยการขายสญัญาก่อนที่จะมีการใช้

สทิธติามสญัญาน้ันหรือก่อนสญัญาหมดอายุ) 

2.6.3 เม่ือกิจการมีวิธีปฏิบัติสาํหรับสัญญาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในการรับมอบรายการ

อ้างอิงและขายรายการดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสั้นหลังการรับมอบเพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการทาํกาํไรจากความผันผวนในระยะสั้นของราคาหรือส่วนต่างของ

ผู้ค้า และ 

2.6.4 เม่ือรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินเป็นสาระของสัญญาซ่ึงสามารถเปล่ียนเป็น     

เงินสดได้ทนัท ี

สัญญาซ่ึงเป็นไปตามย่อหน้าที่ 2.6.2 หรือ 2.6.3 ที่ไม่ได้จัดทาํขึ้ นเพ่ือรับหรือส่งมอบรายการ    

ที่ไม่ใช่รายการทางการเงินตามข้อกาํหนดการใช้ การขาย หรือการซ้ือที่คาดการณ์ของกิจการ     

อยู่ภายใต้ขอบเขตของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี  ให้กิจการประเมินสัญญาอื่นๆ  

ตามย่อหน้าที่ 2.4 เพ่ือพิจารณาว่าสญัญาดังกล่าวจัดทาํขึ้นและถือไว้เพ่ือรับหรือส่งมอบรายการ      

ที่ไม่ใช่รายการทางการเงินตามข้อกาํหนดการใช้ การขาย หรือการซ้ือที่คาดการณ์ของกิจการ

หรือไม่ และเพ่ือพิจารณาว่าสญัญาดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตของแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี

หรือไม่ 
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2.7 การออกสทิธเิลือกที่จะซ้ือหรือจะขายรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน ซ่ึงสามารถชาํระสทุธเิป็น

เงินสดหรือเคร่ืองมือทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงิน ตามย่อหน้าที่ 

2.6.1 หรือ 2.6.4 อยู่ภายใต้ขอบเขตของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี สัญญาดังกล่าว      

ต้องไม่เป็นสัญญาที่จัดทําขึ้ นเพ่ือรับหรือส่งมอบรายการที่ ไม่ใช่รายการทางการเงินตาม

ข้อกาํหนดการใช้ การขาย หรือการซ้ือที่คาดการณข์องกจิการ  

 

บทที ่3 การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

3.1 การรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก 

3.1.1 กิจการตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยท์างการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ

เมื่อกิจการเป็นคู่สญัญาตามขอ้กําหนดของสญัญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น (ดูย่อหนา้ที ่

ข3.1.1 และ ข3.1.2) เมื่อกิจการรบัรูสิ้นทรพัยท์างการเงินใดๆ เป็นครั้งแรก กิจการตอ้ง   

จัดประเภทสินทรพัยท์างการเงินดงักล่าวตามย่อหนา้ที่ 4.1.1 ถึง 4.1.8 และวดัมูลค่าตาม  

ย่อหนา้ที่ 5.1.1 ถึง 5.1.3 เมื่อกิจการรบัรูห้นี้ สินทางการเงินใดๆ เป็นครั้งแรก กิจการตอ้ง

จัดประเภทหนี้ สินทางการเงินดงักล่าวตามย่อหนา้ที่ 4.2.1 และ 4.2.2 และวดัมูลค่าตาม   

ย่อหนา้ที ่5.1.1  

 

การซ้ือหรือการขายสินทรพัยท์างการเงินตามวิธีปกติ 

3.1.2 การซ้ือหรือการขายสินทรพัยท์างการเงินตามวิธีปกติ ตอ้งรบัรูร้ายการหรือตัดรายการ        

โดยใชก้ารบญัชีวนัซ้ือขายหรือการบญัชีวนัชําระตามความเหมาะสม (ดูย่อหนา้ที่ ข3.1.3 

ถงึ ข3.1.6)  

 

3.2 การตดัรายการของสินทรพัยท์างการเงิน 

3.2.1 สาํหรับงบการเงินรวม ย่อหน้าที่ 3.2.2 ถึง 3.2.9 และย่อหน้าที่ ข3.1.1 ข3.1.2 และ ข3.2.1 

ถึง ข3.2.17 ให้ถือปฏิบัติในระดับงบการเงินรวม ดังน้ันให้กิจการรวมบริษัทย่อยทั้งหมดให้เป็น

กลุ่มกิจการก่อนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม แล้วจึง

ถอืปฏบิัติตามย่อหน้าดังกล่าวกบักลุ่มกจิการน้ัน  

3.2.2 กิจการตอ้งพิจารณาว่าย่อหนา้ที่ 3.2.3 ถึง 3.2.9 ตอ้งถือปฏิบติักบับางส่วนของสินทรพัย์

ทางการเงิน (หรือส่วนหนึ่งของกลุ่มของสินทรพัยท์างการเงินที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั) 

หรือสินทรัพย์ทางการเงินทั้ งจํานวน (หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะ

คลา้ยคลึงกนัทั้งจํานวน) หรือไม่ แลว้จึงประเมินว่าการตัดรายการมีความเหมาะสมตาม

ข้อกําหนดที่ระบุในย่อหนา้ดังกล่าวหรือไม่ และมากนอ้ยเพียงใด โดยมีข้อพิจารณา

ดงัต่อไปนี้   
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3.2.2.1 ใหถ้ือปฏิบติัย่อหนา้ที่ 3.2.3 ถึง 3.2.9 กบับางส่วนของสินทรพัยท์างการเงิน 

(หรือส่วนหนึ่งของกลุ่มของสินทรพัยท์างการเงินที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั)     

ก็ต่อเมื่อส่วนหนึ่งของสินทรพัยท์างการเงินที่กิจการกําลงัพิจารณาตดัรายการ

เป็นไปตามเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้  

3.2.2.1.1 ส่วนหนึ่งของสินทรพัยท์างการเงินดงักล่าวประกอบดว้ยเพียงแค่

กระแสเงินสดที่ระบุไวอ้ย่างเฉพาะเจาะจงจากสินทรพัยท์างการเงิน 

(หรือกลุ่มของสินทรพัยท์างการเงินที่คลา้ยคลึงกนั) เช่น เมื่อ

กิจการขายแยกส่วนอัตราดอกเบี้ ย (interest rate strip) ของ

สินทรพัยท์างการเงิน ซ่ึงทําใหอี้กฝ่ายไดร้บัสิทธิในกระแสเงินสดส่วน

ที่เป็นดอกเบี้ ย แต่ไม่มีสิทธิในกระแสเงินสดส่วนที่เป็นเงินตน้ของ

ตราสารหนี้ น ั้น ใหกิ้จการถือปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 3.2.3 ถึง 3.2.9 

สําหรบักระแสเงินสดส่วนทีเ่ป็นดอกเบี้ ย 

3.2.2.1.2 ส่วนหนึ่งของสินทรพัยท์างการเงินดงักล่าวประกอบดว้ยเพียงแค่

ส่วนแบ่งตามสดัส่วนอย่างเต็มที่ (fully proportionate (pro rata) 

share) ของกระแสเงินสดจากสินทรพัยท์างการเงิน (หรือกลุ่มของ

สินทรพัยท์างการเงินที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั) เช่น เมื่อกิจการ   

ทํ าข้อตกลงที่ ให้อีกฝ่ ายได้สิทธิในส่วนแบ่งร้อยละ 90 ของ       

กระแสเงินสดทั้ งหมดจากตราสารหนี้  ให้กิจการถือปฏิบติัตาม      

ย่อหนา้ที่ 3.2.3 ถึง 3.2.9 กบัรอ้ยละ 90 ของกระแสเงินสดนั้น 

หากมีคู่สัญญาหลายฝ่าย คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่จําเป็นต้องมี     

ส่วนแบ่งตามสดัส่วนของกระแสเงินสด ถา้กิจการผูโ้อนมีสิทธิใน

ส่วนแบ่งตามสดัส่วนอย่างเต็มที ่

3.2.2.1.3 ส่วนหนึ่งของสินทรพัยท์างการเงินดงักล่าวประกอบดว้ยเพียงแค่

ส่วนแบ่งตามสดัส่วนอย่างเต็มที่ ของกระแสเงินสดที่ระบุไวอ้ย่าง

เฉพาะเจาะจงจากสินทรพัยท์างการเงิน (หรือกลุ่มของสินทรพัย์

ทางการเงินที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั)ตัวอย่างเช่น เมื่อกิจการ    

ทําข้อตกลงที่ให้อีกฝ่ายได้สิทธิในส่วนแบ่งร้อยละ 90 ของ   

กระแสเงินสดส่วนที่ เป็นดอกเบี้ ยจากสินทรัพย์ทางการเงิน         

ใหกิ้จการถือปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 3.2.3 ถึง 3.2.9 กบัรอ้ยละ 90 

ของกระแสเงินสดส่วนที่เป็นดอกเบี้ ยดังกล่าว หากมีคู่สัญญา  

หลายฝ่าย คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่จําเป็นตอ้งมีส่วนแบ่งตามสดัส่วน

ของกระแสเงินสดที่ระบุไวอ้ย่างเฉพาะเจาะจง ถา้กิจการผูโ้อนมี

สิทธิในส่วนแบ่งตามสดัส่วนอย่างเต็มที ่
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3.2.2.2 ในกรณีอ่ืนทั้งหมดใหกิ้จการถือปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 3.2.3 ถึง 3.2.9 กบัสินทรพัย์

ทางการเงินทั้งจํานวน (หรือกลุ่มของสินทรพัยท์างการเงินที่มีลกัษณะคลา้ยคลึง

กนัทั้งจํานวน) เช่น เมือ่กิจการโอน (1) สิทธิในรอ้ยละ 90 แรกสุดหรือหลงัสุด

ของเงินสดที่ ได้รับจากสินทรัพย์ทางการเงิน  (หรือกลุ่มของสินทรัพย ์          

ทางการเงิน) หรือ (2) สิทธิในรอ้ยละ 90 ของกระแสเงินสดจากกลุ่มลูกหนี้  

แต่กิจการใหก้ารค้ําประกนัเพื่อชดเชยผลขาดทุนดา้นเครดิตใหแ้ก่ผูซ้ื้อไม่เกิน

รอ้ยละ 8 ของจํานวนเงินต้นของลูกหนี้  ให้กิจการถือปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่

3.2.3 ถึง 3.2.9 กบัสินทรพัยท์างการเงินทั้งจํานวน (หรือกลุ่มของสินทรพัย์

ทางการเงินทีมี่ลกัษณะคลา้ยคลึงกนัทั้งจํานวน) 

ในย่อหนา้ที่ 3.2.3 ถึง 3.2.12 คําว่า “สินทรัพย์ทางการเงิน” หมายถึง บางส่วนของ

สินทรพัยท์างการเงิน (หรือส่วนหนึง่ของกลุ่มของสินทรพัยท์างการเงินที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั) 

ตามที่ระบุในย่อหนา้ที่ 3.2.2.1 หรือหมายถึงสินทรพัยท์างการเงินทั้งจํานวน (หรือกลุ่มของ

สินทรพัยท์างการเงินทีมี่ลกัษณะคลา้ยคลึงกนัทั้งจํานวน)  

3.2.3 กิจการตอ้งตดัรายการสินทรพัยท์างการเงิน เฉพาะเมือ่  

3.2.3.1 สิทธิตามสญัญาทีจ่ะไดร้บักระแสเงินสดจากสินทรพัยท์างการเงินหมดอาย ุหรือ 

3.2.3.2 กิจการโอนสินทรพัยท์างการเงินตามที่ระบุในย่อหนา้ที่ 3.2.4 และ 3.2.5 และ 

การโอนนั้นเขา้เงือ่นไขการตดัรายการตามย่อหนา้ที ่3.2.6 

(ดูย่อหนา้ที ่3.1.2 สําหรบัการขายสินทรพัยท์างการเงินตามวิธีปกติ) 

3.2.4 กิจการโอนสินทรพัยท์างการเงิน ก็ต่อเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้   

3.2.4.1 กิจการโอนสิทธิตามสญัญาที่จะไดร้บักระแสเงินสดจากสินทรพัยท์างการเงินนั้น 

หรือ 

3.2.4.2 กิจการยังคงไวซ่ึ้งสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย ์      

ทางการเงิน แต่รบัภาระผูกพนัตามสญัญาที่จะจ่ายกระแสเงินสดนั้นใหก้บัผูร้บั

รายใดรายหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งรายตามข้อตกลงที่เป็นไปตามเงื่อนไขใน      

ย่อหนา้ที ่3.2.5 

3.2.5  เมื่อกิจการยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิตามสญัญาที่จะไดร้บักระแสเงินสดจากสินทรพัยท์างการเงิน 

(“สินทรพัยเ์ดิม”) แต่รบัภาระผูกพนัตามสญัญาที่จะจ่ายกระแสเงินสดนั้นใหก้บักิจการใด

กิจการหนึ่งหรือหลายกิจการ (“ผูร้บัคนสุดทา้ย”) ให้กิจการถือว่ารายการดงักล่าวเป็น    

การโอนสินทรพัยท์างการเงิน ก็ต่อเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขทั้งสามขอ้ดงัต่อไปนี้   

3.2.5.1 กิจการไม่ มีภาระผูกพันที่จะจ่ายเงินจํานวนหนึ่งให้กับ ผู ้ร ับคนสุดท้าย          

หากกิจการไม่ไดร้บัชําระเงินจํานวนเดียวกนัจากสินทรพัยเ์ดิม เงินล่วงหนา้

ระยะสั้นที่กิจการให้ไปโดยที่กิจการมีสิทธิที่จะไดร้บัเงินต้นคืนเต็มจํานวน

รวมทั้งดอกเบี้ ยคา้งรบัตามอตัราดอกเบี้ ยตลาด ไม่ถอืเป็นการผดิเงือ่นไขนี้  
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3.2.5.2 กิจการมีเงื่อนไขตามสัญญาที่ห้ามมิให้กิจการขายสินทรัพย์เดิมหรือวาง

สินทรพัยเ์ดิมเป็นหลกัประกนั นอกจากใชเ้ป็นหลกัประกนัสําหรบัภาระผูกพนั   

ทีจ่ะจ่ายกระแสเงินสดใหแ้ก่ผูร้บัคนสุดทา้ย 

3.2.5.3 กิจการมีภาระผูกพนัที่จะส่งมอบกระแสเงินสดใดๆ ที่กิจการรบัชําระแทนผูร้บั

คนสุดทา้ยโดยไม่ล่าชา้อย่างมีสาระสําคญั นอกจากนั้นกิจการไม่มีสิทธิที่จะ

นํากระแสเงินสดดงักล่าวไปลงทุนใหม่ เวน้แต่เป็นเงินลงทุนในเงินสดหรือ

รายการเทียบเท่าเงินสด (ตามที่ระบุไวใ้นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7  

เรื่อง งบกระแสเงินสด) ในช่วงระยะเวลาชําระสั้นๆ จากวนัที่รบัชําระถึงวนัที่

กําหนดใหส่้งมอบกระแสเงินสดใหผู้ร้บัคนสุดทา้ย และดอกเบี้ ยที่เกิดจากการ

ลงทุนนั้นใหส่้งผ่านไปยงัผูร้บัคนสุดทา้ยดว้ย 

3.2.6 เมื่อกิจการโอนสินทรพัยท์างการเงิน (ดูย่อหนา้ที่ 3.2.4) กิจการตอ้งประเมินว่ากิจการ     

ยงัคงไวซ่ึ้งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของของสินทรพัยท์างการเงินไว ้   

มากนอ้ยเพยีงใด  

3.2.6.1 หากกิจการโอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมด

ของสินทรพัยท์างการเงิน กิจการตอ้งตดัรายการสินทรพัยท์างการเงินนั้น และ

รบัรูสิ้ทธิและภาระผูกพนัใดๆ ที่เกิดข้ึนหรือที่ยงัคงไวจ้ากการโอนเป็นสินทรพัย์

หรือหนี้ สินแยกจากกนั 

3.2.6.2 หากกิจการยงัคงไวซ่ึ้งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ    

เกือบทั้งหมดของสินทรพัยท์างการเงิน กิจการตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยท์างการเงินนั้น

ต่อไป 

3.2.6.3 หากกิจการไม่ไดโ้อนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความ

เป็นเจ้าของเกือบทั้ งหมดของสินทรพัยท์างการเงิน กิจการตอ้งพิจารณาว่า

กิจการยงัคงมีการควบคุมสินทรพัยท์างการเงินนั้นอยู่หรือไม่ 

3.2.6.3.1 หากกิจการไม่คงไวซ่ึ้งการควบคุม กิจการตอ้งตดัรายการสินทรพัย์

ทางการเงินนั้น และรบัรูสิ้ทธิและภาระผูกพนัใดๆ ที่เกิดข้ึนหรือที่

ยงัคงไวจ้ากการโอนเป็นสินทรพัยห์รือหนี้ สินแยกจากกนั 

3.2.6.3.2 หากกิจการยังคงไวซ่ึ้งการควบคุม กิจการต้องรับรูสิ้นทรัพย ์    

ทางการเงินนั้นต่อไปตราบเท่าที่กิจการยงัคงมีความเกี่ยวขอ้ง

อย่างต่อเนือ่งในสินทรพัยท์างการเงินนั้น (ดูย่อหนา้ที ่3.2.16) 

3.2.7 การประเมินการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน (ดูย่อหน้าที่ 3.2.6) ให้เปรียบเทียบฐานะเปิด

ของกิจการทั้งก่อนและหลังการโอนกับความผันผวนของจาํนวนเงินและจังหวะเวลาของกระแส 

เงินสดสทุธขิองสนิทรัพย์ที่โอน กจิการยังคงไว้ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ

เกอืบทั้งหมดของสนิทรัพย์ทางการเงิน หากฐานะเปิดต่อความผนัผวนในมูลค่าปัจจุบันของกระแส

เงินสดสุทธิในอนาคตจากสินทรัพย์ทางการเงินน้ันไม่เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญอันเป็นผล    
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มาจากการโอน (เช่น เน่ืองจากกจิการขายสนิทรัพย์ทางการเงินโดยมีข้อตกลงที่จะซ้ือคืนในราคาที่

คงที่ หรือราคาขายบวกผลตอบแทนของผู้ให้กู้ยืม) กิจการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของ

ความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินแล้ว หากฐานะเปิดต่อความผันผวน

ดังกล่าวไม่มีนัยสาํคัญอีกต่อไปเม่ือเปรียบเทียบกับความผันผวนทั้งหมดในมูลค่าปัจจุบันของ

กระแสเงินสดสุทธิในอนาคตที่เกี่ยวกับสนิทรัพย์ทางการเงิน (เช่น เน่ืองจากกจิการขายสนิทรัพย์

ทางการเงินโดยมีสทิธิเลือกที่จะซ้ือคืนด้วยมลูค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือคืน หรือกจิการโอนส่วนแบ่ง

ตามสดัส่วนอย่างเตม็ที่ ของกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ทางการเงินที่ใหญ่กว่าในข้อตกลงแล้ว เช่น 

การโอนขายต่อเงินให้กู้ยืม (loan sub-participation) ซ่ึงเข้าเง่ือนไขตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 3.2.5)  

3.2.8 บ่อยคร้ังที่เป็นที่ชัดเจนว่ากิจการโอนหรือยังคงไว้ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็น

เจ้าของเกือบทั้งหมดจึงไม่มีความจาํเป็นต้องทาํการคาํนวณใดๆ ในกรณีอื่น กิจการจาํเป็นต้อง

คาํนวณและเปรียบเทียบฐานะเปิดต่อความผันผวนในมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิใน

อนาคตของกจิการทั้งก่อนและหลังการโอน ให้กจิการใช้อตัราดอกเบี้ยตลาดปัจจุบันที่เหมาะสม

เป็นอตัราคิดลดในการคาํนวณและการเปรียบเทยีบดังกล่าว ให้กจิการพิจารณาความผันผวนใน

กระแสเงินสดสุทธิที่เป็นไปได้อย่างมีเหตุผลทั้งหมดโดยให้นํ้าหนักมากกับผลลัพธ์ที่มีโอกาส

เกดิขึ้นสงู  

3.2.9 การพิจารณาว่ากิจการยังคงไว้ซ่ึงการควบคุม (ดูย่อหน้าที่ 3.2.6.3) สินทรัพย์ที่โอนหรือไม่น้ัน

ขึ้นอยู่กบัความสามารถของผู้รับโอนในการขายสนิทรัพย์น้ัน หากผู้รับโอนมีความสามารถในทาง

ปฏบิัติที่จะขายสนิทรัพย์น้ันทั้งจาํนวนให้กบับุคคลที่สามซ่ึงไม่มีความเกี่ยวข้องกนั และสามารถ

ทาํได้เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่จาํเป็นต้องกาํหนดข้อจาํกัดเพ่ิมเติมในการโอน ให้ถือว่ากิจการไม่

คงไว้ซ่ึงการควบคุม ในกรณอีื่นทั้งหมดให้ถอืว่ากจิการยังคงไว้ซ่ึงการควบคุม  

 

การโอนทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขการตดัรายการ  

3.2.10 หากกิจการโอนสินทรพัยท์างการเงินซ่ึงการโอนนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขการตัดรายการ

สินทรพัยท์างการเงินทั้งจํานวน และกิจการยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิในการใหบ้ริการสินทรพัยท์างการเงิน

โดยไดร้บัค่าธรรมเนียม กิจการตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยห์รือหนี้ สินที่เกิดจากการใหบ้ริการสําหรบั

สญัญาบริการนั้น หากกิจการคาดว่าค่าธรรมเนียมที่จะไดร้บัชดเชยไม่เพียงพอสําหรบั     

การใหบ้ริการของกิจการ กิจการตอ้งรบัรูห้นี้ สินที่เกิดจากการใหบ้ริการสําหรบัภาระผูกพนั

การใหบ้ริการดว้ยมูลค่ายุติธรรม หากกิจการคาดว่าค่าธรรมเนียมที่จะไดร้บัมากกว่าที่จะ

ชดเชยการใหบ้ริการ กิจการตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยที์่เกิดจากการใหบ้ริการสําหรบัสิทธิในการ

ใหบ้ริการดว้ยจํานวนเงินที่กําหนดจากการปันส่วนมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยท์างการเงิน

ทีใ่หญ่กว่า ตามขอ้กําหนดทีร่ะบุในย่อหนา้ที ่3.2.13  

3.2.11 ในกรณีที่การโอนทําใหกิ้จการตดัรายการสินทรพัยท์างการเงินทั้งจํานวน แต่กิจการไดร้บั

สินทรพัยท์างการเงินใหม่ หรือรบัหนี้ สินทางการเงินใหม่หรือหนี้ สินที่เกิดจากการใหบ้ริการ 
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กิจการตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยท์างการเงินใหม่ หนี้ สินทางการเงินใหม่ หรือหนี้ สินที่เกิดจากการ

ใหบ้ริการดงักล่าวดว้ยมูลค่ายติุธรรม  

3.2.12 ในการตดัรายการสินทรพัยท์างการเงินทั้ งจํานวน กิจการตอ้งรบัรูผ้ลต่างระหว่างมูลค่า

ต่อไปนี้ ในกําไรหรือขาดทุน  

3.2.12.1 มูลค่าตามบญัชี (วดัมูลค่า ณ วนัทีต่ดัรายการ) และ 

3.2.12.2 สิ่งตอบแทนที่ไดร้บั (รวมถึงสินทรพัยใ์หม่ใดๆ ที่ไดม้าหักดว้ยหนี้ สินใหม่ใดๆ ที่

รบัมา) 

3.2.13 หากสินทรพัยที์่โอนเป็นส่วนหนึง่ของสินทรพัยท์างการเงินที่ใหญ่กว่า (เช่น เมื่อกิจการโอน

กระแสเงินสดส่วนทีเ่ป็นดอกเบี้ ย ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของตราสารหนี้  ดูย่อหนา้ที ่3.2.2.1) และ

ส่วนทีโ่อนนั้นเป็นไปตามเงือ่นไขการตดัรายการทั้งจํานวน มูลค่าตามบญัชีเดิมของสินทรพัย์

ทางการเงินที่ใหญ่กว่าตอ้งปันส่วนระหว่างส่วนที่ยงัคงรบัรูต่้อไป และส่วนที่ตัดรายการ    

โดยใช้เกณฑ์ มู ล ค่ ายุ ติ ธรรม เป รียบ เทียบของส่วน ต่างๆ  ดังก ล่าว  ณ  วัน ที่ โอน  

เพือ่วตัถุประสงคน์ี้  กิจการตอ้งถือว่าสินทรพัยที์่เกิดจากการใหบ้ริการที่ยงัคงอยู่ เป็นส่วนที่

รบัรูต่้อไป กิจการตอ้งรบัรูผ้ลต่างระหว่างมูลค่าต่อไปนี้ ในกําไรหรือขาดทุน  

3.2.13.1 มูลค่าตามบญัชี (วดัมูลค่า ณ วนัทีต่ดัรายการ) ทีปั่นส่วนใหก้บัส่วนทีต่ดัรายการ

และ 

3.2.13.2 สิ่งตอบแทนที่ได้รับสําหรับส่วนที่ตัดรายการ (รวมถึงสินทรัพย์ใหม่ใดๆ         

ทีไ่ดม้าหกัดว้ยหนี้ สินใหม่ใดๆ ทีร่บัมา) 

3.2.14 เม่ือกจิการปันส่วนมูลค่าตามบัญชีก่อนหน้าของสนิทรัพย์ทางการเงินที่ใหญ่กว่า ให้กบัส่วนที่รับรู้

ต่อไป และส่วนที่ตัดรายการให้กิจการวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนที่รับรู้ ต่อไป ในกรณีที่กิจการ  

เคยขายรายการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับส่วนที่รับรู้ ต่อไปหรือในกรณีที่มีรายการซ้ือขายอื่น

สาํหรับรายการดังกล่าว ให้กิจการใช้ราคาล่าสุดของธุรกรรมที่เกิดขึ้ นจริงเป็นประมาณการ        

ที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่ไม่มีราคาซ้ือขายหรือไม่มีรายการซ้ือขายล่าสุดที่จะ

สนับสนุนมูลค่ายุติธรรมของส่วนที่รับรู้ ต่อไป ให้กิจการใช้ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ทางการเงินที่ใหญ่กว่าโดยรวม และสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากผู้รับโอนสาํหรับส่วนที่     

ตัดรายการเป็นประมาณการที่ดีที่สดุของมูลค่ายุติธรรม  

 

การโอนทีไ่ม่เป็นไปตามเงือ่นไขการตดัรายการ 

 

3.2.15 หากการโอนไม่ทําให้เกิดการตัดรายการ เนื่องจากกิจการยงัคงไวซ่ึ้งความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรพัยที์่โอน กิจการตอ้งรบัรูร้ายการ

สินทรพัยที์่โอนทั้งจํานวนต่อไป และตอ้งรบัรูห้นี้ สินทางการเงินสําหรบัสิ่งตอบแทนที่ไดร้บั 

และในรอบระยะเวลารายงานหลงัจากนั้น กิจการตอ้งรบัรูร้ายไดใ้ดๆ จากสินทรพัยที์่โอน 

และค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่กิดข้ึนจากหนี้ สินทางการเงินดงักล่าว  
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ความเกีย่วขอ้งอย่างต่อเนือ่งในสินทรพัยที์โ่อน 

 

3.2.16 หากกิจการไม่ไดโ้อนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ

เกือบทั้งหมดของสินทรพัยที์่โอน และยงัคงไวซ่ึ้งการควบคุมสินทรพัยที์่โอน กิจการยงัคง

รบัรูสิ้นทรพัยที์่โอนต่อไปตามขอบเขตของความเกีย่วขอ้งอย่างต่อเนือ่งของกิจการ ขอบเขต

ของความเกี่ยวขอ้งอย่างต่อเนื่องของกิจการในสินทรพัยที์่โอน คือ ขอบเขตของที่กิจการ    

มีฐานะเปิดต่อการเปลีย่นแปลงในมูลค่าของสินทรพัยที์โ่อน เช่น  

3.2.16.1 เมื่อความเกี่ยวขอ้งอย่างต่อเนื่องของกิจการอยู่ในรูปของการค้ําประกนัของ

สินทรพัยที์่โอน ขอบเขตของความเกี่ยวขอ้งอย่างต่อเนื่องของกิจการ คือ 
จํานวนเงินทีตํ่า่กว่าระหว่าง (1) จํานวนเงินของสินทรพัย ์และ (2) จํานวนเงิน
สูงสุดของสิ่งตอบแทนที่ไดร้บัซ่ึงกิจการอาจถูกเรียกใหชํ้าระคืน (จํานวนเงินที่

ค้ําประกนั) 

3.2.16.2 เมื่อความเกี่ยวขอ้งอย่างต่อเนื่องของกิจการอยู่ในรูปของสิทธิเลือกที่กิจการออก 

หรือสิทธิเลือกที่กิจการซ้ือ (หรือทั้งสองอย่าง) บนสินทรพัยที์่โอน ขอบเขตของ

ความเกี่ยวขอ้งอย่างต่อเนือ่งของกิจการ คือ จํานวนเงินของสินทรพัยที์่โอนซ่ึง

กิจการอาจซ้ือคืน อย่างไรก็ตาม ในกรณีของสิทธิเลือกขายสินทรพัยที์่กิจการ

ออกซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ขอบเขตของความเกี่ยวขอ้งอย่างต่อเนือ่ง

ของกิจการจะจํากัดเพียงจํานวนเงินที่ตํ ่ากว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรพัยที์โ่อน และราคาใชสิ้ทธิเลือก (ดูย่อหนา้ที ่ข3.2.13) 

3.2.16.3 เมือ่ความเกี่ยวขอ้งอย่างต่อเนือ่งของกิจการอยู่ในรูปของสิทธิเลือกที่ชําระดว้ย

เงินสดหรือขอ้กําหนดที่คลา้ยคลึงกนัของสินทรพัยที์่โอน ขอบเขตของความ

เกีย่วขอ้งอย่างต่อเนือ่งของกิจการ จะวดัมูลค่าดว้ยวิธีเดียวกนัอนัเป็นผลมาจาก

สิทธิเลือกทีไ่ม่ไดชํ้าระดว้ยเงินสด ตามทีก่ําหนดในย่อหนา้ที ่3.2.16.2 ขา้งตน้ 

3.2.17 เมื่อกิจการยังคงรับรู ้สินทรัพย์ต่อไปตามขอบเขตของความเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง           

ใหกิ้จการรบัรูห้นี้ สินทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย แมว่้าจะมีขอ้กําหนดในการวดัมูลค่าอ่ืนๆ ในแนวปฏิบติั

ทางการบญัชีฉบบันี้  สินทรพัยที์่โอนและหนี้ สินที่เกีย่วขอ้งจะวดัมูลค่าตามเกณฑที์่สะทอ้นถึง

สิทธิและภาระผูกพนัที่กิจการยงัคงไว ้หนี้ สินที่เกี่ยวขอ้งจะวดัมูลค่าดว้ยวิธีที่ทําใหมู้ลค่า   

ตามบญัชีสุทธิของสินทรพัยที์โ่อนและหนี้ สินทีเ่กีย่วขอ้ง คือ  

3.2.17.1 ราคาทุนตดัจําหน่ายของสิทธิและภาระผูกพนัที่กิจการยงัคงไว ้หากสินทรพัยที์่

โอนนั้นวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย หรือ 

3.2.17.2 มูลค่าที่เท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของสิทธิและภาระผูกพนัที่กิจการยงัคงไว ้เมื่อมี

การวดัมูลค่าแบบแยกเป็นเอกเทศ หากสินทรพัยที์่โอนนั้นวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม 
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3.2.18 กิจการตอ้งรบัรูร้ายไดใ้ดๆ ที่เกิดข้ึนจากสินทรพัยที์่โอนตามขอบเขตของความเกี่ยวขอ้ง

อย่างต่อเนือ่งของกิจการ และตอ้งรบัรูค่้าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่กิดข้ึนจากหนี้ สินทีเ่กีย่วขอ้ง  

3.2.19 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการวดัมูลค่าภายหลงั การรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรพัยที์่โอนและหนี้ สินที่เกี่ยวขอ้ง ใหถ้ือปฏิบติัตามขอ้กําหนดในย่อหนา้ที่ 5.6.1 อย่าง

สมํา่เสมอในแต่ละขอ้กําหนด โดยตอ้งไม่หกักลบ  

3.2.20 หากขอบเขตของความเกี่ยวขอ้งอย่างต่อเนื่องของกิจการเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสินทรพัย์

ทางการเงิน (เช่น เมื่อกิจการยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิเลือกที่จะซ้ือคืนสินทรพัยที์่โอนบางส่วน หรือ 

ยงัคงไวซ่ึ้งส่วนไดเ้สียคงเหลือที่ไม่ส่งผลใหกิ้จการยงัคงไวซ่ึ้งความเสี่ยงและผลตอบแทน

ของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดและกิจการยงัคงไวซ่ึ้งการควบคุม) ใหกิ้จการปันส่วน

มูลค่าตามบญัชีก่อนหนา้นี้ ของสินทรพัยท์างการเงินระหว่างส่วนที่กิจการยงัคงรบัรูต่้อไป

ภายใตค้วามเกี่ยวขอ้งอย่างต่อเนื่อง และส่วนที่กิจการไม่รบัรูอี้กต่อไปโดยใชเ้กณฑ์ของ

มูลค่ายุติธรรมเปรียบเทียบของส่วนต่างๆ เหล่านั้น ณ วนัที่โอน เพื่อวตัถุประสงค์นี้ ให้

กิจการถือปฏิบติัตามขอ้กําหนดที่ระบุในย่อหนา้ที่ 3.2.14 กิจการตอ้งรบัรูผ้ลต่างระหว่าง

มูลค่าต่อไปนี้ ในกําไรหรือขาดทุน 

3.2.20.1 มูลค่าตามบญัชี (วดัมูลค่า ณ วนัที่ตดัรายการ) ที่ปันส่วนใหก้บัส่วนที่ไม่รบัรูอี้ก

ต่อไป และ 

3.2.20.2  สิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัสําหรบัส่วนทีไ่ม่รบัรูอี้กต่อไป 

3.2.21 หากสินทรัพย์ที่โอนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย หน้ีสินที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้ทางเลือก

ตามแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ีที่อนุญาตให้กจิการเลือกกาํหนดหน้ีสนิทางการเงินที่วัดมูลค่า

ด้วยด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน  

 

การโอนทุกประเภท 

3.2.22 ถา้สินทรพัยที์่โอนยงัคงรบัรูต่้อไป สินทรพัยแ์ละหนี้ สินที่เกี่ยวขอ้งตอ้งไม่หกักลบ ในทํานอง

เดียวกนักิจการตอ้งไม่หักกลบรายไดใ้ดๆ ที่เกิดข้ึนจากสินทรพัยที์่โอนกบัค่าใชจ่้ายใดๆ    

ที่เกิดข้ึนจากหนี้ สินที่เกี่ยวข้อง (ดูย่อหนา้ที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32       

เรือ่ง การแสดงรายการเครือ่งมือทางการเงิน)  

3.2.23 หากผูโ้อนมอบหลกัประกนัที่ไม่ใช่เงินสด (เช่น ตราสารหนี้ หรือตราสารทุน) ใหก้บัผูร้บัโอน 

การบัญชีสําหรับหลักประกันของผู ้โอนและผูร้ ับโอนข้ึนอยู่กับผูร้ ับโอนมีสิทธิที่จะนํา

หลกัประกนันั้นไปขายหรือวางเป็นประกนัอีกทอดหนึง่หรือไม่ และผูโ้อนไดป้ฏิบติัผิดสญัญา

แลว้หรือไม่ ผูโ้อนและผูร้บัโอนตอ้งถอืปฏิบติั ดงัต่อไปนี้   

3.2.23.1  หากผูร้บัโอนมีสิทธิตามสญัญาหรือตามธรรมเนยีมปฏิบติัทีจ่ะนาํหลกัประกนัไป

ขายหรือวางเป็นประกนัอีกทอดหนึ่ง เช่นนี้  ผูโ้อนตอ้งจัดประเภทรายการใหม่

สําหรบัสินทรพัยน์ ั้นในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ (เช่น ใหเ้ป็นสินทรพัย์
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ที่ให้ยืม ตราสารทุนที่วางเป็นประกัน หรือลูกหนี้ ซ้ือคืน) โดยแสดงแยก

ต่างหากจากสินทรพัยอ่ื์น 

3.2.23.2  หากผูร้บัโอนขายหลกัประกนัที่ไดร้บัมา ผูร้บัโอนตอ้งรบัรูสิ้่งที่ตอบแทนที่ไดร้บั

จากการขาย และรบัรูห้นี้ สินจากภาระผูกพนัที่ตอ้งส่งคืนหลกัประกนัดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม 

3.2.23.3  หากผูโ้อนปฏิบติัผิดสญัญาภายใตข้อ้กําหนดของสญัญา และไม่มีสิทธิที่จะ 

ไถ่ถอนหลกัประกนัคืนอีกต่อไป ผูโ้อนตอ้งตัดรายการหลกัประกนันั้น และ    

ผูร้บัโอนตอ้งรบัรูห้ลกัประกนัเป็นสินทรพัยโ์ดยวดัมูลค่าเมือ่เริ่มแรกดว้ยมูลค่า

ยุติธรรม หรือ ในกรณีที่ผูร้บัโอนไดข้ายหลกัประกนัดงักล่าวไปแลว้ ผูร้บัโอน

ตอ้งตดัรายการภาระผูกพนัทีต่อ้งส่งคืนหลกัประกนั 

3.2.23.4  ทั้ งนี้  ยกเวน้ที่ไดก้ําหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 3.2.23.3 ผูโ้อนยงัคงต้องยกยอด

หลกัประกนัเป็นสินทรพัย ์และผูร้บัโอนตอ้งไม่รบัรูห้ลกัประกนัเป็นสินทรพัย ์

 

3.3 การตดัรายการของหนี้ สินทางการเงิน 

3.3.1 กิจการตอ้งตดัรายการหนี้ สินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหนี้ สินทางการเงิน) ออกจาก 

งบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะเมือ่หนี้ สินทางการเงินนั้นส้ินสุดลง เช่น เมือ่ภาระผูกพนัที่ระบุ

ในสญัญาไดมี้การปฏิบติัตามแลว้ ไดมี้การยกเลิก หรือส้ินสุด  

3.3.2 การแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ ที่มีความแตกต่างอย่างมากในขอ้กําหนดระหว่างผูกู้แ้ละผูใ้หกู้ ้

ตอ้งถือเป็นการส้ินสุดของหนี้ สินทางการเงินเดิม และถือเป็นการรบัรูร้ายการของหน้ีสิน    

ทางการเงินใหม่ ในทํานองเดียวกนั การเปลี่ยนแปลงอย่างมากในขอ้กําหนดของหนี้ สิน    

ทางการเงินที่มีอยู่หรือบางส่วนของหนี้ สินนั้น (ไม่ว่าจะเกิดข้ึนเพราะปัญหาทางการเงินของ

ลูกหนี้ หรือไม่ก็ตาม) ตอ้งถือปฏิบติัเป็นการส้ินสุดของหนี้ สินทางการเงินเดิม และถือเป็น

การรบัรูร้ายการของหนี้ สินทางการเงินใหม่  

3.3.3 กิจการตอ้งรบัรูใ้นกําไรหรือขาดทุนสําหรบัผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของหนี้ สิน

ทางการเงิน (หรือบางส่วนของหนี้ สินทางการเงิน) ที่ส้ินสุดลงหรือที่ไดโ้อนใหก้บักิจการอ่ืน 

และสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซ่ึงรวมถงึสินทรพัยที์ไ่ม่ใช่เงินสดทีไ่ดโ้อนไปหรือหนี้ สินทีร่บัมา  

3.3.4 หากกิจการซ้ือคืนหน้ีสนิทางการเงินบางส่วน กิจการต้องปันส่วนมูลค่าตามบัญชีก่อนหน้าน้ีของ

หน้ีสนิทางการเงินระหว่างส่วนที่กจิการยังคงรับรู้ ต่อไปและส่วนที่มีการตัดรายการ โดยใช้เกณฑ์

ของมูลค่ายุติธรรมเปรียบเทียบของส่วนต่างๆ เหล่าน้ัน ณ วันที่ ซ้ือคืน ผลแตกต่างระหว่าง     

(1) มูลค่าตามบัญชีที่ ปันส่วนให้กับส่วนที่ มีการตัดรายการ และ (2) สิ่งตอบแทนที่ จ่าย          

ซ่ึงรวมถึงสนิทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่ได้โอนไปหรือหน้ีสนิที่รับมาสาํหรับส่วนที่ตัดรายการ ต้องรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุน  
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บทที ่4 การจดัประเภทรายการ 

4.1 การจดัประเภทรายการของสินทรพัยท์างการเงิน 

4.1.1  ในกรณทีีไ่ม่ไดน้าํย่อหนา้ที ่4.1.8 มาถือปฏบัิติ กิจการตอ้งจัดประเภทสินทรัพยท์างการเงิน 

ณ วนัทีกิ่จการไดม้า ดังต่อไปน้ี 

4.1.1.1 หลกัทรัพยเ์พือ่คา้  

4.1.1.1.1 ตราสารทุน 

4.1.1.1.2 ตราสารหน้ี 

4.1.1.2 หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  

4.1.1.2.1 ตราสารทุน 

4.1.1.2.2 ตราสารหน้ี 

4.1.1.3    ตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบกาํหนด 

4.1.1.4 ลกูหน้ีและเงินใหกู้ย้มื 

 ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องทบทวนความเหมาะสมในการจัดประเภท

สินทรัพยท์างการเงินทีแ่สดงไวแ้ต่เดิม 

4.1.2 สินทรพัยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน หากสินทรพัย์

ทางการเงินนั้นไม่ไดมี้การวดัมูลค่าตามย่อหนา้ที ่4.1.1  

4.1.3  ตามปกติการค้าหลักทรัพย์เป็นการที่กิจการเข้าทําการซ้ือขายหลักทรัพย์ที่ มีสภาพซ้ือง่าย       

ขายคล่องและสามารถเปล่ียนมือได้บ่อย ดังน้ัน หลักทรัพย์เพ่ือค้าจึงหมายถึง หลักทรัพย์ที่

กจิการถือไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการหากาํไรจากการขึ้นลงของราคาในช่วงเวลาสั้นๆ โดยจัดรวม

เป็นกลุ่มหลักทรัพย์ซ่ึงกจิการเจาะจงถือไว้เพ่ือค้า ทาํให้หลักทรัพย์ในกลุ่มมีการหมุนเวียนอย่าง

ต่อเน่ือง หลักฐานที่แสดงให้เหน็ว่าหลักทรัพย์ที่กจิการได้มาเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้า ได้แก่ การที่

กจิการทาํการซ้ือขายกลุ่มหลักทรัพย์อย่างสมํ่าเสมอจนมีรูปแบบที่ชัดเจนว่าหลักทรัพย์ในกลุ่มมี

การหมุนเวียนเพ่ือทาํกาํไรช่วงสั้นอย่างแน่นอน หลักทรัพย์ดังกล่าวแตกต่างจากหลักทรัพย์เผื่อ

ขาย ซ่ึงเป็นหลักทรัพย์ที่กิจการถือไว้เพ่ือการอื่นโดยมิได้มีวัตถุประสงค์หลักที่จะค้าหลักทรัพย์

น้ัน แม้ว่ากจิการจะเตม็ใจขายหลักทรัพย์ดังกล่าวทนัททีี่โอกาสอาํนวย ดังน้ันหลักทรัพย์ที่กจิการ

ได้มาโดยไม่มี วัตถุประสงค์ที่ แน่นอน  ต้องจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่ อขายในทันท ี           

ทั้ งน้ีในกรณีที่ เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนเผื่ อขายที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของแนวปฏิบัติ       

ทางการบัญชีฉบับน้ีต้องไม่เป็นสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซ่ึงเกิดจากการรวมธุรกิจตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกจิ  

4.1.4  กิจการจะจัดประเภทตราสารหน้ีเป็นตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกาํหนดกต่็อเม่ือกิจการมีความ

ตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือตราสารดังกล่าวไปจนครบกาํหนด โดยที่กิจการจะไม่

ขายตราสารดังกล่าวก่อนครบกาํหนดหรือจะไม่โอนเปล่ียนประเภทตราสารดังกล่าวเว้นแต่       
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จะเกิดสถานการณ์ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 4.1.5 กิจการจะต้องทบทวนความตั้ งใจที่จะ        

ถอืตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกาํหนดทุกรายการเพ่ือโอนเปล่ียนประเภทหากกจิการขายหรือโอน

เปล่ียนประเภทตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกาํหนดรายการใดรายการหน่ึงทั้งที่สถานการณ์ใน    

ย่อหน้าที่ 4.1.5 ไม่เกดิขึ้น  

4.1.5  การเปล่ียนแปลงสถานการณ์ต่อไปน้ีอาจทาํให้กิจการต้องเปล่ียนความตั้งใจที่จะถือตราสารหน้ี

ไปจนครบกาํหนดโดยที่ไม่จาํเป็นต้องทบทวนความตั้งใจที่จะถอืตราสารหน้ีรายการอื่นไปจนครบ

กาํหนด การจาํหน่ายหรือโอนเปล่ียนประเภทตราสารหน้ีดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นการกระทาํ       

ที่สมํ่าเสมอกบัการจัดประเภทที่ทาํไว้เดิม  

4.1.5.1 มีหลักฐานที่แสดงว่าความน่าเช่ือถอืของผู้ออกตราสารลดลงอย่างเป็นสาระสาํคัญ 

4.1.5.2 มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอากรซึ่งเป็นผลให้มีการยกเลิกหรือลดข้อ

ลดหย่อนทางภาษีอากรเกี่ยวกับดอกเบี้ ยที่จะได้รับตราสารหน้ีซ่ึงกรณีน้ีไม่เกี่ยวกับ

การเปล่ียนแปลงอตัราภาษีโดยทั่วไป  

4.1.5.3 มีการรวมกจิการหรือจาํหน่ายกจิการที่สาํคัญซ่ึงทาํให้กจิการต้องขายหรือโอนตราสารหน้ี

ที่จะถือจนครบกาํหนดเพ่ือให้กิจการรักษาระดับความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ ยหรือ

ความเสี่ยงด้านเครดิตของกจิการไว้ดังเดิม  

4.1.5.4 มีการเปล่ียนแปลงกฎหมายที่ส่งผลให้กิจการไม่สามารถถือเงินลงทุนบางชนิดไว้ใน

ระดับที่กจิการเคยถอืไว้ได้ ทาํให้กจิการจาํเป็นต้องจาํหน่ายตราสารหน้ีดังกล่าว  

4.1.5.5 มีการเปล่ียนแปลงข้อกาํหนดหรือกฎหมายเกี่ยวกบัการรักษาระดบัเงินทุนของกจิการ

ทาํให้กจิการต้องลดขนาดลงโดยการขายเงินลงทุนดังกล่าว  

นอกจากสถานการณ์ข้างต้น กิจการอาจไม่จาํเป็นต้องทบทวนความตั้งใจหรือความสามารถที่จะ

ถือตราสารหน้ีรายการอื่นไปจนครบกาํหนด หากกจิการต้องขายหรือโอนเปล่ียนประเภทตราสารหน้ี

รายการหน่ึงเน่ืองจากสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ซ่ึงสถานการณ์น้ีเกิดจากเหตุการณ ์      

ที่ไม่เป็นปกติสาํหรับกิจการหรือเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเอกเทศและไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นอีก กจิการ

ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการขายหรือโอนเปล่ียนประเภทตราสารหน้ีดังกล่าวตามข้อกาํหนด    

ที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 8.7ง 

4.1.6  กจิการต้องไม่จัดประเภทตราสารหนี้ เป็นตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกาํหนดหากกจิการเพียงแต่

ตั้งใจว่าจะถอืตราสารหน้ีน้ันไปอย่างไม่มีกาํหนด หรือจะถอืไว้เผื่อขายภายใต้สถานการณต่์อไปน้ี  

4.1.6.1  อตัราดอกเบี้ ยในตลาดของตราสารหน้ีน้ันเปล่ียนไปทาํให้ความเสี่ยงในการชาํระหน้ี

สงูขึ้น  

4.1.6.2  กิจการมีความจําเป็นต้องเพ่ิมสภาพคล่อง ตัวอย่างเช่น มีผู้มาขอคืนเงินมัดจํา        

มีผู้ต้องการกู้เงินเป็นจํานวนมาก หรือกิจการต้องจ่ายค่าเรียกร้องจากกรมธรรม์

ประกนัภัย  

4.1.6.3  เงินลงทุนที่สามารถใช้ทดแทนตราสารหน้ีดังกล่าวมีอตัราดอกเบี้ยที่จูงใจให้น่าลงทุนกว่า  

4.1.6.4  มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและแหล่งที่มาของเงินทุน  

4.1.6.5  มีการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน  
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4.1.7 หากกิจการขายตราสารหน้ีในลักษณะตามข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี จะถือว่าการขายน้ันกระทาํ   

เม่ือครบกาํหนด  

4.1.7.1 กิจการขายตราสารหนี้ เม่ือใกล้ถึงวันครบกาํหนด หรือใกล้ถึงวันที่ ผู้ออกตราสาร

สามารถใช้สทิธิไถ่ถอนก่อนครบกาํหนดหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ผู้ออกตราสาร

จะใช้สทิธิไถ่ถอนน้ัน ซ่ึงระยะเวลาจากวันที่ขายถึงวันครบกาํหนดใกล้เคียงกันจนทาํ

ให้ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ ยไม่เป็นตัวแปรที่สําคัญในการกําหนดราคาของ    

ตราสารอกีต่อไป 

4.1.7.2  กิจการขายตราสารหน้ีหลังจากที่ได้รับชาํระเงินส่วนใหญ่ของเงินต้นที่คงค้างอยู่ ณ 

วันที่ได้ตราสารมา  

 

ทางเลือกในการเลือกกําหนดใหสิ้นทรพัยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือ

ขาดทุน 

4.1.8 ถึงแมจ้ะมีขอ้กําหนดตามย่อหนา้ที่ 4.1.1 ณ วนัที่รบัรูร้ายการเมือ่เริ่มแรก กิจการอาจเลือก

กําหนดให้สินทรพัยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน ทั้งนี้      

เมื่อกําหนดแล้วไม่สามารถยกเลิกได้  หากการกําหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรือลดความ                

ไม่สอดคลอ้งของการวดัมูลค่าหรือการรบัรูร้ายการอย่างมีนยัสําคัญ (บางครั้ งเรียกว่า       

การจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบญัชี ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าสินทรพัยห์รือหนี้ สิน 

หรือการรบัรูผ้ลกําไรและขาดทุนจากรายการดงักล่าวดว้ยเกณฑที์่แตกต่างกนั (ดูย่อหนา้ที ่

ข4.1.3 ถงึ ข4.1.6)  

 

4.2   การจดัประเภทรายการของหนี้ สินทางการเงิน 

4.2.1 กิจการตอ้งจัดประเภทหนี้ สินทางการเงินทั้งหมดเป็นหนี้ สินทางการเงินที่วดัมูลค่าภายหลงั

ดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย ยกเวน้  

4.2.1.1 หน้ีสินทางการเงินที่วัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน หนี้ สิน

ดงักล่าวรวมถงึหนี้ สินอนุพนัธ์ตอ้งวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

4.2.1.2 หนี้ สินทางการเงินที่เกิดข้ึนจากการโอนสินทรพัยท์างการเงินที่ไม่เขา้เงื่อนไข 

การตัดรายการหรือเมื่อถือปฏิบัติตามเกณฑ์ความเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  

ให้กิจการนําย่อหนา้ที่ 3.2.15 และ 3.2.17 มาถือปฏิบติัในการวดัมูลค่าของ

หนี้ สินทางการเงินดงักล่าว 

4.2.1.3 สัญญาคํ้าประกันทางการเงิน ภายหลงัการรบัรูร้ายการเมือ่เริ่มแรก ผูอ้อกสญัญา

ดงักล่าวตอ้ง (ยกเวน้เมือ่ถอืปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 4.2.1.1 หรือ 4.2.1.2) วดัมูลค่า

ภายหลงัของสญัญาดงักล่าวดว้ยมูลค่าทีสู่งกว่าระหว่าง 

4.2.1.3.1 จํานวนเงินของค่าเผือ่ผลขาดทุนทีก่ําหนดในหมวดที ่5.5 และ 
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4.2.1.3.2 จํานวนเงินที่รบัรูเ้มื่อเริ่มแรก  (ดูย่อหนา้ที่ 5.1.1) หักจํานวนเงิน

สะสมของรายได ้(เมือ่เหมาะสม) ทีร่บัรูต้ามหลกัการของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่15 เรือ่ง รายไดจ้ากสญัญาทีทํ่ากบัลูกคา้ 

4.2.1.4 ภาระผูกพนัที่จะใหสิ้นเช่ือทีอ่ตัราดอกเบี้ ยตํา่กว่าอตัราดอกเบี้ ยตลาด ผูใ้หสิ้นเช่ือ

ดงักล่าวตอ้ง (ยกเวน้เมื่อปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 4.2.1.1) วดัมูลค่าภายหลงัของ

ภาระผูกพนัดงักล่าวดว้ยมูลค่าทีสู่งกว่าระหว่าง 

4.2.1.4.1 จํานวนเงินของค่าเผือ่ผลขาดทุนทีก่ําหนดในหมวดที ่5.5 และ 

4.2.1.4.2 จํานวนเงินที่รบัรูเ้มื่อเริ่มแรก  (ดูย่อหนา้ที่ 5.1.1) หักจํานวนเงิน

สะสมของรายได ้(เมือ่เหมาะสม) ทีร่บัรูต้ามหลกัการของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่15 เรือ่ง รายไดจ้ากสญัญาทีทํ่ากบัลูกคา้ 

4.2.1.5 สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะตอ้งจ่ายที่รบัรูโ้ดยผูซ้ื้อในการรวมธุรกิจที่ถือปฏิบติัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ สิ่งตอบแทนที่

คาดว่าจะตอ้งจ่ายดงักล่าวตอ้งวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยรบัรูก้าร

เปลีย่นแปลงของมูลค่ายติุธรรมในกําไรหรือขาดทุน 

 

ทางเลือกในการเลือกกําหนดใหห้นี้ สินทางการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกําไรหรือ

ขาดทุน 

4.2.2 ณ วนัที่มีการรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรก กิจการอาจเลือกกําหนด (ไม่สามารถยกเลิกได)้      

ให้หนี้ สินทางการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน เมื่อขอ้กําหนด      

ในย่อหนา้ที่ 4.3.4 อนุญาตใหทํ้าได ้หรือเมื่อการกําหนดดงักล่าวส่งผลใหข้อ้มูลดงักล่าว

เกีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจมากข้ึนเนือ่งจาก  

4.2.2.1 การกําหนดดงักล่าวช่วยขจัดหรือลดความไม่สอดคลอ้งในการวดัมูลค่าหรือ    

การรับรู ้รายการอย่างมีนัยสําคัญ  (บางครั้ งอาจเรียกว่าการจับคู่อย่างไม่

เหมาะสมทางการบญัชีทีจ่ะเกิดจากการวดัมูลค่าสินทรพัยห์รือหนี้ สินหรือการรบัรู ้

ผลกําไรและขาดทุนจากรายการดงักล่าวดว้ยเกณฑ์ที่แตกต่างกนั (ดูย่อหนา้ที ่   

ข4.1.3 ถงึ ข4.1.6) หรือ 

4.2.2.2 กลุ่มของหนี้ สินทางการเงินหรือสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงินที ่

มีการบริหารและประเมินผลการดําเนินงานด้วยเกณฑ์มูลค่ายุ ติธรรม             

ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง หรือกลยุทธ์การลงทุนที่เป็น    

ลายลกัษณอ์กัษร และขอ้มูลเกี่ยวกบักลุ่มดงักล่าวมีการนําเสนอเป็นการภายใน

ต่อผู ้บริหารสําคัญของกิจการ (ตามคําจํากัดความในมาตรฐานการบัญชี      

ฉบบัที่ 24 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้ง) เช่น 

คณะกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหารของกิจการ (ดูย่อหนา้ที่ ข4.1.7 ถึง 

ข4.1.10) 
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4.3 อนุพนัธแ์ฝง  

4.3.1 อนุพันธ์แฝง คือ องค์ประกอบของสัญญาแบบผสมที่ประกอบด้วยสัญญาหลักที่ไม่ใช่อนุพันธ ์

โดยกระแสเงินสดบางส่วนของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมน้ีจะเปล่ียนแปลงในทิศทาง          

ที่คล้ายคลึงกับอนุพันธ์เดี่ยว อนุพันธ์แฝงทาํให้กระแสเงินสดตามสัญญาบางส่วนหรือทั้งหมด

เปล่ียนแปลงไปตามอัตราดอกเบี้ ยที่ก ําหนด ราคาของเคร่ืองมือทางการเงิน ราคาสินค้า        

โภคภัณฑ ์อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีราคาหรือดัชนีอตัรา อนัดับความน่าเช่ือถือ

ด้านเครดิต หรือดัชนีความน่าเช่ือถอืด้านเครดิต หรือตัวแปรอื่นที่กาํหนดไว้ในกรณขีองตัวแปรที่

ไม่ใช่ตัวแปรทางการเงินที่ไม่เฉพาะเจาะจงกับคู่สัญญาเท่าน้ัน อนุพันธ์ที่ผูกติดกับเครื่องมือ

ทางการเงิน แต่สามารถโอนได้ตามสญัญาอย่างอสิระจากเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน หรือมีคู่สญัญา

ที่ต่างไปไม่ถอืเป็นอนุพันธแ์ฝง แต่เป็นเคร่ืองมือทางการเงินที่แยกต่างหาก  

 

สญัญาแบบผสม 

4.3.2 อนุพนัธแ์ฝงในสญัญาแบบผสมตอ้งแยกออกจากสญัญาหลกัและถือเป็นอนุพนัธภ์ายใต ้  

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้  ก็ต่อเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขทุกขอ้ดงัต่อไปนี้   

4.3.2.1 ลกัษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงของอนุพนัธแ์ฝงไม่มีความสมัพนัธอ์ย่าง

ใกลชิ้ดกบัลกัษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงของสญัญาหลกั (ดูย่อหนา้ที ่      

ข4.3.5 และ ข4.3.8)  

4.3.2.2 เครื่องมือทางการเงินที่แยกต่างหากซ่ึงมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับอนุพันธ์แฝง         

มีลกัษณะตรงตามคํานยิามของอนุพนัธ ์และ  

4.3.2.3 สญัญาแบบผสมนี้ ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมทีก่ารเปลีย่นแปลงของมูลค่า

ยุติธรรมรบัรูใ้นกําไรหรือขาดทุน (เช่น อนุพนัธ์ที่แฝงในหนี้ สินทางการเงิน        

ทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนไม่แยกออกจากสญัญาหลกั)  

4.3.3 ในกรณีที่อนุพนัธแ์ฝงแยกออกจากสญัญาหลกั กิจการตอ้งถือปฏิบติักบัสญัญาหลกัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เหมาะสม แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้ ไม่ไดก้ําหนด

ว่าอนุพนัธแ์ฝงตอ้งแสดงรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะทางการเงินหรือไม่  

4.3.4 ถึงแมจ้ะมีขอ้กําหนดตามย่อหนา้ที่ 4.3.2 และ 4.3.3 หากสญัญาประกอบดว้ยอนุพนัธแ์ฝง

หนึ่งรายการหรือมากกว่า กิจการอาจเลือกกําหนดใหส้ญัญาแบบผสมทั้งสญัญาวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน เวน้แต่ 

4.3.4.1 อนุพนัธแ์ฝงไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงกระแสเงินสดตามสญัญาอย่างมีนยัสําคญั หรือ 

4.3.4.2 มีความชดัเจนโดยอาศยัการวิเคราะห์เพียงเล็กนอ้ยหรือไม่ตอ้งวิเคราะห์เมื่อ

พิจารณาตั้งแต่แรกเริม่ว่าการแยกอนุพนัธแ์ฝงสําหรบัเครื่องมือทางการเงินแบบ
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ผสมที่คลา้ยคลึงนั้นเป็นเรื่องตอ้งหา้ม เช่น สิทธิเลือกที่จะจ่ายชําระเงินก่อนครบ

กําหนดที่แฝงอยู่กบัเงินกูย้ืมซ่ึงอนุญาตให้จ่ายชําระคืนก่อนครบกําหนดดว้ย    

มูลค่าทีใ่กลเ้คียงกบัราคาทุนตดัจําหน่าย  

4.3.5 หากกิจการต้องแยกอนุพันธ์แฝงออกจากสัญญาหลักตามข้อกําหนดของแนวปฏิบัติ         

ทางการบญัชีฉบบันี้  แต่ไม่สามารถวดัมูลค่าอนุพนัธแ์ฝงแยกต่างหากได ้ทั้ง ณ วนัที่ไดม้า 

หรือ ณ วนัที่ส้ินรอบระยะเวลารายงานในภายหลงั กิจการตอ้งเลือกกําหนดใหส้ญัญาแบบ

ผสมทั้งสญัญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน  

4.3.6 หากกิจการไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์แฝงได้อย่างน่าเช่ือถือจากเง่ือนไขและ

ข้อกาํหนดของอนุพันธ์แฝงน้ัน ให้กิจการวัดมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์แฝงด้วยผลต่างระหว่าง

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแบบผสมกับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาหลัก หากกิจการไม่สามารถ       

วัดมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์แฝงตามวิธีดังกล่าว ให้กิจการถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 4.3.5 และ

เลือกกาํหนดให้สญัญาแบบผสมดังกล่าววัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

 

4.4  การจดัประเภทรายการใหม่ 

4.4.1 กิจการตอ้งปฏิบติัเกี่ยวกบัการโอนเปลี่ยนสินทรพัยท์างการเงินจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีก

ประเภทหนึง่ ดงัต่อไปนี้   

4.4.1.1 การโอนเปลีย่นเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี  

4.4.1.1.1 สาํหรับการโอนเปลีย่นหลักทรัพยเ์พือ่คา้ไปเป็นเงินลงทุนประเภทอ่ืน 

กิจการตอ้งใชม้ลูค่ายุติธรรม ณ วันทีโ่อนในการบันทกึบัญชแีละรับรู้

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้นในกาํไร

หรือขาดทุนทันท ี 

4.4.1.1.2 สาํหรับการโอนเปลีย่นเงินลงทุนประเภทอ่ืนไปเป็นหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 

กิจการตอ้งใชม้ลูค่ายุติธรรม ณ วันทีโ่อนในการบันทกึบัญชแีละรับรู้

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้น พรอ้มทั้ง

กลับบัญชีทุกบัญชีทีเ่กี่ยวขอ้งกับเงินลงทุนทีโ่อนเปลีย่นในกาํไรหรือ

ขาดทุนทันท ี 

4.4.1.1.3 สําหรับตราสารหน้ีที่โอนเปลี่ยนจากหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็น      

ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกาํหนด กิจการตอ้งใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ 

วันทีโ่อนในการบันทึกบัญชีและปรับปรุงส่วนเกินทุนหรือส่วนตํา่กว่า

ทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนด้วยผลต่าง

ระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีโ่อน ส่วนเกินทุน

หรือส่วนตํา่กว่าทุนดังกล่าวยงัคงแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ และตอ้งตัดจาํหน่ายตลอด

อายุที่เหลืออยู่ของตราสารหน้ี ในลักษณะเดียวกันกับการตัด
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จาํหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหน้ีโดยใชว้ธีิอัตราดอกเบี้ ย

ทีแ่ทจ้ริงหรือวธีิอ่ืนทีใ่หผ้ลไม่แตกต่างกัน  

4.4.1.1.4 สําหรับการโอนเปลี่ยนตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนดไปเป็น

หลักทรัพย์เผื่อขาย กิจการต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนใน     

การบันทึกบัญชีและรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่า

ยุติธรรม ณ วันทีโ่อนเป็นรายการแยกต่างหากในองค์ประกอบอ่ืนของ

ส่วนของเจา้ของ 

4.4.1.2 ตามปกติ การโอนเปลีย่นเงินลงทุนจากประเภทหนึง่ไปเป็นอีกประเภทหนึง่จะไม่

เกิดข้ึนบ่อย เนื่องจากกิจการตอ้งมีวตัถุประสงค์ที่ชดัเจนในการถือเงินลงทุน

นบัตั้งแต่เริ่มแรกที่ไดเ้งินลงทุนมา หากกิจการไม่มีวตัถุประสงคที์่ชดัเจนกิจการ

ต้องจัดประเภทเงินลงทุนนั้นเป็นหลกัทรพัย์เผื่อขายในทันที อย่างไรก็ตาม 

สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอาจทําให้กิจการต้องโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน      

การโอนเปลีย่นประเภทเงินลงทุนบางประเภทตอ้งมีหลกัฐานสนบัสนุนอย่างเพียงพอ 

เช่น การโอนเปลี่ยนระหว่างหลกัทรพัยเ์พื่อคา้และหลกัทรพัยเ์ผื่อขายตอ้งมี

หลกัฐานสนบัสนุนในเวลาต่อมาว่ากิจการไดป้ฏิบติัตามวตัถุประสงคที์ก่ําหนดไว ้ 

4.4.2 กิจการตอ้งไม่จดัประเภทรายการใหม่สําหรบัหนี้ สินทางการเงินใดๆ  

4.4.3 การเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ดังต่อไปน้ีไม่ถือเป็นการจัดประเภทรายการใหม่ตาม

วัตถุประสงค์ของย่อหน้าที่ 4.4.1 ถงึ 4.4.2  

4.4.3.1 รายการซ่ึงในอดีตเลือกกําหนดให้เป็นเค ร่ืองมือที่ ใช้ป้องกันความเสี่ ยงที่ มี

ประสทิธิผลในการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดหรือการป้องกนัความเสี่ยงใน

เงินลงทุนสทุธ ิซ่ึงไม่เข้าเง่ือนไขการป้องกนัความเสี่ยงอกีต่อไป 

4.4.3.2 รายการที่เลือกกาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลใน   

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดหรือการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธ ิ

และ 

4.4.3.3 การเปล่ียนแปลงการวัดมูลค่าตามที่กาํหนดไว้ในหมวดที่ 6.7 

 

บทที ่5 การวดัมูลค่า 

5.1 การวดัมูลค่าเมือ่เริม่แรก 

5.1.1 ยกเวน้ลูกหนี้ การคา้ภายใตข้อบเขตของย่อหนา้ที่ 5.1.3 ณ วนัที่รบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรก 

กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินทรพัยท์างการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินที่ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหกัดว้ยตน้ทุนการทาํรายการ   

ซ่ึงเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกสินทรพัยท์างการเงิน หรือหนี้ สินทางการเงินนั้น  

5.1.1ก อย่างไรก็ตาม หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินที่รบัรู ้
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รายการเมื่อเริ่มแรกแตกต่างจากราคาของรายการ กิจการตอ้งถือปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่      

ข5.1.2ก  

5.1.2 ในกรณีที่กิจการใช้การบัญชีวันชําระ สําหรับสินทรัพย์ที่ วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัด

จาํหน่าย สินทรัพย์ดังกล่าวให้รับรู้ เม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันซ้ือขาย (ดูย่อหน้าที่      

ข3.1.3 ถงึ ข3.1.6)  

5.1.3 แม้จะมีข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 5.1.1 ณ วันที่รับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรก กิจการต้องวัดมูลค่า

ลูกหน้ีการค้าด้วยราคาของรายการ (ตามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า) ในกรณทีี่ลูกค้าการค้าไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกบัการจัดหา

เงินที่มีนัยสาํคัญตามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (หรือเม่ือกจิการ

ใช้วิธผ่ีอนปรนในทางปฏบิัติตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 63 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 15) 

   
5.2 การวดัมูลค่าภายหลงัของสินทรพัยท์างการเงิน 

5.2.1 หลงัจากการรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินทรพัยท์างการเงิน ดว้ยวิธี 

5.2.1.1 หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ ดว้ย มูลค่ายติุธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน  

5.2.1.2  หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ดว้ย มูลค่ายติุธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

5.2.1.3 ตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบกาํหนด ดว้ย วธีิราคาทุนตัดจาํหน่าย 

5.2.1.4  ลกูหน้ีและเงินใหกู้ย้มื ดว้ย วธีิราคาทุนตัดจาํหน่าย 

5.2.1.5 อนุพนัธ์ ดว้ย มลูค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ ขาดทุน 

5.2.2 กิจการตอ้งปฏิบติัตามขอ้กําหนดเรื่องการดอ้ยค่าในบทที่ 5.5 สําหรบัสินทรพัยท์างการเงิน

ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายตามที่กําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 4.1.1.2 สินทรัพย ์      

ทางการเงินที่จัดประเภทเป็นตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบกําหนดตามที่กําหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่

4.1.1.3 และลูกหนี้ และเงินใหกู้ย้มืตามทีก่ําหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่4.1.1.4 

5.2.3  กิจการตอ้งถือปฏิบติัตามขอ้กําหนดเรื่องการบญัชีป้องกนัความเสี่ยงตามย่อหนา้ที่ 6.5.7 

ถึง 6.5.13 สําหรบัสินทรพัยท์างการเงินที่กําหนดใหเ้ป็นรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง 

และหากกิจการมีการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของความเสี่ยงอตัราดอกเบี้ ย 

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

เลือกถอืปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทีใ่ชอ้ยู่ต่อไป และใหเ้ปิดเผยเกีย่วกบัขอ้เท็จจริงดงักล่าว  

 

5.3 การวดัมูลค่าภายหลงัของหนี้ สินทางการเงิน 

5.3.1 ภายหลงัการรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรก กิจการตอ้งวดัมูลค่าหนี้ สินทางการเงินตามย่อหนา้ที ่

4.2.1 ถงึ 4.2.2  

5.3.2 กิจการตอ้งปฏิบติัตามขอ้กําหนดเรื่องการบญัชีป้องกนัความเสี่ยงตามที่กําหนดในย่อหนา้ที ่

6.5.7 ถึง 6.5.13 สําหรบัหนี้ สินทางการเงินที่เลือกกําหนดใหเ้ป็นรายการที่มีการป้องกนั
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ความเสี่ยง และหากกิจการมีการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของความเสี่ยงอตัรา

ดอกเบี้ ยแบบ เป็นกลุ่ ม  ( fair value hedge for a portfolio hedge of interest rate risk) 

กิจการสามารถเลือกถอืปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทีใ่ชอ้ยู่ต่อไป  

 

5.4 การวดัมูลค่าราคาทุนตดัจําหน่าย 

สินทรพัยท์างการเงิน 

วิธีดอกเบี้ ยทีแ่ทจ้ริง 

5.4.1  ดอกเบี้ ยรบัตอ้งคํานวณโดยใชว้ิธีดอกเบี้ ยทีแ่ทจ้ริง (ดูภาคผนวก ก และย่อหนา้ที่ ข5.4.1 

ถึง ข5.4.7)  การคํานวณนี้ ให้ใช้อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงกับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของ

สินทรพัยท์างการเงิน ยกเวน้  

5.4.1.1 สินทรัพยท์างการเงินที่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเมื่อซ้ือหรือเมื่อกาํเนิด สําหรบั

สินทรพัยท์างการเงินเหล่านี้  กิจการต้องใชอั้ตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงปรับด้วย    

ความเสี่ยงดา้นเครดิตกบัราคาทุนตัดจาํหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงินตั้งแต่

การรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก 

5.4.1.2 สินทรพัยท์างการเงินที่ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงินที่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

เมื่อซ้ือหรือเมื่อกําเนิด แต่กลายเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า       

ดา้นเครดิตในภายหลงั สําหรบัสินทรพัยเ์หล่านี้  กิจการตอ้งใชอ้ตัราดอกเบี้ ยที่

แท้จ ริงกับราคาทุนตัด จําห น่ ายของสินทรัพย์ทางการเงินนั้ น  สํ าหรับ             

รอบระยะเวลารายงานภายหลงั 

5.4.2  กิจการที่คาํนวณดอกเบี้ ยรับโดยใช้วิธีดอกเบี้ ยที่แท้จริงกับราคาทุนตัดจาํหน่ายของสินทรัพย์    

ทางการเงินตามย่อหน้าที่ 5.4.1.2 ในรอบระยะเวลาที่รายงาน ต้องคาํนวณดอกเบี้ ยรับโดยใช้

อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงกับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นในรอบระยะเวลารายงานภายหลัง หากความ

เสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินมีการเปล่ียนแปลงดีขึ้นจนทาํให้สนิทรัพย์ทางการเงิน

ดังกล่าวไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิตอกีต่อไป และความเสี่ยงด้านเครดิตที่ดีขึ้นน้ีมีความเกี่ยวพัน

อย่างเป็นรูปธรรมกับเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้ นหลังจากการที่กิจการถือปฏิบัติตามข้อกําหนดใน       

ย่อหน้าที่ 5.4.1.2 (เช่น อนัดับความน่าเช่ือถอืของผู้กู้ดีขึ้น)  

 

การเปลีย่นแปลงของกระแสเงินสดตามสญัญา 

5.4.3  เม่ือกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินมีการเจรจาต่อรองใหม่หรือมีการ

เปล่ียนแปลงเง่ือนไขเป็นอย่างอื่น และการเจรจาต่อรองใหม่หรือการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

ไม่ส่งผลให้มีการตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินน้ันตามแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี กจิการ

ต้องคํานวณมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงิน และต้องรับรู้ผลกําไรหรือ

ขาดทนุจากการเปลีย่นแปลงในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสนิทรัพย์ทางการเงิน
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ต้องคาํนวณใหม่ด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดตามสัญญาที่มีการเจรจาต่อรองใหม่หรือ

เปล่ียนแปลง ที่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงเดิมของสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือใช้อัตรา

ดอกเบี้ ยที่แท้จริงปรับด้วยความเสี่ยงด้านเครดิต สาํหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า  

ด้านเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือกาํเนิด) หรือเม่ือสามารถใช้ได้ ให้ใช้อตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ปรับใหม่

ที่คาํนวณตามย่อหน้าที่ 6.5.9 ต้นทุนหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกดิขึ้นให้นาํไปปรับปรงุกบัมูลค่า

ตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินที่เปล่ียนแปลง และให้ตัดจาํหน่ายตลอดอายุที่เหลืออยู่ของ

สนิทรัพย์ทางการเงินที่เปล่ียนแปลง  

 

การตดัออกจากบญัชี 

5.4.4 กิจการต้องลดมูลค่าตามบัญชีขั้ นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินโดยตรง เมื่อกิจการ           

ไม่สามารถคาดการณไ์ดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะไดร้บัคืนสินทรพัยท์างการเงินทั้งจํานวน

หรือบางส่วน การตดัออกจากบญัชีถือเป็นสถานการณห์นึง่ของการตดัรายการ (ดูย่อหนา้ที ่

ข3.2.16.18)  
 

5.5   การดอ้ยค่า 

การรบัรูร้ายการสําหรบัผลขาดทุนดา้นเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน 

  การดอ้ยค่าของตราสารทุนและหน่วยลงทุนซ่ึงจดัประเภทเป็นหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย 

5.5.1 กิจการต้องบันทึกการด้อยค่าของตราสารทุนและหน่วยลงทุนซ่ึงจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์ 

เผื่อขายเข้ากาํไรหรือขาดทุนทันทีที่มีหลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์น้ันด้อยค่า อย่างไรกด็ี 

กจิการต้องรับรู้ ค่าเผื่อผลขาดทุนในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและไม่ปรับลดมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์ทางการเงินตราสารทุนในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งน้ีหลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์

เผื่อขายเกดิการด้อยค่า มีดังต่อไปน้ี  

5.5.1.1 กจิการที่ออกหลักทรัพย์กาํลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีสาระสาํคัญ  

5.5.1.2 การผิดสญัญา เช่น การไม่จ่ายชาํระ หรือการผิดนัดสญัญา ในการจ่ายชาํระดอกเบี้ ย

และเงินต้น  

5.5.1.3 ผู้ให้กู้ยืมยอมผ่อนปรนเง่ือนไขการชาํระหน้ีให้แก่ผู้ออกหลักทรัพย์ เน่ืองจากเหตุผล

ทางเศรษฐกจิหรือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัปัญญาทางการเงินของผู้ออกหลักทรัพย์

ซ่ึงหากเป็นกรณอีื่นผู้ให้กู้ยืมจะไม่พิจารณาอนุมัติ  

5.5.1.4  มีความเป็นไปได้สงูที่กจิการผู้ออกหลักทรัพย์จะล้มละลายหรือฟ้ืนฟูกจิการหรือปรับ

โครงสร้างทางการเงิน  

5.5.1.5 หลักทรัพย์น้ันไม่มีการซ้ือขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องอีกต่อไปเน่ืองจากปัญหา         

ทางการเงิน  

5.5.1.6 มีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีการลดลงในประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากกลุ่ม
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ของสนิทรัพย์ทางการเงินตั้งแต่การรับรู้ดังกล่าวเม่ือเร่ิมแรก ซ่ึงถึงแม้ว่าการลดลงจะ

ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของสินทรัพย์รายการใดในกลุ่ม ซ่ึงรวมถึงเหตุการณ์

ดังต่อไปน้ี  

5.5.1.6.1  การเปล่ียนแปลงในทางลบของความสามารถในการชําระเงินของ        

ผู้ออกหลักทรัพย์ (เช่นการเพ่ิมขึ้ นของจํานวนของจํานวนเงินกู้ยืม

ประเภทบัตรเครดิตซ่ึงมีการใช้สินเช่ือเต็มจํานวนและจ่ายชําระ        

รายเดือนด้วยจาํนวนเงินขั้นตํ่า) หรือ 

5.5.1.6.2  สภาพเศรษฐกจิในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่นที่มีความสมัพันธ์

กบัการไม่ปฏบิัติตามสญัญาของสนิทรัพย์ในกลุ่ม (เช่นการเพ่ิมขึ้นของ

อัตราการว่างงานในภูมิภาคของผู้ออกหลักทรัพย์ การลดลงของราคา

อสังหาริมทรัพย์ในบริเวณที่เดียวกันกับที่ใช้ในการจาํนอง การลดลง

ของราคานํา้มันสาํหรับเงินให้สนิเช่ือแก่ผู้ผลิตนํา้มัน หรือการเปล่ียนแปลง

ในทางลบของสภาพอตุสาหกรรมที่กระผู้ออกหลักทรัพย์) 

5.5.1.7 นอกเหนือจากประเภทของเหตุการณ์ที่ ระบุในย่อหน้าที่ 5.5.1.1 ถึง 5.5.1.6 

หลักฐานที่ ชัดเจนของการด้อยค่าสําหรับการลงทุนในตราสารทุนรวมถึงข้อมูล         

ที่เกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญที่มีในทางลบค่าสภาพแวดล้อมทางด้าน

เทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกจิ และกฎหมาย ที่ผู้ออกหลักทรัพย์ประกอบกจิการอยู่ 

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าต้นทุนการลงทุนในตราสารทุนน้ันอาจไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้   

การลดลงอย่างมีสาระสาํคัญหรืออย่างต่อเน่ืองของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน      

ในตราสารทุนจนตํ่ากว่าราคาทุนถอืเป็นหลักฐานที่ชัดเจนของการด้อยค่า  

 

  การดอ้ยค่าของตราสารหน้ี ทั้งนี้ ไม่รวมหน่วยลงทุนซ่ึงจดัประเภทเป็นหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย 

วิธีการทัว่ไป 

5.5.2  กิจการตอ้งรบัรูค่้าเผื่อผลขาดทุนสําหรบัผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนของ

สินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงวดัมูลค่าตามย่อหนา้ที่ 4.1.1.2.2 หรือ 4.1.1.3 หรือ 4.1.1.4 

ลูกหนี้ ตามสญัญาเช่า สินทรัพยท์ีเ่กิดจากสัญญาหรือภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือ และสญัญาค้ํา

ประกนัทางการเงินที่เป็นไปตามขอ้กําหนดเรื่องการดอ้ยค่าตามย่อหนา้ที่ 2.1.7 4.2.1.3 

หรือ 4.2.1.4  

5.5.3 กิจการต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดเร่ืองการด้อยค่าสาํหรับการรับรู้ รายการและการวัดมูลค่าของ 

ค่าเผื่อผลขาดทุนของตราสารหน้ีซ่ึงจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 

4.1.1.2.2 อย่างไรกต็าม กิจการต้องรับรู้ ค่าเผื่อผลขาดทุนในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและต้อง

ไม่ลดมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ทางการเงินตราสารหน้ีในงบแสดงฐานะการเงิน  

5.5.4 ตามที่กล่าวในย่อหนา้ที่ 5.5.14 ถึง 5.5.17 ในแต่ละวนัที่รายงาน กิจการตอ้งวดัมูลค่าของ

ค่าเผือ่ผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินดว้ยจํานวนเงินที่เท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตที่
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คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ หากความเสี่ยงดา้นเครดิตของเครื่องมือทางการเงินเพิ่มข้ึน

อย่างมีนยัสําคญันบัตั้งแต่การรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก  

5.5.5 วัตถุประสงค์ของข้อกาํหนดการด้อยค่าเพ่ือรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นตลอดอายุ

ของเคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมดที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยสาํคัญนับตั้งแต่ 

การรับรู้ รายการเมื่อเร่ิมแรก ไม่ว่าการประเมินดังกล่าวจะเป็นรายสญัญาหรือเป็นรายกลุ่ม โดยให้

พิจารณาข้อมูลสนับสนุนที่มีความสมเหตุสมผลทั้งหมดซ่ึงรวมถึงข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปใน

อนาคต 

5.5.6 ตามที่กล่าวในย่อหนา้ที่ 5.5.14 ถึง 5.5.17 ณ วนัที่รายงาน หากความเสี่ยงดา้นเครดิต

ของเคร่ืองมือทางการเงินไม่เพิม่ข้ึนอย่างมีนยัสําคญันบัตั้งแต่การรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรก 

กิจการตอ้งวดัมูลค่าของค่าเผือ่ผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินดว้ยจํานวนเงินที่เท่ากบั

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้  

5.5.7 สาํหรับภาระผูกพันวงเงินสนิเช่ือ และสัญญาคํา้ประกันทางการเงิน ให้ถือว่าวันที่กจิการเร่ิมเป็น

คู่สัญญาในภาระผูกพันที่ไม่สามารถยกเลิกได้เป็นวันที่ มีการรับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรกตาม

วัตถุประสงค์ของการถอืปฏบิัติตามข้อกาํหนดการด้อยค่า  

5.5.8 หากกิจการวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนของเคร่ืองมือทางการเงินด้วยจํานวนเงินที่เท่ากับ 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุในรอบระยะเวลารายงานก่อน แต่ ณ วันที่

รายงานปัจจุบัน กจิการพิจารณาแล้วเหน็ว่ากจิการไม่ต้องถือปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 5.5.4 กจิการ

ต้องวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยจํานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า       

จะเกดิขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ณ วันที่รายงานปัจจุบัน  

5.5.9 กิจการต้องรับรู้ จํานวนเงินของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น (หรือกลับรายการ 

ผลขาดทุน) เพ่ือปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่รายงาน ให้เป็นจํานวนเงินที่ ต้องรับรู้      

ตามแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี เป็นผลกาํไรหรือขาดทนุจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุน 

 

การพจิารณาการเพิม่ข้ึนอย่างมีนยัสําคญัของความเสีย่งดา้นเครดิต 

5.5.10 ณ แต่ละวันที่รายงาน กิจการต้องประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงิน

เพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยสาํคัญนับตั้งแต่การรับรู้ รายการเมื่อเร่ิมแรกหรือไม่ ในการประเมินดังกล่าว 

กิจการต้องใช้การเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้ นตลอดอายุของ

เคร่ืองมือทางการเงินที่คาดไว้ แทนการใช้การเปล่ียนแปลงของจํานวนเงินของผลขาดทุน      

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น ในการประเมินดังกล่าว กิจการต้องเปรียบเทียบความเสี่ยงของ

การผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้ นของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงของการ          

ผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้ นของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรก และพิจารณา

ข้อมูลสนับสนุนและสมเหตุสมผลที่สามารถหาได้โดยไม่ใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกนิไป 

ซ่ึงเป็นข้อบ่งช้ีถึงการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสาํคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนับตั้งแต่การรับรู้รายการ

เม่ือเร่ิมแรก  
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5.5.11 กิจการอาจสันนิษฐานว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินไม่เพ่ิมขึ้ นอย่าง           

มีนัยสาํคัญนับตั้งแต่การรับรู้ รายการเมื่อเร่ิมแรก หากพิจารณาแล้วว่าเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน   

มีความเสี่ยงด้านเครดิตตํ่า ณ วันที่รายงาน (ดูย่อหน้าที่ ข5.5.22 ถงึ ข5.5.24)  

5.5.12 ในการพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยสําคัญนับตั้ งแต่การรับรู้ รายการ       

เม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ กิจการไม่สามารถใช้เพียงข้อมูลการคา้งชําระเกินกําหนดเพียงอย่างเดียว     

ในการพิจารณา หากกจิการสามารถหาข้อมูลคาดการณ์อนาคตที่สนับสนุนและสมเหตุสมผลโดย

ไม่ใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป อย่างไรก็ตาม หากกิจการไม่สามารถหาข้อมูล

คาดการณ์อนาคตนอกเหนือจากสถานะการค้างชาํระเกินกาํหนด (ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาเป็น

รายสญัญาหรือเป็นกลุ่ม) โดยไม่ใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกนิไป กจิการอาจใช้ข้อมูลการ

ค้างชาํระเกินกาํหนดเพ่ือพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสาํคัญนับตั้งแต่การ

รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกหรือไม่ ไม่ว่ากจิการจะใช้วิธใีดในการประเมินการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสาํคัญ

ของความเสี่ยงด้านเครดิต ให้มีข้อสันนิษฐานที่สามารถโต้แย้งได้ว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของ

สนิทรัพย์ทางการเงินเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสาํคัญนับตั้งแต่การรับรู้ รายการเมื่อเร่ิมแรก เม่ือมีการค้าง

ชําระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน กิจการสามารถโต้แย้งข้อสันนิษฐานดังกล่าว  

หากกจิการมีข้อมูลสนับสนุนและสมเหตุสมผลโดยไม่ใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไปที่

แสดงให้เหน็ว่าความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ได้เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสาํคัญนับตั้งแต่การรับรู้ รายการเมื่อ

เร่ิมแรก แม้ว่าจะมีการค้างชาํระการจ่ายเงินตามสญัญาเกนิกว่า 30 วัน ในกรณีที่กจิการประเมินว่า

ความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสาํคัญก่อนมีการค้างชาํระการจ่ายเงินตามสญัญาเกินกว่า 

30 วัน กจิการไม่สามารถใช้ข้อสนันิษฐานดังกล่าวได้  

 

สินทรพัยท์างการเงินทีมี่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไข 

5.5.13 หากมีการเจรจาต่อรองใหม่หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์  

ทางการเงินและไม่มีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน กิจการต้องประเมินว่าความเสี่ยง

ด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสาํคัญตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 

5.5.4 หรือไม่ โดยเปรียบเทยีบ  

5.5.13.1 ความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้ น ณ วันที่รายงาน (อ้างอิงจากเงื่อนไขตาม

สญัญาที่มีการเปล่ียนแปลง) และ 

5.5.13.2 ความเสี่ยงของการผิดสญัญาที่จะเกดิขึ้น ณ การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก (อ้างองิจาก

เง่ือนไขตามสญัญาเดิมที่ไม่มีการเปล่ียนแปลง) 

 

สินทรพัยท์างการเงินทีมี่การดอ้ยค่าดา้นเครดิตเมือ่ซ้ือหรือเมือ่กําเนดิ 

5.5.14 ถึงแมจ้ะมีขอ้กําหนดตามย่อหนา้ที่ 5.5.4 และ 5.5.6 ณ วนัที่รายงาน กิจการตอ้งรบัรู ้

ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยท์างการเงินที่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเมือ่ซ้ือ

หรือเมื่อกําเนิด ดว้ยผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะ
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เกิดข้ึนตลอดอายนุบัตั้งแต่การรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรกเท่านั้น  

 

5.5.15 ณ แต่ละวันที่รายงาน กจิการต้องรับรู้จาํนวนเงินของการเปล่ียนแปลงของผลขาดทุนด้านเครดิต

ที่คาดว่าจะเกดิขึ้นตลอดอายุ เป็นผลกาํไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่าในกาํไรหรือขาดทุน กจิการ

ต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้ นของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ

เป็นผลกาํไรจากการด้อยค่า แม้ว่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุดังกล่าว

เป็นจาํนวนเงินน้อยกว่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นซ่ึงเคยรวมอยู่ในกระแสเงินสดที่

ประมาณการ ณ การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก  

 

 วิธีการอย่างง่าย สําหรบัลูกหนี้ การคา้ สินทรพัยที์เ่กิดจากสญัญา และ ลูกหนี้ ตามสญัญาเช่า 

5.5.16 ถึงแม้จะมีข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 5.5.4 และ 5.5.6 กิจการต้องวัดมูลค่าของค่าเผื่อ 

ผลขาดทุนดว้ยจํานวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุเสมอ 

สําหรบั  

5.5.16.1 ลูกหนี้ การค้าหรือสินทรพัยที์่เกิดจากสัญญาที่เกิดจากรายการที่อยู่ภายใต้

ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายไดจ้าก

สญัญาทีทํ่ากบัลูกคา้ และ 

5.5.16.1.1 ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่ มีนัยสําคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายไดจ้าก

สญัญาที่ทํากบัลูกคา้ (หรือ เมื่อกิจการใชวิ้ธีผ่อนปรนในทาง

ปฏิบติัตามที่กําหนดในย่อหนา้ที่ 63 ของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที ่15) หรือ 

5.5.16.1.2  มีองคป์ระกอบเกี่ยวกบัการจัดหาเงินที่มีนยัสําคญัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาที่ทํา

กบัลูกคา้ ถา้กิจการเลือกนโยบายการบญัชีในการวดัมูลค่าของ

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดว้ยจํานวนเงินที่เท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิต

ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ นโยบายการบญัชีดงักล่าวตอ้งถือ

ปฏิบติักบัลูกหนี้ การคา้หรือสินทรพัยที์่เกิดจากสญัญาทั้ งหมด   

แต่อาจถือปฏิบติัแยกกนัระหว่างลูกหนี้ การคา้กบัสินทรพัยที์่เกิด

จากสญัญา 

5.5.16.2  ลูกหนี้ ตามสญัญาเช่าที่เกิดจากรายการที่อยู่ภายใตข้อบเขตของมาตรฐาน    

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า หากกิจการเลือกนโยบาย

การบญัชีในการวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยจํานวนเงินที่เท่ากบัผล

ขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอาย ุนโยบายการบญัชีดงักล่าวตอ้ง

ถือปฏิบติักบัลูกหนี้ ตามสญัญาเช่าทั้งหมด แต่อาจถือปฏิบติัแยกกนัระหว่าง

ลูกหนี้ ตามสญัญาเช่าการเงินและลูกหนี้ ตามสญัญาเช่าดําเนนิงาน 
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5.5.17 กจิการอาจเลือกนโยบายการบัญชีสาํหรับลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า และสนิทรัพย์ที่เกดิ

จากสญัญา โดยอสิระจากกนัได้  

 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน 

5.5.18  กิจการตอ้งวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนของเครื่องมือทางการเงินโดย

วิธีการทีส่ะทอ้นถงึเรือ่งต่อไปนี้   

5.5.18.1 จํานวนเงินที่คํานึงถึงความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนกัและปราศจากอคติ ซ่ึงพิจารณา

จากการประเมินช่วงของผลลพัธที์เ่ป็นไปได ้

5.5.18.2 มูลค่าเงินตามเวลา และ 

5.5.18.3 ขอ้มูลสนบัสนุนและสมเหตุสมผลโดยไม่ใชต้น้ทุนหรือความพยายามท่ีมาก

เกินไป ณ วนัที่รายงาน เกี่ยวกบัเหตุการณใ์นอดีต สภาพการณปั์จจุบนั และ

การพยากรณส์ภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 

5.5.19 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้น กจิการไม่จาํเป็นต้องระบุสถานการณ์ที่

เป็นไปได้ทุกสถานการณ์ อย่างไรกต็าม กิจการต้องพิจารณาความเสี่ยงหรือความน่าจะเป็นที่ 

ผลขาดทุนด้านเครดิตจะเกดิขึ้น โดยสะท้อนทั้งความน่าจะเป็นที่ผลขาดทุนด้านเครดิตจะเกดิขึ้น 

และความน่าจะเป็นที่ผลขาดทุนด้านเครดิตจะไม่เกิดขึ้ น แม้ว่าความน่าจะเป็นที่ผลขาดทุน      

ด้านเครดิตจะเกดิขึ้นอยู่ในระดับตํ่ามาก  

5.5.20 ช่วงระยะเวลาที่ยาวที่สุดที่ใช้ในการพิจารณาในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้ น คือระยะเวลาที่ยาวที่สุดตามสัญญา (รวมถึงสิทธิเลือกที่จะขยายระยะเวลา) ซ่ึงกิจการ    

มีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต และไม่มีระยะเวลาที่ยาวนานกว่าน้ัน แม้ว่าระยะเวลา        

ที่ยาวนานกว่าน้ันจะสอดคล้องกบัวิธปีฏบิัติในการดาํเนินธุรกจิกต็าม  

5.5.21 อย่างไรกต็าม เคร่ืองมือทางการเงินบางประเภทประกอบด้วยเงินให้กู้ยืมและภาระผูกพันที่ยังไม่ใช้ 

และความสามารถตามสัญญาของกิจการในการเรียกร้องให้จ่ายชําระและยกเลิกภาระผูกพันที่     

ยังไม่ใช้น้ันไม่ได้จาํกัดฐานะเปิดต่อผลขาดทุนด้านเครดิตของกิจการในระยะเวลาที่ทวงถามตาม

สญัญา สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวเท่าน้ันที่กจิการต้องวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่

คาดว่าจะเกิดขึ้ นตลอดระยะเวลาที่กิจการมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตและผลขาดทุน    

ด้านเครดิตที่ว่าจะเกิดขึ้ นน้ีจะไม่ลดลงด้วยมาตรการในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต แม้ว่า

ระยะเวลาดังกล่าวขยายเกนิกว่าระยะเวลาที่ยาวที่สดุตามสญัญา 

  

5.6 ผลกําไรและขาดทุน  

5.6.1 ผลกําไรหรือขาดทุนจากสินทรพัยท์างการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมตอ้งรบัรูใ้นกําไรหรือขาดทุน เวน้แต่  

5.6.1.1 เป็นส่วนหนึง่ของความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่ง (ดูย่อหนา้ที ่6.5.7 ถึง 

6.5.13 และหากกิจการมีการป้องกนัความเสีย่งในมูลค่ายติุธรรมของความเสีย่ง
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อตัราดอกเบี้ ยแบบเป็นกลุ่ม (fair value hedge for a portfolio hedge of interest 

rate risk) กิจการสามารถเลือกถอืปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทีใ่ชอ้ยู่ต่อไป)  หรือ  

5.6.1.2 เป็นหนี้ สินทางการเงินที่กิจการเลือกกําหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรหรือขาดทุน และกิจการตอ้งแสดงผลกระทบของการเปลีย่นแปลงในความ

เสีย่งดา้นเครดิตของหนี้ สินในกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตามย่อหนา้ที ่4.4.1.4  

5.6.1.3 เป็นหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย และกิจการตอ้งรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตามย่อหนา้ที ่5.6.8 
5.6.1ก เงินปันผลให้รับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุนกต่็อเม่ือ  

5.6.1ก.1 กจิการมีสทิธทิี่จะได้รับเงินปันผล  

5.6.1ก.2 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของเงินปันผลน้ัน 

และ 

5.6.1ก.3 กจิการสามารถวัดมูลค่าจาํนวนเงินของเงินปันผลได้อย่างน่าเช่ือถอื  

5.6.2 ผลกําไรหรือขาดทุนจากสินทรพัยท์างการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายและไม่เป็น

ส่วนหนึ่งของความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี่ยง (ดูย่อหนา้ที่ 6.5.7 ถึง 6.5.13 และ

หากกิจการมีการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของความเสี่ยงอตัราดอกเบี้ ยแบบเป็น

กลุ่ม (fair value hedge for a portfolio hedge of interest rate risk) กิจการสามารถเลือกถือ

ปฏิบติัตามแนวปฏิบติัที่ใชอ้ยู่ต่อไป) ตอ้งรบัรูใ้นกําไรหรือขาดทุน เมื่อสินทรพัยท์างการเงิน

นั้นมีการตัดรายการหรือมีการจัดประเภทรายการใหม่ตามย่อหนา้ที่ 4.4.1.2 หรือผ่าน

กระบวนการตัดจําหน่าย หรือเพื่อรบัรูผ้ลกําไรหรือขาดทุนจากการดอ้ยค่า ถา้กิจการจัด

ประเภทรายการใหม่สําหรบัสินทรพัยท์างการเงินออกจากประเภทที่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน   

ตดัจําหน่าย กิจการตอ้งถือปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 4.4.1.2 และ 4.4.1.4 ผลกําไรหรือขาดทุน

จากหนี้ สินทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ

ความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี่ยงตอ้งรบัรูใ้นกําไรหรือขาดทุนเมื่อหนี้ สินทางการเงิน

นั้ นมีการตัดรายการและผ่านกระบวนการตัดจําหน่าย (ดู ย่อหน้าที่ ข5.6.2  สําหรับ          

แนวปฏิบติัเกีย่วกบักําไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ)   

5.6.3 ผลกําไรหรือขาดทุนจากสินทรพัยท์างการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินที่เป็นรายการที่มี      

การป้องกนัความเสี่ยงในความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี่ยงตอ้งรบัรูต้ามย่อหนา้ที ่

6.5.7 ถึง 6.5.13 และหากกิจการมีการป้องกนัความเสีย่งในมูลค่ายุติธรรมของความเสี่ยง

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

กิจการสามารถเลือกถอืปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทีใ่ชอ้ยู่ต่อไป  

5.6.4 หากกิจการรบัรูสิ้นทรพัยท์างการเงินโดยใช้การบญัชีวนัชําระ (ดูย่อหนา้ที่ 3.1.2 ข3.1.3  และ          

ข3.1.6) สําหรบัสินทรพัยที์่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตัดจําหน่ายไม่ให้รบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงใด  ๆ       

ในมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยที์่จะไดร้บัระหว่างช่วงเวลาตั้งแต่วนัซ้ือขายและวนัจ่ายชําระ 

อย่างไรก็ตาม สําหรบัสินทรพัยที์่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
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ยุติธรรมตอ้งรบัรูใ้นกําไรหรือขาดทุนหรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามที่กําหนดใน      

ย่อหนา้ที่ 5.6.1 วนัซ้ือขายถือเป็นวนัที่รบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกเพื่อวตัถุประสงค์ในการ       

ถอืปฏิบติัตามขอ้กําหนดการดอ้ยค่า  

 

หนี้ สินทีเ่ลือกกําหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 

5.6.5 กิจการตอ้งแสดงผลกําไรหรือขาดทุนจากหนี้ สินทางการเงินที่เลือกกําหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนตามขอ้กําหนดในย่อหนา้ที่ 4.2.2 หรือย่อหนา้ที่ 4.3.4 

ดงัต่อไปนี้   

5.6.5.1 จํานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินทางการเงินที่เป็นผล

จากการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงดา้นเครดิตของหนี้ สินนั้นตอ้งแสดงในกําไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (ดูย่อหนา้ที ่ข5.6.13 ถงึ ข5.6.20) และ  

5.6.5.2 จํานวนเงินคงเหลือจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินดังกล่าว     

ตอ้งแสดงในกําไรหรือขาดทุน 

 เวน้แต่การปฏิบติัต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจากความเสี่ยงดา้นเครดิตของหนี้ สิน

ตามที่อธิบายไวใ้นย่อหนา้ที่ 5.6.5.1 จะก่อให้เกิดหรือขยายการจับคู่อย่างไม่เหมาะสม

ทางการบญัชี ในกําไรหรือขาดทุน (ในกรณีดงักล่าวให้ถือปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 5.6.6)     

ย่อหนา้ที่ ข5.6.5 ถึง ข5.6.7 และ ข5.6.10 ถึง ข5.6.12 ใหแ้นวทางปฏิบติัเกี่ยวกบัการ

พจิารณาว่ามีการก่อใหเ้กิดหรือขยายการจบัคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบญัชีหรือไม่  

5.6.6 หากข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 5.6.5 ก่อให้เกิดหรือขยายการจับคู่อย่างไม่เหมาะสม     

ทางการบญัชีในกําไรหรือขาดทุน กิจการตอ้งแสดงผลกําไรหรือขาดทุนทั้งหมดของหน้ีสิน 

(รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงดา้นเครดิตของหนี้ สินนั้น) ในกําไร

หรือขาดทุน  

5.6.7 ถึงแม้จะมีข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 5.6.5 และ 5.6.6 กจิการต้องแสดงผลกาํไรและขาดทุนทั้งหมด

ที่ เกิดจากภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือและสัญญาคํ้าประกันทางการเงินที่ เลือกกําหนดให้            

วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนในกาํไรหรือขาดทุน  
 

สินทรพัยที์ว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

5.6.8 ผลกําไรหรือขาดทุนของสินทรพัยท์างการเงินทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน ต้องรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเว้นผลกําไรหรือขาดทุนจาก          

การด้อยค่า (ดูหมวดที่ 5.5) และผลกําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศของตราสารหนี้  (ดูย่อหนา้ที่ ข5.6.2 ถึง ข5.6.2ก) จนกระทัง่มีการตดัรายการ

หรือจัดประเภทรายการใหม่สําหรบัสินทรพัยท์างการเงินนั้น เมื่อมีการตดัรายการสินทรพัย์

ทางการเงิน ผลสะสมของผลกําไรหรือขาดทุนที่รบัรูไ้วก่้อนหนา้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
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ใหจ้ดัประเภทรายการใหม่จากส่วนของเจา้ของไปยงักําไรหรือขาดทุนซ่ึงถือเป็นการปรบัปรุง

การจัดประเภทรายการใหม่ (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน) 

หากมีการจัดประเภทรายการใหม่สําหรบัสินทรพัยท์างการเงินออกจากประเภทที่วดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน กิจการตอ้งถือปฏิบติักบัผลสะสมของผล

กําไรหรือขาดทุนที่รบัรูไ้วก่้อนหนา้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ดอกเบี้ ยที่คํานวณโดยใชวิ้ธี

ดอกเบี้ ยที่แทจ้ริงใหร้บัรูใ้นกําไรหรือขาดทุน สําหรบัแนวปฏิบติัเกี่ยวกบักําไรหรือขาดทุน

จากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศของตราสารทุน ใหดู้ย่อหนา้ที ่ข5.6.3  

5.6.9 ตามที่กล่าวไวใ้นย่อหน้าที่ 5.6.8  หากตราสารหนี้ ว ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน จํานวนเงินทีร่บัรูใ้นกําไรหรือขาดทุนเป็นจํานวนเงินเดียวกบัจํานวน

เงินที่จะรบัรูใ้นกําไรหรือขาดทุนเสมือนว่าสินทรพัยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจําหน่าย  

 

บทที ่6 การบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

6.1 วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของการบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

6.1.1 การบัญชีป้องกันความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซ่ึงเกิดจาก 

กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของกิจการที่ใช้เคร่ืองมือทางการเงินในการจัดการฐานะเปิด 

ที่เกดิขึ้นจากความเสี่ยงน้ันๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน วิธกีารดังกล่าวมีเป้าหมาย

ในการแสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงภายใต้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง

เพ่ือให้เกดิความเข้าใจถงึวัตถุประสงค์และผลกระทบที่เกดิขึ้น  

6.1.2  กิจการอาจเลือกกาํหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงระหว่างเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกัน

ความเสี่ยง และรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงตามย่อหน้าที่ 6.2.1 ถึง 6.3.7 และย่อหน้าที่ 

ข6.2.1 ถึง ข6.3.25 สาํหรับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่เข้าเง่ือนไข กิจการต้อง

ถอืปฏบิัติกบัผลกาํไรหรือขาดทุนจากเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกนั

ความเสี่ยงตามย่อหน้าที่ 6.5.1 ถึง 6.5.13 และย่อหน้าที่ ข6.5.1 ถึง ข6.5.28 สาํหรับรายการ

ที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่เป็นกลุ่มรายการ กิจการต้องถือปฏบิัติตามเกณฑ์ที่กาํหนดเพ่ิมเติม

ตามย่อหน้าที่ 6.6.1ถงึ 6.6.6 และ ย่อหน้าที่ ข6.6.1 ถงึ ข6.6.16  

6.1.3 สาํหรับการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมต่อฐานะเปิดต่อความเสี่ยงอตัราดอกเบ้ียของกลุ่ม

สินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน (และเพียงแค่การป้องกันความเสี่ยงน้ีเท่าน้ัน) 

กิจการสามารถเลือกถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ใช้อยู่ต่อไป ทั้งน้ีให้กิจการเปิดเผยข้อเทจ็จริง

เกี่ยวกบัเร่ืองดังกล่าว  
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6.2  เครือ่งมือทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่ง 

เครือ่งมือทีเ่ขา้เงือ่นไข 

6.2.1  กิจการอาจเลือกกําหนดใหอ้นุพนัธที์่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนเป็น

เครื่องมือที่ใชป้้องกนัความเสี่ยง ยกเวน้สิทธิเลือกซ่ึงเป็นลายลกัษณ์อกัษรบางประเภท  

(ดูย่อหนา้ที ่ข6.2.4)  

6.2.2 กิจการอาจเลือกกําหนดใหสิ้นทรพัยท์างการเงินที่ไม่ใช่อนุพนัธห์รือหนี้ สินทางการเงินทีไ่ม่ใช่

อนุพันธ์ที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนเป็นเครื่องมือที่ใชป้้องกัน    

ความเสีย่ง ยกเวน้หนี้ สินทางการเงินทีเ่ลือกกําหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกําไร

หรือขาดทุนที่การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงใน   

ความเสี่ยงดา้นเครดิตของหนี้ สินดงักล่าวแสดงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามขอ้กําหนด

ในย่อหนา้ที่ 5.6.5 สําหรบัการป้องกนัความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ องคป์ระกอบของ

ความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศของสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์หรือหนี้ สิน        

ทางการเงินทีไ่ม่ใช่อนุพนัธอ์าจเลือกกําหนดใหเ้ป็นเครือ่งมือทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่ง 

6.2.3  เพือ่วตัถุประสงคข์องการบญัชีป้องกนัความเสีย่ง เฉพาะสญัญากบัคู่สญัญาภายนอกกิจการ

ที่เสนอรายงานเท่านั้น (เช่น ภายนอกกลุ่มกิจการหรือกิจการที่รายงาน) ที่สามารถเลือก

กําหนด ใหเ้ป็นเครือ่งมือทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่ง 

  

การเลือกกําหนดเครือ่งมือทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่ง 

 

6.2.4  เคร่ืองมือที่เข้าเง่ือนไขต้องเลือกกาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงทั้งจาํนวน ยกเว้น

กรณดีังต่อไปน้ี 

6.2.4.1  กจิการแยกมูลค่าที่แท้จริงและมูลค่าตามเวลาของสทิธิเลือกออกจากกนั และกจิการ

เลือกกาํหนดให้การเปล่ียนแปลงในมูลค่าที่แท้จริงของสทิธิเลือกเท่าน้ัน โดยไม่รวม

การเป ล่ียนแปลงของมูลค่าตามเวลาเป็นเค ร่ืองมือที่ ใช้ ป้องกันความเสี่ ยง             

(ดูย่อหน้าที่ 6.5.14 และย่อหน้าที่ ข6.5.29 ถงึ ข6.5.33)  

6.2.4.2   กิจการแยกองค์ประกอบราคาล่วงหน้าและองค์ประกอบราคาปัจจุบันของสัญญา  

ฟอร์เวิร์ดออกจากกัน และกิจการเลือกกาํหนดให้การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของ

