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ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่9 

เรือ่ง 

เครือ่งมือทางการเงิน 

 

ค าแถลงการณ ์

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (IFRS 9 : Financial Instruments) ซึ่งเป็น

ฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศซ่ึงประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ซึ่ง

รวมมาตรฐานที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศภายหลังวันที่ 1 มกราคม 2558   (Official pronouncements 

issued at 1 January 2015, includes Standards with an effective date after 1 January 2015 but 

not the Standards they will replace) 
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สารบญั 

 

จากย่อหนา้ที ่

บทน า บทน า 1 

บทที่ 

1 วตัถุประสงค ์ 1.1 

2 ขอบเขต 2.1 

3 การรบัรูร้ายการและการตดัรายการออกจากบญัชี 3.1.1 

4 การจดัประเภทรายการ 4.1.1 

5 การวดัมูลค่า  5.1.1 

6 การบญัชีป้องกนัความเสีย่ง  6.1.1 

7 วนัถือปฏิบติั และการปฏิบติัในช่วงเปลี่ยนแปลง  7.1.1 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ค านิยาม 

ภาคผนวก ข แนวทางในการน ามาปฏิบติั 
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บทน า 

 

บทน า เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  

 

บทน า 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน ก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี

เกี่ยวกับการรับรู้ และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้ สินทางการเงิน และสัญญาซื้ อหรือขาย

รายการสนิทรัพย์ที่ไม่ใช่รายการทางการเงินบางประเภท  

บทน า 2 ผู้ใช้งบการเงินและผู้สนใจหลายกลุ่มได้เสนอกับคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศว่าข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 เร่ือง การวัดมูลค่าเคร่ืองมือ

ทางการเงิน น้ันยากที่จะเข้าใจ น าไปปฏิบัติและตีความ ผู้ใช้งบการเงินและผู้สนใจหลายกลุ่มได้

ผลักดันให้คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศปรับปรุงมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับใหม่ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่ใช้หลักการเป็นหลักและมีความซับซ้อนที่น้อยลง 

แม้ว่าคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศได้ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศ ฉบับที่ 39 เร่ือง การวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน มาหลายคร้ังเพ่ือช้ีแจงข้อก าหนดเพ่ิมเติม 

เพ่ิมแนวปฏิบัติและยกเลิกส่วนที่ไม่สอดคล้องกันภายในมาตรฐานแล้วกต็าม คณะกรรมการก าหนด

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศยังไม่เคยน าหลักการพ้ืนฐานของจัดท ารายงานส าหรับเคร่ืองมือทาง

การเงินมาพิจารณาใหม่ 

บทน า 3 ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ทางคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศและคณะกรรมการ

ก าหนดมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกาได้มีวัตถุประสงค์ระยะยาวในการพัฒนาและลดความ

ยุ่งยากในการจัดท ารายงานส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน ซึ่งท าให้เกดิการจัดท าร่างเพ่ือหารือ เร่ือง การ

ลดความซับซ้อนในการจัดท ารายงานส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551  ร่าง

เพ่ือหารือดังกล่าวเน้นถึงเร่ืองการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินและการบัญชีป้องกันความเสี่ยงโดย

ระบุถึงทางเลือกที่เป็นไปได้ในการปรับปรุงและลดความยุ่งยากในการท าบัญชีส าหรับเคร่ืองมือทาง

การเงิน ผลตอบรับต่อร่างเพ่ือหารือดังกล่าวสนับสนุนการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญของ

ข้อก าหนดในการจัดท ารายงานส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ทาง

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศได้เพ่ิมโครงการนี้ เข้าไปในแผนงานปัจจุบัน 

บทน า 4 ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 เพ่ือตอบสนองต่อความเห็นที่ได้รับจากงานของคณะกรรมการก าหนด

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่มีต่อวิกฤตทางการเงินและเพ่ือปฏิบัติตามข้อสรุปของกลุ่มผู้น า 

G20 และข้อแนะน าของคณะกรรมการระหว่างประเทศต่างๆ เช่น คณะกรรมการความมั่นคงทางการ

เงิน (the Financial Stability Board) ทางคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศได้

ประกาศเวลาที่เรว็ข้ึนเพ่ือมาน ามาใช้แทนมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 เร่ือง การวัด

มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน 
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แนวทางของคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศในการออกมาตรฐานใหม่แทนท่ี

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 39 เร่ือง การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

บทน า 5 คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศตั้งใจที่จะให้มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน มาแทนที่มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 

เร่ือง การวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน ทั้งฉบับ อย่างไรกต็ามเพ่ือตอบรับต่อความต้องการของ

ผู้สนใจการบัญชีส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินว่าควรมีการปรับปรุงให้รวดเรว็มากยิ่งขึ้ น คณะกรรมการ

ก าหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศจึงมีการแบ่งแผนงานเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 เร่ือง การวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน นี้ ออกเป็นสามส่วน โดยเมื่อ

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศท างานในแต่ละส่วนเสรจ็กจ็ะออกข้อก าหนด

ที่เกี่ยวข้องในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ขี้ นแทน

ข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 เร่ือง การวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

บทน า 6 แผนงานหลักสามส่วนที่คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศก าหนดขึ้ นที่จะใช้

แทนมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 เร่ือง การวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน ได้แก่ 

ก. ส่วนท่ี 1 การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการ

เงิน ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ

ได้ออกข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ที่

เกี่ยวข้องกับการจัดประเภทและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งก าหนดให้จัดประเภท

สนิทรัพย์ทางการเงินตามรูปแบบการด าเนินธุรกจิที่มีการถือครองสนิทรัพย์ทางการเงิน และตาม

ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศได้เพ่ิมข้อก าหนดที่เกี่ยวกับการจัด

ประเภทและการวัดมูลค่าของหนี้ สินทางการเงินในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

ซึ่ งข้อก าหนดนี้ มีการอธิบายเพ่ิมเติมอยู่ในบทน า 7 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศได้มีการปรับปรุงข้อก าหนดบางส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งมี

ค าอธบิายเพ่ิมเติมอยู่ในบทน า 8 

ข. ส่วนท่ี 2 วิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเครื่องมือทางการเงิน ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศได้เพ่ิมข้อก าหนดเกี่ยวกับการด้อยค่า

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ที่เกี่ยวกับการบัญชี

ส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตของสนิทรัพย์ทางการเงินและภาระผูกพันในการขยายสนิเช่ือที่คาด

ว่าจะเกดิขึ้น ข้อก าหนดดังกล่าวจะมีค าอธบิายเพ่ิมเติมอยู่ในบทน า 9 

ค. ส่วนท่ี3 การบญัชีการป้องกนัความเส่ียง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 คณะกรรมการ

ก าหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศได้เพ่ิมข้อก าหนดเกี่ยวกับการบัญชีการป้องกันความ

เสี่ยงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ข้อก าหนด
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เพ่ิมเติมเหล่าน้ันมีค าอธบิายเพ่ิมเติมอยู่ในบทน า 10 ต่อไป 

 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า  

 

บทน า 7 ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศได้ออก

ข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินโดยก าหนดให้จัดประเภท

สนิทรัพย์ทางการเงินตามรูปแบบการด าเนินธุรกจิซ่ึงเกี่ยวข้องกบัวัตถุประสงค์ในการถือครองสนิทรัพย์

ทางการเงินนั้น และตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน  ในเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2553 คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศได้เพ่ิมข้อก าหนดที่

เกี่ยวกบัการจัดประเภทและวัดมูลค่าของหน้ีสนิทางการเงิน โดยข้อก าหนดส่วนใหญ่ไม่ได้เปล่ียนแปลง

ไปจากมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 เร่ือง การวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน อย่างไร

กต็าม ข้อก าหนดเกี่ยวกับหน้ีสินทางการเงินที่ก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมเปล่ียนแปลงไปใน

ส่วนที่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับกิจการ การปรับปรุงนี้ เป็นการตอบรับค าแนะน า

จากผู้ใช้งบการเงินและกลุ่มอื่นๆ ที่ว่าผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของ

หนี้ สินไม่ควรมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนถ้าหนี้ สินนั้นไม่ได้ถือไว้เพ่ือค้า ในเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2556 คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศได้ปรับปรุงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน เพ่ืออนุญาตให้กิจการสามารถน าข้อก าหนด

เหล่านี้ ไปใช้ได้ก่อนโดยไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ไปพร้อมกนัด้วย 

บทน า 8 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศได้จ ากัด

ขอบเขตการปรับปรุงข้อก าหนดบางส่วนในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือ

ทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องกบัการจัดประเภทและวัดมูลค่าสนิทรัพย์ทางการเงิน การปรับปรุงนั้นเป็นการ

สนองตอบต่อค าถามในเร่ืองการน าไปถือปฏบิัติบางส่วนและและน าเสนอวิธีการวัดมูลค่าแบบ ‚มูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น‛ เพ่ือใช้ส าหรับตราสารหนี้บางประเภทที่ไม่มีความซับซ้อน โดย

การวัดมูลค่าดังกล่าวเป็นการตอบสนองต่อค าแนะน าจากผู้สนใจหลายกลุ่ม รวมถึงบริษัทประกันหลาย

แห่ง ที่มีความเห็นว่าวิธีน้ีเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้ตาม

รูปแบบการด าเนินธุรกจิโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับเงินทั้งจากกระแสเงินสดตามสญัญาและจากการขาย

สนิทรัพย์ทางการเงิน 

 

วิธีการค านวณการดอ้ยค่า 

 

บทน า 9 ในเดือนกรกฎาคม 2557 คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศได้เพ่ิมข้อ

ก าหนดการด้อยค่าที่เกี่ยวกบัการบัญชีส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนต่อสนิทรัพย์ทาง

การเงิน และภาระผูกพันในการขยายวงเงินสนิเช่ือที่ไม่สามารถยกเลิกได้ไว้ในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ข้อก าหนดดังกล่าวยกเลิกหลักเกณฑใ์นมาตรฐานการ

บัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 เร่ือง การวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน ส าหรับการรับรู้รายการผล
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ขาดทุนด้านเครดิต โดยตามข้อก าหนดเร่ืองการด้อยค่าภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 

9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน การรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตไม่จ าเป็นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ด้าน

เครดิตข้ึนก่อน แต่กิจการจะบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน และบันทึกการ

เปล่ียนแปลงในผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนอย่างสม ่าเสมอ โดยจ านวนผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนจะถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกวันที่รายงานเพ่ือให้สะท้อนการเปล่ียนแปลงของความ

เสี่ยงด้านเครดิตจากที่เคยรับรู้ เมื่อเร่ิมแรก เพ่ือน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า

จะเกดิขึ้นอย่างทนัเวลามากขึ้น 

 

การบญัชีป้องกนัความเสี่ยง 

 

บทน า 10 ในเดือนพฤศจิกายน  2556 คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศได้เพ่ิมข้อก าหนด

ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทาง

การเงิน ข้อก าหนดดังกล่าวปรับปรุงการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยง

มากข้ึน ให้เป็นมาตรฐานที่เป็นหลักการมากข้ึน และแก้ไขในเร่ืองความไม่สอดคล้องกันและจุดอ่อนที่

พบในรูปแบบการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงในมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 เร่ือง การ

วัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน แต่ในการพิจารณาข้อก าหนดทั่วไปส าหรับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

เหล่านี้  คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศไม่ได้ก าหนดวิธีการบัญชีที่

เฉพาะเจาะจงส าหรับการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินที่ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงมี

การเปล่ียนแปลงตลอดเวลาหรือการป้องกันความเสี่ยงในระดับมหภาค แต่คณะกรรมการก าหนด

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศจะพิจารณาเร่ืองดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อที่จะหารือกันต่อไป 

และในเดือนเมษายน 2557 ได้มีการเผยแพร่ร่างเพ่ือหารือ เร่ือง การบัญชีส าหรับการบริหารความ

เสี่ยงที่ผันแปรได้ โดยให้แนวทางในการประเมินมูลค่าพอร์ตโฟลิโอส าหรับการป้องกันความเสี่ยงใน

ระดับมหภาค ดังนั้น ข้อยกเว้นในมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 เร่ือง การวัดมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงิน ส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมส าหรับความเสี่ยงจากอัตรา

ดอกเบี้ ยของกลุ่มสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สนิทางการเงินจึงยังคงถือปฏิบัติต่อไป คณะกรรมการ

ก าหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศได้ให้ทางเลือกถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของบัญชีป้องกัน

ความเสี่ยงจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน หรือยังคงถือ

ปฏบิัติตามข้อก าหนดของการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันตามมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศ ฉบับที่ 39 เร่ือง การวดัมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน ส าหรับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

ทั้งหมด เน่ืองจากข้อก าหนดส าหรับการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงในระดับมหภาคยังไม่แล้วเสรจ็ 

 

ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

 

บทน า 11 นอกจากแผนงานทั้งสามส่วนดังกล่าวนั้น ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 คณะกรรมการก าหนด

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศได้เผยแพร่ร่างมาตรฐาน เร่ือง การตัดรายการออกจากบัญชี 

(ข้อเสนอการปรับปรุง มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 เร่ือง การวัดมูลค่าเคร่ืองมือ

ทางการเงิน และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือ
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ทางการเงิน) อย่างไรกต็ามในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศได้ปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการท างานและตัดสนิใจที่จะคงข้อก าหนดตามมาตรฐาน

การบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 เร่ือง การวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน ไว้ส าหรับการตัดรายการ

ออกจากบัญชีส าหรับสนิทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน แต่ยังคงด าเนินการให้แล้วเสร็จใน

ส่วนของการปรับปรุงข้อก าหนดของการเปิดเผยข้อมูล ข้อก าหนดของการเปิดเผยข้อมูลฉบับใหม่ออก

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 โดยเป็นการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 

2554 ทั้งนี้  ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการตัดรายการออกจากบัญชีส าหรับ

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินในมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 เร่ือง 

การวดัมูลค่าเครือ่งมือทางการเงิน ได้ถูกยกไปไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงิน โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง 

บทน า 12 ผลจากการเพ่ิมข้อก าหนดตามที่ระบุในบทน า 7 และบทน า 11 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และบทอธิบายเหตุผลของข้อก าหนดได้ถูกปรับเปล่ียนในพ.ศ. 

2553 มีการจัดล าดับและจัดเรียงหลายๆ ย่อหน้าใหม่ และได้เพ่ิมย่อหน้าใหม่ๆ เพ่ิมเติมส าหรับ

แนวทางในการน ามาปฏิบัติที่ยกมาจากมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39  เร่ือง การวัด

มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน นอกจากนี้ ยังเพ่ิมเนื้ อหาส่วนใหม่ๆ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน อย่างไรกด็ี การปรับเปล่ียนน้ีไม่ได้เปล่ียนแปลงข้อก าหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน นอกจากนี้บทอธิบายเหตุผล

ของข้อก าหนดส าหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน มีการ

ขยายเพ่ิมเติมใน พ.ศ. 2553 เพ่ือรวมบทอธบิายเหตุผลของข้อก าหนดจากมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศ ฉบับที่ 39 เร่ือง การวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน ที่อธบิายแนวปฏบิัติที่ยกมาใช้โดยไม่ได้มี

การพิจารณาใหม่ นอกจากนี้  ยังมีการปรับปรุงการใช้ถ้อยค าอกีเลก็น้อย 

บทน า 13 ในพ.ศ. 2557 การเพ่ิมข้อก าหนดตามที่ระบุในบทน า 9 ท าให้มีการเปล่ียนแปลงการเรียงย่อหน้า

เลก็น้อยในแนวปฏิบัติการน าไปใช้ในบทที่ 5 (การวัดมูลค่า) ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน โดยเฉพาะในย่อหน้าที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสาร

ทุนและสญัญาที่เกี่ยวข้องกบัเงินลงทุนดังกล่าวมีการเปล่ียนหมายเลขอ้างอิงเป็นภาคผนวกย่อหน้าที่ ข

5.2.3 ถึง ข5.2.6 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของข้อก าหนด ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลง

หมายเลขอ้างองิเกดิข้ึนจากการเพ่ิมข้อก าหนดส าหรับราคาทุนตัดจ าหน่ายและการด้อยค่าในบทย่อยที่ 

5.4 และ 5.5 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่9 

 

เครื่องมอืทางการเงิน 

 

บทที ่1 วตัถุประสงค ์

 

1.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดหลักการเกี่ยวกบัการจัดท ารายงาน 

ทางการเงินส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินเพ่ือเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการประเมินถึงจ านวนเงิน ช่วงเวลา และความไม่แน่นอนของกระแสเงิน

สดในอนาคตของกจิการ 

 

บทที ่2 ขอบเขต 

 

2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบัทุกกิจการส าหรบัเคร่ืองมือทางการเงิน

ทุกประเภท ยกเวน้รายการต่อไปนี้  

2.1.1 ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือการร่วมคา้ ซ่ึงตอ้งบนัทึกบญัชีตามขอ้ก าหนด

ท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรบัปรุง 2559) เร่ือง งบ

การเงินรวม  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรบัปรุง 2559) เร่ือง งบการเงิน

เฉพาะกิจการ  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรบัปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนใน

บริษัทร่วมและการร่วมค้า  อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรบัปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม  มาตรฐานการบญัชี ฉบบั

ท่ี 27 (ปรบัปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ  หรือมาตรฐานการบญัชี ฉบบั

ท่ี 28 (ปรบัปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  ก าหนดหรือ

อนุญาตใหกิ้จการบนัทึกบญัชีส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือการร่วมคา้ได ้

ตามขอ้ก าหนดบางส่วนหรือทั้ งหมดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  

กิจการตอ้งถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานฉบบันี้ กบัตราสารอนุพนัธใ์นส่วนไดเ้สีย

ในบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือการร่วมคา้ เวน้แต่ตราสารอนุพนัธ์น ั้นเป็นไปตามค า

นิยามของตราสารทุนของกิจการตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง 

การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมอืทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)้ 

2.1.2 สิทธิและภาระผูกพนัภายใตส้ญัญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรบัปรุง 

2559) เร่ือง สัญญาเช่า  อย่างไรก็ตาม 

2.1.2.1 ลูกหนี้ ตามสญัญาเช่าท่ีมีการรบัรูโ้ดยผูใ้หเ้ช่า ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนด

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ ในเร่ืองการตัดรายการ

ออกจากบญัชีและการดอ้ยค่า. 

2.1.2.2 เจ้าหนี้ สญัญาเช่าการเงินท่ีมีการรบัรูโ้ดยผูเ้ช่า ตอ้งปฏิบติัตาม
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ขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ ในเร่ืองการตดั

รายการออกจากบญัชี และ 

2.1.2.3 อนุพนัธท่ี์แฝงในสญัญาเช่า ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน

การรายงานฉบบันี้ ในเร่ืองอนุพนัธแ์ฝง 

2.1.3 สิทธิและภาระผูกพนัของนายจา้งตามโครงการผลประโยชนข์องพนกังาน ใหถ้ือปฏิบติั

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของ

พนักงาน  

2.1.4 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีออกโดยกิจการซ่ึงเขา้เงื่อนไขของตราสารทุนตามค านิยามท่ี

ระบุในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรบัเคร่ืองมือทาง

การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)้ (ซ่ึงรวมถึง สิทธิท่ีจะซ้ือจะขายและใบส าคญัแสดง

สิทธิ) หรือรายการท่ีจัดเป็นตราสารทุนตามขอ้ก าหนดในย่อหนา้ท่ี 16ก. และ 16ข. 

หรือย่อหนา้ท่ี 16ค. และ 16ง. ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดง

รายการส าหรบัเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)้ อย่างไรก็ตาม ผูถ้ือตรา

สารทุนดงักล่าว ตอ้งถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ ส าหรบัตรา

สารเหล่านั้น เวน้แต่จะเขา้เงื่อนไขท่ีไดร้บัการยกเว้นในย่อหนา้ท่ี 2.1 .1 ดงักล่าว

ขา้งตน้ 

2.1.5 สิทธิและภาระผูกพนัท่ีเกิดข้ึนภายใต ้(1) สญัญาประกนัภยัตามท่ีระบุในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาประกันภัย  

นอกเหนือจากสิทธิและภาระผูกพนัของผูค้ ้ าประกนัตามสญัญาท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ญัญา

ประกนัภยัท่ีเป็นไปตามค านิยามของสญัญาค ้ าประกนัทางการเงิน หรือ (2) สญัญาท่ี

อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรบัปรุง 2559) 

เร่ือง สญัญาประกนัภยั เนือ่งจากสญัญาดงักล่าวมีลกัษณะการร่วมรบัผลประโยชนต์าม

ดุลยพินิจ อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานฉบบันี้ ถือปฏิบติักบัตราสารอนุพนัธ์ท่ี

แฝงอยู่ในสญัญาซ่ึงอยู่ภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 

(ปรบัปรุง 2559) เร่ือง สญัญาประกนัภยั ถา้ตราสารอนุพนัธ์แฝงดงักล่าวไม่เป็น

สญัญาภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรบัปรุง 

2559) เร่ือง สญัญาประกนัภยั  นอกจากนั้น ถา้ผูค้ ้ าประกนัตามสญัญาค ้ าประกนัทาง

การเงินยืนยนัอย่างเปิดเผยก่อนหนา้นี้ ว่าพิจารณาสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาประกนัภยั 

และไดใ้ชวิ้ธีการบญัชีส าหรบัสญัญาประกนัภยั ผูค้ ้ าประกนัตามสญัญาสามารถเลือกท่ี

จะใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 4 (ปรบัปรุง 2559) เร่ือง สญัญาประกนัภยั กบัสญัญาค ้ าประกนัทางการเงิน

ดงักล่าว (ดูภาคผนวกย่อหนา้ท่ี ข2.5 ถึง ข2.6) โดยสามารถเลือกวิธีการบญัชีได้

ส าหรบัแต่ละสญัญา แต่เมื่อเลือกแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้

2.1.6 สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายเพื่อซ้ือหรือขายหุน้ซ่ึงน าไปสู่การรวม

ธุรกิจ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจในอนาคต ซ่ึงเป็นการรวมธุรกิจตามขอบเขตของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรบัปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ  โดยระยะเวลา
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ของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ต้องไม่เกินระยะเวลาท่ีสมเหตุสมผลท่ีจ าเป็นในการขอ

อนุมติัและการท ารายการใหแ้ลว้เสร็จ 

2.1.7 ภาระผูกพนัท่ีจะใหสิ้นเช่ือ นอกเหนือจากภาระผูกพนัดงักล่าวท่ีไดก้ล่าวถึงในย่อหนา้ท่ี 

2.3 อย่างไรก็ตามผูท่ี้มีภาระผูกพนัท่ีจะใหสิ้นเช่ือตอ้งน าขอ้ก าหนดเร่ืองการดอ้ยค่า

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ ไปใช้กบัภาระผูกพนัท่ีจะใหสิ้นเช่ือซ่ึง

ไม่ไดถู้กก าหนดเป็นอย่างอ่ืนภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบันี้  นอกจากนี้  ภาระผูกพนัท่ีจะใหสิ้นเช่ือทั้งหมดจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบันี้ เร่ืองการตดัรายการออกจากบญัชี 

2.1.8 เคร่ืองมือทางการเงิน สญัญา และภาระผูกพนัภายใตก้ารจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ซ่ึง

ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรบัปรุง 2559) เร่ือง 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์  ยกเวน้สญัญาภายใตข้อบเขตย่อหนา้ท่ี 2.4 ถึง 2.7 ท่ี

ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  

2.1.9 สิทธิท่ีจะไดร้บัช าระเพื่อชดเชยค่าใชจ่้ายให้แก่กิจการซ่ึงก าหนดใหต้อ้งช าระหนี้ สินซ่ึง

รบัรูเ้ป็นประมาณการหนี้ สินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรบัปรุง 2559) 

เร่ือง ประมาณการหนี้ สนิ หนี้ สนิทีอ่าจเกิดข้ึน สนิทรัพยท์ีอ่าจเกิดข้ึน หรือประมาณการ

หนี้ สินท่ีกิจการเคยรบัรูใ้นงวดก่อนหนา้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรบัปรุง 

2559) เร่ือง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินท่ีอาจเกิดข้ึน สินทรพัยท่ี์อาจเกิดข้ึน  

2.1.10 สิทธิและภาระผูกพนัภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 

เร่ือง  รายไดจ้ากสัญญาที่ท ากับลูกคา้ (เมื่อมีการประกาศใช)้ ท่ีเป็นเคร่ืองมือทาง

การเงิน เวน้แต่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง  รายไดจ้ากสญัญา

ท่ีท ากบัลูกคา้ (เมื่อมีการประกาศใช)้ ก าหนดใหใ้ชวิ้ธีการทางบญัชีท่ีก าหนดไวใ้น

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  

2.2 ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการดอ้ยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ ตอ้งน าไปใชก้บัสิทธิ

ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ (เมื่อมีการ

ประกาศใช)้ ก าหนดใหบ้นัทึกบญัชีตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคเ์ร่ืองการรบัรูก้ าไรหรือขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

2.3 ภาระผูกพนัทีจ่ะใหสิ้นเชื่อต่อไปนี้  อยู่ภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบันี้  

2.3.1 ภาระผูกพนัท่ีจะใหสิ้นเช่ือ ท่ีกิจการก าหนดใหเ้ป็นหนี้ สินทางการเงินซ่ึงวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (ดูย่อหนา้ท่ี 4.2.2) กิจการท่ีในอดีตมีการขาย

สินทรพัยท่ี์เกิดจากภาระผูกพนัท่ีจะให้สินเช่ือภายในระยะเวลาอันสั้นหลงัจากท่ีให้

สินเช่ือ ตอ้งถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ ส าหรบัภาระผูกพนั

ท่ีจะใหสิ้นเช่ือทั้งหมดท่ีจดัอยู่ในประเภทเดียวกนั 

2.3.2 ภาระผูกพนัท่ีจะใหสิ้นเช่ือท่ีสามารถจ่ายช าระสุทธิเป็นเงินสด หรือโดยการส่งมอบ หรือ

ออกเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ภาระผูกพนัท่ีจะให้สินเช่ือดังกล่าวถือเป็นตราสาร

อนุพนัธ ์ภาระผูกพนัท่ีจะใหสิ้นเช่ือจะไม่ถือว่าเป็นการจ่ายช าระสุทธิหากสินเช่ือนั้นมี
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การจ่ายช าระเป็นงวด (เช่น สินเ ช่ือก่อสร้าง ท่ีมีการจ่ายช าระเป็นงวดตาม

ความกา้วหนา้ของการก่อสรา้ง) 

2.3.3 ภาระผูกพนัท่ีจะใหสิ้นเช่ือในอตัราดอกเบ้ียต า่กว่าอตัราดอกเบ้ียตลาด (ดูย่อหนา้ท่ี 

4.2.1.4) 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบัสญัญาท่ีจะซ้ือหรือจะขายรายการท่ีไม่ใช่

รายการทางการเงิน ซ่ึงสามารถจ่ายช าระสุทธิเป็นเงินสดหรือเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน หรือโดย

การแลกเปลี่ยนเคร่ืองมือทางการเงิน เสมือนว่าสญัญาดงักล่าวเป็นเคร่ืองมือทางการเงินประเภท

หนึ่ง ยกเว้นสัญญาซ่ึงท าข้ึนและถือไวโ้ดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับหรือส่งมอบรายการท่ีไม่ใช่

รายการทางการเงิน ตามท่ีกิจการคาดว่าจะซ้ือ ขาย หรือใชป้ระโยชน ์อย่างไรก็ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบันี้ ตอ้งน าไปใชก้บัสญัญาซ่ึงกิจการก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุนตามท่ีกล่าวไวใ้นย่อหนา้ท่ี 2.5 

2.5 สญัญาท่ีจะซ้ือหรือจะขายรายการท่ีไม่ใช่รายการทางการเงิน ซ่ึงสามารถจ่ายช าระสุทธิเป็นเงินสด

หรือเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน หรือโดยการแลกเปลี่ยนเคร่ืองมือทางการเงิน เสมือนหนึ่งว่าสญัญา

ดงักล่าวเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน กิจการอาจก าหนดให้สญัญาดงักล่าววัดมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ทั้งนี้  เมื่อก าหนดแลว้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได ้ถึงแมว่้าสญัญานั้นจะ

ท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่รบัหรือส่งมอบรายการท่ีไม่ใช่รายการทางการเงินเพื่อใหเ้ป็นไปตาม

ความตอ้งการของกิจการในการซ้ือ ขาย หรือใชป้ระโยชน ์การก าหนดนี้ สามารถกระท าไดเ้ฉพาะ

เมื่อท าสญัญาเร่ิมแรกเท่านั้นและเพือ่เป็นการขจัดหรือลดความไม่สอดคลอ้งของการรบัรูร้ายการ

อย่างมีนยัส าคญั (บางครั้งเรียกว่าการไม่จับคู่ทางบญัชี (accounting mismatch)) ซ่ึงอาจเกิดข้ึน

จากการไม่รบัรูส้ญัญานั้นเนือ่งจากสญัญาดงักล่าวไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบันี้  (ดูย่อหนา้ท่ี 2.4) 

2.6 มีหลายวิธทีี่สญัญาจะซื้อหรือจะขายรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินสามารถจ่ายช าระสทุธิเป็นเงินสด

หรือเคร่ืองมือทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงกรณต่ีอไปน้ี 

2.6.1 เมื่อเงื่ อนไขในสัญญายอมให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ ง จ่ายช าระสุทธิเป็นเงินสดหรือ

เคร่ืองมือทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงิน 

2.6.2 เมื่อไม่ได้มีการระบุวิธีการจ่ายช าระไว้ชัดเจนในสัญญา ว่าจะจ่ายช าระสุทธิด้วยเงินสดหรือ

เคร่ืองมือทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงิน แต่กิจการเคยมีวิธี

ปฏิบัติส าหรับสัญญาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยจ่ายช าระสุทธิเป็นเงินสดหรือเคร่ืองมือ

ทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงิน (ไม่ว่าจะด้วยการเข้าท า

รายการกบัคู่สญัญาโดยการท าสญัญาหักกลบหรือโดยการขายสญัญาก่อนที่จะมีการใช้สทิธิ

ตามสญัญานั้นหรือก่อนสญัญาหมดอายุ) 

2.6.3 เมื่อกิจการมีวิธีปฏิบัติส าหรับสญัญาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในการรับมอบรายการอ้างอิง

และขายรายการดังกล่าวภายในระยะเวลาอนัสั้นหลังการรับมอบเพ่ือวัตถุประสงค์ในการท า

ก าไรจากความ ผันผวนในระยะสั้นของราคาหรือส่วนต่างของผู้ค้า 

2.6.4 เมื่อรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินที่ถูกระบุในสญัญาสามารถที่จะเปล่ียนเป็นเงินสดได้

ทนัท ี
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สญัญาซ่ึงเป็นไปตามย่อหน้าที่ 2.6.2 หรือ 2.6.3 ต้องไม่ได้จัดท าขึ้ นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับหรือส่ง

มอบรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินตามความต้องการของกิจการในการซ้ือ ขาย หรือใช้ประโยชน์

ตามที่คาดไว้ ซึ่งท าให้สญัญาเหล่านั้นอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  

สญัญาอื่นๆ ตามย่อหน้าที่ 2.4 ที่ถูกประเมินเพ่ือพิจารณาว่าสญัญาดังกล่าวถูกจัดท าขึ้ นและถือไว้โดย

มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับหรือส่งมอบรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินตามที่กิจการคาดว่าจะซื้ อ ขาย 

หรือใช้ประโยชน์หรือไม่ และจะถูกประเมินเพ่ือพิจารณาว่าสัญญาดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้หรือไม่ 

2.7 สญัญาขายสทิธเิลือกที่จะซ้ือหรือจะขายที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน ซึ่งสามารถช าระสทุธิเป็นเงินสดหรือ

เคร่ืองมือทางการเงินอื่น หรือโดยการแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงิน ตามย่อหน้าที่ 2.6.1 หรือ 

2.6.4 ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  สญัญาดังกล่าวต้องไม่เป็น

สญัญาที่จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับหรือส่งมอบรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินตามตามที่

กจิการคาดว่าจะซื้อ ขาย หรือใช้ประโยชน์ 

 

บทที ่3 การรบัรูร้ายการและการตดัรายการออกจากบญัชี 

 

3.1 การรบัรูเ้มือ่เริม่แรก 

 

3.1.1 กิจการตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยท์างการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินในงบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อ

กิจการเป็นคู่สญัญาตามขอ้ก าหนดของตราสารนั้น (ดูภาคผนวกย่อหนา้ท่ี ข3.1.1 และ ข3.1.2) 

เมื่อกิจการรบัรูสิ้นทรพัยท์างการเงินใด ๆ เป็นครั้งแรก กิจการตอ้งจัดประเภทสินทรพัยท์าง

การเงินดงักล่าวตามย่อหนา้ท่ี 4.1.1 ถึง 4.1.5 และวดัมูลค่าตามย่อหนา้ท่ี 5.1.1 ถึง 5.1.3 เมื่อ

กิจการรบัรูห้นี้ สินทางการเงินใด ๆ เป็นครั้ งแรก กิจการต้องจัดประเภทหนี้ สินทางการ เงิน

ดงักล่าวตามย่อหนา้ท่ี 4.2.1 และ 4.2.2 และวดัมูลค่าตามย่อหนา้ท่ี 5.1.1  

  

วิธีปกติของการซ้ือหรือการขายสินทรพัยท์างการเงิน 

  

3.1.2 ตามวิธีปกติของการซ้ือหรือการขายสินทรพัยท์างการเงิน กิจการสามารถรบัรูร้ายการหรือตดั

รายการออกจากบญัชี ณ วนัท่ีท ารายการหรือวนัท่ีมีการจ่ายช าระก็ได ้(ดูภาคผนวกย่อหนา้ท่ี ข

3.1.3 ถึง ข3.1.6) 

 

3.2 การตดัรายการสินทรพัยท์างการเงิน 

 

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

ข3.2.1 ถึง ข3.2.17 จะถูกน ามาถือปฏิบัติ ดังนั้นในล าดับแรกกิจการต้องจัดท างบการเงินรวม 

โดยรวมทุกบริษัทย่อยตามข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง งบการเงินรวม  แล้วจึงน าย่อหน้าดังกล่าวมาถือปฏบิัติกบักลุ่มกจิการ 
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3.2.2 ก่อนท่ีจะประเมินว่าขอบเขตของการตดัรายการออกจากบญัชีและมูลค่าท่ีตดัรายการออกมีความ

เหมาะสมตามขอ้ก าหนดท่ีระบุในย่อหนา้ท่ี 3.2.3 ถึง 3.2.9 หรือไม่ กิจการตอ้งก าหนดว่าควรน า

ย่อหนา้ดงักล่าวมาถือปฏิบติักบัส่วนหนึ่งของสินทรพัยท์างการเงิน (หรือส่วนหนึ่งของกลุ่มของ

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน) หรือสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือกลุ่มของ

สินทรพัยท์างการเงินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั) ทั้งจ านวน โดยมีขอ้พิจารณาดงัต่อไปนี้  

3.2.2.1 ย่อหนา้ท่ี 3.2.3 ถึง 3.2.9 จะน ามาถือปฏิบติักบัส่วนหนึ่งของสินทรพัยท์างการเงิน 

(หรือส่วนหนึ่งของกลุ่มของสินทรพัยท์างการเงินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั) ก็ต่อเมื่อ

ส่วนของสินทรพัยท์างการเงินท่ีก าลงัไดร้บัการพิจารณาใหต้ดัรายการออกจากบญัชีนั้น

เขา้เงื่อนไขตามขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้  

3.2.2.1.1 ส่วนท่ีก าลงัไดร้บัการพิจารณาดงักล่าวนั้นประกอบดว้ยเพียงกระแสเงิน

สดท่ีระบุไวอ้ย่างเฉพาะเจาะจงจากสินทรพัยท์างการเงิน (หรือกลุ่มของ

สินทรพัยท์างการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนั) เช่น เมื่อกิจการเขา้ท าสญัญา

เฉพาะอตัราดอกเบ้ีย (an interest rate strip) ซ่ึงท าใหคู่้สญัญาไดร้บั

สิทธิในกระแสเงินสดจากดอกเบ้ียดงักล่าว แต่ไม่มีสิทธิในกระแสเงิน

สดจากเงินตน้ของตราสารหนี้ น ั้น กระแสเงินสดจากดอกเบ้ียจะตอ้งถือ

ปฏิบติัตามย่อหนา้ท่ี 3.2.3 ถึง 3.2.9  

3.2.2.1.2 ส่วนท่ีก าลงัไดร้บัการพิจารณาดงักล่าวนั้นประกอบดว้ยเพียงส่วนแบ่ง

เต็มตามสดัส่วน (fully proportionate) (ตามส่วน (pro rata)) ของ

กระแสเงินสดจากสินทรพัยท์างการเงิน (หรือกลุ่มของสินทรพัยท์าง

การเงินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั) เช่น   เมื่อกิจการเขา้ท าสญัญาซ่ึงท า

ใหคู่้สญัญามีสิทธิในสดัส่วนรอ้ยละ 90 ของกระแสเงินสดทั้งหมดจาก

ตราสารหนี้  ย่อหนา้ท่ี 3.2.3 ถึง 3.2.9 จะน ามาถือปฏิบติัส าหรบัรอ้ยละ 

90 ของกระแสเงินสดนั้น หากมีคู่สญัญามากกว่าหนึ่งราย คู่สญัญาแต่

ละรายไม่จ าเป็นตอ้งมีส่วนแบ่งตามสดัส่วนของกระแสเงินสด ถา้กิจการ

ท่ีเป็นผูโ้อนมีสิทธิในส่วนแบ่งเต็มตามสดัส่วน (fully proportionate) 

3.2.2.1.3 ส่วนท่ีก าลงัไดร้บัการพิจารณาดงักล่าวนั้นประกอบดว้ยเพียงส่วนแบ่ง

เต็มตามสดัส่วน (fully proportionate) (ตามส่วน (pro rata)) ของ

กระแสเงินสดท่ีระบุไวอ้ย่างเฉพาะเจาะจงจากสินทรพัยท์างการเงิน 

(หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเ งินท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน) 

ตัวอย่างเช่น เมื่อกิจการเขา้ท าสญัญาซ่ึงท าให้คู่สญัญาไดร้บัสิทธิใน

สดัส่วนรอ้ยละ 90 ของกระแสเงินสดท่ีเป็นดอกเบ้ียจากสินทรพัยท์าง

การเงิน ย่อหนา้ท่ี 3.2.3 ถึง 3.2.9 จะน ามาถือปฏิบติัส าหรบัรอ้ยละ 

90 ของกระแสเงินสดท่ีเป็นดอกเบ้ียนั้น หากมีคู่สญัญามากกว่าหนึ่ง

ราย คู่สญัญาแต่ละรายไม่จ าเป็นตอ้งมีส่วนแบ่งตามสดัส่วนของกระแส

เงินสดท่ีระบุไวอ้ย่างเฉพาะเจาะจง ถา้กิจการท่ีเป็นผูโ้อนมีสิทธิในส่วน
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แบ่งเต็มตามสดัส่วน (fully proportionate) 

3.2.2.2 ในกรณีอ่ืนๆ ใหน้ าย่อหนา้ท่ี 3.2.3 ถึง 3.2.9 มาถือปฏิบติักบัสินทรพัยท์างการเงินทั้ง

จ านวน (หรือกลุ่มของสินทรพัยท์างการเงินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัทั้งจ านวน) เช่น 

เมื่อกิจการโอน (1) สิทธิในการรบักระแสเงินสดรอ้ยละ 90 แรกสุดหรือหลงัสุดของ

เงินท่ีไดจ้ากสินทรพัยท์างการเงิน (หรือกลุ่มของสินทรพัยท์างการเงิน) หรือ (2) สิทธิ

ในกระแสเงินสดรอ้ยละ 90 จากกลุ่มลูกหนี้  แต่กิจการใหก้ารค ้ าประกนัเพื่อชดเชยผล

ขาดทุนดา้นเครดิตใหแ้ก่ผูซ้ื้อเป็นจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 8 ของจ านวนเงินตน้ของลูกหนี้   

โดยใหน้ าย่อหนา้ท่ี 3.2.3 ถึง 3.2.9 มาปฏิบติักบัสินทรพัยท์างการเงิน (หรือกลุ่มของ

สินทรพัยท์างการเงินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั) ทั้งจ านวน 

ในย่อหนา้ท่ี 3.2.3 ถึง 3.2.12 ค าว่า “สินทรพัยท์างการเงิน” หมายถึง ส่วนหนึ่งของสินทรพัย์

ทางการเงิน (หรือส่วนหนึ่งของกลุ่มของสินทรพัยท์างการเงินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั) ตามท่ี

ระบุในย่อหนา้ท่ี 3.2.2.1 หากไม่ใช่กรณีดงักล่าวจะหมายถึงสินทรพัยท์างการเงิน (หรือกลุ่มของ

สินทรพัยท์างการเงินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั) ทั้งจ านวน 

3.2.3 กิจการตอ้งตดัรายการสินทรพัยท์างการเงินออกจากบญัชี เฉพาะเมื่อมีเหตุการณต่์อไปนี้ เกิดข้ึน 

3.2.3.1 สิทธิตามสญัญาท่ีจะไดร้บักระแสเงินสดจากสินทรพัยท์างการเงินไดส้ิ้นสุด หรือ 

3.2.3.2 กิจการไดโ้อนสินทรพัยท์างการเงินตามท่ีระบุในย่อหนา้ท่ี 3.2.4 และ 3.2.5 และการ

โอนนั้นเขา้เงื่อนไขการตัดรายการออกจากบญัชีตามขอ้ก าหนดท่ีระบุในย่อหนา้ท่ี 

3.2.6 

(ดูย่อหนา้ท่ี 3.1.2 ส าหรบัวิธีปกติในการขายสินทรพัยท์างการเงิน) 

3.2.4 กิจการไดโ้อนสินทรพัยท์างการเงิน ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้  

3.2.4.1 กิจการไดโ้อนสิทธิตามสญัญาในการรบักระแสเงินสดจากสินทรพัยท์างการเงินนั้น หรือ 

3.2.4.2 กิจการยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิตามสญัญาในการรบักระแสเงินสดจากสินทรพัยท์างการเงิน แต่

รบัภาระผูกพนัตามสญัญาท่ีจะจ่ายกระแสเงินสดนั้นใหก้บัผูร้บัรายใดรายหนึ่งหรือ

มากกว่าหนึง่ราย ตามขอ้ตกลงท่ีเป็นไปตามเงื่อนไขในย่อหนา้ท่ี 3.2.5 

3.2.5 เมื่อกิจการยังคงไว้ซ่ึงสิทธิตามสัญญาท่ีจะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงิน 

(“สินทรพัยเ์ดิม”) แต่รบัภาระผูกพนัตามสญัญาท่ีจะตอ้งจ่ายช าระกระแสเงินสดนั้นใหก้บักิจการ

ใดกิจการหนึ่งหรือหลายกิจการ (“ผูร้ ับคนสุดท้าย”) จะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นการโอน

สินทรพัยท์างการเงิน ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งสามขอ้ดงัต่อไปนี้  

3.2.5.1 กิจการไม่มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเงินใหก้บัผูร้บัคนสุดทา้ย หากกิจการไม่สามารถ

เก็บจ านวนเงินท่ีเท่ากนัไดจ้ากสินทรพัยเ์ดิมนั้น หากมีการใหเ้งินกูยื้มระยะสั้นแก่ผูร้บั

คนสุดทา้ย กิจการมีสิทธิท่ีจะเรียกคืนเงินใหกู้ยื้มได้ทั้งจ านวนรวมทั้งดอกเบ้ียคา้งรบั

ตามอตัราดอกเบี้ ยในตลาด การใหกู้ยื้มดงักล่าวไม่ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขนี้  

3.2.5.2 สัญญาโอนมีเ งื่อนไขห้ามกิจการขายสินทรัพย์เดิมหรือวางสินทรัพย์เดิมเป็น

หลกัประกนั นอกจากใชเ้ป็นหลกัประกนัใหแ้ก่ผูร้บัคนสุดทา้ยส าหรบัภาระผูกพนัท่ีจะ

จ่ายกระแสเงินสดใหแ้ก่ผูร้บัคนสุดทา้ย 

3.2.5.3 กิจการมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งส่งมอบกระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกิจการเก็บ
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แทนผูร้บัคนสุดทา้ยใหก้บัผูร้บัคนสุดทา้ยโดยไม่ล่าชา้อย่างมีนยัส าคญั นอกจากนั้น 

กิจการไม่มีสิทธิท่ีจะน ากระแสเงินสดท่ีไดร้บัไปลงทุน เวน้แต่เป็นการลงทุนในเงินสด

หรือรายการเทียบเท่าเงินสด (ตามท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรบัปรุง 

2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด) ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ จากวนัท่ีเก็บเงินไดจ้นถึงวนัท่ีมี

การก าหนดใหส่้งมอบเงินใหผู้ร้บัคนสุดทา้ย และมีการส่งมอบดอกเบ้ียรบัใดๆ ท่ีเกิด

จากการลงทุนนั้นใหก้บัผูร้บัคนสุดทา้ย 

3.2.6  เมื่อกิจการโอนสินทรพัยท์างการเงิน (ดูย่อหนา้ท่ี 3.2.4) กิจการตอ้งพิจารณาว่ากิจการยงัคงไว้

ซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินทรพัยท์างการเงินไวเ้พียงใด โดยมี

ประเด็นในการพิจารณาดงันี้  

3.2.6.1 ถา้กิจการไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้ งหมดอย่างมี

นยัส าคญัของสินทรพัยท์างการเงินนั้น กิจการตอ้งตดัรายการสินทรพัยท์างการเงินนั้น

ออกจากบญัชี และบนัทึกเป็นสินทรพัยห์รือหนี้ สินแยกต่างหากส าหรบัสิทธิหรือภาระ

ผูกพนัท่ีเกิดข้ึนหรือท่ียงัคงไวจ้ากการโอน 

3.2.6.2 ถา้กิจการยงัคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั้งหมดอย่างมี

นยัส าคญัของสินทรพัยท์างการเงินนั้น กิจการตอ้งบนัทึกรายการสินทรพัยท์างการเงิน

นั้นต่อไป 

3.2.6.3 ถา้กิจการไม่ไดโ้อนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของ

ทั้งหมดอย่างมีนยัส าคญัของสินทรพัยท์างการเงินนั้น กิจการตอ้งพิจารณาว่ากิจการ

ยงัคงมีการควบคุมในสินทรพัยท์างการเงินนั้นอยู่หรือไม่ โดยมีประเด็นในการพิจารณา

ดงันี้  

3.2.6.3.1 ถา้กิจการไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการควบคุม กิจการต้องตัดรายการสินทรพัย์

ทางการเงินนั้นออกจากบญัชี และรบัรูแ้ยกต่างหากเป็นสินทรพัยห์รือ

หนี้ สินส าหรบัสิทธิหรือภาระผูกพนัท่ีเกิดข้ึนหรือท่ียงัคงไวจ้ากการโอน 

3.2.6.3.2 ถา้กิจการยงัคงไวซ่ึ้งการควบคุม กิจการตอ้งบนัทึกรายการสินทรพัย์

ทางการเงินนั้นต่อไปเท่าท่ีกิจการยงัคงมีความเกี่ยวขอ้งต่อเนื่องใน

สินทรพัยท์างการเงินนั้น (ดูย่อหนา้ท่ี 3.2.16) 

3.2.7 การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน (ดูย่อหน้าที่ 3.2.6) จะมีการประเมินโดยการเปรียบเทียบ

ระหว่างความเสี่ยงต่อความผันผวนของจ านวนและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดสทุธิของสนิทรัพย์ที่โอน

ของกิจการทั้งก่อนและหลังการโอน กิจการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ

ทั้งหมดอย่างมีนัยส าคัญของสนิทรัพย์ทางการเงินนั้น หากการโอนไม่ท าให้ความเสี่ยงต่อความผันผวน

ในมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสทุธใินอนาคตจากสนิทรัพย์ทางการเงินน้ันมีการเปล่ียนแปลงอย่าง

มีนัยส าคัญ (เช่น กิจการขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยมีสัญญาในการซื้ อคืนในราคาที่ก าหนดไว้

แน่นอน หรือที่ราคาขายสนิทรัพย์ทางการเงินบวกด้วยผลตอบแทนของผู้ให้กู้ยืม) กิจการได้โอนความ

เสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมีนัยส าคัญของสนิทรัพย์ทางการเงินนั้น หาก

ความเสี่ยงที่กจิการมีจากความผันผวนในมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสทุธิในอนาคตจากสนิทรัพย์

ทางการเงินนั้นไม่มีนัยส าคัญอีกต่อไปเมื่อเปรียบเทียบกับความผันผวนรวมในมูลค่าปัจจุบันของ
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กระแสเงินสดสทุธใินอนาคตของสนิทรัพย์ทางการเงิน (เช่น กจิการขายสนิทรัพย์ทางการเงินโดยเหลือ

เพียงสิทธิที่จะซ้ือคืนด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการซ้ือคืน หรือกิจการได้โอนส่วนแบ่งเต็มตาม

สดัส่วน (fully proportionate) ของกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ทางการเงินส่วนที่มีมูลค่าสงูกว่า (a 

larger financial asset) ในข้อตกลง เช่น การโอนขายต่อเงินให้สนิเช่ือโดยผู้ขายด้อยสทิธิในส่วนที่

คงเหลือ ซ่ึงเข้าเง่ือนไขตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 3.2.5) 

3.2.8 บ่อยคร้ังที่รายการที่ เกิดข้ึนจะมีความชัดเจนว่ากิจการได้โอนหรือยังคงไว้ซึ่ งความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมีนัยส าคัญและไม่มีความจ าเป็นที่ต้องท าการค านวณ

ใดๆ ในบางกรณจีะมีความจ าเป็นที่จะค านวณและเปรียบเทยีบความเสี่ยงของกิจการต่อความผันผวน

ของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสทุธิในอนาคตทั้งก่อนและหลังการโอน โดยการค านวณและการ

เปรียบเทียบท าโดยใช้อัตราดอกเบี้ ยตลาดในปัจจุบันที่เหมาะสมเป็นอัตราคิดลด ความผันผวนใน

กระแสเงินสดสุทธิที่อาจจะเกิดข้ึนอย่างสมเหตุสมผลในทุกกรณีจะมีการพิจารณาโดยให้น า้หนักกับ

ผลลัพธท์ี่มีโอกาสเกดิขึ้นได้มากกว่า 

3.2.9 การพิจารณาว่ากิจการยังคงมีการควบคุม (ดูย่อหน้าที่ 3.2.6.3) สินทรัพย์ที่โอนหรือไม่นั้นขึ้ นอยู่กับ

ความสามารถของผู้รับโอนในการขายสินทรัพย์ หากผู้รับโอนมีความสามารถในทางปฏิบัติที่จะขาย

สนิทรัพย์น้ันทั้งจ านวนให้กับบุคคลที่สามซ่ึงไม่มีความเกี่ยวข้องกัน และสามารถท าได้เพียงฝ่ายเดียว

โดยไม่จ าเป็นต้องก าหนดข้อจ ากัดในการโอนเพ่ิมเติม จะถือว่ากิจการไม่มีการควบคุม ส่วนในกรณี

อื่นๆ นอกจากนี้ จะถือว่ากจิการยังคงมีการควบคุม 

 

การโอนท่ีเขา้เงื่อนไขเป็นการตดัรายการออกจากบญัชี  

 

3.2.10 ถา้กิจการโอนสินทรพัยท์างการเงินซ่ึงการโอนนั้นเขา้เงื่อนไขการตดัรายการสินทรพัยท์างการเงิน

ออกจากบญัชีทั้งจ านวน และยงัคงสิทธิการใหบ้ริการสินทรพัยท์างการเงินโดยไดร้บัค่าตอบแทน 

กิจการตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยห์รือหนี้ สินท่ีเกิดจากการใหบ้ริการส าหรบัสญัญาบริการนั้น หากคาดว่า

ค่าตอบแทนท่ีจะไดร้บัจะไม่สามารถชดเชยค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการของกิจการไดอ้ย่างเพียงพอ 

กิจการตอ้งรบัรูห้นี้ สินท่ีเกิดจากภาระผูกพนัในการใหบ้ริการนั้นดว้ยมูลค่ายุติธรรม หากคาดว่า

ค่าตอบแทนท่ีจะไดร้บัจะสูงกว่าค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการ กิจการตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยท่ี์เกิดจากการ

ใหบ้ริการดว้ยจ านวนท่ีก าหนดจากการปันส่วนมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยท์างการเงินส่วนท่ีมี

มูลค่าสูงกว่า (a larger financial asset) ตามขอ้ก าหนดท่ีระบุในย่อหนา้ท่ี 3.2.13 

3.2.11 ในกรณีท่ีการโอนท าใหสิ้นทรพัยท์างการเงินถูกตดัออกจากบญัชีทั้งจ านวน แต่การโอนส่งผลให้

กิจการไดม้าซ่ึงสินทรพัย์ทางการเงินใหม่ หนี้ สินทางการเงินใหม่ หรือหนี้ สินท่ีเกิดจากการ

ใหบ้ริการ กิจการตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยท์างการเงินใหม่ หนี้ สินทางการเงินใหม่ หรือหนี้ สินท่ีเกิดจาก

การใหบ้ริการดงักล่าวดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

3.2.12 ในการตดัรายการสินทรพัยท์างการเงินออกจากบญัชีทั้งจ านวน ผลต่างท่ีเกิดจากมูลค่าระหว่าง 

3.2.12.1 มูลค่าตามบญัชี (วดัมูลค่า ณ วนัท่ีตดัรายการออกจากบญัชี) และ 

3.2.12.2 ส่ิงตอบแทนท่ีไดร้บั (รวมถึงสินทรพัยใ์หม่ท่ีไดม้าหกัดว้ยหนี้ สินใหม่ท่ีเกิดข้ึน) 

จะตอ้งมีการรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน 
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3.2.13 หากสินทรพัยท่ี์โอนเป็นส่วนหนึ่งของสินทรพัยท์างการเงินส่วนท่ีมีมูลค่าสูงกว่า (a larger 

financial asset) (เช่น เมื่อกิจการโอนกระแสเงินสดของดอกเบ้ีย ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของตราสารหนี้  

ดูย่อหนา้ท่ี 3.2.2.1) และส่วนท่ีถูกโอนนั้นเขา้เงื่อนไขการตดัรายการออกจากบญัชีทั้งจ านวน 

มูลค่าตามบญัชีเดิมของสินทรพัยท์างการเงินส่วนท่ีมีมูลค่าสูงกว่า (a larger financial asset) ตอ้ง

มีการปันส่วนระหว่างส่วนท่ีจะตอ้งรบัรูร้ายการต่อไป และส่วนท่ีจะตอ้งตดัรายการออกจากบญัชี 

โดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของแต่ละส่วน ณ วันท่ีโอน เพื่อวัตถุประสงค์นี้  จะต้องรบัรู ้

สินทรพัยท่ี์เกิดจากการท่ียงัคงใหบ้ริการ ซ่ึงถือเป็นส่วนท่ีมีการรบัรูต่้อไป จากผลต่างระหว่าง 

3.2.13.1 มูลค่าตามบญัชี (วดัมูลค่า ณ วนัท่ีตดัรายการออกจากบญัชี) ท่ีปันส่วนใหก้บัส่วนท่ี

จะตอ้งตดัรายการออกจากบญัชี และ 

3.2.13.2 ส่ิงตอบแทนท่ีไดร้บัส าหรบัส่วนท่ีตดัรายการออกจากบญัชี (รวมถึง สินทรพัยท่ี์ได้มา

ใหม่หกัดว้ยหนี้ สินใหม่ท่ีรบัมา) 

ตอ้งมีการรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน 

3.2.14 เมื่อกิจการปันส่วนมูลค่าตามบัญชีเดิมของสินทรัพย์ทางการเงินส่วนที่มีมูลค่าสูงกว่า (a larger 

financial asset) ให้กบัส่วนที่จะต้องรับรู้รายการต่อไป และส่วนที่จะต้องตัดรายการออกจากบัญชี โดย

ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนที่จะต้องรับรู้ รายการต่อไป ในกรณีที่กิจการมีประวัติการขายบางส่วน

ของสนิทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับส่วนที่ยังคงต้องรับรู้ รายการต่อไปหรือมีรายการซื้ อ

ขายอื่นในตลาดส าหรับบางส่วนดังกล่าว ราคาล่าสุดของธุรกรรมที่เกิดข้ึนจริงถือเป็นประมาณการ

มูลค่ายุติธรรมที่ดีที่สุดส าหรับส่วนที่ยังคงต้องรับรู้ รายการต่อไป ในกรณีที่ไม่มีราคาเสนอซื้ อขาย

หรือไม่มีรายการซื้ อขายในตลาดล่าสดุที่จะแสดงถึงมูลค่ายุติธรรมส าหรับส่วนที่ยังคงต้องรับรู้ รายการ

ต่อไป ประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่ดีที่สดุคือผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงิน

ส่วนที่มีมูลค่าสูงกว่า (a larger financial asset) ทั้งจ านวน และสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากผู้รับโอน

ส าหรับบางส่วนที่มีการตัดรายการออกจากบัญชี 

 

การโอนท่ีไม่เขา้เงื่อนไขเป็นการตดัรายการออกจากบญัชี 

 

3.2.15 ถา้การโอนไม่ไดส่้งผลใหมี้การตดัรายการออกจากบญัชี เนื่องจากกิจการยงัคงไวซ่ึ้งความเส่ียง

และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั้งหมดอย่างมีนยัส าคญัในสินทรพัยท่ี์โอน กิจการตอ้งรบัรู ้

รายการสินทรพัยท่ี์โอนต่อไปทั้งจ านวน และตอ้งรบัรูห้นี้ สินทางการเงินส าหรบัส่ิงตอบแทนท่ีไดร้บั 

และในรอบระยะเวลาบญัชีหลงัจากนั้นกิจการตอ้งรบัรูร้ายไดใ้ดก็ตามท่ีเกิดข้ึนจากสินทรพัยท่ี์โอน 

และค่าใชจ่้ายใดก็ตามท่ีเกิดข้ึนจากหนี้ สินทางการเงินดงักล่าว 

 

ความเกี่ยวขอ้งต่อเนือ่งในสินทรพัยท่ี์โอน 

 

3.2.16 ถา้กิจการไม่ไดโ้อนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั้งหมด

อย่างมีนยัส าคญัของสินทรพัยท่ี์โอน และยงัคงมีการควบคุมสินทรพัยท่ี์โอน กิจการยงัคงตอ้งรบัรู ้

สินทรพัยท่ี์โอนต่อไปตามขอบเขตของความเกี่ยวขอ้งต่อเนื่องในสินทรพัยน์ ั้น โดยขอบเขตของ
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ความเกี่ยวขอ้งต่อเนื่องของกิจการในสินทรพัยท่ี์โอน คือ ขอบเขตของฐานะเปิดต่อความเส่ียงท่ี

กิจการมีจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรพัยท่ี์โอน เช่น 

3.2.16.1 ในกรณีท่ีความเกี่ยวขอ้งต่อเนือ่งของกิจการอยู่ในรูปของการค ้ าประกนัสินทรพัยท่ี์โอน 

ขอบเขตของความเกี่ยวขอ้งต่อเนื่องของกิจการ  คือ  มูลค่าท่ีต า่กว่าระหว่าง (1) 

จ านวนเงินของสินทรพัย ์ และ (2)  จ านวนเงินสูงสุดของส่ิงตอบแทนท่ีไดร้บัซ่ึงกิจการ

อาจถูกเรียกใหช้ าระคืน (จ านวนเงินท่ีค ้ าประกนั) 

3.2.16.2 ในกรณีท่ีความเกี่ยวขอ้งต่อเนื่องของกิจการอยู่ในรูปของสญัญาสิทธิซ่ึงกิจการเป็นผู ้

ออก หรือสิทธิท่ีกิจการซ้ือมา (หรือเป็นทั้งสองอย่าง) บนสินทรพัยท่ี์โอน ขอบเขตของ

ความเกี่ยวขอ้งต่อเนือ่งของกิจการ คือ จ านวนเงินของสินทรพัยท่ี์โอนซ่ึงกิจการอาจซ้ือ

คืน อย่างไรก็ตาม ในกรณีของการออกสิทธิท่ีจะขายสินทรพัยซ่ึ์งมีการวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรม ขอบเขตของความเกี่ยวขอ้งต่อเนือ่งของกิจการจะมีการจ ากดัท่ีมูลค่าท่ี

ต า่กว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท่ี์โอน และราคาใชสิ้ทธิ (ดูภาคผนวกย่อ

หนา้ท่ี ข3.2.13) 

3.2.16.3 ในกรณีท่ีความเกี่ยวขอ้งต่อเนื่องของกิจการอยู่ในรูปของสญัญาสิทธิท่ีจะช าระดว้ยเงิน

สดหรือประมาณการหนี้ สินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัในสินทรพัยท่ี์โอน ขอบเขตของ

ความเกี่ยวขอ้งต่อเนื่องของกิจการ จะมีการวดัมูลค่าดว้ยวิธีเดียวกนักบัสญัญาสิทธิท่ี

ไม่ไดจ่้ายช าระดว้ยเงินสด ตามท่ีก าหนดในย่อหนา้ท่ี 3.2.16.2 ขา้งตน้ 

3.2.17 ในกรณีท่ีกิจการยงัคงรบัรูสิ้นทรพัยต่์อไปตามขอบเขตของความเกี่ยวขอ้งต่อเนื่อง กิจการตอ้ง

รบัรูห้นี้ สินท่ีเกี่ยวขอ้งดว้ย แมว่้าจะมีขอ้ก าหนดในการวดัมูลค่าอ่ืนๆ ในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบันี้  สินทรพัยท่ี์โอนและหนี้ สินท่ีเกี่ยวขอ้งจะตอ้งมีการวดัมูลค่าตามเกณฑท่ี์สะทอ้นสิทธิ

และภาระผูกพนัท่ีกิจการยงัคงไว ้หนี้ สินท่ีเกี่ยวขอ้งจะมีการวดัมูลค่าดว้ยวิธีท่ีท าให้มูลค่าตาม

บญัชีสุทธิของสินทรพัยท่ี์โอนและหนี้ สินท่ีเกี่ยวขอ้ง เท่ากบั 

3.2.17.1 ราคาทุนตดัจ าหน่ายของสิทธิและภาระผูกพนัท่ีกิจการยงัคงไว ้ถา้สินทรพัยท่ี์โอนนั้นวดั

มูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย หรือ 

3.2.17.2 มูลค่ายุติธรรมของสิทธิและภาระผูกพนัท่ีกิจการยงัคงไว ้เมื่อมีการวดัมูลค่าแยกแต่ละ

รายการ ถา้สินทรพัยท่ี์โอนนั้นวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

3.2.18 กิจการตอ้งรบัรูร้ายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสินทรพัยท่ี์โอนตามขอบเขตของความเกี่ยวขอ้งต่อเนื่อง และ

ตอ้งรบัรูค่้าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากหนี้ สินท่ีเกี่ยวขอ้ง 

3.2.19 ส าหรบัการวดัมูลค่าในภายหลงั ตอ้งรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท่ี์โอน 

และหนี้ สินท่ีเกี่ยวขอ้งใหส้อดคลอ้งกบัแต่ละประเภทรายการตามขอ้ก าหนดในย่อหนา้ท่ี 5.7.1 

โดยตอ้งไม่หกักลบลบกนั 

3.2.20 หากขอบเขตของความเกี่ยวขอ้งต่อเนื่องของกิจการเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสินทรพัยท์างการเงิน  

(เช่น เมื่อกิจการยงัคงสิทธิเลือกท่ีจะซ้ือคืนสินทรพัยท่ี์โอนบางส่วน หรือยงัคงมีผลประโยชน์

เหลืออยู่ซ่ึงไม่ส่งผลใหกิ้จการยงัคงไวซ่ึ้งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั้งหมด

อย่างมีนยัส าคญัและกิจการยงัคงไวซ่ึ้งการควบคุม) กิจการตอ้งปันส่วนมูลค่าตามบญัชีเดิมของ

สินทรพัยท์างการเงินระหว่างส่วนท่ียงัคงตอ้งรบัรูต่้อไปตามขอบเขตของความเกี่ยวขอ้งต่อเนื่อง 
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และส่วนท่ีไม่ตอ้งรบัรูอี้กต่อไปโดยพิจารณามูลค่ายุติธรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกบัส่วนเหล่านั้น ณ วนัท่ีมี

การโอน เพื่อวตัถุประสงคน์ี้  ขอ้ก าหนดท่ีระบุในย่อหนา้ท่ี 3.2.14 จะมีการน ามาถือปฏิบติั โดย

ผลต่างของมูลค่าต่อไปนี้  

3.2.20.1 มูลค่าตามบญัชี (วดัมูลค่า ณ วนัท่ีตดัรายการออกจากบญัชี) ท่ีปันส่วนใหก้บัส่วนท่ีไม

ตอ้งรบัรูอี้กต่อไป และ 

3.2.20.2 ส่ิงตอบแทนท่ีไดร้บัส าหรบัส่วนท่ีไม่ตอ้งรบัรูต่้อไป 

ตอ้งมีการรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน 

3.2.21 ถ้าสินทรัพย์ที่โอนมีการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย ทางเลือกตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับนี้ที่อนุญาตให้กจิการรับรู้หนี้สนิทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนนั้นไม่

สามารถน ามาปฏบิัติกบัหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องน้ี 

 

การโอนทุกประเภท 

 

3.2.22 ถา้สินทรพัยท่ี์โอนยงัคงมีการรบัรูต่้อไป สินทรพัยแ์ละหนี้ สินท่ีเกี่ยวขอ้งตอ้งไม่น ามาหกักลบกนั 

ในท านองเดียวกนักิจการตอ้งไม่หกักลบรายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสินทรพัยท่ี์โอนกบัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน

จากหนี้ สินท่ีเกี่ยวขอ้ง (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรบัเคร่ืองมือ

ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)้ ย่อหนา้ท่ี 42) 

3.2.23 ถา้ผูโ้อนมอบหลกัประกนัท่ีไม่ใช่เงินสด (เช่น ตราสารหนี้ หรือตราสารทุน) ใหก้บัผูร้บัโอน วิธีการ

บญัชีท่ีใชส้ าหรบัหลกัประกนัของผูโ้อนและผูร้บัโอนจะข้ึนอยู่กบัการพิจารณาว่าผูร้บัโอนมีสิทธิท่ี

จะน าหลกัประกนันั้นไปขายหรือวางเป็นประกนัอีกทอดหนึ่งหรือไม่ และผูโ้อนไดป้ฏิบติัผิดสญัญา

แลว้หรือไม่ ผูโ้อนและผูร้บัโอนตอ้งบนัทึกบญัชีหลกัประกนัตามขอ้ก าหนดท่ีระบุดงัต่อไปนี้  

3.2.23.1 ถา้ผูร้บัโอนมีสิทธิตามสญัญาหรือตามธรรมเนียมปฏิบติัท่ีจะน าหลกัประกนัไปขายหรือ

วางเป็นประกนัอีกทอดหนึง่ เช่นนี้  ผูโ้อนตอ้งจดัประเภทสินทรพัยร์ายการนั้นใหม่ในงบ

แสดงฐานะการเงิน (เช่น สินทรพัยท่ี์ใหยื้ม ตราสารทุนท่ีวางเป็นประกนั หรือลูกหนี้ ซ้ือ

คืน) โดยแสดงแยกต่างหากจากสินทรพัยอ่ื์น 

3.2.23.2 ถา้ผูร้บัโอนขายหลกัประกนัท่ีไดร้บัมา ผูร้บัโอนตอ้งรบัรูร้ายรบัจากการขาย และรบัรู ้

หนี้ สินจากภาระผูกพนัท่ีตอ้งส่งคืนหลกัประกนัดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

3.2.23.3 ถา้ผูโ้อนปฏิบัติผิดสัญญาและไม่มีสิทธิท่ีจะไถ่ถอนหลักประกันคืน ผูโ้อนต้องตัด

รายการหลกัประกนันั้นออกจากบญัชี และผูร้บัโอนตอ้งรบัรูร้ายการหลกัประกนัเป็น

สินทรพัยโ์ดยวดัมูลค่าเมื่อเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม หรือ ในกรณีท่ีผูร้บัโอนไดข้าย

หลักประกันดังกล่าวไปแล้ว ผูร้ ับโอนต้องตัดรายการภาระผูกพนัท่ีจะต้องส่งคืน

หลกัประกนัออกจากบญัชี 

3.2.23.4 ทั้งนี้  ยกเวน้ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นย่อหนา้ 3.2.23.3 ผูโ้อนยงัคงตอ้งบนัทึกหลกัประกนัเป็น

สินทรพัย ์และผูร้บัโอนตอ้งไม่รบัรูห้ลกัประกนัเป็นสินทรพัย ์

 

 



ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9  เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่าน้ันและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

       20 

               

 

3.3 การตดัรายการหนี้ สินทางการเงิน 

 

3.3.1 กิจการตอ้งตดัรายการหนี้ สินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหนี้ สินทางการเงิน) ออกจากงบแสดง

ฐานะทางการเงิน เฉพาะเมื่อหนี้ สินทางการเงินนั้นส้ินสุดลง เช่น เมื่อภาระผูกพนัท่ีระบุในสญัญา

ไดมี้การปฏิบติัตามแลว้ ไดมี้การยกเลิก หรือส้ินสุด 

3.3.2 การแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ ท่ีมีความแตกต่างในเงื่อนไขอย่างมีนยัส าคญัระหว่างผูกู้แ้ละผูใ้หกู้ ้

ตอ้งถือว่าหนี้ สินทางการเงินเดิมนั้นไดส้ิ้นสุดลง และตอ้งรบัรูห้นี้ สินทางการเงินใหม่ ในท านอง

เดียวกนั การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในขอ้ตกลงของหนี้ สินทางการเงินท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัทั้ง

จ านวนหรือบางส่วนของหนี้ สินนั้น (ไม่ว่าจะเกิดข้ึนเพราะปัญหาทางการเงินของลูกหนี้ หรือไม่ก็

ตาม) จะตอ้งมีการบนัทึกบญัชีเป็นรายการหนี้ สินทางการเงินเดิมท่ีไดส้ิ้นสุดลง และตอ้งบนัทึก

บญัชีรบัรูห้นี้ สินทางการเงินใหม่ 

3.3.3 ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของหนี้ สินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหนี้ สินทางการเงิน) 

ท่ีส้ินสุดลง หรือท่ีไดโ้อนใหก้บับุคคลอ่ืน และส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายซ่ึงรวมถึง สินทรพัยท่ี์ไม่ใช่เงิน

