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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1

เรื่อง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครั้งแรก

(ปรับปรุงเพ่ิมเติมภายหลัง TFRS 9 ประกาศใช้)



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่1

สรุปความเป็นมา ปรบัปรุงตาม IFRS BV 2021

วนัถอืปฏิบติั : วนัที ่1 มกราคม 2565

สรุปสาระส าคญัเรือ่งทีเ่ปลีย่นแปลงจากฉบบัปรบัปรุงปี 2563:

ปรับปรงุ TFRS 1 ย่อหน้าที่ 29 29ก ข2 ถึง ข6 ข8 ถึง ข9 และ ง18 ถงึ ง20 

ที่เกี่ยวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน

0
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ผลกระทบ

การเปลีย่นแปลง กลุ่มอุตสาหกรรมที่จะไดร้บั

ผลกระทบ

ผลกระทบจากการปรบัปรุง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ให้ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการน า

มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินมาใช้คร้ังแรก TFRS 1

กจิการที่จะใช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินเป็น

คร้ังแรก

เพ่ิมเติมและปรับปรุงข้อก าหนดให้

สอดคล้อง

• TAS 32 เร่ือง การแสดงรายการ

เคร่ืองมือทางการเงิน และ 

• TFRS 9 เร่ือง เคร่ืองมือทาง

การเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่1 0
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TFRS 1
(ก่อนปรับปรุงเพ่ิมเติม TFRS 9)
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1

TFRS 1 น ามาใชใ้นกรณี

ที่กิจการปรบัใช้ TFRSs 

เป็นครั้งแรก

ก าหนดใหก้ิจการปฏิบติัตาม

TFRS แต่ละฉบบัท่ีมีผลบงัคบั

ใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงานของกิจการที่น า 

TFRSs มาใชเ้ป็นครั้งแรก 

รบัรูร้ายการ การวดัมูลค่า 

และการจดัประเภทรายการ

ส าหรบัยอดยกมาของงบ

แสดงฐานะการเงินที่จดัท าข้ึน

ตาม TFRSs เป็นครั้งแรก 

ภายใต ้TFRSs

0
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การเปลีย่นแปลงมาใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน

1/1/25X1 31/12/25X231/12/25X1

วนัที่เปลีย่นแปลงมาใช้

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน/ยอดยกมาของ

งบแสดงฐานะการเงินที่จดัท า

ข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน

(Date of transition to 

TFRSs)

วนัสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน

ตามหลกัการบญัชีท่ีรบัรองทัว่ไปท่ีใช้

ก่อนหนา้

งบการเงินที่จดัท าข้ึนตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินเป็นครั้งแรก 

และขอ้มูลเปรียบเทียบ 1 ปี

ปรบัยอ้นหลงัส าหรบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน

ท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนันี้  (นอกเหนือจาก

รายการท่ีมีขอ้ยกเวน้)
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งบการเงินล่าสุด

วตัถุประสงคใ์ช้

ภายในกิจการ

เพือ่วตัถุประสงค์

ของบริษทัใหญ่

• งบการเงินล่าสดุจัดท าภายใต้ข้อก าหนดอื่นซ่ึงข้อก าหนดดังกล่าว

ไม่สอดคล้องกบั TFRSs

• งบการเงินล่าสดุได้ปฏบิัติตาม TFRSs แต่ไม่ได้มีค าอธบิายอย่าง

ชัดเจนและเปิดเผยการปฏบิัติตาม TFRSs

• งบการเงินล่าสดุแสดงข้อมูลอย่างชัดเจนว่าได้ปฏบิัติตาม TFRSs 

บางส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมด 

• งบการเงนิล่าสดุจัดท าภายใต้ข้อก าหนดอื่นที่ไม่สอดคล้องกบั 

TFRSs และใช้ TFRSs บางฉบับ 

• งบการเงินล่าสดุจัดท าภายใต้ข้อก าหนดอื่นและได้มีการกระทบยอด

จ านวนเงนิบางรายการให้เป็นจ านวนเงนิที่จัดท าขึ้นภายใต้ TFRSsไม่ไดน้ าเสนอ

งบการเงินงวดก่อน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 0
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งบการเงินล่าสุด