องค์ประกอบราคาปัจจุบันของสญัญาฟอร์เวิร์ดเท่าน้ัน โดยไม่รวมองค์ประกอบราคา

ล่วงหน้า เป็นเคร่ืองมือที่ ใช้ป้องกันความเสี่ยง ในทํานองเดียวกัน  ส่วนต่าง        

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอาจแยกจากและไม่รวมในการเลือกกาํหนด

เคร่ืองมือทางการเงินให้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง (ดูย่อหน้าที่ 6.5.15 

และย่อหน้าที่ ข6.5.34 ถงึ ข6.5.39) และ 

6.2.4.3  กิจการอาจเลือกกาํหนดให้สัดส่วนของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง (เช่น ร้อยละ 50 

ของจาํนวนเงินที่กาํหนดไว้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในความสมัพันธ์ของ
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การป้องกนัความเสี่ยง อย่างไรกต็าม กจิการไม่อาจเลือกกาํหนดให้ส่วนใดส่วนหน่ึงของ

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เกดิขึ้นเพียงช่วงใดช่วงหน่ึงของระยะเวลาระหว่าง

ที่เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงยังมีผลอยู่เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง 

6.2.5  กลุ่มของรายการต่อไปน้ี กิจการอาจพิจารณารวมกันและเลือกกาํหนดร่วมกันให้เป็นเคร่ืองมือ 

ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง (รวมถึงสถานการณ์ที่ความเสี่ยงที่ เกิดจากเคร่ืองมือที่ ใช้ป้องกัน       

ความเสี่ยงบางรายการหักกลบกบัความเสี่ยงที่เกดิจากเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงอื่น)  

6.2.5.1  อนุพันธห์รือสดัส่วนของอนุพันธ ์และ 

6.2.5.2  รายการที่ไม่ใช่อนุพันธห์รือสดัส่วนของรายการที่ไม่ใช่อนุพันธ ์

6.2.6    อย่างไรกต็าม ตราสารอนุพันธท์างการเงินซ่ึงรวมสทิธเิลือกที่เป็นลายลักษณ์อกัษรและสทิธเิลือก

ที่กิจการซ้ือ (ตัวอย่างเช่น สิทธิเลือกอัตราดอกเบี้ ยแบบคอลล่าร์) ไม่เข้าเง่ือนไขในการเป็น

เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง หากรายการดังกล่าวให้ผลเหมือนสิทธิเลือกที่เป็นลายลักษณ์

อักษรที่หักกลบได้ ณ วันที่เลือกกาํหนด (เว้นแต่เข้าเง่ือนไขตามย่อหน้าที่ ข6.2.4) ในทาํนอง

เดียวกัน เคร่ืองมือทางการเงินตั้งแต่สองรายการขึ้นไป (หรือสัดส่วนของเคร่ืองมือทางการเงิน

น้ัน) อาจเลือกกาํหนดแบบร่วมกนัให้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงเฉพาะเม่ือการรวมกนั

แล้วให้ผลไม่เหมือนสทิธเิลือกที่เป็นลายลักษณ์อกัษรที่หักกลบได้ ณ วันที่เลือกกาํหนด (เว้นแต่

เข้าเง่ือนไขตามย่อหน้าที่ ข6.2.4)  

 

6.3 รายการทีมี่การป้องกนัความเสีย่ง 

รายการทีเ่ขา้เงือ่นไข 

6.3.1  รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงสามารถเป็นไดท้ั้งสินทรพัยห์รือหนี้ สินที่ไดร้บัรูร้ายการแลว้ 

สัญญาผูกมัดที่ยงัไม่ไดร้บัรูร้ายการ รายการที่คาดการณ์หรือเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ ซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปนี้   

6.3.1.1  รายการเดีย่ว หรือ 

6.3.1.2  กลุ่มของรายการ (ใหป้ฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 6.6.1 ถึง 6.6.6 และย่อหนา้ที่ ข6.6.1 

ถงึ ข6.6.16) 

รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงสามารถเป็นส่วนประกอบของรายการหรือกลุ่มของ

รายการดงักล่าวได ้(ดูย่อหนา้ที ่6.3.7 และย่อหนา้ที ่ข6.3.7 ถงึ ข6.3.25) 

6.3.2  รายการทีมี่การป้องกนัความเสีย่งตอ้งวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเช่ือถอื  

6.3.3 หากรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงเป็นรายการที่คาดการณ์ (หรือส่วนประกอบของ

รายการทีค่าดการณ)์ รายการนั้นตอ้งมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก    

6.3.4 ฐานะเปิดโดยรวมซ่ึงเป็นการรวมกนัของฐานะเปิดที่เขา้เงื่อนไขของรายการที่มีการป้องกนั

ความเสี่ยงตามย่อหนา้ที่ 6.3.1 และอนุพนัธอ์าจเลือกกําหนดใหเ้ป็นรายการที่มีการป้องกนั

ความเสี่ยงได้ (ดูย่อหน้าที่  ข6.3.3 ถึง ข6.3.4) นอกจากนี้ รายการที่คาดการณ์ของ     

ฐานะเปิดโดยรวม (กล่าวคือ รายการที่ไม่มีขอ้ผูกมดัแต่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตซ่ึงจะ
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ก่อใหเ้กิดฐานะเปิดและอนุพนัธ)์ ถือเป็นรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง ถา้ฐานะเปิด

โดยรวมมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก และเมื่อรายการดงักล่าวเกิดข้ึนก็จะ

ไม่เป็นรายการคาดการณอี์กต่อไป  

6.3.5 ตามวตัถุประสงค์ของการบญัชีป้องกนัความเสี่ยง สินทรพัย ์หนี้ สิน สญัญาผูกมดั หรือ

รายการที่คาดการณที์่มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากกบัคู่สญัญาภายนอก

กิจการที่เสนอรายงานเท่านั้น สามารถเลือกกําหนดใหเ้ป็นรายการที่มีการป้องกนัความเสีย่ง 

การบญัชีป้องกนัความเสี่ยงสามารถถือปฏิบติักบัรายการระหว่างกิจการในกลุ่มกิจการ

เดียวกนัไดเ้ฉพาะงบการเงินแต่ละกิจการหรืองบการเงินเฉพาะของกิจการเหล่านั้นเท่านั้น 

โดยไม่สามารถนําไปถือปฏิบติักบังบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ ยกเวน้งบการเงินรวมของ

กิจการที่ดําเนินธุรกิจดา้นการลงทุนตามที่กําหนดในมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10  

เรือ่ง งบการเงินรวม ซ่ึงรายการระหว่างกิจการที่ดําเนนิธุรกิจดา้นการลงทุนและบริษทัย่อยที่

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน จะไม่มีการตดัรายการระหว่างกนัในการ

จดัทํางบการเงินรวม  

6.3.6 อย่างไรกต็าม ย่อหน้าที่ 6.3.5 ไม่ใช้สาํหรับรายการต่อไปน้ี ความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศของ

รายการที่ เป็นตัวเงินระหว่างกันในกลุ่มกิจการ (เช่น เจ้าหน้ีหรือลูกหน้ีระหว่างบริษัทย่อย 

สองบริษัท) อาจเข้าเง่ือนไขถือเป็นรายการที่ มีการป้องกันความเสี่ยงในงบการเงินรวมได้  

หากรายการดังกล่าวก่อให้เกิดฐานะเปิดต่อกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศที่ไม่มีการตัดรายการระหว่างกันได้อย่างครบทั้งหมดในการจัดทาํงบการเงินรวม     

ตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตรา

แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 กาํไรหรือขาดทุนจากอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็นตัวเงินระหว่างกันในกลุ่มกิจการไม่ถือว่ามีการ

ตัดรายการระหว่างกันได้อย่างครบทั้งหมดในการจัดทาํงบการเงินรวม เม่ือรายการที่เป็นตัวเงิน

ระหว่างกนัในกลุ่มกจิการน้ันเป็นรายการซ่ึงเกดิขึ้นระหว่างสองกจิการในกลุ่มกจิการที่มีสกุลเงินที่

ใช้ในการดาํเนินงานแตกต่างกัน นอกจากน้ัน ความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศของรายการระหว่าง

กนัในกลุ่มกจิการที่คาดการณ์ซ่ึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสงูมาก อาจเข้าเง่ือนไขเป็น

รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงในงบการเงินรวมได้ หากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่กาํหนด

ด้วยสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานของกิจการที่เข้าทาํรายการ และความเสี่ยง

เงินตราต่างประเทศน้ีจะส่งผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนรวม   

 

การเลือกกําหนดรายการทีมี่การป้องกนัความเสีย่ง 

6.3.7  กิจการอาจเลือกกาํหนดรายการทั้งจํานวนหรือส่วนประกอบของรายการเป็นรายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยงในความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง รายการทั้งจาํนวนประกอบด้วย

การเปล่ียนแปลงทั้งหมดในกระแสเงินสดหรือมูลค่ายุติธรรมของรายการน้ัน ส่วนประกอบของ

รายการประกอบด้วยเพียงบางส่วนของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมทั้งจาํนวนหรือความ



แนวปฏบิัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับธุรกจิประกนัภัย 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 8/2563 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ ์2563                                   41 

 

ผันผวนของกระแสเงินสดทั้งจาํนวนของรายการ ในกรณีดังกล่าว กิจการอาจเลือกกาํหนดให้

ประเภทของส่วนประกอบ (รวมถึงการรวมส่วนประกอบ) ดังต่อไปน้ีเท่าน้ันเป็นรายการที่มี   

การป้องกนัความเสี่ยง  

6.3.7.1  เฉพาะการเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดหรือมูลค่ายุติธรรมของรายการอนัเน่ืองมาจาก

ความเสี่ยงหน่ึงหรือหลายความเสี่ยงที่ เฉพาะเจาะจง (ส่วนประกอบความเสี่ยง)     

หากส่วนประกอบความเสี่ยงดังกล่าวสามารถระบุแยกต่างหากได้และวัดมูลค่าได้อย่าง

น่าเช่ือถือ โดยอาศัยการประเมินภายใต้บริบทของโครงสร้างตลาดใดโครงสร้างหน่ึง 

(ดูย่อหน้าที่ ข6.3.8 ถึง ข6.3.15) ส่วนประกอบความเสี่ยงน้ันให้รวมถึงการเลือก

กาํหนดเฉพาะแค่การเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดหรือมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มี

การป้องกนัความเสี่ยงที่สงูกว่าหรือตํ่ากว่าเม่ือเทยีบกบัราคาที่กาํหนดหรือตัวแปรอื่นๆ 

(ความเสี่ยงด้านเดียว) 

6.3.7.2  กระแสเงินสดตามสญัญาที่เลือกไว้หน่ึงรายการหรือมากกว่า 

6.3.7.3  ส่วนประกอบของจาํนวนเงินที่กาํหนดไว้ กล่าวคือ ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ระบุไว้ของจาํนวน

เงินของรายการ (ดูย่อหน้าที่ ข6.3.16 ถงึ ข6.3.20) 

 

6.4 การเขา้เงือ่นไขการบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

6.4.1 ความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี่ยงเขา้เงื่อนไขการบญัชีป้องกนัความเสี่ยงเมื่อเป็น    

ไปตามเกณฑทุ์กขอ้ดงัต่อไปนี้   

6.4.1.1 ความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งประกอบดว้ยเพียงเครื่องมือที่ใชป้้องกนั

ความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่สามารถนํามาใช้ได้ใน

ความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งเท่านั้น 

6.4.1.2  ณ การเริ่มตน้ของความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี่ยง กิจการมีการเลือก

กําหนดและการจัดทําเอกสารที่เป็นทางการซ่ึงระบุถึงความสมัพนัธ์ของการ

ป้องกนัความเสี่ยง และวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธใ์นการบริหารความเสี่ยงของ

กิจการในการป้องกันความเสี่ยง เอกสารดังกล่าวต้องระบุถึงเครื่องมือที่ใช้

ป้องกนัความเสี่ยง รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง ลกัษณะของความเสี่ยงที่

ป้องกนั และวิธีการที่กิจการใชใ้นการประเมินว่าความสมัพนัธข์องการป้องกนั

ความเสี่ยงเป็นไปตามขอ้กําหนดความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสี่ยง 

(รวมถึงการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความไม่มีประสิทธิผลและวิธีการในการ

กําหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสีย่ง) 

6.4.1.3  ความสัมพันธ์ของการป้องกันความ เสี่ ยงเป็น ไปตามข้อกํ าหนดของ            

ความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสีย่งทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  
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6.4.1.3.1  มีความสมัพนัธเ์ชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง

และเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง (ดูย่อหน้าที่ ข6.4.4 ถึง        

ข6.4.6) 

6.4.1.3.2  ผลกระทบของความเสี่ยงดา้นเครดิตไม่เหนือกว่าการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าอนัเกิดจากความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจ (ดูย่อหนา้ที่ ข6.4.7 

ถงึ ข6.4.8) และ 

6.4.1.3.3  อตัราส่วนการป้องกนัความเสี่ยงของความสมัพนัธข์องการป้องกนั

ความเสี่ยงเท่ากบัอตัราส่วนของปริมาณของรายการที่มีการป้องกนั

ความเสีย่งซ่ึงกิจการไดป้้องกนัความเสีย่งต่อปริมาณของเครือ่งมือที่

ใช้ป้องกันความเสี่ยงซ่ึงกิจการได้ใช้ป้องกันความเสี่ยงสําหรับ

ปริมาณของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าว อย่างไรก็ตาม   

การเลือกกําหนดความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี่ยงตอ้งไม่

สะทอ้นความไม่สมดุลระหว่างค่านํ้ าหนกัของรายการที่มีการป้องกนั

ความเสี่ยงกบัเครื่องมือที่ใชป้้องกนัความเสี่ยงที่จะก่อใหเ้กิดความ

ไม่มีประสิทธิผลของการป้องกนัความเสี่ยง (ไม่ว่าจะรบัรูร้ายการ

แลว้หรือไม่) ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลลพัธท์างบญัชีที่จะไม่สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคข์องการบญัชีป้องกนัความเสี่ยง (ดูย่อหนา้ที่ ข6.4.9 

ถงึ ข6.4.11)  

 

6.5 การบญัชีสําหรบัความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีเ่ขา้เงือ่นไข 

6.5.1  กิจการถอืปฏิบติัตามการบญัชีป้องกนัความเสีย่งกบัความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่ง

ทีเ่ขา้เงือ่นไขตามย่อหนา้ที ่6.4.1 (ซ่ึงรวมถงึการทีกิ่จการตดัสินใจเลือกกําหนดความสมัพนัธข์อง

การป้องกนัความเสีย่ง)  

6.5.2 ความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัต่อไปนี้   

6.5.2.1 การป้องกนัความเสีย่งในมูลค่ายติุธรรม คือ การป้องกนัความเสีย่งของฐานะเปิด

ต่อการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยห์รือหนี้ สินที่รบัรูร้ายการแลว้ 

หรือสญัญาผูกมดัที่ยงัไม่ไดร้บัรูร้ายการ หรือส่วนประกอบของรายการดงักล่าว

ขา้งตน้ อนัเนื่องมาจากความเสี่ยงใดความเสี่ยงหนึ่งและมีผลกระทบต่อกําไร

หรือขาดทุน  

6.5.2.2 การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด คือ การป้องกนัความเสีย่งของฐานะเปิด

ต่อความผนัผวนของกระแสเงินสด อนัเนือ่งมาจากความเสี่ยงใดความเสี่ยงหนึง่

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสินทรพัยห์รือหนี้ สินทีร่บัรูร้ายการแลว้ (เช่น การจ่ายชําระดอกเบี้ ย

ในอนาคตทั้งหมดหรือบางส่วนของหนี้ สินทีมี่อตัราดอกเบี้ ยลอยตวั) หรือรายการ
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ที่คาดการณที์่มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก หรือส่วนประกอบ

ของรายการดงักล่าวขา้งตน้ และมีผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุน 

6.5.2.3 การป้องกนัความเสีย่งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศตามที่นิยามไว้

ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ

อตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ  

6.5.3 การป้องกันความเสี่ยงของความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศของสัญญาผูกมัด อาจถือปฏิบัติตาม

การป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมหรือการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด  

6.5.4 หากความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสี่ยงยุติการเป็นไปตามขอ้กําหนดของความมี

ประสิท ธิผลในการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง  

(ดูย่อหนา้ที่6.4.1.3.3) แต่วตัถุประสงคข์องการบริหารความเสี่ยงสําหรบัความสมัพนัธ์

ของการป้องกนัความเสีย่งทีเ่ลือกกําหนดไวย้งัคงเป็นเช่นเดิม กิจการตอ้งปรบัอตัราส่วนการ

ป้องกนัความเสีย่งของความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งนั้นเพือ่ใหก้ลบัมาเป็นไปตาม

ขอ้กําหนดของความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสีย่ง (หรือสามารถเรียกอีกอย่างหนึง่

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

6.5.5   กิจการต้องยกเลิกการใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงโดยทันทีเป็นต้นไป เฉพาะเมื่อ

ความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี่ยง (หรือบางส่วนของความสมัพนัธข์องการป้องกนั

ความเสี่ยง) ยุติการเป็นไปตามขอ้กําหนดของความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสี่ยง 

(หลังจากการพิจารณาการปรับสมดุลของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง           

ถา้สามารถปฏิบติัได)้ ทั้งนี้ ใหร้วมถึงเหตุการณที์่เครื่องมือที่ใชป้้องกนัความเสี่ยงหมดอายุ

หรือขาย ยกเลิกหรือใชสิ้ทธิ ในการนี้ การทดแทนหรือการต่ออายุเครือ่งมือที่ใชป้้องกนัความ

เสี่ยงหนึ่งใหเ้ป็นอีกเครื่องมือที่ใชป้้องกนัความเสี่ยงหนึ่ง ไม่ถือว่าเป็นการหมดอายุหรือ

ยกเลิก หากการทําสญัญาใหม่ทดแทนหรือการต่ออายุเป็นส่วนหนึ่งและสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคข์องการบริหารความเสีย่งที่บนัทึกไว ้นอกจากนี้ ในการนี้  เครื่องมือที่ใชป้้องกนั

ความเสีย่งไม่ถอืว่าหมดอายหุรือยกเลิก หากมีลกัษณะดงัต่อไปนี้   

6.5.5.1 ผลทางกฎหมายหรือขอ้บงัคบั หรือผลจากการออกกฎหมายหรือขอ้บงัคบัทําให้

คู่สญัญาของเครื่องมือที่ใชป้้องกนัความเสี่ยงตกลงกนัใหคู่้สญัญาหกับญัชีไม่ว่า

จะหนึ่งรายหรือหลายรายเขา้มาเป็นคู่สญัญาใหม่ของแต่ละฝ่ายแทนที่คู่สญัญา

เดิม ในการนี้  คู่สัญญาหักบัญชี หมายถึง คู่สัญญากลาง (บางครั้ งเรียกว่า 

องคก์รหกับญัชี หรือ ตวัแทนหกับญัชี) หรือกิจการหนึ่งหรือหลายกิจการ เช่น 

สมาชิกหกับญัชีขององคก์รหกับญัชี หรือลูกคา้ของสมาชิกหกับญัชีขององคก์รหกั

บัญชี ที่ทําหนา้ที่ในฐานะคู่สัญญาที่ทําให้มีการหักบัญชีโดยคู่สัญญากลาง 

อย่างไรก็ตาม เมือ่คู่สญัญาของเครื่องมือที่ใชป้้องกนัความเสีย่งทดแทนคู่สญัญา

เดิมดว้ยคู่สญัญาที่ต่างไป และคู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีการหกับญัชีโดยใชคู่้สญัญา

กลางรายเดียวกนัใหถ้อืว่าเป็นไปตามขอ้กําหนดตามย่อหนา้ย่อยนี้   
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6.5.5.2   การเปลี่ยนแปลงอ่ืน (ถา้มี) ในเครื่องมือที่ใชป้้องกนัความเสี่ยงใหจํ้ากดัเพียง

เท่าที่จําเป็นเพือ่ทําใหเ้กิดการทดแทนคู่สญัญาดงักล่าว การเปลีย่นแปลงขา้งตน้

ให้จํากดัเพียงเท่าที่สอดคลอ้งกบัเงื่อนไขที่อาจจะมีข้ึนได  ้หากเครื่องมือที่ใช้

ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวได้หักบัญ ชีตั้ งแต่แรกโดยคู่สัญญาหักบัญ ชี           

การเปลีย่นแปลงเหล่านี้ รวมถึงการเปลีย่นแปลงในขอ้กําหนดเกี่ยวกบัหลกัประกนั 

สิทธิในการหักกลบยอดคงคา้งของลูกหนี้ และเจ้าหนี้  และค่าธรรมเนียมตาม

กฎหมาย  

การยกเลิกการใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสีย่งสามารถส่งผลต่อความสมัพนัธข์องการป้องกนั

ความเสี่ยงทั้งจํานวนหรือเพียงบางส่วนก็ได ้(ซ่ึงหากเป็นกรณีหลงัใหใ้ชก้ารบญัชีป้องกนั

ความเสีย่งต่อไปกบัความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งส่วนทีเ่หลือ) 

6.5.6 กจิการต้องถอืปฏบิัติตาม  

6.5.6.1 ย่อหน้าที่ 6.5.9 เม่ือกิจการยกเลิกการใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงสาํหรับการ

ป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมซ่ึงรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเป็น (หรือ

เป็นส่วนประกอบของ) เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย 

และ 

6.5.6.2 ย่อหน้าที่ 6.5.11 เม่ือยกเลิกการใช้การบัญชีป้องกนัความเสี่ยงสาํหรับป้องกนัความ

เสี่ยงในกระแสเงินสด 

 

การป้องกนัความเสีย่งในมูลค่ายติุธรรม 

6.5.7 ตราบที่การป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมยงัคงเข้าเงื่อนไขตามย่อหนา้ที่ 6.4.1       

ใหกิ้จการถอืปฏิบติักบัความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่ง ดงัต่อไปนี้   

6.5.7.1 ผลกําไรหรือขาดทุนจากเครื่องมือที่ใชป้้องกนัความเสี่ยงตอ้งรบัรูใ้นกําไรหรือ

ขาดทุน 

6.5.7.2   ผลกําไรหรือขาดทุนจากการป้องกนัความเสี่ยงของรายการที่มีการป้องกนัความ

เสี่ยงตอ้งนําไปปรบัปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง

นั้น (ถา้สามารถปฏิบติัได)้ และตอ้งรบัรูใ้นกําไรหรือขาดทุน ในกรณีที่รายการที่มี

การป้องกนัความเสี่ยงเป็นสินทรพัยท์างการเงิน (หรือเป็นส่วนประกอบของ

สินทรพัยท์างการเงิน) ที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อ่ืนตามย่อหนา้ที่ 5.2.1.2 ใหร้บัรูผ้ลกําไรหรือขาดทุนจากการป้องกนัความเสี่ยง

ของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงในกําไรหรือขาดทุน ในกรณีที่รายการที่มี

การป้องกันความเสี่ยงนั้ นเป็นสัญญาผูกมัดที่ย ังไม่ได้รับรู ้รายการ (หรือ

ส่วนประกอบของสญัญาผูกมดั) ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงนบัตั้งแต่การเลือกกําหนดใหเ้ป็นรายการที่
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การป้องกันความเสี่ยงให้รับรู ้เป็นสินทรัพย์หรือหนี้ สิน พร้อมกับรับรู ้การ

เปลีย่นแปลงดงักล่าวเป็นผลกําไรหรือขาดทุนในกําไรหรือขาดทุน  

6.5.8 เม่ือรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมเป็นสญัญาผูกมัด (หรือเป็นส่วนประกอบ

ของสญัญาผูกมัด) เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสนิทรัพย์หรือก่อให้เกดิหน้ีสนิ ให้กจิการปรับมูลค่าตามบัญชี

เม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย์หรือหน้ีสินซ่ึงเป็นผลจากการที่กิจการได้ปฏิบัติตามสัญญาผูกมัด  

ด้วยผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงที่เคย

รับรู้ ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน  

6.5.9 การปรับปรุงใดๆ ที่ เกิดขึ้ นตามย่อหน้าที่ 6.5.7.2 ต้องตัดจําหน่ายไปยังกําไรหรือขาดทุน  

หากรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน (หรือเป็นส่วนประกอบของ

เคร่ืองมือทางการเงิน) ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย การตัดจาํหน่ายอาจเร่ิมต้นทันทีที่    

มีการปรับปรุงเกิดขึ้ น และต้องเร่ิมก่อนที่รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงน้ันยุติที่จะมีการ

ปรับปรุงผลกาํไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงน้ัน การตัดจาํหน่ายดังกล่าวคาํนวณ    

โดยใช้อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงที่คาํนวณใหม่ ณ วันที่เร่ิมการตัดจาํหน่าย ในกรณีของสินทรัพย์

ทางการเงิน (หรือเป็นส่วนประกอบของสินทรัพย์ทางการเงิน) ที่เป็นรายการที่มีการป้องกัน    

ความเสี่ยงและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามย่อหน้าที่ 5.2.1.2 

ให้ตัดจาํหน่ายในลักษณะเดยีวกนั แต่ใช้จาํนวนเงินซ่ึงเป็นผลสะสมของผลกาํไรหรือขาดทุนที่เคย

รับรู้ ก่อนหน้าตามย่อหน้าที่ 6.5.7.2 โดยไม่ปรับปรงุกบัมูลค่าตามบัญชี  

 

การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด 

6.5.10 ตราบที่การป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดเป็นไปตามเงื่อนไขตามย่อหนา้ที่  6.4.1

ความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งตอ้งถอืปฏิบติัดงัต่อไปนี้   

6.5.10.1  ให้ปรบัปรุงส่วนประกอบแยกต่างหากของส่วนของเจ้าของซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบั

รายการทีมี่การป้องกนัความเสีย่ง (สํารองการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด) 

จะปรบัปรุงดว้ยจํานวนทีตํ่า่กว่าของรายการใดรายการหนึง่ต่อไปนี้  (เป็นจํานวน

เงินค่าสมับูรณ)์  

6.5.10.1.1  ผลสะสมของผลกําไรหรือขาดทุนจากเครื่องมือที่ใชป้้องกนัความเสี่ยง

นบัจากการเริม่ตน้ของการป้องกนัความเสีย่ง และ  

6.5.10.1.2   ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายติุธรรม (มูลค่าปัจจุบนั) 

ของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง (กล่าวคือ มูลค่าปัจจุบนั

ของผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดอนาคตที่

คาดการณ์ที่มีการป้องกนัความเสี่ยง) โดยนบัจากการเริ่มตน้

ของการป้องกนัความเสีย่ง  

6.5.10.2  ผลกําไรหรือขาดทุนในส่วนที่มีประสิทธิผลของเครื่องมือที่ใชป้้องกนัความเสีย่ง 

(กล่าวคือ ส่วนที่หกักลบกบัการเปลี่ยนแปลงในสํารองการป้องกนัความเสี่ยง  
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ในกระแสเงินสดที่คํานวณตามย่อหนา้ที่ 6.5.10.1) ตอ้งรบัรูใ้นกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  

6.5.10.3  ผลกําไรหรือขาดทุนส่วนที่เหลือของเครื่องมือที่ใชป้้องกนัความเสี่ยง (หรือผล

กําไรหรือขาดทุนที่คงเหลือของการเปลี่ยนแปลงของสํารองการป้องกนัความ

เสี่ยงในกระแสเงินสดที่คํานวณตามย่อหนา้ที่ 6.5.10.1) ถือเป็นส่วนของ    

การป้องกนัความเสีย่งทีไ่ม่มีประสิทธิผลทีต่อ้งรบัรูใ้นกําไรหรือขาดทุน  

6.5.10.4  จํานวนเงินสะสมในสํารองการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด ตามย่อหนา้ที ่

6.5.10.1 ตอ้งถอืปฏิบติั ดงัต่อไปนี้   

6.5.10.4.1  หากรายการที่คาดการณที์่มีการป้องกนัความเสี่ยงทําใหเ้กิดการ

รบัรูร้ายการของสินทรพัยที์่ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงินหรือหนี้ สิน

ทีไ่ม่ใช่หนี้ สินทางการเงินในภายหลงั หรือรายการทีค่าดการณที์่มี

การป้องกนัความเสี่ยงสําหรบัสินทรพัยที์่ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน

หรือหนี้ สินทีไ่ม่ใช่หนี้ สินทางการเงินกลายเป็นสญัญาผูกมดัทีต่อ้ง

ถือปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม 

กิจการตอ้งโอนจํานวนเงินของสํารองการป้องกนัความเสี่ยงใน

กระแสเงินสดตรงไปรวมอยู่ในราคาทุนเริ่มแรกหรือมูลค่า      

ตามบญัชีอ่ืนของสินทรพัยห์รือหนี้ สินนั้น รายการดงักล่าวไม่ถือ

เป็นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ (ดูมาตรฐาน      

การบญัชี ฉบบัที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน) ดงันั้นจึงไม่

กระทบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

6.5.10.4.2  สําหรบัการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดนอกเหนือจาก

รายการที่กล่าวถึงในย่อหนา้ที่ 6.5.10.4.1 จํานวนเงินขา้งตน้

ตอ้งจัดประเภทรายการใหม่จากสํารองการป้องกนัความเสี่ยงใน

กระแสเงินสดไปเป็นกําไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นการปรบัปรุง

การจัดประเภทรายการใหม่ (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 

เรื่อง การนําเสนองบการเงิน) ในรอบระยะเวลารายงานเดียวกนั

หรือในรอบระยะเวลารายงานที่  กระแสเงินสดอนาคตที่

คาดการณที์่มีการป้องกนัความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อกําไรหรือ

ขาดทุน (เช่น ในรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการรบัรูด้อกเบี้ ยรบั

หรือดอกเบี้ ยจ่าย หรือเมือ่ยอดขายทีค่าดการณไ์ดเ้กิดข้ึน)  

6.5.10.4.3  อย่างไรก็ตาม หากจํานวนเงินขา้งตน้เป็นผลขาดทุน และกิจการ

คาดว่าผลขาดทุนทั้งหมดหรือบางส่วนนั้นจะไม่ไดร้บัคืนภายใน

หนึง่รอบระยะเวลาในอนาคตหรือนานกว่านั้น กิจการตอ้งจัดประเภท

รายการใหม่สําหรบัจํานวนเงินที่ไม่คาดว่าจะไดร้บัคืนเขา้กําไร
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หรือขาดทุนในทันที โดยถือเป็นการปรบัปรุงการจัดประเภท

รายการใหม่ (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 เรื่อง การนําเสนอ

งบการเงิน)  

6.5.11  เม่ือกิจการยกเลิกการบัญชีป้องกันความเสี่ยงสาํหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด  

(ดูย่อหน้าที่ 6.5.5 และ 6.5.6.2) กิจการต้องถือปฏิบัติกับจาํนวนเงินที่สะสมไว้ในสาํรองการ

ป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด ตามย่อหน้าที่ 6.5.10.1 ดังต่อไปน้ี  

6.5.11.1  หากกระแสเงินสดอนาคตที่มีการป้องกันความเสี่ยงยังคงคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้ น 

จํานวนเงินดังกล่าวต้องคงอยู่ในสํารองการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด 

จนกระทั่งกระแสเงินสดอนาคตน้ันได้เกิดขึ้ นหรือจนกระทั่งมีการถือปฏิบัติตาม     

ย่อหน้าที่ 6.5.10.4.3 เม่ือกระแสเงินสดอนาคตเกิดขึ้ น ให้กิจการถือปฏิบัติตาม    

ย่อหน้าที่ 6.5.10.4 

6.5.11.2 หากกระแสเงินสดอนาคตที่มีการป้องกันความเสี่ยงไม่คาดว่าจะเกิดขึ้ นอีกต่อไป 

จาํนวนดังกล่าวต้องจัดประเภทรายการใหม่ในทนัทจีากสาํรองการป้องกนัความเสี่ยง

ในกระแสเงินสดไปกาํไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่     

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน) กระแสเงินสดอนาคต

ที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่ไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากอาจจะ

ยังคงคาดว่าจะเกดิขึ้นได้  

 

การป้องกนัความเสีย่งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

6.5.12  การป้องกนัความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ  ซ่ึงรวมการป้องกัน    

ความเสี่ยงของรายการที่เป็นตวัเงินที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิ (ดูมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที่ 21 เรือ่ง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ) 

ตอ้งถอืปฏิบติัในทํานองคลา้ยกนักบัการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด  

6.5.12.1 ส่วนหนึง่ของผลกําไรหรือขาดทุนของเครื่องมือที่ใชป้้องกนัความเสีย่งในส่วนที่มี

ประสิทธิผลตอ้งรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (ดูย่อหนา้ที ่6.5.10) และ  

6.5.12.2  ส่วนทีไ่ม่มีประสิทธิผลตอ้งรบัรูใ้นกําไรหรือขาดทุน  

6.5.13 ผลสะสมของผลกําไรหรือขาดทุนของเครือ่งมือทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่งในส่วนทีมี่ประสิทธิผล

ที่สะสมไวใ้นสํารองการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศตอ้งจัดประเภทรายการใหม่จากส่วน

ของเจ้าของไปยงักําไรหรือขาดทุน โดยถือเป็นการปรบัปรุงการจัดประเภทรายการใหม่  

(ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน) ตามย่อหนา้ที่ 48 ถึง 49 ของ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลีย่น

เงินตราต่างประเทศ) เกีย่วกบัการจําหน่ายหน่วยงานต่างประเทศทั้งหมดหรือบางส่วน  
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การบญัชีสําหรบัมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือก 

6.5.14  เม่ือกิจการแยกมูลค่าที่แท้จริงและมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกและเลือกกาํหนดให้เฉพาะ 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าที่แท้จริงของสทิธเิลือกเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง (ดูย่อหน้าที่ 

6.2.4.1) กิจการต้องถือปฏิบัติกับมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกดังต่อไปน้ี (ดูย่อหน้าที่  

ข6.5.29 ถงึ ข6.5.33)  

6.5.14.1 กิจการต้องแยกความแตกต่างของมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกตามประเภทของ

รายการที่ มีการป้องกันความเสี่ยง ซ่ึงใช้สิทธิเลือกในการป้องกันความเสี่ยง          

(ดูย่อหน้าที่ ข6.5.29) ดังน้ี  

6.5.14.1.1  รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงแบบธุรกรรมสมัพันธ ์หรือ  

6.5.14.1.2  รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงแบบช่วงเวลาสมัพันธ ์ 

6.5.14.2  การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกที่ใช้ป้องกัน  

ความเสี่ยงรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงแบบธุรกรรมสัมพันธ์ต้องรับรู้ ในกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงน้ัน และ

จาํนวนเงินดังกล่าวต้องสะสมไว้ในส่วนประกอบแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของผล

สะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้ นจากมูลค่าตามเวลาของสิทธิ

เลือกที่สะสมไว้ในส่วนประกอบแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของ (“จาํนวนเงิน”) น้ัน

ต้องถอืปฏบิัติดังต่อไปน้ี  

6.5.14.2.1 หากรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงในภายหลังก่อให้เกิดการรับรู้

รายการของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินที่ไม่ใช่

หน้ีสินทางการเงิน  หรือ สัญญาผูกมัดสําหรับสินทรัพย์ที่ ไม่ใช่

สนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิที่ไม่ใช่หน้ีสนิทางการเงินซ่ึงถอืปฏบิัติ

ตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องโอน 

“จาํนวนเงิน”น้ันจากส่วนประกอบแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของ

ตรงไปราคาทุนเร่ิมแรกหรือมูลค่าตามบัญชีอื่นของสินทรัพย์หรือ

หน้ีสินน้ัน โดยไม่ถือเป็นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่       

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน) ดังน้ัน

จึงไม่กระทบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น)  

6.5.14.2.2 สําหรับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงนอกเหนือจาก 

ที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 6.5.14.2.1 จํานวนเงินน้ันต้องจัดประเภท

รายการใหม่จากส่วนประกอบแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของไปกาํไร

หรือขาดทุน โดยถือเป็นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่      

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  1) ภายในรอบระยะเวลารายงาน

เดียวกันหรือในรอบระยะเวลารายงานซ่ึงกระแสเงินสดอนาคตที่
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คาดการณ์ที่มีการป้องกันความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน 

(เช่น เม่ือยอดขายที่คาดการณเ์กดิขึ้น)  

6.5.14.2.3 อย่างไรกต็าม หากจาํนวนเงินน้ันทั้งหมดหรือบางส่วนน้ันไม่คาดว่า 

จะได้รับคืนภายในหน่ึงรอบระยะเวลารายงานในอนาคตหรือนานกว่าน้ัน 

จํานวนเงินน้ันที่ไม่คาดว่าจะได้รับคืนต้องจัดประเภทรายการใหม่

ในทนัทีไปกาํไรหรือขาดทุน โดยถือเป็นการปรับปรุงการจัดประเภท

รายการใหม่ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1)  

 6.5.14.3  การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกที่ใช้ป้องกัน  

ความเสี่ยงรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงแบบช่วงเวลาสัมพันธ์ต้องรับรู้ ในกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงน้ัน และ

ต้องสะสมในส่วนประกอบแยกต่างหากของส่วนของเจ้าของ มูลค่าตามเวลา ณ วันที่

มีการเลือกกําหนดให้สิทธิเลือกเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงต้องตัดจาํหน่ายอย่างเป็นระบบและ

สมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่การปรับปรุงการป้องกันความเสี่ยงสาํหรับมูลค่าที่

แท้จริงของสิทธิเลือกส่งผลกระทบต่อกําไรหรือ ดังน้ัน ในแต่ละรอบระยะเวลา

รายงาน จาํนวนเงินที่ตัดจาํหน่ายส่วนต้องจัดประเภทรายการใหม่จากส่วนประกอบ

แยกต่างหากของส่วนของเจ้าของไปกาํไรหรือขาดทุน โดยถอืเป็นการปรับปรงุการจัด

ประเภทรายการใหม่ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน) 

อย่างไรกต็าม หากมีการยกเลิกการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงสาํหรับความสมัพันธ์ของ

การป้องกันความเสี่ยงที่ มีการเปล่ียนแปลงในมูลค่าที่แท้จริงของสิทธิเลือกเป็น

เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง กิจการต้องจัดประเภทรายการใหม่ในทนัทสีาํหรับ

จาํนวนเงินสุทธิ (กล่าวคือ รวมการตัดจาํหน่ายสะสม) ที่สะสมไว้ในส่วนประกอบ

แยกต่างหากของส่วนของเจ้าของต้องไปยังกาํไรหรือขาดทุน โดยถือเป็นการปรับปรุง

การจัดประเภทรายการใหม่ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1)  

 

 การบัญชีสําหรับองค์ประกอบราคาล่วงหนา้ของสัญญาฟอร์เวิร์ดและส่วนต่างอัตรา

แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศของเครือ่งมือทางการเงิน 

6.5.15  เม่ือกิจการแยกองค์ประกอบราคาล่วงหน้าและองค์ประกอบราคาปัจจุบันของสัญญาฟอร์เวิร์ด 

และเลือกกาํหนดให้เฉพาะการเปล่ียนแปลงในมูลค่าขององค์ประกอบราคาปัจจุบันของสัญญา

ฟอร์เวิร์ดเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง หรือเม่ือกิจการแยกส่วนต่างอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศออกจากเคร่ืองมือทางการเงินและไม่รวมรายการดังกล่าวในการเลือก

กาํหนดให้เคร่ืองมือทางการเงินน้ันเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง (ดูย่อหน้าที่ 6.2.4.2) 

กจิการอาจถือปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 6.5.14 กับองค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสัญญาฟอร์เวิร์ด 

หรือส่วนต่างอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ในลักษณะเดียวกนักบัการถอืปฏบิัติต่อมูลค่า
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ตามเวลาของสิทธิเลือกในกรณีดังกล่าว กิจการต้องถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามย่อหน้าที่        

ข6.5.34 ถงึ ข6.5.39  

 

6.6 การป้องกนัความเสีย่งของกลุ่มของรายการ 

การทีก่ลุ่มของรายการสามารถถอืเป็นรายการทีมี่การป้องกนัความเสีย่ง 

6.6.1  กลุ่มของรายการ (รวมถึงกลุ่มของรายการที่รวมกนัเป็นฐานะสุทธิ ดูย่อหนา้ที่ ข6.6.1 ถึง  

ข6.6.8) สามารถเป็นรายการทีมี่การป้องกนัความเสีย่งไดเ้ฉพาะเมือ่  

6.6.1.1  กลุ่มของรายการประกอบไปดว้ยรายการ (รวมถึงส่วนประกอบของรายการ)  

ทีแ่ต่ละรายการสามารถเป็นรายการทีมี่การป้องกนัความเสีย่งได ้

6.6.1.2 รายการต่างๆ ในกลุ่มมีการบริหารรวมกนัแบบกลุ่มเพื่อวตัถุประสงคข์องการ

บริหารความเสีย่ง และ 

6.6.1.3  ในกรณีของการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงินสดของกลุ่มของรายการทีมี่ความ

ผนัผวนในกระแสเงินสดที่ไม่คาดว่าจะเป็นสดัส่วนที่ใกลเ้คียงกบัความผนัผวน

โดยรวมในกระแสเงินสดของกลุ่มของรายการ จนทําใหเ้กิดการหักกลบฐานะ

ความเสีย่ง 

6.6.1.3.1  ใหถ้ือเป็นการป้องกนัความเสี่ยงของความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ 

และ 

6.6.1.3.2  การเลือกกําหนดฐานะสุทธิดงักล่าวระบุรอบระยะเวลารายงานที่

รายการที่คาดการณ์คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุน 

รวมถงึลกัษณะและปริมาณดว้ย (ดูย่อหนา้ที ่ข6.6.7 ถงึ ข6.6.8) 

 

การเลือกกําหนดของส่วนประกอบของจํานวนเงินทีก่ําหนดไว ้

6.6.2 ส่วนประกอบที่เป็นสดัส่วนของกลุ่มของรายการที่เป็นไปตามเกณฑถ์อืเป็นรายการที่มีการป้องกนั

ความเสี่ยงที่เป็นไปตามเกณฑ์ หากการเลือกกาํหนดน้ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการบริหาร

ความเสี่ยงของกจิการ  

6.6.3   ส่วนประกอบลาํดับช้ันในกลุ่มรายการโดยรวม (เช่น ลาํดับช้ันล่างสุด) สามารถถือปฏิบัติตาม

การบัญชีป้องกนัความเสี่ยงได้เฉพาะเม่ือ  

6.6.3.1  ส่วนประกอบลําดับช้ันดังกล่าวสามารถระบุแยกต่างหากได้และวัดมูลค่าได้อย่าง

น่าเช่ือถอื 

6.6.3.2 วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงคือการป้องกนัความเสี่ยงส่วนประกอบลาํดับช้ัน 

6.6.3.3  รายการในกลุ่มของรายการโดยรวมที่ซ่ึงมีลาํดับช้ันระบุไว้ในกลุ่มน้ัน มีฐานะเปิดต่อ

ความเสี่ยงที่มีการป้องกนัความเสี่ยงประเภทเดียวกนั (เพ่ือให้การวัดมูลค่าของลาํดับ

ขั้นที่มีการป้องกันความเสี่ยงไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญจากรายการใด
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รายการหน่ึงในกลุ่มของรายการโดยรวมซ่ึงรวมกันขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของลาํดับขั้นที่มี

การป้องกนัความเสี่ยง) 

6.6.3.4 ในการป้องกนัความเสี่ยงของรายการที่มีอยู่ (เช่น สญัญาผูกมัดที่ยังไม่ได้รับรู้รายการ 

หรือสินทรัพย์ที่ รับรู้ รายการ) กิจการสามารถระบุและติดตามกลุ่มของรายการ

โดยรวมที่มีการระบุลําดับช้ันที่มีการป้องกันความเสี่ยง (เพ่ือให้กิจการสามารถ

ปฏบิัติตามข้อกาํหนดของการบัญชีสาํหรับความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงที่

เข้าเง่ือนไข) และ 

6.6.3.5 รายการใดๆ ในกลุ่มของรายการที่มีสทิธเิลือกที่จะจ่ายชาํระก่อนครบกาํหนดให้ถอืว่า

เข้าเง่ือนไขของข้อกําหนดสําหรับส่วนประกอบของจํานวนเงินที่ กําหนดไว้            

(ดูย่อหน้าที่ ข6.3.20) 

 

การแสดงรายการ 

 

6.6.4  สาํหรับการป้องกนัความเสี่ยงของกลุ่มของรายการที่มีฐานะความเสี่ยงที่หักกลบ (กล่าวคือในการ

ป้องกันความเสี่ยงฐานะสุทธิ) ซ่ึงความเสี่ยงที่ได้รับการป้องกันเสี่ยงของกลุ่มของรายการ 

ส่งผลกระทบต่อรายการรายบรรทดัที่หลากหลายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

ให้แสดงผลกําไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงในงบการเงินดังกล่าวเป็นรายการ 

รายบรรทัดแยกต่างหากจากรายการที่ได้รับผลกระทบจากรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง 

ดังน้ัน ในงบการเงินดังกล่าว จํานวนเงินในรายการรายบรรทัดที่ เกี่ยวข้องกับรายการที่ มี        

การป้องกนัความเสี่ยง (เช่น รายได้ หรือ ต้นทุนขาย) ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ  

6.6.5  สาํหรับสนิทรัพย์และหน้ีสินที่มีการป้องกันความเสี่ยงร่วมกนัเป็นกลุ่มในการป้องกันความเสี่ยง

ในมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์และหน้ีสินแต่ละรายการ    

ในงบแสดงฐานะการเงินโดยเป็นรายการปรับปรุงของมูลค่าตามบัญชีของรายการแต่ละรายการ

ดังกล่าวซ่ึงรวมกนัเป็นกลุ่มของรายการตามย่อหน้าที่ 6.5.7.2  

 

ฐานะสุทธิเป็นศูนย ์

6.6.6  เม่ือรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงเป็นกลุ่มซ่ึงเป็นฐานะสทุธิเป็นศูนย์ (กล่าวคือ รายการที่มี

การป้องกันความเสี่ยงหักกลบอย่างสมบูรณ์ด้วยกันเองกับความเสี่ยงที่มีการบริหารแบบกลุ่ม) 

กิจการสามารถเลือกกาํหนดให้รายการดังกล่าวอยู่ในความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง

โดยไม่มีเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังน้ี  

6.6.6.1 การป้องกันความเสี่ยงเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงของความเสี่ยง

สทุธทิี่มีความต่อเน่ือง โดยที่กิจการป้องกันความเสี่ยงฐานะประเภทเดิมที่ทาํขึ้ น

ใหม่อย่างเป็นประจาํเม่ือเวลาผ่านไป (เช่น เม่ือรายการน้ันเข้าใกล้ช่วงเวลาที่กจิการ

ป้องกนัความเสี่ยง) 
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6.6.6.2  ขนาดของฐานะสุทธิที่มีการป้องกนัความเสี่ยงเปล่ียนแปลงไปตลอดอายุของกลยุทธ์

การป้องกนัความเสี่ยงของความเสี่ยงสทุธิที่มีความต่อเน่ือง และกจิการใช้เคร่ืองมือ  

ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่เข้าเง่ือนไขเพ่ือป้องกันความเสี่ยงของความเสี่ยงสุทธิน้ัน 

(กล่าวคือ เม่ือฐานะสทุธไิม่เป็นศูนย์) 

6.6.6.3  ตามปกติแล้วการบัญชีการป้องกันความเสี่ยงสามารถถือปฏิบัติสาํหรับฐานะสุทธิ

ดังกล่าวเม่ือฐานะสทุธไิม่เป็นศูนย์และเม่ือมีการป้องกนัความเสี่ยงด้วยเคร่ืองมือที่ใช้

ป้องกนัความเสี่ยงที่เข้าเง่ือนไข และ 

 6.6.6.4  การไม่ถือปฏบิัติตามการบัญชีการป้องกนัความเสี่ยงสาํหรับรายการฐานะสทุธิที่เป็น

  ศูนย์จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางบัญชีที่ไม่สมํ่าเสมอ เน่ืองจากการบัญชีป้องกันความ

  เสี่ยงจะไม่รับรู้ ฐานะความเสี่ยงที่หักกลบ ซ่ึงหากเป็นอย่างอื่นจะมีการรับรู้ ในการ  

  ป้องกนัความเสี่ยงของฐานะสทุธ ิ

 

6.7 ทางเลือกในการเลือกกําหนดฐานะเปิดดา้นเครดิตวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

หรือขาดทุน 

การทีฐ่านะเปิดดา้นเครดิตสามารถเลือกกําหนดทีมู่ลค่ายติุธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 

6.7.1   หากกิจการใชอ้นุพนัธด์า้นเครดิตที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนใน 

การบริหารความเสีย่งดา้นเครดิตของเครื่องมือทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วน (ฐานะเปิด

ดา้นเครดิต) กิจการอาจเลือกกําหนดให้เครื่องมือทางการเงินในส่วนที่กิจการบริหาร 

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน (กล่าวคือ เครื่องมือทางการเงินทั้งหมด

หรือตามสดัส่วน) เมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขต่อไปนี้   

6.7.1.1  ช่ือของฐานะเปิดดา้นเครดิต (เช่น ผูกู้ย้ืม หรือผูค้รอบครองภาระผูกพนัวงเงิน

สินเช่ือ) ตรงกนักบัช่ือของกิจการที่อา้งไวใ้นในอนุพนัธด์า้นเครดิต (การมีช่ือ

ตรงกนั) และ 

6.7.1.2  ระดับของสิทธิเรียกร้องของเครื่องมือทางการเงินตรงกันกับระดับของ 

สิทธิเรียกรอ้งของเครื่องมือที่สามารถส่งมอบไดซ่ึ้งเป็นไปตามสญัญาอนุพนัธ ์

ดา้นเครดิต 

ในการเลือกกําหนดดงักล่าว กิจการอาจไม่ตอ้งคํานึงถึงว่าเครื่องมือทางการเงินที่มีการ

บริหารความเสี่ยงดา้นเครดิตอยู่ภายใตข้อบเขตของแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้ หรือไม่ 

(เช่น กิจการอาจเลือกกําหนดดงักล่าวสําหรบัภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือซ่ึงไม่อยู่ภายใต้

ขอบเขตของแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้ ) กิจการอาจเลือกกําหนดดงักล่าวสําหรบั

เครื่องมือทางการเงินเมื่อมีการรบัรูร้ายการเริ่มแรก หรือในภายหลงั หรือขณะที่เครื่องมือ

ทางการเงินยงัไม่ไดร้บัรูร้ายการ กิจการตอ้งจัดทําเอกสารเกีย่วกบัการเลือกกําหนดดงักล่าว

ไปพรอ้มกนั 
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การบญัชีสําหรบัฐานะเปิดดา้นเครดิตที่เลือกกําหนดที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

หรือขาดทุน 

6.7.2   หากกิจการเลือกกาํหนดให้วัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุนตามย่อหน้าที่ 6.7.1 หลังจากการรับรู้ รายการเมื่อเร่ิมแรก หรือยังไม่มีการรับรู้ รายการ 

มาก่อน กจิการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี (ถ้ามี) กบัมูลค่ายุติธรรม ณ เวลาที่มีการ

เลือกกาํหนดดังกล่าวในกาํไรหรือขาดทุนโดยทนัท ีสาํหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหน้าที่ 5.2.1.2 กิจการต้องจัดประเภท

รายการใหม่สาํหรับผลสะสมของผลกาํไรหรือขาดทุนที่เคยรับรู้ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นโดย

ทันทีจากส่วนของเจ้าของไปกาํไรหรือขาดทุน โดยถือเป็นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่       

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน)   

6.7.3 กิจการต้องยกเลิกการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินหรือสัดส่วนของเคร่ืองมือทางการเงิน       

ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านเครดิตด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน เม่ือเป็นไปตาม

เง่ือนไขต่อไปน้ี  

6.7.3.1 ไม่เข้าเง่ือนไขตามย่อหน้าที่ 6.7.1 อกีต่อไป เช่น 

6.7.3.1.1 อนุพันธ์ด้านเครดิตหรือเคร่ืองมือทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่ ก่อให้เกิด

ความเสี่ยงด้านเครดิตน้ันหมดอายุหรือขาย ยกเลิก หรือชาํระ หรือ 

6.7.3.1.2  ไม่ได้บริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้ 

อนุพันธ์ด้านเครดิตอีกต่อไป เช่น กรณีดังกล่าวสามารถเกิดขึ้ นได้

เน่ืองจากคุณภาพเครดิตของผู้กู้ยืมหรือผู้ครอบครองภาระผูกพันวงเงิน

สินเช่ือดีขึ้ น หรือมีการเปล่ียนแปลงข้อกาํหนดด้านเงินทุนของกิจการ 

และ 

6.7.3.2  เคร่ืองมือทางการเงินที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ได้กาํหนดให้วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนหากไม่มีการเลือกกาํหนดดังกล่าว  

6.7.4 เม่ือกิจการยกเลิกการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน หรือสัดส่วนของเคร่ืองมือทางการเงิน  

ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านเครดิตด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน ให้ถือว่ามูลค่า

ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วันที่มีการยกเลิกดังกล่าวเป็นมูลค่าตามบัญชีใหม่ของ

เคร่ืองมือทางการเงินน้ัน หลังจากน้ัน ให้วัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยการวัดมูลค่าที่เคยใช้

ก่อนที่จะมีการเลือกกาํหนดให้เคร่ืองมือทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน (รวมถึงการตัดจําหน่ายอันเป็นผลมาจากมูลค่าตามบัญชีใหม่) เช่น สินทรัพย์          

ทางการเงินเคยจัดประเภทตั้งแต่เร่ิมแรกให้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย ให้กลับไปวัด

มูลค่าตามเดิม และให้คาํนวณอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงใหม่จากมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นใหม่ ณ วันที่

มีการยกเลิกการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน  
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บทที ่7 วนัถอืปฏิบติั และการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

7.1  วนัถอืปฏิบติั 

7.1.1  แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี เป็นทางเลือกในการใช้การบัญชีสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

สาํหรับงบการเงินที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้ถือปฏบิัติ

ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่ มีรอบระยะเวลาบัญชที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 

มกราคม 2562 เป็นต้นไปเท่าน้ัน หากกจิการเลือกถอืปฏบิัติตามแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี

ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว  

หากกิจการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้กับ   

งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 

กจิการต้องถือปฏบิัติพร้อมกบัมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือ

ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง การป้องกัน       

ความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และการตีความมาตรฐานการรายงาน    

ทางการเงิน ฉบับที่ 19 เร่ือง การชาํระหน้ีสนิทางการเงินด้วยตราสารทุน  

7.1.2 นอกจากข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 7.1.1 สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมก่อนวันที่ 1 มกราคม 

2563 กิจการอาจเลือกถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้เฉพาะข้อกาํหนดสาํหรับการนําเสนอ 

ผลกาํไรและขาดทุนจากหน้ีสนิทางการเงินที่เลือกกาํหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกาํไร

ห รือขาด ทุน  ตาม ย่อห น้ าที่  5.6.1.2 5.6.5 ถึ ง  5.6.7 7.2.9 และย่อห น้ าที่  ข5.6.5 ถึ ง  

ข5.6.20 โดยไม่ต้องถือปฏบิัติตามข้อกาํหนดอื่นๆ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

หากกิจการเลือกที่จะปฏิบัติเฉพาะย่อหน้าเหล่าน้ัน กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงและให้ 

การเปิดเผยที่ เกี่ยวข้องตามที่กําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 8.5 ถึง 8.6 (ดูย่อหน้าที่ 7.2.2 และ 

7.2.10) อย่างต่อเน่ือง 

7.1.3 กิจการต้องถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 4.1.3 และ 4.2.1 กับการรวมธุรกิจตามข้อกําหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกจิ โดยทนัทเีป็นต้นไป 

7.1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า ออกในปี 2562 ทาํให้เกิดการ

ปรับปรุงย่อหน้าที่ 2.1 5.5.16 8.23.3 ข4.3.8 ข5.5.34 และ ข5.5.46 กจิการต้องปฏบิัติตาม

การปรับปรุงดังกล่าวเม่ือถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง 

สญัญาเชา่ 

 

7.2 การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง  

7.2.1 เม่ือกิจการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก กิจการมีทางเลือกสาํหรับ   

การปฏบิัติในช่วงเปล่ียนแปลง ดังน้ี  
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7.2.1.1 กจิการสามารถเลือกปฏบิัติตามแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ีแบบปรับปรุงย้อนหลัง

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงการประมาณ

การทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด เว้นแต่ที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 7.2.3 ถึง 7.2.21 และต้อง

ไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีกับรายการที่ได้มีการตัดรายการแล้ว ณ 

วันที่เร่ิมต้นใช้แนวปฏบิัติทางการบัญชีคร้ังแรก หรือ 

7.2.1.2 กิจการสามารถเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีโดยปรับปรุงรายการ

ผลกระทบสะสมที่ เกิดจากการใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก        

เป็นรายการปรับปรุงกับกําไรสะสม (หรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น    

(ตามความเหมาะสม)) ณ วันที่เร่ิมต้นใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีคร้ังแรก ทั้งน้ีให้

เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว ทางเลือกการปรับปรุงกาํไรสะสมใช้ปฏิบัติกับย่อหน้าที่ 

7.2.3 ถงึ 7.2.5 7.2.12 และ 7.2.17 เท่าน้ัน  

7.2.2 ตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลงตามย่อหน้าที่ 7.2.1 7.2.3 ถึง 7.2.21  

วันที่เร่ิมต้นใช้แนวปฏบิัติทางการบัญชีคร้ังแรก คือ วันที่กจิการถือปฏบิัติตามข้อกาํหนดของแนว

ปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก และต้องเป็นวันแรกของรอบระยะเวลารายงานภายหลัง

การประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี การปฏิบัติในช่วงการเปล่ียนแปลงสามารถ

เกี่ยวข้องกับวันที่เร่ิมต้นใช้คร้ังแรกหน่ึงวันหรือมากกว่าหน่ึงวันสาํหรับข้อกาํหนดที่แตกต่างกัน 

ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัวิธกีารที่กจิการเลือกถอืปฏบิัติตามแนวปฏบิัติทางการบัญชี  

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลงสําหรบัการจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า (บทที ่4 และ 5) 

7.2.3 ณ วันที่ เร่ิมต้นใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีคร้ังแรก กิจการอาจเลือกกําหนดให้ สินทรัพย์        

ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 4.1.8 

การเลือกกาํหนดดังกล่าวต้องมาจากพ้ืนฐานข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันที่เร่ิมต้นใช้

แนวปฏิบัติทางการบัญชีคร้ังแรก การจัดประเภทรายการต้องมีการปรับย้อนหลัง ทั้งน้ีกิจการ   

อาจเลือกปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมจากการจัดประเภทรายการดังกล่าวที่เกิดจากการใช้    

แนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก เป็นรายการปรับปรุงกับกําไรสะสม (หรือ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามความเหมาะสม)) ณ วันที่เร่ิมต้นใช้แนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีคร้ังแรก ทั้งน้ีให้เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว  

7.2.4 ณ วันที่เร่ิมต้นใช้แนวปฏบิัติทางการบัญชีคร้ังแรก กจิการ  

7.2.4.1 ต้องยกเลิกการเลือกกําหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม       

ผ่านกาํไรหรือขาดทุนที่ได้เคยกาํหนดไว้ในอดีต หากสินทรัพย์ทางการเงินน้ันไม่เข้า

เง่ือนไขตามย่อหน้าที่ 4.1.8 

7.2.4.2 อาจเลือกที่จะยกเลิกการเลือกกาํหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนที่ได้เคยกาํหนดไว้ในอดีต แม้ว่าสนิทรัพย์ทางการเงินน้ัน

เข้าเง่ือนไขตามย่อหน้าที่ 4.1.8  
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การยกเลิกการกาํหนดการแสดงรายการดังกล่าวต้องมาจากพ้ืนฐานข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่

มีอยู่ ณ วันที่เร่ิมต้นใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีคร้ังแรก การจัดประเภทรายการต้องมีการปรับ

ย้อนหลัง ทั้งน้ีกิจการอาจเลือกปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมจากการจัดประเภทรายการ

ดังกล่าวที่เกิดจากการใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก เป็นรายการปรับปรุงกับ

กาํไรสะสม ณ วันที่เร่ิมต้นใช้แนวปฏบิัติทางการบัญชีคร้ังแรก ทั้งน้ีให้เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

7.2.5 ณ วันที่เร่ิมต้นใช้แนวปฏบิัติทางการบัญชีคร้ังแรก กจิการ  

7.2.5.1 อาจเลือกกาํหนดให้หน้ีสินทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือ

ขาดทุน ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 4.2.2.1 

7.2.5.2 ต้องยกเลิกการเลือกกาํหนดให้หน้ีสนิทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุนหากเคยเลือกกําหนดให้การรับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรกเข้าเง่ือนไข 

ตามย่อหน้าที่ 4.2.2.1 และการเลือกกาํหนดน้ันไม่เป็นไปตามเง่ือนไข ณ วันที่เร่ิมต้น

ใช้แนวปฏบิัติทางการบัญชีคร้ังแรก  

7.2.5.3 อาจเลือกที่จะยกเลิกการเลือกกาํหนดให้หน้ีสนิทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุนหากเคยเลือกกาํหนดให้การรับรู้ รายการเมื่อเร่ิมแรกเข้าเง่ือนไข

ตามย่อหน้าที่ 4.2.2.1 และการเลือกกาํหนดน้ันเป็นไปตามเง่ือนไข ณ วันที่เร่ิมต้นใช้

แนวปฏบิัติทางการบัญชีคร้ังแรก  

การเลือกกาํหนดและการยกเลิกต้องมาจากพ้ืนฐานข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันที่

เร่ิมต้นใช้แนวปฏบิัติทางการบัญชีคร้ังแรก การจัดประเภทรายการต้องมีการปรับย้อนหลัง ทั้งน้ี

กจิการอาจเลือกปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมจากการจัดประเภทรายการดังกล่าวที่เกดิจาก

การใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก เป็นรายการปรับปรุงกับกาํไรสะสม ณ วันที่

เร่ิมต้นใช้แนวปฏบิัติทางการบัญชีคร้ังแรก ทั้งน้ีให้เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

7.2.6 สาํหรับการปรับปรุงการรับรู้ รายได้หรือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ยตามวิธีดอกเบี้ ยที่แท้จริง กิจการมี

ทางเลือกดังน้ี  

7.2.6.1  หากกิจการไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ในการปรับย้อนหลังตามวิธีดอกเบี้ ยที่แท้จริง 

(ตามที่ได้นิยามไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผดิพลาด) กจิการต้องปฏบิัติดังน้ี 

7.2.6.1.1 ให้ใช้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน หรือหน้ีสนิทางการเงิน ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละรอบที่นาํมาเปรียบเทยีบเป็นมูลค่าตาม

บัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน หรือเป็นราคาทุนตัดจาํหน่าย

ของหน้ีสนิทางการเงินถ้ากจิการปรับปรงุรายการในงวดก่อน และ 

7.2.6.1.2  ให้ใช้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน ณ 

วันที่เร่ิมต้นใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีคร้ังแรก เป็นมูลค่าตามบัญชี

ขั้นต้นใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงินหรือเป็นราคาทุนตัดจาํหน่ายใหม่

ของหน้ีสนิทางการเงิน ณ วันที่เร่ิมต้นใช้แนวปฏบิัติทางการบัญชีคร้ังแรก 

7.2.6.2  คาํนวณอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริง ณ วันที่เร่ิมต้นใช้แนวปฏบิัติทางการบัญชีคร้ังแรก ดังน้ี 
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7.2.6.2.1  สาํหรับสัญญาที่เกิดขึ้ นก่อนวันที่เร่ิมต้นใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีคร้ังแรก 

กจิการสามารถคาํนวณอตัราดอกเบี้ ยที่แท้จริงจากกระแสเงินสดคงเหลือ 

โดยคํานวณจากกระแสเงินสดนับตั้ งแต่ วันที่ เร่ิมต้นใช้แนวปฏิบัติ    

ทางการบัญชีคร้ังแรก 

7.2.6.2.2  สาํหรับสญัญาที่เกดิขึ้นในหรือหลังจากวันที่เร่ิมต้นใช้แนวปฏบิัติทางการ

บัญชีคร้ังแรกตามที่กาํหนดในบทที่ 5 ของแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี 

7.2.7 หากกิจการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนด้วยราคาทุนก่อนที่จะถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีฉบับน้ี (เดิมถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)   

เร่ือง การบัญชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน) สาํหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่

ไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสาํหรับตราสารที่เหมือนกัน (กล่าวคือ ข้อมูล

ระดับ 1) หรือสาํหรับสินทรัพย์อนุพันธ์ และสินทรัพย์อนุพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กับตราสารทุน

และต้องมีการชาํระหรือรับชาํระโดยการส่งมอบตราสารทุนดังกล่าวที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน หรือ

วิธีใดนอกเหนือจากมูลค่ายุติธรรม หรือไม่เคยบันทึกบัญชี สาํหรับอนุพันธ์ดังกล่าวที่มีอยู่ ณ   

วันแรกที่ถือปฎิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี กิจการต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนหรือ     

ตราสารดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เร่ิมต้นใช้แนวปฏบิัติทางการบัญชีคร้ังแรก ผลต่าง

ระหว่างมูลค่าตามบัญชีเดิมและมูลค่ายุติธรรมต้องรับรู้ ในกาํไรสะสมต้นงวด (หรือองค์ประกอบ

อื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามความเหมาะสม)) ของรอบระยะเวลารายงานที่รวมวันที่เร่ิมต้นใช้

แนวปฏบิัติทางการบัญชีคร้ังแรก  

7.2.8 หากกจิการวัดมูลค่าหน้ีสนิอนุพันธ ์หรือหน้ีสนิอนุพันธท์ี่มีความสมัพันธก์บัตราสารทุนและต้องมี

การชาํระโดยการส่งมอบตราสารทุนดังกล่าวที่ไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง

สาํหรับตราสารที่เหมือนกัน (กล่าวคือ ข้อมูลระดับ 1) ด้วยราคาทุน หรือวิธีใดนอกเหนือจาก

มูลค่ายุติธรรม หรือไม่เคยบันทกึบัญชี สาํหรับอนุพันธด์ังกล่าวที่มีอยู่ ณ วันแรกที่ถอืปฎิบัติตาม

แนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี กจิการต้องวัดมูลค่าหน้ีสนิอนุพันธด์ังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ 

วันที่เร่ิมต้นใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีคร้ังแรก ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีเดิมและมูลค่า

ยุติธรรมต้องรับรู้ ในกาํไรสะสมต้นงวดในรอบระยะเวลาบัญชีที่รวมวันที่เร่ิมต้นใช้แนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีคร้ังแรก                                                                                                               

7.2.9 ณ วันที่เร่ิมต้นใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีคร้ังแรก กิจการต้องพิจารณาจากข้อเทจ็จริงและ

สถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันที่เร่ิมต้นใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีคร้ังแรกว่าวิธีการตามที่กล่าวใน     

ย่อหน้าที่ 5.6.5 จะก่อให้เกิดหรือขยายการจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชี ในกาํไรหรือ

ขาดทุนหรือไม่ หากทาํให้เกิดหรือขยายการจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชี กิจการต้องนาํ

แนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ีมาถอืปฏบิัติย้อนหลัง  

7.2.9ก  ณ วันที่เร่ิมต้นใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีคร้ังแรก กิจการอาจเลือกกาํหนดให้สัญญาที่มีอยู่ ณ 

วันดังกล่าว ตามย่อหน้าที่ 2.5 เฉพาะเม่ือกจิการเลือกกาํหนดให้สญัญาที่คล้ายคลึงกนัทุกสญัญา  

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์สุทธิที่เกิดขึ้ นจากการเลือกกาํหนดดังกล่าวให้รับรู้ ในกาํไรสะสม  

ณ วันที่เร่ิมต้นใช้แนวปฏบิัติทางการบัญชีคร้ังแรก  
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7.2.10 ถึงแม้ว่าจะมีข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 7.2.1 กิจการที่ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการ

และการวัดมูลค่าตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี (ซ่ึงรวมถึงข้อกําหนดที่เกี่ยวกับการ        

วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายสาํหรับสินทรัพย์ทางการเงินและการด้อยค่าตามที่กล่าวใน

หมวดที่ 5.4 และ 5.5) ต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่8.35ฌ แต่ไม่จาํเป็นต้อง

ปรับปรุงรายการในงวดก่อนย้อนหลัง กจิการอาจปรับปรุงรายการในงวดก่อนย้อนหลัง กต่็อเม่ือ

สามารถทาํได้โดยปราศจากการเข้าใจถึงปัญหาหลังจากที่เหตุการณ์ได้เกดิขึ้นแล้ว หากกจิการไม่

ปรับปรุงรายการในงวดก่อนย้อนหลัง กิจการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีเดิมและ

มูลค่าตามบัญชี ณ ต้นงวดของรอบปีบัญชีที่รวมวันที่เร่ิมต้นใช้แนวปฏบิัติทางการบัญชีคร้ังแรก 

ในกาํไรสะสมต้นงวด (หรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามความเหมาะสม)) ของ

รอบปีบัญชีที่รวมวันที่เร่ิมต้นใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีคร้ังแรก อย่างไรกต็าม หากกิจการ

ปรับปรุงรายการในงวดก่อนย้อนหลัง งบการเงินที่ปรับปรุงต้องสะท้อนข้อกาํหนดทั้งหมดของ

แนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี  

7.2.11 หากกิจการจัดทาํรายงานทางการเงินระหว่างกาลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง การ

รายงานทางการเงินระหว่างกาล กิจการไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดของแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีฉบับน้ีกบังวดระหว่างกาลงวดก่อนวันที่เร่ิมต้นใช้แนวปฏบิัติทางการบัญชีคร้ังแรก 

หากกิจการไม่สามารถปฏิบัติตามได้ (ดังที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง 

นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผดิพลาด)  

 

การดอ้ยค่า (หมวดที ่5.5)  

7.2.12 เม่ือกิจการถือปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการด้อยค่าในหมวดที่  5.5 ของแนวปฏิบัติ    

ทางการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก กจิการมีทางเลือกการปฏบิัติในช่วงเปล่ียนแปลง ดังน้ี  

7.2.12.1 ถือปฏบิัติตามข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการด้อยค่าในหมวดที่ 5.5 โดยปรับปรุงย้อนหลัง

ต าม ข้อกําหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี  ฉบั บที่  8 เร่ือง นโยบายการบัญ ชี  

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ตามย่อหน้าที่ 7.2.10 และ 

7.2.13 ถงึ 7.2.15 หรือ 

7.2.12.2 นอกเหนือจากข้อกาํหนดการปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลงตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 

7.2.13 ถึง 7.2.15 กิจการอาจเลือกปรับปรุงผลกระทบสะสมเกี่ยวกับการด้อยค่า

จากการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก โดยรับรู้

ผลกระทบสะสมดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วันแรกที่ถือปฏบิัติ 

ทั้งน้ีกจิการต้องเปิดเผยการเลือกทางเลือกน้ี หรือ  

7.2.12.3 หากการปฏิบัติตามข้อกาํหนดเกี่ยวกับการด้อยค่าในหมวดที่ 5.5 ของแนวปฏิบัติ

ทางการบัญ ชีฉบับ น้ี เป็นค ร้ังแรก  ทําให้กิจการต้องรับรู้ ค่ าเผื่ อผลขาดทุน  

ณ วันแรกที่ถือปฏบิัติสงูกว่าค่าเผื่อผลขาดทุนตามนโยบายการบัญชีเดิมของกจิการ 

กจิการอาจเลือกรับรู้ผลกระทบสะสมจากการเปล่ียนแปลง ณ วันแรกที่ถือปฏบิัติใน

กาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 ปีนับจากวันที่เร่ิมต้นใช้
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แนวปฏบิัติทางการบัญชีคร้ังแรก ทั้งน้ีกจิการต้องเปิดเผยการเลือกทางเลือกน้ี และ

เปิดเผยจาํนวนผลกระทบสะสมของค่าเผื่อผลขาดทุนที่ยังไม่ได้รับรู้  และที่รับรู้ ใน

กาํไรหรือขาดทุนในงวดปัจจุบันทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

7.2.13 ณ  วันที่ เร่ิมต้นใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีคร้ังแรก กิจการต้องใช้ข้อมูลสนับสนุนและ

สมเหตุสมผลที่สามารถหาได้โดยไม่ใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไปที่จะกาํหนดความ

เสี่ยงด้านเครดิต ณ วันที่เคร่ืองมือทางการเงินมีการรับรู้ เม่ือเร่ิมแรก (หรือ ณ วันที่กิจการเป็น

คู่สญัญาที่ไม่สามารถยกเลิกสญัญาได้ สาํหรับภาระผูกพันวงเงินสนิเช่ือและสญัญาคํา้ประกนัทาง

การเงิน ตามย่อหน้าที่ 5.5.7) และเปรียบเทียบความเสี่ยงข้างต้นกับความเสี่ยงด้านเครดิต ณ 

วันที่เร่ิมต้นใช้แนวปฏบิัติทางการบัญชีคร้ังแรก  

 อย่างไรกต็าม กิจการสามารถใช้วิธีการพิจารณาความเสี่ยงด้านเครดิตล่าสุดที่กิจการใช้อยู่ก่อน

วันที่เร่ิมต้นใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีคร้ังแรก และใช้ข้อมูลสนับสนุนและสมเหตุสมผลที่

สามารถหาได้โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป ในการกาํหนดความเสี่ยง  

ด้านเครดิตเสมือนเร่ิมแรกเพ่ือทดแทนความเสี่ยงด้านเครดิต ณ วันที่เคร่ืองมือทางการเงิน      

มีการรับรู้ เม่ือเร่ิมแรก (หรือ ณ วันที่กิจการเป็นคู่สัญญาที่ไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้ สาํหรับ

ภาระผูกพันวงเงินสนิเช่ือและสญัญาคํา้ประกนัทางการเงิน) 

7.2.14 เม่ือพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตมีการเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยสาํคัญนับจากวันที่รับรู้ รายการ    

เม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ กจิการที่อาจปฏบิัติดังน้ี  

7.2.14.1  ปฎิบัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 5.5.11 และย่อหน้าที่ ข5.5.22 ถึง ข5.5.24 

และ 

7.2.14.2  ปฎิบัติตามข้อสันนิษฐานที่สามารถโต้แย้งได้ตามย่อหน้าที่ 5.5.12 สาํหรับการ   

ค้างชําระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน หากกิจการจะนําข้อกําหนด

เกี่ยวกบัการด้อยค่ามาถอืปฏบิัติ โดยระบุว่ามีการเพ่ิมขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิต

อย่างมีนัยสําคัญตั้ งแต่การรับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรกของเคร่ืองมือทางการเงิน       

โดยอาศัยข้อมูลการค้างชาํระเกนิกาํหนดเป็นเกณฑ ์

7.2.15 ณ วันที่ เร่ิมต้นใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีคร้ังแรก หากการพิจารณาว่ามีการเพ่ิมขึ้ นของ      

ความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสาํคัญตั้งแต่การรับรู้ รายการเมื่อเร่ิมแรกหรือไม่ จะใช้ต้นทุน

หรือความพยายามที่มากเกินไป กิจการต้องรับรู้ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยจํานวนเงินเท่ากับ         

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุ ณ แต่ละวันที่รายงานจนกว่าเคร่ืองมือ

ทางการเงินดังกล่าวถูกตัดรายการ (เว้นแต่เคร่ืองมือทางการเงินน้ันมีความเสี่ยงด้านเครดิตตํ่า 

ณ วันที่รายงาน ให้ถอืปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 7.2.14.1)  

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลงสาํหรบัการบญัชีป้องกนัความเสีย่ง (บทที ่6) 

7.2.16 เม่ือกิจการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก สาํหรับการบริหารความเสี่ยง  

แบบพลวัต (dynamic risk management) กิจการอาจถือปฏิบัติตามแนวทางที่ปฏิบัติอยู่ต่อไป
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หรือแนวทางปฏิบัติอื่นแทนข้อกาํหนดในบทที่ 6 ของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี โดยต้อง

ปฏบิัติกบัความสมัพันธข์องการบริหารความเสี่ยงแบบพลวัตทั้งหมด  

โดยทั่วไปการบริหารความเสี่ยงแบบพลวัตได้ (dynamic risk management) จะมีลักษณะดังต่อไปน้ี   

7.2.16.1 เป็นการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินที่ฐานะเปิดต่อความเสี่ยง   

มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา (open portfolio) โดยมีการเพ่ิมขึ้นของฐานะเปิดต่อ

ความเสี่ยงใหม่ ๆ อย่างสมํ่าเสมอ และฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่มีอยู่น้ันได้หมดไป 

และ 

7.2.16.2 เม่ือรูปแบบของความเสี่ยงของกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินน้ันมีการเปล่ียนแปลงไป  

การบริหารความเสี่ยงกจ็ะถูกปรับเปล่ียนอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือตอบสนองต่อฐานะความ

เสี่ยงสทุธทิี่เปล่ียนแปลงไป 

 

นอกจากน้ี การบริหารความเสี่ยงแบบพลวัต (dynamic risk management) อาจมีลักษณะบาง

ประการดังต่อไปน้ี 

7.2.16.3 สาํหรับการบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ ย อาจมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษารายได้

ดอกเบี้ ยสุทธิจากก ลุ่มสินท รัพ ย์ทางการเงินที่ ฐานะเปิด ต่อความเสี่ ยงมี            

การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา (open portfolio) ให้อยู่ในช่วงเป้าหมายที่กาํหนดไว้ 

ซ่ึงผนัแปรไปตามอตัราดอกเบี้ยตลาด 

7.2.16.4 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจนํามาใช้กับกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินที่   

ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา (open portfolio) ที่มีฐานะ

เปิดต่อความเสี่ยงที่อ้างอิงจากประมาณการของปริมาณ และ/หรือ ช่วงเวลาของ

กระแสเงินสด (ตัวอย่างเช่น ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่อ้างองิกบัพฤติกรรม) 

7.2.16.5 กลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินที่บริหารจัดการน้ันมีเพียงความเสี่ยงที่ เกิดขึ้ นจาก      

ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงจากแหล่งภายนอกกจิการเท่าน้ัน 

7.2.17 กิจการต้องถือปฏิบัติข้อกาํหนดของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงของแนวปฏิบัติทางการบัญชี  

ฉบับน้ีแบบเปล่ียนทนัท ีเว้นแต่ที่ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 7.2.21  

7.2.18 ในการถือปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยงนับจากวันที่เร่ิมต้นการปฏิบัติตามข้อกาํหนด

ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี เง่ือนไขทั้งหมดต้องเข้า

เง่ือนไขการบัญชีป้องกนัความเสี่ยง ณ วันดังกล่าว 

7.2.19 ในกรณีที่กจิการมีการป้องกันความเสี่ยงก่อนวันที่ถือปฏบิัติตามแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี

เป็นคร้ังแรก และการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขของการบัญชีป้องกัน     

ความเสี่ยงตามแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี (ดูย่อหน้าที่ 6.4.1) หลังจากที่คาํนึงถึงการปรับ

สมดุลของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงในช่วงการเปล่ียนแปลงแล้ว (ดูย่อหน้าที่ 

7.2.20.2) กิจการสามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี

ต่อไปได้ 



แนวปฏบิัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับธุรกจิประกนัภัย 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 8/2563 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ ์2563                                   61 

 

 นอกเหนือจากข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 7.2.20 ถึง 7.2.21 หากการป้องกันความเสี่ยงใด    

เป็นไปตามเง่ือนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงตามแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี ณ วันที่

ถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก ให้กิจการปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมที่เกิดจากการใช้แนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก ดังน้ี  

7.2.19.1  สาํหรับการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม ให้รับรู้ผลกระทบสะสมเป็นรายการ

ปรับปรงุกบักาํไรสะสม ณ วันแรกที่นาํแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ีมาถอืปฏบิัติ 

7.2.19.2  สําหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดและการป้องกันความเสี่ยงของ 

เงินลงทุนสทุธขิองหน่วยงานต่างประเทศ 

7.2.19.2.1  ผลกระทบสะสมจากการป้องกนัความเสี่ยงส่วนที่มีประสทิธผิล ให้ถือ

เป็นรายการปรับปรุงกบัองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันแรก

ที่นาํแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ีมาถอืปฏบิัติ 

7.2.19.2.2 ผลกระทบสะสมจากการป้องกันความเสี่ยงส่วนที่ไม่มีประสิทธิผล    

ให้ถือเป็นรายการปรับปรุงกับกาํไรสะสม ณ วันแรกที่นาํแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีฉบับน้ีมาถอืปฏบิัติ 

7.2.20 ณ วันแรกที่ถอืปฏบิัติตามการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงตามแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี   

7.2.20.1 กิจการอาจเร่ิมใช้ข้อกําหนดของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติ    

ทางการบัญชีฉบับน้ีในเวลาเดียวกับที่กิจการยุติการปฏิบัติตามข้อกาํหนดการบัญชี

ป้องกนัความเสี่ยงที่ใช้อยู่เดิม และ 

7.2.20.2 กจิการต้องพิจารณาอตัราส่วนการป้องกนัความเสี่ยงตามข้อกาํหนดการบัญชีป้องกนั

ความเสี่ยงที่ใช้อยู่เดิมเป็นจุดเร่ิมต้นในการปรับสมดุลอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง  

ของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่ ยังคงอยู่ (ถ้าสามารถปฏิบัติได้)      

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการปรับสมดุลดังกล่าวต้องรับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุน 

7.2.21 นอกเหนือจากการถือปฏบิัติแบบเปล่ียนทนัทเีกี่ยวกบัการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงตามที่กาํหนด

ในแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี  

7.2.21.1  กจิการต้องนาํการบัญชีสาํหรับมูลค่าตามเวลาของสทิธเิลือกย่อหน้าที่ 6.5.15 มาถือ

ปฏบิัติแบบปรับย้อนหลัง หากตามแนวทางที่ใช้อยู่เดิม เฉพาะเม่ือการเปล่ียนแปลง

ของมูลค่าที่แท้จริงของสิทธิเลือกมีการเลือกกาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกัน

ความเสี่ยงในความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยง การปรับย้อนหลังให้ถือปฏบิัติ

เฉพาะกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ วันเร่ิมต้นของรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่นาํมาเปรียบเทยีบแรกสดุหรือเม่ือมีการเลือกกาํหนดภายหลัง 

7.2.21.2  กิจการอาจนําการบัญชีสําหรับองค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสัญญาฟอร์เวิร์ด     

ตามย่อหน้าที่ 6.5.16 มาถือปฏบิัติแบบปรับย้อนหลัง หากตามแนวทางที่ใช้อยู่เดิม

เฉพาะเมื่อการเปล่ียนแปลงในองค์ประกอบราคาปัจจุบันของสญัญาฟอร์เวิร์ดมีการ

เลือกกาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงในความสมัพันธข์องการป้องกนั

ความเสี่ยง การปรับย้อนหลังให้ถือปฏิบัติเฉพาะกับความสัมพันธ์ของการป้องกัน
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ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ วันเร่ิมต้นของรอบระยะเวลาบัญชีที่นาํมาเปรียบเทียบแรกสุด

หรือเม่ือมีการเลือกกาํหนดภายหลัง นอกจากน้ี หากกจิการเลือกปรับย้อนหลังสาํหรับ

การบัญชีดังกล่าว การปรับย้อนหลังน้ีต้องถือปฏบิัติกบัความสมัพันธข์องการป้องกนั

ความเสี่ยงทั้งหมดซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขการเลือกดังกล่าว (เช่น การปฏิบัติในช่วง

เปล่ียนแปลงน้ีไม่มีทางเลือกข้างต้นสําหรับปฏิบัติเป็นรายความสัมพันธ์ของการ

ป้องกนัความเสี่ยงได้ การบัญชีสาํหรับส่วนต่างอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

(ดูย่อหน้าที่ 6.5.16) อาจถือปฏิบัติโดยปรับย้อนหลังสําหรับความสัมพันธ์ของ    

การป้องกันความเสี่ ยงซ่ึงมีอยู่ ณ  วันเร่ิมต้นของรอบระยะเวลาบัญชีที่นํามา

เปรียบเทยีบแรกสดุหรือเม่ือมีการเลือกกาํหนดภายหลัง 

7.2.21.3   กิจการต้องถือปฏิบัติแบบย้อนหลังสําหรับข้อกําหนดตามย่อหน้าที่ 6.5.6 ที่ ว่า

เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงไม่ถือว่าหมดอายุหรือยกเลิก หากมีลักษณะ

ดงัต่อไปนี้   

7.2.21.3.1  ผลทางกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือผลจากการออกกฎหมายหรือ

ข้อบังคับทาํให้คู่สญัญาของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงตกลงกัน

ให้คู่สญัญาหักบัญชีไม่ว่าจะหน่ึงรายหรือหลายรายเข้ามาเป็นคู่สญัญา

ใหม่ของแต่ละฝ่ายแทนที่คู่สญัญาเดิม และ 

7.2.21.3.2  การเปล่ียนแปลงอื่น (ถ้ามี) ในเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง      

ให้จาํกดัเพียงเท่าที่จาํเป็นเพ่ือทาํให้เกดิการทดแทนคู่สญัญาดังกล่าว 

 

บทที ่8 การเปิดเผยขอ้มูล 

ประเภทของเครือ่งมือทางการเงินและระดบัของการเปิดเผยขอ้มูล 

8.1 ในกรณีที่แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้เปิดเผยข้อมูลตามประเภทของเคร่ืองมือ    

ทางการเงิน กจิการต้องจัดกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินเป็นประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกบัลักษณะ

ของข้อมูลที่เปิดเผย และคาํนึงถึงลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวด้วย กิจการต้องให้

ข้อมูลที่ เพียงพอ เพ่ือให้สามารถกระทบยอดกับรายการรายบรรทัดที่แสดงรายการใน            

งบแสดงฐานะการเงินได้  

 

ความมีนยัสาํคญัของเครือ่งมือทางการเงินต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนนิงาน 

8.2 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพื่อให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินความมีนยัสําคัญของ

เครือ่งมือทางการเงินต่อฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน  

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ประเภทของสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน  
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8.3 กิจการต้องเปิดเผยมูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละประเภทในงบแสดงฐานะ

การเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามที่กาํหนดในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี 

ดังต่อไปน้ี  

8.3.1 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยให้แยก

แสดงระหว่าง (1) สินทรัพย์ทางการเงินที่กิจการกําหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนในการรับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือในภายหลังตามที่

กาํหนดในย่อหน้าที่ 6.7.1 และ (2) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้าและสินทรัพย์

ทางการเงินที่กาํหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนตามที่กาํหนด

ในแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี 

8.3.2 หน้ีสินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยให้แยกแสดง

ระหว่าง (1) หน้ีสินทางการเงินที่กิจการกําหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม       

ผ่านกําไรหรือขาดทุนในการรับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือในภายหลังตามที่กําหนดใน              

ย่อหน้าที่ 6.7.1 และ (2) หน้ีสินทางการเงินที่เป็นไปตามคาํนิยามการถือไว้เพ่ือค้าใน

แนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี 

8.3.3 สนิทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย 

8.3.4 หน้ีสนิทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย 

8.3.5 สินทรัพย์ทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

โดยให้แยกแสดงระหว่าง (1) เงินลงทุนในตราสารหน้ี และ (2) เงินลงทุนในตราสารทุน

ตามที่กาํหนดในแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี 

8.4 ในกรณีที่กจิการกาํหนดให้สนิทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของสนิทรัพย์ทางการเงิน) วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน แทนการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นหรือราคาทุนตัดจาํหน่าย กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ี  

8.4.1 ฐานะเปิดสงูสดุต่อความเสีย่งดา้นเครดิตของสนิทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของ

สนิทรัพย์ทางการเงิน) (ดูย่อหน้าที่ 8.30.1) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

8.4.2 จาํนวนเงินของฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตที่ลดลงจากอนุพันธ์ด้านเครดิต 

ที่เกี่ยวข้องหรือเคร่ืองมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกนั (ดูย่อหน้าที่ 8.30.2)  

8.4.3 จาํนวนเงินของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่ม

ของสินทรัพย์ทางการเงิน) ในระหว่างรอบระยะเวลารายงานและผลสะสมของ       

การเปล่ียนแปลง ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของ

สนิทรัพย์ทางการเงิน จาํนวนเงินดังกล่าวสามารถกาํหนดตามข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

8.4.3.1 จาํนวนเงินของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ซ่ึงไม่ได้เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาดที่ทาํให้เกดิความเสีย่ง

ดา้นตลาด หรือ 

8.4.3.2 จาํนวนเงินซ่ึงกาํหนดโดยวิธีการอื่นซ่ึงกิจการเช่ือว่าแสดงถึงจาํนวนเงินของ

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอันเป็นผล 
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มาจากการเปล่ียนแปลงความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ได้อย่าง 

เที่ยงธรรมมากกว่า 

การเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาดที่ทาํให้เกดิความเสี่ยงด้านตลาด ได้แก่ การเปล่ียนแปลง

ของอัตราดอกเบี้ ย ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ หรือ

ดัชนีราคาหรือดัชนีอตัรา ที่สงัเกตได้ในตลาด (ที่เป็นค่าเทยีบเคียง)  

8.4.4 จาํนวนเงินของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ด้านเครดิตที่เกี่ยวข้อง

หรือเคร่ืองมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกัน ซ่ึงเกิดขึ้ นในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน

และผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนับตั้งแต่วันที่กจิการกาํหนดให้สนิทรัพย์ทางการเงิน

วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

8.5 ในกรณีที่กิจการกาํหนดให้หน้ีสินทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน

ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 4.2.2 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือ

ทางการเงิน และต้องแสดงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิ

ดังกล่าวในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (ดูย่อหน้าที่ 5.6.5) กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ี  

8.5.1 ผลสะสมของจาํนวนเงินของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงิน 

ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสินดังกล่าว             

(ดู ย่อหน้าที่  ข5.6.13 ถึง ข5.6.20 สําหรับแนวทางการพิจารณาผลกระทบของ       

การเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิ) 

8.5.2 ความแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงินและมูลค่าที่กิจการต้อง 

จ่ายชาํระตามสญัญาแก่ผู้ถอืครองภาระผูกพัน ณ วันครบกาํหนดสญัญา 

8.5.3 การโอนผลสะสมของกาํไรหรือขาดทุนภายในส่วนของเจ้าของในระหว่างรอบระยะเวลา

รายงาน รวมทั้งเหตุผลของการโอนดังกล่าว 

8.5.4 จาํนวนเงินที่แสดงในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ถ้ามี) ซ่ึงรับรู้ เม่ือมีการตัดรายการ 

สาํหรับหน้ีสนิที่ถูกตัดรายการในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

8.5ก ในกรณีที่กิจการกาํหนดให้หน้ีสินทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน

ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 4.2.2 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือ

ทางการเงิน และต้องแสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมทั้งหมดของหน้ีสินดังกล่าว 

(รวมถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสิน) ในกาํไรหรือ

ขาดทุน (ดูย่อหน้าที่ 5.6.5 และ 5.6.6) กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ี  

8.5ก.1 จาํนวนเงินของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงิน ในระหว่าง

รอบระยะเวลารายงานและผลสะสมของการเป ล่ียนแปลง ซ่ึ งเป็นผลมาจาก            

การเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิดังกล่าว (ดูย่อหน้าที่ ข5.6.13 

ถึง ข5.6.20 สําหรับแนวทางการพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของ       

ความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิ) และ  

 8.5ก.2 ความแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงินและมูลค่าที่กิจการต้อง

จ่ายตามสญัญาแก่ผู้ถอืครองภาระผูกพัน ณ วันครบกาํหนดสญัญา  
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8.6 นอกจากน้ี กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ี  

8.6.1 คาํอธิบายอย่างละเอียดของวิธีที่กิจการใช้เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 

8.4.3 8.5.1 และ 8.5ก.1 และย่อหน้าที่ 5.6.5.1 รวมถึงคําอธิบายเหตุผลที่ วิธีการ

ดังกล่าวมีความเหมาะสม 

8.6.2 ในกรณีที่กิจการเช่ือว่า การเปิดเผยข้อมูลไม่ว่าจะในงบแสดงฐานะการเงินหรือ 

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 8.4.3 

8.5.1 หรือ 8.5ก.1 หรือย่อหน้าที่ 5.6.5.1 ไม่แสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินอันเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของ

ความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างเที่ยงธรรม กิจการต้องเปิดเผยเหตุผลซ่ึงนําไปสู่ข้อสรุป

ดังกล่าวและปัจจัยที่กจิการเช่ือว่าเกี่ยวข้องด้วย 

8.6.3 คาํอธิบายอย่างละเอียดของวิธีการที่กิจการใช้ในการพิจารณาว่าการแสดงผลกระทบ

ของการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

จะก่อให้เกิดหรือเพ่ิมการจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชีของกาํไรหรือขาดทุน

หรือไม่  (ดู ย่อหน้าที่  5.6.5 และ 5.6.6) หากกิจการต้องแสดงผลกระทบของ        

การเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิในกาํไรหรือขาดทุน (ดูย่อหน้าที่ 

5.6.6) กิจการต้องเปิดเผยคําอธิบายอย่างละเอียดของความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ

ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ ข5.6.6 ด้วย 

 

การจดัประเภทรายการใหม่ 

8.7ก หากในรอบระยะเวลารายงานปัจจุบันหรือรอบระยะเวลารายงานก่อนหน้า กิจการจัดประเภท

รายการใหม่สาํหรับสินทรัพย์ทางการเงินใดๆ ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 4.4.1 กิจการต้อง

เปิดเผยข้อมูลสาํหรับแต่ละเหตุการณด์ังต่อไปน้ี  

8.7ก.1 วันที่จัดประเภทรายการใหม่ 

8.7ก.2 คาํอธบิายเชิงคุณภาพของผลกระทบต่องบการเงินของกจิการ 

8.7ก.3 จาํนวนเงินที่จดัประเภทรายการใหม่ ทั้งเข้าและออกในแต่ละประเภท 

8.7ข สาํหรับแต่ละรอบระยะเวลารายงานภายหลังการจัดประเภทรายการใหม่จนกระทั่งการตัดรายการ 

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ีสําหรับสินทรัพย์ที่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ออกจาก   

ประเภทหลักทรัพย์เพ่ือค้า ไปเป็นประเภทที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 4.4.1  

8.7ข.1 อตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่กาํหนด ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่ และ 

8.7ข.2 ดอกเบี้ยรับที่กจิการรับรู้ 

8.7ค ตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจาํปีล่าสุด หากกิจการจัดประเภทรายการใหม่สาํหรับ

สินทรัพย์ทางการเงินออกจากประเภทหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นประเภทตราสารหน้ีที่จะถือ     

จนครบกาํหนด หรือออกจากประเภทหลักทรัพย์เพ่ือค้าไปเป็นประเภทตราสารหน้ีที่จะถือ      

จนครบกาํหนดหรือหลักทรัพย์เผื่อขาย กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี  
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8.7ค.1 มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ 

8.7ค.2 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุนหรือกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นในระหว่างรอบระยะเวลารายงานที่จะเกดิขึ้น หากสนิทรัพย์ทางการเงินน้ัน

ไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ 

8.7ง กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลสาํหรับการขายหรือการโอนเปล่ียนประเภทตราสารหน้ีที่จะถอืจนครบ

กาํหนดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปน้ี  

8.7ง.1 จาํนวนต้นทุนตัดจาํหน่ายของหลักทรัพย์ที่มีการขายหรือการโอนเปล่ียน 

8.7ง.2 จาํนวนรวมของรายการกาํไรหรือขาดทุนสทุธทิี่เกดิขึ้น 

8.7ง.3 จาํนวนรวมของรายการกาํไรหรือขาดทุนสทุธทิี่ยังไม่เกดิขึ้น 

8.7ง.4 สถานการณ์อาจทาํให้กิจการต้องเปล่ียนความตั้ งใจที่จะถือตราสารหน้ีไปจนครบ

กาํหนดโดยที่ไม่จาํเป็นต้องทบทวนความตั้งใจที่จะถอืตราสารหน้ีรายการอื่นไปจนครบ

กาํหนด ตามย่อหน้าที่ 4.1.5 ของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี ที่ทาํให้กิจการขาย

หรือโอนเปล่ียนตราสารน้ัน 

  

การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน 

8.8ก การเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 8.8ข ถึง 8.8จ เป็นข้อกาํหนดเพ่ิมเติมในการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ 

ของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี และให้ถือปฏิบัติสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่ รับรู้         

ทุกรายการแล้วซ่ึงหักกลบลบหน้ีได้ตามที่กําหนดในย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี     

ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน นอกจากน้ี การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ถือปฏิบัติกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ รับรู้ แล้วและอยู่ภายใต้ข้อตกลงหลักของการหักกลบ         

ที่มีผลบังคับใช้หรือข้อตกลงที่คล้ายคลึงกนั โดยไม่คาํนึงว่ารายการดังกล่าวหักกลบลบหน้ีตามที่

กาํหนดในย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 หรือไม่ 

8.8ข กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินผลกระทบหรือผลกระทบที่ 

อาจเกิดขึ้ นจากข้อตกลงการหักกลบที่มีต่อฐานะการเงินของกิจการ ซ่ึงรวมถึงผลกระทบหรือ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นของสิทธิในการหักกลบที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ และ

หน้ีสนิทางการเงินที่รับรู้ของกจิการซ่ึงอยู่ภายใต้ขอบเขตของย่อหน้าที่ 8.8ก  

8.8ค เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 8.8ข กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณแยกจากกัน

สาํหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ และหน้ีสินทางการเงินที่รับรู้  ซ่ึงอยู่ภายใต้ขอบเขตของย่อ

หน้าที่ 8.8ก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ดังต่อไปน้ี  

8.8ค.1 จาํนวนเงินขั้นต้น (gross amount) ของสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้และหน้ีสินทางการเงิน 

ที่รับรู้ 

8.8ค.2 จํานวนเงินที่ หักกลบลบหน้ีได้ตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี       

ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน เม่ือคํานวณจาํนวนเงินสุทธิที่

แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

8.8ค.3 จาํนวนเงินสทุธทิี่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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8.8ค.4 จาํนวนเงินที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงหลักของการหักกลบที่มีผลบังคับใช้หรือข้อตกลงที่

คล้ายคลึงกนั ซ่ึงไม่ได้นาํมารวมอยู่ในย่อหน้าที่ 8.8ค.2 ซ่ึงรวมถงึ   

8.8ค.4.1 จํานวนเงินที่ เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ รับรู้  ซ่ึงไม่เป็นไปตาม

เง่ือนไขของการหักกลบบางข้อหรือทุกข้อในย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 32 และ 

8.8ค.4.2 จาํนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันทางการเงิน (รวมถึงหลักประกันเงินสด) 

และ 

8.8ค.5 จาํนวนเงินสุทธิหลังหักจาํนวนเงินในย่อหน้าที่ 8.8ค.4 จากจาํนวนเงินในย่อหน้าที่   

8.8ค.3 ข้างต้น 

 ข้อมูลที่กาํหนดในย่อหน้าน้ีต้องแสดงในรูปแบบตาราง แยกระหว่างสินทรัพย์ทางการเงินและ

หน้ีสนิทางการเงิน เว้นแต่การแสดงด้วยรปูแบบอื่นเหมาะสมกว่า 

8.8ง จาํนวนเงินรวมที่เปิดเผยตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 8.8ค.4 สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินหน่ึง 

ต้องไม่เกนิกว่าจาํนวนเงินที่เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 8.8ค.3 สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน  

8.8จ กิจการต้องเปิดเผยคาํอธิบายเกี่ยวกับสิทธิในการหักกลบที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงิน 

ที่รับรู้ และหน้ีสินทางการเงินที่รับรู้ ของกิจการ ซ่ึงอยู่ภายใต้ข้อตกลงหลักของการหักกลบที่มี 

ผลบังคับใช้และข้อตกลงที่คล้ายคลึงกัน ซ่ึงเปิดเผยตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 8.8ค.4 รวมถึง

ลักษณะของสทิธเิหล่าน้ันด้วย  

8.8ฉ หากข้อมูลที่กําหนดในย่อหน้าที่ 8.8ข ถึง 8.8จ ถูกเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

มากกว่าหน่ึงข้อ กจิการต้องอ้างองิระหว่างหมายเหตุประกอบงบการเงินเหล่าน้ันด้วย  

 

หลกัประกนั 

8.9  กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปน้ี  

 8.9.1 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินที่กิจการนําไปวางเป็นหลักประกันสาํหรับ

หน้ีสินหรือหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น รวมถึงจาํนวนเงินดังกล่าวที่จัดประเภทรายการใหม่

ตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 3.2.23.1 และ  

 8.9.2 ข้อกาํหนดและเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องกบัการวางหลักประกนั 

8.10  ในกรณีที่กิจการถือครองหลักประกัน (ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหรือไม่ใช่สินทรัพย์

ทางการเงิน) และมีสิทธิในการนาํหลักประกันไปขายหรือวางเป็นประกนัต่ออกีทอดหน่ึง โดยที่

เจ้าของหลักประกนัน้ันไม่ได้ผดิสญัญา กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปน้ี  

 8.10.1 มูลค่ายุติธรรมของหลักประกนัที่กจิการถอืครอง 

 8.10.2 มูลค่ายุติธรรมของหลักประกันที่นําไปขายหรือวางเป็นประกันต่ออีกทอดหน่ึง และ

เปิดเผยว่ากจิการมีภาระผูกพันที่จะต้องส่งคืนหลักประกนัหรือไม่ และ 

 8.10.3 ข้อกาํหนดและเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องกบัการใช้หลักประกนั 
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บญัชีค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 

8.11ก มูลค่าตามบัญชีของตราสารหน้ีเผื่อขาย จะไม่ลดมูลค่าลงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุน และกจิการต้องไม่

แสดงค่าเผื่อผลขาดทุนแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินเป็นยอดหักมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรกต็าม กจิการต้องเปิดเผยค่าเผื่อผลขาดทุนในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน  

 

 เครือ่งมือทางการเงินแบบผสมซ่ึงประกอบดว้ยอนุพนัธแ์ฝงหลายรายการ 

8.12  ในกรณีที่กิจการออกเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบของหน้ีสินและ         

ส่วนของเจ้าของ (ดูย่อหน้าที่ 28 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการ

เคร่ืองมือทางการเงิน) และเคร่ืองมือทางการเงินน้ันประกอบด้วยอนุพันธ์แฝงหลายรายการซ่ึง

มูลค่าของอนุพันธ์แฝงเหล่าน้ันมีความสมัพันธ์กนั (เช่น ตราสารหน้ีแปลงสภาพที่ให้สทิธิผู้ออกใน 

การเรียกคืนก่อนกาํหนด) กจิการต้องเปิดเผยการคงอยู่ของลักษณะเหล่าน้ัน  

 

 การผดิสญัญาและการละเมิดสญัญา 

8.13 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปน้ี สาํหรับเงินกูยื้มที่รับรู้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 8.13.1 รายละเอียดของการผิดสัญญาเกี่ยวกับเงินต้น ดอกเบี้ ย เงินสดหรือสินทรัพย์อื่น 

ที่สาํรองไว้เพ่ือชาํระหน้ีสิน (sinking fund) หรือข้อกาํหนดในการไถ่ถอนเงินกู้ยืม

ดังกล่าว ที่เกดิขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

 8.13.2 มูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมที่ผดิสญัญา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ 

 8.13.3 เปิดเผยว่ากิจการได้แก้ไขการผิดสญัญาหรือมีการเจรจาปรับเง่ือนไขของเงินกู้ยืมใหม่

หรือไม่ ก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน 

8.14  ในกรณีที่กจิการมีการละเมิดเง่ือนไขข้อตกลงการกู้ยืม นอกเหนือจากที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 8.13  

ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน และการละเมิดดังกล่าวอนุญาตให้ผู้ให้กู้ยืมเรียกร้องให้กจิการ

จ่ายชาํระหน้ีคืนเรว็ขึ้ น กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 

8.13  (เว้นแต่การละเมิดดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขแล้ว หรือมีการเจรจาปรับเง่ือนไขของเงิน

กู้ยืมใหม่ ก่อนหรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน)  

 

 งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 รายการรายได ้ค่าใชจ่้าย ผลกําไรหรือขาดทุน 

8.15  กิจการต้องเปิดเผยรายการรายได้ ค่าใช้จ่าย ผลกาํไรหรือขาดทุนดังต่อไปน้ี ในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 8.15.1 ผลกาํไรสทุธหิรือขาดทุนสทุธทิี่เกดิจากรายการต่อไปน้ี 
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8.15.1.1 สนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยให้แยกแสดงระหว่างผลกาํไรสทุธิหรือขาดทุน

สุทธิที่เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินที่กาํหนดให้  

วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนในการรับรู้รายการเมื่อ

เร่ิมแรก หรือในภายหลังตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 6.7.1 และผลกาํไร

สทุธิหรือขาดทุนสทุธทิี่เกดิจากสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงิน

ที่ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนตามที่กาํหนดใน

แนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี (เช่น หน้ีสนิทางการเงินที่เป็นไปตามคาํ

นิยามถือไว้เพ่ือค้าในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี) สาํหรับหน้ีสินทาง

การเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน กิจการต้อง

แยกแสดงระหว่างผลกาํไรหรือขาดทุนที่รับรู้ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

และจาํนวนเงินที่รับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุน 

8.15.1.2 หน้ีสนิทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย 

8.15.1.3  ตราสารหน้ีที่จะถอืจนครบกาํหนด 

8.15.1.4  เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย  

8.15.1.5  หลักทรัพย์เผื่อขายตามที่กําหนดในย่อหน้าที่ 4.1.3 โดยแยกแสดง

ระหว่างผลกาํไรหรือขาดทุนที่รับรู้ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในระหว่าง

รอบระยะเวลารายงานและผลกาํไรหรือขาดทุนที่จัดประเภทรายการใหม่

จากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสมไปยังกําไรหรือขาดทุนสําหรับ        

รอบระยะเวลารายงานเมื่อมีการตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงิน  

 8.15.2 ดอกเบี้ยรับรวมและดอกเบี้ ยจ่ายรวม (ซ่ึงคาํนวณโดยใช้วิธดีอกเบี้ยที่แท้จริง) สาํหรับ

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรือที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 4.1.3 (แสดงจาํนวน

ดังกล่าวแยกจากกัน) หรือหน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุน 

 8.15.3 รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม (นอกเหนือจากจาํนวนเงินที่รวมใน

การคาํนวณอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริง) ที่เกดิจาก 

8.15.3.1  สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน และ 

8.15.3.2  การดาํเนินธุรกจิด้านการดูแลผลประโยชน์หรือเกบ็รักษาสนิทรัพย์อื่นใด 

(trust and other fiduciary activities) ซ่ึงทําให้เกิดการถือครองหรือมีการ

ลงทุนในสินทรัพย์แทนบุคคล ทรัสต์ โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

และสถาบันอื่น 

8.15ก กจิการต้องเปิดเผยการวิเคราะห์ผลกาํไรหรือขาดทุนที่รับรู้ ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ที่เกดิจาก

การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย โดยแยกแสดงรายการ
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ระหว่างผลกาํไรและขาดทุนที่เกดิจากการตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินเหล่าน้ัน การเปิดเผยข้อมูลน้ี

ต้องรวมถงึเหตุผลของการตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินเหล่าน้ันด้วย  
 

 

การเปิดเผยขอ้มูลอ่ืน  

 นโยบายการบญัชี 

8.16  ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 117 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การนําเสนองบการเงิน กิจการ

ต้องเปิดเผยโดยสรุปเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สาํคัญซ่ึงประกอบด้วยเกณฑ์ในการวัดมูลค่า

เกณฑใ์ดเกณฑห์น่ึง (หรือหลายเกณฑ์) ที่ใช้ในการจัดทาํงบการเงิน และนโยบายการบัญชีอื่นที่

เกี่ยวข้องต่อความเข้าใจในงบการเงิน  

 

 การบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

8.16ก กิจการต้องถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 8.16ข ถึง 8.19ฉ สาํหรับ   

ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่กจิการป้องกนัความเสี่ยง และเลือกที่จะใช้การบัญชีป้องกนัความเสี่ยง  

การเปิดเผยข้อมูลการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกบั  

8.16ก.1  กลยุทธก์ารบริหารความเสี่ยงของกจิการและการนาํกลยุทธม์าใช้บริหารความเสี่ยง 

8.16ก.2  ผลของการป้องกันความเสี่ยงของกิจการที่อาจมีต่อจํานวนเงิน จังหวะเวลา และ   

ความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของกจิการ และ 

8.16ก.3  ผลกระทบของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงที่มีต่องบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของของกจิการ  

8.16ข กิจการต้องแสดงการเปิดเผยข้อมูลตามที่กําหนดในหน่ึงหัวข้อของหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินหรือแสดงเป็นส่วนแยกเฉพาะในงบการเงิน อย่างไรกต็าม กิจการไม่จําเป็นต้องเปิดเผย   

ข้อมูลซํา้กบัที่ได้แสดงไว้แล้ว หากงบการเงินมีการอ้างองิไปยังข้อมูลดังกล่าวในรายงานอื่น เช่น 

การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการหรือรายงานความเสี่ยง ซ่ึงผู้ใช้งบการเงินสามารถ

เข้าถึงได้ภายใต้เง่ือนไขและช่วงเวลาเดียวกับงบการเงิน งบการเงินที่ไม่มีการอ้างองิไปยังข้อมูล

ดังกล่าวถอืเป็นงบการเงินที่ไม่สมบูรณ ์ 

8.16ค เม่ือกิจการต้องพิจารณาความเสี่ยงแต่ละประเภทโดยอิงกับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่กิจการ

ตัดสินใจจะป้องกันความเสี่ยงและถือปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ตามที่กาํหนดใน 

ย่อหน้าที่ 8.17ก ถึง 8.19ฉ ที่กาํหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลแยกตามประเภทความเสี่ยง 

กจิการต้องพิจารณาประเภทความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอสาํหรับการเปิดเผยข้อมูลการบัญชีป้องกนั 

ความเสี่ยงทั้งหมด  

8.16ง เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 8.16ก (เว้นแต่กาํหนดไว้เป็นอย่างอื่น) กจิการต้อง

พิจารณาถึงความละเอียดในการเปิดเผยข้อมูล การให้ความสาํคัญในด้านต่างๆ ของข้อกาํหนด

ของการเปิดเผยข้อมูล ระดับที่เหมาะสมในการรวมหรือแยกข้อมูล และพิจารณาว่าผู้ใช้งบการเงิน

ต้องการคาํอธบิายเพ่ิมเติมเพ่ือประเมินข้อมูลเชิงปริมาณที่เปิดเผยหรือไม่ อย่างไรกต็าม สาํหรับ
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ข้อกาํหนดของการเปิดเผยข้อมูลที่ข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกันในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี 

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม กจิการต้องใช้การ

รวมหรือแยกข้อมูลในระดับเดียวกนั   

  

 กลยุทธ์การบริหารความเสีย่ง 

8.17ก กิจการต้องอธิบายกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงสาํหรับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงแต่ละประเภท 

ที่กจิการตัดสนิใจป้องกนัความเสี่ยง และถือปฏบิัติตามการบัญชีป้องกนัความเสี่ยง คาํอธิบายน้ี

ต้องช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินได้ว่า (ตัวอย่างเช่น)  

8.17ก.1  ความเสี่ยงแต่ละประเภทเกดิขึ้นได้อย่างไร 

8.17ก.2  กจิการบริหารความเสี่ยงแต่ละประเภทอย่างไร รวมถงึประเมินว่ากจิการป้องกนัความเสี่ยง

รายการทั้งจาํนวนสาํหรับความเสี่ยงทั้งหมด หรือป้องกนัความเสี่ยงองค์ประกอบใด

องค์ประกอบหน่ึง (หรือหลายองค์ประกอบ) ของรายการพร้อมเหตุผล 

8.17ก.3  กจิการบริหารฐานะเปิดต่อความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด 

8.17ข เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 8.17ก การเปิดเผยข้อมูลควรรวมถงึคาํอธบิายรายการ

ดังน้ี (ซ่ึงมิได้จาํกดัเพียงรายการเหล่าน้ีเท่าน้ัน)  

8.17ข.1  เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่กิจการใช้ในการป้องกันฐานะเปิดต่อความเสี่ยง 

(และวิธกีารนาํมาใช้) 

8.17ข.2  วิธีที่กิจการพิจารณาความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง 

และเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงเพ่ือวัตถุประสงค์ในการประเมินประสิทธิผล 

ในการป้องกนัความเสี่ยง และ 

8.17ข.3  วิธีที่กิจการกาํหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง และแหล่งที่มาของความไม่มี

ประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ยง 

8.17ค เม่ือกิจการกําหนดให้องค์ประกอบความเสี่ยงที่ระบุเป็นรายการที่ มีการป้องกันความเสี่ยง          

(ดูย่อหน้าที่ 6.3.7) กจิการต้องให้ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณดังต่อไปน้ี นอกเหนือจาก

การเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 8.17ก และ 8.17ข  

8.17ค.1  วิธีที่กิจการระบุองค์ประกอบความเสี่ยงที่กาํหนดให้เป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง 

(รวมถึงคาํอธิบายลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบความเสี่ยงและ

รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงโดยรวม) และ 

8.17ค.2  วิธีที่องค์ประกอบความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับรายการที่ มีการป้องกันความเสี่ยง         

ทั้งจาํนวน (เช่น จากประสบการณใ์นอดีต องค์ประกอบความเสี่ยงที่ถูกกาํหนดให้มี

การป้องกันความเสี่ยงครอบคลุมโดยเฉล่ียร้อยละ 80 ของการเปล่ียนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงโดยรวม) 
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จาํนวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต 

8.18ก กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณตามประเภทความเสี่ยง เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถ

ประเมินข้อกาํหนดและเง่ือนไขของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงและผลกระทบต่อจาํนวนเงิน 

จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ เว้นแต่ได้รับยกเว้นตาม   

ย่อหน้าที่ 8.18ค  

8.18ข เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 8.18ก กจิการต้องเปิดเผยรายละเอยีดดังน้ี  

8.18ข.1  โครงร่างของจังหวะเวลาของจํานวนเงินที่กําหนดไว้ของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกัน     

ความเสี่ยง และ 

8.18ข.2  ราคา หรืออตัราเฉล่ียของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง (ตัวอย่างเช่น ราคาใช้สทิธิ

หรือราคาฟอร์เวิร์ด เป็นต้น) (ถ้ามี) 

8.18ค ในสถานการณท์ี่กจิการกาํหนดความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงขึ้นใหม่ (กล่าวคือ ยกเลิก

และเร่ิมต้นใหม่) เป็นประจาํ เน่ืองจากทั้งเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการ

ป้องกนัความเสี่ยงมีการเปล่ียนแปลงบ่อย (กล่าวคือ กจิการใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงแบบพลวัต 

ซ่ึงทั้งฐานะเปิดและเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ไม่ได้คงอยู่เป็นระยะเวลานาน ดังเช่น

ตัวอย่างในย่อหน้าที่ ข6.5.24.2)  

8.18ค.1 กจิการได้รับยกเว้นจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 8.18ก และ 8.18ข  

8.18ค.2  กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังน้ี 

8.18ค.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ขั้นสูงสุดในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ

ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงเหล่าน้ัน 

8.18ค.2.2 คําอธิบายที่สะท้อนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของกิจการโดยใช้   

การบัญชีป้องกันความเสี่ยงและวิธีกําหนดความสัมพันธ์ของการ

ป้องกนัความเสี่ยงเหล่าน้ัน และ 

8.18ค.2.3 ข้อบ่งช้ีว่าความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงถูกยกเลิกและเร่ิมต้น

ใหม่บ่อยเพียงใดภายใต้กระบวนการของกิจการที่ เกี่ ยวข้องกับ

ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงเหล่าน้ัน 

8.18ง กิจการต้องเปิดเผยคาํอธิบายเกี่ยวกับแหล่งที่มาของความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง  

ซ่ึงคาดว่าจะกระทบต่อความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงในระหว่างอายุสัญญาน้ัน        

โดยเปิดเผยแยกตามประเภทความเสี่ยง  

8.18จ หากมีแหล่งที่มาอื่ นของความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ ยงปรากฏขึ้ นใน

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง กิจการต้องเปิดเผยแหล่งที่มาเหล่าน้ัน โดยแยกตาม

ประเภทความเสี่ยง และอธบิายผลของความไม่มีประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ยงน้ัน  

8.18ฉ สาํหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด กิจการต้องเปิดเผยคาํอธิบายเกี่ยวกับรายการที่

คาดการณ์ใดๆ ที่ได้ใช้การบัญชีป้องกนัความเสี่ยงแล้วในรอบระยะเวลารายงานก่อน แต่ไม่คาด

ว่าจะเกดิขึ้นอกีต่อไป  
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ผลกระทบของการบัญชป้ีองกันความเสีย่งต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

8.19ก กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบตารางสาํหรับจาํนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับรายการที่กาํหนดให้

เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง โดยแยกตามประเภทความเสี่ยงสาํหรับการป้องกนัความเสี่ยง

แต่ละประเภท (การป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม การป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด 

หรือการป้องกนัความเสี่ยงของเงินลงทุนสทุธขิองหน่วยงานต่างประเทศ) ดังน้ี  

8.19ก.1  มูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง (แยกแสดงระหว่างสินทรัพย์ 

ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงิน)  

8.19ก.2  รายการรายบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงินที่รวมเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง 

8.19ก.3  การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงซ่ึงใช้เป็น

เกณฑใ์นการรับรู้ความไม่มีประสทิธิผลในการป้องกนัความเสี่ยงสาํหรับรอบระยะเวลา

รายงาน และ 

8.19ก.4  จาํนวนเงินที่กาํหนดไว้ของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง (รวมถึงปริมาณ เช่น ตัน 

หรือลูกบาศกเ์มตร) 

8.19ข กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบตารางสําหรับจํานวนเงินที่ เกี่ยวข้องกับรายการที่ มี           

การป้องกันความเสี่ยง โดยแยกตามประเภทความเสี่ยงสาํหรับการป้องกันความเสี่ยงแต่ละ

ประเภท ดังน้ี  

8.19ข.1  สาํหรับการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม 

8.19ข.1.1 มูลค่าตามบัญ ชีของรายการที่ มีการป้องกันความเสี่ ยงที่ รับรู้ ใน  

งบแสดงฐานะการเงิน (แสดงสนิทรัพย์แยกจากหน้ีสนิ) 

8.19ข.1.2 จาํนวนเงินสะสมของการปรับปรงุการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม

ของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง ซ่ึงรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของ

รายการที่ มีการป้องกันความเสี่ยงที่ รับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงิน 

(แสดงสนิทรัพย์แยกจากหน้ีสนิ) 

8.19ข.1.3 รายการรายบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงินที่ รวมรายการที่ มี         

การป้องกนัความเสี่ยง 

8.19ข.1.4 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงซ่ึงใช้

เป็นเกณฑ์ในการรับรู้ความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง

สาํหรับรอบระยะเวลารายงาน และ 

8.19ข.1.5 จํานวนเงินสะสมของการปรับปรุงการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่า

ยุติธรรมที่คงเหลืออยู่ในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับรายการที่ มี        

การป้องกันความเสี่ยงใดๆ ที่ได้หยุดปรับผลกําไรและขาดทุนจาก      

การป้องกนัความเสี่ยง ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 6.5.9  

8.19ข.2  สาํหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดและการป้องกันความเสี่ยงของเงิน

ลงทุนสทุธขิองหน่วยงานต่างประเทศ 
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8.19ข.2.1 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่ใช้

เป็นเกณฑ์ในการรับรู้ความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง

สาํหรับรอบระยะเวลารายงาน (กล่าวคือ สาํหรับการป้องกนัความเสี่ยง

ในกระแสเงินสด การเปล่ียนแปลงในมูลค่าที่ใช้ในการกาํหนดความ   

ไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงที่ รับรู้  ตามที่กําหนดใน      

ย่อหน้าที่ 6.5.10.3) 

8.19ข.2.2 ยอดคงเหลือของบัญชีสาํรองสาํหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแส

เงินสดและของบัญชีสาํรองสาํหรับการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

สาํหรับการป้องกันความเสี่ยงที่ยังคงเกิดขึ้ นต่อไป ซ่ึงเป็นไปตามย่อ

หน้าที่ 6.5.11 และ 6.5.12.1 และ 

8.19ข.2.3 ยอดคงเหลือของบัญชีสาํรองสาํหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแส

เงินสดและของบัญชีสาํรองสาํหรับการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที่

เหลืออยู่จากความสัมพันธ์ของการป้องกนัความเสี่ยงใดๆ ที่ไม่เป็นไป

ตามการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงอกีต่อไป 

8.19ค กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบตาราง โดยแยกตามประเภทความเสี่ยงสาํหรับการป้องกัน

ความเสี่ยงแต่ละประเภท ดังน้ี  

8.19ค.1  สาํหรับการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม 

8.19ค.1.1 ความไม่มีประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ยง กล่าวคือ ความแตกต่าง

ระหว่างผลกาํไรหรือขาดทุนจากการป้องกนัความเสี่ยงของเคร่ืองมือที่ใช้

ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ที่ได้รับรู้ ใน

กาํไรหรือขาดทุน  (หรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับการป้องกัน

ความเสี่ยงของตราสารทุนสาํหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย) และ 

8.19ค.1.2 รายการรายบรรทัดในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ รวมความไม่มี

ประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ยงที่รับรู้ 

8.19ค.2  สําหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดและการป้องกันความเสี่ยงของ 

เงินลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ 

8.19ค.2.1 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงที่รับรู้ ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นในรอบระยะเวลารายงาน 

8.19ค.2.2 ความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับรู้ ในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

8.19ค.2.3 รายการรายบรรทัดในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ รวมความไม่มี

ประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ยงที่รับรู้ 

8.19ค.2.4 จํานวนเงินของบัญชีสาํรองสาํหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแส   

เงินสดหรือของบัญชีสาํรองสาํหรับการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ    

ที่โอนไปยังกาํไรหรือขาดทุน ซ่ึงถือเป็นการปรับปรุงการจัดประเภท
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รายการใหม่(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การนําเสนองบ

การเงิน) (แยกระหว่างจาํนวนเงินที่ได้ถือปฏบิัติตามการบัญชีป้องกัน

ความเสี่ยงมาก่อนแต่ไม่คาดว่ากระแสเงินสดในอนาคตที่ได้ป้องกัน

ความเสี่ยงจะเกดิขึ้นอกีต่อไป และจาํนวนเงินที่โอนเน่ืองจากรายการที่

มีการป้องกนัความเสี่ยงมีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนแล้ว)   

8.19ค.2.5 รายการรายบรรทัดในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่รวมการปรับปรุง    

การจัดประเภทรายการใหม่ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1) และ 

8.19ค.2.6 สําหรับการป้องกันความเสี่ยงของฐานะสุทธิ ผลกําไรหรือขาดทุน     

จากการป้องกนัความเสี่ยงที่รับรู้ เป็นรายการรายบรรทดัที่แยกต่างหาก

ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ดูย่อหน้าที่ 6.6.4) 

8.19ง หากปริมาณของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับยกเว้นตามย่อหน้าที่ 8.18ค 

ไม่ได้เป็นตัวแทนของปริมาณปกติในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน (กล่าวคือ ปริมาณ ณ วันที่

รายงานไม่สะท้อนปริมาณในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน) กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริง

ดังกล่าวและเหตุผลที่กจิการเช่ือว่า ปริมาณดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวแทน  

8.19จ กจิการต้องแสดงการกระทบยอดแต่ละองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของและการวิเคราะห์กาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

โดย  

8.19จ.1  ต้องแยกแสดงจาํนวนเงินที่เกี่ยวข้องกบัการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 8.19ค.2.1 และ 

8.19ค.2.4 และจาํนวนเงินตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 6.5.10.4.1 และ 6.5.10.4.3 

เป็นอย่างน้อย 

8.19จ.2  ต้องแยกแสดงระหว่างจํานวนเงินที่ เกี่ยวข้องกับมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือก          

ที่ ป้องกันความเสี่ยง รายการที่ มีการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกรรม และ    

จาํนวนเงินที่เกี่ยวข้องกบัมูลค่าตามเวลาของสทิธเิลือกที่ป้องกนัความเสี่ยง รายการที่

มีการป้องกนัความเสี่ยงเกี่ยวกบัช่วงเวลา เม่ือกจิการถอืปฏบิัติต่อมูลค่าตามเวลาของ

สทิธเิลือกตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 6.5.14 และ 

8.19จ.3  ต้องแยกแสดงระหว่างจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบฟอร์เวิร์ดของสัญญา 

ฟอร์เวิร์ด และส่วนต่างอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกบัธุรกรรม และ

จาํนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบฟอร์เวิร์ดของสัญญาฟอร์เวิร์ด และส่วนต่าง

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของเคร่ืองมือทางการเงินที่ป้องกันความเสี่ยง

รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงเกี่ยวกบัช่วงเวลา เม่ือกจิการถือปฏบิัติต่อจาํนวนเงิน

เหล่าน้ันตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 6.5.15  

8.19ฉ กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 8.19จ แยกตามประเภทความเสี่ยง ซ่ึงการเปิดเผย

ดังกล่าวอาจเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินกไ็ด้  

 



แนวปฏบิัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับธุรกจิประกนัภัย 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 8/2563 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ ์2563                                   76 

 

ทางเลือกในการกาํหนดใหฐ้านะเปิดดา้นเครดิตวัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน 

8.19ช หากกิจการกาํหนดให้เคร่ืองมือทางการเงินหรือบางส่วนของเคร่ืองมือทางการเงินวัดมูลค่า      

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน เน่ืองจากมีการใช้อนุพันธ์ด้านเครดิตในการจัดการ       

ความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี  

8.19ช.1  สาํหรับอนุพันธ์ด้านเครดิตที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือ 

ทางการเงินที่กาํหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนตามที่กาํหนด

ในย่อหน้าที่ 6.7.1 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลการกระทบยอดของแต่ละรายการสาํหรับ

จํานวนเงินที่กําหนดไว้ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันเร่ิมต้นและวันสิ้ นสุดรอบระยะเวลา

รายงาน  

8.19ช.2  ผลกาํไรหรือขาดทุนที่รับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุนจากการกาํหนดให้เคร่ืองมือทางการเงิน

หรือบางส่วนของเคร่ืองมือทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุนตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 6.7.1 และ 

8.19ช.3  มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่ถือเป็นมูลค่าตามบัญชีใหม่ตามที่กาํหนด 

ในย่อหน้าที่ 6.7.4 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และจาํนวนเงิน 

ที่กาํหนดไว้หรือจาํนวนเงินต้นที่เกี่ยวข้อง เม่ือมีการยกเลิกการวัดมูลค่าเคร่ืองมือ 

ทางการเงินหรือบางส่วนของเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน (กจิการไม่จาํเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรอบระยะเวลารายงานถัดไป 

เว้นแต่เป็นการให้ข้อมูลเปรียบเทียบตามที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 

เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน) 

 

มูลค่ายติุธรรม 

8.20 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงิน

แต่ละประเภท (ดูย่อหน้าที่ 8.1) ในลักษณะที่จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเปรียบเทยีบกับ

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินแต่ละประเภทดังกล่าวได้ ยกเว้นตามที่กาํหนดไว้ใน    

ย่อหน้าที่ 8.23  

8.21 ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัมูลค่ายุติธรรม กจิการต้องจัดกลุ่มสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิ

ทางการเงินเป็นประเภทต่างๆ แต่กิจการต้องหักกลบระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ 

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินเฉพาะรายการที่มีการหักกลบมูลค่าตามบัญชีระหว่างกันใน 

งบแสดงฐานะการเงิน  

8.22 ในบางกรณีกจิการไม่สามารถรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสนิทรัพย์

ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน เน่ืองจากมูลค่ายุติธรรมไม่ได้อิงทั้งจากราคาเสนอซ้ือขายใน

ตลาดที่มีสภาพคล่องสาํหรับสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิอย่างเดียวกนั (กล่าวคือ ข้อมูลระดับ 1) หรือ

จากเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้เฉพาะข้อมูลจากตลาดที่สามารถสังเกตได้ (ดูย่อหน้าที่ ข5.1.2
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ก) ในกรณีดังกล่าวกิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังน้ี ตามประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินหรือ

หน้ีสนิทางการเงิน  

8.22.1  นโยบายการบัญชีในการรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้

รายการเม่ือเร่ิมแรก และราคาของรายการเพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลงในปัจจัย

ต่างๆ (รวมถึงเวลา) ที่ผู้ร่วมตลาดใช้พิจารณาในการกาํหนดราคาสินทรัพย์หรือ

หน้ีสนิ (ดูย่อหน้าที่ ข5.1.2ก.2) 

8.22.2  ผลต่างรวมที่ยังไม่รับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุน ณ วันเร่ิมต้นและวันสิ้นสดุรอบระยะเวลา

รายงาน และการกระทบยอดของการเปล่ียนแปลงในยอดคงเหลือของผลต่าง

ดังกล่าว 

8.22.3  เหตุผลที่กิจการสรุปว่า ราคาของรายการไม่ได้เป็นหลักฐานที่ดีที่สุดของมูลค่า

ยุติธรรม รวมถงึคาํอธบิายหลักฐานที่สนับสนุนมูลค่ายุติธรรมน้ัน 

8.23 กจิการไม่จาํเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัมูลค่ายุติธรรมสาํหรับกรณต่ีอไปน้ี 

 8.23.1  เม่ือมูลค่าตามบัญชีเป็นค่าประมาณที่สมเหตุสมผลของมูลค่ายุติธรรม อาท ิ

เคร่ืองมือทางการเงิน เช่น ลูกหน้ีการค้าระยะสั้นและเจ้าหน้ีการค้าระยะสั้น  

 8.23.2  สาํหรับสัญญาที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ (ตามที่กาํหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง สญัญาประกนัภัย) หากไม่สามารถ

วัดมูลค่ายุติธรรมของลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถอื หรือ 

8.23.3  สาํหรับหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

8.24 ในกรณีตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 8.23.2 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งบการเงิน

สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาขอบเขตของความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้ นระหว่างมูลค่า     

ตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสญัญาดังกล่าว ซ่ึงรวมถงึ   

 8.24.1  ข้อเทจ็จริงที่กิจการไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือเหล่าน้ี 

เน่ืองจากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถอื 

 8.24.2  คาํอธิบายเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่าตามบัญชี และเหตุผลที่ไม่สามารถ 

วัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถอื 

 8.24.3  ข้อมูลเกี่ยวกบัตลาดของเคร่ืองมือดังกล่าว 

 8.24.4  ข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจของกิจการว่าจะจําหน่ายเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว

หรือไม่ อย่างไร และ 

 8.24.5  ในกรณีที่ มีการตัดรายการเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงในอดีตไม่สามารถวัดมูลค่า

ยุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว มูลค่าตามบัญชี ณ 

วันที่ตัดรายการ และผลกาํไรหรือขาดทุนที่รับรู้ 

 

 

 

 



แนวปฏบิัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับธุรกจิประกนัภัย 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 8/2563 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ ์2563                                   78 

 

ลกัษณะและระดบัของความเสีย่งทีเ่กิดข้ึนจากเครือ่งมือทางการเงิน 

8.25 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลซ่ึงช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินลกัษณะและระดบัของ

ความเสีย่งทีเ่กิดข้ึนจากเครือ่งมือทางการเงินทีกิ่จการมี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

8.26 การเปิดเผยข้อมูลที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 8.27 ถึง 8.35 เน้นเกี่ยวกับความเสี่ยงซ่ึงเกิดจาก

เคร่ืองมือทางการเงิน และวิธีการในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยทั่วไปความเสี่ยงเหล่าน้ี

รวมถึง (แต่ไม่จาํกัดเพียง) ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง และความเสี่ยง

ด้านตลาด เป็นต้น  

8.26ก ในบริบทของการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณ การเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพจะช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูล

สามารถเช่ือมโยงการเปิดเผยข้อมูลที่มีความสมัพันธ์กนัและทาํให้เหน็ภาพรวมของลักษณะและ

ระดับของความเสี่ยงที่เกิดขึ้ นจากเคร่ืองมือทางการเงินได้ การเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพและ

ข้อมูลเชิงปริมาณอย่างมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมีส่วนช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลประเมินฐานะเปิดต่อ

ความเสี่ยงของกจิการได้ดีย่ิงขึ้น  

 

การเปิดเผยขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

8.27 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีสําหรับความเสี่ยงแต่ละประเภทที่ เกิดขึ้ นจากเคร่ืองมือ        

ทางการเงิน 

 8.27.1  ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่มีและเกดิขึ้นได้อย่างไร 

 8.27.2  วัตถุประสงค์ นโยบายและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งวิธีการที่ใช้ 

ในการวัดความเสี่ยง และ 

 8.27.3  การเปล่ียนแปลงใดๆ ของข้อมูลในย่อหน้าที่ 8.27.1 หรือ 8.27.2 ในรอบระยะเวลา

รายงานก่อน  

 

การเปิดเผยขอ้มูลเชิงปริมาณ  

8.28   กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีสําหรับความเสี่ยงแต่ละประเภทที่ เกิดขึ้ นจากเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน  

 8.28.1  ข้อมูลสรุปเชิงปริมาณเกี่ยวกับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่มี ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา

รายงาน การเปิดเผยข้อมูลน้ีต้องจัดทาํขึ้ นจากข้อมูลที่เสนอเป็นการภายในให้แก่

ผู้บริหารสาํคัญของกจิการ (ตามคาํนิยามที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั) เช่น ณะกรรมการ

ของกจิการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 8.28.2  การเปิดเผยข้อมูลตามที่กําหนดในย่อหน้าที่ 8.29ก ถึง 8.35 นอกเหนือจากที่

กาํหนดในย่อหน้าที่ 8.28.1   
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 8.28.3  การกระจุกตัวของความเสี่ยง หากยังไม่ได้เปิดเผยอย่างชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูล

ตามย่อหน้าที่ 8.28.1 และ 8.28.2 

8.29 ถ้าข้อมูลเชิงปริมาณที่เปิดเผย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ไม่แสดงให้เหน็ถึงฐานะเปิดต่อ

ความเสี่ยงที่มีอยู่ของกิจการในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือ

แสดงให้เหน็ถงึความเสี่ยงที่มีอยู่  

  

ความเสีย่งดา้นเครดิต 

ขอบเขตและวตัถุประสงค ์

8.29ก กิจการต้องถือปฏิบัติตามข้อกําหนดของการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 8.29ฉ ถึง 8.29ฑ      

สําหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่ ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของการด้อยค่าในแนวปฏิบัติ      

ทางการบัญชีฉบับน้ี อย่างไรกต็าม  

8.29ก.1  ย่อหน้าที่ 8.29ญ.1 กาํหนดให้ถือปฏบิัติกบัลูกหน้ีการค้า สนิทรัพย์ตามสญัญา หรือ

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าที่ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุรับรู้ตามที่

กาํหนดในย่อหน้าที่ 5.5.16 หากสินทรัพย์ทางการเงินเหล่าน้ันมีการเปล่ียนแปลง

เง่ือนไขภายหลัง 30 วัน นับจากวันครบกาํหนดชาํระ และ 

8.29ก.2  ย่อหน้าที่ 8.29ฎ.2 ไม่ถอืปฏบิัติกบัลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 

8.29ข การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 8.29ฉ ถึง 8.29ฑ จะทาํให้

ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตต่อจํานวนเงิน จังหวะเวลา และ     

ความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กิจการต้อง

เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตดังต่อไปน้ี  

8.29ข.1 ข้อมูลเกี่ ยวกับแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ ยงด้านเครดิตของกิจการและ         

แนวปฏบิัติดังกล่าวเกี่ยวข้องอย่างไรกับการรับรู้ รายการและการวัดมูลค่าผลขาดทุน

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น รวมทั้งวิธีการ ข้อสมมติและข้อมูลที่ใช้วัดมูลค่า       

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 

8.29ข.2 ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่จะทําให้ ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมิน 

จาํนวนเงินที่เกดิขึ้นจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นในงบการเงิน รวมทั้ง

การเปล่ียนแปลงในจํานวนเงินของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นและ

เหตุผลของการเปล่ียนแปลงน้ัน และ 

8.29ข.3 ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของกิจการ (กล่าวคือ ความเสี่ยง

ด้านเครดิตซ่ึงมีอยู่เป็นปกติวิสยัของสนิทรัพย์ทางการเงินและภาระผูกพันในการให้

สนิเช่ือของกจิการ) รวมถงึการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสาํคัญ 

8.29ค กิจการไม่จําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลซํ้ากับที่ได้แสดงไว้แล้ว หากงบการเงินมีการอ้างอิงไปยัง

ข้อมูลดังกล่าวในรายงานอื่น เช่น การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการหรือรายงาน     
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ความเสี่ยง ซ่ึงผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าถึงได้ภายใต้เง่ือนไขและช่วงเวลาเดียวกับงบการเงิน          

งบการเงินที่ไม่มีการอ้างองิไปยังข้อมูลดังกล่าวถอืเป็นงบการเงินที่ไม่สมบูรณ ์ 

8.29ง เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 8.29ข (เว้นแต่กาํหนดไว้เป็นอย่างอื่น) กจิการต้อง

พิจารณาถึงความละเอียดในการเปิดเผยข้อมูล การให้ความสาํคัญในด้านต่างๆ ของข้อกาํหนด

ของการเปิดเผยข้อมูล ระดับที่เหมาะสมในการรวมหรือแยกข้อมูล และพิจารณาว่าผู้ใช้งบการเงิน

ต้องการคาํอธบิายเพ่ิมเติมเพ่ือประเมินข้อมูลเชิงปริมาณที่เปิดเผยหรือไม่  

8.29จ หากการเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 8.29ฉ ถึง 8.29ฑ ไม่เพียงพอที่จะทาํให้

บรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 8.29ข กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมที่จําเป็นเพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์เหล่าน้ัน  

 

 แนวปฏบัิติการบริหารความเสีย่งดา้นเครดิต 

8.29ฉ กิจการต้องอธิบายแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของกิจการ และแนวปฏิบัติ

ดังกล่าวเกี่ยวข้องอย่างไรกับการรับรู้ รายการและการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า    

จะเกดิขึ้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์น้ี กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลที่ทาํให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจและ

สามารถประเมิน  

8.29ฉ.1 การที่กิจการพิจารณาอย่างไรว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงิน

เพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยสําคัญหรือไม่ ตั้ งแต่การรับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรก ซ่ึงรวมถึง

พิจารณาว่า 

8.29ฉ.1.1 เคร่ืองมือทางการเงินมีความเสี่ยงด้านเครดิตตํ่าตามที่กําหนดใน      

ย่อหน้าที่  5.5.11 หรือไม่  อย่างไร รวมถึงประเภทของเคร่ืองมือ 

ทางการเงินที่ถอืปฏบิัติตามย่อหน้าดังกล่าวด้วย และ 

8.29ฉ.1.2 ข้อสันนิษฐานในย่อหน้าที่ 5.5.12 ที่ว่าความเสี่ยงด้านเครดิตถือว่า

เพ่ิ มขึ้ นอ ย่างมี นั ยสําคัญตั้ งแ ต่การรับรู้ รายการเม่ื อ เร่ิมแรก  

เม่ือสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวเกินกาํหนดชําระมากกว่า 30 วัน 

สามารถโต้แย้งได้หรือไม่ อย่างไร 

8.29ฉ.2  คาํนิยามของการผดิสญัญาของกจิการ รวมถงึเหตุผลในการเลือกคาํนิยามน้ัน 

8.29ฉ.3  การที่กิจการจัดกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินอย่างไร หากมีการวัดผลขาดทุน         

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นแบบกลุ่ม 

8.29ฉ.4  การที่กิจการพิจารณาอย่างไรว่าสินทรัพย์ทางการเงินเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน       

ที่ด้อยค่าด้านเครดิต 

8.29ฉ.5  นโยบายการตัดออกจากบัญชีของกิจการ รวมถึงข้อบ่งช้ีว่าไม่มีความคาดหวังที่

สมเหตุสมผลที่จะได้รับคืน และข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวสาํหรับสินทรัพย์ 

ทางการเงินที่ตัดจาํหน่ายแล้ว แต่ยังอยู่ภายใต้การบังคับให้ชาํระได้ และ 
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8.29ฉ.6  การที่กิจการนําข้อกําหนดในย่อหน้าที่  5.5.13 มาถือปฏิบัติอย่างไรสําหรับ        

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขเกี่ยวกบักระแสเงินสดตามสญัญาของสนิทรัพย์ทางการเงิน 

รวมถงึ 

8.29ฉ.6.1 สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ ค่าเผื่ อผลขาดทุนได้วัดมูลค่าให้มี   

จาํนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุ 

กิจการได้พิจารณาอย่างไรว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์     

ทางการเงินดังกล่าวที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไข ปรับตัวดีขึ้นจนทาํให้

ค่าเผื่อผลขาดทุนกลับมาสู่สภาพเดิมที่วัดมูลค่าด้วยจาํนวนเงินที่เท่ากบั

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นใน 12 เดือนข้างหน้าตามที่

กาํหนดในย่อหน้าที่ 5.5.6 หรือไม่ และ 

8.29ฉ.6.2 กิจการติดตามอย่างไรว่าค่าเผื่อผลขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงินที่

เป็นไปตามเง่ือนไขในข้อ 8.29ฉ.6.1 มีการวัดมูลค่าใหม่ในภายหลังให้

มีจาํนวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นตลอดอายุ 

ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 5.5.4 มากน้อยเพียงใด 

8.29ช กิจการต้องอธิบายเกี่ ยวกับปัจจัยนําเข้า ข้อสมมติและเทคนิคการประมาณการที่ ใช้ใน           

การถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดในหัวข้อที่ 5.5 สาํหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวกิจการต้องเปิดเผย

ข้อมูลดังต่อไปน้ี  

8.29ช.1  เกณฑพ้ื์นฐานของปัจจัยนาํเข้า และข้อสมมติและเทคนิคการประมาณการที่ใช้ในการ 

8.29ช.1.1 วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า

และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นตลอดอายุ 

8.29ช.1.2 พิจารณาว่า ความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ิมขึ้ น

อย่างมีนัยสาํคัญตั้งแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ และ 

8.29ช.1.3 พิจารณาว่า สินทรัพย์ทางการเงินเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่า 

ด้านเครดิตหรือไม่ 

8.29ช.2  วิธีการใช้ข้อมูลคาดการณ์อนาคตในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า 

จะเกดิขึ้น รวมทั้งการใช้ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์มหภาค และ 

8.29ช.3  การเปล่ียนแปลงในเทคนิคการประมาณการหรือข้อสมมติที่มีนัยสาํคัญที่เกิดขึ้ น 

ในระหว่างรอบระยะเวลารายงานและเหตุผลสาํหรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

 

 ขอ้มลูเชงิปริมาณและขอ้มลูเชงิคุณภาพเกีย่วกับจาํนวนเงินทีเ่กิดข้ึนจากผลขาดทุนดา้นเครดิต

ทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน 

8.29ซ กิจการต้องแสดงการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนจากยอดคงเหลือต้นงวดไปยังยอดคงเหลือ

ปลายงวดในรูปแบบตารางแยกตามประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน เพ่ืออธิบายการ

เปล่ียนแปลงค่าเผื่อผลขาดทุนและเหตุผลสาํหรับการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ัน โดยแยกแสดง     

การเปล่ียนแปลงระหว่างรอบระยะเวลารายงานสาํหรับ  
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8.29ซ.1  ค่าเผื่อผลขาดทุนที่วัดมูลค่าด้วยจาํนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า 

จะเกดิขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า 

8.29ซ.2  ค่าเผื่อผลขาดทุนที่วัดมูลค่าด้วยจาํนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า 

จะเกดิขึ้นตลอดอายุสาํหรับ 

8.29ซ.2.1 เคร่ืองมือทางการเงินที่ความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสาํคัญ

ตั้งแต่การรับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรก แต่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่ 

ด้อยค่าด้านเครดิต 

8.29ซ.2.2 สนิทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่าด้านเครดิต ณ วันที่รายงาน (แต่ไม่ใช่

สนิทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่ซ้ือหรือเร่ิมแรก) 

และ 

8.29ซ.2.3 ลูกหน้ีการค้า สนิทรัพย์ตามสญัญา หรือลูกหน้ีตามสญัญาเช่าที่ค่าเผื่อ 

ผลขาดทุนวัดมูลค่าตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 5.5.16  

8.29ซ.3   สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่ซ้ือหรือเร่ิมแรก นอกจาก 

การกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนแล้ว กิจการต้องเปิดเผยจํานวนเงินรวมของ 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นที่ไม่คิดลด ณ การรับรู้ รายการเมื่อเร่ิมแรก

สาํหรับสนิทรัพย์ทางการเงินที่เร่ิมรับรู้ระหว่างรอบระยะเวลารายงาน  

8.29ฌ กิจการต้องอธิบายว่าการเปล่ียนแปลงที่ มีนัยสําคัญในมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของเคร่ืองมือ 

ทางการเงินในระหว่างรอบระยะเวลารายงานทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงในค่าเผื่อผลขาดทุน

อย่างไร เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจการเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนที่ เปิดเผยตาม         

ที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 8.29ซ กจิการต้องแยกแสดงข้อมูลดังกล่าวสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่

มีค่าเผื่อผลขาดทุนตามที่แสดงในย่อหน้าที่ 8.29ซ.1 ถึง 8.29ซ.3 และต้องเปิดเผยข้อมูล      

เชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องด้วย ตัวอย่างของการเปล่ียนแปลงในมูลค่าตาม

บัญชีขั้นต้นของเคร่ืองมือทางการเงินที่ทาํให้เกดิการเปล่ียนแปลงในค่าเผื่อผลขาดทุนอาจรวมถงึ  

8.29ฌ.1  การเป ล่ียนแปลงเน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินที่ เร่ิมมีหรือได้มาระหว่าง          

รอบระยะเวลารายงาน 

8.29ฌ.2 การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดตามสญัญาของสนิทรัพย์ทางการเงินซ่ึงไม่ได้ทาํ

ให้เกิดการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเหล่าน้ันตามที่กาํหนดในแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีฉบับน้ี 

8.29ฌ.3 การเปล่ียนแปลงเน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินถูกตัดรายการระหว่างรอบระยะเวลา

รายงาน (รวมถงึการตัดจาํหน่ายรายการเหล่าน้ันด้วย) และ 

8.29ฌ.4 การเปล่ียนแปลงที่ไม่ว่าจะเกิดขึ้ นจากค่าเผื่อผลขาดทุนที่วัดมูลค่าด้วยจาํนวนเงิน

เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นใน 12 เดือนข้างหน้า หรือ           

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นตลอดอายุ 

8.29ญ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจลักษณะและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดตาม

สญัญาที่ไม่ทาํให้เกดิการตัดรายการต่อสนิทรัพย์ทางการเงิน และผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
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ดังกล่าวต่อการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

ดังต่อไปน้ี   

8.29ญ.1 ราคาทุนตัดจาํหน่ายก่อนการเปล่ียนแปลงดังกล่าวและผลกาํไรหรือขาดทุนสทุธจิาก

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวที่รับรู้สาํหรับสินทรัพย์ทางการเงิน ซ่ึงกระแสเงินสดตาม

สัญญาได้เปล่ียนแปลงระหว่างรอบระยะเวลารายงาน เม่ือสินทรัพย์ทางการเงิน

ดังกล่าวมีจํานวนเงินค่าเผื่อผลขาดทุนเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกดิขึ้นตลอดอายุ และ 

8.29ญ.2 มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของสนิทรัพย์ทางการเงินที่มี 

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวตั้งแต่การรับรู้ รายการเมื่อเร่ิมแรก โดยค่าเผื่อผลขาดทุน 

เคยวัดมูลค่าด้วยจํานวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น     

ตลอดอายุ และในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน ค่าเผื่อผลขาดทุนได้เปล่ียนเป็น

จาํนวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า 

8.29ฎ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผลกระทบของหลักประกนัและการปรับเครดิตให้ดีขึ้นด้านอื่นๆ ที่มี

ต่อจาํนวนเงินที่เกิดขึ้ นจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

ดังต่อไปน้ีแยกตามประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน  

8.29ฎ.1 จํานวนเงินซ่ึงเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยไม่ต้องคาํนึงถึงหลักประกนัใดๆ ที่ถือครองอยู่

หรือการปรับเครดิตให้ดีขึ้นด้านอื่นๆ (เช่น ข้อตกลงหักกลบ ซ่ึงไม่เข้าเง่ือนไขของ 

การหักกลบตามที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการ

เคร่ืองมือทางการเงิน) 

8.29ฎ.2 คาํอธบิายเชิงพรรณนาเกี่ยวกบัหลักประกนัที่กจิการถือครองไว้เพ่ือเป็นประกนัและ

การปรับเครดิตให้ดีขึ้นด้านอื่นๆ รวมทั้ง 

8.29ฎ.2.1 คาํอธบิายของลักษณะและคุณภาพของหลักประกนัที่กจิการถอืครองไว้ 

8.29ฎ.2.2 คาํอธบิายของการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสาํคัญในคุณภาพของหลักประกนั

หรือการปรับเครดิตให้ดีขึ้ นด้านอื่นๆ ที่เป็นผลมาจากการเสื่อมค่า 

หรือการเปล่ียนแปลงในนโยบายหลักประกนัของกจิการในระหว่างรอบ

ระยะเวลารายงาน และ 

8.29ฎ.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงินที่กจิการไม่ได้รับรู้ ค่าเผื่อผลขาดทุน 

เน่ืองจากมีหลักประกนั 

8.29ฎ.3 ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับหลักประกันที่กิจการถือครองไว้เพ่ือเป็นประกันและการ

ปรับเครดิตให้ดีขึ้นด้านอื่นๆ (เช่น มูลค่าหลักประกนัและการปรับเครดิตให้ดีขึ้นด้าน

อื่นๆ ที่ลดความเสี่ยงด้านเครดิต) สาํหรับสนิทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่าด้านเครดิต 

ณ วันที่รายงาน 

8.29ฏ กิจการต้องเปิดเผยยอดคงเหลือตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดจาํหน่ายระหว่าง

รอบระยะเวลารายงานและยังอยู่ภายใต้การบังคับให้ชาํระได้  
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ฐานะเปิดต่อความเสีย่งดา้นเครดิต 

8.29ฐ กิจการต้องเปิดเผยมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินและฐานะเปิดต่อความเสี่ยง 

ด้านเครดิตของภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือและสัญญาคํา้ประกันทางการเงิน โดยแยกตามระดับ

การจดัอันดับความเสีย่งดา้นเครดิต เพ่ือทาํให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินฐานะเปิดต่อ

ความเสี่ยงด้านเครดิตของกจิการและเข้าใจการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสาํคัญ

ของกจิการ โดยกจิการต้องเปิดเผยข้อมูลแยกตามประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินดังน้ี  

8.29ฐ.1 เคร่ืองมือทางการเงินที่ค่าเผื่อผลขาดทุนที่วัดมูลค่าด้วยจาํนวนเงินเท่ากบัผลขาดทุน

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า 

8.29ฐ.2 เคร่ืองมือทางการเงินที่ค่าเผื่อผลขาดทุนที่วัดมูลค่าด้วยจาํนวนเงินเท่ากบัผลขาดทุน

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นตลอดอายุ และที่เป็น 

8.29ฐ.2.1 เคร่ืองมือทางการเงินที่ความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสาํคัญ

ตั้ งแต่การรับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรก แต่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน         

ที่ด้อยค่าด้านเครดิต 

8.29ฐ.2.2 สินทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่าด้านเครดิต ณ วันที่รายงาน (แต่ไม่ใช่

สนิทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่ซ้ือหรือเร่ิมแรก) 

และ 

8.29ฐ.2.3 ลูกหน้ีการค้า สนิทรัพย์ตามสญัญา หรือลูกหน้ีตามสญัญาเช่าที่ค่าเผื่อ 

ผลขาดทุนวัดมูลค่าตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 5.5.16  

8.29ฐ.3 เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่ซ้ือ

หรือเร่ิมแรก 

8.29ฑ สาํหรับลูกหน้ีการค้า สนิทรัพย์ตามสญัญา และลูกหน้ีตามสญัญาเช่า ซ่ึงกจิการได้ถือปฏบิัติตาม

ย่อหน้าที่ 5.5.16 ข้อมูลที่แสดงตามย่อหน้าที่ 8.29ฐ อาจอ้างอิงกับวิธีเมทริกซ์ประมาณการ 

(provision matrix) (ดูย่อหน้าที่ ข5.5.35)  

8.30 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปน้ีตามประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน สาํหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงินภายใต้ขอบเขตของแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี แต่ไม่ได้ถอืปฏบิัติตามข้อกาํหนด

ของการด้อยค่าในแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี  

8.30.1 จํานวนเงินซ่ึงเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยไม่ต้องคาํนึงถึงหลักประกนัใดๆ ที่ถือครองอยู่

หรือการปรับเครดิตให้ดีขึ้นด้านอื่นๆ (เช่น ข้อตกลงหักกลบ ซ่ึงไม่เข้าเง่ือนไขของ

การหักกลบตามที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการ

เคร่ืองมือทางการเงิน) การเปิดเผยข้อมูลน้ีไม่ได้กําหนดสําหรับเคร่ืองมือ          

ทางการเงินซ่ึงมูลค่าตามบัญชีเป็นตัวแทนที่ดีที่สดุของฐานะเปิดสงูสดุต่อความเสี่ยง

ด้านเครดิต 

8.30.2 คาํอธิบายของหลักประกันที่กิจการถือครองไว้เพ่ือเป็นประกันและการปรับเครดิต

ให้ดีขึ้ นด้านอื่นๆ และผลกระทบทางการเงินของรายการดังกล่าว (เช่น มูลค่า
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หลักประกันและการปรับเครดิตให้ดีขึ้ นด้านอื่นๆ ที่ลดความเสี่ยงด้านเครดิต)     

โดยคํานึงถึงจํานวนเงินที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยง   

ด้านเครดิต (ตามที่เปิดเผยในย่อหน้าที่ 8.30.1 หรือแสดงด้วยมูลค่าตามบัญชีของ

เคร่ืองมือทางการเงิน) 

 

หลกัประกันและการปรับเครดิตใหด้ีข้ึนดา้นอ่ืนๆ ทีไ่ดรั้บ 

8.31 ในกรณีที่กจิการได้รับสนิทรัพย์ทางการเงินหรือสนิทรัพย์ที่ไม่ใช่สนิทรัพย์ทางการเงินในระหว่าง

รอบระยะเวลารายงาน จากการเข้าเป็นเจ้าของหลักประกันที่ถือครองเป็นประกันหรือเรียกร้อง

การปรับเครดิตให้ดีขึ้นด้านอื่นๆ (เช่น การคํา้ประกนั) และสนิทรัพย์ดังกล่าวเข้าเง่ือนไขการรับรู้

รายการตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

ต่อไปน้ี สาํหรับสนิทรัพย์ที่กจิการถอืครองไว้ ณ วันที่รายงาน  

8.31.1 ลักษณะและมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ และ 

8.31.2 นโยบายของกิจการในการจําหน่ายหรือการใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานจาก

สนิทรัพย์ หากสนิทรัพย์เหล่าน้ันไม่สามารถจะเปล่ียนเป็นเงินสดได้ทนัท ี

 

ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 

8.32 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ี  

8.32.1 การวิเคราะห์ระยะเวลาครบกาํหนดสาํหรับหน้ีสนิทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ ์(รวมถึง

สัญญาคํ้าประกันทางการเงินที่ออก) โดยแสดงระยะเวลาครบกําหนดคงเหลือ     

ตามสญัญา 

8.32.2 การวิเคราะห์ระยะเวลาครบกาํหนดสาํหรับหน้ีสนิทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์ โดยต้อง

รวมระยะเวลาครบกําหนดคงเหลือตามสัญญา สาํหรับหน้ีสินทางการเงินที่ เป็น

อนุพันธ์เหล่าน้ัน ซ่ึงระยะเวลาครบกาํหนดตามสัญญามีความจาํเป็นในการทาํความ

เข้าใจจังหวะเวลาของกระแสเงินสด (ดูย่อหน้าที่ ค10ข) 

8.32.3 คาํอธิบายถึงการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกิจการซ่ึงมีอยู่เป็นปกติวิสัย

ในย่อหน้าที่ 8.32.1 และ 8.32.2  

 

ความเสีย่งดา้นตลาด 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

8.33 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปน้ี เว้นแต่จะถอืปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 8.34  

8.33.1 วิเคราะห์ความอ่อนไหวสาํหรับความเสี่ยงด้านตลาดแต่ละประเภทที่กิจการมีอยู่  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยแสดงถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของ    
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ตัวแปรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องที่มีต่อกาํไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้าของของกจิการ  

ที่เป็นไปได้อย่างมีเหตุผล ณ วันน้ัน 

8.33.2 วิธแีละข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทาํการวิเคราะห์ความอ่อนไหว และ 

8.33.3 การเปล่ียนแปลงวิธีและข้อสมมติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากรอบระยะเวลา

รายงานก่อน รวมถงึเหตุผลของการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

8.34 หากกิจการจัดทาํการวิเคราะห์ความอ่อนไหว เช่น มูลค่าของความเสี่ยง (Value-At-Risk) ซ่ึง

สะท้อนถึงการพ่ึงพาอาศัยกันระหว่างตัวแปรความเสี่ยง (เช่น อัตราดอกเบี้ ยและอัตรา

แลกเปล่ียน) และกิจการใช้การวิเคราะห์ความอ่อนไหวดังกล่าวในการบริหารความเสี่ยงทาง

การเงิน กิจการสามารถใช้การวิเคราะห์ความอ่อนไหวดังกล่าวเปิดเผยแทนการวิเคราะห์ที่

กาํหนดในย่อหน้าที่ 8.33 นอกจากน้ี กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ี  

 8.34.1 คําอธิบายถึงวิธีที่ใช้ในการจัดทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหว และคําอธิบายถึง

พารามิเตอร์หลักและข้อสมมติหลักสาํหรับข้อมูลที่แสดง และ 

 8.34.2 คําอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของวิธีที่ใช้และข้อจํากัดที่อาจทําให้ข้อมูลไม่สะท้อน 

อย่างเตม็ที่ถงึมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง 

 

การเปิดเผยขอ้มลูความเสีย่งดา้นตลาดอ่ืน 

8.35 ในกรณีที่การวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 8.33 หรือ 8.34 ไม่เป็นตัวแทน

ของความเสี่ยงซ่ึงมีอยู่เป็นปกติวิสัยในเคร่ืองมือทางการเงิน (เช่น เน่ืองจากฐานะเปิดสิ้นปีไม่

สะท้อนฐานะเปิดระหว่างปี) กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงและเหตุผลที่ท ําให้เช่ือได้ว่า         

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวดังกล่าวไม่เป็นตัวแทน  

 

การโอนสินทรพัยท์างการเงิน 

8.35ก ข้อกาํหนดการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 8.35ข ถึง 8.35ซ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนสินทรัพย์

ทางการเงินเสริมข้อกาํหนดการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี กจิการต้อง

นําเสนอการเปิดเผยข้อมูลที่กําหนดในย่อหน้าที่ 8.35ข ถึง 8.35ซ ในหมายเหตุประกอบ         

งบการเงิน กจิการต้องแสดงการเปิดเผยข้อมูลที่กาํหนดสาํหรับสนิทรัพย์ทางการเงินที่โอนทั้งหมด 

ซ่ึงไม่ได้ตัดรายการและสาํหรับความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองใดๆ ที่ปรากฏอยู่ ณ วันที่รายงานของ

สนิทรัพย์ที่โอน โดยไม่คาํนึงว่ารายการโอนที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเกดิขึ้นเม่ือใด เพ่ือวัตถุประสงค์ใน

การถือปฏบิัติตามข้อกาํหนดการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าเหล่าน้ัน กจิการโอนสนิทรัพย์ทางการเงิน

ทั้งหมดหรือบางส่วน (สนิทรัพย์ทางการเงินที่โอน) กต่็อเม่ือกจิการ  

8.35ก.1 โอนสทิธติามสญัญาที่จะได้รับกระแสเงินสดของสนิทรัพย์ทางการเงินน้ัน หรือ 

8.35ก.2 ยังคงไว้ซ่ึงสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน แต่

ยอมรับภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องจ่ายกระแสเงินสดให้แก่ผู้รับคนใดคนหน่ึง

หรือหลายคนตามข้อตกลงน้ัน 
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8.35ข กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลที่ทาํให้ผู้ใช้งบการเงินของกจิการ  

8.35ข.1 เข้าใจความสมัพันธร์ะหว่างสนิทรัพย์ทางการเงินที่โอน ซ่ึงไม่ได้ตัดรายการทั้งจาํนวน

และหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง และ 

8.35ข.2 สามารถประเมินลักษณะและความเสี่ยงเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองของ

กจิการในสนิทรัพย์ทางการเงินที่ได้ตัดรายการ 

8.35ค เพ่ือวัตถุประสงค์ในการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 42จ ถึง 42ซ  

หากในการโอนสนิทรัพย์ทางการเงิน กจิการยังคงไว้ซ่ึงสทิธหิรือภาระผูกพันตามสญัญาใดๆ ซ่ึงมี

อยู่เป็นปกติวิสัยในสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนหรือได้รับสิทธิหรือภาระผูกพันตามสัญญาใหม่

ใดๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินที่โอน ให้ถือว่ากิจการมีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองใน

สนิทรัพย์ทางการเงินที่โอน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการถอืปฏบิัติตามข้อกาํหนดการเปิดเผยข้อมูลใน

ย่อหน้าที่ 8.35จ ถงึ 8.35ซ รายการดังต่อไปน้ีไม่เข้าข่ายเป็นความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง  

8.35ค.1 การรับรองและการรับประกันตามปกติเกี่ยวกับการโอนที่ฉ้อฉล และแนวคิดของ

ความสมเหตุสมผล ความสจุริตใจและการตกลงอย่างเที่ยงธรรมที่ทาํให้การโอนเป็น

โมฆะ ซ่ึงเป็นผลมาจากการดาํเนินการตามกฎหมาย 

8.35ค.2 สัญญาฟอร์เวิร์ด สิทธิเลือก และสัญญาอื่นที่จะทาํให้ได้สินทรัพย์ทางการเงินที่โอน

กลับมาซ่ึงราคาตามสัญญา (หรือราคาใช้สิทธิ) เป็นมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์    

ทางการเงินที่โอน หรือ 

8.35ค.3 ข้อตกลงที่กิจการยังคงไว้ซ่ึงสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์ 

ทางการเงิน แต่ยอมรับภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องจ่ายกระแสเงินสดให้แก่

กจิการใดกจิการหน่ึงหรือหลายกจิการ และเป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 3.2.5.1 

ถงึ 3.2.5.3   
 

 

สินทรพัยท์างการเงินทีโ่อนโดยไม่ตดัรายการทั้งจํานวน 

8.35ง กิจการอาจโอนสินทรัพย์ทางการเงินในลักษณะที่บางส่วนหรือทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ที่โอนไม่เข้าเง่ือนไขการตัดรายการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 8.35ข.1 

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลในแต่ละวันที่รายงานตามประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินที่โอน       

ที่ไม่ตัดรายการทั้งจาํนวนดังน้ี  

8.35ง.1 ลักษณะของสนิทรัพย์ที่โอน 

8.35ง.2 ลักษณะของความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่กจิการเปิดรับ 

8.35ง.3 คาํอธิบายถึงลักษณะของความสมัพันธ์ระหว่างสนิทรัพย์ที่โอนและหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง 

รวมถงึข้อจาํกดัที่เกดิขึ้นจากการโอนในการใช้สนิทรัพย์ที่โอนน้ันของกจิการที่รายงาน 

8.35ง.4  ตารางการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ โอน มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินที่

เกี่ยวข้องและฐานะสุทธิ (ความแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอน

และหน้ีสินที่ เกี่ยวข้อง) เม่ือคู่สัญญาของหน้ีสินที่ เกี่ยวข้องมีสิทธิไล่เบี้ ยเพียงแค่

สนิทรัพย์ที่โอน 
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8.35ง.5  มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่โอนและหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่กิจการยังคงรับรู้

สนิทรัพย์ที่โอนทั้งหมด 

8.35ง.6 มูลค่าตามบัญชีรวมของสินทรัพย์เดิมก่อนการโอน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่

กิจการยังคงรับรู้  และมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่กิจการยังคง

รับรู้ สินทรัพย์ภายใต้ขอบเขตของความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง (ดูย่อหน้าที่ 3.2.6.3.2 

และ 3.2.16) 

 

สินทรพัยท์างการเงินทีโ่อนโดยตดัรายการทั้งจํานวน 

8.35จ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ําหนดในย่อหน้าที่ 8.35ข.2 เม่ือกิจการตัดรายการสินทรัพย์ 

ทางการเงินที่โอนทั้งจาํนวน (ดูย่อหน้าที่ 3.2.6.1 และ 3.2.6.3.1) แต่ยังคงมีความเกี่ยวข้อง

อย่างต่อเน่ืองในสินทรัพย์เหล่าน้ัน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลขั้นตํ่าดังต่อไปน้ีโดยแยกตาม

ประเภทของความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองในแต่ละวันที่รายงาน  

8.35จ.1 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินที่รับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ 

ซ่ึงแสดงถึงความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองในสนิทรัพย์ทางการเงินที่ได้ตัดรายการของ

กิจการ และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ รับรู้ แยกเป็นรายการ          

รายบรรทดั 

8.35จ.2 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง 

ในสนิทรัพย์ทางการเงินที่ได้ตัดรายการของกจิการ 

8.35จ.3  จาํนวนเงินซ่ึงเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดถึงฐานะเปิดสูงสุดของกิจการต่อผลขาดทุนจาก 

ความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองในสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้ตัดรายการ และข้อมูลที่

แสดงถงึวิธกีารในการกาํหนดฐานะเปิดสงูสดุต่อผลขาดทุน 

8.35จ.4 กระแสเงินสดออกที่ไม่คิดลดซ่ึงจําเป็นหรืออาจจําเป็นต้องใช้ซ้ือคืนสินทรัพย์       

ทางการเงินที่ได้ตัดรายการ (เช่น ราคาใช้สิทธิของข้อตกลงสิทธิเลือก) หรือจาํนวน

อื่นซ่ึงจะชําระให้ผู้รับโอนสินทรัพย์ที่โอน หากกระแสเงินสดออกมีความผันแปร 

จาํนวนเงินที่เปิดเผยต้องขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขที่ปรากฏในแต่ละวันที่รายงาน 

8.35จ.5 การวิเคราะห์ระยะเวลาครบกาํหนดของกระแสเงินสดออกที่ไม่คิดลดซ่ึงจาํเป็น หรือ

อาจจาํเป็นต้องใช้ซ้ือคืนสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้ตัดรายการหรือจาํนวนอื่นซ่ึงจะ

ชาํระให้ผู้รับโอนสนิทรัพย์ที่โอน กจิการต้องแสดงระยะเวลาครบกาํหนดคงเหลือตาม

สญัญาของความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองของกจิการ 

8.35จ.6 ข้อมูลเชิงคุณภาพซ่ึงอธบิายและสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณตามที่กาํหนด

ในย่อหน้าที่ 8.35จ.1 ถงึ 8.35จ.5 

8.35ฉ หากกิจการมีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองมากกว่าหน่ึงประเภทในสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้ 

ตัดรายการ กิจการอาจรวมข้อมูลตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 8.35จ ที่เกี่ยวกับสนิทรัพย์น้ันและ

รายงานสนิทรัพย์น้ันภายใต้ความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองเพียงประเภทเดียว  
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8.35ช นอกจากน้ี กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองแต่ละประเภทดังน้ี  

8.35ช.1 ผลกาํไรหรือขาดทุนที่รับรู้ ณ วันที่โอนสนิทรัพย์ 

8.35ช.2 รายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู้ จากความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองในสินทรัพย์ทางการเงิน 

ที่ได้ตัดรายการของกิจการทั้งในรอบระยะเวลารายงานและมูลค่าสะสม (เช่น  

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ)์ 

8.35ช.3 หากจํานวนเงินรวมของสิ่ งตอบแทนที่ ได้ รับจากการโอน (ซ่ึงเข้าเง่ือนไขของการตัด    

รายการ) ในรอบระยะเวลารายงาน ไม่กระจายอย่างสมํ่าเสมอตลอดรอบระยะเวลา

รายงาน (เช่น หากจํานวนเงินรวมเกือบทั้งหมดของการโอนเกิดขึ้ น ณ วันใกล้ๆ    

สิ้นรอบระยะเวลารายงาน) 

8.35ช.3.1 เวลาที่เกิดการโอนที่มีจาํนวนเงินสูงที่สุดเกิดขึ้นภายในรอบระยะเวลา

รายงาน (เช่น 5 วันสดุท้ายก่อนวันสิ้นสดุรอบระยะเวลารายงาน) 

 8.35ช.3.2 จาํนวนเงินที่รับรู้  (เช่น ผลกาํไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้อง) จากการโอน 

ที่เกดิขึ้นในช่วงเวลาน้ันของรอบระยะเวลารายงาน และ 

 8.35ช.3.3 จาํนวนเงินรวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการโอนที่เกดิขึ้นในช่วงเวลา

น้ันของรอบระยะเวลารายงาน 

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลสาํหรับแต่ละรอบระยะเวลารายงานที่มีการนําเสนองบกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ 

   

ขอ้มูลเพิม่เติม 

8.35ซ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลอื่นเพ่ิมเติมที่กิจการพิจารณาว่ามีความจําเป็นที่จะทําให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 8.35ข  

 

การใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี้ มาถอืปฏิบติัเป็นครั้งแรก  

8.35ฌ การเปล่ียนแปลงมูลค่าตามบัญชีที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในการวัดมูลค่าซ่ึงเกี่ยวข้องกับการ

ปฏบิัติในช่วงเปล่ียนแปลงของแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี  

การเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าน้ีไม่จาํเป็นต้องถือปฏบิัติหลังจากรอบระยะเวลารายงานประจาํปีที่

กจิการได้ถือปฏบิัติเป็นคร้ังแรก ตามข้อกาํหนดการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสาํหรับ

สนิทรัพย์ทางการเงินในแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี  

8.35ญ ณ วันที่ถือปฏบิัติเป็นคร้ังแรกตามหมวดที่ 5.5 ของแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี กจิการต้อง

เปิดเผยข้อมูลเพ่ือช่วยให้สามารถกระทบยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานของ      

ค่าเผื่อหน้ีสงสัญจะสูญตามที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เร่ือง หน้ีสงสัยจะสูญ

และหน้ีสญู ค่าเผื่อการด้อยค่าตามที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรงุ 2559) 

เร่ือง การบัญชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน และประมาณการหน้ีสินตามที่

กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น และ



แนวปฏบิตัิทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับธุรกจิประกนัภัย 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 8/2563 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ ์2563                                   90 

 

สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น กับยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลารายงานของค่าเผื่อผล

ขาดทุนตามที่กาํหนดในแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี สาํหรับสนิทรัพย์ทางการเงิน กจิการต้อง

เปิดเผยข้อมูลตามประเภทการวัดมูลค่าสนิทรัพย์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามที่กาํหนดในมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) และแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี และต้องแยกแสดง

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงประเภทการวัดมูลค่าที่มีต่อค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันน้ัน  

8.35ฎ ในรอบระยะเวลารายงานที่มีการใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก 

กิจการไม่จําเป็นต้องเปิดเผยจํานวนเงินของรายการรายบรรทัดที่จะรายงานตามข้อกําหนด        

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า (รวมถึงข้อกาํหนดที่เกี่ยวข้องกบัการวัดมูลค่าด้วยราคา

ทุนตัดจาํหน่ายของสนิทรัพย์ทางการเงินและการด้อยค่าตามหัวข้อที่ 5.4 และ 5.5) ของ  

8.35ฎ.1 แนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ีสาํหรับรอบระยะเวลารายงานก่อนๆ  

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

ในตราสารหน้ีและตราสารทุน สาํหรับรอบระยะเวลารายงานปัจจุบัน 

8.35ฏ หากกิจการเลือกใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป (แทนวิธีปรับงบการเงินย้อนหลัง) การคํานวณ

อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงสาํหรับสัญญาที่เกิดขึ้ นก่อนวันแรกที่มีการถือปฏิบัติโดยคํานวณจาก

กระแสเงินสดนับตั้ งแต่วันแรกที่มีการถือปฏิบัติ และการเลือกใช้นโยบายการบัญชีป้องกัน   

ความเสี่ยงโดยถือปฏบิัติตามแนวปฏบิัติที่ใช้อยู่ต่อไป ตามที่กาํหนดในแนวปฏบิัติทางการบัญชี

ฉบับน้ี ให้กจิการเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว นอกจากน้ี หากกจิการเลือกรับรู้ผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธเีส้นตรงภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่

นําแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีมาใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา

รายงานเกี่ยวกับ (1) จํานวนผลขาดทุนที่ยังไม่ได้รับรู้  และ (2) จํานวนผลขาดทุนที่รับรู้ ใน   

รอบระยะเวลารายงานปัจจุบัน 

 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

8.36 สาํหรับงบการเงินประจาํปีที่กิจการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก 

กจิการไม่จาํเป็นต้องแสดงข้อมูลเปรียบเทยีบสาํหรับการเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 

8.25 ถงึ 8.35 ซ่ึงเกี่ยวกบัลักษณะและระดับของความเสี่ยงที่เกดิขึ้นจากเคร่ืองมือทางการเงิน  
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ภาคผนวก ก 

คํานยิาม 

ภาคผนวกน้ีเป็นสว่นหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เงินลงทุน สินทรพัยที์กิ่จการมีไวเ้พือ่เพิม่ความมัง่คัง่ใหก้บักิจการ ไม่ว่าจะอยู่ในรูป

ของส่วนแบ่งที่จะไดร้บั (เช่น ดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล) ในรูป

ของราคาที่เพิ่มข้ึน หรือในรูปของประโยชนอ์ย่างอ่ืนที่กิจการไดร้บั  

(เช่น ประโยชนที์่ไดร้บัจากความสมัพนัธท์างการคา้) รายการต่อไปนี้

ไม่ถอืเป็นเงินลงทุน  

ก) 

 

ข) 

 

 

ค)   

สินคา้คงเหลือ ตามที่นิยามไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 2 

เรือ่ง สินคา้คงเหลือ  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  

ตามที่นิยามไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ ์  

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตามที่นิยามไว้ในมาตรฐาน  

การบญัชี ฉบบัที ่40 เรือ่ง อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

หลกัทรพัยเ์พือ่คา้ เงินลงทุนในตราสารหนี้ ทุกชนิดหรือตราสารทุนในความตอ้งการของ

ตลาดที่กิจการถือไวโ้ดยมีวตัถุประสงคห์ลกัที่จะขายในอนาคตอนัใกล ้

ทําใหกิ้จการถือหลกัทรพัยน์ ั้นไวเ้ป็นระยะเวลาสั้นๆ เพือ่หากําไรจากการ

เปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรพัย ์ดงันั้น หลกัทรพัยเ์พื่อคา้จึงมีอตัรา

การหมุนเวียนสูง  

 

หลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย เงินลงทุนในตราสารหนี้ ทุกชนิดหรือตราสารทุนในความตอ้งการของ

ตลาดซ่ึงไม่ถือเป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ และในขณะเดียวกนัไม่ถือเป็น  

ตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบกําหนดหรือเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ  

บริษทัร่วม การร่วมคา้  

 

ตราสารหนี้ ทีจ่ะถอืจน

ครบกําหนด 

เงินลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารหนี้ ที่กิจการมีความตั้งใจแน่วแน่

และมีความสามารถทีจ่ะถอืไวจ้นครบกําหนดไถ่ถอน  

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่

คาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 

เดือนขา้งหนา้ 

สัดส่วนของผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุซ่ึงเป็น 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตจากเหตุการณ์ปฏิบัติผิดสัญญาของเคร่ืองมือทาง

การเงินที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกดิขึ้นภายใน 12 เดือนหลังจากวันที่รายงาน 

  



แนวปฏบิตัิทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับธุรกจิประกนัภัย 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 8/2563 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ ์2563                                   92 

 

ราคาทุนตดัจําหน่ายของ

สินทรพัยท์างการเงินหรือ

หนี้ สินทางการเงิน 

มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินที่รับรู้ เม่ือเร่ิมแรก  

หักด้วยการจ่ายชาํระคืนเงินต้น บวกหรือหักค่าตัดจาํหน่ายสะสมที่คาํนวณ

โดยใช้วิธีดอกเบี้ ยที่แทจ้ริง ซ่ึงเกิดจากผลต่างระหว่างมูลค่าที่รับรู้ รายการ

เม่ือเร่ิมแรกและมูลค่า ณ วันที่ครบกําหนด และปรับปรุงด้วยค่าเผื่อ  

ผลขาดทุนสาํหรับกรณขีองสนิทรัพย์ทางการเงิน 

  

สินทรพัยที์เ่กิดจากสญัญา สิทธิเรียกร้องที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้

จากสญัญาทีท่ํากบัลูกคา้ กาํหนดให้ปฏิบัติตามเกณฑ์การรับรู้ และการวัด

มูลค่าผลกาํไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่าของแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี 

  

สินทรพัยท์างการเงินทีมี่ 

การดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

สินทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเกิดเหตุการณ์ ใด

เหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ที่ทาํให้เกิดผลกระทบต่อประมาณการ

กระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยหลักฐานที่แสดงว่า

สนิทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตครอบคลุมถงึข้อมูลที่สงัเกตได้

จากเหตุการณด์ังต่อไปน้ี 

(ก) การประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัยสาํคัญของผู้ออกหรือผู้กู้ 

(ข) การละเมิดสัญญา เช่น การปฏิบัติผิดสัญญาหรือการคา้งชําระเกิน

กําหนด 

(ค) ผู้ให้กู้ผ่อนปรนเง่ือนไขแก่ผู้กู้ที่มีปัญหาทางการเงินเน่ืองจากเศรษฐกิจ 

หรือเง่ือนไขตามสัญญา ซ่ึงผู้ให้กู้จะไม่พิจารณาผ่อนปรนให้ในกรณี

อื่น ๆ 

(ง) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ผู้กู้จะล้มละลายหรือปรับโครงสร้าง 

ทางการเงิน 

(จ) การล่มสลายของตลาดซ้ือขายคล่องของสินทรัพย์ทางการเงิน

เน่ืองจากประสบปัญหาทางการเงิน หรือ 

(ฉ) การซ้ือหรือการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาที่มีส่วนลด

จาํนวนมากซ่ึงสะท้อนถงึผลขาดทุนดา้นเครดิตที่เกดิขึ้น  

ในบางคร้ังอาจไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นผลจากเหตุการณ์ใดที่ ส่งผลให้

สนิทรัพย์มีการด้อยค่าด้านเครดิต แต่อาจเกิดจากผลกระทบของเหตุการณ์

หลายเหตุการณร์วมกนั 

  

ผลขาดทุนดา้นเครดิต ผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดซ่ึงกิจการต้องได้รับและ

กระแสเงินสดทั้งหมดซ่ึงกจิการคาดว่าจะได้รับ (น่ันคือ จาํนวนเงินที่คาดว่า

จะไม่ได้รับทั้งหมด) คิดลดด้วยอตัราดอกเบี้ ยที่แทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรก (หรือ

อตัราดอกเบี้ ยที่แทจ้ริงปรบัดว้ยความเสี่ยงดา้นเครดิตสาํหรับสินทรพัย์

ทางการเงินที่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเมื่อซ้ือหรือเมื่อกําเนิด) กิจการ
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ต้องประมาณกระแสเงินสดโดยพิจารณาถึงเง่ือนไขตามสัญญาทั้งหมดของ

เคร่ืองมือทางการเงิน (ตัวอย่างเช่น การชาํระเงินก่อนครบกาํหนด การขยาย

ระยะเวลา สิทธิเลือกที่จะซ้ือ และสิทธิเลือกที่ มีลักษณะคล้ายคลึงกัน)  

ตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินที่คาดไว้น้ัน กระแสเงินสดที่พิจารณา

ต้องรวมถึงกระแสเงินสดที่ได้มาจากการขายหลักประกันที่ถือไว้หรือส่วน

ปรับปรุงด้านเครดิตอื่นๆ ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของเงื่อนไขตามสญัญา โดยมี 

ข้อสนันิษฐานว่าอายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือทางการเงินสามารถประมาณการ

ได้อย่างน่าเช่ือถือ อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ไม่สามารถประมาณการอายุของ

เคร่ืองมือทางการเงินได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องใช้อายุคงเหลือตาม

สญัญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงกรณดีังกล่าวยากที่จะเกดิขึ้น 

  

อตัราดอกเบี้ ยที่แทจ้ริง

ปรบัดว้ยความเสีย่งดา้น

เครดิต 

อตัราที่ใช้ในการคิดลดประมาณการเงินสดจ่ายหรือรับในอนาคตตลอดอายุ

ของสินทรัพย์ทางการเงินที่คาดไว้ เพ่ือให้ได้ราคาทุนตัดจําหน่ายของ

สินทรพัยท์างการเงินที่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเมื่อซ้ือหรือเมื่อกําเนิด 

ในการคาํนวณอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงปรับด้วยความเสี่ยงด้านเครดิต กจิการ

ต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับโดยพิจารณาเง่ือนไขของ

สัญญาทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน (ตัวอย่างเช่น การชําระเงินก่อน

ครบกําหนด การขยายระยะเวลา สิทธิเลือกที่จะซ้ือ  และสิทธิเลือกที่ มี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน) และผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน  

โดยการคาํนวณให้รวมถงึค่าธรรมเนียมและต้นทุนในการรับและจ่ายทั้งหมด

ระหว่างคู่สัญญาตามสัญญา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริง  

(ดูย่อหน้าที่ ข5.4.1 ถงึ ข5.4.3) ตน้ทุนการทํารายการ และส่วนเกนิมูลค่า

หรือส่วนลดมูลค่าอื่นๆ ทั้งหมด โดยมีข้อสันนิษฐานว่ากระแสเงินสดและ

อายุที่คาดไว้ของกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

สามารถประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือ อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ไม่สามารถ

ประมาณกระแสเงินสดหรืออายุคงเหลือของเค ร่ืองมือทางการเงิน  

(หรือกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงิน) ได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องใช้

กระแสเงินสดตามสัญญาตลอดอายุสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน 

(หรือกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน) ซ่ึงกรณดีังกล่าวยากจะเกดิขึ้น 

  

การตดัรายการ การตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงินที่ได้เคยรับรู้ออก

จากงบแสดงฐานะการเงินของกจิการ 

  

อนุพนัธ ์ เคร่ืองมือทางการเงินหรือสัญญาอื่นภายใต้ขอบเขตของแนวปฏิบัติ   

ทางการบัญชีฉบับน้ี ที่มีลักษณะทั้งสามข้อดังต่อไปน้ี 

(ก) มูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินเปล่ียนแปลงไปตามการเปล่ียนแปลง
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ของตัวแปรที่ระบุไว้ เช่น อัตราดอกเบี้ ย ราคาของเคร่ืองมือทางการเงิน  

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีราคา

หรือดัชนีอัตรา อันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตหรือดัชนีความ

น่าเช่ือถอืด้านเครดิต หรือตัวแปรอื่น โดยมีเง่ือนไขว่ากรณขีองตัวแปร

ที่ไม่ใช่ตัวแปรทางการเงิน ตัวแปรน้ันไม่ใช่ตัวแปรที่เฉพาะเจาะจงกับ

คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง (บางคร้ังเรียกว่า รายการอ้างองิ) 

(ข) ไม่มีการจ่ายเงินลงทุนสุทธิเม่ือเร่ิมแรก หรือจ่ายด้วยจํานวนเพียง

เล็กน้อยเม่ือเทียบกับสัญญาประเภทอื่นซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงของ

มูลค่าในลักษณะเดียวกนัต่อการเปล่ียนแปลงของปัจจัยตลาด  

(ค) การรับหรือจ่ายชาํระจะกระทาํในอนาคต 

  

เงินปันผล การจัดสรรกาํไรให้กับผู้ถือตราสารทุนตามสัดส่วนการถือครองเงินทุนใน  

แต่ละประเภท 

  

วิธีดอกเบี้ ยทีแ่ทจ้ริง วิธีที่ใช้ในการคาํนวณราคาทุนตดัจําหน่ายของสินทรพัยท์างการเงินหรือ

หนี้ สินทางการเงิน และมีการปันส่วนและรับรู้ดอกเบี้ ยรับหรือดอกเบี้ ยจ่าย

ในกาํไรหรือขาดทุนตลอดช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง 

  

อตัราดอกเบี้ ยทีแ่ทจ้ริง 

 

อัตราที่ใช้ในการคิดลดประมาณการเงินสดจ่ายหรือรับในอนาคตตลอดอายุ 

ที่คาดไว้ของสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงินเพ่ือให้ได้มูลค่าตาม

บญัชีขั้นตน้ของสินทรพัยท์างการเงิน หรือราคาทุนตดัจําหน่ายของหนี้ สิน

ทางการเงิน ในการคาํนวณอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริง กิจการต้องประมาณการ

กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับโดยพิจารณาเง่ือนไขของสัญญาทั้งหมดของ

เคร่ืองมือทางการเงินน้ัน (ตัวอย่างเช่น การชําระเงินก่อนครบกําหนดการ  

ขยายระยะเวลา สิทธิเลือกที่จะซ้ือ และสิทธิเลือกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน)  

แต่ต้องไม่พิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน โดยการ

คํานวณน้ีให้รวมถึงค่าธรรมเนียมและต้นทุนในการรับและจ่ายทั้งหมด

ระหว่างคู่สัญญาตามสัญญา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริง  

(ดูย่อหน้าที่ ข5.4.1 ถึง ข5.4.3) ตน้ทุนการทํารายการ และส่วนเกินหรือ

ส่วนลดมูลค่าอื่นๆ ทั้งหมด โดยมีข้อสันนิษฐานว่ากระแสเงินสดและอายุที่

คาดไว้ของกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันสามารถ

ประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือ อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ไม่สามารถประมาณ

การกระแสเงินสดหรืออายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือทางการเงิน (หรือกลุ่มของ

เคร่ืองมือทางการเงิน) ได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องใช้กระแสเงินสดตาม

สัญญาตลอดอายุสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน (หรือกลุ่มของ

เคร่ืองมือทางการเงินน้ัน) ซ่ึงกรณดีังกล่าวยากย่ิงที่จะเกดิขึ้น 
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ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่

คาดว่าจะเกิดข้ึน 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่ถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักจากความเสี่ยงของการปฏบิัติ 

ผดิสญัญาที่อาจจะเกดิขึ้น 

  

สัญญาค้ํ าประกันทาง

การเงิน 

สัญญาที่กาํหนดให้ผู้คํ้าประกันตามสัญญาต้องจ่ายชดเชยให้แก่ผู้ที่ได้รับ 

การคํ้าประกันสําหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้ นหากลูกหน้ีที่ระบุไว้ใน

สญัญาไม่สามารถจ่ายชาํระเงินเม่ือครบกาํหนดตามเงื่อนไขเมื่อเร่ิมแรกหรือ

เง่ือนไขที่เปล่ียนแปลงของตราสารหน้ี 

  

หนี้ สินทางการเงินที่ ว ัด

มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไรหรือขาดทุน 

หน้ีสนิทางการเงินที่เข้าเง่ือนไขอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 

(ก) มีลักษณะตรงตามคาํนิยามของการถอืไวเ้พือ่คา้ 

(ข) ณ วันที่ รับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรก หรือวันที่เกิดรายการ กิจการได้เลือก

กาํหนดให้หน้ีสนิทางการเงินน้ันวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุนตามที่ได้กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 4.2.2 หรือ 4.3.4 

(ค) เป็นการเลือกกาํหนดให้รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกหรือในภายหลังด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนตามย่อหน้าที่ 6.7.1 

  

สญัญาผูกมดั ข้อตกลงผูกมัดที่จะแลกเปล่ียนทรัพยากรตามจาํนวนและราคาที่กาํหนดไว้  

ณ วันใดวันหน่ึงหรือหลายวันที่กาํหนดไว้ในอนาคต 

  

รายการทีค่าดการณ ์ รายการที่ไม่มีข้อผูกมัดแต่คาดว่าจะเกดิขึ้นในอนาคต 

  

มูลค่าตามบัญชีขั้ นต้น

ของสินทรพัยท์างการเงิน 

ราคาทุนตดัจําหน่ายของสินทรพัยท์างการเงิน ก่อนที่จะมีการปรับปรุง 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน 

  

อตัราส่วนการป้องกนั

ความเสีย่ง 

ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและ

จาํนวนของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงในเร่ืองของการถ่วงนํ้าหนัก

เปรียบเทยีบ 

  

ผลกําไรหรือขาดทุนจาก

การดอ้ยค่า 

ผลกาํไรหรือขาดทุนที่รับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุนตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 

5.5.9 และกาํไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้ นเน่ืองจากการปฏิบัติตามข้อกาํหนด

เกี่ยวกบัการด้อยค่าที่กาํหนดไว้ในหมวดที่ 5.5 

  

ผลขาดทุนด้านเครดิต  

ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอด

อาย ุ

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ปฏิบัติผิดสัญญา  

ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกดิขึ้นตลอดอายของเคร่ืองมือทางการเงินที่คาดไว้ 

  

ค่าเผือ่ผลขาดทุน ค่าเผื่อสาํหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนของสินทรัพย์  
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ทางการเงินที่วัดมูลค่าตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 4.1.2 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 

และสินทรพัยที์่เกิดจากสญัญา มูลค่าการด้อยค่าสะสมสาํหรับสินทรัพย์  

ทางการเงินที่วัดมูลค่าตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 4.1.3 และประมาณการ

หน้ีสนิสาํหรับผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้นจากภาระผูกพันวงเงิน

สนิเช่ือ และสญัญาค้ําประกนัทางการเงิน 

  

ผลกําไรหรือขาดทุนจาก

การเปลีย่นแปลง 

จํานวนที่ เกิดขึ้ นจากการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีขั้นต้นของสินทรพัย ์ 

ทางการเงินเพ่ือให้สะท้อนกระแสเงินสดตามสัญญาที่ตกลงกันใหม่หรือ

เปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ โดยกิจการคํานวณมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของ

สนิทรัพย์ทางการเงินใหม่จากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการเงินสดรับหรือ

จ่ายชําระในอนาคตตลอดอายุที่คาดไว้ของสินทรัพย์ทางการเงินที่ มี  

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ ซ่ึงถูกคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยที่แทจ้ริง  

เม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย์ทางการเงิน (หรืออตัราดอกเบี้ ยที่แทจ้ริงปรบั

ดว้ยความเสี่ยงดา้นเครดิตเม่ือเร่ิมแรกสาํหรับสินทรพัยท์างการเงินที่มี

การดอ้ยค่าดา้นเครดิตเมื่อซ้ือหรือเมื่อกําเนิด) หรืออตัราดอกเบี้ ยที่แทจ้ริง  

ที่ปรับปรุงใหม่ เม่ือเข้าเง่ือนไขตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 6.5.10 ในการ

ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กิจการต้องพิจารณาเง่ือนไขตามสัญญาทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน 

(ตัวอย่างเช่น การชําระเงินก่อนครบกาํหนด สิทธิเลือกที่จะซ้ือ หรือสิทธิ

เลือกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนั) แต่ต้องไม่พิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตที่

คาดว่าจะเกิดข้ึน ยกเว้นสินทรพัยท์างการเงินที่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต

เมือ่ซ้ือหรือเมือ่กําเนิด กจิการต้องพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า

จะเกิดขึ้ นเม่ือเร่ิมแรกที่ถูกพิจารณารวมในการคํานวณอตัราดอกเบี้ ยที่

แทจ้ริงปรบัดว้ยความเสีย่งดา้นเครดิตเม่ือเร่ิมแรก 

  

การคา้งชําระเกินกําหนด สินทรัพย์ทางการเงินจะถือว่าค้างชาํระเกินกาํหนดเม่ือคู่สัญญาไม่จ่ายชาํระ

เม่ือถงึกาํหนดชาํระตามที่กาํหนดไว้ในสญัญา 

  

สินทรพัยท์างการเงินที่มี

การด้อยค่าด้านเครดิต

เมือ่ซ้ือหรือเมือ่กําเนดิ 

สินทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือกําเนิด ณ  

การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 

  

วนัที่จัดประเภทรายการ

ใหม่ 

วันแรกของรอบระยะเวลารายงานแรกหลังจากการเปล่ียนแปลงการจัดประเภท

สนิทรัพย์ทางการเงินใหม่ 

  

การซ้ือหรือการขายตาม การซ้ือหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินภายใต้สัญญาที่ มีเง่ือนไขการ  
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วิธีปกติ ส่งมอบสนิทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กาํหนดขึ้นจากหลักเกณฑห์รือวิธปีฏบิัติ

โดยทั่วไปของตลาดซ้ือขายที่พิจารณา 

  

ตน้ทุนการทํารายการ ต้นทุนส่วนเพ่ิมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซ้ือ การออกตราสาร หรือการ

จาํหน่ายสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน (ดูย่อหน้าที่ ข5.4.8) 

โดยต้นทุนส่วนเพ่ิมน้ีจะไม่เกิดขึ้ นถ้ากิจการไม่ซ้ือ ไม่ออกตราสาร หรือไม่

จาํหน่ายเคร่ืองมือทางการเงิน 

  

ความเสีย่งดา้นเครดิต 

 

 

ความเสี่ยงที่คู่สัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินฝ่ายหน่ึงจะทาํให้เกิดผลขาดทุน

ทางการเงินต่อคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงโดยการที่ไม่สามารถจ่ายชาํระภาระผูกพัน 

  

ระดับการจัดอันดับความ

เสีย่งดา้นเครดิต 

การจัดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิตซ่ึงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเสี่ยงจาก 

การผดิสญัญาที่เกดิขึ้นกบัเคร่ืองมือทางการเงิน  

 

ความเสีย่งดา้นสกุลเงิน 

 

 

ความเสี่ยงที่ มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือ 

ทางการเงินจะมีความผันผวนอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

  

ความเสี่ยงด้านอัตรา

ดอกเบี้ ย 

 

ความเสี่ยงที่ มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือ  

ทางการเงินจะมีความผันผวนอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

ดอกเบี้ยตลาด 

  

ความเสี่ยงด้านสภาพ

คล่อง 

ความเสี่ยงที่กจิการจะเผชิญกบัความยากลาํบากในการชาํระคืนภาระผูกพันที่  

เกี่ยวข้องกับหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงต้องชําระด้วยเงินสดหรือสินทรัพย์  

ทางการเงินอื่น 

เงินกูย้มื 

 

เงินกู้ยืมเป็นหน้ีสินทางการเงิน ที่นอกเหนือจากเจ้าหน้ีการค้าระยะสั้นซ่ึงมี

ระยะเวลาการจ่ายชาํระตามปกติ  

 

ความเสีย่งดา้นตลาด 

 

 

 

 

ความเสี่ยงที่ มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือ 

ทางการเงินจะมีความผันผวนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด 

ความเสี่ยงด้านตลาดประกอบด้วยความเสี่ยง 3 ประเภท ได้แก่ ความเสีย่ง

ดา้นสกุลเงิน ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบี้ ย และความเสีย่งดา้นราคาอ่ืน 

 

ความเสีย่งดา้นราคาอ่ืน  ความเสี่ยงที่ มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือ 

ทางการเงินจะมีความผันผวนอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคา

ตลาด (นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงที่เกิดจากความเสี่ยงดา้นอตัรา
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ดอกเบี้ ยหรือความเสี่ยงดา้นสกุลเงิน) การเปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจมี

สาเหตุมาจากปัจจัยเฉพาะกับเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละประเภท หรือกับ  

ผู้ออกเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน หรือปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนัซ่ึงมีการซ้ือขายอยู่ในตลาด  

 

คํานิยามของคําศัพท์ต่อไปน้ีได้กําหนดอยู่ในย่อหน้าที่  11 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  32  

เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน ภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม หรือภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า และได้นาํมาใช้ในแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ีโดยมีความหมาย

เช่นเดียวกบัที่ระบุไว้ในมาตรฐานมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 ภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 13 หรือภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15  

� ตราสารทุน 

� มูลค่ายุติธรรม 

� สนิทรัพย์ทางการเงิน 

� เคร่ืองมือทางการเงิน 

� หน้ีสนิทางการเงิน  

� ราคาของรายการ 
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ภาคผนวก ข 

แนวทางปฏิบติั 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นสว่นหนึง่ของแนวปฏิบติัทางการบญัชฉีบบัน้ี 

 

ขอบเขต (บทที ่2) 

ข2.1    สัญญาบางประเภทกาํหนดให้มีการจ่ายชําระโดยอ้างอิงจากสภาพอากาศ ภูมิประเทศ หรือ

ลักษณะทางกายภาพอื่นๆ   (สัญญาซ่ึงอ้างอิงกับตัวแปรด้านสภาพอากาศในบางคร้ังเรียกว่า 

“อนุพันธ์สภาพอากาศ” ถ้าสัญญาดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน     

ทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง สัญญาประกันภัย สัญญาดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของ 

แนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี 

ข2.2    แนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้เปล่ียนแปลงข้อกาํหนดที่เกี่ยวข้องกบัโครงการผลประโยชน์

ของพนักงานซ่ึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เร่ือง การบัญชีและการรายงาน

สาํหรบัโครงการผลประโยชน์เมือ่ออกจากงาน และสญัญาค่าสทิธซ่ึิงคาํนวณจากปริมาณการขาย

และรายได้จากการให้บริการซ่ึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15  

เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้  

ข2.3  ในบางคร้ัง กิจการมีการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ในตราสารทุนที่ออกโดยกิจการอื่ นโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างหรือรักษาความสมัพันธข์องการดาํเนินงานในระยะยาวกบักจิการดังกล่าว 

ผู้ลงทุนหรือผู้ร่วมค้าต้องถือปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัท

ร่วมและการร่วมคา้ ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้วิธส่ีวนได้เสยีเพ่ือบันทกึบัญชีเงิน

ลงทุน  

ข2.4     แนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบิัติกับสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินของ   

ผู้รับประกันที่นอกเหนือจากสิทธิและภาระผูกพันที่ได้รับการยกเว้นตามย่อหน้าที่ 2.1.5 

เน่ืองจากเร่ืองดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  

เร่ือง สญัญาประกนัภัย  

ข2.5  สัญญาคํ้าประกันทางการเงินอาจมีรูปแบบทางกฎหมายที่แตกต่างกัน เช่น การคํ้าประกัน  

เลตเตอร์ออฟเครดิตบางประเภท สัญญาการรับประกันด้านเครดิต หรือสัญญาประกันภัย 

อย่างไรกต็าม วิธปีฏบิัติทางการบัญชีจะไม่ขึ้นอยู่กบัรูปแบบทางกฎหมาย ตัวอย่างต่อไปน้ีเป็นวิธี

ปฏบิัติที่เหมาะสม (ดูย่อหน้าที่ 2.1.5) 

ข2.5.1  แม้ว่าสัญญาคํา้ประกันทางการเงินจะเข้าเง่ือนไขตามคาํนิยามของสัญญาประกันภัย 

ตามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง สญัญาประกนัภัย 

แต่หากความเสี่ยงที่ถูกโอนไปมีนัยสาํคัญ สัญญาคํา้ประกันทางการเงินดังกล่าวอยู่

ภายใต้ขอบเขตของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี อย่างไรกต็าม หากผู้คํา้ประกัน

ตามสญัญาได้กาํหนดอย่างชัดเจนก่อนหน้าน้ีว่าสญัญาดังกล่าวเป็นสญัญาประกนัภัย
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และได้ถือปฏิบัติตามวิธีการบัญชีสาํหรับสัญญาประกันภัยแล้ว ผู้คํ้าประกันตาม

สญัญาอาจเลือกที่จะถือปฏบิัติตามแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ีหรือมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 กไ็ด้ และหากผู้คํ้าประกันตามสัญญาเลือกที่จะถือ

ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี ผู้ออกสัญญาต้องรับรู้สัญญาคํา้ประกัน

ทางการเงินเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมตามที่กําหนดในย่อหน้าที่  5.1.1  

หากสัญญาคํ้าประกันทางการเงินดังกล่าวเป็นการออกให้บุคคลหรือกิจการที่ไม่

เกี่ยวข้องกันในการทาํรายการค้าตามปกติ มูลค่ายุติธรรมเม่ือเร่ิมแรกจะเท่ากับเบี้ ย

ประกนัที่ได้รับ เว้นแต่จะมีหลักฐานกาํหนดเป็นอย่างอื่น ดังน้ัน หากสญัญาคํา้ประกนั

ทางการเงินไม่ได้เลือกกาํหนดเม่ือเร่ิมแรกให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุนหรือไม่ได้ถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่  3.2.15 ถึง 3.2.23 และย่อหน้าที่  

ข3.2.12 ถึง ข3.2.17 (กรณีที่การโอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่เข้าเง่ือนไขการตัด

รายการหรือยังคงมีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองในสนิทรัพย์ที่โอน) ผู้คํา้ประกนัตาม

สญัญาต้องวัดมูลค่าสญัญาดังกล่าวด้วยมูลค่าที่สงูกว่าระหว่าง 

ข2.5.1.1  จาํนวนเงินที่กาํหนดในหมวดที่ 5.5 และ 

ข2.5.1.2  จํานวนเงินที่ รับ รู้ เม่ื อ เร่ิมแรกหั กจํานวนเงินสะสมของรายได้              

(เม่ือเหมาะสม) ที่รับรู้ตามหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า (ดูย่อหน้าที่ 4.2.1.3) 

ข2.5.2   สัญญาคํา้ประกันด้านเครดิตบางประเภทไม่ได้กาํหนดเงื่อนไขก่อนจ่ายชาํระเงินให้   

ผู้ถือสญัญาคํา้ประกนัต้องมีความเสี่ยงและเกดิผลสญูเสยีจากการที่ลูกหน้ีไม่สามารถ

จ่ายชาํระหน้ีเม่ือครบกาํหนด เช่น การคํา้ประกันที่กาํหนดให้การจ่ายชาํระขึ้นอยู่กับ

การเปล่ียนแปลงในการจัดอนัดับความน่าเช่ือถอืด้านเครดิตหรือดัชนีความน่าเช่ือถือ

ด้านเครดิตตามที่กําหนด การคํ้าประกันดังกล่าวไม่ถือเป็นสัญญาคํ้าประกัน        

ทางการเงินตามที่กาํหนดขอบเขตของแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี และไม่ถือเป็น

สัญญาประกันภัยตามคํานิยามในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  

เร่ือง สญัญาประกนัภัย การคํา้ประกนัดังกล่าวถอืเป็นอนุพันธ ์โดยให้ผู้คํา้ประกนัตาม

สญัญาดังกล่าวถอืปฏบิัติตามแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี 

ข2.5.3  หากการออกสญัญาคํา้ประกนัทางการเงินเกี่ยวข้องกบัการขายสนิค้าให้ผู้คํา้ประกนัตาม 

สัญญาถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จาก

สญัญาที่ทาํกบัลูกค้า เม่ือรับรู้รายได้จากการคํา้ประกนัและรายได้จากการขายสนิค้า 

ข2.6     โดยปกติ การรับรองโดยผู้คํา้ประกันตามสญัญาว่าสญัญาที่ออกเป็นสัญญาประกนัภัยจะเกดิขึ้น

ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คํา้ประกนัตามสญัญากบัลูกค้าและผู้กาํกบัดูแล ในสญัญา เอกสาร

ทางธุรกิจ และงบการเงิน นอกจากน้ี สัญญาประกันภัยมีข้อกาํหนดทางบัญชีที่แตกต่างจาก

ข้อกาํหนดทางบัญชีของธุรกรรมประเภทอื่นๆ เช่น สัญญาต่างๆ ที่ออกโดยธนาคารหรือธุรกิจ

เอกชน ในกรณีดังกล่าวงบการเงินของผู้คํา้ประกนัตามสญัญามักมีข้อความที่แสดงว่าผู้คํา้ประกนั

ตามสญัญาได้ปฏบิัติตามข้อกาํหนดทางบัญชีสาํหรับสญัญาประกนัภัย 
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การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ (บทที ่3) 

การรบัรูเ้มือ่เริม่แรก (บทที ่3.1) 

ข3.1.1  ตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 3.1.1 กิจการรับรู้สิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาทั้งหมดภายใต้

อนุพันธ์เป็นสินทรัพย์และหน้ีสนิในงบแสดงฐานะทางการเงินตามลาํดับ ยกเว้นอนุพันธ์ที่ทาํให้

การโอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่ถือเป็นการขาย (ดูย่อหน้าที่ ข3.2.14) หากการโอนสินทรัพย์

ทางการเงินไม่เข้าเง่ือนไขของการตัดรายการ ผู้รับโอนต้องไม่รับรู้ สินทรัพย์ที่โอนน้ันเป็น

สนิทรัพย์ของตน (ดูย่อหน้าที่ ข3.2.15) 

ข3.1.2   ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงการนาํข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 3.1.1 มาปฏบิัติ 

ข3.1.2.1  ลูกหน้ีหรือเจ้าหน้ีที่ไม่มีเง่ือนไขที่รับรู้ เป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินเม่ือกิจการเข้าไป

เป็นคู่สัญญา ซ่ึงทาํให้กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการรับเงินสด หรือมีภาระ

ผูกพันตามกฎหมายในการจ่ายเงินสด 

ข3.1.2.2 โดยทั่วไป สินทรัพย์ที่จะได้มาและหน้ีสินที่จะเกิดขึ้นจากผลของสัญญาผูกมัดใน

การซ้ือหรือขายสินค้าหรือบริการจะไม่ถูกรับรู้ รายการจนกระทั่งมี คู่สัญญา      

อย่างน้อยหน่ึงรายปฏิบัติตามสัญญา เช่น โดยทั่วไปกิจการที่ได้รับคําสั่งซ้ือจะ    

ไม่รับรู้ รายการสินทรัพย์ (และกิจการที่สั่งซ้ือจะไม่รับรู้ รายการหน้ีสิน) ณ วันที่มี

การตกลงกนั แต่จะชะลอการรับรู้ รายการออกไปจนกว่าสนิค้าหรือบริการน้ันจะมี

การขนส่ง ส่งมอบ หรือให้บริการ หากสัญญาผูกมัดในการซ้ือหรือขายรายการที่

ไม่ใช่รายการทางการเงินอยู่ภายใต้ขอบเขตของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี    

ในย่อหน้าที่ 2.4 ถึง 2.7 มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาดังกล่าวจะถูกรับรู้ เป็น

สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ ณ วันที่มีการตกลงกนั (ดูย่อหน้าที่ ข4.1.4.3) นอกจากน้ัน 

หากสญัญาผูกมัดที่ยังไม่ได้รับรู้รายการเลือกกาํหนดให้เป็นรายการที่มีการป้องกนั

ความเสี่ยงในการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม ให้รับรู้ การเปล่ียนแปลง

ใดๆ ในมูลค่ายุติธรรมสทุธ ิเป็นสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิภายหลังจากการเร่ิมต้นการ

ป้องกนัความเสี่ยง (ดูย่อหน้าที่ 6.5.7.2 และ 6.5.8) 

ข3.1.2.3  สัญญาฟอร์เวิร์ดซ่ึงอยู่ภายใต้ขอบเขตของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี          

(ดู ย่อหน้าที่  2.1) ถูกรับรู้ เป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินในวันที่ มีการตกลงกัน       

แทนวันที่มีการจ่ายชาํระ เม่ือกิจการเข้าเป็นคู่สัญญาของสัญญาฟอร์เวิร์ด มูลค่า

ยุติธรรมของสิทธิและภาระผูกพันมักจะเท่ากัน ดังน้ัน มูลค่ายุติธรรมสุทธิของ

สัญญาฟอร์เวิร์ดเท่ากับศูนย์ หากมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาฟอร์เวิร์ดไม่

เท่ากบัศูนย์ สญัญาดังกล่าวจะถูกรับรู้ เป็นสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ 

ข3.1.2.4  สัญญาสิทธิเลือกซ่ึงอยู่ภายในขอบเขตของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี         

(ดูย่อหน้าที่ 2.1) จะถูกรับรู้ เป็นสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิเม่ือผู้ถือครองหรือผู้ออกเข้า

ไปเป็นคู่สญัญา 
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ข3.1.2.5  รายการในอนาคตที่วางแผนไว้ซ่ึงไม่ว่าจะมีความน่าจะเป็นมากเพียงใดกไ็ม่ถือเป็น

สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ เน่ืองจากกจิการยังไม่ได้เข้าไปเป็นคู่สญัญา 

 

 การซ้ือหรือการขายสินทรพัยท์างการเงินตามวิธีปกติ 

ข3.1.3  การซ้ือหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ กิจการจะรับรู้ รายการโดยใช้การบัญชี 

วันซ้ือขายหรือการบัญชีวันชําระตามที่ระบุในย่อหน้าที่ ข3.1.5 และ ข3.1.6 กิจการต้องใช้      

วิธีปฏบิัติแบบเดียวกนัอย่างสมํ่าเสมอสาํหรับการซ้ือและการขายสนิทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดที่

ถูกจัดประเภทแบบเดียวกนัตามที่กาํหนดในแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี สาํหรับวัตถุประสงค์น้ี 

สนิทรัพย์ที่ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะถูกจัดประเภทแยกต่างหาก

จากสนิทรัพย์ที่เลือกกาํหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน  

ข3.1.4  สญัญาซ่ึงกาํหนดหรืออนุญาตให้มีการจ่ายชาํระสทุธสิาํหรับการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของสญัญา

ถือว่าไม่ใช่สัญญาตามวิธีปกติ โดยสัญญาดังกล่าวจะถูกบันทึกบัญชีเป็นอนุพันธ์ในช่วงเวลา

ระหว่างวันซ้ือขายและวันจ่ายชาํระ 

ข3.1.5 วันซ้ือขาย คือ วันที่กจิการมีข้อผูกมัดที่จะซ้ือหรือขายสินทรัพย์ การบัญชีวันซ้ือขายจะเกี่ยวข้อง

กับ (1) การรับรู้ สินทรัพย์ที่จะได้รับและหน้ีสินที่จะต้องจ่ายในวันซ้ือขาย และ (2) การตัด

รายการสินทรัพย์ที่ถูกขาย รับรู้กาํไรหรือขาดทุนใดๆ จากการขาย และรับรู้ ลูกหน้ีจากการจ่าย

ชาํระจากผู้ซ้ือในวันซ้ือขาย โดยทั่วไปดอกเบี้ ยของสินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกันจะไม่ถูก

รับรู้จนกว่าจะถงึวันจ่ายชาํระและโอนกรรมสทิธิ์ 

ข3.1.6 วันจ่ายชาํระ คือ วันที่สนิทรัพย์ถูกส่งมอบแก่หรือส่งมอบโดยกจิการ การบัญชีวันชาํระ ณ วันจ่าย

ชาํระจะเกี่ยวข้องกับ (1) การรับรู้สินทรัพย์ในวันที่กิจการได้รับสินทรัพย์น้ัน และ (2) การตัด

รายการสนิทรัพย์และรับรู้กาํไรหรือขาดทุนใดๆ จากการขาย ในวันที่กจิการได้ส่งมอบสนิทรัพย์ 

เม่ือการบัญชีวันชําระถูกนํามาถือปฏิบัติให้กิจการบันทึกบัญชีสาํหรับการเปล่ียนแปลงใดๆ      

ในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่จะได้รับระหว่างวันซ้ือขายและวันจ่ายชาํระในลักษณะเดียวกับ

การบันทกึบัญชีสาํหรับสนิทรัพย์ที่ได้มา กล่าวคือ การเปล่ียนแปลงในมูลค่าจะไม่ถูกรับรู้สาํหรับ

สนิทรัพย์ที่ใช้ราคาทุนตัดจาํหน่าย แต่รับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับสนิทรัพย์ที่จัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน และรับรู้ ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นสาํหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามที่

กาํหนดในย่อหน้าที่ 5.2.1.2  
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 การตดัรายการของสินทรพัยท์างการเงิน (บทที ่3.2) 

 

ข3.2.1  แผนภมิูต่อไปน้ีแสดงการประเมินการตดัรายการของสนิทรัพย์ทางการเงิน 

 
ขอ้ตกลงซึง่ทําใหกิ้จการยงัคงไวซึ้ง่สิทธิตามสญัญาทีจ่ะไดร้บักระแสเงินสดจากสินทรพัย์ทาง

การเงิน แต่รบัภาระผูกพันตามสญัญาทีจ่ะจ่ายกระแสเงินสดนัน้ใหก้บัผูร้บัรายใดรายหนึง่หรือ

มากกวา่หนึง่ราย (ย่อหนา้ที ่3.2.4.2) 

ข3.2.2  เม่ือสถานการณ์ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 3.2.4.2 (เม่ือกิจการยังคงไว้ซ่ึงสิทธิตามสัญญาที่จะ

ได้ รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงิน แต่รับภาระผูกพันตามสัญญาที่ จะจ่าย       

กระแสเงินสดน้ันให้กับผู้รับรายใดรายหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงราย) เกิดขึ้ น เช่น หากกิจการ

ประเมนิตามหลักการการตดัรายการดงัต่อไปนี้สาํหรับบางส่วนหรือทั้งจาํนวนของสนิทรัพย ์

(หรือกลุ่มของสนิทรัพย์ทางการเงนิที่มลัีกษณะคล้ายคลึงกนั) (ย่อหน้าที่ 3.2.2) 

สทิธติามสญัญาที่จะได้รับกระแสเงนิสดจากสนิทรัพย์หมดอายุหรือไม่  

(ย่อหน้าที่ 3.2.3.1) 

ใช่ 

รวมบริษัทย่อยทั้งหมด  

(ย่อหน้าที่ 3.2.1) 

ตดัรายการสนิทรัพย ์

ยังคงรับรู้สนิทรัพย์ต่อไปตราบเท่าที่กจิการยังคงมคีวามเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

ยังคงรับรู้ เป็นสนิทรัพย ์ไม่ใช่ กจิการมภีาระผูกพันตามสญัญาที่จะจ่ายกระแสเงนิสดจากสนิทรัพย ์

ตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 3.2.5 หรือไม่ (ย่อหน้าที่ 3.2.4.2) 

กจิการได้โอนสทิธติามสญัญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจาก 

สนิทรัพยห์รือไม่ (ย่อหน้าที่ 3.2.4.1) 

กจิการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ 

เกอืบทั้งหมดหรือไม่ (ย่อหน้าที่ 3.2.6.1) 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

กจิการยังคงไว้ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ 

เกอืบทั้งหมดหรือไม่ (ย่อหน้าที่ 3.2.6.2)

กจิการยังคงมกีารควบคุมสนิทรัพย์หรือไม่ (ย่อหน้าที่ 3.2.6.3) 