สดท่ีมีการโอนไป หรือหนี้ สินท่ีรบัมา ตอ้งรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน 

3.3.4 หากกิจการซื้ อคืนหนี้ สินทางการเงินบางส่วน กิจการต้องปันส่วนมูลค่าตามบัญชีเดิมของหนี้ สินทาง

การเงินระหว่างส่วนที่ยังคงรับรู้และส่วนที่มีการตัดรายการออกจากบัญชี โดยอ้างองิจากมูลค่ายุติธรรม

ที่เกี่ยวข้องกบัส่วนของหนี้สนิทางการเงินเหล่าน้ัน ณ วันที่มีการซ้ือคืน ผลแตกต่างระหว่าง (1) มูลค่า

ตามบัญชีที่ปันส่วนให้กับส่วนที่มีการตัดรายการออกจากบัญชี และ (2) สิ่งตอบแทนที่จ่าย ซึ่งรวมถึง 

สินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่ได้โอนไปหรือหนี้ สินที่รับมา ส าหรับส่วนที่มีการตัดรายการออกจากบัญชี 

ต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 

บทที ่4 การจดัประเภทรายการ 

 

4.1 การจดัประเภทสินทรพัยท์างการเงิน 

 

4.1.1 ในกรณีท่ีไม่ไดน้ าย่อหนา้ท่ี 4.1.5 มาถือปฏิบติั กิจการตอ้งจัดประเภทสินทรพัยท์างการเงินเป็น

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ตามเงื่อนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปนี้  

4.1.1.1 ตามรูปแบบการด าเนินธุรกิจของกิจการ (business model) ในการจัดการสินทรพัย์

ทางการเงิน และ 

4.1.1.2 ตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงิน 

4.1.2 สินทรพัยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายเมื่อเขา้เงื่อนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปนี้  

4.1.2.1 กิจการถือครองสินทรพัยท์างการเงินนั้นตามรูปแบบการด าเนินธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์

การถือครองสินทรพัยท์างการเงินเพือ่รบักระแสเงินสดตามสญัญา และ 

4.1.2.2 กระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนตามสญัญาจากสินทรพัยท์างการเงินในวนัท่ีก าหนดไวเ้ป็นการ

รบัช าระเงินตน้และดอกเบ้ียจากจ านวนเงินตน้คงคา้งเท่านั้น 
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ภาคผนวกย่อหนา้ท่ี ข4.1.1ถึง ข4.1.26 ใหแ้นวทางในการปฏิบติัตามเงื่อนไขเหล่านี้  

4.1.2ก สินทรพัยท์างการเงินต้องวัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเมื่อเขา้

เงื่อนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปนี้  

4.1.2ก.1 กิจการถือครองสินทรพัยท์างการเงินนั้นตามรูปแบบการด าเนินธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์

เพือ่รบักระแสเงินสดตามสญัญาและเพือ่ขายสินทรพัยท์างการเงิน และ 

4.1.2ก.2 กระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนตามสญัญาจากสินทรพัยท์างการเงินในวนัท่ีก าหนดไวเ้ป็นการ

รบัช าระเงินตน้และดอกเบ้ียจากจ านวนเงินตน้คงคา้งเท่านั้น 

ภาคผนวกย่อหนา้ท่ี ข4.1.1ถึง ข4.1.26 ใหแ้นวทางในการปฏิบติัตามเงื่อนไขเหล่านี้  

4.1.3 เพือ่วตัถุประสงคข์องการถือปฏิบติัตามย่อหนา้ท่ี 4.1.2.2 และ 4.1.2ก.2 

4.1.3.1 เงินตน้คือมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงินท่ีรบัรูเ้มื่อเร่ิมแรก ภาคผนวกย่อ

หนา้ท่ี ข4.1.7ข ใหแ้นวปฎิบติัเพิม่เติมเกี่ยวกบัความหมายของเงินตน้ 

4.1.3.2 ดอกเบ้ียคือส่ิงตอบแทนส าหรบัมูลค่าของเงินตามเวลาและความเส่ียงดา้นเครดิตท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัจ านวนเงินตน้คงคา้งในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง และส าหรบัความ

เส่ียงอ่ืน ๆ ของการใหกู้ยื้มและ ต้นทุน รวมถึงก าไรขั้นตน้ ภาคผนวกย่อหนา้ท่ี ข

4.1.7ก และ ข4.1.9ก ถึง ข4.1.9จ ใหแ้นวปฏิบติัเพิ่มเติมเกี่ยวกบัความหมายของ

ดอกเบ้ีย รวมถึงความหมายของมูลค่าของเงินตามเวลา 

4.1.4 สินทรพัยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หากสินทรพัยท์างการ

เงินนั้นไม่ไดมี้การวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายตามย่อหนา้ท่ี 4.1.2 หรือไม่ไดมี้การวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามย่อหนา้ท่ี 4.1.2ก อย่างไรก็ตามกิจการอาจ

ใชสิ้ทธิเลือก ณ วนัท่ีรบัรูเ้มื่อเร่ิมแรก โดยกิจการอาจเลือกใหเ้งินลงทุนในตราสารทุนท่ีรบัรูด้ว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนแสดงผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึนใน

ภายหลงัในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ทั้งนี้ เมื่อเลือกแลว้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได ้(ดูย่อหนา้ท่ี 5.7.5 

ถึง 5.7.6) 

 

ทางเลือกในการก าหนดใหสิ้นทรพัยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 

4.1.5 ถึงแมจ้ะมีขอ้ก าหนดตามย่อหนา้ท่ี 4.1.1 ถึง 4.1.4 ณ วันท่ีรบัรูเ้มื่อเร่ิมแรก กิจการอาจ

ก าหนดใหสิ้นทรพัยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ เมื่อ

ก าหนดแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในภายหลงั หากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจัดหรือลดความ

ไม่สอดคลอ้งอย่างมีนยัส าคญัในการวดัมูลค่า หรือการรบัรูร้ายการ (บางครั้งอาจเรียกว่าการไม่

สามารถจับคู่ทางบญัชี (accounting mismatch)) ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าสินทรพัยห์รือ

หนี้ สิน หรือการรบัรูก้ าไรและขาดทุนจากรายการดังกล่าวดว้ยเกณฑท่ี์แตกต่างกนั (ดูภาคผนวก

ย่อหนา้ท่ี ข4.1.29 ถึง ข4.1.32) 
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4.2 การจดัประเภทหนี้ สินทางการเงิน 

 

4.2.1 กิจการตอ้งจัดประเภทหนี้ สินทางการเงินทั้ งหมด ให้วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยวิธีราคาทุนตัด

จ าหน่าย เวน้แต่ 

4.2.1.1 หนี้ สินทางการเงินทีว่ัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หนี้ สินดงักล่าว

รวมถึงหนี้ สนิตราสารอนุพนัธ์ตอ้งวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

4.2.1.2 หนี้ สินทางการเงินท่ีเกิดข้ึนจากการโอนสินทรพัยท์างการเงินท่ีไม่เขา้เงื่อนไขการตัด

รายการออกจากบญัชีหรือเกิดข้ึนเมื่อถือปฏิบติัตามเกณฑค์วามเกี่ยวขอ้งต่อเนื่อง ให้

กิจการน าย่อหนา้ท่ี 3.2.15 และ 3.2.17 มาถือปฏิบติัในการวดัมูลค่าของหนี้ สินทาง

การเงินดงักล่าว 

4.2.1.3 สัญญาค ้าประกันทางการเงิน ภายหลงัการรบัรูร้ายการเร่ิมแรก ผูค้ ้ าประกนัตามสญัญา

ตอ้ง (ยกเวน้เมื่อถือปฏิบติัตามย่อหนา้ท่ี 4.2.1.1 หรือ 4.2.1.2) วดัมูลค่าในภายหลงั

ดว้ยมูลค่าท่ีสูงกว่าระหว่าง 

4.2.1.3.1 จ านวนของค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีพิจารณาตามท่ีก าหนดในบทท่ี 5.5 และ 

4.2.1.3.2 จ านวนท่ีรบัรูเ้มื่อเร่ิมแรก (ดูย่อหนา้ท่ี 5.1.1) หกัรายไดส้ะสม (เมื่อ

เหมาะสม) ท่ีรบัรูต้ามหลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับ ท่ี  15 เ ร่ือง รายได้จากสัญญา ท่ีท ากับ ลูกค้า  ( เ มื่อ มีการ

ประกาศใช)้ 

4.2.1.4 ภาระผูกพนัท่ีจะใหสิ้นเช่ือท่ีอตัราดอกเบ้ียต า่กว่าอตัราดอกเบ้ียตลาด ผูใ้หสิ้นเช่ือ

ดงักล่าวตอ้ง (ยกเวน้เมื่อปฏิบติัตามย่อหนา้ท่ี 4.2.1.1) วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูล

ค่าท่ีสูงกว่าระหว่าง 

4.2.1.4.1 จ านวนของค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีพิจารณาตามท่ีก าหนดในบทท่ี 5.5 และ 

4.2.1.4.2 จ านวนท่ีรบัรูเ้มื่อเร่ิมแรก (ดูย่อหนา้ท่ี 5.1.1) หกัรายไดส้ะสม (เมื่อ

เหมาะสม) ท่ีรบัรูต้ามหลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับ ท่ี  15 เ ร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท า กับลูกค้า  ( เ มื่อ มีการ

ประกาศใช)้ 

4.2.1.5 ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายท่ีรับรูโ้ดยผูซ้ื้อในการรวมธุรกิจท่ีถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรบัปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ  

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายดงักล่าวตอ้งวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม

โดยรบัรูผ้ลต่างเขา้ก าไรหรือขาดทุน 

 

ทางเลือกในการก าหนดใหห้นี้ สินทางการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 

4.2.2 ณ วันท่ีมีการรบัรูเ้มื่อเร่ิมแรก กิจการอาจก าหนด ให้หนี้ สินทางการเงินวัดมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ เมื่อก าหนดแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในภายหลงั โดย

ตอ้งรบัรูเ้มื่อเป็นไปตามขอ้ก าหนดในย่อหนา้ท่ี 4.3.5 หรือเมื่อการก าหนดดงักล่าวท าใหไ้ดข้อ้มูล
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ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการตดัสินใจมากกว่าเนือ่งจาก 

4.2.2.1 การก าหนดดงักล่าวช่วยขจัดหรือลดความไม่สอดคลอ้งในการวดัมูลค่า หรือการรบัรู ้

รายการอย่างมีนยัส าคญั (บางครั้งอาจเรียกว่าการไม่จับคู่ทางบญัชี (accounting 

mismatch)) ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าสินทรพัยห์รือหนี้ สิน หรือการรบัรูก้ าไรและ

ขาดทุนจากรายการดงักล่าวดว้ยเกณฑท่ี์แตกต่างกนั (ดูภาคผนวกย่อหนา้ท่ี ข4.1.29 

ถึง ข4.1.32) หรือ 

4.2.2.2 กลุ่มของหนี้ สินทางการเงินหรือสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงินท่ีมีการ

บริหารและประเมินผลดว้ยเกณฑมู์ลค่ายุติธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารบริหาร

จดัการความเสี่ยง หรือกลยุทธก์ารลงทุนท่ีจดัท าข้ึนเป็นลายลกัษณอ์กัษร รวมทั้งขอ้มูล

ดงักล่าวไดมี้การน าเสนอเป็นการภายในต่อผูบ้ริหารส าคญัของกิจการ (ตามค าจ ากดั

ความในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรบัปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง) เช่น คณะกรรมการและประธานเจ้าหนา้ท่ี

บริหารของกิจการ (ดูภาคผนวกย่อหนา้ท่ี ข4.1.33 ถึง ข4.1.36) 

 

4.3 อนุพนัธแ์ฝง 

 

4.3.1 อนุพันธ์แฝง คือ องค์ประกอบหนึ่งของสัญญาแบบผสมที่ประกอบด้วยสัญญาหลักที่ไม่ใช่ตราสาร

อนุพันธ ์ซึ่งกระแสเงินสดบางส่วนของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมน้ีมีการเปล่ียนแปลงในทศิทางที่

คล้ายคลึงกับตราสารอนุพันธ์ที่เป็นรายการแยกต่างหาก โดยอนุพันธ์แฝงท าให้กระแสเงินสดตาม

สัญญาบางส่วนหรือทั้งหมดถูกเปล่ียนแปลงไปตามอัตราดอกเบี้ ยที่ก าหนด ราคาของเคร่ืองมือทาง

การเงิน ราคาสนิค้าโภคภัณฑ ์อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีราคา หรือดัชนีอัตรา อันดับ

ความน่าเช่ือถือด้านเครดิต หรือดัชนีความน่าเช่ือถือด้านเครดิต หรือตัวแปรอื่น โดยในกรณีของตัว

แปรที่ไม่ใช่ตัวแปรทางการเงิน และตัวแปรนั้นไม่เฉพาะเจาะจงกับคู่สัญญาเท่านั้น ทั้งนี้  หากตราสาร

อนุพันธ์ผูกติดกับเคร่ืองมือทางการเงิน แต่ตามสัญญาแล้วตราสารอนุพันธ์นั้นสามารถโอนได้อย่าง

อิสระจากเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน หรือมีคู่สัญญาที่แตกต่างจากเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน ในกรณี

ดังกล่าวจะถือว่าไม่ใช่อนุพันธแ์ฝง แต่เป็นเคร่ืองมือทางการเงินที่แยกต่างหาก 

 

สญัญาแบบผสมท่ีมีสินทรพัยท์างการเงินเป็นสญัญาหลกั 

 

4.3.2 ถา้สญัญาแบบผสมมีสญัญาหลกัซ่ึงเป็นสินทรพัยท่ี์อยู่ภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบันี้  กิจการตอ้งน าขอ้ก าหนดตามย่อหนา้ท่ี 4.1.1 ถึง 4.1.5 มาถือปฏิบติักบั

สญัญาแบบผสมทั้งสญัญา 

 

สญัญาแบบผสมอ่ืนๆ  

 

4.3.3 หากสญัญาแบบผสมประกอบดว้ยสญัญาหลกัซ่ึงไม่ใช่สินทรพัยท่ี์อยู่ภายใตข้อบเขตของ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  อนุพนัธแ์ฝงตอ้งถูกแยกออกจากสญัญาหลกัและถูก

บนัทึกบญัชีเป็นตราสารอนุพนัธภ์ายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  เมื่อเป็นไปตาม

เงื่อนไขดงัต่อไปนี้  

4.3.3.1 ลกัษณะเชิงเศรษฐกิจและความเส่ียงของอนุพนัธแ์ฝงไม่มีความสมัพนัธอ์ย่างใกลชิ้ด

กบัลกัษณะเชิงเศรษฐกิจและความเส่ียงของสญัญาหลกั (ดูภาคผนวกย่อหนา้ ท่ี ข

4.3.5 และ ข4.3.8) 

4.3.3.2 ตราสารท่ีแยกต่างหากซ่ึงมีเงื่อนไขเช่นเดียวกบัอนุพนัธ์แฝง มีลกัษณะตรงตามค า

นิยามของตราสารอนุพนัธ ์และ 

4.3.3.3 สญัญาแบบผสมนี้ ไม่ไดถู้กวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ท่ีการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า

ยุติธรรมมีการรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน (เช่น ตราสารอนุพนัธ์ท่ีแฝงในหนี้ สินทาง

การเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงจะไม่บนัทึกแยกออกจาก

กนั) 

4.3.4 ในกรณีท่ีอนุพนัธแ์ฝงถูกแยกออกจากสญัญาหลกั กิจการตอ้งบนัทึกบญัชีส าหรบัสญัญาหลกัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเหมาะสม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ ไม่ได้

ก าหนดเร่ืองการแสดงรายการในงบแสดงฐานะทางการเงินว่าตอ้งแสดงอนุพนัธแ์ฝงเป็นรายการ

แยกต่างหากหรือไม่ 

4.3.5 ถึงแมจ้ะมีขอ้ก าหนดตามย่อหนา้ท่ี 4.3.3 และ 4.3.4 หากสญัญาประกอบดว้ยอนุพนัธแ์ฝงหนึ่ง

ตราสารหรือมากกว่า และสญัญาหลกัไม่ใช่สินทรพัย์ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบันี้  กิจการอาจก าหนดใหส้ญัญาแบบผสมทั้งสญัญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ 

4.3.5.1 อนุพนัธแ์ฝงไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสญัญาอย่างมีนยัส าคญั หรือ 

4.3.5.2 มีความชดัเจนโดยอาศยัการวิเคราะหเ์พียงเล็กนอ้ยหรือไม่ตอ้งวิเคราะห ์เมื่อพิจารณา

ตั้ งแต่แรกเร่ิมว่าการแยกอนุพันธ์แฝงส าหรับ เคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมท่ี

คลา้ยคลึงนั้นเป็นเรื่องตอ้งหา้มเช่น สิทธิท่ีจะจ่ายช าระเงินก่อนครบก าหนดท่ีแฝงอยู่กบั

เงินให้สินเช่ือซ่ึงอนุญาตให้ผูถ้ือจ่ายช าระคืนสินเช่ือก่อนครบก าหนดดว้ยมูลค่าท่ี

ใกลเ้คียงกบัราคาทุนตดัจ าหน่าย 

4.3.6 หากกิจการถูกก าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ ใหแ้ยกอนุพนัธแ์ฝงออกจาก

สญัญาหลกั แต่ไม่สามารถวดัมูลค่าอนุพนัธแ์ฝงแยกต่างหากไดท้ั้ง ณ วันท่ีไดม้า หรือ ณ วนัท่ีส้ิน

รอบระยะเวลาท่ีรายงานในภายหลงั กิจการตอ้งวดัมูลค่าสญัญาแบบผสมนั้นทั้งสญัญาดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

4.3.7 หากกิจการไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์แฝงได้อย่างน่าเช่ือถือโดยพิจารณาจากเงื่อนไข

และข้อก าหนดของอนุพันธ์แฝงนั้น มูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์แฝงจะเท่ากับผลต่างระหว่างมูลค่า

ยุติธรรมของสัญญาแบบผสมกับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาหลัก หากกิจการไม่สามารถวัดมูลค่า

ยุติธรรมของอนุพันธ์แฝงตามวิธีดังกล่าว ให้กิจการถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 4.3.6 และสญัญาแบบ

ผสมดังกล่าวจะถูกก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
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4.4  การเปลีย่นแปลงการจดัประเภทรายการ 

 

4.4.1 เมื่อกิจการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินธุรกิจในการบริหารสินทรพัยท์างการเงิน กิจการตอ้ง

จดัประเภทรายการสินทรพัยท์างการเงินท่ีไดร้บัผลกระทบทั้งหมดใหม่ใหเ้ป็นตามท่ีก าหนดในย่อ

หนา้ท่ี 4.1.1 ถึง 4.1.4 ย่อหนา้ท่ี 5.6.1 ถึง 5.6.7 ภาคผนวกย่อหนา้ท่ี ข4.4.1 ถึง ข4.4.3 และ 

ข5.6.1 ถึง ข5.6.2 ซ่ึงใหแ้นวปฏิบติัเพิม่เติมเกี่ยวกบัการจดัประเภทสินทรพัยท์างการเงินใหม่ 

4.4.2 กจิการต้องไม่เปล่ียนแปลงการจัดประเภทหน้ีสนิทางการเงิน 

4.4.3 การเปล่ียนแปลงในสถานการณด์ังต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงการจัดประเภทรายการตามที่ 

กล่าวในย่อหน้าที่ 4.4.1 ถึง 4.4.2 

4.4.3.1 รายการซึ่งในอดีตถูกก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลในการ

ป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดหรือป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิ ซึ่งไม่เข้า

เงื่อนไขการป้องกนัความเสี่ยงอกีต่อไป 

4.4.3.2 รายการที่ได้รับการก าหนดเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงที่มีประสทิธิผลในการป้องกัน

ความเสี่ยงในกระแสเงินสดหรือการป้องกนัความเสี่ยงในเงินลงทุนสทุธ ิและ 

4.4.3.3 การเปล่ียนแปลงการวัดมูลค่าตามที่ระบุไว้ในบทที่ 6.7 

 

บทที ่5 การวดัมูลค่า 

 

5.1 การวดัมูลค่าเมือ่เริม่แรก 

 

5.1.1 ยกเวน้ลูกหนี้ การคา้ภายใตข้อบเขตของย่อหนา้ท่ี 5.1.3 ณ วนัท่ีรบัรูเ้มื่อเร่ิมแรก กิจการตอ้งวดั

มูลค่าสินทรพัยท์างการเงินหรือหนี้ สินทางการเงิน (ส าหรบัสินทรพัยท์างการเงินหรือหนี้ สินทาง

การเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน) ดว้ยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือ

หกัดว้ยตน้ทุนในการท ารายการซ่ึงเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกสินทรพัยท์างการ

เงินหรือหนี้ สินทางการเงินนั้น 

5.1.1ก อย่างไรก็ตาม หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินท่ีรบัรู ้เมื่อ

เร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการ กิจการตอ้งถือปฏิบติัตามภาคผนวกย่อหนา้ท่ี ข

5.1.2ก  

5.1.2 ในกรณีที่กิจการใช้วิธีบันทึกบัญชี ณ วันที่มีการจ่ายช าระ ซึ่งสินทรัพย์นั้นวัดมูลค่าในภายหลังด้วยวิธี

ราคาทุนตัดจ าหน่าย สินทรัพย์ดังกล่าวต้องรับรู้ เมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ท  ารายการ 

(Trade date) (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข3.1.3 ถึง ข3.1.6) 

5.1.3 แม้จะมีข้อก าหนดตามย่อหน้าที่ 5.1.1 กิจการต้องวัดมูลค่าลูกหนี้ การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบของ

ต้นทุนทางการเงินที่มีนัยส าคัญ (ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง 

รายได้จากสญัญาที่ท  ากบัลูกค้า (เมื่อมีการประกาศใช้)) ณ วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรกด้วยราคาของการท า

รายการ (ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ท  ากับ

ลูกค้า (เมื่อมีการประกาศใช้)) 
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5.2 การวดัมูลค่าในภายหลงัของสินทรพัยท์างการเงิน 

 

5.2.1 หลงัจากการรบัรูร้ายการเมื่อเร่ิมแรก กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินทรพัยท์างการเงินตามท่ีก าหนดใน

ย่อหนา้ท่ี 4.1.1 ถึง 4.1.5 ดว้ยวิธี 

5.2.1.1 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

5.2.1.2  มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือ 

5.2.1.3 มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

5.2.2 กิจการตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเร่ืองการดอ้ยค่าในบทท่ี 5.5 ส าหรบัสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายตามท่ีก าหนดไวใ้นย่อหนา้ท่ี 4.1.2 และสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นย่อหนา้ท่ี 4.1.2ก 

5.2.3  กิจการต้องปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเร่ืองการบญัชีป้องกนัความเส่ียงตามท่ีก าหนดในย่อหนา้ท่ี 

6.5.8 ถึง 6.5.14  กบัสินทรพัยท์างการเงินท่ีก าหนดเป็นรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง และ

หากกิจการมีการป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรมของความเส่ียงอตัราดอกเบ้ียแบบเป็นกลุ่ม 

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

แนวปฏิบติัท่ีใชอ้ยู่ต่อไป และใหเ้ปิดเผยเกี่ยวกบัขอ้เท็จจริงดงักล่าว 

 

5.3 การวดัมูลค่าในภายหลงัของหนี้ สินทางการเงิน 

 

5.3.1 ภายหลงัจากการรบัรูร้ายการเมื่อเร่ิมแรก กิจการตอ้งวดัมูลค่าหนี้ สินทางการเงินตามท่ีก าหนดใน

ย่อหนา้ท่ี 4.2.1 ถึง 4.2.2  

5.3.2 กิจการต้องปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเร่ืองการบญัชีป้องกนัความเส่ียงตามท่ีก าหนดในย่อหนา้ท่ี 

6.5.8 ถึง 6.5.14 กบัหนี้ สินทางการเงินท่ีก าหนดเป็นรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง  และ

หากกิจการมีการป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรมของความเส่ียงอตัราดอกเบ้ียแบบเป็นกลุ่ม 

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

แนวปฏิบติัท่ีใชอ้ยู่ต่อไป 

 

5.4 การวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 

สินทรพัยท์างการเงิน 

 

วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

5.4.1  รายได้ดอกเบี้ ยต้องค านวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริง (ดูภาคผนวก ก และภาคผนวก ข ย่อ

หน้าที่ ข5.4.1 ถึง ข5.4.7) การค านวณนี้ ใช้อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงของมูลค่าตามบัญชีขั้นต้น (gross 

carrying amount) ของสนิทรัพย์ทางการเงิน ยกเว้น 
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5.4.1.1 สนิทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่เมื่อเร่ิมแรกที่ซ้ือหรือได้มา กิจการ

ต้องใช้อตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ปรับด้วยความเสี่ยงด้านเครดิต ในการตัดจ าหน่ายราคาทุน

ของสนิทรัพย์ทางการเงินตั้งแต่วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก 

5.4.1.2 สนิทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่เมื่อเร่ิมแรกที่ซ้ือหรือได้มา แต่เกิดการ           

ด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง กิจการต้องใช้อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงในการตัดจ าหน่าย

ราคาทุนของสนิทรัพย์ทางการเงินนั้น ส าหรับรอบระยะเวลารายงานในภายหลังดังกล่าว 

5.4.2  กิจการต้องค านวณรายได้ดอกเบี้ ยโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงส าหรับสนิทรัพย์ทางการเงินที่วัด

มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายตามย่อหน้าที่ 5.4.1.2 ในรอบระยะเวลาที่รายงาน ส าหรับรอบ

ระยะเวลารายงานในภายหลัง กิจการต้องค านวณรายได้ดอกเบี้ ยโดยใช้อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงของ

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น (gross carrying amount) หากความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงิน

มีการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้นจนท าให้สนิทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวไม่ด้อยค่าด้านเครดิตอกีต่อไป และการ

เปล่ียนแปลงนั้นเกิดขึ้ นหลังจากการที่กิจการปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 5.4.1.2 แล้ว (เช่น 

การเพ่ิมขึ้นของอนัดับความน่าเช่ือถือของผู้กู้) 

 

การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดตามสญัญา 

 

5.4.3  เมื่อกระแสเงินสดตามสญัญาของสนิทรัพย์ทางการเงินมีการตกลงใหม่หรือมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไข

เป็นอย่างอื่น การตกลงใหม่หรือการเปล่ียนแปลงดังกล่าวไม่ท าให้มีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการ

เงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ออกจากบัญชี กิจการต้องค านวณมูลค่าตามบัญชี

ขั้นต้น (gross carrying amount) ของสนิทรัพย์ทางการเงินใหม่ และรับรู้ ผลก าไรหรือขาดทุนจากการ

เปล่ียนแปลงนั้นในก าไรหรือขาดทุน มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสนิทรัพย์ทางการเงินจะถูกค านวณใหม่

ด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่ตกลงใหม่หรือเปล่ียนแปลงใหม่ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยที่

แท้จริงเดิมของสนิทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว (หรือใช้อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงปรับด้วยความเสี่ยงด้าน

เครดิต ส าหรับสนิทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่เมื่อเร่ิมแรกที่ซ้ือหรือได้มา) หรือ 

กิจการต้องค านวณอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงใหม่ หากเข้าเงื่อนไขตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 6.5.10 

ส าหรับต้นทุนหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิดข้ึนให้น าไปปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ทาง

การเงินที่เปล่ียนแปลงแล้วดังกล่าว และตัดจ าหน่ายตลอดอายุที่เหลืออยู่ของสนิทรัพย์ทางการเงินที่มี

การเปล่ียนแปลงนั้น 

 

การตดัจ าหน่าย 

 

5.4.4 กิจการต้องลดมูลค่าตามบัญชีขั้นต้น (gross carrying amount) ของสินทรัพย์ทางการเงินโดยทนัท ี

เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับมูลค่าของสนิทรัพย์ทางการเงินคืนทั้งจ านวนหรือบางส่วนของสินทรัพย์

นั้น การตัดจ าหน่ายถือเป็นสถานการณ์หนึ่งที่ท  าให้เกิดการตัดรายการออกจากบัญชี (ดูภาคผนวกย่อ

หน้าที่ ข3.2.16.18) 
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5.5 การดอ้ยค่า 

 

การรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

 

หลกัการทัว่ไป 
 

5.5.1 กิจการต้องรับรู้ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนของสนิทรัพย์ทางการเงินซ่ึงวัดมูลค่า

ตามย่อหน้าที่ 4.1.2 หรือ 4.1.2ก ลูกหนี้ตามสญัญาเช่า สนิทรัพย์ตามสญัญา หรือภาระผูกพันที่จะให้

สินเช่ือ และสัญญาค ้าประกันทางการเงินต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดเร่ืองการด้อยค่าตามย่อหน้าที่ 

2.1.7 4.2.1.3 หรือ 4.2.1.4 

5.5.2 กิจการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดเร่ืองการด้อยค่าส าหรับการรับรู้ และการวัดมูลค่าของค่าเผื่อผล

ขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ตามที่

กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 4.1.2ก อย่างไรกด็ี กิจการต้องรับรู้ ค่าเผื่อผลขาดทุนในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

และไม่ปรับลดมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน 

5.5.3 ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 5.5.13 ถึง 5.5.16 ทุกวันที่รายงาน กิจการต้องวัดมูลค่าของค่าเผื่อผล

ขาดทุนของเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่าที่เท่ากบัผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ

ของเคร่ืองมือทางการเงิน หากความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ

นับตั้งแต่วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก 

5.5.4 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการด้อยค่ามีวัตถุประสงค์เพ่ือรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอด

อายุของเคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมดที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญนับจากวันที่

รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก ไม่ว่าการประเมินดังกล่าวจะเป็นรายสญัญาหรือเป็นรายกลุ่ม โดยให้พิจารณาข้อมูลที่

สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลทั้งหมดซึ่งรวมถึงข้อมูลดังกล่าวที่มีการคาดการณไ์ปในอนาคต 

5.5.5 ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 5.5.13 ถึง 5.5.16 ณ วันที่รายงาน หากความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือ

ทางการเงินไม่เพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญนับจากวันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก กิจการต้องวัดมูลค่าค่าเผื่อผล

ขาดทุนของเคร่ืองมือทางการเงินด้วยจ านวนที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน12 

เดือนข้างหน้า 

5.5.6 ส าหรับภาระผูกพันที่จะให้สินเช่ือ และสัญญาค า้ประกันทางการเงิน วันที่กิจการเร่ิมเป็นคู่สัญญาใน

ภาระผูกพันที่ไม่สามารถยกเลิกได้ กิจการต้องพิจารณาให้เป็นวันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรกตามวัตถุประสงค์

ในการน าข้อก าหนดเร่ืองการด้อยค่ามาถือปฏบิัติ 

5.5.7 หากกิจการวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ก่อน ด้วยจ านวนที่เท่ากบัผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน 

แต่ ณ วันที่รายงานปัจจุบัน กิจการพิจารณาแล้วว่าไม่เข้าเงื่อนไขตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.3 

กจิการต้องวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยจ านวนที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน

ใน 12 เดือนข้างหน้า ณ วันที่รายงานปัจจุบัน 

5.5.8 กจิการต้องรับรู้จ านวนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน (หรือกลับรายการผลขาดทุน) ซึ่งเกิด

จากการปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่รายงาน ให้เป็นจ านวนที่ต้องรับรู้ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับนี้  เป็นผลก าไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่าในก าไรหรือขาดทุน 
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การพิจารณาการเพิม่ข้ึนอย่างมีนยัส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิต 

 

5.5.9 ณ ทุกวันที่รายงาน กจิการต้องประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ิมข้ึนอย่าง

มีนัยส าคัญนับจากวันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรกหรือไม่ ในการประเมิน กิจการต้องประเมินการเปล่ียนแปลง

ของความเสี่ยงจากการไม่ปฏบิัติตามสญัญาที่เกดิข้ึนตลอดอายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือทางการเงิน แทน

การประเมินจากการเปล่ียนแปลงของจ านวนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน ซึ่งในการ

ประเมินดังกล่าวกจิการต้องเปรียบเทยีบความเสี่ยงจากการจากการไม่ปฏิบัติตามสญัญาของเคร่ืองมือ

ทางการเงิน ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงจากการจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของเคร่ืองมือทาง

การเงิน ณ วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก โดยพิจารณาข้อมูลที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลที่สามารถหา

ได้โดยไม่ใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป ที่เป็นข้อบ่งช้ีถึงการเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญของ

ความเสี่ยงด้านเครดิตนับจากวันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก 

5.5.10 กจิการอาจสนันิษฐานว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินไม่เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญนับ

จากวันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก หากพิจารณาแล้วว่าเคร่ืองมือทางการเงินน้ันมีความเสี่ยงด้านเครดิตอยู่ใน

ระดับต ่า ณ วันที่รายงาน (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข5.5.22 ถึง ข5.5.24) 

5.5.11 ในการพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญนับจากวันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรกหรือไม่ 

กิจการไม่สามารถใช้เพียงข้อมูลการค้างช าระในอดีตเพียงอย่างเดียวในการพิจารณา หากกิจการ

สามารถหาข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลได้โดยไม่ต้องใช้

ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป  อย่างไรก็ตาม หากกิจการไม่สามารถหาข้อมูลที่มีการ

คาดการณ์ไปในอนาคตที่นอกเหนือจากข้อมูลการค้างช าระ (ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาเป็นรายสญัญา

หรือเป็นกลุ่ม) ได้โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป กิจการอาจใช้ข้อมูลการค้าง

ช าระในอดีตมาพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญนับจากวันที่รับรู้ รายการเมื่อ

เร่ิมแรกหรือไม่ ไม่ว่ากิจการจะใช้วิธีใดในการประเมินการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้าน

เครดิต ให้สนันิษฐานว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสนิทรัพย์ทางการเงินจะเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับ

จากวันที่รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก กต่็อเมื่อมีการค้างช าระเกนิกว่า 30 วัน โดยกจิการสามารถโต้แย้งข้อ

สันนิษฐานนี้ ได้ หากกิจการสามารถหาข้อมูลที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลได้โดยไม่ต้องใช้

ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไปเพ่ือแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ได้เพ่ิมข้ึนอย่างมี

นัยส าคัญนับจากวันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก แม้ว่าจะมีการค้างช าระเกนิกว่า 30 วัน ในกรณทีี่กจิการประเมิน

ว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญก่อนที่จะมีการการค้างช าระเกินกว่า 30 วัน กิจการจะ

ไม่สามารถใช้ข้อสนันิษฐานดังกล่าวได้ 

 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ 

 

5.5.12 หากมีการเจรจาตกลงหรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไขกระแสเงินสดตามสญัญาของสนิทรัพย์ทางการเงินใหม่ 

และไม่มีการตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินนั้นออกจากบัญชี กิจการต้องประเมินว่าความเสี่ยงด้าน

เครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.3 

หรือไม่ โดยเปรียบเทยีบ 
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5.5.12.1  ความเสี่ยงจากการการไม่ปฏิบัติตามสญัญาที่เกิดขึ้ น ณ วันที่รายงาน (อ้างอิงจากเงื่อนไข

ของสญัญาที่มีการเปล่ียนแปลง) และ 

5.5.12.2  ความเสี่ยงจากการการไม่ปฏิบัติตามสญัญาที่เกิดข้ึน ณ วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก (อ้างอิงจาก

สญัญาเดิมที่ไม่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไข) 

 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้งแต่เมื่อเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือไดม้า 

 

5.5.13 ณ วันที่รายงาน กิจการต้องรับรู้ ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีการด้อยค่าด้าน

เครดิตตั้งแต่ซื้ อหรือได้มา ด้วยผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้ นตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวันที่รับรู้ รายการเมื่อเร่ิมแรกเท่านั้น โดยไม่ต้อง

พิจารณาตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.3 และ 5.5.5  

5.5.14 ณ ทุกวันที่รายงานกิจการต้องรับรู้ จ านวนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของ

เคร่ืองมือทางการเงินที่เปล่ียนแปลง เป็นผลก าไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่าในก าไรหรือขาดทุน โดย

กิจการต้องรับรู้ การเปล่ียนแปลงที่ดีข้ึนในผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของ

เคร่ืองมือทางการเงินเป็นการกลับรายการจากการด้อยค่า ถึงแม้ว่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้ นตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินจะเป็นจ านวนที่น้อยกว่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกดิขึ้นซึ่งรวมอยู่ในประมาณการกระแสเงินสด ณ วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก 

 

หลกัการอย่างง่าย (simplified approach) ส าหรบัลูกหนี้ การคา้ สินทรพัยต์ามสญัญา และ ลูกหนี้

ตามสญัญาเช่า 

 

5.5.15 กจิการต้องวัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยจ านวนเท่ากบัผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนตลอด 

อายุของเคร่ืองมือทางการเงิน โดยไม่ค านึงถึงย่อหน้าที่ 5.5.3 และ 5.5.5 ส าหรับ 

5.5.15.1 ลูกหนี้ การค้าหรือสินทรัพย์ตามสัญญาที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ท  ากบัลูกค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) ซึ่ง 

5.5.15.1.1 ไม่มีส่วนประกอบของต้นทุนทางการเงินที่มีนัยส าคัญ (หรือ เมื่อกิจการใช้

วิธีปฏิบัติอย่างเหมาะสมส าหรับสัญญาที่มีอายุหนึ่งปีหรือน้อยกว่าหนึ่งปี) 

ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้

จากสญัญาที่ท  ากบัลูกค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือ 

5.5.15.1.2  มีส่วนประกอบของต้นทุนทางการเงินที่มีนัยส าคัญตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ท  ากับลูกค้า (เมื่อ

มีการประกาศใช้) ถ้ากิจการเลือกนโยบายการบัญชีในการวัดมูลค่าของค่า

เผื่อผลขาดทุนด้วยจ านวนที่เท่ากบัผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน

ตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน นโยบายการบัญชีดังกล่าวต้องถือ

ปฏบิัติกับลูกหนี้ การค้าหรือสนิทรัพย์ตามสญัญาทั้งหมด แต่อาจถือปฏิบัติ 

โดยแยกระหว่างลูกหนี้การค้ากบัสนิทรัพย์ตามสญัญา 

5.5.15.2  ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 
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(ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาเช่า หากกิจการเลือกนโยบายการบัญชีในการวัดมูลค่าของ

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยจ านวนที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ

ของเคร่ืองมือทางการเงิน นโยบายการบัญชีดังกล่าวต้องถือปฏิบัติกับลูกหนี้ ตามสญัญาเช่า

ทั้งหมด แต่อาจถือปฏิบัติ โดยแยกระหว่างลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิน และลูกหนี้ ตาม

สญัญาเช่าด าเนินงาน 

5.5.16 กจิการอาจเลือกนโยบายการบัญชีส าหรับลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ตามสญัญาเช่า และสนิทรัพย์ตามสญัญา 

แต่ละประเภทที่แตกต่างกนัได้ 

 

การวดัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

 

5.5.17  กจิการต้องวัดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนของเคร่ืองมือทางการเงินโดยสะท้อนถึงเร่ือง 

ต่อไปนี้  

5.5.17.1 จ านวนเงินที่เป็นกลางและถ่วงน า้หนักตามความน่าจะเป็น ซึ่งพิจารณาจากการประเมินจาก

ช่วงของผลลัพธท์ี่เป็นไปได้ 

5.5.17.2 มูลค่าของเงินตามเวลา และ 

5.5.17.3 ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบัน และการคาดการณ์สภาวะทาง

เศรษฐกจิในอนาคตที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผล ซึ่งสามารถหาได้ ณ วันที่รายงาน 

โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกนิไป 

5.5.18 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน กิจการไม่จ าเป็นต้องพิจารณาสถานการณ์ที่

อาจเป็นไปได้ แตอย่างไรกต็าม กิจการต้องพิจารณาความเสี่ยงหรือความน่าจะเป็นที่ผลขาดทุนด้าน

เครดิตจะเกิดขึ้ น โดยสะท้อนให้เห็นทั้งความน่าจะเป็นที่ผลขาดทุนด้านเครดิตจะเกิดขึ้ น และความ

น่าจะเป็นที่ผลขาดทุนด้านเครดิตจะไม่เกิดขึ้ น แม้ว่าความน่าจะเป็นที่ผลขาดทุนด้านเครดิตจะเกิด

ขึ้นอยู่ในระดับต ่ามาก 

5.5.19 ช่วงระยะเวลาที่ยาวที่สุดที่ใช้ในการพิจารณาในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 

คือระยะเวลาที่ยาวที่สุดตามสัญญา (รวมถึงสิทธิเลือกที่จะขยายระยะเวลาการจ่ายช าระ) ซึ่งกิจการมี

ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต และไม่มีระยะเวลาที่นานกว่านั้น แม้ว่าระยะเวลาที่นานกว่าน้ันจะ

สอดคล้องกบัวิธปีฏบิัติในการด าเนินธุรกจิกต็าม 

5.5.20 อย่างไรกต็าม เคร่ืองมือทางการเงินบางประเภทที่ประกอบด้วยเงินให้สนิเช่ือและภาระผูกพันที่ยังไม่

เบิกใช้ และความสามารถของกิจการในการจ่ายช าระ และยกเลิกภาระผูกพันที่ยังไม่เบิกใช้น้ันไม่ได้

จ ากัดฐานะเปิดต่อผลขาดทุนด้านเครดิตของกิจการในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสญัญา (notice period)  

ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวเท่าน้ันที่กิจการต้องวัดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน

ตลอดระยะเวลาที่กิจการมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้ นนี้ จะไม่สามารถถูกปรับลดลงได้ด้วยมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตได้ 

แม้ว่าจะมีการขยายระยะเวลาออกไปจากระยะเวลาที่นานที่สดุตามสญัญากต็าม 
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5.6 การจดัประเภทรายการสินทรพัยท์างการเงินใหม่ 

 

5.6.1 หากกจิการจัดประเภทรายการสนิทรัพย์ทางการเงินใหม่ตามย่อหน้าที่ 4.4.1 กิจการต้องใช้วิธีเปล่ียน

ทนัที ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่ กิจการไม่ต้องปรับย้อนหลังผลก าไรหรือขาดทุน (รวมถึงก าไร

หรือขาดทุนจากการด้อยค่า) หรือดอกเบี้ ยที่เคยบันทกึไว้ ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการ

ใหม่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 5.6.2 ถึง 5.6.7  

5.6.2 หากกิจการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ โดยเปล่ียนประเภทจากการวัดมูลค่าด้วย

ราคาทุนตัดจ าหน่ายเป็นการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน กิจการต้องวัดมูลค่า

สนิทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่ ผลก าไรหรือขาดทุน

ที่เกิดข้ึนจากความแตกต่างระหว่างราคาทุนตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงินที่เคยบันทึกไว้กับ

มูลค่ายุติธรรมจะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

5.6.3 หากกิจการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ โดยเปล่ียนประเภทจากการวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนเป็นการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์ ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่ จะเป็นมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นใหม่ (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข

5.6.2 ส าหรับแนวปฏิบัติในการก าหนดอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงและค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่จัด

ประเภทรายการใหม่) 

5.6.4 หากกิจการมีการจัดประเภทรายการสนิทรัพย์ทางการเงินใหม่ โดยเปล่ียนประเภทจากการวัดมูลค่า

ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายเป็นการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น กิจการต้อง

วัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่ ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนจากความแตกต่าง

ระหว่างราคาทุนตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงินที่เคยบันทึกไว้กับมูลค่ายุติธรรมนั้นให้รับรู้ ใน

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น การจัดประเภทรายการใหม่ไม่ท าให้อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงและการวัดมูลค่า

ของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นถูกปรับปรุง (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข5.6.1.) 

5.6.5 หากกิจการมีการจัดประเภทรายการสนิทรัพย์ทางการเงินใหม่ โดยเปล่ียนประเภทจากการวัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเป็นการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย สนิทรัพย์

ทางการเงินที่ถูกจัดประเภทรายการต้องถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่จัดประเภทรายการ

ใหม่ อย่างไรกต็าม ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถูกโอนออก

จากส่วนของเจ้าของ และปรับปรุงกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่จัดประเภท

รายการใหม่ เป็นผลให้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวถูกวัดมูลค่า ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่ 

เสมือนถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายมาตลอด การปรับปรุงนี้ จะกระทบต่อก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นแต่ไม่กระทบต่อก าไรหรือขาดทุน ดังนั้นจึงไม่ เป็นการจัดประเภทรายการใหม่ (ดู

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน) การจัดประเภทรายการ

ใหม่ไม่ท าให้อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงและการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนถูก

ปรับปรุง (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข5.6.1) 

5.6.6 หากกิจการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ โดยเปล่ียนประเภทจากการวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนเป็นการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวยังคงถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมต่อไป (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข

5.6.2 ส าหรับแนวปฏบิัติเกี่ยวกบัการก าหนดอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงและค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่จัด
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ประเภทรายการใหม่) 

5.6.7 หากกิจการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ โดยเปล่ียนประเภทจากการวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเป็นการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สนิทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวยังคงวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมต่อไป ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมที่เคย

บันทกึในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถูกโอนออกจากส่วนของเจ้าของไปยังก าไรหรือขาดทุนและถือเป็น

การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การ

น าเสนองบการเงิน) ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่ 

 

5.7 ผลก าไรและขาดทุน 

 

5.7.1 ผลก าไรหรือขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

จะต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เว้นแต่ 

5.7.1.1 เป็นส่วนหน่ึงของความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง (ดูย่อหน้าที่ 6.5.8 ถึง 6.5.14 

และหากกจิการมีการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ ยแบบ

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

เลือกถือปฏบิัติตามแนวปฏบิัติที่ใช้อยู่ต่อไป) 

5.7.1.2  เป็นการลงทุนในตราสารทุนและกิจการเลือกที่จะแสดงผลก าไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุน

ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามย่อหน้าที่ 5.7.5 

5.7.1.3  เป็นหน้ีสินทางการเงินที่ก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนและ

กิจการถูกก าหนดให้แสดงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของ

หนี้สนิในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามย่อหน้าที่ 5.7.7 หรือ 

5.7.1.4 เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตาม

ย่อหน้าที่ 4.1.2ก และกจิการถูกก าหนดให้รับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามย่อหน้าที่ 5.7.10 

5.7.1ก เงินปันผลจะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อ 

5.7.1ก.1  กจิการมีสทิธทิี่จะได้รับเงินปันผล 

5.7.1ก.2  มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กจิการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของเงินปันผลนั้น และ 

5.7.1ก.3  กจิการสามารถวัดมูลค่าเงินปันผลได้อย่างน่าเช่ือถือ 

5.7.2 ผลก าไรหรือขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายและไม่เป็นส่วน

หน่ึงของความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยง (ดูย่อหน้าที่ 6.5.8 ถึง 6.5.14 และหากกจิการมีการ

ป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ ยแบบเป็นกลุ่ม (fair value hedge for 

a portfolio hedge of interest rate risk) กิจการสามารถเลือกถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ใช้อยู่ต่อไป) 

ให้รับรู้ ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อสนิทรัพย์ทางการเงินนั้นถูกตัดรายการออกจากบัญชี  หลังจากการตัด

จ าหน่ายหรือรับรู้ ก าไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่าหากมีการจัดประเภทรายการใหม่ตามย่อหน้าที่ 

5.6.2  ถ้ากิจการมีการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินใหม่โดยเปล่ียนประเภทจากการวัด

มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย กิจการต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 5.6.2 และ 5.6.4  ผลก าไรหรือ

ขาดทุนจากหน้ีสินทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ งของ
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ความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง  ให้รับรู้ ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อหนี้ สนิทางการเงินนั้นถูกตัด

รายการออกจากบัญชี และหลังจากการตัดจ าหน่าย (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข5.7.2 ส าหรับแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกบัก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ) 

5.7.3 ผลก าไรหรือขาดทุนจากสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงินที่เป็นรายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยงในความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงต้องรับรู้ตามย่อหน้าที่ 6.5.8 ถึง 6.5.14 และหาก

กิจการมีการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ ยแบบเป็นกลุ่ม (fair 

value hedge for a portfolio hedge of interest rate risk) กิจการสามารถเลือกถือปฏิบัติตามแนว

ปฏบิัติที่ใช้อยู่ต่อไป 

5.7.4 หากกิจการรับรู้ สินทรัพย์ทางการเงินโดยใช้ วิธีบันทึก ณ วันที่มีการจ่ายช าระ (settlement date 

accounting) (ดูย่อหน้าที่ 3.1.2 ภาคผนวกย่อหน้าที่ ข3.1.3 และ ข3.1.6) การเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรัพย์ที่ได้รับระหว่างวันที่ท  ารายการและวันที่มีการจ่ายช าระจะไม่ถูกรับรู้ เป็นสนิทรัพย์

ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย อย่างไรกต็าม ส าหรับสนิทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม การ

เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมต้องรับรู้ ในก าไรหรือขาดทุนหรือในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามที่

ก าหนดในย่อหน้าที่ 5.7.1 วันที่ท  ารายการจะถือเป็นวันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรกเพ่ือวัตถุประสงค์ในการน า

ข้อก าหนดเร่ืองการด้อยค่ามาถือปฏบิัติ 

 

เงินลงทุนในตราสารทุน 

 

5.7.5 ณ วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก กิจการอาจเลือกแสดงการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของเงิน

ลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ในก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น โดยเมื่อเลือกแล้วจะไม่สามารถเปล่ียนได้ ทั้งนี้ เงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวต้องไม่ได้

ถือไว้เพ่ือค้าหรือเป็นสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งเกิดจากการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ  (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข5.7.3 

ส าหรับแนวปฏบิัติเกี่ยวกบัก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ) 

5.7.6 ในกรณีที่กิจการเลือกปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 5.7.5 กิจการต้องรับรู้ เงินปันผลจากเงินลงทุนดังกล่าวใน

ก าไรหรือขาดทุน ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 5.7.1ก 

 

หนี้ สินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 

5.7.7 กิจการต้องแสดงผลก าไรหรือขาดทุนจากหน้ีสนิทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุนตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 4.2.2 หรือย่อหน้าที่ 4.3.5 ดังต่อไปนี้  

5.7.7.1 จ านวนของการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินที่ เป็นผลจากการ

เปล่ียนแปลงความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิน้ันต้องแสดงในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (ดู

ภาคผนวกย่อหน้าที่ ข5.7.13 ถึง ข5.7.20) และ 

5.7.7.2 จ านวนของการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิดังกล่าวส่วนที่เหลือจะแสดงในก าไร

หรือขาดทุนเว้นแต่ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงจากความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสิน

ตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่  5.7.7.1 จะท าให้เกิดหรือเพ่ิมการไม่จับคู่ทางบัญชี 
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(accounting mismatch) ในก าไรหรือขาดทุน (ในกรณีดังกล่าวให้ถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 

5.7.8) ภาคผนวกย่อหน้าที่ ข5.7.5 ถึง ข5.7.7 และ ข5.7.10 ถึง ข5.7.12 ซึ่งให้แนว

ปฏบิัติเกี่ยวกบัการพิจารณาว่ามีการเกดิหรือเพ่ิมการไม่จับคู่ทางบัญชีหรือไม่ 

5.7.8 หากข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 5.7.7 ท าให้เกิดหรือเพ่ิมการไม่จับคู่ทางบัญชีในก าไรหรือขาดทุน กิจการ

ต้องแสดงผลก าไรหรือขาดทุนทั้งหมดของหน้ีสิน (รวมถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของความ

เสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิน้ัน) ในก าไรหรือขาดทุน 

5.7.9 โดยไม่ต้องพิจารณาข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 5.7.7 และ 5.7.8 กิจการต้องแสดงผลก าไรและขาดทุน

ทั้งหมดที่เกิดจากภาระผูกพันที่จะให้สนิเช่ือและสญัญาค า้ประกันทางการเงินที่ถูกก าหนดให้วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ในก าไรหรือขาดทุน 

 

สินทรพัยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

5.7.10 ผลก าไรหรือขาดทุนของสนิทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

อื่นตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 4.1.2ก ต้องรับรู้ ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ยกเว้นก าไรหรือขาดทุน

จากการด้อยค่า (ดูบทที่ 5.5) และก าไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (ดู

ภาคผนวกย่อหน้าที่ ข5.7.2 ถึง ข5.7.2ก) จนกว่าสนิทรัพย์ทางการเงินนั้นจะถูกตัดรายการออกจาก

บัญชีหรือถูกจัดประเภทรายการใหม่ เมื่อสนิทรัพย์ทางการเงินถูกตัดรายการออกจากบัญชี ก าไรหรือ

ขาดทุนสะสมที่เคยรับรู้ ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถูกเปล่ียนแปลงการจัดประเภทจากจากส่วนของ

เจ้าของไปยังก าไรหรือขาดทุนซึ่งถือเป็นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ (ดูมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน) หากมีการจัดประเภทสนิทรัพย์ทาง

การเงินใหม่โดยโอนออกจากการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น กิจการต้อง

บันทกึก าไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยรับรู้ ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามย่อหน้าที่ 5.6.5 และ 5.6.7 

ดอกเบี้ยนั้นต้องค านวณโดยใช้วิธอีตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

5.7.11 ตามที่อธิบายในย่อหน้าที่ 5.7.10 หากสนิทรัพย์ทางการเงินถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นตามย่อหน้าที่ 4.1.2ก จ านวนเงินที่รับรู้ ในก าไรหรือขาดทุนต้องเป็นจ านวนเงิน

เดียวกบัจ านวนเงินที่รับรู้ ในก าไรหรือขาดทุนหากสนิทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวถูกวัดมูลค่าด้วยวิธรีาคา

ทุนตัดจ าหน่าย 

 

บทที ่6 การบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

 

6.1 วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของการบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

 

6.1.1  การบัญชีป้องกันความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซึ่งเป็นผลจากกิจกรรม

การจัดการความเสี่ยงของกจิการที่ใช้เคร่ืองมือทางการเงินในการจัดการฐานะเปิดจากความเสี่ยงต่าง ๆ 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน (หรือก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ในกรณีการลงทุนในตราสาร

ทุนที่กิจการเลือกที่จะแสดงการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตาม

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 5.7.5) วิธีการดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะแสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือป้องกัน
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ความเสี่ยงภายใต้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงเพ่ือสะท้อนถึงวัตถุประสงค์และผลกระทบที่เกิดข้ึนจาก

การป้องกนัความเสี่ยงดังกล่าว 

6.1.2  กิจการอาจเลือกก าหนดความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงระหว่างเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง 

และรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 6.2.1 ถึง 6.3.7 และภาคผนวกย่อ

หน้าที่ ข6.2.1 ถึง ข6.3.25 ส าหรับความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่เข้าเงื่อนไข กิจการต้อง

บันทกึผลก าไรหรือขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงตาม

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 6.5.1 ถึง 6.5.14 และภาคผนวกย่อหน้าที่ ข6.5.1 ถึง ข6.5.28 เมื่อรายการที่

มีการป้องกนัความเสี่ยงเป็นกลุ่มรายการ กิจการต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดเพ่ิมเติมตามย่อหน้าที่ 

6.6.1ถึง 6.6.6 และ ภาคผนวกย่อหน้าที่ ข6.6.1 ถึง ข6.6.16 

6.1.3  ส าหรับการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมต่อฐานะเปิดต่อความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ ยแบบเป็นกลุ่ม 

(fair value hedge for a portfolio hedge of interest rate risk) ของสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สนิ

ทางการเงิน กิจการสามารถเลือกถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ใช้อยู่ต่อไป ทั้งน้ีให้กิจการเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัเร่ืองดังกล่าว 

 

6.2  เครือ่งมือป้องกนัความเสีย่ง 

 

ตราสารท่ีเขา้เงื่อนไขเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยง 

 

6.2.1  ตราสารอนุพันธ์ซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนอาจถูกก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือ

ป้องกนัความเสี่ยงยกเว้นในกรณขีองสญัญาสทิธทิี่กจิการเป็นผู้ออกบางประเภท (written options) (ดู

ภาคผนวกย่อหน้าที่ ข6.2.4) 

6.2.2 สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์  หรือหน้ีสินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ซึ่งวัด

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  อาจมีการก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง

ได้ หากไม่ใช่หน้ีสินทางการเงินที่ถูกก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ซึ่ง

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมน้ันเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของ

หนี้ สินดังกล่าวและรับรู้ ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 5.7.7 ส าหรับการ

ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ องค์ประกอบของความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ หรือหนี้ สินทาง

การเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์อาจถูกก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงถ้าไม่ใช่เงินลงทุนใน

ตราสารทุนส าหรับกจิการที่เลือกแสดงการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 5.7.5 

6.2.3  ตามวัตถุประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง เฉพาะสญัญาของกิจการที่เสนอรายงานกับกิจการที่

ไม่เกี่ยวข้องกนัเท่านั้น (เช่น คู่สญัญานอกกลุ่มกจิการ หรือกจิการเดี่ยวๆ ที่จัดท ารายงาน) สามารถถูก

ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยง 
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การก าหนดเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยง 

 

6.2.4  ตราสารที่เข้าเงื่อนไขเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงต้องถูกก าหนดให้ตราสารนั้นๆ เป็นเคร่ืองมือ

ป้องกนัความเสี่ยงทั้งหมด ยกเว้นกรณดีังต่อไปนี้  

6.2.4.1  มีการแยกมูลค่าที่แท้จริงและมูลค่าตามเวลาของสญัญาสทิธิที่จะซ้ือหรือจะขายออกจากกัน 

และ ก าหนดให้เฉพาะการเปล่ียนแปลงในมูลค่าที่แท้จริงของสญัญาสทิธิที่จะซ้ือหรือจะขาย

เท่านั้นเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยง โดยไม่รวมการเปล่ียนแปลงของมูลค่าตามเวลา (ดู

ย่อหน้าที่ 6.5.15 และภาคผนวกย่อหน้าที่ ข6.5.29 ถึง ข6.5.33) 

6.2.4.2  มีการแยกองค์ประกอบส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าและอัตราแลกเปล่ียนทนัทขีอง

สญัญาซื้ อขายล่วงหน้า และก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงเฉพาะส่วนของการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าของส่วนที่เป็นอัตราแลกเปล่ียนทันทขีองสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเท่านั้น 

ไม่รวมส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า ในท านองเดียวกัน ส่วนต่างอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศอาจถูกแยกและไม่รวมในการก าหนดเคร่ืองมือทางการเงินให้เป็น

เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง (ดูย่อหน้าที่ 6.5.16 และภาคผนวกย่อหน้าที่ ข6.5.34 ถึง ข

6.5.39) และ 

6.2.4.3  เป็นสดัส่วนของเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยง เช่น ร้อยละ 50 ของจ านวนเงินอ้างองิที่ระบุใน

สญัญา (nominal amount) อาจถูกก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงได้ อย่างไรก็

ตาม ในส่วนที่มูลค่ายุติธรรมเปล่ียนแปลงไปโดยมีสาเหตุมาจากการเปล่ียนแปลงของ

ช่วงเวลาในระหว่างที่เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงยังคงมีผลตามสัญญาน้ัน อาจไม่ถูก

ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงกไ็ด้ 

6.2.5  กิจการอาจพิจารณาแบบองค์รวมในการที่จะก าหนดให้กลุ่มตราสารดังต่อไปน้ีเป็นเคร่ืองมือป้องกัน

ความเสี่ยง (รวมถึงสถานการณ์ใดๆ ซ่ึงความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากบางเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง

สามารถหักกลบกบัความเสี่ยงที่เกดิข้ึนจากตราสารอื่นได้) 

6.2.5.1       ตราสารอนุพันธห์รือสดัส่วนของตราสารอนุพันธด์ังกล่าว และ 

6.2.5.2       ตราสารที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธห์รือสดัส่วนของตราสารที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธด์ังกล่าว 

6.2.6     อย่างไรกต็าม ตราสารอนุพันธ์ซึ่งรวมสัญญาสิทธิที่กิจการเป็นผู้ออกและสัญญาสิทธิที่กิจการซื้ อมา 

(ตัวอย่างเช่น สญัญาอัตราดอกเบี้ ยแบบคอลล่าร์) จะไม่เข้าเงื่อนไขเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง 

หากเป็นสญัญาสทิธิที่กิจการเป็นผู้ออกสทุธิ (net written option) ณ วันที่ก าหนดความสมัพันธ์ (เว้น

แต่เข้าเงื่อนไขตามข้อก าหนดในภาคผนวกย่อหน้าที่ ข6.2.4) ในท านองเดียวกัน ตราสารสองตราสาร

หรือมากกว่าสองตราสาร (หรือตามสัดส่วนของตราสารดังกล่าว) อาจถูกก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือ

ป้องกันความเสี่ยงกต่็อเมื่อ หลังจากที่รวมตราสารต่างๆ เข้าด้วยกันแล้ว ไม่เป็นสญัญาสทิธิที่กิจการ

เป็นผู้ออกสทุธ ิ(net written option) ณ วันที่ก าหนดความสมัพันธ์ (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขตามข้อก าหนด

ในภาคผนวกย่อหน้าที่ ข6.2.4) 
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6.3 รายการทีม่ีการป้องกนัความเสีย่ง 

 

รายการท่ีเขา้เงื่อนไขเป็นรายการท่ีมีการป้องกนัความเสี่ยง 

 

6.3.1  รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงสามารถเป็นได้ทั้งสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่ได้รับรู้แล้ว สญัญาผูกมัดที่

ยังไม่ได้รับรู้  รายการที่คาดการณ์ไว้หรือเงินลงทุนสทุธิในการด าเนินงานในต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะ

ดังต่อไปนี้  

6.3.1.1  รายการเดี่ยว 

6.3.1.2  กลุ่มรายการ (ต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 6.6.1 ถึง 6.6.6 และภาคผนวกย่อหน้าที่ ข6.6.1 

ถึง ข6.6.16) 

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงสามารถเป็นส่วนประกอบของรายการหรือกลุ่มรายการดังกล่าวได้ 

(ดูย่อหน้าที่ 6.3.7 และภาคผนวกย่อหน้าที่ ข6.3.7 ถึง ข6.3.25) 

6.3.2  รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงต้องวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

6.3.3 หากรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงเป็นรายการที่คาดการณไ์ว้ (หรือเป็นส่วนประกอบของรายการที่

คาดการณไ์ว้) รายการนั้นต้องมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกดิข้ึน   

6.3.4 ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงโดยรวมซ่ึงเกดิจากการรวมฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่เข้าเงื่อนไขเป็นรายการที่มี

การป้องกนัความเสี่ยงตามย่อหน้าที่ 6.3.1 และสามารถก าหนดให้ตราสารอนุพันธ์เป็นรายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยงได้ (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข6.3.3 ถึง ข6.3.4) รวมถึงรายการที่คาดการณ์ไว้ของ

ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงโดยรวมดังกล่าว (เช่น รายการที่ไม่มีข้อตกลงผูกมัดแต่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน

อนาคตซึ่งมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์) ถ้าฐานะเปิดต่อความเสี่ยงโดยรวมมีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดข้ึน และเข้าเงื่อนไขเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเมื่อรายการ

เกดิขึ้นแล้วและไม่เป็นการคาดการณอ์กีต่อไป  

6.3.5 ตามวัตถุประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง สนิทรัพย์ หนี้ สนิ สญัญาผูกมัด รายการที่คาดการณ์

ไว้ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดข้ึนกับคู่สัญญาที่ไม่ใช่กิจการที่เกี่ยวข้องกันของกิจการที่

รายงานเท่านั้นที่สามารถก าหนดให้เป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง การบัญชีป้องกันความเสี่ยง

สามารถถือปฏิบัติกับรายการระหว่างกิจการในกลุ่มกิจการเดียวกันได้ เฉพาะงบการเงินเดี่ยวหรืองบ

การเงินเฉพาะของกิจการเหล่านั้นเท่านั้น โดยไม่สามารถน าไปใช้กับงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ 

ยกเว้นงบการเงินรวมของกิจการลงทุนตามที่ระบุในมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่  10 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม  ซ่ึงรายการระหว่างกจิการลงทุนและบริษัทย่อยที่วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะไม่ถูกตัดรายการออกจากบัญชีในการจัดท างบการเงินรวม 

6.3.6 อย่างไรก็ตาม ยกเว้นตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 6.3.5 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศของรายการระหว่างกันที่เป็นตัวเงิน (ตัวอย่างเช่น เจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ ระหว่างบริษัทย่อย

สองบริษัทย่อย) อาจเข้าเง่ือนไขเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงในงบการเงินรวมได้ หากความ

เสี่ยงจากก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไม่สามารถตัดรายการกันได้หมด

เมื่อจัดท างบการเงินรวม ภายใต้ข้อก าหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ  ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชี

ฉบับดังกล่าว  ก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของรายการระหว่างกันที่เป็น
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ตัวเงินจะไม่สามารถตัดรายการกัน หากรายการระหว่างกันนั้นเป็นรายการที่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดขึ้ น

ระหว่างสองกิจการในกลุ่มที่มีสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานแตกต่างกัน นอกจากน้ัน ความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของรายการที่คาดการณ์ไว้ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะ

เกิดข้ึนที่เป็นรายการระหว่างกัน อาจเข้าเงื่อนไขเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงในงบการเงิน

รวมได้ หากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ก าหนดข้ึนด้วยสกุลเงินอื่น ที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้ในการ

ด าเนินงานของกิจการที่เข้าท ารายการ และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมี

ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนรวม 

 

การก าหนดรายการท่ีมีการป้องกนัความเสี่ยง 

 

6.3.7  กจิการอาจก าหนดรายการทั้งหมดหรือส่วนประกอบของรายการเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

ในความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง รายการทั้งหมดประกอบด้วยการเปล่ียนแปลงทั้งหมดใน

กระแสเงินสดหรือมูลค่ายุติธรรมของรายการ ส่วนประกอบของรายการนั้นเป็นการเปล่ียนแปลงส่วน

หน่ึงที่น้อยกว่าการเปล่ียนแปลงทั้งหมดในมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดของรายการ ในกรณี

ก าหนดส่วนประกอบของรายการเป็นรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงนั้น กิจการอาจก าหนดประเภท

ของส่วนประกอบ (รวมถึงการรวมส่วนประกอบ) ดังต่อไปน้ีเท่าน้ันเป็นรายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยง  

6.3.7.1    การเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดหรือมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีลักษณะเป็นไปตาม

ความเสี่ยงหรือกลุ่มความเสี่ยงเฉพาะ (ส่วนประกอบของความเสี่ยง) โดยมีเงื่อนไขว่า 

หลังจากการประเมินโครงสร้างทางการตลาด ส่วนประกอบของความเสี่ยงจะต้องสามารถ

ระบุองค์ประกอบได้แยกต่างหากและวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข

6.3.8 ถึง ข6.3.15) ส่วนประกอบของความเสี่ยงน้ันหมายความรวมถึงการก าหนดส่วน

เปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดหรือมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่สงู

หรือต ่ากว่าเมื่อเทยีบกบัระดับราคาหรือตัวแปรอื่นๆ ที่ก าหนดไว้ (ความเสี่ยงด้านเดียว) 

6.3.7.2    การเลือกส่วนหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งส่วนของกระแสเงินสดตามสญัญา 

6.3.7.3   ส่วนประกอบของจ านวนเงินอ้างอิงที่ระบุในสญัญา (nominal amount) เช่น ส่วนใดส่วน

หนึ่งเฉพาะของจ านวนเงินในรายการใดรายการหนึ่ง (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข6.3.16 ถึง ข

6.3.20) 

 

6.4 การเขา้เงือ่นไขการบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

 

6.4.1 ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงจะเข้าเงื่อนไขเป็นการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงเมื่อเป็นไปตาม 

ข้อก าหนดทุกข้อดังต่อไปนี้  

6.4.1.1 ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงประกอบด้วยรายการที่สามารถเป็นเคร่ืองมือ

ป้องกนัความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงได้ 

6.4.1.2  ณ วันที่เร่ิมความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง กิจการต้องมีการก าหนดและจัดท า
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เอกสารที่เป็นทางการซ่ึงระบุถึงความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง วัตถุประสงค์ใน

การบริหารจัดการความเสี่ยงของกิจการ และกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยง  ซ่ึงเอกสาร

ดังกล่าวประกอบด้วย การระบุเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง  รายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยง  ลักษณะของความเสี่ยงที่จะป้องกัน  และวิธีที่กิจการใช้ในการประเมินประสิทธิผล

ของความสมัพันธข์องการป้องกันความเสี่ยง (รวมถึงการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความไม่มี

ประสทิธผิลและวิธกี าหนดอตัราส่วนการป้องกนัความเสี่ยง) 

6.4.1.3  ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของการประเมิน

ประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ยงทุกข้อดังต่อไปนี้  

6.4.1.3.1   มีความสมัพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและ

เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยง (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข6.4.4 ถึง ข6.4.6) 

6.4.1.3.2   ผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง

มูลค่ามากไปกว่าผลกระทบอันเกิดจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ (ดู

ภาคผนวกย่อหน้าที่ ข6.4.7 ถึง ข6.4.8) และ 

6.4.1.3.3   อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงของความสัมพันธ์ที่ก าหนดจะเท่ากับ

ปริมาณของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงซ่ึงกิจการต้องการป้องกัน

ความเสี่ยง และปริมาณของเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงซ่ึงกจิการใช้ป้องกัน

ความเสี่ยงของรายการดังกล่าว อย่างไรกต็าม การก าหนดความสัมพันธ์

จะต้องไม่สะท้อนความไม่สมดุลระหว่างสดัส่วนของรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยงกับเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงซ่ึงอาจก่อให้เกิดความไม่มี

ประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ยง (ไม่ว่ารับรู้รายการแล้วหรือไม่) โดย

อาจส่งผลต่อเน่ืองไปยังผลลัพธ์ทางบัญชีที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข6.4.9 ถึง ข

6.4.11) 

 

6.5 การบนัทึกบญัชีส าหรบัรายการทีเ่ขา้เงือ่นไขเป็นความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่ง 

 

6.5.1 กิจการตอ้งน าการบญัชีป้องกนัความเสี่ยงมาถือปฏิบติักบัความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี่ยง

ท่ีเขา้เงื่อนไขดงัท่ีกล่าวในย่อหนา้ท่ี 6.4.1 (ซ่ึงรวมถึงการท่ีกิจการตดัสินใจก าหนดความสมัพนัธ์