วตัถุประสงคใ์ช้

ภายในกิจการ

เพือ่วตัถุประสงคข์อง

บริษทัใหญ่

จัดท างบการเงนิภายใต้ TFRSs เพ่ือใช้ภายในกจิการเท่านั้น 

โดยไม่ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้เจ้าของกจิการหรือผู้ใช้งบการเงิน

ภายนอกอื่น ๆ ใช้ประโยชน์

ไม่ไดน้ าเสนอ

งบการเงินงวดก่อน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 0
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1

งบการเงินล่าสุด

วตัถุประสงคใ์ช้

ภายในกิจการ

เพือ่วตัถุประสงคข์อง

บริษทัใหญ่

จัดท าส่วนประกอบทั้งหมดของการรายงานภายใต้ TFRSs

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดท างบการเงินรวม โดยไม่ได้

จัดท างบการเงนิที่สมบูรณต์ามที่ก าหนดไว้ใน TAS 1 

เรื่อง การน าเสนองบการเงิน 

ไม่ไดน้ าเสนอ

งบการเงินงวดก่อน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1

งบการเงินล่าสุด

วตัถุประสงคใ์ช้

ภายในกิจการ

เพือ่วตัถุประสงคข์อง

บริษทัใหญ่

กจิการไม่ได้จัดท าและน าเสนองบการเงินงวดก่อน

ไม่ไดน้ าเสนอ

งบการเงินงวดก่อน
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TFRS 1 
(ปรับปรุงเพ่ิมเติมภายหลัง TFRS 9 ประกาศใช้)
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่1

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็น

ครั้งแรก

TFRS 1

ไม่

ไม่

ขอ้ยกเวน้จากการปฏิบติัตามวิธีปรบัยอ้นหลงั

1) การตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ

ทางการเงิน 

2) การบัญชีป้องกนัความเสี่ยง

3) ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

4) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า

สนิทรัพย์ทางการเงิน 

5) การด้อยค่าสนิทรัพย์ทางการเงิน 

6) อนุพันธแ์ฝง 

7) เงินกู้ยืมจากรัฐบาล  

ข้อยกเว้นท่ีอาจเลือกปฏิบติั

กจิการอาจเลือกใช้ข้อยกเว้นประการเดียวหรือหลาย

ประการ แต่ต้องไม่น าข้อยกเว้นดังกล่าวไป

เปรียบเทยีบกบัรายการอื่น

• ข้อยกเว้นส าหรับการรวมธุรกจิ และ

• ข้อยกเว้นจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

อื่น

กิจการมีรายการท่ีเป็นขอ้ยกเวน้ที่ก าหนดหรือไม่

ขอ้ยกเวน้ที่ก าหนด

กิจการเลือกปฏิบติัตามขอ้ยกเวน้ทีอ่าจเลือกปฏิบติัหรือไม่

ขอ้ยกเวน้ที่อาจเลือกปฏิบติั

น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชค้รั้งแรก

ดว้ยวิธีปรบัยอ้นหลงั 

วิธีการปรบัยอ้นหลงั

มี

มี
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ขอ้ยกเวน้ทีก่ าหนด (Mandatory Exceptions)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่1

การตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิทางการเงิน 

การบัญชีป้องกนัความเสี่ยง

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสนิทรัพย์ทางการเงิน 

การด้อยค่าสนิทรัพย์ทางการเงิน 

อนุพันธแ์ฝง
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่1

ขอ้ยกเวน้ทีก่ าหนด (Mandatory Exceptions)

การตดัรายการสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน

ปฏบัิติตามข้อก าหนดเกี่ยวกบัการตัดรายการใน TFRS 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ส าหรับ

รายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหรือหลังวันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินโดย

วิธเีปล่ียนทนัท ี

ทางเลือก
กจิการอาจปฏบัิติตามข้อก าหนดเกี่ยวกบัการตัดรายการใน TFRS 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

โดยวิธปีรับย้อนหลังนับจากวันที่กจิการเลือก 
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การตดัรายการสินทรพัยท์างการเงิน

กจิการจะต้องตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี เมื่อมีเหตุการณต่์อไปน้ี