 

ตดัรายการสนิทรัพย ์

ยังคงรับรู้ เป็นสนิทรัพย ์

ตดัรายการสนิทรัพย ์ไม่ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 
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เป็นทรัสต์ และจ่ายผลประโยชน์ในสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงซ่ึง

กิจการเป็นเจ้าของและให้บริการสินทรัพย์ทางการเงินน้ันให้แก่ผู้ลงทุน ในกรณีดังกล่าว 

สนิทรัพย์ทางการเงินน้ันถือว่าเข้าเง่ือนไขสาํหรับการตัดรายการหากเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุ

ในย่อหน้าที่ 3.2.5 และ 3.2.6 

ข3.2.3  ในการนาํย่อหน้าที่ 3.2.5 มาถือปฏิบัติ กิจการอาจเป็นผู้ออกสินทรัพย์ทางการเงิน หรือเป็น

กลุ่มกิจการที่รวมบริษัทย่อย ซ่ึงได้รับโอนสินทรัพย์ทางการเงินมาและส่งต่อกระแสเงินสด 

จากสนิทรัพย์ทางการเงินน้ันให้กบัผู้ลงทุนซ่ึงเป็นบุคคลที่สามซ่ึงไม่มีความเกี่ยวข้องกนั 

 

การประเมินการโอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของ (ย่อหนา้ที ่3.2.6) 

ข3.2.4 ตัวอย่างที่กจิการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกอืบทั้งหมด 

ข3.2.4.1 การขายสนิทรัพย์ทางการเงินอย่างไม่มีเง่ือนไข 

ข3.2.4.2  การขายสินทรัพย์ทางการเงินพร้อมกับสิทธิเลือกในการซ้ือคืนสินทรัพย์          

ทางการเงินดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการซ้ือคืน และ 

ข3.2.4.3   การขายสินทรัพย์ทางการเงินพร้อมกับสิทธิเลือกที่จะซ้ือหรือสิทธิเลือกที่จะขาย 

ซ่ึงอยู่ในฐานะขาดทุนอย่างมาก (เช่น สทิธเิลือกซ่ึงอยู่ในฐานะขาดทุน และมีความ

เป็นไปได้สงูที่จะไม่มีกาํไรในอนาคตก่อนหมดอายุ) 

ข3.2.5  ตัวอย่างกรณทีี่กจิการยังคงไว้ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกอืบทั้งหมด 

ข3.2.5.1  รายการขายและซ้ือคืน ซ่ึงราคาที่ซ้ือคืนคือราคาที่ถูกกาํหนดไว้ หรือ คือราคาขาย

บวกด้วยผลตอบแทนของผู้ให้กู้ยืม 

ข3.2.5.2  สญัญาการให้ยืมหลักทรัพย์ 

ข3.2.5.3  การขายสินทรัพย์ทางการเงินพร้อมกับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนผลตอบแทนรวม 

ซ่ึงจะรับโอนความเสี่ยงด้านตลาดกลับมาที่กจิการ 

ข3.2.5.4  การขายสนิทรัพย์ทางการเงินพร้อมกบัสทิธเิลือกที่จะซ้ือหรือสทิธเิลือกที่จะขายซ่ึง

อยู่ในฐานะได้กาํไรอย่างมาก (เช่น สิทธิเลือกซ่ึงอยู่ในฐานะได้กาํไร และมีความ

เป็นไปได้สงูที่จะไม่เกดิขาดทุนก่อนหมดอายุ) และ 

ข3.2.5.5  การขายลูกหน้ีระยะสั้นซ่ึงกิจการได้คํา้ประกันการชดเชยให้กับผู้รับโอนในกรณีที่

อาจเกดิผลขาดทุนด้านเครดิต 

ข3.2.6  หากกจิการพิจารณาว่าผลที่เกดิขึ้นจากการโอนทาํให้กจิการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของ

ความเป็นเจ้าของเกอืบทั้งหมดของสนิทรัพย์ที่โอน กจิการไม่รับรู้สนิทรัพย์ที่โอนอกีในอนาคต 

ยกเว้นกรณทีี่กจิการซ้ือสนิทรัพย์ที่โอนกลับคืนมาโดยการทาํรายการใหม่ 

 

การประเมินการโอนการควบคมุ 

 

ข3.2.7  กิจการไม่คงไว้ซ่ึงการควบคุมในสินทรัพย์ที่โอนหากผู้รับโอนมีความสามารถในทางปฏิบัติใน

การขายสินทรัพย์ดังกล่าว กิจการยังคงมีการควบคุมในสินทรัพย์ที่โอนหากในทางปฏิบัติ    
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ผู้รับโอนไม่มีความสามารถในการขายสินทรัพย์ที่โอน ในทางปฏิบัติผู้รับโอนมีความสามารถ  

ในการขายสินทรัพย์ที่โอนหากสินทรัพย์ดังกล่าวมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่อง เน่ืองจาก

ผู้รับโอนสามารถซ้ือสินทรัพย์ที่โอนกลับคืนมาได้จากตลาดหากผู้รับโอนจาํเป็นต้องส่งคืน

สินทรัพย์ให้กับกิจการ เช่น ในทางปฏิบัติผู้รับโอนอาจมีความสามารถในการขายสินทรัพย์      

ที่โอนหากสินทรัพย์น้ันอยู่ภายใต้สิทธิเลือกที่อนุญาตให้กิจการซ้ือสินทรัพย์น้ันกลับคืนมา     

แต่ผู้รับโอนสามารถหาสินทรัพย์ที่โอนได้จากตลาดทันทีเม่ือมีการใช้สิทธิเลือก หากกิจการ

ยังคงมีสทิธเิลือกดังกล่าวอยู่ และผู้รับโอนไม่สามารถหาสนิทรัพย์ที่โอนได้จากตลาดทนัทเีม่ือมี

การใช้สทิธเิลือก จะถอืว่าในทางปฏบิัติผู้รับโอนไม่มีความสามารถในการขายสนิทรัพย์ที่โอน 

ข3.2.8  ในทางปฏิบัติผู้รับโอนมีความสามารถในการขายสินทรัพย์ที่โอนเฉพาะเมื่อผู้รับโอนสามารถ

ขายสนิทรัพย์น้ันได้ทั้งจาํนวนให้กบับุคคลที่สามทซ่ึงไม่มีความเกี่ยวข้องกนั และสามารถใช้สทิธิ

ดังกล่าวได้เพียงฝ่ายเดียวและไม่มีการกาํหนดข้อจาํกดัเพ่ิมเติมในการโอน ประเดน็ที่สาํคัญคือ

อะไรที่ ผู้รับโอนสามารถทาํได้บ้างในทางปฏิบัติ นอกเหนือจากสิทธิตามสัญญาที่ ผู้รับโอน

สามารถหรือไม่สามารถทาํอะไรกบัสนิทรัพย์ที่โอนโดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ข3.2.8.1  สิทธิตามสัญญาในการจําหน่ายสินทรัพย์ที่โอนมีผลกระทบในทางปฏิบัติเพียง

เลก็น้อยหากไม่มีตลาดสาํหรับสนิทรัพย์ที่โอน และ 

ข3.2.8.2  ความสามารถในการจําหน่ายสินทรัพย์ที่โอนมีผลกระทบในทางปฏิบัติเพียง

เลก็น้อยหากไม่สามารถใช้สทิธไิด้อย่างอสิระ ดังน้ี 

ข3.2.8.2.1 ความสามารถในการจาํหน่ายสนิทรัพย์ที่โอนของผู้รับโอนจะต้องเป็น

อสิระจากการกระทาํของบุคคลอื่น (กล่าวคือ ต้องเป็นความสามารถ

เพียงฝ่ายเดียว) และ 

ข3.2.8.2.2 ผู้รับโอนต้องสามารถจาํหน่ายสินทรัพย์ที่โอนโดยไม่มีความจาํเป็น    

ที่จะมีการกําหนดข้อจํากัดหรือเง่ือนไขในการโอน เช่น เง่ือนไข

เกี่ยวกับการให้บริการสินทรัพย์ที่ถูกให้ยืม หรือเง่ือนไขเกี่ยวกับการ

ให้สทิธทิี่จะซ้ือจะขายแก่ผู้รับโอนเพ่ือซ้ือคืนสนิทรัพย์ 

ข3.2.9  การที่ผู้รับโอนไม่อาจขายสินทรัพย์ที่โอนเพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าผู้โอนยังคงไว้ซ่ึง

การควบคุมในสินทรัพย์ที่โอน อย่างไรก็ตาม หากสิทธิที่จะขายหรือการคํ้าประกันจํากัด 

ผู้รับโอนจากการขายสนิทรัพย์ที่โอน ส่งผลให้ผู้โอนยังคงไว้ซ่ึงการควบคุมสนิทรัพย์ที่โอน เช่น 

หากสทิธิที่จะขายหรือการคํา้ประกนัมีมูลค่าเพียงพอที่จะทาํให้ผู้รับโอนไม่ขายสนิทรัพย์ที่โอน 

เน่ืองจากในทางปฏิบัติผู้รับโอนจะไม่สามารถขายสินทรัพย์ที่โอนให้กับบุคคลที่สามได้โดย     

ไม่กาํหนดเง่ือนไขหรือข้อจาํกดัอื่นที่คล้ายคลึงกนั แต่ผู้รับโอนจึงถือสนิทรัพย์ที่โอนไว้เพ่ือการ

รับชาํระจากการคํา้ประกนัหรือสทิธิที่จะขาย ภายใต้สถานการณ์น้ีผู้โอนยังคงไว้ซ่ึงการควบคุม

ในสนิทรัพย์ที่โอน 
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การโอนทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขการตดัรายการ  

ข3.2.10  กิจการอาจยังคงสิทธิในบางส่วนของการจ่ายดอกเบี้ ยของสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนโดย       

ถือเป็นค่าตอบแทนในการให้บริการสินทรัพย์เหล่าน้ัน ดอกเบี้ ยบางส่วนที่กิจการจะไม่ได้รับ

เม่ือเลิกสญัญา หรือโอนสญัญาให้บริการ จะมีการปันส่วนไปยังสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่เกิดจาก

การให้บริการ ดอกเบี้ ยบางส่วนที่กจิการยังคงได้รับเม่ือมีการยุติหรือโอนสญัญาการให้บริการ

คือลูกหน้ีดอกเบี้ ย (interest-only strip receivable) เช่น หากกจิการยังคงได้รับดอกเบี้ ยใดๆ 

เม่ือมีการเลิกสัญญาหรือโอนสัญญาการให้บริการ ส่วนต่างของดอกเบี้ ยทั้งหมดคือลูกหน้ี

ดอกเบี้ ย (interest-only strip receivable) เพ่ือวัตถุประสงค์ในการนําย่อหน้าที่  3.2.13  

มาปฏิบัติ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เกิดจากการให้บริการและลูกหน้ีดอกเบี้ ย (interest-

only strip receivable) จะมีการใช้ในการปันส่วนมูลค่าตามบัญชีของลูกหน้ีระหว่างส่วนของ

สินทรัพย์ที่ตัดรายการและส่วนที่รับรู้ ต่อไป หากไม่มีการระบุค่าธรรมเนียมในการให้บริการ

หรือค่าธรรมเนียมที่จะได้รับและคาดว่าจะไม่สามารถชดเชยการให้บริการได้อย่างเพียงพอน้ัน 

ให้รับรู้หน้ีสนิจากการให้บริการด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ข3.2.11  เม่ือวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนที่รับรู้ ต่อไปและส่วนที่ตัดรายการ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการนาํย่อ

หน้าที่ 3.2.13 มาปฏบิัติ กิจการต้องนาํข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการวัดมูลค่ายุติธรรมในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เร่ือง การวดัมลูค่ายุติธรรม มาปฏบิัติเพ่ิมเติมจากย่อหน้าที่ 

3.2.14 

 

การโอนทีไ่ม่เป็นไปตามเงือ่นไขการตดัรายการ 

ข3.2.12 ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงการนําหลักการตามย่อหน้าที่  3.2.15 มาปฏิบัติ  หากกิจการมี           

การคํา้ประกันผลขาดทุนจากการปฏิบัติผิดสัญญาจากสินทรัพย์ที่โอน ทาํให้สินทรัพย์ที่โอน    

ไม่สามารถถูกตัดรายการได้ เน่ืองจากกิจการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็น

เจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ที่โอน สินทรัพย์ที่โอนยังคงต้องถูกรับรู้ ทั้งจํานวนและ       

สิ่งตอบแทนที่ได้รับจะต้องถูกรับรู้ เป็นหน้ีสนิ 

 

ความเกีย่วขอ้งอย่างต่อเนือ่งในสินทรพัยที์โ่อน  

ข3.2.13 ตัวอย่างต่อไปน้ีเป็นการวัดมูลค่าสนิทรัพย์ที่โอนและหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องภายใต้ย่อหน้าที่ 3.2.16 

 

สินทรพัยท์กุประเภท 

ข3.2.13.1  หากกิจการคํ้าประกันในการจ่ายชําระผลขาดทุนจากการปฏิบัติผิดสัญญาจาก

สนิทรัพย์ที่โอน ทาํให้สนิทรัพย์ที่โอนไม่สามารถถูกตัดรายการได้ตามขอบเขตของ

ความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง ณ วันที่มีการโอน สินทรัพย์ที่โอนต้องถูกวัดมูลค่า

ด้วยจาํนวนที่ตํ่ากว่าของ (1) มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และ (2) จาํนวนเงิน
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สงูสดุของสิ่งตอบแทนที่ได้รับซ่ึงกจิการอาจถูกเรียกให้ชาํระคืน (“จาํนวนเงินที่คํา้

ประกัน”) หน้ีสินที่เกี่ยวข้องจะมีการรับรู้ เม่ือเร่ิมแรกด้วยจาํนวนเงินที่คํา้ประกัน

บวกด้วยมูลค่ายุติธรรมของการคํา้ประกัน (ซ่ึงโดยทั่วไปคือสิ่งตอบแทนที่ได้รับ

สาํหรับการคํา้ประกนั) หลังจากน้ัน มูลค่ายุติธรรมเม่ือเร่ิมแรกของการคํา้ประกนั 

จะมีการรับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเข้าตามหลักภาระผูกพัน (ตามมาตรฐาน  

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า) และ

มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์จะลดด้วยค่าเผื่อผลขาดทุน  

 

สินทรพัยที์ว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย 

ข3.2.13.2 หากภาระผูกพันในสญัญาสทิธทิี่จะขาย (สทิธทิี่ผู้ถอืมีสทิธทิี่จะขายคืน) ซ่ึงออกโดย

กจิการ หรือสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือที่ถอืโดยกจิการ ทาํให้สนิทรัพย์ที่โอนไม่สามารถถูก

ตัดรายการและกิจการวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่โอนด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย หน้ีสินที่

เกี่ยวข้องจะถูกรับรู้ ด้วยราคาทุน (เช่น สิ่งตอบแทนที่ได้รับ) ปรับปรุงด้วยการตัด

จาํหน่ายของส่วนต่างใดๆ ระหว่างทุนและมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ที่

โอน ณ วันที่สัญญาสิทธิเลือกหมดอายุ เช่น สมมุติว่ามูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของ

สินทรัพย์ ณ วันที่มีการโอนเท่ากับ 98 และมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ได้รับเท่ากับ 

95 มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ ณ วันที่มีการใช้สิทธิเท่ากับ 100 มูลค่า

ตามบัญชีเม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องเท่ากบั 95 และส่วนต่างระหว่างมูลค่า 

95 และ 100 ให้รับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีดอกเบี้ ยที่แท้จริง หากสัญญา

สิทธิเลือกถูกใช้สิทธิ ผลต่างใดๆ ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง

และราคาที่ใช้สทิธใิห้รับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรพัยที์ว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรม 

ข3.2.13.3 หากสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือของกจิการทาํให้ไม่สามารถตัดรายการสนิทรัพย์ที่โอนและ

กจิการวัดมูลค่าสนิทรัพย์ที่โอนด้วยมูลค่ายุติธรรม สนิทรัพย์ยังคงต้องถูกวัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมต่อไป หน้ีสนิที่เกี่ยวข้องวัดมูลค่าด้วย (1) ราคาใช้สทิธหัิกด้วย

มูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือ หากสัญญาสิทธิที่จะซ้ืออยู่ในฐานะกาํไร

หรือเท่าทุน หรือ (2) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนหักด้วยมูลค่าตามเวลา

ของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือ  หากสัญญาสิทธิที่จะซ้ืออยู่ในฐานะขาดทุน การปรับปรุง

การวัดมูลค่าของหน้ีสินที่เกี่ยวข้องทาํให้ม่ันใจว่ามูลค่าที่แสดงในบัญชีสุทธิของ

สินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องคือมูลค่ายุติธรรมของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือ เช่น    

หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงเท่ากับ 80 ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 95 และ

มูลค่าตามเวลาของสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือเท่ากบั 5 ดังน้ัน มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสนิ
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ที่เกี่ยวข้องเท่ากบั 75 (80–5) และมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่โอนเท่ากบั 80 

(ซ่ึงคือมูลค่ายุติธรรม) 

ข3.2.13.4  หากสัญญาสิทธิที่จะขายซ่ึงออกโดยกิจการทาํให้ไม่สามารถตัดรายการสินทรัพย์ที่

โอนและกิจการวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่โอนด้วยมูลค่ายุติธรรม หน้ีสินที่เกี่ยวข้อง     

ถูกวัดมูลค่าด้วยราคาใช้สิทธิบวกด้วยมูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่จะขาย      

การวัดมูลค่าสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมจะต้องวัดที่มูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างมูลค่า

ยุติธรรมและราคาใช้สิทธิ  เน่ืองจากกิจการไม่มีสิทธิที่จะเพ่ิมมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์ที่โอนให้สงูกว่าราคาใช้สทิธขิองสญัญาสทิธทิี่จะขาย  วิธกีารดังกล่าวทาํให้

ม่ันใจว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องเท่ากับมูลค่า

ยุติธรรมของภาระผูกพันในสัญญาสิทธิที่จะขาย เช่น หากมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์อ้างอิงเท่ากับ 120 ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 100 และมูลค่าตามเวลาของ

สัญญาสิทธิที่จะขายเท่ากับ 5 ดังน้ัน มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินที่เกี่ยวข้องเท่ากับ 

105 (100+5) และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เท่ากับ 100 (ในกรณีน้ีคือราคา

ใช้สทิธ)ิ 

ข3.2.13.5  หากสัญญาคอลล่าร์ (collar) ซ่ึงเป็นการซ้ือสิทธิที่จะซ้ือและการขายสิทธิที่จะขาย 

ทาํให้ไม่สามารถตัดรายการสินทรัพย์ที่โอนและกิจการวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่โอน

ด้วยมูลค่ายุติธรรม กจิการยังคงต้องวัดมูลค่าสนิทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม  หน้ีสนิ

ที่เกี่ยวข้องจะถูกวัดมูลค่าด้วย (1) ผลรวมของราคาใช้สิทธิที่จะซ้ือและมูลค่า

ยุติธรรมของสัญญาสิทธิที่จะขายหักด้วยมูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือ 

หากสัญญาสิทธิที่จะซ้ือมีฐานะเท่าทุนหรือกําไร หรือ (2) ผลรวมของมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์และมูลค่ายุติธรรมของสัญญาสิทธิที่จะขายหักด้วยมูลค่า

ตามเวลาของสัญญาสิทธิที่ จะ ซ้ือ  หากสัญญาสิทธิที่ จะซ้ือมีฐานะขาดทุน          

การปรับปรงุหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องทาํให้ม่ันใจว่ามูลค่าตามบัญชีสทุธขิองสนิทรัพย์และ

หน้ีสินที่ เกี่ยวข้องเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาสิทธิที่กิจการถืออยู่หรือ           

ที่ออกขายโดยกจิการ เช่น สมมติว่ากจิการโอนสนิทรัพย์ทางการเงินซ่ึงถูกวัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมพร้อมกนักบัการซ้ือสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือด้วยราคาใช้สทิธิที่ 120 

และออกขายสัญญาสิทธิที่จะขายด้วยราคาใช้สิทธิที่ 80 สมมติว่ามูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์เท่ากับ 100 ณ วันที่มีการโอน มูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่จะ

ขายและสัญญาสิทธิที่จะซ้ือเท่ากับ 1 และ 5 ตามลําดับ ในกรณีน้ีกิจการรับรู้

สินท รัพ ย์ที่  100 ( มู ล ค่ ายุติ ธรรมของสินท รัพ ย์) และรับรู้ ห น้ี สินที่  96 

((100+1)–5) โดยสินทรัพย์สุทธิเท่ากับ 4 ซ่ึงเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสัญญา

สทิธทิี่กจิการถอือยู่และออกขายโดยกจิการ 
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การโอนทุกประเภท 

ข3.2.14 ในกรณีที่การโอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่เข้าเง่ือนไขเป็นการตัดรายการสิทธิตามสัญญาหรือ

ภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการโอนของผู้โอนจะไม่ถูกบันทึกบัญชีแยกต่างหากเป็นอนุพันธ ์ 

หากการรับรู้ทั้งอนุพันธ์และสนิทรัพย์ที่โอนหรือหน้ีสนิที่เกดิขึ้นจากการโอนส่งผลให้มีการรับรู้

สิทธิหรือภาระผูกพันที่เหมือนกันซํ้าสองคร้ัง เช่น สัญญาสิทธิที่จะซ้ือซ่ึงผู้โอนถืออยู่ทาํให้     

การโอนสินทรัพย์ไม่ถือเป็นการขาย ในกรณีดังกล่าวสัญญาสิทธิที่จะซ้ือจะไม่ถูกรับรู้ แยก

ต่างหากเป็นสนิทรัพย์อนุพันธ ์

ข3.2.15  ในกรณีที่การโอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่เข้าเง่ือนไขเป็นการตัดรายการผู้รับโอนไม่ต้องรับรู้

สินทรัพย์ที่โอนเป็นสินทรัพย์ของตน ผู้รับโอนต้องตัดรายการเงินสดหรือสิ่งตอบแทนจ่ายอื่น 

และรับรู้ ลูกหน้ีที่เกิดจากผู้โอน หากผู้โอนมีทั้งสิทธิและภาระผูกพันในการซ้ือการควบคุมใน

สินทรัพย์ที่โอนทั้งจํานวนกลับคืนมาด้วยจํานวนเงินที่แน่นอน (เช่น ภายใต้สัญญาซ้ือคืน)         

ผู้รับโอนอาจวัดมูลค่าลูกหน้ีโดยใช้ราคาทุนตัดจาํหน่าย  

 

ตวัอย่าง 

ข3.2.16  ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงถึงการนาํหลักเกณฑเ์กี่ยวกบัการตัดรายการของแนวปฏบิัติทางการบัญชี

ฉบับน้ีมาปฏบิัติ  

ข3.2.16.1 สญัญาซ้ือคืนและการใหยื้มหลกัทรพัย ์หากสนิทรัพย์ทางการเงินถูกขายภายใต้

สัญญาซ้ือคืนด้วยราคาที่แน่นอนหรือด้วยราคาขายบวกผลตอบแทนของผู้ให้กู้  

หรือหากสินทรัพย์ทางการเงินถูกยืมภายใต้สัญญาที่จะส่งคืนสินทรัพย์ทางการ

เงินน้ันให้แก่ผู้โอน สนิทรัพย์ทางการเงินน้ันจะไม่ถูกตัดรายการ เน่ืองจากผู้โอน

ยังคงไว้ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่ มีนัยสําคัญ

ทั้งหมด หากผู้รับโอนได้รับสทิธใินการขายสนิทรัพย์หรือนาํสนิทรัพย์ไปวางเป็น

ประกัน ผู้โอนต้องเปล่ียนประเภทการแสดงรายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะ

ทางการเงินของตน เช่น สนิทรัพย์ที่ให้ยืม หรือลูกหน้ีซ้ือคืน 

ข3.2.16.2 สญัญาซ้ือคืนและการใหยื้มหลกัทรพัย์ สินทรพัย์ซึง่มีลกัษณะเหมือนกนัอย่าง 

มีนัยสําคัญ หากสินทรัพย์ทางการเงินถูกขายภายใต้สัญญาซ้ือคืนสินทรัพย์ที่มี

ลักษณะเหมือนกนัหรือมีลักษณะเหมือนกนัอย่างมีนัยสาํคัญด้วยราคาที่แน่นอน 

หรือด้วยราคาขายบวกผลตอบแทนของผู้ให้กู้ หรือหากสินทรัพย์ทางการเงิน   

ถูกยืมหรือถูกให้ยืมภายใต้สญัญาที่จะส่งคืนสนิทรัพย์ที่มีลักษณะเหมือนกนัหรือ

มีลักษณะเหมือนกันอย่างมีนัยสําคัญให้แก่ผู้โอนสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน 

จะไม่ถูกตัดรายการ เน่ืองจากผู้โอนยังคงไว้ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของ

ความเป็นเจ้าของที่มีนัยสาํคัญทั้งหมด 

ข3.2.16.3 สญัญาซ้ือคืนและการใหยื้มหลกัทรพัย ์สิทธิในการเปลีย่นแทน หากสญัญาซ้ือคืน

ด้วยราคาซ้ือคืนที่แน่นอน หรือด้วยราคาที่เท่ากบัราคาขายบวกด้วยผลตอบแทน
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ของผู้ให้กู้ หรือรายการให้ยืมหลักทรัพย์ที่มีลักษณะเหมือนกันซ่ึงให้สิทธิผู้รับ

โอนในการเปล่ียนแทนด้วยสนิทรัพย์ซ่ึงมีลักษณะเหมือนกนัและมีมูลค่ายุติธรรม

เท่ากันกับสินทรัพย์ที่โอน ณ วันที่มีการซ้ือคืนสินทรัพย์ที่ขายหรือให้ยืมภายใต้

สัญญาซ้ือคืนหรือการให้ยืมหลักทรัพย์จะไม่ถูกตัดรายการ เน่ืองจากผู้โอนยัง

คงไว้ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยสาํคัญทั้งหมด 

ข3.2.16.4  สิทธิซ้ือคืนลําดบัแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม หากกิจการขายสินทรัพย์ทางการเงิน

และยังคงมี เพี ยงสิทธิ ซ้ื อคื นลําดั บแรกในการซ้ือคืนสินท รัพ ย์ที่ โอน              

ด้วยมูลค่ายุติธรรมหากต่อมาผู้รับโอนขายสินทรัพย์ดังกล่าว กิจการสามารถ    

ตัดรายการสินทรัพย์ได้เน่ืองจากกิจการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของ

ความเป็นเจ้าของที่มีนัยสาํคัญทั้งหมด 

ข3.2.16.5  รายการขายและซ้ือคืน การซ้ือคืนสินทรัพย์ทางการเงินในระยะเวลาอันสั้น

ภายหลังจากการขาย ในบางคร้ังจะถูกพิจารณาว่าเป็นการขายแล้วซ้ือคืน การซ้ือ

คืนดังกล่าวไม่ได้ขัดขวางการตัดรายการ ถ้าหากว่ารายการขายเดิมเป็นไปตาม

เง่ือนไขของการตัด อย่างไรกต็าม หากสัญญาขายสินทรัพย์ทางการเงินทาํขึ้ น

พร้อมกับสัญญาซ้ือคืนสินทรัพย์ประเภทเดียวกันด้วยราคาที่แน่นอนหรือ     

ด้วยราคาขายบวกผลตอบแทนของผู้ให้กู้ สนิทรัพย์ดังกล่าวจะไม่ถูกตัดรายการ 

ข3.2.16.6  สัญญาสิทธิที่จะขายและสัญญาสิทธิที่จะซ้ือซึ่งมีฐานะได้กําไรอย่างมาก 

หากสนิทรัพย์ทางการเงินที่โอนสามารถถูกซ้ือคืนโดยผู้โอน และสญัญาสทิธทิี่จะ

ซ้ือมีฐานะได้กาํไรอย่างมาก การโอนไม่ถือว่าเข้าเง่ือนไขเป็นการตัดรายการ 

เน่ืองจากผู้โอนยังคงไว้ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มี

นัยสาํคัญทั้งหมด ในทาํนองเดียวกัน หากสินทรัพย์ทางการเงินสามารถถูกขาย

คืนโดยผู้รับโอน และสญัญาสทิธทิี่จะขายมีฐานะได้กาํไรอย่างมาก การโอนไม่ถือ

ว่าเข้าเง่ือนไขเป็นการตัดรายการ เน่ืองจากผู้โอนยังคงไว้ซ่ึงความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยสาํคัญทั้งหมด 

ข3.2.16.7  สัญญาสิทธิที่จะขายและสิทธิที่จะซ้ือซึ่งมีฐานะขาดทุนอย่างมาก สินทรัพย์      

ทางการเงินซ่ึงถูกโอนภายใต้สทิธทิี่จะขายซ่ึงมีฐานะขาดทุนอย่างมากที่ถือโดยผู้รับ

โอน  หรือสิทธิที่จะซ้ือซ่ึงมีฐานะขาดทุนอย่างมากที่ถือโดยผู้โอน จะถูกตัด

รายการเน่ืองจากผู้โอนได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ

ที่มีนัยสาํคัญทั้งหมด 

ข3.2.16.8 สินทรัพย์ที ่มีโอกาสถูกซ้ือซึ่งข้ึนอยู่กับสิทธิที่จะซ้ือที่ไม่ทําให้เกิดกําไรหรือ

ขาดทุนอย่างมาก หากกิจการถือสัญญาสิทธิที่จะซ้ือสินทรัพย์ซ่ึงสามารถหาได้

ทันทีในตลาดและสัญญาสิทธิที่จะซ้ือไม่มีฐานะได้กาํไรหรือขาดทุนอย่างมาก  

สนิทรัพย์จะถูกตัดรายการ เน่ืองจากกจิการ (1) ไม่ได้คงไว้หรือไม่ได้โอนความ

เสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยสาํคัญทั้งหมด และ (2) ไม่มี

อาํนาจควบคุม อย่างไรกต็าม หากไม่สามารถหาสินทรัพย์ได้ทันทีในตลาด    
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การตัดรายการจะไม่สามารถทาํได้ภายในขอบเขตของจาํนวนเงินของสินทรัพย์

ซ่ึงมีสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือ เน่ืองจากกจิการยังคงมีอาํนาจควบคุมในสนิทรัพย์ 

ข3.2.16.9  สินทรพัยที์มี่โอกาสทีจ่ะขายซึง่ข้ึนอยู่กบัสิทธิทีจ่ะขายทีอ่อกโดยกิจการซึง่ไม่ทํา

ใหเ้กิดกําไรหรือขาดทุนอย่างมาก หากกิจการโอนสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงไม่

สามารถหาได้ทันทีในตลาด และขายสัญญาสิทธิที่จะขายซ่ึงไม่มีฐานะขาดทุน

อย่างมาก กจิการไม่ได้คงไว้หรือไม่ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความ

เป็นเจ้าของที่มีนัยสาํคัญทั้งหมดเน่ืองจากสัญญาสิทธิที่จะขายดังกล่าว กิจการ

ยังคงมีอาํนาจควบคุมในสินทรัพย์หากสิทธิที่จะขายมีมูลค่ามากพอที่จะทาํให้

ผู้รับโอนไม่ขายสินทรัพย์ ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ยังคงถูกรับรู้ตามขอบเขต

ของความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองของผู้โอน (ดูย่อหน้าที่ ข3.2.9) และจะถือว่า

กจิการโอนการควบคุมสนิทรัพย์หากสญัญาสทิธิที่จะขายไม่มีมูลค่ามากพอที่จะ

ทาํให้ผู้รับโอนไม่ขายสนิทรัพย์ ในกรณดีังกล่าวสนิทรัพย์จะถูกตัดรายการ   

ข3.2.16.10 สินทรพัยซึ์ง่มีสญัญาสิทธิทีจ่ะซ้ือ สญัญาสิทธิทีจ่ะขาย หรือสญัญาซ้ือคืนล่วงหนา้ 

ดว้ยมูลค่ายุติธรรม การโอนสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงมีเพียงสัญญาสิทธิที่จะซ้ือ  

สัญญาสิทธิที่จะขาย หรือสัญญาซ้ือคืนล่วงหน้า ซ่ึงสามารถใช้สิทธิหรือซ้ือคืน 

ด้วยราคาที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่มีการซ้ือคืน 

จะส่งผลให้มีการตัดรายการ เน่ืองจากมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของ

ความเป็นเจ้าของที่มีนัยสาํคัญทั้งหมด 

ข3.2.16.11  สัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือสัญญาสิทธิที่จะขายซึ่งจ่ายชําระเป็นเงินสด กิจการ

ประเมินการโอนสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงมีสัญญาสทิธิที่จะขาย หรือสัญญาสิทธ ิ 

ที่ จะ ซ้ือ  หรือสัญญาซ้ือคืน ล่วงหน้ า ที่ จะถูก จ่ายชําระสุทธิ ด้ วยเงินสด            

เพ่ือพิจารณาว่ากิจการยังคงไว้ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความ        

เป็นเจ้าของที่มีนัยสาํคัญทั้งหมดหรือไม่ หากกจิการไม่ได้คงไว้ซ่ึงความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่ มีนัยสําคัญทั้ งหมดในสินทรัพย์ที่ โอน         

ให้กจิการพิจารณาว่ากจิการยังคงมีอาํนาจควบคุมในสนิทรัพย์ที่โอนหรือไม่ การที่

สญัญาสทิธิที่จะขาย หรือสญัญาสิทธิที่จะซ้ือ หรือสัญญาซ้ือคืนล่วงหน้าดังกล่าว 

ถูกจ่ายชาํระสทุธด้ิวยเงินสดไม่ได้หมายความว่ากจิการได้โอนอาํนาจควบคุมแล้ว 

(ดูย่อหน้าที่ ข3.2.9 และ ข3.2.16.7 ถงึ ข3.2.16.9 ข้างต้น) 

ข3.2.16.12 การยกเลิกการจาํกดัรายการ คือ สทิธซ้ืิอคืนอย่างไม่มีเง่ือนไข (สญัญาสทิธทิี่จะซ้ือ) 

ซ่ึงให้สทิธิกจิการในการเรียกคืนสนิทรัพย์ที่โอนโดยขึ้นอยู่กบัข้อจาํกัดบางอย่าง 

โดยมีเง่ือนไขว่าสัญญาสิทธิที่จะซ้ือดังกล่าวต้องส่งผลให้กิจการไม่ได้คงไว้หรือ

ไม่ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยสาํคัญทั้งหมด 

ซ่ึงจะทาํให้ไม่สามารถตัดรายการได้โดยเฉพาะจาํนวนเงินซ่ึงอยู่ภายใต้เง่ือนไข

การซ้ือคืน (สมมติว่าผู้รับโอนไม่สามารถขายสินทรัพย์) เช่น หากมูลค่าตามบัญชี

และจํานวนเงินที่ ได้จากการโอนสินทรัพย์ที่ ให้ ยืมเท่ากับ  100,000 และ        
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เงินให้สินเช่ือแต่ละรายการสามารถเรียกคืนได้ แต่จํานวนเงินรวมของเงิน       

ให้สินเช่ือที่สามารถถูกซ้ือคืนจะต้องไม่เกิน 10,000 โดย 90,000 ของเงิน          

ให้สนิเช่ือจะเข้าข่ายเป็นการตัดรายการ 

ข3.2.16.13  สญัญาซ้ือคืนส่วนทีเ่หลือ กจิการที่อาจเป็นผู้โอนซ่ึงให้บริการแก่สนิทรัพย์ที่โอน

อาจถือสิทธิซ้ือคืนส่วนที่เหลือ เพ่ือซ้ือคืนสินทรัพย์ที่โอนเม่ือจํานวนเงินของ

สนิทรัพย์คงเหลือมีมูลค่าลดลงถึงระดับที่กาํหนดไว้ซ่ึงต้นทุนของการให้บริการ

ดังกล่าวกลายเป็นภาระของกิจการเมื่อเปรียบเทียบกับกาํไรจากการให้บริการ  

โดยมีเง่ือนไขว่าสิทธิซ้ือคืนส่วนที่เหลือดังกล่าวส่งผลให้กิจการไม่ได้คงไว้หรือ

ไม่ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยสาํคัญทั้งหมด

และผู้รับโอนไม่สามารถขายสินทรัพย์ได้ ซ่ึงจะทาํให้ไม่สามารถตัดรายการ      

ได้เฉพาะจาํนวนเงินของสนิทรัพย์ซ่ึงอยู่ภายใต้สญัญาสทิธทิี่จะซ้ือ 

ข3.2.16.14 ส่วนไดเ้สียแบบดอ้ยสิทธิและการคํา้ประกนัดา้นเครดิต กิจการอาจคํา้ประกัน

ส่วนสญูเสยีของสนิทรัพย์แก่ผู้รับโอนโดยการเข้าไปถือส่วนได้เสยีแบบด้อยสทิธิ

บางส่วนหรือทั้งหมดในสินทรัพย์ที่ โอน หรืออีกทางเลือกหน่ึง กิจการอาจ       

คํา้ประกันส่วนสูญเสียของสินทรัพย์แก่ผู้รับโอนในรูปของการคํ้าประกันด้าน

เครดิตซ่ึงอาจไม่จาํกดัหรือจาํกดัจาํนวนเงินที่ระบุไว้ หากกจิการยังคงไว้ซ่ึงความ

เสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยสาํคัญทั้งหมด สินทรัพย์น้ัน

ยังคงต้องถูกรับรู้ทั้งจาํนวน หากกิจการยังคงไว้ซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทน

ของความเป็นเจ้าของที่มีนัยสาํคัญและยังคงมีอาํนาจควบคุมบางส่วน ซ่ึงจะไม่

สามารถตัดรายการได้สาํหรับจาํนวนเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นที่กิจการสามารถ   

ถูกเรียกให้จ่ายชาํระ 

ข3.2.16.15  สญัญาแลกเปลีย่นผลตอบแทนทัง้หมด กิจการอาจขายสินทรัพย์ทางการเงิน

ให้แก่ผู้รับโอนและเข้าทาํธุรกรรมแลกเปล่ียนผลตอบแทนทั้งหมดกับผู้รับโอน 

ซ่ึงกระแสเงินสดจากดอกเบี้ ยจ่ายทั้งหมดของสินทรัพย์อ้างอิงจะถูกส่งให้แก่

กิจการเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับการจ่ายชําระด้วยจํานวนเงินคงที่หรือ       

การจ่ายชําระด้วยอัตราผันแปร และการเพ่ิมขึ้ นหรือการลดลงใดๆ ในมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงกิจการจะเป็นผู้ชดเชย ดังน้ัน ในกรณีดังกล่าวจะ  

ไม่สามารถตัดรายการสนิทรัพย์ทั้งจาํนวน 

ข3.2.16.16  สญัญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบ้ีย กิจการอาจโอนสนิทรัพย์ทางการเงินที่มีอตัรา

ดอกเบี้ ยคงที่ให้แก่ผู้รับโอนและเข้าทาํสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ ยกับ 

ผู้รับโอน เพ่ือรับอตัราดอกเบี้ยคงที่และจ่ายอตัราดอกเบี้ยผนัแปรโดยอ้างองิจาก

จํานวนเงินตามสัญญาซ่ึงเท่ากับจํานวนเงินต้นของสินทรัพย์ทางการเงินที่โอน  

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ ยไม่ได้ทาํให้สินทรัพย์ที่โอนไม่สามารถถูกตัด

หากการจ่ายชาํระของสัญญาแลกเปล่ียนไม่ได้ขึ้ นอยู่กับการจ่ายชาํระสินทรัพย์ที่

โอน 
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ข3.2.16.17  สญัญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบ้ียแบบตัดจําหน่าย กิจการอาจโอนสินทรัพย์

ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ ยคงที่ซ่ึงมีการทยอยลดเงินต้นตลอดช่วงระยะเวลา

หน่ึงให้แก่ผู้รับโอนและเข้าทาํสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ ยแบบตัดจาํหน่าย

กบัผู้รับโอนเพ่ือรับอตัราดอกเบี้ ยคงที่และจ่ายอตัราดอกเบี้ ยผันแปรโดยอ้างองิ

กับจํานวนเงินตามสัญญา ถ้าจํานวนเงินตามสัญญามีการตัดจําหน่าย           

ตามระยะเวลาซ่ึ งเท่ ากับจํานวนเงินต้นของสินทรัพย์ทางการเงินที่ โอน               

การแลกเปล่ียนดังกล่าวจะทาํให้กิจการยังคงมีความเสี่ยงจากการชาํระคืนก่อน

ครบกําหนด ในกรณีดังกล่าวกิจการยังคงรับรู้ สินทรัพย์ที่โอนทั้งหมดหรือ

สินทรัพย์ที่โอนตามขอบเขตของความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง ในทางกลับกัน 

หากการตัดจาํหน่ายมูลค่าอ้างอิงตามสัญญาของสัญญาแลกเปล่ียนไม่สัมพันธ์

กับยอดคงเหลือของเงินต้นของสินทรัพย์ที่โอน สัญญาแลกเปล่ียนดังกล่าวไม่

ส่งผลให้กิจการยังคงไว้ซ่ึงความเสี่ยงจากการชําระเงินก่อนครบกาํหนดของ

สนิทรัพย์ ดังน้ัน กิจการสามารถตัดรายการสินทรัพย์ที่โอนได้ โดยมีเง่ือนไขว่า

การจ่ายชําระของสัญญาแลกเปล่ียนไม่ได้ขึ้ นอยู่กับการจ่ายชาํระดอกเบี้ ยของ

สินทรัพย์ที่โอน และสัญญาแลกเปล่ียนไม่ได้ส่งผลให้กิจการยังคงไว้ซ่ึงความ

เสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยสาํคัญใดๆ ในสนิทรัพย์ที่โอน 

ข3.2.16.18  การตัดออกจากบัญชี กิจการไม่มีการคาดคะเนอย่างสมเหตุสมผลในการ 

ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสญัญาของสนิทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วน 

ข3.2.17 ย่อหน้าน้ีแสดงถึงการนําการพิจารณาความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองมาถือปฏิบัติเม่ือกิจการ     

ยังคงมีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองในสนิทรัพย์ทางการเงินบางส่วน 

 สมมติว่ากิจการมีกลุ่มของเงินให้สินเช่ือที่อาจมีการชําระคืนก่อนครบกาํหนดโดยมีอัตรา

ดอกเบี้ ยตามสัญญาและอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงเท่ากับร้อยละ 10 และมีเงินต้นตามราคาทุน 

ตัดจาํหน่ายเท่ากบั 10,000 กจิการได้เข้าทาํรายการโอนสนิทรัพย์โดยได้รับเงินจาํนวน 9,115  

ผู้รับโอนได้รับสทิธใินเงินต้นที่ได้รับ จาํนวน 9,000 และได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 9.5 ของเงินต้น

ดังกล่าว กิจการยังคงสิทธิในเงินต้นที่ได้รับจาํนวน 1,000 ดอกเบี้ ยร้อยละ 10 ของเงินต้น

ดังกล่าว และอตัราดอกเบี้ ยส่วนเกิน ร้อยละ 0.5 ของเงินต้น 9,000 เงินที่ได้รับจากการชาํระ

เงินก่อนครบกาํหนดจะถูกปันส่วนระหว่างกิจการและผู้รับโอนตามสัดส่วน 1 ต่อ 9 แต่การ

ปฏิบัติผิดสัญญาใดๆ จะถูกหักออกจากส่วนได้เสียของกิจการจาํนวน 1,000 ก่อน จนกว่าส่วนน้ี   

จะหมดไป มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือ ณ วันที่ทาํรายการเท่ากับ 10,100 และมูลค่า

ยุติธรรมของอตัราดอกเบี้ยส่วนเกนิที่ร้อยละ 0.5 น้ันเท่ากบั 40 

 

 กจิการพิจารณาว่ากจิการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยสาํคัญ

บางส่วน (เช่น ความเสี่ยงจากการชําระเงินก่อนครบกาํหนดที่มีนัยสาํคัญ) แต่ยังคงไว้ซ่ึง   

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยสาํคัญบางส่วน (เน่ืองจากกจิการยังมี
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ส่วนได้เสียแบบด้อยสิทธิ) และยังคงมีอาํนาจควบคุม ดังน้ัน กิจการจึงนาํการพิจารณาความ

เกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองมาปฏบิัติ 

 

 ในการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี กิจการวิเคราะห์ธุรกรรม ดังน้ี  (ก) การ

คงไว้ตามสัดส่วนของส่วนได้เสียจาํนวน 1,000 บวกด้วย (ข) การมีส่วนได้เสียแบบด้อยสิทธิ

เพ่ือให้การคํา้ประกนัส่วนสญูเสยีของสนิทรัพย์สาํหรับผลขาดทุนด้านเครดิตแก่ผู้รับโอน 

 

 กิจการคํานวณว่าจาํนวน 9,090 (90% x 10,100) ของสิ่งตอบแทนที่ได้รับจาํนวน 9,115 

แสดงถึงสิ่งตอบแทนในสดัส่วนร้อยละ 90 ส่วนที่เหลือของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ (25) แสดงถึง

สิ่งตอบแทนที่ได้รับจากส่วนได้เสียแบบด้อยสิทธิเพ่ือคํ้าประกันส่วนสูญเสียของสินทรัพย์

สาํหรับผลขาดทุนด้านเครดิตแก่ผู้รับโอน นอกจากน้ัน อัตราดอกเบี้ ยส่วนเกิน ที่ร้อยละ 0.5 

แสดงถึงสิ่งตอบแทนที่ได้รับสาํหรับการคํา้ประกนัส่วนสญูเสยีของสนิทรัพย์ ดังน้ัน สิ่งตอบแทน  

ที่ได้รับทั้งหมดสาํหรับการคํา้ประกนัส่วนสญูเสยีของสนิทรัพย์เท่ากบั 65 (25 + 40) 

 

 กิจการคํานวณกาํไรหรือขาดทุนจากการขายร้อยละ 90 ของกระแสเงินสด สมมติว่ามูลค่า

ยุติธรรมสําหรับส่วนของร้อยละ 10 ที่คงไว้ และร้อยละ 90 ที่ โอน  ไม่สามารถหาได้          

แยกต่างหาก ณ วันที่ทาํรายการ กิจการปันส่วนมูลค่าตามบัญชีตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 

3.2.14 ดังน้ี     

 

 

 

 

 

 

   

  กิจการคํานวณกาํไรหรือขาดทุนจากการขายส่วนร้อยละ 90 ของกระแสเงินสด โดยการหัก

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

มูลค่าตามบัญชีของส่วนที่กจิการคงไว้คือ 1,000 

  นอกจากน้ัน  กจิการรับรู้ความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองซ่ึงเป็นผลมาจากการถือส่วนได้เสยีแบบ

ด้อยสิทธิสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิต ดังน้ัน กิจการรับรู้ สินทรัพย์ด้วยจํานวน 1,000 

(จาํนวนสูงสุดที่จะไม่ได้รับจากการมีส่วนได้เสียแบบด้อยสิทธิ) และรับรู้หน้ีสินที่เกี่ยวข้อง

จาํนวน 1,065 (ซ่ึงคือจาํนวนสูงสุดที่จะไม่ได้รับจากการมีส่วนได้เสียแบบด้อยสิทธิซ่ึงเท่ากับ 

1,000 บวกด้วยมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสยีแบบด้อยสทิธจิาํนวน 65) 

 

 

 

 

 

  มูลค่ายุติธรรม ร้อยละ  การปันส่วน 

มูลค่าที่แสดงในบัญชี 

ส่วนที่โอน  9,090 90%  9,000 

ส่วนที่คงไว้     1,010 10%     1,000 

  10,100   10,000 
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กจิการใช้ข้อมูลทั้งหมดข้างต้นในการบันทกึบัญชีดังน้ี 

 เดบติ เครดิต 

สนิทรัพย์เดิม   

- 

9,000 

รับรู้สนิทรัพย์จากการมีส่วนได้เสยีแบบ

ด้อยสทิธ ิหรือส่วนได้เสยีคงเหลือ 

 

1,000 

 

-           

รับรู้สนิทรัพย์สาํหรับสิ่งตอบแทนที่

ได้รับในรปูของ อตัราดอกเบี้ยส่วนเกนิ 

 

40 

 

- 

กาํไรหรือขาดทุน (กาํไรจากการโอน) - 90 

หน้ีสนิ - 1,065 

เงินสดรับ    9,115 -           

รวม 10,155 10,155 

 

 ภายหลังจากเกิดรายการ มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์เท่ากบั 2,040 ซ่ึงประกอบด้วยจาํนวน 

1,000 ที่แสดงถึงการปันส่วนต้นทุนของส่วนที่คงไว้ และจํานวน 1,040 ที่แสดงถึงความ

เกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองของกิจการจากการมีส่วนได้เสียแบบด้อยสิทธิสําหรับผลขาดทุน       

ด้านเครดิต (ซ่ึงรวมถงึอตัราดอกเบี้ยส่วนเกนิ จาํนวน 40) 

 

 ในรอบระยะเวลาต่อมา กิจการรับรู้สิ่งตอบแทนที่ได้รับสาํหรับการคํา้ประกันส่วนสูญเสียของ

สินทรัพย์ (65) ตามสัดส่วนของระยะเวลา รับรู้ดอกเบี้ ยค้างรับจากสินทรัพย์ที่รับรู้ โดยใช้วิธี

ดอกเบี้ ยที่แท้จริง และรับรู้ การด้อยค่าของเงินให้สินเช่ือ ของสินทรัพย์ที่รับรู้  เช่น สมมติว่า 

ในปีถัดมามีการขาดทุนจากการด้อยค่าจากเงินให้สินเช่ือที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิงจาํนวน 300   

ดังน้ันกิจการลดมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้รับรู้ ไว้แล้วน้ันด้วยจํานวน 600 (300 ที่เกี่ยวข้องกับ 

ส่วนได้เสยีที่คงไว้ และ 300 ที่เกี่ยวข้องกับความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองซ่ึงเกิดขึ้นจากส่วนได้

เสยีแบบด้อยสทิธสิาํหรับการขาดทุนจากการด้อยค่า) และลดหน้ีสนิที่รับรู้จาํนวน 300 ทาํให้มี

ผลกาํไรหรือขาดทุนสทุธจิากการด้อยค่าจาํนวน 300 

 

การตดัรายการของหนี้ สินทางการเงิน (หมวดที ่3.3) 

 

ข3.3.1  หน้ีสินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหน้ีสินทางการเงิน) จะถูกตัดออกจากบัญชีเม่ือลูกหน้ีมี

ลักษณะใดลักษณะหน่ึงต่อไปน้ี 

ข3.3.1.1  จ่ายชําระหน้ีสิน (หรือบางส่วนของหน้ีสิน) คืนแก่เจ้าหน้ี ซ่ึงโดยปกติจ่ายชาํระ

ด้วยเงินสด สนิทรัพย์ทางการเงินอื่น สนิค้าหรือบริการ หรือ 

ข3.3.1.2  หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมายสาํหรับหน้ีสินน้ัน (หรือบางส่วนของ

หน้ีสิน) โดยกระบวนการทางกฎหมายหรือโดยเจ้าหน้ี (หากลูกหน้ีให้การ         

คํา้ประกนั อาจยังคงเข้าเง่ือนไขน้ีได้) 
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ข3.3.2 หากผู้ออกตราสารหน้ีซ้ือตราสารน้ันกลับคืนมา หน้ีสนิจะถูกยกเลิก ถึงแม้ว่าผู้ออกเป็นผู้เสนอ

ราคาซ้ือขายปกติของตราสารน้ันหรือมีความตั้งใจที่จะขายคืนในระยะเวลาอนัใกล้ 

ข3.3.3  การจ่ายชําระหน้ีให้กับบุคคลที่สามซ่ึงรวมถึงทรัสต์ (ในบางคร้ังเรียกว่า ‘in-substance 

defeasance’) โดยกิจการไม่ได้ช่วยลดภาระผูกพันหลักที่ลูกหน้ีมีต่อเจ้าหน้ี โดยไม่มีการปลด

หน้ีตามกฎหมาย 

ข3.3.4  หากลูกหน้ีจ่ายชาํระหน้ีให้แก่บุคคลที่สามเพ่ือให้รับภาระผูกพันในหน้ีสินและแจ้งแก่เจ้าหน้ีว่า

บุคคลที่สามได้รับภาระผูกพันในหน้ีสินไว้แล้ว ลูกหน้ียังไม่สามารถตัดรายการภาระผูกพันใน

หน้ีสินได้ เว้นแต่จะเป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ ข3.3.1.2 หากลูกหน้ีจ่ายชําระหน้ีให้แก่

บุคคลที่สามเพ่ือให้รับภาระผูกพันในหน้ีสนิและได้รับการปลดหน้ีตามกฎหมายจากเจ้าหน้ี ลูกหน้ี

สามารถตัดบัญชีหน้ีสินน้ันได้ อย่างไรกต็าม หากลูกหน้ีตกลงจะชาํระหน้ีให้แก่บุคคลที่สาม หรือ

ชาํระหน้ีโดยตรงไปยังเจ้าหน้ีเดิม ให้ลูกหน้ีรับรู้ภาระผูกพันในหน้ีสนิใหม่ที่มีต่อบุคคลที่สาม 

ข3.3.5  ถึงแม้ว่าการปลดหน้ีตามกฎหมายไม่ว่าจะโดยกระบวนการทางกฎหมายหรือโดยเจ้าหน้ี  

ส่งผลให้มีการตัดรายการหน้ีสิน กิจการอาจรับรู้หน้ีสินใหม่หากสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนไม่

เข้าเง่ือนไขการตัดรายการตามย่อหน้าที่ 3.2.1 ถึง 3.2.23 หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขดังกล่าว 

สนิทรัพย์ที่โอนจะไม่ถูกตัดรายการ และกจิการต้องรับรู้หน้ีสนิใหม่ที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์ที่โอน 

ข3.3.6  ตามวัตถุประสงค์ของย่อหน้าที่ 3.3.2 ข้อกาํหนดจะมีความแตกต่างอย่างมากหากการคิดลด

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดภายใต้เง่ือนไขใหม่รวมถึงค่าธรรมเนียมจ่ายใดๆ สุทธิด้วย

ค่าธรรมเนียมรับใดๆ และคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงเดิม ซ่ึงมีความแตกต่าง      

อย่างน้อยร้อยละ 10 จากการคิดลดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคงเหลือของหน้ีสิน       

ทางการเงินเดิม หากการแลกเปล่ียนตราสารหน้ีหรือการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขถูกพิจารณาว่า

เป็นการยกเลิกหน้ีสินเดิม ต้นทุนหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกดิขึ้นจะถูกรับรู้ เป็นส่วนหน่ึงของ

กาํไรหรือขาดทุนจากการยกเลิกหน้ีสินเดิม หากการแลกเปล่ียนหรือการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข

ไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นการยกเลิกหน้ีสินเดิม ต้นทุนหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้ นจะต้อง

นําไปปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินและตัดจาํหน่ายตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ของ

หน้ีสนิที่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข 

ข3.3.7  ในบางกรณี  เจ้าหน้ีปลดลูกหน้ีจากภาระผูกพันในการจ่ายชาํระหน้ี แต่ลูกหน้ีรับภาระในการ  

คํ้าประกันการจ่ายชําระหากคู่สัญญาที่ เป็นผู้ รับผิดชอบหลักจากการปฏิบัติผิดสัญญา               

ในสถานการณด์ังกล่าวให้ลูกหน้ี 

ข3.3.7.1  รับรู้ หน้ีสินทางการเงินใหม่ ด้วยมูลค่ายุติธรรมของภาระผูกพันสําหรับการ        

คํา้ประกนั และ 

ข3.3.7.2  รับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากผลต่างระหว่าง (1) การจ่ายใดๆ และ (2) มูลค่าตามบัญชี

ของหน้ีสนิทางการเงินเดิมหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิทางการเงินใหม่ 
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การจดัประเภทรายการ (บทที ่4) 

การจดัประเภทรายการของสินทรพัยท์างการเงิน (หมวดที ่4.1)  

ทางเลือกในการเลือกกําหนดใหสิ้นทรพัยท์างการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน (หมวดที ่4.1 และ 4.2) 

ข4.1.1 ตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 4.1.8 และ 4.2.2 แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีอนุญาตให้กิจการ

เลือกกาํหนดให้สินทรัพย์ทางการเงิน หน้ีสินทางการเงินหรือกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงิน 

(สินทรัพย์ทางการเงิน หน้ีสินทางการเงินหรือทั้งสองประเภท) แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุนโดยการการวัดมูลค่าด้วยวิธน้ีีส่งผลให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากขึ้น 

ข4.1.2 การตัดสนิใจของกจิการที่จะเลือกกาํหนดให้สนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงินแสดง

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะคล้ายกับการเลือกใช้นโยบายการบัญชี (ถึงแม้จะ

แตกต่างจากการเลือกนโยบายการบัญชีคือไม่จาํเป็นต้องนาํมาถือปฏบิัติกบัธุรกรรมที่คล้ายกนั

ทั้งหมดอย่างต่อเน่ือง) เม่ือกิจการมีทางเลือกตามย่อหน้าที่ 14.2 ของมาตรฐานการบัญชี   

ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

กาํหนดว่านโยบายการบัญชีที่เลือกใช้ทาํให้งบการเงินให้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือได้และเกี่ยวข้องกับ

การตัดสนิใจมากขึ้นสาํหรับส่วนที่เกี่ยวกบัผลกระทบของรายการ เหตุการณ์อื่นหรือสถานการณ์ที่

มีต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินการ และกระแสเงินสดของกจิการ เช่น ในกรณีที่กจิการเลือก

กาํหนดให้หน้ีสนิทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ย่อหน้าที่ 4.2.2 

กล่าวถึงสองกรณีที่จะต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มากขึ้น ดังน้ันในการเลือกดังกล่าวตามย่อ

หน้าที่ 4.2.2 กิจการจะต้องแสดงให้เห็นถึงการเลือกหรือไม่เลือกตามสถานการณ์ทั้งสอง

สถานการณ ์

 

การเลือกกําหนดเพือ่ขจดัหรือลดการจบัคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบญัชีอย่างมีนยัสําคญั 

ข4.1.3 การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน และการรับรู้ การเปล่ียนแปลงใน

มูลค่าที่ เกิดขึ้ นจะขึ้ นอยู่กับการจัดประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินและการพิจารณาว่า

เคร่ืองมือทางการเงินน้ันถือเป็นส่วนหน่ึงของความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงที่เลือก

กาํหนดขึ้ นหรือไม่ ข้อกาํหนดดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความไม่สอดคล้องในการวัดมูลค่าและ   

การรับรู้ รายการ (บางคร้ังอาจอ้างอิงถึงการจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชี) เช่น        

หากกิจการไม่เลือกกาํหนดให้เคร่ืองมือทางการเงินแสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุน สนิทรัพย์ทางการเงินรายการหน่ึงอาจจัดประเภท และวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน ในขณะที่หน้ีสินอีกรายการหน่ึงที่กิจการพิจารณาว่ามี         

ความเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดังกล่าวต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย (ซ่ึงไม่มี

การรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม) จากสถานการณ์ดังกล่าว กจิการอาจได้ข้อสรุปว่า
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งบการเงินของกิจการจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจได้มากกว่าหากทั้งสินทรัพย์และ

หน้ีสนิน้ันมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน  

ข4.1.4 ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงให้เหน็ถึงกรณีที่เข้าเง่ือนไขที่กาํหนดข้างต้น ซ่ึงในทุกกรณีกิจการอาจใช้

เง่ือนไขข้างต้นในการเลือกกาํหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินแสดงด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนได้หากเป็นไปตามหลักการในย่อหน้าที่ 4.1.8 หรือ 

4.2.2.1 

ข4.1.4.1 กิจการมีหน้ีสินภายใต้สัญญาประกันภัยซ่ึงการวัดมูลค่าได้นําข้อมูลในปัจจุบัน

มาร่วมพิจารณา (ตามที่อนุญาตในย่อหน้าที่ 24 ของมาตรฐานการรายงาน      

ทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง สัญญาประกันภัย) และมีสินทรัพย์ทางการเงินที่

กจิการพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้องกนั ซ่ึงในกรณีดังกล่าวหากกจิการไม่กาํหนดให้

แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรือราคาทุนตัดจาํหน่าย   

ข4.1.4.2   กจิการมีสนิทรัพย์ทางการเงิน หน้ีสนิทางการเงิน หรือทั้งสองประเภทซ่ึงมีการร่วม

รับความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบี้ย ซ่ึงส่งผลให้เกดิการเปล่ียนแปลง

ในมูลค่ายุติธรรมในทิศทางตรงข้ามกันและมีแนวโน้มที่จะหักกลบกันในที่สุด 

อย่างไรกต็าม มีเพียงเคร่ืองมือทางการเงินบางประเภทเท่าน้ันที่มีการวัดมูลค่า     

ที่มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (ได้แก่ อนุพันธ์ หรือที่ถูกจัดประเภทเป็น

ถือไว้เพ่ือค้า) นอกจากน้ี อาจรวมถึงกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อกาํหนดของการบัญชี

ป้องกนัความเสี่ยง เช่น ไม่เป็นไปตามข้อกาํหนดในเร่ืองความมีประสทิธผิลในการ

ป้องกนัความเสี่ยงตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 6.4.1 

ข4.1.4.3   กจิการมีสนิทรัพย์ทางการเงิน หน้ีสนิทางการเงิน หรือทั้งสองประเภทซ่ึงมีการร่วม

รับความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบี้ย ซ่ึงส่งผลให้เกดิการเปล่ียนแปลง

ในมูลค่ายุติธรรมในทศิทางตรงข้ามกนัและมีแนวโน้มที่จะหักกลบกนัในที่สดุ และ

ไม่มีสนิทรัพย์ทางการเงิน หรือหน้ีสนิทางการเงินที่จะเข้าเง่ือนไขเป็นเคร่ืองมือที่ใช้

ป้องกันความเสี่ยง เน่ืองจากไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน นอกจากน้ี การไม่สามารถปฏบิัติตามการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงจะทาํให้

เกิดความไม่สอดคล้องในการรับรู้ รายการกาํไรและขาดทุนอย่างมีนัยสาํคัญ เช่น 

กิจการซ้ือกลุ่มของเงินให้สินเช่ือโดยการออกหุ้นกู้ที่มีการซ้ือขายกันในตลาด    

โดยที่การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของทั้งสองรายการดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะ

หักกลบกนัได้ นอกจากน้ี หากกจิการมีการซ้ือขายหุ้นกู้เป็นประจาํ แต่แทบจะไม่มี

รายการซ้ือขายเงินให้สินเช่ือ การรายงานทั้งเงินให้สินเช่ือและหุ้นกู้ด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะช่วยไม่ให้เกดิความไม่สอดคล้องในช่วงเวลาของ

การรับรู้ รายการกาํไรและขาดทุนซ่ึงอาจเกิดขึ้ นจากการวัดมูลค่ารายการทั้งสอง

ด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายและรับรู้กาํไรและขาดทุนเม่ือมีการซ้ือคืนหุ้นกู้ในแต่ละคร้ัง 
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ข4.1.5 กรณีตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าก่อน ซ่ึงมีการเลือกกาํหนดให้สนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะช่วยขจัดหรือลด

ความไม่สอดคล้องของการวัดมูลค่าหรือการรับรู้ รายการได้อย่างมีนัยสาํคัญ และให้ข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจได้มากย่ิงขึ้น อย่างไรกต็าม ในทางปฏบิัติแล้ว กิจการไม่จาํเป็นต้อง

วัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินทั้ งหมดหรือรับรู้ ความไม่สอดคล้องในช่วงเวลาเดียวกัน          

การเหล่ือมเวลาที่สมเหตุสมผลอาจเกิดขึ้นได้เน่ืองจากรายการที่เกิดขึ้นแต่ละรายการได้เลือก

กาํหนดให้รับรู้ มูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน และในขณะที่มีการ

รับรู้ มูลค่าเม่ือเร่ิมแรกน้ันสามารถคาดการณไ์ด้ว่ารายการอื่นๆ ที่เหลือจะเกดิขึ้น 

ข4.1.6 กจิการไม่ควรเลือกกาํหนดให้บางส่วนของสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินที่มีความ

ไม่สอดคล้องกันให้แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน หากการกาํหนด

ดังกล่าวไม่ช่วยขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องที่เกิดขึ้ นได้อย่างมีนัยสาํคัญ และไม่ทาํให้เกิด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจได้มากขึ้น แต่กจิการสามารถเลือกกาํหนดให้แสดงมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนกับบางส่วนของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสิน          

ทางการเงินที่คล้ายคลึงกนัจาํนวนหน่ึงได้ หากการกาํหนดดังกล่าวช่วยลดความไม่สอดคล้องที่

เกิดขึ้ นได้อย่างมีนัยสาํคัญ เช่น กิจการมีหน้ีสินทางการเงินที่คล้ายคลึงกันจาํนวนหน่ึงมูลค่า

รวม 100 และมีสนิทรัพย์ทางการเงินที่คล้ายคลึงกนัจาํนวนหน่ึงมูลค่ารวม 50 โดยที่สนิทรัพย์

และหน้ีสนิดังกล่าววัดมูลค่าบนหลักการที่ต่างกนั กจิการอาจต้องการลดความไม่สอดคล้องใน

การวัดมูลค่าอย่างมีนัยสาํคัญด้วยการเลือกกาํหนดให้สนิทรัพย์ทั้งหมด และเพียงบางส่วนของ

หน้ีสิน (เช่น หน้ีสินแต่ละรายการที่เม่ือรวมกันมีมูลค่ารวม 45) ให้รับรู้ รายการเมื่อเร่ิมแรก

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน อย่างไรกต็าม หากการเลือกกาํหนดให้แสดงมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนต้องนํามาถือปฏิบัติกับเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละ

รายการทั้งจาํนวน กจิการในตัวอย่างน้ีต้องเลือกกาํหนดหน้ีสนิรายการหน่ึงหรือหลายรายการ

ให้แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนทั้งจํานวน โดยไม่สามารถเลือก

กาํหนดการวัดมูลค่าดังกล่าวเฉพาะกับส่วนประกอบใดส่วนประกอบหน่ึงของหน้ีสินแต่ละ

รายการน้ัน (เช่น การเปล่ียนแปลงสาํหรับมูลค่าเฉพาะที่เกดิจากความเสี่ยงประเภทใดประเภทหน่ึง 

เช่น การเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ) หรือเฉพาะกบัสดัส่วนใดสดัส่วนหน่ึง (ร้อยละ) 

ของหน้ีสนิแต่ละรายการ 

 

กลุ่มของหนี้ สินทางการเงิน หรือสินทรพัยท์างการเงิน และหนี้ สินทางการเงินถูกจัดการ

และประเมินผลบนพื้ นฐานของมูลค่ายติุธรรม 

ข4.1.7 กิจการอาจบริหารจัดการกลุ่มหน้ีสินทางการเงิน หรือทั้งสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงิน และประเมินผลการบริหารตามลักษณะของการวัดมูลค่ากลุ่มของเคร่ืองมือ      

ทางการเงินดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ซ่ึงทาํให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการ

ตัดสินใจมากขึ้ น ประเด็นที่ส ําคัญคือการพิจารณาแนวทางที่กิจการใช้ในการบริหารและ

ประเมินผลการบริหาร แทนการมุ่งเน้นการพิจารณาลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน 
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ข4.1.8 ตัวอย่างเช่น กจิการอาจใช้เง่ือนไขข้างต้นในการเลือกกาํหนดให้หน้ีสนิทางการเงินแสดงมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนได้หากเป็นไปตามหลักการในย่อหน้าที่ 4.2.2.2 และ

กิจการมีสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงมีการร่วมรับความเสี่ยงตั้งแต่หน่ึง

ประเภทขึ้นไป และความเสี่ยงดังกล่าวถูกบริหารและประเมินผลบนพ้ืนฐานของมูลค่ายุติธรรม 

ตามที่กาํหนดไว้ในนโยบายการบริหารสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่จัดทาํขึ้นเป็นลายลักษณอ์กัษร เช่น 

กจิการออกผลิตภัณฑท์างการเงินที่ซับซ้อน ซ่ึงประกอบไปด้วยอนุพันธแ์ฝงหลายประเภทและ  

มีการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้ นบนหลักการของมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เคร่ืองมือทางการเงิน   

ทั้งที่เป็นอนุพันธแ์ละไม่ใช่อนุพันธ ์

ข4.1.9 ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น เง่ือนไขน้ีขึ้นอยู่กับแนวทางที่กจิการบริหารจัดการและประเมินมูลค่า

กลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินที่กาํลังพิจารณา ดังน้ัน (ขึ้นอยู่กับข้อกาํหนดในเร่ืองการเลือก

กาํหนดการรับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรก) กิจการซ่ึงเลือกกาํหนดให้หน้ีสนิทางการเงินแสดงมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนภายใต้เง่ือนไขข้อน้ี ก็จะเลือกกําหนดหน้ีสิน         

ทางการเงินทุกประเภทที่มีคุณสมบัติซ่ึงมีการบริหารและประเมินมูลค่าร่วมกนั 

ข4.1.10 เอกสารต่างๆ เกี่ยวกบักลยุทธข์องกจิการไม่จาํเป็นต้องจัดทาํอย่างครอบคลุม แต่ควรเพียงพอ

สาํหรับการแสดงให้เหน็ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 4.2.2.2 เอกสารดังกล่าว

ไม่ต้องจัดทําสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการ โดยอาจจัดทําเป็นกลุ่มได้ เช่น      

หากระบบในการบริหารแผนกงานหน่ึงๆ ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสาํคัญของกิจการแล้ว 

สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการประเมินผลการบริหารแผนกงานอยู่บนหลักการน้ี 

กิจการไม่จาํเป็นต้องจัดทาํเอกสารใดเพ่ิมเติมเพ่ือแสดงว่าเป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 

4.2.2.2 อกี 

 

อนุพนัธแ์ฝง (หมวดที ่4.3) 
 

ข4.3.1 เม่ือกิจการเข้าเป็นคู่สัญญาของสัญญาแบบผสม ย่อหน้าที่ 4.3.2 กาํหนดให้กิจการต้องระบุ

อนุพันธ์แฝงน้ัน และประเมินว่าจําเป็นต้องแยกแสดงจากสัญญาหลักหรือไม่ ในกรณีที่

จาํเป็นต้องแยกแสดงจากสญัญาหลัก กจิการต้องวัดมูลค่าอนุพันธด้์วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่

รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

ข4.3.2 หากสัญญาหลักไม่มีการระบุหรือกาํหนดวันครบกาํหนดไว้ล่วงหน้า และแสดงถึงส่วนได้เสีย

คงเหลือในสินทรัพย์สุทธิของกิจการ ลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยง (ของสัญญาหลัก)  

คือลักษณะของตราสารทุน และอนุพันธ์แฝงจาํเป็นต้องมีลักษณะของส่วนได้เสียที่สมัพันธ์กับ

กิจการเดียวกันจึงจะพิจารณาได้ว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด หากสัญญาหลักไม่ใช่ตราสาร

ทุนและมีลักษณะตามคํานิยามของเคร่ืองมือทางการเงิน ดังน้ันลักษณะเชิงเศรษฐกิจและ 

ความเสี่ยง (ของสญัญาหลัก) คือลักษณะของตราสารหน้ี 

ข4.3.3 อนุพันธ์แฝงประเภทที่ไม่ใช่สิทธิเลือก (เช่น อนุพันธ์แฝงที่เป็นสัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญา

แลกเปล่ียน) จะถูกแยกออกจากสัญญาหลักโดยพิจารณาจากเงื่อนไขที่ระบุไว้ชัดเจนหรือ
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โดยนัย เพ่ือที่จะส่งผลให้อนุพันธ์แฝงดังกล่าวมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากบัศูนย์ ณ การรับรู้ รายการ

เม่ือเร่ิมแรก ส่วนอนุพันธ์แฝงประเภทสิทธิเลือก (เช่น อนุพันธ์แฝงที่เป็นสิทธิเลือกที่จะขาย  

สิทธิเลือกที่จะซ้ือ มูลค่าสูงสุด มูลค่าตํ่าสุด หรือ สิทธิที่จะแลกเปล่ียน) จะถูกแยกออกจาก

สญัญาหลักโดยพิจารณาจากเงื่อนไขของส่วนที่เป็นสทิธิเลือก มูลค่าของสญัญาหลักที่แสดงใน

บัญชีเม่ือเร่ิมแรก คือ ส่วนที่เหลือหลังจากแยกอนุพันธแ์ฝงออกไปแล้ว 

ข4.3.4 โดยทั่ วไปอนุ พันธ์แฝงหลายประเภทที่ แฝงอยู่ในสัญญาแบบผสมรายการเดียวกัน 

จะถูกพิจารณาว่าเป็นอนุพันธ์แฝงแบบผสมหน่ึงรายการ อย่างไรกต็าม อนุพันธ์แฝงที่ถูกจัด

ประเภทเป็นทุน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน) 

จะถูกบันทึกบัญชีแยกต่างหากจากอนุพันธ์แฝงที่ ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสิน 

นอกจากน้ัน หากสัญญาแบบผสมที่ประกอบด้วยอนุพันธ์แฝงมากกว่าหน่ึงประเภท และ

อนุพันธแ์ฝงเหล่าน้ันสมัพันธก์บัฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่แตกต่างกนั และสามารถแยกจากกนั

ได้ทนัท ีและเป็นอสิระต่อกนั อนุพันธแ์ฝงเหล่าน้ีจะถูกบันทกึบัญชีแยกจากกนั 

ข4.3.5 ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงถึงลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงของอนุพันธ์แฝงที่ ไม่ มี

ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสัญญาหลัก (ย่อหน้าที่ 4.3.2.1) ตามตัวอย่างต่อไปน้ีสมมติว่า

อนุพันธแ์ฝงมีลักษณะตามข้อกาํหนดที่ระบุในย่อหน้าที่ 4.3.2.2 และ 4.3.2.3 โดยกจิการต้อง

บันทกึบัญชีอนุพันธแ์ฝงแยกต่างหากจากสญัญาหลัก 

ข4.3.5.1 สญัญาสทิธิที่จะขาย ที่แฝงอยู่ในเคร่ืองมือทางการเงินที่ทาํให้ผู้ถือมีสทิธิเรียกร้อง

ให้ผู้ออกซ้ือคืนเคร่ืองมือทางการเงินด้วยเงินสดหรือสินทรัพย์อื่น ที่ผันแปรตาม

การเปล่ียนแปลงในราคาหรือดัชนีของหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์ จะถือว่าไม่มี

ความสมัพันธอ์ย่างใกล้ชิดกบัตราสารหน้ีที่เป็นสญัญาหลัก 

ข4.3.5.2 สิทธิหรือข้อกาํหนดโดยอัตโนมัติที่จะขยายระยะเวลาครบกาํหนดที่เหลืออยู่ของ    

ตราสารหน้ี ซ่ึงไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับตราสารหน้ีที่เป็นสัญญาหลัก   

เว้นแต่จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ ยให้เป็นอัตราตลาดปัจจุบันในช่วงที่มีการขยาย

ระยะเวลา หากกิจการออกตราสารหน้ีและผู้ถือตราสารหน้ีดังกล่าวมีการขายสิทธิ

เลือกที่จะซ้ือตราสารหน้ีดังกล่าวให้กบับุคคลที่สาม ผู้ออกจะพิจารณาว่าสทิธเิลือกที่

จะซ้ือดังกล่าวเป็นการขยายระยะเวลาครบกําหนดของตราสารหน้ี ถ้าผู้ออกมี 

ส่วนร่วมหรืออํานวยความสะดวกในการขายตราสารหน้ี ซ่ึงเป็นผลมาจากการ       

ใช้สทิธเิลือกที่จะซ้ือน้ัน 

ข4.3.5.3 ตราสารหน้ีหรือสญัญาประกนัภัยที่เป็นสญัญาหลัก ซ่ึงการจ่ายเงินต้นหรือดอกเบี้ย

สัมพันธ์กับดัชนีตราสารทุนที่แฝงอยู่ถือว่าไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ

สญัญาหลัก เน่ืองจากความเสี่ยงของสญัญาหลักและอนุพันธแ์ฝงไม่คล้ายคลึงกนั 

ข4.3.5.4 ตราสารหน้ีหรือสญัญาประกนัภัยที่เป็นสญัญาหลัก ซ่ึงการจ่ายเงินต้นหรือดอกเบี้ย

สมัพันธ์กบัดัชนีสนิค้าโภคภัณฑท์ี่แฝงอยู่ ถือว่าไม่มีความสมัพันธ์อย่างใกล้ชิดกบั

สญัญาหลัก เน่ืองจากความเสี่ยงของสญัญาหลักและอนุพันธแ์ฝงไม่คล้ายคลึงกนั 
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ข4.3.5.5 สัญญาสิทธิที่จะซ้ือ สัญญาสิทธิที่จะขาย สิทธิชาํระเงินก่อนครบกาํหนด ที่แฝงอยู่

ในตราสารหน้ีที่เป็นสัญญาหลักหรือสัญญาประกันภัย ถือว่าไม่มีความสัมพันธ์

อย่างใกล้ชิดกบัสญัญาหลัก เว้นแต่ 

ข4.3.5.5.1 ราคาใช้สิทธิจะเท่ากับราคาทุนตัดจาํหน่ายโดยประมาณของตราสารหน้ี   

ในวันที่ มีการใช้สิทธิแต่ละคร้ังหรือมูลค่าตามบัญชีของสัญญา

ประกนัภัยหลัก หรือ 

ข4.3.5.5.2 ราคาใช้สิทธิของสทิธิชาํระเงินก่อนครบกาํหนดสามารถคืนเงินให้แก่

ผู้ให้กู้เป็นจาํนวนเงินเท่ากบัมูลค่าปัจจุบันโดยประมาณของดอกเบี้ยที่

สญูเสยีไปจากระยะเวลาที่เหลือของสญัญาหลัก ดอกเบี้ ยที่สญูเสยีไป

เท่ากับเงินต้นที่จ่ายคืนก่อนครบกาํหนดคูณด้วยความแตกต่างของ

อตัราดอกเบี้ย ความแตกต่างของอตัราดอกเบี้ยคือส่วนเกนิของอตัรา

ดอกเบี้ ยที่แท้จริงของสญัญาหลักกับอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงที่กิจการ

จะได้รับ ณ วันที่ชาํระเงินก่อนครบกาํหนด ถ้านาํกลับไปลงทุนใหม่ใน

สญัญาที่คล้ายคลึงกนัสาํหรับระยะเวลาที่เหลือของสญัญาหลัก  

การประเมินว่าสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือสัญญาสิทธิที่จะขายมีความสัมพันธ์อย่าง

ใกล้ชิดกบัตราสารหน้ีที่เป็นสญัญาหลักหรือไม่ จะถูกพิจารณาก่อนที่จะมีการแยก

องค์ประกอบที่เป็นทุน ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดง

รายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

ข4.3.5.6 อนุพันธ์ด้านเครดิต ที่แฝงอยู่ในตราสารหน้ีที่เป็นสัญญาหลักและอนุญาตให้

คู่สญัญาฝ่ายหน่ึง (“ผู้รับผลประโยชน์”) โอนความเสี่ยงด้านเครดิตของสนิทรัพย์

อ้างอิงเฉพาะรายการ ซ่ึงอาจไม่มีความเป็นเจ้าของไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง    

(“ผู้คํา้ประกัน”) และถือว่าไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับตราสารหน้ีที่เป็น

สญัญาหลัก อนุพันธด้์านเครดติดงักล่าวอนุญาตให้ผู้คํา้ประกนัรับโอนความเสี่ยงที่

เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์อ้างองิ โดยไม่จาํเป็นต้องเป็นเจ้าของสนิทรัพย์น้ันโดยตรง 

ข4.3.6 ตัวอย่างของสัญญาแบบผสม ได้แก่ เคร่ืองมือทางการเงินที่ให้สิทธิผู้ถือในการขายเคร่ืองมือ

ทางการเงินคืนให้แก่ผู้ออก โดยแลกกบัเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่ผันแปรตามการ

เปล่ียนแปลงของดัชนีตราสารทุนหรือดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ซ่ึงอาจเพ่ิมขึ้ นหรือลดลง 

(“เคร่ืองมือทางการเงินที่มีสิทธิขายคืน”) เว้นแต่ผู้ออกจะเลือกกาํหนดในการรับรู้ รายการ   

เม่ือเร่ิมแรกให้เคร่ืองมือทางการเงินที่มีสทิธขิายคืนเป็นหน้ีสนิทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวจะถูกกาํหนดให้แยกอนุพันธ์

แฝงออกมา (เช่น การจ่ายเงินต้นตามดัชนี) ตามย่อหน้าที่ 4.3.2 เน่ืองจากสัญญาหลักคือ    

ตราสารหน้ีภายใต้ย่อหน้าที่ ข4.3.2 และการจ่ายเงินต้นตามดัชนีไม่มีความสัมพันธ์อย่าง

ใกล้ชิดกบัตราสารหน้ีที่เป็นสญัญาหลัก ภายใต้ย่อหน้าที่ ข4.3.5.1 ทั้งน้ี เน่ืองจากการจ่ายคืน

เงินต้นสามารถเพ่ิมขึ้นและลดลง จึงถือว่าอนุพันธ์แฝงเป็นอนุพันธ์ประเภทที่ไม่ให้สทิธเิลือกที่

จะซ้ือหรือจะขาย โดยมูลค่าของอนุพันธแ์ฝงดังกล่าวจะถูกกาํหนดตามตัวแปรอ้างองิ 
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ข4.3.7 ในกรณีของเคร่ืองมือทางการเงินที่ให้สิทธิขายคืน ซ่ึงสามารถขายคืนได้ตลอดเวลา โดยได้รับ

เงินสดในจาํนวนเท่ากบัสดัส่วนที่ถืออยู่ในมูลค่าสนิทรัพย์สทุธขิองกจิการ (เช่น หน่วยลงทุนใน

กองทุนเปิด หรือ กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทุน) การแยกอนุพันธ์แฝงและบันทกึบัญชี

สาํหรับแต่ละองค์ประกอบ ทาํให้ทราบมูลค่าไถ่ถอนของสัญญาแบบผสม ซ่ึงต้องชําระ ณ     

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หากผู้ถอืใช้สทิธใินการขายเคร่ืองมือทางการเงินน้ันคืนให้กบัผู้ออก 

ข4.3.8 ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงถึงลักษณะเชิงเศรษฐกจิและความเสี่ยงของอนุพันธแ์ฝงที่มีความสมัพันธ์

อย่างใกล้ชิดกบัลักษณะเชิงเศรษฐกจิและความเสี่ยงของสญัญาหลัก ในตัวอย่างเหล่าน้ี กจิการ

ไม่ต้องบันทกึบัญชีอนุพันธแ์ฝงแยกต่างหากจากสญัญาหลัก 

ข4.3.8.1 อนุพันธแ์ฝงซ่ึงตัวแปรอ้างองิ คืออตัราดอกเบี้ยหรือดัชนีอตัราดอกเบี้ยซ่ึงสามารถ

เปล่ียนแปลงจาํนวนเงินของดอกเบี้ ยที่จะถูกจ่ายหรือที่จะได้รับจากสัญญาหลักที่

เป็นสัญญาหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ ยหรือสัญญาประกันภัย ถือว่ามีความสัมพันธ์

อย่างใกล้ชิดกบัสญัญาหลัก เว้นแต่ สญัญาแบบผสมที่สามารถจ่ายชาํระโดยที่ผู้ถือ

ไม่ได้รับเงินลงทุนคืนในส่วนที่มีนัยสาํคัญทั้งหมด หรืออนุพันธ์แฝงสามารถเพ่ิม

อตัราผลตอบแทนเม่ือเร่ิมต้นจากสญัญาหลักให้แก่ผู้ถือได้อย่างน้อยสองเท่า และ

ส่งผลให้ได้รับอัตราผลตอบแทนอย่างน้อยสองเท่าจากอัตราผลตอบแทนตลาด

สาํหรับสญัญาที่มีเง่ือนไขเหมือนกบัสญัญาหลัก 

ข4.3.8.2 อตัราตํ่าสดุหรืออตัราสงูสดุที่แฝงอยู่ในอตัราดอกเบี้ยของสญัญาหน้ีสนิหรือสญัญา

ประกันภัย ถือว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสัญญาหลัก หากอัตราสูงสุดที่

กาํหนดไว้เท่ากับหรือสูงกว่าอัตราดอกเบี้ ยตลาด และอัตราตํ่าสุดที่กาํหนดไว้

เท่ากับหรือตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ ยตลาดในขณะที่มีการออกสัญญาน้ัน และอัตรา

สงูสุดหรืออัตราตํ่าสุดน้ันไม่ได้เป็นการปรับมูลค่าทางการเงินเม่ือเปรียบเทยีบกับ

สัญญาหลัก ในทาํนองเดียวกัน เง่ือนไขที่ประกอบอยู่ในสัญญาเพ่ือซ้ือหรือขาย

สนิทรัพย์ (เช่น สนิค้าโภคภัณฑ)์ ที่กาํหนดอตัราสงูสดุและอตัราตํ่าสดุของราคาที่

จะจ่ายหรือได้รับสําหรับสินทรัพย์น้ัน ถือว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ 

สัญญาหลัก หากทั้งอัตราสูงสุดและอัตราตํ่าสุดอยู่ในฐานะขาดทุน ณ วันเร่ิมต้น

และไม่ได้มีผลในการการปรับมูลค่าทางการเงิน 

ข4.3.8.3 อนุพันธแ์ฝงประเภทอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงทาํให้การจ่ายเงินต้น

หรือดอกเบี้ ยถูกกาํหนดเป็นเงินตราต่างประเทศและแฝงอยู่ในตราสารหน้ีที่เป็น

สญัญาหลัก (เช่น หุ้นกู้ที่มีสองอตัราแลกเปล่ียน (dual currency bond)) จะถือว่า

มีความสมัพันธ์อย่างใกล้ชิดกบัตราสารหน้ีที่เป็นสญัญาหลัก โดยอนุพันธด์ังกล่าว

ไม่ต้องถูกแยกออกจากสัญญาหลัก เน่ืองจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 

เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

กาํหนดให้กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของรายการที่

เป็นตัวเงินต้องถูกรับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุน 
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ข4.3.8.4 อนุพันธแ์ฝงประเภทอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซ่ึงแฝงอยู่ในสญัญาหลัก

ซ่ึงเป็นสัญญาประกันภัย หรือไม่ใช่เคร่ืองมือทางการเงิน (เช่น สัญญาในการซ้ือ

หรือขายรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินซ่ึงราคาของรายการดังกล่าวถูกกาํหนด

เป็นเงินตราต่างประเทศ) จะถือว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสัญญาหลัก     

ถ้าไม่มีการปรับมูลค่าทางการเงิน ไม่มีลักษณะของสิทธิเลือก และกาํหนดให้การ

จ่ายเงินทาํในสกุลเงินใดสกุลเงินหน่ึงต่อไปน้ี 

ข4.3.8.4.1 สกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานของคู่สญัญาใดๆ ในสญัญาน้ัน 

ข4.3.8.4.2 สกุลเงินซ่ึงราคาของสนิค้าหรือบริการที่จะได้รับมาหรือที่จะต้องส่ง

มอบถูกกาํหนดเป็นปกติในการค้าทั่วโลก (เช่น สกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐสาํหรับรายการซ้ือขายนํา้มันดิบ) 

ข4.3.8.4.3 สกุลเงินซ่ึงใช้โดยทั่วไปในสญัญาซ้ือหรือขายรายการที่ไม่ใช่รายการ

ทางการเงินในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจซ่ึงรายการน้ันเกิดขึ้ น 

(เช่น สกุลเงินที่มีความม่ันคงและมีสภาพคล่อง ซ่ึงใช้โดยทั่วไปใน

ธุรกจิของท้องถิ่นหรือการค้าทั่วโลก) 

ข4.3.8.5 สทิธทิี่จะชาํระเงินก่อนครบกาํหนดที่แฝงอยู่ในส่วนที่เป็นดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว 

หรือ ส่วนที่เป็นเงินต้นเพียงอย่างเดียว ถือว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ

สญัญาหลัก  ถ้าหากว่าสญัญาหลัก 

ข4.3.8.5.1  เกิดขึ้ นจากการแยกสิทธิที่จะรับกระแสเงินสดตามสัญญาของ

สนิทรัพย์ทางการเงิน ซ่ึงสญัญาหลักไม่มีอนุพันธแ์ฝง และ 

ข4.3.8.5.2  ไม่มีเง่ือนไขใดที่ไม่ได้แสดงอยู่ในสญัญาหน้ีเดิมที่เป็นสญัญาหลัก 

ข4.3.8.6 อนุพันธ์แฝงในสัญญาเช่าที่เป็นสัญญาหลัก ถือว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ

สญัญาหลัก หากอนุพันธแ์ฝงคือ 

ข4.3.8.6.1 ดัชนีที่เกี่ยวข้องกับเงินเฟ้อ เช่น ดัชนีการจ่ายค่าเช่าต่อดัชนีราคา

ผู้บริโภค (ถ้าหากว่าสัญญาเช่าน้ันไม่มีการปรับมูลค่าทางการเงิน 

และดัชนีมีความสมัพันธก์บัเงินเฟ้อในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ

ของกจิการ) 

ข4.3.8.6.2 ค่าเช่าที่อาจเกดิขึ้นที่มีเง่ือนไขอ้างองิกบัการขายที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ข4.3.8.6.3 ค่าเช่าที่อาจเกดิขึ้นที่มีเง่ือนไขอ้างองิกบัอตัราดอกเบี้ยผนัแปร 

ข4.3.8.7 กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ที่แฝงอยู่ในเคร่ืองมือทางการเงินหลักหรือ

สญัญาประกนัภัยที่เป็นสญัญาหลักจะถือว่ามีความสมัพันธ์อย่างใกล้ชิดกบัสญัญา

หลักดังกล่าว หากการจ่ายเงินถูกกาํหนดในรูปของหน่วยลงทุนที่สะท้อนมูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรัพย์ในกองทุน ลักษณะของกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทุน 

เป็นเง่ือนไขตามสัญญาที่กาํหนดการจ่ายเงินชําระเงินในรูปของหน่วยของเงิน

ลงทุนในกองทุนทั้งภายในและภายนอก 
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ข4.3.8.8 อนุพันธ์ที่แฝงอยู่ในสัญญาประกันภัยจะถือว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสัญญา

ประกนัภัยซ่ึงเป็นสญัญาหลัก หากอนุพันธ์แฝงและสญัญาประกนัภัยที่เป็นสญัญา

หลักมีความเกี่ยวข้องกนัจนทาํให้กจิการไม่สามารถวัดมูลค่าของอนุพันธแ์ฝงแยก

ต่างหากได้ (น่ันคือ ไม่สามารถวัดมูลค่าแยกต่างหาก โดยไม่พิจารณาควบคู่ไปกบั

สญัญาหลักได้) 

 

ตราสารทีมี่อนุพนัธแ์ฝง 

ข4.3.9 ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข4.3.1 เม่ือกจิการเข้าเป็นคู่สญัญาของสญัญาแบบผสมที่สญัญาหลัก

ไม่ได้เป็นสนิทรัพย์ที่อยู่ในขอบเขตของแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี และมีอนุพันธแ์ฝงหน่ึง

รายการหรือมากกว่า ย่อหน้าที่ 4.3.2 กาํหนดให้กจิการต้องระบุอนุพันธแ์ฝงน้ัน และประเมิน

ว่าจาํเป็นต้องแยกแสดงจากสญัญาหลักหรือไม่ ในกรณีที่จาํเป็นต้องแยกแสดงจากสญัญาหลัก 

กจิการต้องวัดมูลค่าอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้ รายการเมื่อเร่ิมแรกและวัดมูลค่า

ภายหลัง  ข้อกาํหนดน้ีอาจจะทาํให้การวัดมูลค่าซับซ้อนย่ิงขึ้นหรือมีความน่าเช่ือถือน้อยลงกว่า

การวัดมูลค่าตราสารทั้งหมดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ด้วยเหตุผลดังกล่าว   

แนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ีจึงอนุญาตให้สามารถเลือกกาํหนดให้สญัญาแบบผสมทั้งหมด

วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

ข4.3.10 ข้อกําหนดดังกล่าวสามารถนําไปปฏิบัติได้ แม้ว่าย่อหน้าที่ 4.3.2 จะกําหนดให้ต้องแยก

อนุพันธแ์ฝงจากสญัญาหลัก หรือห้ามไม่ให้แยกจากสญัญาหลัก อย่างไรกต็าม ย่อหน้าที่ 4.3.4 

อาจไม่เหมาะสมที่จะนําไปใช้ในการเลือกกาํหนดให้สัญญาแบบผสมแสดงมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 4.3.4.1 และ 4.3.4.2 เน่ืองจาก

ไม่ได้ลดความซับซ้อนหรือช่วยเพ่ิมความน่าเช่ือถอื 

 

การประเมินอนุพนัธแ์ฝงใหม่ 

ข4.3.11 ตามย่อหน้าที่ 4.3.2 กิจการจะต้องประเมินว่าจาํเป็นต้องแยกอนุพันธ์แฝงจากสัญญาหลัก

หรือไม่และบันทกึเป็นอนุพันธ์เม่ือกจิการเข้าเป็นคู่สญัญาในคร้ังแรก โดยห้ามประเมินใหม่ใน

ภายหลังเว้นแต่จะมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสัญญาซ่ึงทาํให้กระแสเงินสดเปล่ียนแปลง

อย่างมีนัยสาํคัญ นอกเหนือจากที่สญัญากาํหนดไว้ให้มีการประเมินใหม่ กจิการต้องกาํหนดว่า

เป็นการเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดอย่างมีนัยสาํคัญหรือไม่ โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดที่

คาดว่าจะได้ในอนาคตที่ เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์แฝง สัญญาหลักหรือทั้ งสัญญาหลักและ     

อนุพันธแ์ฝงว่ามีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต

ที่เคยกาํหนดไว้ในสญัญาหรือไม่ 

ข4.3.12 ย่อหน้าที่ ข4.3.11 ไม่ใช้กบัอนุพันธแ์ฝงที่รวมอยู่ในสญัญาที่ได้มาจาก 

ข4.3.12.1  การรวมธุรกิจ (ตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

เร่ือง การรวมธุรกิจ) 
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ข4.3.12.2  การรวมกันของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันตามที่อธิบายไว้

ในย่อหน้าที่  ข1 ถึง ข4 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  3 เร่ือง  

การรวมธุรกจิ หรือ 

ข4.3.12.3  การก่อตั้งการร่วมค้าตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 

เร่ือง การร่วมการงาน หรือการประเมินความเป็นไปได้ ณ วันที่ได้มาซ่ึงกจิการ
1
 

 

การจดัประเภทรายการใหม่ของสินทรพัยท์างการเงิน 

ข4.4.1 หากกิจการมีการจัดประเภทรายการใหม่สาํหรับสินทรัพย์ทางการเงินตามย่อหน้าที่ 4.4.1 

กิจการต้องปรับปรุงการจัดประเภทรายการแบบเปล่ียนทันทีนับจากวันที่จัดประเภทรายการใหม่ 

ทั้งน้ี เน่ืองจากตราสารหน้ีที่ วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายและวิธีวัดมูลค่ายุติธรรม     

ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริง ณ วันที่ รับรู้ รายการ        

เม่ือเร่ิมแรก และปฏบิัติตามข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการด้อยค่าด้วยวิธีเดียวกัน ดังน้ัน เม่ือกจิการ      

จัดประเภทรายการใหม่สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินโดยโอนเปล่ียนระหว่างวิธีราคาทุน       

ตัดจาํหน่ายและวิธวัีดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านทางกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

ข4.4.1.1   การรับรู้ดอกเบี้ยรับน้ันไม่เปล่ียนแปลง และกจิการยังคงใช้อตัราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เดิมต่อไป 

ข4.4.1.2   การวัดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นน้ันไม่มีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจาก

การวัดมูลค่าทั้ งสองประเภทน้ันใช้วิธีการบันทึกการด้อยค่าแบบเดียวกัน          

แต่อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์ทางการเงินมีการจัดประเภทรายการใหม่         

โดยเปล่ียนจากการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเป็น

ราคาทุนตัดจาํหน่าย ค่าเผื่อผลขาดทุนจะแสดงเป็นรายการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี

ขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินนับจากวันที่จัดประเภทรายการใหม่ แต่ถ้า

สินทรัพย์ทางการเงินน้ันจัดประเภทรายการใหม่โดยเปล่ียนจากราคาทุนตัด

จาํหน่ายเป็นวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น กจิการต้อง

ตัดรายการค่าเผื่อผลขาดทุน (ดังน้ัน จึงไม่แสดงรายการค่าเผื่อผลขาดทุนเป็น

รายการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นอีกต่อไป) แต่จะรับรู้ เป็นขาดทุนจากการ

ด้อยค่าสะสม (ด้วยจาํนวนที่เท่ากนั) ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น และเปิดเผยนับ

จากวันที่จัดประเภทรายการใหม่ 

ข4.4.2 อย่างไรก็ดี สําหรับตราสารหน้ีที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนน้ัน           

ไม่กาํหนดให้ต้องแยกรับรู้ดอกเบี้ยรับหรือผลของกาํไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่า ดังน้ัน เม่ือ

กิจการมีการจัดประเภทรายการใหม่สาํหรับสินทรัพย์ทางการเงินโดยโอนออกจากสินทรัพย์   

ทางการเงินที่ วัด มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน อัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริง 

จะถูกกาํหนดตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่ นอกจากน้ี  

                                                            
1
 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ การได้มาซ่ึงสญัญาที่มอีนุพันธแ์ฝงอนัเนื่องมาจากการรวมธุรกจิ 
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เพ่ือวัตถุประสงค์ในการนําหมวดที่ 5.5 มาปฏิบัติกับสินทรัพย์ทางการเงินนับจากวันที่จัด

ประเภทรายการใหม่ ให้ถอืว่าวันที่จัดประเภทรายการใหม่น้ันเป็นวันที่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 

 

การวดัมูลค่า (บทที ่5) 

การวดัมูลค่าเมือ่เริม่แรก (หมวดที ่5.1) 

ข5.1.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้ รายการเมื่อเร่ิมแรก โดยทั่วไปคือราคา

ของรายการ (เช่น  มูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ ให้ ไปหรือสิ่ งตอบแทนที่ ได้ รับ  

ดูย่อหน้าที่ ข5.1.2ก และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่า

ยุติธรรม) อย่างไรกต็าม หากสิ่งตอบแทนที่ให้ไปหรือสิ่งตอบแทนที่ได้รับมีมากกว่าเคร่ืองมือ

ทางการเงิน กจิการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ตัวอย่างเช่น มูลค่ายุติธรรม

ของเงินกู้ยืมระยะยาวหรือลูกหน้ีที่ไม่มีดอกเบี้ ยสามารถวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของ

กระแสเงินสดรับในอนาคตทั้งหมดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินที่

คล้ายคลึงกัน (มีสกุลเงิน เง่ือนไขการกู้ยืม อัตราดอกเบี้ ย และปัจจัยอื่นที่คล้ายคลึงกัน) ที่มี

อนัดับความน่าเช่ือถอืด้านเครดิตระดับเดียวกนั เงินให้กู้ยืมส่วนที่เพ่ิมขึ้น คือค่าใช้จ่ายหรือการ

ลดลงของรายได้ เว้นแต่เงินให้กู้ยืมน้ันเข้าเง่ือนไขการรับรู้ เป็นสนิทรัพย์ประเภทอื่น 

ข5.1.2 หากกจิการให้กู้ยืมเงินที่มีอตัราดอกเบี้ ยไม่เป็นไปตามอตัราตลาด (เช่น อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 5 

ในขณะที่อัตราดอกเบี้ ยตลาดสาํหรับเงินให้กู้ยืมที่คล้ายคลึงกันเป็นร้อยละ 8) และได้รับ

ค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกเป็นการชดเชย กิจการต้องรับรู้ เงินให้กู้ยืมดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม   

ซ่ึงสทุธจิากค่าธรรมเนียมที่ได้รับ 

ข5.1.2ก หลักฐานที่ดีที่สุดสําหรับมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ  วันที่ รับรู้ รายการ         

เม่ือเร่ิมแรก โดยทั่วไปคือราคาของรายการ (เช่น มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปหรือ

สิ่งตอบแทนที่ได้รับ ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่า

ยุติธรรม) หากกิจการกาํหนดว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจาก

ราคาของรายการดังที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 5.1.1ก กิจการต้องบันทึกเคร่ืองมือทางการเงิน

ดังกล่าวตามวิธต่ีอไปน้ี 

ข5.1.2ก.1 วัดมูลค่าตามที่กําหนดไว้ในย่อหน้าที่  5.1.1 หากมูลค่ายุติธรรมได้มาจาก      

ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องสําห รับสินท รัพ ย์ห รือหน้ีสิน           

อย่างเดียวกัน (เช่น ข้อมูลระดับ 1) หรือได้จากเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้

ข้อมูลที่สงัเกตได้จากตลาด กจิการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่

รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก และราคาของรายการเป็นผลกาํไรหรือขาดทุน 

ข5.1.2ก.2 ในกรณอีื่นๆ ให้วัดมูลค่าตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 5.1.1 โดยปรับปรงุส่วนต่าง

ระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรก และราคาของรายการ  

ภายหลังการรับรู้ รายการเมื่อเร่ิมแรก กิจการต้องรับรู้ผลต่างรอการตัดบัญชีเป็น
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กาํไรหรือขาดทุนได้เฉพาะส่วนที่เกดิจากการเปล่ียนแปลงในปัจจัย (รวมถึงปัจจัย

ด้านเวลา) ซ่ึงผู้ร่วมตลาดนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ 

 

การวดัมูลค่าภายหลงั (หมวดที ่5.2 และ 5.3) 

ข5.2.1 หากเคร่ืองมือทางการเงินที่บันทกึเป็นสนิทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุน แล้วมูลค่ายุติธรรมลดลงตํ่ากว่าศูนย์ เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวถือเป็น

หน้ีสินทางการเงินที่ต้องวัดมูลค่าตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 4.2.1 อย่างไรกต็าม หากสัญญา

แบบผสมซ่ึงสญัญาหลักเป็นสนิทรัพย์ตามขอบเขตของแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี  

ข5.2.2 ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงการบันทึกบัญชีสําหรับต้นทุนการทํารายการสําหรับการวัดมูลค่า        

เม่ือเร่ิมแรก และการวัดมูลค่าภายหลังของสนิทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

โดยการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น กิจการซ้ือสินทรัพย์

ทางการเงินที่ราคา 100 บวกด้วยค่านายหน้าในการซ้ือ 2 ณ วันที่รับรู้ เม่ือเร่ิมแรก กิจการจะ

รับรู้สินทรัพย์ที่ 102 วันถัดมาเป็นวันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงราคาตลาดของสินทรัพย์

เป็น 100 หากมีการขายสินทรัพย์ต้องจ่ายค่านายหน้า 3 ณ วันดังกล่าว กิจการต้องวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่ 100 (โดยไม่ต้องคํานึงถึงค่านายหน้าในการขาย) และรับรู้ ขาดทุน 2 ในกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หากสินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น ต้นทุนการทาํรายการจะถูกตัดจาํหน่ายไปยังกาํไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธดีอกเบี้ยที่

แท้จริง   

ข5.2.2ก การวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน และการรับรู้ผลกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลังตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ ข5.1.2ก จะต้องสอดคล้องกบัข้อกาํหนด

ของแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี 

 

การลงทุนในตราสารทุนและสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงินลงทุน 

ข5.2.3 การลงทุนในตราสารทุนและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับตราสารดังกล่าว ทั้งหมดต้องวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ดี ในสถานการณ์ที่จํากัดราคาทุนอาจเป็นมูลค่าที่ เหมาะสมใน       

การประเมินมูลค่ายุติธรรม เช่นในกรณีที่ไม่มีข้อมูลปัจจุบันมากพอที่จะวัดมูลค่ายุติธรรม หรือ    

ในกรณีที่ มี ช่วงข้อมูลของมูลค่ายุติธรรมที่ กว้างและราคาทุนแสดงถึงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณที่ดีที่สดุของช่วงข้อมูลดังกล่าว 

ข5.2.4 ข้อบ่งช้ีว่าราคาทุนอาจมิใช่มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ ได้แก่ 

ข5.2.4.1 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญในผลการดําเนินงานของกิจการที่ไปลงทุน  

เม่ือเปรียบเทยีบกบังบประมาณ แผนงาน หรือเป้าหมายในการดาํเนินงาน 

ข5.2.4.2 การเปล่ียนแปลงของการคาดการณ์ว่าเป้าหมายการดําเนินงานของผลิตภัณฑ ์

เชิงเทคนิคของกจิการที่ไปลงทุนจะเป็นไปตามเป้าหมาย 
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ข5.2.4.3 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญในตลาดที่เกี่ยวกับเงินทุนของกจิการที่ไปลงทุน 

ผลิตภัณฑ ์หรือ ความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑข์องกจิการที่ไปลงทุน 

ข5.2.4.4 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญของเศรษฐกิจโลก หรือสภาพแวดล้อมทาง    

ด้านเศรษฐกจิที่กจิการที่ลงทุนประกอบกจิการอยู่ 

ข5.2.4.5  การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญในผลการดาํเนินงานของกิจการอื่นที่สามารถ

เทยีบเคียงกนัได้ หรือการประเมินมูลค่าที่คาดการณจ์ากตลาดโดยรวม 

ข5.2.4.6 ปัจจัยภายในของกิจการที่ ไปลงทุน เช่น การทุจริต ความขัดแย้งทางธุรกิจ        

การฟ้องร้องดาํเนินคดี การเปล่ียนแปลงผู้บริหารหรือกลยุทธข์องกจิการ 

ข5.2.4.7 หลักฐานการทาํธุรกรรมกับภายนอกเกี่ยวกับเงินทุนของกิจการที่ลงทุน ทั้งจาก 

กิจการที่ลงทุนเอง (เช่น การออกตราสารทุนใหม่) หรือจากการโอนตราสารทุน

ระหว่างบุคคลที่สาม 

ข5.2.5 เน่ืองจากข้อบ่งช้ีในย่อหน้าที่ ข5.2.4 มิได้ครอบคลุมข้อบ่งช้ีทุกกรณี ดังน้ัน กิจการต้อง        

ใช้ข้อมูลเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงานและการดาํเนินการของกจิการที่ลงทุน ซ่ึงได้รับหลังจากวันที่

รับรู้ รายการเมื่อเร่ิมแรก หากปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวบ่งช้ีว่าราคาทุนอาจมิใช่มูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณ กจิการต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ข5.2.6 ราคาทุนไม่อาจเป็นมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณที่ดีที่สดุ หากลงทุนในตราสารทุนที่มีราคาเสนอ

ซ้ือขาย (หรือสญัญาที่เกี่ยวข้องกบัตราสารทุนที่มีราคาเสนอซ้ือขาย) 

 

การวดัมูลค่าราคาทุนตดัจําหน่าย (หมวดที ่5.4) 

วิธีดอกเบี้ ยทีแ่ทจ้ริง 

ข5.4.1 ในการนาํวิธดีอกเบี้ยที่แท้จริงมาถือปฏบิัติ ให้กจิการระบุค่าธรรมเนียมที่เป็นองค์ประกอบของ

อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงของเคร่ืองมือทางการเงิน แม้ว่าคําที่ใช้เรียกค่าธรรมเนียมสาํหรับ     

การให้บริการทางการเงินดังกล่าวอาจไม่ได้แสดงถึงลักษณะและเน้ือหาของการให้บริการ 

ค่าธรรมเนียมที่เป็นองค์ประกอบของอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงของเคร่ืองมือทางการเงินถือเป็น

รายการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริง เว้นแต่ในกรณีที่เคร่ืองมือทางการเงินน้ันวัดมูลค่า  

ด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในกาํไรหรือขาดทุน ในกรณี

เหล่าน้ี ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้ นจะรับรู้ เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ 

วันที่รับรู้ เม่ือเร่ิมแรก 

ข5.4.2  ค่าธรรมเนียมที่ เป็นองค์ประกอบของอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ประกอบด้วย 

ข5.4.2.1 ค่าธรรมเนียมในการทาํรายการที่กิจการได้รับจากการก่อให้เกิดหรือการได้มาซ่ึง