ของการป้องกนัความเสี่ยง) 

6.5.2 ความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัต่อไปนี้  

6.5.2.1 การป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม  คือ  การป้องกันความเส่ียงจากการ

เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยห์รือหนี้ สินท่ีรบัรูใ้นบญัชี  หรือ สญัญา

ผูกมดัท่ียงัไม่ไดร้บัรู ้ หรือบางส่วนท่ีระบุไดข้องสินทรพัย ์หรือหนี้ สิน หรือสญัญาผูกมดั  

ดงักล่าว  ซ่ึงเกิดจากความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงและมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน 

6.5.2.2 การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด  คือ  การป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวน

ของกระแสเงินสด  ซ่ึงเกิดจากความเส่ียงเฉพาะเจาะจงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัทุกส่วนหรือ
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บางส่วนของสินทรพัย์หรือหนี้ สินท่ีรับรูใ้นบญัชี  (เช่น  การจ่ายช าระดอกเบ้ียใน

อนาคตทั้งจ านวนหรือบางส่วนของหนี้ สินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั)  หรือ ของรายการ

ท่ีคาดการณไ์วท่ี้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อก าไรหรือ

ขาดทุน 

6.5.2.3 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในการด าเนินงานในต่างประเทศ ใหป้ฏิบติั

ตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรบัปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  

6.5.3 หากรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเป็นตราสารทุนที่กิจการได้ตัดสินใจเลือกที่จะแสดงการ

เปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนน้ันในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ตามที่ได้ก าหนดไว้ในย่อ

หน้าที่ 5.7.5 แล้วนั้น ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 

6.5.2.1 ต้องเป็นฐานะเปิดที่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น เฉพาะในกรณีน้ีเท่าน้ันที่ต้อง

บันทกึ ความไม่มีประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ยงในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

6.5.4 การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของสญัญาผูกมัด  อาจเป็นได้ทั้งการ

ป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมหรือการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด 

6.5.5 หากความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเส่ียงไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารมีประสิทธิผลว่าดว้ยเร่ือง

อตัราส่วนการป้องกนัความเส่ียงแลว้ (ดูย่อหนา้ท่ี  6.4.1.3.3 แต่วตัถุประสงคข์องการบริหาร

จัดการความเส่ียงซ่ึงเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวยงัเป็นเช่นเดิม 

กิจการตอ้งปรบัอตัราส่วนการป้องกนัความเส่ียงของความสมัพนัธ์น ั้นเพื่อใหเ้ขา้เงื่อนไขตามท่ี

ก าหนดอีกครั้งหนึ่ง (หรือสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งไดว่้า การปรบัสมดุล  (rebalanning) ดู

ภาคผนวกย่อหนา้ท่ี ข6.5.7 ถึง ข6.5.21) 

6.5.6   กิจการตอ้งยุติการใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียงเมื่อความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียง 

(หรือบางส่วนของความสมัพนัธน์ ั้น) ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนด (หลงัจากท่ีมีการปรบัสมดุล

ของความสมัพนัธก์ารป้องกนัความเส่ียงแลว้ (ถา้มี)) ทั้งนี้  รวมถึงเหตุการณท่ี์เคร่ืองมือป้องกนั

ความเสี่ยงส้ินสุดหรือถูกขาย ยกเลิกหรือมีการใชสิ้ทธิ ในการนี้  การท าสญัญาใหม่หรือการต่ออายุ

เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงใหไ้ปเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงอีกฉบบัหนึ่งนั้น จะไม่ถือว่าเป็น

การส้ินสุดหรือยกเลิกสญัญา หากการท าสญัญาใหม่หรือการต่ออายุนั้นยงัคงเป็นส่วนหนึ่งและ

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีไดก้ าหนดไว ้นอกจากกรณีดงักล่าว 

เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงไม่ถือว่าส้ินสุดหรือยกเลิกสญัญา หากมีลกัษณะดงัต่อไปนี้  

6.5.6.1 เป็นผลทางกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเป็นผลจากการตีความของกฎหมายหรือ

กฎระเบียบนั้นว่า คู่สญัญาของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงตกลงกนัว่า เมื่อคู่สญัญาหกั

บญัชีไม่ว่าจะหนึ่งรายหรือมากกว่าหนึ่งรายเขา้มาเป็นคู่สญัญาของเคร่ืองมือป้องกนั

ความเสี่ยงแทนท่ีคู่สญัญาแรกเร่ิม ใหถ้ือว่าเป็นคู่สญัญาใหม่ของแต่ละฝ่าย ส าหรบัการ

นี้  คู่สญัญาหกับญัชี หมายถึง คู่สญัญากลาง (บางครั้งอาจหมายถึง องคก์รกลางหัก

บญัชี หรือ หน่วยงานหักบัญชี) หรือ นิติบุคคล หรือ กลุ่มนิติบุคคล ตัวอย่างเช่น 

สมาชิกในการหกับญัชีขององคก์รกลางหกับญัชี หรือ ลูกคา้ของสมาชิกในการหกับญัชี

ขององคก์รกลางหกับญัชี ท่ีท าหนา้ท่ีในฐานะคู่สญัญาท่ีใหมี้การหกับญัชีโดยคู่สญัญา
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กลาง อย่างไรก็ตาม เมื่อ คู่สญัญาของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงไดเ้ปลี่ยนคู่สญัญา

แรกเริ่มไปเป็นคู่สญัญาอ่ืนนั้น เงื่อนไขต่างๆ ในย่อหนา้ย่อยนี้ จะมีผลบงัคบัใช ้ก็ต่อเมื่อ 

คู่สญัญาดงักล่าวนั้นมีการหกับญัชีโดยคู่สญัญากลางเดียวกนั 

6.5.6.2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ ในเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงใหเ้ป็นไปเพียงเท่าท่ี

จ าเป็นส าหรบัการเปลี่ยนแปลงคู่สญัญาเท่านั้น โดยการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวยงัคงตอ้ง

สอดคลอ้งกบัเงื่อนไขแรกเร่ิมหากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวมีการหกับญัชี

โดยคู่สญัญาหกับญัชีเดิม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในขอ้ก าหนด

เกี่ยวกบัหลกัประกนั สิทธิในการหกักลบยอดคงคา้งของลูกหนี้ คา้งรบัและเจา้หนี้ คา้งรบั 

และ ค่าธรรมเนียมท่ีถูกหกั 

 

การยุติการใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียงสามารถส่งผลกระทบต่อความสมัพนัธป้์องกนัความ

เส่ียงทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนก็ได ้(ซ่ึงหากเป็นกรณีหลงั การบญัชีป้องกนัความเส่ียงจะใชก้บั

ส่วนท่ีเหลือของความสมัพนัธใ์นการป้องกนัความเสี่ยงนั้น) 

 

6.5.7 กิจการต้องปฏิบตัิตาม 

6.5.7.1 ย่อหน้าที่ 6.5.10 เมื่อกจิการยุติการใช้การบัญชีป้องกนัความเสี่ยงส าหรับการป้องกันความ

เสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่เป็น (หรือเป็นบางส่วนของ) 

เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย และ 

6.5.7.2 ย่อหน้าที่ 6.5.12 เมื่อยุติการใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงส าหรับป้องกันความเสี่ยงใน

กระแสเงินสด  

 

การป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม 

 

6.5.8 ตราบใดท่ีการป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรมยงัคงเขา้เงื่อนไขตามย่อหนา้ท่ี 6.4.1 ส าหรบั

ความสมัพนัธใ์นการป้องกนัความเสี่ยง ใหถ้ือปฏิบติัดงัต่อไปนี้  

6.5.8.1  ผลก าไรหรือขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงใหร้บัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน (หรือ

ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงนั้นใชป้้องกนัความเส่ียง

ของตราสารทุนท่ีกิจการนั้นเลือกท่ีจะใหแ้สดงการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมใน

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นย่อหนา้ท่ี 5.7.5) 

6.5.8.2  ผลก าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงตอ้งเป็นตวัปรบัมูลค่าตาม

บญัชีของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงนั้น (ถา้มี) และตอ้งรบัรูใ้นก าไรหรือ

ขาดทุน หากรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงนั้นเป็นสินทรพัยท์างการเงิน (หรือเป็น

ส่วนประกอบของสินทรพัยท์างการเงิน) ท่ีมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามท่ีก าหนดในย่อหนา้ท่ี 4.1.2ก ผลก าไรหรือขาดทุนจากรายการ

ท่ีมีการป้องกนัความเสี่ยงนั้นตอ้งรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากรายการท่ี

มีการป้องกนัความเส่ียงนั้นเป็นตราสารทุนท่ีกิจการเลือกท่ีจะแสดงการเปลี่ยนแปลง
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ของมูลค่ายุติธรรมในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นย่อหนา้ท่ี 5.7.5 

ก าไรหรือขาดทุนดงักล่าวจะยงัคงถูกแสดงในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หากรายการท่ีมี

การป้องกนัความเส่ียงนั้นเป็น (หรือเป็นส่วนหนึ่งของ) สญัญาผูกมดัซ่ึงยงัไม่ไดร้บัรู ้

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง

หลงัจากท่ีมีการก าหนด ให้รบัรูเ้ป็นสินทรพัยห์รือหนี้ สิน พรอ้มกบัรบัรู ้ผลก าไรหรือ

ขาดทุนท่ีเกี่ยวขอ้งในก าไรหรือขาดทุน   

6.5.9 เมื่อรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมเป็นสัญญาผูกมัด (หรือเป็นส่วนหน่ึงของ

สัญญาผูกมัด) เพ่ือให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์หรือก่อให้เกิดหนี้ สิน  มูลค่าตามบัญชีเมื่อเร่ิมแรกของ

สินทรัพย์หรือหน้ีสินซ่ึงเป็นผลมาจากการที่กิจการได้ปฏิบัติตามสัญญาผูกมัด จะต้องถูกปรับปรุง

โดยรวมผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงซ่ึงได้เคย

รับรู้ ไว้ในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

6.5.10 การปรับปรุงใดๆที่เกิดขึ้ นตามย่อหน้าที่ 6.5.8.2 ต้องถูกตัดจ าหน่ายไปยังก าไรหรือขาดทุน  หาก

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงน้ันเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน (หรือเป็นส่วนหนึ่งของเคร่ืองมือทาง

การเงิน) ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย โดยการตัดจ าหน่ายอาจเร่ิมต้นทันทีที่มีการปรับปรุง

เกดิขึ้น  และต้องเร่ิมก่อนที่รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงนั้นหยุดปรับปรุงผลก าไรหรือขาดทุนจาก

การป้องกันความเสี่ยงน้ัน การตัดจ าหน่ายดังกล่าวค านวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงใหม่ ณ วันที่

เร่ิมการตัดจ าหน่าย ในกรณขีองสนิทรัพย์ทางการเงิน (หรือเป็นส่วนหนึ่งของสนิทรัพย์ทางการเงิน) ที่

เป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 4.1.2ก การตัดจ าหน่ายจะถูกค านวณในลักษณะเดียวกัน แต่จะปรับปรุงใน

ผลสะสมของก าไรหรือขาดทุนที่ได้เคยรับรู้ ในงวดก่อนตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 6.5.8.2 แทนที่จะ

ปรับปรุงกบัมูลค่าตามบัญชี 

 

การป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด 

 

6.5.11 ตราบใดท่ีการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีระบุในย่อหนา้ท่ี  6.4.1

ส าหรบัความสมัพนัธใ์นการป้องกนัความเสี่ยงใหถ้ือปฏิบติัดงัต่อไปนี้  

6.5.11.1 ใหแ้สดงรายการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงเป็นรายการแยก

ต่างหากในส่วนของเจ้าของ (เงินส ารองส าหรบัการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงิน

สด) จะถูกปรบัปรุงใหเ้ท่ากบัจ านวน (ในรูปแบบค่าสมับูรณ)์ ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีต า่กว่า

ของรายการใดรายการหนึง่ดงัต่อไปนี้  

6.5.11.1.1  ผลสะสมของก าไรหรือขาดทุนของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงนบัจาก

วนัท่ีเร่ิมป้องกนัความเสี่ยง  และ 

6.5.11.1.2 ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม (มูลค่าปัจจุบนั) ของ

รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง (กล่าวคือ มูลค่าปัจจุบนัของผล

สะสมของการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดร้บัในอนาคต

ท่ีไดป้้องกนัความเสี่ยง) โดยนบัจากวนัท่ีเร่ิมป้องกนัความเสี่ยง 
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6.5.11.2 ผลก าไรหรือขาดทุนในส่วนท่ีมีประสิทธิผลของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง (หมายถึง 

ส่วนท่ีหักกลบกบัส่วนเปลี่ยนแปลงของเงินส ารองส าหรบัการป้องกนัความเส่ียงใน

กระแสเงินสดตามท่ีอธิบายในย่อหนา้ท่ี 6.5.11.1) ใหร้บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

6.5.11.3 ผลก าไรหรือขาดทุนส่วนท่ีเหลือของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง (หรือหมายถึง ผล

ก าไรหรือขาดทุนท่ีตอ้งใชป้รบัสมดุลในส่วนเปลี่ยนแปลงของเงินส ารองส าหรบัการ

ป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสดตามท่ีค านวณได้ดัง ท่ีก าหนดในย่อหน้าท่ี 

6.5.11.1) ถือเป็นส่วนของการป้องกนัความเสี่ยงท่ีไม่มีประสิทธิผลท่ีตอ้งรบัรูใ้นก าไร

หรือขาดทุน 

6.5.11.4 จ านวนท่ีถูกสะสมรวมในเงินส ารองส าหรบัการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด

ตามท่ีค านวณไดด้งัท่ีก าหนดในย่อหนา้ท่ี 6.5.11.1 ใหถ้ือปฏิบติั ดงัต่อไปนี้  

6.5.11.4.1  หากการป้องกนัความเส่ียงของรายการท่ีคาดการณไ์ว้มีผลท าใหเ้กิด

การรบัรูสิ้นทรพัยท่ี์ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงินหรือหนี้ สินท่ีไม่ใช่หนี้ สิน

ทางการเงิน หรือ การป้องกนัความเส่ียงของรายการท่ีคาดการณไ์ว้

ส าหรบัสินทรพัยท่ี์ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินท่ีไม่ใช่หนี้ สิน

ทางการเงินท าใหเ้กิดเป็นสญัญาผูกมดัท่ีตอ้งถือปฏิบติัตามการบญัชี

ป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม กิจการตอ้งตดัจ านวนท่ีเคยบนัทึก

เป็นเงินส ารองส าหรบัการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดออก แลว้

น าไปรวมกับส่วนท่ีเป็นราคาทุนเร่ิมแรกหรือมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรพัยห์รือหนี้ สินนั้น การตัดรายการในรูปแบบนี้ ไม่ถือว่าเป็นการ

ปรับปรุงการจัดประเภทรายการ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 

(ปรบัปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน) ดงันั้นจึงไม่กระทบ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

6.5.11.4.2  ส าหรบัการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดนอกเหนือจากรายการท่ี

กล่าวถึงในย่อหนา้ท่ี 6.5.11.4.1 จ านวนท่ีตอ้งถูกจัดประเภทรายการ

ใหม่จากเงินส ารองส าหรบัการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดไป

ก าไรหรือขาดทุนโดยถือว่าเป็นการปรบัปรุงการจัดประเภทรายการ (ดู

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรบัปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบ

การเงิน) ในรอบระยะเวลาเดียวกนัหรือในรอบระยะเวลาท่ีกระแสเงิน

สดท่ีคาดการณไ์วใ้นอนาคตของรายการท่ีมีการป้องกนัความเสี่ยงส่งผล

กระทบต่อก าไรหรือขาดทุน (ตัวอย่าง เช่น รอบระยะเวลาท่ีรายได้

ดอกเบ้ียหรือค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียถูกรบัรู ้หรือ เมื่อยอดขายท่ีคาดการณไ์ว้

เกิดข้ึนจริง) 

6.5.11.4.3  อย่างไรก็ตาม หากเกิดขาดทุนข้ึน และกิจการคาดว่าการขาดทุน

ทั้ งหมดหรือบางส่วนนั้นจะไม่ได้รับคืนในอนาคตภายในหนึ่ง รอบ

ระยะเวลาหรือมากกว่านั้น ให้กิจการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท

รายการนั้นไปยงัก าไรหรือขาดทุนตามจ านวนท่ีคาดว่าจะไม่ไดร้บัคืน
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ในทันที และถือว่าเป็นเป็นการปรบัปรุงการจัดประเภทรายการ (ดู

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรบัปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบ

การเงิน) 

6.5.12    เมื่อกิจการยุติการใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงส าหรับการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด (ดูย่อ

หน้าที่ 6.5.6 และ 6.5.7.2) กิจการต้องบันทึกจ านวนที่เคยบันทึกเป็นเงินส ารองสะสมส าหรับการ

ป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด โดยให้ถือปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 6.5.11.1 ดังต่อไปนี้  

6.5.12.1 หากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในอนาคตยังคงถูกคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้ น 

จ านวนเงินน้ันจะยังคงถูกบันทกึในเงินส ารองส าหรับการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด

ต่อไป จนกระทั่งกระแสเงินสดในอนาคตนั้นได้เกิดขึ้ นหรือจนกระทั่งเป็นไปตามเหตุการณ์

ในย่อหน้าที่ 6.5.11.4.3 เมื่อกระแสเงินสดในอนาคตเกิดขึ้ น กิจการต้องปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 6.5.11.4 

6.5.12.2 หากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดในอนาคตคาดว่าจะไม่เกิดข้ึน จ านวนที่เคยจัด

ประเภทเป็นเงินส ารองส าหรับการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดจะต้องถูกจัดประเภท

ใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนทนัที เป็นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการ (ดูมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน) ส่วนการป้องกันความ

เสี่ยงในกระแสเงินสดในอนาคตที่มิได้เป็นรายการที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะ

เกดิขึ้น อาจยังคงถูกคาดว่าจะเกดิขึ้นต่อไป 

 

การป้องกนัความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในการด าเนินงานในต่างประเทศ 

 

6.5.13  การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในการด าเนินงานในต่างประเทศ ซ่ึงรวมถึงการป้องกนั

ความเส่ียงในรายการท่ีเป็นตัวเงินท่ีถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิ (ดูมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 21 (ปรบัปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ) จะตอ้งถือปฏิบติัเช่นเดียวกบัการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด ดงัต่อไปนี้  

6.5.13.1 ส่วนท่ีเป็นผลก าไรหรือขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงในส่วนท่ีมีประสิทธิผล

ตอ้งรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ดูย่อหนา้ท่ี 6.5.11) และ 

6.5.13.2 ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลใหร้บัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน 

6.5.14 ผลสะสมของก าไรหรือขาดทุนในเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงในส่วนท่ีมีประสิทธิผลท่ีเคยบนัทึก

ในผลสะสมของการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศจะตอ้งถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยโอนจาก

ส่วนของเจา้ของไปยงัก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงเป็นการปรบัปรุงการจัดประเภทรายการ (ดูมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรบัปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน) โดยใหเ้ป็นไปตามย่อหนา้ท่ี 

48 ถึง 49 ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรบัปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เกี่ยวกบัการจ าหน่ายการด าเนินงานใน

ต่างประเทศแบบทั้งหมดหรือบางส่วน 

 

การบญัชีส าหรบัมูลค่าตามเวลาของสญัญาสิทธิท่ีจะซ้ือหรือจะขาย 

 



ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9  เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่าน้ันและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

       46 

               

 

6.5.15  เมื่อกิจการแยกมูลค่าที่แท้จริงและมูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายและก าหนดให้

เฉพาะส่วนที่เป็นมูลค่าที่แท้จริงของสญัญาสทิธิที่จะซ้ือหรือจะขายเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง (ดู

ย่อหน้าที่ 6.2.4.1) กิจการต้องบันทึกส่วนที่เป็นมูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขาย

ดังกล่าว โดยถือปฏบิัติดังต่อไปนี้  (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข6.5.29 ถึง ข6.5.33) 

6.5.15.1 กจิการต้องแยกมูลค่าตามเวลาของสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือหรือจะขายตามประเภทของรายการที่

มีการป้องกันความเสี่ยง ซ่ึงใช้สัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายน้ันป้องกันความเสี่ยง (ดู

ภาคผนวกย่อหน้าที่ ข6.5.29) ดังนี้  

6.5.15.1.1 รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัธุรกรรม 

6.5.15.1.2 รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัช่วงเวลา 

6.5.15.2  การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าตามเวลาในสญัญาสทิธิที่จะซ้ือหรือจะขายที่ใช้

ป้องกันความเสี่ยงรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ต้องรับรู้ ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เน่ืองจากมูลค่าตามเวลาเกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง และต้องแยก

แสดงผลสะสมของการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ

เจ้าของ ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากมูลค่าตามเวลาของสัญญา

สทิธทิี่จะซ้ือหรือจะขายที่แสดงแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของ (จ านวนมูลค่าสะสม) ต้องมี

การบันทกึบัญชีดังต่อไปนี้  

6.5.15.2.1     หากรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงนั้นในภายหลังส่งผลให้มีการรับรู้

สนิทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิที่ไม่ใช่หน้ีสนิทางการเงิน 

หรือ สญัญาผูกมัดส าหรับสนิทรัพย์ที่ไม่ใช่สนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิ

ที่ไม่ใช่หน้ีสนิทางการเงินซึ่งมีการถือปฏบิัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

ในมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องตัดจ านวนที่แสดงแยกต่างหากในส่วนของ

เจ้าของ แล้วน าไปรวมเป็นราคาทุนเมื่อเร่ิมแรกหรือมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์หรือหนี้ สินนั้น การตัดรายการดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการปรับปรุง

การจัดประเภทรายการ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การน าเสนองบการเงิน) ดังนั้นจึงไม่กระทบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

6.5.15.2.2 ส าหรับความสมัพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงที่มีลักษณะนอกเหนือจากที่

ได้อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 6.5.15.2.1 ผลสะสมดังกล่าวจะถูกจัดประเภท

รายการใหม่โดยโอนจากที่แสดงแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของไปก าไร

หรือขาดทุน โดยถือว่าเป็นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการ (ดู

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบ

การเงิน) ภายในรอบระยะเวลาเดียวกันหรือรอบระยะเวลาอื่นซึ่ งการ

ป้องกนัความเสี่ยงกระแสเงินสดคาดการณ์ในอนาคตส่งผลกระทบต่อก าไร

หรือขาดทุน (ตัวอย่างเช่น เมื่อยอดขายที่คาดการณไ์ว้เกดิขึ้น) 

6.5.15.2.3 อย่างไรก็ตาม หากคาดว่ามูลค่าสะสมดังกล่าวไม่ว่าจะเต็มจ านวนหรือ

บางส่วนนั้นจะไม่ได้รับคืนภายในหนึ่ งรอบระยะเวลาหรือมากกว่านั้น 

จ านวนที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืนจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เป็นก าไรหรือ

ขาดทุนทันที โดยถือว่าเป็นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการ (ดู
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบ

การเงิน) 

6.5.15.3 การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในส่วนที่เป็นมูลค่าตามเวลาของสญัญาสทิธิที่จะซ้ือหรือ

จะขายที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงของรายการที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลา ต้องรับรู้ ในก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น เน่ืองจากมูลค่าตามเวลาเกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงน้ัน 

และต้องบันทึกผลสะสมเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของ  มูลค่าตามเวลา ณ 

วันที่ก าหนดให้สญัญาสทิธิที่จะซ้ือหรือจะขายเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงในขอบเขตที่

ใช้กบัรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงจะต้องตัดจ าหน่ายอย่างเป็นระบบและสมเหตุสมผล

ตลอดระยะเวลาที่การป้องกนัความเสี่ยงมีการปรับปรุงมูลค่าที่แท้จริงของสทิธิเลือกที่จะซ้ือ

หรือจะขายและส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน (หรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หาก

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงน้ันเป็นตราสารทุนที่กิจการเลือกที่จะแสดงการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 

5.7.5) ดังนั้น ในแต่ละรอบระยะเวลาที่การรายงาน ต้องมีการตัดจ าหน่ายส่วนที่แสดงแยก

ต่างหากในส่วนของเจ้าของไปก าไรหรือขาดทุน ซึ่งถือว่าเป็นการปรับปรุงการจัดประเภท

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

อย่างไรกต็าม หากการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงมีอนัต้องสิ้นสดุลงซ่ึงรวมถึงการเปล่ียนแปลง

ในมูลค่าที่แท้จริงของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือป้องกันความ

เสี่ยง จ านวนสุทธิ (กล่าวคือ รวมค่าตัดจ าหน่ายสะสม) ของผลสะสมที่แสดงแยกต่างหาก

ในส่วนของเจ้าของต้องถูกปรับปรุงไปก าไรหรือขาดทุนทนัท ีโดยถือว่าเป็นการปรับปรุงการ

จัดประเภทรายการ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนอ

งบการเงิน) 

 

การบญัชีส าหรบัส่วนของอตัราแลกเปลี่ยนล่วงหนา้ของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้และส่วนต่างอตัรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

6.5.16  เมื่อกิจการแยกส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าและส่วนของอัตราแลกเปล่ียนทันทีของสัญญาซ้ือ

ขายล่วงหน้า และก าหนดให้เฉพาะการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของอัตราแลกเปล่ียนทนัทขีองสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้าเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง หรือเมื่อกิจการแยกส่วนต่างอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศออกจากเคร่ืองมือทางการเงินและไม่น าไปรวมในการก าหนดเคร่ืองมือทางการเงินเป็น

เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง (ดูย่อหน้าที่ 6.2.4.2) กิจการอาจปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 6.5.15 ส าหรับ

ส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือส าหรับส่วนต่างอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ในลักษณะเดียวกันกับวิธีปฏิบัติส าหรับมูลค่าตามเวลาของสญัญาสทิธิที่จะซ้ือจะ

ขาย  ในกรณีดังกล่าว กิจการต้องถือปฏิบัติตามข้อก าหนดในภาคผนวกย่อหน้าที่ ข6.5.34 ถึง ข

6.5.39 

 

6.6 การป้องกนัความเสีย่งของกลุ่มของรายการ 
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กลุ่มของรายการท่ีสามารถเป็นรายการท่ีมีการป้องกนัความเสี่ยงได ้

6.6.1  กลุ่มของรายการ (รวมถึงกลุ่มของรายการท่ีรวมเป็นฐานะสุทธิ ดูภาคผนวกย่อหนา้ท่ี ข6.6.1 ถึง 

ข6.6.8) สามารถเป็นรายการท่ีมีการป้องกนัความเสี่ยงไดก็้ต่อเมื่อ 

6.6.1.1  กลุ่มของรายการประกอบไปดว้ยรายการ (รวมถึงส่วนประกอบของรายการ) ท่ีแต่ละ

รายการสามารถเป็นรายการท่ีมีการป้องกนัความเสี่ยงได ้

6.6.1.2  มีการบริหารความเสี่ยงแบบองคร์วมร่วมกนัทั้งกลุ่ม และ 

6.6.1.3  ในกรณีของการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดของกลุ่มของรายการท่ีความผนัผวน

ในกระแสเงินสดอาจมิไดเ้ป็นสดัส่วนเดียวกนักบัความผนัผวนโดยรวมในกระแสเงิน

สดของกลุ่มรายการ จึงก่อใหเ้กิดการหกักลบฐานะความเสี่ยงข้ึน 

6.6.1.3.1    เป็นการป้องกนัความเสี่ยงของความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ และ 

6.6.1.3.2    ในการก าหนดฐานะสุทธินั้นไดร้ะบุรอบระยะเวลาท่ีรายงานของรายการ

ท่ีคาดการณไ์ว ้รวมถึงลกัษณะและปริมาณของรายการ ซ่ึงส่งผลกระทบ

ต่อก าไรหรือขาดทุน (ดูภาคผนวกย่อหนา้ท่ี ข6.6.7 ถึง ข6.6.8) 

 

การก าหนดส่วนประกอบของจ านวนเงินอา้งอิงท่ีระบุในสญัญา (nominal amount) 

 

6.6.2  บางส่วนของกลุ่มของรายการที่สามารถเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง สามารถเป็นรายการที่มี

การป้องกันความเสี่ยงได้ โดยมีเงื่อนไขว่า การก าหนดความสัมพันธ์การป้องกันความเสี่ยงต้อง

สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกจิการ 

6.6.3    ส่วนประกอบย่อยในกลุ่มรายการทั้งหมด (เช่น กลุ่มส่วนประกอบพ้ืนฐาน) สามารถเป็นถือปฏิบัติตาม

การบัญชีป้องกนัความเสี่ยงได้กต่็อเมื่อ 

6.6.3.1  รายการนั้นสามารถระบุองค์ประกอบได้แยกต่างหากและวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

6.6.3.2  มีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือป้องกันความเสี่ยงในกลุ่มส่วนประกอบ

นั้น 

6.6.3.3  รายการย่อยในกลุ่มรายการทั้งหมดที่ถูกระบุน้ัน มีความเสี่ยงเดียวกันกับที่ถูกป้องกัน 

(เพ่ือให้การวัดมูลค่าของกลุ่มส่วนประกอบย่อยที่ถูกป้องกันความเสี่ยงไม่ได้รับผลกระทบ

อย่างมีนัยส าคัญจากบางรายการในกลุ่มรายการทั้ งหมดที่ เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม

ส่วนประกอบที่ถูกป้องกนัความเสี่ยง) 

6.6.3.4 ในการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่มีอยู่ (เช่น สัญญาผูกมัดซ่ึงยังไม่ได้รับรู้  หรือ

สนิทรัพย์ที่รับรู้แล้ว) กิจการสามารถระบุและติดตามรายการในกลุ่มของรายการทั้งหมดที่

ถูกป้องกันความเสี่ยง (เพ่ือให้กิจการสามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดของการบัญชีที่เข้า

เงื่อนไขเป็นความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยง) และ 

6.6.3.5 รายการใดๆ ในกลุ่มที่ให้สิทธิที่จะจ่ายช าระเงินก่อนครบก าหนดได้เข้าเงื่อนไขของ

ข้อก าหนดส าหรับส่วนประกอบของจ านวนเงินอ้างอิงที่ระบุในสญัญา (nominal amount) 

(ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข6.3.20) 
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การแสดงรายการ 

 

6.6.4  ส าหรับการป้องกันความเสี่ยงของกลุ่มของรายการที่มีฐานะความเสี่ยงที่หักกลบกันได้ (เช่น การ

ป้องกันความเสี่ยงของฐานะสทุธิ) ซ่ึงความเสี่ยงที่ป้องกันน้ันกระทบกับรายการอื่นในงบก าไรขาดทุน

และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ก าไรหรือขาดทุนใดๆ จากการป้องกันความเสี่ยงน้ันจะถูกแสดงเป็น

รายการแยกต่างหากจากก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ดังน้ัน ในงบ

การเงินดังกล่าว รายการที่เกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (เช่น รายได้ หรือ ต้นทุน

ขาย) จะไม่ได้รับผลกระทบ 

6.6.5  ส าหรับสนิทรัพย์และหน้ีสินที่มีการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม ให้รับรู้ก าไร

หรือขาดทุนเป็นรายการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของแต่ละรายการสนิทรัพย์และหนี้ สนิของกลุ่มนั้นใน

งบแสดงฐานะการเงินตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 6.5.8.2 

 

ฐานะสุทธิท่ีหกักลบความเสี่ยงไดท้ั้งหมด (Nil net positions) 

 

6.6.6  หากรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเป็นกลุ่ม ซึ่ งมีฐานะสุทธิที่ หักกลบความเสี่ยงได้ทั้งหมด 

(กล่าวคือ กลุ่มรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่สามารถหักกลบความเสี่ยงได้ทั้งหมดภายใต้การ

บริหารความเสี่ยงแบบกลุ่ม) กิจการสามารถก าหนดความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงโดยที่ไม่

ต้องมีเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงกไ็ด้ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้  

6.6.6.1 การป้องกันความเสี่ยงเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงที่บริหารความ

เสี่ยงสทุธิอย่างต่อเน่ือง โดยที่กิจการท าการป้องกันความเสี่ยงในสถานะที่เปล่ียนแปลงซ่ึง

เป็นประเภทเดิมเมื่อเวลาผ่านไป (เช่น เมื่อรายการน้ันถึงก าหนดเวลาที่กิจการต้องท าการ

ป้องกนัความเสี่ยง) 

6.6.6.2  ขนาดของฐานะสทุธิที่ป้องกันความเสี่ยงเปล่ียนแปลงไปตลอดช่วงเวลาซึ่งมีการใช้กลยุทธ์

ในการป้องกนัความเสี่ยงสทุธอิย่างต่อเน่ือง และกจิการใช้เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงที่เข้า

เงื่อนไขเพ่ือป้องกันความเสี่ยงสุทธิน้ัน (กล่าวคือ เมื่อฐานะสทุธิหักกลบความเสี่ยงกันไม่

หมด) 

6.6.6.3  มีการน าการบัญชีการป้องกนัความเสี่ยงมาถือปฏิบัติส าหรับฐานะสทุธิที่ไม่สามารถหักกลบ

ความเสี่ยงได้ทั้งหมดและท าการป้องกันความเสี่ยงด้วยเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงที่เข้า

เงื่อนไข และ 

6.6.6.4  การที่ไม่น าการบัญชีการป้องกันความเสี่ยงมาถือปฏิบัติส าหรับรายการฐานะสทุธิที่หักกลบ

ความเสี่ยงได้ทั้งหมดจะท าให้เกิดผลลัพธ์ทางบัญชีที่ไม่สม ่าเสมอกัน เนื่องจากในบัญชีไม่

รับรู้ฐานะความเสี่ยงที่หักกลบกัน แต่ฐานะสทุธิน้ันได้รับการป้องกันความเสี่ยงโดยการหัก

กลบกนัแล้ว 

6.7 ทางเลือกในการก าหนดฐานะเปิดต่อความเสีย่งดา้นเครดิตใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

ผ่านก าไรหรือขาดทุน 
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ฐานะความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีสามารถก าหนดให้วัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน 

 

6.7.1   หากกิจการใชต้ราสารอนุพนัธด์า้นเครดิตท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนใน

การบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตทั้งหมด หรือบางส่วนของเคร่ืองมือทางการเงิน (ฐานะเปิดต่อ

ความเส่ียงดา้นเครดิต) กิจการอาจก าหนดให้วัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินนั้นดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตามการบริหารความเส่ียง (ทั้งหมดหรือตามสดัส่วนของเคร่ืองมือ

ทางการเงิน) ได ้ถา้ 

6.7.1.1  ช่ือของฐานะเปิดต่อความเสี่ยงดา้นเครดิต (เช่น ลูกหนี้  ผูมี้ภาระผูกพนัท่ีจะใหสิ้นเช่ือ) 

ตรงกนักบัช่ือของกิจการท่ีระบุในตราสารอนุพนัธด์า้นเครดิต (การมีช่ือท่ีตรงกนั) และ 

6.7.1.2  ระดบัของสิทธิเรียกรอ้งของเครื่องมือทางการเงินสอดคลอ้งกบัระดบัของสิทธิเรียกรอ้ง

ของรายการท่ีส่งมอบตามสญัญาตราสารอนุพนัธด์า้นเครดิต 

ในการก าหนดการวดัมูลค่า กิจการอาจจะไม่ตอ้งค านึงถึงว่าเคร่ืองมือทางการเงินท่ีถูกบริหาร

ความเสี่ยงดา้นเครดิตนั้นอยู่ภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ หรือไม่ 

(เช่น กิจการอาจก าหนดการวดัมูลค่าดงักล่าวส าหรบัภาระผูกพนัท่ีจะใหสิ้นเช่ือซ่ึงไม่อยู่ภายใต้

ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ ) กิจการอาจก าหนดใหเ้คร่ืองมือทางการ

เงินวดัมูลค่าดงักล่าวเมื่อมีการรบัรูเ้มื่อเร่ิมแรก หรือการวดัมูลค่าในภายหลงั หรือขณะท่ียกเลิก

การรบัรูร้ายการ กิจการตอ้งจดัท าเอกสารบนัทึกการก าหนดการวดัมูลค่าดงักล่าวในขณะนั้นดว้ย 

 

การบญัชีส าหรบัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรหรือขาดทุน 

 

6.7.2   ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 6.7.1  หากมีการก าหนดให้เคร่ืองมือทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุนหลังจากการรับรู้ เมื่อเร่ิมแรก หรือเมื่อไม่ได้รับรู้ รายการมาก่อน ผลต่างระหว่าง

มูลค่าตามบัญชีกบัมูลค่ายุติธรรมที่เกดิข้ึน ณ เวลาที่ก าหนดให้วัดมูลค่าดังกล่าว (ถ้ามี) จะต้องถูกรับรู้

ทนัทใีนก าไรหรือขาดทุน ส าหรับสนิทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 4.1.2ก นั้น ผลสะสมของก าไรหรือขาดทุนที่เคยรับรู้ ในก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะต้องถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยโอนจากส่วนของเจ้าของไปก าไรหรือขาดทุน

ทนัที โดยถือว่าเป็นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการ (ดู มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน)  

6.7.3 กจิการต้องหยุดวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินหรือสดัส่วนของเคร่ืองมือทางการเงิน ที่ก่อให้เกิดความ

เสี่ยงด้านเครดิตด้วยวิธวีัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ถ้า 

6.7.3.1 ไม่เข้าเงื่อนไขตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 6.7.1 อกีต่อไป เช่น 

6.7.3.1.1 ตราสารอนุพันธ์ด้านเครดิตหรือเคร่ืองมือทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ที่

ก่อให้เกดิความเสี่ยงด้านเครดิตน้ันสิ้นสดุ ถูกขาย ยกเลิกสญัญา หรือช าระ

ราคาแล้ว หรือ 



ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9  เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่าน้ันและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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6.7.3.1.2  ไม่ได้บริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้ตราสาร

อนุพันธ์ด้านเครดิตอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น กรณีดังกล่าวเกิดขึ้ นเนื่องจาก

คุณภาพเครดิตของลูกหนี้หรือผู้มีภาระด้านสนิเช่ือดีขึ้น หรือเนื่องจากมีการ

เปล่ียนแปลงด้านข้อก าหนดเกี่ยวกบัเงินทุนของกจิการ และ 

6.7.3.2   เคร่ืองมือทางการเงินที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านเครดิตไม่มีความจ าเป็นต้องวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (กล่าวคือ ไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนิน

ธุรกิจของกิจการในช่วงเวลานี้  ดังนั้น การจัดประเภทรายการใหม่ตามย่อหน้าที่ 4.4.1 จึง

ไม่มีความจ าเป็น) 

6.7.4 เมื่อกจิการหยุดวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน หรือสดัส่วนของเคร่ืองมือทางการเงิน ที่ก่อให้เกิดความ

เสี่ยงด้านเครดิตด้วยการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนแล้ว มูลค่ายุติธรรมของ

เคร่ืองมือทางการเงิน ณ วันที่หยุดการวัดมูลค่าจะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีใหม่ของเคร่ืองมือทางการเงิน

นั้น ภายหลังจากการหยุดการวัดมูลค่าดังกล่าว ให้น าการวัดมูลค่าวิธีเดิมที่เคยใช้ก่อนก าหนดให้

เคร่ืองมือทางการเงินนั้นวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนกลับมาใช้ (รวมถึง การตัดจ าหน่ายที่

เป็นผลมาจากมูลค่าตามบัญชีใหม่) ตัวอย่างเช่น สนิทรัพย์ทางการเงินที่ถูกจัดประเภทเมื่อเร่ิมแรกให้

วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายนั้น ให้น าการวัดมูลค่าโดยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายกลับมาใช้ โดยให้

ค านวณอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงจากมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นใหม่ ณ วันที่หยุดการรับรู้ มูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 

บทที ่7 วนัถอืปฏิบติั และการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

 

7.1 วนัถอืปฏิบติั 

 

7.1.1  กิจการต้องปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่

เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป หากกิจการเลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับนี้ ก่อนวันถือปฏบิัติ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงและเปิดเผยตามข้อก าหนด

ทั้งหมดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ในเวลาเดียวกัน (ดูย่อหน้าที่ 7.1.2 7.2.21 และ 

7.3.2) รวมถึงปฏบิัติตามการปรับปรุงในภาคผนวก ค ในเวลาเดียวกนั 

7.1.2 นอกจากข้อก าหนดตามย่อหน้าที่ 7.1.1 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 

กิจการอาจเลือกปฏิบัติก่อนวันที่ถือปฏิบัติเฉพาะข้อก าหนดส าหรับการเปิดเผยผลก าไรและขาดทุนที่

เกิดจากหน้ีสนิทางการเงินที่ก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ตามย่อหน้าที่ 

5.7.1.3   5.7.7 ถึง 5.7.9   7.2.14 และภาคผนวกย่อหน้าที่ ข5.7.5 ถึง ข5.7.20 โดยที่ไม่ต้องถือ

ปฏิบัติตามข้อก าหนดอื่น ๆ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี หากกิจการเลือกที่จะปฏิบัติ

ตามเฉพาะย่อหน้าเหล่านั้น กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง

ตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 10 ถึง 11 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การ

เปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน  (ดูย่อหน้าที่ 7.2.2 และ 7.2.15) 



ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9  เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่าน้ันและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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7.1.3 ให้ถือปฏิบัติย่อหน้าที่ 4.2.1 และ 5.7.5 กับการรวมธุรกิจตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกจิ แบบเปล่ียนทนัท ี

7.1.4 ให้ถือปฏิบัติย่อหน้าที่ 3.1.1  4.2.1  5.1.1  5.2.1  5.7.6 ภาคผนวกย่อหน้าที่ ข3.2.13 ข5.7.1 ค5 

และ ค42 ย่อหน้าที่ 5.1.3 และ 5.7.1ก และนิยามในภาคผนวก ก กิจการต้องปฏิบัติตามย่อหน้า

ดังกล่าวเมื่อน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท  ากับลูกค้า 

(เมื่อมีการประกาศใช้) มาถือปฏบิัติ 

 

7.2 การปฏิบติัในช่วงเปลี่ยนแปลง  

 

7.2.1 เมื่อกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เป็นคร้ังแรก กิจการมีทางเลือกการ

ปฏบิัติในช่วงเปล่ียนแปลง ดังน้ี 

7.2.1.1 กจิการอาจเลือกปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ แบบปรับปรุงย้อนหลัง

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี การ

เปลีย่นแปลงการประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด  เว้นแต่ที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 

7.2.3 ถึง 7.2.26 และ 7.2.28 และห้ามไม่ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีกบัรายการที่ได้มีการตัดรายการออกจากบัญชีแล้ว ณ วันแรกที่มีการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  หรือ 

7.2.1.2 กิจการอาจเลือกปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ โดยไม่ปรับปรุง

ย้อนหลัง โดยให้กิจการปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมที่เกิดจากการใช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับนี้ เป็นคร้ังแรก เป็นรายการปรับปรุงกับก าไรสะสม (หรือ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามความเหมาะสม)) ณ วันแรกที่มีการถือปฏิบัติ

ตามมาตรฐาน ทั้งนี้ ให้เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว ทางเลือกในการปรับปรุงก าไรสะสมต้น

งวดน้ีได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 7.2.3   7.2.8 ถึง 7.2.10   7.2.17 และ 7.2.22    

7.2.2 ตามวัตถุประสงค์ของการปฏบิัติในช่วงเปล่ียนแปลงตามย่อหน้าที่ 7.2.1 7.2.3 ถึง 7.2.28 และ 7.3.2 

วันแรกที่มีการปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี คือ วันแรกของรอบบัญชีที่กิจการถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับกิจการจะเลือกใช้วิธีการใดในการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน การเปล่ียนแปลง

สามารถท าได้ในหน่ึงวันหรือมากกว่าหน่ึงวันส าหรับข้อก าหนดที่แตกต่างกนั 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลี่ยนแปลงส าหรบัการจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า (บทท่ี 4 และ 5) 

 

7.2.3 ณ วันแรกที่มีการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการต้องประเมินว่า

สนิทรัพย์ทางการเงินที่เข้าเงื่อนไขตามย่อหน้าที่ 4.1.2.1 หรือ 4.1.2ก.1 นั้นมาจากพ้ืนฐานข้อเทจ็จริง

และเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ณ วันแรกที่มีการถือปฏิบัติตามมาตรฐาน การจัดประเภทรายการที่เกิดข้ึน

จะต้องได้รับการปรับปรุงย้อนหลังโดยไม่ค านึงถึงรูปแบบการด าเนินธุรกจิของกจิการในรอบระยะเวลา

บัญชีก่อนหน้า    



ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9  เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่าน้ันและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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อย่างไรกต็าม นอกเหนือจากข้อก าหนดการปฏบิัติในช่วงเปล่ียนแปลงตามย่อหน้าที่ 7.2.4 ถึง 7.2.16 

กจิการอาจเลือกปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมจากการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าที่เกดิจาก

การใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เป็นคร้ังแรก เป็นรายการปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วัน

แรกที่มีการถือปฏบิัติตามมาตรฐาน ทั้งน้ีให้เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

7.2.4 หาก ณ วันแรกที่มีการถือปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการไม่สามารถปฏิบัติ

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

การเปล่ียนแปลงการประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด) ในการประเมินปรับปรุงองค์ประกอบ

ของมูลค่าของเงินตามเวลาตามภาคผนวกย่อหน้าที่ ข4.1.9ข ถึง ข4.1.9ง ตามข้อเทจ็จริงและ

สถานการณท์ี่มีอยู่ในการรับรู้ เมื่อเร่ิมแรกของสนิทรัพย์ทางการเงิน กิจการต้องประเมินลักษณะกระแส

เงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินตามข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ในการรับรู้ เมื่อ

เร่ิมแรกของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยไม่ต้องค านึงถึงข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลง

ส่วนประกอบของมูลค่าของเงินตามเวลาตามภาคผนวกย่อหน้าที่ ข4.1.9ข ถึง ข4.1.9ง (ดูย่อหน้าที่ 

42ต ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทาง

การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

7.2.5 หาก ณ วันแรกที่มีการถือปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการไม่สามารถปฏิบัติ

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

การเปล่ียนแปลงการประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด) ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของการ

ช าระเงินก่อนครบก าหนดว่ามีนัยส าคัญหรือไม่ตามย่อหน้าที่ ข4.1.12.3 ตามข้อเทจ็จริงและ

สถานการณท์ี่มีอยู่ในการรับรู้ เมื่อเร่ิมแรกของสนิทรัพย์ทางการเงิน กิจการต้องประเมินลักษณะกระแส

เงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินตามข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ในการรับรู้ เมื่อ

เร่ิมแรกของสนิทรัพย์ทางการเงิน โดยไม่ต้องค านึงถึงการช าระเงินก่อนครบก าหนดตามย่อหน้าที่ ข

4.1.12 (ดูเพ่ิมเติมย่อหน้าที่ 42ถ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

7.2.6 หากกิจการวัดมูลค่าสัญญาแบบผสมด้วยมูลค่ายุติธรรมตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 4.1.2ก 4.1.4 

หรือ 4.1.5 แต่มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแบบผสมน้ันไม่สามารถหาได้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่

น ามาเปรียบเทียบ ให้ถือว่ามูลค่ายุติธรรมของสัญญาแบบผสมส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่น ามา

เปรียบเทยีบเท่ากบัผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของแต่ละส่วน (เช่น ตราสารหลักที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

และอนุพันธ์แฝง) ณ วันสดุท้ายของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีที่น ามาเปรียบเทยีบ หากมีการปรับงบ

การเงินงวดก่อนย้อนหลัง (ดูย่อหน้าที่ 7.2.15) 

7.2.7 หากกจิการปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 7.2.6 ณ วันแรกที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ี กจิการต้องรับรู้ผลต่างของมูลค่ายุติธรรมของสญัญาแบบผสมทั้งหมด ณ วันแรกที่มีการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ และผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของส่วนของสญัญาแบบ

ผสม ณ วันแรกที่มีการปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  ในก าไรสะสมต้นงวด (หรือ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ตามความเหมาะสม) ของรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เป็นคร้ังแรก 

7.2.8 ณ วันแรกที่มีการถือปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กจิการอาจก าหนดให้ 
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7.2.8.1 สนิทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตามที่ก าหนดใน

ย่อหน้าที่ 4.1.5 หรือ 

7.2.8.2 เงินลงทุนในตราสารทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นตามที่

ก าหนดในย่อหน้าที่ 5.7.5 

การก าหนดดังกล่าวต้องมาจากพ้ืนฐานข้อเทจ็จริงและเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ณ วันแรกที่มีการถือปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  การจัดประเภทรายการใหม่ต้องมีการปรับปรุงย้อนหลัง 

ทั้งน้ีกจิการอาจเลือกปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมจากการจัดประเภทรายการดังกล่าวที่เกิดจากการ

ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เป็นคร้ังแรก เป็นรายการปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วันแรก

ที่มีการถือปฏบิัติตามมาตรฐาน ทั้งน้ีให้เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

7.2.9 ณ วันแรกที่มีการปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กจิการ 

7.2.9.1 ต้องยกเลิกการก าหนดให้สนิทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุนที่ได้เคยก าหนดไว้ในอดีต หากสินทรัพย์ทางการเงินน้ันไม่เข้าเงื่อนไขตามย่อ

หน้าที่ 4.1.5 

7.2.9.2 อาจเลือกที่จะยกเลิกการก าหนดให้สนิทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรหรือขาดทุนที่ได้เคยก าหนดไว้ในอดีต แม้ว่าสนิทรัพย์ทางการเงินน้ันเข้าเงื่อนไขตาม

ย่อหน้าที่ 4.1.5 

การยกเลิกการก าหนดการแสดงรายการดังกล่าวต้องมาจากพ้ืนฐานข้อเทจ็จริงและเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 

ณ วันแรกที่มีการถือปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี การจัดประเภทรายการใหม่ที่

เกิดขึ้ นต้องปรับปรุงย้อนหลัง ทั้งนี้ กิจการอาจเลือกปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมจากการจัด

ประเภทรายการดังกล่าวที่เกิดจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก เป็น

รายการปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วันแรกที่มีการถือปฏิบัติตามมาตรฐาน ทั้งนี้ ให้เปิดเผยข้อเทจ็จริง

ดังกล่าว 

7.2.10 ณ วันแรกที่มีการถือปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กจิการ 

7.2.10.1 ก าหนดให้หน้ีสินทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ตามที่

ก าหนดในย่อหน้าที่ 4.2.2.1 

7.2.10.2 ต้องยกเลิกการก าหนดให้หนี้ สินทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุนหากเคยก าหนดให้การรับรู้ เมื่อเร่ิมแรกเข้าเงื่อนไขตามย่อหน้าที่ 4.2.2.1 และการ

ก าหนดน้ันไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ณ วันแรกที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับนี้  

7.2.10.3 อาจเลือกที่จะยกเลิกการก าหนดให้หน้ีสินทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรหรือขาดทุนหากเคยก าหนดให้การรับรู้ เมื่ อเร่ิมแรกเข้าเงื่ อนไขตามย่อหน้าที่ 

4.2.2.1 และการก าหนดน้ันเป็นไปตามเงื่อนไข ณ วันแรกที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับนี้  

การยกเลิกการก าหนดการแสดงรายการดังกล่าวต้องมาจากพ้ืนฐานข้อเทจ็จริงและเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 

ณ วันแรกที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี การจัดประเภทรายการใหม่ที่

เกิดขึ้ นต้องปรับปรุงย้อนหลัง ทั้งนี้ กิจการอาจเลือกปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมจากการจัด

ประเภทรายการดังกล่าวที่เกิดจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก เป็น



ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9  เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงิน 
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รายการปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วันแรกที่มีการถือปฏิบัติตามมาตรฐาน ทั้งน้ีให้เปิดเผยข้อเทจ็จริง

ดังกล่าว 

7.2.11 ส าหรับการปรับปรุงการรับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ยตามวิธีดอกเบี้ ยที่แท้จริง กิจการมีทางเลือก

ดังนี้  

7.2.11.1  หากไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ ในการปรับปรุงย้อนหลังตามวิธีดอกเบี้ ยที่แท้จริง 

(ตามที่ได้นิยามไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการ

บัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด) กจิการต้อง 

7.2.11.1.1 มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงิน หรือหนี้ สนิทางการเงิน ณ วันสิ้น

รอบระยะเวลาบัญชีแต่ละรอบที่น ามาเปรียบเทียบเป็นมูลค่าตามบัญชี

ขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น หรือราคาทุนตัดจ าหน่ายของหนี้ สิน

ทางการเงินถ้ากจิการปรับปรุงรายการในงวดก่อน และ 

7.2.11.1.2  มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิทางการเงิน ณ วันแรก

ที่มีการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นมูลค่า

ตามบัญชีขั้นต้นใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงินหรือราคาทุนตัดจ าหน่าย

ใหม่ของหน้ีสนิทางการเงิน ณ วันแรกที่มีการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับนี้  

7.2.11.2  ค านวณอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริง ณ วันแรกที่มีการถือปฏบิัติ ดังน้ี 

7.2.11.2.1  ส าหรับสัญญาที่เกิดข้ึนก่อนวันแรกที่มีการถือปฎิบัติ กิจการสามารถ

ค านวณอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงจากกระแสเงินสดคงเหลือ โดยค านวณจาก

กระแสเงินสดนับตั้งแต่วันแรกที่มีการถือปฏบิัติ 

7.2.11.2.2  ส าหรับสัญญาที่เกิดข้ึนในหรือหลังจากวันแรกที่มีการถือปฏิบัติ ให้ถือ

ปฎิบัติตามที่ก าหนดในบทที่ 5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

นี้  

7.2.12 หากกิจการบันทึกบัญชีเงินลงทุนหรือตราสารด้วยวิธีราคาทุนก่อนที่จะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ี (เดิมถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เร่ือง การบัญชีส าหรับ

เงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มี

สภาพคล่อง (เช่นข้อมูลระดับ 1) หรือตราสารอนุพันธ์ที่มีความสมัพันธ์และต้องมีการช าระหรือรับ

ช าระโดยการส่งมอบตราสารทุนดังกล่าว ด้วยวิธีราคาทุน หรือวิธีใดนอกเหนือจากวิธีมูลค่ายุติธรรม 

หรือไม่เคยบันทกึบัญชี ส าหรับตราสารอนุพันธด์ังกล่าวที่มีอยู่ ณ วันแรกที่ถือปฎิบัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับนี้  กจิการต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนหรือตราสารดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วัน

แรกที่มีการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีเดิม

และมูลค่ายุติธรรมให้รับรู้ในก าไรสะสมต้นงวด (หรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามความ

เหมาะสม)) ของรอบระยะเวลาบัญชีที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นคร้ัง

แรก 

7.2.13 หากกิจการบันทึกบัญชีหน้ีสินตราสารอนุพันธ์ที่มีความสมัพันธ์ และต้องมีการช าระหรือรับช าระโดย

การส่งมอบตราสารทุนที่ไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง (เช่นข้อมูลระดับ 1) ในราคา

ทุนหรือวิธใีดนอกเหนือจากวิธมูีลค่ายุติธรรม หรือไม่เคยบันทกึบัญชี ส าหรับตราสารอนุพันธ์ดังกล่าว



ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9  เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงิน 
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ที่มีอยู่ ณ วันแรกที่ถือปฎิบัติตามมาตฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  กิจการต้องวัดมูลค่าหนี้ สิน

ตราสารอนุพันธด์ังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันแรกที่มีการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับนี้  ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีเดิมและมูลค่ายุติธรรมต้องรับรู้ ในก าไรสะสมต้นงวดใน

รอบระยะเวลาบัญชีที่ถือปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เป็นคร้ังแรก 

7.2.14 ณ วันแรกที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการต้องพิจารณาว่าวิธีการ

ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 5.7.7 จะก่อให้เกดิหรือเพ่ิมการไม่จับคู่ทางบัญชี (accounting mismatch) ใน

ก าไรหรือขาดทุน จากข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เกิดข้ึน ณ วันแรกที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับนี้ หรือไม่ หากท าให้เกิดหรือเพ่ิมการไม่จับคู่ทางบัญชีให้กิจการปรับปรุง

รายการดังกล่าวโดยวิธปีรับย้อนหลัง 

7.2.14ก  ณ วันแรกที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  กิจการอาจก าหนดให้สญัญาที่มี

อยู่ ณ วันดังกล่าววัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนได้ตามย่อหน้าที่ 2.5 แต่กจิการต้อง

ก าหนดให้สัญญาที่คล้ายคลึงกันทุกสัญญาวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนด้วย 

ผลต่างของสินทรัพย์สุทธิที่เกิดข้ึนจากการก าหนดดังกล่าวให้รับรู้ ในก าไรสะสม ณ วันแรกที่มีการ

ปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  
7.2.15 นอกจากข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 7.2.1 กิจการที่ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการและการวัด

มูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี (ซ่ึงรวมถึงข้อก าหนดที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่าด้วย

ราคาทุนตัดจ าหน่ายส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและการด้อยค่าตามที่กล่าวในบทที่ 5.4 และ 5.5) 

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน ย่อหน้าที่ 42ฏ ถึง 42ฒ และไม่จ าเป็นต้องปรับปรุง

รายการในงวดก่อนย้อนหลัง กิจการอาจปรับปรุงรายการในงวดก่อนหากสามารถท าได้โดยปราศจาก

ปัญหาในภายหลัง หากกจิการไม่ปรับปรุงรายการในงวดก่อน กจิการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตาม

บัญชีเดิมและมูลค่าตามบัญชี ณ ต้นงวดของรอบปีบัญชีที่มีการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับนี้ เป็นคร้ังแรก ในก าไรสะสมต้นงวด (หรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 

(ตามความเหมาะสม)) ของรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับนี้ เป็นคร้ังแรก อย่างไรกต็าม หากกิจการปรับปรุงรายการในงวดก่อน การปรับปรุงงบ

การเงินต้องสะท้อนข้อก าหนดทั้งหมดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  หากกิจการเลือกใช้

วิธีการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน การเปล่ียนแปลง

สามารถท าได้ในหน่ึงวันหรือมากกว่าหน่ึงวันส าหรับข้อก าหนดที่แตกต่างกัน ย่อหน้าน้ีถือปฏิบัติกับแต่

ละวันที่ถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก (ดูย่อหน้าที่ 7.2.2) เช่น หากกิจการเลือกที่จะใช้เฉพาะข้อก าหนด

ส าหรับการแสดงผลก าไรและขาดทุนที่เกดิจากหน้ีสนิทางการเงินที่ก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุน  ตามย่อหน้าที่ 7.1.2 ก่อนที่จะใช้ข้อก าหนดอื่น ๆ ในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับนี้  

7.2.16 หากกิจการมีการจัดท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล กิจการไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงวดระหว่างกาล งวดก่อนวันแรกที่มีการถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  หากกิจการไม่สามารถปฏิบัติตามได้ในทางปฏิบัติ (ตามที่
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ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด) 

 

การดอ้ยค่า (บทท่ี 5.5) 

 

7.2.17 เมื่อกจิการปฏบิัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกบัการด้อยค่าในบทที่ 5.5 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก กจิการมีทางเลือกการปฏบิัติในช่วงเปล่ียนแปลง ดังน้ี 
7.2.17.1 ถือปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการด้อยค่าในบทที่ 5.5 โดยปรับปรุงย้อนหลังตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี การ

เปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ตามย่อหน้าที่ 7.2.15 และ 7.2.18 

ถึง 7.2.20 หรือ 

7.2.17.2 นอกเหนือจากข้อก าหนดการปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลงตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 7.2.18 

ถึง 7.2.20 กิจการอาจเลือกปรับปรุงผลกระทบสะสมเกี่ยวกับการด้อยค่าจากการถือ

ปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เป็นคร้ังแรก โดยรับรู้ผลกระทบสะสม

ดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วันแรกที่ถือปฏบิัติ หรือ 

7.2.17.3 หากการปฏบิัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกบัการด้อยค่าในบทที่ 5.5 ของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับนี้ เป็นคร้ังแรก ท าให้กิจการต้องรับรู้ ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันแรกที่ถือ
ปฏบิัติสงูกว่าค่าเผื่อผลขาดทุนตามนโยบายการบัญชีเดิมของกจิการ กิจการอาจเลือกรับรู้

ผลกระทบสะสมจากการเปล่ียนแปลง ณ วันแรกที่ถือปฏิบัติในก าไรหรือขาดทุนตามวิธี

เส้นตรงภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่น ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือ

ปฏบิัติ หากกจิการเลือกปฏบิัติตามแนวทางนี้  กจิการต้อง 

7.2.17.3.1 เปิดเผยข้อมูลว่ากจิการใช้ทางเลือกดังกล่าว 

7.2.17.3.2 เปิดเผยข้อมูล ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเกี่ยวกับ (1) จ านวนค่า

เผื่อผลขาดทุนสะสมที่เพ่ิมข้ึนซ่ึงยังไม่ได้รับรู้  (2) จ านวนค่าเผื่อผล

ขาดทุนสะสมที่เพ่ิมข้ึนซ่ึงรับรู้ ในก าไรหรือขาดทุนในงวดปัจจุบัน 

7.2.18 ณ วันแรกที่มีการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการจะใช้ข้อมูลที่มีความ

สมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุน ซึ่งสามารถหาได้โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มาก

เกนิไปที่จะก าหนดความเสี่ยงด้านเครดิต ณ วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก (หรือภาระผูกพันที่จะให้สนิเช่ือและ

สญัญาค า้ประกันทางการเงิน ณ วันที่กิจการเป็นคู่สัญญาที่ไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้ ตามย่อหน้าที่ 

5.5.6) และเปรียบเทียบกับความเสี่ยงด้านเครดิต ณ วันแรกที่มีการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับนี้  

 อย่างไรกต็าม นอกเหนือจากข้อก าหนดข้างต้น กิจการอาจเลือกก าหนดความเสี่ยงด้านเครดิตเมื่อ

เร่ิมแรก โดยใช้วิธกีารพิจารณาความเสี่ยงด้านเครดิตล่าสดุก่อนวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ี

จะมีผลบังคับใช้ และใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมที่สดุซ่ึงสามารถหาได้โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนหรือ

ความพยายามที่มากเกนิไปในการเทยีบเคียงความเสี่ยงด้านเครดิตเสมือนเร่ิมแรก 
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7.2.19 เมื่อพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตมีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญนับจากวันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก กิจการ

ที่อาจปฏบิัติดังน้ี 

7.2.19.1  ปฎิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.10 และภาคผนวกย่อหน้าที่ ข5.5.22 ถึง ข

5.5.24 และ 

7.2.19.2  ข้อสนันิษฐานตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 5.5.11 ส าหรับการจ่ายช าระตามสญัญาที่ค้างช าระ

เกนิกว่า 30 วัน หากกจิการจะน าข้อก าหนดเกี่ยวกับการด้อยค่ามาถือปฏิบัติ โดยระบุว่า

มีการเพ่ิมข้ึนของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยส าคัญตั้งแต่การรับรู้ เมื่อเร่ิมแรกของ

เคร่ืองมือทางการเงิน โดยอาศัยข้อมูลการค้างช าระเป็นเกณฑ ์

7.2.20 หาก ณ วันแรกที่มีการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการพิจารณาว่ามีการ

เพ่ิมข้ึนของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยส าคัญตั้งแต่การรับรู้ เมื่อเร่ิมแรกที่ไม่ใช้ต้นทุนหรือความ

พยายามที่มากเกนิไป กจิการต้องรับรู้ ค่าเผื่อผลขาดทุนในจ านวนเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า

จะเกดิข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ ทุกวันที่รายงานจนกว่าเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว

จะถูกตัดรายการออกจากบัญชี (ยกเว้นกรณีที่เคร่ืองมือทางการเงินที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตต ่า ณ 

วันที่รายงาน ตามในกรณทีี่ถือปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 7.2.19.1) 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลี่ยนแปลงส าหรบัการบญัชีป้องกนัความเสี่ยง (บทท่ี 6) 

 

7.2.21 เมื่อกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เป็นคร้ังแรก ส าหรับกิจการที่ท  าการ

บัญชีส าหรับการบริหารความเสี่ยงแบบผันแปร (dynamic risk management) กิจการอาจเลือกใช้

นโยบายการบัญชีส าหรับการบริหารความเสี่ยงแบบผันแปรโดยถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ใช้อยู่ต่อไป

แทนข้อก าหนดในบทที่ 6 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการต้องปฏิบัติตามนโยบาย

ดังกล่าวกบัความสมัพันธข์องการบริหารความเสี่ยงแบบผันแปรทั้งหมด  

 

โดยทั่วไป การบริหารความเสี่ยงแบบผันแปรได้ (dynamic risk management) จะมีลักษณะดังต่อไปนี้  

7.2.21.1 เป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มสนิทรัพย์ทางการเงินที่ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงมี

การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา (open portfolio) โดยมีการเพ่ิมขึ้นของฐานะเปิดต่อความ

เสี่ยงใหม่ ๆ อย่างสม ่าเสมอ และฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่มีอยู่น้ันได้หมดไป และ 

7.2.21.2 เมื่อรูปแบบของความเสี่ยงของกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินน้ันมีการเปล่ียนแปลงไป การ

บริหารจัดการความเสี่ยงกจ็ะถูกปรับเปล่ียนอย่างสม ่าเสมอเพ่ือตอบสนองต่อฐานะความ

เสี่ยงสทุธทิี่เปล่ียนแปลงไป 

 

นอกจากน้ี การบริหารความเสี่ยงแบบผันแปร (dynamic risk management) อาจมีลักษณะบาง

ประการดังต่อไปนี้  

7.2.21.3 ส าหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ ย อาจมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษารายได้

ดอกเบี้ ยสุทธิจากกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินที่ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงมีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา (open portfolio) ให้อยู่ในช่วงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซ่ึงผันแปรไปตามอัตรา

ดอกเบี้ยตลาด 
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7.2.21.4 การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจน ามาใช้กับกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินที่ฐานะเปิดต่อ

ความเสี่ยงมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา (open portfolio) ที่มีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่

อ้างอิงจากประมาณการของปริมาณ และ/หรือ ช่วงเวลาของกระแสเงินสด (ตัวอย่างเช่น 

ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่อ้างองิกบัพฤติกรรม) 

7.2.21.5 กลุ่มสนิทรัพย์ทางการเงินที่บริหารจัดการน้ันมีเพียงความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากฐานะเปิดต่อ

ความเสี่ยงจากแหล่งภายนอกกจิการเท่าน้ัน 

7.2.22 กจิการต้องใช้ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

น้ีแบบเปล่ียนทนัท ีเว้นแต่ที่ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 7.2.26   

อย่างไรกต็าม นอกเหนือจากข้อก าหนดการปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลงตามที่กล่าวข้างต้นและตามที่

กล่าวในย่อหน้าที่ 7.2.23 ถึง 7.2.26 กิจการอาจเลือกปรับปรุงผลกระทบเกี่ยวกับการบัญชีป้องกัน

ความเสี่ยงจากการเร่ิมถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก โดยรับรู้

ผลกระทบสะสมเป็นรายการปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วันแรกที่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับนี้มาถือปฏบิัติ 

7.2.23 ให้ปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยงนับจากวันที่เร่ิมถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก กับรายการที่เป็นไปตามข้อก าหนดทั้งหมดเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความ

เสี่ยง ณ วันที่ดังกล่าว 

7.2.24 ในกรณทีี่กจิการมีนโยบายการบัญชีป้องกันความเสี่ยงที่ถือปฏิบัติอยู่ก่อนวันที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก ให้กิจการพิจารณาการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวว่าเป็นไป

ตามเงื่อนไขของการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีหรือไม่ (ดูย่อ

หน้าที่ 6.4.1) หลังจากที่ค านึงถึงการปรับสมดุลของความสัมพันธ์ใด ๆ ของการป้องกันความเสี่ยง

ในช่วงการเปล่ียนแปลงแล้ว (ดูย่อหน้าที่ 7.2.25.2) หากเป็นไปตามเงื่อนไขของการบัญชีป้องกัน

ความเสี่ยงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  ให้กิจการประเมินความมีประสทิธิผลของการ

ป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่เมื่อเร่ิมแรกที่ป้องกันความเสี่ยง โดยให้กิจการปรับปรุงรายการผลกระทบ

สะสมที่เกดิจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก ดังนี้   

7.2.24.1  ส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม ให้รับรู้ ผลกระทบสะสมเป็นรายการ

ปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วันแรกที่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือ

ปฏบิัติ 

7.2.24.2  ส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดและการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุน

สทุธใินการด าเนินงานในต่างประเทศ 

7.2.24.2.1  การป้องกันความเสี่ยงส่วนที่มีประสิทธิผล ให้รับรู้ผลกระทบสะสมเป็น

รายการปรับปรุงกับองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันแรกที่น า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏบิัติ 

7.2.24.2.2  การป้องกันความเสี่ยงส่วนที่ไม่มีประสทิธิผลให้รับรู้ผลกระทบสะสมเป็น

รายการปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วันแรกที่น ามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับนี้มาถือปฏบิัติ 

7.2.25 ณ วันแรกที่ถือปฏบิัติตามการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  
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7.2.25.1 กจิการอาจเร่ิมใช้ข้อก าหนดของการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีในเวลาเดียวกับที่กิจการหยุดปฏิบัติตามข้อก าหนดการบัญชีป้องกันความ

เสี่ยงที่ใช้อยู่เดิม และ 

7.2.25.2 กิจการควรพิจารณาอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 เร่ือง การวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน เพ่ือเป็นจุดเร่ิมต้น

ในการปรับสมดุลอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงหากกิจการเลือกปฏิบัติตามการบัญชี

ป้องกันความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง ผลก าไรหรือขาดทุนจากการปรับสมดุลดังกล่าวให้รับรู้

ในก าไรหรือขาดทุน 

7.2.26 นอกเหนือจากการถือปฏิบัติแบบเปล่ียนทันทีเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยงตามที่ก าหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  กจิการต้อง 

7.2.26.1  บันทึกบัญชีมูลค่าของเงินตามเวลาของสิทธิเลือกที่จะซ้ือหรือจะขายตามที่กล่าวในย่อ

หน้าที่ 6.5.15 โดยการปรับย้อนหลัง เฉพาะการเปล่ียนแปลงของมูลค่าที่แท้จริงของสทิธิ

เลือกที่จะซ้ือหรือจะขายที่ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงในความสมัพันธ์ของ