เกดิขึ้น

สิทธิตามสญัญาที่จะไดร้บั

กระแสเงินสดจากสินทรพัย์

ทางการเงินไดห้มดไป 

กิจการไดโ้อนสินทรพัยท์างการเงิน

และการโอนนั้นเขา้เงือ่นไข

เป็นการตดัรายการสินทรพัย์

ทางการเงินออกจากบญัชี

TFRS 9

16



แนวทางการพจิารณาการตดัรายการสินทรพัยท์างการเงิน

ขั้นที่ 1 รวมทุกบริษัทย่อย (รวมทั้งกจิการเฉพาะกจิ)

ขั้นที่ 2 ประเมินตามหลักการการตัดรายการดังต่อไปน้ีส าหรับส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของสนิทรัพย์

(หรือกลุ่มของสนิทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนั)

ขั้นที่ 3 สทิธติามสญัญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ได้สิ้นสดุหรือไม่ ตดัรายการออกจากบญัชี

ขั้นที่ 4 กจิการได้โอนสทิธติามสญัญาในการรับกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ทางการเงินนั้นหรือไม่

ขั้นที่ 5 กจิการมีภาระผูกพันตามสญัญาที่จะจ่ายกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ตามข้อก าหนด

ขั้นที่ 6 กจิการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมด

อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่

ตดัรายการออกจากบญัชี

ยงัคงรบัรูเ้ป็นสินทรพัย์

ใช่

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

หนา้

ถดัไป

TFRS 9
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แนวทางการพจิารณาการตดัรายการสินทรพัยท์างการเงิน

จาก

หนา้ที่

แลว้

ขั้นที่ 7 กจิการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่

ขั้นที่ 8 กจิการยังคงการควบคุมในสนิทรัพย์หรือไม่

ขั้นที่ 9 ยงัคงรบัรูสิ้นทรพัยต่์อไปตราบเท่าท่ีกิจการยงัมีความเกีย่วขอ้งต่อเนือ่ง

ยงัคงรบัรูเ้ป็นสินทรพัย์

ตดัรายการออกจากบญัชี

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

TFRS 9
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่1

การบญัชีป้องกนัความเสีย่ง

ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กจิการต้อง

▪ วัดมูลค่าอนุพันธท์ั้งหมดโดยใช้มูลค่ายุติธรรม และ

▪ ตัดรายการผลขาดทุนและก าไรรอการตัดบัญชีทั้งหมด

ขอ้ยกเวน้ทีก่ าหนด (Mandatory Exceptions)
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่1

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าเครือ่งมือทางการเงิน

ประเมินว่าสนิทรัพย์ทางการเงินเป็นไปตามเงื่อนไขตาม

▪ ย่อหน้าที่ 4.1.2 ของ TFRS 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน หรือ

▪ เง่ือนไขตามย่อหน้าที่ 4.1.2ก ของ TFRS 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

หรือไม่ 

พิจารณาบนพ้ืนฐานของข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วนัทีเ่ปลีย่นแปลง

มาใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน

ขอ้ยกเวน้ทีก่ าหนด (Mandatory Exceptions)
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การจดัประเภทรายการสินทรพัยท์างการเงิน

กจิการต้องจัดประเภทสนิทรัพย์ทางการเงินเป็นสนิทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ตามเกณฑท์ั้งสอง

ข้อดังต่อไปนี้  

TFRS 9

ตามโมเดลธุรกิจ 

(business model) ของกิจการ

ในการจดัการสินทรพัยท์างการเงิน

ตามลกัษณะของกระแสเงินสด

ตามสญัญาของสินทรพัย์

ทางการเงิน
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การจดัประเภทรายการสินทรพัยท์างการเงิน

ราคาทุนตดัจ าหน่าย (AMC)

• ใช้กบัสนิทรัพย์ทางการเงนิที่มีวัตถุประสงค์คือการถอื

ครองเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญาเท่านั้น

• วัดมูลค่าในภายหลังด้วยวิธรีาคาทุนตัดจ าหน่าย โดยมี

การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยและค่าเผื่อการด้อยค่า

• ไม่ต้องวัดมูลค่ายุติธรรม

• มักใช้กบัสนิทรัพย์ทางการเงนิส่วนใหญ่ของธนาคาร 

รวมถงึเงินให้สนิเช่ือและรายการระหว่างธนาคารและ

ตลาดเงิน

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (FVTOCI)