สินทรัพย์ทางการเงิน  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจรวมถึงค่าตอบแทนใน           

การดาํเนินการต่างๆ เช่น การประเมินสถานะทางการเงินของผู้กู้ การประเมินและ

การบันทึกสัญญาการคํ้าประกัน  การวางหลักประกัน  และการจัดเตรียม
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หลักประกันอื่ นๆ  การเจรจาต่อรองเง่ือนไขของเค ร่ืองมือทางการเงิน              

การจัดเตรียมและดําเนินการทางเอกสาร และการปิดธุรกรรม ค่าธรรมเนียม

เหล่าน้ีถอืเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการออกเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว 

ข5.4.2.2 ค่าธรรมเนียมที่กิจการได้รับจากการให้สินเช่ือ เม่ือภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือ

ดังกล่าวไม่ได้ถูกวัดมูลค่าตามย่อหน้าที่ 4.2.1.1 และมีความเป็นไปได้ที่กจิการจะ

ให้สนิเช่ือในที่สดุ ค่าธรรมเนียมเหล่าน้ีเป็นค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงเคร่ืองมือทางการเงิน ถ้าภาระผูกพันสิ้ นสุดลงโดยไม่มีการให้

สนิเช่ือ กจิการต้องรับรู้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายได้เม่ือภาระผูกพันสิ้นสดุ 

ข5.4.2.3 ค่าธรรมเนียมที่กจิการจ่ายไปสาํหรับการออกหน้ีสนิทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคา

ทุนตัดจาํหน่าย ค่าธรรมเนียมเหล่าน้ีถือเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการออก

หน้ีสินทางการเงิน ให้กิจการแยกค่าธรรมเนียมและต้นทุนที่เป็นองค์ประกอบของ

อตัราดอกเบี้ ยที่แท้จริงสาํหรับหน้ีสินทางการเงินออกจากค่าธรรมเนียมและต้นทุน

การทาํรายการที่เกี่ยวข้องกบัสทิธใินการให้บริการ เช่น การบริการจัดการการลงทุน 

ข5.4.3  ค่าธรรมเนียมที่ไม่ถือเป็นองค์ประกอบของอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงของเคร่ืองมือทางการเงิน 

และถูกบันทกึตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จาก

สญัญาที่ทาํกบัลูกค้า ประกอบด้วย 

ข5.4.3.1 ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการสนิเช่ือ 

ข5.4.3.2 ค่าธรรมเนียมที่กจิการได้รับในการเข้าผูกพันวงเงินสนิเช่ือเม่ือภาระผูกพันที่จะให้

สนิเช่ือไม่ได้ถูกวัดมูลค่าตามย่อหน้าที่ 4.2.1.1 และไม่มีความเป็นไปได้ที่กิจการ

จะเข้าทาํสญัญาให้สนิเช่ือแบบเฉพาะเจาะจง และ 

ข5.4.3.3 ค่าธรรมเนียมการให้สนิเช่ือร่วมที่กจิการได้รับจากการจัดการการให้สนิเช่ือแต่กจิการ

ไม่ได้ร่วมเป็นผู้ให้สินเช่ือในกลุ่มดังกล่าว (หรือร่วมเป็นผู้ให้สินเช่ือที่ มีอัตรา

ดอกเบี้ ยที่แท้จริงเหมือนกับผู้ให้สินเช่ือรายอื่นๆ ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงในลักษณะ

เทยีบเคียงกนัได้) 

ข5.4.4 เม่ือนําวิธีดอกเบี้ ยที่แท้จริงมาถือปฏิบัติ โดยทั่วไปกิจการจะตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมเพ่ืออัตราลดดอกเบี้ ย (points) ที่จ่ายไปหรือได้รับมา ต้นทุนการทาํรายการ  

และส่วนเพ่ิมหรือส่วนลดอื่นๆ ที่รวมอยู่ในการคํานวณอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงตลอดอายุที่ 

คาดไว้ของเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน อย่างไรกต็าม กิจการต้องใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุดหาก

ระยะเวลาดังกล่าวเกี่ยวข้องกบัค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมเพ่ืออตัราลดดอกเบี้ ยที่จ่ายไปหรือ

ได้รับมา ต้นทุนการทาํรายการ และส่วนเพ่ิมหรือส่วนลดอื่นๆ กรณีดังกล่าว ได้แก่ การที่ตัว

แปรที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมเพ่ืออัตราลดดอกเบี้ ยที่จ่ายไปหรือได้รับมา 

ต้นทุนการทาํรายการ และส่วนเพ่ิมหรือส่วนลดอื่นๆ ถูกปรับมูลค่าตามอตัราตลาดก่อนวันครบ

กาํหนดชาํระที่คาดการณข์องเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน  ซ่ึงระยะเวลาการตัดจาํหน่ายที่เหมาะสม

คือระยะเวลาที่จะถึงกาํหนดปรับราคาคร้ังต่อไป เช่น หากส่วนเพ่ิมหรือส่วนลดของเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ ยลอยตัวสะท้อนถึงดอกเบี้ ยคงค้างของเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน
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นับตั้งแต่การจ่ายดอกเบี้ยคร้ังสดุท้ายหรือการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบี้ ยในตลาดเน่ืองจาก

อตัราดอกเบี้ยลอยตัวจะถูกปรับตามอตัราดอกเบี้ยในตลาด ดังน้ัน มูลค่าดังกล่าวจะต้องถูกตัด

จาํหน่ายไปจนถึงวันที่มีการปรับอตัราดอกเบี้ยลอยตัวตามอตัราตลาดอกีคร้ัง  ทั้งน้ี เพราะส่วน

เพ่ิมหรือส่วนลดมูลค่ามีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ ยคร้ังต่อไป     

ซ่ึง ณ วันน้ัน ตัวแปรซ่ึงสมัพันธก์บัส่วนเพ่ิมหรือส่วนลดมูลค่า (เช่น อตัราดอกเบี้ย) จะถูกปรับ

ไปที่อัตราตลาด อย่างไรกต็าม หากส่วนเพ่ิมหรือส่วนลดมูลค่าเป็นผลมาจากการปล่ียนแปลง 

ในอัตราผลตอบแทนเพ่ือชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิตบนอัตราดอกเบี้ ยลอยตัวที่ระบุใน

เคร่ืองมือทางการเงิน หรือตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูกปรับไปเป็นอัตราตลาดมูลค่าดังกล่าวจะถูกตัด

จาํหน่ายตลอดอายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน 

ข5.4.5 สาํหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่ มีอัตราดอกเบี้ ยลอยตัว การทบทวน      

การประมาณการกระแสเงินสดเป็นคร้ังคราวเพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบี้ยตลาด

จะทาํให้อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงมีการเปล่ียนแปลง หากสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ ย

ลอยตัวหรือหน้ีสินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ ยลอยตัวถูกรับรู้ เม่ือเร่ิมแรกด้วยจาํนวนเงินที่

เท่ากับเงินต้นที่จะได้รับหรือที่จะจ่ายเม่ือครบกาํหนด โดยปกติแล้วการทบทวนประมาณการ

ดอกเบี้ ยจ่ายในอนาคตจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์หรือ

หน้ีสนิ 

ข5.4.6 หากกจิการมีการปรับประมาณการจ่ายเงินหรือรับเงิน (ไม่รวมการเปล่ียนแปลงตามย่อหน้าที่ 

5.4.3 และการเปล่ียนแปลงประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้น) กจิการต้อง

ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินหรือราคาทุนตัดจาํหน่ายของหน้ีสิน

ทางการเงิน (หรือกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงิน) เพ่ือให้สะท้อนจาํนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงหรือ

จํานวนเงินประมาณการของกระแสเงินสดตามสัญญาที่ถูกปรับ กิจการต้องคํานวณมูลค่า     

ตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินหรือราคาทุนตัดจาํหน่ายของหน้ีสนิทางการเงินใหม่

ตามมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คิดลดด้วยอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เดิมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว (หรือใช้อตัราดอกเบี้ ยที่แท้จริงปรับด้วยความเสี่ยงด้าน

เครดิต สาํหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือกาํเนิด) หรือ   

ในกรณีที่ เข้าเง่ือนไข ให้กิจการคํานวณอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงใหม่ ตามย่อหน้าที่ 6.5.9      

โดยรายการปรับปรงุที่เกดิขึ้นจะถูกรับรู้ เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน   

ข5.4.7 ในบางกรณี สนิทรัพย์ทางการเงินจะถูกพิจารณาว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่รับรู้ รายการ

เม่ือเร่ิมแรกเพราะมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่สูงมาก และในกรณีที่ ซ้ือมา กิจการซ้ือมาด้วย

ส่วนลดจาํนวนมาก กิจการต้องรวมผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นเม่ือเร่ิมแรกใน   

การประมาณกระแสเงินสดเพ่ือคาํนวณอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงปรับด้วยความเสี่ยงด้านเครดิต

ของสนิทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือกาํเนิด ณ วันที่รับรู้รายการ

เม่ือเร่ิมแรก อย่างไรกต็าม ไม่ได้หมายความว่ากจิการต้องใช้อตัราดอกเบี้ ยที่แท้จริงปรับด้วย

ความเสี่ยงด้านเครดิตเพียงเพราะว่าสินทรัพย์ทางการเงินน้ันมีความเสี่ยงด้านเครดิตใน

ระดับสงูตั้งแต่วันที่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 
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ตน้ทุนการทํารายการ 

ข5.4.8 ต้นทุนการทํารายการรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าที่ จ่ายให้กับตัวแทน (รวมถึง

พนักงานที่ทาํหน้าที่เป็นตัวแทนขาย) ที่ปรึกษา นายหน้า และตัวแทนจําหน่าย ภาษีหรือ

ค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานกาํกับดูแลและตลาดหลักทรัพย์เรียกเกบ็ และค่าภาษีอากรในการ

โอน ต้นทุนการทาํรายการไม่รวมถึงส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าของหุ้นกู้ ต้นทุนในการจัดหา

เงินทุน หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นการภายใน หรือต้นทุนในการถอืครอง 

การตดัออกจากบญัชี 

ข5.4.9 สนิทรัพย์ทางการเงินสามารถตัดออกจากบัญชีได้ทั้งจาํนวนหรือบางส่วน เช่น กิจการวางแผน  

ที่จะบังคับเอาหลักประกันของสินทรัพย์ทางการเงินและคาดว่าจะได้รับคืนจากหลักประกัน    

ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน ถ้ากิจการคาดว่าจะไม่มีโอกาสได้รับคืน

กระแสเงินสดใดๆ จากสนิทรัพย์ทางการเงินอีกกค็วรตัดออกจากบัญชีส่วนที่เหลือร้อยละ 70 

ของมูลค่าสนิทรัพย์ทางการเงิน 

 

การดอ้ยค่า (หมวดที ่5.5) 

หลกัเกณฑก์ารประเมินการดอ้ยค่าแบบกลุ่มและแต่ละรายการ 

ข5.5.1 กจิการอาจจาํเป็นต้องประเมินการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสาํคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างกลุ่ม 

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นตลอดอายุ 

เม่ือความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยสาํคัญนับตั้งแต่วันที่ รับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรก    

อาจจาํเป็นต้องประเมินการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสาํคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตแบบเป็นกลุ่ม

สินทรัพย์ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมขึ้ นอย่างมี

นัยสาํคัญ ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มหรือกลุ่มย่อยของเคร่ืองมือทางการเงิน 

โดยการประเมินแบบกลุ่มทาํให้แน่ใจว่ากิจการได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการรับรู้ ผล

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุเม่ือความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมขึ้ นอย่างมี

นัยสําคัญ  แม้ว่าการเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือ           

ทางการเงินแต่ละรายการจะยังไม่มีหลักฐานปรากฏกต็าม 

ข5.5.2 โดยปกติแล้วการรับรู้ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุน้ันรับรู้ ก่อนที่

เคร่ืองมือทางการเงินน้ันจะมีสถานะค้างชาํระเกินกาํหนด เน่ืองจากความเสี่ยงด้านเครดิตจะ

เพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยสาํคัญก่อนที่เคร่ืองมือทางการเงินจะมีสถานะค้างชําระเกินกาํหนด หรือ      

มีปัจจัยอื่นของผู้กู้ที่แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยสําคัญ (เช่น       

การปรับปรุงเง่ือนไขของสัญญาใหม่หรือการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี) ดังน้ันหากมีข้อมูลที่

สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตได้ดีกว่าข้อมูลการค้างชาํระ

เกนิกาํหนด โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกนิไป  กจิการต้องนาํข้อมูลดังกล่าว

มาใช้ในการประเมินการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตด้วย 
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ข5.5.3 อย่างไรกต็าม ด้วยลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงินและข้อมูลเกี่ยวกบัความเสี่ยงด้านเครดิตที่

สามารถหาได้ของกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินบางประเภท กิจการอาจไม่สามารถระบุได้ว่า 

เคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการมีการเปล่ียนแปลงความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสาํคัญ

ก่อนที่เคร่ืองมือทางการเงินน้ันจะมีสถานะค้างชาํระเกนิกาํหนด โดยอาจเป็นกรณขีองเคร่ืองมือ

ทางการเงินประเภทสนิเช่ือรายย่อยซ่ึงกจิการมีข้อมูลน้อยหรือไม่ได้รับ และไม่ได้ติดตามข้อมูล

เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการอย่างสมํ่าเสมอจนกว่า

ลูกค้าละเมิดตามเง่ือนไขในสัญญา หากกิจการไม่สามารถระบุการเปล่ียนแปลงความเสี่ยง   

ด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการก่อนที่เคร่ืองมือทางการเงินน้ันจะมีสถานะ

ค้างชาํระเกินกาํหนด การวัดค่าเผื่อผลขาดทุนโดยพิจารณาจากเฉพาะข้อมูลด้านเครดิตของ

เคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการจะไม่สามารถแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยง    

ด้านเครดิตนับจากวันที่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกได้อย่างสมเหตุสมผล 

ข5.5.4 ในบางสถานการณ์ที่กิจการไม่สามารถหาข้อมูลที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลของ

เคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการได้โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป   

เพ่ือวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นตลอดอายุ ในกรณีดังกล่าวให้กจิการรับรู้

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุตามเกณฑ์โดยการประเมินแบบกลุ่ม      

โดยพิจารณาจากข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตที่ครอบคลุม ซ่ึงต้องรวมไม่เพียงข้อมูลการค้าง

ชาํระเกนิกาํหนดแต่รวมถึงข้อมูลด้านเครดิตทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์

มหภาคที่มีการคาดการณ์ในอนาคต เพ่ือประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น

ตลอดอายุเม่ือความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการเพ่ิมขึ้ นอย่างมี

นัยสาํคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 

ข5.5.5 ตามวัตถุประสงค์ของการพิจารณาการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสาํคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตและ

การรับรู้ ค่าเผื่อผลขาดทุนตามเกณฑ์การประเมินแบบกลุ่ม กิจการสามารถจัดกลุ่มเคร่ืองมือ

ทางการเงินตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกนัเพ่ือให้ง่ายต่อการวิเคราะห์สามารถทาํ

ให้ระบุการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสาํคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตในระยะเวลาที่เหมาะสม กิจการ

ไม่ควรทาํให้ข้อมูลดังกล่าวคลุมเครือโดยการจัดกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่มีลักษณะความ

เสี่ยงที่แตกต่างกนัไว้ด้วยกนั ตัวอย่างของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกนั อาจรวมถึงแต่

ไม่ได้จาํกดัเฉพาะ 

ข5.5.5.1 ประเภทของตราสาร 

ข5.5.5.2 จัดอนัดับความเสี่ยงด้านเครดิต 

ข5.5.5.3 ประเภทของหลักประกนั 

ข5.5.5.4 วันที่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 

ข5.5.5.5 ระยะเวลาคงเหลือจนถงึครบกาํหนด 

ข5.5.5.6 อตุสาหกรรม 

ข5.5.5.7 สถานที่ตั้งของผู้กู้ยืม และ 
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ข5.5.5.8 มูลค่าของหลักประกนัเทยีบกบัสนิทรัพย์ทางการเงิน หากมีผลกระทบต่อความน่าจะ

เป็นของความเสี่ยงของการปฏบิตัิผดิสญัญา (เช่น สนิเช่ือที่มีการคํา้ประกนัแบบไม่มี

สทิธไิล่เบี้ยในบางกจิการหรืออตัราส่วนเงินให้สนิเช่ือต่อมูลค่าหลักประกนั (Loan to 

value ratio)) 

ข5.5.6 ย่อหน้าที่ 5.5.5 กาํหนดให้กจิการต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นตลอดอายุ

ของเคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมดที่ความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสาํคัญนับจากวันที่

รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากกจิการไม่สามารถ

จัดกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินตามความเสี่ยงด้านเครดิตมีลักษณะร่วมกัน เพ่ือพิจารณาการ

เพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยสาํคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนับจากวันที่รับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรกได้ 

กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุเฉพาะส่วนที่มีความเสี่ยง

ด้านเครดิตเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยสาํคัญ การจัดกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือประเมินว่ามีการ

เปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตแบบกลุ่มหรือไม่ อาจเปล่ียนแปลงได้เม่ือมีข้อมูลใหม่

เกี่ยวกบัความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินหรือของเคร่ืองมือทางการเงินแต่

ละรายการ 

 

ระยะเวลาในการรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

ข5.5.7 ในการประเมินว่าควรจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุหรือไม่น้ัน     

ให้พิจารณาจากการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสาํคัญของความน่าจะเป็นหรือความเสี่ยงของการปฏบิัติ

ผิดสัญญานับจากวันที่รับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรก (โดยไม่คํานึงว่าเคร่ืองมือทางการเงินมีการ

กาํหนดราคาใหม่เพ่ือสะท้อนถึงความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพ่ิมขึ้นหรือไม่) แทนการพิจารณาจาก

หลักฐานที่แสดงว่าสินทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตแล้ว ณ วันที่รายงานหรือ    

เม่ื อการปฏิบั ติ ผิ ดสัญญ าเกิดขึ้ น  โดยทั่ วไปแ ล้วความเสี่ ยงด้ าน เครดิตจะเพ่ิ มขึ้ น              

อย่างมีนัยสาํคัญก่อนที่สินทรัพย์ทางการเงินน้ันจะเกดิการด้อยค่าด้านเครดิต หรือก่อนที่จะมี

การปฏบิัติผดิสญัญาเกดิขึ้น 

ข5.5.8 สาํหรับภาระผูกพันวงเงินสนิเช่ือ กจิการต้องพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงของ

การปฏิบัติผิดสัญญาที่เกิดขึ้ นของเงินให้สินเช่ือที่เกี่ยวกับกับภาระผูกพันน้ัน สาํหรับสัญญา    

คํ้าประกันทางการเงิน กิจการต้องพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงที่ลูกหน้ีจะ

ปฏบิัติผดิสญัญา 

ข5.5.9 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนับจากวันที่ รับรู้ รายการ          

เม่ือเร่ิมแรกน้ันขึ้นอยู่กบัความเสี่ยงของการปฏบิัติผิดสัญญา ณ วันที่รับรู้ รายการเมื่อเร่ิมแรก 

ดังน้ันการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาที่ เกิดขึ้ นของเคร่ืองมือ         

ทางการเงินที่ มีความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาที่ เกิดขึ้ นเม่ือเร่ิมแรกตํ่ากว่า จะมีการ

เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญมากกว่าเคร่ืองมือทางการเงินที่มีความเสี่ยงของการปฏิบัติผิด

สญัญาที่เกดิขึ้นเม่ือเร่ิมแรกสงูกว่า 
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ข5.510 ความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาที่ เกิดขึ้ นกับเคร่ืองมือทางการเงินต่างๆ ที่ มีระดับ       

ความเสี่ยงด้านเครดิตที่ เทียบเท่ากัน เคร่ืองมือทางการเงินที่ มีอายุที่คาดไว้มากกว่าจะมี     

ความเสี่ยงของการปฏบิัติผิดสัญญาสงูกว่า ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงของการปฏบิัติผิดสญัญาที่

เกิดขึ้ นของหุ้นกู้ระดับ AAA ที่ มีอายุที่คาดไว้ 10 ปี จะสูงกว่าความเสี่ยงของการปฏิบัติ       

ผดิสญัญาของหุ้นกู้ระดับ AAA ที่มีอายุที่คาดไว้ 5 ปี 

ข5.5.11 เน่ืองจากอายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือทางการเงินกบัความเสี่ยงของการปฏบิัติผิดสญัญาที่เกดิขึ้น

มีความสมัพันธ์กนั ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตไม่สามารถประเมินโดย

เปรียบเทยีบการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงของการปฏบิัติผิดสญัญาที่เกดิขึ้นตลอดอายุที่คาด

ไว้เท่าน้ัน ตัวอย่างเช่น หากความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาที่ เกิดขึ้ นของเคร่ืองมือ        

ทางการเงินที่มีอายุที่คาดไว้ 10 ปี ณ วันที่รับรู้ รายการเมื่อเร่ิมแรก เท่ากับความเสี่ยงของการ

ปฏิบัติผิดสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีอายุที่คาดไว้คงเหลือ 5 ปี แสดงว่าเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่มีอายุที่คาดไว้คงเหลือ 5 ปี มีความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากโดยปกติ

แล้วความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาในช่วงอายุที่คาดไว้จะลดลงเม่ือระยะเวลาผ่านไป     

หากความเสี่ยงด้านเครดิตน้ันไม่มีการเปล่ียนแปลง และเคร่ืองมือทางการเงินน้ันใกล้จะครบ

กาํหนด อย่างไรกต็าม สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่มีภาระผูกพันต้องจ่ายเงินจํานวนที่มี

นัยสาํคัญใกล้วันครบกาํหนด ความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาอาจไม่ลดลงเม่ือระยะเวลา

ผ่านไป โดยในกรณดีังกล่าว กจิการควรจะพิจารณาถงึปัจจัยเชิงคุณภาพอื่นๆ ที่จะแสดงให้เหน็

ว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสาํคัญนับวันที่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 

ข5.5.12 กจิการอาจใช้วิธกีารต่างๆในการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ิมขึ้น

อย่างมีนัยสาํคัญนับตั้งแต่นับวันที่รับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ หรือในการวัดผลขาดทุน 

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้น ด้วยวิธกีารที่แตกต่างกนัตามเคร่ืองมือทางการเงินที่แตกต่างกนั 

โดยวิธกีารที่ไม่ได้นาํความน่าจะเป็นของการปฏบิัติผิดสญัญาที่ชัดเจนมาใช้ในการประเมินหรือ

การคํานวณ เช่น วิธีการที่ใช้อัตราผลขาดทุนด้านเครดิต กเ็ป็นไปตามข้อกาํหนดของแนว

ปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี ซ่ึงกาํหนดว่ากิจการสามารถแยกการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยง

ของการปฏบิัติผดิสญัญาออกจากการเปล่ียนแปลงของตัวแปรอื่นๆของผลขาดทุนด้านเครดิตที่

คาดว่าจะเกิดขึ้ น เช่น หลักประกัน และในการประเมินน้ันให้กิจการพิจารณาถึงปัจจัย

ดังต่อไปน้ี 

ข5.5.12.1  การเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาที่เกิดขึ้ นนับตั้งแต่นับ

วันที่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 

ข5.5.12.2 อายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือทางการเงิน และ 

ข5.5.12.3 ข้อมูลที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผล ซ่ึงสามารถหาได้โดยไม่ต้องใช้ต้นทุน

หรือความพยายามที่มากเกนิไป ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานซ่ึงอาจกระทบต่อ

ความเสี่ยงด้านเครดิต 

ข5.5.13 วิธีการที่ใช้ในการพิจารณาว่า เคร่ืองมือทางการเงินมีความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสาํคัญ

นับวันที่รับรู้ รายการเมื่อเร่ิมแรกหรือไม่ ควรพิจารณาจากลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน 
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(หรือกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน) และข้อมูลการปฏิบัติผิดสัญญาในอดีตของเคร่ืองมือทาง

การเงินที่สามารถเปรียบเทยีบกนัได้ แม้ว่าจะมีข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 5.5.10 แล้ว แต่สาํหรับ

เคร่ืองมือทางการเงินที่มีข้อมูลการปฏิบัติผิดสัญญาที่ไม่กระจุกตัวอยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง

ของอายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือทางการเงิน การเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงของการปฏบิัติผิด

สัญญาที่จะเกิดขึ้ นใน 12 เดือนข้างหน้า อาจเป็นประมาณการของการเปล่ียนแปลงของ 

ความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินอย่างสมเหตุสมผล   

ในกรณีน้ีกจิการอาจใช้การเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงของการปฏบิัติผิดสญัญาที่จะเกดิขึ้นใน 

12 เดือนข้างหน้า ในการพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสาํคัญนับตั้งแต่นับ

วันที่รับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ เว้นแต่จะมีสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงบ่งช้ีว่ากิจการ

จาํเป็นต้องประเมินการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาที่เกิดขึ้ นตลอด

อายุเคร่ืองมือทางการเงิน 

ข5.5.14 อย่างไรกต็าม การใช้การเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้ นใน 

12 เดือนข้างหน้า ในการพิจารณาว่าควรรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอด

อายุหรือไม่ อาจไม่เหมาะสมสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินบางประเภท หรือในบางสถานการณ ์ 

ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงของการปฏบิัติผิดสญัญาที่จะเกดิขึ้นใน 12 เดือน

ข้างหน้า อาจไม่ใช่เกณฑ์ที่เหมาะสมที่จะประเมินว่า เคร่ืองมือทางการเงินที่มีอายุสัญญา

มากกว่า 12 เดือน มีความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมขึ้นเม่ือ 

ข5.5.14.1 เคร่ืองมือทางการเงินน้ันมีภาระผูกพันที่ ต้องจ่ายเงินจํานวนที่ มีนัยสําคัญใน

ช่วงเวลาที่มากกว่า 12 เดือนข้างหน้า 

ข5.5.14.2 การเปล่ียนแปลง ของปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคที่เกี่ยวข้อง หรือปัจจัยอื่นที่

เกี่ยวกบัความเสี่ยงด้านเครดิตไม่สะท้อนถึงความเสี่ยงของการปฏบิัติผิดสัญญาที่

จะเกดิขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าได้อย่างเหมาะสม หรือ 

ข5.5.14.3 การเปล่ียนแปลงของปัจจัยที่เกี่ยวกบัความเสี่ยงด้านเครดิตส่งผลกระทบต่อความ

เสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงิน (หรือมีผลกระทบที่ ชัดเจนขึ้ น) 

มากกว่า 12 เดือน 

 

การพิจารณาว่าความเสี่ยงดา้นเครดิตเพิม่ข้ึนอย่างมีนยัสําคญันบัจากวนัที่รบัรูร้ายการเมื่อ

เริม่แรกหรือไม่ 

ข5.5.15 ในการพิจารณาว่าต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหรือไม่ กิจการ

ควรพิจารณาจากข้อมูลที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผล ซ่ึงสามารถหาได้โดยไม่ต้องใช้

ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป และอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของ

เคร่ืองมือทางการเงินตามย่อหน้าที่ 5.5.18.3 โดยกิจการไม่จาํเป็นต้องหาข้อมูลโดยละเอียด

เพ่ือพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยสาํคัญนับตั้ งแต่วันที่ รับรู้ รายการ       

เม่ือเร่ิมแรกหรือไม่   
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ข5.5.16 การวิเคราะห์ความเสี่ ยงด้านเครดิตคือ  การวิเคราะห์ปัจจัยหลายปัจจัยในภาพรวม  

โดยพิจารณาว่ามีปัจจัยใดที่ เกี่ยวข้อง และนํ้าหนักของปัจจัยน้ันเม่ือเทียบกับปัจจัยอื่นๆ  

ซ่ึงขึ้นอยู่กบัประเภทของผลิตภัณฑ ์ลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงินและผู้กู้ยืม ตลอดจนเขต

พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ โดยกิจการต้องพิจารณาข้อมูลที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผล  

ซ่ึงสามารถหาได้โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกนิไป และเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับเคร่ืองมือทางการเงินที่ประเมิน อย่างไรกต็าม ปัจจัยหรือข้อบ่งช้ีอาจไม่สามารถระบุได้ใน

ระดับของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการ โดยในกรณีน้ีกิจการควรประเมินปัจจัยหรือข้อ

บ่งช้ี เป็นกลุ่ม หรือบางส่วนของกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน เพ่ือพิจารณาว่าเป็นไปตาม

ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 5.5.4 ที่ต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุ

หรือไม่ 

ข5.5.17 รายการต่อไปน้ีอาจต้องใช้ในการประเมินการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิต ทั้งน้ี 

รายการดังกล่าวไม่ครอบคลุมรายการทั้งหมด 

ข5.5.17.1 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญของตัวช้ีวัดราคาภายในของความเสี่ยง      

ด้านเครดิต ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิต

นับตั้งแต่วันที่รับรู้ เม่ือเร่ิมแรก ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จาํกัดเฉพาะ) ส่วนต่างอัตรา

ดอกเบี้ ยที่อาจเปล่ียนแปลง หากมีการออกเคร่ืองมือทางการเงินหรือเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่คล้ายคลึงกนัที่มีเง่ือนไขและคู่สญัญาเหมือนกนั ณ วันที่รายงาน 

ข5.5.17.2 การเปล่ียนแปลงของอัตราหรือเง่ือนไขของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีอยู่ซ่ึงอาจ

แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสาํคัญ หากมีการออกเคร่ืองมือทางการเงินน้ันใหม่ 

ณ วันที่รายงาน (เช่น ข้อตกลงทางการเงินที่มีความเข้มงวดมากขึ้น หลักประกนั

หรือสัญญาคํ้าประกันที่ มีจํานวนสูงขึ้ น หรือสัดส่วนรายได้ต่อหน้ีที่สูงขึ้ น) 

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงิน

นับตั้งแต่วันที่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก  

ข5.5.17.3 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญของบ่งช้ีจากตลาดภายนอกที่เกี่ยวกับความ

เสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินหรือเคร่ืองมือทางการเงินที่คล้ายคลึง

กนัที่มีอายุที่คาดไว้เท่ากัน การเปล่ียนแปลงของตัวช้ีวัดจากตลาดภายนอกของ

ความเสี่ยงด้านเครดิตรวมถงึ (แตไม่ครอบคุมทั้งหมด) 

ข5.5.17.3.1  ส่วนต่างอตัราดอกเบี้ย 

ข5.5.17.3.2 ราคาของสญัญาการรับประกนัด้านเครดิต (credit default swap) 

สาํหรับผู้กู้ยืม 

ข5.5.17.3.3  ระยะเวลา หรือสัด ส่วนของมูลค่ายุติ ธรรมของสินท รัพ ย์         

ทางการเงินที่ตํ่ากว่าราคาทุนตัดจาํหน่าย และ 

ข5.5.17.3.4  ข้อมูลตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้กู้ยืม เช่น การเปล่ียนแปลง

ราคาของตราสารหน้ีและตราสารทุนของผู้กู้ยืม 
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ข5.5.17.4 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญที่เกิดขึ้ นจริงหรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นของการ   

จัดอันดั บความ น่ าเช่ือถือ ด้ าน เครดิ ตของเค ร่ืองมือทางการเงิน โดย

บุคคลภายนอก 

ข5.5.17.5 การลดอนัดับความน่าเช่ือถอืด้านเครดิตของผู้กู้ยืมภายในกจิการ หรือการลดลง

ของคะแนนพฤติกรรมที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตภายในกจิการที่

เกดิขึ้นจริงหรือที่คาดว่าจะเกดิขึ้น โดยการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิต

ภายในกิจการหรือการให้คะแนนพฤติกรรมภายในกิจการจะมีความน่าเช่ือถือ

มากขึ้น เม่ือมีนาํข้อมูลดังกล่าวไปเทียบกับข้อมูลการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ

ด้านเครดิตโดยบุคคลภายนอก หรือมีข้อมูลสนับสนุนจากกรณีศึกษาเกี่ยวกับ

การปฏบิัติผดิสญัญา 

ข5.5.17.6 การเปล่ียนแปลงในทางลบของสภาพทางธุรกิจ ทางการเงิน หรือทางเศรษฐกิจ 

ที่เกิดขึ้นหรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงอาจจะทาํให้ความสามารถของผู้กู้ยืมในการ

ปฏบิัติตามภาระผูกพันหน้ีสนิเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญ เช่น อตัราดอกเบี้ ย

ที่เพ่ิมขึ้นหรือคาดว่าจะเพ่ิมขึ้น หรืออัตราการว่างงานที่เพ่ิมขึ้นหรือที่คาดว่าจะ

เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสาํคัญ 

ข5.5.17.7 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญของผลการดาํเนินการของผู้กู้ยืมที่เกดิขึ้นหรือ

คาดว่าจะเกิดขึ้ น เช่น รายได้หรือกาํไรที่ลดลงหรือคาดว่าจะลดลง ความเสี่ยง

จากการดาํเนินงานที่เพ่ิมขึ้น การขาดเงินทุนหมุนเวียน คุณภาพของสนิทรัพย์ที่

ลดลง การก่อภาระหน้ีสินเพ่ิมขึ้ น สภาพคล่อง ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 

หรือการเปล่ียนแปลงขอบเขตของธุรกจิ หรือโครงสร้างองค์กร (เช่น การยกเลิก

ธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงของกิจการ) ซ่ึงทาํให้ความสามารถของผู้กู้ยืมในการปฏิบัติ

ตามภาระผูกพันหน้ีสนิของกจิการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญ 

ข5.5.17.8 การเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสาํคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงิน

อื่นของผู้กู้ยืมรายน้ัน 

ข5.5.17.9 การเปล่ียนแปลงในทางลบอย่างมีนัยสาํคัญของสภาพแวดล้อมทั้งทางกฎหมาย 

เศรษฐกจิ หรือเทคโนโลยีของผู้กู้ยืม ที่เกดิขึ้นหรือตามที่คาดว่าจะเกดิขึ้น ซ่ึงทาํ

ให้ของความสามารถของผู้กู้ยืมในการปฏบิัติตามภาระผูกพันหน้ีสนิของกจิการ 

เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญเช่น ความต้องการซ้ือผลิตภัณฑข์องผู้กู้ยืมที่ลดลง 

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

ข5.5.17.10 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญในมูลค่าของหลักประกนั หรือคุณภาพของการ

คํ้าประกันโดยบุคคลที่สาม หรือการรับประกันด้านเครดิต ซ่ึงคาดว่าจะลด

แรงจูงใจของผู้กู้ยืมในการจ่ายชาํระตามสัญญา หรือมีผลกระทบต่อความน่าจะ

เป็นในการปฏบิัติผิดสญัญา ตัวอย่างเช่น หากมูลค่าหลักประกนัลดลง เน่ืองจาก

ราคาบ้านลดลง ผู้กู้ยืมบางรายอาจมีแรงจูงใจที่จะปฏบิัติผิดสญัญาเงินกู้ซ้ือบ้าน

มากขึ้น 
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ข5.5.17.11 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญของคุณภาพของการคํา้ประกันโดยผู้ถือหุ้น 

(หรือบริษัทใหญ่) หากผู้ถอืหุ้น (หรือบริษัทใหญ่) มีแรงจูงใจและความสามารถ

ทางการเงินในการช่วยเหลือโดยการเพ่ิมทุนหรือให้เงินสด เพ่ือมิให้การปฏบิัติ

ผดิสญัญาเกดิขึ้น 

ข5.5.17.12 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญซ่ึงคาดว่าจะลดแรงจูงใจของผู้กู้ยืมในการจ่าย

ชาํระหน้ีตามสญัญา เช่น บริษัทใหญ่ หรือบริษัทในเครืออื่นๆให้ความช่วยเหลือ

ทางการเงิน หรือการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดว่าจะ

เกดิขึ้นในคุณภาพของการรับประกนัด้านเครดิต โดยคุณภาพของการรับประกนั

ด้านเครดิตน้ัน รวมถึงการพิจารณาสถานะทางการเงินของผู้คํา้ประกัน และ/

หรือ ดอกเบี้ ยของตราสารที่ออกธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ไม่

ว่าดอกเบี้ ยด้อยสิทธิน้ันจะสามารถรองรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกดิขึ้นหรือไม่กต็าม (เช่น หลักทรัพย์คํา้ประกนั) 

ข5.5.17.13 การเปล่ียนแปลงที่เกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินเช่ือที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น 

รวมถึงกรณีการละเมิดสัญญาซ่ึงทาํให้มีการยกเลิกหรือการแก้ไขเง่ือนไขสญัญา 

ช่วงเวลาการหยุดชาํระดอกเบี้ ย การปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ีย การขอหลักประกัน

หรือการคํ้าประกันเพ่ิมขึ้ น หรือการเปล่ียนแปลงอื่นๆ ตามกรอบสัญญาของ

เคร่ืองมือทางการเงิน 

ข5.5.17.14 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญของผลการดําเนินงานและพฤติกรรมของ      

ผู้กู้ยืมที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น รวมถึงการเปล่ียนแปลงของสถานะการจ่ายชาํระหน้ี

ของผู้กู้ยืมในกลุ่ม (ตัวอย่างเช่น การเพ่ิมขึ้นของจาํนวนหรือสดัส่วนของการจ่าย

ชาํระหน้ีตามสัญญาที่ล่าช้า หรือการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสาํคัญของจาํนวนผู้ที่ใช้

บัตรเครดิต ซ่ึงคาดว่าเกอืบจะหรือจะใช้เกนิวงเงินที่ได้รับ หรือผู้ที่คาดว่าจะผ่อน

ชาํระเงินรายเดือนเพียงจาํนวนเงินขั้นตํ่า) 

ข5.5.17.15 การเปล่ียนแปลงวิธีการจัดการด้านเครดิตของกิจการที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือ

ทางการเงิน โดยอ้างอิงตามตัวช้ีวัดของการเปล่ียนแปลงฃของความเสี่ยง      

ด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงิน วิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเน้นเชิงรุกมากขึ้นหรือให้ความสาํคัญกบัการจัดการเคร่ืองมือ          

ซ่ึงรวมถึงการติดตามและการควบคุมอย่างใกล้ชิดมากขึ้ น หรือกิจการที่

แทรกแซงผู้กู้ยืม 

ข5.5.17.16 ข้อมูลการค้างชาํระเกินกาํหนด รวมถึงข้อสันนิษฐานที่สามารถโต้แย้งได้ในย่อ

หน้าที่ 5.5.12 

ข5.5.18 ในบางกรณี ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่ใช่ข้อมูลทางสถิติที่สามารถหาได้อาจ

เพียงพอที่จะใช้ในการพิจารณาว่า เคร่ืองมือทางการเงินน้ันเข้าเง่ือนไขต้องรับรู้ ค่าเผื่อผล

ขาดทุน ด้วยจาํนวนที่เท่ากบัผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นตลอดอายุ กล่าวคือข้อมูล

น้ันไม่จาํเป็นต้องผ่านการคํานวณทางสถิติ หรือกระบวนการจัดอันดับความน่าเช่ือถือด้าน
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เครดิต เพ่ือพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสาํคัญ

หรือไม่ ในกรณีอื่นๆ กิจการอาจจําเป็นต้องพิจารณาข้อมูลอื่นๆ ซ่ึงรวมถึงข้อมูลจากการ

คาํนวณทางสถิติหรือกระบวนการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิต หรืออกีนัยหน่ึงกิจการ

อาจอ้างอิงจากการประเมินข้อมูลทั้งสองประเภท เช่น ปัจจัยเชิงคุณภาพที่ไม่รวมอยู่ใน

กระบวนการจัดอันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตภายในกิจการ และการจัดประเภทของการ  

จัดอันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตภายในกิจการ ณ วันที่รายงาน ซ่ึงมีการพิจารณาถึง

ลักษณะของความเสี่ยงด้านเครดิต ณ วันที่รับรู้ รายการเมื่อเร่ิมแรก หากข้อมูลทั้งสองประเภท

น้ันมีความเกี่ยวข้องกนั 

 

ขอ้สนันิษฐานทีส่ามารถโตแ้ยง้ไดเ้กีย่วกบัการคา้งชาํระเกินกาํหนดเกินกวา่ 30 วนั 

 

ข5.5.19 ข้อสันนิษฐานที่สามารถโต้แย้งได้ในย่อหน้าที่ 5.5.12 น้ันไม่ใช่ตัวช้ีวัดที่ ชัดเจนที่จะทําให้

สามารถระบุได้ว่ากจิการควรรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นตลอดอายุ แต่สามารถ

กาํหนดให้เป็นจุดสดุท้ายที่ใช้ในการพิจารณารับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นตลอด

อายุ แม้ว่าจะมีการนําข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคตมาใช้กต็าม (ซ่ึงรวมถึงปัจจัยเชิง

เศรษฐศาสตร์มหภาคในระดับกลุ่มของรายการ) 

ข5.5.20 กิจการสามารถโต้แย้งข้อสันนิษฐานน้ีได้ อย่างไรกต็าม การที่จะสามารถโต้แย้งได้น้ัน กิจการ

จะต้องมีข้อมูลที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลแสดงให้เห็นว่า หากมีการค้างชาํระการ

จ่ายเงินตามสญัญาเกนิกว่า 30 วัน กไ็ม่แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงิน

เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสาํคัญ ตัวอย่างเช่น เม่ือการค้างชาํระเกนิกาํหนดเกดิจากความผิดพลาดด้าน

การจัดการ แทนที่จะเกิดจากปัญหาทางการเงินของผู้กู้ยืม หรือกิจการมีหลักฐานในอดีตที่

แสดงให้เหน็ว่าการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสาํคัญของความเสี่ยงของการปฏบิัติผิดสญัญาที่มีการค้าง

ชาํระเกินกาํหนดเกินกว่า 30 วันไม่มีความสัมพันธ์สัมพันธ์กัน แต่หลักฐานน้ันแสดงว่าการ

เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสาํคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตความสัมพันธ์กับสินทรัพย์ทางการเงินที่มี

การค้างชาํระเกนิกาํหนดเกนิกว่า 60 วัน 

ข5.5.21 กิจการไม่สามารถกําหนดให้ระยะเวลาของการเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ยง        

ด้านเครดิตและรับรู้ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุ กับระยะเวลาที่

สินทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือเป็นไปตามคํานิยามภายในของกิจการ

เกี่ยวกบัการปฏบิัติผดิสญัญา 

 

เครือ่งมือทางการเงินทีมี่ความเสีย่งดา้นเครดิตต่ํา ณ วนัทีร่ายงาน 

  

ข5.5.22 ความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินถือว่าอยู่ในระดับตํ่าตามความหมายของ 

ย่อหน้าที่ 5.5.11 กต่็อเม่ือเคร่ืองมือทางการเงินน้ันมีความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาตํ่า 

และผู้กู้ยืมสามารถจ่ายชาํระกระแสเงินสดตามสญัญาในระยะเวลาอนัใกล้ และการเปล่ียนแปลง

เชิงลบของเศรษฐกจิและธุรกิจในระยะยาว ไม่อาจลดความสามารถของผู้กู้ยืมในการจ่ายชาํระ
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กระแสเงินสดตามสัญญาได้ แต่เคร่ืองมือทางการเงินจะไม่ถือว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตใน

ระดับตํ่า หากเคร่ืองมือทางการเงินน้ันมีความเสี่ยงในการขาดทุนตํ่าเพราะมีหลักประกัน และ

เคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่มีหลักประกันจะถือว่าไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิตตํ่า นอกจากน้ี

เคร่ืองมือทางการเงินยังไม่ถือว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตตํ่าเพราะเคร่ืองมือทางการเงินน้ันมี

ความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาตํ่ากว่าเคร่ืองมือทางการเงินอื่นๆของกิจการ หรือตํ่ากว่า

เม่ือเทยีบกบัความเสี่ยงด้านเครดิตของประเทศที่กจิการน้ันประกอบการ 

ข5.5.23 ในการพิจารณาว่าเคร่ืองมือทางการเงินมีความเสี่ยงด้านเครดิตตํ่าหรือไม่น้ัน กิจการอาจ

พิจารณาจากการจัดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินภายในกิจการหรือ

วิธกีารอื่นๆ ที่สอดคล้องกบันิยามของความเสี่ยงด้านเครดิตตํ่าที่เข้าใจตรงกนัโดยทั่วไป และที่

พิจารณาจากความเสี่ยงและประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินที่กจิการประเมิน โดยเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตโดยบุคคลภายนอกเป็นเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่อยู่ใน ‘ระดับน่าลงทุน’ (investment grade) อาจเป็นตัวอย่างหน่ึงของเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่ถือว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตตํ่ า อย่างไรก็ตาม เคร่ืองมือทางการเงินไม่

จาํเป็นต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตโดยบุคคลภายนอก จึงจะถือว่ามี

ความเสี่ยงด้านเครดิตตํ่า แต่ควรพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตอยู่ในระดับตํ่าจากมุมมอง

ของผู้มีส่วนร่วมในตลาดซ่ึงได้คาํนึงถงึข้อกาํหนดและเง่ือนไขทั้งหมดของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ข5.5.24 การที่กจิการไม่รับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นตลอดอายุด้วยเหตุผลว่าเคร่ืองมือ

ทางการเงินน้ันมีความเสี่ยงด้านเครดิตตํ่าระยะเวลารอบก่อนแต่ ณ วันที่รายงานก่อน และ 

ไม่ถือว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตตํ่า ณ วันที่รายงาน การจะรับรู้ผลขาดทุนดังกล่าวได้น้ันกจิการ

ต้องพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยสาํคัญนับจากวันที่รับรู้ รายการเมื่อ

เร่ิมแรกหรือไม่ เพ่ือพิจารณาว่ากจิการต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นตลอด

อายุเข้าเง่ือนไขการรับรู้ตามย่อหน้าที่ 5.5.4 หรือไม่ 

 

การเปลีย่นแปลงเงือ่นไข 

 

ข5.5.25 ในบางสถานการณ์การเจรจาตกลงหรือการเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์

ทางการเงินใหม่อาจทาํให้มีการตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินเดิมตามที่กาํหนดในแนวปฏบิัติ

ทางการบัญชีฉบับน้ี โดยเม่ือมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขของสนิทรัพย์ทางการเงินแล้วทาํให้ต้อง

ตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเดิมและรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไข 

ให้ถือว่าสนิทรัพย์ที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขน้ันเป็นสนิทรัพย์ทางการเงิน ‘ใหม่’ ตามวัตถุประสงค์

ของแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี 

ข5.5.26 วันที่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสัญญาให้ถือว่าเป็นวันที่รับรู้ รายการเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพย์

ทางการเงินเพ่ือปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการด้อยค่ากับสินทรัพย์ทางการเงินที่ มี        

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ซ่ึงโดยทั่วไปกิจการจะวัดค่าเผื่อผลขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงิน

ดังกล่าวเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นใน 12 เดือนข้างหน้าจนกว่าจะเข้า
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เง่ือนไขที่ต้องรับรู้ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุตามย่อหน้าที่ 5.5.4 

อย่างไรกต็าม ในบางสถานการณ์การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขอาจทาํให้มีการตัดรายการสนิทรัพย์

ทางการเงินเดิม อาจเป็นหลักฐานที่แสดงให้เหน็ว่าสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเปล่ียนแปลง

เง่ือนไขมีการด้อยค่าด้านเครดิต ณ วันที่รับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรก ดังน้ัน ควรรับรู้ สินทรัพย์    

ทางการเงินน้ันเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือกาํเนิด สถานการณ์

เช่นน้ีอาจเกดิขึ้นเม่ือมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสนิทรัพย์ด้อยคุณภาพอย่างมีนัยสาํคัญ ซ่ึงทาํให้

ต้องตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเดิม โดยในกรณีน้ี อาจเป็นไปได้ว่าการเปล่ียนแปลง

เง่ือนไขอาจทาํให้สนิทรัพย์ทางการเงินใหม่น้ันมีการด้อยค่าด้านเครดิต ณ วันที่รับรู้รายการเม่ือ

เร่ิมแรก 

ข5.5.27 หากมีการเจรจาตกลงหรือมีการเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์           

ทางการเงินใหม่ แต่ไม่มีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเดิม ไม่ได้แสดงว่าสินทรัพย์

ทางการเงินน้ันมีความเสี่ยงด้านเครดิตตํ่าลง โดยกจิการควรประเมินว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิต

เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสาํคัญนับจากวันที่รับรู้ รายการเมื่อเร่ิมแรกหรือไม่จากข้อมูลที่สนับสนุนและ   

มีความสมเหตุสมผล ซ่ึงสามารถหาได้โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป    

ซ่ึงรวมถึงข้อมูลในอดีต ข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตและการประเมินความเสี่ยงด้าน

เครดิตตลอดอายุที่คาดไว้ของสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน ซ่ึงรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์

ต่างๆ ที่ทาํให้มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขน้ันด้วย หลักฐานที่แสดงว่าเคร่ืองมือทางการเงินไม่เข้า

เง่ือนไขต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นตลอดอายุรวมถึงประวัติการชาํระเงิน

ตรงเวลาและเป็นปัจจุบันตามข้อกาํหนด ของสัญญาที่ปรับปรุงใหม่แล้ว โดยทั่วไปลูกค้าจะ

แสดงพฤติกรรมการชาํระเงินที่ดีและต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลาหน่ึงก่อนที่จะพิจารณาได้ว่าความ

เสี่ยงด้านเครดิตลดลง ตัวอย่างเช่น ประวัติการผิดนัดชาํระเงินหรือการชาํระหน้ีที่ไม่ครบถ้วน 

จะไม่ถูกลบหลังจากที่มีการจ่ายชาํระหน้ีตามกาํหนดชาํระเพียงงวดเดียวจากการเปล่ียนแปลง

เง่ือนไขต่างๆ ของสญัญา 

 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน 

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน 

 

ข5.5.28 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น คือ ประมาณการค่าความน่าจะเป็นของผลขาดทุน

ด้านเครดิตถ่วงนํ้าหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมด) 

ตลอดช่วงอายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือทางการเงิน จาํนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับ คือส่วนต่าง

ระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาและกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ เน่ืองจากผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นพิจารณาถึงจาํนวนและจังหวะเวลาการชาํระเงิน ดังน้ันผลขาดทุนด้าน

เครดิตจึงเกดิขึ้นได้ถึงแม้ว่ากจิการคาดว่าจะได้รับเงินเตม็จาํนวนแต่เงินน้ันได้รับภายหลังจาก

วันที่กาํหนดไว้ในสญัญา 

ข5.5.29 สาํหรับสนิทรัพย์ทางการเงิน ผลขาดทุนด้านเครดิต คือมูลค่าปัจจุบันของผลต่างระหว่าง 
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ข5.5.29.1  กระแสเงินสดที่ถงึกาํหนดจ่ายให้กจิการตามสญัญา และ 

ข5.5.29.2  กระแสเงินสดที่กจิการคาดว่าจะได้รับ 

ข5.5.30 สาํหรับภาระผูกพันวงเงินสนิเช่ือที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ผลขาดทุนด้านเครดิต คือมูลค่าปัจจุบันของ

ผลต่างระหว่าง 

ข5.5.30.1  กระแสเงินสดตามสญัญาที่ถงึกาํหนดชาํระ ในกรณทีี่ผู้ถอืสญัญาเบิกใช้สนิเช่ือ และ 

ข5.5.30.2  กระแสเงินสดที่กจิการคาดว่าจะได้รับ ในกรณทีี่สนิเช่ือถูกเบิกใช้ 

ข5.5.31 การประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นสาํหรับภาระผูกพันวงเงินสนิเช่ือของ

กิจการต้องสอดคล้องกับการคาดการณ์การเบิกสินเช่ือของภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือน้ัน เช่น 

พิจารณาสัดส่วนของภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือที่คาดว่าจะถูกเบิกใช้ใน 12 เดือนข้างหน้า

นับตั้งแต่วันที่รายงานเมื่อประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นใน 12 เดือน

ข้างหน้า และสดัส่วนของภาระผูกพันวงเงินสนิเช่ือที่คาดว่าจะถูกเบิกใช้ตลอดประมาณการอายุ

ที่คาดว่าจะเกดิขึ้นของภาระผูกพันวงเงินสนิเช่ือเม่ือประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า

จะเกดิขึ้นตลอดอายุ 

ข5.5.32 สาํหรับสญัญาคํา้ประกนัทางการเงิน กจิการต้องชาํระเงินเฉพาะในกรณีที่ลูกหน้ีปฏบิัติผิดสญัญา

ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีการคํา้ประกัน ดังน้ันจาํนวนเงินสดที่คาดว่าจะ

ไม่ได้รับ คือประมาณการจ่ายเงินชดเชยที่จะจ่ายให้ผู้ถือสญัญาสาํหรับผลขาดทุนด้านเครดิตหัก

จาํนวนเงินที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากผู้ถือสัญญา ลูกหน้ี หรือบุคคลใด โดยหากสินทรัพย์มี

การคํา้ประกันอย่างเตม็จาํนวน ค่าประมาณการของจาํนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับสาํหรับ

สัญญาคํา้ประกันทางการเงินจะสอดคล้องกับค่าโดยประมาณของจาํนวนเงินสดที่คาดว่าจะ

ไม่ได้รับสาํหรับสนิทรัพย์ที่มีการคํา้ประกนั 

ข5.5.33 สาํหรับสนิทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ณ วันที่รายงาน แต่ไม่ได้เป็นสนิทรัพย์

ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือกาํเนิด กิจการต้องวัดมูลค่าผลขาดทุน

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นโดยใช้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์กับ

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่

ใช้ตอนเร่ิมแรกของสนิทรัพย์ทางการเงินน้ัน การปรับปรงุผลต่างดังกล่าวจะถูกรับรู้ ในกาํไรหรือ

ขาดทุนเป็นผลกาํไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่า 

ข5.5.34 ในการวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนสาํหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่า กระแสเงินสดที่ใช้สาํหรับ

ระบุผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นควรจะสอดคล้องกบักระแสเงินสดที่ใช้สาํหรับการ

ประเมินลูกหน้ีตามสญัญาเช่าตามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง 

สญัญาเชา่ 

ข5.5.35 กิจการอาจใช้วิธีการที่เหมาะสมในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น  

หากผลขาดทุนน้ันสอดคล้องกับหลักการในย่อหน้าที่ 5.5.18 ตัวอย่างเช่น การคํานวณผล

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นสาํหรับลูกหน้ีการค้าโดยใช้ตารางการตั้งสาํรอง โดยที่

กิจการสามารถใช้ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต (ซ่ึงมีการปรับปรุง    

ให้เหมาะสมตามย่อหน้าที่ ข5.5.51 ถงึ ข5.5.52) สาํหรับลูกหน้ีการค้าเพ่ือคาํนวณผลขาดทุน
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ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นใน 12 เดือนข้างหน้า หรือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกดิขึ้นตลอดอายุตามความเหมาะสม ตารางการตั้งสาํรองเป็นตัวอย่างหน่ึงที่สามารถระบุอตัรา

การกันสํารองที่คงที่  โดยขึ้ นอยู่กับจํานวนวันที่ ค้างชําระเกินกําหนดของลูกหน้ีการค้า 

(ตัวอย่างเช่น อัตราการกันสํารองร้อยละ 1 หากยังไม่ค้างชําระเกินกําหนด ร้อยละ 2  

หากค้างชาํระเกินกาํหนดไม่เกิน 30 วัน และร้อยละ 3 หากค้างชาํระเกินกาํหนดเกินกว่า 30 วัน 

แต่ไม่เกิน 90 วัน และร้อยละ 20 หากค้างชาํระเกินกาํหนดเกินกว่า 90 – 180 วัน เป็นต้น) 

ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับการกระจายของฐานลูกค้า กิจการอาจจะทาํการจัดกลุ่มตามความเหมาะสม    

หากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตน้ันแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของผล

ขาดทุนที่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญในแต่ละกลุ่มลูกค้า ตัวอย่างของหลักเกณฑท์ี่อาจถูกใช้ใน

การจัดกลุ่มสินทรัพย์ประกอบด้วย เขตพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ประเภทของผลิตภัณฑ ์          

การจัดอันดับความน่าเช่ือถือของลูกค้า หลักประกันเงินกู้หรือการประกันสินเช่ือการค้าและ

ประเภทของลูกค้า (เช่น ร้านค้าส่งหรือร้านค้าปลีก) 

 

นยิามของการปฏิบติัผดิสญัญา 

 

ข5.5.36 ย่อหน้าที่ 5.5.10 กาํหนดว่า ในการระบุว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินมี

การเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสาํคัญหรือไม่ กจิการต้องพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงจาก 

การไม่ชาํระเงินตามสญัญาที่เกดิขึ้นนับจากวันที่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 

ข5.5.37 เม่ือกําหนดนิยามการปฏิบัติผิดสัญญาตามวัตถุประสงค์ของการพิจารณาความเสี่ยงจาก 

การปฏิบัติผิดสัญญาที่เกิดขึ้ น กิจการต้องใช้คํานิยามการปฏิบัติผิดสัญญาที่สอดคล้องกับ      

คาํนิยามที่ใช้เพ่ือบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตภายในกิจการ สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่

เกี่ ยวข้องและพิจารณาถึงข้อบ่งช้ี เชิงคุณภาพ  (ตัวอย่างเช่น  ข้อตกลงทางการเงิน)             

ตามความเหมาะสม อย่างไรกต็าม มีข้อสนันิษฐานที่สามารถโต้แย้งได้ว่าการปฏบิัติผิดสัญญา

น้ันจะไม่เกิดขึ้ นหลังจากที่สินทรัพย์ทางการเงินน้ันค้างชาํระเกินกาํหนดเกินกว่า 90 วันแล้ว 

เว้นแต่กิจการจะมีข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่แสดงว่าการปฏิบัติ

ผิดสญัญาในช่วงเวลาที่เกนิกว่าน้ันมีความเหมาะสมมากกว่า คาํนิยามของการปฏบิัติผิดสญัญา

ที่ใช้ตามวัตถุประสงค์เหล่าน้ีต้องนําไปใช้กับเคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมดอย่างสมํ่าเสมอ 

นอกจากว่าข้อมูลที่มีอยู่น้ันจะแสดงให้เห็นว่า มีคํานิยามการปฏิบัติผิดสัญญาอย่างอื่นที่มี   

ความเหมาะสมกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ันๆ มากกว่า 

 

ระยะเวลาในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน 

 

ข5.5.38 อ้างอิงตามย่อหน้าที่ 5.5.20 ระยะเวลานานที่สุดที่ใช้วัดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้ นคือ ระยะเวลาสูงสุดตามสัญญาที่กิจการมีความเสี่ยงด้านเครดิต สาํหรับภาระผูกพัน

วงเงินสนิเช่ือและสญัญาคํา้ประกนัทางการเงิน คือระยะเวลาสงูสดุตามสญัญาตลอดระยะเวลาที่

กจิการมีภาระผูกพันตามสญัญาในปัจจุบันที่จะขยายสนิเช่ือ 
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ข5.5.39 อย่างไรกต็าม อ้างองิย่อหน้าที่ 5.5.21 เคร่ืองมือทางการเงินบางประเภทซึ่งรวมถงึเงินให้สนิเช่ือ

และภาระผูกพันที่ยังไม่ใช้ ซ่ึงกจิการสามารถเรียกร้องให้ชาํระเงินคืนและยกเลิกภาระผูกพันที่ยัง

ไม่ใช้น้ันได้ ไม่ได้จาํกดัให้กจิการได้รับผลขาดทุนด้านเครดิตในช่วงระยะเวลาการแจ้งการยกเลิก

ล่วงหน้าตามสญัญา ตัวอย่างเช่น วงเงินสนิเช่ือหมุนเวียน เช่น บัตรเครดิต และวงเงินเบิกเกนิบัญชี 

ตามสญัญาน้ันผู้ให้กู้ยืมสามารถยกเลิกวงเงินได้โดยการแจ้งล่วงหน้าเพียงหน่ึงวัน อย่างไรกต็าม 

ในทางปฏิบัติผู้ให้กู้ยืมมักจะขยายระยะเวลาการให้เครดิตยาวนานขึ้น และจะยกเลิกวงเงินเม่ือ

ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้กู้ยืมน้ันเพ่ิมสูงขึ้ น ซ่ึงอาจช้าเกินไปที่จะป้องกันการขาดทุน       

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นบางส่วนหรือทั้งหมด เคร่ืองมือทางการเงินมักมีคุณสมบัติ

ดังต่อไปน้ีซ่ึงเป็นผลจากลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน วิธีการจัดการเคร่ืองมือทางการเงิน

และลักษณะของข้อมูลที่สามารถหาได้ซ่ึงบอกถึงการเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยสาํคัญของความเสี่ยง   

ด้านเครดิต 

ข5.5.39.1  เคร่ืองมือทางการเงินน้ันไม่ได้กาํหนดระยะเวลาการชาํระเงินหรือโครงสร้างการ

ชาํระเงินคืนที่มีระยะเวลาที่แน่นอน และมักมีระยะเวลาการบอกเลิกสัญญาที่สั้น 

(เช่น หน่ึงวัน) 

ข5.5.39.2  ความสามารถในการยกเลิกสญัญาน้ันจะไม่ถูกบังคับใช้ในการดาํเนินงานตามปกติ

ในการจัดการเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน และสัญญาน้ันอาจถูกยกเลิกกต่็อเม่ือ

กจิการตระหนักถงึความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพ่ิมสงูขึ้นตามระดับวงเงินที่ได้รับ และ 

ข5.5.39.3 เคร่ืองมือทางการเงินน้ันมีการจัดการแบบเป็นกลุ่ม 

ข5.5.40 ในการระบุ ช่วงเวลาที่กิจการคาดว่าจะเผชิญกับความเสี่ยงด้านเครดิต หากผลขาดทุน        

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นไม่ได้ถูกปรับลดลงโดยการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตตามปกติ

ของกจิการ กจิการควรพิจารณาถงึปัจจัยต่างๆ อาทเิช่น ข้อมูลและประสบการณใ์นอดีตดังน้ี 

ข5.5.40.1 ช่วงระยะเวลาที่กจิการเผชิญกบัความเสี่ยงด้านเครดิตสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน

ที่มีลักษณะเหมือนกนั 

ข5.5.40.2 ระยะเวลาของการปฏบิัติผิดสญัญาที่เกี่ยวข้องซ่ึงเกดิขึ้นกบัเคร่ืองมือทางการเงินที่

มีลักษณะคล้ายคลึงกันภายหลังจากการเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยสาํคัญของความเสี่ยง

ด้านเครดิต และ 

ข5.5.40.3 มาตรการการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ซ่ึงกิจการคาดว่าจะดําเนินการเมื่อ

ความเสี่ยงด้านเครดิตสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินน้ันเพ่ิมสงูขึ้น เช่น การลดหรือ

การยกเลิกวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ 

 

ผลลพัธต์ามค่าความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนกั (Probability-weighted outcome) 

 

ข5.5.41 วัตถุประสงค์ของการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นน้ัน ไม่ใช่เพ่ือการ

ประมาณการสถานการณ์ที่แย่ที่สดุหรือที่ดีที่สดุ แต่ว่าการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่

คาดว่าจะเกิดขึ้นน้ันควรสะท้อนให้เหน็ถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดผลขาดทุนด้านเครดิต และ
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ความน่าจะเป็นที่จะไม่เกิดผลขาดทุนด้านเครดิต แม้ว่าโอกาสที่ผลลัพธ์ส่วนใหญ่จะไม่มีผล

ขาดทุนด้านเครดิตเกดิขึ้นกต็าม 

ข5.5.42 ย่อหน้าที่ 5.5.18.1 กาํหนดให้ประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นต้อง

สะท้อนถึงความเป็นกลางและถ่วงนํา้หนักด้วยค่าความน่าจะเป็นซ่ึงได้จากการประเมินค่าของ

ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ ในทางปฏบิัติ อาจไม่จาํเป็นต้องมีการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน โดยในบางกรณ ี

การใช้แบบจาํลองอย่างง่ายกอ็าจเพียงพอ โดยไม่จาํเป็นจะต้องมีการจาํลองสถานการณ์ที่มาก

เกนิจาํเป็น ตัวอย่างเช่น ค่าเฉล่ียผลขาดทุนด้านเครดิตของกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินขนาดใหญ่

ที่ มี ลักษณะความเสี่ ยงที่คล้ายกันน้ันอาจเป็นค่าประมาณการที่ สมเหตุสมผลสําหรับ            

ค่าความน่าจะเป็นถ่วงนํา้หนัก ส่วนในสถานการณ์อื่น การกาํหนดสถานการณ์จาํลองที่สามารถ

ระบุถึงจํานวนและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดที่เป็นไปได้ รวมทั้งค่าความน่าจะเป็นของ

กระแสเงินสดน้ันอาจเป็นสิ่งจาํเป็น โดยในสถานการณ์ดังกล่าวน้ัน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่   

คาดว่าจะเกดิขึ้นจะต้องสะท้อนถงึผลลัพธอ์ย่างน้อยสองผลลัพธต์ามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 5.5.19 

ข5.5.43 สาํหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุน้ัน กิจการต้องประเมินความเสี่ยง

จากการปฏบิัติผิดสญัญาที่เกดิขึ้นกบัเคร่ืองมือทางการเงินตลอดช่วงอายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือ

ทางการเงินน้ัน โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นใน 12 เดือนข้างหน้าน้ัน          

คือส่วนหน่ึงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นตลอดอายุ ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ถงึจาํนวน

เงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับตลอดอายุเคร่ืองมือทางการเงิน หากเกดิการปฏบิัติผดิสญัญาภายใน 

12 เดือนนับจากวันที่ รายงาน (หรือช่วงเวลาที่สั้นกว่า หากอายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือ          

ทางการเงินน้ันสั้นกว่า 12 เดือน) ถ่วงนํ้าหนักด้วยความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญา     

ที่จะเกิดขึ้ น ดังน้ันผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นใน 12 เดือนข้างหน้า จึงไม่ใช่ทั้ง   

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดการณ์ว่าจะเกิดการปฏิบัติผิดสัญญา

ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า หรือจาํนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับที่คาดว่าจะเกดิขึ้นในช่วง 12 

เดือนข้างหน้า 

 

มูลค่าเงินตามเวลา 

 

ข5.5.44 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นต้องถูกคิดลดจนถงึวันที่รายงาน ไม่ใช่ถงึวันที่คาดว่าจะ

เกดิการปฏบิัติผดิสญัญา หรือวันอื่นใด โดยใช้อตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามสญัญา ซ่ึงถูกกาํหนด 

ณ วันที่รับรู้ รายการเมื่อเร่ิมแรกหรือค่าประมาณอัตราดอกเบี้ ยที่ใกล้เคียงที่สุด หากเคร่ืองมือ

ทางการเงินน้ันมีอัตราดอกเบี้ ยผันแปร ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นจะถูกคิดลด

โดยใช้อตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงในปัจจุบันตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ ข5.4.5 

ข5.5.45 สาํหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือกาํเนิด ผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นน้ันจะถูกคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงปรับด้วยความเสี่ยงด้าน

เครดิตซ่ึงได้ถูกกาํหนด ณ วันที่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 
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ข5.5.46 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นสาํหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าน้ันจะถูกคิดลดโดยใช้

อัตราคิดลดเดียวกับที่ใช้ในการวัดมูลค่าลูกหน้ีตามสัญญาเช่าตามที่กําหนดในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

ข5.5.47 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นสาํหรับภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือน้ัน ต้องคิดลดด้วย

อตัราดอกเบี้ ยที่แท้จริงตามสัญญา หรือค่าประมาณอัตราดอกเบี้ ยที่ใกล้เคียงที่สดุ ซ่ึงจะถูกใช้

เม่ือมีการรับรู้สนิทรัพย์ทางการเงินที่เกดิขึ้นจากภาระผูกพันวงเงินสนิเช่ือ เพ่ือวัตถุประสงค์ใน

การนาํข้อกาํหนดเกี่ยวกับการด้อยค่าไปปฏิบัติน้ัน สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการรับรู้หลังจาก

การเบิกใช้ภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือจะถูกจัดว่าเป็นภาระผูกพันที่ต่อเน่ือง แทนที่จะถูกจัดว่า

เป็นเคร่ืองมือทางการเงินใหม่ ดังน้ันผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นสาํหรับสนิทรัพย์

ทางการเงินดังกล่าวมีการวัดมูลค่าโดยพิจารณาถึงความเสี่ยงด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกของ    

ภาระผูกพันวงเงินสนิเช่ือ โดยนับจากวันที่ที่กจิการมีภาระผูกพันที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ 

ข5.5.48 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นสาํหรับสญัญาคํา้ประกนัทางการเงิน หรือภาระผูกพัน

วงเงินสินเช่ือหากไม่สามารถกาํหนดอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงตามสัญญา อัตราคิดลดที่ใช้ควร

สะท้อนถึงตลาดในปัจจุบันเพ่ือประมาณมูลค่าเงินตามเวลา รวมถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผล

ต่อกระแสเงินสดเป็นการเฉพาะ โดยความเสี่ยงต่างๆ น้ันจะถูกปรับเข้าไปในอตัราคิดลดแทนที่

การปรับจาํนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับ 

 

ขอ้มูลทีมี่ความสมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุนได ้

     

ข5.5.49 ตามวัตถุประสงค์ของแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี ข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถ

สนับสนุนได้คือข้อมูลที่สามารถหาได้อย่างสมเหตุผล ณ วันที่รายงานโดยไม่ใช้ต้นทุนหรือ

ความพยายามที่มากเกินไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สถานการณ์ในปัจจุบันและ    

การคาดการณ์ถึงสภาวะทางเศรษฐกจิในอนาคต ข้อมูลที่หาได้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการรายงาน

ทางการเงินถูกพิจารณาว่าเป็นข้อมูลที่สามารถหาได้โดยไม่ใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มาก

เกนิไป 

ข5.5.50 กิจการไม่จาํเป็นต้องรวบรวมผลการคาดการณ์สภาวะในอนาคตตลอดช่วงอายุที่คาดไว้ของ

เคร่ืองมือทางการเงิน ระดับการพิจารณาความจาํเป็นในการประเมินผลขาดทุนด้านเครดิตที่

คาดว่าจะเกดิขึ้นน้ันขึ้นอยู่กบัความพร้อมของข้อมูลโดยละเอยีด โดยที่หากมีการคาดการณ์ใน

ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้ น ความมีอยู่ของข้อมูลโดยละเอียดน้ันจะลดลงและระดับของการใช้

ดุลพินิจสาํหรับการประเมินผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นน้ันจะเพ่ิมขึ้น การประเมินผล

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นน้ันไม่จาํเป็นที่จะต้องประเมินโดยละเอยีดสาํหรับช่วงเวลา

ในอนาคตที่ไกลออกไป โดยช่วงเวลาในอนาคตที่ไกลออกไปน้ัน กจิการอาจใช้การประมาณค่า

ช่วงเวลาดังกล่าวจากข้อมูลที่มีอยู่โดยละเอยีดได้ 

ข5.5.51 กิจการไม่จาํเป็นจะต้องทาํการสืบค้นข้อมูลโดยละเอียด แต่ควรพิจารณาถึงข้อมูลทั้งหมดที่มี

ความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้และที่สามารถหาได้โดยไม่ใช้ต้นทุนหรือความ
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พยายามที่มากเกินไปและเกี่ยวข้องกับการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกดิขึ้นซ่ึงรวมถึงผลกระทบของการชาํระเงินก่อนครบกาํหนด ข้อมูลที่ใช้ควรรวมปัจจัยเฉพาะ

ของผู้กู้ยืม สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป และการประเมินทศิทางทั้งในปัจจุบันและใน

อนาคต ณ วันที่รายงาน กจิการอาจใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง ซ่ึงอาจเป็นทั้งแหล่งข้อมูลภายใน 

(เฉพาะกิจการ) และแหล่งข้อมูลภายนอก แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้น้ันประกอบไปด้วยข้อมูล

ภายในเกี่ยวกับผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต การจัดอันดับเครดิตภายใน 

ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกิจการอื่นๆ การจัดอันดับเครดิต

ภายนอก รายงานและค่าสถิติ ต่างๆ  ส่วนกิจการที่ ไม่มีแหล่งข้อมูลหรือมีไม่เพียงพอ 

แหล่งข้อมูลเฉพาะกิจการอาจใช้ข้อมูลของธุรกิจในกลุ่มธุรกิจเดียวกันสาํหรับเคร่ืองมือทาง

การเงินที่สามารถเปรียบเทยีบกนัได้ (หรือกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินต่างๆ) 

ข5.5.52 ข้อมูลในอดีตเป็นสิ่งสาํคัญหลักหรือพ้ืนฐานสาํหรับการวัดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้ น อย่างไรกต็าม กิจการควรปรับปรุงข้อมูลในอดีต เช่น ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิต 

จากประสบการณ์ บนพ้ืนฐานของการสะท้อนสภาวการณ์ในปัจจุบัน และคาดการณ์สภาวการณ์

ในอนาคตซ่ึงไม่มีผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงเวลาที่ใช้ข้อมูลในอดีตเป็นตัวตั้งต้นจาก

ข้อมูลที่สังเกตได้ตามความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้โดยไม่ใช้ต้นทุนหรือความ

พยายามที่มากเกินไป ณ วันที่รายงาน และเพ่ือกําจัดผลกระทบของสถานการณ์น้ันของ

ช่วงเวลาในอดีตที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดตามสัญญาในอนาคต ในบางกรณีข้อมูลที่มี

ความสมเหตุสมผลและมีข้อสนับสนุนได้ดีที่สดุสามารถเป็นข้อมูลในอดีตที่ไม่จาํเป็นต้องมีการ

แก้ไขได้ โดยขึ้ นอยู่กับลักษณะของข้อมูลในอดีต และเม่ือคํานวณโดยเปรียบเทียบกับ

สถานการณ์ต่างๆ ณ วันที่รายงานและคุณลักษณะต่างๆของเคร่ืองมือทางการเงินควรถูก

พิจารณา การประมาณการเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นน้ันควรจะถูก

สะท้อนและสอดคล้องกับทิศทางการเปล่ียนแปลงของข้อมูลที่หาได้ (เช่น การเปล่ียนแปลง

ของอัตราการว่างงาน ราคาอสังหาริมทรัพย์ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ สถานะของการชําระเงิน 

หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นตัวบ่งช้ีถึงผลขาดทุนด้านเครดิตสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน หรือกลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงินและระดับความรุนแรงของความเปล่ียนแปลงเหล่าน้ัน) กิจการควร

ทบทวนวิธีการและสมมติฐานต่างๆ ที่ใช้ในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้ นเป็นประจํา เพ่ือลดความแตกต่างระหว่างค่าประมาณและผลขาดทุนด้านเครดิตที่

เกดิขึ้นจริง 

ข5.5.53 เม่ือใช้ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณใ์นอดีตเพ่ือประมาณผลขาดทุนด้านเครดิต

ที่คาดว่าจะเกดิขึ้น สิ่งสาํคัญคือข้อมูลเกี่ยวกบัอตัราผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตจะถูกนาํไปใช้

กบักลุ่มต่างๆ ที่มีลักษณะที่สอดคล้องกับกลุ่มซ่ึงกจิการเอาข้อมูลอัตราผลขาดทุนด้านเครดิต

ในอดีตมาใช้ ดังน้ันวิธีการที่นําไปปฏิบัติน้ันควรทาํให้แต่ละกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินมี

ข้อมูลของผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่สอดคล้องกันภายในกลุ่มของ

สนิทรัพย์ทางการเงินมีลักษณะความเสี่ยงที่คล้ายกัน รวมทั้งมีข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องซ่ึงสามารถ

หาได้โดยทั่วไปและสะท้อนถงึสภาวะต่างๆ ในปัจจุบัน 
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ข5.5.54 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นควรสะท้อนถึงความคาดหวังของกจิการต่อผลขาดทุน

ด้านเครดิต อย่างไรกต็าม เม่ือพิจารณาถึงข้อมูลทั้งหมดที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถ

สนับสนุน และที่สามารถหาได้โดยไม่ใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกนิไปเพ่ือประมาณผล

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น กิจการควรพิจารณาถึงข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาดซ่ึง

เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินน้ันๆ หรือเคร่ืองมือทางการเงินที่

คล้ายคลึงกนั 

 

หลกัประกนั 

 

ข5.5.55 ตามวัตถุประสงค์ในการวัดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้น การประมาณจาํนวนเงินสด

ที่คาดว่าจะไม่ได้รับที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น ควรคํานึงถึงกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นจาก

หลักประกัน และการรับประกันด้านเครดิตของสินทรัพย์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเงื่อนไขตาม

สัญญา และกิจการน้ันไม่ได้รับรู้แยกต่างหาก การประมาณจาํนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับ

สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่มีหลักประกันน้ันควรคาํนึงถึงการคาดการณ์จาํนวนและจังหวะ

เวลาของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากการยึดหลักประกนัที่หักต้นทุนของการได้มาและการขาย

หลักประกัน โดยไม่คาํนึงว่าการยึดทรัพย์น้ันเป็นไปได้หรือไม่ (ซ่ึงกค็ือ ค่าโดยประมาณของ

กระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกดิขึ้นน้ันจะพิจารณาถึงความน่าจะเป็นของการยึดทรัพย์และกระแส

เงินสดที่เกิดขึ้น) ดังน้ัน การคาดการณ์กระแสเงินสดจึงควรที่จะวิเคราะห์ถึงระยะเวลาในการ

ขายหลักประกนั ซ่ึงอาจจะยาวกว่าอายุของสญัญาด้วย หลักประกนัใดๆ ที่ได้จากการยึดทรัพย์

น้ันจะไม่ถูกรับรู้ เป็นสินทรัพย์แยกต่างหากจากเคร่ืองมือทางการเงินที่มีหลักประกัน เว้นแต่

หลักประกันน้ันเข้าเง่ือนไขการรับรู้ เป็นสินทรัพย์ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีหรือ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ 

 

 ผลกําไรและขาดทุน (หมวดที ่5.6) 

 

ข5.6.1 ยกเว้นในกรณีที่นาํย่อหน้าที่ 4.1.8 ไปถือปฏิบัติ สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายที่วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ให้รับรู้สนิทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะดังกล่าวใน

กาํไรหรือขาดทุนราวกบัว่าวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย ในขณะที่สินทรัพย์ทางการเงินน้ัน

วัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลกาํไรหรือขาดทุน นอกเหนือจากที่รับรู้

ในกําไรหรือขาดทุนตามย่อหน้าที่ 5.6.8 ถึง 5.6.9 ให้รับรู้ เป็นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น       

โดยเม่ือตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินเหล่าน้ัน ให้โอนผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยรับรู้ ใน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปกําไรหรือขาดทุน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงผลกําไรหรือขาดทุนซ่ึง        

จะถูกรับรู้ ในกําไรหรือขาดทุนเม่ือตัดรายการหากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่า       

ด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย 

ข5.6.2 กิจการที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ กับสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่เป็นตัวเงิน ตามที่
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กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 และเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยที่มาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 21 กาํหนดให้กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนของสนิทรัพย์และหน้ีสนิ

ที่ เป็นตัวเงิน รับรู้ ในกําไรหรือขาดทุน ยกเว้นรายการที่ เป็นตัวเงินที่ เลือกกําหนดให้เป็น

เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงของการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (ดูย่อหน้าที่ 

6.5.10)  

การป้องกนัความเสี่ยงสาํหรับการลงทุนสทุธ ิ(ดูย่อหน้าที่ 6.5.12)  

ข5.6.2ก ตามวัตถุประสงค์ในการรับรู้ กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นน้ันถอืว่าเป็นรายการที่เป็นตวัเงิน ดังน้ัน สนิทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว

จะถูกถือเสมือนว่าเป็นสนิทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายในสกุลเงินตราต่างประเทศ 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของส่วนที่เป็นราคาทุนที่ตัดจาํหน่ายน้ันจะถูก

รับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุน และรับรู้ความเปล่ียนแปลงอื่นของมูลค่าตามบัญชีตามข้อกาํหนดใน

ย่อหน้าที่ 5.6.8 

ข5.6.3 สาํหรับตราสารทุนเผื่อขาย การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนน้ัน

ไม่ใช่รายการที่เป็นตัวเงิน ดังน้ัน ผลกาํไรหรือขาดทุนที่แสดงในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

รวมถึงองค์ประกอบของอัตราแลกเปล่ียนที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ในกรณีที่เป็นรายการที่มีการ

ป้องกนัความเสี่ยง ให้รับรู้กาํไรขาดทุนในการป้องกนัความเสี่ยงในกาํไรหรือขาดทุน 

ข5.6.4 หากสนิทรัพย์ที่เป็นตัวเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์และหน้ีสนิที่เป็นตัวเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์ มีความสมัพันธ์

กันในลักษณะของการป้องกันความเสี่ยง การเปล่ียนแปลงในองค์ประกอบส่วนที่เป็นเงินตรา

ต่างประเทศของเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ันจะแสดงในกาํไรหรือขาดทุน 

 

หนี้ สินทางการเงินทีเ่ลือกกําหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 

 

ข5.6.5 เม่ือกิจการเลือกกาํหนดให้หน้ีสินทางการเงินแสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน จะต้องพิจารณาว่าผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิ

ต้องแสดงในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือไม่ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดหรือเพ่ิมการจับคู่อย่างไม่

เหมาะสมทางการบัญชี ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน การจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชี 

จะเกดิหรือเพ่ิมมากขึ้น ถ้าการนาํเสนอผลของความเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของ

หน้ีสนิในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นน้ันไปส่งผลให้เกดิความไม่สอดคล้องกนัมากขึ้นในกาํไรหรือ

ขาดทุน มากกว่าหากนาํจาํนวนดังกล่าวแสดงในกาํไรหรือขาดทุน 

ข5.6.6 เพ่ือกาํหนดว่าหน้ีสินทางการเงินที่กาํหนดให้แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน กจิการต้องประเมินถึงผลกระทบของความเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของ

หน้ีสนิที่คาดว่าจะเกดิขึ้นว่ามีส่วนช่วยชดเชยกาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของ

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน
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หรือไม่ การคาดการณ์ดังกล่าวต้องคาํนึงถึงความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจต่อคุณลักษณะของ

หน้ีสนิ และคุณลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงินอื่นด้วย 

ข5.6.7 การกาํหนดให้หน้ีสนิทางการเงินแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะกาํหนดเม่ือ

มีการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกและไม่มีการประเมินใหม่ เพ่ือวัตถุประสงค์ในทางปฏบิัติ กจิการ

ไม่จําเป็นต้องระบุสินทรัพย์และหน้ีสินทั้ งหมดที่ทําให้เกิดการจับคู่อย่างไม่เหมาะสม      

ทางการบัญชีว่าเกดิ ณ เวลาเดียวกัน การเกดิรายการที่ช้ากว่าอย่างสมเหตุสมผลน้ันอนุญาตที่

ทาํ หากธุรกรรมใดๆที่เหลืออยู่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กจิการต้องถือปฏบิัติอย่างสมํ่าเสมอในการ

กาํหนดว่า การแสดงผลกระทบของความเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิใน

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นน้ันก่อให้เกดิหรือเพ่ิมการจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชี ในกาํไร

หรือขาดทุนหรือไม่ แต่อย่างไรกต็ามกิจการอาจใช้วิธีการอื่นๆ ที่แตกต่างกันได้เม่ือมีความ

แตกต่างของสภาวะเศรษฐกิจที่สัมพันธ์กับลักษณะของหน้ีสินที่เลือกกาํหนดให้แสดงมูลค่า   

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนกบัลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงินอื่นๆ บทที่ 8 ของ

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี น้ันกาํหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลในเชิงคุณภาพใน   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกบัวิธกีารที่กจิการใช้ในการกาํหนด 

ข5.6.8 หากการไม่สามารถจับคู่ทางบัญชีน้ันเกดิขึ้นหรือเพ่ิมมากขึ้น กจิการต้องแสดงการเปล่ียนแปลง

ทั้งหมดในมูลค่ายุติธรรม (ซ่ึงรวมถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิต

ของหน้ีสิน) ในกาํไรหรือขาดทุน หากความไม่สอดคล้องน้ันไม่เกิดขึ้ นหรือไม่เพ่ิมมากขึ้ น 

กิจการต้องแสดงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสินใน         

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

ข5.6.9 จาํนวนที่แสดงในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นต้องไม่ถูกโอนไปเป็นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

อย่างไรกต็าม กจิการอาจโอนผลสะสมของกาํไรหรือขาดทุนภายในส่วนของเจ้าของ 

ข5.6.10 ตัวอย่างต่อไปน้ีอธบิายถึงสถานการณ์ของการจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชี ที่เกดิขึ้นใน

กาํไรหรือขาดทุน ถ้าผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสินน้ัน

แสดงในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ธนาคารแห่งหน่ึงปล่อยสนิเช่ือให้กบัลูกค้าและกองทุนต่างๆ 

ด้วยการขายพันธบัตรที่มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกนั (เช่น จาํนวนเงินคงค้าง ประวัติการชาํระ

เงินคืน ระยะเวลา และสกุลเงิน) ในตลาดเง่ือนไขตามสัญญาเงินกู้อนุญาตให้ผู้กู้ (ลูกค้าที่ทาํ

การจาํนอง) สามารถจ่ายชาํระเงินก่อนครบกาํหนดได้ (ซ่ึงเป็นการทาํตามภาระผูกพันที่มีต่อ

ธนาคาร) ด้วยการซ้ือพันธบัตรตามมูลค่ายุติธรรมในตลาด และส่งมอบพันธบัตรน้ันให้กับ

ธนาคาร จากการที่มีสิทธิในการชาํระเงินคืนก่อนครบกาํหนดตามสัญญา หากคุณภาพเครดิต

ของพันธบัตรน้ันด้อยลงหรือแย่ลง (ดังน้ันมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินของธนาคารจะลดลง) 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ให้กู้ของธนาคารจะลดลงตามด้วย การเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์น้ันจะสะท้อนให้เห็นถึงสิทธิตามสัญญาของลูกค้าในการจ่ายชาํระคืน

สินเช่ือจาํนองก่อนถึงกาํหนดได้ด้วยการซ้ือพันธบัตรตามมูลค่ายุติธรรม (ที่มีมูลค่าลดลงใน

ตัวอย่างน้ี) และส่งมอบพันธบัตรน้ันให้กับธนาคารที่ รับจํานอง ดังน้ันผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงความเสี่ยงด้านสินเครดิตของหน้ีสิน (พันธบัตร) จะเป็นสิ่งชดเชยกาํไรหรือ
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ขาดทุน ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงิน (สนิเช่ือ) 

โดยหากผลกระทบของความเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิน้ันแสดงในกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะทาํให้เกิดการจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชี ในกาํไรหรือขาดทุน 

ดังน้ันธนาคารที่รับจาํนองจึงถูกกาํหนดให้ต้องแสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หน้ีสินทางการเงิน (ซ่ึงรวมถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของ

หน้ีสนิด้วย) ในกาํไรและขาดทุน 

ข5.6.11 ตัวอย่างในย่อหน้าที่ ข5.6.10 น้ันมีความเกี่ยวเน่ืองระหว่างผลกระทบของการเปล่ียนแปลงใน

ความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสินและการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทาง

การเงิน (ซ่ึงเป็นผลลัพธ์ของสิทธิตามสญัญาของลูกค้าในการจ่ายชาํระคืนสินเช่ือก่อนกาํหนด

ด้วยการซ้ือพันธบัตรตามมูลค่ายุติธรรม และส่งมอบพันธบัตรน้ันให้กับธนาคาร) อย่างไรกต็าม

การจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชี น้ันอาจเกดิกบัขึ้นได้ในกรณทีี่ไม่มีความเกี่ยวเน่ืองกนั 

ข5.6.12 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการนําย่อหน้าที่ 5.6.5 และ 5.6.6 มาปฏิบัติ การจับคู่อย่างไม่เหมาะสม

ทางการบัญชี น้ันไม่ได้เกิดจากวิธีการวัดมูลค่าที่กิจการใช้ในการกาํหนดผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสินเท่าน้ัน การจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการ

บัญชี ในกาํไรหรือขาดทุนน้ันจะเกดิขึ้นกต่็อเม่ือ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยง

ด้านเครดิตของหน้ีสิน (ตามที่ระบุไว้ในบทที่ 8 ของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี) น้ันถูก

คาดการณ์เพ่ือชดเชยการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินอื่น การไม่

สามารถจับคู่ทางบัญชีอันเน่ืองมาจากวิธีการวัดมูลค่าแต่เพียงอย่างเดียว (เช่น เกิดจากการที่

กิจการน้ันไม่แยกการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสินออกจากการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมอื่นๆ) น้ันไม่ส่งผลกระทบต่อการกาํหนดตามย่อหน้าที่ 5.6.5 

และ 5.6.6 เช่น กิจการน้ันอาจไม่แยกการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสิน

ออกจากการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หากกจิการน้ันแสดงผลกระทบของทั้ง

สองปัจจัยรวมกันในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น การไม่สามารถจับคู่ได้น้ันอาจเกิดขึ้นเน่ืองจาก

การเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านสภาพคล่องน้ันอาจรวมอยู่ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์ทางการเงินของกจิการและการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมทั้งหมดของสนิทรัพย์

น้ันแสดงในกําไรและขาดทุน อย่างไรก็ตามการไม่สามารถจับคู่ทางบัญชีน้ันเกิดจากการ       

วัดมูลค่าที่ไม่ชัดเจน ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ชดเชยกันตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ ข5.6.6 และ

จะไม่ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาตามย่อหน้าที่ 5.6.5 และ 5.6.6 

 

คําจาํกดัความของ “ความเสีย่งดา้นเครดิต” (ย่อหนา้ที ่5.6.5 และ 5.6.6) 

 

ข5.6.13 บทที่ 8 ของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี ระบุว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเป็น “ความเสี่ยงที่

ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมีต่อเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงส่งผลให้อีกฝ่ายหน่ึงขาดทุนทางการเงินจากการ

ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน” ข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 5.6.5.1 น้ันเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่     

ผู้ออกน้ันอาจไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันน้ัน โดยไม่มีความจําเป็นต้องเกี่ยวข้องกับความ
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น่าเช่ือถือด้านเครดิตของผู้ออก ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่กิจการออกหน้ีสินที่เหมือนกันทั้งที่มี

สนิทรัพย์คํา้ประกนัและไม่มีสนิทรัพย์คํา้ประกนั ความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิทั้งสองน้ันจะ

แตกต่างกนั แม้ว่ามีผู้ออกคนเดียวกนักต็าม หน้ีสนิที่มีสนิทรัพย์คํา้ประกนัจะมีความเสี่ยงด้าน

เครดิตของน้อยกว่าหน้ีสินที่ไม่มีสินทรัพย์คํา้ประกัน ความเสี่ยงด้านเครดิตสาํหรับหน้ีสินที่มี

สนิทรัพย์คํา้ประกนัอาจเข้าใกล้ศูนย์กไ็ด้ 

ข5.6.14 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการนาํย่อหน้าที่ 5.6.5.1 มาปฏบิัติ ความเสี่ยงด้านเครดิตน้ันแตกต่างจาก

ความเสี่ยงของผลการดาํเนินงานจากสินทรัพย์ที่ระบุไว้ ความเสี่ยงของผลการดาํเนินงานจาก

สนิทรัพย์ที่ระบุไว้ไม่เกี่ยวข้องกบัความเสี่ยงที่กจิการไม่สามารถยกเลิกภาระผูกพันบางอย่างได้ 

แต่ว่าเกี่ยวกับความเสี่ยงที่รายการสินทรัพย์ใดๆ หรือกลุ่มสินทรัพย์น้ันจะมีผลประกอบการ

ขาดทุน (หรือขาดทุนอย่างมาก) 

ข5.6.15 ตัวอย่างต่อไปน้ีเป็นความเสี่ยงจากผลการดาํเนินการของสนิทรัพย์ที่ระบุไว้ 

ข5.6.15.1  หน้ีสินที่มีลักษณะเช่ือมต่อหน่วย (unit-linking feature) โดยที่จาํนวนเงินจาก  

ผู้ลงทุนถูกกําหนดจากผลการดําเนินงานของสินทรัพย์ที่ระบุไว้ หน้ีสินที่ มี

ลักษณะการเช่ือมต่อหน่วย  (unit-linking feature) ที่ ส่งผลกระทบต่อมูลค่า

ยุติธรรมถือเป็นความเสี่ยงของผลการดําเนินงานจากสินทรัพย์ที่ระบุไว้ไม่ใช่

ความเสี่ยงด้านเครดิต 

ข5.6.15.2   หน้ีสินที่ออกโดยกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงมีลักษณะดังต่อไปน้ี  

เป็นกจิการที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแยกต่างหากทาํให้สนิทรัพย์ของกจิการ

มีการกันไว้เพ่ือผลประโยชน์ของนักลงทุนโดยเฉพาะ ถึงแม้จะอยู่ในสภาวะที่

ล้มละลาย กิจการไม่สามารถทาํธุรกรรมอื่นๆ และสินทรัพย์ของกิจการน้ันไม่

สามารถนาํไปจาํนอง จาํนวนเงินดังกล่าวจะเป็นของนักลงทุนในกรณีที่สนิทรัพย์

ได้กันไว้สําหรับสินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้เท่าน้ัน ดังน้ัน         

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิน้ันสะท้อนการเปล่ียนแปลงมูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรัพย์ ผลอนัเน่ืองมาจากผลการดาํเนินงานของสนิทรัพย์สาํหรับ

มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิจัดเป็นความเสี่ยงของผลการดาํเนินงานจากสนิทรัพย์   

ที่ระบุไว้ ไม่ใช่ความเสี่ยงด้านเครดิต 

 

การประเมินผลกระทบของการเปลีย่นแปลงในความเสีย่งดา้นเครดิต 

 

ข5.6.16 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการนําย่อหน้าที่ 5.6.5.1 มาปฏิบัติ กิจการสามารถประมาณจาํนวนเงิน

ของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของ

ความเสี่ยงด้านเครดิตด้วยวิธใีดวิธหีน่ึงดังน้ี 

ข5.6.16.1  เป็นจํานวนเงินของการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมที่ไม่ได้เกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของสภาวะตลาดที่ทาํให้ความเสี่ยงด้านตลาดเพ่ิมขึ้น (ดูย่อหน้าที่ 

ข5.6.17 และ ข5.6.18) หรือ 
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ข5.6.16.2   ใช้วิธกีารอื่นซ่ึงกจิการเช่ือว่าวิธน้ัีนสามารถแสดงจาํนวนเงินของการเปล่ียนแปลง

ในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิที่เกดิจากเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตได้

อย่างน่าเช่ือถอื 

ข5.6.17 การเปล่ียนแปลงในสภาวะตลาดที่ทาํให้ความเสี่ยงด้านตลาดเพ่ิมขึ้นรวมถึงการเปล่ียนแปลง

อัตราดอกเบี้ ยอ้างอิง ราคาของเคร่ืองมือทางการเงินของกิจการอื่น ราคาสินค้าโภคภัณฑ ์   

อตัราแลกเปล่ียนต่างประเทศ หรือดัชนีราคาหรือดัชนีอตัรา 

ข5.6.18 ในกรณีที่ มีการเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาดที่ มีผลต่อหน้ีสินอย่างมีนัยสําคัญเป็นการ 

เปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยที่สังเกตได้ (อัตราอ้างอิง) จํานวนเงินที่กล่าวตามย่อหน้าที่  

ข5.6.16.1 สามารถประมาณได้ดังต่อไปน้ี 

ข5.6.18.1  ขั้ นที่ ห น่ึงกิจการต้องคํานวณอัตราผลตอบแทนที่ แท้จริงของหน้ีสิน  ณ            

วันเร่ิมรอบระยะเวลา โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินและกระแสเงินสดตาม

สัญญาของหน้ีสิน ณ วันเร่ิมรอบระยะเวลา โดยหักจากอัตราผลตอบแทนของ

อัตราดอกเบี้ ยที่สังเกตได้ (อัตราอ้างอิง) ณ วันเร่ิมรอบระยะเวลา เพ่ือให้ตรงกับ

องค์ประกอบเฉพาะของอตัราผลตอบแทนที่แท้จริงของเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน 

ข5.6.18.2  ขั้นต่อไปกิจการต้องคาํนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของหน้ีสินโดยใช้

กระแสเงินสดตามสัญญาของหน้ีสิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา และอัตราคิดลด

เท่ากบัผลรวมของ (1) อตัราดอกเบี้ ยที่สงัเกตได้ (อตัราอ้างองิ) ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลา และ (2) ส่วนประกอบเฉพาะของอัตราตอบแทนที่แท้จริงของ

เคร่ืองมือทางการเงินน้ัน ตามที่พิจารณาในย่อหน้าที่ ข5.6.18.1 

ข5.6.18.3  ความแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสิน ณ  วันสิ้ นระยะเวลาและ    

จาํนวนเงินที่ประมาณได้ตามย่อหน้าที่ ข5.6.18.2 เป็นการเปล่ียนแปลงของ

มูลค่ายุติธรรมที่ไม่ได้เกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบี้ ยที่สังเกตได้ 

(อตัราอ้างองิ) กจิการต้องแสดงจาํนวนเงินดังกล่าวในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

ตามย่อหน้าที่ 5.6.5.1 

ข5.6.19 ตัวอย่างในย่อหน้าที่ ข5.6.18 สมมติว่า การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมที่มาจากปัจจัย

อื่นๆ นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตหรือการเปล่ียนแปลงในอัตรา

ดอกเบี้ ยที่สังเกตได้ (อัตราอ้างอิง) มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสาํคัญ จะถือว่าวิธีการน้ีไม่

เหมาะสม ถ้าการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมมาจากปัจจัยอื่นๆอย่างมีนัยสาํคัญ ในกรณี

ดังกล่าว กจิการจาํเป็นต้องใช้วิธอีื่นที่จะประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยง

ด้านเครดิตของหน้ีสินได้อย่างน่าเช่ือถือ (ดูย่อหน้าที่ ข5.6.16.2) เช่น ในกรณีที่มีเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่มีอนุพันธ์แฝง การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์แฝงจะไม่รวมใน

จาํนวนเงินที่แสดงในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ตามย่อหน้าที่ 5.6.5.1 

ข5.6.20 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม วิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมที่กิจการใช้ในการพิจารณาสัดส่วน 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินที่ เกิดจากการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยง 
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ด้านเครดิตน้ัน กิจการต้องใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่มีความเกี่ยวข้องให้มากที่สุดและ     

ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสงัเกตได้ให้น้อยที่สดุ 

 

การบญัชีป้องกนัความเสีย่ง (บทที ่6) 

เครือ่งมือทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่ง (หมวดที ่6.2) 

เครือ่งมือทีเ่ขา้เงือ่นไข 

ข6.2.1 อนุพันธซ่ึ์งแฝงในสญัญาแบบผสมซ่ึงไม่บันทกึบัญชีเป็นรายการแยกต่างหาก กจิการไม่สามารถ

เลือกกาํหนดให้อนุพันธแ์ฝงดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง 

ข6.2.2 ตราสารทุนที่กจิการเป็นผู้ออกน้ันไม่ใช่สนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงินของกจิการ 

ดังน้ันกจิการจึงไม่สามารถเลือกกาํหนดเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง 

ข6.2.3 สําหรับการป้องกันความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ  องค์ประกอบของความเสี่ยงเงินตรา

ต่างประเทศของเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์ ต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

 

สญัญาสิทธิทีกิ่จการเป็นผูอ้อก 

 

ข6.2.4 แนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้จาํกดัสถานการณ์ที่กจิการอาจเลือกกาํหนดให้อนุพันธ์ซ่ึง

วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง ยกเว้น

สญัญาสทิธิที่กจิการเป็นผู้ออก (written options) บางประเภท สัญญาสิทธิที่กจิการเป็นผู้ออก 

(written options) น้ันไม่เข้าเง่ือนไขเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง เว้นแต่เลือกกาํหนดให้

สญัญาสทิธดิังกล่าวหักกลบกบัสญัญาสทิธทิี่กจิการได้ซ้ือมา (purchased options) รวมถงึสญัญา

สิทธิที่แฝงในเคร่ืองมือทางการเงินอื่น (ตัวอย่างเช่น การออกสัญญาสิทธิที่จะซ้ือเพ่ือป้องกัน

ความเสี่ยงในหน้ีสนิที่อาจถูกเรียกชาํระคืนก่อนครบกาํหนด) 

 

การเลือกกําหนดเครือ่งมือทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่ง 

 

ข6.2.5 สําหรับการป้องกันความเสี่ยงนอกเหนือจากการป้องกันความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ        

เม่ือกิจการเลือกกาํหนดสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์ที่วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง กจิการอาจเลือก

กาํหนดให้ทั้งหมดของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด

หรือกาํหนดเป็นสดัส่วนกไ็ด้ 

ข6.2.6 เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงรายการใดรายการหน่ึงอาจเลือกกาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้

ป้องกันความเสี่ยงสาํหรับความเสี่ยงมากกว่าหน่ึงความเสี่ยงกไ็ด้ โดยต้องเป็นไปตามเง่ือนไข

ที่ว่ามีการเลือกกาํหนดเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงกับฐานะความเสี่ยงที่
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แตกต่างกนัของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง ซ่ึงรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงดังกล่าว

สามารถมีความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงที่แตกต่างกนัได้ 

 

รายการทีมี่การป้องกนัความเสีย่ง (หมวดที ่6.3) 

รายการทีเ่ขา้เงือ่นไข 

 

ข6.3.1    กิจการไม่สามารถกาํหนดให้สัญญาผูกมัดเพ่ือซ้ือธุรกิจในการรวมธุรกิจ เป็นรายการที่มีการ

ป้องกนัความเสี่ยง ยกเว้นความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากความเสี่ยงอื่นๆ ไม่สามารถ

ระบุและวัดมูลค่าได้อย่างเฉพาะเจาะจง ซ่ึงความเสี่ยงอื่นๆ เหล่าน้ันถือเป็นความเสี่ยงทั่วไปใน

การดาํเนินธุรกจิ 

ข6.3.2    เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียไม่สามารถถือเป็นรายการที่ มีการป้องกันความเสี่ ยงใน          

มูลค่ายุติธรรม  เน่ืองจากวิธีส่วนได้เสียน้ันจะรับรู้กาํไรหรือขาดทุนของกิจการที่ไปลงทุนตาม

สดัส่วนการลงทุนในกาํไรหรือขาดทุน แทนที่จะเป็นการรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุน ด้วยเหตุผลเดียวกัน เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่นาํมาจัดทาํงบการเงินรวมกไ็ม่

สามารถถือเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมเช่นกัน เน่ืองจากในการ

จัดทาํงบการเงินรวมน้ันกจิการรับรู้กาํไรหรือขาดทุนของบริษัทย่อยในกาํไรหรือขาดทุน แทนที่

จะเป็นการรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ซ่ึงจะแตกต่างจากการป้องกนั

ความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการป้องกันความเสี่ยงในอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ไม่ใช่เป็นการป้องกนัความเสี่ยงของการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุน 

ข6.3.3    ย่อหน้าที่ 6.3.4 อนุญาตให้กิจการเลือกกาํหนดรายการซ่ึงเป็นการรวมกันของฐานะเปิดต่อ

ความเสี่ยงและอนุพันธ ์ให้เป็นรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงสาํหรับฐานะเปิดต่อความเสี่ยง

โดยรวม (hedged items aggregated exposures) เม่ือมีการเลือกกาํหนดรายการที่มีการป้องกนั

ความเสี่ยงดังกล่าว กจิการต้องประเมินว่าฐานะเปิดต่อความเสี่ยงโดยรวมน้ันได้รวมฐานะเปิด

ต่อความเสี่ยงและอนุพันธ์ที่ก่อให้เกดิฐานะเปิดต่อความเสี่ยงรวมที่แตกต่าง โดยมีการจัดการ

ราวกับเป็นฐานะเปิดต่อความเสี่ยงใดความเสี่ยงหน่ึง (หรือกลุ่มความเสี่ยง) เป็นการเฉพาะ

หรือไม่ กรณีดังกล่าว กจิการอาจเลือกกาํหนดรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงเป็นแบบฐานะ

เปิดต่อความเสี่ยงโดยรวม (aggregated exposures) กไ็ด้ ตัวอย่างเช่น 

ข6.3.3.1  กจิการอาจป้องกนัความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของราคา (ราคาซ้ือเป็นสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ) สาํหรับการซ้ือกาแฟที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูง

มากในระยะเวลา 15 เดือนโดยใช้สญัญาฟอร์เวิร์ดสาํหรับกาแฟที่มีระยะเวลาของ

สัญญา 15 เดือน กิจการสามารถพิจารณาว่าการซ้ือกาแฟที่มีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากและสัญญาฟอร์เวิร์ดสาํหรับกาแฟดังกล่าว เป็นความ

เสี่ยงเงินตราต่างประเทศสกุลดอลลาร์สหรัฐจาํนวนคงที่ในอีก 15 เดือนข้างหน้า 

เพ่ือกาํหนดเป็นวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง (กล่าวคือ เป็นเหมือน
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กระแสเงินสดจ่ายในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯจาํนวนคงที่ในระยะเวลาอีก 15 เดือน

ข้างหน้าน่ันเอง) 

ข6.3.3.2  กจิการอาจป้องกนัความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศตลอดอายุสญัญาของหน้ีสนิสกุล

เงินตราต่างประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ ยคงที่ 10 ปี อย่างไรกต็าม กิจการยอมรับ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ ยคงที่ในสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานสาํหรับระยะสั้น

ถึงกลางเท่าน้ัน (กล่าวคือ สองปี) และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ ยลอยตัวใน

สกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานสาํหรับระยะเวลาที่เหลือจนครบกาํหนด ทุกสองปี 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาตามสัญญา (กล่าวคือ มีการต่ออายุทุกสองปี) กิจการจะ

ดาํเนินการเพ่ือปรับให้เป็นอัตราดอกเบี้ ยคงที่ในอีกสองปีข้างหน้า (ถ้าระดับของ

ดอกเบี้ ยส่งผลให้กิจการพิจารณาว่าควรกําหนดให้เป็นอัตราดอกเบี้ ยคงที่)        

ในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการอาจเข้าทาํสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ ยจาก

อัตราดอกเบี้ ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ ยลอยตัวและแลกเปล่ียนสกุลเงินโดยมีอายุ

สัญญา 10 ปี (10-year fixed-to-floating cross-currency interest rate swap) 

โดยเปล่ียนจากหน้ีสินสกุลเงินต่างประเทศอัตราดอกเบี้ ยคงที่เป็นหน้ีสินในสกุล

เงินที่ใช้ในการดําเนินงานอัตราดอกเบี้ ยลอยตัว ซ่ึงสัญญาดังกล่าวทับซ้อนกับ

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ ยในระยะเวลา 2 ปี ในระยะเวลา 2 ปีน้ันจึงเกิด

เป็นหน้ีสินสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานจากหน้ีสินอัตราดอกเบี้ ยลอยตัวเป็น

อตัราดอกเบี้ ยคงที่ ในแง่ของวัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารความเสี่ยง ผลลัพธ์สทุธิ

ของห น้ีสิน ในสกุล เงินตราต่ างประเทศอัตราดอกเบี้ ยคงที่ และสัญญ า 

การแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ ยจากอัตราดอกเบี้ ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ ยลอยตัว

และแลกเปล่ียนสกุลเงินอายุสญัญา 10 ปี จะเท่ากบัการมีหน้ีสนิในสกุลเงินที่ใช้ใน

การดาํเนินงานอตัราดอกเบี้ยลอยตัวระยะเวลา 10 ปี 

ข6.3.4 เม่ือเลือกกาํหนดรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงสาํหรับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงโดยรวม 