ความเสี่ยง การปรับย้อนหลังให้ถือปฏิบัติเฉพาะกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความ

เสี่ยงที่มีอยู่ ณ วันที่ต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีที่น ามาเปรียบเทยีบงวดแรกสดุหรือ ณ 

วันที่ก าหนดแล้วแต่วันใดที่เกดิข้ึนหลังกว่า 

7.2.26.2  บันทกึบัญชีส าหรับอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตามที่กล่าวในย่อ

หน้าที่ 6.5.16 เฉพาะการเปล่ียนแปลงในส่วนของอัตราแลกเปล่ียนทนัทขีองของสญัญา

ซ้ือขายล่วงหน้าที่ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงในความสัมพันธ์ของการ

ป้องกันความเสี่ยง การปรับย้อนหลังน้ีให้ถือปฏิบัติเฉพาะกับความสัมพันธ์ของการ

ป้องกนัความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ วันที่ต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีที่น ามาเปรียบเทยีบงวด

แรกสดุหรือ ณ วันที่ก าหนดแล้วแต่วันใดที่เกดิข้ึนหลังกว่า ยิ่งไปกว่าน้ัน หากกิจการเลือก

ปรับย้อนหลัง กจิการต้องถือปฏบิัติกบัความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงทั้งหมดซ่ึง

เข้าเงื่อนไขน้ี เช่น การปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลงน้ีไม่สามารถเลือกปฏิบัติเป็นราย

ความสัมพันธ์ การบัญชีเกี่ยวกับส่วนต่างอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (ดูย่อ

หน้าที่ 6.5.16) ให้ถือปฏบิัติโดยปรับย้อนหลังส าหรับความสมัพันธข์องการป้องกนัความ

เสี่ยงซ่ึงมีอยู่ ณ วันที่ต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีที่น ามาเปรียบเทยีบงวดแรกสดุหรือ 

ณ วันที่ก าหนดแล้วแต่วันใดที่เกดิข้ึนหลังกว่า 

7.2.26.3   การถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 6.5.6 โดยการปรับย้อนหลัง ส าหรับเคร่ืองมือป้องกันความ

เสี่ยงที่ยังไม่สิ้นอายุหรือสิ้นสดุ หาก 

7.2.26.3.1 เป็นตามข้อก าหนดของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแล ซึ่ง

ก าหนดให้เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงต้องตรงกับคู่สญัญาหน่ึง ๆ หรือหลาย

คู่สญัญาแทนที่คู่สญัญาเร่ิมแรกที่กลายเป็นคู่สญัญาใหม่ และ 

7.2.26.3.2 การเปล่ียนแปลงอื่น ๆ (ถ้ามี) ของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงที่จ ากัด  

หรือจ าเป็นเพ่ือทดแทนคู่สญัญา 

7.2.27 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

7.2.28 [ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง] 
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7.3 [ย่อหนา้นี้ ไม่เกี่ยวขอ้ง] 

 

7.3.1 [ย่อหน้าที่ไม่เกี่ยวข้อง] 
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ภาคผนวก ก 

 

ค านิยาม 

 

ภาคผนวกน้ีเป็นสว่นหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 

เดือนขา้งหนา้ 

สดัส่วนของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทาง

การเงินซึ่งเป็นผลขาดทุนดา้นเครดิตจากเหตุการณ์ปฏิบัติผิดสญัญาของเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกดิขึ้นภายใน 12 เดือนหลังจากวันที่รายงาน 

  

ราคาทุนตดัจ าหน่ายของ

สินทรัพย์ทางการเ งิน

หรือหนี้ สินทางการเงิน 

มูลค่าของสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงินที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก หักด้วยการ

จ่ายช าระคืนเงินต้น บวกหรือหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมที่ค านวณโดยใช้วิธีอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่างมูลค่าที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรกและมูลค่า ณ 

วันที่ครบก าหนด และปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับกรณีของสนิทรัพย์ทาง

การเงิน 

  

สินทรพัยต์ามสญัญา สทิธเิรียกร้องที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญา

ทีท่ ากบัลกูคา้ (เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดให้ปฏิบัติตามเกณฑ์การรับรู้และการ

วัดมูลค่าผลก าไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่าของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับนี้  
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สินทรพัยท์างการเงินท่ีมี

การดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

สินทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง

หรือหลายเหตุการณ์ที่ท  าให้เกิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

ของสนิทรัพย์ทางการเงิน โดยหลักฐานที่แสดงว่าสนิทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่า

ด้านเครดิตครอบคลุมถึงข้อมูลที่สงัเกตได้จากเหตุการณด์ังต่อไปน้ี 

(ก) การประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญของผู้ออกหรือผู้กู้ 

(ข) การไม่ปฏบิัติตามสญัญา เช่น การปฏบิัติผิดสญัญาหรือการค้างช าระ 

(ค) ผู้ให้กู้ผ่อนปรนเงื่อนไขแก่ผู้กู้ที่มีปัญหาทางการเงินเน่ืองจากเศรษฐกิจหรือ

เงื่อนไขตามสญัญา ซึ่งผู้ให้กู้จะไม่พิจารณาผ่อนปรนให้ในกรณอีื่น ๆ 

(ง) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ผู้กู้จะล้มละลายหรือปรับโครงสร้างทางการเงิน 

(จ) การล่มสลายไปของตลาดซื้ อขายคล่องของสินทรัพย์ทางการเงินเนื่องจาก

ประสบปัญหาทางการเงิน หรือ 

(ฉ) การซ้ือหรือการได้มาซ่ึงสนิทรัพย์ทางการเงินด้วยจ านวนที่มีส่วนลดจ านวน

มากซึ่ งสะท้อนถึงผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีเกิดข้ึน ในบางคร้ังอาจไม่

สามารถระบุได้ว่าเป็นผลจากเหตุการณ์ใดที่ส่งผลให้สนิทรัพย์มีการด้อยค่า

ด้านเครดิต แต่อาจเกดิจากผลกระทบของเหตุการณห์ลายเหตุการณ์รวมกนั 

  

ผลขาดทุนดา้นเครดิต ผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสญัญาทั้งหมดซึ่งกิจการต้องได้รับและกระแสเงิน

สดทั้งหมดซึ่งกจิการคาดว่าจะได้รับ (น่ันคือ จ านวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมด) 

คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเมื่อเร่ิมแรก (หรืออตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงปรบั

ดว้ยความเส่ียงดา้นเครดิตส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้น

เครดิตตั้งแต่เมื่อเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือไดม้า) กิจการต้องประมาณกระแสเงินสดโดย

พิจารณาถึงเงื่อนไขตามสญัญาทั้งหมดของเคร่ืองมือทางการเงิน (ตัวอย่างเช่น การ

ช าระเงินก่อนครบก าหนด การขยายระยะเวลา สทิธิเลือกที่จะซ้ือ และสทิธิเลือกที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน) ตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินที่คาดไว้น้ัน กระแสเงิน

สดที่พิจารณาต้องรวมถึงกระแสเงินสดที่ได้มาจากการขายหลักประกันที่ถือไว้หรือ

ส่วนปรับปรุงด้านเครดิตอื่นๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขตามสัญญา โดยมีข้อ

สันนิษฐานว่าอายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือทางการเงินสามารถประมาณการได้อย่าง

น่าเช่ือถือ อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ไม่สามารถประมาณการอายุของเคร่ืองมือทาง

การเงินได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องใช้อายุคงเหลือตามสัญญาของเคร่ืองมือทาง

การเงิน ซ่ึงกรณดีังกล่าวยากที่จะเกดิข้ึน 
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อัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง

ปรบัดว้ยความเส่ียงดา้น

เครดิต 

อัตราที่ใช้ในการคิดลดประมาณการเงินสดจ่ายหรือรับในอนาคตตลอดอายุของ

สินทรัพย์ทางการเงินที่คาดไว้ เพ่ือให้ได้ราคาทุนตัดจ าหน่ายของสินทรพัยท์าง

การเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้ งแต่เมื่อเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือไดม้า  ในการ

ค านวณอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงปรับด้วยความเสี่ยงด้านเครดิต กิจการต้องประมาณ

การกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับโดยพิจารณาเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมดของ

สินทรัพย์ทางการเงิน (ตัวอย่างเช่น การช าระเงินก่อนครบก าหนด การขยาย

ระยะเวลา สิทธิเลือกที่จะซ้ือ และสิทธิเลือกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน) และผล

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน โดยการค านวณให้รวมถึงค่าธรรมเนียมและ

ต้นทุนในการรับและจ่ายทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาตามสัญญา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริง (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข5.4.1 ถึง ข5.4.3) ตน้ทุนในการ

ท ารายการ และส่วนเกินมูลค่าหรือส่วนลดมูลค่าอื่นๆ ทั้งหมด โดยมีข้อสนันิษฐาน

ว่ากระแสเงินสดและอายุที่คาดไว้ของกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกนัสามารถประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือ อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ไม่สามารถ

ประมาณกระแสเงินสดหรืออายุคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน (หรือกลุ่มของ

เคร่ืองมือทางการเงิน) ได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องใช้กระแสเงินสดตามสัญญา

ตลอดอายุสญัญาของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น (หรือกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงิน

นั้น) ซึ่งกรณดีังกล่าวยากจะเกดิขึ้น 

  

การตัดรายการออกจาก

บญัชี 

การตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงินที่ได้เคยรับรู้ออกจากงบ

แสดงฐานะการเงินของกจิการ 

  

ตราสารอนุพนัธ ์ เคร่ืองมือทางการเงินหรือสญัญาอื่นภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ี ที่มีลักษณะทั้งสามข้อดังต่อไปน้ี 

(ก) มูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินเปล่ียนแปลงไปตามการเปล่ียนแปลงของ

ตัวแปรที่ระบุไว้  เช่น  อัตราดอกเบี้ ย  ราคาของเคร่ืองมือทางการเงิน  

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์  อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  ดัชนีราคา

หรือดัชนีอตัรา  อนัดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตหรือดัชนีความน่าเช่ือถือ

ด้านเครดิต หรือตัวแปรอื่น โดยมีเงื่อนไขว่ากรณีของตัวแปรที่ไม่ใช่ตัว

แปรทางการเงิน ตัวแปรน้ันไม่ใช่ตัวแปรที่เฉพาะเจาะจงกบัคู่สญัญาฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่ง (บางคร้ังเรียกว่า รายการอ้างองิ) 

(ข) ไม่มีการจ่ายเงินลงทุนสทุธิเมื่อเร่ิมแรก หรือจ่ายด้วยจ านวนเพียงเลก็น้อย

เมื่อเทยีบกบัสญัญาประเภทอื่นซึ่งมีการเปล่ียนแปลงของมูลค่าในลักษณะ

เดียวกนัต่อการเปล่ียนแปลงของปัจจัยตลาด และ 

(ค) การรับหรือจ่ายช าระจะกระท าในอนาคต 
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เงินปันผล การจัดสรรก าไรให้กับผู้ถือตราสารทุนตามสัดส่วนการถือครองเงินทุนในแต่ละ

ประเภท 

  

วิธีอตัราดอกเบี้ ยท่ีแทจ้ริง วิธีที่ใช้ในการค านวณราคาทุนตัดจ าหน่ายของสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทาง

การเงิน และมีการปันส่วนและรับรู้ รายได้ดอกเบี้ ยหรือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ยในก าไร

หรือขาดทุนตลอดช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง 

  

อตัราดอกเบี้ ยท่ีแทจ้ริง 

 

อตัราที่ใช้ในการคิดลดประมาณการเงินสดจ่ายหรือรับในอนาคตตลอดอายุที่คาดไว้

ของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สินทางการเงินเพ่ือให้ได้มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้

ของสินทรพัยท์างการเงิน หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหนี้ สินทางการเงิน ใน

การค านวณอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริง กิจการต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่า

จะได้รับโดยพิจารณาเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น 

(ตัวอย่างเช่น การช าระเงินก่อนครบก าหนด การขยายระยะเวลา สทิธิเลือกที่จะซ้ือ 

และสทิธเิลือกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนั) แต่ต้องไม่พิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิต

ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยการค านวณนี้ ให้รวมถึงค่าธรรมเนียมและต้นทุนในการรับ

และจ่ายทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาตามสัญญา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอัตราดอกเบี้ ยที่

แท้จริง  (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข5.4.1 ถึง ข5.4.3) ตน้ทุนในการท ารายการ และ

ส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าอื่นๆ ทั้งหมด โดยมีข้อสันนิษฐานว่ากระแสเงินสดและ

อายุที่คาดไว้ของกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันสามารถ

ประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือ อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ไม่สามารถประมาณการ

กระแสเงินสดหรืออายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือทางการเงิน (หรือกลุ่มของเคร่ืองมือ

ทางการเงิน) ได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องใช้กระแสเงินสดตามสญัญาตลอดอายุ

สัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น (หรือกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น) ซึ่ง

กรณดีังกล่าวยากย่ิงที่จะเกดิข้ึน 

  

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดข้ึน 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่ถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักจากความเสี่ยงจากการปฏิบัติผิด

สญัญา ที่อาจจะเกดิข้ึน 

  

สัญญาค ้ าประกันทาง

การเงิน 

สัญญาที่ก าหนดให้ผู้ค ้าประกันตามสัญญาต้องจ่ายชดเชยให้แก่ผู้ที่ได้รับการค ้า

ประกันส าหรับความเสยีหายที่อาจเกิดข้ึนหากลูกหน้ีที่ระบุไว้ในสัญญาไม่สามารถ

จ่ายช าระเงินเมื่อครบก าหนดตามเงื่อนไขเมื่อเร่ิมแรกหรือเงื่อนไขที่เปล่ียนแปลง

ของตราสารหนี้  
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หนี้ สินทางการเงินท่ีวัด

มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุน 

หน้ีสนิทางการเงินที่เข้าเงื่อนไขอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 

(ก) มีลักษณะตรงตามค านิยามของการถือไวเ้พือ่คา้ 

(ข) ณ วันที่รับรู้ เร่ิมแรก หรือวันที่เกิดรายการ กิจการได้ก าหนดให้หน้ีสินทางการ

เงินน้ันวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน

ย่อหน้าที่ 4.2.2 หรือ 4.3.5 

(ค) เป็นการก าหนดให้รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกหรือในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุนตามย่อหน้าที่ 6.7.1 

  

สญัญาผูกมดั ข้อตกลงผูกมัดที่จะแลกเปล่ียนทรัพยากรตามจ านวนและราคาที่ก าหนดไว้ ณ วันใด

วันหน่ึงหรือหลายวันที่ก าหนดไว้ในอนาคต 

  

รายการท่ีคาดการณไ์ว ้ รายการที่ไม่มีข้อตกลงผูกมัดแต่คาดว่าจะเกดิข้ึนในอนาคต 

  

มูลค่าตามบัญชีขั้ นต้น

ของสินทรพัยท์างการเงิน   

ราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรพัยท์างการเงิน ก่อนที่จะมีการปรับปรุงค่าเผื่อผล

ขาดทุน 

  

อัต ร าส่ วนก า ร ป้อ งกั น

ความเสี่ยง 

สดัส่วนระหว่างจ านวนของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและจ านวนของรายการที่มี

การป้องกนัความเสี่ยงในเร่ืองของการถ่วงน า้หนัก 

  

การถือไวเ้พือ่คา้ สินทรพัยห์รือหนี้ สินทางการเงินท่ี 

(ก) ได้มาหรือก่อให้เกดิขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือขายหรือซื้อกลับคืนใน

อนาคตอนัใกล้ 

(ข) ถูกก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินซึ่งถูกบริหาร

เป็นกลุ่ม ณ วันที่รับรู้ รายการเร่ิมแรก และมีหลักฐานที่แสดงถึงรูปแบบ

ของการท าก าไรระยะสั้นที่เกดิข้ึนจริงในปัจจุบัน หรือ 

(ค) เป็นตราสารอนุพนัธ ์(ยกเว้นตราสารอนุพันธท์ี่เป็นสญัญาค า้ประกันทาง

การเงินหรือถูกก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่มี

ประสทิธผิล) 

  

ผลก าไรหรือขาดทุนจาก

การด้อยค่า 

ผลก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้ ในก าไรหรือขาดทุนตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.8 

และก าไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการด้อย

ค่าที่ก าหนดไว้ในบทที่ 5.5 
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ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอด

อายุของเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ปฏิบัติผิดสญัญาที่มีความ

เป็นไปได้ว่าจะเกดิข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินที่คาดไว้ 

  

ค่าเผื่อผลขาดทุน ค่าเผื่อส าหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของสนิทรัพย์ทางการเงินที่

วัดมูลค่าตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 4.1.2 ลูกหนี้ตามสญัญาเช่า และสนิทรัพย์ตาม

สัญญา มูลค่าการด้อยค่าสะสมส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ วัดมูลค่าตาม

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 4.1.2ก. และประมาณการหนี้ สินส าหรับผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนจากภาระผูกพันที่จะให้สนิเช่ือ และสญัญาค ้ าประกนัทาง

การเงิน 

  

ผลก าไรหรือขาดทุนจาก

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ใหม่ 

จ านวนที่เกดิข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรพัยท์างการเงิน

เพ่ือให้สะท้อนกระแสเงินสดตามสัญญาที่ตกลงกันใหม่หรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไข

ใหม่ โดยกิจการค านวณมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่จาก

มูลค่าปัจจุบันของประมาณการเงินสดรับหรือจ่ายช าระในอนาคตตลอดอายุที่คาดไว้

ของสนิทรัพย์ทางการเงินที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขใหม่ ซ่ึงถูกคิดลดด้วยอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพย์ทางการเงิน (หรืออตัราดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริงท่ีไดป้รบัดว้ยความเส่ียงดา้นเครดิตส าหรับสินทรพัยท์างการเงินท่ีมีการ

ดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้ งแต่เมื่อเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือไดม้า) หรืออัตราดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริงที่ปรับปรุงใหม่ เมื่อเข้าเงื่อนไขตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 6.5.10  ในการ

ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับของสินทรัพย์ทางการเงิน กิจการต้อง

พิจารณาเงื่อนไขตามสัญญาทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน (ตัวอย่างเช่น การ

ช าระเงินก่อนครบก าหนด สิทธิเลือกที่จะซ้ือ หรือสิทธิเลือกที่มีลักษณะคล้ายคลึง

กัน) แต่ต้องไม่พิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ยกเว้น

สินทรพัยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้ งแต่เมื่อเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือ

ไดม้า กิจการต้องพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนเมื่อเร่ิมแรกที่

ถูกพิจารณารวมในการค านวณอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงปรบัดว้ยความเส่ียงดา้น

เครดิตเมื่อเร่ิมแรก 

  

การคา้งช าระ สนิทรัพย์ทางการเงินจะถือว่าค้างช าระเมื่อคู่สญัญาไม่จ่ายช าระเมื่อถึงก าหนดช าระ

ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา 
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมี

การด้อยค่าด้านเครดิต

ตั้ งแต่ เ มื่อ เ ร่ิมแรกท่ี ซ้ือ

หรือไดม้า 

สินทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่เมื่อเร่ิมแรกที่ซ้ือหรือได้มาซ่ึง

สนิทรัพย์ทางการเงิน 

  

วันท่ีจัดประเภทรายการ

ใหม่ 

วันแรกของรอบระยะเวลารายงานแรกหลังจากการเปล่ียนแปลงลักษณะของธุรกิจ

ซึ่งท าให้กจิการต้องจัดประเภทสนิทรัพย์ทางการเงินใหม่ 

  

วิธีปกติของการซ้ือหรือการ

ขาย 

การซ้ือหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินภายใต้สัญญาที่มีเงื่อนไขการส่งมอบ

สนิทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดข้ึนจากหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปของ

ตลาดซ้ือขายที่เกี่ยวข้อง 

  

ตน้ทุนในการท ารายการ ต้นทุนส่วนเพ่ิมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซ้ือ การออกตราสาร หรือการจ าหน่าย

สนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงิน (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข5.4.8) โดย

ต้นทุนส่วนเพ่ิมนี้ จะไม่เกิดขึ้ นถ้ากิจการไม่ซื้ อ ไม่ออกตราสาร หรือไม่จ าหน่าย

เคร่ืองมือทางการเงิน 
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ภาคผนวก ข 

แนวทางในการน ามาปฏิบติั 

 

ภาคผนวกนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ขอบเขต (บทที่ 2) 

 

ข2.1     สญัญาบางประเภทก าหนดให้มีการจ่ายช าระโดยอ้างองิจากสภาพอากาศ ภูมิประเทศ หรือลักษณะทาง

กายภาพอื่นๆ  (สัญญาซึ่งอ้างอิงกับตัวแปรด้านสภาพอากาศในบางคร้ังเรียกว่า  “อนุพันธ์สภาพ

อากาศ” ถ้าสัญญาดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาประกันภัย  สัญญาดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับนี้  

ข2.2     มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้เปล่ียนแปลงข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ผลประโยชน์ของพนักงานซ่ึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

การบญัชีและการรายงานส าหรบัโครงการผลประโยชน์เมือ่ออกจากงาน  และสญัญาค่าสทิธิซึ่งค านวณ

จากปริมาณการขายและรายได้จากการให้บริการซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ข2.3  ในบางคร้ัง กจิการมีการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ในตราสารทุนที่ออกโดยกิจการอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

สร้างหรือรักษาความสมัพันธ์ของการด าเนินงานในระยะยาวกับกิจการดังกล่าว ผู้ลงทุนหรือผู้ร่วมค้า

ต้องถือปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ

การร่วมค้า  ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้วิธสี่วนได้เสยีเพ่ือบันทกึบัญชีเงินลงทุน  

ข2.4     มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สนิทางการเงิน

ของผู้รับประกนัที่นอกเหนือจากสทิธแิละภาระผูกพันที่ได้รับการยกเว้นตามย่อหน้าที่ 2.1.5 เนื่องจาก

เร่ืองดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สญัญาประกนัภยั  

ข2.5  สญัญาค า้ประกันทางการเงินอาจมีรูปแบบทางกฎหมายที่แตกต่างกัน เช่น การค า้ประกัน เลตเตอร์

ออฟเครดิตบางประเภท สัญญาการรับประกันด้านเครดิต หรือสัญญาประกันภัย อย่างไรกต็าม วิธี

ปฏบิัติทางการบัญชีจะไม่ขึ้ นอยู่กับรูปแบบทางกฎหมาย ตัวอย่างต่อไปน้ีเป็นวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม (ดู

ย่อหน้าที่ 2.1.5)  

ข2.5.1  แม้ว่าสญัญาค า้ประกันทางการเงินจะเข้าเงื่อนไขตามค านิยามของสญัญาประกันภัย ตามที่

ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญา

ประกนัภัย  แต่หากความเสี่ยงที่ถูกโอนไปมีนัยส าคัญ สญัญาค า้ประกันทางการเงินดังกล่าว

อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  อย่างไรกต็ามหากผู้ค ้า

ประกนัตามสญัญาได้ก าหนดอย่างชัดเจนก่อนหน้าน้ีว่าสญัญาดังกล่าวเป็นสญัญาประกันภัย

และได้ถือปฏบิัติตามวิธีการบัญชีส าหรับสญัญาประกันภัยแล้ว ผู้ค า้ประกันตามสญัญาอาจ
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เลือกที่จะถือปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีหรือมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาประกันภัย  กไ็ด้ และหากผู้ค ้า

ประกันตามสญัญาเลือกที่จะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  ผู้ออก

สญัญาต้องรับรู้ สญัญาค า้ประกันทางการเงินเมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมตามที่ก าหนด

ในย่อหน้าที่ 5.1.1 หากสัญญาค า้ประกันทางการเงินดังกล่าวเป็นการออกให้บุคคลหรือ

กจิการที่ไม่เกี่ยวข้องกนัในการท ารายการค้าตามปกติ มูลค่ายุติธรรมเมื่อเร่ิมแรกจะเท่ากับ

เบี้ ยประกันที่ได้รับ เว้นแต่จะมีหลักฐานก าหนดเป็นอย่างอื่น ดังน้ัน หากสญัญาค า้ประกัน

ทางการเงินไม่ได้ถูกก าหนดเมื่อเร่ิมแรกให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน

หรือไม่ได้ถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 3.2.15 ถึง 3.2.23 และ ภาคผนวกย่อหน้าที่ ข3.2.12 

ถึง ข3.2.17 (กรณีที่การโอนสนิทรัพย์ทางการเงินไม่เข้าเงื่อนไขการตัดรายการออกจาก

บัญชีหรือยังคงมีความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองในสนิทรัพย์ที่โอน) ผู้ค า้ประกันตามสญัญาต้องวัด

มูลค่าสญัญาดังกล่าวด้วยมูลค่าที่สงูกว่าระหว่าง 

ข2.5.1.1  จ านวนเงินที่ก าหนดในบทที่ 5.5 และ  

ข2.5.1.2  จ านวนเงินที่รับรู้ รายการเมื่อเร่ิมแรกหักด้วยจ านวนเงินสะสมของรายได้ที่

รับรู้ที่เหมาะสม  ตามข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ

ที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ท  ากับลูกค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) (ดูย่อ

หน้าที่ 4.2.1.3) 

ข2.5.2   สัญญาค ้าประกันด้านเครดิตบางประเภทไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขก่อนจ่ายช าระเงินให้ผู้ถือ

สญัญาค า้ประกันต้องมีความเสี่ยงและเกิดผลสญูเสยีจากการที่ลูกหน้ีไม่สามารถจ่ายช าระ

หนี้ เมื่อครบก าหนด เช่น การค า้ประกนัที่ก าหนดให้การจ่ายช าระข้ึนอยู่กับการเปล่ียนแปลง

ในการจัดอันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตหรือดัชนีความน่าเช่ือถือด้านเครดิตตามที่

ก าหนด การค ้าประกันดังกล่าวไม่ถือเป็นสัญญาค ้าประกันทางการเงินตามที่ก าหนด

ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  และไม่ถือเป็นสญัญาประกันภัยตาม

ค านิยามในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญา

ประกันภัย  การค า้ประกันดังกล่าวถือเป็นตราสารอนุพันธ์ โดยให้ผู้ค า้ประกันตามสัญญา

ดังกล่าวถือปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  

ข2.5.3  หากการออกสัญญาค า้ประกันทางการเงินเกี่ยวข้องกับการขายสินค้า ให้ผู้ค า้ประกันตาม

สญัญาถือปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่

ท ากับลูกค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) เมื่อรับรู้ รายได้จากการค า้ประกันและรายได้จากการ

ขายสนิค้า 

ข2.6     ดยปกติ การรับรองโดยผู้ค า้ประกันตามสัญญาว่าสญัญาที่ออกเป็นสัญญาประกันภัยจะเกิดขึ้ นในการ

ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ค า้ประกันตามสัญญากับลูกค้าและผู้ก ากับดูแล ในสัญญา เอกสารทางธุรกิจ 

และงบการเงิน นอกจากน้ี สัญญาประกันภัยมีข้อก าหนดทางบัญชีที่แตกต่างจากข้อก าหนดทางบัญชี

ของธุรกรรมประเภทอื่นๆ เช่น สญัญาต่างๆ ที่ออกโดยธนาคารหรือธุรกิจเอกชน ในกรณีดังกล่าวงบ

การเงินของผู้ค ้าประกันตามสัญญามักมีข้อความที่แสดงว่าผู้ค ้าประกันตามสัญญาได้ปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดทางบัญชีส าหรับสญัญาประกนัภัย 
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การรบัรูร้ายการและการตดัรายการออกจากบญัชี (บทที ่3) 

 

การรบัรูเ้มือ่เริม่แรก (บทที ่3.1) 

 

ข3.1.1  ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 3.1.1 กิจการรับรู้สทิธิและภาระผูกพันตามสญัญาทั้งหมดภายใต้ตราสาร

อนุพันธเ์ป็นสนิทรัพย์และหนี้สนิในงบแสดงฐานะทางการเงินตามล าดับ ยกเว้นตราสารอนุพันธ์ที่ท  าให้

การโอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่ถือเป็นการขาย (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข3.2.14) หากการโอน

สนิทรัพย์ทางการเงินไม่เข้าเงื่อนไขของการตัดรายการออกจากบัญชี ผู้รับโอนต้องไม่รับรู้สินทรัพย์ที่

โอนน้ันเป็นสนิทรัพย์ของตน (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข3.2.15) 

ข3.1.2   ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงการน าข้อก าหนดตามย่อหน้าที่ 3.1.1 มาปฏบิัติ 

ข3.1.2.1  ลูกหน้ีหรือเจ้าหน้ีที่ไม่มีเงื่ อนไขที่ รับรู้ เป็นสินทรัพย์หรือหนี้ สินเมื่อกิจการเข้าไปเป็น

คู่สัญญา ซึ่งท าให้กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการรับเงินสด หรือมีภาระผูกพันตาม

กฎหมายในการจ่ายเงินสด 

ข3.1.2.2  โดยทั่วไป สนิทรัพย์ที่จะได้มาและหน้ีสนิที่จะเกดิข้ึนจากผลของสญัญาผูกมัดในการซ้ือหรือ

ขายสินค้าหรือบริการจะไม่ถูกรับรู้ รายการจนกระทั่งมีคู่สัญญาอย่างน้อยหนึ่งรายปฏิบัติ

ตามสญัญา  เช่น  โดยทั่วไปกจิการที่ได้รับค าสั่งซ้ือจะไม่รับรู้รายการสนิทรัพย์ (และกิจการ

ที่สั่งซ้ือจะไม่รับรู้ รายการหน้ีสิน) ณ วันที่มีการตกลงกัน  แต่จะชะลอการรับรู้ รายการ

ออกไปจนกว่าสนิค้าหรือบริการนั้นจะมีการขนส่ง ส่งมอบ หรือให้บริการ หากสญัญาผูกมัด

ในการซ้ือหรือขายรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ี ในย่อหน้าที่ 2.4 ถึง 2.7 มูลค่ายุติธรรมสทุธิของสญัญาดังกล่าว

จะถูกรับรู้ เป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ณ วันที่มีการตกลงกัน  (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่  ข

4.1.30.3)  นอกจากน้ัน หากสัญญาผูกมัดที่ยังไม่ถูกรับรู้ ถูกก าหนดให้เป็นการป้องกัน

ความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม  ให้รับรู้ การเปล่ียนแปลงใดๆ ในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ เป็น

สนิทรัพย์หรือหน้ีสินภายหลังจากการเร่ิมต้นการป้องกันความเสี่ยง (ดูย่อหน้าที่ 6.5.8.2 

และ 6.5.9) 

ข3.1.2.3  สญัญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  (ดู

ย่อหน้าที่ 2.1) ถูกรับรู้ เป็นสนิทรัพย์หรือหนี้ สนิในวันที่มีการตกลงกัน แทนวันที่มีการจ่าย

ช าระ เมื่อกิจการเข้าเป็นคู่สัญญาของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า มูลค่ายุติธรรมของสิทธิและ

ภาระผูกพันมักจะเท่ากนั  ดังนั้น มูลค่ายุติธรรมสทุธิของสญัญาซื้ อขายล่วงหน้าเท่ากับศูนย์ 

หากมูลค่ายุติธรรมสทุธขิองสญัญาซื้ อขายล่วงหน้าไม่เท่ากับศูนย์ สญัญาดังกล่าวจะถูกรับรู้

เป็นสนิทรัพย์หรือหนี้สนิ 

ข3.1.2.4  สญัญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายซึ่งอยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ี (ดูย่อหน้าที่ 2.1) จะถูกรับรู้ เป็นสนิทรัพย์หรือหนี้สนิเมื่อผู้ถือหรือผู้ออกเข้าไปเป็น

คู่สญัญา 

ข3.1.2.5  รายการในอนาคตที่วางแผนไว้ซึ่ งไม่ว่าจะมีความน่าจะเป็นมากเพียงใดก็ไม่ถือเป็น

สนิทรัพย์หรือหนี้สนิ เน่ืองจากกจิการยังไม่ได้เข้าไปเป็นคู่สญัญา 
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วิธีปกติของการซ้ือหรือการขายสินทรพัยท์างการเงิน 

 

ข3.1.3  ตามวิธปีกติในการซื้อหรือการขายสนิทรัพย์ทางการเงิน กิจการจะรับรู้รายการ ณ วันที่ท  ารายการหรือ

วันที่มีการจ่ายช าระตามที่ระบุในภาคผนวกย่อหน้าที่ ข3.1.5 และ ข3.1.6  กิจการต้องใช้วิธีปฏิบัติ

แบบเดียวกันอย่างสม ่าเสมอส าหรับการซ้ือและการขายสนิทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดที่ถูกจัดประเภท

แบบเดียวกันตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ส าหรับวัตถุประสงค์น้ี 

สนิทรัพย์ที่ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะถูกจัดประเภทแยกต่างหากจาก

สนิทรัพย์ที่ถูกก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน นอกจากน้ี เงินลงทุนในตรา

สารทุนที่ใช้ทางเลือกตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 5.7.5 ต้องถูกจัดประเภทแยกต่างหาก 

ข3.1.4  สญัญาซ่ึงก าหนดหรืออนุญาตให้มีการจ่ายช าระสทุธิส าหรับการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของสญัญาถือว่า

ไม่ใช่สญัญาตามวิธปีกติ  โดยสญัญาดังกล่าวจะถูกบันทกึบัญชีเป็นตราสารอนุพันธ์ในช่วงเวลาระหว่าง

วันที่ท  ารายการและวันที่มีการจ่ายช าระ 

ข3.1.5  วันที่ท  ารายการ คือ วันที่กิจการมีข้อผูกมัดที่จะซ้ือหรือขายสนิทรัพย์  วิธีการบัญชี ณ วันที่ท  ารายการ

จะเกี่ยวข้องกับ (1) การรับรู้ สนิทรัพย์ที่จะได้รับและหน้ีสนิที่จะต้องจ่ายในวันที่ท  ารายการ และ (2) 

การตัดรายการสนิทรัพย์ที่ถูกขายออกจากบัญชี รับรู้ก าไรหรือขาดทุนใดๆ จากการขาย และรับรู้ ลูกหน้ี

จากการจ่ายช าระจากผู้ซื้อในวันที่ท  ารายการ โดยทั่วไปดอกเบี้ ยของสนิทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องกัน

จะไม่ถูกรับรู้จนกว่าจะถึงวันที่มีการจ่ายช าระและโอนกรรมสทิธิ์ 

ข3.1.6  วันที่มีการจ่ายช าระ คือ วันที่สนิทรัพย์ถูกส่งมอบแก่หรือส่งมอบโดยกิจการ วิธีการบัญชี ณ วันที่มีการ

จ่ายช าระจะเกี่ยวข้องกับ (1) การรับรู้ สินทรัพย์ในวันที่กิจการได้รับสินทรัพย์นั้น และ (2) การตัด

รายการสนิทรัพย์ออกจากบัญชีและรับรู้ก าไรหรือขาดทุนใดๆ จากการขาย ในวันที่กิจการได้ส่งมอบ

สนิทรัพย์ เมื่อวิธีการบัญชีส าหรับวันที่มีการจ่ายช าระถูกน ามาถือปฏิบัติ ให้กิจการบันทกึบัญชีส าหรับ

การเปล่ียนแปลงใดๆ ในมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่จะได้รับระหว่างวันที่ท  ารายการและวันที่มีการ

จ่ายช าระในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส าหรับสินทรัพย์ที่ได้มา กล่าวคือ การเปล่ียนแปลงใน

มูลค่าจะไม่ถูกรับรู้ ส  าหรับสินทรัพย์ที่ใช้วิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย แต่รับรู้ ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับ

สนิทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และ

รับรู้ ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นตามที่ก าหนดในย่อหน้า 4.1.2ก และส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่บันทกึบัญชีตามที่

ก าหนดในย่อหน้าที่ 5.7.5 

 

การตดัรายการสินทรพัยท์างการเงิน (บทที ่3.2) 

 

ข3.2.1  แผนภมูิต่อไปนี้แสดงการประเมินการตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี              
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ข้อก าหนดซึ่งท าให้กจิการยังคงสทิธิตามสญัญาในการรับกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ทางการเงิน แต่มี

ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายกระแสเงินสดน้ันให้กับผู้รับรายใดรายหน่ึงหรือหลายราย (ย่อหน้าที่ 

3.2.4.2)    

ประเมินตามหลักการการตัดรายการดงัต่อไปนี้ส าหรับส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของสนิทรัพย์  

(หรือกลุ่มของสนิทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนั) (ย่อหน้าที่ 3.2.2) 

สทิธติามสญัญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ได้สิ้นสดุหรือไม่  

(ย่อหน้าที่ 3.2.3.1) 

ใช่ 

รวมทุกบริษัทย่อย (รวมทั้งกจิการเฉพาะกจิ) 

(ย่อหน้าที่ 3.2.1) 

ตัดรายการออกจากบัญชี 

ยังคงรับรู้สนิทรัพย์ต่อไปตราบเท่าทีก่จิการยังมีความเกี่ยวข้องต่อเน่ือง 

ยังคงรับรู้ เป็นสนิทรัพย์ ไม่ใช่ กจิการมีภาระผูกพันตามสญัญาที่จะจ่ายกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ 

ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 3.2.5 หรือไม่ (ย่อหน้าที่ 3.2.4.2) 

 

กจิการได้โอนสทิธติามสญัญาในการรับกระแสเงินสดจาก 

สนิทรัพย์ทางการเงินนั้นหรือไม่ (ย่อหน้าที่ 3.2.4.1) 

 

กจิการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมด              

อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ (ย่อหน้าที่ 3.2.6.1) 

 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช ่

ไม่ใช่ 

ใช่ 

กจิการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมด 

อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ (ย่อหน้าที่ 3.2.6.2) 

 

กจิการยังคงการควบคุมในสนิทรัพย์หรือไม่ (ย่อหน้าที่ 3.2.6.3) 

 

ตัดรายการออกจากบัญชี 

ยังคงรับรู้ เป็นสนิทรัพย์ 

ตัดรายการออกจากบัญชี ไม่ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 
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ข3.2.2  เมื่อสถานการณ์ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 3.2.4.2 (เมื่อกิจการยังคงสิทธิในการรับกระแสเงินสดจาก

สนิทรัพย์ทางการเงิน แต่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายกระแสเงินสดน้ันให้กับผู้รับรายใดรายหน่ึงหรือ

หลายราย) เกิดขึ้ น เช่น หากกิจการเป็นทรัสต์ และจ่ายผลประโยชน์ในสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็น

สนิทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงซึ่งกิจการเป็นเจ้าของและให้บริการสนิทรัพย์ทางการเงินนั้นให้แก่ผู้ลงทุน 

ในกรณีดังกล่าว สินทรัพย์ทางการเงินนั้นถือว่าเข้าเงื่อนไขส าหรับการตัดรายการออกจากบัญชีหาก

เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุในย่อหน้าที่ 3.2.5 และ 3.2.6 

ข3.2.3  ในการน าย่อหน้าที่ 3.2.5 มาถือปฏิบัติ กิจการอาจเป็นผู้ออกสินทรัพย์ทางการเงิน หรือเป็นกลุ่ม

กจิการที่รวมบริษัทย่อย ซึ่งได้รับโอนสนิทรัพย์ทางการเงินมาและส่งต่อกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ทาง

การเงินน้ันให้กบัผู้ลงทุนซ่ึงเป็นบุคคลที่สามที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกนั 

 

การประเมนิการโอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของ (ย่อหนา้ที ่3.2.6) 

 

ข3.2.4  ตัวอย่างที่กจิการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมีนัยส าคัญ 

ข3.2.4.1 การขายสนิทรัพย์ทางการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข 

ข3.2.4.2  การขายสนิทรัพย์ทางการเงินพร้อมกบัสทิธใินการซื้อคืนสนิทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วย 

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการซื้อคืน 

ข3.2.4.3  การขายสนิทรัพย์ทางการเงินพร้อมกับสทิธิที่จะซ้ือหรือสทิธิที่จะขายซึ่งอยู่ในฐานะขาดทุน

อย่างมาก (เช่น  สทิธทิี่จะซ้ือหรือจะขายซ่ึงอยู่ในฐานะขาดทุน และมีความเป็นไปได้สงูที่จะ

ไม่มีก าไรในอนาคตก่อนที่สทิธดิังกล่าวจะหมดอายุ) 

ข3.2.5 ตัวอย่างกรณทีี่กจิการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมีนัยส าคัญ 

ข3.2.5.1  รายการขายและซ้ือคืน ซ่ึงราคาที่ซ้ือคืนคือราคาที่ถูกก าหนดไว้ หรือ คือราคาขายบวกด้วย

ผลตอบแทนของผู้ให้กู้ยืม 

ข3.2.5.2  สญัญาการให้ยืมหลักทรัพย ์

ข3.2.5.3  การขายสนิทรัพย์ทางการเงินพร้อมกับธุรกรรมการแลกเปล่ียนผลตอบแทนรวม ซึ่งจะรับ

โอนความเสี่ยงด้านการตลาดกลับมาที่กจิการ 

ข3.2.5.4  การขายสนิทรัพย์ทางการเงินพร้อมกับสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายซึ่งอยู่ในฐานะได้ก าไรอย่าง

มาก (เช่น สิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายซ่ึงอยู่ในฐานะได้ก าไร และมีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่

เกดิขาดทุนก่อนหมดอายุ) และ 

ข3.2.5.5  การขายลูกหนี้ ระยะสั้นซึ่งกจิการได้ค า้ประกนัการชดเชยให้กบัผู้รับโอนในกรณทีี่อาจเกิดผล

ขาดทุนด้านเครดิต 

ข3.2.6  หากกจิการพิจารณาว่าผลที่เกิดข้ึนจากการโอนท าให้กิจการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความ

เป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมีนัยส าคัญของสินทรัพย์ที่โอน กิจการไม่รับรู้ สินทรัพย์ที่โอนอีกในอนาคต 

ยกเว้นกรณทีี่กจิการซ้ือสนิทรัพย์ที่โอนกลับคืนมาโดยการท ารายการใหม่ 
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การประเมนิการโอนการควบคุม 

 

ข3.2.7  กิจการไม่มีการควบคุมในสินทรัพย์ที่โอนหากผู้รับโอนมีความสามารถในทางปฏิบัติในการขาย

สินทรัพย์ดังกล่าว กิจการยังคงมีการควบคุมในสินทรัพย์ที่โอนหากในทางปฏิบัติ ผู้รับโอนไม่มี

ความสามารถในการขายสนิทรัพย์ที่โอน ในทางปฏิบัติผู้รับโอนมีความสามารถในการขายสนิทรัพย์ที่

โอนหากสนิทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่อง เน่ืองจากผู้รับโอนสามารถซ้ือสนิทรัพย์ที่

โอนกลับคืนมาได้จากตลาดหากผู้รับโอนจ าเป็นต้องส่งคืนสินทรัพย์ให้กับกิจการ เช่น ในทางปฏิบัติ

ผู้รับโอนอาจมีความสามารถในการขายสนิทรัพย์ที่โอนหากสนิทรัพย์นั้นอยู่ภายใต้สญัญาสทิธิที่จะซ้ือ

หรือจะขายที่อนุญาตให้กิจการซ้ือสินทรัพย์น้ันกลับคืนมา แต่ผู้รับโอนสามารถหาสินทรัพย์ที่โอนได้

จากตลาดทนัทเีมื่อมีการใช้สทิธิ หากกิจการยังคงมีสญัญาสทิธิที่จะซ้ือจะขายดังกล่าวอยู่ และผู้รับโอน

ไม่สามารถหาสินทรัพย์ที่โอนได้จากตลาดทนัทีเมื่อมีการใช้สิทธิ จะถือว่าในทางปฏิบัติผู้รับโอนไม่มี

ความสามารถในการขายสนิทรัพย์ที่โอน 

ข3.2.8  ในทางปฏิบัติผู้รับโอนมีความสามารถในการขายสินทรัพย์ที่โอนเฉพาะเมื่อผู้รับโอนสามารถขาย

สนิทรัพย์นั้นได้ทั้งจ านวนให้กับบุคคลที่สามที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน และสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้

เพียงฝ่ายเดียวและไม่มีการก าหนดข้อจ ากัดเพ่ิมเติมในการโอน ประเดน็ที่ส  าคัญคืออะไรที่ผู้รับโอน

สามารถท าได้บ้างในทางปฏิบัติ นอกเหนือจากสิทธิตามสัญญาที่ผู้รับโอนสามารถหรือไม่สามารถท า

อะไรกบัสนิทรัพย์ที่โอนโดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ข3.2.8.1  สทิธติามสญัญาในการจ าหน่ายสนิทรัพย์ที่โอนมีผลกระทบในทางปฏิบัติเพียงเลก็น้อยหาก

ไม่มีตลาดส าหรับสนิทรัพย์ที่โอน และ 

ข3.2.8.2  ความสามารถในการจ าหน่ายสนิทรัพย์ที่โอนมีผลกระทบในทางปฏบิัติเพียงเลก็น้อยหากไม่

สามารถใช้สทิธไิด้อย่างอสิระ ดังนี้   

ข3.2.8.2.1  ความสามารถในการจ าหน่ายสนิทรัพย์ที่โอนของผู้รับโอนจะต้องเป็นอิสระ

จากการกระท าของบุคคลอื่น (กล่าวคือ ต้องเป็นความสามารถเพียงฝ่าย

เดียว) และ 

ข3.2.8.2.2 ผู้รับโอนต้องสามารถจ าหน่ายสินทรัพย์ที่โอนโดยไม่มีความจ าเป็นที่จะมี

การก าหนดข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขในการโอน เช่น เงื่อนไขเกี่ยวกับการ

ให้บริการสินทรัพย์ที่ถูกให้ยืม หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้สิทธิที่จะซ้ือจะ

ขายแก่ผู้รับโอนเพ่ือซื้อคืนสนิทรัพย์ 

ข3.2.9  การที่ผู้รับโอนไม่อาจขายสนิทรัพย์ที่โอนเพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าผู้โอนยังคงมีการควบคุม

ในสินทรัพย์ที่โอน  อย่างไรกต็าม หากสิทธิที่จะขายหรือการค ้าประกันจ ากัดผู้รับโอนจากการขาย

สนิทรัพย์ที่โอน ส่งผลให้ผู้โอนยังคงมีการควบคุมสินทรัพย์ที่โอน เช่น หากสิทธิที่จะขายหรือการค า้

ประกนัมีมูลค่าเพียงพอที่จะท าให้ผู้รับโอนไม่ขายสนิทรัพย์ที่โอน เน่ืองจากในทางปฏิบัติผู้รับโอนจะไม่

สามารถขายสนิทรัพย์ที่โอนให้กบับุคคลที่สามได้โดยไม่ก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดอื่นที่คล้ายคลึงกัน 

แต่ผู้รับโอนจึงถือสินทรัพย์ที่โอนไว้เพ่ือการรับช าระจากการค ้าประกันหรือสิทธิที่จะขาย ภายใต้

สถานการณน์ี้ ผู้โอนยังคงมีการควบคุมในสนิทรัพย์ที่โอน 
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การโอนท่ีเขา้เงื่อนไขเป็นการตดัรายการออกจากบญัชี 

 

ข3.2.10  กิจการอาจยังคงสิทธิในบางส่วนของการจ่ายดอกเบี้ ยของสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนโดยถือเป็น

ค่าตอบแทนในการให้บริการสินทรัพย์เหล่านั้น ดอกเบี้ ยบางส่วนที่กิจการจะไม่ได้รับเมื่อเลิกสัญญา 

หรือโอนสญัญาให้บริการ จะมีการปันส่วนไปยังสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่เกิดจากการให้บริการ ดอกเบี้ ย

บางส่วนที่กิจการยังคงได้รับเมื่อมีการยุติหรือโอนสญัญาการให้บริการคือลูกหนี้ดอกเบี้ ย (interest-

only strip receivable) เช่น หากกิจการยังคงได้รับดอกเบี้ ยใดๆ เมื่อมีการเลิกสญัญาหรือโอนสญัญา

การให้บริการ ส่วนต่างของดอกเบี้ ยทั้งหมดคือลูกหนี้ดอกเบี้ ย (interest-only strip receivable) เพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการน าย่อหน้าที่  3.2.13 มาปฏิบัติ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ เกิดจากการ

ให้บริการและลูกหนี้ดอกเบี้ ย (interest-only strip receivable) จะมีการใช้ในการปันส่วนมูลค่าตาม

บัญชีของลูกหน้ีระหว่างส่วนของสนิทรัพย์ที่ถูกตัดรายการออกจากบัญชีและส่วนที่ยังคงรับรู้อยู่ในบัญชี 

หากไม่มีการระบุค่าธรรมเนียมในการให้บริการหรือค่าธรรมเนียมที่จะได้รับและคาดว่าจะไม่สามารถ

ชดเชยการให้บริการได้อย่างเพียงพอนั้น ให้รับรู้หนี้สนิจากการให้บริการด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ข3.2.11  เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนที่ยังคงรับรู้และส่วนที่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี เพ่ือวัตถุประสงค์ใน

การน าย่อหน้าที่ 3.2.13 มาปฏบิัติ กจิการต้องน าข้อก าหนดเกี่ยวกบัการวัดมูลค่ายุติธรรมในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม  มาปฏิบัติเพ่ิมเติม

จากย่อหน้าที่ 3.2.14 

 

การโอนท่ีไม่เขา้เงื่อนไขเป็นการตดัรายการออกจากบญัชี 

 

ข3.2.12 ตัวอย่างต่อไปนี้ แสดงการน าหลักการตามย่อหน้าที่ 3.2.15 มาปฏิบัติ หากกิจการมีการค า้ประกันผล

ขาดทุนจากการปฏิบัติผิดสัญญาจากสินทรัพย์ที่โอน ท าให้สินทรัพย์ที่โอนไม่สามารถถูกตัดรายการ

ออกจากบัญชีได้ เน่ืองจากกจิการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่าง

มีนัยส าคัญของสินทรัพย์ที่โอน  สินทรัพย์ที่โอนยังคงต้องถูกรับรู้ ทั้งจ านวนและสิ่งตอบแทนที่ได้รับ

จะต้องถูกรับรู้ เป็นหนี้สนิ 

 

ความเกี่ยวขอ้งต่อเนือ่งในสินทรพัยท่ี์โอน (Continuing Involvement)  

 

ข3.2.13 ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นการวัดมูลค่าสนิทรัพย์ที่โอนและหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องภายใต้ย่อหน้าที่ 3.2.16 

 

สนิทรัพยทุ์กประเภท 

 

ข3.2.13.1หากกิจการค า้ประกันในการจ่ายช าระผลขาดทุนจากการปฏิบัติผิดสัญญาจากสินทรัพย์ที่

โอน ท าให้สนิทรัพย์ที่โอนไม่สามารถถูกตัดรายการออกจากบัญชีได้ตามขอบเขตของความ

เกี่ยวข้องต่อเน่ือง ณ วันที่มีการโอน สนิทรัพย์ที่โอนต้องถูกวัดมูลค่าด้วยจ านวนที่ต ่ากว่า 

(1) มูลค่าตามบัญชี และ (2) จ านวนเงินสูงสดุของสิ่งตอบแทนที่ได้รับซึ่งกิจการอาจถูก
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เรียกให้ช าระคืน (“จ านวนเงินที่ค า้ประกัน”) หน้ีสินที่เกี่ยวข้องจะมีการรับรู้ เมื่อเร่ิมแรก

ด้วยมูลค่าที่ค า้ประกันบวกด้วยมูลค่ายุติธรรมของการค า้ประกัน (ซึ่งโดยทั่วไปคือสิ่งตอบ

แทนที่ได้รับส าหรับการค ้าประกัน) หลังจากนั้น มูลค่ายุติธรรมเมื่อเร่ิมแรกของการค ้า

ประกัน จะมีการรับรู้ ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อเข้าตามหลักภาระผูกพัน (ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่  15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท  ากับลูกค้า (เมื่ อมีการ

ประกาศใช้)) และมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์จะลดด้วยขาดทุนจากการด้อยค่า 

 

สนิทรัพยท์ีว่ัดมลูค่าดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

 

ข3.2.13.2หากภาระผูกพันในสญัญาสทิธิที่จะขาย (สทิธิที่ผู้ถือมีสทิธิที่จะขายคืน) ซึ่งออกโดยกิจการ 

หรือสญัญาสทิธทิี่จะซื้อที่ถือโดยกจิการ ท าให้สนิทรัพย์ที่โอนไม่สามารถถูกตัดรายการออก

จากบัญชีและกจิการวัดมูลค่าสนิทรัพย์ที่โอนด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  หน้ีสนิที่เกี่ยวข้องจะ

ถูกรับรู้ ด้วยราคาทุน (เช่น สิ่งตอบแทนที่ได้รับ)  ปรับปรุงด้วยการตัดจ าหน่ายของส่วนต่าง

ใดๆระหว่างทุนและมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ที่โอน ณ วันที่สญัญาสิทธิที่จะซ้ือ

หรือจะขายหมดอายุ เช่น สมมุติว่ามูลค่าตามบัญชีข้ันต้นของสินทรัพย์ ณ วันที่มีการโอน

เท่ากับ 98 และมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ได้รับเท่ากับ 95   มูลค่าตามบัญชีข้ันต้นของ

สินทรัพย์ ณ วันที่มีการใช้สิทธิเท่ากับ 100  มูลค่าตามบัญชีเมื่อเร่ิมแรกของหน้ีสินที่

เกี่ยวข้องเท่ากบั 95 และส่วนต่างระหว่างมูลค่า 95  และ 100 ให้รับรู้ ในก าไรหรือขาดทุน

โดยใช้วิธอีตัราดอกเบี้ยที่แท้จริง  หากสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือหรือจะขายถูกใช้สทิธิ ผลต่างใดๆ 

ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องและราคาที่ใช้สทิธใิห้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 

สนิทรัพยท์ีว่ัดมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรม 

 

ข3.2.13.3หากสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือของกจิการท าให้ไม่สามารถตัดรายการสนิทรัพย์ที่โอนออกจากบัญชี

และกิจการวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่โอนด้วยมูลค่ายุติธรรม  สินทรัพย์ยังคงต้องถูกวัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมต่อไป  หน้ีสินที่เกี่ยวข้องวัดมูลค่าด้วย (1) ราคาใช้สิทธิหักด้วยมูลค่า

ตามเวลาของสญัญาสทิธิที่จะซ้ือ หากสญัญาสทิธิที่จะซ้ืออยู่ในฐานะก าไรหรือเท่าทุน หรือ 

(2) มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่โอนหักด้วยมูลค่าตามเวลาของสญัญาสทิธิที่จะซ้ือ  หาก

สญัญาสทิธทิี่จะซ้ืออยู่ในฐานะขาดทุน การปรับปรุงการวัดมูลค่าของหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องท าให้

มั่นใจว่ามูลค่าที่แสดงในบัญชีสทุธขิองสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องคือมูลค่ายุติธรรมของ

สญัญาสทิธิที่จะซ้ือ  เช่น หากมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์อ้างอิงเท่ากับ 80   ราคาใช้สทิธิ

เท่ากับ 95   และมูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือเท่ากับ 5 ดังนั้น มูลค่าตามบัญชี

ของหน้ีสินที่เกี่ยวข้องเท่ากับ 75  (80  – 5) และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่โอน

เท่ากบั 80  (ซ่ึงคือมูลค่ายุติธรรม) 

ข3.2.13.4หากสญัญาสทิธิที่จะขายซ่ึงออกโดยกิจการท าให้ไม่สามารถตัดรายการสนิทรัพย์ที่โอนออก

จากบัญชีและกิจการวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่โอนด้วยมูลค่ายุติธรรม  หน้ีสนิที่เกี่ยวข้องถูกวัด
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มูลค่าด้วยราคาใช้สิทธิบวกด้วยมูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่จะขาย  การวัดมูลค่า

สนิทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมจะต้องวัดที่มูลค่าที่ต ่ากว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมและราคาใช้

สทิธ ิ เน่ืองจากกจิการไม่มีสทิธทิี่จะเพ่ิมมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่โอนให้สงูกว่าราคาใช้

สิทธิของสัญญาสิทธิที่จะขาย  วิธีการดังกล่าวท าให้มั่นใจว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิของ

สนิทรัพย์และหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของภาระผูกพันในสญัญาสทิธิที่จะขาย  

เช่น หากมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์อ้างอิงเท่ากับ 120   ราคาใช้สทิธิเท่ากับ 100   และ

มูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่จะขายเท่ากับ 5 ดังนั้น มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินที่

เกี่ยวข้องเท่ากับ 105  (100 + 5) และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เท่ากับ 100  (ใน

กรณนีี้คือราคาใช้สทิธ)ิ 

ข3.2.13.5หากสญัญาคอลล่าร์ (collar) ซึ่งเป็นการซ้ือสทิธิที่จะซ้ือและการขายสทิธิที่จะขาย ท าให้ไม่

สามารถตัดรายการสินทรัพย์ที่โอนออกจากบัญชีและกิจการวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่โอนด้วย

มูลค่ายุติธรรม กจิการยังคงต้องวัดมูลค่าสนิทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม  หน้ีสนิที่เกี่ยวข้องจะ

ถูกวัดมูลค่าด้วย  (1)  ผลรวมของราคาใช้สทิธิที่จะซื้ อและมูลค่ายุติธรรมของสญัญาสทิธิที่

จะขายหักด้วยมูลค่าตามเวลาของสญัญาสทิธิที่จะซ้ือ หากสญัญาสทิธิที่จะซ้ือมีฐานะเท่าทุน

หรือก าไร หรือ (2)  ผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์และมูลค่ายุติธรรมของสญัญา

สทิธทิี่จะขายหักด้วยมูลค่าตามเวลาของสญัญาสทิธิที่จะซ้ือ  หากสญัญาสทิธิที่จะซ้ือมีฐานะ

ขาดทุน การปรับปรุงหนี้สนิที่เกี่ยวข้องท าให้มั่นใจว่ามูลค่าตามบัญชีสทุธิของสนิทรัพย์และ

หน้ีสินที่เกี่ยวข้องเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาสิทธิที่กิจการถืออยู่หรือที่ออกขายโดย

กิจการ  เช่น  สมมติว่ากิจการโอนสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

พร้อมกนักบัการซ้ือสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือด้วยราคาใช้สทิธิที่ 120   และออกขายสญัญาสทิธิที่

จะขายด้วยราคาใช้สทิธิที่ 80   สมมติว่ามูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์เท่ากับ 100  ณ วันที่

มีการโอน  มูลค่าตามเวลาของสญัญาสทิธิที่จะขายและสญัญาสทิธิที่จะซ้ือเท่ากับ 1 และ 5 

ตามล าดับ  ในกรณน้ีีกจิการรับรู้สนิทรัพย์ที่ 100  (มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์) และรับรู้

หน้ีสนิที่ 96  ((100  + 1) – 5)  โดยสนิทรัพย์สทุธิเท่ากับ 4  ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรม

ของสญัญาสทิธทิี่กจิการถืออยู่และออกขายโดยกจิการ 

 

การโอนทุกประเภท 

 

ข3.2.14  ในกรณทีี่การโอนสนิทรัพย์ทางการเงินไม่เข้าเงื่อนไขเป็นการตัดรายการออกจากบัญชี  สทิธติามสญัญา

หรือภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกบัการโอนของผู้โอนจะไม่ถูกบันทกึบัญชีแยกต่างหากเป็นตราสารอนุพันธ์  

หากการรับรู้ทั้งตราสารอนุพันธแ์ละสนิทรัพย์ที่โอนหรือหน้ีสนิที่เกิดข้ึนจากการโอนส่งผลให้มีการรับรู้

สิทธิหรือภาระผูกพันที่เหมือนกันซ ้าสองคร้ัง  เช่น สัญญาสิทธิที่จะซ้ือซ่ึงผู้โอนถืออยู่ท าให้การโอน

สนิทรัพย์ไม่ถือเป็นการขาย  ในกรณดีังกล่าวสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือจะไม่ถูกรับรู้แยกต่างหากเป็นสนิทรัพย์

ตราสารอนุพันธ ์

ข3.2.15  ในกรณีที่การโอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่เข้าเงื่อนไขเป็นการตัดรายการออกจากบัญชี  ผู้รับโอนไม่

ต้องรับรู้สนิทรัพย์ที่โอนเป็นสนิทรัพย์ของตน  ผู้รับโอนต้องตัดรายการเงินสดหรือสิ่งตอบแทนจ่ายอื่น 



ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9  เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงิน 
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และรับรู้ ลูกหน้ีที่เกดิจากผู้โอน  หากผู้โอนมีทั้งสทิธิและภาระผูกพันในการซื้ อการควบคุมในสนิทรัพย์

ที่โอนทั้งจ านวนกลับคืนมาด้วยจ านวนเงินที่แน่นอน  (เช่น ภายใต้สัญญาซ้ือคืน)  ผู้รับโอนอาจวัด

มูลค่าลูกหน้ีโดยใช้ราคาทุนตัดจ าหน่าย ถ้าเข้าเงื่อนไขที่ระบุในย่อหน้าที่ 4.1.2 

 

ตวัอย่าง 

 

ข3.2.16  ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงถึงการน าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตัดรายการออกจากบัญชีของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏบิัติ 

ข3.2.16.1 สญัญาซ้ือคืนและการใหยื้มหลกัทรัพย์  หากสนิทรัพย์ทางการเงินถูกขายภายใต้สัญญา

ซ้ือคืนด้วยราคาที่แน่นอนหรือด้วยราคาขายบวกผลตอบแทนของผู้ให้กู้  หรือหาก

สนิทรัพย์ทางการเงินถูกยืมภายใต้สญัญาที่จะส่งคืนสนิทรัพย์ทางการเงินน้ันให้แก่ผู้โอน  

สินทรัพย์ทางการเงินนั้นจะไม่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี  เนื่องจากผู้โอนยังคงไว้ซึ่ง

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมด  หากผู้รับโอน

ได้รับสิทธิในการขายสินทรัพย์หรือน าสินทรัพย์ไปวางเป็นประกัน  ผู้โอนต้องเปล่ียน

ประเภทการแสดงรายการสนิทรัพย์ในงบแสดงฐานะทางการเงินของตน เช่น สนิทรัพย์ที่

ให้ยืม หรือลูกหนี้ซื้ อคืน 

ข3.2.16.2 สญัญาซ้ือคืนและการใหยื้มหลกัทรพัย ์สินทรพัยซึ์ง่มีลกัษณะเหมือนกนัอย่างมีนยัส าคัญ 

หากสนิทรัพย์ทางการเงินถูกขายภายใต้สญัญาซ้ือคืนสนิทรัพย์ที่มีลักษณะเหมือนกันหรือ

มีลักษณะเหมือนกันอย่างมีนัยส าคัญด้วยราคาที่แน่นอน หรือด้วยราคาขายบวก

ผลตอบแทนของผู้ให้กู้   หรือหากสนิทรัพย์ทางการเงินถูกยืมหรือถูกให้ยืมภายใต้สญัญา

ที่จะส่งคืนสนิทรัพย์ที่มีลักษณะเหมือนกนัหรือมีลักษณะเหมือนกนัอย่างมีนัยส าคัญให้แก่

ผู้โอน  สินทรัพย์ทางการเงินนั้นจะไม่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี  เนื่องจากผู้โอนยัง

คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมด 

ข3.2.16.3 สญัญาซ้ือคืนและการใหยื้มหลกัทรัพย์ สิทธิในการเปลีย่นแทน  หากสญัญาซื้ อคืนด้วย

ราคาซ้ือคืนที่แน่นอน หรือด้วยราคาที่เท่ากับราคาขายบวกด้วยผลตอบแทนของผู้ให้กู้  

หรือรายการให้ยืมหลักทรัพย์ที่มีลักษณะเหมือนกนัซ่ึงให้สทิธผู้ิรับโอนในการเปล่ียนแทน

ด้วยสินทรัพย์ซึ่งมีลักษณะเหมือนกันและมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากันกับสินทรัพย์ที่โอน ณ 

วันที่มีการซ้ือคืนสนิทรัพย์ที่ขายหรือให้ยืมภายใต้สญัญาซ้ือคืนหรือการให้ยืมหลักทรัพย์

จะไม่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี เนื่องจากผู้โอนยังคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทน

ของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมด 

ข3.2.16.4 สิทธิซ้ือคืนล าดบัแรกดว้ยมลูค่ายุติธรรม หากกจิการขายสนิทรัพย์ทางการเงินและยังคงมี

เพียงสทิธขิองซ้ือคืนล าดับแรกในการซ้ือคืนสนิทรัพย์ที่โอนด้วยมูลค่ายุติธรรมหากต่อมา

ผู้รับโอนขายสินทรัพย์ดังกล่าว  กิจการสามารถตัดรายการสินทรัพย์ออกจากบัญชีได้

เนื่องจากกิจการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญ

ทั้งหมด 



ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9  เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงิน 
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ข3.2.16.5 รายการขายและซ้ือคืน การซื้ อคืนสนิทรัพย์ทางการเงินในระยะเวลาอันสั้นภายหลังจาก

การขาย ในบางคร้ังจะถูกพิจารณาว่าเป็นการขายแล้วซื้ อคืน การซื้ อคืนดังกล่าวไม่ได้

ขัดขวางการตัดรายการออกจากบัญชี  ถ้าหากว่ารายการขายเดิมเป็นไปตามเงื่อนไขของ

การตัดรายการออกจากบัญชี  อย่างไรกต็าม  หากสญัญาขายสนิทรัพย์ทางการเงินท าขึ้ น

พร้อมกับสัญญาซ้ือคืนสินทรัพย์ประเภทเดียวกันด้วยราคาที่แน่นอนหรือด้วยราคาขาย

บวกผลตอบแทนของผู้ให้กู้ สนิทรัพย์ดังกล่าวจะไม่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี 

ข3.2.16.6 สญัญาสิทธิที่จะขายและสญัญาสิทธิที่จะซ้ือซึ่งมีฐานะไดก้ าไรอย่างมาก  หากสินทรัพย์

ทางการเงินที่โอนสามารถถูกซ้ือคืนโดยผู้โอน และสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือมีฐานะได้ก าไรอย่าง

มาก  การโอนไม่ถือว่าเข้าเงื่อนไขเป็นการตัดรายการออกจากบัญชี  เนื่องจากผู้โอนยัง

คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมด  ใน

ท านองเดียวกัน หากสินทรัพย์ทางการเงินสามารถถูกขายคืนโดยผู้รับโอน และสัญญา

สทิธิที่จะขายมีฐานะได้ก าไรอย่างมาก  การโอนไม่ถือว่าเข้าเงื่อนไขเป็นการตัดรายการ

ออกจากบัญชี  เนื่องจากผู้โอนยังคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็น

เจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมด   

ข3.2.16.7 สญัญาสิทธิทีจ่ะขายและสิทธิทีจ่ะซ้ือซึง่มีฐานะขาดทุนอย่างมาก สนิทรัพย์ทางการเงินซึ่ง

ถูกโอนภายใต้สทิธิที่จะขายซ่ึงมีฐานะขาดทุนอย่างมากที่ถือโดยผู้รับโอน  หรือสทิธิที่จะ

ซ้ือซ่ึงมีฐานะขาดทุนอย่างมากที่ถือโดยผู้โอน  จะถูกตัดรายการออกจากบัญชี  เน่ืองจาก

ผู้โอนได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมด 

ข3.2.16.8 สินทรัพย์ที่มีโอกาสถูกซ้ือซึง่ข้ึนอยู่กบัสิทธิทีจ่ะซ้ือทีไ่ม่ท าใหเ้กิดก าไรหรือขาดทุนอย่าง

มาก หากกจิการถือสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือสนิทรัพย์ซ่ึงสามารถหาได้ทนัทใีนตลาดและสญัญา

สทิธทิี่จะซ้ือไม่มีฐานะได้ก าไรหรือขาดทุนอย่างมาก  สนิทรัพย์จะถูกตัดรายการออกจาก

บัญชี  เนื่องจากกิจการ (1)  ไม่ได้คงไว้หรือไม่ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของ

ความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมด  และ (2)  ไม่มีอ านาจควบคุม  อย่างไรกต็าม  

หากไม่สามารถหาสนิทรัพย์ได้ทนัทใีนตลาด  การตัดรายการออกจากบัญชีจะไม่สามารถ

ท าได้ภายในขอบเขตของจ านวนเงินของสินทรัพย์ซ่ึงมีสัญญาสิทธิที่จะซ้ือ  เน่ืองจาก

กจิการยังคงมีอ านาจควบคุมในสนิทรัพย์ 

ข3.2.16.9 สินทรัพย์ที่มีโอกาสที่จะขายซึง่ข้ึนอยู่กบัสิทธิทีจ่ะขายทีอ่อกโดยกิจการซึง่ไม่ท าใหเ้กิด

ก าไรหรือขาดทุนอย่างมาก หากกจิการโอนสนิทรัพย์ทางการเงินซึ่งไม่สามารถหาได้ทนัที

ในตลาด และขายสัญญาสิทธิที่จะขายซ่ึงไม่มีฐานะขาดทุนอย่างมาก  กิจการไม่ได้คงไว้

หรือไม่ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมด

เน่ืองจากสญัญาสทิธทิี่จะขายดังกล่าว  กจิการยังคงมีอ านาจควบคุมในสนิทรัพย์หากสทิธิ

ที่จะขายมีมูลค่ามากพอที่จะท าให้ผู้รับโอนไม่ขายสินทรัพย์  ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์

ยังคงถูกรับรู้ตามขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองของผู้โอน  (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ 

ข3.2.9)  และจะถือว่ากิจการโอนการควบคุมสินทรัพย์หากสัญญาสิทธิที่จะขายไม่มี

มูลค่ามากพอที่จะท าให้ผู้รับโอนไม่ขายสินทรัพย์  ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์จะถูกตัด

รายการออกจากบัญชี   



ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9  เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่าน้ันและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

       81 

               

 

ข3.2.16.10 สินทรัพย์ซึง่มีสญัญาสิทธิทีจ่ะซ้ือ  สญัญาสิทธิทีจ่ะขาย หรือสญัญาซ้ือคืนล่วงหนา้  ดว้ย

มลูค่ายุติธรรม  การโอนสนิทรัพย์ทางการเงินซ่ึงมีเพียงสญัญาสทิธิที่จะซ้ือ  สญัญาสทิธิที่

จะขาย หรือสญัญาซื้อคืนล่วงหน้า ซึ่งสามารถใช้สทิธิหรือซื้ อคืน ด้วยราคาที่เท่ากับมูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่มีการซ้ือคืน จะส่งผลให้มีการตัดรายการออก

จากบัญชี  เน่ืองจากมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มี

นัยส าคัญทั้งหมด 

ข3.2.16.11 สญัญาสิทธิทีจ่ะซ้ือหรือสญัญาสิทธิทีจ่ะขายซึง่จ่ายช าระเป็นเงินสด  กิจการประเมินการ