• ใช้กบัสนิทรัพย์ทางการเงนิที่มีวัตถุประสงค์คือการถอื

ครองเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญาและเพ่ือขาย

• มีการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยและค่าเผื่อการด้อยค่า 

เช่นเดียวกบั AMC

• มีการวัดมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ผลต่างใน OCI

• มักใช้กบัเงินลงทุนเผื่อขาย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL)

• ใช้สนิทรัพย์ทางการเงนิที่ไม่มีลักษณะกระแสเงินสดตาม

สญัญา หรือเป็นการถอืครองเพ่ือการลงทุนระยะสั้น

• มีการวัดมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ผลต่างใน PL

• ไม่ต้องรับรู้ ค่าเผื่อการด้อยค่า

• มักใช้กบัเงินลงทุนเพ่ือค้า ตราสารอนุพันธ์

TFRS 9
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่1

การดอ้ยค่าสินทรพัยท์างการเงิน 

ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

• กจิการต้องใช้ข้อมูลสนับสนุนและสมเหตุสมผลที่สามารถหาได้โดยไม่ใช้

ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกนิไปที่จะก าหนดความเสี่ยงด้านเครดิต ณ 

วันที่เคร่ืองมือทางการเงินมีการรับรู้ เม่ือเร่ิมแรก และ

▪ เปรียบเทยีบความเสี่ยงข้างต้นกบัความเสี่ยงด้านเครดิต ณ วันที่เปล่ียนแปลง

มาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ขอ้ยกเวน้
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การดอ้ยค่าสินทรพัยท์างการเงิน

ค่าเผือ่ขาดทุน

การดอ้ยค่า

ค านวณดอกเบี้ ยรบั

ตาม EIR บน

การรบัรู ้

เริม่แรก

Stage 2

ผลขาดทุนดา้นเครดิต

ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน

ตลอดสญัญา

มูลค่าตามบัญชี

ขั้นต้น

Stage 3Stage 1

ผลขาดทุนดา้นเครดิต

ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน

12 เดือนขา้งหนา้

มูลค่าตามบัญชี

ขั้นต้น

มีหลกัฐานการดอ้ย

ค่าท่ีชดัเจนหรือไม่

การเปล่ียนแปลงความเสี่ยงด้านเครดิตนับตั้งแต่วันที่รับรู้ เร่ิมแรก

ผลขาดทุนดา้นเครดิต

ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน

ตลอดสญัญา

มูลค่าตามบัญชี

สทุธิ

ความเสีย่งดา้น

เครดิตเพิม่ข้ึนอย่าง

มีนยัส าคญัหรือไม่

TFRS 9
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่1

อนุพนัธแ์ฝง 

▪ ประเมินว่าจ าเป็นต้องแยกอนุพันธแ์ฝงจากสญัญาหลักหรือไม่ และ

▪ บันทกึเป็นอนุพันธบ์นพ้ืนฐานของเง่ือนไขที่มีอยู่ ณ วันที่หลังกว่า

ระหว่างวันที่กจิการเข้าเป็นคู่สญัญาในคร้ังแรกและวันที่การ

ประเมินใหม่ที่ก าหนดไว้ตามย่อหน้าที่ ข4.3.11 ของ TFRS 9 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน

25
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อนุพนัธแ์ฝง

ตัวอย่าง - หุ้นกู้แปลงสภาพ

สญัญาหลกั = หุน้กู ้

อนุพนัธแ์ฝง = สิทธิแปลงสภาพ

องค์ประกอบของสญัญาแบบผสมที่ประกอบด้วย

สญัญาหลัก (Host) ที่ไม่ใช่อนุพันธ ์โดยกระแส

เงินสดบางส่วนของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสม

น้ีจะเปล่ียนแปลงในทศิทางที่คล้ายคลึงกบัอนุพันธ์

เดี่ยว 

สญัญาหลกัที่ไม่ใช่

ตราสารอนุพนัธ์

(Host contract)