(aggregated exposures) กิจการต้องพิจารณาผลกระทบรวมจากรายการซ่ึงประกอบกันเป็น

ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงโดยรวมเพ่ือวัตถุประสงค์ในการประเมินประสิทธิผลในการป้องกัน

ความเสี่ยงและวัดมูลค่าความไม่มีประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรกต็าม 

รายการซ่ึงประกอบกันเป็นฐานะเปิดต่อความเสี่ยงโดยรวมยังคงต้องบันทึกบัญชีแยกจากกัน 

ตัวอย่างเช่น 

ข6.3.4.1  รับรู้อนุพันธซ่ึ์งเป็นส่วนหน่ึงของความเสี่ยงโดยรวม เป็นสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิแยก

ต่างหากโดยวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม และ 

ข6.3.4.2 ถ้าความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงถูกเลือกกาํหนดขึ้นระหว่างรายการซ่ึง

ประกอบกันเป็นฐานะเปิดต่อความเสี่ยงโดยรวม วิธีซ่ึงรวมอนุพันธ์เป็นส่วนหน่ึง

ของฐานะเปิดต่อความเสี่ยงโดยรวมต้องสอดคล้องกับการเลือกกาํหนดอนุพันธ์

ดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง ณ ระดับของฐานะเปิดต่อความเสี่ยง

โดยรวม ตัวอย่างเช่น ถ้ากจิการแยกองค์ประกอบราคาฟอร์เวิร์ดของอนุพันธ์จาก
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ส่วนที่เลือกกาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงสาํหรับความสัมพันธ์

ของการป้องกันความเสี่ยงระหว่างรายการซ่ึงประกอบกันเป็นฐานะเปิดต่อความ

เสี่ยงโดยรวม กิจการก็ต้องแยกองค์ประกอบราคาฟอร์เวิร์ดเม่ือจะต้องรวม

อนุพันธ์ดังกล่าวเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงอันเป็นส่วนหน่ึงของฐานะ

เปิดต่อความเสี่ยงโดยรวม มิฉะน้ัน ความเสี่ยงโดยรวมจะต้องรวมเอาอนุพันธ์เข้า

ไว้ทั้งหมดหรือตามสดัส่วนของอนุพันธ ์

ข6.3.5 ย่อหน้าที่ 6.3.6 กาํหนดว่า ในงบการเงินรวม ความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศของรายการที่

คาดการณ์ซ่ึงเป็นรายการกบักิจการที่เกี่ยวข้องกนัที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสงูมาก 

อาจเข้าเง่ือนไขเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดได้ โดยมีเง่ือนไขว่า

รายการดังกล่าวต้องอยู่ในรปูของสกุลเงินใดๆ ที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานของกจิการ

ที่เข้าทาํรายการดังกล่าว และความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศน้ันต้องส่งผลกระทบต่อกาํไรหรือ

ขาดทุนรวม สาํหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว กิจการที่กล่าวถึงอาจเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม การร่วมการงาน หรือสาขา กไ็ด้  หากความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศของรายการ

ระหว่างกันที่คาดการณ์ไว้ไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนรวม รายการระหว่างกันดังกล่าว

ไม่ถือว่าเข้าเง่ือนไขเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ซ่ึงโดยปกติ ได้แก่ การจ่ายค่าสิทธ ิ

การจ่ายดอกเบี้ ย หรือการจ่ายค่าบริหารจัดการ ซ่ึงมีการคิดค่าบริการระหว่างบริษัทในกลุ่ม  

เว้นแต่รายการดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก แต่หากความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ

ของรายการระหว่างกนัที่คาดการณ์ไว้มีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนรวม รายการระหว่างกนั

ดังกล่าวจะถือว่าเข้าเง่ือนไขเป็นรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น การซ้ือหรือขาย

สนิค้าที่คาดการณ์ไว้ระหว่างบริษัทในกลุ่ม โดยที่สนิค้าดังกล่าวจะมีการขายต่อบุคคลภายนอก 

ในทาํนองเดียวกนั รายการระหว่างกนัที่คาดการณ์ไว้ที่เป็นการขายอาคารและอุปกรณ์ระหว่าง

บริษัทในกลุ่มซ่ึงเป็นผู้ผลิตให้แก่อกีบริษัทหน่ึงในกลุ่มซ่ึงจะใช้ประโยชน์จากอาคารและอปุกรณ์

น้ันในการดาํเนินธุรกจิ รายการดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนรวมได้ ซ่ึงอาจเกดิ

จากการคิดค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้ นจากการใช้สินทรัพย์น้ัน และจาํนวนที่รับรู้ เม่ือเร่ิมแรกของ

สนิทรัพย์ถาวรอาจเปล่ียนแปลงไปหากรายการระหว่างกนัที่คาดการณไ์ว้น้ันเป็นสกุลเงินใดๆ ที่

ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานของกจิการที่ซ้ืออาคารและอปุกรณ ์

ข6.3.6 หากการป้องกนัความเสี่ยงของรายการที่คาดการณ์ซ่ึงเป็นรายการระหว่างกจิการที่เกี่ยวข้องกนั

ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกดิขึ้นเข้าเง่ือนไขของการบัญชีป้องกนัความเสี่ยง ผลกาํไร

หรือขาดทุนใดๆ ต้องรับรู้ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรือตัดออกจากกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 6.5.10 ในรอบระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือในรอบระยะเวลาที่ความ

เสี่ยงเงินตราต่างประเทศของรายการที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงมีผลกระทบต่อกาํไรหรือ

ขาดทุนรวม 
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การเลือกกําหนดรายการทีมี่การป้องกนัความเสีย่ง 

 

ข6.3.7 การกาํหนดส่วนประกอบของรายการเป็นรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง ทั้งน้ีส่วนประกอบ

ของรายการน้ันเป็นส่วนหน่ึงของรายการทั้งหมด ดังน้ันส่วนประกอบของรายการจึงสะท้อน

เพียงความเสี่ยงบางส่วนของรายการซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความเสี่ยงหรือสะท้อนความเสี่ยง

เพียงบางกรณ ี(ตัวอย่างเช่น เม่ือเลือกกาํหนดเพียงสดัส่วนหน่ึงของรายการ เป็นต้น) 

 

สว่นประกอบความเสีย่ง 

 

ข6.3.8    เพ่ือเข้าเง่ือนไขเป็นรายการที่ มีการป้องกันความเสี่ยง ส่วนประกอบความเสี่ยงต้องเป็น

องค์ประกอบของรายการทางการเงินหรือหรือรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินที่สามารถระบุ

องค์ประกอบได้แยกต่างหาก และการเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดหรือมูลค่ายุติธรรมของ

รายการอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของส่วนประกอบความเสี่ยงต้องสามารถวัดมูลค่าได้

อย่างน่าเช่ือถอื 

ข6.3.9 เม่ือระบุส่วนประกอบความเสี่ยงที่เข้าเง่ือนไขเป็นรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง กจิการต้อง

ประเมินส่วนประกอบความเสี่ยงดังกล่าวในบริบทของโครงสร้างตลาดที่เฉพาะเจาะจงต่อความ

เสี่ยงหรือกลุ่มความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและในที่ซ่ึงกจิกรรมป้องกนัความเสี่ยงเกดิขึ้น การตัดสนิใจ

ดังกล่าวจาํเป็นต้องมีการประเมินข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องซ่ึงจะแตกต่างกันไป

ตามความเสี่ยงและตลาด 

ข6.3.10  เม่ือเลือกกาํหนดส่วนประกอบความเสี่ยงเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง กิจการต้อง

พิจารณาว่าส่วนประกอบความเสี่ยงได้ถูกระบุอย่างชัดเจนในสญัญา (ส่วนประกอบความเสี่ยงที่

ระบุตามสัญญา) หรือบอกเป็นนัยโดยเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดของ

รายการ (ส่วนประกอบความเสี่ยงที่ไม่ได้ระบุตามสญัญา) ส่วนประกอบความเสี่ยงที่ไม่ได้ระบุ

ตามสัญญาสามารถเกี่ยวข้องกับรายการที่ไม่เป็นสัญญา (ตัวอย่างเช่น รายการที่คาดการณ์) 

หรือสญัญาที่ไม่ระบุองค์ประกอบอย่างชัดเจน (ตัวอย่างเช่น สญัญาผูกมัดที่กาํหนดราคาเพียง

ราคาเดียวแทนที่จะกาํหนดเป็นสตูรการคาํนวณราคาซ่ึงอ้างองิข้อมูลที่หลากหลาย) ตัวอย่างเช่น 

ข6.3.10.1 กจิการ ก มีสญัญาระยะยาวเพ่ือซ้ือแกส๊ธรรมชาติซ่ึงใช้สตูรคาํนวณราคาที่ระบุตาม

สญัญาโดยอ้างองิจากสนิค้าโภคภณัฑแ์ละปัจจัยอื่น (ตัวอย่างเช่น นํา้มัน นํา้มันเตา 

และองค์ประกอบอื่น เช่น ค่าขนส่ง) กิจการ ก ป้องกันความเสี่ยงองค์ประกอบ

ของนํ้ามันในสัญญาซ้ือดังกล่าวโดยใช้สัญญาฟอร์เวิร์ดนํ้ามัน  เน่ืองจาก

องค์ประกอบของนํ้ามันถูกระบุในข้อกาํหนดและเงื่อนไขตามสัญญาซ้ือ ดังน้ัน

ส่วนประกอบความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่ถูกระบุตามสญัญา อย่างไรกต็ามจากสูตรการ

คาํนวณราคา กิจการ ก สรุปได้ว่าความเสี่ยงของราคานํา้มันสามารถระบุแยกได้

ต่างหาก โดยมีราคาตลาดของสัญญาฟอร์เวิร์ดนํา้มันในเวลาเดียวกัน กิจการ ก  

จึงสรุปได้ว่าความเสี่ยงของราคานํา้มันสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ ดังน้ัน
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ความเสี่ยงของราคานํา้มันในสัญญาซ้ือจึงสามารถเป็นส่วนประกอบความเสี่ยงที่

เข้าเง่ือนไขในการเลือกกาํหนดเป็นรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง 

ข6.3.10.2  กจิการ ข ทาํการป้องกันความเสี่ยงในการซ้ือกาแฟล่วงหน้าโดยพิจารณาจากการ

คาดการณ์การผลิตของกิจการ การป้องกันความเสี่ยงจะเร่ิมและดาํเนินการเป็น

ระยะเวลาไม่เกนิ 15 เดือน ก่อนการส่งมอบสนิค้าที่คาดการณไ์ว้ กจิการ ข ได้เพ่ิม

ปริมาณกาแฟที่ป้องกนัความเสี่ยงตามกาลเวลา (ตามวันที่ส่งมอบ) โดยกจิการ ข 

ใช้สญัญา 2 ประเภท ในการจัดการความเสี่ยงในราคากาแฟ 

ข6.3.10.2.1 สญัญาซ้ือขายกาแฟในตลาดล่วงหน้า และ 

ข6.3.10.2.2 สญัญาซ้ือกาแฟอาราบิก้าจากโคลัมเบยีโดยส่งมอบมายังโรงงานที่

ระบุไว้ สญัญาน้ีกาํหนดราคากาแฟต่อตันโดยใช้สตูรการคาํนวณ

ราคา ซ่ึงคํานวณจากราคาตามสัญญาซ้ือขายกาแฟในตลาด

ล่วงหน้ารวมกับราคาส่วนแตกต่างคงที่และค่าบริการขนส่งผัน

แปร สัญญาซ้ือกาแฟเป็นสัญญาที่มีภาระโดยกิจการ ข ที่จะต้อง

รับภาระให้มีการส่งมอบกาแฟเกดิขึ้นจริง  

การเข้าทําสัญญาสั่งซ้ือกาแฟสําหรับการส่งมอบที่ เกี่ยวข้องกับฤดูเก็บเกี่ยว        

ในปัจจุบันอนุญาตให้กิจการ ข กาํหนดราคาส่วนต่างระหว่างคุณภาพจริงของ

กาแฟที่ซ้ือ (กาแฟอาราบิก้าจากโคลัมเบีย) กับคุณภาพมาตรฐานที่เป็นเกณฑ์

อ้างองิของสญัญาซ้ือขายในตลาดล่วงหน้าเป็นราคาคงที่ อย่างไรกต็าม สาํหรับการ

ส่งมอบที่เกี่ยวข้องกับฤดูเกบ็เกี่ยวถัดไป ตลาดยังไม่เปิดให้ทาํสัญญาการสั่งซ้ือ

กาแฟ ดังน้ันราคาส่วนต่างดังกล่าวจึงไม่สามารถกาํหนดได้ กิจการ ข ใช้สัญญา

การซ้ือขายกาแฟในตลาดล่วงหน้าในการป้องกันความเสี่ยงในราคากาแฟที่มี

เกณฑอ้์างองิคุณภาพเป็นองค์ประกอบสาํหรับความเสี่ยงในราคากาแฟของฤดูเกบ็

เกี่ยวปัจจุบันเช่นเดียวกับฤดูเกบ็เกี่ยวถัดไป กิจการ ข ได้พิจารณาว่ากิจการมี

ความเสี่ยง  3 ด้าน  ความเสี่ยงในราคากาแฟที่สะท้อนเกณฑ์อ้างอิงคุณภาพ       

ความเสี่ยงจากราคากาแฟที่สะท้อนความแตกต่างระหว่างราคากาแฟที่มีเกณฑ์

อ้างอิงคุณภาพมาตรฐานกับราคากาแฟที่เป็นกาแฟอาราบิก้าจากโคลัมเบียที่ได้

รับส่งมอบจริงและราคาค่าขนส่งที่ผันแปร หลังจากที่กจิการ ข เข้าทาํสญัญาสั่งซ้ือ

กาแฟสาํหรับการส่งมอบที่เกี่ยวข้องกับฤดูเกบ็เกี่ยวปัจจุบัน ความเสี่ยงในราคา

กาแฟที่สะท้อนเกณฑ์อ้างอิงคุณภาพเป็นส่วนประกอบความเสี่ยงที่ระบุไว้ตาม

สญัญาเน่ืองจากสตูรการคาํนวณราคาได้รวมการปรับราคาตามดัชนีราคาสญัญาซ้ือ

ขายกาแฟในตลาดล่วงหน้า กิจการ ข สรุปได้ว่าส่วนประกอบความเสี่ยงสามารถ

ระบุองค์ประกอบแยกได้ต่างหากและสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ      

สาํหรับการส่งมอบที่เกี่ยวข้องกับฤดูเก็บเกี่ยวถัดไป กิจการ ข ยังไม่สามารถ               

เข้าทาํสัญญาซ้ือกาแฟ (กล่าวคือ  การส่งมอบดังกล่าวเป็นรายการที่คาดการณ์)              

ดังน้ันความเสี่ยงในราคากาแฟที่สะท้อนเกณฑอ้์างองิคุณภาพถอืเป็นส่วนประกอบ   
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ความเสี่ยงที่ไม่มีสัญญา การวิเคราะห์ของกิจการ ข เร่ืองโครงสร้างตลาดได้

คาํนึงถึงวิธตีีราคากาแฟเฉพาะเจาะจงที่ท้ายสดุกจิการ ข ได้รับ ดังน้ันตามเกณฑท์ี่

มีการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดน้ี กิจการ ข สรุปได้ว่ารายการที่คาดการณ์ได้รวม

ความเสี่ยงในราคากาแฟที่สะท้อนเกณฑ์อ้างอิงคุณภาพตามส่วนประกอบความ

เสี่ยงที่สามารถระบุองค์ประกอบได้แยกต่างหากและสามารถวัดมูลค่าได้อย่าง

น่าเช่ือถือถึงแม้จะไม่มีการกาํหนดเป็นสัญญา ดังน้ันกิจการ ข อาจเลือกกาํหนด

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงตามพ้ืนฐานส่วนประกอบความเสี่ยง 

(สาํหรับความเสี่ยงในราคากาแฟที่สะท้อนเกณฑ์อ้างอิงคุณภาพ) สาํหรับสัญญา

ซ้ือกาแฟรวมถงึรายการซ้ือที่คาดการณไ์ว้ 

ข6.3.10.3  กจิการ ค ป้องกันความเสี่ยงส่วนหน่ึงของการซ้ือนํา้มันเคร่ืองบินตามการบริโภค

ของกิจการที่คาดการณ์เป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือนก่อนการส่งมอบและเพ่ิม

ปริมาณในการป้องกนัความเสี่ยงตามกาลเวลา กจิการ ค ป้องกนัความเสี่ยงโดยใช้

สัญญาหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับรอบระยะเวลาการป้องกันความเสี่ยงซ่ึงเป็น

ผลมาจากสภาพคล่องของตลาดอนุพันธ์ สาํหรับรอบระยะยาว (12-24 เดือน) 

กิจการ ค ใช้สัญญานํ้ามันดิบเน่ืองจากมีสภาพคล่องเพียงพอ สําหรับรอบ

ระยะเวลา 6-12 เดือน กิจการ ค ใช้อนุพันธ์นํ้ามันเน่ืองจากมีสภาพคล่องที่

เพียงพอ สาํหรับรอบระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน กิจการ ค ใช้สัญญานํา้มันเคร่ืองบิน 

การวิเคราะห์ของกิจการ ค เกี่ยวกับโครงสร้างตลาดนํ้ามันและผลิตภัณฑ์นํ้ามัน

และการประเมินผลที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่ เกี่ยวข้อง 

ดังต่อไปน้ี 

ข6.3.10.3.1 กจิการ ค ดาํเนินธุรกิจในด้านภมิูศาสตร์โดยใช้นํา้มันดิบเบรนท์

เป็นเกณฑ์อ้างอิง นํ้ามันดิบเป็นเกณฑ์อ้างอิงวัตถุดิบที่กระทบ

ราคาผลิตภัณฑ์นํ้ามันกล่ันหลายชนิดเน่ืองจากนํ้ามันดิบเป็น

วัตถุดิบพ้ืนฐาน นํา้มันเป็นเกณฑ์อ้างอิงสาํหรับผลิตภัณฑ์นํา้มัน

กล่ันซ่ึงใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการกาํหนดราคานํา้มันกล่ันทั่วไป 

ซ่ึงราคาน้ีมีผลกระทบต่อตราสารอนุพันธ์ทางการเงินประเภท

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลานํ้ามันดิบและผลิตภัณฑ์นํ้ามันกล่ันที่

กิจการ ค ดาํเนินธุรกิจอยู่ ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินดังกล่าว

ได้แก่  

� สญัญาซ้ือขายนํา้มันดิบล่วงหน้าที่อ้างองิกบันํา้มันดิบเบรนท ์ 

� สัญญาซ้ือขายนํา้มันล่วงหน้าซ่ึงใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการ

กาํหนดราคานํา้มันกล่ัน ตัวอย่างเช่น อนุพันธส่์วนต่างของ

นํ้ า มัน เค ร่ืองบิน  (jet fuel spread derivative) ซ่ึ ง ช่วย

ชดเชยราคาส่วนต่างระหว่างราคานํา้มันเคร่ืองบินกบัราคา

นํา้มันมาตรฐานและ 
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� อนุพันธ์ส่วนต่างราคานํ้ามันมาตรฐาน (อนุพันธ์สําหรับ 

ส่วนต่างราคาระหว่างนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑ์นํ้ามัน

สาํเร็จรูป (กาํไรจากผลิตภัณฑ์นํ้ามันกล่ัน)) ที่อ้างอิงจาก

นํา้มันดิบเบรนท ์

ข6.3.10.3.2 การกําหนดราคาผลิตภัณฑ์นํ้ามันกล่ันจะไม่ขึ้ นกับนํ้ามันดิบ

เฉพาะเจาะจงใดๆ ที่ถูกกล่ันมาจากโรงกล่ันนํา้มันเฉพาะเจาะจง

เน่ืองจากผลิตภัณฑน์ํา้มันกล่ัน (เช่น นํา้มันหรือนํา้มันเคร่ืองบิน) 

เป็นผลิตภัณฑม์าตรฐาน 

ดังน้ันกจิการ ค สรุปว่าความเสี่ยงในราคาซ้ือนํา้มันเคร่ืองบินได้รวมส่วนประกอบ

ความเสี่ยงในราคาของนํา้มันดิบซ่ึงมาจากความเสี่ยงในราคานํา้มันดิบเบรนทแ์ละ

ราคานํ้ามัน แม้ว่านํ้ามันดิบและนํ้ามันไม่ถูกระบุไว้ในข้อตกลงตามสัญญาใดๆ 

กิจการ ค สรุปว่าองค์ประกอบความเสี่ยงทั้งสองน้ีสามารถระบุองค์ประกอบแยก

ได้ต่างหากและสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือแม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา 

ดังน้ัน กจิการ ค อาจเลือกกาํหนดความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงสาํหรับ

การซ้ือนํา้มันเคร่ืองบินที่คาดการณไ์ว้ ตามเกณฑส่์วนประกอบความเสี่ยง (สาํหรับ

นํา้มันดิบและนํา้มัน) การวิเคราะห์น้ียังสามารถอธิบายเพ่ิมเติมได้ ตัวอย่างเช่น 

หากกจิการ ค ใช้อนุพันธน์ํา้มันดิบที่อ้างองิกบันํา้มันดิบดับบลิวทไีอ (West Texas 

Intermediate (WTI)) การเปล่ียนแปลงของราคาส่วนต่างระหว่างนํ้ามันดิบ       

เบรนท์กับนํ้ามันดิบดับบลิวทีไออาจเป็นเหตุทาํให้การป้องกันความเสี่ยงไม่มี

ประสทิธผิล 

ข6.3.10.4 กิจการ ง ถือตราสารหน้ีอัตราดอกเบี้ ยคงที่ ตราสารน้ีถูกออกในสภาพแวดล้อม 

ที่ตลาดมีตราสารหน้ีที่ลักษณะคล้ายคลึงกันส่วนมากมีการเปรียบเทยีบอัตราส่วน

ต่างของตราสารหน้ีกบัอตัราอ้างองิ (เช่น LIBOR) และในสภาพแวดล้อมดังกล่าว

ตราสารที่มีอัตราดอกเบี้ ยลอยตัว โดยปกติแล้วจะมีการอ้างอิงกับอัตราอ้างอิง 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ ยโดยส่วนใหญ่จะใช้จัดการความเสี่ยงในอัตรา

ดอกเบี้ ยตามอัตราอ้างอิงโดยไม่คาํนึงถึงอัตราส่วนต่างของตราสารหนี้ กับอัตรา

อ้างอิง ราคาของตราสารหน้ีอัตราดอกเบี้ ยคงที่จะผันแปรโดยตรงตามการ

เปล่ียนแปลงของอัตราอ้างอิงที่ เกิดขึ้ น กิจการ ง สรุปว่าอัตราอ้างอิงเป็น

องค์ประกอบที่สามารถระบุได้แยกต่างหากและวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ ดังน้ัน

กิจการ ง อาจเลือกกําหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงสําหรับ      

ตราสารหน้ีอตัราดอกเบี้ยคงที่ตามพ้ืนฐานของส่วนประกอบความเสี่ยงที่เป็นความ

เสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ 

ข6.3.11   เม่ื อ เลือกกําหนด ส่วนประกอบความเสี่ ยงเป็นรายการที่ มี การป้องกันความเสี่ ยง                 

ให้ถอืปฏบิัติการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงกบัส่วนประกอบความเสี่ยงน้ันเช่นเดียวกบัที่ถือปฏบิัติ

กับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงอื่นๆ ซ่ึงมิได้เป็นส่วนประกอบความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น 
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การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติถูรวมถึงความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงต้อง

เป็นไปตามข้อกาํหนดของการมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง และมีการวัดมูลค่าและ

รับรู้การป้องกนัความเสี่ยงที่ไม่มีประสทิธผิล 

ข6.3.12   กิจการยังสามารถเลือกกาํหนดให้การเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดหรือมูลค่ายุติธรรมของ

รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงที่เป็นไปในทศิทางที่สงูกว่าหรือตํ่ากว่าราคาหรือตัวแปรอื่นที่

ระบุไว้ (ความเสี่ยงทางเดียว (one-sided risk)) เป็นรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงมูลค่าที่

แท้จริง (intrinsic value) ของสญัญาสทิธทิี่กจิการซ้ือมาซ่ึงเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง 

(สมมุติว่าตราสารน้ีมีเง่ือนไขเกี่ยวกบัเงินต้นเหมือนกบัความเสี่ยงที่เลือกกาํหนด) ซ่ึงไม่ใช่ส่วน

ของมูลค่าตามเวลา จะสะท้อนความเสี่ยงด้านเดียวในรายการที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง 

ตัวอย่างเช่น กจิการสามารถเลือกกาํหนดความแปรปรวนของกระแสเงินสดในอนาคตอันเป็น

ผลกระทบมาจากการเพ่ิมขึ้นของราคาซ้ือสินค้าโภคภัณฑ์ที่คาดการณ์ไว้ ในสถานการณ์เช่นน้ี

กจิการเลือกกาํหนดเฉพาะกระแสเงินสดที่ขาดทุนจากการเพ่ิมขึ้นของราคาที่สงูกว่าระดับที่ระบุ

ไว้เป็นรายการที่ได้รับการป้องกนัความเสี่ยง  การป้องกนัความเสี่ยงไม่รวมมูลค่าตามเวลาของ

สญัญาสทิธทิี่กจิการซ้ือมา เน่ืองจากมูลค่าตามเวลาไม่เป็นองค์ประกอบของรายการที่คาดการณ์

ที่ส่งผลกระทบต่อกาํไรและขาดทุน 

ข6.3.13   มีข้อสนันิษฐานที่สามารถโต้แย้งว่า หากไม่มีการระบุความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้อไว้ในสญัญา 

ความเสี่ยงน้ันจะไม่สามารถระบุเป็นส่วนประกอบที่ได้แยกต่างหากและไม่สามารถวัดมูลค่าได้

อย่างน่าเช่ือถือ ซ่ึงทาํให้ไม่สามารถเลือกกาํหนดให้เป็นส่วนประกอบความเสี่ยงของเคร่ืองมือ

ทางการเงิน อย่างไรกต็ามในสถานการณ์ที่จาํกดั มีความเป็นไปได้ที่จะระบุส่วนประกอบความ

เสี่ยงในความเสี่ยงจากอตัราเงินเฟ้อเป็นความเสี่ยงที่สามารถระบุองค์ประกอบได้แยกต่างหาก

และสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ ทั้งน้ีเน่ืองจากกรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่มีลักษณะเฉพาะ

ของสภาพแวดล้อมในภาวะเงินเฟ้อและตลาดตราสารหน้ีที่เกี่ยวข้อง 

ข6.3.14   ตัวอย่างเช่น กิจการออกตราสารหน้ีในสภาพแวดล้อมที่พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (inflation-

linked bonds) โดยมีปริมาณและโครงสร้างอัตราผลตอบแทนที่ส่งผลให้เกิดตลาดที่มีสภาพ

คล่องเพียงพอที่อนุญาตให้มีหุ้นกู้ที่มีโครงสร้างอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริง

แบบที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ ย ซ่ึงในแต่ละสกุลเงินน้ัน สภาวะเงินเฟ้อเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มี

การพิจารณาแยกต่างหากในแต่ละตลาดตราสารหน้ี ในสถานการณ์ดังกล่าวส่วนประกอบ      

ความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้อสามารถกาํหนดได้ โดยการคิดลดกระแสเงินสดของตราสารหน้ี   

ที่มีการป้องกนัความเสี่ยงโดยใช้โครงสร้างอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบี้ ยที่แท้จริงที่ไม่มี

การจ่ายดอกเบี้ ย (กล่าวคือ กรณีคล้ายกบัการกาํหนดองค์ประกอบอัตราดอกเบี้ ยที่ปราศจาก

ความเสี่ยง) แต่โดยส่วนมากส่วนประกอบความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้อไม่สามารถระบุ

องค์ประกอบได้แยกต่างหากและไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ ตัวอย่างเช่น กิจการ

ออกตราสารหน้ีอตัราดอกเบี้ยปกติในสภาพแวดล้อมที่ตลาดสาํหรับพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อที่

มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะอนุญาตให้มีโครงสร้างอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ ยที่

แท้จริงแบบที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ ย ในกรณีน้ีการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดรวมถึงปัจจัยและ
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สถานการณ์ต่างๆ ไม่เอื้อให้กจิการสรปุว่าสภาวะเงินเฟ้อเป็นปัจจัยเกี่ยวข้องที่ตลาดตราสารหน้ี

จะพิจารณาแยกต่างหาก ดังน้ันกิจการจึงไม่สามารถจัดการกับข้อสันนิษฐานที่ยังมีข้อโต้แย้ง

เร่ืองความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้อที่ไม่มีการระบุในสัญญา ไม่สามารถระบุองค์ประกอบ     

แยกต่างหากและไม่สามารถวัดมูลค่าอย่างน่าเช่ือถือ ส่วนประกอบความเสี่ยงจากสภาวะเงิน

เฟ้อจึงไม่เข้าเง่ือนไขเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง กรณีน้ีถูกนํามาถือปฏิบัติโดยไม่

คาํนึงถึงเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้อที่กิจการได้เข้าทาํรายการจริงแล้ว 

กล่าวโดยเฉพาะ กจิการไม่สามารถกระทาํเพียงคาํนวณระยะเวลาผลตอบแทนและเงื่อนไขของ

เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้อจริงโดยการใช้ระยะเวลาผลตอบแทนและ

เง่ือนไขดังกล่าวอ้างองิกบัตราสารหน้ีอตัราดอกเบี้ยปกติได้ 

ข6.3.15  ส่วนประกอบความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้อที่ระบุตามสัญญาของกระแสเงินสดของพันธบัตร

ชดเชยเงินเฟ้อ (สมมุติว่าไม่มีข้อกาํหนดให้บันทกึบัญชีอนุพันธแ์ฝงเป็นรายการแยกต่างหาก) 

สามารถระบุองค์ประกอบได้แยกต่างหากและสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือได้ตราบใดที่

ส่วนประกอบความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้อไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดอื่นของพันธบัตรน้ัน 

 

องค์ประกอบของจาํนวนเงินทีก่าํหนดไว ้

 

ข6.3.16  องค์ประกอบของจาํนวนเงินที่กาํหนดไว้ ที่สามารถเลือกกาํหนดให้เป็นรายการที่มีการป้องกนั

ความเสี่ยงตามความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงมีสองประเภท คือ องค์ประกอบน้ัน

เป็นสัดส่วนของรายการทั้งหมดหรือเป็นส่วนประกอบลาํดับช้ัน (layer component) ประเภท

ขององค์ประกอบมีผลต่อผลลัพธ์ทางบัญชี ดังน้ัน กิจการควรเลือกกาํหนดองค์ประกอบ 

เพ่ือให้การจัดทาํบัญชีสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงของกจิการ 

ข6.3.17  ตัวอย่างเช่น องค์ประกอบที่เป็นสดัส่วนร้อยละ 50 ของกระแสเงินสดตามสญัญาเงินกู้ 

ข6.3.18   ส่วนประกอบลาํดับช้ันอาจถูกระบุได้จากกลุ่มประชากรเปิดที่เฉพาะเจาะจงหรือจากจาํนวนเงิน

ที่กาํหนดไว้ ตามที่ระบุ ตัวอย่างดังน้ี 

ข6.3.18.1  ส่วนของปริมาณธุรกรรมที่เป็นตัวเงิน ตัวอย่างเช่น กระแสเงินสดจากการขายที่

เป็นเงินตราต่างประเทศจํานวน 10 ซ่ึงถัดจาก 20 แรก สําหรับรายการของเดือน

มีนาคม 255X 

ข6.3.18.2 ส่วนของปริมาณทางกายภาพ ตัวอย่างเช่น ช้ันล่างสุดของแก๊สธรรมชาติที่ 

วัดปริมาณได้ 5 ล้านลูกบาศกเ์มตร ซ่ึงถูกเกบ็รักษาไว้ในสถานที่ กขค  

ข6.3.18.3  ส่วนของปริมาณทางกายภาพหรือปริมาณธุรกรรมอื่น ตัวอย่างเช่น นํ้ามัน 100               

บาร์เรล็แรกที่ซ้ือในเดือนมิถุนายน 255X หรือ ยอดขายของกระแสไฟฟ้า 100 

เมกกะวัตต์แรกในเดือนมิถุนายน 255X หรือ 

ข6.3.18.4 ลําดับช้ันจากจํานวนเงินที่กําหนดไว้ของรายการที่ มีการป้องกันความเสี่ยง 

ตัวอย่างเช่น  80 ล้านสุดท้ายของสัญญาผูกมัดมูลค่า 100 ล้าน ระดับช้ันล่างสุด 

20 ล้านของพันธบัตรอตัราดอกเบี้ ยคงที่มูลค่า 100 ล้าน หรือระดับช้ันสงูสดุ 30 
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ล้านจากตราสารหน้ีอัตราดอกเบี้ ยคงที่ จาํนวนเงินรวม 100 ล้าน ที่สามารถจ่าย

ล่วงหน้าได้ในราคายุติธรรม (จาํนวนเงินที่กาํหนดไว้ตามที่ระบุคือ 100 ล้าน) 

ข6.3.19  หากส่วนประกอบลาํดับช้ันถูกเลือกกาํหนดในการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม กจิการ

ต้องกาํหนดส่วนประกอบน้ันจากจาํนวนเงินที่กาํหนดไว้ตามที่ระบุ ในการปฏบิัติตามข้อกาํหนด

เกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมที่เข้าเง่ือนไข กิจการต้องวัดมูลค่ารายการที่มี

การป้องกันความเสี่ยงใหม่สาํหรับการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรม (กล่าวคือ วัดมูลค่า

รายการใหม่ เพ่ือหามูลค่ายุติธรรมที่เปล่ียนแปลงไปตามความเสี่ยงที่มีการป้องกนั) การปรับปรุง

รายการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมต้องรับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุนก่อนที่จะถูกตัดรายการ 

ดังน้ันกิจการจําเป็นต้องติดตามถึงรายการที่ เกี่ยวข้องกับรายการปรับปรุงการป้องกัน       

ความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว สาํหรับส่วนประกอบลาํดับช้ันในการป้องกนัความเสี่ยงใน

มูลค่ายุติธรรม กิจการต้องติดตามจํานวนเงินที่กําหนดไว้  ตามที่ระบุ เช่น ในย่อหน้าที่           

ข6.3.18.4 จํานวนเงินที่กําหนดไว้  ตามที่ระบุทั้งหมดของ 100 ล้านจะต้องมีการติดตาม

เพ่ือที่จะกาํหนดระดับช้ันล่างสดุ 20 ล้าน หรือระดับช้ันสงูสดุ 30 ล้าน 

ข6.3.20  ส่วนประกอบลาํดับช้ันที่รวมสิทธิในการชาํระเงินก่อนครบกาํหนดไม่มีคุณสมบัติที่จะถูกเลือก

กาํหนดให้เป็นรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม หากมูลค่ายุติธรรมของสทิธิ

ในการชาํระเงินก่อนครบกาํหนดน้ันได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงที่มีการ

ป้องกัน ยกเว้นการเลือกกาํหนดระดับช้ันได้รวมผลกระทบของสิทธิในการชาํระเงินก่อนครบ

กาํหนดที่เกี่ยวข้อง เม่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกนั

ความเสี่ยง 

 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งองค์ประกอบและกระแสเงินสดทัง้หมดของรายการ 

 

ข6.3.21  หากองค์ประกอบกระแสเงินสดของรายการทางการเงินและรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน

ถูกเลือกกาํหนดให้เป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง องค์ประกอบดังกล่าวจะต้องมี       

ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากนักบักระแสเงินสดรวมของรายการทั้งรายการ อย่างไรกต็ามกระแสเงินสด

รวมของรายการดังกล่าวอาจถูกเลือกกาํหนดให้เป็นรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงและมีการ

ป้องกันความเสี่ยงเพียงความเสี่ยงเดียว (ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงเฉพาะที่เป็นไปตาม

การเปล่ียนแปลงใน LIBOR หรือเกณฑอ้์างองิราคาสนิค้าโภคภัณฑ)์ 

ข6.3.22  ตัวอย่างเช่น กรณีหน้ีสินทางการเงินที่อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงต่อปีตํ่ากว่า LIBOR กิจการไม่

สามารถเลือกกาํหนด 

ข6.3.22.1 องค์ประกอบหน้ีสนิให้เท่ากบัดอกเบี้ ย LIBOR (รวมกบัเงินต้นในกรณีที่เป็นการ

ป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม) และ 

ข6.3.22.2 องค์ประกอบคงเหลือติดลบ 

ข6.3.23  อย่างไรกต็ามในกรณทีี่หน้ีสนิทางการเงินอตัราดอกเบี้ยคงที่ ที่อตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีมีค่า 

(ตัวอย่างเช่น)  ตํ่ากว่า LIBOR ร้อยละ 1 กิจการสามารถเลือกกาํหนดเป็นรายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยงที่มีการเปล่ียนแปลงในมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด (คือ เงินต้นรวมกับดอกเบี้ ยที่ 
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LIBOR – 1%) ไปตามการเปล่ียนแปลงของ LIBOR หากเคร่ืองมือทางการเงินที่ มีอัตรา

ดอกเบี้ ยคงที่มีการป้องกนัความเสี่ยงในบางช่วงเวลาภายหลังจากวันเร่ิมต้นและอตัราดอกเบี้ ย

มีการเปล่ียนแปลงไปในเวลาเดียวกนั กจิการสามารถเลือกกาํหนดส่วนประกอบความเสี่ยงให้มี

ค่าเท่ากับอัตราอ้างอิงที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ ยตามสัญญาของรายการที่จ่ายไป กิจการสามารถ

กระทาํโดยมีเง่ือนไขว่าอัตราอ้างอิงต้องมีค่าน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงต่อปีที่ถูกคาํนวณ

ตามสมมติฐานที่ว่ากิจการได้ทาํการซ้ือเคร่ืองมือทางการเงินน้ันในวันแรกที่เคร่ืองมือถูกเลือก

กาํหนดให้เป็นรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงทางการเงิน ตัวอย่างเช่น สมมติว่ากจิการออก

สนิทรัพย์ทางการเงินอตัราดอกเบี้ ยคงที่ 100 ที่มีอตัราดอกเบี้ ยที่แท้จริงต่อปีเท่ากบัร้อยละ 6 

และขณะที่ LIBOR มีค่าเท่ากับร้อยละ 4 หลังจากน้ันกิจการได้ทาํการป้องกันความเสี่ยงใน

สินทรัพย์เม่ือ LIBOR มีค่าเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 8 และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์มีค่าลดลง

เหลือ 90 กิจการคํานวณว่าหากซ้ือสินทรัพย์ในวันที่กิจการได้เลือกกําหนดความเสี่ยงที่

เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ ย LIBOR ให้เป็นรายการที่มีการป้องกันทางการเงินเป็นคร้ังแรก 

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์ที่พิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ล่าสุดจะ

เท่ากับ  90 หรือคิดเป็นร้อยละ 9.5 เน่ืองจาก LIBOR มีค่าน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนน้ัน 

กจิการสามารถเลือกกาํหนดองค์ประกอบ LIBOR ที่ร้อยละ 8 ซ่ึงประกอบด้วยส่วนของกระแส

เงินสดจากดอกเบี้ ยตามสัญญาและส่วนของส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมปัจจุบัน (คือ 90) 

และจาํนวนเงินชาํระคืนในวันครบกาํหนด (คือ 100) 

ข6.3.24  หากหน้ีสนิทางการเงินที่มีอตัราดอกเบี้ ยผันแปร  ตัวอย่างเช่น อตัราดอกเบี้ย LIBOR 3 เดือน 

หักร้อยละ 0.2 (ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ ยขั้นตํ่าเท่ากับศูนย์) กิจการสามารถเลือกกาํหนดให้ 

การเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดของหน้ีสินทั้งหมดเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง 

(กล่าวคือ LIBOR 3 เดือน ลบ ร้อยละ 0.20 ที่รวมอัตราตํ่าสุด) ซ่ึงเปล่ียนแปลงไปตาม 

การเคล่ือนไหวของ LIBOR ดังน้ัน ตราบเท่าที่เส้นผลตอบแทนล่วงหน้าของ LIBOR 3 เดือน  

ภายในช่วงระยะเวลาที่เหลือของอายุสญัญาหน้ีสนิดังกล่าว ไม่ตํ่าไปกว่าร้อยละ 0.2 รายการที่มี

การป้องกันความเสี่ยงกยั็งจะคงมีความแปรปรวนในกระแสเงินสดที่เท่ากับหน้ีสินที่มีอัตรา

ดอกเบี้ ยที่ LIBOR 3 เดือน ที่บวกส่วนต่างขั้นตํ่ าที่ ร้อยละศูนย์หรือส่วนต่างที่ เป็นกําไร 

(positive spread) อย่างไรกต็าม หากเส้นผลตอบแทนล่วงหน้าของ LIBOR 3 เดือนภายใน

ช่วงระยะเวลาที่เหลือของอายุสญัญาหน้ีสนิดังกล่าว (หรือบางส่วนของหน้ีสนิดังกล่าว) มีระดับ

ตํ่ากว่าร้อยละ 0.2 รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงกจ็ะมีความแปรปรวนในกระแสเงินสดตํ่า

กว่าหน้ีสนิที่มีอตัราดอกเบี้ยที่ LIBOR 3 เดือน ที่บวกส่วนต่างขั้นตํ่าที่ร้อยละศูนย์หรือส่วนต่าง

ที่เป็นกาํไร (positive spread) 

ข6.3.25   มีตัวอย่างที่คล้ายคลึงกนัเกี่ยวกบัรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน คือ นํา้มันดิบประเภทหน่ึง

จากแหล่งนํา้มันหน่ึงที่ราคาถูกกาํหนดโดยเทยีบกบันํา้มันดิบอ้างอิง หากกจิการขายนํา้มันดิบ

โดยกาํหนดราคาตามสตูรคาํนวณที่กาํหนดในสญัญาที่ราคานํา้มันดิบอ้างองิต่อบาร์เรลลบ 100 

โดยมีราคาขั้นตํ่าอยู่ที่ 15 กิจการสามารถเลือกกาํหนดความแปรปรวนของกระแสเงินสด

ทั้งหมดภายใต้สญัญาซ้ือขายที่เปล่ียนแปลงไปตามราคานํา้มันดิบอ้างองิให้เป็นรายการที่มีการ
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ป้องกันความเสี่ยง อย่างไรกต็าม กิจการไม่สามารถเลือกกาํหนดองค์ประกอบความเสี่ยงที่มีค่า

เท่ากับการเปล่ียนแปลงทั้งหมดในราคานํ้ามันดิบอ้างอิงได้ ดังน้ันตราบใดที่ราคาฟอร์เวิร์ด 

(สาํหรับแต่ละการส่งมอบ) ไม่ลดลงตํ่ากว่า 25 รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงจะมีความ

แปรปรวนในกระแสเงินสดเท่ากบันํา้มันดิบที่ขายที่ราคานํา้มันดิบอ้างองิ (หรือ มีส่วนต่างราคา

เป็นบวกร่วมด้วย) อย่างไรกต็าม หากราคาฟอร์เวิร์ดสาํหรับการส่งมอบลดลงตํ่ากว่า 25 รายการ

ที่มีการป้องกันความเสี่ยงจะมีความแปรปรวนในกระแสเงินสดตํ่ากว่านํา้มันดิบที่ขายที่ราคา

นํา้มันดิบอ้างองิ (หรือ มีส่วนต่างราคาเป็นบวกร่วมด้วย) 

 

การเขา้เงือ่นไขการบญัชีป้องกนัความเสีย่ง (หมวดที ่6.4) 

ประสิทธิผลในการป้องกนัความเสีย่ง 

ข6.4.1     ประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ยงคือ เม่ือการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือในกระแส

เงินสดของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงหักกลบกบัการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือ

กระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (ตัวอย่างเช่น เม่ือรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยงเป็นส่วนประกอบความเสี่ยง การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดที่

เกี่ยวข้องของรายการจะถือว่าเป็นความเสี่ยงที่มีการป้องกัน) การป้องกันความเสี่ยงที่ไม่มี

ประสิทธิผลคือเม่ือการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือในกระแสเงินสดของเคร่ืองมือที่ใช้

ป้องกันความเสี่ยงมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือในกระแส

เงินสดของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง 

ข6.4.2    เม่ือเลือกกําหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่ดําเนินต่อเน่ือง กิจการต้อง

วิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกดิการป้องกนัความเสี่ยงที่ไม่มีประสทิธผิลที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาของการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว การวิเคราะห์น้ี (รวมถึง

ข้อมูลใหม่ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ ข6.5.21 ที่เกิดจากการปรับสมดุลของความสัมพันธ์ของ

การป้องกันความเสี่ยง) ถือเป็นเกณฑ์สาํหรับกิจการในการประเมินว่าเป็นไปตามข้อกาํหนด

ความมีประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ยงที่กจิการจะต้องปฏบิัติตาม 

ข6.4.3  เพ่ือความชัดเจน ผลกระทบจากการเปล่ียนแทนคู่สัญญาเดิมด้วยการชาํระให้คู่สญัญา รวมถึง

การเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่เป็นผลสบืเน่ืองตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 6.5.5 จะต้องถูกสะท้อนใน

การวัดมูลค่าเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและในการประเมินและวัดประสิทธิผลในการ

ป้องกนัความเสี่ยง 

 

ความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงกบัเครื่องมือที่ใช้

ป้องกนัความเสีย่ง 

 

ข6.4.4    เง่ือนไขที่ทาํให้เกิดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ หมายถึงเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและ

รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงมีมูลค่าที่โดยทั่วไปแล้วจะเคล่ือนไหวไปในทศิทางตรงข้ามกนั
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เน่ืองจากมีความเสี่ยงประเภทเดียวกนั น่ันคือเป็นความเสี่ยงที่มีการป้องกนัแล้ว ดังน้ันจะต้อง

มีการคาดการณ์ว่าเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงและมูลค่าของรายการที่มีการป้องกนัความ

เสี่ยงจะเปล่ียนแปลงอย่างเป็นระบบตามการเคล่ือนไหวในรายการอ้างองิเดียวกนัหรือรายการ

อ้างอิงที่มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่มีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีการป้องกันแล้วใน

รปูแบบเดียวกนั (ตัวอย่างเช่น นํา้มันดิบเบรนทแ์ละนํา้มันดิบดับบลิวทไีอ) 

ข6.4.5    ถงึแม้รายการอ้างองิต่างกนัแต่ยังมีความสมัพันธท์างเศรษฐกจิ มูลค่าของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนั

ความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงกส็ามารถเคล่ือนไหวไปในทศิทางเดียวกนัได้ 

ตัวอย่างเช่น เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงในราคาส่วนต่างระหว่างรายการป้องกันความเสี่ยง

สองรายการที่มีความสัมพันธ์กันขณะที่รายการอ้างอิงน้ันไม่มีการเคล่ือนไหวอย่างมีนัยสาํคัญ 

ในกรณีน้ีเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงยังคงถือว่ามี

ความสอดคล้องกบัความสมัพันธท์างเศรษฐกจิ หากมูลค่าของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง

และรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงยังคงมีความเคล่ือนไหวปกติในทิศทางตรงกันข้ามเม่ือ

รายการอ้างองิมีการเปล่ียนแปลง 

ข6.4.6    การประเมินว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเกิดขึ้ นหรือไม่น้ันจะมีการวิเคราะห์พฤติกรรม

ความสมัพันธก์ารป้องกนัความเสี่ยงเพ่ือทาํให้ม่ันใจว่า ยังคงสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของการ

บริหารความเสี่ยง ค่าสหสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างค่าผันแปรสองตัวแปรเพียงอย่างเดียวน้ัน    

ไม่สามารถสนับสนุนข้อสรปุได้อย่างน่าเช่ือถอืว่าความสมัพันธท์างเศรษฐกจิมีอยู่จริง 

 

ผลกระทบจากความเสีย่งดา้นเครดิต 

 

ข6.4.7    เน่ืองจากแบบจําลองการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมีพ้ืนฐานมาจากหลักการในการหักกลบ

ระหว่างผลกาํไรและขาดทุนของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยง ประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงไม่เพียงแต่ถูกกาํหนดโดยความสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกจิระหว่างรายการเหล่าน้ันเท่าน้ัน (กล่าวคือ การเปล่ียนแปลงในรายการอ้างองิ) แต่ยัง

ถูกกาํหนดโดยผลกระทบจากความเสี่ยงด้านเครดิตในมูลค่าของทั้งเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความ

เสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ผลกระทบจากความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง 

แม้ว่าจะมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มี

การป้องกันความเสี่ยงกต็าม แต่ไม่อาจหักกลบผลกาํไรและขาดทุนของเคร่ืองมือดังกล่าวได้ 

ทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกัน

ความเสี่ยงหรือรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง โดยที่ความเสี่ยงด้านเครดิตมีอทิธพิลต่อการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่ามากกว่าที่จะเป็นผลจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ (กล่าวคือ 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในรายการอ้างองิ) ระดับขนาดของการเปล่ียนแปลงที่มีอทิธพิล

น่ันคือระดับที่ก่อให้เกิดผลขาดทุน (หรือ กาํไร) จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีผลกระทบต่อ

การเปล่ียนแปลงในรายการอ้างอิงของมูลค่าเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงหรือรายการที่มี

การป้องกันความเสี่ยง แม้ว่าการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ันจะมีนัยสําคัญ  ในทางกลับกัน          
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หากในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง รายการอ้างอิงมีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อย โดยที่การ

เปล่ียนแปลงในมูลค่าของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงหรือรายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยงที่เป็นผลมาจากความเสี่ยงด้านเครดิตแม้เพียงเลก็น้อย กส็ามารถก่อให้เกดิผลกระทบต่อ

มูลค่ามากกว่า เม่ือเทยีบกบัที่รายการอ้างองิไม่ได้ส่งผลกระทบแบบมีอทิธพิลแต่อย่างใด 

ข6.4.8   ตัวอย่างความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงคือเม่ือ

กิจการทาํการป้องกันความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยใช้อนุพันธ์ที่ไม่มีหลักทรัพย์คํา้

ประกัน หากคู่สัญญาของอนุพันธ์ดังกล่าวมีความน่าเช่ือถือในการชาํระหน้ีลดลงอย่างย่ิงยวด 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในความน่าเช่ือถอืของคู่สญัญาอาจมีมากเกนิกว่าผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตามมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความ

เสี่ยง ขณะที่การเปล่ียนแปลงในมูลค่ารายการที่ มีการป้องกันความเสี่ยงขึ้ นอยู่กับการ

เปล่ียนแปลงในราคาสนิค้าโภคภัณฑ ์

 

อตัราส่วนการป้องกนัความเสีย่ง (Hedge ratio) 

 

ข6.4.9 ตามเกณฑ์ในการพิจารณาความมีประสทิธิผลในการป้องกนัความเสี่ยง อตัราส่วนการป้องกัน

ความเสี่ยงของความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงจะต้องคาํนวณจากจาํนวนรายการที่มี 

การป้องกนัความเสี่ยงที่กจิการป้องกนัความเสี่ยงจริง และ ปริมาณเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความ

เสี่ยงที่กจิการใช้เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากรายการดังกล่าว ดังน้ัน หากกจิการป้องกนัความเสี่ยง

ตํ่ากว่าร้อยละ 100 ของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้ น เช่น ร้อยละ 85 กิจการต้องเลือกกาํหนด

ความสมัพันธ์ของการป้องกนัความเสี่ยงโดยใช้อตัราส่วนการป้องกนัความเสี่ยงที่ให้ผลร้อยละ 

85 ของฐานะเปิดต่อความเสี่ยงทั้งหมด ตามปริมาณที่ใช้เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงตาม

จริงที่ร้อยละ 85 เป็นต้น ในทาํนองเดียวกัน ตัวอย่างเช่น กิจการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้

เคร่ืองมือทางการเงินมูลค่าตามสัญญา 40 กิจการต้องเลือกกาํหนดความสัมพันธ์ของการ

ป้องกันความเสี่ยง โดยใช้อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงที่เป็นผลมาจากการใช้เคร่ืองมือ   

ทางการเงินมูลค่า 40 (กล่าวคือ กจิการต้องไม่ใช้อตัราส่วนการป้องกนัความเสี่ยงที่คาํนวณมา

จากปริมาณทั้งหมดของเคร่ืองมือทางการเงินที่ถืออยู่ซ่ึงเป็นปริมาณที่สูงกว่าที่ใช้จริงหรือไม่

ควรใช้อตัราส่วนที่คาํนวณจากปริมาณที่ตํ่ากว่าความเป็นจริง) กบั ปริมาณของรายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยงที่กิจการต้องการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้เคร่ืองมือทางการเงินมูลค่า 40 

ดังกล่าวน้ัน 

ข6.4.10   อย่างไรก็ตาม การเลือกกําหนดความสัมพันธ์การป้องกันความเสี่ยงโดยใช้อัตราส่วน 

การป้องกันความเสี่ยงเดียวกันกับที่คาํนวณจากจาํนวนรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและ

เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงที่กจิการใช้ตามจริง จะต้องไม่ทาํให้เกดิความไม่สมดุลระหว่าง

สดัส่วนของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงและเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงที่ก่อให้เกิด

ความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง (โดยไม่เกี่ยวเน่ืองกับการรับรู้หรือไม่รับรู้)   

ซ่ึงอาจทาํให้ผลทางบัญชีไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ดังน้ัน   
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ในการเลือกกาํหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง กิจการต้องมีการปรับอัตราส่วน

การป้องกนัความเสี่ยงที่เป็นผลมาจากจาํนวนรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงและเคร่ืองมือที่

ใช้ป้องกนัความเสี่ยงที่กจิการใช้ตามจริง หากต้องการหลีกเล่ียงปัญหาความไม่สมดุลดังกล่าว 

ข6.4.11 ตัวอย่างของการพิจารณาที่เกี่ยวเน่ืองกับการประเมินว่าผลลัพธ์ทางบัญชีน้ันไม่สอดคล้องกับ

จุดประสงค์ของการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงคือ 

ข6.4.11.1 พิจารณาว่าอตัราส่วนการป้องกนัความเสี่ยงน้ันมีการกาํหนดขึ้นเพ่ือที่จะหลีกเล่ียง

การรับรู้ความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด หรือ 

กาํหนดขึ้ นเพ่ือเป็นการปรับปรุงการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม หรือ

สาํหรับรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงที่เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือจุดประสงค์ในการเพ่ิม

การใช้บัญชีเพ่ือบันทึกมูลค่ายุติธรรม แต่มิได้หักกลบการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงน้ัน หรือไม่ และ 

ข6.4.11.2 พิจารณาว่ามีเหตุผลเชิงพาณิชย์หรือไม่สาํหรับการกาํหนดสัดส่วนของจํานวน

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ถึงแม้ว่า

สดัส่วนดังกล่าวจะก่อให้เกดิความไม่มีประสทิธิผลของการป้องกนัความเสี่ยงกต็าม 

ตัวอย่างเช่น เม่ือกิจการเข้าทําสัญญาและเลือกกําหนดจํานวนเคร่ืองมือที่ใช้

ป้องกนัความเสี่ยงแต่มิได้เป็นจาํนวนที่เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สดุสาํหรับ

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง เน่ืองจาก ปริมาณมาตรฐานของเคร่ืองมือที่ใช้

ป้องกนัความเสี่ยงไม่สามารถกาํหนดให้พอดีกับจาํนวนของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกัน

ความเสี่ยงได้ (ประเด็นปัญหาจํานวนมาตรฐาน (a ‘lot size issue’)) ดังเช่น   

เม่ือกิจการต้องการป้องกันความเสี่ยงสาํหรับการซ้ือกาแฟ 100 ตัน ด้วยการทาํ

สญัญาซ้ือกาแฟล่วงหน้ามาตรฐานที่มีมูลค่า 37,500 ปอนด์ กจิการสามารถเลือก

ที่ จะซ้ือได้เพียงห้าหรือหกสัญญาเท่าน้ัน (เทียบเท่า 85.0 และ  102.1 ตัน 

ตามลาํดับ) เพ่ือที่จะป้องกนัความเสี่ยงของการซ้ือกาแฟ 100 ตัน ในกรณดีังกล่าว 

กจิการเลือกกาํหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้อัตราส่วนการ

ป้องกนัความเสี่ยงที่คาํนวณจากจาํนวนสญัญาซ้ือกาแฟล่วงหน้ามาตรฐานที่กจิการ

ใช้จริง เน่ืองจากการไม่มีประสทิธิผลของการป้องกนัความเสี่ยงอนัเกดิจากการไม่

สามารถจับคู่กันได้ในสัดส่วนของจาํนวนรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและ

เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง จะไม่ส่งผลลัพธ์ทางบัญชีไม่สอดคล้องกับ

จุดประสงค์ของการใช้การบัญชีป้องกนัความเสี่ยง 

 

ความถีใ่นการประเมินว่าการป้องกนัความเสีย่งนั้นมีประสิทธิผลหรือไม่ 

 

ข6.4.12  กิจการต้องประเมินความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ ยงตั้ งแต่ วันที่ เร่ิมกําหนด

ความสัมพันธ์ดังกล่าว และต้องประเมินอย่างต่อเน่ืองว่าความสัมพันธ์ของการป้องกันความ

เสี่ยงยังเป็นไปตามข้อกําหนดของความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงหรือไม่       
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อย่างน้อยที่สุดกิจการต้องประเมินทุกวันที่รายงาน หรือ ทุกคร้ังที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมี

นัยสาํคัญซ่ึงกระทบต่อความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะ

เกิดขึ้ นก่อน การประเมินน้ีเกี่ยวข้องกับความคาดหวังเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลในการ

ป้องกนัความเสี่ยงและดังน้ันจึงเป็นการคาดการณไ์ปข้างหน้าเท่าน้ัน 

 

วิธีทีใ่ชใ้นการประเมินว่าการป้องกนัความเสีย่งนั้นมีประสิทธิผลหรือไม่ 

 

ข6.4.13   แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีมิได้กาํหนดวิธีใดวิธีหน่ึงเป็นการเฉพาะในการประเมินว่า

ความสมัพันธใ์นการป้องกนัความเสี่ยงน้ันเป็นไปตามข้อกาํหนดของความมีประสทิธผิลหรือไม่ 

อย่างไรกต็าม กจิการควรใช้วิธกีารที่สามารถบอกถงึลักษณะที่เกี่ยวข้องกบัความสมัพันธใ์นการ

ป้องกันความเสี่ยง รวมถึง สาเหตุที่ก่อให้เกิดการไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง 

วิธกีารที่ใช้อาจเป็นวิธเีชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณกไ็ด้ ขึ้นอยู่กบัปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

ข6.4.14  ตัวอย่างเช่น เม่ือข้อกาํหนดที่สาํคัญ (เช่น จาํนวนเงินที่กาํหนดไว้ ระยะเวลาครบกาํหนด และ 

รายการอ้างอิง) ของทั้งเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง 

มีการจับคู่ หรือ มีลักษณะที่สอดคล้องกันอย่างมาก กิจการอาจสามารถสรุปได้จากเกณฑ์การ

ประเมินเชิงคุณภาพของข้อกาํหนดที่สาํคัญของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงและรายการที่มี

การป้องกันความเสี่ยงว่ามีมูลค่าในทิศทางตรงข้ามเน่ืองจากมีความเสี่ยงที่เหมือนกัน และ    

ด้วยเหตุน้ี จึงมีความสมัพันธเ์ชิงเศรษฐกจิระหว่างเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงและรายการ

ที่มีการป้องกนัความเสี่ยง (ดูย่อหน้าที่ ข6.4.4 ถงึ ข6.4.6) 

ข6.4.15   การที่อนุพันธ์อยู่ในสถานะกาํไรหรือขาดทุนเม่ือถูกเลือกกาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกัน

ความเสี่ยงน้ันมิได้หมายความในทนัทว่ีาการประเมินเชิงคุณภาพน้ันไม่เหมาะสม หากแต่ขึ้นอยู่

กบัสถานการณ์ว่าการไม่มีประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ยงอนัเกดิจากข้อเทจ็จริงดังกล่าว

จะส่งผลให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญที่การประเมินเชิงคุณภาพน้ันไม่สามารถอธิบายได้

หรือไม่  

ข6.4.16   ในทางกลับกัน หากข้อกาํหนดที่สาํคัญของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่        

มีการป้องกนัความเสี่ยงไม่ได้เป็นไปในทศิทางเดียวกนั กจ็ะก่อให้เกดิความไม่แน่นอนในการที่

จะหักกลบผลของตราสารทั้ งสอง ผลที่ตามมาก็คือ ความมีประสิทธิผลในการป้องกัน      

ความเสี่ยงในระหว่างระยะเวลาของการกําหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงก็จะ

คาดการณ์ยากข้ึน ในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการอาจทาํได้เพียงสรุปความโดยอิงจากการ

ประเมินเชิงปริมาณว่ารายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงและเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงมี

ความสมัพันธเ์ชิงเศรษฐกจิต่อกนั (ดูย่อหน้าที่ ข6.4.4 ถงึ ข6.4.6) ในบางสถานการณ ์อาจจะ

ต้องใช้การประเมินเชิงปริมาณเพ่ือประเมินว่า อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงที่ใช้เพ่ือเลือก

กําหนดความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงน้ันเป็นไปตามข้อกําหนดของความมี

ประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ (ดูย่อหน้าที่ ข6.4.9 ถึง ข6.4.11) กิจการ
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สามารถใช้วิธีการเดียวกันหรือแตกต่างกันก็ได้สําหรับวัตถุประสงค์ ในการประเมิน

ความสมัพันธท์างเศรษฐกจิและประเมินความสมัพันธใ์นการป้องกนัความเสี่ยง 

ข6.4.17   หากมีการเปล่ียนแปลงในคุณลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อความมีประสิทธิผลในการป้องกัน 

ความเสี่ยง กิจการอาจจะต้องเปล่ียนวิธีการในการประเมินความสัมพันธ์ในการป้องกันความ

เสี่ยงเพ่ือประเมินว่ายังเป็นไปตามข้อกาํหนดของความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง

หรือไม่ เพ่ือให้ม่ันใจว่าวิธีการดังกล่าวน้ันยังคงสามารถใช้อธิบายและติดตามคุณลักษณะ 

ที่เกี่ยวเน่ืองกับความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยง รวมถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่มี

ประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ยงได้ 

ข6.4.18   การบริหารความเสี่ยงของกิจการเป็นแหล่งข้อมูลหลักในการประเมินผลว่าความสัมพันธ์ใน 

การป้องกนัความเสี่ยงยังเป็นไปตามข้อกาํหนดของความมีประสทิธิผลในการป้องกันความเสี่ยง

หรือไม่ น่ันหมายความว่าข้อมูลจากฝ่ายบริหาร (หรือบทวิเคราะห์) ที่ใช้ประกอบการตัดสนิใจ

สามารถใช้เป็นพ้ืนฐานในการประเมินว่าความสัมพันธ์ในการป้องกนัความเสี่ยงยังเป็นไปตาม

ข้อกาํหนดของความมีประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ยงอยู่หรือไม่ 

ข6.4.19   เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อกัษรในการกาํหนดความสมัพันธใ์นการป้องกนัความเสี่ยงของกจิการ

น้ัน หมายรวมถึง แนวทางที่ใช้ในการประเมินความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง 

รวมถึงวิธีการต่างๆ ที่ใช้ประเมินด้วย เอกสารแสดงความสัมพันธ์ดังกล่าวต้องได้รับการ

ปรับปรงุให้เป็นปัจจุบันเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในวิธกีารที่ใช้ (ดูย่อหน้าที่ ข6.4.17) 

 

การบญัชีสําหรบัความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีเ่ขา้เงือ่นไข (หมวดที ่6.5) 

 

ข6.5.1    ตัวอย่างของการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมก็คือการป้องกันความเสี่ยงต่อการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย 

ทั้งน้ี ไม่ว่าผู้ออกตราสารหรือผู้ถอืตราสารกส็ามารถเข้าทาํสญัญาเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงได้ 

ข6.5.2    จุดประสงค์ของการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด คือเพ่ือชะลอการรับรู้กาํไรหรือขาดทุน

จากเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงอนัเกดิจากกระแสเงินสดคาดการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผล

กระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนในระหว่างหน่ึงรอบระยะเวลาบัญชีหรือมากกว่าน้ัน ตัวอย่างของ

การป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด คือการใช้ สญัญาแลกเปล่ียนในอนาคต (swap) ในการ

เปล่ียนตราสารหน้ีอตัราดอกเบ้ียลอยตัว (ไม่ว่าจะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายหรือมูลค่า

ยุติธรรม) ให้เป็นตราสารหน้ีอตัราดอกเบี้ยคงที่ (กล่าวคือ การป้องกนัความเสี่ยงของธุรกรรม

ในอนาคตโดยที่กระแสเงินสดในอนาคตที่ถูกป้องกันความเสี่ยงคือดอกเบี้ ยจ่ายในอนาคต) 

ในทางกลับกัน รายการซ้ือตราสารทุนคาดการณ์ที่ เม่ือมีการถือครองแล้วจะบันทึกบัญชี      

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนน้ัน เป็นอกีหน่ึงตัวอย่างของรายการที่ไม่สามารถเป็น

รายการที่ มีการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดได้ เน่ืองจากผลกําไรหรือขาดทุนใน

เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่จะชะลอการรับรู้ น้ัน ไม่สามารถที่จะเปล่ียนประเภทเป็น  

กาํไรหรือขาดทุนที่จะใช้หักกลบความเสี่ยงในช่วงระยะเวลาใดๆ ได้อย่างเหมาะสม ด้วยเหตุผล

เดียวกันน้ี รายการซ้ือตราสารทุนในอนาคต ที่เม่ือมีการถือครองแล้วจะบันทึกบัญชีการ
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เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นน้ันไม่สามารถที่จะเป็นรายการที่มี

การป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดเช่นเดียวกนั 

ข6.5.3 การป้องกันความเสี่ยงของสัญญาผูกมัด (ตัวอย่างเช่น หน่วยงานผลิตไฟฟ้ามีสัญญาผูกมัดที่ 

ยังไม่รับรู้ ในการซ้ือเช้ือเพลิงที่ราคาคงที่เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของราคา

เช้ือเพลิงในอนาคต) คือ การป้องกนัความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม ดังน้ัน  

การป้องกันความเสี่ยงในลักษณะดังกล่าวถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม     

ตามย่อหน้าที่ 6.5.3 การป้องกันความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศของสัญญาผูกมัดสามารถ

เลือกใช้วิธกีารบัญชีสาํหรับการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดได้ 

 

การประเมินความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกนัความเสีย่ง 

 

ข6.5.4   ในการประเมินความไม่มีประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ยง กจิการต้องพิจารณามูลค่าเงิน

ตามเวลาด้วย ดังน้ัน กิจการพิจารณามูลค่าของรายการที่ได้รับมีการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้

มูลค่าปัจจุบันและการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงได้รวม

ผลกระทบจากมูลค่าเงินตามเวลาด้วย 

ข6.5.5   ในการคาํนวณการเปล่ียนแปลงมูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเพ่ือวัดความไม่มี

ประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงน้ัน กิจการอาจพิจารณาใช้อนุพันธ์ที่ มีข้อกําหนด

เหมือนกนักบัข้อกาํหนดที่สาํคัญของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงหรือรายการที่คาดการณ์

ที่ มีการป้องกันความเสี่ยงก็ได้ (วิธีการน้ีหมายถึง วิธีการอนุพันธ์เสมือน (hypothetical 

derivative)) ตราสารน้ันจะถูกนาํมาปรับมาตรวัดโดยระดับของราคา (หรืออัตรา) ที่ป้องกัน

ความเสี่ยงแล้ว ตัวอย่างเช่น หากการป้องกนัความเสี่ยงทาํขึ้นเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงสองทางที่

ราคาตลาด อนุพันธเ์สมือน (hypothetical derivative) จะทาํหน้าที่เป็นสญัญาฟอร์เวิร์ดสมมติ

ที่มีมูลค่าตลาดเท่ากับศูนย์ ณ เวลาที่เลือกกาํหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง     

หากการป้องกันความเสี่ยงทาํขึ้นเพ่ือป้องกันความเสี่ยงทางเดียว อนุพันธ์เสมือนจะแสดงมูล

ค่าที่แท้จริงของสิทธิเลือก ณ เวลาที่เลือกกาํหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงมี

สถานะเท่าทุน (at the money) หากระดับราคาที่ถูกป้องกันความเสี่ยงน้ันอยู่ที่ระดับเดียวกับ

ราคาตลาด หรืออยู่ในสถานะขาดทุน หากระดับราคาที่ถูกป้องกนัความเสี่ยงน้ันอยู่สงูกว่าระดับ

ราคาตลาด (หากเป็นกรณีของการป้องกันความเสี่ยงของสถานะซ้ือ จะหมายถึง หากระดับ

ราคาที่ถูกป้องกันความเสี่ยงอยู่ตํ่ากว่าระดับราคาตลาด) การใช้อนุพันธ์เสมือนเป็นอีกวิธ ี      

ที่สามารถคํานวณการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง อนุพันธ์

เสมือนจะเลียนแบบรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง จึงส่งผลให้มีผลลัพธ์ประหน่ึงว่าการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าน้ันถูกคาํนวณโดยวิธกีารที่แตกต่างออกไป ดังน้ัน การใช้อนุพันธ์เสมือนจึง

ไม่ใช่วิธกีารหามูลค่าของอนุพันธ์เสมือน หากแต่เป็นเคร่ืองมือคาํนวณทางคณิตศาสตร์เพ่ือหา

มูลค่าของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง ดังน้ัน อนุพันธเ์สมือนจึงไม่สามารถรวมลักษณะที่

มีผลต่อการกาํหนดมูลค่าในเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่ปรากฏอยู่ในเฉพาะรายการที่มี
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การป้องกนัความเสี่ยงเท่าน้ัน (แต่ไม่รวมอยู่ในรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง) ตัวอย่างเช่น 

ตราสารหน้ีที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ไม่ว่าจะเป็นอตัราดอกเบี้ยคงที่หรือลอยตัว) เม่ือใช้

วิธอีนุพันธเ์สมือนในการคาํนวณหาการเปล่ียนแปลงของมูลค่าตราสารหน้ีดังกล่าว หรือ มูลค่า

ปัจจุบันของส่วนเปล่ียนแปลงสะสมในกระแสเงินสด อนุพันธเ์สมือนจะไม่สามารถเพียงแค่อ้าง

เร่ืองต้นทุนการแลกเปล่ียนเงินตราต่างสกุลเงินกันเท่าน้ัน ถึงแม้ว่าอนุพันธ์อ้างอิงน้ันจะมี

ต้นทุนที่เกิดจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างสกุลกาํหนดไว้แล้วกต็าม (ตัวอย่างเช่น สัญญา

แลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ยข้ามสกุลเงิน) 

ข6.5.6 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงซ่ึงถูกกาํหนดโดยวิธีอนุพันธ์

เสมือน อาจสามารถนาํไปใช้เพ่ือการประเมินว่าความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงเป็นไป

ตามข้อกาํหนดของความมีประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ยงหรือไม่ 

 

การปรบัสมดุลความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสี่ยงและการเปลี่ยนอตัราส่วนการ

ป้องกนัความเสีย่ง 

 

ข6.5.7 การปรับสมดุล หมายถึง การปรับเปล่ียนปริมาณของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงหรือ

เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงของความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงที่ได้เลือกกาํหนด

มาก่อนหน้าน้ีแล้ว เพ่ือเป็นการรักษาให้อตัราส่วนการป้องกนัความเสี่ยงยังคงเป็นการป้องกัน

ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล การเปล่ียนแปลงในปริมาณรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงหรือ

เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงเพ่ือจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากน้ีจะไม่เข้าเง่ือนไขที่กาํหนด

ภายใต้แนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี 

ข6.5.8 การปรับสมดุลจะถูกบันทกึในฐานะที่เป็นการขยายความสมัพันธ์ของการป้องกนัความเสี่ยงให้

ต่อเน่ืองตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ ข6.5.9 ถึง ข6.5.21 ในการปรับสมดุล หากเกดิความไม่

มีประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ยงตามความสมัพันธท์ี่กาํหนดจะถูกพิจารณาและรับรู้ทนัที

ที่มีการปรับปรงุความสมัพันธใ์นการป้องกนัความเสี่ยง 

ข6.5.9 การปรับปรุงอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงจะทําให้กิจการสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

ความสัมพันธ์ที่เปล่ียนแปลงไประหว่างเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากรายการอ้างอิงหรือตัวแปรความเสี่ยงต่างๆ ตัวอย่างเช่น 

ความสมัพันธ์ของการป้องกนัความเสี่ยงที่เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงและรายการที่มีการ

ป้องกนัความเสี่ยงมีรายการอ้างองิที่ต่างกนัแต่มีความสมัพันธเ์กี่ยวเน่ืองกนั มีการเปล่ียนแปลง

ไปตามการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ์ของรายการอ้างอิงทั้งสองน้ัน (เช่น ดัชนี อัตรา หรือ 

ราคาใดๆ ที่ต่างกนัแต่มีความสมัพันธเ์กี่ยวเน่ืองกนั) ดังน้ัน การปรับสมดุลจะทาํให้ความสมัพันธ์

ของการป้องกันความเสี่ยงยังคงมีดําเนินต่อไปได้ ในสถานการณ์ที่ความสัมพันธ์ระหว่าง

เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเปล่ียนแปลงไปใน

ทศิทางที่ยังสามารถหักกลบกนัได้โดยการปรับปรงุอตัราส่วนการป้องกนัความเสี่ยง 
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ข6.5.10 ตัวอย่างเช่น กจิการต้องการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสกุล ก 

โดยใช้อนุพันธป์ระเภทเงินตราต่างประเทศที่อ้างองิกบัเงินตราต่างประเทศสกุล ข และเงินตรา

ต่างประเทศทั้งสองสกุลเป็นประเภทอัตราคงที่  (กล่าวคือ อัตราแลกเปล่ียนถูกกาํหนดให้

เคล่ือนไหวภายในกรอบ หรือ ที่ระดับอัตราแลกเปล่ียนที่กําหนดโดยธนาคารกลางหรือ

หน่วยงานที่มีอาํนาจรับผิดชอบอื่นๆ) หากอัตราแลกเปล่ียนระหว่างสกุล ก และ ข มีการ

เปล่ียนแปลงไป (กล่าวคือ มีการกาํหนดกรอบหรืออตัราแลกเปล่ียนใหม่) การปรับสมดุลของ

ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงเพ่ือสะท้อนอตัราแลกเปล่ียนใหม่น้ัน จะทาํให้ม่ันใจได้

ว่าความสมัพันธด์ังกล่าวยังคงเป็นไปตามข้อกาํหนดของการประเมินประสทิธผิลในการป้องกนั

ความเสี่ยงผ่านอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงที่ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 

ในทางกลับกัน หากอนุพันธ์ประเภทเงินตราต่างประเทศมีการปฏบิัติผิดสัญญา การปรับปรุง

อตัราส่วนการป้องกนัความเสี่ยงอาจมิได้ทาํให้ความสมัพันธ์ของการป้องกนัความเสี่ยงยังคงมี

ประสทิธิผลตามข้อกาํหนด ดังน้ัน การปรับสมดุลจึงไม่ได้เป็นตัวกาํหนดให้ความสัมพันธ์ของ

การป้องกันความเสี่ยงยังคงดาํเนินต่อไปในสถานการณ์ที่ถึงแม้จะปรับอัตราส่วนการป้องกัน

ความเสี่ยงแล้ว ความสัมพันธ์ของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยงกยั็งไม่สามารถหักกลบกนัได้ 

ข6.5.11 การเปล่ียนแปลงที่ทาํให้เกิดการหักกลบกันระหว่างส่วนเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดของรายการที่มีการ

ป้องกนัความเสี่ยงบางประเภทเท่าน้ันที่จะก่อให้เกดิการเปล่ียนแปลงในความสมัพันธ์ของการ

ป้องกนัความเสี่ยงระหว่างเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง 

กจิการต้องวิเคราะห์หาสาเหตุที่ก่อให้เกดิความไม่มีประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ยงที่คาด

ว่าจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงในช่วงระหว่างระยะเวลาสัญญา

และประเมินว่าส่วนเปล่ียนแปลงในการหักกลบน้ันมีลักษณะดังต่อไปน้ีหรือไม่ 

ข6.5.11.1  อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ ยงมีความผันผวนแต่ ยังสามารถสะท้อน

ความสมัพันธ์ระหว่างเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 

ข6.5.11.2  มีสิ่งบ่งช้ีว่าอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงน้ันไม่สามารถสะท้อนความสัมพันธ์

ระหว่างเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงได้

อย่างเหมาะสม 

 กจิการทาํการประเมินผลตามข้อกาํหนดของการประเมินประสทิธิผลในการป้องกนัความเสี่ยง 

กล่าวคือ เพ่ือให้ม่ันใจว่าความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงน้ันไม่ได้สะท้อนความไม่

สมดุลในสัดส่วนของปริมาณเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกัน    

ความเสี่ยง อันจะก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงขึ้น (ทั้งที่รับรู้แล้ว

และยังไม่ได้รับรู้) ซ่ึงทําให้ผลทางการบัญชีผิดไปจากวัตถุประสงค์ของการบัญชีป้องกัน    

ความเสี่ยง ดังน้ัน การประเมินจึงต้องใช้ดุลยพินิจประกอบ 
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ข6.5.12 ความผันผวนของอตัราส่วนการป้องกนัความเสี่ยง (ซ่ึงส่งผลให้เกดิวามไม่มีประสทิธผิลในการ

ป้องกันความเสี่ยง) จะไม่สามารถทําให้ลดลงได้โดยการปรับปรุงอัตราส่วนการป้องกัน     

ความเสี่ ยงเพ่ือตอบสนองต่อผลลัพธ์ใดโดยเฉพาะ ดังน้ัน ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว              

การเปล่ียนแปลงระดับของการหักกลบจึงเกี่ยวข้องกับประเดน็ของการวัดมูลค่าและการรับรู้

ความไม่มีประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ยงแต่ไม่ต้องมีการปรับสมดุล 

ข6.5.13   ในทางกลับกัน หากการเปล่ียนแปลงระดับของการหักกลบมีการบ่งช้ีว่าความผันผวนเกิดจาก

อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างจากอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงที่ใช้ในการ

กําหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง หรือ มีสิ่งบ่งช้ีว่ามีแนวโน้มที่จะทําให้มี    

ความแตกต่างจากอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงน้ันมากขึ้นแล้ว ความไม่มีประสิทธิผลของ

การป้องกันความเสี่ยงในกรณีน้ีสามารถปรับลดลงได้โดยการปรับปรุงอัตราส่วนการป้องกัน

ความเสี่ยง ซ่ึงหากปล่อยให้อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงน้ันยังคงอยู่ในระดับเดิม จะย่ิง

ส่งผลให้ความไม่มีประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้ น ดังน้ัน ในกรณีน้ี กิจการต้องทาํการประเมินว่า

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงน้ันได้สะท้อนความไม่สมดุลระหว่างสัดส่วนของ

ปริมาณรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงกับปริมาณเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ซ่ึงจะ

ก่อให้เกดิความไม่มีประสทิธิผลหรือไม่ (โดยรับรู้หรือไม่กไ็ด้) ซ่ึงอาจทาํให้เกดิผลทางบัญชีที่

ไม่สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของการบัญชีป้องกนัความเสี่ยง หากอตัราส่วนการป้องกนัความ

เสี่ยงถูกปรับปรุง กจ็ะส่งผลกระทบต่อการวัดมูลค่าและการรับรู้ ความไม่มีประสิทธิผลได้ 

เน่ืองจากในการปรับสมดุล ความไม่มีประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ยงของความสมัพันธท์ี่

ถูกกาํหนดขึ้นจะต้องได้รับการพิจารณาและรับรู้ทนัท ีก่อนที่จะมีการปรับปรงุความสมัพันธข์อง

การป้องกนัความเสี่ยงตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ ข6.5.8 

ข6.5.14   สาํหรับจุดประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง การปรับสมดุลน้ัน หมายถึง หลังจากที่

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงได้ถูกกาํหนดขึ้ น กิจการได้ปรับเปล่ียนจาํนวนของ

เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงหรือรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงไปตามสถานการณ์ที่ทาํ

ให้เกดิผลกระทบต่ออตัราส่วนการป้องกนัความเสี่ยง โดยปกติแล้ว การปรับปรุงน้ีควรสะท้อน

ถึงจาํนวนของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงหรือรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่กิจการ 

ใช้จริง อย่างไรกต็าม กจิการจะต้องปรับปรุงอตัราส่วนการป้องกันความเสี่ยงที่คาํนวณมาจาก

จาํนวนของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงหรือเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่ได้ใช้จริง 

หากเข้าลักษณะดังต่อไปน้ี 

ข6.5.14.1 อตัราส่วนการป้องกนัความเสี่ยงที่คาํนวณมาจากจาํนวนของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนั

ความเสี่ยงหรือรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงที่เปล่ียนแปลงไปตามที่ได้ใช้จริง

จะต้องสะท้อนถึงความไม่สมดุลอันก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิผลของการ

ป้องกนัความเสี่ยงซ่ึงอาจก่อให้เกดิผลลัพธท์างบัญชีที่ไม่สอดคล้องกบัจุดประสงค์

ของการบัญชีป้องกนัความเสี่ยง หรือ 

ข6.5.14.2 กิจการได้คงจํานวนของเคร่ืองมือที่ ใช้ป้องกันความเสี่ ยงและรายการที่ มี 

การป้องกันความเสี่ยงตามที่ใช้จริงเอาไว้ ซ่ึงสัดส่วนของจาํนวนดังกล่าว ภายใต้
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สถานการณ์ใหม่ ได้ก่อให้เกิดอตัราส่วนการป้องกันความเสี่ยงที่สะท้อนถึงความ

ไม่สมดุลอันก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงซ่ึงอาจ

ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางบัญชีที่ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการบัญชีป้องกัน

ความเสี่ยง (น่ันหมายถึงว่า กจิการจะต้องไม่ทาํให้เกดิความไม่สมดุลเกดิขึ้นเพียง

เพราะละเลยการปรับปรงุอตัราส่วนการป้องกนัความเสี่ยงดังกล่าว) 

ข6.5.15   การปรับสมดุลไม่สามารถนาํมาถือปฏิบัติหากวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงสาํหรับ

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงน้ันได้เปล่ียนแปลงไป แต่จะต้องยกเลิกการบัญชี

ป้องกันความเสี่ ยงสําหรับความสัมพันธ์ดังกล่าว (ถึงแม้ ว่ากิจการอาจเลือกกําหนด

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงอันใหม่ที่เกี่ยวเน่ืองกับเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง 

หรือรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงของความสัมพันธ์ที่มีมาก่อน ตามที่ได้อธิบายไว้ในย่อ

หน้าที่ ข6.5.28) 

ข6.5.16   หากความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงมีการปรับสมดุล การปรับปรุงอัตราส่วนการ

ป้องกนัความเสี่ยงอาจได้รับผลกระทบในหลายรปูแบบ ดังต่อไปน้ี 

ข6.5.16.1 สัดส่วนของรายการที่ มี การป้องกันความเสี่ ยงสามารถปรับตั วเพ่ิ มขึ้ นได้              

(ในขณะเดียวกนักล็ดสดัส่วนของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงลง) โดย 

ข6.5.16.1.1  เพ่ิมปริมาณของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง หรือ 

ข6.5.16.1.2  ลดปริมาณของจาํนวนเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง 

ข6.5.16.2 สัด ส่ วนของเค ร่ืองมือที่ ใ ช้ ป้ อ งกันความ เสี่ ย งสามารถป รับ เพ่ิ มขึ้ น ได้               

(ในขณะเดียวกนักล็ดสดัส่วนของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงลง) โดย 

ข6.5.16.2.1  เพ่ิมปริมาณของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง หรือ 

ข6.5.16.2.2  ลดปริมาณของจาํนวนรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง 

การเปล่ียนแปลงปริมาณหมายถึงการเปล่ียนแปลงจาํนวนที่เป็นส่วนหน่ึงของความสัมพันธ์ใน

การป้องกันความเสี่ยง ดังน้ัน ปริมาณที่ลดลงไม่จาํเป็นจะต้องหมายความว่ารายการน้ันหรือ

ธุรกรรมน้ันจะไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือ อาจจะไม่ได้ถูกคาดว่าจะเกิดขึ้ น แต่หมายถึง รายการ

เหล่าน้ันไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น          

การลดปริมาณของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงสามารถส่งผลให้กจิการน้ันยังคงใช้อนุพันธ์

น้ันต่อไปได้ แต่มีเพียงแค่บางส่วนของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงเหล่าน้ันที่ยังคงถูกใช้

เป็นส่วนหน่ึงของความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยง เหตุการณด์ังกล่าวสามารถเกดิขึ้นได้ 

หากการปรับสมดุลยังสามารถใช้ได้โดยการลดเพียงปริมาณเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

ของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงลง แต่กิจการยังคงต้องถือตราสารน้ันถึงแม้จะ    

ไม่จาํเป็นต้องใช้ตราสารน้ันอีกต่อไป ในกรณีน้ีส่วนของอนุพันธ์ที่ไม่ได้ถูกใช้ไปในการป้องกัน

ความเสี่ยงต้องถูกบันทกึด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (ถ้าหากอนุพันธน้ั์นไม่ได้ถูก

ใช้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงในความสมัพันธอ์ื่นๆ) 

ข6.5.17 การปรับปรุงอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงโดยการเพ่ิมปริมาณรายการที่มีการป้องกัน 

ความเสี่ยงไม่กระทบกบัวิธกีารวัดการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนั
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ความเสี่ยง การวัดการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

กับปริมาณที่ถูกกาํหนดในคร้ังก่อนหน้า กจ็ะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เช่นกัน อย่างไรกต็าม 

จากวันที่มีการปรับสมดุล ส่วนเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงต้อง

นับรวมกับส่วนเปล่ียนแปลงมูลค่าของปริมาณรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงส่วนที่เพ่ิมขึ้น

เข้าไปด้วย การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะถูกวัดและใช้เป็นตัวอ้างองิ โดยเร่ิมจากวันที่มีการปรับ

สมดุล แทนที่วันกาํหนดความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงน้ัน ตัวอย่างเช่น หากแรกเร่ิม 

กจิการป้องกนัความเสี่ยงในสนิค้าโภคภัณฑป์ริมาณ 100 ตัน ที่ราคาฟอร์เวิร์ด 80 (ราคาฟอร์

เวิร์ดตั้งแต่เร่ิมความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงน้ี) และต่อมาเพ่ิมจาํนวนเข้าไปอีก 10 ตัน   

ในการปรับสมดุล เม่ือราคาฟอร์เวิร์ดเปล่ียนมาเป็น 90 รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

หลังจากปรับสมดุลแล้วประกอบไปด้วยสองกลุ่ม คือ 100 ตัน ที่ถูกป้องกนัความเสี่ยง ณ ราคา 

80 และ 10 ตัน ที่ถูกป้องกนัความเสี่ยง ณ ราคา 90 

ข6.5.18   การปรับปรุงอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงโดยการลดปริมาณเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความ

เสี่ยงลง จะไม่กระทบกบัวิธกีารวัดการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง 

การวัดการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่ยังใช้ใน

การเลือกกาํหนดความสัมพันธ์ จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ อย่างไรกต็าม จากวันที่มีการปรับ

สมดุล ปริมาณที่ลดลงของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงจะไม่ถูกนับเข้าเป็นส่วนหน่ึงของ

ความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น หากแรกเร่ิม กิจการป้องกัน     

ความเสี่ยงในราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยใช้อนุพันธ์ปริมาณ 100 ตัน เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกัน

ความเสี่ยง และต่อมามีการปรับสมดุลโดยการลดปริมาณลง 10 ตัน ดังน้ันจะเหลือปริมาณ

เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงเพียง 90 ตัน (ดูย่อหน้าที่ ข6.5.16 เกี่ยวกบัแนวปฏบิัติสาํหรับ

ปริมาณของอนุพันธ์ (จาํนวน 10 ตัน) ที่ไม่ได้ใช้เป็นส่วนหน่ึงของความสมัพันธ์ของการป้องกนั

ความเสี่ยงอกีต่อไป) 

ข6.5.19   การปรับอตัราส่วนการป้องกันความเสี่ยงโดยการเพ่ิมปริมาณเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง

จะไม่ส่งผลกระทบต่อวิธทีี่ใช้วัดการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง 

การวัดการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่

เกี่ยวข้องกบัการกาํหนดความสมัพันธก์จ็ะไม่ได้รับผลกระทบด้วย อย่างไรกต็าม จากวันที่มีการ

ปรับสมดุล การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงจะต้องรวม

ส่วนเปล่ียนแปลงในมูลค่าของปริมาณเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงในส่วนที่ใช้เพ่ิมเติมเข้า

มาด้วย การเปล่ียนแปลงจะถูกวัดโดยเร่ิมตั้งแต่และอ้างองิจากวันที่มีการปรับสมดุลแทนวันที่

เลือกกาํหนดความสมัพันธ์ในการป้องกนัความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น หากแรกเร่ิม กจิการป้องกนั

ความเสี่ยงในราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยใช้อนุพันธ์ปริมาณ 100 ตัน เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกัน

ความเสี่ยง และต่อมามีการปรับสมดุลโดยการเพ่ิมปริมาณอีก 10 ตัน ปริมาณเคร่ืองมือที่ใช้

ป้องกันความเสี่ยงจะเพ่ิมเป็นทั้ งหมด 110 ตัน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงกค็ือส่วนเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธท์ั้งหมดที่

รวมกนัทาํให้ปริมาณรวมเท่ากบั 110 ตัน อนุพันธเ์หล่าน้ีสามารถมี (หรืออาจจะมี) ข้อกาํหนด
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ที่สําคัญแตกต่างกันไปก็ได้ เช่น อัตราซ้ือขายล่วงหน้า เน่ืองจากการทําสัญญาเกิดขึ้ นใน

ช่วงเวลาที่ต่างกัน (รวมถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะเลือกกาํหนดอนุพันธ์สาํหรับความสัมพันธ์

ในการป้องกนัความเสี่ยงหลังจากการรับรู้รายการเร่ิมแรก) 

ข6.5.20   การปรับอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงโดยการลดปริมาณรายการที่ได้รับการป้องกัน 

ความเสี่ยงถึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อวิธีที่ใช้วัดการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ 

ที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง การวัดการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปริมาณซ่ึงยังถูกกาํหนดให้รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงต่อไปน้ัน 

การเลือกกาํหนดไม่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกนั อย่างไรกต็าม นับจากวันที่มีการปรับสมดุล 

รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงในส่วนที่เป็นปริมาณที่ถูกปรับลดลงน้ันไม่เป็นส่วนหน่ึงของ

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น เม่ือแรกเร่ิมกิจการป้องกัน

ความเสี่ยงในสินค้าโภคภัณฑ์ในปริมาณ 100 ตัน ที่ราคาฟอร์เวิร์ด 80 และต่อมาลดปริมาณ

สนิค้าโภคภัณฑล์ง 10 ตันเพ่ือปรับสมดุล รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงภายหลังการปรับ

สมดุลจะเหลือเพียง 90 ตัน และมีการป้องกันความเสี่ยงที่ราคา 80 รายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยงจาํนวน 10 ตัน ที่ไม่เป็นส่วนหน่ึงของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงอีก

ต่อไปจะถูกบันทกึตามข้อกาํหนดของการยกเลิกการใช้การบัญชีป้องกนัความเสี่ยง (ดูย่อหน้าที่ 

6.5.5 ถงึ 6.5.6 และย่อหน้าที่ ข6.5.22 ถงึ ข6.5.28) 

ข6.5.21  เม่ือมีการปรับสมดุลของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง กิจการต้องปรับปรุงการ

วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกดิความไม่มีประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผล

กระทบต่อความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง สาํหรับระยะเวลาที่เหลือให้เป็นปัจจุบัน

เสมอ (ดูย่อหน้าที่ ข6.4.2) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงก็

ต้องปรับปรงุให้เป็นปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกนั 

 

การยกเลิกการใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

 

ข6.5.22  การยกเลิกการใช้การบัญชีป้องกนัความเสี่ยงจะไม่มีผลย้อนหลัง โดยจะมีผลนับจากวันที่ไม่เข้า

เง่ือนไขของการใช้บัญชีป้องกนัความเสี่ยง 

ข6.5.23  กจิการต้องไม่เลิกเลือกกาํหนดความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงและไม่ยุติความสมัพันธ์

ดังกล่าว หาก 

ข6.5.23.1 ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงน้ันยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 

การบริหารความเสี่ยงบนพ้ืนฐานที่ยังเข้าเง่ือนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง 

(กล่าวคือ กิจการยังคงดาํเนินการตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงน้ันอยู่) 

และ 

ข6.5.23.2 ยังคงเข้าเง่ือนไขตามข้อกาํหนดที่เหลืออยู่ทุกข้อ (หลังจากที่คาํนึงถึงการปรับสมดุล

ของความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงน้ัน หากมีการปรับสมดุลเกดิขึ้น) 
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ข6.5.24   เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี กลยุทธ์การบริหาร      

ความเสี่ยงของกิจการน้ันแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์การ

บริหารความเสี่ยงจะถูกกาํหนดขึ้นจากระดับสงูสดุ ซ่ึงเป็นการกาํหนดว่ากจิการจะบริหารความ

เสี่ยงด้วยวิธีใด กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยทั่วไปจะมีการบ่งช้ีถึงความเสี่ยงที่กิจการ

จะต้องเผชิญและกาํหนดวิธกีารบริหารกบัความเสี่ยงเหล่าน้ัน โดยปกติกลยุทธก์ารบริหารความ

เสี่ยงจะเป็นเคร่ืองมือในระยะยาวและมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับเปล่ียนตามสถานการณ์

ที่เปล่ียนแปลงไป (ตัวอย่างเช่น อตัราดอกเบี้ยหรือระดับราคาสนิค้าโภคภัณฑท์ี่แตกต่างกนัซ่ึง

นาํไปสู่ระดับของการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างออกไป) กลยุทธ์น้ันมีการกาํหนดเป็นลาย

ลักษณอ์กัษรลงในเอกสารที่มีการจัดสรรให้กบัฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านทางนโยบายที่อาจ

มีการกาํหนดแนวทางที่ลงในรายละเอียดมากขึ้ น ในทางตรงกันข้าม วัตถุประสงค์ของการ

บริหารความเสี่ยงสาํหรับแต่ละความสมัพันธ์ของการป้องกนัความเสี่ยงมีผลบังคับใช้ในระดับ

ของความสมัพันธ์น้ันๆ ซ่ึงเกี่ยวกับวิธีการที่เลือกกาํหนดเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงเพ่ือ

ป้องกันความเสี่ยงในฐานะเปิดต่อความเสี่ยงในรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ดังน้ัน กล

ยุทธก์ารบริหารความเสี่ยงอาจเกี่ยวข้องกบัความสมัพันธใ์นการป้องกนัความเสี่ยงที่แตกต่างกนั

ซ่ึงวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงน้ันสมัพันธก์บัการนาํกลยุทธก์ารบริหารความเสี่ยงใน

ภาพรวม ตัวอย่างเช่น 

ข6.5.24.1 กจิการมีกลยุทธใ์นการบริหารความเสี่ยงในอตัราดอกเบี้ยจากการจัดหาเงินทุนใน

ภาพรวมของกิจการซ่ึงกาํหนดเป็นช่วง (range) โดยอาจเป็นการผสมผสานกัน

ระหว่างอัตราดอกเบี้ ยลอยตัวและอัตราดอกเบี้ ยคงที่ กลยุทธ์ดังกล่าวอาจ

กาํหนดให้มีการคงสัดส่วนหน้ีสินที่มีอัตราดอกเบี้ ยคงที่ไว้ที่ระดับร้อยละ 20      

ถึงร้อยละ 40 โดยกิจการมีการตัดสนิใจในการปรับใช้สดัส่วนที่เหมาะสมตามแต่

ช่วงเวลาตามกลยุทธ์ดังกล่าว (กล่าวคือ จะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับฐานะเปิดต่อ

ความเสี่ยงในอตัราดอกเบี้ยคงที่ให้อยู่ในช่วงอตัราร้อยละ 20 ถงึร้อยละ 40) ทั้งน้ี 

ขึ้นอยู่กับทิศทางอัตราดอกเบี้ ย หากอัตราดอกเบี้ ยอยู่ในระดับตํ่า กิจการอาจจะ

ออกตราสารหน้ีที่ มีดอกเบี้ ยคงที่มากกว่าเม่ืออัตราดอกเบี้ ยอยู่ในระดับสูง     

หน้ีสนิของกจิการที่เป็นอตัราดอกเบี้ ยลอยตัวมีจาํนวนเท่ากบั 100 โดยในจาํนวน

น้ีมี 30 ที่ถูกเปล่ียนให้เป็นอัตราดอกเบี้ ยคงที่ กิจการอาศัยช่วงที่อัตราดอกเบี้ ยตํ่า

เพ่ือความได้เปรียบจึงออกตราสารหน้ีเพ่ิมอีก 50 เพ่ือจัดหาเงินทุนสาํหรับการ

ลงทุนสําคัญของกิจการ โดยเป็นการออกตราสารหนี้ ที่ มีอัตราดอกเบี้ ยคงที่     

ด้ วยเหตุที่ อัตราดอกเบี้ ยตํ่ า กิจการตัดสินใจกําหนดสัด ส่วนห น้ีสินที่ มี           

อตัราดอกเบี้ ยคงที่ไว้ที่ร้อยละ 40 ของหน้ีสนิทั้งหมด โดยลดปริมาณที่กจิการเคย

ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ ยลอยตัวลงไป 20 ทาํให้เหลือหน้ีสินอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่เพียง 60 ในสถานการณ์ดังกล่าว กลยุทธก์ารบริหารความเสี่ยงไม่ได้

เปล่ียนแปลงไป อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกัน การนํากลยุทธ์ไปใช้จริงได้

เปล่ียนแปลงไปและน่ันหมายถึงว่า สาํหรับหน้ีสนิอตัราดอกเบี้ยลอยตัวจาํนวน 20 
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ที่ เคยถูกป้องกันความเสี่ยงโดยเปล่ียนให้เป็นอัตราดอกเบี้ ยคงที่ น้ัน ขณะน้ี 

วัตถุประสงค์ของการป้องกนัความเสี่ยงได้เปล่ียนแปลงไป (กล่าวคือ ในระดับของ

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง) ผลที่ตามมากค็ือ สาํหรับเหตุการณ์น้ี 

กิจการต้องยกเลิกการบัญชีป้องกันความเสี่ยงสาํหรับจาํนวน  20 ที่เคยป้องกัน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ ยลอยตัว โดยลดฐานะสัญญาแลกเปล่ียนลง 20 ตาม

จาํนวนเงินที่กาํหนดไว้ แต่ขึ้ นอยู่กับสถานการณ์ กิจการอาจจะคงปริมาณสัญญา

แลกเปล่ียนน้ันโดยไม่ยกเลิกกไ็ด้ ตัวอย่างเช่น กิจการอาจจะใช้เพ่ือการป้องกัน

ความเสี่ ยงประเภทอื่ นหรืออาจจะเปล่ียนให้มาอยู่ในบัญชีเพ่ือการค้าก็ได้        

ในทางกลับกัน หากกิจการเลือกที่จะเปล่ียนหน้ีสินอัตราดอกเบี้ ยคงที่จาํนวนใหม่

บางส่วนให้เป็นอตัราดอกเบี้ ยลอยตัว การบัญชีป้องกนัความเสี่ยงยังคงต้องดาํเนิน

ต่อไปสาํหรับในส่วนที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงอตัราดอกเบี้ยลอยตัวก่อนหน้าน้ี 

ข6.5.24.2  ความเสี่ยงบางประเภทเป็นผลมาจากสถานะที่มีการเปล่ียนบ่อยคร้ัง เช่น ความเสี่ยง

อตัราดอกเบี้ ยจากตราสารหน้ีที่มีสถานะเปิด (open portfolio) จาํนวนตราสารหน้ีที่

เพ่ิมขึ้ นและการตัดรายการตราสารหน้ีบางตัวทาํให้ความเสี่ยงเปล่ียนแปลงไปอยู่

ตลอดเวลา (แตกต่างจากการที่สถานะลดลงเพราะตราสารหน้ีน้ันครบกาํหนด) 

เหล่าน้ีเป็นกระบวนการบริหารความเสี่ ยงอย่างต่อเน่ือง (dynamic process)        

ที่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงไม่สามารถที่จะอยู่คงที่

ได้ตลอดเป็นระยะเวลายาวนาน  ผลที่ ตามมาก็คือ กิจการที่ มีความเสี่ ยง

เปล่ียนแปลงตลอดเวลาดังกล่าวจะต้องมีการปรับปรุงเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความ

เสี่ยงอัตราดอกเบี้ ยอยู่บ่อยคร้ังเม่ือสถานะความเสี่ยงเปล่ียนแปลงไป ตัวอย่างเช่น 

ตราสารหน้ีที่มีอายุคงเหลือ 24 เดือนถูกกาํหนดให้เป็นตราสารที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยงสาํหรับความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ยเป็นเวลา 24 เดือน สาํหรับตราสารหน้ี

อายุคงเหลืออื่นๆ ก็จะใช้วิธีการเดียวกัน หลังจากน้ันไม่นานกิจการก็ยกเลิก

ความสมัพันธ์การป้องกนัความเสี่ยงที่เคยถูกกาํหนดก่อนหน้าสาํหรับอายุคงเหลือ

ต่างๆ ทั้งหมด หรือบางส่วน แล้วกาํหนดความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยง

คร้ังใหม่โดยองิจากขนาดและประเภทของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงที่มีอยู่ใน

ขณะน้ัน การหยุดใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกรณี น้ีสะท้อนให้เห็นว่า 

ความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงเหล่าน้ันถูกกาํหนดขึ้ นมาจากวิธีที่กิจการ

มองเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและตราสารที่มีการป้องกันความเสี่ยงตัวใหม่

แทนที่จะคาํนึงถึงเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงและตราสารที่มีการป้องกนัความ

เสี่ยงที่ได้กาํหนดความสัมพันธ์ไปก่อนหน้า สาํหรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง

ยังคงเหมือนเดิม แต่สําหรับความสัมพันธ์ที่ เคยกําหนดก่อนหน้าน้ันไม่มี

จุดประสงค์ของการป้องกนัความเสี่ยงคงอยู่อกีต่อไป ในสถานการณ์น้ี การหยุดใช้

การบัญชีป้องกันความเสี่ยงจะขึ้ นอยู่กับขอบเขตของจุดประสงค์ของการป้องกัน

ความเสี่ยงที่เปล่ียนแปลงไปตามแต่ละสถานการณ์ของกิจการและอาจกระทบกับ
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ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเพียงบางความสัมพันธ์ใน 

แต่ละอายุคงเหลือ หรือ เป็นเพียงส่วนหน่ึงของความสมัพันธข์องการป้องกนัความ

เสี่ยงเท่าน้ัน 

ข6.5.24.3 กจิการมีกลยุทธก์ารบริหารความเสี่ยงที่ใช้จัดการความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศจาก

ประมาณการยอดขายและลูกหน้ีการค้าที่อาจมีเพ่ิมขึ้ น ภายใต้กลยุทธ์น้ี กิจการ

จัดการกับความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศที่ความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง

รูปแบบหน่ึง ณ จุดที่มีการรับรู้ ลูกหน้ีการค้าน้ัน หลังจากน้ัน กิจการกไ็ม่จัดการ

ความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศในรูปแบบน้ันอกีต่อไป แต่หันมาใช้การป้องกนัความ

เสี่ยงเงินตราต่างประเทศจากลูกหน้ีการค้า เจ้าหน้ีการค้าและอนุพันธ์ที่เป็นเงินสกุล

เดียวกนัในลักษณะแบบองค์รวม (ซ่ึงจะไม่ขึ้นกบัรายการที่คาดการณ์ที่ยังไม่เกดิขึ้น

จริง) ในแง่ของการบันทกึบัญชี วิธกีารน้ีเรียกว่า การป้องกนัความเสี่ยงแบบธรรมชาติ 

เน่ืองจากผลกาํไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดจากรายการดังกล่าวจะถูก

รับรู้ ทันทีในกําไรหรือขาดทุน ผลที่ตามมาก็คือ ในแง่ของการบันทึกบัญชี  

หากความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงได้ถูกเลือกกําหนดขึ้ นในช่วงเวลา

จนกระทั่งถึงวันครบกาํหนดจ่ายเงิน ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะต้องถูกยกเลิกเม่ือมี

การบันทกึบัญชีลูกหน้ีการค้าน้ันเน่ืองจากจุดประสงค์ของการป้องกนัความเสี่ยงใน

ความสมัพันธท์ี่ป้องกนัความเสี่ยงน้ันไม่มีอกีต่อไป ความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ 

ณ ขณะน้ี ได้ถูกจัดการภายใต้กลยุทธ์เดิมแต่ด้วยวิธีที่เปล่ียนไป ในทางกลับกัน 

หากกจิการมีจุดประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปแต่ยังคงใช้วิธีการ

เดิมในการจัดการความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศที่ เกิดจากการประมาณการ

ยอดขายรวมถึงลูกหน้ีการค้าที่อาจเกดิขึ้นตามมาตามความสมัพันธใ์นรูปแบบเดิม

ไปจนถึงวันจ่ายชําระ กิจการกยั็งสามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงน้ันได้

จนถงึวันดังกล่าว 

ข6.5.25 การยกเลิกการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงสามารถส่งผลกระทบต่อ 

ข6.5.25.1  ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงโดยรวมทั้งหมด หรือ 

ข6.5.25.2  บางส่วนของความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง (ซ่ึงหมายความว่าการบัญชี

ป้องกันความเสี่ยงยังคงมีผลอยู่สาํหรับส่วนอื่นของความสัมพันธ์ของการป้องกัน

ความเสี่ยง) 

ข6.5.26 ให้ยุติความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงโดยรวมทั้งหมดเม่ือไม่เข้าเง่ือนไขที่กาํหนด 

ตัวอย่างเช่น 

ข6.5.26.1 ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหาร

ความเสี่ยงที่ทาํให้เกดิการใช้การบัญชีป้องกนัความเสี่ยง (กล่าวคือ กจิการไม่ได้มี

จุดประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงน้ันอกีต่อไป) 
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ข6.5.26.2 มีการขายหรือยกเลิกของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงหรือเคร่ืองมือทาง

การเงิน (โดยเกี่ยวข้องกับปริมาณทั้งหมดที่เป็นส่วนหน่ึงของความสัมพันธ์ของ

การป้องกนัความเสี่ยง) หรือ 

ข6.5.26.3 ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงกับ

เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงอีกต่อไป หรือความเสี่ยงด้านเครดิตเร่ิมมี

ผลกระทบต่อมูลค่ามากกว่าความสมัพันธเ์ชิงเศรษฐกจิน้ัน 

ข6.5.27 ให้ยุติความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงในบางส่วน (และยังคงถือปฏิบัติการบัญชี

ป้องกันความเสี่ยงต่อไปสาํหรับส่วนอื่นที่เหลือ) เม่ือเพียงบางส่วนของความสัมพันธ์ของการ

ป้องกนัความเสี่ยงไม่เข้าเง่ือนไขที่กาํหนด ตัวอย่างเช่น 

ข6.5.27.1 เม่ือมีการปรับสมดุลความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง อัตราส่วนการ

ป้องกันความเสี่ยงอาจถูกปรับปรุงจนทาํให้บางส่วนของรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยงน้ันไม่เป็นส่วนหน่ีงของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงอีก

ต่อไป (ดูย่อหน้าที่ ข6.5.20) ดังน้ัน ให้ยกเลิกการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงสาํหรับ

ส่วนของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของความสัมพันธ์

ของการป้องกนัความเสี่ยงอกีต่อไป 

ข6.5.27.2  เม่ือมีบางส่วนของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่เป็น (หรือเป็นส่วนประกอบ

ของ) รายการที่คาดการณ์ น้ันไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นรายการที่ มีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ในระดับสงูมากอกีต่อไป ให้ยกเลิกการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงเฉพาะใน

ส่วนที่ไม่ถูกจัดว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสงูมากดังกล่าวของรายการที่

มีการป้องกนัความเสี่ยง อย่างไรกต็าม หากกจิการเคยเลือกกาํหนดการป้องกนัความ

เสี่ยงของรายการที่คาดการณ์และต่อมาได้ประเมินว่ารายการที่คาดการณ์ดังกล่าวจะ

ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป อาจก่อให้เกิดคาํถามในความสามารถในการประเมินรายการที่

คาดการณ์ที่คล้ายคลึงกันของกิจการ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการประเมินรายการที่

คาดการณ์ที่คล้ายคลึงกันว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากหรือไม่    

(ดูย่อหน้าที่ 6.3.3) และถือว่าเข้าเง่ือนไขเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง     

ได้หรือไม่ 

ข6.5.28 กิจการสามารถเลือกกําหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงขึ้ นมาใหม่สําหรับ

เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงหรือรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงของความสมัพันธ์เดิมที่

เคยมีการยกเลิกการใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงแล้ว (บางส่วน หรือทั้งหมด) โดยไม่ถือว่า

เป็นการดําเนินความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงต่อจากเดิม แต่ให้ถือเป็นการเร่ิม

ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงขึ้นใหม่ ตัวอย่างเช่น 

ข6.5.28.1 ความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงได้เพ่ิมขึ้ นอย่างมาก 

จนทําให้กิจการต้องเปล่ียนเคร่ืองมือที่ ใช้ป้องกันความเสี่ ยงใหม่  ซ่ึงทําให้

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงเดิมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหาร

ความเสี่ยงและต้องยุติความสมัพันธ์ของการป้องกนัความเสี่ยงทั้งหมดลงในที่สุด 
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เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงรายการใหม่ถูกเลือกกําหนดขึ้ นเพ่ือป้องกัน   

ความเสี่ยงของความเสี่ยงเดิมและเกดิเป็นความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยง

ใหม่ ดังน้ัน การวัดมูลค่าของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสด

ของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงใหม่จะเร่ิมและอ้างอิงจากวันที่มีการเลือก

กําหนดความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ ยงขึ้ นใหม่แทนที่ จะเป็นวันที่

ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงเดิมถูกเลือกกาํหนดขึ้น 

ข6.5.28.2 ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงหยุดลงก่อนครบกําหนดอายุของ

เคร่ืองมือทางการเงิน เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงของความสัมพันธ์ของการ

ป้องกันความเสี่ยงน้ีจะสามารถถูกเลือกกําหนดขึ้ นเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกัน   

ความเสี่ยงในอกีความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงได้ (ตัวอย่างเช่น เม่ือทาํ

การปรับปรงุอตัราส่วนการป้องกนัความเสี่ยงโดยเพ่ิมจาํนวนเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนั

ความเสี่ยง หรือเม่ือเลือกกาํหนดความสมัพันธ์ของการป้องกนัความเสี่ยงขึ้นใหม่

ทั้งหมด) 

 

การบญัชีสําหรบัมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือก 

 

ข6.5.29 สิทธิเลือกเกี่ยวข้องกับช่วงเวลา เน่ืองจากมูลค่าตามเวลาแสดงถึงสิ่งตอบแทนสาํหรับการ

ปกป้องผู้ถือสิทธิเลือกตลอดช่วงเวลาหน่ึง อย่างไรกต็าม มุมมองที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์

ของการประเมินว่าสทิธเิลือกน้ันเป็นการป้องกนัความเสี่ยงของรายการธุรกรรมใด หรือรายการ

ที่มีการป้องกนัความเสี่ยงตามช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องหรือไม่ คือลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่มี

การป้องกนัความเสี่ยง รวมถึงวิธีการและช่วงเวลาที่จะมีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน ดังน้ัน 

กิจการต้องประเมินประเภทของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (ดูย่อหน้าที่ 6.5.14.1) 

จากลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง (โดยไม่คาํนึงถึงว่าความสมัพันธ์

ของการป้องกันความเสี่ยงจะเป็นการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดหรือการป้องกัน   

ความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม) ดังน้ี 

ข6.5.29.1 มูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกสัมพันธ์กับรายการที่ มีการป้องกันความเสี่ยงที่

เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ถ้าลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

น้ันเป็นรายการที่มีมูลค่าตามเวลาเป็นต้นทุนของธุรกรรมดังกล่าว ตัวอย่างเช่น 

เม่ือมูลค่าตามเวลาของสทิธิเลือกสมัพันธ์กับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงซ่ึง

เป็นผลให้ในการวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกน้ันต้องรวมต้นทุนการทาํรายการเป็นส่วน

หน่ึงของในการรับรู้รายการน้ัน (ตัวอย่างเช่น กจิการทาํการป้องกนัความเสี่ยงด้าน

ราคาในการซ้ือสนิค้าโภคภัณฑ ์ไม่ว่าจะเป็นรายการที่คาดการณ์หรือสญัญาผูกมัด

กต็าม และได้รวมต้นทุนการทาํรายการเข้าเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนสนิค้าคงเหลือ) 

ผลจากการรวมมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกในการวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกของ

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงคือ มูลค่าตามเวลากระทบกาํไรหรือขาดทุนใน
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เวลาเดียวกนักบัรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง ในทาํนองเดียวกนั กจิการที่ทาํ

การป้องกันความเสี่ยงในรายการขายสินค้าโภคภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นรายการที่

คาดการณ์หรือสัญญาผูกมัดกต็าม จะรวมมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกเข้าเป็น

ส่วนหน่ึงของต้นทุนที่เกี่ยวข้องกบัรายการขายดังกล่าว (ดังน้ัน มูลค่าตามเวลาจะ

ถูกรับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาเดียวกันกับรายได้ที่มาจากรายการ

ขายที่ถูกป้องกนัความเสี่ยง) 

ข6.5.29.2 มูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกสัมพันธ์กับรายการที่ มีการป้องกันความเสี่ยงที่

เกี่ยวข้องกับช่วงเวลา ถ้าลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

น้ันมีมูลค่าตามเวลาเป็นต้นทุนในการได้มาซ่ึงการป้องกันความเสี่ยงตลอดช่วง

ระยะเวลา (แต่รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงไม่ได้ส่งผลให้เกดิธุรกรรมที่ต้อง

รับรู้ ต้นทุนดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนการทาํรายการตามกล่าวในย่อหน้าที่   

ข6.5.29.1) ตัวอย่างเช่น ถ้าสนิค้าโภคภัณฑค์งเหลือมีการป้องกนัความเสี่ยงจาก

การลดลงของมูลค่ายุติธรรมในระยะเวลา 6 เดือนโดยใช้สทิธเิลือกสนิค้าโภคภัณฑ์

ที่มีอายุสัญญาเท่ากัน มูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกจะถูกปันส่วนเข้ากาํไรหรือ

ขาดทุน (กล่าวคือโดยการตัดจาํหน่ายอย่างมีระบบและสมเหตุสมผล) ตลอดช่วง

ระยะเวลา 6 เดือน อีกตัวอย่าง เช่น การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศเป็นระยะเวลา 18  เดือนโดยใช้สิทธิเลือกเงินตรา

ต่างประเทศ ซ่ึงเป็นผลให้มีการปันส่วนมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกตลอดช่วง

ระยะเวลา 18 เดือน 

ข6.5.30 ลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง รวมถึงวิธีการและช่วงเวลาที่รายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยงน้ันมีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน และรวมถึงผลกระทบของช่วงเวลาที่

มูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกน้ันป้องกันความเสี่ยงให้กับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่

เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาจะถูกตัดจาํหน่าย ซ่ึงสอดคล้องกันกับช่วงเวลาที่มูลค่าที่แท้จริงของสิทธิ

เลือกมีผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุนตามที่กําหนดในการบัญชีการป้องกันความเสี่ยง 

ตัวอย่างเช่น ถ้ากิจการใช้สัญญาสิทธิที่จะซ้ือในอัตราดอกเบี้ ยสูงสุด (Cap) ในการป้องกัน  

ความเสี่ยงในการเพ่ิมขึ้นของดอกเบี้ ยจ่ายของพันธบัตรที่มีอัตราดอกเบี้ ยลอยตัว มูลค่าตามเวลา   

ของสัญญาสทิธิที่จะซ้ือในอตัราดอกเบ้ียสงูสุด (Cap) ดังกล่าวจะถูกตัดจาํหน่ายเป็นกาํไรหรือ

ขาดทุนตลอดช่วงเวลาเช่นเดียวกบัช่วงเวลาที่มูลค่าที่แท้จริงมีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน 

ข6.5.30.1 ถ้าสัญญาสิทธิที่จะซ้ือในอัตราดอกเบี้ ยสูงสุด (Cap) ป้องกันความเสี่ยงจากการ

เพ่ิมขึ้ นของอัตราดอกเบี้ ยใน 3 ปีแรกของพันธบัตรที่มีอัตราดอกเบี้ ยลอยตัว    

อายุ 5 ปี มูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือในอัตราดอกเบี้ ยสูงสุด (Cap) 

ดังกล่าวจะถูกตัดจาํหน่ายตลอดอายุ 3 ปีแรก หรือ 

ข6.5.30.2  ถ้าสัญญาสิทธิที่จะซ้ือในอัตราดอกเบี้ ยสูงสุด (Cap) เป็นสัญญาที่เร่ิมใช้สิทธิใน

อนาคต ซ่ึงป้องกนัความเสี่ยงจากการเพ่ิมขึ้นของอตัราดอกเบี้ยในปีที่ 2 และปีที่ 3 

ของพันธบัตรที่มีอตัราดอกเบ้ียลอยตัวอายุ 5 ปี มูลค่าตามเวลาของสญัญาสทิธทิี่จะ
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ซ้ือในอัตราดอกเบี้ ยสูงสุด (Cap) ดังกล่าวจะถูกตัดจาํหน่ายในระหว่างปีที่ 2 และ  

ปีที่ 3 

ข6.5.31 การบัญชีสาํหรับมูลค่าตามเวลาของสทิธเิลือกตามย่อหน้าที่ 6.5.14 ยังบังคับใช้กบัสญัญาสทิธิ

ที่กจิการซ้ือมา (purchased option) และสญัญาสทิธทิี่กจิการเป็นผู้ออก (written option) และ

ที่ถูกกาํหนดให้รวมกัน (สัญญาหน่ึงเป็นสิทธิที่จะขายและอีกสัญญาหน่ึงเป็นสิทธิที่จะซ้ือ)      

ซ่ึงมูลค่าตามเวลาสุทธิ ณ วันที่ ถูกเลือกกําหนดให้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง          

มีค่าเท่ากับศูนย์ (โดยทั่วไปหมายถึง Zero-cost collar) ในกรณีดังกล่าว กิจการต้องรับรู้การ

เปล่ียนแปลงของมูลค่าตามเวลาในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น แม้ว่าผลสะสมของการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่าตามเวลาตลอดช่วงระยะเวลาของความสัมพันธ์ของการป้องกันความ

เสี่ยงจะเท่ากบัศูนย์ ดังน้ัน ถ้ามูลค่าตามเวลาของสทิธเิลือกเกี่ยวข้องกบั 

ข6.5.31.1 รายการที่ มีการป้องกันความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับธุรกรรม มูลค่าตามเวลา ณ 

จุดสิ้ นสุดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่ปรับปรุงรายการที่ มีการ

ป้องกันความเสี่ยง หรือจํานวนที่ ถูกจัดประเภทใหม่เป็นกําไรหรือขาดทุน          

(ดูย่อหน้าที่ 6.5.14.2) จะเท่ากบัศูนย์ 

ข6.5.31.2  รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลา จาํนวนที่ตัดจาํหน่ายที่

เกี่ยวข้องกบัมูลค่าตามเวลาจะเท่ากบัศูนย์ 

ข6.5.32 การบัญชีสําหรับมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกตามย่อหน้าที่ 6.5.14 บังคับใช้เฉพาะกับ    

มูลค่าตามเวลาที่เกี่ยวข้องกบัรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง (มูลค่าตามเวลาที่สอดคล้องกนั) 

มูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกจะเกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงถ้าข้อกาํหนดที่

สําคัญของสิทธิเลือก (เช่น จํานวนเงินที่กําหนดไว้ อายุของสัญญา และรายการอ้างอิง) 

สอดคล้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ดังน้ัน หากข้อกาํหนดที่สาํคัญของสิทธิเลือก 

และรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงไม่สอดคล้องกันทั้งหมด กิจการต้องกาํหนดมูลค่าตาม

เวลาที่สอดคล้องกนั ซ่ึงกค็ือมูลค่าตามเวลารวมถงึค่าใช้จ่ายในการทาํสญัญา (มูลค่าตามเวลาที่

เกิดขึ้ นจริง) ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (และต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 

6.5.14) กิจการกําหนดมูลค่าตามเวลาที่สอดคล้องกันโดยใช้มูลค่าของสิทธิเลือกที่ มี

ข้อกาํหนดที่สาํคัญที่สอดคล้องกนัอย่างสมบูรณก์บัรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง 

ข6.5.33 ถ้ามูลค่าตามเวลาที่เกดิขึ้นจริง และมูลค่าตามเวลาที่สอดคล้องกนัน้ันแตกต่างกัน กิจการต้อง

ระบุจาํนวนเงินซ่ึงถูกสะสมและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของตามย่อหน้าที่ 

6.5.14 ดังต่อไปน้ี 

ข6.5.33.1 ถ้ามูลค่าตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่ามูลค่าตามเวลาที่สอดคล้องกัน ณ จุดที่รับรู้

ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยง กจิการต้อง 

(1)   ระบุจาํนวนเงินซ่ึงถูกสะสมและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ

เจ้าของแยกตามเกณฑข์องมูลค่าตามเวลาที่สอดคล้องกนั และ 

(2)   รับรู้ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมระหว่างมูลค่าตามเวลาที่

เกดิขึ้นจริงและมูลค่าตามเวลาที่สอดคล้องกนัในกาํไรหรือขาดทุน 
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ข6.5.33.2 ถ้ามูลค่าตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงตํ่ากว่ามูลค่าตามเวลาที่สอดคล้องกัน ณ จุดที่รับรู้

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง กิจการต้องระบุจาํนวนเงินซ่ึงถูกสะสม

และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของโดยอ้างอิงกับจาํนวนเงิน 

ที่ตํ่ากว่าของการเปล่ียนแปลงสะสมในมูลค่ายุติธรรมของ 

(1)   มูลค่าตามเวลาที่เกดิขึ้นจริง และ 

(2)   มูลค่าตามเวลาที่สอดคล้องกนั 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าตามเวลาที่เกดิขึ้นจริงที่เหลืออยู่จะถูกรับรู้ ในกาํไร

หรือขาดทุน 
 

 

การบญัชีสําหรับองค์ประกอบราคาล่วงหนา้ของสัญญาฟอร์เวิร์ดและส่วนต่างอัตรา

แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศของเครือ่งมือทางการเงิน 

 

ข6.5.34 สัญญาฟอร์เวิร์ดมีความเกี่ยวข้องกับระยะเวลาเน่ืองจากองค์ประกอบราคาล่วงหน้าแสดงถึง

ค่าตอบแทนของระยะเวลาดังกล่าว (ซ่ึงหมายถึงระยะเวลาครบกําหนดที่ได้พิจารณาไว้) 

อย่างไรกต็าม แง่มุมที่เกี่ยวข้องสาํหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินว่าเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกัน

ความเสี่ยงใช้ป้องกนัความเสี่ยงของรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือที่เกี่ยวข้องกบัช่วงเวลา 

น่ันคือต้องประเมินลักษณะของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง รวมทั้งรปูแบบและช่วงเวลาที่

ส่งผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน ดังน้ัน กิจการต้องประเมินประเภทของรายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยง (ดูย่อหน้าที่ 6.5.15 และ 6.5.14.1) โดยคาํนึงถึงลักษณะโดยทั่วไปของ

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (โดยไม่คาํนึงว่าความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงจะ

เป็นการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดหรือการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม) ดังน้ี 

ข6.5.34.1  องค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสญัญาฟอร์เวิร์ดสมัพันธก์บัรายการที่มีการป้องกนั

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัธุรกรรม ถ้าลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่มีการป้องกนั

ความเสี่ยงเป็นรายการที่ มีองค์ประกอบราคาล่วงหน้าเป็นต้นทุนของรายการ 

ตัวอย่างเช่น เม่ือองค์ประกอบราคาล่วงหน้าสัมพันธ์กับรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ ยงที่ท ําให้การรับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรกรวมต้นทุนการทํารายการ        

(เช่น กจิการป้องกนัความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศจากการซ้ือสนิค้าคงเหลือในรูป

ของสกุลเงินตราต่างประเทศโดยที่ไม่ว่าจะเป็นรายการที่คาดการณ์หรือสัญญา

ผูกมัด และได้รวมต้นทุนการทาํรายการเป็นส่วนหน่ึงของสนิค้าคงเหลือน้ันในการ

รับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรก) ผลของการรวมองค์ประกอบราคาล่วงหน้าในการ     

รับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรกของรายการที่ มีการป้องกันความเสี่ ยงคือการที่

องค์ประกอบราคาล่วงหน้ากระทบกาํไรหรือขาดทุนพร้อมกับรายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยง ในทํานองเดียวกัน กิจการที่ ป้องกันความเสี่ยงเงินตรา

ต่างประเทศของการขายสินค้าโภคภัณฑ์ที่ไม่ว่าจะเป็นรายการที่คาดการณ์หรือ

สัญญาผูกมัด จะรวมองค์ประกอบราคาล่วงหน้าไว้เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนที่
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เกี่ยวข้องกับการขาย (ดังน้ัน องค์ประกอบราคาล่วงหน้าจะถูกรับรู้ ในกาํไรหรือ

ขาดทุนในรอบระยะเวลาเดียวกนักบัรายได้จากการขายที่ถูกป้องกนัความเสี่ยง) 

ข6.5.34.2  องค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสญัญาฟอร์เวิร์ดสมัพันธก์บัรายการที่มีการป้องกนั

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัช่วงเวลา ถ้าลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่มีการป้องกนั

ความเสี่ยงมีองค์ประกอบราคาล่วงหน้าเป็นต้นทุนในการได้มาซ่ึงการป้องกนัความ

เสี่ยงต่อช่วงระยะเวลาน้ัน (แต่รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงไม่ได้ส่งผลให้เกดิ

ธุรกรรมที่ต้องรับรู้ ต้นทุนดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนการทาํรายการตามที่

กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ ข6.5.34.1) ตัวอย่างเช่น ถ้าสินค้าโภคภัณฑ์คงเหลือถูก

ป้องกนัความเสี่ยงในการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมสาํหรับช่วงระยะเวลา 6 

เดือนโดยใช้สญัญาฟอร์เวิร์ดสนิค้าโภคภัณฑ์ที่มีระยะเวลาครบกาํหนดสอดคล้อง

กัน องค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสัญญาฟอร์เวิร์ดจะถูกปันส่วนไปยังกาํไรหรือ

ขาดทุน (กล่าวคือ ตัดจาํหน่ายอย่างเป็นระบบและด้วยเกณฑ์ที่สมเหตุสมผล) 

ตลอดช่วงระยะเวลา 6 เดือน อกีตัวอย่างเช่น การป้องกนัความเสี่ยงของเงินลงทุน

สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศเป็นระยะเวลา 18 เดือน โดยใช้สัญญาฟอร์เวิร์ด

เงินตราต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลให้เกดิการปันส่วนขององค์ประกอบราคาล่วงหน้า

ของสญัญาฟอร์เวิร์ดน้ีตลอดช่วงระยะเวลา 18 เดือน 

ข6.5.35 ลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง รวมถึงรูปแบบและช่วงเวลาที่รายการที่มีการ

ป้องกนัความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน ได้ส่งผลกระทบตลอดช่วงเวลาต่อช่วงเวลา

ที่องค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสัญญาฟอร์เวิร์ดที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงให้กับรายการที่

เกี่ยวข้องกบัช่วงเวลาที่มีการตัดจาํหน่าย ซ่ึงหมายถงึตลอดช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกบัส่วนของ

อัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าน้ัน ตัวอย่างเช่น ถ้าสัญญาฟอร์เวิร์ดป้องกันความเสี่ยงต่อความผัน

ผวนของอตัราดอกเบี้ยสาํหรับระยะเวลา 3 เดือน โดยเร่ิมในอกี 6 เดือนข้างหน้า องค์ประกอบ

ราคาล่วงหน้าจะถูกตัดจาํหน่ายในช่วงเดือนที่ 7 ถงึเดือนที่ 9 

ข6.5.36 ให้ถือปฏบิัติตามการบัญชีสาํหรับองค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสัญญาฟอร์เวิร์ดในย่อหน้าที่ 

6.5.15 สาํหรับกรณีที่องค์ประกอบราคาล่วงหน้า ณ วันที่สญัญาฟอร์เวิร์ดถูกเลือกกาํหนดให้

เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง และองค์ประกอบราคาล่วงหน้ามีค่าเท่ากบัศูนย์ ในกรณี

ดังกล่าว กจิการต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบราคาล่วงหน้าใน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  แม้ว่าผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

องค์ประกอบราคาล่วงหน้าจะเท่ากับศูนย์ตลอดช่วงระยะเวลาความสัมพันธ์ของการป้องกัน

ความเสี่ยง ดังน้ัน ถ้าองค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสญัญาฟอร์เวิร์ดเกี่ยวข้องกบั      

ข6.5.36.1  รายการที่ มีการป้องกันความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับธุรกรรม จํานวนเงินของ

องค์ประกอบราคาล่วงหน้า ณ จุดสิ้นสดุความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงที่

ปรับปรุงรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง หรือได้ถูกจัดประเภทใหม่ไปกาํไรหรือ

ขาดทุน (ดูย่อหน้าที่ 6.5.14.2 และ 6.5.15) เท่ากบัศูนย์ 
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ข6.5.36.2 รายการที่ มีการป้องกันความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับช่วงระยะเวลา จํานวนที่ตัด

จาํหน่ายที่เกี่ยวข้องกบัองค์ประกอบราคาล่วงหน้าน้ันเท่ากบัศูนย์ 

ข6.5.37 ให้ถือปฏบิัติตามการบัญชีสาํหรับองค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสญัญาฟอร์เวิร์ดตามย่อหน้าที่ 

6.5.15 กับเฉพาะองค์ประกอบราคาล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง 

(องค์ประกอบราคาล่วงหน้าที่สอดคล้องกนั) องค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสญัญาฟอร์เวิร์ด

จะเกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงถ้าข้อกาํหนดที่สาํคัญของสัญญาฟอร์เวิร์ด 

(เช่น จาํนวนเงินที่กาํหนดไว้ อายุของสญัญา และรายการอ้างองิ) สอดคล้องกบัรายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยง ดังน้ัน ถ้าข้อกาํหนดที่สาํคัญของสัญญาฟอร์เวิร์ด และรายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยงไม่สอดคล้องกันทั้งหมด กิจการต้องกาํหนดองค์ประกอบราคาล่วงหน้าที่

เกี่ยวข้อง เช่น จาํนวนขององค์ประกอบราคาล่วงหน้าในสัญญาฟอร์เวิร์ด (องค์ประกอบราคา

ล่วงหน้าที่เกิดขึ้นจริง) ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (และต้องปฏิบัติตาม

ย่อหน้าที่ 6.5.15) กิจการพิจารณากาํหนดองค์ประกอบราคาล่วงหน้าที่สอดคล้องกันโดยใช้

การวัดมูลค่าของสัญญาฟอร์เวิร์ดที่มีข้อกําหนดที่สาํคัญที่สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์กับ

รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง  

ข6.5.38 ถ้าองค์ประกอบราคาล่วงหน้าที่เกดิขึ้นจริง และองค์ประกอบราคาล่วงหน้าที่สอดคล้องกนัน้ัน

แตกต่างกนั กจิการต้องระบุจาํนวนเงินที่ถูกสะสมเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของ

ตามย่อหน้าที่ 6.5.15 ดังต่อไปน้ี 

ข6.5.38.1 ถ้าค่าสมับูรณข์ององค์ประกอบราคาล่วงหน้าที่เกดิขึ้นจริงสงูกว่าองค์ประกอบราคา

ล่วงหน้าที่สอดคล้องกัน ณ จุดที่ รับรู้ ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง 

กจิการต้อง 

(1)   ระบุจาํนวนเงินที่ถูกสะสมเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของ

ตามเกณฑข์ององค์ประกอบราคาล่วงหน้าที่สอดคล้องกนั และ 

(2)   รับรู้ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมระหว่างองค์ประกอบ

ราคาล่วงหน้าที่เกดิขึ้นจริงและองค์ประกอบราคาล่วงหน้าที่สอดคล้องกนั

ในกาํไรหรือขาดทุน 

ข6.5.38.2 ถ้าค่าสัมบูรณ์ขององค์ประกอบราคาล่วงหน้าที่เกิดขึ้ นจริงตํ่ากว่าองค์ประกอบ

ราคาล่วงหน้าที่สอดคล้องกนั ณ จุดที่รับรู้ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยง 

กจิการจะต้องระบุจาํนวนเงินที่ถูกสะสมเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของ

โดยอ้างองิกบัจาํนวนที่ตํ่ากว่าของการเปล่ียนแปลงสะสมในมูลค่ายุติธรรมของ 

(1)    ค่าสมับูรณข์ององค์ประกอบราคาล่วงหน้าที่เกดิขึ้นจริง และ 

(2)   ค่าสมับูรณข์ององค์ประกอบราคาล่วงหน้าที่สอดคล้องกนั 

ส่วนของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบราคาล่วงหน้าที่เกิดขึ้ นจริงที่

เหลืออยู่จะถูกรับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุน 

ข6.5.39 เม่ือกิจการแยกส่วนต่างอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศออกจากเคร่ืองมือทางการเงิน 

และไม่รวมในการเลือกกาํหนดเคร่ืองมือทางการเงินน้ันเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง 
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(ดูย่อหน้าที่ 6.2.4.2) แนวทางปฏบิัติในย่อหน้าที่ ข6.5.34 ถึง ข6.5.38 จะถือปฎบิัติกบัส่วน

ต่างอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในลักษณะเดียวกันกับที่ถือปฎิบัติกับองค์ประกอบ

ราคาล่วงหน้าของสญัญาฟอร์เวิร์ด  

 

การป้องกนัความเสีย่งของกลุ่มรายการ (หมวดที ่6.6) 

การป้องกนัความเสีย่งของฐานะสุทธิ 

การใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสีย่งและการเลือกกาํหนดฐานะสทุธิ 

ข6.6.1 กิจการสามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงกับฐานะสุทธิได้ถ้าวัตถุประสงค์ของการบริหาร

ความเสี่ยงของกิจการอยู่บนเกณฑ์สุทธิในการป้องกันความเสี่ยง โดยที่กิจการต้องทาํการ

ป้องกันความเสี่ยงในลักษณะดังกล่าวจริง (ไม่ใช่พิจารณาเพียงแค่คาํรับรองหรือการระบุใน

เอกสาร) ดังน้ัน กิจการไม่สามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงบนเกณฑ์สุทธิเพียงเพ่ือ

กาํหนดผลทางการบัญชีที่เฉพาะเจาะจงได้ ถ้าหากผลน้ันไม่สะท้อนวิธีการบริหารความเสี่ยง    

การป้องกนัความเสี่ยงของฐานะสทุธต้ิองเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธก์ารบริหารความเสี่ยง โดยปกติ

แล้วกลยุทธ์ดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติโดยผู้บริหารสาํคัญตามที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 24 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบับุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกนั  

ข6.6.2 ตัวอย่างเช่น กจิการ ก. ซ่ึงมีสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท้องถิ่น 

มีสัญญาผูกมัดที่จะต้องจ่ายด้วยสกุลเงินตราต่างประเทศจาํนวน 150,000 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย

ในการโฆษณาในอีก 9 เดือนข้างหน้า และมีสัญญาผูกมัดที่จะขายสินค้าสาํเร็จรูปด้วยสกุล

เงินตราต่างประเทศจาํนวน 150,000 ในอกี 15 เดือนข้างหน้า กจิการ ก. เข้าทาํสญัญาอนุพันธ์

เงินตราต่างประเทศที่จะจ่ายชาํระเงินในอีก 9 เดือนข้างหน้า โดยจะรับเงินที่เป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศจาํนวน 100 และจ่ายสกุลเงินท้องถิ่นจาํนวน 70 กจิการ ก ไม่มีความเสี่ยงอื่นต่อ

สกุลเงินตราต่างประเทศ กิจการ ก ไม่ได้บริหารความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศบนเกณฑ์สทุธ ิ

ดังน้ัน กจิการ ก ไม่สามารถใช้การบัญชีป้องกนัความเสี่ยงสาํหรับความสมัพันธข์องการป้องกนั

ความเสี่ยงระหว่างอนุพันธ์เงินตราต่างประเทศและฐานะสทุธิจาํนวน 100 ซ่ึงเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ (ประกอบด้วยสัญญาผูกมัดที่จะซ้ือ (ค่าโฆษณา) จาํนวน 150,000 และสัญญา

ผูกมัดที่จะขายจาํนวน 149,900 (จากจาํนวน 150,000)) สาํหรับระยะเวลา 9 เดือนข้างหน้า 

ข6.6.3 ถ้ากิจการ ก บริหารความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศบนเกณฑ์สุทธิ และไม่ได้เข้าทาํสัญญา

อนุพันธ์เงินตราต่างประเทศ (เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศแทนที่จะ

เป็นการลดความเสี่ยง) กิจการจะอยู่ในฐานะการป้องกันความเสี่ยงโดยธรรมชาติ (Natural 

Hedge) สาํหรับช่วงระยะเวลา 9 เดือน โดยปกติแล้ว ฐานะการป้องความเสี่ยงแบบน้ีจะไม่

สะท้อนในงบการเงิน เพราะรายการดังกล่าวถูกรับรู้ ในรอบระยะเวลาที่รายงานที่แตกต่างกนัใน

อนาคต ฐานะสทุธทิี่หักกลบกนัหมดจะเกดิขึ้นในการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงหากเข้าเง่ือนไขใน

ย่อหน้าที่ 6.6.6 เท่าน้ัน 



แนวปฏบิัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับธุรกจิประกนัภัย 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 8/2563 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ ์2563                                   191 

 

ข6.6.4 เม่ือกลุ่มของรายการที่รวมกันเป็นฐานะสุทธิถูกเลือกกาํหนดให้เป็นรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยง กจิการจะต้องเลือกกาํหนดภาพรวมของกลุ่มรายการให้เป็นรายการที่สามารถทาํให้

เป็นฐานะสุทธิได้ กิจการไม่สามารถที่จะเลือกกาํหนดจาํนวนของฐานะสทุธิแบบไม่เฉพาะเจาะจง 

ตัวอย่างเช่น กิจการมีกลุ่มรายการของสัญญาผูกมัดการขายในอีก 9 เดือนข้างหน้าเป็นสกุล

เงินตราต่างประเทศจาํนวน 100 และกลุ่มของรายการสัญญาผูกมัดการซ้ือในอีก 18 เดือน

ข้างหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจาํนวน 120 กิจการไม่สามารถเลือกกาํหนดจาํนวนของ

ฐานะสทุธเิป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเท่ากบั 20 แต่จะต้องเลือกกาํหนดจาํนวนเงินทั้งสิ้นของ

รายการซ้ือและขายที่ร่วมกันก่อให้เกิดฐานะสุทธิของการป้องกันความเสี่ยง กิจการต้องเลือก

กาํหนดฐานะทั้งสิ้นที่ก่อให้เกดิฐานะสทุธเิพ่ือที่กจิการจะสามารถปฏบิัติตามข้อกาํหนดของการ

บัญชีสาํหรับความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงที่เข้าเง่ือนไข  

 

การประยุกต์ใชข้อ้กําหนดเกี่ยวกับประสิทธิผลในการป้องกันความเสี ่ยงกับการป้องกัน 

ความเสีย่งของฐานะสทุธิ 

 

ข6.6.5 เม่ือกิจการพิจารณาว่าข้อกาํหนดเกี่ยวกับประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงตามย่อหน้าที่ 

6.4.1.3 น้ันบรรลุหรือไม่เม่ือมีการป้องกันความเสี่ยงบนฐานะสุทธิ กิจการต้องพิจารณาการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการในฐานะสุทธิที่มีผลกระทบที่คล้ายคลึงกันกับเคร่ืองมือที่ใช้

ป้องกนัความเสี่ยง โดยพิจารณาร่วมกนักบัการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือที่ใช้

ป้องกันความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น กจิการมีกลุ่มของรายการสญัญาผูกมัดการขายในอกี 9 เดือน

ข้างหน้า เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจาํนวน 100 และกลุ่มของรายการสญัญาผูกมัดการซ้ือใน

อีก 18 เดือนข้างหน้า เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจาํนวน 120 กิจการป้องกันความเสี่ยง

เงินตราต่างประเทศของฐานะสุทธิ เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจาํนวน 20 โดยใช้สัญญาซ้ือ

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจาํนวน 20 เม่ือมีการตัดสนิใจว่า

เข้าเง่ือนไขของข้อกาํหนดเกี่ยวกบัประสทิธิผลในการป้องกนัความเสี่ยงตามย่อหน้าที่ 6.4.1.3 

หรือไม่ กจิการจะต้องพิจารณาความสมัพันธร์ะหว่าง 

ข6.6.5.1   การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศร่วมกับการเป ล่ียนแปลงในมูลค่าของสัญญาผูกมัดการขาย 

อนัเน่ืองมาจากความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ และ 

ข6.6.5.2   การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของสัญญาผูกมัดการซ้ืออันเน่ืองมาจากความเสี่ยง

เงินตราต่างประเทศ  

ข6.6.6 ในทาํนองเดียวกนั ถ้าในตัวอย่างตามย่อหน้าที่ ข6.6.5 กจิการมีฐานะสทุธเิป็นศูนย์จะพิจารณา

ความสมัพันธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของสญัญาผูกมัดการขายอนัเน่ืองมาจากความ

เสี่ยงเงินตราต่างประเทศและการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของสญัญาผูกมัดการซ้ืออนัเน่ืองมาจาก

ความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ เม่ือมีการพิจารณาว่าเข้าเง่ือนไขข้อกาํหนดเกี่ยวกบัประสทิธผิล

ในการป้องกนัความเสี่ยงตามย่อหน้าที่ 6.4.1.3 หรือไม่ 
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การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงินสดทีก่่อใหเ้กิดฐานะสทุธิ 

 

ข6.6.7 เม่ือกิจการป้องกันความเสี่ยงในกลุ่มของรายการโดยการหักกลบฐานะความเสี่ยง (กล่าวคือ 

ฐานะสุทธิ) การเข้าเง่ือนไขที่จะใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงน้ันขึ้ นอยู่กับประเภทของการ

ป้องกันความเสี่ยง ถ้าเป็นการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม ฐานะสุทธิอาจจะสามารถ

เป็นรายการที่ มีการป้องกันความเสี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นการป้องกันความเสี่ยงใน  

กระแสเงินสด ฐานะสุทธิจะเป็นรายการที่ มีการป้องกันความเสี่ยงได้ถ้าเป็นการป้องกัน      

ความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ และการเลือกกาํหนดฐานะสุทธิเป็นการระบุรอบระยะเวลาที่

รายงานที่รายการที่คาดการณ์ถูกคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน และเป็นการระบุ

ลักษณะโดยทั่วไปและปริมาณของรายการด้วยเช่นกนั 

ข6.6.8 ตัวอย่างเช่น กจิการมีฐานะสทุธิที่ประกอบไปด้วยส่วนท้ายสดุของรายการขายเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศจาํนวน 100 และส่วนท้ายสุดของรายการซ้ือเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจาํนวน 

50 ทั้งรายการขายและซ้ือเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเดียวกนั ในการที่จะระบุฐานะสทุธิ

ที่มีการป้องกนัความเสี่ยงอย่างครอบคลุมน้ัน กจิการต้องกาํหนดในเอกสารแสดงความสมัพันธ์

ของการป้องกนัความเสี่ยงเร่ิมแรกว่ารายการขายเป็นของผลิตภัณฑ ์ก. หรือผลิตภัณฑ ์ข. และ

รายการซ้ือเป็นของเคร่ืองจักรชนิด ก เคร่ืองจักรชนิด ข และวัตถุดิบ ก กิจการยังต้องระบุ

ปริมาณของรายการค้าแยกตามลักษณะโดยทั่วไปของรายการด้วย กิจการระบุในเอกสารว่า

ส่วนท้ายสดุของรายการขายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ที่สกุลเงินตราต่างประเทศจาํนวน 

100) มาจากรายการขายที่คาดการณ์ไว้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจํานวน 70 แรกของ

ผลิตภัณฑ์ ก. และเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจาํนวน 30 แรกของผลิตภัณฑ์ ข. ถ้ารายการ

ขายดังกล่าวถูกคาดการณ์ว่าจะกระทบกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่รายงานที่แตกต่างกัน 

กิจการต้องระบุรอบระยะเวลาที่รายงานดังกล่าวไว้ในเอกสาร ตัวอย่างเช่น เป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศจาํนวน 70 แรกของรายการขายผลิตภัณฑ์ ก. ที่ถูกคาดการณ์ว่าจะกระทบกาํไร

หรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่รายงานแรก และเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจาํนวน 30 แรก

ของรายการขายผลิตภัณฑ ์ข. ที่ถูกคาดการณ์ว่าจะกระทบกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่

รายงานถดัมา นอกจากน้ี กจิการยังต้องระบุในเอกสารว่าส่วนท้ายสดุของรายการซ้ือ (เป็นสกุล

เงินตราต่างประเทศ จาํนวน 150) มาจากรายการซ้ือเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจาํนวน 60 

แรกของเคร่ืองจักรชนิด ก เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจาํนวน 40 แรกของเคร่ืองจักรชนิด ข 

และเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจาํนวน 50 แรกของวัตถุดิบ ก ถ้ารายการซ้ือดังกล่าวถูกคาด

ว่าจะกระทบกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่รายงานที่แตกต่างกัน กิจการต้องระบุรอบ

ระยะเวลาที่รายงานดังกล่าวไว้ในเอกสารแสดงการแยกรายการซ้ือตามรอบระยะเวลาที่รายงาน

ที่ถูกคาดว่าจะกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน (ในทาํนองเดียวกันกับการระบุในเอกสารของ

รายการขาย) ตัวอย่างเช่น รายการที่คาดการณอ์าจถูกระบุว่า 

ข6.6.8.1   เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจํานวน 60 แรกของรายการซ้ือเคร่ืองจักรชนิด ก  

ที่ถูกคาดว่าจะกระทบกําไรหรือขาดทุนตั้ งแต่ในรอบระยะเวลาที่รายงานที่ 3  

เป็นต้นไปอกี 10 รอบระยะเวลาที่รายงาน 
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ข6.6.8.2   เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจํานวน 40 แรกของรายการซ้ือเคร่ืองจักรชนิด ข  

ที่ถูกคาดว่าจะกระทบกําไรหรือขาดทุนตั้ งแต่ในรอบระยะเวลาที่รายงานที่ 4  

เป็นต้นไปอกี 20 รอบระยะเวลาที่รายงาน และ 

ข6.6.8.3   เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจาํนวน 50 แรกของรายการซ้ือวัตถุดิบ ก ที่คาดว่าจะ

ได้รับของในรอบระยะเวลาที่รายงานที่ 3 และจะถูกขาย ซ่ึงทาํให้กระทบกาํไรหรือ

ขาดทุน ในรอบระยะเวลาที่รายงานถดัไป 

การระบุลักษณะโดยทั่วไปของปริมาณของรายการที่คาดการณ์จะรวมถึงมุมมองต่างๆ เช่น 

รปูแบบการเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกนั ถ้าลักษณะโดยทั่วไป

ของรายการดังกล่าวมีรูปแบบการเสื่อมราคาที่แตกต่างกนัไปตามลักษณะการใช้สนิทรัพย์ของ

กจิการ ตัวอย่างเช่น ถ้ากจิการใช้เคร่ืองจักรชนิด ก ในสองกระบวนการผลิตที่ต่างกนัที่เป็นผล

ให้เกิดการเสื่อมราคาแบบเส้นตรงและตามจํานวนหน่วยของการผลิต ตลอดระยะเวลา        

10 รอบระยะเวลาที่รายงาน ตามลาํดับ การจัดทาํเอกสารรายการซ้ือคาดการณ์ของเคร่ืองจักร

ชนิด ก จะถูกแยกปริมาณรายการตามรปูแบบการเสื่อมราคาที่กาํหนด 

ข6.6.9 สาํหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของฐานะสุทธิ จาํนวนที่กาํหนดตามย่อหน้าที่ 

6.5.10 ต้องรวมการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการในฐานะสทุธทิี่มีผลกระทบคล้ายคลึงกนั

กับเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง พร้อมกันกับการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง อย่างไรกต็าม การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการในฐานะ

สุทธิที่มีผลกระทบคล้ายคลึงกันกับเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงจะถูกรับรู้ เม่ือรายการ

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องถูกรับรู้ เช่น เม่ือรายการขายที่คาดการณ์ไว้ถูกรับรู้ เป็นรายได้ ตัวอย่างเช่น 

กจิการมีกลุ่มของรายการขายที่คาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสงูมากในอีก 

9 เดือนข้างหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจาํนวน 100 และกลุ่มของรายการซ้ือที่คาดการณ์

ที่ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากในอีก  18 เดือนข้างหน้าเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศจาํนวน 120 กิจการทาํการป้องกันความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศของฐานะสุทธิ

เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจาํนวน 20 โดยใช้สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็น

สกุลเงินตราต่างประเทศจาํนวน 20 เม่ือมีการกาํหนดจาํนวนที่จะถูกรับรู้ ในสาํรองการป้องกัน

ความเสี่ยงในกระแสเงินสดตามย่อหน้าที่ 6.5.10.1 ถงึ 6.5.10.2 กจิการต้องเปรียบเทยีบ 

ข6.6.9.1    การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

พร้อมกับการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการขายคาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ในระดับสงูมากอนัเน่ืองมาจากความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ 

ข6.6.9.2    การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการซ้ือคาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่

ในระดับสงูมากอนัเน่ืองมาจากความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ 

อย่างไรกต็าม กิจการรับรู้ เพียงจาํนวนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซ้ือขายอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า

จนกระทั่งรายการขายคาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากถูกรับรู้ ใน 

งบการเงินในช่วงเวลาที่ผลกาํไรหรือขาดทุนจากรายการที่คาดการณ์ดังกล่าวถูกรับรู้ (กล่าวคือ 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่าง

การเลือกกาํหนดความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงและการรับรู้รายได้) 

ข6.6.10 ในทํานองเดียวกัน ถ้าในตัวอย่างที่กิจการมีฐานะสุทธิเป็นศูนย์ กิจการต้องเปรียบเทียบ 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการขายคาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสงู

มากอนัเน่ืองมาจากความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ กบัการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการซ้ือ

คาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากอันเน่ืองมาจากความเสี่ยงเงินตรา

ต่างประเทศ อย่างไรกต็าม จาํนวนดังกล่าวจะถูกรับรู้ เม่ือรายการที่คาดการณ์ที่เกี่ยวข้องมีการ

รับรู้ ในงบการเงิน 

 

ส่วนของกลุ่มของรายการทีถู่กเลือกกําหนดเป็นรายการทีมี่การป้องกนัความเสีย่ง 

 

ข6.6.11 ในลักษณะเดียวกันกับที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข6.3.19 ในการเลือกกาํหนดส่วนประกอบลาํดับ

ช้ันของกลุ่มของรายการที่ยังคงอยู่น้ัน จาํเป็นต้องระบุจาํนวนเงินที่กาํหนดไว้ที่เฉพาะเจาะจง

ของกลุ่มของรายการที่ส่วนของส่วนประกอบลาํดับช้ันในการป้องกนัความเสี่ยงถูกกาํหนด 

ข6.6.12 ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงสามารถประกอบด้วยลําดับช้ันจากกลุ่มรายการที่

แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ในการป้องกันความเสี่ยงของฐานะสุทธิของกลุ่มของสินทรัพย์และ

กลุ่มของหน้ีสิน ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงสามารถประกอบด้วยส่วนประกอบ

ลาํดับช้ันของกลุ่มของสนิทรัพย์และส่วนของกลุ่มของหน้ีสนิรวมกนั 

 

การแสดงรายการผลกําไรหรือขาดทุนจากเครือ่งมือที่ใช้ป้องกนัความเสีย่ง 

 

ข6.6.13 ถ้ารายการที่ ได้ รับการป้องกันความเสี่ยงรวมกันเป็นกลุ่มในการป้องกันความเสี่ยงใน      

กระแสเงินสด กรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายการในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นที่แตกต่างกนั การแสดงรายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการป้องกนัความเสี่ยงใน

งบการเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กบักลุ่มของรายการ 

ข6.6.14 ถ้ากลุ่มของรายการไม่มีฐานะความเสี่ยงที่หักกลบกันได้ (ตัวอย่างเช่น กลุ่มของค่าใช้จ่ายใน

สกุลเงินต่างประเทศที่กระทบรายการที่แตกต่างกนัในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

อื่นที่มีการป้องกันความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศไว้) การจัดประเภทใหม่ของผลกาํไรหรือ

ขาดทุนจากเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงจะถูกปันส่วนเข้าเป็นส่วนหน่ึงของรายการที่ถูก

กระทบโดยรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง การปันส่วนน้ีจะมีการปันส่วนอย่างมีระบบและ

สมเหตุสมผล และต้องไม่เป็นผลให้เกดิการเพ่ิมขึ้นในผลกาํไรหรือขาดทุนสทุธจิากเคร่ืองมือที่

ใช้ป้องกนัความเสี่ยงรายการใดรายการหน่ึง 

ข6.6.15 ถ้ากลุ่มของรายการมีฐานะความเสี่ยงที่หักกลบกันได้ (ตัวอย่างเช่น กลุ่มของรายการขายและ

ค่าใช้จ่ายในสกุลเงินตราต่างประเทศถูกป้องกนัความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศร่วมกนั) กจิการ

ต้องแสดงผลกาํไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงเป็นรายการแยกจากกันในงบกาํไร

ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ตัวอย่างเช่น การป้องกันความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ
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ของฐานะความเสี่ยงสุทธิจากรายการขายในสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศจาํนวน 100 และค่าใช้จ่ายในรูปเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

จาํนวน 80 โดยการใช้สัญญาซ้ือขายอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

จาํนวน 20 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากสัญญาซ้ือขายอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าที่ถูกจัดประเภท

ใหม่จากสาํรองการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดไปเป็นกาํไรหรือขาดทุน (เม่ือฐานะสทุธิ

กระทบกาํไรหรือขาดทุน) จะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากจากรายการขายและค่าใช้จ่ายที่มี

การป้องกันความเสี่ยง นอกจากน้ี ถ้ารายการขายเกิดขึ้ นในงวดก่อนที่ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้ น 

รายได้จากการขายจะยังคงวัดมูลค่าด้วยอัตราแลกเปล่ียนทันทีตามมาตรฐานการบัญชี       

ฉบับที่ 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ เม่ือผล

กาํไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก 

เพ่ือให้กําไรหรือขาดทุนสะท้อนถึงผลกระทบของฐานะสุทธิที่ ถูกป้องกันความเสี่ยง และ

ปรับปรุงเข้าเป็นรายการสาํรองการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด เม่ือค่าใช้จ่ายที่ถูก

ป้องกนัความเสี่ยงกระทบกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาถัดมา ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ

ป้องกนัความเสี่ยงที่เคยรับรู้ ในสาํรองการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดจากการขายจะถูก

จัดประเภทใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุน และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากจากรายการที่อยู่ใน

ค่าใช้จ่ายที่ถูกป้องกนัความเสี่ยง โดยจะวัดมูลค่าด้วยอตัราแลกเปล่ียนทนัทตีามมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 21  

ข6.6.16 สาํหรับการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมบางประเภทน้ัน วัตถุประสงค์ของการป้องกัน

ความเสี่ยงไม่ใช่เพ่ือการหักกลบการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยง แต่เป็นการแปลงกระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น 

กจิการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ยของตราสารหน้ีที่มี

อัตราดอกเบี้ ยคงที่โดยการใช้สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ ย วัตถุประสงค์ของการป้องกัน

ความเสี่ยงของกิจการคือการแปลงกระแสเงินสดจากอัตราดอกเบี้ ยคงที่ไปเป็นกระแสเงินสด

จากอัตราดอกเบี้ ยลอยตัว วัตถุประสงค์น้ีถูกสะท้อนในการบัญชีสาํหรับความสมัพันธ์ของการ

ป้องกันความเสี่ยงโดยการรับรู้ดอกเบี้ ยสุทธิจากสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ ยในกาํไรหรือ

ขาดทุนตามเกณฑค์งค้าง ในกรณีของการป้องกนัความเสี่ยงของฐานะสทุธ ิ(ตัวอย่างเช่น ฐานะ

สุทธิของสินทรัพย์ที่มีอัตราดอกเบี้ ยคงที่ และหน้ีสินที่มีอัตราดอกเบี้ ยคงที่) ดอกเบี้ ยคงค้าง

สุทธิน้ีต้องถูกแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

เพ่ือที่จะหลีกเล่ียงการเพ่ิมขึ้นของผลกาํไรหรือขาดทุนสทุธิของตราสารหน่ึงโดยการหักกลบใน

จาํนวนขั้นต้นของรายการน้ัน และรับรู้ เป็นรายการแยกต่างหาก (ตัวอย่างเช่น เพ่ือหลีกเล่ียง

การเพ่ิมขึ้นของดอกเบ้ียรับสุทธิจากสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ ยสัญญาหน่ึงโดยการรับรู้

รายการดอกเบี้ยรับขั้นต้นและดอกเบี้ยจ่ายขั้นต้น) 
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วนัถอืปฏิบติั และการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง (บทที ่7) 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง (หมวดที ่7.2) 

สินทรพัยท์างการเงินถอืไวเ้พือ่คา้ 

ข7.2.1 ณ วันที่เร่ิมต้นใช้แนวปฏบิัติทางการบัญชีคร้ังแรกตามแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี กิจการ

ต้องจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 4.1เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

น้ัน กิจการต้องกําหนดว่าสินทรัพย์ทางการเงินเข้าคํานิยามของการถือไว้เพ่ือค้าหรือไม่       

เม่ือกิจการซ้ือสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน ณ วันแรกที่มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี

ฉบับน้ี 

 

การดอ้ยค่า 

 

ข7.2.2 สาํหรับการปฏบิัติในช่วงเปล่ียนแปลง กจิการต้องหาความเสี่ยงด้านเครดิตโดยประมาณเม่ือมี

การรับรู้ รายการเมื่อเร่ิมแรกโดยพิจารณาข้อมูลที่สมเหตุสมผลและสนับสนุนได้ทั้งหมดที่มีอยู่

โดยปราศจากต้นทุนหรือความพยายามที่สงูเกนิไป กจิการไม่จาํเป็นต้องหาข้อมูลอย่างละเอยีด

ถี่ ถ้วนในการกําหนดว่า ณ วันที่ เปล่ียนแปลงน้ันมีการเพ่ิมขึ้ นของความเสี่ยงด้านเครดิต         

มีนัยสาํคัญตั้งแต่การรับรู้ รายการเมื่อเร่ิมแรกหรือไม่ ถ้ากิจการไม่สามารถทาํการกาํหนดการ

เพ่ิมขึ้ นของความเสี่ยงด้านเครดิตดังกล่าวได้โดยปราศจากต้นทุนหรือความพยายามที่สูง

เกนิไปตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 7.2.15  

ข7.2.3 เพ่ือที่จะกาํหนดค่าเผื่อผลขาดทุนของเคร่ืองมือทางการเงินที่รับรู้ เม่ือเร่ิมแรก (หรือ ภาระ

ผูกพันวงเงินสนิเช่ือ หรือ สญัญาคํา้ประกนัทางการเงินที่กจิการเข้าไปเป็นคู่สญัญา) ก่อนวันแรก 

ที่ มีการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้ งสําหรับการปฏิบัติ ในช่วง

เปล่ียนแปลงและจนกระทั่งการตัดรายการของรายการเหล่าน้ัน กิจการต้องพิจารณาข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องในการกาํหนดหรือประมาณความเสี่ยงด้านเครดิต ณ การรับรู้ รายการเมื่อเร่ิมแรก  

ในการกาํหนดหรือประมาณความเสี่ยงด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรก กิจการอาจพิจารณาข้อมูล

ภายในและข้อมูลภายนอก รวมถึงกลุ่มข้อมูลตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ ข5.5.1 ถึงย่อหน้าที่        

ข5.5.6 

ข7.2.4 กจิการที่มีข้อมูลในอดีตน้อยอาจใช้ข้อมูลจากรายงานภายนอกและข้อมูลสถติิ (ที่อาจจะเกดิขึ้น

เม่ือมีการตัดสินใจที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือไม่) ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน

หรือกลุ่มธุรกจิเดียวกนัสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่เปรียบเทยีบกนัได้ ถ้ามีความเกี่ยวข้องกนั 
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คํานยิาม (ภาคผนวก ก) 

อนุพนัธ ์

ขก.1        ตัวอย่างทางปฏิบัติของอนุพันธ์ คือ สัญญาฟิวเจอร์และสัญญาฟอร์เวิร์ด สัญญาแลกเปล่ียน 

และสญัญาสทิธิเลือก โดยปกติอนุพันธมี์จาํนวนเงินตามสญัญาที่เป็นจาํนวนเงินหน่วยสกุลเงิน 

จาํนวนหุ้น จาํนวนหน่วยของนํา้หนักหรือปริมาณหรือหน่วยอื่นที่ระบุไว้ในสญัญา อย่างไรกต็าม 

ตราสารอนุพันธท์างการเงินไม่ได้กาํหนดให้ผู้ถือหรือผู้ออกที่จะลงทุนหรือได้รับจาํนวนเงินตาม

สัญญา ณ วันเร่ิมต้นของสัญญา ในอีกลักษณะหน่ึงอนุพันธ์สามารถกาํหนดการจ่ายชาํระคงที่

หรือการจ่ายชาํระจาํนวนเงินที่สามารถเปล่ียนแปลง (แต่ไม่ได้เป็นสดัส่วนตามการเปล่ียนแปลง

ของรายการที่ อ้างอิง) ตามผลลัพธ์ของเหตุการณ์ในอนาคตบางอย่างที่ ไม่เกี่ยวข้องกับ     

จํานวนเงินตามสัญญา ตัวอย่างเช่น สัญญาอาจกําหนดการจ่ายชําระคงที่ เป็นจํานวนเงิน          

1,000 หน่วย ถ้าอัตราดอกเบี้ ย LIBOR สาํหรับระยะเวลา 6 เดือน เพ่ิมขึ้ นร้อยละ 1 สัญญา

ดังกล่าว คืออนุพันธ ์แม้ว่าจาํนวนเงินตามสญัญาไม่ได้ระบุไว้ 

ขก.2 คํานิยามของอนุพันธ์ในมาตรฐานการรรายงานทางการเงินฉบับน้ีรวมถึงสัญญาที่จ่ายชําระ   

ด้วยยอดขั้นต้น (gross) โดยส่งมอบรายการที่อ้างอิง (เช่น สัญญาฟอร์เวิร์ดที่ซ้ือตราสารหน้ีอัตรา

คงที่) กจิการอาจมีสญัญาที่จะซ้ือหรือขายรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินที่สามารถจ่ายชาํระ

สุทธิเป็นเงินสดหรือเคร่ืองมือทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงิน 

(เช่น สญัญาที่จะซ้ือหรือขายสนิค้าโภคภัณฑด้์วยราคาคงที่ ณ วันที่ในอนาคต) สญัญาดังกล่าว

อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ยกเว้นสญัญาดังกล่าวซ่ึงทาํขึ้นและ

ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับหรือส่งมอบรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน ตามที่กิจการ

คาดว่าจะซ้ือ ขาย หรือใช้ประโยชน์ อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ให้ถือปฏบิัติตามสญัญาดังกล่าวตามที่กจิการคาดว่าจะซ้ือ ขาย หรือใช้ประโยชน์ ถ้ากจิการได้

ทาํตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 2.5 (ดูย่อหน้าที่ 2.4 ถงึย่อหน้าที่ 2.7) 

ขก.3 ลักษณะหน่ึงในหลายลักษณะของการนิยามของอนุพันธ์คือ อนุพันธ์มีการจ่ายเงินลงทุนสุทธิ

เม่ือเร่ิมแรกด้วยจาํนวนที่เลก็น้อยเม่ือเทียบกับสัญญาประเภทอื่นซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงของ

มูลค่าในลักษณะเดียวกนัต่อการเปล่ียนแปลงของปัจจัยตลาด สญัญาสทิธเิลือกเข้าคาํนิยามน้ัน 

เน่ืองจากส่วนเกินมีจาํนวนน้อยกว่าเงินลงทุนเพ่ือให้ได้เคร่ืองมือทางการเงินที่อ้างอิงสาํหรับ

เช่ือมโยงกับสิทธิเลือก การแลกเปล่ียนสกุลเงินที่กาํหนดให้มีการแลกเปล่ียนเม่ือเร่ิมแรกของ

สกุลเงินที่แตกต่างด้วยมูลค่ายุติธรรมที่เท่ากันเข้าคาํนิยามน้ัน เน่ืองจากการแลกเปล่ียนน้ันมี

การจ่ายเงินลงทุนสทุธเิม่ือเร่ิมแรกด้วยจาํนวนศูนย์ 

ขก.4 การซ้ือหรือการขายตามวิธีปกติก่อให้เกิดภาระผูกพันในราคาคงที่ระหว่างวันซ้ือขายและ 

วันจ่ายชาํระซ่ึงเข้าคาํนิยามของอนุพันธ์ อย่างไรกต็าม ภาระผูกพันน้ันไม่ได้รับรู้ เป็นตราสาร

อนุพันธท์างการเงิน เน่ืองจากมีระยะเวลาสั้น ในการน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

ได้ให้วิธีทางบัญชีพิเศษสาํหรับสญัญาตามวิธีปฏบิัติดังกล่าว (ดูย่อหน้าที่ 3.1.2 และ ข3.1.3 

ถงึ ข3.1.6) 
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ขก.5 คาํนิยามของอนุพันธ์อ้างอิงตัวแปรที่ไม่ใช่ทางการเงินซ่ึงไม่เฉพาะเจาะจงกับคู่สญัญา ตัวแปร

เหล่าน้ีรวมถึงดัชนีของผลขาดทุนจากแผ่นดินไหวในเขตประเทศเฉพาะ และดัชนีของอุณหภมิู

ในเขตเมืองหลวงเฉพาะ ตัวแปรที่ไม่ใช่ทางการเงินเฉพาะเจาะจงกบัคู่สญัญารวมถึงการเกดิขึ้น

หรือไม่เกิดขึ้ นของไฟไหม้ที่ทาํให้เกิดความเสียหายหรือทาํลายสินทรัพย์ของคู่สัญญาน้ัน      

การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ทางการเงินเป็นเฉพาะเจาะจงกับ

เจ้าของ ถ้ามูลค่ายุติธรรมน้ันสะท้อนไม่เพียงแค่การเปล่ียนแปลงในราคาตลาดสําหรับ

สนิทรัพย์ดังกล่าว (ตัวแปรทางการเงิน) แต่ยังสะท้อนเง่ือนไขของสนิทรัพย์ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ที่ถอืไว้โดยเฉพาะเจาะจง (ตัวแปรที่ไม่ใช่ทางการเงิน) ตัวอย่างเช่น ถ้าการคํา้ประกนัของมูลค่า

คงเหลือของรถยนต์ที่ เฉพาะเจาะจงมีฐานะเปิดจากผู้คํ้าประกัน ต่อความเสี่ ยงของ             

การเปล่ียนแปลงในเง่ือนไขทางกายภาพของรถยนต์ การเปล่ียนแปลงในมูลค่าคงเหลือเป็น

เฉพาะเจาะจงกบัเจ้าของรถยนต์ 

 

สินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงินทีถ่อืไวเ้พือ่คา้ 

 

ขก.6 โดยทั่วไป การค้าสะท้อนถึงการซ้ือและขายที่มีสภาพคล่องและบ่อย และเคร่ืองมือทางการเงิน

ที่ถือไว้เพ่ือค้าโดยทั่วไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดกาํไรจากความผันผวนระยะสั้นในราคา

หรือกาํไรของตัวแทนจาํหน่าย 

ขก.7 หน้ีสนิทางการเงินที่ถอืไว้เพ่ือค้า รวมถงึ 

ขก.7.1 หน้ีสนิอนุพันธท์ี่ไม่ได้สาํหรับเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง 

ขก.7.2 ภาระผูกพันในการส่งมอบสินทรัพย์ทางการเงินที่ กู้ยืมโดยผู้ขายระยะเวลาสั้น 

(กล่าวคือ กิจการที่ขายสินทรัพย์ทางการเงินที่กิจการกู้ยืมมา และยังไม่ได้เป็น

เจ้าของ) 

ขก.7.3 หน้ีสินทางการเงินที่เกิดขึ้ นด้วยความตั้งใจที่จะซ้ือกลับคืนในระยะเวลาอันใกล้ 

(เช่น ตราสารหน้ีที่มีการเสนอซ่ึงผู้ออกอาจซ้ือกลับคืนในระยะเวลาอันใกล้ขึ้ นอยู่

กบัการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม) และ 

ขก.7.4 หน้ีสินทางการเงินที่เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินที่ระบุได้ซ่ึงมี

การจัดการร่วมกัน และมีหลักฐานของรูปแบบล่าสุดในลักษณะการทํากําไร 

ในระยะเวลาสั้น 

ขก.8 ข้อเทจ็จริงที่ว่าหน้ีสนิใช้เป็นเงินทุนในกจิกรรมเพ่ือค้าไม่เป็นหน้ีสนิที่ถอืไว้เพ่ือค้าในตัวเอง 
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ภาคผนวก ค 

แนวทางปฏิบติั เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มูล 

 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นสว่นหนึง่ของแนวปฏิบติัทางการบญัชฉีบบัน้ี 
 

 

ประเภทของเครือ่งมือทางการเงินและระดบัของการเปิดเผยขอ้มูล (ย่อหนา้ที ่8.1) 

ค1 ย่อหน้าที่ 8.1 กาํหนดให้กจิการจัดกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินเป็นประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกบั

ลักษณะของข้อมูลที่เปิดเผย และคาํนึงถึงลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวด้วย ประเภท

ของเคร่ืองมือทางการเงินที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 8.1 ถูกกาํหนดขึ้นโดยกจิการ ดังน้ันจึงแตกต่างจาก

ประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินตามที่กาํหนดในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี (ซ่ึงกาํหนด

วิธกีารวัดมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินและวิธกีารรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม) 

ค2 ในการกาํหนดประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน กจิการต้องดาํเนินการต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย 

ค2.1 แยกเคร่ืองมือที่ วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายออกจากเคร่ืองมือที่ วัดมูลค่า       

ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ค2.2 แยกเคร่ืองมือทางการเงินที่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตของแนวปฏิบัติทางการบัญชี

ฉบับน้ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินอกีประเภทหน่ึง 

ค3 ภายใต้สถานการณห์น่ึงๆ กจิการจะเป็นผู้ตัดสนิใจถงึความละเอยีดของข้อมูลที่ให้ เพ่ือให้เป็นไป

ตามข้อกาํหนดของแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี และการให้ความสาํคัญในข้อกาํหนดแต่ละเร่ือง 

รวมทั้งวิธีการจัดกลุ่มข้อมูลทั้งหมดในการนําเสนอภาพรวมของข้อมูลน้ัน เพ่ีอไม่ให้มีการรวม

ข้อมูลที่มีลักษณะแตกต่างกนัไว้ด้วยกนั ดังน้ัน จึงจาํเป็นต้องหาจุดสมดุลระหว่างงบการเงินที่อาจ

นาํเสนอข้อมูลละเอียดเกินความจาํเป็นซ่ึงไม่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินกับงบการเงินที่อาจ

นาํเสนอข้อมูลไม่ชัดเจนเพราะสรุปรวมข้อมูลมากเกนิไป เช่น กจิการต้องไม่ทาํให้ข้อมูลสาํคัญมี

ความคลุมเครือ โดยการนาํข้อมูลดังกล่าวไปรวมไว้กับข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่มีนัยสาํคัญ ในทาํนอง

เดียวกนักจิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่สรุปภาพรวมมากเกนิไป ที่จะปิดบังความแตกต่างที่สาํคัญ

ระหว่างรายการแต่ละรายการหรือระหว่างความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 การเปิดเผยขอ้มูลอ่ืน - นโยบายการบญัชี (ย่อหนา้ที ่8.16) 

 

ค4 ย่อหน้าที่ 8.16 กาํหนดให้เปิดเผยเกณฑใ์นการวัดมูลค่าเกณฑใ์ดเกณฑห์น่ึง (หรือหลายเกณฑ)์ 

ที่ใช้ในการจัดทาํงบการเงิน และนโยบายการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องต่อความเข้าใจในงบการเงิน 

ข้อมูลที่ควรเปิดเผยสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินอาจรวมถงึรายการต่อไปน้ี 

ค4.1 สาํหรับหน้ีสินทางการเงินที่กําหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือ

ขาดทุน ให้เปิดเผย 
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ค4.1.1 ลักษณะของหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงกิจการกาํหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

ค4.1.2 เกณฑ์ที่ใช้ในการกําหนดหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวในการรับรู้ รายการ 

เม่ือเร่ิมแรก และ 

ค4.1.3 วิธทีี่กจิการได้ปฏบิัติอย่างไรเพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไขในย่อหน้าที่ 4.2.2  

ค4.1ก สาํหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่กาํหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน ให้เปิดเผย 

ค4.1ก.1 ลักษณะของสินทรัพย์ทางการเงิน ซ่ึงกิจการกาํหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน และ 

ค4.1ก.2 วิธทีี่กจิการได้ปฏบิัติอย่างไรเพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไขในย่อหน้าที่ 4.1.8  

ค4.2 ในการซ้ือหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ กิจการรับรู้หรือตัดรายการ 

ในวันซ้ือขาย (trade date) หรือวันชาํระ (settlement date) (ดูย่อหน้าที่ 3.1.2) 

ค4.3 วิธีการกาํหนดผลกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละประเภท 

(ดูย่อหน้าที่ 8.15.1) เช่น ผลกาํไรสทุธหิรือขาดทุนสทุธทิี่เกดิจากรายการที่แสดงด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน ได้รวมดอกเบี้ ยรับหรือรายได้เงินปันผล 

ด้วยหรือไม่ 

นอกจากน้ี ย่อหน้าที่ 122 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 

กําหนดให้กิจการเปิดเผยไว้ในหัวข้อนโยบายการบัญชีที่ ส ําคัญหรือในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินอื่นเกี่ยวกบัการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารซ่ึงแตกต่างไปจากประมาณการที่เกี่ยวข้องที่

ผู้บริหารจัดทาํขึ้ นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกิจการไปถือปฏิบัติและมี

ผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อจาํนวนเงินของรายการที่รับรู้ ในงบการเงิน   

 

ลกัษณะและระดบัของความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากเครื่องมือทางการเงิน (ย่อหนา้ที่ 8.25 ถึง 

8.35) 

 

ค5 การเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 8.25 ถึง 8.35 ต้องเปิดเผยในงบการเงินหรือ 

มีการอ้างอิงไปยังข้อมูลดังกล่าวในรายงานอื่น เช่น การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ

หรือรายงานความเสี่ยงซ่ึงผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าถึงได้ภายใต้เง่ือนไขและช่วงเวลาเดียวกับ 

งบการเงิน งบการเงินที่ไม่มีการอ้างองิไปยังข้อมูลดังกล่าวถอืเป็นงบการเงินที่ไม่สมบูรณ ์

 

 การเปิดเผยขอ้มูลเชิงปริมาณ (ย่อหนา้ที ่8.28) 

ค6 ย่อหน้าที่ 8.28.1 กาํหนดให้เปิดเผยข้อมูลสรุปเชิงปริมาณเกี่ยวกับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงของ

กจิการ โดยจัดทาํขึ้นจากข้อมูลที่เสนอเป็นการภายในแก่ผู้บริหารสาํคัญของกจิการ หากกจิการใช้

วิธีในการบริหารฐานะเปิดต่อความเสี่ยงหลายวิธี กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลโดยใช้วิธีใดวิธีหน่ึง

หรือหลายวิธร่ีวมกนัซ่ึงให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจและข้อมูลที่น่าเช่ือถือที่สดุ มาตรฐาน
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การบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ

ขอ้ผิดพลาด ได้อธบิายความเกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจและความน่าเช่ือถอืของข้อมูล 

ค7 ย่อหน้าที่ 8.28.3 กาํหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการกระจุกตัวของความเสี่ยง การกระจุกตัว

ของความเสี่ยงเกดิขึ้นจากเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกนัและได้รับผลกระทบที่

คล้ายคลึงกันจากการเปล่ียนแปลงในสภาวะทางเศรษฐกจิหรือสถานการณ์อื่นๆ การระบุถึงการ

กระจุกตัวของความเสี่ยงต้องอาศัยการใช้ดุลยพินิจในการตัดสนิใจ โดยพิจารณาจากสถานการณ์

ต่างๆ ของกิจการ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระจุกตัวของความเสี่ยงต้องรวมถึงรายการ

ต่อไปน้ี 

ค7.1 คาํอธบิายเกี่ยวกบัวิธกีารที่ฝ่ายบริหารใช้กาํหนดการกระจุกตัวของความเสี่ยง 

ค7.2 คําอธิบายเกี่ยวกับลักษณะร่วมซ่ึงเป็นตัวกําหนดการกระจุกตัวแต่ละประเภท        

(เช่น คู่สญัญา เขตทางภมิูศาสตร์ สกุลเงิน หรือตลาด) และ 

ค7.3 จาํนวนเงินของฐานะเปิดต่อความเสี่ยง ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมดที่มี

ลักษณะดังกล่าวร่วมกนั  

 

 แนวปฏิบติัการบริหารความเสีย่งดา้นเครดิต (ย่อหนา้ที ่8.29ฉ ถงึ 8.29ช) 

ค7ก ย่อหน้าที่ 8.29ฉ.2 กาํหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีให้คํานิยามของการผิดสัญญาสาํหรับ

เคร่ืองมือทางการเงินที่แตกต่างกันของกิจการ และเหตุผลในการเลือกใช้คํานิยามเหล่าน้ัน     

การพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นตลอดอายุที่ควรรับรู้ ซ่ึงขึ้นอยู่กบัความเสี่ยง

ของการผิดสญัญาที่เกดิขึ้นตั้งแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกที่เพ่ิมขึ้นตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 

5.5.10 หรือไม่ ข้อมูลเกี่ยวกับคาํนิยามของการผิดสัญญาของกิจการจะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงิน

เข้าใจวิธีที่กิจการถือปฏิบัติเกี่ยวกับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นตามที่กาํหนดใน     

แนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี อย่างไร ซ่ึงอาจรวมถงึ 

ค7ก.1 ปัจจัยเชิงคุณภาพและปัจจัยเชิงปริมาณที่ใช้พิจารณาคาํนิยามของการผดิสญัญา 

ค7ก.2 การใช้คาํนิยามที่แตกต่างกนักบัประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินที่แตกต่างกนั และ 

ค7ก.3 ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราการแก้ไขปัญหา (กล่าวคือ จาํนวนของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ที่จะกลับสู่สถานะปกติ) หลังจากการผดิสญัญาสาํหรับสนิทรัพย์ทางการเงิน  

ค7ข เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินนโยบายการปรับโครงสร้างและการเปล่ียนแปลงของ

นโยบายของกิจการ ย่อหน้าที่ 8.29ฉ.6.2 กาํหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกิจการติดตาม

อย่างไรว่าค่าเผื่อผลขาดทุนของสนิทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยในอดีตตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 

8.29ฉ.6.1 มีการวัดมูลค่าในภายหลังให้มีจํานวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า 

จะเกิดขึ้ นตลอดอายุตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 5.5.4 ข้อมูลเชิงปริมาณจะช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูล         

เข้าใจความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินที่เพ่ิมขึ้นในภายหลัง ซ่ึงอาจรวมถึงข้อมูล

เกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินที่เปล่ียนแปลงไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 8.29ฉ.6.1 ที่กลับไป 

วัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยจาํนวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอด

อายุ (กล่าวคือ อตัราการเสื่อมค่า) 
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ค7ค ย่อหน้าที่ 8.29ช.1 กาํหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัเกณฑพ้ื์นฐานของปัจจัยนาํเข้าและข้อสมมติ

และเทคนิคการประมาณการที่ใช้ที่ถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี      

ข้อสมมติและปัจจัยนาํเข้าของกิจการที่ใช้วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นหรือ

พิจารณาระดับการเพ่ิมขึ้ นของความเสี่ยงด้านเครดิตตั้ งแต่การรับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรก           

อาจรวมถึงข้อมูลที่ภายในในอดีตหรือรายงานการจัดอนัดับและข้อสมมติเกี่ยวกบัอายุที่คาดการณ์

ของเคร่ืองมือทางการเงินและจังหวะเวลาในการจาํหน่ายหลักประกนั  

  

 การเปลีย่นแปลงในค่าเผือ่ผลขาดทุน (ย่อหนา้ที ่8.29ซ) 

 

ค7ง กิจการต้องอธิบายเหตุผลสาํหรับการเปล่ียนแปลงในค่าเผื่อผลขาดทุนในระหว่างรอบระยะเวลา

รายงานตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 8.29ซ นอกจากน้ี กจิการต้องกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนจาก

ยอดคงเหลือต้นงวดไปยังยอดคงเหลือปลายงวด ซ่ึงอาจจาํเป็นต้องอธิบายการเปล่ียนแปลง

ดังกล่าวด้วย คําอธิบายน้ันอาจรวมถึงการวิเคราะห์เหตุผลของการเปล่ียนแปลงในค่าเผื่อ 

ผลขาดทุนในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน รวมถงึ 

ข7ง.1 องค์ประกอบของกลุ่ม 

ข7ง.2 ปริมาณของเคร่ืองมือทางการเงินที่ซ้ือหรือได้มา และ 

ข7ง.3 ความรนุแรงของผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 

ค7จ สาํหรับภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือและสัญญาคํ้าประกันทางการเงิน ค่าเผื่อผลขาดทุนรับรู้ เป็น

ประมาณการหน้ีสิน กิจการควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในค่าเผื่อผลขาดทุน

สาํหรับสนิทรัพย์ทางการเงินแยกจากภาระผูกพันวงเงินสนิเช่ือและสัญญาคํา้ประกนัทางการเงิน

เหล่าน้ัน อย่างไรกต็าม หากเคร่ืองมือทางการเงินรวมทั้งเงินให้สินเช่ือ (กล่าวคือ สินทรัพย์    

ทางการเงิน) และภาระผูกพันที่ยังไม่ได้เบิกใช้ (กล่าวคือ ภาระผูกพันวงเงินสนิเช่ือ) และกจิการ    

ไม่สามารถระบุแยกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นขององค์ประกอบของภาระผูกพัน

วงเงินสนิเช่ือจากองค์ประกอบของสนิทรัพย์ทางการเงินเหล่าน้ัน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า

จะเกิดขึ้ นของภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือควรรับรู้พร้อมกับค่าเผื่อผลขาดทุนสาํหรับสินทรัพย์    

ทางการเงิน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นที่ เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของ

สนิทรัพย์ทางการเงิน ควรรับรู้ เป็นประมาณการหน้ีสนิ 

 

  หลกัประกนั (ย่อหนา้ที ่8.29ฎ) 

 

ค7ฉ ย่อหน้าที่ 8.29ฎ กําหนดให้เปิดเผยข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผลกระทบของ

หลักประกนัและการปรับเครดิตให้ดีขึ้นด้านอื่นๆ ที่มีต่อจาํนวนเงินของผลขาดทุนด้านเครดิตที่

คาดว่าจะเกิดขึ้ น กิจการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของหลักประกันและ      

การปรับเครดิตให้ดีขึ้ นด้านอื่นๆ และไม่ต้องแสดงมูลค่าที่แท้จริงของหลักประกันซ่ึงรวมอยู่ 

ในการคาํนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้น (กล่าวคือ ผลขาดทุนที่อาจจะเกดิขึ้นเม่ือ

ผดิสญัญา) 
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ค7ช คาํอธิบายเชิงพรรณนาเกี่ยวกับหลักประกันและผลกระทบของหลักประกันที่มีต่อจาํนวนเงิน 

ของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้น ซ่ึงรวมถงึข้อมูลต่อไปน้ี 

ค7ช.1 ประเภทหลักของหลักประกันที่ถือครองไว้และการปรับเครดิตให้ดีขึ้ นด้านอื่นๆ 

(ตัวอย่างเช่น การคํา้ประกนัในภายหลัง อนุพันธด้์านเครดิต และข้อตกลงหักกลบ ซ่ึงไม่

เข้าเง่ือนไขของการหักกลบตามที่ กําหนดในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่  32            

เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน) 

ค7ช.2 ปริมาณของหลักประกันที่ถือครองไว้และการปรับเครดิตให้ดีขึ้ นด้านอื่นๆ และ

ความสาํคัญของหลักประกนัในแง่ของค่าเผื่อผลขาดทุน 

ค7ช.3 นโยบายและกระบวนการในการประเมินมูลค่าและการบริหารหลักประกัน และ 

การปรับเครดิตให้ดีขึ้นด้านอื่นๆ  

ค7ช.4 ประเภทหลักของคู่สญัญาที่มีต่อหลักประกนัและการปรับเครดิตให้ดีขึ้นด้านอื่นๆ และ

มีต่อความน่าเช่ือถอืทางเครดิตของคู่สญัญาเหล่าน้ัน และ 

ค7ช.5 ข้อมูลเกี่ยวกับการกระจุกตัวของความเสี่ยงภายในขอบเขตของหลักประกันและ 

การปรับเครดิตให้ดีขึ้นด้านอื่นๆ 

  

 ฐานะเปิดต่อความเสีย่งดา้นเครดิต (ย่อหนา้ที ่8.29ฐ ถงึ 8.29ฑ) 

 

ค7ซ ย่อหน้าที่ 8.29ฐ กาํหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตและ 

การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสาํคัญของกิจการ ณ วันที่รายงาน การกระจุกตัว

ของความเสี่ยงด้านเครดิตจะเกดิเม่ือคู่สญัญาจาํนวนมากตั้งอยู่ในเขตทางภมิูศาสตร์ที่คล้ายคลึงกัน

หรือมีความเกี่ยวข้องในกจิกรรมที่คล้ายคลึงกนัและมีลักษณะเชิงเศรษฐกจิที่คล้ายคลึงกนั ซ่ึงเป็น

สาเหตุให้ความสามารถในการบรรลุภาระผูกพันตามสัญญาของคู่สัญญาถูกกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงในสภาพเศรษฐกิจหรือเง่ือนไขอื่นที่คล้ายคลึงกัน กิจการควรให้ข้อมูลเพ่ือให้ผู้ใช้

งบการเงินสามารถเข้าใจว่ากลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงอาจส่งผล

กระทบต่อกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินน้ันในสัดส่วนที่มากหรือไม่ เช่น การกระจุกตัวต่อ   

ความเสี่ยงใดความเสี่ยงหน่ึงเป็นพิเศษ ตัวอย่างน้ีรวมถึง การกระจุกตัวของกลุ่มสนิเช่ือต่อมูลค่า

หลักประกัน การกระจุกตัวตามลักษณะภูมิศาสตร์ การกระจุกตัวตามอุตสาหกรรม หรือการ

กระจุกตัวตามประเภทผู้ออกตราสาร 

ค7ฌ จาํนวนของระดับการจัดอนัดบัความเสี่ยงด้านเครดิตที่ใช้เปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 

8.29ฐ ต้องสอดคล้องกับจาํนวนที่กิจการรายงานต่อผู้บริหารสาํคัญสาํหรับวัตถุประสงค์ในการ

บริหารความเสี่ยงด้านเครดิต กจิการต้องให้ข้อมูลการวิเคราะห์สถานะของสนิทรัพย์ทางการเงิน

ค้างชาํระ หากข้อมูลเกี่ยวกบัการค้างชาํระเป็นข้อมูลของผู้กู้เฉพาะรายเท่าน้ันและกจิการใช้ข้อมูล

ดังกล่าวในการประเมินการเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยสาํคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตตั้งแต่การรับรู้

รายการเม่ือเร่ิมแรกตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 5.5.12  
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ค7ญ เม่ือกิจการวัดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นแบบเป็นกลุ่ม กิจการอาจไม่สามารถ       

ปันส่วนมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสนิทรัพย์ทางการเงินหรือฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต

ของภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือและสัญญาคํ้าประกันทางการเงินแต่ละรายการไปยังระดับการ     

จัดอนัดับความเสี่ยงด้านเครดิตที่รับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นตลอดอายุ ในกรณี

ดังกล่าวกิจการควรถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 8.29ฐ สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน

เหล่าน้ันที่สามารถปันส่วนตามระดับการจัดอนัดับความเสี่ยงด้านเครดิตได้โดยตรงและเปิดเผย

แยกต่างหากถึงมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของเคร่ืองมือทางการเงินที่วัดผลขาดทุนด้านเครดิตที่    

คาดว่าจะเกดิขึ้นตลอดอายุแบบเป็นกลุ่ม 

 

 ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสีย่งดา้นเครดิต (ย่อหนา้ที ่8.30.1) 

 

ค8 ย่อหน้าที่ 8.29ฎ.1 และ 8.30.1 กาํหนดให้เปิดเผยจาํนวนเงินซ่ึงเป็นตัวแทนที่ดีที่สดุของฐานะ

เปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของกิจการ สาํหรับสินทรัพย์ทางการเงินให้เปิดเผยมูลค่า  

ตามบัญชีขั้นต้น ซ่ึงเป็นมูลค่าสทุธจิากรายการต่อไปน้ี 

ค8.1 จํานวนที่หักกลบตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดง

รายการเคร่ืองมือทางการเงิน และ 

ค8.2 ค่าเผื่อผลขาดทุนที่รับรู้ตามที่กาํหนดในแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี  

ค9 ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างของกิจกรรมซ่ึงทาํให้เกิดความเสี่ยงด้านเครดิต และฐานะเปิดสูงสุดต่อ   

ความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่จาํกดัเพียงกรณต่ีอไปน้ี 

ค9.1 การให้สินเช่ือแก่ลูกค้า และการฝากเงินกับกิจการอื่น ในกรณีน้ีฐานะเปิดสูงสุดต่อ

ความเสี่ยงด้านเครดิตคือมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

ค9.2 การทาํสญัญาอนุพันธ์ เช่น สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ สญัญาแลกเปล่ียน

อัตราดอกเบี้ ยและอนุพันธ์ด้านเครดิต หากสินทรัพย์ที่เกิดขึ้ นวัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ฐานะเปิดสงูสดุต่อความเสี่ยงด้านเครดิต ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจะ

เท่ากบัมูลค่าตามบัญชี 

ค9.3 การให้คํ้าประกันทางการเงิน ในกรณีน้ีฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต       

คือมูลค่าสงูสดุที่กจิการอาจต้องจ่ายหากการคํา้ประกนัดังกล่าวมีผลให้กจิการต้องชาํระ 

ซ่ึงอาจจะมีมูลค่าสงูกว่ามูลค่าที่กจิการรับรู้ เป็นหน้ีสนิอย่างมีนัยสาํคัญ)  

ค9.4 การมีภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือซ่ึงไม่สามารถยกเลิกได้ตลอดอายุของสัญญาหรือ

สามารถยกเลิกได้เฉพาะกรณีที่เกิดการเปล่ียนแปลงในทางลบอย่างมีสาระสาํคัญ    

หากผู้ออกสัญญาดังกล่าวไม่สามารถชาํระยอดสุทธิตามภาระผูกพันวงเงินสนิเช่ือเป็น

เงินสดหรือเคร่ืองมือทางการเงินอื่น ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต         

คือ มูลค่าเต็มตามภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือ เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนว่าวงเงิน

สินเช่ือที่ยังไม่ได้ใช้ จะถูกนาํมาใช้ในอนาคตหรือไม่ ดังน้ัน มูลค่าที่เปิดเผยดังกล่าว

อาจสงูกว่ามูลค่าที่ได้รับรู้ เป็นหน้ีสนิอย่างมีนัยสาํคัญ 
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การเปิดเผยขอ้มูลเชิงปริมาณของความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง (ย่อหนา้ที่ 8.28.1 8.32.1 

และ 8.32.2) 

 

ค9ก ตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 8.28.1 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลสรุปเชิงปริมาณเกี่ยวกบัฐานะเปิด 

ต่อความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกิจการ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่เสนอเป็นการภายในให้แก่

ผู้บริหารสาํคัญของกิจการ กิจการต้องอธิบายวิธีในการกาํหนดข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่กระแส 

เงินสดออก (หรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่น) ให้เปิดเผยข้อมูลอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี 

ค9ก.1 เหตุการณท์ี่มีนัยสาํคัญที่เกดิขึ้นก่อนที่ระบุไว้ในข้อมูล หรือ 

ค9ข.2 เกิดผลต่างอย่างมีนัยสาํคัญจากที่ระบุไว้ในข้อมูล (เช่น อนุพันธ์ที่รวมอยู่ในข้อมูลของ

การชาํระแบบยอดสทุธ ิในขณะที่คู่สญัญามีสทิธจิะเลือกชาํระทั้งจาํนวน) 

กิจการต้องแสดงข้อเทจ็จริงและให้ข้อมูลเชิงปริมาณที่ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินของกิจการสามารถ

ประเมินระดับของความเสี่ยงได้ เว้นแต่ข้อมูลดังกล่าวจะรวมอยู่ในการวิเคราะห์ระยะเวลาครบ

กาํหนดตามสญัญาตามย่อหน้าที่ 8.32.1 หรือ 8.32.2 

ค10  ในการจัดทาํการวิเคราะห์ระยะเวลาครบกาํหนดตามย่อหน้าที่ 8.32.1 และ 8.32.2 กิจการใช้ 

ดุลยพินิจในการกาํหนดช่วงเวลาของการวิเคราะห์ที่เหมาะสม เช่น กจิการอาจกาํหนดให้ช่วงเวลา

ต่อไปน้ีเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม 

ค10.1 ไม่เกนิ 1 เดือน 

ค10.2 มากกว่า 1 เดอืน แต่ไม่เกนิ 3 เดือน 

ค10.3 มากกว่า 3 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี และ 

ค10ก ในการปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 8.32.1 และ 8.32.2 กิจการต้องไม่แยกอนุพันธ์แฝงออกจาก

เคร่ืองมือทางการเงินแบบผสม (แบบรวม) สาํหรับเคร่ืองมือดังกล่าวกิจการต้องปฏิบัติตาม

ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 8.32.1 

ค10ข ย่อหน้าที่ 8.32.2 กาํหนดให้กิจการต้องเปิดเผยการวิเคราะห์ระยะเวลาครบกาํหนดเชิงปริมาณ 

สาํหรับหน้ีสินทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์โดยให้แสดงระยะเวลาครบกาํหนดคงเหลือตามสัญญา 

หากมีความจาํเป็นในการทาํความเข้าใจจังหวะเวลาของกระแสเงินสด เช่นกรณดีังต่อไปน้ี 

ค10ข.1 สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ยที่มีระยะเวลาครบกาํหนดคงเหลือ 5 ปี ในการป้องกนั

ความเสี่ยงในกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินที่มีอัตรา

ผนัแปร 

ค10ข.2 ภาระผูกพันวงเงินสนิเช่ือทั้งหมด 

ค10ค ย่อหน้าที่ 8.32.1 และ 8.32.2 กาํหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลการวิเคราะห์ระยะเวลาครบ

กาํหนดสาํหรับหน้ีสนิทางการเงิน ซ่ึงต้องแสดงระยะเวลาครบกาํหนดคงเหลือตามสญัญาสาํหรับ

หน้ีสนิทางการเงินบางประเภท โดยเปิดเผยข้อมูลดังน้ี 

ค10ค.1 หากคู่สัญญามีทางเลือกว่าจะชาํระเงินเม่ือใด หน้ีสินทางการเงินจะถูกปันส่วนไปยัง

ช่วงเวลาที่เร็วที่สุดที่กิจการอาจถูกเรียกให้ชําระ ตัวอย่างเช่น หน้ีสินทางการเงินซ่ึง
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กจิการอาจถูกเรียกให้ชาํระเมื่อทวงถาม (เช่น เงินฝากกระแสรายวัน) ซ่ึงเป็นช่วงเวลา

ที่เรว็ที่สดุที่กจิการอาจถูกเรียกให้ชาํระ 

ค10ค.2 หากกิจการตกลงที่จะชาํระเงินเป็นรายงวด เงินรายงวดจะถูกปันส่วนไปยังช่วงเวลา 

ที่เรว็ที่สดุที่กจิการอาจถูกเรียกให้ชาํระ เช่น ภาระผูกพันวงเงินสนิเช่ือที่ยังไม่ได้เบิกใช้ 

ซ่ึงจะถอืเป็นช่วงเวลาที่เรว็ที่สดุที่เงินน้ันสามารถถูกเบิกใช้ได้ 

ค10ค.3 สาํหรับสญัญาคํา้ประกนัทางการเงิน มูลค่าสงูสดุของการคํา้ประกนัจะถูกปันส่วนไปยัง

ช่วงเวลาที่เรว็ที่สดุที่สามารถเรียกให้ชาํระได้ 

ค10ง จํานวนเงินตามสัญญาที่ ต้องเปิดเผยในการวิเคราะห์ระยะเวลาครบกําหนดตามที่กําหนด         

ในย่อหน้าที่ 8.32.1 และ 8.32.2 ต้องเป็นกระแสเงินสดตามสญัญาที่ไม่คิดลด เช่น 

ค10ง.1  ภาระผูกพันตามสญัญาเช่าการเงินทั้งจาํนวน (ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน) 

ค10ง.2  ราคาขั้นต้นซ่ึงระบุในข้อตกลงฟอร์เวิร์ดที่จะซ้ือสนิทรัพย์ทางการเงินด้วยเงินสด 

ค10ง.3  มูลค่าสทุธิของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ ย ที่จ่ายด้วยอตัราดอกเบี้ ยลอยตัว หรือ

รับด้วยอตัราดอกเบี้ยคงที่ ซ่ึงจ่ายชาํระด้วยกระแสเงินสดสทุธ ิ

ค10ง.4  จาํนวนเงินตามสญัญาที่จะต้องถูกแลกเปล่ียนตามเคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นอนุพันธ ์

(เช่น สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน) ซ่ึงจะต้องจ่ายชําระด้วยกระแสเงินสดขั้นต้น 

ทั้งจาํนวน และ 

ค10ง.5  มูลค่าขั้นต้นของภาระผูกพันวงเงินสนิเช่ือ 

กระแสเงินสดที่ไม่คิดลดแตกต่างจากมูลค่าที่ปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน เน่ืองจากมูลค่า 

ที่นําเสนอในงบแสดงฐานะการเงินคาํนวณตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด กรณีที่มูลค่าที่ต้องชาํระ 

ไม่คงที่ มูลค่าที่ต้องเปิดเผยจะถูกกาํหนดโดยอ้างองิจากเงื่อนไขที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน เช่น ในกรณีที่มูลค่าที่ต้องชําระผันแปรตามการเปล่ียนแปลงของดัชนีตัวใดตัวหน่ึง 

กิจการต้องเปิดเผยมูลค่าดังกล่าวโดยอ้างอิงจากระดับของดัชนีน้ัน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา

รายงาน 

ค10จ ย่อหน้าที่ 8.32.3 กาํหนดให้กิจการอธิบายวิธีการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องซ่ึงมีอยู่ 

เป็นปกติวิสยัของรายการซ่ึงเปิดเผยอยู่ในการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 

8.32.1 และ 8.32.2 กิจการต้องเปิดเผยการวิเคราะห์ระยะเวลาครบกาํหนดของสินทรัพย์     

ทางการเงินที่ถือไว้เพ่ือการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (เช่น สินทรัพย์ทางการเงินที่

พร้อมขายหรือคาดว่าจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดเข้าที่เพียงพอกับกระแสเงินสดออกของหน้ีสิน

ทางการเงิน) หากข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการประเมินลักษณะและ

ระดับของความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ค10ฉ ปัจจัยอื่นๆ ที่กิจการอาจใช้ในการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกําหนดของย่อหน้าที่ 

8.32.3 ซ่ึงไม่จาํกดัเพียงกรณต่ีอไปน้ีที่กจิการ 

ค10ฉ.1 มีวงเงินกู้ยืมซ่ึงไม่สามารถยกเลิกได้ (committed borrowing facilities) หรือวงเงิน

กู้ยืมสาํรอง (เช่น stand-by credit facilities) ซ่ึงสามารถเข้าถึงได้เพ่ือสนองต่อความ

ต้องการสภาพคล่อง 
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ค10ฉ.2 มีเงินฝากที่ธนาคารกลาง สาํหรับเม่ือต้องการสภาพคล่อง 

ค10ฉ.3 มีแหล่งเงินทุนที่มีความหลากหลาย 

ค10ฉ.4 มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ มี นัยสําคัญในสินทรัพย์หรือ 

แหล่งเงินทุนอย่างใดอย่างหน่ึง 

ค10ฉ.5 มีกระบวนการการควบคุมภายในและแผนฉุกเฉินสําหรับการบริหารความเสี่ยง 

ด้านสภาพคล่อง 

ค10ฉ.6 มีเคร่ืองมือที่ มีเง่ือนไขการเร่งระยะเวลาการจ่ายชําระคืน (เช่น การถูกลดอันดับ 

ความน่าเช่ือถอืของกจิการ) 

ค10ฉ.7 มีเคร่ืองมือที่อาจกาํหนดให้กิจการต้องวางหลักประกัน (เช่น การเรียกส่วนต่างราคา

สาํหรับอนุพันธ)์ 

ค10ฉ.8 มีเคร่ืองมือที่อนุญาตให้กจิการสามารถเลือกที่จะชาํระหน้ีสนิทางการเงินโดยการส่งมอบ

เงินสด (หรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่น) หรือส่งมอบหุ้นสามัญของตนเอง หรือ 

ค10ฉ.9 มีเคร่ืองมือที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงหลักของการหักกลบ  

 

 ความเสีย่งดา้นตลาด – การวิเคราะหค์วามอ่อนไหว (ย่อหนา้ที ่8.33 และ 8.34) 

 

ค11 ย่อหน้าที่ 8.33.1 กาํหนดให้วิเคราะห์ความอ่อนไหวสาํหรับความเสี่ยงด้านตลาดแต่ละประเภท 

ที่กจิการมีอยู่ ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ ค3 กิจการเป็นผู้ตัดสนิใจวิธีจัดกลุ่มข้อมูลทั้งหมดเพ่ือ

นําเสนอในภาพรวม โดยไม่รวมข้อมูลที่ เกี่ยวกับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม 

ทางเศรษฐกจิที่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญไว้ด้วยกนั เช่น  

ค11.1 กิจการที่ซ้ือขายเคร่ืองมือทางการเงิน อาจเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงินที่ถือไว้ 

เพ่ือค้าแยกจากเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ได้ถอืไว้เพ่ือค้า 

ค11.2 กิจการต้องไม่รวมฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านตลาดในภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงกับ

ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านตลาดประเภทเดียวกนัแต่เกดิจากภาวะเงินเฟ้อระดับตํ่า 

หากกิจการมีอยู่ของฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านตลาดเพียงประเภทเดียวที่ เกิดภายใต้

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิเดียวกนั กจิการต้องไม่แสดงข้อมูลดังกล่าวแยกต่างหาก 

ค12 ย่อหน้าที่ 8.33.1 กาํหนดให้การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต้องแสดงผลกระทบที่มีต่อกาํไรหรือ

ขาดทุนและส่วนของเจ้าของที่เกดิจากการเปล่ียนแปลงในตัวแปรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องซ่ึงมีความ

เป็นไปได้ที่จะเกดิขึ้นอย่างสมเหตุสมผล (เช่น อตัราดอกเบี้ยตลาด อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงิน ราคา

ตราสารทุน หรือราคาสนิค้าโภคภัณฑ)์ เพ่ือวัตถุประสงค์ต่อไปน้ี 

ค12.1 กิจการไม่ถูกกาํหนดให้พิจารณาว่ากาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดจะเปล่ียนแปลงไป

อย่างไร หากตัวแปรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแตกต่างไปจากเดิม แต่กิจการต้องเปิดเผย

ผลกระทบที่มีต่อกาํไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้าของ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ตามสมมติฐานที่ ว่า การเปล่ียนแปลงของตัวแปรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องซ่ึงมีความ

เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลได้เกิดขึ้ น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน และการ
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เปล่ียนแปลงน้ันได้ส่งผลต่อฐานะความเสี่ยงที่ปรากฏอยู่ ณ วันที่รายงานน้ัน เช่น    

หากกิจการมีหน้ีสินที่มีอัตราดอกเบี้ ยลอยตัว ณ วันสิ้นงวดบัญชี กิจการต้องเปิดเผย

ผลกระทบที่ มีต่อกําไรหรือขาดทุน (กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ย) สําหรับรอบปี

ปัจจุบันหากอตัราดอกเบี้ยเปล่ียนแปลงไปด้วยมูลค่าที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล 

ค12.2 กจิการไม่ถูกกาํหนดให้เปิดเผยผลกระทบที่มีต่อกาํไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้าของ

สาํหรับการเปล่ียนแปลงแต่ละคร้ัง ซ่ึงเกิดขึ้ นภายในขอบเขตของการเปล่ียนแปลงของ 

ตัวแปรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องที่มีความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล การเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกบัผลกระทบของการเปล่ียนแปลงที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลถอืว่าเพียงพอแล้ว 

ค13 ในการพิจารณาว่าการเปล่ียนแปลงในตัวแปรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องซ่ึงมีความเป็นไปได้อย่าง

สมเหตุสมผลมีความหมายอย่างไร กจิการควรพิจารณาประเดน็ต่อไปน้ี 

ค13.1 สภาวะทางเศรษฐกิจซ่ึงกิจการดําเนินงานอยู่ การเปล่ียนแปลงที่ เป็นไปได้อย่าง

สมเหตุสมผลไม่ควรรวมถึงสถานการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้ นหรือกรณีที่แย่ที่สุดที่อาจ

เกดิขึ้นหรือการทดสอบในภาวะวิกฤต นอกจากน้ีหากอตัราการเปล่ียนแปลงในตัวแปร

ความเสี่ยงที่อ้างองิมีค่าคงที่ กจิการไม่จาํเป็นต้องปรับเปล่ียนระดับการเปล่ียนแปลงที่

เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของตัวแปรความเสี่ยงที่กิจการเลือกไว้ เช่น สมมติอตัรา

ดอกเบี้ ยอยู่ที่ร้อยละ 5 และกิจการกาํหนดว่า ความผันผวนในอัตราดอกเบี้ ยที่ ± ร้อยละ 

00.5 (50 basis points) มีความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล กิจการต้องเปิดเผย

ผลกระทบที่มีต่อกาํไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้าของ หากอตัราดอกเบี้ยเปล่ียนไปเป็น

ร้อยละ 4.5 หรือร้อยละ 5.5 และสมมติว่าในงวดบัญชีถดัไป อตัราดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นเป็น

ร้อยละ 5.5 โดยที่กิจการยังคงเช่ือว่าอัตราดอกเบี้ ยจะผันผวนในระดับที่ ± ร้อยละ 

00.5 (50 basis points) (กล่าวคือ อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบี้ยอยู่ในระดับ

คงที่) กิจการจะเปิดเผยผลกระทบที่ มีต่อกําไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้าของ     

หากอตัราดอกเบี้ยเปล่ียนไปเป็นร้อยละ 5 หรือร้อยละ 6 กจิการไม่จาํเป็นต้องทบทวน

ความสมเหตุสมผลของความผันผวนในอัตราดอกเบี้ ยที่ ระดับ ± ร้อยละ 00.5       

(50 basis points) เว้นแต่จะมีหลักฐานแสดงว่าอัตราดอกเบี้ ยจะมีการเปล่ียนแปลงไป

หรือผนัผวนอย่างมีนัยสาํคัญ 

ค13.2 ในช่วงระยะเวลาที่กจิการทาํการประเมินน้ัน การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต้องแสดงถึง

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงซ่ึงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้ นอย่างสมเหตุสมผล

ตลอดช่วงเวลาจนกว่ากิจการจะนําเสนอการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในงวดต่อไป ซ่ึง 

โดยปกติจะหมายถงึรอบระยะเวลารายงานปีถดัไป 

ค14 ย่อหน้าที่ 8.34 อนุญาตให้กิจการใช้การวิเคราะห์ความอ่อนไหวซ่ึงสะท้อนถึงความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรความเสี่ยงต่างๆ เช่น วิธีมูลค่าความเสี่ยง (value-at-risk) หากกิจการใช้การ

วิเคราะห์ดังกล่าวในการบริหารจัดการฐานะเปิดต่อความเสี่ยงทางการเงินของกิจการ การถือ

ปฏบิัติน้ันสามารถทาํได้แม้ว่าวิธีการดังกล่าวจะวัดมูลค่าได้เพียงแค่ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นและ

ไม่สามารถวัดมูลค่าผลกาํไรที่อาจเกิดขึ้น กิจการอาจปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 8.34.1 โดยเปิดเผย
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รูปแบบของแบบจําลองที่ใช้ (เช่น แบบจําลองน้ันใช้วิธีมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation) 

หรือไม่) คาํอธบิายเกี่ยวกบัแบบจาํลอง รวมถึงสมมติฐานหลักที่ใช้ (เช่น ระยะเวลาการถือครอง 

และระดับความเช่ือม่ัน) กิจการอาจเปิดเผยช่วงเวลาของข้อมูลในอดีตที่นํามาใช้และนํ้าหนัก

ความสาํคัญที่ให้กบัข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา คาํอธิบายเกี่ยวกบัวิธีจัดการสทิธทิี่จะซ้ือหรือจะขาย

ในการคํานวณ รวมทั้งค่าความผันผวนและค่าสหสัมพันธ์(หรือ Monte Carlo probability 

distribution simulations) ที่นาํมาใช้ 

ค15 กิจการต้องทาํการวิเคราะห์ความอ่อนไหวสาํหรับธุรกิจทั้งหมด แต่อาจวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

ในรปูแบบที่แตกต่างกนัสาํหรับประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินที่แตกต่างกนัได้ 

 

 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบี้ ย 

 

ค16 ความเสีย่งดา้นอัตราดอกเบ้ียเกิดจากเคร่ืองมือทางการเงินที่มีดอกเบี้ ยซ่ึงรับรู้ ในงบแสดงฐานะ

การเงิน (เช่น ตราสารหน้ีที่กิจการได้รับหรือที่กิจการออก) และจากเคร่ืองมือทางการเงิน 

บางประเภทซ่ึงไม่ถูกรับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงิน (เช่น ภาระผูกพันที่จะให้สนิเช่ือบางประเภท) 

 

 ความเสีย่งดา้นสกุลเงิน 

 

ค17 ความเสีย่งดา้นสกุลเงิน (หรือความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียน) เกิดจากเคร่ืองมือทางการเงิน 

ที่ถูกกาํหนดเป็นเงินตราต่างประเทศ กล่าวคือ กาํหนดให้วัดมูลค่าในสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้

ในการดาํเนินงาน สาํหรับวัตถุประสงค์ของแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี ความเสี่ยงด้านสกุลเงิน

จะไม่เกิดขึ้ นจากเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงเป็นรายการที่ ไม่เป็นตัวเงินหรือจากเคร่ืองมือ          

ทางการเงินที่ถูกกาํหนดด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงาน 

ค18 กิจการต้องเปิดเผยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวแยกตามแต่ละสกุลเงินที่กิจการมีฐานะเปิด 

ต่อความเสี่ยงด้านสกุลเงินที่มีนัยสาํคัญ 

 

ความเสีย่งดา้นราคาอ่ืนๆ 

 

ค19 ความเสีย่งดา้นราคาอื่นๆ ของเคร่ืองมือทางการเงิน ที่เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงราคา เช่น 

ราคาสนิค้าโภคภัณฑห์รือราคาตราสารทุน เพ่ือให้ถือปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 8.33 กจิการอาจเปิดเผย

ผลกระทบของการลดลงในดัชนีราคาหุ้นที่เฉพาะเจาะจง ราคาสนิค้าโภคภัณฑ ์หรือตัวแปรความ

เสี่ยงอื่นๆ เช่น หากกิจการคํ้าประกันมูลค่าคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน กิจการต้อง

เปิดเผยมูลค่าที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงของสนิทรัพย์ที่มีการคํา้ประกนัน้ัน 

ค20 ตัวอย่างของเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงทําให้เกิดความเสี่ยงด้านราคาของตราสารทุน ได้แก่  

1) การถือครองตราสารทุนในกิจการอื่น และ 2) การลงทุนในกองทุนรวมซ่ึงลงทุนในตราสารทุน

อื่น หรือตัวอย่างอื่นๆ เช่น สญัญาฟอร์เวิร์ดและสทิธทิี่จะซ้ือหรือจะขายตราสารทุนที่ฉพาะเจาะจง

จาํนวนหน่ึง และสญัญาแลกเปล่ียนซ่ึงขึ้นอยู่กบัดัชนีราคาตราสารทุนมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ
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ทางการเงินดังกล่าวจะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในราคาตลาดของตราสารทุนที่เป็น

รายการอ้างองิ 

ค21 ตามที่กําหนดในย่อหน้าที่ 8.33.1 ความอ่อนไหวของกําไรหรือขาดทุน (เช่น ที่ เกิดขึ้ นจาก

เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน) ต้องเปิดเผยเป็นรายการ

แยกจากความอ่อนไหวของกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (เช่น ที่เกดิขึ้นจากเงินลงทุนในตราสารทุน 

ซ่ึงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมถูกแสดงในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) 

ค22 เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงกิจการจัดประเภทเป็นตราสารทุนที่ไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ ดังน้ัน กาํไร

หรือขาดทุนหรือส่วนของเจ้าของจึงไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านราคาของตราสารทุน

จากเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว จึงไม่จาํเป็นต้องทาํการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

  

การตดัรายการ (ย่อหนา้ที ่8.35ค ถงึ 8.35ซ) 

 ความเกีย่วขอ้งอย่างต่อเนือ่ง (ย่อหนา้ที ่8.35ค) 

ค23 การประเมินความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองในสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนสาํหรับวัตถุประสงค์ 

ในการเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 8.35จ ถึง 8.35ซ จะประเมินที่ระดับของกจิการ 

ที่รายงานข้อมูล เช่น หากบริษัทย่อยโอนสินทรัพย์ทางการเงินไปยังบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

ซ่ึงบริษัทใหญ่ของบริษัทย่อยมีความเกี่ยวอย่างข้องต่อเน่ืองด้วย บริษัทย่อยน้ันไม่ต้องรวม    

ความเกี่ยวข้องของบริษัทใหญ่ในการประเมินความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองในสินทรัพย์ที่โอน 

ในงบการเงินเฉพาะกจิการ (กล่าวคือ เม่ือบริษัทย่อยเป็นกจิการที่รายงานข้อมูล) อย่างไรกต็าม 

บริษัทใหญ่ควรรวมความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองของกิจการ (หรือของสมาชิกอื่นในกลุ่ม)  

ในสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนโดยบริษัทย่อยในการพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง 