โอนสนิทรัพย์ทางการเงินซ่ึงมีสญัญาสทิธทิี่จะขาย หรือสญัญาสทิธิที่จะซ้ือ หรือสญัญาซ้ือ

คืนล่วงหน้า ที่จะถูกจ่ายช าระสทุธด้ิวยเงินสดเพ่ือพิจารณาว่ากิจการยังคงไว้ซึ่งความเสี่ยง

และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมดหรือไม่  หากกิจการไม่ได้

คงไว้ซึ่ งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมดใน

สินทรัพย์ที่โอน  ให้กิจการพิจารณาว่ากิจการยังคงมีอ านาจควบคุมในสินทรัพย์ที่โอน

หรือไม่  การที่สัญญาสิทธิที่จะขาย หรือสัญญาสิทธิที่จะซ้ือ หรือสัญญาซ้ือคืนล่วงหน้า

ดังกล่าว ถูกจ่ายช าระสุทธิด้วยเงินสดไม่ได้หมายความว่ากิจการได้โอนอ านาจควบคุม

แล้ว  (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข3.2.9 และ ข3.2.16.7 ถึง ข3.2.16.9 ข้างต้น) 

ข3.2.16.12 การยกเลิกการจ ากดัรายการ คือ สทิธิซ้ือคืนอย่างไม่มีเงื่อนไข (สญัญาสทิธิที่จะซ้ือ)  ซ่ึง

ให้สิทธิกิจการในการเรียกคืนสินทรัพย์ที่โอนโดยข้ึนอยู่กับข้อจ ากัดบางอย่าง  โดยมี

เงื่อนไขว่าสญัญาสทิธิที่จะซ้ือดังกล่าวต้องส่งผลให้กิจการไม่ได้คงไว้หรือไม่ได้โอนความ

เสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมด  ซ่ึงจะท าให้ไม่สามารถ

ตัดรายการออกจากบัญชีได้โดยเฉพาะจ านวนเงินซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขการซื้ อคืน (สมมติ

ว่าผู้รับโอนไม่สามารถขายสินทรัพย์) เช่น  หากมูลค่าตามบัญชีและจ านวนเงินที่ได้จาก

การโอนสนิทรัพย์ที่ให้ยืมเท่ากบั 100,000 และเงินให้สนิเช่ือแต่ละรายการสามารถเรียก

คืนได้ แต่จ านวนเงินรวมของเงินให้สินเช่ือที่สามารถถูกซ้ือคืนจะต้องไม่เกิน 10,000  

โดย 90,000 ของเงินให้สนิเช่ือจะเข้าข่ายเป็นการตัดรายการออกจากบัญชี 

ข3.2.16.13 สญัญาซ้ือคืนส่วนทีเ่หลือ กิจการที่อาจเป็นผู้โอนซึ่งให้บริการแก่สนิทรัพย์ที่โอนอาจถือ

สทิธซ้ืิอคืนส่วนที่เหลือ  เพ่ือซื้อคืนสนิทรัพย์ที่โอนเมื่อจ านวนเงินของสนิทรัพย์คงเหลือมี

มูลค่าลดลงถึงระดับที่ก าหนดไว้ซ่ึงต้นทุนของการให้บริการดังกล่าวกลายเป็นภาระของ

กิจการเมื่อเปรียบเทียบกับก าไรจากการให้บริการ  โดยมีเงื่อนไขว่าสิทธิซ้ือคืนส่วนที่

เหลือดังกล่าวส่งผลให้กิจการไม่ได้คงไว้หรือไม่ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของ

ความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมดและผู้รับโอนไม่สามารถขายสนิทรัพย์ได้  ซึ่งจะท า

ให้ไม่สามารถตัดรายการออกจากบัญชีได้เฉพาะจ านวนเงินของสินทรัพย์ซึ่งอยู่ภายใต้

สญัญาสทิธทิี่จะซ้ือ 

ข3.2.16.14 สว่นไดเ้สียแบบดอ้ยสิทธิและการค า้ประกนัดา้นเครดิต กจิการอาจค า้ประกันส่วนสญูเสยี

ของสนิทรัพย์แก่ผู้รับโอนโดยการเข้าไปถือส่วนได้เสยีแบบด้อยสทิธิบางส่วนหรือทั้งหมด

ในสนิทรัพย์ที่โอน  หรืออกีทางเลือกหน่ึง กจิการอาจค า้ประกนัส่วนสญูเสยีของสนิทรัพย์

แก่ผู้รับโอนในรูปของการค า้ประกันด้านเครดิตซึ่งอาจไม่จ ากัดหรือจ ากัดจ านวนเงินที่
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ระบุไว้  หากกิจการยังคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มี

นัยส าคัญทั้งหมด  สนิทรัพย์น้ันยังคงต้องถูกรับรู้ทั้งจ านวน  หากกิจการยังคงไว้ซึ่งความ

เสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญและยังคงมีอ านาจควบคุม

บางส่วน  ซึ่ งจะไม่สามารถตัดรายการออกจากบัญชีได้ส าหรับจ านวนเงินสดหรือ

สนิทรัพย์อื่นที่กจิการสามารถถูกเรียกให้จ่ายช าระ 

ข3.2.16.15 สญัญาแลกเปลีย่นผลตอบแทนทัง้หมด กิจการอาจขายสินทรัพย์ทางการเงินให้แก่ผู้รับ

โอนและเข้าท าธุรกรรมแลกเปล่ียนผลตอบแทนทั้งหมดกบัผู้รับโอน ซ่ึงกระแสเงินสดจาก

ดอกเบี้ ยจ่ายทั้งหมดของสินทรัพย์อ้างอิงจะถูกส่งให้แก่กิจการเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียน

กบัการจ่ายช าระด้วยจ านวนเงินคงที่หรือการจ่ายช าระด้วยอตัราผันแปร  และการเพ่ิมข้ึน

หรือการลดลงใดๆ ในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงกิจการจะเป็นผู้ชดเชย ดังนั้น 

ในกรณดีังกล่าวจะไม่สามารถตัดรายการสนิทรัพย์ทั้งจ านวนออกจากบัญชี 

ข3.2.16.16 สญัญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบ้ีย  กจิการอาจโอนสนิทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ ย

คงที่ให้แก่ผู้รับโอนและเข้าท าสญัญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ ยกับผู้รับโอน เพ่ือรับอัตรา

ดอกเบี้ ยคงที่และจ่ายอัตราดอกเบี้ ยผันแปรโดยอ้างอิงจากมูลค่าอ้างอิงตามสัญญาซึ่ง

เท่ากับจ านวนเงินต้นของสนิทรัพย์ทางการเงินที่โอน  สญัญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ ย

ไม่ได้ท าให้สนิทรัพย์ที่โอนไม่สามารถถูกตัดออกจากบัญชี หากการจ่ายช าระของสัญญา

แลกเปล่ียนไม่ได้ข้ึนอยู่กบัการจ่ายช าระสนิทรัพย์ที่โอน 

ข3.2.16.17 สญัญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบ้ียแบบตัดจ าหน่าย กิจการอาจโอนสนิทรัพย์ทางการเงินที่

มีอตัราดอกเบี้ยคงที่ซ่ึงมีการทยอยลดเงินต้นตลอดช่วงระยะเวลาหน่ึงให้แก่ผู้รับโอนและ

เข้าท าสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ยแบบตัดจ าหน่ายกบัผู้รับโอนเพ่ือรับอตัราดอกเบี้ย

คงที่และจ่ายอัตราดอกเบี้ ยผันแปรโดยอ้างอิงกับมูลค่าอ้างอิงตามสัญญา  ถ้ามูลค่า

อ้างอิงตามสัญญามีการตัดจ าหน่ายตามระยะเวลาซึ่งเท่ากับจ านวนเงินต้นของสนิทรัพย์

ทางการเงินที่โอน การแลกเปล่ียนดังกล่าวจะท าให้กิจการยังคงมีความเสี่ยงจากการช าระ

คืนก่อนครบก าหนด ในกรณีดังกล่าวกิจการยังคงรับรู้ สินทรัพย์ที่โอนทั้งหมดหรือ

สินทรัพย์ที่โอนตามขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเน่ือง  ในทางกลับกัน หากการตัด

จ าหน่ายมูลค่าอ้างอิงตามสญัญาของสญัญาแลกเปล่ียนไม่สมัพันธ์กับจ านวนเงินต้นที่คง

ค้างของสินทรัพย์ที่โอน  สัญญาแลกเปล่ียนดังกล่าวไม่ส่งผลให้กิจการยังคงไว้ซึ่งความ

เสี่ยงจากการช าระเงินก่อนครบก าหนดของสนิทรัพย์  ดังนั้น กิจการสามารถตัดรายการ

สินทรัพย์ที่โอนออกจากบัญชีได้ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายช าระของสัญญาแลกเปล่ียน

ไม่ได้ข้ึนอยู่กับการจ่ายช าระดอกเบี้ ยของสินทรัพย์ที่โอน และสัญญาแลกเปล่ียนไม่ได้

ส่งผลให้กจิการยังคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญ

ใดๆ ในสนิทรัพย์ที่โอน 

ข3.2.16.18 การตัดจ าหน่าย กิจการไม่มีการคาดคะเนอย่างสมเหตุสมผลในการได้รับคืนกระแสเงิน

สดตามสญัญาของสนิทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วน 

ข3.2.17 ย่อหน้านี้ แสดงถึงการน าการพิจารณาความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองมาถือปฏิบัติเมื่อกิจการยังคงมีความ

เกี่ยวข้องต่อเน่ืองในสนิทรัพย์ทางการเงินบางส่วน 
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 สมมติว่ากจิการมีกลุ่มของเงินให้สนิเช่ือที่อาจมีการช าระคืนก่อนครบก าหนดโดยมีอัตราดอกเบี้ ยตาม

สญัญาและอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงเท่ากับร้อยละ 10   และมีเงินต้นตามราคาทุนตัดจ าหน่ายเท่ากับ 

10,000   กิจการได้เข้าท ารายการโอนสนิทรัพย์โดยได้รับเงินจ านวน 9,115  ผู้รับโอนได้รับสิทธิใน

เงินต้นที่ได้รับ จ านวน 9,000  และได้รับดอกเบี้ ยร้อยละ 9.5 ของเงินต้นดังกล่าว  กิจการยังคงสทิธิ

ในเงินต้นที่ได้รับจ านวน 1,000   ดอกเบี้ ยร้อยละ 10 ของเงินต้นดังกล่าว  และอัตราดอกเบี้ ย

ส่วนเกนิ ร้อยละ 0.5 ของเงินต้น 9,000   เงินที่ได้รับจากการช าระเงินก่อนครบก าหนดจะถูกปันส่วน

ระหว่างกจิการและผู้รับโอนตามสดัส่วน 1 ต่อ 9  แต่การปฏิบัติผิดสญัญาใดๆ จะถูกหักออกจากส่วน

ได้เสียของกิจการจ านวน 1,000 ก่อน  จนกว่าส่วนนี้ จะหมดไป  มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สนิเช่ือ ณ 

วันที่ท  ารายการเท่ากับ 10,100   และมูลค่ายุติธรรมของอัตราดอกเบี้ ยส่วนเกินที่ร้อยละ 0.5 นั้น

เท่ากบั 40  

 กจิการพิจารณาว่ากจิการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญบางส่วน 

(เช่น ความเสี่ยงจากการช าระเงินก่อนครบก าหนดที่มีนัยส าคัญ)  แต่ยังคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญบางส่วน  (เน่ืองจากกิจการยังมีส่วนได้เสยีแบบด้อย

สทิธ)ิ  และยังคงมีอ านาจควบคุม ดังนั้น กจิการจึงน าการพิจารณาความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองมาปฏบิัติ 

 ในการถือปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้   กจิการวิเคราะห์ธุรกรรม ดังนี้   (ก) การ

คงไว้ตามสดัส่วนของส่วนได้เสยีจ านวน 1,000  บวกด้วย (ข)  การมีส่วนได้เสยีแบบด้อยสทิธิเพ่ือให้

การค า้ประกนัส่วนสญูเสยีของสนิทรัพย์ส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตแก่ผู้รับโอน 

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

ถึงสิ่งตอบแทนในสัดส่วนร้อยละ 90  ส่วนที่เหลือของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ (25)  แสดงถึงสิ่งตอบ

แทนที่ได้รับจากส่วนได้เสียแบบด้อยสิทธิเพ่ือค า้ประกันส่วนสูญเสียของสินทรัพย์ส าหรับผลขาดทุน

ด้านเครดิตแก่ผู้รับโอน นอกจากนั้น อัตราดอกเบี้ ยส่วนเกิน ที่ร้อยละ 0.5  แสดงถึงสิ่งตอบแทนที่

ได้รับส าหรับการค า้ประกนัส่วนสญูเสยีของสนิทรัพย์ ดังน้ัน สิ่งตอบแทนที่ได้รับทั้งหมดส าหรับการค า้

ประกนัส่วนสญูเสยีของสนิทรัพย์ เท่ากบั 65  (25  + 40 ) 

กิจการค านวณก าไรหรือขาดทุนจากการขายร้อยละ 90 ของกระแสเงินสด  สมมติว่ามูลค่ายุติธรรม

ส าหรับส่วนของร้อยละ 10 ที่คงไว้ และร้อยละ 90 ที่โอน ไม่สามารถหาได้แยกต่างหาก ณ วันที่ท  า

รายการ  กจิการปันส่วนมูลค่าตามบัญชีตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 3.2.14 ของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ดังนี้    

 

  มูลค่ายุติธรรม ร้อยละ  การปันส่วน 

มูลค่าที่แสดงในบัญชี 

ส่วนที่โอน  9,090 90%  9,000 

ส่วนที่คงไว้     1,010 10%     1,000 

  10,100   10,000 
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 กิจการค านวณก าไรหรือขาดทุนจากการขายส่วนร้อยละ 90 ของกระแสเงินสด โดยการหักมูลค่าตาม

บัญชีของส่วนที่โอนจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ซ่ึงเท่ากับ 90  (9,090 – 9,000) มูลค่าตามบัญชีของ

ส่วนที่กจิการคงไว้คือ 1,000 

 นอกจากน้ัน  กิจการรับรู้ความเกี่ยวข้องต่อเน่ืองซ่ึงเป็นผลมาจากการถือส่วนได้เสียแบบด้อยสิทธิ

ส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิต ดังนั้น  กิจการรับรู้สินทรัพย์ด้วยจ านวน 1,000  (จ านวนสูงสุดที่จะ

ไม่ได้รับจากการมีส่วนได้เสียแบบด้อยสิทธิ)  และรับรู้ หน้ีสินที่เกี่ยวข้องจ านวน 1,065  (ซึ่งคือ

จ านวนสูงสุดที่จะไม่ได้รับจากการมีส่วนได้เสียแบบด้อยสิทธิซึ่งเท่ากับ 1,000   บวกด้วยมูลค่า

ยุติธรรมของส่วนได้เสยีแบบด้อยสทิธจิ านวน 65 ) 

 

กจิการใช้ข้อมูลทั้งหมดข้างต้นในการบันทกึบัญชีดังนี้  

 เดบิต  เครดิต 

สนิทรัพย์เดิม   -  9,000 

รับรู้ สินทรัพย์จากการมีส่วนได้เสียแบบด้อยสิทธ ิ

หรือส่วนได้เสยีคงเหลือ 

 

1,000 

  

-                          

รับรู้ สินทรัพย์ส าหรับสิ่งตอบแทนที่ได้รับในรูปของ 

อตัราดอกเบี้ยส่วนเกนิ 

 

40 

  

- 

ก าไรหรือขาดทุน (ก าไรจากการโอน) -  90 

หนี้สนิ -  1,065 

เงินสดรับ   9,115  -                          

รวม 10,155  10,155 

 

 ภายหลังจากเกิดรายการ  มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เท่ากับ 2,040   ซึ่งประกอบด้วยจ านวน 

1,000  ที่แสดงถึงการปันส่วนต้นทุนของส่วนที่คงไว้  และจ านวน 1,040  ที่แสดงถึงความเกี่ยวข้อง

ต่อเนื่องของกิจการจากการมีส่วนได้เสยีแบบด้อยสทิธิส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิต (ซึ่งรวมถึงอัตรา

ดอกเบี้ยส่วนเกนิ จ านวน 40) 

 ในรอบระยะเวลาต่อมา  กจิการรับรู้สิ่งตอบแทนที่ได้รับส าหรับการค า้ประกนัส่วนสญูเสยีของสนิทรัพย์ 

(65)  ตามสัดส่วนของระยะเวลา  รับรู้ดอกเบี้ ยค้างรับจากสินทรัพย์ที่รับรู้ โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ ยที่

แท้จริง  และรับรู้การด้อยค่าของเงินให้สินเช่ือ ของสินทรัพย์ที่รับรู้   เช่น  สมมติว่าในปีถัดมามีการ

ขาดทุนจากการด้อยค่าจากเงินให้สินเช่ือที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิงจ านวน 300   ดังนั้นกิจการลดมูลค่า

สนิทรัพย์ที่ได้รับรู้ ไว้แล้วนั้นด้วยจ านวน 600  (300  ที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสยีที่คงไว้  และ 300  ที่

เกี่ยวข้องกบัความเกี่ยวข้องต่อเนื่องซึ่งเกิดขึ้ นจากส่วนได้เสยีแบบด้อยสทิธิส าหรับการขาดทุนจากการ

ด้อยค่า)  และลดหน้ีสินที่รับรู้ จ านวน 300   ท าให้มีผลก าไรหรือขาดทุนสทุธิจากการด้อยค่าจ านวน 

300  
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การตดัรายการหนี้ สินทางการเงิน (บทที ่3.3) 

 

ข3.3.1  หนี้ สนิทางการเงิน (หรือบางส่วนของหนี้ สนิทางการเงิน) จะถูกตัดออกจากบัญชีเมื่อลูกหนี้ มีลักษณะ

ใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้  

ข3.3.1.1  จ่ายช าระหนี้ สนิ (หรือบางส่วนของหนี้ สนิ) คืนแก่เจ้าหนี้   ซึ่งโดยปกติจ่ายช าระด้วยเงิน

สด  สนิทรัพย์ทางการเงินอื่น สนิค้าหรือบริการ หรือ 

ข3.3.1.2  หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมายส าหรับหนี้ สนินั้น (หรือบางส่วนของหนี้ สนิ) 

โดยกระบวนการทางกฎหมายหรือโดยเจ้าหนี้   (หากลูกหนี้ ให้การค า้ประกัน อาจยังคง

เข้าเงื่อนไขนี้ ได้) 

ข3.3.2 หากผู้ออกตราสารหนี้ซื้ อตราสารนั้นกลับคืนมา หนี้ สนิจะถูกยกเลิก ถึงแม้ว่าผู้ออกเป็นผู้เสนอราคาซื้ อ

ขายปกติของตราสารน้ันหรือมีความตั้งใจที่จะขายคืนในระยะเวลาอนัใกล้ 

ข3.3.3  การจ่ายช าระหน้ีให้กับบุคคลที่สามซ่ึงรวมถึงทรัสต์ (ในบางคร้ังเรียกว่า ‘in-substance defeasance’) 

โดยกจิการไม่ได้ช่วยลดภาระผูกพันหลักที่ลูกหน้ีมีต่อเจ้าหน้ี โดยไม่มีการปลดหนี้ตามกฎหมาย 

ข3.3.4  หากลูกหน้ีจ่ายช าระหน้ีให้แก่บุคคลที่สามเพ่ือให้รับภาระผูกพันในหน้ีสนิและแจ้งแก่เจ้าหน้ีว่าบุคคลที่

สามได้รับภาระผูกพันในหนี้ สนิไว้แล้ว  ลูกหนี้ยังไม่สามารถตัดรายการภาระผูกพันในหนี้ สนิได้ เว้นแต่

จะเป็นไปตามเงื่อนไขในภาคผนวกย่อหน้าที่ ข3.3.1.2หากลูกหน้ีจ่ายช าระหน้ีให้แก่บุคคลที่สาม

เพ่ือให้รับภาระผูกพันในหนี้ สนิและได้รับการปลดหนี้ตามกฎหมายจากเจ้าหนี้  ลูกหนี้ สามารถตัดบัญชี

หนี้สนิน้ันได้  อย่างไรกต็าม  หากลูกหน้ีตกลงจะช าระหน้ีให้แก่บุคคลที่สามหรือช าระหน้ีโดยตรงไปยัง

เจ้าหนี้ เดิม  ให้ลูกหนี้ รับรู้ภาระผูกพันในหนี้ สนิใหม่ที่มีต่อบุคคลที่สาม 

ข3.3.5  ถึงแม้ว่าการปลดหนี้ตามกฎหมายไม่ว่าจะโดยกระบวนการทางกฎหมายหรือโดยเจ้าหนี้  ส่งผลให้มีการ

ตัดรายการหน้ีสินออกจากบัญชี  กิจการอาจรับรู้หน้ีสินใหม่หากสินทรัพย์ทางการเงินที่โอนไม่เข้า

เงื่อนไขการตัดรายการออกจากบัญชีตามย่อหน้าที่ 3.2.1 ถึง 3.2.23  หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ดังกล่าว สนิทรัพย์ที่โอนจะไม่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี  และกิจการต้องรับรู้หน้ีสนิใหม่ที่เกี่ยวข้อง

กบัสนิทรัพย์ที่โอน 

ข3.3.6  ตามวัตถุประสงค์ของย่อหน้าที่ 3.3.2  เงื่อนไขจะมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญหากการคิดลดมูลค่า

ปัจจุบันของกระแสเงินสดภายใต้เงื่อนไขใหม่รวมถึงค่าธรรมเนียมจ่ายใดๆ สทุธิด้วยค่าธรรมเนียมรับ

ใดๆ และคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงเดิม  ซ่ึงมีความแตกต่างอย่างน้อยร้อยละ 10 จากการ

คิดลดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคงเหลือของหน้ีสนิทางการเงินเดิม  หากการแลกเปล่ียนตราสาร

หน้ีหรือการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขถูกพิจารณาว่าเป็นการยกเลิกหนี้ สินเดิม ต้นทุนหรือค่าธรรมเนียม

ใดๆ ที่เกิดข้ึนจะถูกรับรู้ เป็นส่วนหน่ึงของก าไรหรือขาดทุนจากการยกเลิกหน้ีสินเดิม  หากการ

แลกเปล่ียนหรือการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นการยกเลิกหนี้ สินเดิม  ต้นทุนหรือ

ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกดิข้ึนจะต้องน าไปปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของหนี้ สนิและตัดจ าหน่ายตลอด

ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของหน้ีสนิที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไข 

ข3.3.7  ในบางกรณี  เจ้าหนี้ ปลดลูกหนี้ จากภาระผูกพันในการจ่ายช าระหนี้   แต่ลูกหนี้ รับภาระในการค ้า

ประกันการจ่ายช าระหากคู่สญัญาที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักปฏิบัติผิดสญัญา  ในสถานการณ์ดังกล่าวให้

ลูกหนี้  
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ข3.3.7.1  รับรู้หนี้สนิทางการเงินใหม่ ด้วยมูลค่ายุติธรรมของภาระผูกพันส าหรับการค า้ประกนั และ 

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

หนี้สนิทางการเงินเดิมหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิทางการเงินใหม่ 

 

การจดัประเภทรายการ (บทที ่4) 

 

การจดัประเภทสินทรพัยท์างการเงิน (บทที ่4.1) 

 

รูปแบบการด าเนินธุรกจิของกจิการในการบริหารสนิทรัพย์ทางการเงิน 

 

ข4.1.1  ย่อหน้าที่ 4.1.1.1 ก าหนดให้กิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินตามรูปแบบการด าเนิน

ธุรกิจของกิจการในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน เว้นแต่เป็นไปตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 

4.1.5 ในการประเมินว่าสินทรัพย์ทางการเงินของกิจการมีลักษณะเป็นไปตามข้อก าหนดในย่อ

หน้าที่ 4.1.2.1 หรือย่อหน้า 4.1.2ก.1 หรือไม่ ให้กิจการพิจารณาจากรูปแบบการด าเนินธุรกิจ

ซ่ึงก าหนดโดยผู้บริหารส าคัญของกิจการ (ตามค านิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูของกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั) 

ข4.1.2  รูปแบบการด าเนินธุรกิจของกิจการถูกพิจารณาในระดับที่สะท้อนวิธีการบริหารกลุ่มของ

สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกบริหารร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงของธุรกิจ 

เน่ืองจากรูปแบบการด าเนินธุรกิจของกิจการไม่ขึ้ นอยู่กับความตั้งใจของผู้บริหารส าหรับ

เคร่ืองมือทางการเงินแต่ละประเภท ดังน้ัน ข้อก าหนดในการจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินน้ี 

จึงมิใช่แนวทางการพิจารณาแบบรายสัญญา แต่ควรพิจารณาในระดับภาพรวม อย่างไรกด็ี 

กิจการแห่งหน่ึงอาจมีรูปแบบการด าเนินธุรกิจในการบริหารเคร่ืองมือทางการเงินมากกว่าหน่ึง

รูปแบบได้ ดังน้ัน การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินจึงไม่จ าเป็นต้องพิจารณาในระดับ

ภาพรวมของกจิการ เช่น กจิการอาจบริหารกลุ่มการลงทุนหน่ึงโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับกระแส

เงินสดตามสญัญา และบริหารกลุ่มการลงทุนอกีกลุ่มหน่ึงโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือซ้ือขายและรับรู้

รายการจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรม ในแนวทางเดียวกัน ในบางสถานการณ์อาจมี

ความเหมาะสมที่จะแยกสินทรัพย์ทางการเงินออกเป็นกลุ่มย่อย เพ่ือให้สะท้อนระดับของ

สนิทรัพย์ทางการเงินที่กจิการบริหาร ตัวอย่างเช่น อาจมีกรณีที่กจิการให้กู้ยืมแบบมีหลักประกัน

หรือซ้ือกลุ่มเงินให้กู้ยืมแบบมีหลักประกัน และบริหารจัดการเงินให้กู้ยืมบางส่วนด้วย

วัตถุประสงค์เพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญาและบริหารเงินให้กู้ยืม ส่วนที่ เหลือ ด้วย

วัตถุประสงค์ในการจ าหน่ายเงินให้กู้ยืมดังกล่าว 

ข4.1.2ก  รูปแบบการด าเนินธุรกิจของกิจการแสดงถึงวิธีการบริหารสินทรัพย์ทางการเงินของกิจการเพ่ือให้ได้

กระแสเงินสด ซึ่งหมายถึงรูปแบบของกิจการที่ใช้ในการก าหนดว่ากระแสเงินสดจะมาจากการรับ

กระแสเงินสดตามสัญญา การขายสนิทรัพย์ทางการเงิน หรือทั้งสองอย่าง ดังนั้น การประเมินนี้ ไม่ได้
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จัดท าข้ึนจากข้อสมมติฐานที่กิจการคาดว่าจะเกิดข้ึนอย่างไม่สมเหตุสมผล เช่น สภาวะที่แย่ที่สุด 

(Worst case) หรือสภาวะกดดัน (Stress case) เช่น ถ้ากิจการคาดว่าจะขายกลุ่มสนิทรัพย์ทางการเงิน

เฉพาะในสภาวะกดดัน (Stress case) สถานการณ์นี้ จะไม่กระทบการประเมินรูปแบบการด าเนินธุรกิจ

ของกิจการส าหรับกลุ่มสนิทรัพย์เหล่านี้  ถ้ากิจการคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่าสถานการณ์นี้ จะไม่

เกิดขึ้ น ถ้ากระแสเงินสดถูกรับรู้ ในแนวทางที่แตกต่างจากที่กิจการคาดการณ์ ณ วันที่กิจการประเมิน

รูปแบบการด าเนินธุรกจิ (ตัวอย่างเช่น ถ้ากิจการขายสนิทรัพย์ทางการเงินได้มากกว่า หรือ น้อยกว่าที่

คาดการณ์ไว้ เมื่อมีการจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์) ซึ่งไม่สะท้อนความผิดพลาดในงบการเงินงวดก่อน 

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงการ

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด) หรือ ไม่ได้เปล่ียนแปลงการจัดประเภทในสินทรัพย์ทาง

การเงินส าหรับส่วนที่เหลือที่อยู่ในรูปแบบการด าเนินธุรกิจเหล่านั้น (เช่น สินทรัพย์เหล่านั้นรับรู้ ใน

งวดก่อน และยังคงถืออยู่) เป็นเวลานานเท่าที่กิจการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องซ่ึงสามารถหาได้ใน

เวลาที่มีการประเมินรูปแบบการด าเนินธุรกิจ อย่างไรกต็าม เมื่อกิจการประเมินรูปแบบการด าเนิน

ธุรกิจที่มีการออกหรือซื้ อสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ กิจการต้องพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่รับรู้

กระแสเงินสดในอดีตควบคู่กบัข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข4.1.2ข  รูปแบบการด าเนินธุรกิจของกิจการในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงินเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนจริง และไม่ใช่

สมมติฐาน โดยปกติสังเกตได้จากกิจกรรมที่กิจการปฏิบัติเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบการ

ด าเนินธุรกจิของกจิการ กจิการต้องใช้ดุลยพินิจเมื่อท าการประเมินรูปแบบการด าเนินธุรกิจของกิจการ

ส าหรับการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน และการประเมินนั้นไม่ได้ถูกตัดสินจากปัจจัยเดียว หรือ

กิจกรรมเดียว กิจการต้องพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีอยู่ ณ วันที่ประเมิน หลักฐานที่

เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้  

ข4.1.2ข.1  ผลการด าเนินงานของรูปแบบการด าเนินธุรกิจออกมาเป็นอย่างไรและการประเมินผล

การถือสินทรัพย์ทางการเงินตามรูปแบบของการด าเนินธุรกิจและรายงานให้ผู้บริหาร

ส าคัญของกจิการทราบ 

ข4.1.2ข.2  ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของรูปแบบการด าเนินธุรกิจ (และ

สินทรัพย์ทางการเงินที่ถือตามรูปแบบของการด าเนินธุรกิจ) และโดยเฉพาะวิธีการ

บริหารความเสี่ยง และ 

ข4.1.2ข.3  วิธกีารที่ใช้ค านวณผลตอบแทนให้ผู้จัดการ (เช่น การชดเชยที่เกิดจากการบริหารจัดการ

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ หรือการจัดเกบ็กระแสเงินสดตามสญัญา) 

 

รูปแบบการด าเนินธุรกิจของกิจการทีมี่วตัถุประสงค์เพือ่การถือครองสินทรัพย์เพื่อรับกระแสเงินสด

ตามสญัญา 

 

ข4.1.2ค  สนิทรัพย์ทางการเงินที่ถือตามรูปแบบการด าเนินธุรกิจของกิจการที่มีวัตถุประสงค์ในการถือสนิทรัพย์

เพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา เป็นการบริหารเพ่ือรับรู้ กระแสเงินสดโดยรับกระแสเงินสดตาม

สญัญาตลอดอายุของตราสาร น่ันคือกิจการจัดการสนิทรัพย์ที่ถือภายใต้กลุ่มสนิทรัพย์โดยเฉพาะเพ่ือ

จัดเกบ็กระแสเงินสดตามสญัญา (แทนที่การจัดการผลตอบแทนรวมของกลุ่มสนิทรัพย์โดยทั้งถือครอง
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และขายสนิทรัพย์) ในการพิจารณาว่ากระแสเงินสดจะถูกรับรู้ โดยการจัดเกบ็กระแสเงินสดตามสญัญา

ของสินทรัพย์ทางการเงิน จ าเป็นต้องพิจารณาความถี่ มูลค่า และระยะเวลาของการขายในงวดก่อน 

เหตุผลส าหรับการขายเหล่านั้น และความคาดหวังเกี่ยวกับการขายในอนาคต อย่างไรกต็ามการขาย

ไม่ได้บ่งบอกรูปแบบการด าเนินธุรกิจของกิจการ ดังนั้นจึงไม่สามารถพิจารณาแยกออกจากกัน ซึ่ง

ข้อมูลเกี่ยวกบัการขายในอดีต และการคาดคะเนการขายในอนาคตได้ให้หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ

ระบุวัตถุประสงค์ของกจิการส าหรับการจัดการสนิทรัพย์ทางการเงิน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการรับรู้

กระแสเงินสด กิจการต้องพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการขายในอดีตภายใต้เหตุผลและเงื่อนไขของการ

ขายในช่วงเวลาดังกล่าวเพ่ือเปรียบเทยีบกบัสถานการณปั์จจุบัน 

ข4.1.3  ถึงแม้ว่ารูปแบบการด าเนินธุรกิจของกิจการอาจถือสินทรัพย์ทางการเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ รับ

กระแสเงินสดตามสัญญา กิจการอาจไม่จ าเป็นต้องถือตราสารทั้งหมดไว้จนครบก าหนดกไ็ด้ ดังนั้น 

รูปแบบการด าเนินธุรกจิของกจิการกย็ังคงจัดเป็นการถือครองสนิทรัพย์ทางการเงินเพ่ือรับกระแสเงิน

สดตามสญัญา แม้ว่าการขายสนิทรัพย์ทางการเงินเกดิขึ้นหรือคาดว่าจะเกดิขึ้นในอนาคต 

ข4.1.3ก  รูปแบบการด าเนินธุรกจิของกจิการอาจถือครองสนิทรัพย์เพ่ือรับเกบ็กระแสเงินสดตามสญัญาแม้ว่าถ้า

กิจการขายสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อความเสี่ยงด้านเครดิตของสนิทรัพย์เพ่ิมข้ึน ในการพิจารณาว่ามี

การเพ่ิมขึ้ นของความเสี่ยงด้านเครดิตหรือไม่ กิจการต้องพิจารณาข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและ

สามารถสนับสนุนได้ รวมถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การขายเนื่องจากความเสี่ยงด้าน

เครดิตเพ่ิมขึ้นโดยไม่ค านึงถึงความถี่และมูลค่าซ่ึงไม่เป็นไปตามรูปแบบการด าเนินธุรกจิของกิจการที่มี

วัตถุประสงค์เพ่ือถือครองสินทรัพย์เพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา เนื่องจากคุณภาพเครดิตของ

สนิทรัพย์ทางการเงินมีความส าคัญต่อความสามารถของกจิการในการรับกระแสเงินสดตามสญัญา การ

บริหารด้านเครดิตที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดความเป็นไปได้ในการเกิดผลขาดทุนด้านเครดิต เพราะ

เครดิตที่แย่ลงมีความส าคัญต่อรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การขายสินทรัพย์ทางการเงินเนื่องจากไม่

สามารถปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารนโยบายการลงทุนของกิจการเป็นการขายที่แสดงให้เห็น

ตัวอย่างของการขายที่เกดิข้ึนจากความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพ่ิมข้ึน อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ไม่มีนโยบาย

ก าหนดไว้ กิจการสามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีการอื่นจากการขายที่เกิดข้ึนเพราะความเสี่ยงด้านเครดิต

เพ่ิมขึ้น 

ข4.1.3ข  การขายที่เกิดข้ึนจากเหตุผลอื่น  เช่น การขายที่เกิดข้ึนจากความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของสินเช่ือ 

(โดยความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ได้เพ่ิมขึ้น) ซึ่งอาจจะเป็นไปในทศิทางเดียวกับรูปแบบการด าเนินธุรกิจ

ของกิจการที่มีวัตถุประสงค์ที่จะถือสินทรัพย์ทางการเงินเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญา ถ้าการขาย

นั้นเกดิขึ้นไม่บ่อย (แม้ว่าจะมีมูลค่าอย่างเป็นนัยส าคัญ) หรือจ านวนเงินไม่มีมูลค่าอย่างเป็นนัยส าคัญ

เมื่อพิจารณาแต่ละรายการและทั้งหมด (แม้ว่าจะเกดิขึ้นบ่อย) หากมีการขายที่ไม่เกิดข้ึนบ่อย และการ

ขายเหล่าน้ันมีจ านวนเงินมากกว่าจ านวนเงินที่ไม่มีนัยส าคัญ (เมื่อพิจารณาแต่ละรายการและทั้งหมด) 

กิจการต้องประเมินว่าวิธีการขายนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ รับกระแสเงินสดตามสัญญา

หรือไม่ แม้ว่าบุคคลที่สามสร้างข้อก าหนดในการขายสนิทรัพย์ทางการเงิน หรือกิจกรรมที่อยู่ในดุลย

พินิจของกิจการจะไม่มีนัยส าคัญต่อการประเมินนี้  การเพ่ิมขึ้ นของความถี่  หรือมูลค่าของการขาย

ในช่วงระยะเวลาหน่ึงไม่มีความความจ าเป็นที่จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ถือสนิทรัพย์ทางการเงิน 

เพ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญา ถ้ากิจการสามารถอธิบายเหตุผลของการขายเหล่านั้น และเสดงให้
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เห็นถึงเหตุผลของการขายว่าไม่สะท้อนการเปล่ียนแปลงในรูปแบบการด าเนินธุรกิจของกิจการ 

นอกจากน้ีการขายอาจจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ถือสนิทรัพย์ทางการเงิน เพ่ือรับกระแสเงินสดตาม

สญัญา หากการขายเกิดขึ้ นใกล้กับระยะเวลาที่ต้องจ่ายคืนสนิทรัพย์ทางการเงิน และเงินจากการขาย

นั้นมีจ านวนใกล้เคียงกบัการรับกระแสเงินสดที่คงเหลือตามสญัญา 

ข4.1.4  ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นรูปแบบการด าเนินธุรกจิซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการถือครองสนิทรัพย์ทางการเงินเพ่ือ

รับช าระกระแสเงินสดตามสัญญา โดยตัวอย่างดังต่อไปนี้ มิได้ครอบคลุมเหตุการณ์ในทุกกรณ ี

นอกจากนี้ ตัวอย่างนี้ ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะแสดงปัจจัยทั้งหมดที่อาจมีผลกระทบต่อการประเมิน

รูปแบบการด าเนินธุรกจิของกจิการหรือระบุปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้อง 

 

ตวัอย่าง 

 

การวิเคราะห ์

ตวัอย่าง 1  

กิจการลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับกระแส

เงินสดตามสัญญา การจัดหาเงินทุนตามความ

ต้องการของกิจการสามารถคาดการณ์ได้ และ

ระยะเวลาสิ้ นสุดของสินทรัพย์ทางการเงิน

สอดคล้องกับการประมาณการความต้องการ

กระแสเงินสดในการจัดหาเงินทุน 

กิจการบ ริหารความเสี่ ยง ด้ านเครดิต ด้วย

วัตถุประสงค์ที่ต้องการลดการขาดทุนทางด้าน

เครดิต ในอดีตการขายโดยทั่วไปเกิดขึ้ นเมื่ อ

ความเสี่ยงด้านเครดิตในสินทรัพย์ทางการเงิน

เพ่ิมขึ้ น ท าให้สินทรัพย์เหล่านี้ ไม่เข้าเงื่ อนไข

ทางด้านเครดิตตามที่ระบุไว้ในเอกสารนโยบาย

การลงทุนของกจิการ นอกจากนี้  การขายอย่างไม่

สม ่าเสมอเกิดขึ้ นจากผลของการไม่เป็นไปตาม

ความต้องการในการจัดหาเงินทุน 

การรายงานถึงผู้บริหารส าคัญของกิจการเน้น

เร่ืองคุณภาพเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน 

และผลตอบแทนที่ได้รับตามสัญญา กิจการยัง

ต้องติดตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทาง

การเงิน ที่อยู่ในข้อมูลอื่นๆ 

แม้ว่ากจิการจะน ามูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ 

ทางการเงินในมุมมองสภาพคล่องมาพิจารณา

ประกอบกับข้อมูลอื่ นๆ (กล่าวคือกิจการจะ

พิจารณาจ านวนเงินสดที่จะได้รับในกรณีที่กิจการ

ต้องขายสินทรัพย์ทางการเงินนั้น) วัตถุประสงค์

ของกิจการคือการถือครองสินทรัพย์ทางการเงินไว้

เพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา ทั้งนี้  การขาย

สินทรัพย์ทางการเงินไม่ถือว่าเป็นการกระท าที่ขัด

กับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น  ถ้าการขาย

ดังกล่าวเป็นการตอบสนองต่อความเสี่ยงด้าน

เครดิตของสินทรัพย์ที่เพ่ิมข้ึน เช่น ถ้าสนิทรัพย์ไม่

เ ข้าเงื่ อนไขด้านเครดิตตามที่ ระบุในเอกสาร

นโยบายการลงทุน การขายที่ เกิด ข้ึนอย่างไม่

สม ่าเสมอที่เป็นผลจากการไม่เป็นไปตามความ

ต้องการในการจัดหาเงินทุน (เช่นในสถานการณ์ที่

กดดัน (Stress case))) จะไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์

ดังกล่าว แม้ว่าจ านวนเงินที่ขายจะมีมูลค่าที่มี

นัยส าคัญ 

 

ตวัอย่าง 

 

การวิเคราะห ์
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ตวัอย่าง 

 

การวิเคราะห ์

ตวัอย่าง 2   

รูปแบบการด าเนินธุรกิจของกิจการ คือ การซื้ อ

กลุ่มสนิทรัพย์ทางการเงิน เช่น เงินให้สนิเช่ือ  

โดยกลุ่มสนิทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวอาจรวมถึง

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต

หรือไม่กไ็ด้ 

 

ในกรณีที่กิจการไม่ได้รับช าระเงินตามระยะเวลา

ที่ก าหนดไว้ในสัญญา และกิจการได้พยายามใช้

วิธีการต่าง ๆ เพ่ือรับรู้ ซึ่ งกระแสเงินสดตาม

สญัญานั้น เช่น โดยการติดต่อกับลูกหนี้ ผ่านทาง

จดหมายแจ้ง โทรศัพท์ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ 

วัตถุประสงค์ของกจิการคือเพ่ือจัดเกบ็กระแสเงิน

สดตามสญัญา และกิจการไม่ได้บริหารสนิเช่ือใน

กลุ่มสนิทรัพย์น้ีด้วยวัตถุประสงค์ที่จะรับรู้กระแส

เงินสดจากการขาย 

 

ในบางกรณ ีกิจการอาจท าสญัญาการแลกเปล่ียน

อัตราดอกเบี้ ย (interest rate swap) เพ่ือเปล่ียน

อัตราดอกเบี้ ยของสินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ใน

กลุ่มบางรายการ จากอัตราดอกเบี้ ยลอยตัวเป็น

อตัราดอกเบี้ยคงที่  

รูปแบบการด าเนินธุรกิจของกิจการมีวัตถุประสงค์

ในการถือสินทรัพย์ทางการเงินไว้ เพ่ือรับกระแส

เงินสดตามสญัญา 

หลักการดังกล่าวข้างต้นยังสามารถน ามาปฏิบัติได้ 

แม้ว่ากิจการมิได้คาดว่าจะได้รับกระแสเงินสดตาม

สัญญาทั้งหมด (เช่น สินทรัพย์ทางการเงินบาง

รายการมีการด้อยค่าด้านเครดิต ณ วันที่รับรู้ เมื่อ

เร่ิมแรก) 

 

นอกจากน้ี การท าสัญญาการแลกเปล่ียนอัตรา

ดอกเบี้ ยเพ่ือปรับเปล่ียนกระแสเงินสดของกลุ่ม

สนิทรัพย์ทางการเงินของกจิการจะไม่จัดว่าเป็นการ

เปล่ียนรูปแบบการด าเนินธุรกจิของกจิการ 

 

ตวัอย่าง 

 

การวิเคราะห ์
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ตวัอย่าง 

 

การวิเคราะห ์

ตวัอย่างท่ี 3  

รูปแบบการด าเนินธุรกิจของกิจการเป็นการให้

สินเช่ือกับลูกค้า และต่อมากิจการได้ขายเงินให้

สนิเช่ือน้ันให้กบัตัวกลางที่จัดตั้งข้ึนเพ่ือการแปลง

สิ น ท รั พ ย์ เ ป็ น ห ลั ก ท รั พ ย์  (securitisation 

vehicle) จากนั้นตัวกลางจะเป็นผู้ออกตราสาร

เพ่ือขายให้กบัผู้ลงทุนต่อไป 

เน่ืองจากกจิการผู้ให้สนิเช่ือ (originating entity) 

มีอ านาจควบคุมตัวกลาง จึงต้องรวมเอาตัวกลาง

ไว้ในกลุ่มกจิการด้วย  

ตัวกลางเป็นผู้รับกระแสเงินสดตามสัญญาจาก

เงินให้สนิเช่ือดังกล่าว เพ่ือส่งต่อให้กบัผู้ลงทุน 

ในตัวอย่างนี้  สมมุติให้เงินให้สินเช่ือยังคงแสดง

อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมเนื่องจากตัวกลาง

ยังมิได้ตัดรายการเงินให้สนิเช่ือดังกล่าวออกจาก

บัญชี  

ถือว่ากลุ่มกิจการให้สินเช่ือโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

รับกระแสเงินสดตามสญัญาจากเงินให้สนิเช่ือนั้น  

 

อย่างไรกด็ี เน่ืองจากกจิการผู้ขายเงินให้สนิเช่ือ 

มีวัตถุประสงค์ที่จะรับกระแสเงินสดจากกลุ่ม 

เงินให้สินเช่ือดังกล่าวโดยการขายเงินให้สินเช่ือ

ให้กับตัวกลาง ดังนั้ น ในการจัดท างบการเงิน

เฉพาะกิจการของกิจการจะไม่ถือว่ากรณีดังกล่าว

เป็นการบริหารกลุ่มสนิทรัพย์เพ่ือรับกระแสเงินสด

ตามสญัญา  

 

ตวัอย่าง 

 

การวิเคราะห ์
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ตวัอย่าง 

 

การวิเคราะห ์

ตวัอย่างท่ี 4  

สถาบันการเงินถือสินทรัพย์ทางการเงิน เพ่ือให้

เข้าหลักเกณฑ์สภาพคล่องภายใต้ภาวะกดดัน 

(stress case) (เช่น การไหลออกของเงินฝาก

ธนาคาร) กิจการอาจไม่ได้คาดการณ์ว่าจะขาย

สนิทรัพย์เหล่าน้ี เว้นแต่อยู่ภายใต้สถานการณน์ี้  

กิจการติดตามคุณภาพเครดิตของสินทรัพย์ทาง

การเงิน และวัตถุประสงค์ในการบริหารสนิทรัพย์

เพ่ือจัดเก็บกระแสเงินสดตามสัญญา กิจการ

ประเมินผลตอบแทนของสินทรัพย์บนพ้ืนฐาน

ของรายได้ดอกเบี้ ยรับที่เกิดข้ึน และขาดทุนด้าน

เครดิตที่รับรู้ 

อย่างไรกต็าม กิจการต้องติดตามมูลค่ายุติธรรม

ของสนิทรัพย์ทางการเงินจากมุมมองสภาพคล่อง

เพ่ือให้แน่ใจว่าจ านวนเงินที่จะรับรู้  เมื่อกิจการมี

ความต้องการที่จะขายสินทรัพย์ภายใต้ภาวะ

กดดัน (Stress case) จะมีความเพียงพอต่อ

ความต้องการสภาพคล่องของกิจการ บางคร้ัง 

กจิการอาจขายในมูลค่าที่ไม่มีนัยส าคัญเพ่ือแสดง

ให้เหน็ถึงสภาพคล่อง 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบการด าเนินธุรกิจของ

กิจการคือถือสินทรัพย์ทางการเงินเพ่ือรับกระแส

เงินสดตามสญัญา 

การวิเคราะห์ไม่เปล่ียนแปลง แม้ว่าในระหว่างภาวะ

กดดันที่ ผ่านมา กิจการมีการขายที่มีมูลค่าที่มี

นัยส าคัญเพ่ือให้เข้าหลักเกณฑ์สภาพคล่อง ใน

ท านองเดียวกัน กิจกรรมขายที่ เกิดข้ึนอีก ซ่ึงมี

มูล ค่า ไ ม่มีนัยส าคัญที่ ไ ม่ เ ป็นไปตามการถือ

สินทรัพย์ทางการเงินเพ่ือรับกระแสเงินสดตาม

สญัญา 

ในทางกลับกัน ถ้ากิจการถือสินทรัพย์ทางการเงิน

เพ่ือให้เข้าหลักเกณฑ์สภาพคล่องทุกวัน และ

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับความถี่ของ

การขายที่ มูลค่ามีนัยส าคัญ วัตถุประสงค์ของ

รูปแบบการด าเนินธุรกิจของกิจการไม่ได้ถือ

สินทรัพย์ทางการเงินเพ่ือรับกระแสเงินสดตาม

สญัญา 

ในท านองเดียวกัน ถ้ากิจการถูกก าหนดโดย

หน่วยงานก ากับดูแลให้ขายสินทรัพย์ทางการเงิน

อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์มี

สภาพคล่อง และมูลค่าของสินทรัพย์ที่ ขายมี

นัยส าคัญ และรูปแบบการด าเนินธุรกิจของกิจการ

ไม่ได้ถือสนิทรัพย์ทางการเงินเพ่ือรับกระแสเงินสด

ตามสัญญา แม้ ว่า บุคคลที่ สามเป็น ผู้ก าหนด

ข้อก าหนดในการขายสินทรัพย์ทางการเงิน หรือ

กจิกรรมเหล่าน้ันตามดุลยพินิจของกจิการ ซึ่งจะไม่

เกี่ยวข้องกบัการวิเคราะห์ 

 

รูปแบบการด าเนินธุรกิจของกิจการโดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่การรบักระแสเงินสดตามสญัญาและการขาย

สินทรพัยท์างการเงิน 

 

ข4.1.4ก กจิการอาจถือสนิทรัพย์ทางการเงินตามรูปแบบการด าเนินธุรกิจของกิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

รับกระแสเงินสดตามสญัญาและการขายสนิทรัพย์ทางการเงิน ในรูปแบบการด าเนินธุรกิจของกิจการนี้  

ผู้บริหารส าคัญของกิจการได้ตัดสินใจว่าการรับกระแสเงินสดตามสัญญาและการขายสินทรัพย์ทาง

การเงินที่ท  ารวมกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การด าเนินธุรกิจของกิจการมีหลายวัตถุประสงค์ที่อาจ
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สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินธุรกิจ เช่น วัตถุประสงค์ของรูปแบบการด าเนินธุรกิจของกิจการอาจ

ท าเพ่ือบริหารความต้องการสภาพคล่องทุกวัน เพ่ือด ารงอตัราผลตอบแทนด้านดอกเบี้ย หรือเพ่ือจับคู่

ระหว่างระยะเวลาของสนิทรัพย์ทางการเงินกับระยะเวลาของภาระหน้ีสนิที่ใช้สนิทรัพย์เหล่าน้ันในการ

จัดหาเงินทุน การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่าน้ี กิจการจะรับกระแสเงินสดตามสัญญาและขาย

สนิทรัพย์ทางการเงิน 

ข4.1.4ข  เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบการด าเนินธุรกิจของกิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถือสินทรัพย์ทางการเงิน

โดยการรับกระแสเงินสดตามสญัญา รูปแบบการด าเนินธุรกิจน้ีโดยทั่วไปจะมีความถี่ในการขายและมี

การขายที่มีมูลค่าสงู เน่ืองจากการขายสนิทรัพย์ทางการเงินมีความส าคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

รูปแบบการด าเนินธุรกิจของกิจการ ไม่ใช่การเกิดขึ้ นโดยเหตุบังเอิญ อย่างไรกต็ามไม่มีการก าหนด

ระดับความถี่หรือมูลค่าการขายที่ต้องเกิดข้ึนภายใต้การด าเนินธุรกิจของกิจการนี้  เพราะทั้งการรับ

กระแสเงินสดตามสญัญาและการขายสนิทรัพย์ทางการเงินนั้นน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์การด าเนิน

ธุรกจิของกจิการ 

ข4.1.4ค  ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างของเหตุการณ์เมื่อรูปแบบการด าเนินธุรกิจของกิจการอาจจะบรรลุ

วัตถุประสงค์โดยทั้งจากการรับกระแสเงินสดตามสญัญาและการขายสนิทรัพย์ทางการเงิน โดยตัวอย่าง

นี้มิได้ครอบคลุมเหตุการณ์ในทุกกรณี  นอกเหนือจากนั้นตัวอย่างนี้ ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะอธิบายทุก

ปัจจัยที่อาจเกี่ยวข้องกับการประเมินของรูปแบบการด าเนินธุรกิจของกิจการ และไม่ได้ระบุปัจจัย

ส าคัญที่เกี่ยวข้อง 

 

ตวัอย่าง 

 

การวิเคราะห ์
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ตวัอย่าง 

 

การวิเคราะห ์

ตวัอย่างท่ี 5 

กิจการคาดการณ์ว่าจะมีรายจ่ายฝ่ายทุนในช่วงสอง

สามปีนี้  กจิการมีการลงทุนระยะสั้นในส่วนเกินเงินสด

และสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวดังนั้นกิจการ

สามารถหาเงินทุนได้เมื่อมีความจ าเป็น สนิทรัพย์ทาง

การเงินจ านวนมากมีอายุตามสัญญาที่ เกินกว่า

ระยะเวลาลงทุนที่กจิการคาดการณไ์ว้ 

กิจการจะถือสินทรัพย์ทางการเงินเพ่ือรอเรียกเก็บ

กระแสเงินสดตามสญัญา และเมื่อมีโอกาส กิจการจะ

ขายสนิทรัพย์ทางการเงิน เพ่ือลงทุนใหม่ในสนิทรัพย์

ทางการเงินทใีห้ผลตอบแทนสงูกว่า 

ผู้จัดการรับผิดชอบกลุ่มสินทรัพย์ที่มีการชดเชยซึ่ง

ข้ึนอ ยู่กับผลตอบแทนโดยรวมที่ เกิดจากก ลุ่ม

สนิทรัพย์น้ัน 

  

 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบการด าเนินธุรกิจของกิจการ

อาจจะบรรลุวัตถุประสงค์โดยทั้งการรับกระแสเงินสด

ตามสญัญาและการขายสนิทรัพย์ทางการเงิน กิจการ

จะตัดสนิใจตามหลักเกณฑ์อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น

การรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือการขาย

สนิทรัพย์ทางการเงินที่จะได้รับผลตอบแทนสงูสดุใน

กลุ่มสินทรัพย์จนกว่าจะมีความต้องการในเงินสดที่

ลงทุนไป 

ในทางกลับกัน กิจการพิจารณากระแสเงินสดจ่ายใน 

5 ปีข้างหน้าเพ่ือหาแหล่งเงินทุนส าหรับรายจ่ายฝ่าย

ทุน และลงทุนส่วนเกินเงินสดในสินทรัพย์ทาง

การเงินระยะสั้น เมื่อเงินลงทุนครบก าหนด กิจการ

อาจน าเงินไปลงทุนใหม่ในสนิทรัพย์ทางการเงินระยะ

สั้นตัวใหม่ กิจการยังคงใช้กลยุทธ์นี้ จนกระทั่งได้

เงินทุนตามที่ต้องการ โดยกิจการอาจใช้เงินที่ได้รับ

จากสินทรัพย์ทางการเงินที่ครบก าหนดเพ่ือรายจ่าย

ฝ่ายทุน การขายที่มูลค่าไม่มีนัยส าคัญซึ่ งเกิดก่อน

ครบก าหนด (ถ้าความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ได้เพ่ิมขึ้น) 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบการด าเนินธุรกิจของกิจการ

ที่ขัดแย้งน้ีเพ่ือที่จะถือสินทรัพย์ทางการเงินเพ่ือรับ

กระแสเงินสดตามสญัญา 

 

 

ตวัอย่าง 

 

การวิเคราะห ์
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ตวัอย่าง 

 

การวิเคราะห ์

ตวัอย่างท่ี 6 

สถาบันการเงินถือสินทรัพย์ทางการเงินเพ่ือให้บรรลุ

ความต้องการสภาพคล่องในแต่ละวัน กิจการมองหา

การลดต้นทุนในการจัดการความต้องการสภาพคล่อง 

และการจัดการผลตอบแทนของกลุ่มสินทรัพย์อย่าง

ต่อเนื่อง ผลตอบแทนเหล่าน้ันประกอบด้วยการรอเรียก

เก็บกระแสเงินสดตามสัญญา ตลอดจนผลก าไรและ

ขาดทุนจากการขายสนิทรัพย์ทางการเงิน 

ดังนั้นกิจการถือสินทรัพย์ทางการเงินเพ่ือรอเรียกเกบ็

กระแสเงินสดตามสัญญาและขายสินทรัพย์ทางการเงิน

เ พ่ือลง ทุนใหม่ ในสินท รัพ ย์ทางการ เงินที่ ไ ด้ รับ

ผลตอบแทนที่สงูกว่า หรือเพ่ือให้เข้ากับระยะเวลาของ

หนี้ สินได้ดีกว่า ในอดีตกลยุทธ์น้ีมีผลท าให้ความถี่ใน

กิจกรรมขายเพ่ิมขึ้น และการขายเหล่านั้นมีมูลค่าอย่าง

มีนัยส าคัญ คาดว่ากิจกรรมนี้ จะกระท าอย่างต่อเนื่องใน

อนาคต 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบการด าเนินธุรกิจของ

กิจการคือการบริหารผลตอบแทนของกลุ่ ม

สินทรัพย์ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดเพ่ือให้ตรงตาม

ความต้องการสภาพคล่องในแต่ละวัน และกิจการ

บรรลุวัตถุประสงค์ โดยรอเรียกเกบ็กระแสเงินสด

ตามสญัญา และขายสนิทรัพย์ทางการเงิน ในอีกนัย

หนึ่งการรอเรียกเกบ็กระแสเงินสดตามสญัญา และ

การขายสินทรัพย์ทางการเงินจะท าร่วมกันเพ่ือ

บรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบการด าเนินธุรกจิของ

กจิการ 

 

 

 

 

ตวัอย่าง 

 

การวิเคราะห ์

ตวัอย่างท่ี 7 

ผู้รับประกนั ถือสนิทรัพย์ทางการเงินเพ่ือจ่ายหนี้ สนิตาม

สญัญาประกันภัย ผู้รับประกันใช้เงินที่ได้รับกระแสเงิน

สดตามสญัญาจากสนิทรัพย์ทางการเงินเพ่ือช าระหนี้ สิน

ตามสัญญาประกันภัยเมื่อถึงก าหนดช าระ เพ่ือให้แน่ใจ

ว่ากระแสเงินสดตามสัญญาจากสินทรัพย์ทางการเงิน

เพียงพอที่จะช าระหนี้ สินเหล่านั้น ผู้รับประกันรับรอง

การซ้ือและการขายที่มีนัยส าคัญโดยทั่วไป เพ่ือปรับ

สมดุลในกลุ่มสินทรัพย์ และเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการกระแสเงินสดเมื่อมีความจ าเป็นต้องใช้ 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบการด าเนินธุรกิจของ

กิจการคือจัดหาเงินทุนเพ่ือจ่ายหนี้ สินตามสัญญา

ประกนัภัย เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์นี้  กิจการจัดเกบ็

กระแสเงินสดตามสญัญาเมื่อครบก าหนด และขาย

สินทรัพย์ทางการเงินเพ่ือคงไว้ซึ่งกลุ่มสินทรัพย์ที่

ต้องการ ดังนั้นทั้งการจัดเก็บกระแสเงินสดตาม

สัญญา และการขายสินทรัพย์ทางการเงินถูกท า

ร่วมกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบการ

ด าเนินธุรกจิของกจิการ 

 

รูปแบบการด าเนินธุรกิจแบบอืน่ๆ 
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ข4.1.5  สินทรัพย์ทางการเงินถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ถ้าสินทรัพย์ทางการเงิน

เหล่าน้ีไม่ได้ถูกถือภายใต้รูปแบบการด าเนินธุรกจิของกจิการซ่ึงมีวัตถุประสงค์ที่จะถือสนิทรัพย์เพ่ือรับ

กระแสเงินสดตามสญัญา หรือภายใต้รูปแบบการด าเนินธุรกิจของกิจการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรลุ

ทั้งการรับกระแสเงินสดตามสัญญาและขายสินทรัพย์ทางการเงิน (ดูย่อหน้าที่ 5.7.5) รูปแบบการ

ด าเนินธุรกิจหนึ่งส่งผลให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนคือกิจการที่บริหารจัดการ

สนิทรัพย์ทางการเงินด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือรับรู้กระแสเงินสดผ่านการขายสนิทรัพย์ การตัดสนิใจของ

กจิการขึ้นอยู่กบัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์และการบริหารสนิทรัพย์เพ่ือรับรู้ มูลค่ายุติธรรม ในกรณีนี้

วัตถุประสงค์ของกจิการโดยทั่วไปจะมีการซื้ อและขายสนิทรัพย์ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ากิจการ

จะรับกระแสเงินสดตามสญัญาในขณะที่ถือสนิทรัพย์ทางการเงิน วัตถุประสงค์ของรูปแบบการด าเนิน

ธุรกจิของกจิการดังกล่าวยังไม่บรรลุโดยการรับกระแสเงินสดตามสญัญาและขายสนิทรัพย์ทางการเงิน 

เนื่องจากการรับกระแสเงินสดตามสัญญานั้นไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบการด าเนินธุรกิจ

นอกจากเกดิขึ้นโดยบังเอญิ 

ข4.1.6ก กลุ่มสนิทรัพย์ทางการเงินที่กจิการบริหารและประเมินผลงานด้วยการประเมินมูลค่ายุติธรรม (ตามที่ 

ระบุในย่อหน้าที่ 4.2.2.2) ไม่ถูกจัดว่าเป็นสนิทรัพย์ทางการเงินที่ถือครองไว้เพ่ือรับกระแสเงินสดตาม

สัญญา หรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือครองไว้เพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพ่ือขาย

สินทรัพย์ทางการเงิน กิจการมุ่งเน้นที่ข้อมูลมูลค่ายุติธรรมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือประเมินผล

สนิทรัพย์ และเพ่ือการตัดสินใจ นอกจากนี้ กลุ่มสนิทรัพย์ทางการเงินที่เข้านิยามการถือเพ่ือค้า จะไม่

ถือว่าเป็นการถือเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญาหรือถือเพ่ือขายสนิทรัพย์ทางการเงิน ส าหรับกลุ่ม

สนิทรัพย์เหล่าน้ี การรับกระแสเงินสดตามสญัญาเกดิขึ้นโดยบังเอญิเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบ

การด าเนินธุรกจิของกจิการ ดังนั้นกลุ่มสนิทรัพย์ทางการเงินเหล่าน้ีต้องถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 

กระแสเงินสดตามสญัญาซ่ึงเป็นการจ่ายช าระเงินตน้และดอกเบ้ียของเงินตน้คงคา้งเท่านั้น  

 

ข4.1.7   ย่อหน้าที่ 4.1.1.2 ก าหนดให้กิจการจัดประเภทสนิทรัพย์ทางการเงินบนพ้ืนฐานของลักษณะกระแส

เงินสดตามสัญญา ถ้าสินทรัพย์ทางการเงินเกิดขึ้ นภายใต้รูปแบบการด าเนินธุรกิจของกิจการที่มี

วัตถุประสงค์ที่จะถือสินทรัพย์เพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือภายใต้รูปแบบการด าเนินธุรกิจ

ของกจิการที่มีวัตถุประสงค์ทั้งที่จะถือสนิทรัพย์เพ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญาและขายสนิทรัพย์ทาง

การเงิน ถ้าไม่ได้ถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 4.1.5 ในการกระท าเช่นนั้น เงื่อนไขในย่อหน้าที่ 4.1.2.2 

และ4.1.2ก.2 ก าหนดให้กิจการพิจารณาว่ากระแสเงินสดตามสัญญาของสนิทรัพย์เป็นการจ่ายช าระ

เงินต้นและดอกเบี้ยของเงินต้นคงค้าง 

ข4.1.7ก  กระแสเงินสดตามสญัญาเป็นการจ่ายช าระเฉพาะเงินต้นและดอกเบี้ ยของเงินต้นคงค้างที่เป็นไปตาม

การให้กู้ยืมโดยทั่วไป ในการให้กู้ยืมโดยทั่วไปนี้  สิ่งตอบแทนจากมูลค่าของเงินตามเวลา (ดูย่อหน้าที่ 

ข4.1.9ก ถึง ข4.1.9จ) และความเสี่ยงด้านเครดิตนั้นโดยทั่วไปถือเป็นส่วนประกอบที่มีนัยส าคัญของ

ดอกเบี้ ย อย่างไรกต็ามในการให้กู้ยืมนี้  ดอกเบี้ ยอาจรวมถึงสิ่งตอบแทนจากความเสี่ยงในการกู้ยืม

โดยทั่วไปด้านอื่นๆ (เช่น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง) และต้นทุน (เช่น ต้นทุนการบริหาร) ที่



ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9  เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่าน้ันและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

       97 

               

 

เกี่ยวข้องกับการถือสินทรัพย์ทางการเงินในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้  ดอกเบี้ ย

สามารถรวมถึงอตัราก าไรข้ันต้นที่เป็นไปตามการให้กู้ยืมโดยทั่วไป ในภาวะเศรษฐกิจรุนแรง ดอกเบี้ ย

อาจติดลบ เช่น ถ้าผู้ถือสนิทรัพย์ทางการเงินจ่ายเงินในการฝากเงินอย่างชัดเจนหรือไม่ชัดเจนส าหรับ

ช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง (และค่าธรรมเนียมเหล่านั้นมีมูลค่ามากกว่าสิ่งตอบแทนที่ผู้ถือได้รับ

จากมูลค่าของเงินตามเวลา ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงของการกู้ยืมขั้นพ้ืนฐานด้านอื่น และ

ต้นทุน) อย่างไรก็ตามระยะเวลาตามสัญญานั้นแสดงให้เห็นถึงฐานะเปิดต่อความเสี่ยง หรือการ

เปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดตามสญัญาที่ไม่สัมพันธ์กับการให้กู้ยืมโดยทั่วไป เช่น การเปล่ียนแปลง

ในราคาหุ้นสามัญ หรือราคาสนิค้าไม่ได้ท าให้กระแสเงินสดตามสญัญาที่จ่ายช าระเงินต้นและดอกเบี้ ย

ของเงินต้นคงค้างเพ่ิมขึ้น การออกหรือการซื้ อสนิทรัพย์ทางการเงินสามารถเป็นการให้กู้ยืมโดยทั่วไป

โดยไม่ได้ค านึงถึงรูปแบบตามกฎหมาย 

ข4.1.7ข  ตามย่อหน้าที่4.1.3.1 เงินต้นคือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก 

อย่างไรกต็ามจ านวนเงินต้นอาจเปล่ียนแปลงได้ตลอดอายุของสนิทรัพย์ทางการเงิน (เช่น ถ้ามีการจ่าย

ช าระคืนเงินต้น) 

ข4.1.8  กจิการต้องประเมินว่ากระแสเงินสดตามสญัญานั้นเป็นการจ่ายช าระเงินต้นและดอกเบี้ ยของเงินต้นคง

ค้างเท่านั้นหรือไม่ ทั้งนี้  การจ่ายช าระเงินต้นและดอกเบี้ ยดังกล่าวต้องเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงิน

ของสนิทรัพย์ทางการเงินด้วย 

ข4.1.9     การปรับมูลค่าทางการเงิน คือ ลักษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสนิทรัพย์ทางการเงินบาง

ประเภท โดยการปรับมูลค่าทางการเงินจะเพ่ิมความผันผวนของกระแสเงินสดตามสญัญา ซึ่งส่งผลให้

กระแสเงินสดตามสญัญาไม่มีลักษณะเชิงเศรษฐกิจของดอกเบี้ ย ตัวอย่างของสนิทรัพย์ทางการเงินที่มี

ลักษณะของการปรับมูลค่าทางการเงิน เช่น สัญญาสิทธิที่จะซ้ือจะขาย สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า และ 

สญัญาแลกเปล่ียนในอนาคต เป็นต้น ดังน้ัน สัญญาประเภทดังกล่าวจึงไม่เข้าเงื่อนไขตามย่อหน้าที่ 

4.1.2.2 และ 4.1.2ก.2 และไม่สามารถวัดมูลค่าในภายหลังราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 

สิ่ งตอบแทนส าหรบัมลูค่าของเงินตามเวลา 

 

ข4.1.9ก  มูลค่าของเงินตามเวลาเป็นองค์ประกอบของดอกเบี้ ยที่เป็นสิ่งตอบแทนส าหรับระยะเวลาที่ผ่านไป

เท่านั้น นั่นคือ องค์ประกอบของมูลค่าของเงินตามเวลาไม่ได้ให้สิ่งตอบแทนส าหรับความเสี่ยงอื่นหรือ

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการถือสินทรัพย์ทางการเงิน ในการประเมินว่าองค์ประกอบนั้นให้สิ่งตอบแทน

เฉพาะระยะเวลาที่ผ่านไปหรือไม่ กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตรา

แลกเปล่ียนและช่วงเวลาที่ดอกเบี้ยถูกก าหนด 

ข4.1.9ข  อย่างไรกต็าม ในบางกรณีองค์ประกอบของมูลค่าของเงินตามเวลาอาจถูกเปล่ียนแปลง (นั่นคือไม่

สมบูรณ์) เช่น ถ้าอัตราดอกเบี้ ยของสนิทรัพย์ทางการเงินถูกเปล่ียนใหม่เป็นระยะ แต่ความถี่ของการ

เปล่ียนนั้นไม่สมัพันธ์กับระยะเวลาของอัตราดอกเบี้ ย (เช่น อัตราดอกเบี้ ยส าหรับระยะเวลา 1 ปี ถูก

เปล่ียนใหม่ทุกเดือน ซึ่งเป็นอัตราหน่ึงปี) หรือถ้าอัตราดอกเบี้ ยของสินทรัพย์ทางการเงินถูกเปล่ียน

ใหม่เป็นระยะเป็นอัตราดอกเบี้ ยโดยเฉล่ียระหว่างอัตราดอกเบี้ ยระยะสั้นและระยะยาว ในกรณีนี้  
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กจิการต้องประเมินการเปล่ียนแปลงเพ่ือตัดสนิใจว่ากระแสเงินสดตามสญัญาแสดงถึงการจ่ายช าระเงิน

ต้นและดอกเบี้ ยของเงินต้นคงค้างหรือไม่ ในบางสถานการณ์ กิจการอาจจะประเมินโดยท าการ

ประเมินแบบเชิงคุณภาพในองค์ประกอบของมูลค่าของเงินตามเวลา ในทางกลับกนั อาจมีความจ าเป็น

ที่ต้องท าการประเมินเชิงปริมาณด้วย 

ข4.1.9ค  เมื่อประเมินการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของมูลค่าของเงินตามเวลา มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณา

ความแตกต่างของกระแสเงินสดตามสญัญา (ไม่คิดลด) และกระแสเงินสด (ไม่คิดลด) ที่อาจเกิดขึ้ น 