อนุพนัธแ์ฝง

อนุพันธแ์ฝงต้องแยกออกจากสญัญาหลัก และถอืเป็นอนุพันธต์าม TFRS 9

กต่็อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้  

• ลักษณะเชิงเศรษฐกจิและความเสี่ยงของอนุพันธแ์ฝงไม่มีความสมัพนัธ์

อย่างใกลชิ้ดกบัลักษณะเชิงเศรษฐกจิและความเสี่ยงของสญัญาหลัก

• เคร่ืองมือทางการเงนิที่แยกต่างหากซ่ึงมีเงื่อนไขเช่นเดียวกบัอนุพันธแ์ฝง 

มีลกัษณะตรงตามคานยิามของอนุพนัธ์ และ 

• สญัญาแบบผสมนี้ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีการเปลีย่นแปลง

ของมูลค่ายุติธรรมรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน (เช่น อนุพันธท์ี่แฝงใน

หน้ีสนิทางการเงนิที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน

ไม่แยกออกจากสญัญาหลัก) 

TFRS 9
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ขอ้ยกเวน้จาก

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัอ่ืน

(Exemptions from other TFRSs)
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่1

ขอ้ยกเวน้ทีอ่าจเลือกปฏิบติั (Optional Exemptions)

• เคร่ืองมือทางการเงินแบบผสม

• การก าหนดรายการเคร่ืองมือทางการเงินที่รับรู้ ก่อนหน้า 

• การวัดมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทาง

การเงินในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก  
0
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่1

เครือ่งมือทางการเงินแบบผสม

TAS 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

▪ แยกองค์ประกอบของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสม ณ วันเร่ิมต้นสญัญา 

เป็นองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิและส่วนของเจ้าของ 

▪ หากไม่มีองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิแล้ว การปรับย้อนหลังงบการเงนิตาม 

TAS 32 จะเกี่ยวข้องเฉพาะการแยกเป็นสองส่วนของส่วนของเจ้าของ 

✓ก าไรสะสม (ดอกเบ้ียสะสมที่เพ่ิมขึ้นในองค์ประกอบที่เป็นหน้ีสนิ)

✓องค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของเช่นเดิม

ขอ้ยกเวน้ทีอ่าจเลือกปฏิบติั (Optional Exemptions)
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่1

เครือ่งมือทางการเงินแบบผสม (ต่อ)

▪ TFRS 1 ผู้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรก

ไม่จ าเป็นต้องแยกสองส่วนนี้ออกจากกนัหากไม่มีองค์ประกอบที่

เป็นหน้ีสนิเหลืออยู่ ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

ขอ้ยกเวน้ทีอ่าจเลือกปฏิบติั (Optional Exemptions)
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เครือ่งมือทางการเงินแบบผสม

ใช้ราคาตามบัญชี

เมื่อเร่ิมแรกของ

เคร่ืองมือทางการเงิน

แบบผสมเป็นจุดเร่ิมต้น

พิจารณามูลค่ายุติธรรม

ของส่วนของหนี้สนิ

ปันส่วนมูลค่าที่เหลือให้

เป็นส่วนของผู้ถอืหุ้น

ตวัอย่าง

▪ บริษัท ABC ออกตราสารหนี้แปลงสภาพได้ มูลค่า 100 บาท

▪ บริษัท ABC ประมาณว่ามูลค่ายุตธิรรมของสทิธใินการแปลงค่าเท่ากบั 12 บาท

▪ บริษัท ABC ประมาณว่ามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดตามสญัญาเทา่กบั 90 บาท

ปันส่วนตราสารหนี้แปลงสภาพ

เงนิจ านวน 90 เป็นหนี้สนิ 

มูลค่าคงเหลือจ านวน10 เป็นส่วนของผู้ถอืหุ้น

TAS 32
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เครือ่งมือทางการเงินแบบผสม

ตวัอย่าง

▪ 1 มกราคม 25X1 บริษัท Z ออกตราสารหน้ีแปลงสภาพได้ มูลค่า 1,000 บาท ขายในราคา 850 

บาท และมีค่าใช้จ่ายในการออกตราสารหน้ี 20 บาท อตัราดอกเบี้ย 8% อายุ 7 ปี

▪ ตราสารหนี้แปลงสภาพสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 1,000 หุ้น ได้ตั้งแต่ มกราคม 25X7