ในสนิทรัพย์ที่โอนในงบการเงินรวมของกจิการ (กล่าวคือ เม่ือกลุ่มเป็นกจิการที่รายงานข้อมูล) 

ค24 กิจการไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองในสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนหรือเป็นส่วนหน่ึงของ 

การโอน หากไม่ได้คงไว้ซ่ึงสิทธิหรือภาระผูกพันตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินที่โอน    

หรือไม่ได้มาซ่ึงสิทธิหรือภาระผูกพันตามสัญญาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินที่โอน 

กจิการไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองในสนิทรัพย์ทางการเงินที่โอนหากกจิการไม่มีส่วนได้เสยีใน

ผลการดาํเนินงานในอนาคตของสนิทรัพย์น้ันหรือไม่มีความรับผิดชอบในการจ่ายชาํระซ่ึงคาํนึงถึง

สินทรัพย์ทางการเงินที่จะโอนในอนาคต เง่ือนไขของการจ่ายชาํระเงินในบริบทน้ีไม่รวมกระแส 

เงินสดของสนิทรัพย์ทางการเงินที่โอนซ่ึงกจิการได้รวบรวมและถูกกาํหนดให้ส่งให้แก่ผู้รับโอน 

ค24ก เม่ือกิจการโอนสินทรัพย์ทางการเงิน กิจการอาจยังคงไว้ซ่ึงสิทธิในการให้บริการสินทรัพย์      

ทางการเงินซ่ึงได้รวมค่าธรรมเนียมแล้ว เช่น สัญญาการให้บริการ กิจการประเมินสัญญาการ

ให้บริการตามที่กาํหนดเป็นแนวทางในย่อหน้าที่ 8.35ค และย่อหน้าที่ ค24 เพ่ือให้ตัดสนิใจได้

ว่ากจิการมีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองซ่ึงเป็นผลของสญัญาการให้บริการตามวัตถุประสงค์ของ

การเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ เช่น ผู้ให้บริการจะมีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองในสินทรัพย์        

ทางการเงินที่โอนตามวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูล หากค่าธรรมเนียมการให้บริการขึ้นอยู่
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กับจํานวนหรือจังหวะเวลาของกระแสเงินสดที่ได้จากสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนในทาํนอง

เดียวกัน ผู้ให้บริการมีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองตามวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูล    

หากค่าธรรมเนียมคงที่ไม่ถูกจ่ายเต็มจํานวนเน่ืองจากการไม่ฎิบัติตามสัญญาของสินทรัพย์     

ทางการเงินที่โอน ในตัวอย่างน้ี ผู้ให้บริการมีส่วนได้เสียในผลการดําเนินงานในอนาคตของ

สนิทรัพย์ทางการเงินที่โอน การประเมินน้ีจะเป็นอสิระหากค่าธรรมเนียมที่ได้รับคาดว่าจะชดเชย

ให้กจิการอย่างเพียงพอสาํหรับการให้บริการ 

ค25 ความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองในสนิทรัพย์ทางการเงินที่โอนอาจเป็นผลมาจากประมาณการหน้ีสนิ

ตามสญัญาจากข้อตกลงการโอนหรือข้อตกลงที่แยกต่างหากที่ทาํกบัผู้รับโอนหรือบุคคลที่สามที่

เข้าทาํสญัญา ที่เกี่ยวข้องกบัการโอนน้ัน 

  

 สินทรพัยท์างการเงินทีโ่อนโดยไม่ตดัรายการทั้งจํานวน (ย่อหนา้ที ่8.35ง) 

 

ค26 ย่อหน้าที่ 8.35ง กาํหนดให้เปิดเผยข้อมูลสนิทรัพย์ทางการเงินที่โอนบางส่วนหรือที่โอนทั้งหมด

ซ่ึงไม่เข้าเง่ือนไขของการตัดรายการ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่าน้ัน ณ วันที่รายงานแต่ละ

วันที่กจิการยังคงรับรู้สนิทรัพย์ทางการเงินที่โอน โดยไม่คาํนึงว่าสนิทรัพย์น้ันโอนเมื่อใด 

 

 ประเภทของความเกีย่วขอ้งอย่างต่อเนือ่ง (ย่อหนา้ที ่8.35จ ถงึ 8.35ซ)  

 

ค27 ย่อหน้าที่ 8.35จ ถึง 8.35ซ กาํหนดให้เปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณสาํหรับ 

ความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองแต่ละประเภทในการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กิจการต้อง

รวมความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองของกิจการและแยกตามประเภทที่เป็นตัวแทนของฐานะเปิด 

ต่อความเสี่ยงของกิจการ เช่น กิจการอาจรวมความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองของกิจการตาม

ประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน (เช่น การคํ้าประกัน หรือสัญญาสิทธิที่จะซ้ือ) หรือตาม

ประเภทของการโอน (เช่น การขายลดลูกหน้ีการค้า การแปลงสนิทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และการ

ให้ยืมหลักทรัพย์) 

 

การวิเคราะหร์ะยะเวลาครบกําหนดสําหรบักระแสเงินสดออกที่ไม่คิดลดสําหรบัการซ้ือคืน

สินทรพัยที์โ่อน (ย่อหนา้ที ่8.35จ.5) 

 

ค28 ย่อหน้าที่ 8.35จ.5 กาํหนดให้กิจการเปิดเผยการวิเคราะห์ระยะเวลาครบกาํหนดของกระแส 

เงินสดออกที่ไม่คิดลดสําหรับการซ้ือคืนสินทรัพย์ทางการเงินที่ ถูกตัดรายการหรือจํานวน 

ค้างจ่ายอื่นต่อผู้รับโอนอนัเน่ืองมาจากสนิทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ โดยแสดงระยะเวลา

คงเหลือก่อนครบกาํหนดตามสัญญาของความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองของกจิการ การวิเคราะห์น้ี

จะแยกกระแสเงินสดที่กาํหนดให้จ่ายชาํระ (เช่น สัญญาฟอร์เวิร์ด) กระแสเงินสดที่กิจการอาจ

ถูกกาํหนดให้จ่ายชาํระ (เช่น การขายสญัญาสทิธิที่จะขาย) และกระแสเงินสดที่กจิการอาจเลือก

จ่ายชาํระ (เช่น การซ้ือสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือ) 
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ค29 กจิการต้องใช้ดุลยพินิจในการกาํหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ระยะเวลาครบกาํหนด

ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 8.35จ.5 เช่น กจิการอาจกาํหนดให้ช่วงเวลาต่อไปน้ีเป็นช่วงเวลาที่

เหมาะสมได้ 

ค29.1 ไม่เกนิ 1 เดือน 

ค29.2 มากกว่า 1 เดอืน แต่ไม่เกนิ 3 เดือน 

ค29.3 มากกว่า 3 เดอืน แต่ไม่เกนิ 6 เดือน 

ค29.4 มากกว่า 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 1 ปี 

ค29.5 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 

ค29.6 มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี และ 

ค29.7 มากกว่า 5 ปี 

ค30 หากสามารถระบุช่วงของระยะเวลาครบกาํหนดที่เป็นไปได้ กระแสเงินสดจะถูกรวมตามเกณฑ์

ของวันที่เรว็ที่สดุที่กาํหนดให้กจิการจ่ายชาํระหรือได้รับอนุญาตให้จ่ายชาํระ 

 

 ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (ย่อหนา้ที ่8.35จ.6) 

 

ค31 ข้อมูลเชิงคุณภาพตามที่กําหนดในย่อหน้าที่ 8.35จ.6 รวมถึงรายละเอียดของสินทรัพย์         

ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ และลักษณะและวัตถุประสงค์ของความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองที่ยัง

คงไว้หลังจากการโอนสนิทรัพย์เหล่าน้ัน ซ่ึงรวมถึงรายละเอยีดของความเสี่ยงที่กจิการได้เผชิญอยู่ 

รวมทั้งข้อมูลดังต่อไปน้ี 

ค31.1 รายละเอียดวิธีที่กิจการได้บริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ในความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง 

ในการตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงิน 

ค31.2 กิจการต้องรับผลขาดทุนก่อนคู่สัญญาอื่น รวมทั้งอันดับและมูลค่าผลขาดทุนที่ รับ 

โดยคู่สัญญาอื่นซ่ึงมีอันดับส่วนได้เสียตํ่ากว่าส่วนได้เสียในสินทรัพย์ของกิจการ 

(กล่าวคือ ความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองในสนิทรัพย์ของกจิการ) 

ค31.3 รายละเอยีดของข้อบ่งช้ีที่เกี่ยวข้องกบัภาระผูกพันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

หรือการซ้ือคืนสนิทรัพย์ทางการเงินที่โอน 

 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการตดัรายการ (ย่อหนา้ที ่8.35ช.1) 

 

ค32 ย่อหน้าที่ 8.35ช.1 กําหนดให้กิจการเปิดเผยผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการตัดรายการที่

เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินที่กิจการมีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง กิจการต้องเปิดเผย

ข้อมูลหากผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการตัดรายการเกิดขึ้ นเน่ืองจากมูลค่ายุติธรรมของ

องค์ประกอบของสนิทรัพย์ที่รับรู้ ในงวดก่อน (กล่าวคือ ส่วนได้เสยีในสนิทรัพย์ที่ถูกตัดรายการ

และส่วนได้เสยีที่ยังคงไว้กบักจิการ) แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่รับรู้ ในงวดก่อน

ทั้งจาํนวน ซ่ึงในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการต้องเปิดเผยการวัดมูลค่ายุติธรรมซ่ึงรวมข้อมูลที่มี

นัยสาํคัญที่ไม่ได้อ้างองิกบัข้อมูลตลาดที่สามารถสงัเกตได้  
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ขอ้มูลเพิม่เติม (ย่อหนา้ที ่8.35ซ) 

 

ค33 การเปิดเผยข้อมูลตามที่กําหนดในย่อหน้าที่ 8.35ง ถึง 8.35ช อาจไม่เพียงพอที่จะบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 8.35ข ในกรณีน้ี กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

เพ่ิมเติมที่จาํเป็นที่จะทาํให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลน้ัน กจิการต้องพิจารณาว่า

ต้องให้ข้อมูลเพ่ิมเติมมากน้อยเพียงใดเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล และต้องให้

ความสาํคัญกับข้อมูลเพ่ิมเติมแต่ละประเดน็อย่างไร ดังน้ันจึงจาํเป็นต้องหาจุดสมดุลระหว่าง   

งบการเงินที่นาํเสนอข้อมูลละเอยีดเกนิความจาํเป็นซ่ึงไม่ได้ช่วยผู้ใช้งบการเงินและยังทาํให้ข้อมูล

ไม่ชัดเจนหากมีการสรปุข้อมูลมากเกนิไป 

 

การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน (ย่อหนา้ที ่8.8ก ถงึ 8.8ฉ) 

 ขอบเขต (ยอ่หนา้ที ่8.8ก) 

ค34 การเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 8.8ข ถึง 8.8จ กาํหนดสาํหรับการรับรู้ เคร่ืองมือทางการเงิน     

ทุกประเภทที่ มีการหักกลบลบหน้ีตามย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32        

เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน นอกจากน้ี เคร่ืองมือทางการเงินอยู่ภายใต้ขอบเขต

ของข้อกาํหนดการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 8.8ข ถงึ 8.8จ หากเป็นไปตามสญัญาหลักของการ

หักกลบที่มีผลบังคับใช้หรือข้อตกลงที่คล้ายคลึงกัน ซ่ึงครอบคลุมถึงเคร่ืองมือทางการเงินและ

รายการที่คล้ายคลึงกัน โดยไม่คํานึงว่าเคร่ืองมือทางการเงินน้ันมีการหักกลบลบหน้ีตาม 

ย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 หรือไม่ 

ค35 ข้อตกลงที่คล้ายคลึงกนัที่อ้างองิในย่อหน้าที่ 8.8ก และย่อหน้าที่ ค34 รวมถึงข้อตกลงการชาํระ

ราคาอนุพันธ์ ข้อตกลงหลักในการซ้ือคืนโดยรวม ข้อตกลงหลักในการให้ยืมหลักทรัพย์โดยรวม 

และสทิธทิี่เกี่ยวข้องกบัหลักประกนัทางการเงิน เคร่ืองมือทางการเงินและรายการที่คล้ายคลึงกนั

ตามที่อ้างองิในย่อหน้าที่ ค34 รวมถึงอนุพันธ์ ข้อตกลงการขายและซ้ือคืน ข้อตกลงการขายคืน

และซ้ือคืน การกู้ยืมหลักทรัพย์ และข้อตกลงการให้ยืมหลักทรัพย์ ตัวอย่างของเคร่ืองมือ       

ทางการเงินที่ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของย่อหน้าที่ 8.8ก คือ เงินให้กู้ยืมและเงินรับฝากของลูกค้าที่

สถาบันการเงินเดียวกัน (เว้นแต่กาํหนดให้มีการหักกลบลบหน้ีในงบแสดงฐานะการเงิน) และ

เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นไปตามข้อตกลงหลักประกนั 

 

การเปิดเผยขอ้มูลเชิงปริมาณสําหรบัสินทรพัยท์างการเงินทีร่บัรูแ้ละหนี้ สินทางการเงินทีร่บัรู ้

ภายใตข้อบเขตของย่อหนา้ที ่8.8ก (ย่อหนา้ที ่8.8ค) 

 

ค36 เคร่ืองมือทางการเงินที่เปิดเผยตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 8.8ค อาจอยู่ภายใต้ข้อกาํหนดการ 

วัดมูลค่าที่แตกต่างกนั (เช่น หน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกบัข้อตกลงการซ้ือคืนอาจถูกวัดมูลค่าด้วยราคาทุน 

ตัดจําหน่าย ในขณะที่อนุพันธ์จะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม) กิจการต้องรวมมูลค่าของ

เคร่ืองมือที่กจิการรับรู้และอธบิายความแตกต่างของการวัดมูลค่าในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
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การเปิดเผยมูลค่าขั้นตน้ของสินทรพัยท์างการเงินทีร่บัรูแ้ละหนี้ สินทางการเงินทีร่บัรูภ้ายใต้

ขอบเขตของย่อหนา้ที ่8.8ก (ย่อหนา้ที ่8.8ค.1) 

 

ค37 มูลค่าที่กาํหนดตามย่อหน้าที่ 8.8ค.1 เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินที่รับรู้ ซ่ึงมีการหักกลบ 

ลบหน้ีตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการ

เคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่าที่กาํหนดตามย่อหน้าที่ 8.8ค.1 ที่เกี่ยวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน

ที่รับรู้ภายใต้สัญญาหลักของการหักกลบที่มีผลบังคับใช้หรือข้อตกลงที่คล้ายคลึงกัน โดยไม่

คํานึงว่าเคร่ืองมือทางการเงินน้ันเป็นไปตามเง่ือนไขของการหักกลบหรือไม่ อย่างไรกต็าม      

การเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 8.8ค.1 ไม่เกี่ยวข้องกับมูลค่าที่รับรู้ ซ่ึงเป็นผลของ

ข้อตกลงหลักประกนัที่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการหักกลบในย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 32 โดยมูลค่าดังกล่าวจะถูกกาํหนดให้รายงานตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 8.8ค.4 แทน 

 

การเปิดเผยมูลค่าที่หักกลบลบหนี้ ตามที่กําหนดตามหลักเกณฑ์ในย่อหนา้ที่ 42 ของ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 32 เรือ่ง การแสดงรายการเครือ่งมือทางการเงิน (ย่อหนา้ที ่8.8

ค.2) 

 

ค38 ย่อหน้าที่ 8.8ค.2 กําหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลมูลค่าที่ หักกลบลบหน้ีตามที่กําหนดใน 

ย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

หากกิจการกาํหนดให้แสดงด้วยมูลค่าสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าสนิทรัพย์ทางการเงิน

และหน้ีสินทางการเงินที่รับรู้ ซ่ึงเป็นไปตามการหักกลบภายใต้ข้อตกลงเดียวกันจะถูกเปิดเผย 

ทั้ งในการเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลหน้ีสินทางการเงิน  

อย่างไรกต็าม มูลค่าที่เปิดเผย (เช่น ในรูปแบบตาราง) จะถูกจาํกัดด้วยมูลค่าที่เป็นไปตาม 

การหักกลบ เช่น กจิการอาจรับรู้สินทรัพย์อนุพันธ์และหน้ีสนิอนุพันธ์ตามเง่ือนไขการหักกลบใน 

ย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 หากมูลค่าขั้นต้นของสินทรัพย์อนุพันธ์มากกว่า

มูลค่าขั้นต้นของหน้ีสินอนุพันธ์ ตารางการเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ทางการเงินจะรวมมูลค่าของ

สินทรัพย์อนุพันธ์ (ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 8.8ค.1) และมูลค่าของหน้ีสินอนุพันธ์ทั้งหมด 

(ตามที่กําหนดในย่อหน้าที่ 8.8ค.2) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตารางการเปิดเผยข้อมูลหน้ีสิน         

ทางการเงินจะรวมมูลค่าของหน้ีสินอนุพันธ์ทั้งหมด (ตามที่กําหนดในย่อหน้าที่ 8.8ค.1)       

การเปิดเผยข้อมูลน้ีจะรวมเฉพาะมูลค่าของสนิทรัพย์อนุพันธ ์(ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 8.8ค.2) 

ซ่ึงเท่ากบัมูลค่าของหน้ีสนิอนุพันธ ์

 

การเปิดเผยมูลค่าสุทธิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงิน (ย่อหนา้ที ่8.8ค.3) 

 

ค39 หากกิจการมีเคร่ืองมือที่ เป็นไปตามขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูลเหล่าน้ี (ตามที่ระบุใน 

ย่อหน้าที่ 8.8ก) แต่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการหักกลบในย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี 
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ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่าที่กาํหนดให้เปิดเผยในย่อหน้าที่ 

8.8ค.3 จะเท่ากบัมูลค่าที่กาํหนดให้เปิดเผยในย่อหน้าที่ 8.8ค.1 

ค40 มูลค่าที่ ถูกกําหนดให้เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 8.8ค.3 ต้องถูกกระทบยอดกับรายการที่แสดง 

ในงบแสดงฐานะการเงิน เช่น หากกิจการเลือกที่จะรวมหรือไม่รวมมูลค่ารายการในงบการเงิน  

เพ่ือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากขึ้น กิจการต้องกระทบยอดมูลค่าที่ถูกรวมหรือไม่ถูกรวม 

ที่เปิดเผยในย่อหน้าที่ 8.8ค.3 ไปยังมูลค่ารายการที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

การเปิดเผยมูลค่าที่เป็นไปตามสญัญาหลกัของการหักกลบที่มีผลบงัคบัใชห้รือขอ้ตกลงที่

คลา้ยคลึงกนั ซ่ึงไม่รวมอยู่ในย่อหนา้ที ่8.8ค.2 (ย่อหนา้ที ่8.8ค.4) 

 

ค41 ย่อหน้าที่ 8.8ค.4 กาํหนดให้กิจการเปิดเผยมูลค่าที่เป็นไปตามสัญญาหลักในการหักกลบที่มี 

ผลบังคับใช้หรือข้อตกลงที่คล้ายคลึงกนัซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในย่อหน้าที่ 8.8ค.2 ย่อหน้าที่ 8.8ค.4.1 

ระบุถึงมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินที่รับรู้ ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการหักกลบใน 

ย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

บางส่วนหรือทั้ งหมด (เช่น สิทธิปัจจุบันของการหักกลบที่ ไม่ เป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่            

42.2 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 หรือสิทธิตามเง่ือนไขของการหักกลบที่มีผลบังคับใช้

และสามารถใช้สทิธไิด้เฉพาะเม่ือเกดิเหตุการณ์การไม่สามารถปฏบิัติตามสญัญา หรือเฉพาะเมื่อ

เกดิเหตุการณข์าดสภาพคล่องหรือล้มละลายของคู่สญัญา) 

ค42 ย่อหน้าที่ 8.8ค.4.2 ระบุถึงมูลค่าที่เกี่ยวข้องกบัหลักประกันทางการเงิน รวมถึงหลักประกนัเงินสด 

ทั้งที่ได้รับและที่วางเป็นประกัน กิจการต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

เหล่าน้ันที่นําไปวางเป็นประกันหรือที่ได้รับเป็นหลักประกัน มูลค่าที่เปิดเผยตามที่กาํหนดใน   

ย่อหน้าที่ 8.8ค.4.2 ควรเกี่ยวข้องกับหลักประกันที่ได้รับหรือนําไปวางเป็นประกันจริง และ     

ไม่เกี่ยวข้องกบัเจ้าหน้ีหรือลูกหน้ีที่เป็นผลจากการรับรู้ รายการเพ่ือส่งคืนหรือรับคืนหลักประกัน

ดังกล่าว 

  

 ขอ้จํากดัของมูลค่าทีเ่ปิดเผยในย่อหนา้ที ่8.8ค.4 (ย่อหนา้ที ่8.8ง) 

 

ค43 กจิการต้องคาํนึงถึงผลกระทบของหลักประกนัจากเคร่ืองมือทางการเงินที่มากเกนิไป หากเปิดเผย

มูลค่าตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 8.8ค.4 ซ่ึงการกระทาํเช่นน้ัน กิจการต้องหักมูลค่าที่เปิดเผย

ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 8.8ค.4.1 จากมูลค่าที่เปิดเผยตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 8.8ค.3 เป็น

อันดับแรก กิจการต้องจาํกัดมูลค่าที่เปิดเผยตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 8.8ค.4.2 ด้วยมูลค่าที่  

คงเหลืออยู่ในย่อหน้าที่ 8.8ค.3 สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง อย่างไรกต็าม หากสทิธิ

ตามหลักประกนัสามารถใช้บังคับกบัเคร่ืองมือทางการเงินต่างประเภท สทิธดิังกล่าวควรรวมอยู่ใน

การเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 8.8ง ด้วย 
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รายละเอียดของสิทธิการหกักลบทีเ่ป็นไปตามสญัญาหลกัของการหกักลบทีมี่ผลบงัคบัใชแ้ละ

ขอ้ตกลงทีค่ลา้ยคลึงกนั (ย่อหนา้ที ่8.8จ) 

 

ค44 กจิการต้องอธิบายประเภทของสทิธิการหักกลบและข้อตกลงที่คล้ายคลึงกนัที่เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 

8.8ค.4 รวมถึงลักษณะของสทิธดิังกล่าว เช่น กจิการต้องอธบิายสทิธทิี่มีเง่ือนไข สาํหรับเคร่ืองมือ

ที่เป็นไปตามสิทธิการหักกลบที่ไม่ใช่ภาระผูกพันของเหตุการณ์ในอนาคต แต่ไม่เป็นไปตาม

เง่ือนไขที่ปรากฏอยู่ในย่อหน้าที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการ

เคร่ืองมือทางการเงิน กิจการต้องอธิบายสาเหตุที่ทาํให้ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขดังกล่าว สาํหรับ

หลักประกันทางการเงินที่ได้รับหรือวางเป็นประกันไว้ กิจการต้องอธิบายเง่ือนไขของข้อตกลง

หลักประกนั (เช่น เม่ือหลักประกนัมีข้อจาํกดั) 

 

การเปิดเผยขอ้มูลตามประเภทของเครือ่งมือทางการเงินหรือตามประเภทของคู่สญัญา 

 
 

ค45 การเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 8.8ค.1 ถึง 8.8ค.5 อาจจัดกลุ่มตาม

ประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินหรือรายการ (เช่น อนุพันธ ์ข้อตกลงการซ้ือคืนและการซ้ือที่มี

สญัญาขายคืน หรือการกู้ยืมหลักทรัพย์ และข้อตกลงการให้ยืมหลักทรัพย์) 

ค46 กิจการอาจจัดกลุ่มการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 8.8ค.1 ถึง 8.8ค.3 

ตามประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณตามที่กาํหนดใน      

ย่อหน้าที่ 8.8ค.3 ถึง 8.8ค.5 ตามคู่สัญญา หากกิจการแสดงข้อมูลที่กําหนดตามประเภท

คู่สัญญา กิจการไม่ ถูกกําหนดให้ระบุ ช่ือ คู่สัญญา อย่างไรก็ตาม  การกําหนดคู่สัญญา       

(คู่สัญญา ก, คู่สัญญา ข, คู่สัญญา ค เป็นต้น) ต้องกาํหนดให้สอดคล้องกันในแต่ละปีที่แสดง

ข้อมูลเพ่ือให้เปรียบเทียบข้อมูลได้ ในการเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพต้องพิจารณาการแสดง

ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเภทของคู่สัญญา เม่ือคู่สัญญาให้ข้อมูลเพ่ือเปิดเผยมูลค่าตาม 

ย่อหน้าที่ 8.8ค.3 ถงึ 8.8ค.5 มูลค่าที่มีนัยสาํคัญเม่ือเทยีบกบัมูลค่าคู่สญัญาทั้งหมดต้องเปิดเผย

เป็นรายการแยกต่างหากและมูลค่าคู่สญัญาที่ไม่มีนัยสาํคัญที่เหลือต้องรวมแสดงเป็นรายการเดียว  

  

 อ่ืนๆ 

 

ค47 การเปิดเผยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงตามย่อหน้าที่ 8.8ค ถึง 8.8จ ถือเป็นข้อกาํหนดขั้นตํ่า เพ่ือให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 8.8ข กิจการอาจจาํเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล (เชิงคุณภาพ) 

เพ่ิมเติม ซ่ึงขึ้ นอยู่กับเง่ือนไขของข้อกาํหนดของสัญญาหลักของการหักกลบที่มีผลบังคับใช้และ

ข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะของสทิธิการหักกลบ และผลกระทบหรือผลกระทบที่คาดว่า

จะเกดิขึ้นที่มีต่อฐานะการเงินของกจิการ 
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ตารางสรุปความแตกต่างสาํหรบัแนวปฏิบตัิทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน* และเหตุผลของความแตกต่าง 

 

ตารางนี้ไม่ถือเป็นส่วนหนึง่ของแนวปฏิบตัิทางการบญัชีฉบบันี้ โดยตารางดงักล่าวขา้งตน้จะเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง 

(1) แนวปฏิบตัิทางการบญัชีฉบบันี้ในบทที ่1 ถึงบทที ่7 ภาคผนวก ก และภาคผนวก ข กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมือทางการเงิน และ 

(2) แนวปฏิบตัิทางการบญัชีฉบบันี้ในบทที ่8 และภาคผนวก ค กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่7 เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมือทางการเงิน  
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4.1.1 

 

 

 

 

 

ในกรณีที่ไม่ได้นาํย่อหน้าที่ 4.1.8 มาถือปฏิบัติ กิจการต้องจัด

ประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่กิจการได้มาซึ่งเงินลงทุน 

ดังต่อไปนี้ 

4.1.1.1 หลักทรัพย์เพื่อค้า  

4.1.1.2 หลักทรัพย์เผื่อขาย 

4.1.1.3   ตราสารหนี้ที่จะถอืจนครบกาํหนด  

4.1.1.4 ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม 

4.1.1.5 อนุพันธ ์ 

4.1.1  ในกรณีที่ไม่ได้นําย่อหน้าที่ 4.1.5 มาถือปฏิบัติ กิจการ

ต้องจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเป็นสินทรัพย์  

ทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย 

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือ

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน ตามเกณฑ ์ 

ทั้งสองข้อดังต่อไปนี้ 

4.1.1.1 ตามโมเดลธุรกิจ (business model) ของกิจการ

ในการจัดการสนิทรัพย์ทางการเงิน และ 

4.1.1.2 ตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของ

สนิทรัพย์ทางการเงิน 

เพื่อลดผลกระทบจากการจับคู่อย่างไม่เหมาะสม

ทางการบัญชีระหว่างสนิทรัพย์และหนี้สนิโดย

ให้ยังคงสามารถจัดประเภทสินทรัพย์ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศอื่น ที่สอดคล้องกับการจับคู่ทางการ

บัญชีของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 

เรื่อง สัญญาประกันภัย ไปจนกว่ามาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่  17 เรื่อง 

สญัญาประกนัภัย จะมีผลบังคับใช้ 

4.1.3 ตามปกติการค้าหลักทรัพย์เป็นการที่กิจการเข้าทาํการซื้อขาย

หลักทรัพย์ที่มีสภาพซื้อง่ายขายคล่องและสามารถเปลี่ยนมือได้

บ่อย ดังนั้น หลักทรัพย์เพื่อค้าจึงหมายถึง หลักทรัพย์ที่กิจการ

ถือไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการหากาํไรจากการขึ้ นลงของราคา 

ในช่วงเวลาสั้นๆ โดยจัดรวมเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ซึ่งกิจการ

เจาะจงถือไว้เพื่อค้า ทาํให้หลักทรัพย์ในกลุ่มมีการหมุนเวียน

อย่างต่อเนื่อง หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหลักทรัพย์ที่กิจการ

ได้มาเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า ได้แก่ การที่กิจการทาํการซื้อขาย

กลุ่มหลักทรัพ ย์อย่างสมํ่ าเสมอจนมี รูปแบบที่ ชัด เจน ว่า

ภาคผนวก ก คาํนิยาม 

การถอืไว้เพื่อค้า หมายถงึ สนิทรัพย์หรือหนี้สนิทางการเงินที่ 

(ก) ได้มาหรือก่อให้เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขาย

หรือซื้อกลับคืนในอนาคตอนัใกล้ 

(ข) ถูกกาํหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

ซึ่งถูกบริหารเป็นกลุ่ม ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก 

และมีหลักฐานที่แสดงถึงรูปแบบของการทาํกาํไรระยะสั้น

ที่เกดิขึ้นจริงในปัจจุบัน หรือ 

(ค) เป็นอนุพันธ์ (ยกเว้นอนุพันธ์ที่เป็นสัญญาคํ้าประกัน

กําหนดคํานิยามเพื่อให้สอดคล้องกับการ  

จัดประเภทตามย่อหน้าที่ 4.1.1 อย่างไรกต็าม

โดยหลักการแล้วไม่มีความแตกต่างกับ

นิยามตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 9 อย่างมีสาระสาํคัญ 

การจัดประเภทเป็นสินทรัพย์เผื่อขาย โดย

เทียบเคียงกับหลักการเดียวกับมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่
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หลักทรัพย์ในกลุ่มมีการหมุนเวียนเพื่อทํากําไรช่วงสั้นอย่าง

แน่นอน หลักทรัพย์ดังกล่าวแตกต่างจากหลักทรัพย์เผื่อขาย ซึ่ง

เป็นหลักทรัพย์ที่กจิการถือไว้เพื่อการอื่นโดยมิได้มีวัตถุประสงค์

หลักที่จะค้าหลักทรัพย์นั้น แม้ว่ากจิการจะเตม็ใจขายหลักทรัพย์

ดังกล่าวทันทีที่โอกาสอาํนวย ดังนั้นหลักทรัพย์ที่กิจการได้มา

โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน ต้องจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์

เผื่ อขายในทันที ทั้ งนี้ในกรณีที่ เป็นเงินลงทุนในตราสารทุน  

เผื่อขายที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้

ต้องไม่เป็นสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งเกิดจากการรวม

ธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การ

รวมธุรกจิ  

ทางการเงินหรือเลือกกําหนดให้เป็นเครื่องมือที่ ใช้

ป้องกนัความเสี่ยงในส่วนที่มีประสทิธผิล) 

4.1.2ก สนิทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้ งสองข้อ

ดังต่อไปนี้ 

4.1.2ก.1 กิจการถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตาม

โมเดลธุรกิจที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแส

เงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์  

ทางการเงิน และ 

4.1.2ก.2 ข้อกาํหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ซึ่งทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่าย

เพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือ

ของเงินต้นในวันที่กาํหนดไว้  

บ ริ ษั ทป ระกัน ภั ย ใน ต่ างป ระเทศที่ ใ ช้

ข้อยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน  ฉบับที่  9 เป็นการ

ชั่วคราวใช้ คือการให้สินทรัพย์ทางการเงินที่

ไม่ เข้าเงื่อนไขการจัดประเภทอื่ นๆ  เป็น

สนิทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย 

 

4.1.4 กิจการจะจัดประเภทตราสารหนี้เป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ

กาํหนดกต็่อเมื่อกิจการมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถ

ที่จะถือตราสารดังกล่าวไปจนครบกาํหนด โดยที่กิจการจะไม่

ขายตราสารดังกล่าวก่อนครบกําหนดหรือจะไม่โอนเปลี่ยน

ประเภทตราสารดังกล่าวเว้นแต่จะเกิดสถานการณ์ตามที่ระบุไว้

ในย่อหน้าที่ 4.1.5 กิจการจะต้องทบทวนความตั้งใจที่จะถือ 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาํหนดทุกรายการเพื่อโอนเปลี่ยน

ประเภทหากกจิการขายหรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้ที่จะ

ถือจนครบกาํหนดรายการใดรายการหนึ่งทั้งที่สถานการณ์ใน 

ย่อหน้าที่ 4.1.5 ไม่เกดิขึ้น  

4.1.2  สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด

จาํหน่ายเมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้ 

4.1.2.1 กิจการถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตาม

โมเดลธุรกิจที่ มี วัตถุประสงค์การถือครอง

สนิทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตาม

สญัญา และ 

4.1.2.2 ข้อกาํหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ซึ่งทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่าย

เพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือ

ของเงินต้นในวันที่กาํหนดไว้  

โด ย เที ย บ เคี ย งกั บ ห ลั ก ก าร เดี ย วกั บ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศที่บริษัทประกันภัยในต่างประเทศที่

ใช้ข้อยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน  ฉบับที่  9 เป็นการ

ชั่วคราวใช้ 

4.1.5 การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่อไปนี้อาจทําให้กิจการต้อง ข4.1.2ก  โมเดลธุรกจิของกจิการแสดงถึงวิธกีารจัดการสนิทรัพย์ ย่อหน้านี้กล่าวถึงข้อกาํหนดในการประเมิน
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เปลี่ยนความตั้งใจที่จะถือตราสารหนี้ไปจนครบกาํหนดโดยที่ไม่

จาํเป็นต้องทบทวนความตั้งใจที่จะถือตราสารหนี้รายการอื่นไป

จนครบกาํหนด การจาํหน่ายหรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสาร

หนี้ดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นการกระทําที่ สมํ่ าเสมอกับการ 

จัดประเภทที่ทาํไว้เดิม  

4.1.5.1 มีหลักฐานที่แสดงว่าความน่าเชื่อถือของผู้ออกตรา

สารลดลงอย่างเป็นสาระสาํคัญ  

4.1.5.2 มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอากรซึ่งเป็นผลให้มี

การยกเลิกหรือลดข้อลดหย่อนทางภาษีอากรเกี่ยวกับ

ดอกเบี้ยที่จะได้รับตราสารหนี้ซึ่งกรณีนี้ไม่เกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงอตัราภาษีโดยทั่วไป  

4.1.5.3 มีการรวมกิจการหรือจาํหน่ายกิจการที่สาํคัญซึ่งทาํให้

กิจการต้องขายหรือโอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ

กาํหนดเพื่อให้กิจการรักษาระดับความเสี่ยงในอัตรา

ดอกเบี้ ยหรือความเสี่ยงด้านเครดิตของกิจการไว้

ดังเดิม  

4.1.5.4 มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ ส่งผลให้กิจการไม่

สามารถถือเงินลงทุนบางชนิดไว้ในระดับที่กิจการเคย

ถือไว้ได้ ทาํให้กิจการจาํเป็นต้องจาํหน่ายตราสารหนี้

ดังกล่าว  

4.1.5.5 มีการเปลี่ยนแปลงข้อกาํหนดหรือกฎหมายเกี่ยวกับ

การรักษาระดับเงินทุนของกิจการทาํให้กิจการต้องลด

ขนาดลงโดยการขายเงินลงทุนดังกล่าว  

 

นอกจากสถานการณ์ข้างต้น กจิการอาจไม่จาํเป็นต้องทบทวนความ

ทางการเงินของกิจการเพื่อให้ได้กระแสเงินสด  ซึ่ ง

หมายถึงโมเดลธุรกิจของกิจการที่ใช้ในการกําหนดว่า

กระแสเงินสดจะมาจากการรับกระแสเงินสดตามสัญญา 

การขายสินทรัพย์ทางการเงิน หรือทั้งสองอย่าง ดังนั้น 

การประเมินนี้ไม่ได้จัดทาํขึ้ นจากข้อสมมติฐานที่กิจการ

คาดว่าจะเกิดขึ้ นอย่างไม่สมเหตุสมผล เช่น สภาวะที่แย่

ที่สุด (Wors case) หรือสภาวะกดดัน (Stress case) เช่น 

ถ้ากิจการคาดว่าจะขายกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินเฉพาะ

ในสภาวะกดดัน (Stress case) สถานการณน์ี้จะไม่กระทบ

การประเมินโมเดลธุรกิจของกิจการสาํหรับกลุ่มสนิทรัพย์

เห ล่านี้  ถ้ ากิจการคาดการณ์ อย่างสมเหตุสมผลว่า

สถานการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้น ถ้ากระแสเงินสดถูกรับรู้ใน

แนวทางที่แตกต่างจากที่กจิการคาดการณ์ ณ วันที่กิจการ

ประเมินโมเดลธุรกิจ  (ตัวอย่างเช่น  ถ้ ากิจการขาย

สินท รัพ ย์ทางการเงิน ได้มากกว่า หรือ  น้อยกว่าที่

คาดการณ์ ไว้ เมื่อมีการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์)  

ซึ่งไม่สะท้อนความผิดพลาดในงบการเงินงวดก่อน  

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี 

การเป ลี่ยนแปลงการประมาณการทางบัญ ชีและ

ข้อผิดพลาด) หรือ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการจัดประเภทใน

สินทรัพย์ทางการเงินสาํหรับส่วนที่เหลือที่อยู่ในโมเดล

ธุรกิจเหล่านั้น (เช่น สินทรัพย์เหล่านั้นรับรู้ในงวดก่อน 

และยังคงถืออยู่) เป็นเวลานานเท่าที่กิจการพิจารณา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถหาได้ในเวลาที่มีการประเมิน

โมเดลธุรกิจ อย่างไรก็ตาม เมื่อกิจการประเมินโมเดล

ความตั้งใจในการถือครองเพื่อจัดประเภท

เป็นตราสารหนี้ที่จะถอืไปจนครบกาํหนด ซึ่ง

โดยห ลักการแ ล้ วไม่ แตก ต่ างจากการ

ประเมินโมเดลธุรกิจตามข้อกําหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9  
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ตั้งใจหรือความสามารถที่จะถือตราสารหนี้รายการอื่นไปจนครบ

กาํหนด หากกิจการต้องขายหรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้

รายการหนึ่งเนื่องจากสถานการณ์ที่ ไม่อาจคาดการณ์ ได้  ซึ่ง

สถานการณ์นี้เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่เป็นปกติสาํหรับกิจการหรือ

เกดิเหตุการณ์ที่เป็นเอกเทศและไม่คาดว่าจะเกดิขึ้นอกี กจิการต้อง

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการขายหรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้

ดังกล่าวตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 8.7ง 

ธุรกิจที่ มีการออกหรือซื้อสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ 

กิจการต้องพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่รับรู้กระแส

เงินสดในอดีตควบคู่กบัข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง     

4.1.6 กิจการต้องไม่จัดประเภทตราสารหนี้เป็นตราสารหนี้ที่จะถือจน

ครบกาํหนดหากกิจการเพียงแต่ตั้งใจว่าจะถือตราสารหนี้นั้น 

ไปอย่างไม่มีกาํหนด หรือจะถือไว้เผื่อขายภายใต้สถานการณ์

ต่อไปนี้  

4.1.6.1  อัตราดอกเบี้ยในตลาดของตราสารหนี้นั้นเปลี่ยนไป

ทาํให้ความเสี่ยงในการชาํระหนี้สงูขึ้น  

4.1.6.2  กิ จ ก าร มี ค ว าม จํ า เ ป็ น ต้ อ ง เพิ่ ม ส ภ าพ ค ล่ อ ง 

ตัวอย่างเช่น มีผู้มาขอคืนเงินมัดจาํ มีผู้ต้องการกู้เงิน

เป็นจาํนวนมาก หรือกิจการต้องจ่ายค่าเรียกร้องจาก

กรมธรรม์ประกนัภัย  

4.1.6.3  เงินลงทุนที่สามารถใช้ทดแทนตราสารหนี้ดังกล่าวมี

อตัราดอกเบี้ยที่จูงใจให้น่าลงทุนกว่า  

4.1.6.4  มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและแหล่งที่มาของเงินทุน  

4.1.6.5  มีการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  

ข4.1.2ขฃโมเดลธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการ

เงินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และไม่ใช่สมมติฐาน โดยปกติ

สั ง เกต ได้ จากกิ จกรรมที่ กิ จการปฏิ บั ติ เพื่ อบรร ลุ

วัตถุประสงค์ของโมเดลธุรกิจของกิจการ กิจการต้องใช้

ดุลยพินิจเมื่อทําการประเมินโมเดลธุรกิจของกิจการ

สาํหรับการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และการประเมิน

นั้นไม่ได้ถูกตัดสินจากปัจจัยเดียว หรือกิจกรรมเดียว 

กจิการต้องพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีอยู่ ณ 

วันที่ประเมิน หลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมถงึข้อมูลต่อไปนี้   

ข4.1.2ข.1 ผลการดาํเนินงานของโมเดลธุรกจิออกมาเป็น

อย่างไรและการประเมินผลการถือสินทรัพย์

ทางการเงินตามโมเดลธุรกิจและรายงานให้

ผู้บริหารสาํคัญของกจิการทราบ  

ข4.1.2ข.2 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน

ของโมเดลธุรกจิ (และสินทรัพย์ทางการเงินที่

ถือตามโมเดลธุรกิจ) และโดยเฉพาะวิธีการ

บริหารความเสี่ยง และ 

ข4.1.2ข.3 วิธีการที่ใช้คํานวณผลตอบแทนให้ผู้จัดการ 

การกาํหนดเงื่อนไขการจัดประเภทเป็นตรา

สารหนี้ที่ จะถือจนครบกําหนดตามแนว

ปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มีขอบเขตที่แคบ

กว่าข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 9 ที่ให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์

ในการบริหารธุรกิจ และการบริหารความ

เสี่ยง อย่างไรก็ตามหลักการที่ ใช้ในแนว

ปฏิบัติทางการบัญชีเป็นหลักการเดียวกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศที่บริษัทประกันภัยในต่างประเทศที่

ใช้ข้อยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน  ฉบับที่  9 เป็นการ

ชั่วคราวใช้  
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(เช่น การชดเชยที่เกิดจากการบริหารจัดการ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรือการจัดเกบ็

กระแสเงินสดตามสญัญา) 

4.1.7 หากกิจการขายตราสารหนี้ในลักษณะตามข้อใดข้อห นึ่ง

ดังต่อไปนี้ จะถอืว่าการขายนั้นกระทาํเมื่อครบกาํหนด  

4.1.7.1 กจิการขายตราสารหนี้เมื่อใกล้ถึงวันครบกาํหนด หรือ

ใกล้ถึงวันที่ผู้ออกตราสารสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนก่อน

ครบกาํหนดหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ผู้ออก

ตราสารจะใช้สิทธิไถ่ถอนนั้น ซึ่งระยะเวลาจากวันที่

ขายถึงวันครบกาํหนดใกล้เคียงกนัจนทาํให้ความเสี่ยง

จากอัตราดอกเบี้ยไม่เป็นตัวแปรที่สําคัญในการ

กาํหนดราคาของตราสารอกีต่อไป  

4.1.7.2 กิจการขายตราสารหนี้หลังจากที่ ได้ รับชําระเงิน 

ส่วนใหญ่ของเงินต้นที่คงค้างอยู่ ณ วันที่ได้ตราสารมา  

ข4.1.3  ถึ งแ ม้ ว่าโม เดล ธุรกิจของกิจการอาจถือสินท รัพ ย์ 

ทางการเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสด 

ตามสัญญา กิจการอาจไม่จาํเป็นต้องถือตราสารทั้งหมด

ไว้จนครบกําหนดก็ได้ ดังนั้น โมเดลธุรกิจของกิจการ 

ก็ยังคงจัดเป็นการถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อ 

รับกระแสเงินสดตามสัญญา แม้ว่าการขายสินทรัพย์ทาง

การเงินเกดิขึ้นหรือคาดว่าจะเกดิขึ้นในอนาคต 

ข้อกําหนดเกี่ยวกับการขายสินทรัพย์ทาง

การเงินก่อนครบกาํหนดของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ผ่อนคลาย

กว่า แต่หลักการที่ใช้ในแนวปฏิบัติทางการ

บัญชีฉบับนี้เป็นหลักการเดียวกับมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่

บ ริ ษั ทป ระกัน ภั ย ใน ต่ างป ระเทศที่ ใ ช้

ข้อยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน  ฉบับที่  9 เป็นการ

ชั่วคราวใช้ 

4.3.2 อนุพันธ์แฝงในสัญญาแบบผสมต้องแยกออกจากสัญญาหลัก

และถอืเป็นอนุพันธภ์ายใต้แนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับนี้ 

4.3.2  ถ้ าสัญญาแบบผสมประกอบด้วยสัญญาหลักซึ่งเป็น

สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับนี้ กิจการต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดตามย่อ

หน้าที่ 4.1.1 ถงึ 4.1.5 สาํหรับสญัญาแบบผสมทั้งสญัญา 

 

4.3.3  หากสัญญาแบบผสมประกอบด้วยสัญญาหลักซึ่งไม่ใช่

สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับนี้ อนุพันธ์แฝงต้องแยกออกจากสัญญา

หลัก และถือเป็นอนุพันธ์ภายใต้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับนี้ 

เนื่องจากแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้

ไม่ได้ใช้หลักการประเมินโมเดลธุรกิจ และ

กระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้น

และดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นใน

วันที่กําหนดไว้ ซึ่งอนุพันธ์แฝงมีผลทําให้

จาํนวนเงิน และจังหวะเวลาของกระแสเงิน

สดเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงใช้หลักการ

แยกอนุพันธ์แฝงจากมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศที่บริษัทประกนัภัย

ในต่างประเทศที่ใช้ข้อยกเว้นการปฏบิัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 
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เป็นการชั่วคราวใช้ 

4.4.1 กิจการต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงิน

จากประเภทหนึ่งไปเป็นอกีประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

4.4.1.1 การโอนเปลี่ยนเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้  

4.4.1.1.1 สาํหรับการโอนเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อค้า

ไปเป็นเงินลงทุนประเภทอื่น กจิการต้องใช้

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึก

บัญชีและรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตาม

บัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้นในกาํไร

หรือขาดทุนทนัท ี 

4.4.1.1.2 สาํหรับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนประเภท

อื่นไปเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า กจิการต้องใช้

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึก

บัญชีและรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตาม

บัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้น พร้อมทั้ง

กลับบัญชีทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องกบัเงินลงทุน

ที่โอนเปลี่ยนในกาํไรหรือขาดทุนทนัท ี 

4.4.1.1.3 สําห รับตราสารห นี้ที่ โอน เป ลี่ยนจาก

หลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นตราสารหนี้ที่จะ

ถือจนครบกําหนด กิจการต้องใช้มูลค่า

ยุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชี

และปรับปรุงส่วนเกินทุนหรือส่วนตํ่ากว่า

ทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ

เงินลงทุนด้วยผลต่างระหว่างมูลค่าตาม

บัญ ชีกับ มูล ค่ ายุติ ธรรม  ณ  วันที่ โอน 

4.4.1  เฉพาะเมื่อกิจการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหาร

สินทรัพย์ทางการเงิน กิจการต้องจัดประเภทรายการใหม่

สาํหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดให้

เป็นตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 4.1.1 ถึง 4.1.4 ดูย่อหน้าที่ 

5.6.1 ถึง 5.6.7 ย่อหน้าที่ ข4.4.1 ถึง ข4.4.3 และ ข5.6.1 

ถึง ข5.6.2 สําหรับแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัด

ประเภทรายการใหม่ของสนิทรัพย์ทางการเงิน 

5.6.1 หากกิจการจัดประเภทรายการใหม่สําหรับสินทรัพย์ 

ทางการเงินตามย่อหน้าที่ 4.4.1 กิจการต้องถือปฏิบัติการ

จัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวันที่จัด

ประเภทรายการใหม่ กิจการต้องไม่ปรับย้อนหลังผลกาํไร 

ผลขาดทุน (รวมถึงผลกําไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่า) 

หรือดอกเบี้ยที่เคยรับรู้ ข้อกาํหนดเกี่ยวกับการจัดประเภท

รายการใหม่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 5.6.2 ถงึ 5.6.7  

5.6.2 หากกิจการจัดประเภทรายการใหม่สาํหรับสินทรัพย์ทาง

การเงิน จากประเภทที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย

เป็นประเภทที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน กจิการต้องวัดมูลค่าสนิทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว

ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ  วันที่ จัดประเภทรายการใหม่  

ผลกาํไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้ นจากความแตกต่างระหว่าง

ราคาทุนตัดจาํหน่ายก่อนหน้าของสินทรัพย์ทางการเงิน

และมูลค่ายุติธรรมให้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

5.6.3 หากกิจการจัดประเภทรายการใหม่สาํหรับสินทรัพย์ทาง

การเงิน จากประเภทที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

แม้ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 มีเงื่อนไขเรื่องการเปลี่ยนแปลง

การจัดประเภทสามารถทําได้เฉพาะเมื่อ

เปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจเท่านั้น  แต่ใน

หลักการการวัดมูลค่าเมื่อมีการจัดประเภท

ใหม่ โดยรวมมีหลักการไม่แตกต่างกัน ส่วน

ในการปฏบิัติที่มีข้อแตกต่าง ได้แก่ 

1. การโอนสนิทรัพย์เผื่อขายเป็นสนิทรัพย์ที่
ถือจนครบกาํหนดจะถือมูลค่ายุติธรรม

เป็นราคาทุน และตัดจําหน่ายผลปรับ

มูลค่ายุติธรรมสะสมในองค์ประกอบอื่น

ของส่วนของเจ้าของด้วยอัตราดอกเบี้ยที่

แท้จริง ในขณะที่มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน  ฉบับที่  9 จะนําผลปรับ

มูลค่ายุติธรรมปรับกลับทาํให้มูลค่าตาม

บัญชีแสดงด้วยราคาทุนเสมือนวัดมูลค่า

ด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายตั้งแต่เริ่มแรก 

2. ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 กล่าวถึงการปรับปรุงว่ารายการ

ปรับปรุงใดที่ ถือเป็นการจัดประเภท

รายการใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาํเสนองบการเงิน 
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ส่วนเกินทุนหรือส่วนตํ่ ากว่าทุนดังกล่าว

ยังคงแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ และ

ต้องตัดจาํหน่ายตลอดอายุที่เหลืออยู่ของ

ตราสารหนี้ ในลักษณะเดียวกันกับการ 

ตัดจาํหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตรา

สารหนี้โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

หรือวิธอีื่นที่ให้ผลไม่แตกต่างกนั  

4.4.1.1.4 สาํหรับการโอนเปลี่ยนตราสารหนี้ที่จะถือจน

ครบกําหนดไปเป็นหลักทรัพย์ เผื่ อขาย 

กิจการต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอน

ในการบันทึกบัญชีและรับรู้ผลต่างระหว่าง

มูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่

โอ น เป็ น ร าย ก าร แ ย ก ต่ า งห าก ใ น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 

4.4.1.2 ตามปกติ การโอนเปลี่ยนเงินลงทุนจากประเภทหนึ่ง

ไปเป็นอีกประเภทหนึ่งจะไม่เกิดขึ้นบ่อย เนื่องจาก

กจิการต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการถือเงินลงทุน

นับตั้งแต่เริ่มแรกที่ได้เงินลงทุนมา หากกิจการไม่มี

วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนกจิการต้องจัดประเภทเงินลงทุน

นั้นเป็นหลักทรัพย์เผื่ อขายในทันที อย่างไรก็ตาม 

สถานการณ์ที่ เปลี่ยนไปอาจทําให้กิจการต้องโอน

เปลี่ยนประเภทเงินลงทุน การโอนเปลี่ยนประเภทเงิน

ลงทุนบางประเภทต้องมีหลักฐานสนับสนุนอย่าง

เพียงพอ เช่น การโอนเปลี่ยนระหว่างหลักทรัพย์เพื่อ

กําไรหรือขาดทุนเป็นประเภทที่ วัดมูลค่าด้วยราคาทุน 

ตัดจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ดังกล่าว ณ วันที่

จัดประเภทรายการใหม่จะกลายเป็นมูลค่าตามบัญชี

ขั้นต้นใหม่ (ดูย่อหน้าที่ ข5.6.2 สาํหรับแนวปฏิบัติใน

การกาํหนดอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริง และค่าเผื่อผลขาดทุน 

ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่) 

5.6.4 หากกิจกาจัดประเภทรายการใหม่สาํหรับสินทรัพย์ทาง

การเงิน จากประเภทที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย

เป็นประเภทที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น กจิการต้องวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่

จัดประเภทรายการใหม่ ผลกาํไรหรือขาดทุนที่เกดิขึ้นจาก

ความแตกต่างระหว่างราคาทุนตัดจาํหน่ายก่อนหน้าของ

สินทรัพย์ทางการเงินและมูลค่ายุติธรรมนั้นให้รับรู้ใน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น การจัดประเภทรายการใหม่นี้ 

ไม่ก่อให้เกิดการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและการ

วัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น  

(ดูย่อหน้าที่ ข5.6.1)  

5.6.5 หากกิจการจัดประเภทรายการใหม่สาํหรับสินทรัพย์ทาง

การเงิน จากประเภทที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเป็นประเภทที่วัดมูลค่าด้วยราคา

ทุนตัดจําหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่จะจัดประเภท

รายการใหม่ด้วยมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ จัด

ประเภทรายการใหม่ อย่างไรกต็าม ผลสะสมของผลกาํไร

หรือขาดทุนที่รับรู้ไว้ก่อนหน้าในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

จะโอนออกจากส่วนของเจ้าของและปรับปรุงกับมูลค่า
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ค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายต้องมีหลักฐานสนับสนุนใน

เวลาต่อมาว่ากิจการได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่

กาํหนดไว้ 

ยุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ จัดประเภท

รายการใหม่ ดังนั้นสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจึง 

วัดมูลค่า ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่ เสมือนหนึ่งว่า

วัด มู ล ค่ า ด้ วยราค าทุ นตั ด จําห น่ ายม าโดยตลอด  

การปรับปรุงนี้กระทบต่อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแต่ 

ไม่กระทบต่อกําไรหรือขาดทุน  ดังนั้นการปรับปรุง

ดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการ

ใหม่ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาํเสนอ

งบการเงิน) การจัดประเภทรายการใหม่นี้ไม่ก่อให้เกิด

การปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและการวัดมูลค่าของ

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น (ดูย่อหน้าที่  

ข5.6.1) 

5.6.6 หากกิจการจัดประเภทรายการใหม่สาํหรับสินทรัพย์ทาง

การเงิน จากประเภทที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรหรือขาดทุนเป็นประเภทที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติ ธรรมผ่ านกําไรขาด ทุน เบ็ด เสร็จอื่ น  สินท รัพ ย์  

ทางการเงินดังกล่าวยังคงวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ต่อไป (ดูย่อหน้าที่ ข5.6.2 สาํหรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การกาํหนดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและค่าเผื่อผลขาดทุน 

ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่)  

5.6.7 หากกิจการจัดประเภทรายการใหม่สาํหรับสินทรัพย์ทาง

การเงิน จากประเภทที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเป็นประเภทที่ วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน  สินทรัพย์ทาง

การเงินดังกล่าวยังคงวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมต่อไป 
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และให้โอนผลสะสมของผลกาํไรหรือขาดทุนที่รับรู้ไว้ก่อน

หน้าในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นออกจากส่วนของเจ้าของ

ไปยังกําไรหรือขาดทุนซึ่งถือเป็นการปรับปรุงการจัด

ประเภทรายการใหม่ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 

เรื่อง การนาํเสนองบการเงิน) ณ วันที่จัดประเภทรายการ

ใหม่ 

5.2.1 หลังจากการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กิจการต้องวัดมูลค่า

สนิทรัพย์ทางการเงิน ด้วยวิธ ี

5.2.1.1 หลักทรัพย์เพื่อค้า ด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน  

5.2.1.2  หลักทรัพย์เผื่อขาย ด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  

5.2.1.3 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาํหนด ด้วย วิธีราคาทุน

ตัดจาํหน่าย 

5.2.1.4  ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม ด้วย วิธรีาคาทุนตัดจาํหน่าย 

5.2.1.5 ตราสารอนุพันธ์ ด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ 

ขาดทุน 

5.2.1  ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กจิการต้องวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 4.1.1 

ถงึ 4.1.5 ด้วย 

5.2.1.1 ราคาทุนตัดจาํหน่าย 

5.2.1.2  มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

หรือ 

5.2.1.3 มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

จัดประเภทตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี

ฉบับนี้  แต่โดยหลักการการวัดมูลค่าไม่

แ ต ก ต่ างจ าก ม าต รฐ าน ก าร ร าย ง าน  

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 

5.2.2 กิจการต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดเรื่องการด้อยค่าในบทที่ 5.5 

สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์ 

เผื่อขายตามที่กําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 4.1.1.2 สินทรัพย์ทาง

การเงินที่ จัดประเภทเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด

ตามที่กําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 4.1.1.3 และลูกหนี้และเงินให้

กู้ยืมตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 4.1.1.4 

5.2.2  กิจการต้องถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดเรื่องการด้อยค่าใน

หมวดที่ 5.5 สาํหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย

ราคาทุนตัดจาํหน่ายตามย่อหน้าที่ 4.1.2 และสินทรัพย์

ทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามย่อหน้าที่ 4.1.2ก 

จัดประเภทตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี

ฉบับนี้  แต่โดยหลักการการวัดมูลค่าไม่

แตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 9 

5.5.1 กิจการต้องบันทึกการด้อยค่าของตราสารทุนซึ่งจัดประเภทเป็น

หลักทรัพย์เผื่ อขายเข้ากําไรหรือขาดทุนทันทีที่ มีหลักฐาน

- ไม่มี - จากความแตกต่างในย่อหน้าที่ 5.6.8 ที่จะ

กล่าวต่อไป โดยแนวปฏิบัติทางการบัญชี
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สนับสนุนว่าหลักทรัพย์นั้นด้อยค่า อย่างไรกด็ี กิจการต้องรับรู้

ค่าเผื่อผลขาดทุนในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและไม่ปรับลด

มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ทางการเงินตราสารทุนในงบแสดง

ฐานะการเงิน ทั้งนี้หลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์เผื่อขายเกิด

การด้อยค่า มีดังต่อไปนี้  

5.5.1.1 กิจการที่ออกหลักทรัพย์กําลังประสบปัญหาทาง

การเงินอย่างมีสาระสาํคัญ  

5.5.1.2 การผิดสัญญา เช่น การไม่จ่ายชําระ หรือการผิดนัด

สญัญา ในการจ่ายชาํระดอกเบี้ยและเงินต้น  

5.5.1.3 ผู้ให้กู้ยืมยอมผ่อนปรนเงื่อนไขการชําระหนี้ให้แก่ 

ผู้ออกหลักทรัพย์ เนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือ

ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญญาทางการเงินของ 

ผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งหากเป็นกรณีอื่นผู้ให้กู้ยืมจะไม่

พิจารณาอนุมัติ  

5.5.1.4  มีความเป็นไปได้สูงที่กิจการผู้ออกหลักทรัพย์จะ

ล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการหรือปรับโครงสร้างทาง

การเงิน  

5.5.1.5 หลักทรัพย์นั้นไม่มีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง

อกีต่อไปเนื่องจากปัญหาทางการเงิน 

5.5.1.6 มีหลักฐานที่ ชัดเจนว่ามีการลดลงในประมาณการ

กระแสเงินสดในอนาคตจากกลุ่มของสินทรัพย์ทาง

การเงินตั้งแต่การรับรู้ดังกล่าวเมื่อเริ่มแรก ซึ่งถงึแม้ว่า

การลดลงจะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของสินทรัพย์

รายการใดในกลุ่ม ซึ่งรวมถงึเหตุการณด์ังต่อไปนี้ 

5.5.1.6.1  การเปลี่ยนแปลงในทางลบของความสามารถ

ฉบับนี้กาํหนดให้รับรู้ผลกาํไรขาดทุนในงบ

กาํไรขาดทุนสาํหรับตราสารทุนที่จัดประเภท

เป็ นห ลักท รัพ ย์ เผื่ อ ขาย  จึ ง ต้ องมี การ

พิจารณาการด้อยค่า 

 

โดยการพิจารณาการด้อยค่าของตราสารทุน 

ใช้หลักการเดียวกับมาตรฐานการรายงาน

ท างก าร เงิน ระห ว่ างป ระ เทศที่ บ ริ ษั ท

ประกันภัยในต่างประเทศที่ใช้ข้อยกเว้นการ

ปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เป็นการชั่วคราวใช้ 
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ในการชําระเงินของผู้ออกหลักทรัพย์ 

(เช่นการเพิ่มขึ้ นของจํานวนของจํานวน

เงินกู้ยืมประเภทบัตรเครดิตซึ่งมีการใช้

สินเชื่อเตม็จาํนวนและจ่ายชาํระรายเดือน

ด้วยจาํนวนเงินขั้นตํ่า) หรือ 

5.5.1.6.2  สภาพเศรษฐกิจในระดับประเทศหรือใน

ระดับท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับการไม่

ปฏิบัติตามสัญญาของสินทรัพย์ในกลุ่ม 

(เช่นการเพิ่มขึ้นของอัตรา การว่างงานใน

ภูมิภาคของผู้ออกหลักทรัพย์ การลดลง

ของราคาอสังหาริมทรัพย์ในบริเวณที่

เดียวกันกับที่ใช้ในการจาํนอง การลดลง

ของราคานํ้ามันสาํหรับเงินให้สินเชื่อแก่

ผู้ผลิตนํา้มัน หรือการเปลี่ยนแปลงในทาง

ลบของสภาพอุตสาหกรรมที่กระผู้ออก

หลักทรัพย์ 

5.5.1.7 นอกเหนือจากประเภทของเหตุการณ์ที่ระบุในย่อ

หน้าที่ 5.5.1.1 ถึง 5.5.1.6 หลักฐานที่ ชัดเจนของ

การด้อยค่าสําหรับการลงทุนในตราสารทุนรวมถึง

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญที่มี

ในทางลบค่าสภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยี 

การตลาด  เศ รษ ฐกิ จ  และกฎหม าย  ที่ ผู้ อ อก

หลักทรัพย์ประกอบกิจการอยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

ต้นทุนการลงทุนในตราสารทุนนั้นอาจไม่สามารถเรียก

คืนกลับมาได้ การลดลงอย่างมีสาระสาํคัญหรืออย่าง
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ต่อเนื่องของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสาร

ทุนจนตํ่ากว่าราคาทุนถือเป็นหลักฐานที่ชัดเจนของ

การด้อยค่า  

5.6.1 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทาง

การเงินที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมต้องรับรู้ในกําไรหรือ

ขาดทุน เว้นแต่  

5.6.1.1 เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของการป้องกันความ

เสี่ยง (ดูย่อหน้าที่ 6.5.7 ถึง 6.5.13 และหากกิจการ

มีการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของความ

เสี่ยงอัตราดอกเบี้ยแบบเป็นกลุ่ม (fair value hedge 

for a portfolio hedge of interest rate risk) กิจการ

สามารถเลือกถือปฏบิัติตามแนวปฏบิัติที่ใช้อยู่ต่อไป)  

หรือ  

5.6.1.2 เป็นหนี้สินทางการเงินที่กิจการเลือกกาํหนดให้แสดง

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน และกิจการ

ต้องแสดงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในความ

เสี่ยงด้านเครดิตของหนี้สินในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื่นตามย่อหน้าที่ 4.4.1.4  

5.6.1.3  เป็นหลักทรัพย์เผื่ อขาย และกิจการต้องรับรู้การ

เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นตามย่อหน้าที่ 5.6.8 

5.7.1  ผลกาํไรหรือขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สิน

ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมต้องรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน เว้นแต่ 

5.7.1.1 เป็น ส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของการ

ป้องกันความเสี่ยง (ดูย่อหน้าที่ 6.5.8 ถึง 

6.5.14 และหากกิจการมีการป้องกันความ

เสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของความเสี่ยงอัตรา

ดอกเบี้ยแบบเป็นกลุ่ม (fair value hedge for 

a portfolio hedge of interest rate risk) 

กิจการสามารถเลือกถือปฏิ บัติตามแนว

ปฏบิัติที่ใช้อยู่ต่อไป) 

5.7.1.2  เป็นการลงทุนในตราสารทุนและกิจการเลือก

ที่จะแสดงผลกาํไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุน

ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามย่อหน้าที่ 5.7.5 

5.7.1.3  เป็ น ห นี้ สิ น ท างก าร เงิน ที่ กิ จก าร เลื อ ก

กาํหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุน และกิจการต้องแสดงผลกระทบ

ของการเป ลี่ยนแปลงในความเสี่ ยงด้ าน

เครดิตของหนี้สินในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

ตามย่อหน้าที่ 5.7.7 หรือ 

5.7.1.4 เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

เป็นการปรับปรุงถ้อยคาํ เพื่อให้สอดคล้อง

กับการจัดประเภทในแนวปฏิบัติทางการ

บัญชีฉบับนี้ 
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เหตุผล 

ตามย่อหน้าที่ 4.1.2ก และกิจการต้องรับรู้

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามย่อหน้าที่ 5.7.10 

5.6.8 ผลกาํไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ต้องรับรู้ในกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ยกเว้นผลกาํไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่า 

(ดูหมวดที่ 5.5) และผลกาํไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศของตราสารหนี้  (ดูย่อหน้าที่ ข5.6.2 ถึง  

ข5.6.2ก) จนกระทั่งมีการตัดรายการหรือจัดประเภทรายการ

ใหม่สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินนั้น เมื่อมีการตัดรายการ

สนิทรัพย์ทางการเงิน ผลสะสมของผลกาํไรหรือขาดทุนที่รับรู้ไว้

ก่อนหน้าในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นให้จัดประเภทรายการใหม่

จากส่วนของเจ้าของไปยังกําไรหรือขาดทุนซึ่งถือเป็นการ

ปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ (ดูมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน) หากมีการจัดประเภท

รายการใหม่สาํหรับสินทรัพย์ทางการเงินออกจากประเภทที่วัด

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น กิจการ

ต้องถือปฏบิัติกบัผลสะสมของผลกาํไรหรือขาดทุนที่รับรู้ไว้ก่อน

หน้าในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ดอกเบี้ยที่คํานวณโดยใช้วิธี

ดอกเบี้ยที่แท้จริงให้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สาํหรับแนวปฏบิัติ

เกี่ ยวกับกําไรห รือขาดทุนจากอัตราแลกเป ลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศของตราสารทุน ให้ดูย่อหน้าที่ ข5.6.3  

5.7.10 ผลกาํไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นตามย่อ

หน้าที่  4.1.2ก ต้องรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ยกเว้นผลกาํไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่า (ดูหมวดที่ 

5.5) และผลกําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ (ดูย่อหน้าที่ ข5.7.2 ถึง ข5.7.2ก) 

จนกระทั่งมีการตัดรายการหรือ จัดประเภทรายการใหม่

สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินนั้น เมื่อมีการตัดรายการ

สนิทรัพย์ทางการเงิน ผลสะสมของผลกาํไรหรือขาดทุนที่

รับรู้ไว้ก่อนหน้าในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นให้จัดประเภท

รายการใหม่จากส่วนของเจ้าของไปยังกาํไรหรือขาดทุนซึ่ง

ถือ เป็นการป รับป รุงการ จัดประเภทรายการให ม่  

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  1 เรื่อง การนําเสนอ 

งบการเงิน) หากมีการจัดประเภทรายการใหม่สําหรับ

สินทรัพย์ทางการเงินออกจากประเภทที่ วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น กิจการต้อง

ถือปฏิบัติกับผลสะสมของผลกาํไรหรือขาดทุนที่รับรู้ไว้

ก่อนหน้าในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ตามย่อหน้าที่ 5.6.5 

และ 5.6.7 ดอกเบี้ยที่คาํนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง

ให้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

กาํหนดให้เฉพาะการตัดรายการตราสารหนี้

ที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเท่านั้นที่ให้รับรู้ผลสะสม

กําไรห รือขาดทุนที่ รับ รู้ในกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่นไปยังกาํไรหรือขาดทุน ในแนว

ปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ จึงปรับถ้อยคํา

เพื่อให้ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนยังคง

รับรู้กาํไรขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเมื่อมีการ

ตัดรายการ รวมทั้งได้ตัดการอ้างอิงการจัด

ประเภทรายการใหม่ตามย่อหน้าที่ 5.6.5 

และ  5.6.7 ของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 ออก รายละเอียด

ตามที่กล่าวถงึในย่อหน้าที่ 4.4.1 ด้านบน 

 

โดยการรับรู้กาํไรขาดทุนจากการตัดรายการ

ของตราสารทุนเผื่อขาย ใช้หลักการเดียวกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศที่บริษัทประกันภัยในต่างประเทศที่

ใช้ข้อยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน  ฉบับที่  9 เป็นการ

ชั่วคราวใช้ 



แนวปฏบิตัิทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับธุรกจิประกนัภัย 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 8/2563 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ ์2563                                   230 
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และการเปิดเผยขอ้มูลสําหรบัธุรกิจประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 

เหตุผล 

6.1.1 การบัญชีป้องกันความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลกระทบ

ในงบการเงิน ซึ่งเกิดจากกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของ

กิจการที่ ใช้เครื่องมือทางการเงินในการจัดการฐานะเปิดที่

เกิดขึ้ นจากความเสี่ยงนั้นๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกาํไรหรือ

ขาดทุน วิธีการดังกล่าวมีเป้าหมายในการแสดงถึงบริบทของ

เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงภายใต้การบัญชีป้องกันความ

เสี่ยงเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และผลกระทบที่

เกดิขึ้น 

6.1.1  การบัญชีป้องกันความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดง

ผลกระทบในงบการเงิน ซึ่งเกิดจากกิจกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงของกิจการที่ใช้เครื่องมือทางการเงินในการ

จัดการฐานะเปิดที่ เกิดขึ้ นจากความเสี่ยงนั้นๆ ซึ่งอาจ

ส่งผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุน (หรือกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น ในกรณีของเงินลงทุนในตราสารทุนที่กจิการ

เลือกแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามย่อหน้าที่ 5.7.5) วิธกีารดังกล่าว

มีเป้าหมายในการแสดงถึงบริบทของเครื่องมือที่ ใช้

ป้องกันความเสี่ยงภายใต้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง

เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และผลกระทบที่

เกดิขึ้น 

ตัดการอ้างอิงการเลือกการกําหนดให้  

ตราสารทุนแสดงการเป ลี่ยนแปลงใน  

มูลค่ายุติธรรมในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

เนื่องจากในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้

มีหลักการจัดประเภทตราสารทุนที่แตกต่าง

จากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 9 

6.2.2 กิจการอาจเลือกกาํหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์

หรือหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์ที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความ

เสี่ยง ยกเว้นหนี้สินทางการเงินที่เลือกกาํหนดให้วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนที่การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้าน

เครดิตของหนี้สนิดังกล่าวแสดงในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตาม

ข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 5.6.5 สาํหรับการป้องกันความเสี่ยง

เงินตราต่างประเทศ องค์ประกอบของความเสี่ยงเงินตรา

ต่างประเทศของสนิทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธห์รือหนี้สนิ

ทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์อาจเลือกกาํหนดให้เป็นเครื่องมือที่

ใช้ป้องกนัความเสี่ยง 

กิจการอาจเลือกกาํหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์

หรือหนี้สินทางการเงินที่ ไม่ใช่อนุพันธ์ที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง 

ยกเว้นหนี้สินทางการเงินที่เลือกกําหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนที่การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของ

หนี้สนิดังกล่าวแสดงในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามข้อกาํหนดใน

ย่อห น้ าที่  5.7.7 สําห รับการ ป้ อ งกั น ค วาม เสี่ ย ง เงินต รา

ต่างประเทศ องค์ประกอบของความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศของ

สนิทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์หรือหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่

อนุพันธ์อาจเลือกกาํหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

ถ้าไม่ ใช่ เงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งกิจการเลือกแสดงการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตาม 

ตัดการอ้างอิงการเลือกการกําหนดให้ตรา

สารทุนแสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า

ยุติ ธรรม ในกําไรขาด ทุน เบ็ด เส ร็จอื่ น 

เนื่องจากในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้

ยังคงมีการรับรู้กําไรขาดทุนจากการตัด

รายการตราสารทุน เผื่ อขายในงบกําไร

ขาดทุน ในย่อหน้าที่ 6.5.7.2 ที่จะกล่าวถึง

ต่อไป จะมีข้อกาํหนดให้รับรู้ผลกาํไรขาดทุน

จากการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่มี

การป้องกันความ เสี่ ยงในกําไรขาดทุน 

กล่าวคือแม้ว่าตราสารทุนเผื่อขายจะรับรู้การ

เป ลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในกําไร

ขาดทุน เบ็ด เสร็จอื่ น  ก็ต้องนําผลกําไร
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ย่อหน้าที่ 5.7.5 ขาดทุนในส่วนที่มีการป้องกันความเสี่ยงมา

รับรู้ในกาํไรขาดทุน (เช่น การเปลี่ยนแปลง

ในมูลค่ายุติธรรมในส่วนที่ เกิดจากอัตรา

แลกเปลี่ยน) 

- - ไม่มี - 6.5.3 หากรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเป็นตราสารทุนที่

กิจการเลือกที่จะแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามย่อหน้าที่ 5.7.5 ฐานะเปิดที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยงตามที่อ้างอิงในย่อหน้าที่ 6.5.2.1 ต้องเป็นรายการที่

ส่งผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น เฉพาะในกรณีนี้เท่านั้น

ให้แสดงความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงที่รับรู้ใน

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

ในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ยังคงมี

การรับรู้กาํไรขาดทุนจากการตัดรายการตรา

สารทุนเผื่อขายในงบกําไรขาดทุน ดังนั้น

ฐาน ะ เปิ ด จะไม่ ได้ อ ยู่ ใน กําไรขาด ทุ น

เบด็เสรจ็อื่นทั้งหมด 

6.5.7 ตราบที่การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมยังคงเข้าเงื่อนไข

ตามย่อหน้าที่ 6.4.1 ให้กิจการถือปฏิบัติกับความสัมพันธ์ของ

การป้องกนัความเสี่ยง ดังต่อไปนี้  

6.5.7.1 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความ

เสี่ยงต้องรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

6.5.7.2 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงของ

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงต้องนําไปปรับปรุง

กับมูลค่าตามบัญชีของรายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยงนั้น (ถ้าสามารถปฏิบัติได้) และต้องรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน ในกรณีที่รายการที่ มีการป้องกันความ

เสี่ยงเป็นสนิทรัพย์ทางการเงิน (หรือเป็นส่วนประกอบ

ของสินทรัพย์ทางการเงิน) ที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหน้าที่ 

5.2.1.2 ให้รับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการป้องกัน

6.5.8  ตราบที่การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมยังคงเข้า

เงื่อนไขตามย่อหน้าที่  6.4.1 ให้กิจการถือปฏิบัติกับ

ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 

6.5.8.1 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากเครื่องมือที่ใช้ป้องกนั

ความเสี่ยงต้องรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (หรือ

ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หากใช้เครื่องมือ

ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในการป้องกันความ

เสี่ยงตราสารทุนที่กิจการนั้นเลือกที่จะแสดง

การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามย่อหน้าที่ 5.7.5) 

6.5.8.2   ผลกําไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความ

เสี่ยงของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

ต้องนําไปปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของ

รายการที่ มีการป้องกันความเสี่ยงนั้น (ถ้า

ตัดการอ้างอิงการเลือกการกําหนดให้ตรา

สารทุนแสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า

ยุติ ธรรม ในกําไรขาด ทุน เบ็ด เส ร็จอื่ น 

เนื่องจากในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้

ยังคงมีการรับรู้กําไรขาดทุนจากการตัด

รายการตราสารทุน เผื่ อขายในงบกําไร

ขาดทุน จึงให้รับรู้ผลกาํไรขาดทุนจากการ

ป้องกันความเสี่ ยงของรายการที่ มี การ

ป้องกนัความเสี่ยงในกาํไรขาดทุน 

 

หลักการนี้เป็นหลักการเดียวกับมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่

บ ริ ษั ทป ระกัน ภั ย ใน ต่ างป ระเทศที่ ใ ช้

ข้อยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
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ความเสี่ยงของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงใน

กําไรหรือขาดทุน ในกรณีที่รายการที่ มีการป้องกัน

ความเสี่ยงนั้นเป็นสัญญาผูกมัดที่ยังไม่ได้รับรู้รายการ 

(หรือส่วนประกอบของสัญญาผูกมัด) ผลสะสมของ

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยงนับตั้งแต่การเลือกกาํหนดให้เป็น

รายการที่การป้องกันความเสี่ยงให้รับรู้เป็นสินทรัพย์

หรือหนี้สิน พร้อมกับรับรู้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

เป็นผลกาํไรหรือขาดทุนในกาํไรหรือขาดทุน  

 

สามารถปฏบิัติได้) และต้องรับรู้ในกาํไรหรือ

ขาดทุน ในกรณีที่ รายการที่ มีการป้องกัน

ความเสี่ยงเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือ

เป็นส่วนประกอบของสินทรัพย์ทางการเงิน) 

ที่ วัด มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามย่อหน้าที่ 4.1.2ก ให้

รับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการป้องกนัความ

เสี่ยงของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงใน

กาํไรหรือขาดทุน อย่างไรกต็าม หากรายการ

ที่มีการป้องกันความเสี่ยงเป็นตราสารทุนที่

กิจการเลือกที่จะแสดงการเปลี่ยนแปลงของ

มูลค่ายุติธรรมในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ตามย่อหน้าที่ 5.7.5 ผลกาํไรหรือขาดทุนจาก

การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวต้องคงไว้ใน

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ในกรณีที่รายการที่

มีการป้องกันความเสี่ยงนั้นเป็นสัญญาผูกมัด

ที่ ยังไม่ได้รับรู้รายการ (หรือส่วนประกอบ

ของสัญ ญ าผู ก มั ด )  ผลสะสมขอ งก าร

เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มี

การป้องกันความเสี่ยงนับตั้ งแต่การเลือก

กําหนดให้เป็นรายการที่การป้องกันความ

เสี่ยงให้รับรู้เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สิน พร้อม

กบัรับรู้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลกาํไร

หรือขาดทุนในกาํไรหรือขาดทุน    

รายงานทางการเงิน  ฉบับที่  9 เป็นการ

ชั่วคราวใช้ 

6.5.14.3 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าตามเวลาของสิทธิ 6.5.15.3 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าตามเวลา ตัดการอ้างอิงการเลือกการกําหนดให้ตรา
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เลือกที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

แบบช่วงเวลาสัมพันธ์ต้องรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงนั้น และ

ต้องสะสมในส่วนประกอบแยกต่างหากของส่วนของเจ้าของ 

มูลค่าตามเวลา ณ วันที่ มีการเลือกกําหนดให้สิทธิเลือกเป็น

เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่กับรายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ ยงต้องตัดจําห น่ ายอย่างเป็นระบบและ

สมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่การปรับปรุงการป้องกันความ

เสี่ยงสาํหรับมูลค่าที่แท้จริงของสิทธิเลือกส่งผลกระทบต่อกาํไร

หรือขาดทุน ดังนั้น ในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน จาํนวนเงิน

ที่ตัดจาํหน่ายส่วนต้องจัดประเภทรายการใหม่จากส่วนประกอบ

แยกต่างหากของส่วนของเจ้าของไปกาํไรหรือขาดทุน โดยถือ

เป็นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ (ดูมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 1) อย่างไรก็ตาม หากมีการยกเลิกการบัญชี

ป้องกันความเสี่ยงสาํหรับความสัมพันธ์ของการป้องกันความ

เสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าที่แท้จริงของสิทธิเลือกเป็น

เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง กิจการต้องจัดประเภทรายการ

ใหม่ในทันทีสําหรับจํานวนเงินสุทธิ (กล่าวคือ รวมการตัด

จาํหน่ายสะสม) ที่สะสมไว้ในส่วนประกอบแยกต่างหากของส่วน

ของเจ้าของต้องไปยังกาํไรหรือขาดทุน โดยถือเป็นการปรับปรุง

การจัดประเภทรายการใหม่ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1) 

ของสิทธิเลือกที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงรายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยงแบบช่วงเวลาสัมพันธ์ต้องรับรู้ใน

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัรายการที่

มี ก าร ป้ องกันความ เสี่ ย ง นั้ น  และต้องสะสมใน

ส่วนประกอบแยกต่างหากของส่วนของเจ้าของ มูลค่า

ตามเวลา ณ วันที่มีการเลือกกาํหนดให้สิทธิเลือกเป็น

เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่กับรายการที่มี

การป้องกนัความเสี่ยงต้องตัดจาํหน่ายอย่างเป็นระบบและ

สมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่การปรับปรุงการป้องกัน

ความเสี่ยงสําหรับมูลค่าที่แท้จริงของสิทธิเลือกส่งผล

กระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน (หรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื่น หากรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงนั้นเป็นตราสาร

ทุนที่กิจการเลือกที่จะแสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามย่อหน้าที่ 5.7.5) 

ดังนั้น ในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน จํานวนเงินที่ตัด

จาํหน่ายส่วนต้องจัดประเภทรายการใหม่จากส่วนประกอบ

แยกต่างหากของส่วนของเจ้าของไปกาํไรหรือขาดทุน โดย

ถื อเป็ นการป รับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่  

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1) อย่างไรกต็าม หากมีการ

ยกเลิกการบัญชีป้องกันความเสี่ยงสาํหรับความสัมพันธ์

ของการป้องกันความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าที่

แท้จริงของสทิธิเลือกเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง 

กิจการต้องจัดประเภทรายการใหม่ในทนัทสีาํหรับจาํนวน

เงินสุทธิ (กล่าวคือ รวมการตัดจาํหน่ายสะสม) ที่สะสมไว้

ในส่วนประกอบแยกต่างหากของส่วนของเจ้าของต้องไป

สารทุนแสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า

ยุติ ธรรม ในกําไรขาด ทุน เบ็ด เส ร็จอื่ น 

เนื่องจากในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้

ยังคงมีการรับรู้กําไรขาดทุนจากการตัด

รายการตราสารทุน เผื่ อขายในงบกําไร

ขาดทุน จึงให้รับรู้ผลกาํไรขาดทุนจากการ

ป้องกันความเสี่ ยงของรายการที่ มี การ

ป้องกนัความเสี่ยงในกาํไรขาดทุน 

 

หลักการนี้เป็นหลักการเดียวกับมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่

บ ริ ษั ทป ระกัน ภั ย ใน ต่ างป ระเทศที่ ใ ช้

ข้อยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน  ฉบับที่  9 เป็นการ

ชั่วคราวใช้ 
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รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 
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ยังกําไรหรือขาดทุน โดยถือเป็นการปรับปรุงการจัด

ประเภทรายการใหม่  (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1) 

6.7.3.2 เครื่องมือทางการเงินที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ได้

กาํหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน

หากไม่มีการเลือกกาํหนดดังกล่าว  

6.7.3.2  เครื่องมือทางการเงินที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านเครดิต

ไม่ได้กาํหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ห รือขาด ทุนหากไม่ มีการเลือกกําหนดดั งก ล่ าว 

(กล่าวคือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกจิของกจิการ

ในขณะนี้ ดังนั้นจึงต้องมีการจัดประเภทรายการใหม่

ตามย่อหน้าที่ 4.4.1) 

ตัดการอ้างอิงโมเดลธุรกิจ เนื่องจากไม่ได้ใช้

กับการจัดประเภทรายการตามแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีฉบับนี้ 

8.3 กจิการต้องเปิดเผยมูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินแต่

ละประเภทในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน ตามที่กําหนดในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ 

ดังต่อไปนี้ 

8.3.1 สินทรัพย์ทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยให้แยกแสดงระหว่าง (1) 

สนิทรัพย์ทางการเงินที่กิจการกาํหนดให้วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนในการรับ รู้

รายการเมื่อเริ่มแรกหรือในภายหลังตามที่กาํหนดใน

ย่อหน้าที่ 6.7.1 และ (2) เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เพื่อค้าและสินทรัพย์ทางการเงินที่กาํหนดให้วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรห รือขาดทุนตามที่

กาํหนดในแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับนี้ 

8.3.2 หนี้สินทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุน โดยให้แยกแสดงระหว่าง (1) หนี้สิน

ทางการเงินที่กิจการกําหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนในการรับรู้รายการเมื่อ

8 กิจการต้องเปิดเผยมูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทาง

การเงินแต่ละประเภทในงบแสดงฐานะการเงินหรือใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามที่กาํหนดในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับที่  9 เรื่อง  เครื่องมือทาง

การเงิน ดังต่อไปนี้ 

8.1  สินทรัพย์ทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยให้แยกแสดง

ระหว่าง  (1) สินทรัพย์ทางการเงินที่ กิจการ

กําหนดให้ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุนในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก

หรือในภายหลังตามที่ กําหนดในย่อหน้าที่ 

6.7.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉ บับที่  9 และ  (2) สินท รัพ ย์ท างการเงินที่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

กาํหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุน 

8.2-8.4 (ย่อหน้าเหล่านี้ไม่ใช้) 

กาํหนดคาํนิยามเพื่อให้สอดคล้องกบัการจัด

ประเภทตามย่อหน้าที่ 4.1.1 ในแนวปฏิบัติ

ทางการบัญ ชีฉบับ นี้  อย่างไรก็ตามโดย

หลักการแล้วไม่มีความแตกต่างกับนิยาม

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ

ที่ 7 อย่างมีสาระสาํคัญ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 
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เริ่มแรกหรือในภายหลังตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 6.7.1 

และ (2) หนี้สินทางการเงินที่เป็นไปตามคํานิยามการ 

ถอืไว้เพื่อค้าในแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับนี้ 

8.3.3 สินทรัพย์ทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด

จาํหน่าย 

8.3.4 หนี้สนิทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย 

8.3.5 สินทรัพย์ทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น  โดยให้แยกแสดง

ระหว่าง (1) เงินลงทุนในตราสารหนี้ และ (2) เงิน

ลงทุนในตราสารทุนตามที่ กําหนดในแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีฉบับนี้ 

 

8.5  หนี้สนิทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยให้แยกแสดงระหว่าง 

(1) หนี้สินทางการเงินที่กิจการกาํหนดให้วัด

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือในภายหลัง

ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 6.7.1 ของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 และ (2) 

หนี้สินทางการเงินที่เป็นไปตามคาํนิยามการถือ

ไว้เพื่อค้าในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 

8.6  สนิทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด

จาํหน่าย 

8.7  หนี้สินทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด

จาํหน่าย 

8.8  สินทรัพย์ทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยให้

แยกแสดงระหว่าง (1) สินทรัพย์ทางการเงินที่

วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 4.1.2ก 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

และ (2) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ กิจการ

กาํหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการรับรู้รายการเมื่อ

เริ่มแรกตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 5.7.5 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 

เหตุผล 

- - ไม่มี - เงินลงทุนในตราสารทุนที่กําหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

11ก  ในกรณีที่กิจการกําหนดให้เงินลงทุนในตราสารทุนวัด

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ตามที่อนุญาตในย่อหน้าที่  5.7.5 ของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

ต่อไปนี้ 

11ก.1  เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกิจการกาํหนดให้วัด

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 

11ก.2  เหตุผลของการใช้ทางเลือกในการแสดงรายการ

ดังกล่าว 

11ก.3  มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวแต่ละ

รายการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

11ก.4  เงินปันผลที่ รับ รู้ในระหว่างรอบระยะเวลา

รายงานโดยให้แยกแสดงเงินปันผลที่เกี่ยวข้อง

กับเงินลงทุนที่ ถูกตัดรายการในระหว่างรอบ

ระยะเวลารายงานออกจากเงินปันผลที่เกี่ยวข้อง

กับเงินลงทุนที่ถือไว้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา

รายงาน 

11ก.5  การโอนผลสะสมของกาํไรหรือขาดทุนภายใน

ส่วนของเจ้าของในระหว่างรอบระยะเวลา

รายงาน รวมทั้งเหตุผลของการโอนดังกล่าว 

11ข  ในกรณีที่กิจการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนที่ 

วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

กาํหนดการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้สอดคล้อง

กบัการจัดประเภทตามย่อหน้าที่ 4.1.1 
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ย่อหนา้ที่ แนวปฏิบตัิทางการบญัชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน        

และการเปิดเผยขอ้มูลสําหรบัธุรกิจประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 

เหตุผล 

ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน  กิจการต้องเปิดเผย

ข้อมูลต่อไปนี้ 

11ข.1  เหตุผลของการจาํหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว 

11ข.2  มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ณ วันที่ตัดรายการ 

11ข.3  ผลสะสมของกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่าย

รายการดังกล่าว 

8.7ก.2 คาํอธบิายเชิงคุณภาพของผลกระทบต่องบการเงินของกจิการ 12ข.2 คาํอธิบายอย่างละเอียดของการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจ 

( business model) แ ล ะคํ าอ ธิ บ าย เชิ ง คุ ณ ภ าพ ขอ ง

ผลกระทบต่องบการเงินของกจิการ 

กาํหนดการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้สอดคล้อง

กับการจัดประเภทตามย่อหน้าที่ 4.1.1 ซึ่ง

ไม่ได้อ้างอิงหลักการของโมเดลธุรกิจในการ

จัดประเภทตราสารการเงิน 

8.7ง กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลสาํหรับการขายหรือการโอนเปลี่ยน

ประเภทตราสารหนี้ที่ จะถือจนครบกําหนดในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้ 

8.7ง.1 จาํนวนต้นทุนตัดจาํหน่ายของหลักทรัพย์ที่มีการขาย

หรือการโอนเปลี่ยน 

8.7ง.2 จาํนวนรวมของรายการกาํไรหรือขาดทุนสทุธทิี่เกดิขึ้น 

8.7ง.3 จํานวนรวมของรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยัง 

ไม่เกดิขึ้น 

8.7ง.4 สถานการณ์อาจทาํให้กิจการต้องเปลี่ยนความตั้งใจที่

จะถือตราสารหนี้ไปจนครบกาํหนดโดยที่ไม่จาํเป็นต้อง

ทบทวนความตั้งใจที่จะถือตราสารหนี้รายการอื่นไปจน

ครบกําหนด ตามย่อหน้าที่ 4.1.5 ของแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีฉบับนี้ ที่ทาํให้กจิการขายหรือโอนเปลี่ยน

ตราสารนั้น 

-ไม่มี- กาํหนดการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้สอดคล้อง

กบัการจัดประเภทตามย่อหน้าที่ 4.1.1  



แนวปฏบิตัิทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับธุรกจิประกนัภัย 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 8/2563 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ ์2563                                   238 
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และการเปิดเผยขอ้มูลสําหรบัธุรกิจประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 

เหตุผล 

8.15.1 ผลกาํไรสทุธหิรือขาดทุนสทุธทิี่เกดิจากรายการต่อไปนี้ 

8.15.1.1 สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ วัด

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดย

ให้แยกแสดงระหว่างผลกาํไรสทุธหิรือขาดทุนสทุธิที่

เกิดจากสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน

ที่กาํหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุนในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หรือใน

ภายหลังตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 6.7.1 และผล

กาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดจากสินทรัพย์ทาง

การเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ต้องวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนตามที่กาํหนด

ในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ (เช่น หนี้สินทาง

การเงินที่เป็นไปตามคํานิยามถือไว้เพื่อค้าในแนว

ปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้) สําหรับหนี้สินทาง

การเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน กิจการต้องแยกแสดงระหว่างผลกาํไรหรือ

ขาดทุนที่รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจาํนวน

เงินที่รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

8.15.1.2 หนี้สินทางการเงินที่ วัด มูลค่าด้วยราคาทุนตัด

จาํหน่าย 

8.15.1.3 ตราสารหนี้ที่จะถอืจนครบกาํหนด 

8.15.1.4 เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์

เผื่อขาย  

8.15.1.5 หลักทรัพย์เผื่อขายตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 4.1.3 

โดยแยกแสดงระหว่างผลกาํไรหรือขาดทุนที่รับรู้ใน

20.1  ผลกาํไรสทุธหิรือขาดทุนสทุธทิี่เกดิจากรายการต่อไปนี้ 

20.1.1  สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่

วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือ

ขาดทุน โดยให้แยกแสดงระหว่างผลกาํไรสุทธิ

หรือขาดทุนสุทธิที่เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงิน

หรือหนี้สินทางการเงินที่กําหนดให้วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนในการ

รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หรือในภายหลังตามที่

กาํหนดในย่อหน้าที่ 6.7.1 ของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ

ทางการเงิน และผลกาํไรสทุธหิรือขาดทุนสทุธิที่

เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทาง

การเงินที่ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุนตามที่กาํหนดในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (เช่น หนี้สินทาง

การเงินที่เป็นไปตามคํานิยามถือไว้เพื่อค้าใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9) 

สาํหรับหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนกิจการต้องแยก

แสดงระหว่างผลกาํไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจํานวนเงินที่ รับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน 

20.1.2-20.1.4 (ย่อหน้าเหล่านี้ไม่ใช้) 

20.1.5 หนี้สินทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด

จาํหน่าย 

กาํหนดการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้สอดคล้อง

กบัการจัดประเภทตามย่อหน้าที่ 4.1.1 
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และการเปิดเผยขอ้มูลสําหรบัธุรกิจประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 

เหตุผล 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างรอบระยะเวลา

รายงานและผลกําไรหรือขาดทุนที่ จัดประเภท

รายการใหม่จากกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสมไป

ยังกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลารายงานเมื่อ

มีการตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงิน  

20.1.6 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด

จาํหน่าย 

20.1.7  เงินลงทุนในตราสารทุนที่กาํหนดให้วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื่ นตามที่ กําหนดในย่อหน้  าที่  5.7.5 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

20.1.8 สินทรัพ ย์ทางการเงินที่ วัด มูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามที่

กาํหนดในย่อหน้าที่ 4.1.2ก ของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับที่ 9 โดยแยกแสดง

ระหว่างผลกาํไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในกาํไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน

และผลกาํไรหรือขาดทุนที่จัดประเภทรายการ

ใหม่จากกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสมไปยัง

กาํไรหรือขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อมีการตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงิน 

คาํนิยาม กาํหนดคาํนิยามเพิ่มเติมสาํหรับคาํว่า “เงินลงทุน” “หลักทรัพย์

เพื่อค้า” “หลักทรัพย์เผื่ อขาย” “ตราสารหนี้ที่ ถือจนครบ

กาํหนด” 

-ไม่มี- เพื่อกําหนดคํานิยามของคําที่ ใช้ในแนว

ปฏบิัติทางการบัญชีฉบับนี้ ในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 มีนิยามของ 

“การถือไว้เพื่อค้า” ตามที่กล่าวไปแล้วใน 

ย่อหน้าที่ 4.1.3 ข้างต้น  

ข3.1.6 วันจ่ายชําระ คือ วันที่สินทรัพย์ถูกส่งมอบแก่หรือส่งมอบโดย

กิจการ การบัญชีวันชําระ ณ  วันจ่ายชําระจะเกี่ ยวข้องกับ  

(1) การรับรู้สินทรัพย์ในวันที่กิจการได้รับสินทรัพย์นั้น และ 

(2) การตัดรายการสนิทรัพย์และรับรู้กาํไรหรือขาดทุนใดๆ จาก

วันจ่ายชําระ คือ วันที่สินทรัพย์ถูกส่งมอบแก่หรือส่งมอบโดย

กิจการ  การบัญ ชี วันชําระ  ณ  วัน จ่ายชําระจะเกี่ ยวข้องกับ  

(1) การรับรู้สินทรัพย์ในวันที่กิจการได้รับสินทรัพย์นั้น และ (2) 

การตัดรายการสินทรัพย์และรับรู้กาํไรหรือขาดทุนใดๆ จากการ

ปรับปรุงถ้อยคาํ โดยหลักการยังคงเหมือน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

คือทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนที่วัดมูลค่า

ด้ วย มู ล ค่ า ยุ ติ ธรรม ผ่ าน กําไรขาด ทุ น
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การขาย ในวันที่กิจการได้ส่งมอบสินทรัพย์ เมื่อการบัญชีวัน

ชําระถูกนํามาถือปฏิบัติ ให้กิจการบันทึกบัญชีสําหรับการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่จะได้รับ

ระหว่างวันซื้อขายและวันจ่ายชาํระในลักษณะเดียวกบัการบันทกึ

บัญชีสําหรับสินทรัพย์ที่ได้มา กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงใน

มูลค่าจะไม่ถูกรับรู้สาํหรับสนิทรัพย์ที่ใช้ราคาทุนตัดจาํหน่าย แต่

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนสําหรับสินทรัพย์ที่ จัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน และรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับสินทรัพย์

ทางการเงินที่ วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 5.2.1.2  

ขาย ในวันที่กิจการได้ส่งมอบสินทรัพย์ เมื่อการบัญชีวันชําระถูก

นํามาถือปฏิบัติ ให้กิจการบันทึกบัญชีสําหรับการเปลี่ยนแปลง

ใดๆ ในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่จะได้รับระหว่างวันซื้อขาย

และวันจ่ายชําระในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสําหรับ

สินทรัพย์ที่ได้มา กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะไม่ถูกรับรู้

สาํหรับสินทรัพย์ที่ใช้ราคาทุนตัดจําหน่าย แต่รับรู้ในกําไรหรือ

ขาดทุนสาํหรับสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่

แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน และรับรู้ในกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ วัดมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 

4.1.2ก และสาํหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่บันทึกบัญชีตามที่

กาํหนดในย่อหน้าที่ 5.7.5 

เบ็ดเสร็จอื่น ให้รับรู้การเปลี่ยนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรมระหว่างวันที่ซื้อขาย และวันที่

จ่ายชาํระ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

ข3.2.15 ในกรณีที่การโอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่เข้าเงื่อนไขเป็นการตัด

รายการผู้รับโอนไม่ต้องรับรู้สินทรัพย์ที่โอนเป็นสินทรัพย์ของตน 

ผู้รับโอนต้องตัดรายการเงินสดหรือสิ่งตอบแทนจ่ายอื่น และรับรู้

ลูกหนี้ที่เกดิจากผู้โอน หากผู้โอนมีทั้งสทิธแิละภาระผูกพันในการ

ซื้อการควบคุมในสินทรัพย์ที่ โอนทั้ งจํานวนกลับคืนมาด้วย

จาํนวนเงินที่แน่นอน (เช่น ภายใต้สัญญาซื้อคืน) ผู้รับโอนอาจ

วัดมูลค่าลูกหนี้โดยใช้ราคาทุนตัดจาํหน่าย  

ในกรณีที่การโอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่เข้าเงื่อนไขเป็นการตัด

รายการผู้รับโอนไม่ต้องรับรู้สินทรัพย์ที่โอนเป็นสินทรัพย์ของตน 

ผู้รับโอนต้องตัดรายการเงินสดหรือสิ่งตอบแทนจ่ายอื่น และรับรู้

ลูกหนี้ที่เกดิจากผู้โอน หากผู้โอนมีทั้งสทิธแิละภาระผูกพันในการซื้อ

การควบคุมในสนิทรัพย์ที่โอนทั้งจาํนวนกลับคืนมาด้วยจาํนวนเงินที่

แน่นอน (เช่น ภายใต้สัญญาซื้อคืน) ผู้รับโอนอาจวัดมูลค่าลูกหนี้

โดยใช้ราคาทุนตัดจาํหน่าย ถ้าเข้าเงื่อนไขที่ระบุในย่อหน้าที่ 4.1.2 

ตัดการอ้างอิงถึงย่อหน้าที่ 4.1.2 เนื่องจาก

การจัดประเภทรายการในแนวปฏิ บัติ

ท างการบัญ ชีฉ บับ นี้ ไม่ ได้ ใ ช้ห ลักการ

ประเมินโมเดลธุรกิจ และกระแสเงินสดซึ่ง

เป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจาก

ยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาํหนดไว้ 

- -ไม่มี- โมเดลธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรพัยท์างการเงิน 

ข4.1.1  ย่อห น้ าที่  4.1.1.1 กําหนดให้กิ จการจัดประเภท

สินทรัพย์ทางการเงินตามโมเดลธุรกิจของกิจการในการ

จัดการสนิทรัพย์ทางการเงิน เว้นแต่เป็นไปตามที่กาํหนด

ในย่อหน้าที่ 4.1.5 ในการประเมินว่าสินทรัพย์ทางการ

เงินของกิจการมีลักษณะเป็นไปตามข้อกําหนดในย่อ

ตัดออกเนื่องจากแนวปฏิบัติทางการบัญชี

ฉบับนี้ไม่ได้ใช้หลักการประเมินโมเดลธุรกจิ 
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และการเปิดเผยขอ้มูลสําหรบัธุรกิจประกนัภยั 
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เหตุผล 

ห น้ าที่  4.1.2.1 ห รือ ย่อห น้ าที่  4.1.2ก .1 ห รือไม่  

ให้กิจการพิจารณาจากโมเดลธุรกิจซึ่งกําหนดโดย

ผู้บริหารสาํคัญของกิจการ (ตามคํานิยามในมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 24 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั) 

ข4.1.2 - ข4.1.6 

- -ไม่มี- กระแสเงินสดตามสัญญาซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและ

ดอกเบี้ ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ 

ข4.1.7  ย่อห น้ าที่  4.1.1.2 กําหนดให้กิ จการจัดประเภท

สินทรัพย์ทางการเงินบนพื้นฐานของลักษณะของกระแส

เงินสดตามสญัญา ถ้าสนิทรัพย์ทางการเงินเกดิขึ้นภายใต้

โมเดลธุรกิจของกจิการที่มีวัตถุประสงค์ที่จะถือสนิทรัพย์

เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือภายใต้โมเดล

ธุรกจิของกจิการที่มีวัตถุประสงค์ทั้งที่จะถือสนิทรัพย์เพื่อ

รับกระแสเงินสดตามสัญญาและขายสินทรัพย์ทาง

การเงิน ถ้าไม่ได้ถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 4.1.5 ในการ

กระทาํเช่นนั้น เงื่อนไขในย่อหน้าที่ 4.1.2.2 และ 4.1.2

ก.2 กําหนดให้กิจการพิจารณาว่ากระแสเงินสดตาม

สญัญาของสนิทรัพย์เป็นการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยจาก

ยอดคงเหลือของเงินต้น 

ข4.1.7ก – ข4.1.26 

ตัดออกเนื่องจากแนวปฏิบัติทางการบัญชี

ฉบับนี้ไม่ได้ใช้หลักการประเมินกระแส 

เงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและ

ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่

กาํหนดไว้ 

ข4.3.1 เมื่อกิจการเข้าเป็นคู่สัญญาของสัญญาแบบผสม ย่อหน้าที่ 

4.3.2 กาํหนดให้กิจการต้องระบุอนุพันธ์แฝงนั้น และประเมิน

ว่าจําเป็นต้องแยกแสดงจากสัญญาหลักหรือไม่ ในกรณีที่

จําเป็นต้องแยกแสดงจากสัญญาหลัก กิจการต้องวัดมูลค่า

ข4.3.1  เมื่อกิจการเข้าเป็นคู่สัญญาของสัญญาแบบผสมที่สัญญา

หลักไม่ได้เป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉ บับ นี้  ย่อห น้ าที่  4.3.3 

กาํหนดให้กิจการต้องระบุอนุพันธ์แฝงนั้น และประเมิน

ตัดคาํว่าสัญญาผสมที่สัญญาหลักไม่ได้เป็น

สินทรัพย์ที่อ ยู่ในขอบเขตมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับนี้ออก เพราะแนว

ปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ใช้หลักการ



แนวปฏบิตัิทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับธุรกจิประกนัภัย 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 8/2563 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ ์2563                                   242 

 

ย่อหนา้ที่ แนวปฏิบตัิทางการบญัชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน        
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อนุพันธด์้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกและ

วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

ว่าจาํเป็นต้องแยกแสดงจากสัญญาหลักหรือไม่ ในกรณี

ที่จาํเป็นต้องแยกแสดงจากสัญญาหลัก กิจการต้องวัด

มูลค่าอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้รายการ

เมื่อเริ่มแรกและวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

ประเมินโมเดลธุรกิจและลักษณะกระแสเงิน

สดทั้งสัญญาของสัญญาผสม แต่ใช้หลักการ

แยกอนุพันธ์แฝง ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศที่บริษัทประกันภัยในต่างประเทศที่

ใช้ข้อยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน  ฉบับที่  9 เป็นการ

ชั่วคราวใช้ 

- -ไม่มี- ข4.4.1  ย่อหน้าที่ 4.4.1 กาํหนดให้กิจการจัดประเภทรายการ

ใหม่สาํหรับสินทรัพย์ทางการเงิน หากโมเดลธุรกิจใน

การจัดการสนิทรัพย์ทางการเงินเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไป 

การเป ลี่ยนแปลงดังกล่าวคาดว่าจะไม่ เกิดขึ้ น บ่อย 

ผู้บริหารระดับสูงของกิจการกาํหนดการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวโดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ

ภายนอก ซึ่งมีนัยสําคัญต่อการดําเนินงานของกิจการ

และสามารถพิสูจน์แก่บุคคลภายนอกได้ ดังนั้นการ

เปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจของกิจการจะเกิดขึ้ นได้ก็

ต่อเมื่อกิจการเริ่มต้นหรือสิ้ นสุดสภาพในการดําเนิน

กิจกรรมที่มีนัยสาํคัญต่อการดาํเนินงานของกิจการ เช่น 

เมื่อกิจการซื้อ จาํหน่ายหรือยกเลิกกลุ่มธุรกิจ ตัวอย่าง

ของการเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจรวมถึงรายการ

ต่อไปนี้ 

ตัดออกเนื่องจากแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับ

นี้ไม่ได้ใช้หลักการประเมินโมเดลธุรกิจในการ

จัดประเภทรายการสนิทรัพย์ทางการเงิน 

- -ไม่มี- ข5.7.1  ย่อหน้าที่ 5.7.5 อนุญาตให้กิจการสามารถเลือกแสดง

การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของการลงทุนใน 

ตราสารทุนที่ ไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า ไว้ในกําไรขาดทุน

ตัดออกเนื่องจากแนวปฏิบัติทางการบัญชี

ฉบับนี้กาํหนดให้ตราสารหนี้และตราสารทุน

ที่ ไม่ ได้ มี วัต ถุประสงค์ ในการถือครอง
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ย่อหนา้ที่ แนวปฏิบตัิทางการบญัชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน        

และการเปิดเผยขอ้มูลสําหรบัธุรกิจประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 

เหตุผล 

เบ็ ด เส ร็จ อื่ น  โด ย เมื่ อ เลื อ กแ ล้ วจ ะ ไม่ ส าม ารถ

เปลี่ยนแปลงวิธกีารบัญชีได้อกี และให้เลือกนี้วิธกีารเป็น

รายตราสาร (หรือรายหุ้น) ทั้งนี้ จาํนวนเงินที่แสดงใน

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น จะไม่สามารถโอนไปเป็นกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลัง อย่างไรกด็ี กิจการอาจโอนผล

สะสมของกาํไรหรือขาดทุนภายในส่วนของเจ้าของได้ 

เงินปันผลจากการลงทุนดังกล่าว จะรับรู้ในกําไรหรือ

ขาดทุน ตามย่อหน้าที่ 5.7.6 เว้นแต่เงินปันผลดังกล่าว

จะแสดงอย่างชัดเจนว่าเป็นการได้รับคืนของต้นทุน 

การลงทุน 

แน่นอน ต้องจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์ 

เผื่อขาย 

 

 