ถ้าองค์ประกอบของมูลค่าของเงินตามเวลาไม่ได้ถูกเปล่ียนแปลง (ตัววัดกระแสเงินสด) เช่น ถ้า

สนิทรัพย์ทางการเงินภายใต้การประเมินประกอบด้วยอตัราดอกเบี้ยผันแปรที่เปล่ียนแปลงทุกเดือนไป

เป็นอัตราดอกเบี้ ยหนึ่งปี กิจการต้องเปรียบเทยีบสนิทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวกับเคร่ืองมือทางการ

เงินที่มีเง่ือนไขสญัญา และความเสี่ยงด้านเครดิตที่เหมือนกันยกเว้นอัตราดอกเบี้ ยที่เปล่ียนแปลงจาก

รายเดือนเป็นอัตราดอกเบี้ ยหน่ึงเดือน ถ้าการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของมูลค่าของเงินตามเวลามี

ผลกับกระแสเงินสด (ไม่คิดลด) ตามสญัญาซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากตัววัดกระแสเงิน

สด สนิทรัพย์ทางการเงินไม่เข้าข่ายตามเงื่อนไขในย่อหน้าที่ 4.1.2.2 และ 4.1.2ก.2 ในการพิจารณานี้  

กจิการต้องพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของมูลค่าของเงินตามเวลาในแต่ละ

รอบระยะเวลารายงาน และการเปล่ียนแปลงที่สะสมตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน เหตุผล

ส าหรับการก าหนดอัตราดอกเบี้ ยไปในทางนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ หากมีความชัดเจนจากการ

วิเคราะห์เพียงเล็กน้อย หรือไม่มีการวิเคราะห์ แม้ว่ากระแสเงินสดตามสัญญา(ไม่คิดลด) ของ

สนิทรัพย์ทางการเงินภายใต้การประเมินอาจจะ (หรือ อาจไม่) มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากตัว

วัดกระแสเงินสด (ไม่คิดลด) กจิการต้องท าการประเมินในรายละเอยีด 

ข4.1.9ง  เมื่อประเมินการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของมูลค่าของเงินตามเวลา กิจการต้องพิจารณาปัจจัยที่มี

ผลกระทบต่อกระแสเงินสดตามสญัญาในอนาคต เช่น ถ้ากิจการประเมินหุ้นกู้ที่มีระยะเวลา 5 ปี และ

อตัราดอกเบี้ยผันแปรซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงทุก 6 เดือนเป็นอตัราดอกเบี้ ย 5 ปี กิจการไม่สามารถสรุป

ได้ว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายช าระเฉพาะเงินต้นและดอกเบี้ ยจากเงินต้นคงค้าง เพราะ

แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ ย ณ ช่วงเวลาที่ประเมินมีความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ ย 5 ปี และ

อตัราดอกเบี้ย 6 เดือนไม่มีนัยส าคัญ กิจการจะต้องพิจารณาความสมัพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ ย 5 ปี 

และอัตราดอกเบี้ ย 6 เดือนที่สามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดอายุของเคร่ืองมือแทน ดังนั้นกระแสเงิน

สดตามสญัญา (ไม่คิดลด) ตลอดอายุสญัญาของตราสารอาจจะแตกต่างจากตัววัดกระแสเงินสด (ไม่

คิดลด) อย่างไรกต็าม กจิการต้องพิจารณาเฉพาะสถานการณ์ที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล แทนที่จะ

พิจารณาทุกสถานการณ์ที่เป็นไปได้ ถ้ากิจการสรุปว่ากระแสเงินสดตามสัญญา(ไม่คิดลด) อาจมีผล

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากตัววัดกระแสเงินสด (ไม่คิดลด) สนิทรัพย์ทางการเงินไม่เข้าเงื่อนไขในย่อ

หน้าที่ 4.1.2.2 และ 4.1.2ก.2 และดังนั้นไม่สามารถวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

ข4.1.9จ  ในบางประเทศ รัฐบาลหรือหน่วยงานก ากับดูแลก าหนดอัตราดอกเบี้ ย เช่น หลักเกณฑ์อัตราดอกเบี้ ย

ของรัฐบาลอาจเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค หรืออาจเพ่ือส่งเสริมกิจการในการลงทุน

โดยเฉพาะในภาคเศรษฐกิจ ในบางกรณีวัตถุประสงค์ขององค์ประกอบของมูลค่าของเงินตามเวลา

ไม่ได้เพ่ือให้สิ่งตอบแทนส าหรับระยะเวลาที่ผ่านไปเพียงอย่างเดียว อย่างไรกต็าม แม้จะมีภาคผนวก
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ย่อหน้าที่ ข4.1.9ก ถึง ข4.1.9ง อตัราดอกเบี้ ยที่ถูกก าหนดจะพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบมูลค่าของ

เงินตามเวลาส าหรับวัตถุประสงค์ในการใช้เงื่อนไขในย่อหน้าที่ 4.1.2.2 และ 4.1.2ก.2 ถ้าอัตรา

ดอกเบี้ ยที่ถูกก าหนดให้สิ่งตอบแทนที่สม ่าเสมอกับระยะเวลาที่ผ่านไปและไม่ได้ท าให้เกิดความเสี่ยง

หรือการเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดตามสญัญาที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดการให้กู้ยืมโดยทั่วไป 

 

เงือ่นไขในสญัญามีการเปลีย่นแปลงระยะเวลา หรือจ านวนเงินของกระแสเงินสดตามสญัญา 

 

ข4.1.10  ถ้าสินทรัพย์ทางการเงินประกอบด้วยเงื่อนไขในสัญญาที่สามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลา หรือจ านวน

เงินของกระแสเงินสดตามสัญญา เช่น ถ้าสินทรัพย์สามารถได้รับช าระก่อนวันครบก าหนด หรือ

สามารถขยายระยะเวลาได้) กิจการต้องพิจารณาว่ากระแสเงินสดตามสญัญาสามารถเกิดขึ้ นได้ตลอด

อายุของตราสาร เน่ืองจากเงื่อนไขในสญัญาน้ันเป็นการจ่ายช าระเฉพาะเงินต้นและดอกเบี้ ยของเงินต้น

คงค้าง ในการพิจารณากจิการต้องประเมินว่ากระแสเงินสดตามสญัญาที่สามารถเกิดขึ้ นได้ทั้งก่อนและ

หลังการเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา กิจการอาจต้องการประเมินลักษณะของเหตุการณ์ที่

อาจเกิดข้ึน (เช่น สิ่งกระตุ้น) ที่อาจเปล่ียนระยะเวลาหรือจ านวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญา 

ในขณะที่ลักษณะของเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนน้ันไม่ได้เป็นปัจจัยที่ก าหนดในการประเมินว่ากระแสเงิน

สดตามสัญญาเป็นการจ่ายช าระเฉพาะเงินต้นและดอกเบี้ ย แต่อาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งช้ีได้ เช่น 

เปรียบเทยีบระหว่างเคร่ืองมือทางการเงินที่อตัราดอกเบี้ ยที่ถูกเปล่ียนให้เป็นอัตราที่สงูขึ้ น ถ้าลูกค้าไม่

จ่ายช าระเคร่ืองมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ ยที่ก าหนดไว้ในอัตราที่สงูข้ึนเมื่อดัชนีตราสารทุนที่ระบุ

ถึงระดับที่ก าหนดไว้ กรณีน้ีคล้ายกับกรณีที่กล่าวไว้ก่อนหน้าน้ีว่ากระแสเงินสดตามสญัญาตลอดอายุ

ของตราสารจะถูกจ่ายช าระเงินต้นและดอกเบี้ ยของเงินต้นคงค้าง เพราะความสมัพันธ์ระหว่างการจ่าย

ช าระที่ไม่ตรงตามก าหนด และการเพ่ิมข้ึนในความเสี่ยงด้านเครดิต (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข4.1.18) 

ข4.1.11  ตัวอย่างต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างของเง่ือนไขในสญัญาที่มีผลต่อกระแสเงินสดที่จ่ายช าระเฉพาะเงินต้นและ

ดอกเบี้ยของเงินต้นคงค้าง 

ข4.1.11.1 อัตราดอกเบี้ ยผันแปรประกอบด้วยสิ่งตอบแทนส าหรับมูลค่าของเงินตามเวลา ความ

เสี่ยงด้านเครดิตที่สมัพันธ์กับจ านวนเงินต้นคงเหลือระหว่างช่วงระยะเวลาหนึ่ง (สิ่งตอบ

แทนส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิตอาจพิจารณา ณ วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรกเท่านั้น และ

อาจจะก าหนดไว้คงที่) และความเสี่ยงการกู้ยืมขั้นพ้ืนฐาน และต้นทุน ตลอดจนก าไร

ขั้นต้น 

ข4.1.11.2   เงื่อนไขในสัญญาที่อนุญาตให้ผู้ออกตราสาร (เช่น ลูกหนี้ ) จ่ายช าระตราสารหนี้  หรือ

อนุญาตให้ผู้ถือตราสาร (เช่น เจ้าหนี้ ) คืนตราสารหนี้ แก่ผู้ออกตราสารก่อนครบก าหนด 

และการช าระเงินก่อนครบก าหนดแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงจ านวนเงินของเงินต้นและ

ดอกเบี้ ยของเงินต้นคงค้าง ซึ่ งอาจรวมถึงการชดเชยเพ่ิมเติมในจ านวนเงินที่

สมเหตุสมผลส าหรับการยกเลิกสญัญาก่อนก าหนด 

ข4.1.11.3   เงื่อนไขในสญัญาที่อนุญาตให้ผู้ออกตราสารหรือผู้ถือตราสารขยายเงื่อนไขในสญัญาของ

ตราสารหนี้  (เช่น สทิธเิลือกขยายระยะเวลา) และเงื่อนไขของสทิธิเลือกขยายระยะเวลามี

ผลให้กระแสเงินสดตามสญัญาในช่วงของการขยายระยะเวลาจ่ายช าระเฉพาะเงินต้น และ
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ดอกเบี้ยของเงินต้นคงค้าง ซึ่งอาจรวมถึงเงินชดเชยเพ่ิมเติมในจ านวนเงินที่สมเหตุสมผล

ส าหรับการขยายสญัญา 

ข4.1.12  แม้ว่าพิจารณาตามภาคผนวกย่อหน้าที่ ข4.1.10 สินทรัพย์ทางการเงินอาจเข้าเงื่อนไขในย่อหน้าที่ 

4.1.2.2 และ 4.1.2ก.2 แต่ไม่ได้ท าเฉพาะที่มีผลในเงื่อนไขในสญัญาที่อนุญาต (หรือก าหนด) ผู้ออก

ตราสารจ่ายช าระคืนตราสารหนี้ ล่วงหน้า หรืออนุญาต (หรือก าหนด) ผู้ถือตราสารคืนตราสารหนี้

กลับไปยังผู้ออกตราสารก่อนครบก าหนดได้ โดยให้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (ต้องเข้าเงื่อนไขในย่อหน้าที่ 4.1.2.1 หรือ 4.1.2ก.1) ถ้า  

ข4.1.12.1  กิจการซื้ อหรือออกสินทรัพย์ทางการเงินในราคาส่วนเกินหรือส่วนลดจากจ านวนเงิน

ตามที่ปรากฎในสญัญา 

ข4.1.12.2   จ านวนเงินที่ช าระเงินก่อนครบก าหนดแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงจ านวนเงินที่ปรากฎ

ตามสัญญา และดอกเบี้ ยค้างจ่ายตามสัญญา (แต่ยังไม่ช าระ) ซึ่งอาจรวมเงินชดเชย

เพ่ิมเติมในจ านวนเงินที่สมเหตุสมผลส าหรับการยกเลิกสญัญาก่อนก าหนด 

ข4.1.12.3  เมื่อกิจการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินเมื่อเร่ิมแรก มูลค่ายุติธรรมของการช าระเงิน ก่อน

ครบก าหนดไม่มีนัยส าคัญ 

ข4.1.13  ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างของกระแสเงินสดตามสัญญาที่จ่ายช าระเฉพาะเงินต้น และดอกเบี้ ยของ

เงินต้นคงค้าง โดยตัวอย่างดังต่อไปนี้มิได้ครอบคลุมเหตุการณใ์นทุกกรณ ี

 

ตราสาร  

 

การวิเคราะห ์
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ตราสาร  

 

การวิเคราะห ์

ตราสาร ก 

ตราสาร ก เป็นหุ้นกู้ที่มีวันครบก าหนด

ระบุไว้ การจ่ายช าระเงินต้นและดอกเบี้ ย

ของเงินต้นคงค้างอ้างอิงกับดัชนีเงินเฟ้อ

บนสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของตราสาร

ที่ออก ทั้งนี้ การอ้างอิงกับเงินเฟ้อไม่มี

ลักษณะเป็นการปรับมูลค่าทางการเงิน

และเงินต้นได้รับการคุ้มครอง 

กระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายช าระเงินต้นและ

ดอกเบี้ ยของเงินต้นคงค้างเท่านั้น การอ้างอิงการจ่ายเงิน

ต้นและดอกเบี้ ยของเงินต้นคงค้างกับดัชนีเงินเฟ้อซึ่งไม่มี

ลักษณะเป็นการปรับมูลค่าทางการเงินถือเป็นการปรับ

มูลค่าของเงินตามเวลาให้เป็นปัจจุบัน หรือกล่าวอีกนัย

หนึ่งคือ การท าให้อตัราดอกเบี้ยของตราสารสะท้อนอัตรา

ดอก เบี้ ยที่ แ ท้ จ ริ ง  ดั ง น้ั น  ดอก เบี้ ยที่ จ่ า ยจึ ง เ ป็ น

ผลตอบแทนส าหรับมูลค่าของเงินตามเวลาของเงินต้นคง

ค้าง 

อย่างไรกด็ี หากการจ่ายดอกเบี้ ยสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น 

เช่น ผลการด าเนินงานของลูกหนี้  (เช่น รายได้สุทธิของ

ลูกหนี้ ) หรือดัชนีตราสารทุน ให้ถือว่ากระแสเงินสดตาม

สัญญานั้นมิใช่การจ่ายช าระเงินต้นและดอกเบี้ ยของเงิน

ต้นคงค้าง (ถ้าดัชนีช้ีวัดของผลการะด าเนินงานของลูกหนี้

ไม่มีผลต่อการปรับปรุงเฉพาะการชดเชยให้กับผู้ถือตรา

สารส าหรับการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของ

ตราสาร ดังนั้นกระแสเงินสดตามสญัญาเป็นการจ่ายช าระ

เฉพาะเงินต้นและดอกเบี้ ยของเงินต้นคงค้าง) เนื่องจาก

กระแสเงินสดตามสญัญาสะท้อนให้เห็นผลตอบแทนที่ไม่

เป็นไปตามการกู้ยืมโดยทั่วไป (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข

4.1.7ก) 

 

 

 

ตราสาร  

 

การวิเคราะห ์
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ตราสาร  

 

การวิเคราะห ์

ตราสาร ข 

ตราสาร ข เป็นตราสารที่มีการจ่ายอัตรา

ดอกเบี้ ยผันแปรและมีวันครบก าหนด

ระบุไ ว้  โดย ผู้ กู้สามารถเลือกอัตรา

ดอกเบี้ ยตลาดได้อย่างต่อเนื่อง เช่น ณ 

วันที่ปรับอัตราดอกเบี้ ยแต่ละคร้ัง ผู้กู้

สามารถ เลือก จ่ายดอกเบี้ ย  LIBOR 

ส าหรับระยะเวลา 3 เดือนในช่วงเวลา 3 

เดือน หรือจ่ายดอกเบี้ ย LIBOR ส าหรับ

ระยะเวลา1 เดือนในช่วงเวลา 1 เดือนได้ 

กระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายช าระเงินต้นและ

ดอกเบี้ ยของเงินต้นคงค้างเท่าน้ัน หากดอกเบี้ ยที่ จ่าย

ตลอดอายุสญัญาของตราสารสะท้อนผลตอบแทนส าหรับ

มูลค่าเงินตามระยะเวลา ส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิตที่

สัมพันธ์กับตราสาร และส าหรับความเสี่ยงด้านการกู้ยืม

อื่นๆ และต้นทุน ตลอดจนก าไรขั้นต้น (ดูภาคผนวกย่อ

หน้าที่  ข4.1.7ก) การป รับอัตราดอกเบี้ ย  LIBOR 

ระหว่างอายุของตราสารจะไม่ส่งผลให้ตราสารนั้นไม่

เป็นไปตามข้อก าหนดข้างต้น  

อย่างไรกด็ี หากผู้กู้สามารถเลือกจ่ายดอกเบี้ ย LIBOR 

ส าหรับระยะเวลา 1 เดือนส าหรับช่วงเวลา 3 เดือน อัตรา

ดอกเบี้ ยถูกปรับความถี่ที่ไม่สัมพันธ์กับระยะเวลาของ

อตัราดอกเบี้ย ดังนั้นองค์ประกอบของมูลค่าเงินตามเวลา

จะถูกเปล่ียนแปลง ในท านองเดียวกัน ถ้าตราสารมีอัตรา

ดอกเบี้ ยตามสัญญาที่ อ้างอิงจากช่วงเวลาที่ เกินกว่า

ระยะเวลาคงเหลือของตราสาร (เช่น ถ้าตราสารที่มี

ระยะเวลาครบก าหนดภายใน 5 ปี จ่ายดอกเบี้ ยผันแปรที่

ถูกปรับตามช่วงเวลา แต่สะท้อนตามเวลาครบก าหนด 5 

ปีเสมอ) องค์ประกอบของมูลค่าเงินตามเวลาจะถูก

เปล่ียนแปลง เน่ืองจากดอกเบี้ ยค้างจ่ายในแต่ละช่วงเวลา

ไม่สมัพันธก์บัช่วงเวลาของอตัราดอกเบี้ย 

กรณดีังกล่าวกจิการต้องประเมินกระแสเงินสดตามสญัญา

ในเ ชิงปริมาณและเ ชิง คุณภาพเทียบกับตราสารที่

เหมือนกันเว้นแต่ระยะเวลาของอัตราดอกเบี้ ยสามารถ

จับคู่กับช่วงเวลาดอกเบี้ ยที่ต้องพิจารณาถ้ากระแสเงินสด

เป็นการจ่ายช าระเฉพาะเงินต้น และดอกเบี้ ยของเงินต้น

คงค้าง (แต่ดูย่อหน้าที่  ข4.1.9จ ส าหรับแนวทางการ

ก าหนดอตัราดอกเบี้ย) 

เช่น ในการประเมินหุ้นกู้อายุ 5 ปีที่จ่ายอัตราดอกเบี้ ยผัน

แปรที่ปรับอัตราดอกเบี้ ยทุก 6 เดือน แต่สะท้อน

ระยะเวลาครบก าหนด 5 ปี กจิการพิจารณากระแสเงินสด

ตามสัญญาของตราสารที่ปรับทุก 6 เดือนกับอัตรา

ดอกเบี้ ยส าหรับระยะเวลา 6 เดือน นอกจากนั้น

เหมือนกนัทั้งหมด 
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ตราสาร  

 

การวิเคราะห ์

การวิเคราะห์แบบเดียวกันนี้ จะถูกใช้ ถ้าผู้กู้สามารถเลือก

อัตราดอกเบี้ ยต่างๆ ที่ผู้ให้กู้ประกาศ (เช่น ผู้กู้สามารถ

เลือกจ่ายอตัราดอกเบี้ยผันแปรส าหรับระยะเวลา 1 เดือน

ตามที่ผู้ให้กู้ประกาศ หรืออัตราดอกเบี้ ยผันแปรส าหรับ

ระยะเวลา 3 เดือนตามที่ผู้ให้กู้ประกาศ) 

 

ตราสาร  

 

การวิเคราะห ์

ตราสาร ค 

ตราสาร ค เป็นหุ้นกู้ที่มีวันครบก าหนด

ระบุไว้ จ่ายดอกเบี้ ยผันแปรตามอัตรา

ตลาด และมีการก าหนดเพดานของอตัรา

ดอกเบี้ยผันแปรไว้ 

กระแสเงินสดตามสญัญา ทั้งในกรณี 

(ก) ตราสารที่มีอตัราดอกเบี้ยคงที่ และ 

(ข) ตราสารที่มีอตัราดอกเบี้ยผันแปร 

จะจัดเป็นการจ่ายช าระเงินต้นและดอกเบี้ ยของเงินต้นคง

ค้าง หากดอกเบี้ ยที่จ่ายสะท้อนถึงผลตอบแทนส าหรับ

มูลค่าของเงินตามระยะเวลา ส าหรับความเสี่ยงด้าน

เครดิตที่สมัพันธ์กับตราสารในระหว่างช่วงระยะเวลาของ

ตราสาร และส าหรับความเสี่ยงด้านการกู้ยืมโดยทั่วไป 

และต้นทุน ตลอดจนก าไรข้ันต้น (ดูย่อหน้าที่ ข4.1.7ก) 

ดังนั้น ตราสารซึ่งมีลักษณะผสมระหว่างกรณี (ก) และ 

(ข) (เช่น หุ้นกู้ที่มีการก าหนดเพดานอัตราดอกเบี้ ย) 

สามารถมีกระแสเงินสดตามสญัญาที่เป็นการจ่ายช าระเงิน

ต้นและดอกเบี้ ยของเงินต้นคงค้างเท่านั้นได้ ทั้งนี้ เงื่อนไข

ตามสัญญาดังกล่าวอาจเป็นการลดความผันผวนของ

กระแสเงินสดจากการจ ากัดความผันผวนของอัตรา

ดอกเบี้ ย (เช่น ก าหนดอัตราดอกเบี้ ยสูงสุดหรืออัตรา

ดอกเบี้ ยต ่ าสุด) หรือเป็นการเพ่ิมความผันผวนของ

กระแสเงินสดจากการเปล่ียนอตัราดอกเบี้ ยคงที่เป็นอัตรา

ดอกเบี้ยผันแปร 

 

ตราสาร  

 

การวิเคราะห ์

ตราสาร ง  

ตราสาร ง เป็นเงินให้สินเช่ือที่ ผู้ให้กู้มี

สทิธไิล่เบี้ ยเตม็จ านวนและมีหลักประกัน

มาวางไว้เป็นประกนั 

การที่ เงินให้สินเช่ือที่ ผู้ให้กู้มีสิทธิไล่เบี้ ยเต็มจ านวนมี

หลักประกนัวางเป็นประกัน ไม่เป็นปัจจัยที่กระทบต่อการ

วิเคราะห์ว่ากระแสเงินสดตามสญัญาเป็นการจ่ายช าระเงิน

ต้นและดอกเบี้ยของเงินต้นคงค้างเท่านั้นหรือไม่ 
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ตราสาร  

 

การวิเคราะห ์

ตราสาร จ  

ตราสาร จ ออกโดยธนาคารที่อยู่ภายใต้

การก ากับดูแล และมีการระบุระยะเวลา

ครบก าหนด ตราสารจ่ายดอกเบี้ ยใน

อัตราคงที่ และกระแสเงินสดตามสญัญา

ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ 

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  ผู้ อ อ ก อ ยู่ ภ า ย ใ ต้

ข้อก าหนดซึ่ งอนุญาตหรือก าหนดให้

องค์กรภาครัฐเรียกเกบ็ขาดทุนจากตรา

สารจากผู้ถือตราสารส าหรับตราสารบาง

ประเภทซึ่ งรวมถึงตราสาร จ เมื่อเกิด

สถานการณ์ที่ระบุไว้เฉพาะ เช่น องค์กร

ภาครัฐมีอ านาจที่จะลดมูลค่าของราคาที่

ตราไว้ของตราสาร จ หรือแปลงตราสาร

เหล่าน้ีเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกในจ านวน

ที่ ระ บุ ไ ว้แ น่นอน ถ้าองค์กรภาครัฐ

พิจารณาว่าผู้ออกตราสารประสบปัญหา

ด้านการเงินอย่างรุนแรง และต้องการ

เงินทุนส ารองตามข้อก าหนดกฎหมาย

เพ่ิมขึ้น หรือล้มละลาย  

ผู้ถือตราสารควรวิเคราะห์เงื่อนไขในสญัญาของเคร่ืองมือ

ทางการเงินในการตัดสินใจว่ากระแสเงินสดที่จ่ายช าระ

เป็นการจ่ายเฉพาะเงินต้น และดอกเบี้ ยของเงินต้นคงค้าง 

และเป็นไปตามสญัญากู้ยืม 

การวิเคราะห์ดังกล่าวไม่ได้พิจารณาการจ่ายช าระที่เกิดขึ้ น

จากการก าหนดขององค์กรภาครัฐในการเรียกเกบ็ขาดทุน

จากผู้ถือตราสาร จ เนื่องจากการบังคับและผลจากการ

จ่ายช าระไม่อยู่ในเงื่อนไขในสัญญาของเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

ในทางกลับกัน กระแสเงินสดตามสญัญาที่ไม่ได้จ่ายช าระ

เฉพาะเงินต้นและดอกเบี้ ยของเงินต้นคงค้าง ถ้าเงื่อนไข

ในสัญญาของเค ร่ืองมือทางการเงินอนุญาต หรือ

ก าหนดให้ผู้ออกตราสาร หรือกิจการอื่นให้เรียกเกบ็ผล

ขาดทุนจากผู้ถือตราสาร (เช่น ลดมูลค่าของราคาที่ตราไว้

ของตราสาร จ หรือแปลงตราสารเหล่านี้ เป็นหุ้นสามัญใน

กิจการผู้ออกในมูลค่าที่ระบุแน่นอน) ตราบเท่าที่เงื่อนไข

ในสญัญาเหล่านี้ ยังคงเดิม แม้ว่าจะมีความเป็นไปได้น้อย

มากที่ต้องเรียกเกบ็ขาดทุนดังกล่าว 

 

ข4.1.14  ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างของกระแสเงินสดตามสญัญาที่ไม่ได้จ่ายช าระเฉพาะเงินต้น และดอกเบี้ ย

ของเงินต้นคงค้าง ตัวอย่างดังต่อไปนี้มิได้ครอบคลุมเหตุการณใ์นทุกกรณ ี

 

ตราสาร  

 

การวิเคราะห ์
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ตราสาร  

 

การวิเคราะห ์

ตราสาร ฉ 

ตราสาร ฉ เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่สามารถแปลง

เป็นตราสารทุนของผู้ออกตราสารในจ านวนที่ระบุ

ไว้ 

 

ผู้ถือตราสารต้องพิจารณาหุ้นกู้แปลงสภาพทั้ ง

จ านวนโดยไม่แยกส่วน  

กระแสเงินสดตามสญัญาไม่จัดเป็นการจ่ายช าระเงิน

ต้นและดอกเบี้ ยของเงินต้นคงค้าง เนื่องจากกระแส

เงินสดแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่ไม่สอดคล้อง

กับการให้กู้ยืมโดยทั่วไป (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข

4.1.7ก) เช่น ผลตอบแทนสัมพันธ์กับมูลค่าของ

ตราสารทุนของผู้ออกตราสาร 

 

 

ตราสาร  

 

การวิเคราะห ์

ตราสาร ช 

ตราสาร ช เป็นเงินให้สินเช่ือซึ่งมีอัตราดอกเบี้ ย

ผันแปรแบบผกผัน (กล่าวคืออัตราดอกเบี้ ยมี

ความสมัพันธแ์บบผกผันกบัอตัราดอกเบี้ยตลาด)  

กระแสเงินสดตามสัญญาไม่เป็นเพียงการจ่ายช าระ

เงินต้นและดอกเบี้ยของเงินต้นคงค้าง  

ดอกเบี้ ยของตราสารมิใช่ผลตอบแทนส าหรับมูลค่า

ของเงินตามเวลาของเงินต้นคงค้าง 

 

ตราสาร  

 

การวิเคราะห ์
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ตราสาร  

 

การวิเคราะห ์

ตราสาร ซ 

ตราสาร ซ เป็นตราสารที่ไม่มีวันครบก าหนด แต่ผู้

ออกตราสารอาจซื้ อคืนตราสารได้ทุกเวลา โดย

จะต้องจ่ายราคาตามราคาตราไว้บวกด้วยดอกเบี้ ย

คงค้างที่ให้กบัผู้ถือตราสาร 

ตราสาร ซ จ่ายดอกเบี้ ยด้วยอัตราดอกเบี้ ยตลาด 

แต่ผู้ออกตราสารไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ ยได้ เว้น

แต่ผู้ออกตราสารจะยังสามารถด าเนินธุรกิจต่อไป

ได้ ทนัทหีลังจากการจ่ายดอกเบี้ย 

ดอกเบี้ ยรอตัดจ่ายจะไม่ถูกสะสมเป็นดอกเบี้ ยที่

เพ่ิมขึ้น 

กระแสเงินสดตามสญัญาไม่จัดเป็นการจ่ายช าระเงิน

ต้นและดอกเบี้ ยของเงินต้นคงค้าง เนื่องจากผู้ออก

ตราสารอาจถูกสั่งให้เลื่อนการจ่ายดอกเบี้ ยได้ และ

ดอกเบี้ ยรอตัดจ่ายน้ันจะไม่ถูกสะสมเป็นดอกเบี้ ยที่

เ พ่ิมขึ้ น ดังนั้ น ดอกเบี้ ยของตราสารจึงไม่ ถูก

พิจารณาส าหรับมูลค่าของเงินตามเวลาของเงินต้น

คงค้าง 

หากมีการคิดดอกเบี้ ยสะสมบนดอกเบี้ ยค้างจ่าย ใน

กรณีดังกล่าว กระแสเงินสดตามสัญญาอาจจัดเป็น

การจ่ายช าระเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินต้นคงค้าง  

การที่ตราสาร ซ เป็นตราสารที่ไม่มีวันครบก าหนด

มิได้หมายความว่ากระแสเงินสดตามสญัญาจะไม่ใช่

การจ่ายช าระเงินต้นและดอกเบี้ ยของเงินต้นคงค้าง

เท่านั้น กล่าวคือตราสารที่ไม่มีวันครบก าหนดเป็น

เสมือนการให้สทิธิเลือกในการขยายระยะเวลาอย่าง

ต่อเนื่อง (หรือใช้สทิธิหลายคร้ัง) สิทธิดังกล่าวอาจ

ท าให้กระแสเงินสดตามสัญญาของตราสารเป็นการ

จ่ายช าระเงินต้นและดอกเบี้ ยของเงินต้นคงค้างได้ 

หากมีข้อก าหนดให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกงวดและต้อง

จ่ายโดยไม่มีก าหนดระยะเวลาสิ้นสดุ 

นอกจากน้ี การที่ตราสาร ซ เป็นตราสารที่สามารถ

ซื้ อคืนได้ก่อนก าหนด มิได้หมายความว่ากระแสเงิน

สดตามสญัญาจะไม่จัดเป็นการจ่ายช าระเงินต้นและ

ดอกเบี้ ยของเงินต้นคงค้าง เว้นแต่ในกรณีที่จ านวน

เงินตามสิทธิที่จะซ้ือคืนมิได้สะท้อนถึงการจ่ายช าระ

เงินต้นและดอกเบี้ ยของเงินต้น ทั้งนี้  แม้ว่าจ านวน

เงินตามสทิธทิี่จะซ้ือคืนจะได้รวมจ านวนเงินที่ชดเชย

ให้กับผู้ถือตราสารส าหรับการยกเลิกสัญญาก่อน

ก าหนด กระแสเงินสดตามสัญญาในกรณีดังกล่าวก็

อาจจัดเป็นการจ่ายช าระเงินต้นและดอกเบี้ ยของเงิน

ต้นคงค้างได้ (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข4.1.12) 

 

ข4.1.15 ในบางกรณีสนิทรัพย์ทางการเงินอาจมีกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่งถูกระบุว่าเป็นเงินต้นและดอกเบี้ ย 

อย่างไรกต็ามกระแสเงินสดเหล่านั้นมิได้แสดงถึงการจ่ายช าระเงินต้นและดอกเบี้ ยของเงินต้นคงค้าง



ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9  เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่าน้ันและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

       107 

               

 

ตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 4.1.2.2  4.1.2ก.2 และ 4.1.3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับนี้   

ข4.1.16 ในบางกรณี สินทรัพย์ทางการเงินอาจแสดงถึงการลงทุนในสินทรัพย์ หรือกระแสเงินสด ซึ่งท าให้

กระแสเงินสดตามสญัญามิได้เป็นการจ่ายช าระเงินต้นและดอกเบี้ ยของเงินต้นคงค้างเท่านั้น เช่น ถ้า

ระยะเวลาตามสญัญาระบุว่ากระแสเงินสดของสนิทรัพย์ทางการเงินเพ่ิมข้ึนมากเท่ากับจ านวนรถยนต์ที่

ใช้ทางด่วน กระแสเงินสดตามสญัญาเหล่านี้ จะไม่สอดคล้องกับการให้กู้ยืมโดยทั่วไป ดังนั้น ตราสาร

ดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 4.1.2.2 และ 4.1.2ก.2 เช่นเดียวกับในกรณีที่เมื่อสทิธิ

เรียกร้องของเจ้าหน้ีถูกจ ากดัเฉพาะสนิทรัพย์ของลูกหน้ีตามที่ก าหนด หรือกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์

ที่ก าหนด (เช่น สนิทรัพย์ทางการเงินที่ผู้ให้กู้ไม่มีสทิธไิล่เบี้ ย) 

ข4.1.17 อย่างไรกด็ี การที่สนิทรัพย์ทางการเงินเป็นสนิทรัพย์ที่ไม่มีสทิธิไล่เบี้ ย มิได้ท าให้สนิทรัพย์ทางการเงิน

น้ันไม่เข้าเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 4.1.2.2 และ 4.1.2ก.2 โดยในกรณีดังกล่าว เจ้าหนี้ จะต้องประเมิน

สนิทรัพย์อ้างองิหรือกระแสเงินสด (แบบ look through) เพ่ือพิจารณาว่ากระแสเงินสดตามสญัญาของ

สินทรัพย์ทางการเงินนั้นจัดเป็นการจ่ายช าระเงินต้นและดอกเบี้ ยของเงินต้นคงค้างหรือไม่ หาก

สินทรัพย์ทางการเงินมีเง่ือนไขซ่ึงก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรือจ ากัดกระแสเงินสดในลักษณะที่ไม่

สอดคล้องกบัการจ่ายช าระเงินที่แสดงถึงเงินต้นและดอกเบี้ ย ให้ถือว่าสนิทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวไม่

เป็นไปตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 4.1.2.2 และ 4.1.2ก.2 ทั้งนี้  ไม่ว่าสินทรัพย์อ้างอิงจะจัดเป็น

สนิทรัพย์ทางการเงินหรือไม่กต็าม จะกระทบต่อการประเมินดังกล่าว  

ข4.1.18 ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาไม่ได้มีผลกระทบต่อการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ถ้ามี

เพียงผลกระทบขั้นต้นในกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ในการพิจารณา กิจการ

ต้องพิจารณาผลกระทบที่เป็นไปได้ของลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาในแต่ละรอบระยะเวลาที่

รายงานและสะสมตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน นอกเหนือจากนั้น ถ้าลักษณะกระแสเงินสดตาม

สัญญาที่อาจเกิดผลกระทบต่อบนกระแสเงินสดตามสัญญามากกว่าเกณฑ์ข้ันต้น (ไม่ว่าในช่วงเวลา

รายงานเดียวหรือสะสม) แต่ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาที่มิใช่ลักษณะของกระแสเงินสดที่

แท้จริง ซึ่งจะไม่กระทบต่อการจัดประเภทของสนิทรัพย์ทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดจะมิใช่

ลักษณะของกระแสเงินสดที่แท้จริง หากลักษณะของกระแสเงินสดน้ันมีผลกระทบต่อกระแสเงินสด

ตามสญัญาของเคร่ืองมือทางการเงินเฉพาะเมื่อเกดิเหตุการณซ์ึ่งเกดิขึ้นได้ยาก มีความผิดปกติ และไม่

คาดว่าจะเกดิขึ้นอย่างมาก 

ข4.1.19 ในการให้กู้ยืมเงินโดยส่วนใหญ่ ตราสารของผู้ให้กู้ยืมจะถูกจัดล าดับสิทธิเรียกร้องโดยเทยีบเคียงกับ

สทิธิเรียกร้องในตราสารของเจ้าหน้ีรายอื่นของลูกหน้ี  ตราสารที่ด้อยสทิธิกว่าตราสารอื่น ๆ อาจจะมี

กระแสเงินสดตามสญัญาที่จัดเป็นการจ่ายช าระเงินต้นและดอกเบี้ ยของเงินต้นคงค้างได้  หากการไม่

จ่ายช าระเงินของลูกหนี้ถือว่าเป็นการไม่ปฏบิัติตามสญัญา และผู้ถือตราสารมีสทิธติามสญัญาในเงินต้น

และดอกเบี้ ยของเงินต้นคงค้างที่ยังไม่ได้จ่ายช าระน้ัน รวมถึงในสถานการณ์ที่ลูกหน้ีล้มละลาย เช่น 

ลูกหน้ีการค้าที่ผู้ให้กู้ยืมถูกจัดล าดับสทิธเิรียกร้องเป็นเจ้าหน้ีทั่วไป กอ็าจจัดว่าเป็นการจ่ายช าระเงินต้น

และดอกเบี้ยของเงินต้นคงค้างได้ แม้ว่าลูกหน้ีรายน้ันจะมีเงินกู้ยืมที่มีหลักประกันซ่ึงเจ้าหน้ีเงินกู้ยืมที่

มีหลักประกันดังกล่าว ซึ่งได้รับสิทธิเรียกร้องเหนือกว่าเจ้าหน้ีทั่วไปในแง่ของหลักประกันในกรณีที่
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ลูกหนี้ ล้มละลาย อย่างไรกด็ี กรณีดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสทิธิตามสญัญาของเจ้าหน้ีทั่วไปที่มีต่อเงิน

ต้นส่วนที่ยังไม่ได้รับช าระและจ านวนเงินที่ครบก าหนดจ่ายช าระอื่น ๆ  

 

ตราสารทีอ่า้งอิงตามสัญญา 

 

ข4.1.20 ส าหรับธุรกรรมบางประเภท ผู้ออกตราสารอาจจัดล าดับความส าคัญการจ่ายช าระเงินให้กับผู้ถือ

สนิทรัพย์ทางการเงินโดยใช้ตราสารที่อ้างอิงตามสัญญาหลายประเภท  ซ่ึงจะท าให้เกิดการกระจุกตัว

ของความเสี่ยงด้านเครดิต (ระดับของตราสาร) โดยในแต่ละระดับของตราสารจะมีการจัดอันดับสทิธิ

เรียกร้องซึ่งใช้ก าหนดล าดับการจัดสรรกระแสเงินสดของผู้ออกตราสารให้กับตราสารแต่ละระดับ ใน

กรณดีังกล่าว ผู้ถือตราสารในแต่ละระดับจะมีสทิธไิด้รับการจ่ายช าระเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินต้นคง

ค้างต่อเมื่อผู้ออกตราสารมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จ่ายช าระให้กับตราสารที่อยู่ระดับที่สูงกว่าก่อน

เท่านั้น 

ข4.1.21 ส าหรับธุรกรรมประเภทดังกล่าว ระดับของตราสารที่กระแสเงินสดมีลักษณะเป็นการจ่ายช าระเงินต้น

และดอกเบี้ยของเงินต้นคงค้าง เฉพาะในกรณต่ีอไปนี้  

ข4.1.21.1 เงื่อนไขสญัญาส าหรับระดับของตราสารที่ใช้ในการประเมินเพ่ือการจัดระดับ (โดยไม่ได้

พิจารณาถึงกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินที่อ้างอิง) ก่อให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการ

จ่ายช าระเงินต้นและดอกเบี้ ยของเงินต้นคงค้างเท่านั้น (เช่น อัตราดอกเบี้ ยของตราสาร

ในระดับนั้น ไม่ได้อ้างองิกบัดัชนีสนิค้าโภคภัณฑ)์  

ข4.1.21.2 กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินอ้างอิงมีลักษณะของกระแสเงินสด ตามที่ก าหนดไว้ใน

ภาคผนวกย่อหน้าที่ ข4.1.23 และ ข4.1.24 และ 

ข4.1.21.3 ความเสี่ยงด้านเครดิตจากกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินอ้างอิงในระดับของตราสาร เท่ากับ

หรือต ่ากว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินอ้างองิ (เช่น อนัดับความ

น่าเช่ือถือด้านเครดิตที่ถูกประเมินเพ่ือจัดช้ันเท่ากบัหรือสงูกว่าอนัดับความน่าเช่ือถือด้าน

เครดิตที่ถูกใช้กบัตราสารที่ลงทุนภายใต้กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน) 

ข4.1.22 กิจการจะต้องพิจารณาจนสามารถระบุถึงกลุ่มตราสารอ้างอิงที่ก่อให้เกิดแทนตราสารที่ส่งผ่านกระแส

เงินสดและให้กลุ่มของตราสารที่ระบุได้ดังกล่าวเป็นกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินอ้างองิ 

ข4.1.23 กลุ่มตราสารอ้างอิงจะต้องประกอบด้วยตราสารหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งตราสารซึ่งมีกระแสเงินสดตาม

สญัญาเป็นการจ่ายช าระเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินต้นคงค้างเท่านั้น  

ข4.1.24 กลุ่มของตราสารอ้างองิ อาจประกอบด้วยตราสารที่มีลักษณะดังต่อไปน้ี 

ข4.1.24.1 ลดความผันผวนของกระแสเงินสดที่ได้รับจากตราสารตามภาคผนวกย่อหน้าที่ ข4.1.23 

ซึ่งเมื่อรวมกับตราสารในภาคผนวกย่อหน้าที่ ข4.1.23 แล้วจะท าให้กระแสเงินสดตาม

สัญญาเป็นการจ่ายช าระเงินต้นและดอกเบี้ ยของเงินต้นคงค้างเท่านั้น (เช่น อัตรา

ดอกเบี้ ยสงูสดุ หรืออัตราดอกเบี้ ยต ่าสดุ หรือสญัญาที่ลดความเสี่ยงด้านเครดิตของตรา

สารในภาคผนวกย่อหน้าที่ ข4.1.23 ได้บางส่วนหรือทั้งหมด) หรือ 

ข4.1.24.2 ปรับกระแสเงินสดของตราสารในระดับให้สัมพันธ์กับกระแสเงินสดของกลุ่มตราสาร
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อ้างองิตามภาคผนวกย่อหน้าที่ ข4.1.23 อนัเนื่องมาจากความแตกต่างเฉพาะในประเดน็

ต่อไปนี้  

ข4.1.24.2.1 อตัราดอกเบี้ยเป็นแบบคงที่หรือลอยตัว 

ข4.1.24.2.2 สกุลเงินของกระแสเงินสด รวมถึงเงินเฟ้อบนสกุลเงินดังกล่าว หรือ 

ข4.1.24.2.3 ช่วงเวลาของกระแสเงินสด  

ข4.1.25  ถ้าตราสารใดในกลุ่มไม่เข้าเงื่อนไขทั้งในภาคผนวกย่อหน้าที่ ข4.1.23 หรือย่อหน้าที่ ข4.1.24 จะไม่

เข้าเงื่อนไขตามภาคผนวกย่อหน้าที่ ข4.1.21.2 ในการประเมินนี้  รายละเอยีดตราสารแต่ละตราสารใน

การวิเคราะห์ตราสารของกลุ่มอาจไม่จ าเป็น อย่างไรกต็าม กจิการต้องใช้ดุลยพินิจและท าการวิเคราะห์

อย่างเพียงพอที่จะตัดสินใจว่าตราสารในกลุ่มเข้าตามเงื่อนไขในภาคผนวกย่อหน้าที่ ข4.1.23 ถึง ข

4.1.24 หรือไม่ (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข4.1.18 ส าหรับแนวทางทางปฏบิัติของลักษณะกระแสเงินสด

ตามสญัญาที่มีเฉพาะผลกระทบข้ันต้น) 

ข4.1.26  ถ้าผู้ถือไม่สามารถประเมินเงื่อนไขในภาคผนวกย่อหน้าที่ ข4.1.21 เมื่อการรับรู้ เมื่อเร่ิมแรกได้              

ระดับของตราสารนั้นจะต้องถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หากกลุ่มของตราสาร

อ้างองิสามารถเปล่ียนแปลงได้ภายหลังการรับรู้ เมื่อเร่ิมแรก ในลักษณะที่กลุ่มตราสารดังกล่าว อาจไม่

เข้าเงื่อนไขในภาคผนวกย่อหน้าที่ ข4.1.23 ถึง ข4.1.24 ระดับของตราสารนั้นจะไม่เข้าเงื่อนไขใน

ภาคผนวกย่อหน้าที่ ข4.1.21 และต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็

ตาม ถ้ากลุ่มของตราสารอ้างอิงรวมตราสารหลักประกันเป็นสนิทรัพย์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขในภาคผนวกย่อ

หน้าที่ ข4.1.23 ถึง ข4.1.24 ความสามารถในการครอบครองสินทรัพย์เหล่านี้ อาจจะไม่เข้าข่าย

ส าหรับบังคับใช้ตามย่อหน้าน้ี ถ้ากจิการไม่ท าสญัญาโดยมีความตั้งใจที่จะควบคุมหลักประกนั 

 

ทางเลือกในการก าหนดให้สินทรพัย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินวัดมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (บทท่ี 4.1 และ 4.2) 

 

ข4.1.27 ตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 4.1.5 และ 4.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ อนุญาตให้กิจการ

ก าหนดให้สนิทรัพย์ทางการเงิน หนี้ สนิทางการเงินหรือกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงิน (สนิทรัพย์ทาง

การเงิน หนี้ สินทางการเงินหรือทั้งสองประเภท) แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนโดย

การการวัดมูลค่าด้วยวิธน้ีีส่งผลให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากข้ึน 

ข4.1.28 การตัดสินใจของกิจการที่จะก าหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินแสดงด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะคล้ายกับการเลือกใช้นโยบายการบัญชี (ถึงแม้จะแตกต่างจากการ

เลือกนโยบายการบัญชีคือไม่จ าเป็นต้องน ามาถือปฏิบัติกับธุรกรรมที่คล้ายกันทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง) 

เมื่อกจิการมีทางเลือกตามย่อหน้าที่ 14 (ข) ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด   ก าหนดว่านโยบายการ

บัญชีที่เลือกใช้ท าให้งบการเงินให้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือได้และเกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจมากข้ึนส าหรับส่วน

ที่เกี่ยวกบัผลกระทบของรายการ เหตุการณ์อื่นหรือสถานการณ์ที่มีต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินการ 

และกระแสเงินสดของกิจการ เช่น ในกรณีที่กิจการก าหนดให้หน้ีสินทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ย่อหน้าที่ 4.2.2 กล่าวถึงสองกรณีที่จะต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 
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มากข้ึน ดังน้ันในการเลือกดังกล่าวตามย่อหน้าที่ 4.2.2 กจิการจะต้องแสดงให้เหน็ถึงการเลือกหรือไม่

เลือกตามสถานการณท์ั้งสองสถานการณ ์

 

 

การก าหนดเพือ่ขจดัหรือลดการไม่จบัคู่ทางบญัชี (accounting mismatch) อย่างมีนยัส าคญั 

 

ข4.1.29 การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สินทางการเงิน และการรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่าที่

เกิดขึ้ นจะขึ้นอยู่กับการจัดประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินและการพิจารณาว่าเคร่ืองมือทางการเงิน

น้ันถือเป็นส่วนหน่ึงของความสมัพันธใ์นการป้องกนัความเสี่ยงที่ก าหนดข้ึนหรือไม่ ข้อก าหนดดังกล่าว

อาจก่อให้เกิดความไม่สอดคล้องในการวัดมูลค่าและการรับรู้ รายการ (บางคร้ังอาจอ้างอิงถึงการไม่

จับคู่ทางบัญชี (accounting mismatch)) เช่น หากกิจการไม่ก าหนดให้เคร่ืองมือทางการเงินแสดง

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน   สนิทรัพย์ทางการเงินรายการหนึ่งอาจจัดประเภท 

และวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ในขณะที่หน้ีสนิอกีรายการหน่ึงที่กจิการ

พิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดังกล่าวต้องวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

(ซ่ึงไม่มีการรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม) จากสถานการณ์ดังกล่าว กิจการอาจได้ข้อสรุปว่า

งบการเงินของกจิการจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจได้มากกว่าหากทั้งสนิทรัพย์และหน้ีสนิน้ัน

มีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

ข4.1.30 ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงกรณีที่เข้าเงื่อนไขที่ก าหนดข้างต้น ซ่ึงในทุกกรณีกิจการอาจใช้เงื่อนไข

ข้างต้นในการก าหนดให้สนิทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิทางการเงินแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

หรือขาดทุนได้หากเป็นไปตามหลักการในย่อหน้าที่ 4.1.5 หรือ 4.2.2.1  

ข4.1.30.1 กิจการมีหนี้ สินภายใต้สัญญาประกันภัยซึ่งการวัดมูลค่าได้น าข้อมูลในปัจจุบันมาร่วม

พิจารณา (ตามที่อนุญาตในย่อหน้าที่ 24 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาประกนัภัย) และมีสนิทรัพย์ทางการเงินที่กิจการพิจารณา

ว่ามีความเกี่ยวข้องกนั ซ่ึงในกรณดีังกล่าวหากกิจการไม่ก าหนดให้แสดงมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น หรือราคาทุนตัดจ าหน่าย   

ข4.1.30.2   กิจการมีสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้ สินทางการเงิน หรือทั้งสองประเภทซึ่งมีการร่วมรับ

ความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ ย ซ่ึงส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมในทิศทางตรงข้ามกันและมีแนวโน้มที่จะหักกลบกันในที่สุด อย่างไรกต็าม มี

เพียงเคร่ืองมือทางการเงินบางประเภทเท่าน้ันที่มีการวัดมูลค่าที่มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

หรือขาดทุน (ได้แก่ ตราสารอนุพันธ์ หรือที่ถูกจัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือค้า) นอกจากนี้  

อาจรวมถึงกรณทีี่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของการบัญชีป้องกนัความเสี่ยง เช่น ไม่เป็นไป

ตามข้อก าหนดในเร่ืองความมีประสทิธิผลของการป้องกันความเสี่ยงตามที่ก าหนดในย่อ

หน้าที่ 6.4.1 

ข4.1.30.3   กิจการมีสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้ สินทางการเงิน หรือทั้งสองประเภทซึ่งมีการร่วมรับ

ความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ ย ซ่ึงส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
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ยุติธรรมในทศิทางตรงข้ามกันและมีแนวโน้มที่จะหักกลบกันในที่สดุ และไม่มีสินทรัพย์

ทางการเงิน หรือหน้ีสินทางการเงินที่จะเข้าเงื่อนไขเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง 

เนื่องจากไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน นอกจากนี้  การไม่

สามารถปฏบิัติตามการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงจะท าให้เกดิความไม่สอดคล้องในการรับรู้

รายการก าไรและขาดทุนอย่างมีนัยส าคัญ เช่น กิจการซื้ อกลุ่มของเงินให้สนิเช่ือโดยการ

ออกหุ้นกู้ที่มีการซ้ือขายกนัในตลาด โดยที่การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของทั้งสอง

รายการดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะหักกลบกันได้ นอกจากน้ี หากกิจการมีการซ้ือขายหุ้นกู้

เป็นประจ า แต่แทบจะไม่มีรายการซื้อขายเงินให้สนิเช่ือ การรายงานทั้งเงินให้สนิเช่ือและ

หุ้นกู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะช่วยไม่ให้เกิดความไม่สอดคล้องใน

ช่วงเวลาของการรับรู้รายการก าไรและขาดทุนซึ่งอาจเกิดขึ้ นจากการวัดมูลค่ารายการทั้ง

สองด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายและรับรู้ก าไรและขาดทุนเมื่อมีการซื้อคืนหุ้นกู้ในแต่ละคร้ัง 

ข4.1.31 กรณตีามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าก่อน ซ่ึงมีการก าหนดให้สนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินวัด

มูลค่าเมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะช่วยขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องของ

การวัดมูลค่าหรือการรับรู้รายการได้อย่างมีนัยส าคัญ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสนิใจได้มาก

ยิ่งขึ้น อย่างไรกต็าม ในทางปฏบิัติแล้ว กจิการไม่จ าเป็นต้องวัดมูลค่าสนิทรัพย์และหนี้ สนิทั้งหมดหรือ

รับรู้ความไม่สอดคล้องในช่วงเวลาเดียวกัน  การเหล่ือมเวลาที่สมเหตุสมผลอาจเกิดข้ึนได้เน่ืองจาก

รายการที่เกดิข้ึนแต่ละรายการได้ถูกก าหนดให้รับรู้ มูลค่าเมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน และในขณะที่มีการรับรู้ มูลค่าเมื่อเร่ิมแรกน้ันสามารถคาดการณ์ได้ว่ารายการอื่นๆ ที่เหลือจะ

เกดิขึ้น 

ข4.1.32 กจิการไม่ควรก าหนดให้บางส่วนของสนิทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิทางการเงินที่มีความไม่สอดคล้อง

กนัให้แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หากการก าหนดดังกล่าวไม่ช่วยขจัดหรือลด

ความไม่สอดคล้องที่เกิดข้ึนได้อย่างมีนัยส าคัญ และไม่ท าให้เกิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

ได้มากขึ้ น แต่กิจการสามารถก าหนดให้แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนกับ

บางส่วนของสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงินที่คล้ายคลึงกนัจ านวนหน่ึงได้ หากการก าหนด

ดังกล่าวช่วยลดความไม่สอดคล้องที่เกิดข้ึนได้อย่างมีนัยส าคัญ เช่น กิจการมีหน้ีสินทางการเงินที่

คล้ายคลึงกนัจ านวนหนึ่งมูลค่ารวม 100  และมีสนิทรัพย์ทางการเงินที่คล้ายคลึงกันจ านวนหน่ึงมูลค่า

รวม 50 โดยที่สนิทรัพย์และหน้ีสนิดังกล่าววัดมูลค่าบนหลักการที่ต่างกัน กิจการอาจต้องการลดความ

ไม่สอดคล้องในการวัดมูลค่าอย่างมีนัยส าคัญด้วยการก าหนดให้สนิทรัพย์ทั้งหมด และเพียงบางส่วน

ของหนี้ สนิ (เช่น หนี้ สินแต่ละรายการที่เมื่อรวมกันมีมูลค่ารวม 45) ให้รับรู้ เมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน อย่างไรกต็าม หากการก าหนดให้แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรหรือขาดทุนต้องน ามาถือปฏิบัติกับเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการทั้งจ านวน กิจการ ใน

ตัวอย่างนี้ ต้องก าหนดหนี้สนิรายการหนึ่งหรือหลายรายการให้แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

หรือขาดทุนทั้งจ านวน โดยไม่สามารถก าหนดการวัดมูลค่าดังกล่าวเฉพาะกับส่วนประกอบใด

ส่วนประกอบหน่ึงของหน้ีสินแต่ละรายการน้ัน (เช่น การเปล่ียนแปลงส าหรับมูลค่าเฉพาะที่เกิดจาก

ความเสี่ยงประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น การเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบี้ ยอ้างอิง) หรือเฉพาะกับ

สดัส่วนใดสดัส่วนหนึ่ง (ร้อยละ) ของหนี้สนิแต่ละรายการ 
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กลุ่มของหนี้ สินทางการเงิน หรือสินทรพัยท์างการเงิน และหนี้ สินทางการเงินถูกบริหารจัดการและ

ประเมินผลบนพื้ นฐานของมูลค่ายติุธรรม 

 

ข4.1.33 กิจการอาจบริหารจัดการกลุ่มหนี้ สินทางการเงิน หรือทั้งสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน 

และประเมินผลการบริหารตามลักษณะของการวัดมูลค่ากลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงท าให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการตัดสนิใจมากข้ึน ประเดน็ที่ส  าคัญ

คือการพิจารณาแนวทางที่กิจการใช้ในการบริหารและประเมินผลการบริหาร แทนการมุ่งเน้นการ

พิจารณาลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น 

ข4.1.34 ตัวอย่างเช่น กิจการอาจใช้เงื่อนไขข้างต้นในการก าหนดให้หนี้ สินทางการเงินแสดงมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนได้หากเป็นไปตามหลักการในย่อหน้าที่ 4.2.2.2 และกิจการมีสนิทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงิน ซ่ึงมีการร่วมรับความเสี่ยงตั้งแต่หน่ึงประเภทข้ึนไป และความเสี่ยง

ดังกล่าวถูกบริหารและประเมินผลบนพ้ืนฐานของมูลค่ายุติธรรม ตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายการ

บริหารสินทรัพย์และหน้ีสินที่จัดท าข้ึนเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น กิจการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่

ซับซ้อน ซ่ึงประกอบไปด้วยอนุพันธแ์ฝงหลายประเภทและมีการบริหารความเสี่ยงที่เกดิข้ึนบนหลักการ

ของมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เคร่ืองมือทางการเงินทั้งที่เป็นตราสารอนุพันธแ์ละไม่ใช่ตราสารอนุพันธ ์ 

ข4.1.35 ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น เงื่อนไขนี้ ขึ้นอยู่กบัแนวทางที่กจิการบริหารจัดการและประเมินมูลค่ากลุ่มของ

เคร่ืองมือทางการเงินที่ก าลังพิจารณา ดังน้ัน (ข้ึนอยู่กับข้อก าหนดในเร่ืองการก าหนดการรับรู้ เมื่อ

เร่ิมแรก) กิจการซึ่งก าหนดให้หนี้ สนิทางการเงินแสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน

ภายใต้เง่ือนไขข้อน้ี ก็จะก าหนดหน้ีสินทางการเงินทุกประเภทที่มีคุณสมบัติซ่ึงมีการบริหารและ

ประเมินมูลค่าร่วมกนั 

ข4.1.36 เอกสารต่างๆ เกี่ยวกบักลยุทธข์องกจิการไม่จ าเป็นต้องจัดท าอย่างครอบคลุม แต่ควรเพียงพอส าหรับ

การแสดงให้เห็นว่าเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 4.2.2.2  เอกสารดังกล่าวไม่ต้องจัดท า

ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการ โดยอาจจัดท าเป็นกลุ่มได้ เช่น หากระบบในการบริหาร

แผนกงานหนึ่งๆ ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารส าคัญของกจิการแล้ว สามารถแสดงให้เหน็อย่างชัดเจน

ว่าการประเมินผลการบริหารแผนกงานอยู่บนหลักการนี้  กจิการไม่จ าเป็นต้องจัดท าเอกสารใดเพ่ิมเติม

เพ่ือแสดงว่าเป็นไปตามเงื่อนไขในย่อหน้าที่ 4.2.2.2 อกี 

 

อนุพนัธแ์ฝง (บทที ่4.3) 

 

ข4.3.1 เมื่อกิจการเข้าเป็นคู่สัญญาของสัญญาแบบผสมที่สัญญาหลักไม่ได้เป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในขอบเขตของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ย่อหน้าที่ 4.3.3 ก าหนดให้กิจการต้องระบุอนุพันธ์แฝงนั้น 

และประเมินว่าจ าเป็นต้องแยกแสดงจากสญัญาหลักหรือไม่  ในกรณทีี่จ าเป็นต้องแยกแสดงจากสญัญา
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หลัก กจิการต้องวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรกและวัดมูลค่าใน

ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

ข4.3.2 หากสญัญาหลักไม่มีการระบุหรือก าหนดวันครบก าหนดไว้ล่วงหน้า และแสดงถึงส่วนได้เสยีคงเหลือใน

สนิทรัพย์สุทธิของกิจการ  ลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยง (ของสัญญาหลัก)  คือลักษณะของ

ตราสารทุน  และอนุพันธ์แฝงจ าเป็นต้องมีลักษณะของส่วนได้เสียที่สมัพันธ์กับกิจการเดียวกันจึงจะ

พิจารณาได้ว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด  หากสัญญาหลักไม่ใช่ตราสารทุนและมีลักษณะตามค า

นิยามของเคร่ืองมือทางการเงิน ดังนั้นลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยง (ของสัญญาหลัก) คือ

ลักษณะของตราสารหนี้  

ข4.3.3 อนุพันธ์แฝงประเภทที่ไม่ใช่สัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือขาย (เช่น  อนุพันธ์แฝงที่เป็นสัญญาซื้ อขาย

ล่วงหน้า หรือสัญญาแลกเปล่ียน)  จะถูกแยกออกจากสัญญาหลักโดยพิจารณาจากเงื่อนไขที่ระบุไว้

ชัดเจนหรือโดยนัย  เพ่ือที่จะส่งผลให้อนุพันธแ์ฝงดังกล่าวมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับศูนย์ ณ การรับรู้ เมื่อ

เร่ิมแรก  ส่วนอนุพันธแ์ฝงประเภทสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือหรือขาย (เช่น  อนุพันธแ์ฝงที่เป็นสทิธิเลือกที่จะ

ขาย  สทิธเิลือกที่จะซ้ือ มูลค่าสงูสดุ มูลค่าต ่าสดุ หรือ สทิธทิี่จะแลกเปล่ียน) จะถูกแยกออกจากสญัญา

หลักโดยพิจารณาจากเง่ือนไขของส่วนที่เป็นสญัญาสทิธิที่จะซ้ือหรือขาย  มูลค่าของสญัญาหลักที่แสดง

ในบัญชีเมื่อเร่ิมแรก คือ ส่วนที่เหลือหลังจากแยกอนุพันธแ์ฝงออกไปแล้ว 

ข4.3.4 โดยทั่วไปอนุพันธแ์ฝงหลายประเภทที่แฝงอยู่ในสญัญาแบบผสมรายการเดียวกันจะถูกพิจารณาว่าเป็น

อนุพันธแ์ฝงแบบผสมหน่ึงรายการ  อย่างไรกต็าม  อนุพันธ์แฝงที่ถูกจัดประเภทเป็นทุน (ดูมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) จะ

ถูกบันทึกบัญชีแยกต่างหากจากอนุพันธ์แฝงที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสิน  นอกจากน้ัน  

หากสัญญาแบบผสมที่ประกอบด้วยอนุพันธ์แฝงมากกว่าหน่ึงประเภท  และอนุพันธ์แฝงเหล่าน้ัน

สมัพันธก์บัฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่แตกต่างกนั และสามารถแยกจากกนัได้ทนัท ีและเป็นอิสระต่อกัน 

อนุพันธแ์ฝงเหล่าน้ีจะถูกบันทกึบัญชีแยกจากกนั 

ข4.3.5 ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงถึงลักษณะเชิงเศรษฐกจิและความเสี่ยงของอนุพันธแ์ฝงที่ไม่มีความสมัพันธ์อย่าง

ใกล้ชิดกับสญัญาหลัก (ย่อหน้าที่ 4.3.3.1) ตามตัวอย่างต่อไปนี้ สมมติว่าอนุพันธ์แฝงมีลักษณะตาม

ข้อก าหนดที่ระบุในย่อหน้าที่ 4.3.3.2 และ 4.3.3.3 โดยกิจการต้องบันทึกบัญชีอนุพันธ์แฝงแยก

ต่างหากจากสญัญาหลัก 

ข4.3.5.1 สัญญาสิทธิที่จะขาย ที่แฝงอยู่ในเคร่ืองมือทางการเงินที่ท  าให้ผู้ถือมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้

ออกซ้ือคืนเคร่ืองมือทางการเงินด้วยเงินสดหรือสินทรัพย์อื่น ที่ผันแปรตามการ

เปล่ียนแปลงในราคาหรือดัชนีของหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์ จะถือว่าไม่มีความสัมพันธ์

อย่างใกล้ชิดกบัตราสารหน้ีที่เป็นสญัญาหลัก 

ข4.3.5.2 สทิธิหรือข้อก าหนดโดยอัตโนมัติที่จะขยายระยะเวลาครบก าหนดที่เหลืออยู่ของตราสาร

หนี้   ซึ่งไม่มีความสมัพันธ์อย่างใกล้ชิดกับตราสารหน้ีที่เป็นสญัญาหลัก  เว้นแต่จะมีการ

ปรับอตัราดอกเบี้ ยให้เป็นอัตราตลาดปัจจุบันในช่วงที่มีการขยายระยะเวลา  หากกิจการ

ออกตราสารหน้ีและผู้ถือตราสารหน้ีดังกล่าวมีการขายสิทธิเลือกที่จะซ้ือตราสารหน้ี

ดังกล่าวให้กบับุคคลที่สาม  ผู้ออกจะพิจารณาว่าสทิธิเลือกที่จะซ้ือดังกล่าวเป็นการขยาย
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ระยะเวลาครบก าหนดของตราสารหนี้   ถ้าผู้ออกมีส่วนร่วมหรืออ านวยความสะดวกใน

การขายตราสารหนี้  ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้สทิธเิลือกที่จะซ้ือน้ัน 

ข4.3.5.3 ตราสารหน้ีหรือสญัญาประกันภัยที่เป็นสญัญาหลัก ซ่ึงการจ่ายช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ ย

สมัพันธ์กับดัชนีตราสารทุนที่แฝงอยู่ถือว่าไม่มีความสมัพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสญัญาหลัก 

เน่ืองจากความเสี่ยงของสญัญาหลักและอนุพันธแ์ฝงไม่คล้ายคลึงกนั 

ข4.3.5.4 ตราสารหน้ีหรือสญัญาประกันภัยที่เป็นสญัญาหลัก ซ่ึงการจ่ายช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ ย

สมัพันธก์บัดัชนีสนิค้าโภคภัณฑ์ที่แฝงอยู่ ถือว่าไม่มีความสมัพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสญัญา

หลัก เน่ืองจากความเสี่ยงของสญัญาหลักและอนุพันธแ์ฝงไม่คล้ายคลึงกนั 

ข4.3.5.5 สญัญาสทิธิที่จะซ้ือ สญัญาสทิธิที่จะขาย สิทธิช าระเงินก่อนครบก าหนด ที่แฝงอยู่ในตรา

สารหน้ีที่เป็นสญัญาหลักหรือสญัญาประกันภัย ถือว่าไม่มีความสมัพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ

สญัญาหลัก เว้นแต่ 

ข4.3.5.5.1 ราคาใช้สิทธิจะเท่ากับราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยประมาณของตราสารหนี้

ในวันที่มีการใช้สทิธิแต่ละคร้ังหรือมูลค่าตามบัญชีของสญัญาประกันภัย

หลัก หรือ 

ข4.3.5.5.2 ราคาใช้สทิธขิองสทิธชิ าระเงินก่อนครบก าหนดสามารถคืนเงินให้แก่ผู้ให้

กู้เป็นจ านวนเงินเท่ากับมูลค่าปัจจุบันโดยประมาณของดอกเบี้ ยที่สญูเสยี

ไปจากระยะเวลาที่เหลือของสญัญาหลัก ดอกเบี้ ยที่สญูเสยีไปเท่ากับเงิน

ต้นที่จ่ายคืนก่อนครบก าหนดคูณด้วยความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ ย 

ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ ยคือส่วนเกินของอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริง

ของสญัญาหลักกบัอตัราดอกเบี้ ยที่แท้จริงที่กิจการจะได้รับ ณ วันที่ช าระ

เงินก่อนครบก าหนด ถ้าน ากลับไปลงทุนในสญัญาที่คล้ายคลึงกันส าหรับ

ระยะเวลาที่เหลือของสญัญาหลัก การประเมินว่าสญัญาสทิธิที่จะซ้ือหรือ

สัญญาสิทธิที่จะขายมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับตราสารหน้ีที่เป็น

สัญญาหลักหรือไม่  จะถูกพิจารณาก่อนที่จะมีการแยกองค์ประกอบที่

เป็นทุน ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง  การแสดงรายการ

ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ข4.3.5.6 ตราสารอนุพันธ์ด้านเครดิต ที่แฝงอยู่ในตราสารหน้ีที่เป็นสัญญาหลักและอนุญาตให้

คู่สญัญาฝ่ายหนึ่ง (“ผู้รับผลประโยชน์”) โอนความเสี่ยงด้านเครดิตของสนิทรัพย์อ้างอิง

เฉพาะรายการ ซึ่งอาจไม่มีความเป็นเจ้าของไปยังคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง (“ผู้ค า้ประกัน”) 

และถือว่าไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับตราสารหน้ีที่ เป็นสัญญาหลัก ตราสาร

อนุพันธ์ด้านเครดิตดังกล่าวอนุญาตให้ผู้ค ้าประกันรับโอนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ

สนิทรัพย์อ้างองิ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นเจ้าของสนิทรัพย์น้ันโดยตรง 

ข4.3.6 ตัวอย่างของสัญญาแบบผสม ได้แก่ เคร่ืองมือทางการเงินที่ให้สิทธิผู้ถือในการขายเคร่ืองมือทาง

การเงินคืนให้แก่ผู้ออก โดยแลกกบัเงินสดหรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่นที่ผันแปรตามการเปล่ียนแปลง

ของดัชนีตราสารทุนหรือดัชนีสนิค้าโภคภัณฑซ์ึ่งอาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลง (“เคร่ืองมือทางการเงินที่มีสทิธิ

ขายคืน”)  เว้นแต่ผู้ออกจะก าหนดในการรับรู้ เมื่อเร่ิมแรกให้เคร่ืองมือทางการเงินที่มีสทิธิขายคืนเป็น
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เป็นเพียงร่างแรกเท่าน้ันและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

       115 

               

 

หน้ีสินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  โดยเคร่ืองมือทางการเงิน

ดังกล่าวจะถูกก าหนดให้แยกอนุพันธ์แฝงออกมา (เช่น การจ่ายช าระเงินต้นตามดัชนี)  ตามย่อหน้าที่ 

4.3.3  เน่ืองจากสญัญาหลักคือตราสารหน้ีภายใต้ภาคผนวกย่อหน้าที่ ข4.3.2 และการจ่ายช าระเงิน

ต้นตามดัชนีไม่มีความสมัพันธอ์ย่างใกล้ชิดกบัตราสารหน้ีที่เป็นสญัญาหลัก ภายใต้ภาคผนวกย่อหน้าที่ 

ข4.3.5.1  ทั้งนี้   เน่ืองจากการจ่ายช าระคืนเงินต้นสามารถเพ่ิมขึ้นและลดลง  จึงถือว่าอนุพันธ์แฝงเป็น

ตราสารอนุพันธป์ระเภทที่ไม่ให้สทิธเิลือกที่จะซ้ือหรือจะขาย โดยมูลค่าของอนุพันธ์แฝงดังกล่าวจะถูก

ก าหนดตามตัวแปรอ้างองิ 

ข4.3.7 ในกรณีของเคร่ืองมือทางการเงินที่ให้สทิธิขายคืน ซึ่งสามารถขายคืนได้ตลอดเวลา  โดยได้รับเงินสด