▪ หากไม่ใช่สทิธแิปลงสภาพ ตราสารหน้ีจะมีการจ่ายคืนวันที่ 31 ธนัวาคม 25X7

▪ Date of transition คือ 1 มกราคม 25X4

ขอ้มูลเพิม่เติม

• สมมติว่าราคายุติธรรมของตราสารหนี้ เท่ากบั 800 บาท กรณทีี่ไม่มีสทิธแิปลงสภาพ (1 มกราคม 

25X1)

TAS 32
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เครือ่งมือทางการเงินแบบผสม

กรณี Previous GAAP ไม่ไดม้ีขอ้ก าหนดใหแ้ยก TAS 32

ณ date of transition 1 มกราคม 25X4

Dr. หุน้กู ้(หนี้ สิน)     35

ก าไรสะสม (ดอกเบี้ ยจ่าย)   15

Cr. Option (ส่วนของผูถ้อืหุน้)        50

TAS 32
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่1

การก าหนดรายการเครือ่งมือทางการเงินทีร่บัรูก่้อนหนา้ 

หน้ีสนิทางการเงิน ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้ TFRS 

▪ ให้เลือกก าหนดหน้ีสนิทางการเงินใดๆ ที่วัดมูลค่าด้วย FVTPL โดยหนี้สนิต้อง

เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในย่อหน้าที่ 4.2.2 ของ TFRS 9

▪ ส าหรับหน้ีสนิทางการเงินที่เลือกก าหนดเป็นหน้ีสนิทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย

FVTPL ต้องพิจารณาว่าวิธกีารตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 5.7.7 ของ TFRS 9 เร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงิน จะก่อให้เกดิการจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชีในก าไร

หรือขาดทุนหรือไม่ บนพ้ืนฐานของข้อเทจ็จริงและสถานการณท์ี่มี

ขอ้ยกเวน้ทีอ่าจเลือกปฏิบติั (Optional Exemptions)
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การเลือกก าหนดใหห้นี้ สินทางการเงินวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL option)

ณ วันที่มีการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กจิการอาจเลือกก าหนด (ไม่สามารถยกเลิกได้) ให้หนี้สนิทางการ

เงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน

• การก าหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องในการวัดมูลค่าหรือการรับรู้รายการอย่างมี

นัยส าคัญ (บางคร้ังอาจเรียกว่าการจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชี) ที่จะเกดิจากการวัดมูลค่า

สนิทรัพย์หรือหนี้สนิหรือการรับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากรายการดังกล่าวด้วยเกณฑท์ี่แตกต่างกนั 

หรือ 

• กลุ่มของหน้ีสนิทางการเงินหรือสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงิน ที่มีการบริหารและ

ประเมินผลการด าเนินงานด้วยเกณฑมู์ลค่ายุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกบักลยุทธก์ารบริหารความเสี่ยง 

หรือกลยุทธก์ารลงทุนที่เป็นลายลักษณ์อกัษร

TFRS 9
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การเลือกก าหนดใหห้นี้ สินทางการเงินวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL option)

กจิการต้องแสดงผลก าไรหรือขาดทุนจากหน้ีสนิทางการเงินที่เลือกใช้ FVTPL option ดังต่อไปน้ี 

• จ านวนเงินของการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิทางการเงินที่เป็นผลจากการ

เปล่ียนแปลงความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิน้ันต้องแสดงในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น และ 

• จ านวนเงินคงเหลือจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิดังกล่าวต้องแสดงในก าไร

หรือขาดทุน 

เว้นแต่การปฏบัิติต่อผลกระทบของการเปล่ียนแปลงจากความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิตามที่

อธบิายไว้ข้างต้น จะก่อให้เกดิหรือขยายการจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชีในก าไรหรือ

ขาดทุน
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การก าหนดรายการเครือ่งมือทางการเงินทีร่บัรูก่้อนหนา้ (ต่อ) 

สนิทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้ TFRS กจิการอาจเลือก

▪ ก าหนดให้สนิทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วย FVTPL ตามที่ก าหนดในย่อ

หน้าที่ 4.1.5 ของ TFRS 9 บนพ้ืนฐานของข้อเทจ็จริงและสถานการณท์ี่

มีอยู่

▪ ก าหนดให้เงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยFVOCI ตามที่ก าหนดใน

ย่อหน้าที่ 5.7.5 ของ TFRS 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน บนพ้ืนฐาน

ของข้อเทจ็จริงและสถานการณท์ี่มีอยู่

ขอ้ยกเวน้ทีอ่าจเลือกปฏิบติั (Optional Exemptions)



การเลือกก าหนดใหสิ้นทรพัยท์างการเงินวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL option)

• กจิการอาจเลือกก าหนดให้สนิทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

หรือขาดทุน ทั้งน้ีเมื่อก าหนดแล้วไม่สามารถยกเลิกได้

• การก าหนดดังกล่าวต้องช่วยขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องของการวัดมูลค่าหรือการรับรู้

รายการอย่างมีนัยสาคัญ (บางคร้ังเรียกว่า การจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชี) ซ่ึง

อาจเกดิขึ้นจากการวัดมูลค่าสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ หรือการรับรู้ผลก าไรและขาดทุนจาก

รายการดังกล่าวด้วยเกณฑท์ี่แตกต่างกนั
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การเลือกก าหนดใหสิ้นทรพัยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVTOCI option)

• เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ซ่ึง

ไม่ใช่เงินลงทุนที่ถอืไว้เพ่ือค้าหรือไม่เป็นสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซ่ึงเกดิจากการ

รวมธุรกจิตาม TFRS 3 เร่ือง การรวมธุรกจิ 

• ณ การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กจิการอาจเลือกแสดงการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมใน

ภายหลังของเงินลงทุนในตราสารทุนในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น โดยเมื่อเลือกแล้วจะไม่

สามารถยกเลิกได้ 

• ในกรณทีี่กจิการเลือกใช้ FVTOCI option กจิการต้องรับรู้ เงินปันผลจากเงินลงทุนดังกล่าว

ในก าไรหรือขาดทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่1

การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรพัยท์างการเงินหรือ

หนี้ สินทางการเงิน ณ การรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก

▪ กจิการอาจปฏบิัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ ข5.1.2ก.2 ของ TFRS 9 เร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงิน ส าหรับรายการที่ท าขึ้นในหรือวันที่เปล่ียนแปลงมาใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยวิธเีปล่ียนทนัที
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ขอ้ยกเวน้ทีอ่าจเลือกปฏิบติั (Optional Exemptions)



การวดัมูลค่ายุติธรรมเมือ่เริ่มแรก

หากกจิการก าหนดว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของรายการ 

กจิการต้องบันทกึเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวตามวิธต่ีอไปน้ี

• วัดมูลค่าตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 5.1.1 หากมูลค่ายุติธรรมได้มาจากราคาเสนอซื้ อขายใน

ตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกนั (เช่น ข้อมูลระดับ 1) หรือได้

จากเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ข้อมูลที่สังเกตได้จากตลาด กิจการต้องรับรู้ผลต่างระหว่าง

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก และราคาของรายการเป็นผลก าไรหรือขาดทุน  

• ในกรณีอื่นๆ ให้วัดมูลค่าตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 5.1.1 โดยปรับปรุงส่วนต่างระหว่าง

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก และราคาของรายการภายหลังการรับรู้รายการ

เมื่อเร่ิมแรก กิจการต้องรับรู้ผลต่างรอการตัดบัญชีเป็นก าไรหรือขาดทุนได้ เฉพาะส่วนที่เกิด

จากการเปล่ียนแปลงในปัจจัย (รวมถึงปัจจัยด้านเวลา) ซึ่งผู้ร่วมตลาดน ามาพิจารณาในการ

ก าหนดราคาสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ 
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The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular 

individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that 

such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one 

should act upon such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular 

situation. Materials published may only be reproduced with the consent of FAP.
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