ในจ านวนเท่ากับสดัส่วนที่ถืออยู่ในมูลค่าสนิทรัพย์สุทธิของกิจการ (เช่น หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด  

หรือ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน)  การแยกอนุพันธ์แฝงและบันทึกบัญชีส าหรับแต่ละ

องค์ประกอบ ท าให้ทราบมูลค่าไถ่ถอนของสัญญาแบบผสม ซึ่งต้องช าระ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน  หากผู้ถือใช้สทิธใินการขายเคร่ืองมือทางการเงินนั้นคืนให้กบัผู้ออก 

ข4.3.8 ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงถึงลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงของอนุพันธ์แฝงที่มีความสัมพันธ์อย่าง

ใกล้ชิดกับสัญญาหลัก  ในตัวอย่างนี้  กิจการไม่ต้องบันทึกบัญชีอนุพันธ์แฝงแยกต่างหากจากสัญญา

หลัก 

ข4.3.8.1 อนุพันธ์แฝงซึ่งตัวแปรอ้างอิง คืออัตราดอกเบี้ ย หรือดัชนีอัตราดอกเบี้ ยซึ่งสามารถ

เปล่ียนแปลงจ านวนเงินของดอกเบี้ ยที่จะถูกจ่ายหรือที่จะได้รับจากสัญญาแห่งหน้ีหรือ

สญัญารับประกันที่มีดอกเบี้ ยซ่ึงเป็นสญัญาหลัก  ถือว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ

สญัญาหลัก  เว้นแต่ สญัญาแบบผสม จะมีการช าระโดยผู้ถือไม่ได้รับเงินลงทุนคืนในส่วน

ที่มีนัยส าคัญทั้งหมด  หรืออนุพันธ์แฝงสามารถเพ่ิมอัตราผลตอบแทนเมื่อเร่ิมต้นจาก

สญัญาหลักให้แก่ผู้ถือได้อย่างน้อยสองเท่า  และส่งผลให้ได้รับอัตราผลตอบแทนอย่าง

น้อยสองเท่าจากอตัราผลตอบแทนตลาดส าหรับสญัญาที่มีเงื่อนไขเหมือนกบัสญัญาหลัก 

ข4.3.8.2 อัตราต ่าสุดหรืออัตราสูงสุดที่แฝงอยู่ในอัตราดอกเบี้ ยของสัญญาแห่งหนี้ หรือสัญญา

รับประกนั ถือว่ามีความสมัพันธอ์ย่างใกล้ชิดกบัสญัญาหลัก  หากอัตราสงูสดุที่ก าหนดไว้

เท่ากับหรือสูงกว่าอัตราดอกเบี้ ยตลาด  และอัตราต ่าสุดที่ก าหนดไว้เท่ากับหรือต ่ากว่า

อัตราดอกเบี้ ยตลาดในขณะที่มีการออกสญัญาน้ัน  และอัตราสงูสุดหรืออัตราต ่าสดุน้ัน

ไม่ได้เป็นการปรับมูลค่าทางการเงินเมื่อเปรียบเทยีบกับสญัญาหลัก  ในท านองเดียวกัน 

เง่ือนไขที่ประกอบอยู่ในสัญญาเพ่ือซ้ือหรือขายสินทรัพย์ (เช่น สินค้าโภคภัณฑ์)  ที่

ก าหนดอตัราสงูสดุและอัตราต ่าสดุของราคาที่จะจ่ายหรือได้รับส าหรับสนิทรัพย์น้ัน  ถือ

ว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสัญญาหลัก  หากทั้งอัตราสงูสุดและอัตราต ่าสดุอยู่ใน

ฐานะขาดทุน ณ วันเร่ิมต้นและไม่ได้มีผลในการการปรับมูลค่าทางการเงิน 

ข4.3.8.3 อนุพันธ์แฝงประเภทอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งท าให้การจ่ายช าระเงินต้น

หรือดอกเบี้ ยถูกก าหนดเป็นเงินตราต่างประเทศและแฝงอยู่ในตราสารหน้ีที่เป็นสัญญา

หลัก (เช่น หุ้นกู้ที่มีสองอัตราแลกเปล่ียน (dual currency bond)) จะถือว่ามี

ความสมัพันธอ์ย่างใกล้ชิดกบัตราสารหน้ีที่เป็นสญัญาหลัก  โดยตราสารอนุพันธ์ดังกล่าว

ไม่ต้องถูกแยกออกจากสญัญาหลัก  เน่ืองจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 
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2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

ก าหนดให้ก าไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็น

ตัวเงินต้องถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ข4.3.8.4 อนุพันธ์แฝงประเภทอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซึ่งแฝงอยู่ในสัญญาหลักซึ่ง

เป็นสัญญาประกันภัย หรือไม่ใช่เคร่ืองมือทางการเงิน (เช่น สัญญาในการซื้ อหรือขาย

รายการที่ไม่เป็นรายการทางการเงินซ่ึงราคาของรายการดังกล่าวถูกก าหนดเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ) จะถือว่ามีความสมัพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสญัญาหลัก ถ้าไม่มีการปรับมูลค่า

ทางการเงิน ไม่มีลักษณะของสทิธิเลือก และก าหนดให้การจ่ายช าระเงินท าในสกุลเงินใด

สกุลเงินหนึ่งต่อไปนี้  

ข4.3.8.4.1 สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของคู่สญัญาใดๆ ในสญัญาน้ัน 

ข4.3.8.4.2 สกุลเงินซ่ึงราคาของสินค้าหรือบริการที่จะได้รับมาหรือที่จะต้องส่งมอบ

ถูกก าหนดเป็นปกติในการค้าทั่วโลก (เช่น สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐส าหรับ

รายการซื้อขายน า้มันดิบ) 

ข4.3.8.4.3 สกุลเงินซ่ึงใช้โดยทั่วไปในสัญญาซ้ือหรือขายรายการที่ไม่ใช่เป็นรายการ

ทางการเงินในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจซึ่งรายการนั้นเกิดขึ้ น (เช่น 

สกุลเงินที่มีความมั่นคงและมีสภาพคล่อง ซ่ึงใช้โดยทั่วไปในธุรกิจของ

ท้องถิ่นหรือการค้าทั่วโลก) 

ข4.3.8.5 สทิธิที่จะช าระเงินก่อนครบก าหนดที่แฝงอยู่ในส่วนที่เป็นดอกเบี้ ยเพียงอย่างเดียว หรือ 

ส่วนที่เป็นเงินต้นเพียงอย่างเดียว ถือว่ามีความสมัพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสญัญาหลัก  ถ้า

หากว่าสญัญาหลัก  

ข4.3.8.5.1  เกิดข้ึนจากการแยกสิทธิที่จะรับกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์

ทางการเงิน ซึ่งสญัญาหลักไม่มีอนุพันธแ์ฝง  และ  

ข4.3.8.5.2  ไม่มีเงื่อนไขใดที่ไม่ได้แสดงอยู่ในตราสารหน้ีเดิมที่เป็นสญัญาหลัก 

ข4.3.8.6 อนุพันธ์แฝงในสญัญาเช่าที่เป็นสญัญาหลัก ถือว่ามีความสมัพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสญัญา

หลัก หากอนุพันธแ์ฝงคือ 

ข4.3.8.6.1 ดัชนีที่เกี่ยวข้องกับเงินเฟ้อ เช่น  ดัชนีการจ่ายช าระค่าเช่าต่อดัชนีราคา

ผู้บริโภค  (ถ้าหากว่าสัญญาเช่านั้นไม่มีการปรับมูลค่าทางการเงิน และ

ดัชนีมีความสัมพันธ์กับเงินเฟ้อในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของ

กจิการ) 

ข4.3.8.6.2 ค่าเช่าที่อาจเกดิข้ึนที่มีเงื่อนไขอ้างองิกบัการขายที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ข4.3.8.6.3 ค่าเช่าที่อาจเกดิข้ึนที่มีเงื่อนไขอ้างองิกบัอตัราดอกเบี้ยผันแปร 

ข4.3.8.7 กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ที่แฝงอยู่ในเคร่ืองมือทางการเงินหลักหรือสญัญา

ประกันภัยที่เป็นสญัญาหลักจะถือว่ามีความสมัพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสญัญาหลักดังกล่าว 

หากการจ่ายช าระเงินถูกก าหนดในรูปของหน่วยลงทุนที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์ในกองทุน ลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน เป็นเงื่อนไขตาม
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สญัญาที่ก าหนดการจ่ายเงินช าระเงินในรูปของหน่วยของเงินลงทุนในกองทุนทั้งภายใน

และภายนอก 

ข4.3.8.8 ตราสารอนุพันธ์ที่แฝงอยู่ในสัญญาประกันภัยจะถือว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสัญญา

ประกันภัยซึ่งเป็นสญัญาหลัก หากอนุพันธ์แฝงและสญัญาประกันภัยที่เป็นสญัญาหลักมี

ความเกี่ยวข้องกันจนท าให้กิจการไม่สามารถวัดมูลค่าของอนุพันธ์แฝงแยกต่างหากได้ 

(น่ันคือ ไม่สามารถวัดมูลค่าแยกต่างหาก โดยไม่พิจารณาควบคู่ไปกบัสญัญาหลักได้) 

ตราสารท่ีมีอนุพนัธแ์ฝง 

 

ข4.3.9 ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวกย่อหน้าที่ ข4.3.1 เมื่อกิจการเข้าเป็นคู่สญัญาของสญัญาแบบผสมที่สญัญา

หลักไม่ได้เป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  และมีอนุพันธ์

แฝงหนึ่งรายการหรือมากกว่า ย่อหน้าที่ 4.3.3 ก าหนดให้กิจการต้องระบุอนุพันธ์แฝงนั้น  และ

ประเมินว่าจ าเป็นต้องแยกแสดงจากสัญญาหลักหรือไม่  ในกรณีที่จ าเป็นต้องแยกแสดงจากสัญญา

หลัก กจิการต้องวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรกและวัดมูลค่าใน

ภายหลัง  ข้อก าหนดนี้ อาจจะท าให้การวัดมูลค่าซับซ้อนยิ่งขึ้ นหรือมีความน่าเช่ือถือน้อยลงกว่าการวัด

มูลค่าตราสารทั้งหมดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  ด้วยเหตุผลดังกล่าว มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับนี้ จึงอนุญาตให้สามารถก าหนดให้สญัญาแบบผสมทั้งหมดวัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

ข4.3.10 ข้อก าหนดดังกล่าวสามารถน าไปปฏิบัติได้ แม้ว่าย่อหน้าที่ 4.3.3 จะก าหนดให้ต้องแยกอนุพันธ์แฝง

จากสญัญาหลัก หรือห้ามไม่ให้แยกจากสญัญาหลัก อย่างไรกต็าม ย่อหน้าที่ 4.3.5 อาจไม่เหมาะสมที่

จะน าไปใช้ในการก าหนดให้สัญญาแบบผสมแสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

ตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 4.3.5.1 และ 4.3.5.2  เนื่องจากไม่ได้ลดความซับซ้อนหรือช่วยเพ่ิมความ

น่าเช่ือถือ 

 

การประเมินอนุพนัธแ์ฝงใหม่ 

 

ข4.3.11 ตามย่อหน้าที่ 4.3.3 กจิการจะต้องประเมินว่าจ าเป็นต้องแยกอนุพันธ์แฝงจากสญัญาหลักหรือไม่และ

บันทกึเป็นตราสารอนุพันธเ์มื่อกจิการเข้าเป็นคู่สญัญาในคร้ังแรก โดยห้ามประเมินใหม่ในภายหลังเว้น

แต่จะมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสัญญาซ่ึงท าให้กระแสเงินสดเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 

นอกเหนือจากที่สัญญาก าหนดไว้ให้มีการประเมินใหม่ กิจการต้องก าหนดว่าเป็นการเปล่ียนแปลง

กระแสเงินสดอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ในอนาคตที่

เกี่ยวข้องกบัอนุพันธ์แฝง สญัญาหลักหรือทั้งสญัญาหลักและอนุพันธ์แฝงว่ามีการเปล่ียนแปลงอย่างมี

นัยส าคัญของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตที่เคยก าหนดไว้ในสญัญาหรือไม่ 

ข4.3.12 ภาคผนวกย่อหน้าที่ ข4.3.11 ไม่ใช้กบัอนุพันธแ์ฝงที่รวมอยู่ในสญัญาที่ได้มาจาก 

ข4.3.12.1  การรวมธุรกจิ (ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ) 
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ข4.3.12.2  การรวมกันของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันตามที่อธิบายไว้ใน

ย่อหน้าที่ ข1 ถึง ข4 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การรวมธุรกจิ  หรือ 

ข4.3.12.3  การก่อตั้งการร่วมค้าตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน  หรือการประเมินความเป็นไปได้ ณ วันที่ได้มา

ซึ่งกจิการ
1
 

 

การเปลี่ยนแปลงการจดัประเภทสินทรพัยท์างการเงิน (บทท่ี 4.4) 

 

การเปลี่ยนแปลงการจดัประเภทของสินทรพัยท์างการเงิน 

 

ข4.4.1 ย่อหน้าที่ 4.4.1 ก าหนดให้กิจการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ หากรูปแบบการ

ด าเนินธุรกจิในการจัดการสนิทรัพย์ทางการเงินเหล่าน้ันเปล่ียนแปลงไป การเปล่ียนแปลงดังกล่าวคาด

ว่าจะไม่เกดิขึ้นบ่อย ผู้บริหารระดับสงูของกจิการก าหนดการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยพิจารณาจากการ

เปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงมีนัยส าคัญต่อการด าเนินงานของกิจการและสามารถพิสจูน์แก่

บุคคลภายนอกได้ ดังน้ันการเปล่ียนแปลงในรูปแบบการด าเนินธุรกิจของกิจการจะเกิดขึ้ นได้กต่็อเมื่อ

กิจการเร่ิมต้นหรือสิ้นสดุสภาพในการด าเนินกิจกรรมที่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงานของกิจการ เช่น 

เมื่อกจิการซื้อ จ าหน่ายหรือยกเลิกกลุ่มธุรกจิ ตัวอย่างของการเปล่ียนแปลงในรูปแบบการด าเนินธุรกิจ

รวมถึงรายการต่อไปนี้  

ข4.4.1.1 กิจการที่มีกลุ่มสินเช่ือเพ่ือการพาณิชย์ที่ถือไว้เพ่ือขายในระยะสั้น กิจการซ้ือบริษัทที่

บริหารสนิเช่ือเพ่ือการพาณิชย์และมีรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่ถือเงินให้สนิเช่ือเพ่ือเกบ็

กระแสเงินสดตามสญัญา กลุ่มสนิเช่ือเพ่ือการพาณิชย์จะไม่ใช่การถือไว้เพ่ือขายอีกต่อไป 

และต้องจัดการกลุ่มสนิเช่ือดังกล่าวรวมกบัการซื้อสนิเช่ือเพ่ือการพาณิชย์และถือทั้งหมด

ไว้เพ่ือเกบ็กระแสเงินสดตามสญัญา 

ข4.4.1.2 บริษัทให้บริการทางการเงินตัดสนิใจยกเลิกธุรกิจสนิเช่ือที่อยู่อาศัยรายย่อย ธุรกิจน้ันไม่

นับเป็นธุรกิจใหม่อีกต่อไป และบริษัทให้บริการทางการเงินดังกล่าวเร่ิมท าการตลาด

ส าหรับกลุ่มสนิเช่ือที่อยู่อาศัยเพ่ือขาย 

ข4.4.2 การเปล่ียนแปลงในวัตถุประสงค์ของรูปแบบการด าเนินธุรกิจของกิจการจะถูกกระทบก่อนวันโอน

เปล่ียนประเภท เช่น ถ้าบริษัทให้บริการทางการเงินแห่งหนึ่งตัดสินใจในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เพ่ือ

ยกเลิกธุรกจิสนิเช่ือที่อยู่อาศัยรายย่อย ดังน้ันจะต้องจัดประเภทรายการสนิทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดที่

ได้รับผลกระทบ ณ วันที่ 1 เมษายน (ซึ่งคือวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปของกิจการ) กิจการ

จะไม่ต้องรับธุรกิจสนิเช่ือที่อยู่อาศัยรายย่อยใหม่ หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สอดคล้องกับรูปแบบ

การด าเนินธุรกจิเดิมหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ ์

ข4.4.3 ข้อต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินธุรกจิ 

                                                           
1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ การไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีมีอนุพนัธ์แฝง อนัเน่ืองมาจากการรวมธุรกิจ 



ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9  เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่าน้ันและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

       119 

               

 

ข4.4.3.1 การเปล่ียนแปลงความตั้งใจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินโดยเฉพาะ (แม้ใน

สถานการณท์ี่มีการเปล่ียนแปลงของสภาพตลาดอย่างมีนัยส าคัญ) 

ข4.4.3.2 ไม่มีตลาดเฉพาะเป็นการช่ัวคราวส าหรับสนิทรัพย์ทางการเงิน 

ข4.4.3.3 การโอนสนิทรัพย์ทางการเงินระหว่างส่วนต่างๆ ของกิจการที่มีรูปแบบการด าเนินธุรกิจ

แตกต่างกนั 

 

การวดัมูลค่า (บทที ่5) 

 

การวดัมูลค่าเมือ่เริม่แรก (บทที ่5.1) 

 

ข5.1.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก โดยทั่วไปคือราคาของการท ารายการ 

(เช่น มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปหรือสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข5.1.2ก 

และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม)  

อย่างไรก็ตาม  หากสิ่งตอบแทนที่ให้ไปหรือสิ่งตอบแทนที่ได้รับมีมากกว่าเคร่ืองมือทางการเงิน  

กจิการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน  ตัวอย่างเช่น มูลค่ายุติธรรมของเงิน กู้ยืมระยะ

ยาวหรือลูกหนี้ ที่ไม่มีดอกเบี้ ย  สามารถวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับในอนาคต

ทั้งหมดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกัน (มีสกุลเงิน  เงื่อนไข

การกู้ยืม  อัตราดอกเบี้ ย และปัจจัยอื่นที่คล้ายคลึงกัน)  ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตระดับ

เดียวกัน  เงินให้กู้ยืมส่วนที่เพ่ิมข้ึน คือค่าใช้จ่ายหรือการลดลงของรายได้  เว้นแต่เงินให้กู้ยืมน้ันเข้า

เงื่อนไขการรับรู้ เป็นสนิทรัพย์ประเภทอื่น 

ข5.1.2 หากกิจการให้กู้ยืมเงินที่มีอัตราดอกเบี้ ยไม่เป็นไปตามอัตราตลาด (เช่น อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 5 

ในขณะที่อัตราดอกเบี้ ยตลาดส าหรับเงินให้ กู้ ยืมที่คล้ายคลึงกันเป็นร้อยละ 8)  และได้รับ

ค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกเป็นการชดเชย  กิจการต้องรับรู้ เงินให้กู้ยืมดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งสทุธิ

จากค่าธรรมเนียมที่ได้รับ 

ข5.1.2ก หลักฐานที่ดีที่สดุส าหรับมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก โดยทั่วไป

คือราคาของการท ารายการ (เช่น มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปหรือสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ดู 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม) หาก

กจิการก าหนดว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการดังที่กล่าว

ไว้ในย่อหน้าที่ 5.1.1ก กจิการต้องบันทกึเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวตามวิธต่ีอไปนี้  

ข5.1.2ก.1 วัดมูลค่าตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 5.1.1 หากมูลค่ายุติธรรมได้มาจากราคาเสนอซื้ อ

ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสนิทรัพย์หรือหนี้ สนิอย่างเดียวกัน (เช่น ข้อมูลระดับ 

1) หรือได้จากเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ข้อมูลที่สงัเกตได้จากตลาด กิจการต้องรับรู้

ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก และราคาของการท ารายการเป็น

ผลก าไรหรือขาดทุน 

ข5.1.2ก.2 ในกรณีอื่น ๆ ให้วัดมูลค่าตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 5.1.1 โดยปรับปรุงส่วนต่าง
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ระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก และราคาของการท ารายการ  ภายหลัง

การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก กจิการต้องรับรู้ผลต่างรอการตัดบัญชีเป็นก าไรหรือขาดทุน

ได้เฉพาะส่วนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในปัจจัย (รวมถึงปัจจัยด้านเวลา) ซึ่งผู้ร่วม

ตลาดน ามาพิจารณาในการก าหนดราคาสนิทรัพย์หรือหนี้สนิ 

 

การวดัมูลค่าในภายหลงั (บทที ่5.2 และ 5.3) 

 

ข5.2.1 หากเคร่ืองมือทางการเงินที่บันทกึเป็นสนิทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน แล้วมูลค่ายุติธรรมลดลงต ่ากว่าศูนย์ เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวถือเป็นหนี้ สนิทางการเงินที่

ต้องวัดมูลค่าตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 4.2.1 อย่างไรกต็าม หากสญัญาแบบผสมซึ่งสญัญาหลักเป็น

สนิทรัพย์ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  สญัญาแบบผสมดังกล่าวจะถูกวัด

มูลค่าตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 4.3.2 

ข5.2.2 ตัวอย่างต่อไปนี้ แสดงการบันทกึบัญชีส าหรับต้นทุนในการท ารายการส าหรับการวัดมูลค่าเมื่อเร่ิมแรก 

และการวัดมูลค่าในภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้ ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหน้าที่ 5.7.5 หรือ 4.1.2ก 

กจิการซื้อสนิทรัพย์ทางการเงินที่ราคา 100 บวกด้วยค่านายหน้าในการซื้อ 2  ณ วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก  

กิจการจะรับรู้ สินทรัพย์ที่ 102  วันถัดมาเป็นวันที่สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงราคาตลาดของ

สินทรัพย์เป็น 100  หากมีการขายสินทรัพย์ต้องจ่ายค่านายหน้า 3  ณ วันดังกล่าว กิจการต้องวัด

มูลค่าสินทรัพย์ที่ 100  (โดยไม่ต้องค านึงถึงค่านายหน้าในการขาย) และรับรู้ ขาดทุน 2 ในก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  หากสนิทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

อื่นตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 4.1.2ก ต้นทุนในการท ารายการจะถูกตัดจ าหน่ายไปยังก าไรหรือขาดทุน

โดยใช้วิธอีตัราดอกเบี้ยที่แท้จริง   

ข5.2.2A การวัดมูลค่าในภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สินทางการเงิน และการรับรู้ ผลก าไรหรือ

ขาดทุนในภายหลังตามที่อธิบายไว้ในภาคผนวกย่อหน้าที่ ข5.1.2ก จะต้องสอดคล้องกับข้อก าหนด

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  

 

การลงทุนในตราสารทุนและสญัญาท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเงินลงทุน 

 

ข5.2.3 การลงทุนในตราสารทุนและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับตราสารดังกล่าว ทั้งหมดต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม อย่างไรกด็ี ในสถานการณ์ที่จ ากัดราคาทุนอาจเป็นมูลค่าที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่า

ยุติธรรม เช่นในกรณทีี่ไม่มีข้อมูลปัจจุบันมากพอที่จะวัดมูลค่ายุติธรรม หรือในกรณีที่มีช่วงข้อมูลของ

มูลค่ายุติธรรมที่กว้างและราคาทุนแสดงถึงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณที่ดีที่สดุของช่วงข้อมูลดังกล่าว 

ข5.2.4 ข้อบ่งช้ีว่าราคาทุนอาจมิใช่มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ ได้แก่ 

ข5.2.4.1 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในผลการด าเนินงานของกิจการที่ไปลงทุน เมื่อ

เปรียบเทยีบกบังบประมาณ แผนงาน หรือเป้าหมายในการด าเนินงาน 
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ข5.2.4.2 การเปล่ียนแปลงของการคาดการณ์ว่าเป้าหมายการด าเนินงานของผลิตภัณฑ์เชิงเทคนิค

ของกจิการที่ไปลงทุนจะเป็นไปตามเป้าหมาย 

ข5.2.4.3 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในตลาดที่เกี่ยวกับเงินทุนของกิจการที่ไปลงทุน 

ผลิตภัณฑ ์หรือ ความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑข์องกจิการที่ไปลงทุน  

ข5.2.4.4 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของเศรษฐกิจโลก หรือสภาพแวดล้อมทางด้าน

เศรษฐกจิที่กจิการที่ลงทุนประกอบกจิการอยู่  

ข5.2.4.5 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในผลการด าเนินงานของกจิการอื่นที่สามารถเทยีบเคียง

กนัได้ หรือการประเมินมูลค่าที่คาดการณจ์ากตลาดโดยรวม 

ข5.2.4.6 ปัจจัยภายในของกิจการที่ไปลงทุน เช่น การทุจริต ความขัดแย้งทางธุรกิจ การฟ้องร้อง

ด าเนินคดี การเปล่ียนแปลงผู้บริหารหรือกลยุทธข์องกจิการ  

ข5.2.4.7 หลักฐานการท าธุรกรรมกับภายนอกเกี่ยวกับเงินทุนของกิจการที่ลงทุน ทั้งจาก กิจการที่

ลงทุนเอง (เช่น การออกตราสารทุนใหม่) หรือจากการโอนตราสารทุนระหว่างบุคคลที่

สาม 

ข5.2.5 เนื่องจากข้อบ่งช้ีในภาคผนวกย่อหน้าที่ ข5.2.4 มิได้ครอบคลุมข้อบ่งช้ีทุกกรณี ดังนั้น กิจการต้องใช้

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานและการด าเนินการของกิจการที่ลงทุน ซ่ึงได้รับหลังจากวันที่รับรู้ เมื่อ

เร่ิมแรก หากปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวบ่งช้ีว่าราคาทุนอาจมิใช่มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ กิจการต้อง

วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ข5.2.6 ราคาทุนไม่อาจเป็นมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณที่ดีที่สดุ หากลงทุนในตราสารทุนที่มีราคาเสนอซ้ือขาย 

(หรือสญัญาที่เกี่ยวข้องกบัตราสารทุนที่มีราคาเสนอซ้ือขาย) 

 

การวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย (บทที ่5.4) 

 

วิธีอตัราดอกเบี้ ยท่ีแทจ้ริง 

 

ข5.4.1 ในการน าวิธีอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงมาถือปฏิบัติ ให้กิจการระบุค่าธรรมเนียมที่เป็นองค์ประกอบของ

อตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเคร่ืองมือทางการเงิน แม้ว่าค าที่ใช้เรียกค่าธรรมเนียมส าหรับการให้บริการ

ทางการเงินดังกล่าวอาจไม่ได้แสดงถึงลักษณะและเนื้ อหาของการให้บริการ ค่าธรรมเนียมที่เป็น

องค์ประกอบของอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงของเคร่ืองมือทางการเงินถือเป็นรายการปรับปรุงอัตรา

ดอกเบี้ ยที่แท้จริง เว้นแต่ในกรณีที่เคร่ืองมือทางการเงินนั้นวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยรับรู้ การ

เปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในก าไรหรือขาดทุน ในกรณีเหล่าน้ี ค่าธรรมเนียมที่เกิดข้ึนจะรับรู้ เป็น

รายได้หรือค่าใช้จ่าย ของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก 

ข5.4.2  ค่าธรรมเนียมที่เป็นองค์ประกอบของอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วย 

ข5.4.2.1 ค่าธรรมเนียมในการท ารายการที่กิจการได้รับจากการก่อให้เกิดหรือการได้มาซึ่ ง

สนิทรัพย์ทางการเงิน ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจรวมถึงค่าตอบแทนในการด าเนินการต่าง 

ๆ เช่น การประเมินสถานะทางการเงินของผู้กู้ การประเมินและการบันทกึสญัญาการค า้

ประกัน การวางหลักประกัน และการจัดเตรียมหลักประกันอื่น ๆ การเจรจาต่อรอง
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เงื่อนไขของเคร่ืองมือทางการเงิน การจัดเตรียมและด าเนินการทางเอกสาร และการปิด

ธุรกรรม ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ ถือเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการออกเคร่ืองมือ

ทางการเงินดังกล่าว 

ข5.4.2.2 ค่าธรรมเนียมที่กิจการได้รับจากการให้สินเช่ือ เมื่อภาระผูกพันที่จะให้สินเช่ือดังกล่าว

ไม่ได้ถูกวัดมูลค่าตามย่อหน้าที่ 4.2.1.1 และมีความเป็นไปได้ที่กิจการจะให้สนิเช่ือใน

ที่สุด ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ เป็นค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้มาซึ่ง

เคร่ืองมือทางการเงิน ถ้าภาระผูกพันสิ้นสุดลงโดยไม่มีการให้สินเช่ือ กิจการต้องรับรู้

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายได้เมื่อภาระผูกพันสิ้นสดุ 

ข5.4.2.3 ค่าธรรมเนียมที่กิจการจ่ายไปส าหรับการออกหน้ีสินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน

ตัดจ าหน่าย ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ ถือเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการออกหนี้ สิน

ทางการเงิน ให้กจิการแยกค่าธรรมเนียมและต้นทุนที่เป็นองค์ประกอบของอตัราดอกเบี้ย

ที่แท้จริงส าหรับหน้ีสินทางการเงินออกจากค่าธรรมเนียมและต้นทุนในการท ารายการที่

เกี่ยวข้องกบัสทิธใินการให้บริการ เช่น การบริการจัดการการลงทุน 

ข5.4.3 ค่าธรรมเนียมที่ไม่ถือเป็นองค์ประกอบของอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงของเคร่ืองมือทางการเงิน และถูก

บันทกึตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ท  ากับ

ลูกค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) ประกอบด้วย 

ข5.4.3.1 ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการสนิเช่ือ 

ข5.4.3.2 ค่าธรรมเนียมที่กิจการได้รับในการเข้าผูกพันว่าจะให้สินเช่ือเมื่อภาระผูกพันที่จะให้

สนิเช่ือไม่ได้ถูกวัดมูลค่าตามย่อหน้าที่ 4.2.1.1 และไม่มีความเป็นไปได้ที่กิจการจะเข้า

ท าสญัญาให้สนิเช่ือแบบเฉพาะเจาะจง และ 

ข5.4.3.3 ค่าธรรมเนียมการให้สินเช่ือร่วมที่กิจการได้รับจากการจัดการการให้สินเช่ือแต่กิจการ

ไม่ได้ร่วมเป็นผู้ให้สนิเช่ือในกลุ่มดังกล่าว (หรือร่วมเป็นผู้ให้สนิเช่ือที่มีอัตราดอกเบี้ ยที่

แท้จริงเหมือนกับผู้ให้สินเช่ือรายอื่น ๆ ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงในลักษณะเทยีบเคียงกัน

ได้) 

ข5.4.4 เมื่ อน าวิธีอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงมาถือปฏิบัติ  โดยทั่วไปกิจการจะตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมเพ่ืออตัราลดดอกเบี้ย (points) ที่จ่ายไปหรือได้รับมา ต้นทุนในการท ารายการ  และส่วน

เพ่ิมหรือส่วนลดอื่นๆ ที่รวมอยู่ในการค านวณอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงตลอดอายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือ

ทางการเงินนั้น  อย่างไรกต็าม  กิจการต้องใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุดหากระยะเวลาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ

ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมเพ่ืออตัราลดดอกเบี้ยที่จ่ายไปหรือได้รับมา ต้นทุนในการท ารายการ  และ

ส่วนเพ่ิมหรือส่วนลดอื่นๆ กรณีดังกล่าว ได้แก่ การที่ตัวแปรที่ เกี่ ยวข้องกับค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมเพ่ืออตัราลดดอกเบี้ ยที่จ่ายไปหรือได้รับมา ต้นทุนในการท ารายการ  และส่วนเพ่ิมหรือ

ส่วนลดอื่นๆ  ถูกปรับมูลค่าตามอัตราตลาดก่อนวันครบก าหนดช าระที่คาดการณ์ของเคร่ืองมือทาง

การเงินนั้น  ซึ่งระยะเวลาการตัดจ าหน่ายที่เหมาะสมคือระยะเวลาที่จะถึงก าหนดปรับราคาคร้ังต่อไป  

เช่น  หากส่วนเพ่ิมหรือส่วนลดของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ ยลอยตัวสะท้อนถึงดอกเบี้ ย

คงค้างของเคร่ืองมือทางการเงินน้ันนับตั้งแต่การจ่ายดอกเบี้ยคร้ังสดุท้ายหรือการเปล่ียนแปลงในอตัรา

ดอกเบี้ ยในตลาดเนื่องจากอัตราดอกเบี้ ยลอยตัวจะถูกปรับตามอัตราดอกเบี้ ยในตลาด ดังนั้น มูลค่า
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ดังกล่าวจะต้องถูกตัดจ าหน่ายไปจนถึงวันที่มีการปรับอัตราดอกเบี้ ยลอยตัวตามอัตราตลาดอีกคร้ัง  

ทั้งนี้  เพราะส่วนเพ่ิมหรือส่วนลดมูลค่ามีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ ยคร้ัง

ต่อไป  ซึ่ง ณ วันนั้น ตัวแปรซึ่งสัมพันธ์กับส่วนเพ่ิมหรือส่วนลดมูลค่า (เช่น อัตราดอกเบี้ ย)  จะถูก

ปรับไปที่อตัราตลาด  อย่างไรกต็าม  หากส่วนเพ่ิมหรือส่วนลดมูลค่าเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงใน

อัตราผลตอบแทนเพ่ือชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิตบนอัตราดอกเบี้ ยลอยตัวที่ระบุในเคร่ืองมือทาง

การเงิน หรือตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ได้ถูกปรับไปเป็นอัตราตลาด มูลค่าดังกล่าวจะถูกตัดจ าหน่ายตลอด

อายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน 

ข5.4.5 ส าหรับสนิทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ ยลอยตัว การทบทวนการประมาณ

การกระแสเงินสดเป็นคร้ังคราวเพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบี้ ยตลาดจะท าให้อัตรา

ดอกเบี้ ยที่แท้จริงมีการเปล่ียนแปลง  หากสนิทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ ยลอยตัวหรือหน้ีสิน

ทางการเงินที่มีอตัราดอกเบี้ยลอยตัวถูกรับรู้ เมื่อเร่ิมแรกด้วยจ านวนเงินที่เท่ากับเงินต้นที่จะได้รับหรือ

ที่จะจ่ายเมื่อครบก าหนด โดยปกติแล้วการทบทวนประมาณการดอกเบี้ ยจ่ายในอนาคตจะไม่มี

ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์หรือหนี้สนิ 

ข5.4.6 หากกิจการมีการปรับประมาณการจ่ายเงินหรือรับเงิน (ไม่รวมการเปล่ียนแปลงตามย่อหน้าที่ 5.4.3 

และการเปล่ียนแปลงประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึน) กจิการต้องปรับปรุงมูลค่า

ตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายของหนี้ สินทางการเงิน (หรือกลุ่ม

ของเคร่ืองมือทางการเงิน) เพ่ือให้สะท้อนจ านวนเงินที่เกิดข้ึนจริงหรือจ านวนเงินประมาณการของ

กระแสเงินสดตามสญัญาที่ถูกปรับ กิจการต้องค านวณมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสนิทรัพย์ทางการเงิน

หรือราคาทุนตัดจ าหน่ายของหนี้ สนิทางการเงินใหม่ตามมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสด

ในอนาคตที่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงเดิมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว (หรือใช้อัตรา

ดอกเบี้ ยที่แท้จริงปรับด้วยความเสี่ยงด้านเครดิต ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้าน

เครดิตตั้งแต่เมื่อเร่ิมแรกที่ซ้ือหรือได้มา)  หรือในกรณทีี่เข้าเงื่อนไข ให้กิจการค านวณอัตราดอกเบี้ ยที่

แท้จริงใหม่ ตามย่อหน้าที่ 6.5.10 โดยรายการปรับปรุงที่เกดิข้ึนจะถูกรับรู้ เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายใน

ก าไรหรือขาดทุน   

ข5.4.7 ในบางกรณี สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกพิจารณาว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก

เพราะมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่สูงมาก และในกรณีที่ซ้ือมา กิจการซื้ อมาด้วยส่วนลดจ านวนมาก 

กจิการต้องรวมผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนเมื่อเร่ิมแรกในการประมาณกระแสเงินสดเพ่ือ

ค านวณอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงปรับด้วยความเสี่ยงด้านเครดิตของสนิทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า

ด้านเครดิตตั้งแต่เมื่อเร่ิมแรกที่ซ้ือหรือได้มา ณ วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก อย่างไรกต็าม ไม่ได้หมายความ

ว่ากจิการต้องใช้อตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงปรับด้วยความเสี่ยงด้านเครดิตเพียงเพราะว่าสนิทรัพย์ทางการ

เงินน้ันมีความเสี่ยงด้านเครดิตในระดับสงูตั้งแต่วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก 

 

ตน้ทุนในการท ารายการ 

 

ข5.4.8 ต้นทุนในการท ารายการรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าที่จ่ายให้กบัตัวแทน (รวมถึงพนักงานที่ท  า

หน้าที่เป็นตัวแทนขาย) ที่ปรึกษา นายหน้า และตัวแทนจ าหน่าย ภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่หน่วยงาน



ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9  เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่าน้ันและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

       124 

               

 

ก ากับดูแลและตลาดหลักทรัพย์เรียกเกบ็ และค่าภาษีอากรในการโอน ต้นทุนในการท ารายการไม่

รวมถึงส่วนเกนิหรือส่วนลดมูลค่าของหุ้นกู้ ต้นทุนในการจัดหาเงินทุน หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็น

การภายใน หรือต้นทุนในการถือครอง 

 

 

การตดัจ าหน่าย 

 

ข5.4.9 สนิทรัพย์ทางการเงินสามารถตัดจ าหน่ายได้ทั้งจ านวนหรือบางส่วน เช่น กิจการวางแผนที่จะบังคับเอา

หลักประกันของสินทรัพย์ทางการเงินและคาดว่าจะได้รับคืนจากหลักประกันไม่เกินร้อยละ 30 ของ

มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน ถ้ากิจการคาดว่าจะไม่มีโอกาสได้รับคืนกระแสเงินสดใดๆ จากสินทรัพย์

ทางการเงินอกีกค็วรตัดจ าหน่ายส่วนที่เหลือร้อยละ 70 ของมูลค่าสนิทรัพย์ทางการเงิน 

 

การดอ้ยค่า (บทที ่5.5) 

 

หลกัเกณฑก์ารประเมินการดอ้ยค่าแบบกลุ่มและแต่ละรายการ 

 

ข5.5.1 กจิการอาจจ าเป็นต้องประเมินการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างกลุ่ม เพ่ือให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือ

ทางการเงิน เมื่อความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญนับตั้งแต่วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก อาจ

จ าเป็นต้องประเมินการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตแบบเป็นกลุ่มสนิทรัพย์ โดย

พิจารณาจากข้อมูลที่แสดงให้เหน็ว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ตัวอย่างเช่น ความ

เสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มหรือกลุ่มย่อยของเคร่ืองมือทางการเงิน โดยการประเมินแบบกลุ่มท าให้แน่ใจ

ว่ากิจการได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการรับรู้ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุ

ของเคร่ืองมือทางการเงินเมื่อความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ แม้ว่าการเพ่ิมขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการจะยังไม่มีหลักฐานปรากฏก็

ตาม 

ข5.5.2 โดยปกติแล้วการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น

รับรู้ ก่อนที่เคร่ืองมือทางการเงินนั้นจะมีสถานะค้างช าระ เนื่องจากความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพ่ิมข้ึน

อย่างมีนัยส าคัญก่อนที่เคร่ืองมือทางการเงินจะมีสถานะค้างช าระ หรือมีปัจจัยอื่นของผู้กู้ที่แสดงให้เห็น

ว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ (เช่น การปรับปรุงเงื่อนไขของสัญญาใหม่หรือการ

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ) ดังนั้นหากมีข้อมูลที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลที่มีการคาดการณ์ไปใน

อนาคตได้ดีกว่าข้อมูลการค้างช าระ โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป  กิจการต้อง

น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการประเมินการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตด้วย 

ข5.5.3 อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงินและข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตที่

สามารถหาได้ของกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินบางประเภท กจิการอาจไม่สามารถระบุได้ว่า เคร่ืองมือทาง

การเงินแต่ละรายการมีการเปล่ียนแปลงความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยส าคัญก่อนที่เคร่ืองมือทาง
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การเงินนั้นจะมีสถานะค้างช าระ โดยอาจเป็นกรณีของเคร่ืองมือทางการเงินประเภทสนิเช่ือรายย่อยซึ่ง

กจิการมีข้อมูลน้อยหรือไม่ได้รับ และไม่ได้ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือ

ทางการเงินแต่ละรายการอย่างสม ่าเสมอจนกว่าลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสญัญา  หากกิจการไม่

สามารถระบุการเปล่ียนแปลงความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการก่อนที่

เคร่ืองมือทางการเงินนั้นจะมีสถานะค้างช าระ การวัดค่าเผื่อผลขาดทุนโดยพิจารณาจากเฉพาะข้อมูล

ด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการจะไม่สามารถแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของความ

เสี่ยงด้านเครดิตนับจากวันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรกได้อย่างสมเหตุสมผล 

ข5.5.4 ในบางสถานการณท์ี่กจิการไม่สามารถหาข้อมูลที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลของเคร่ืองมือทาง

การเงินแต่ละรายการได้โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป เพ่ือวัดมูลค่าผลขาดทุน

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน ในกรณีดังกล่าวให้กิจการรับรู้ผล

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินตามเกณฑ์โดยการประเมิน

แบบกลุ่ม โดยพิจารณาจากข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตที่ครอบคลุม ซึ่งต้องรวมข้อมูลการค้างช าระ

และ แต่ข้อมูลด้านเครดิตทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีการคาดการณ์

ในอนาคต เพ่ือประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน

เมื่อความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับจากวันที่

รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก 

ข5.5.5 ตามวัตถุประสงค์ของการพิจารณาการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตและการรับรู้

ค่าเผื่อผลขาดทุนตามเกณฑ์การประเมินแบบกลุ่ม กิจการสามารถจัดกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินตาม

ความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกนัเพ่ือให้ง่ายต่อการวิเคราะห์สามารถท าให้ระบุการเพ่ิมขึ้นอย่าง

มีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตในระยะเวลาที่เหมาะสม  กิจการไม่ควรท าให้ข้อมูลดังกล่าว

คลุมเครือโดยการจัดกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่มีลักษณะความเสี่ยงที่แตกต่างกันไว้ด้วยกัน ตัวอย่าง

ของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกนั อาจรวมถึงแต่ไม่ได้จ ากดัเฉพาะ 

ข5.5.5.1 ประเภทของตราสาร 

ข5.5.5.2 จัดอนัดับความเสี่ยงด้านเครดิต 

ข5.5.5.3 ประเภทของหลักประกนั 

ข5.5.5.4 วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก 

ข5.5.5.5 ระยะเวลาคงเหลือจนถึงครบก าหนด 

ข5.5.5.6 อุตสาหกรรม 

ข5.5.5.7 สถานที่ตั้งของผู้กู้ยืม และ 

ข5.5.5.8 มูลค่าของหลักประกันเทียบกับสินทรัพย์ทางการเงิน หากมีผลกระทบต่อความน่าจะเป็น

ของความเสี่ยงจากการปฏิบัติผิดสญัญา (เช่น สนิเช่ือที่มีการค า้ประกันแบบไม่มีสทิธิไล่

เบี้ ยในบางกิจการหรืออัตราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to value 

ratio) 

ข5.5.6 ย่อหน้าที่ 5.5.4 ก าหนดให้กิจการต้องรับรู้ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของ

เคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมดที่ความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญนับจากวันที่รับรู้ เมื่อ

เร่ิมแรก ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากกิจการไม่สามารถจัดกลุ่มเคร่ืองมือทาง
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การเงินตามความเสี่ยงด้านเครดิตมีลักษณะร่วมกัน เพ่ือพิจารณาการเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญของ

ความเสี่ยงด้านเครดิตนับจากวันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรกได้ กจิการต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้ นตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินเฉพาะส่วนที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมี

นัยส าคัญ  การจัดกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือประเมินว่ามีการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้าน

เครดิตแบบกลุ่มหรือไม่ อาจเปล่ียนแปลงได้เมื่อมีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงินหรือของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการ 

 

ระยะเวลาในการรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

ข.5.5.7 ในการประเมินว่าควรจะรับรู้ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทาง

การเงินหรือไม่นั้น ให้พิจารณาจากการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความน่าจะเป็นหรือความเสี่ยงของ

การไม่ปฏิบัติตามสัญญานับจากวันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก (โดยไม่ค านึงว่าเคร่ืองมือทางการเงินมีการ

ก าหนดราคาใหม่เพ่ือสะท้อนถึงความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพ่ิมข้ึนหรือไม่) แทนการพิจารณาจาก

หลักฐานที่แสดงว่าสนิทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตแล้ว ณ วันที่รายงานหรือ เมื่อการไม่

ปฏิบัติตามสัญญาเกิดข้ึน โดยทั่วไปแล้วความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญก่อนที่

สินทรัพย์ทางการเงินนั้นจะเกิดการด้อยค่าด้านเครดิต หรือก่อนที่จะมีการการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

เกดิขึ้น 

ข.5.5.8 ส าหรับภาระผูกพันที่จะให้สนิเช่ือ กิจการต้องพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงของการไม่

ปฏบิัติตามสญัญาที่เกดิขึ้นของเงินให้สนิเช่ือที่เกี่ยวกบักบัภาระผูกพันนั้น ส าหรับสญัญาค า้ประกันทาง

การเงิน กจิการต้องพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงที่ลูกหนี้ จะไม่ปฏบิัติตามสญัญา 

ข.5.5.9 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนับจากวันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรกนั้นขึ้ นอยู่กับ

ความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามสัญญา ณ วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก ดังน้ันการเปล่ียนแปลงของความ

เสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่เกิดข้ึนของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติ

ตามสญัญาที่เกิดข้ึนเมื่อเร่ิมแรกต ่ากว่า จะมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญมากกว่าเคร่ืองมือทาง

การเงินที่มีความเสี่ยงจากการไม่ปฏบิัติตามสญัญาที่เกดิข้ึนเมื่อเร่ิมแรกสงูกว่า 

ข.5.510 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่เกิดข้ึนกับเคร่ืองมือทางการเงินต่างๆ ที่มีระดับความเสี่ยง

ด้านเครดิตที่เทียบเท่ากัน เคร่ืองมือทางการเงินที่มีอายุที่คาดไว้มากกว่าจะมีความเสี่ยงของการไม่

ปฏบิัติตามสญัญาสงูกว่า ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสญัญาที่เกิดข้ึนของหุ้นกู้ระดับ 

AAA ที่มีอายุที่คาดไว้ 10 ปี จะสงูกว่าความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามสญัญาของหุ้นกู้ระดับ AAA ที่

มีอายุที่คาดไว้ 5 ปี 

ข.5.5.11 เนื่องจากอายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือทางการเงินกับความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามสญัญาที่เกิดข้ึนมี

ความสัมพันธ์กัน ดังนั้น การเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตไม่สามารถประเมินโดย

เปรียบเทยีบการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามสญัญาที่เกิดข้ึนตลอดอายุที่คาดไว้

เท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากความเสี่ยงของการไม่ปฏบิัติตามสญัญาที่เกิดข้ึนของเคร่ืองมือทางการเงินที่มี

อายุที่คาดไว้ 10 ปี ณ วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก เท่ากับความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของ

เคร่ืองมือทางการเงินที่มีอายุที่คาดไว้คงเหลือ 5 ปี แสดงว่าเคร่ืองมือทางการเงินที่มีอายุที่คาดไว้
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คงเหลือ 5 ปี มีความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากโดยปกติแล้วความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตาม

สัญญาในช่วงอายุที่คาดไว้จะลดลงเมื่อระยะเวลาผ่านไป หากความเสี่ยงด้านเครดิตน้ันไม่มีการ

เปล่ียนแปลง และเคร่ืองมือทางการเงินน้ันใกล้จะครบก าหนด อย่างไรกต็าม ส าหรับเคร่ืองมือทาง

การเงินที่มีภาระผูกพันต้องจ่ายช าระเงินจ านวนที่มีนัยส าคัญใกล้วันครบก าหนด ความเสี่ยงของการไม่

ปฏิบัติตามสัญญาอาจไม่ลดลงเมื่อระยะเวลาผ่านไป โดยในกรณีดังกล่าว กิจการควรจะพิจารณาถึง

ปัจจัยเชิงคุณภาพอื่นๆ ที่จะแสดงให้เหน็ว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญนับวันที่รับรู้

เมื่อเร่ิมแรก 

ข.5.5.12 กจิการอาจใช้วิธกีารต่างๆในการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ิมข้ึนอย่างมี

นัยส าคัญนับตั้งแต่นับวันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรกหรือไม่ หรือในการวัดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้ น ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันตามเคร่ืองมือทางการเงินที่แตกต่างกัน โดยวิธีการที่ไม่ได้น าความ

น่าจะเป็นของการไม่ปฏิบัติตามสญัญาที่ชัดเจนมาใช้ในการประเมินหรือการค านวณ เช่น วิธีการที่ใช้

อัตราผลขาดทุนด้านเครดิต กเ็ป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  ซึ่ง

ก าหนดว่ากิจการสามารถแยกการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามสัญญาออกจาก

การเปล่ียนแปลงของตัวแปรอื่นๆของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน เช่น หลักประกัน และ

ในการประเมินนั้นให้กจิการพิจารณาถึงปัจจัยดังต่อไปนี้   

ข5.5.12.1  การเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามสญัญาที่เกิดข้ึนนับตั้งแต่นับวันที่

รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก 

ข5.5.12.2 อายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือทางการเงิน และ 

ข5.5.12.3 ข้อมูลที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผล ซึ่งสามารถหาได้โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนหรือ

ความพยายามที่มากเกินไป ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานซ่ึงอาจกระทบต่อความเสี่ยง

ด้านเครดิต 

ข.5.5.13 วิธกีารที่ใช้ในการพิจารณาว่า เคร่ืองมือทางการเงินมีความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญนับ

วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรกหรือไม่ ควรพิจารณาจากลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน (หรือกลุ่มเคร่ืองมือ

ทางการเงิน) และข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามสัญญาในอดีตของเคร่ืองมือทางการเงินที่สามารถ

เปรียบเทยีบกันได้ แม้ว่าจะมีข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.9 แล้ว แต่ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่มี

ข้อมูลการไม่ปฏบิัติตามสญัญาที่ไม่กระจุกตัวอยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของอายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือ

ทางการเงิน การเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่จะเกิดข้ึนใน 12 เดือน

ข้างหน้า อาจเป็นประมาณการของการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามสญัญาตลอด

อายุของเคร่ืองมือทางการเงินอย่างสมเหตุสมผล  ในกรณีนี้ กิจการอาจใช้การเปล่ียนแปลงของความ

เสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามสญัญาที่จะเกิดข้ึนใน 12 เดือนข้างหน้า ในการพิจารณาว่าความเสี่ยงด้าน

เครดิตเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญนับตั้งแต่นับวันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรกหรือไม่ เว้นแต่จะมีสถานการณ์ใด

สถานการณ์หนึ่งบ่งช้ีว่ากิจการจ าเป็นต้องประเมินการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติ

ตามสญัญาที่เกดิข้ึนตลอดอายุเคร่ืองมือทางการเงิน 

ข.5.5.14 อย่างไรกต็าม  การใช้การเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามสญัญาที่จะเกิดข้ึนใน 12 

เดือนข้างหน้า ในการพิจารณาว่าควรรับรู้ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของ

เคร่ืองมือทางการเงินหรือไม่ อาจไม่เหมาะสมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินบางประเภท หรือในบาง
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สถานการณ ์ ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามสญัญาที่จะเกิดข้ึนใน 

12 เดือนข้างหน้า อาจไม่ใช่เกณฑ์ที่เหมาะสมที่จะประเมินว่า เคร่ืองมือทางการเงินที่มีอายุสัญญา

มากกว่า 12 เดือน มีความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึนเมื่อ 

ข5.5.14.1 เคร่ืองมือทางการเงินนั้นมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายช าระเงินจ านวนที่มีนัยส าคัญในช่วงเวลา

ที่มากกว่า 12 เดือนข้างหน้า 

ข5.5.14.2 การเปล่ียนแปลง ของปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคที่เกี่ยวข้อง หรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวกับ

ความเสี่ยงด้านเครดิตไม่สะท้อนถึงความเสี่ยงของการไม่ปฏบิัติตามสญัญาที่จะเกิดข้ึนใน 

12 เดือนข้างหน้าได้อย่างเหมาะสม หรือ 

ข5.5.14.3 การเปล่ียนแปลงของปัจจัยที่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตส่งผลกระทบต่อความเสี่ยง

ด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงิน (หรือมีผลกระทบที่ชัดเจนข้ึน) มากกว่า 12 เดือน 

 

การพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตเพิม่ข้ึนอย่างมีนยัส าคญันบัวนัท่ีรบัรูเ้มื่อเร่ิมแรกหรือไม่ 

 

ข.5.5.15 ในการพิจารณาว่าต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน

หรือไม่ กิจการควรพิจารณาจากข้อมูลที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผล ซึ่งสามารถหาได้โดยไม่

ต้องใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป และอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของ

เคร่ืองมือทางการเงินตามย่อหน้าที่ 5.5.17.3 โดยกิจการไม่จ าเป็นต้องหาข้อมูลโดยละเอียดเพ่ือ

พิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญนับตั้งแต่วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรกหรือไม่ 

ข.5.5.16 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตคือ การวิเคราะห์ปัจจัยหลายปัจจัยในภาพรวม โดยพิจารณาว่ามี

ปัจจัยใดที่เกี่ยวข้อง และน ้าหนักของปัจจัยนั้นเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่นๆ ซึ่งขึ้ นอยู่กับประเภทของ

ผลิตภัณฑ์ ลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงินและผู้กู้ยืม ตลอดจนเขตพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ โดยกิจการ

ต้องพิจารณาข้อมูลที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผล ซึ่งสามารถหาได้โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนหรือ

ความพยายามที่มากเกนิไป และเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงินที่ประเมิน อย่างไรกต็าม 

ปัจจัยหรือข้อบ่งช้ีอาจไม่สามารถระบุได้ในระดับของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการ โดยในกรณีนี้

กิจการควรประเมินปัจจัยหรือข้อบ่งช้ี เป็นกลุ่ม หรือบางส่วนของกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน เพ่ือ

พิจารณาว่าเป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 5.5.3 ที่ต้องรับรู้ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกดิขึ้นตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินหรือไม่ 

ข.5.5.17 รายการต่อไปนี้ อาจต้องใช้ในการประเมินการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิต ทั้งนี้  รายการ

ดังกล่าวไม่ครอบคลุมรายการทั้งหมด 

ข5.5.17.1 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของตัวช้ีวัดราคาภายในของความเสี่ยงด้านเครดิต ซ่ึง

เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตนับตั้งแต่วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก 

ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) ส่วนต่างอตัราดอกเบี้ยที่อาจเปล่ียนแปลง หากมีการออก

เคร่ืองมือทางการเงินหรือเคร่ืองมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกันที่มีเงื่อนไขและคู่สัญญา

เหมือนกนั ณ วันที่รายงาน 

ข5.5.17.2 การเปล่ียนแปลงของอัตราหรือเงื่อนไขของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีอยู่ซ่ึงอาจแตกต่าง

จากเดิมอย่างมีนัยส าคัญ หากมีการออกเคร่ืองมือทางการเงินนั้นใหม่ ณ วันที่รายงาน 
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(เช่น ข้อตกลงทางการเงินที่มีความเข้มงวดมากข้ึน หลักประกนัหรือสญัญาค า้ประกันที่มี

จ านวนสูงขึ้ น หรือสัดส่วนรายได้ต่อหนี้ ที่สูงข้ึน) เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของความ

เสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนับตั้งแต่วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก  

ข5.5.17.3 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของบ่งช้ีจากตลาดภายนอกที่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน

เครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินหรือเคร่ืองมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกนัที่มีอายุที่คาดไว้

เท่ากนั การเปล่ียนแปลงของตัวช้ีวัดจากตลาดภายนอกของความเสี่ยงด้านเครดิตรวมถึง 

(แตไม่ครอบคุมทั้งหมด) 

ข5.5.17.3.1  ส่วนต่างอตัราดอกเบี้ย 

ข5.5.17.3.2 ราคาของสัญญาการรับประกันด้านเครดิต (credit default swap) 

ส าหรับผู้กู้ยืม 

ข5.5.17.3.3  ระยะเวลา หรือสดัส่วนของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงินที่ต ่า

กว่าราคาทุนตัดจ าหน่าย  

ข5.5.17.3.4  ข้อมูลตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้กู้ยืม เช่น การเปล่ียนแปลงราคาของ

ตราสารหนี้และตราสารทุนของผู้กู้ยืม 

ข5.5.17.4 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญที่เกิดข้ึนจริงหรือที่คาดว่าจะเกิดข้ึนของการจัดอันดับ

ความน่าเช่ือถือด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินโดยบุคคลภายนอก 

ข5.5.17.5 การลดอันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตของผู้กู้ยืมภายในกิจการ หรือการลดลงของ

คะแนนพฤติกรรมที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตภายในกิจการที่เกิดข้ึนจริง

หรือที่คาดว่าจะเกิดข้ึน โดยการจัดอันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตภายในกิจการหรือ

การให้คะแนนพฤติกรรมภายในกิจการจะมีความน่าเช่ือถือมากขึ้ น เมื่อมีน าข้อมูล

ดังกล่าวไปเทียบกับข้อมูลการจัดอันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตโดยบุคคลภายนอก 

หรือมีข้อมูลสนับสนุนจากกรณศึีกษาเกี่ยวกบัการไม่ปฏบิัติตามสญัญา 

ข5.5.17.6 การเปล่ียนแปลงในทางลบของสภาพทางธุรกิจ ทางการเงิน หรือทางเศรษฐกิจ ที่เกิดข้ึน

หรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น ซึ่งอาจจะท าให้ความสามารถของผู้กู้ยืมในการปฏิบัติตามภาระ

ผูกพันหนี้ สินเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ เช่น อัตราดอกเบี้ ยที่เพ่ิมข้ึนหรือคาดว่าจะ

เพ่ิมขึ้น หรืออตัราการว่างงานที่เพ่ิมข้ึนหรือที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

ข5.5.17.7 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของผลการด าเนินการของผู้กู้ยืมที่เกิดข้ึนหรือคาดว่าจะ

เกดิขึ้น เช่น รายได้หรือก าไรที่ลดลงหรือคาดว่าจะลดลง ความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่

เพ่ิมข้ึน การขาดเงินทุนหมุนเวียน คุณภาพของสินทรัพย์ที่ลดลง การก่อภาระหน้ีสิน

เพ่ิมขึ้ น สภาพคล่อง ปัญหาด้านการบริหารจัดการ หรือการเปล่ียนแปลงขอบเขตของ

ธุรกิจ หรือโครงสร้างองค์กร (เช่น การยกเลิกธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของกิจการ) ซึ่งท าให้

ความสามารถของผู้กู้ยืมในการปฏิบัติตามภาระผูกพันหนี้ สินของกิจการเปล่ียนแปลง

อย่างมีนัยส าคัญ 

ข5.5.17.8 การเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินอื่น ของ

ผู้กู้ยืมรายนั้น 
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ข5.5.17.9 การเปล่ียนแปลงในทางลบอย่างมีนัยส าคัญของสภาพแวดล้อมทั้งทางกฎหมาย 

เศรษฐกิจ หรือเทคโนโลยีของผู้กู้ยืม ที่เกิดข้ึนหรือตามที่คาดว่าจะเกิดข้ึน ซึ่งท าให้ของ

ความสามารถของผู้กู้ยืมในการปฏิบัติตามภาระผูกพันหนี้ สินของกิจการ เปล่ียนแปลง

อย่างมีนัยส าคัญเช่น ความต้องการซ้ือผลิตภัณฑ์ของผู้กู้ยืมที่ลดลง เน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

ข5.5.17.10 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในมูลค่าของหลักประกัน หรือคุณภาพของการค ้า

ประกันโดยบุคคลที่สาม หรือการรับประกันด้านเครดิต ซึ่งคาดว่าจะลดแรงจูงใจของผู้

กู้ยืมในการจ่ายช าระตามสญัญา หรือมผีลกระทบต่อความน่าจะเป็นในการไม่ปฏิบัติตาม

สญัญา ตัวอย่างเช่น หากมูลค่าหลักประกันลดลง เนื่องจากราคาบ้านลดลง ผู้กู้ยืมบาง

รายอาจมีแรงจูงใจที่จะไม่ปฏบิัติตามสญัญาเงินกู้ซื้อบ้านมากขึ้น 

ข5.5.17.11 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของคุณภาพของการค ้าประกันโดยผู้ถือหุ้น (หรือ

บริษัทใหญ่) หากผู้ถือหุ้น (หรือบริษัทใหญ่) มีแรงจูงใจและความสามารถทางการเงิน

ในการช่วยเหลือโดยการเพ่ิมทุนหรือให้เงินสด เพ่ือมิให้การไม่ปฏบิัติตามสญัญาเกดิขึ้น 

ข5.5.17.12 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญซ่ึงคาดว่าจะลดแรงจูงใจของผู้กู้ยืมในการจ่ายช าระหนี้

ตามสัญญา เช่น บริษัทใหญ่ หรือบริษัทในเครืออื่นๆให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

หรือการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญที่เกิดข้ึนจริงหรือที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในคุณภาพ

ของการรับประกันด้านเครดิต โดยคุณภาพของการรับประกันด้านเครดิตนั้น รวมถึง

การพิจารณาสถานะทางการเงินของผู้ค า้ประกัน และ/หรือ ดอกเบี้ ยของตราสารที่ออก

ธุรกรรมการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ไม่ว่าดอกเบี้ ยด้อยสทิธินั้นจะสามารถรองรับ

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนหรือไม่กต็าม (เช่น หลักทรัพย์ค า้ประกนั)  

ข5.5.17.13 การเปล่ียนแปลงที่เกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสนิเช่ือที่คาดว่าจะเกิดข้ึน รวมถึงกรณี

การผิดสญัญาซึ่งท าให้มีการยกเลิกหรือการแก้ไขเงื่อนไขสญัญา ช่วงเวลาการหยุดช าระ

ดอกเบี้ ย การปรับขึ้ นอัตราดอกเบี้ ย การขอหลักประกันหรือการค า้ประกันเพ่ิมขึ้ น หรือ

การเปล่ียนแปลงอื่นๆตามกรอบสญัญาของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ข5.5.17.14 การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของผลการด าเนินงานและพฤติกรรมของผู้กู้ยืม ที่คาด

ว่าจะเกิดขึ้ น รวมถึงการเปล่ียนแปลงของสถานะการจ่ายช าระหนี้ ของผู้กู้ยืมในกลุ่ม 

(ตัวอย่างเช่น การเพ่ิมขึ้นของจ านวนหรือสดัส่วนของการจ่ายช าระหนี้ ตามสญัญาที่ล่าช้า 

หรือการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของจ านวนผู้ที่ใช้บัตรเครดิต ซ่ึงคาดว่าเกือบจะหรือจะ

ใช้เกนิวงเงินที่ได้รับ หรือผู้ที่คาดว่าจะผ่อนช าระเงินรายเดือนเพียงจ านวนเงินขั้นต ่า) 

ข5.5.17.15 การเปล่ียนแปลงวิธกีารจัดการด้านเครดิตของกจิการที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

โดยอ้างองิตามตัวช้ีวัดของการเปล่ียนแปลงฃของความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทาง

การเงิน วิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตที่คาดว่าจะเน้นเชิงรุกมาก

ขึ้ นหรือให้ความส าคัญกับการจัดการเคร่ืองมือ ซึ่งรวมถึงการติดตามและการควบคุม

อย่างใกล้ชิดมากขึ้น หรือกจิการที่แทรกแซงผู้กู้ยืม 

ข5.5.17.16 ข้อมูลการค้างช าระ รวมถึงข้อสนันิษฐานที่สามารถโต้แย้งได้ในย่อหน้าที่ 5.5.11 
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ข5.5.18 ในบางกรณี ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่ใช่ข้อมูลทางสถิติที่สามารถหาได้อาจเพียง

พอที่จะใช้ในการพิจารณาว่า  เคร่ืองมือทางการเงินนั้นเข้าเงื่อนไขต้องรับรู้ ค่าเผื่อผลขาดทุน ด้วย

จ านวนที่เท่ากบัผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน กล่าวคือ

ข้อมูลน้ันไม่จ าเป็นต้องผ่านการค านวณทางสถิติ หรือกระบวนการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิต 

เพ่ือพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ ในกรณี

อื่นๆ กิจการอาจจ าเป็นต้องพิจารณาข้อมูลอื่นๆ ซึ่ งรวมถึงข้อมูลจากการค านวณทางสถิติหรือ

กระบวนการจัดอันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิต หรืออีกนัยหนึ่งกิจการอาจอ้างอิงจากการประเมิน

ข้อมูลทั้งสองประเภท เช่น ปัจจัยเชิงคุณภาพที่ไม่รวมอยู่ในกระบวนการจัดอันดับความน่าเช่ือถือด้าน

เครดิตภายในกจิการ และการจัดประเภทของการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตภายในกจิการ ณ 

วันที่รายงาน ซ่ึงมีการพิจารณาถึงลักษณะของความเสี่ยงด้านเครดิต ณ วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก หาก

ข้อมูลทั้งสองประเภทน้ันมีความเกี่ยวข้องกนั 

 

ขอ้สันนิษฐานทีส่ามารถโตแ้ยง้ไดเ้กีย่วกับการคา้งช าระเกินกว่า 30 วัน 

 

ข5.5.19 ข้อสนันิษฐานที่สามารถโต้แย้งได้ในย่อหน้าที่ 5.5.11 น้ันไม่ใช่ตัวช้ีวัดที่ชัดเจนที่จะท าให้สามารถระบุ

ได้ว่ากิจการควรรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน แต่

สามารถก าหนดให้เป็นจุดสุดท้ายที่ใช้ในการพิจารณารับรู้ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน

ตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน แม้ว่าจะมีการน าข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคตมาใช้กต็าม 

(ซ่ึงรวมถึงปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคในระดับกลุ่มของรายการ) 

B5.5.20 กจิการสามารถโต้แย้งข้อสนันิษฐานนี้ ได้ แต่อย่างไรกต็าม การที่จะสามารถโต้แย้งได้นั้น กิจการจะต้อง

มีข้อมูลที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลแสดงให้เห็นว่า หากมีการค้างช าระเกินกว่า 30 วัน กไ็ม่

แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ตัวอย่างเช่น เมื่อการ

การค้างช าระเกิดจากความผิดพลาดด้านการจัดการ แทนที่จะเกิดจากปัญหาทางการเงินของผู้กู้ยืม 

หรือกิจการมีหลักฐานในอดีตที่แสดงให้เห็นว่าการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงของการไม่

ปฏบิัติตามสญัญาที่มีการค้างช าระเกินกว่า 30 วันไม่มีความสมัพันธ์สมัพันธ์กัน แต่หลักฐานนั้นแสดง

ว่าการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตความสมัพันธ์กับสนิทรัพย์ทางการเงินที่มีการ

ค้างช าระเกนิกว่า 60 วัน 

ข5.5.21 กจิการไม่สามารถก าหนดให้ระยะเวลาของการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตและ

รับรู้ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน กับระยะเวลาที่

สนิทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือเป็นไปตามค านิยามภายในของกิจการเกี่ยวกับการ

ไม่ปฏบิัติตามสญัญา 

 

เคร่ืองมอืทางการเงินทีม่คีวามเสีย่งดา้นเครดิตต า่ ณ วันทีร่ายงาน 

  

ข5.5.22 ความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินถือว่าอยู่ในระดับต ่าตามความหมายของย่อหน้าที่ 

5.5.10 กต่็อเมื่อเคร่ืองมือทางการเงินน้ันมีความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามสัญญาต ่า และผู้กู้ยืม



ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9  เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงิน 
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สามารถจ่ายช าระกระแสเงินสดตามสัญญาในระยะเวลาอันใกล้ และการเปล่ียนแปลงเชิงลบของ

เศรษฐกิจและธุรกิจในระยะยาว ไม่อาจลดความสามารถของผู้กู้ยืมในการจ่ายช าระกระแสเงินสดตาม

สัญญาได้  แต่เคร่ืองมือทางการเงินจะไม่ถือว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตในระดับต ่า หากเคร่ืองมือ

ทางการเงินน้ันมีความเสี่ยงในการขาดทุนต ่าเพราะมีหลักประกัน และเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่มี

หลักประกันจะถือว่าไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิตต ่า นอกจากนี้ เคร่ืองมือทางการเงินยังไม่ถือว่ามีความ

เสี่ยงด้านเครดิตต ่าเพราะเคร่ืองมือทางการเงินนั้นมีความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามสัญญาต ่ากว่า

เคร่ืองมือทางการเงินอื่นๆของกิจการ หรือต ่ากว่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยงด้านเครดิตของประเทศที่

กจิการนั้นประกอบการ 

ข5.5.23 ในการพิจารณาว่าเคร่ืองมือทางการเงินมีความเสี่ยงด้านเครดิตต ่าหรือไม่น้ัน กิจการอาจพิจารณาจาก

การจัดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินภายในกิจการหรือวิธีการอื่นๆ ที่

สอดคล้องกับนิยามของความเสี่ยงด้านเครดิตต ่าที่เข้าใจตรงกันโดยทั่วไป และที่พิจารณาจากความ

เสี่ยงและประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินที่กิจการประเมิน โดยเคร่ืองมือทางการเงินที่ได้รับการจัด

อันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตโดยบุคคลภายนอกเป็นเคร่ืองมือทางการเงินที่อยู่ใน ‘ระดับน่า

ลงทุน’ (investment grade) อาจเป็นตัวอย่างหน่ึงของเคร่ืองมือทางการเงินที่ถือว่ามีความเสี่ยงด้าน

เครดิตต ่า อย่างไรกต็าม เคร่ืองมือทางการเงินไม่จ าเป็นต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือด้าน

เครดิตโดยบุคคลภายนอก จึงจะถือว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต ่า แต่ควรพิจารณาว่าความเสี่ยงด้าน

เครดิตอยู่ในระดับต ่าจากมุมมองของผู้มีส่วนร่วมในตลาดซึ่งได้ค านึงถึงข้อก าหนดและเงื่อนไขทั้งหมด

ของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ข5.5.24 การที่กิจการไม่รับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินด้วย

เหตุผลว่าเคร่ืองมือทางการเงินน้ันมีความเสี่ยงด้านเครดิตต ่าระยะเวลารอบก่อนแต่ ณ วันที่รายงาน

ก่อน และไม่ถือว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต ่า ณ วันที่รายงาน การจะรับรู้ ผลขาดทุนดังกล่าวได้นั้น

กิจการต้องพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมสงูข้ึนอย่างมีนัยส าคัญนับจากวันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก

หรือไม่ เพ่ือพิจารณาว่ากิจการต้องรับรู้ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของ

เคร่ืองมือทางการเงินเข้าเงื่อนไขการรับรู้ตามย่อหน้าที่ 5.5.3 หรือไม่ 

 

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 

 

ข5.5.25 ในบางสถานการณ์ การเจรจาตกลงหรือการเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญาของสนิทรัพย์ทาง

การเงินใหม่อาจท าให้มีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเดิมออกจากบัญชี-ตามที่ก าหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  โดยเมื่อมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขของสนิทรัพย์ทางการเงิน

แล้วท าให้ต้องตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินเดิมออกจากบัญชีและรับรู้ สนิทรัพย์ทางการเงินที่มีการ

เปล่ียนแปลงเง่ือนไข ให้ถือว่าสินทรัพย์ที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขนั้นเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน 

‘ใหม่’ ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  

ข5.5.26 วันที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขสญัญาให้ถือว่าเป็นวันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรกของสนิทรัพย์ทางการเงินเพ่ือ

ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการด้อยค่ากับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไข ซึ่ง

โดยทั่วไปกจิการจะวัดค่าเผื่อผลขาดทุนของสนิทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิต



ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9  เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงิน 
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ที่คาดว่าจะเกดิข้ึนใน 12 เดือนข้างหน้าจนกว่าจะเข้าเงื่อนไขที่ต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า

จะเกิดขึ้ นตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินตามย่อหน้าที่ 5.5.3 อย่างไรกต็าม ในบางสถานการณ์

การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขอาจท าให้มีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเดิมออกจากบัญชี อาจเป็น

หลักฐานที่แสดงให้เหน็ว่าสนิทรัพย์ทางการเงินที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขมีการด้อยค่าด้านเครดิต ณ 

วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก ดังนั้น ควรรับรู้สนิทรัพย์ทางการเงินน้ันเป็นสนิทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า

ด้านเครดิตตั้งแต่ได้มา สถานการณ์เช่นนี้ อาจเกิดขึ้ นเมื่อมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขสินทรัพย์ด้อย

คุณภาพอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งท าให้ต้องตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินเดิมออกจากบัญชี โดยในกรณีนี้  

อาจเป็นไปได้ว่าการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขอาจท าให้สินทรัพย์ทางการเงินใหม่นั้นมีการด้อยค่าด้าน

เครดิต ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก 

ข5.5.27 หากมีการเจรจาตกลงหรือมีการเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ 

แต่ไม่มีการตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินเดิมออกจากบัญชี ไม่ได้แสดงว่าสนิทรัพย์ทางการเงินนั้นมี

ความเสี่ยงด้านเครดิตต ่าลง โดยกจิการควรประเมินว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ

นับจากวันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรกหรือไม่จากข้อมูลที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผล ซึ่งสามารถหาได้

โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป ซ่ึงรวมถึงข้อมูลในอดีต ข้อมูลการคาดการณ์ไป

ในอนาคตและการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตตลอดอายุที่คาดไว้ของสนิทรัพย์ทางการเงินนั้น ซึ่ง

รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ท  าให้มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขน้ันด้วย หลักฐานที่แสดงว่า

เคร่ืองมือทางการเงินไม่เข้าเงื่อนไขต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของ

เคร่ืองมือทางการเงินรวมถึงประวัติการช าระเงินตรงเวลาและเป็นปัจจุบันตามข้อก าหนด ของสญัญาที่

ปรับปรุงใหม่แล้ว โดยทั่วไปลูกค้าจะแสดงพฤติกรรมการช าระเงินที่ดีและต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลา

หน่ึงก่อนที่จะพิจารณาได้ว่าความเสี่ยงด้านเครดิตลดลง ตัวอย่างเช่น ประวัติการผิดนัดช าระเงินหรือ

การช าระหนี้ที่ไม่ครบถ้วน จะไม่ถูกลบหลังจากที่มีการจ่ายช าระหนี้ตามก าหนดช าระเพียงงวดเดียวจาก

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขต่างๆ ของสญัญา 

 

การวดัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

 

ข5.5.28 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึน คือ ประมาณการค่าความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิต

ถ่วงน า้หนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมด) ตลอดช่วงอายุที่คาดไว้

ของเคร่ืองมือทางการเงิน  จ านวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับคือส่วนต่างระหว่างกระแสเงินสดตาม

สญัญาและกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ เน่ืองจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนพิจารณา

ถึงจ านวนและจังหวะเวลาการช าระเงิน ดังนั้นผลขาดทุนด้านเครดิตจึงเกิดขึ้ นได้ถึงแม้ว่ากิจการคาดว่า

จะได้รับเงินเตม็จ านวนแต่เงินน้ันได้รับภายหลังจากวันที่ก าหนดไว้ในสญัญา 

ข5.5.29  ส าหรับสนิทรัพย์ทางการเงิน ผลขาดทุนด้านเครดิตคือมูลค่าปัจจุบันของผลต่างระหว่าง 

ข5.5.29.1 กระแสเงินสดที่ถึงก าหนดจ่ายให้กจิการตามสญัญา และ 

ข5.5.29.2 กระแสเงินสดที่กจิการคาดว่าจะได้รับ 



ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9  เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงิน 

เป็นเพียงร่างแรกเท่าน้ันและอยู่ระหว่างการกระบวนการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

       134 

               

 

ข5.5.30 ส าหรับภาระผูกพันที่จะให้สนิเช่ือที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ผลขาดทุนด้านเครดิตคือมูลค่าปัจจุบันของผลต่าง

ระหว่าง 

ข5.5.30.1 กระแสเงินสดตามสญัญาที่ถึงก าหนดช าระ ในกรณทีี่ผู้ถือสญัญาเบิกใช้สนิเช่ือ และ 

ข5.5.30.2 กระแสเงินสดที่กจิการคาดว่าจะได้รับ ในกรณทีี่สนิเช่ือถูกเบิกใช้ 

ข5.5.31 การประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับภาระผูกพันที่จะให้สนิเช่ือของกิจการ

ต้องสอดคล้องกับการคาดการณ์การเบิกสินเช่ือของภาระผูกพันที่จะให้สินเช่ือน้ัน เช่น พิจารณา

สดัส่วนของภาระผูกพันที่จะให้สนิเช่ือที่คาดว่าจะถูกเบิกใช้ใน 12 เดือนข้างหน้านับตั้งแต่วันที่รายงาน

เมื่อประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนข้างหน้า และสัดส่วนของภาระ

ผูกพันที่จะให้สนิเช่ือที่คาดว่าจะถูกเบิกใช้ตลอดประมาณการอายุที่คาดว่าจะเกิดข้ึนของภาระผูกพันที่

จะให้สินเช่ือเมื่อประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

ข5.5.32 ส าหรับสญัญาค า้ประกนัทางการเงินกจิการต้องช าระเงินเฉพาะในกรณีที่ลูกหน้ีปฏิบัติผิดสญัญาซึ่งเป็นไป

ตามเงื่อนไขของเคร่ืองมือทางการเงินที่มีการค า้ประกนั ดังนั้นจ านวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับคือประมาณ

การจ่ายเงินชดเชยที่จะจ่ายให้ผู้ถือสญัญาส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตหักจ านวนเงินที่กิจการคาดว่าจะ

ได้รับจากผู้ถือสัญญา ลูกหนี้ หรือบุคคลใด โดยหากสินทรัพย์มีการค ้าประกันอย่างเต็มจ านวนค่า 

ประมาณการของจ านวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับส าหรับสญัญาค า้ประกันทางการเงินจะสอดคล้อง

กบัค่าโดยประมาณของจ านวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับส าหรับสนิทรัพย์ที่มีการค า้ประกนั 

ข5.5.33 ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ณ วันที่รายงาน แต่ไม่ได้เป็นสินทรัพย์ทาง

การเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่เมื่อเร่ิมแรกที่ซ้ือหรือได้มา กิจการต้องวัดผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนโดยใช้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีข้ันต้นของสินทรัพย์กับมูลค่าปัจจุบัน

ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงที่ใช้ตอนเร่ิมแรกของ

สนิทรัพย์ทางการเงินนั้น การปรับปรุงผลต่างดังกล่าวจะถูกรับรู้ ในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลก าไรหรือ

ขาดทุนจากการด้อยค่า 

ข5.5.34 ในการวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่า กระแสเงินสดที่ใช้ส าหรับระบุผล

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนควรจะสอดคล้องกบักระแสเงินสดที่ใช้ส าหรับการประเมินลูกหน้ี

ตามสญัญาเช่าตามที่ก าหนดใน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาเช่า  

ข5.5.35 กิจการอาจใช้วิธีการที่เหมาะสมในการวัดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน หากผลขาดทุนน้ัน

สอดคล้องกบัหลักการในย่อหน้าที่ 5.5.17 ตัวอย่างเช่น การค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้ นส าหรับลูกหนี้ การค้าโดยใช้ตารางการตั้งส ารอง  โดยที่กิจการสามารถใช้ข้อมูลผลขาดทุนด้าน

เครดิตจากประสบการณใ์นอดีต (ซ่ึงมีการปรับปรุงให้เหมาะสมตามภาคผนวกย่อหน้าที่ ข5.5.51 ถึง 

ข5.5.52) ส าหรับลูกหนี้ การค้าเพ่ือค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 เดือน

ข้างหน้าหรือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินตามความ

เหมาะสม ตารางการตั้งส ารองเป็นตัวอย่างหน่ึงที่สามารถระบุอัตราการกันส ารองที่คงที่ โดยข้ึนอยู่กับ

จ านวนวันที่ค้างช าระหนี้ ของลูกหนี้การค้า (ตัวอย่างเช่น อัตราการกันส ารองร้อยละ 1 หากยังไม่มีการ

ค้างช าระ ร้อยละ 2  หากค้างช าระไม่เกิน 30 วัน และร้อยละ 3 หากค้างช าระเกินกว่า 30 วันแต่ไม่

เกนิ 90 วัน และร้อยละ 20 หากค้างช าระ 90 – 180 วัน เป็นต้น) ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับการกระจายของฐาน
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ลูกค้า กิจการอาจจะท าการจัดกลุ่มตามความเหมาะสม หากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก

ประสบการณใ์นอดีตน้ันแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของผลขาดทุนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญในแต่ละ

กลุ่มลูกค้า ตัวอย่างของหลักเกณฑ์ที่อาจถูกใช้ในการจัดกลุ่มสินทรัพย์ประกอบด้วย เขตพ้ืนที่ทาง

ภูมิศาสตร์ ประเภทของผลิตภัณฑ์ การจัดอันดับความน่าเช่ือถือของลูกค้า หลักประกันเงินกู้หรือการ

ประกนัสนิเช่ือการค้าและประเภทของลูกค้า (เช่น ร้านค้าส่งหรือร้านค้าปลีก) 

 

นิยามของการปฏิบติัผิดสญัญา 

 

ข5.5.36 ย่อหน้าที่ 5.5.9 ก าหนดว่า ในการระบุว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินมีการเพ่ิมขึ้น

อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ กิจการต้องพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงจากการไม่ช าระเงิน

ตามสญัญาที่เกดิข้ึนนับจากวันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก 

ข5.5.37 เมื่อก าหนดนิยามการปฏบิัติผิดสญัญาตามวัตถุประสงค์ของการพิจารณาความเสี่ยงจากการปฏิบัติผิด

สญัญาที่เกิดข้ึน กิจการต้องใช้ค านิยามการปฏิบัติผิดสัญญาที่สอดคล้องกับค านิยามที่ใช้เพ่ือจัดการ

ความเสี่ยงด้านเครดิตภายในกิจการ ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่เกี่ยวข้องและพิจารณาถึงข้อบ่งช้ี

เชิงคุณภาพ (ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงทางการเงิน) ตามความเหมาะสม อย่างไรกต็ามมีข้อสนันิษฐานที่

สามารถโต้แย้งได้ว่าการปฏิบัติผิดสญัญานั้นจะไม่เกิดข้ึนหลังจากที่สนิทรัพย์ทางการเงินน้ันค้างช าระ

เกนิกว่า 90 วันแล้ว เว้นแต่กจิการจะมีข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่แสดงว่า

การปฏิบัติผิดสัญญาในช่วงเวลาที่เกินกว่านั้นมีความเหมาะสมมากกว่า ค านิยามของการปฏิบัติผิด

สญัญาที่ใช้ตามวัตถุประสงค์เหล่าน้ีจะถูกน าไปใช้กับเคร่ืองมือทางการเงินอย่างสม ่าเสมอ นอกจากว่า

ข้อมูลที่มีอยู่น้ันจะแสดงให้เห็นว่า มีค านิยามการปฏิบัติผิดสัญญาอย่างอื่นที่มีความเหมาะสมกับ

เคร่ืองมือทางการเงินนั้นๆ มากกว่า 

 

ระยะเวลาในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

 

ข5.5.38 อ้างอิงตามย่อหน้าที่ 5.5.19 ระยะเวลานานที่สดุที่ใช้วัดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนคือ 

ระยะเวลาสูงสุดตามสัญญาที่กิจการมีความเสี่ยงด้านเครดิต ส าหรับภาระผูกพันที่จะให้สินเช่ือและ

สญัญาค า้ประกนัทางการเงิน คือระยะเวลาสงูสดุตามสญัญาตลอดระยะเวลาที่กจิการมีภาระผูกพันตาม

สญัญาในปัจจุบันที่จะขยายสนิเช่ือ 

ข5.5.39 อย่างไรกต็าม อ้างอิงย่อหน้าที่ 5.5.20 เคร่ืองมือทางการเงินบางประเภทซึ่งรวมถึงเงินให้สนิเช่ือและ

วงเงินมีภาระผูกพัน ซึ่งกิจการสามารถเรียกร้องให้ช าระเงินคืนและยกเลิกวงเงินภาระผูกพันนั้นได้ 

ไม่ได้จ ากัดให้กิจการได้รับผลขาดทุนด้านเครดิตในช่วงระยะเวลาการแจ้งการยกเลิกล่วงหน้าตาม

สญัญา ตัวอย่างเช่น วงเงินสนิเช่ือหมุนเวียน เช่น บัตรเครดิต และวงเงินเบิกเกินบัญชี ตามสญัญานั้น

ผู้ให้กู้ยืมสามารถยกเลิกวงเงินได้โดยการแจ้งล่วงหน้าเพียงหนึ่งวัน อย่างไรกต็าม ในทางปฏิบัติผู้ให้

กู้ยืมมักจะขยายระยะเวลาการให้เครดิตยาวนานข้ึน และจะยกเลิกวงเงินเมื่อความเสี่ยงด้านเครดิตของ

ผู้กู้ยืมน้ันเพ่ิมสงูขึ้น ซึ่งอาจช้าเกนิไปที่จะป้องกนัการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนบางส่วนหรือ

ทั้งหมด เคร่ืองมือทางการเงินมักมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผลจากลักษณะของเคร่ืองมือทาง
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การเงิน วิธีการจัดการเคร่ืองมือทางการเงินและลักษณะของข้อมูลที่สามารถหาได้ซ่ึงบอกถึงการ

เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 

ข5.5.39.1  เคร่ืองมือทางการเงินนั้นไม่ได้ก าหนดระยะเวลาการช าระเงินหรือโครงสร้างการช าระเงิน

คืนที่มีระยะเวลาที่แน่นอน และมักมีระยะเวลาการบอกเลิกสญัญาที่สั้น (เช่น หน่ึงวัน) 

ข5.5.39.2  ความสามารถในการยกเลิกสญัญาน้ันจะไม่ถูกบังคับใช้ในการด าเนินงานตามปกติในการ

จัดการเคร่ืองมือทางการเงินนั้น และสญัญาน้ันอาจถูกยกเลิกกต่็อเมื่อกิจการตระหนักถึง

ความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพ่ิมสงูข้ึนตามระดับวงเงินที่ได้รับ และ 

ข5.5.39.3  เคร่ืองมือทางการเงินนั้นมีการจัดการแบบเป็นกลุ่ม 

ข5.5.40 ในการระบุช่วงเวลาที่กจิการคาดว่าจะเผชิญกบัความเสี่ยงด้านเครดิต หากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด

ว่าจะเกิดข้ึนไม่ได้ถูกปรับลดลงโดยการจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตตามปกติของกิจการ กิจการควร

พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ อาทเิช่น ข้อมูลและประสบการณใ์นอดีตดังนี้  

ข5.5.40.1 ช่วงระยะเวลาที่กิจการเผชิญกับความเสี่ยงด้านเครดิตส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่มี

ลักษณะเหมือนกนั 

ข5.5.40.2 ระยะเวลาของการปฏิบัติผิดสัญญาที่เกี่ยวข้องซ่ึงเกิดข้ึนกับเคร่ืองมือทางการเงินที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกนัภายหลังจากการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 

และ 

ข5.5.40.3 มาตรการการจัดการความเสี่ยงด้านเครดิต ซ่ึงกิจการคาดว่าจะด าเนินการเมื่อความเสี่ยง

ด้านเครดิตส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินนั้นเพ่ิมสูงขึ้ น อาทิเช่น การลดหรือการยกเลิก

วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ 

 

ผลลพัธต์ามค่าความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั (Probability-weighted outcome) 

 

ข5.5.41 วัตถุประสงค์ของการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนน้ัน ไม่ใช่เพ่ือการประมาณ

การสถานการณ์ที่แย่ที่สุดหรือที่ดีที่สุด แต่ทว่าการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกดิข้ึนน้ันควรสะท้อนให้เหน็ถึงความน่าจะเป็นที่จะเกดิผลขาดทุนด้านเครดิต และความน่าจะเป็นที่จะ

ไม่เกิดผลขาดทุนด้านเครดิต แม้ว่าโอกาสที่ผลลัพธ์ส่วนใหญ่จะไม่มีผลขาดทุนด้านเครดิตเกิดข้ึนก็

ตาม 

ข5.5.42 ย่อหน้าที่ 5.5.17.1 ก าหนดให้ประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนต้องสะท้อนถึง

ความเป็นกลางและถ่วงน า้หนักด้วยค่าความน่าจะเป็นซ่ึงได้จากการประเมินค่าของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ 

ในทางปฏบิัติ อาจไม่จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน โดยในบางกรณ ีการใช้แบบจ าลองอย่างง่ายก็

อาจเพียงพอ โดยไม่จ าเป็นจะต้องมีการจ าลองสถานการณ์ที่มากเกินจ าเป็น ตัวอย่างเช่น ค่าเฉล่ียผล

ขาดทุนด้านเครดิตของกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินขนาดใหญ่ที่มีลักษณะความเสี่ยงที่คล้ายกันน้ันอาจ

เป็นค่าประมาณการที่สมเหตุสมผลส าหรับค่าความน่าจะเป็นถ่วงน า้หนัก ส่วนในสถานการณ์อื่น การ

ก าหนดสถานการณ์จ าลองที่สามารถระบุถึงจ านวนและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดที่เป็นไปได้ 

รวมทั้งค่าความน่าจะเป็นของกระแสเงินสดนั้นอาจเป็นสิ่งจ าเป็น โดยในสถานการณ์ดังกล่าวนั้น ผล
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ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนจะต้องสะท้อนถึงผลลัพธ์อย่างน้อยสองผลลัพธ์ตามที่กล่าวในย่อ

หน้าที่ 5.5.18 

ข5.5.43 ส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น กิจการต้อง

ประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติผิดสญัญาที่เกิดข้ึนกับเคร่ืองมือทางการเงินตลอดช่วงอายุที่คาดไว้

ของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนข้างหน้านั้นคือ

ส่วนหนึ่งของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน ซึ่งสะท้อน

ให้เห็นถึงจ านวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับตลอดอายุเคร่ืองมือทางการเงิน หากเกิดการปฏิบัติผิด

สญัญาภายใน 12 เดือนนับจากวันที่รายงาน (หรือช่วงเวลาที่สั้นกว่า หากอายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือ

ทางการเงินนั้นสั้นกว่า 12 เดือน) ถ่วงน า้หนักด้วยความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสญัญาที่จะเกิดข้ึน 

ดังนั้นผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนข้างหน้า จึงไม่ใช่ทั้งผลขาดทุนด้านเครดิต

ที่คาดว่าจะเกดิข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินที่คาดการณว่์าจะเกดิการปฏบิัติผิดสญัญาในช่วง 

12 เดือนข้างหน้า หรือจ านวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับที่คาดว่าจะเกดิข้ึนในช่วง 12 เดือนข้างหน้า 

 

มูลค่าของเงินตามเวลา 

 

ข5.5.44 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนต้องถูกคิดลดจนถึงวันที่รายงาน ไม่ใช่ถึงวันที่คาดว่าจะเกิด

การปฏิบัติผิดสัญญา หรือวันอื่นใด โดยใช้อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงตามสัญญา ซ่ึงถูกก าหนด ณ วันที่

รับรู้ เมื่อเร่ิมแรกหรือค่าประมาณอัตราดอกเบี้ ยที่ใกล้เคียงที่สดุ หากเคร่ืองมือทางการเงินนั้นมีอัตรา

ดอกเบี้ยผันแปร ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนจะถูกคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงใน

ปัจจุบันตามที่กล่าวในภาคผนวก ย่อหน้าที่ ข5.4.5 

ข5.5.45 ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่เมื่อเร่ิมแรกที่ซ้ือหรือได้มา ผลขาดทุน

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนน้ันจะถูกคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงปรับด้วยความเสี่ยงด้าน

เครดิตซึ่งได้ถูกก าหนด ณ วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก 

ข5.5.46 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนส าหรับลูกหน้ีตามสญัญาเช่าน้ันจะถูกคิดลดโดยใช้อตัราคิดลด

เดียวกับที่ใช้ในการวัดมูลค่าลูกหน้ีตามสัญญาเช่าตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาเช่า  

ข5.5.47 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับภาระผูกพันที่จะให้สินเช่ือน้ัน ต้องคิดลดด้วยอัตรา

ดอกเบี้ยที่แท้จริงตามสญัญา หรือค่าประมาณอัตราดอกเบี้ ยที่ใกล้เคียงที่สดุ ซึ่งจะถูกใช้เมื่อมีการรับรู้

สินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดข้ึนจากภาระผูกพันที่จะให้สินเช่ือ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการน าข้อก าหนด

เกี่ยวกบัการด้อยค่าไปปฏบิัติน้ัน สนิทรัพย์ทางการเงินที่มีการรับรู้หลังจากการเบิกใช้ภาระผูกพันที่จะ

ให้สนิเช่ือจะถูกจัดว่าเป็นภาระผูกพันที่ต่อเน่ือง แทนที่จะถูกจัดว่าเป็นเคร่ืองมือทางการเงินใหม่ ดังน้ัน

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวมีการวัดมูลค่าโดย

พิจารณาถึงความเสี่ยงด้านเครดิตเมื่อเร่ิมแรกของภาระผูกพันที่จะให้สนิเช่ือ โดยนับจากวันที่ที่กิจการ

มีภาระผูกพันที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ 

ข5.5.48 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับสญัญาค า้ประกันทางการเงิน หรือภาระผูกพันที่จะให้

สนิเช่ือหากไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามสญัญา อัตราคิดลดที่ใช้ควรสะท้อนถึงตลาด
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ในปัจจุบันเพ่ือประมาณมูลค่าของเงินตามเวลา รวมถึงความเสี่ยงต่างๆที่อาจมีผลต่อกระแสเงินสด

เป็นการเฉพาะ โดยความเสี่ยงต่างๆ น้ันจะถูกปรับเข้าไปในอตัราคิดลดแทนที่การปรับจ านวนเงินสดที่

คาดว่าจะไม่ได้รับ 

 

ขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุนได ้

     

ข5.5.49 ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและ

สามารถสนับสนุนได้คือข้อมูลที่สามารถหาได้อย่างสมเหตุผล ณ วันที่รายงานโดยมีต้นทุนหรือความ

พยายามที่ไม่มากเกินไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สถานการณ์ในปัจจุบันและการคาดการณ์

ถึงสภาวะทางเศรษฐกิจในอนาคต ข้อมูลที่หาได้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงินถูก

พิจารณาว่าเป็นข้อมูลที่สามารถหาได้โดยมีต้นทุนหรือความพยายามที่ไม่มากเกนิไป 

ข5.5.50 กิจการไม่จ าเป็นต้องรวบรวมผลการคาดการณ์สภาวะในอนาคตตลอดช่วงอายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือ

ทางการเงิน ระดับการพิจารณาความจ าเป็นในการประเมินผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนน้ัน

ข้ึนอยู่กับความพร้อมของข้อมูลโดยละเอียด โดยที่หากมีการคาดการณ์ในระยะเวลาที่ยาวนานข้ึน 

ความมีอยู่ของข้อมูลโดยละเอียดนั้นจะลดลงและระดับของการใช้ ดุลพินิจส าหรับการประเมินผล

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนน้ันจะเพ่ิมข้ึน การประเมินผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกดิข้ึนน้ันไม่จ าเป็นที่จะต้องประเมินโดยละเอยีดส าหรับช่วงเวลาในอนาคตที่ไกลออกไป โดยช่วงเวลา

ในอนาคตที่ไกลออกไปน้ัน กจิการอาจใช้การประมาณค่าช่วงเวลาดังกล่าวจากข้อมูลที่มีอยู่โดยละเอียด

ได้ 

ข5.5.51 กิจการไม่จ าเป็นจะต้องท าการสืบค้นข้อมูลโดยละเอียด แต่ควรพิจารณาถึงข้อมูลทั้งหมดที่มีความ

สมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้และที่สามารถหาได้โดยไม่ใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มาก

เกนิไปและเกี่ยวข้องกับการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนซ่ึงรวมถึงผลกระทบ

ของการช าระเงินก่อนครบก าหนด ข้อมูลที่ใช้ควรรวมปัจจัยเฉพาะของผู้กู้ยืม สภาวะการณ์ทาง

เศรษฐกิจโดยทั่วไป และการประเมินทศิทางทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ณ วันที่รายงาน กิจการอาจ

ใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง ซึ่งอาจเป็นทั้งแหล่งข้อมูลภายใน (เฉพาะกิจการ) และแหล่งข้อมูลภายนอก 

แหล่งข้อมูลที่ เป็นไปได้น้ันประกอบไปด้วยข้อมูลภายในเกี่ ยวกับผลขาดทุนด้านเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีต การจัดอันดับเครดิตภายใน ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ ใน

อดีตของกิจการอื่นๆ การจัดอันดับเครดิตภายนอก รายงานและค่าสถิติต่างๆ ส่วนกิจการที่ไม่มี

แหล่งข้อมูลหรือมีไม่เพียงพอ แหล่งข้อมูลเฉพาะกิจการอาจใช้ข้อมูลของธุรกิจในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่สามารถเปรียบเทยีบกนัได้ (หรือกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินต่างๆ) 

ข5.5.52 ข้อมูลในอดีตเป็นสิ่งส าคัญหลักหรือพ้ืนฐานส าหรับการวัดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 

อย่างไรกต็าม กิจการควรปรับปรุงข้อมูลในอดีต เช่น ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ ์

บนพ้ืนฐานของการสะท้อนสภาวการณ์ในปัจจุบัน และคาดการณ์สภาวการณ์ในอนาคตซึ่ งไม่มี

ผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงเวลาที่ใช้ข้อมูลในอดีตเป็นตัวตั้งต้นจากข้อมูลที่สงัเกตได้ตามความ

สมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้โดยไม่ใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกนิไป ณ วันที่รายงาน 

และเพ่ือก าจัดผลกระทบของสถานการณ์น้ันของช่วงเวลาในอดีตที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดตาม
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สัญญาในอนาคต ในบางกรณีข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและมีข้อสนับสนุนได้ดีที่สุดสามารถเป็น

ข้อมูลในอดีตที่ไม่จ าเป็นต้องมีการแก้ไขได้ โดยข้ึนอยู่กับลักษณะของข้อมูลในอดีต และเมื่อค านวณ

โดยเปรียบเทยีบกบัสถานการณ์ต่างๆ ณ วันที่รายงานและคุณลักษณะต่างๆของเคร่ืองมือทางการเงิน

ควรถูกพิจารณา การประมาณการเปล่ียนแปลงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนน้ันควรจะถูก

สะท้อนและสอดคล้องกับทศิทางการเปล่ียนแปลงของข้อมูลที่หาได้ (เช่น การเปล่ียนแปลงของอัตรา

การว่างงาน ราคาอสังหาริมทรัพย์ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ สถานะของการช าระเงิน หรือปัจจัยอื่นๆ ที่

เป็นตัวบ่งช้ีถึงผลขาดทุนด้านเครดิตส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน หรือกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและ

ระดับความรุนแรงของความเปล่ียนแปลงเหล่าน้ัน) กิจการควรทบทวนวิธีการและสมมติฐานต่างๆ ที่

ใช้ในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นเป็นประจ า เพ่ือลดความแตกต่าง

ระหว่างค่าประมาณและผลขาดทุนด้านเครดิตที่เกดิข้ึนจริง 

ข5.5.53 เมื่อใช้ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตเพ่ือประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด

ว่าจะเกดิข้ึน สิ่งส าคัญคือข้อมูลเกี่ยวกบัอตัราผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตจะถูกน าไปใช้กับกลุ่มต่างๆ 

ที่มีลักษณะที่สอดคล้องกับกลุ่มซ่ึงกิจการเอาข้อมูลอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตมาใช้ ดังนั้น

วิธีการที่น าไปปฏิบัติน้ันควรท าให้แต่ละกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินมีข้อมูลของผลขาดทุนด้าน

เครดิตจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่สอดคล้องกันภายในกลุ่มของสนิทรัพย์ทางการเงินมีลักษณะความ

เสี่ยงที่คล้ายกนั รวมทั้งมีข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องซ่ึงสามารถหาได้โดยทั่วไปและสะท้อนถึงสภาวะต่างๆใน

ปัจจุบัน 

ข5.5.54 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนควรสะท้อนถึงความคาดหวังของกิจการต่อผลขาดทุนด้าน

เครดิต อย่างไรกต็าม เมื่อพิจารณาถึงข้อมูลทั้งหมดที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุน และ

ที่สามารถหาได้โดยไม่ใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไปเพ่ือประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่

คาดว่าจะเกิดข้ึน กิจการควรพิจารณาถึงข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาดซ่ึงเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิต

ของเคร่ืองมือทางการเงินน้ันๆ หรือเคร่ืองมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกนั 

 

หลกัประกนั 

     

ข5.5.55 ตามวัตถุประสงค์ในการวัดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน การประมาณจ านวนเงินสดที่คาด

ว่าจะไม่ได้รับที่คาดว่าจะเกดิข้ึน ควรค านึงถึงกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกดิข้ึนจากหลักประกัน และการ

รับประกันด้านเครดิตของสินทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขตามสญัญา และกิจการนั้นไม่ได้รับรู้

แยกต่างหาก การประมาณจ านวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่มี

หลักประกนันั้นควรค านึงถึงการคาดการณ์จ านวนและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากการ

ยึดหลักประกันที่หักต้นทุนของการได้มาและการขายหลักประกัน โดยไม่ค านึงว่าการยึดทรัพย์น้ัน

เป็นไปได้หรือไม่ (ซ่ึงกค็ือ ค่าโดยประมาณของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกดิข้ึนน้ันจะพิจารณาถึงความ

น่าจะเป็นของการยึดทรัพย์และกระแสเงินสดที่เกดิข้ึน) ดังน้ัน การคาดการณก์ระแสเงินสดจึงควรที่จะ

วิเคราะห์ถึงระยะเวลาในการขายหลักประกนั ซ่ึงอาจจะยาวกว่าอายุของสญัญาด้วย หลักประกันใดๆ ที่

ได้จากการยึดทรัพย์นั้นจะไม่ ถูกรับรู้ เป็นสินทรัพย์แยกต่างหากจากเคร่ืองมือทางการเงินที่มี
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หลักประกนั เว้นแต่ว่าหลักประกันนั้นเข้าเงื่อนไขการรับรู้ เป็นสนิทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับนี้หรือฉบับอื่นๆ 

 

การจดัประเภทสินทรพัยท์างการเงิน (บทที ่5.6) 

 

ข5.6.1 หากกิจการมีการเปล่ียนแปลงการจัดประเภทรายการสนิทรัพย์ทางการเงินตามย่อหน้า 4.4.1 และ 

5.6.1 ก าหนดให้ต้องปรับปรุงการจัดประเภทรายการแบบเปล่ียนทนัทนัีบจากวันที่จัดประเภทรายการ

ใหม่ ทั้งนี้  ทั้งวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายและวิธีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีการ

ก าหนดอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริง ณ วันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก และปฏบิัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการด้อยค่า

ด้วยวิธีเดียวกัน ดังนั้น เมื่อกิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ โดยโอนเปล่ียนระหว่างวิธี

ราคาทุนตัดจ าหน่ายและวิธวีัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านทางก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

ข5.6.1.1   การรับรู้ รายได้ดอกเบี้ ยนั้นไม่เปล่ียนแปลง และกิจการยังคงใช้อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริง

เดิมต่อไป 

ข5.6.1.2   การวัดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนนั้นไม่มีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากการวัด

มูลค่าทั้งสองประเภทนั้นใช้วิธกีารบันทกึการด้อยค่าแบบเดียวกัน แต่อย่างไรกต็าม หาก

สนิทรัพย์ทางการเงินมีการเปล่ียนแปลงการจัดประเภทรายการใหม่โดยเปล่ียนจากวิธีวัด

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเป็นวิธรีาคาทุนตัดจ าหน่าย ค่าเผื่อ

ผลขาดทุนจะแสดงเป็นรายการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสนิทรัพย์ทางการเงิน

นับจากวันที่จัดประเภทรายการใหม่ แต่ถ้าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นจัดประเภทรายการ

ใหม่โดยเปล่ียนจากวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายเป็นวิธีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น กจิการต้องตัดรายการค่าเผื่อผลขาดทุนออกจากบัญชี (ดังนั้น จึงไม่

แสดงรายการค่าเผื่อผลขาดทุนเป็นรายการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นอีกต่อไป) แต่

จะรับรู้ เป็นขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ด้วยจ านวนที่เท่ากัน) ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

อื่น และเปิดเผยนับจากวันที่จัดประเภทรายการใหม่ 

ข5.6.2 อย่างไรกด็ี ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนนั้น ไม่

ก าหนดให้ต้องแยกรับรู้รายได้ดอกเบี้ยหรือผลของก าไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่า ดังนั้น เมื่อกิจการ

มีการเปล่ียนแปลงการจัดประเภทรายการสนิทรัพย์ทางการเงินโดยโอนออกจากสนิทรัพย์ทางการเงินที่

วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงจะถูกก าหนดตามมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์ ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่ นอกจากนี้  เพ่ือวัตถุประสงค์ในการน าบทที่ 

5.5 มาปฏิบัติกับสนิทรัพย์ทางการเงินนับจากวันที่จัดประเภทรายการใหม่ ให้ถือว่าวันที่จัดประเภท

รายการใหม่น้ันเป็นวันที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรก 

 

ผลก าไรและขาดทุน (บทที ่5.7) 

   

ข5.7.1 ย่อหน้าที่ 5.7.5 อนุญาตให้กิจการสามารถเลือกแสดงการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของการ

ลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้ถือไว้เพ่ือค้า ไว้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น โดยเมื่อเลือกแล้วจะไม่สามารถ
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เปล่ียนแปลงวิธกีารบัญชีได้อกี  และให้เลือกนี้ วิธกีารเป็นรายตราสาร (หรือ รายหุ้น) ทั้งนี้  จ านวนเงิน

ที่แสดงในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  จะไม่สามารถโอนไปเป็นก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง อย่างไรกด็ี 

กิจการอาจโอนผลสะสมของก าไรหรือขาดทุนภายในส่วนของเจ้าของได้ เงินปันผลจากการลงทุน

ดังกล่าว จะรับรู้ ในก าไรหรือขาดทุน ตามย่อหน้าที่ 5.7.6 เว้นแต่เงินปันผลดังกล่าวจะแสดงอย่าง

ชัดเจนว่าเป็นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุน 

ข5.7.1ก ยกเว้นในกรณทีี่น าย่อหน้าที่ 4.1.5 ไปถือปฏบิัติ ย่อหน้าที่ 4.1.2ก นั้นก าหนดให้สนิทรัพย์ทางการเงิน

ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น หากเงื่อนไขตามสญัญาของสนิทรัพย์ทาง

การเงินนั้นระบุว่ากระแสเงินสดตามสญัญาเป็นเพียงการรับช าระเงินต้นและดอกเบี้ ยจากจ านวนเงินต้น

คงค้างเท่านั้น และสนิทรัพย์การเงินนั้นถือไว้โดยมีรูปแบบการด าเนินธุรกิจเพ่ือวัตถุประสงค์ทั้งในการ

รับกระแสเงินสดตามสญัญา และการขายสนิทรัพย์ทางการเงิน ให้รับรู้สนิทรัพย์ทางการเงินที่มีลักษณะ

ดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุนราวกบัว่าวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย ในขณะที่สนิทรัพย์ทางการเงิน

นั้นวัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลก าไรหรือขาดทุน นอกเหนือจากที่รับรู้ ใน

ก าไรหรือขาดทุนตามย่อหน้าที่ 5.7.10 ถึง 5.7.11 ให้รับรู้ เป็นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น โดยเมื่อตัด

รายการสนิทรัพย์ทางการเงินเหล่านั้นออกจากบัญชี ให้โอนผลก าไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยรับรู้ ในก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นไปก าไรหรือขาดทุน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลก าไรหรือขาดทุนซึ่งจะถูกรับรู้ ในก าไร

หรือขาดทุนเมื่อตัดรายการออกจากบัญชีหากสนิทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด

จ าหน่าย 

ข.5.7.2 กิจการที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ  กับสนิทรัพย์และหน้ีสนิทางการเงินที่เป็นตัวเงิน 

ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ  และเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยที่มาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงินตรา

ต่างประเทศ  ก าหนดให้ก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนของสนิทรัพย์และหนี้ สนิที่เป็นตัวเงิน 

รับรู้ ในก าไรหรือขาดทุน ยกเว้นรายการที่เป็นตัวเงินที่ถูกก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง

ของการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (ดูย่อหน้าที่ 6.5.11) การป้องกันความเสี่ยงส าหรับการ

ลงทุนสุทธิ (ดูย่อหน้าที่ 6.5.13) หรือการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ซึ่ง

กิจการเลือกที่จะแสดงการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นตามย่อหน้าที่ 

5.7.5 (ดูย่อหน้าที่ 6.5.8) 

ข.5.7.2ก ตามวัตถุประสงค์ในการรับรู้ ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ  สนิทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามย่อหน้าที่  4.1.2ก นั้นถือว่าเป็นรายการที่ เป็นตัวเงิน ดังน้ัน 

สนิทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะถูกถือเสมือนว่าเป็นสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายใน

สกุลเงินตราต่างประเทศ ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของส่วนที่เป็นราคาทุนที่ตัด

จ าหน่ายนั้นจะถูกรับรู้ ในก าไรหรือขาดทุน และรับรู้ ความเปล่ียนแปลงอื่นของมูลค่าตามบัญชีตาม

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 5.7.10 
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ข.5.7.3 ย่อหน้าที่ 5.7.5 อนุญาตให้กิจการสามารถเลือกแสดงการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของการ

ลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้ถือไว้เพ่ือค้า ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (เมื่อเลือกแล้วจะเปล่ียนแปลง

ไม่ได้อีก) การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนนั้นไม่ใช่รายการที่เป็นตัว

เงิน ดังน้ัน ผลก าไรหรือขาดทุนที่แสดงในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 5.7.5 

รวมถึงองค์ประกอบของอตัราแลกเปล่ียนที่เกี่ยวข้อง 

ข.5.7.4 หากสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์และหน้ีสินที่เป็นตัวเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ มี

ความสัมพันธ์กันในลักษณะของการป้องกันความเสี่ยง การเปล่ียนแปลงในองค์ประกอบส่วนที่เป็น

เงินตราต่างประเทศของเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ันจะแสดงในก าไรหรือขาดทุน 

 

หนี้ สินทางการเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 

ข.5.7.5 เมื่อกิจการก าหนดให้หนี้ สนิทางการเงินแสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะต้อง

พิจารณาว่าผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสินต้องแสดงในก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรือไม่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดหรือเพ่ิมการไม่จับคู่ทางบัญชี (accounting mismatch) 

ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน การไม่จับคู่ทางบัญชี (accounting mismatch) จะเกดิหรือเพ่ิมมากขึ้น ถ้า

การน าเสนอผลของความเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

นั้นไปส่งผลให้เกิดความไม่สอดคล้องกันมากขึ้นในก าไรหรือขาดทุน มากกว่าหากน าจ านวนดังกล่าว

แสดงในก าไรหรือขาดทุน 

ข5.7.6 เพ่ือก าหนดว่าหน้ีสินทางการเงินที่ก าหนดให้แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

กจิการต้องประเมินถึงผลกระทบของความเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้ นว่ามีส่วนช่วยชดเชยก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของมูลค่ายุติธรรมของ

เคร่ืองมือทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหรือไม่ การคาดการณ์

ดังกล่าวต้องค านึงถึงความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจต่อคุณลักษณะของหน้ีสิน และคุณลักษณะของ

เคร่ืองมือทางการเงินอื่นด้วย 

ข5.7.7 การก าหนดให้หนี้ สนิทางการเงินแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะก าหนดเมื่อมีการ

รับรู้ เมื่อเร่ิมแรกและไม่มีการประเมินใหม่ เพ่ือวัตถุประสงค์ในทางปฏิบัติ กิจการไม่จ าเป็นต้องระบุ

สนิทรัพย์และหน้ีสนิทั้งหมดที่ท  าให้เกดิการไม่จับคู่ทางบัญชีว่าเกิด ณ เวลาเดียวกัน การเกิดรายการที่

ช้ากว่าอย่างสมเหตุสมผลน้ันอนุญาตที่ท  าหากธุรกรรมใดๆที่เหลืออยู่ที่คาดว่าจะเกดิข้ึน กิจการต้องถือ

ปฏบิัติอย่างสม ่าเสมอในการก าหนดว่า การแสดงผลกระทบของความเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้าน

เครดิตของหนี้สนิในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นนั้นก่อให้เกิดหรือเพ่ิมการไม่จับคู่ทางบัญชี (accounting 

mismatch) ในก าไรหรือขาดทุนหรือไม่ แต่อย่างไรกต็ามกิจการอาจใช้วิธีการอื่นๆ ที่แตกต่างกันได้

เมื่อมีความแตกต่างของสภาวะเศรษฐกิจที่สัมพันธ์กับลักษณะของหนี้ สนิก าหนดให้แสดงมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนกับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงินอื่นๆ มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) นั้น

ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลในเชิงคุณภาพในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับวิธีการที่

กจิการใช้ในการก าหนด 
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ข.5.7.8 หากการไม่สามารถจับคู่ทางบัญชีนั้นเกดิขึ้นหรือเพ่ิมมากขึ้น กจิการต้องแสดงการเปล่ียนแปลงทั้งหมด

ในมูลค่ายุติธรรม (ซ่ึงรวมถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิ) ใน

ก าไรหรือขาดทุน หากความไม่สอดคล้องนั้นไม่เกดิขึ้นหรือไม่เพ่ิมมากขึ้น กิจการต้องแสดงผลกระทบ

ของการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

ข.5.7.9 จ านวนที่แสดงในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นต้องไม่ถูกโอนไปเป็นก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง อย่างไรก็

ตาม กจิการอาจโอนผลสะสมของก าไรหรือขาดทุนภายในส่วนของเจ้าของ 

ข.5.7.10 ตัวอย่างต่อไปนี้ อธิบายถึงสถานการณ์ของการไม่จับคู่ทางบัญชี (accounting mismatch) ที่เกิดข้ึนใน

ก าไรหรือขาดทุน ถ้าผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสินน้ันแสดงใน

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ธนาคารแห่งหนึ่งปล่อยสินเช่ือให้กับลูกค้าและกองทุนต่างๆ ด้วยการขาย

พันธบัตรที่มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกัน (เช่น จ านวนเงินคงค้าง ประวัติการช าระเงินคืน ระยะเวลา 

และสกุลเงิน) ในตลาด  เงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้อนุญาตให้ผู้กู้ (ลูกค้าที่ท  าการจ านอง) สามารถจ่าย

ช าระเงินก่อนครบก าหนดได้ (ซ่ึงเป็นการท าตามภาระผูกพันที่มีต่อธนาคาร) ด้วยการซ้ือพันธบัตรตาม

มูลค่ายุติธรรมในตลาด และส่งมอบพันธบัตรน้ันให้กับธนาคาร จากการที่มีสิทธิในการช าระเงินคืน

ก่อนครบก าหนดตามสัญญา หากคุณภาพเครดิตของพันธบัตรนั้นด้อยลงหรือแย่ลง (ดังนั้นมูลค่า

ยุติธรรมของหน้ีสนิของธนาคารจะลดลง) มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่ให้กู้ของธนาคารจะลดลงตาม

ด้วย การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์น้ันจะสะท้อนให้เห็นถึงสทิธิตามสญัญาของลูกค้า

ในการจ่ายช าระคืนสนิเช่ือจ านองก่อนถึงก าหนดได้ด้วยการซื้อพันธบัตรตามมูลค่ายุติธรรม (ที่มีมูลค่า

ลดลงในตัวอย่างน้ี) และส่งมอบพันธบัตรน้ันให้กับธนาคารที่รับจ านอง ดังน้ันผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงความเสี่ยงด้านสินเครดิตของหน้ีสิน (พันธบัตร) จะเป็นสิ่งชดเชยก าไรหรือขาดทุน ให้

สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน (สินเช่ือ) โดยหาก

ผลกระทบของความเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิน้ันแสดงในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

อื่นจะท าให้เกดิการไม่จับคู่ทางบัญชี (accounting mismatch) ในก าไรหรือขาดทุน ดังน้ันธนาคารที่รับ

จ านองจึงถูกก าหนดให้ต้องแสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิทางการเงิน (ซ่ึงรวมถึง

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิด้วย) ในก าไรและขาดทุน 

ข.5.7.11 ตัวอย่างในย่อหน้า ข5.7.10 น้ันมีความเกี่ยวเน่ืองระหว่างผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในความ

เสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิและการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงิน (ซ่ึงเป็น

ผลลัพธข์องสทิธติามสญัญาของลูกค้าในการจ่ายช าระคืนสนิเช่ือก่อนก าหนดด้วยการซื้ อพันธบัตรตาม

มูลค่ายุติธรรม และส่งมอบพันธบัตรนั้นให้กับธนาคาร) อย่างไรก็ตามการไม่จับคู่ทางบัญชี  

(accounting mismatch) นั้นอาจเกดิกบัขึ้นได้ในกรณทีี่ไม่มีความเกี่ยวเน่ืองกนั 

ข.5.7.12 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการน าย่อหน้าที่ 5.7.7 และ 5.7.8 มาปฏิบัติ การไม่จับคู่ทางบัญชี (accounting 

mismatch) น้ันไม่ได้เกดิจากวิธกีารวัดมูลค่าที่กิจการใช้ในการก าหนดผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

ของความเสี่ยงด้านเครดิตของหนี้ สนิเท่านั้น การไม่จับคู่ทางบัญชี (accounting mismatch) ในก าไร

หรือขาดทุนน้ันจะเกดิข้ึนกต่็อเมื่อ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิ 

(ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลส าหรบัเครือ่งมือ

ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) น้ันถูกคาดการณ์เพ่ือชดเชยการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ของเคร่ืองมือทางการเงินอื่น การไม่สามารถจับคู่ทางบัญชีอนัเนื่องมาจากวิธกีารวัดมูลค่าแต่เพียงอย่าง
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เดียว (เช่น เกดิจากการที่กจิการน้ันไม่แยกการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิออก

จากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมอื่นๆ)  น้ันไม่ส่งผลกระทบต่อการก าหนดตามย่อหน้าที่ 5.7.7 

และ 5.7.8 เช่น กิจการน้ันอาจไม่แยกการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสนิออกจาก

การเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หากกิจการนั้นแสดงผลกระทบของทั้งสองปัจจัย

รวมกนัในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น การไม่สามารถจับคู่ได้น้ันอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงใน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องน้ันอาจรวมอยู่ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงินของกิจการ

และการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมทั้งหมดของสนิทรัพย์นั้นแสดงในก าไรและขาดทุน แต่อย่างไร

กต็ามการไม่สามารถจับคู่ทางบัญชีนั้นเกดิจากการวัดมูลค่าที่ไม่ชัดเจน ไม่ใช่ความสมัพันธ์ที่ชดเชยกัน

ตามที่อธิบายไว้ในภาคผนวกย่อหน้าที่ ข5.7.6 และจะไม่ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาตามย่อหน้า 

5.7.7 และ 5.7.8 

 

ค าจ ากัดความของ “ความเสีย่งดา้นเครดิต” (ย่อหนา้ที ่5.7.7 และ 5.7.8) 

  

ข5.7.13 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อ

มีการประกาศใช้) ระบุว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเป็น “ความเสี่ยงที่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมีต่อเคร่ืองมือทาง

การเงิน ซึ่งส่งผลให้อกีฝ่ายหนึ่งขาดทุนทางการเงินจากการไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน” ข้อก าหนดตาม

ย่อหน้าที่ 5.7.7.1 น้ันเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ผู้ออกน้ันอาจไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันนั้น โดยไม่มี

ความจ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตของผู้ออก ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่กิจการออก

หน้ีสินที่เหมือนกันทั้งที่มีสนิทรัพย์ค า้ประกันและไม่มีสนิทรัพย์ค า้ประกัน ความเสี่ยงด้านเครดิตของ

หนี้ สินทั้งสองนั้นจะแตกต่างกัน แม้ว่ามีผู้ออกคนเดียวกันกต็าม หน้ีสินที่มีสินทรัพย์ค า้ประกันจะมี

ความเสี่ยงด้านเครดิตของน้อยกว่าหน้ีสินที่ไม่มีสินทรัพย์ค ้าประกัน ความเสี่ยงด้านเครดิตส าหรับ

หน้ีสนิที่มีสนิทรัพย์ค า้ประกนัอาจเข้าใกล้ศูนย์กไ็ด้ 

ข.5.7.14 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการน าย่อหน้าที่ 5.7.7.1 มาปฏิบัติ ความเสี่ยงด้านเครดิตนั้นแตกต่างจากความ

เสี่ยงของผลการด าเนินงานจากสนิทรัพย์ที่ระบุไว้ ความเสี่ยงของผลการด าเนินงานจากสนิทรัพย์ที่ระบุ

ไว้ไม่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่กิจการไม่สามารถยกเลิกภาระผูกพันบางอย่างได้ แต่ว่าเกี่ยวกับความ

เสี่ยงที่รายการสินทรัพย์ใดๆ หรือกลุ่มสินทรัพย์นั้นจะมีผลประกอบการขาดทุน (หรือขาดทุนอย่าง

มาก) 

ข.5.7.15 ตัวอย่างต่อไปน้ีเป็นความเสี่ยงจากผลการด าเนินการของสนิทรัพย์ที่ระบุไว้  

ข5.7.15.1  หน้ีสนิที่มีลักษณะเช่ือมต่อหน่วย (unit-linking feature) โดยที่จ านวนเงินจากผู้ลงทุนถูก

ก าหนดจากผลการด าเนินงานของสนิทรัพย์ที่ระบุไว้ หน้ีสนิที่มีลักษณะการเช่ือมต่อหน่วย  

(unit-linking feature) ที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมถือเป็นความเสี่ยงของผลการ

ด าเนินงานจากสนิทรัพย์ที่ระบุไว้ไม่ใช่ความเสี่ยงด้านเครดิต 

ข5.7.15.2   หน้ีสนิที่ออกโดยกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่เป็น

นิติบุคคลตามกฎหมายแยกต่างหากท าให้สินทรัพย์ของกิจการมีการกันไว้เพ่ือ

ผลประโยชน์ของนักลงทุนโดยเฉพาะ ถึงแม้จะอยู่ในสภาวะที่ ล้มละลาย กิจการไม่

สามารถท าธุรกรรมอื่นๆ และสนิทรัพย์ของกจิการนั้นไม่สามารถน าไปจ านอง จ านวนเงิน
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ดังกล่าวจะเป็นของนักลงทุนในกรณีที่สนิทรัพย์ได้กันไว้ส าหรับสนิทรัพย์ที่สามารถสร้าง

กระแสเงินสดได้เท่านั้น ดังน้ันการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิน้ันสะท้อน

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ ผลอันเนื่องมาจากผลการด าเนินงานของ

สนิทรัพย์ส าหรับมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินจัดเป็นความเสี่ยงของผลการด าเนินงานจาก

สนิทรัพย์ที่ระบุไว้ ไม่ใช่ความเสี่ยงด้านเครดิต 

 

การประเมนิผลกระทบของการเปลีย่นแปลงในความเสีย่งดา้นเครดิต 

  

ข.5.7.16 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการน าย่อหน้า 5.7.7.1 มาปฏิบัติ กิจการสามารถประมาณจ านวนเงินของการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้าน

เครดิตด้วยวิธใีดวิธหีนึ่งดังนี้  

ข5.7.16.1  เป็นจ านวนเงินของการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมที่ไม่ได้เกิดจากการเปล่ียนแปลง

ของสภาวะตลาดที่ท  าให้ความเสี่ยงด้านตลาดเพ่ิมข้ึน (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข5.7.17 

และ ข5.7.18) หรือ 

ข5.7.16.2  ใช้วิธกีารอื่นซึ่งกจิการเช่ือว่าวิธนีั้นสามารถแสดงจ านวนเงินของการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของหน้ีสนิที่เกดิจากเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ข.5.7.17 การเปล่ียนแปลงในสภาวะตลาดที่ท  าให้ความเสี่ยงด้านตลาดเพ่ิมข้ึนรวมถึงการเปล่ียนแปลงอัตรา

ดอกเบี้ยอ้างอิง ราคาของเคร่ืองมือทางการเงินของกิจการอื่น ราคาสนิค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปล่ียน

ต่างประเทศ หรือดัชนีราคาหรือดัชนีอตัรา 

ข.5.7.18 ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาดที่มีผลต่อหน้ีสนิอย่างมีนัยส าคัญ เป็นการเปล่ียนแปลง

ของอัตราดอกเบี้ ยที่สงัเกตได้ (อัตราอ้างอิง) จ านวนเงินที่กล่าวตามภาคผนวกย่อหน้าที่ ข5.7.16.1 

สามารถประมาณได้ดังต่อไปนี้  

ข5.7.18.1   ข้ันที่หน่ึงกิจการต้องค านวณอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของหนี้ สิน ณ วันเร่ิมรอบ

ระยะเวลา โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินและกระแสเงินสดตามสัญญาของหนี้ สิน ณ 

วันเร่ิมรอบระยะเวลา โดยหักจากอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบี้ยที่สงัเกตได้ (อัตรา

อ้างอิง) ณ วันเร่ิมรอบระยะเวลา เพ่ือให้ตรงกับองค์ประกอบเฉพาะของอัตรา

ผลตอบแทนที่แท้จริงของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น 

ข5.7.18.2   ขั้นต่อไปกจิการต้องค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของหนี้ สนิโดยใช้กระแสเงิน

สดตามสัญญาของหนี้ สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา และอัตราคิดลดเท่ากับผลรวมของ 

(1) อัตราดอกเบี้ ยที่สังเกตได้ (อัตราอ้างอิง) ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา และ (2) 

ส่วนประกอบเฉพาะของอัตราตอบแทนที่แท้จริงของเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน ตามที่

พิจารณาในภาคผนวกย่อหน้าที่ ข5.7.18.1 

ข5.7.18.3  ความแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สิน ณ วันสิ้นระยะเวลาและจ านวนเงินที่

ประมาณได้ตามภาคผนวกย่อหน้าที่ ข5.7.18.2  เป็นการเปล่ียนแปลงของมูลค่า

ยุติธรรมที่ไม่ได้เกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบี้ ยที่สังเกตได้ (อัตราอ้างอิง) 

กจิการต้องแสดงจ านวนเงินดังกล่าวในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามย่อหน้าที่ 5.7.7.1 



ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9  เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงิน 
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ข.5.7.19 ตัวอย่างในภาคผนวกย่อหน้าที่ ข5.7.18 สมมติว่า การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมที่มาจากปัจจัย

อื่นๆ นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตหรือการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบี้ ยที่

สงัเกตได้ (อัตราอ้างอิง) มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญ จะถือว่าวิธีการนี้ ไม่เหมาะสม ถ้าการ

เปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมมาจากปัจจัยอื่นๆอย่างมีนัยส าคัญ ในกรณีดังกล่าว กิจการจ าเป็นต้อง

ใช้วิธีอื่นที่จะประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของหน้ีสินได้อย่าง

น่าเช่ือถือ (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข5.7.16.2) เช่น ในกรณีที่มีเคร่ืองมือทางการเงินที่มีตราสาร

อนุพันธ์แฝง การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์แฝงจะไม่รวมในจ านวนเงินที่

แสดงในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  ตามย่อหน้าที่ 5.7.7.1 

ข.5.7.20 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม วิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมที่กิจการใช้ในการพิจารณาสดัส่วนการเปล่ียนแปลง

ในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตนั้น กิจการต้องใช้

ข้อมูลที่สามารถสงัเกตได้ที่มีความเกี่ยวข้องให้มากที่สดุและใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสงัเกตได้ให้น้อยที่สดุ 

 

การบญัชีป้องกนัความเสีย่ง (บทที ่6) 

 

เครือ่งมือป้องกนัความเสีย่ง (บทที ่6.2) 

 

ตราสารทีเ่ขา้เงือ่นไขเป็นเครือ่งมือป้องกนัความเสีย่ง 

 

ข6.2.1 ตราสารอนุพันธ์ซึ่งแฝงในสัญญาแบบผสมซึ่งไม่บันทึกบัญชีเป็นรายการแยกต่างหาก กิจการไม่

สามารถก าหนดให้ตราสารอนุพันธ์แฝงดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยง 

ข6.2.2 ตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออกนั้นไม่ใช่สนิทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้ สนิทางการเงินของกิจการ ดังนั้น

กจิการจึงไม่สามารถก าหนดเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยง 

ข6.2.3 ส าหรับการป้องกนัความเสี่ยงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ องค์ประกอบของความเสี่ยงใน

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ ต้องถือปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

 

สญัญาสิทธิทีกิ่จการเป็นผูอ้อก 

 

ข6.2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่ได้จ ากดัสถานการณท์ี่กจิการอาจก าหนดให้ตราสารอนุพันธ์

ซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง ยกเว้นสัญญา

สทิธิที่กิจการเป็นผู้ออก (written options) บางประเภท สัญญาสทิธิที่กิจการเป็นผู้ออก (written 

options) นั้นไม่เข้าเงื่อนไขเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง เว้นแต่ก าหนดให้สญัญาสทิธิดังกล่าวหัก

กลบกับสญัญาสทิธิที่กิจการได้ซ้ือมา (purchased options) รวมถึงสญัญาสทิธิที่แฝงในเคร่ืองมือทาง

การเงินอื่น (ตัวอย่างเช่น การออกสัญญาสิทธิที่จะซ้ือเพ่ือป้องกันความเสี่ยงในหน้ีสินที่อาจถูกเรียก

ช าระคืนก่อนครบก าหนด) 



ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9  เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงิน 
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การก าหนดเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยง 

 

ข6.2.5 ส าหรับการป้องกันความเสี่ยงนอกเหนือจากการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ เมื่อกิจการก าหนดสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสนิทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ที่

วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง กิจการอาจ

ก าหนดให้ทั้งหมดของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือ

ก าหนดเป็นสดัส่วนกไ็ด้ 

ข6.2.6 เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงรายการใดรายการหนึ่งอาจถูกก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง

ส าหรับความเสี่ยงมากกว่าหน่ึงความเสี่ยงกไ็ด้  โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ว่า มีการก าหนดเคร่ืองมือ

ป้องกันความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงกับฐานะความเสี่ยงที่แตกต่างกันของรายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยง ซ่ึงรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงดังกล่าวสามารถมีความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่

แตกต่างกนัได้ 

 

รายการทีม่ีการป้องกนัความเสีย่ง (บทที ่6.3) 

 

รายการท่ีเขา้เงื่อนไขเป็นรายการท่ีมีการป้องกนัความเสี่ยง 

 

ข6.3.1     กิจการไม่สามารถก าหนดให้สัญญาผูกมัดเพ่ือซื้ อธุรกิจในการรวมธุรกิจ เป็นรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยง  ยกเว้นความเสี่ยงที่เกดิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากความเสี่ยงอื่นๆ 

ไม่สามารถระบุและวัดมูลค่าได้อย่างเฉพาะเจาะจง  ซ่ึงความเสี่ยงอื่นๆ เหล่าน้ันถือเป็นความเสี่ยง

ทั่วไปในการด าเนินธุรกจิ 

ข6.3.2    เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียไม่สามารถถือเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม  

เน่ืองจากวิธสี่วนได้เสยีนั้นจะรับรู้ก าไรหรือขาดทุนของกิจการที่ไปลงทุนตามสดัส่วนการลงทุนในก าไร

หรือขาดทุน แทนที่จะเป็นการรับรู้ การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน  ด้วยเหตุผล

เดียวกัน เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่น ามาจัดท างบการเงินรวมก็ไม่สามารถถือเป็นรายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมเช่นกัน  เน่ืองจากในการจัดท างบการเงินรวมน้ันกิจการรับรู้ก าไร

หรือขาดทุนของบริษัทย่อยในก าไรหรือขาดทุน  แทนที่จะเป็นการรับรู้ การเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุน  ซ่ึงจะแตกต่างจากการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสทุธิในการด าเนินงาน

ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ไม่ใช่เป็นการ

ป้องกนัความเสี่ยงของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 

ข6.3.3     ย่อหน้าที่ 6.3.4 อนุญาตให้กิจการก าหนดรายการซึ่งเป็นการรวมกันของฐานะเปิดต่อความเสี่ยงและ

ตราสารอนุพันธ์ ให้เป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงส าหรับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงโดยรวม 

(hedged items aggregated exposures) เมื่อมีการก าหนดรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 

กิจการต้องประเมินว่า ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงโดยรวมนั้นได้รวมฐานะเปิดต่อความเสี่ยงและตราสาร



ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9  เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงิน 
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อนุพันธ์ที่ก่อให้เกิดฐานะเปิดต่อความเสี่ยงรวมที่แตกต่าง โดยมีการจัดการราวกับเป็นฐานะเปิดต่อ

ความเสี่ยงใดความเสี่ยงหน่ึง (หรือกลุ่มความเสี่ยง) เป็นการเฉพาะหรือไม่ กรณีดังกล่าว กิจการอาจ

ก าหนดรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเป็นแบบฐานะเปิดต่อความเสี่ยงโดยรวม (aggregated 

exposures) กไ็ด้ ตัวอย่างเช่น  

ข6.3.3.1  กิจการอาจป้องกันความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของราคา (ราคาซื้ อเป็นสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ) ส าหรับการซ้ือกาแฟที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระยะเวลา 15 เดือนโดย

ใช้สัญญาล่วงหน้าส าหรับกาแฟที่มีระยะเวลาของสัญญา 15 เดือน กิจการสามารถ

พิจารณาว่าการซ้ือกาแฟที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่และสญัญาล่วงหน้าส าหรับกาแฟดังกล่าว 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากเงินตราต่างประเทศสกุลดอลลาร์สหรัฐจ านวนคงที่ในอีก 15 

เดือนข้างหน้า เพ่ือก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ในการจัดการความเสี่ยง (กล่าวคือ เป็น

เหมือนกระแสเงินสดจ่ายในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯจ านวนคงที่ในระยะเวลาอีก 15 เดือน

ข้างหน้าน่ันเอง) 

ข6.3.3.2  กิจการอาจป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตลอดอายุสัญญา

ของหนี้ สนิสกุลเงินตราต่างประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ ยคงที่ 10 ปี อย่างไรกต็าม กิจการ

ยอมรับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ ยคงที่ในสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานส าหรับระยะ

สั้นถึงกลางเท่านั้น (กล่าวคือ สองปี) และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ ยลอยตัวในสกุล

เงินที่ใช้ในการด าเนินงานส าหรับระยะเวลาที่เหลือจนครบก าหนด ทุกสองปี ณ วันสิ้น

รอบระยะเวลาตามสัญญา (กล่าวคือมีการต่ออายุทุกสองปี) กิจการจะด าเนินการเพ่ือ

ปรับให้เป็นอัตราดอกเบี้ ยคงที่ในอีกสองปีข้างหน้า (ถ้าระดับของดอกเบี้ ยส่งผลให้

กิจการพิจารณาว่าควรก าหนดให้เป็นอัตราดอกเบี้ ยคงที่)  ในสถานการณ์ดังกล่าว 

กิจการอาจเข้าท าสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ ยจากอัตราดอกเบี้ ยคงที่เป็นอัตรา

ดอกเบี้ ยลอยตัวและแลกเปล่ียนสกุลเงินโดยมีอายุสญัญา 10 ปี (10-year fixed-to-

floating cross-currency interest rate swap) โดยเปล่ียนจากหน้ีสนิสกุลเงินต่างประเทศ

อตัราดอกเบี้ยคงที่เป็นหน้ีสนิในสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานอัตราดอกเบี้ ยลอยตัว  ซึ่ง

สัญญาดังกล่าวทับซ้อนกับสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ ยในระยะเวลา 2 ปี ใน

ระยะเวลา 2 ปีนั้นจึงเกิดเป็นหน้ีสินสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานจากหนี้ สินอัตรา

ดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอตัราดอกเบี้ยคงที่ ในแง่ของวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดการความเสี่ยง 

ผลลัพธ์สุทธิของหน้ีสินในสกุลเงินตราต่างประเทศอัตราดอกเบี้ ยคงที่และสัญญาการ

แลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ ยจากอัตราดอกเบี้ ยคงที่ เป็นอัตราดอกเบี้ ยลอยตัวและ

แลกเปล่ียนสกุลเงินอายุสัญญา 10 ปี จะเท่ากับการมีหน้ีสินในสกุลเงินที่ใช้ในการ

ด าเนินงานอตัราดอกเบี้ยลอยตัวระยะเวลา 10 ปี  

ข6.3.4 เมื่อก าหนดรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงส าหรับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงโดยรวม (aggregated 

exposures) กจิการต้องพิจารณาผลกระทบรวมจากรายการซึ่งประกอบกันเป็นฐานะเปิดต่อความเสี่ยง

โดยรวมเพ่ือวัตถุประสงค์ในการประเมินประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ยงและวัดมูลค่าความไม่มี

ประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรกต็าม รายการซึ่งประกอบกันเป็นฐานะเปิดต่อ

ความเสี่ยงโดยรวมยังคงต้องบันทกึบัญชีแยกจากกนั ตัวอย่างเช่น 
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ข6.3.4.1   รับรู้ ตราสารอนุพันธ์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความเสี่ยงโดยรวม เป็นสินทรัพย์หรือหนี้ สิน

แยกต่างหากโดยวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม และ 

ข6.3.4.2   ถ้าความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงถูกก าหนดข้ึนระหว่างรายการซึ่งประกอบกัน

เป็นฐานะเปิดต่อความเสี่ยงโดยรวม วิธีซึ่งรวมตราสารอนุพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของฐานะ

เปิดต่อความเสี่ยงโดยรวมต้องสอดคล้องกับการก าหนดตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวเป็น

เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง ณ ระดับของฐานะเปิดต่อความเสี่ยงโดยรวม ตัวอย่างเช่น 

ถ้ากิจการแยกส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของตราสารอนุพันธ์จากส่วนที่

ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงส าหรับความสัมพันธ์ของการป้องกันความ

เสี่ยงระหว่างรายการซึ่งประกอบกันเป็นฐานะเปิดต่อความเสี่ยงโดยรวม กิจการกต้็อง

แยกส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าเมื่อจะต้องรวมตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวเป็น

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงอันเป็นส่วนหน่ึงของฐานะเปิดต่อความเสี่ยงโดยรวม 

มิฉะน้ัน ความเสี่ยงโดยรวมจะต้องรวมเอาตราสารอนุพันธ์เข้าไว้ทั้งหมดหรือตามสดัส่วน

ของตราสารอนุพันธ ์

ข6.3.5 ย่อหน้าที่ 6.3.6 ก าหนดว่า ในงบการเงินรวม ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ

รายการที่คาดการณ์ไว้ซ่ึงเป็นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะ

เกิดขึ้ น อาจเข้าเงื่อนไขเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดได้ โดยมีเงื่อนไขว่า

รายการดังกล่าวต้องอยู่ในรูปของสกุลเงินใดๆ ที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกจิการที่เข้าท า

รายการดังกล่าว และความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศนั้นต้องส่งผลกระทบต่อก าไร

หรือขาดทุนรวม ส าหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว กิจการที่กล่าวถึงอาจเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม การร่วมการงาน หรือสาขา กไ็ด้  หากความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ

รายการระหว่างกนัที่คาดการณไ์ว้ไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนรวม รายการระหว่างกันดังกล่าวก็

ไม่ถือว่าเข้าเงื่อนไขเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ซ่ึงโดยปกติ ได้แก่ การจ่ายค่าสทิธิ การจ่าย

ดอกเบี้ ย หรือการจ่ายค่าบริหารจัดการ ซึ่งมีการคิดค่าบริการระหว่างบริษัทในกลุ่ม  เว้นแต่รายการ

ดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก แต่หากความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ของรายการระหว่างกนัที่คาดการณไ์ว้มีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนรวม  รายการระหว่างกนัดังกล่าว

จะถือว่าเข้าเงื่ อนไขเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น การซื้ อหรือขายสินค้าที่

คาดการณ์ไว้ระหว่างบริษัทในกลุ่ม โดยที่สินค้าดังกล่าวจะมีการขายต่อบุคคลภายนอก ในท านอง

เดียวกัน รายการระหว่างกันที่คาดการณ์ไว้ที่เป็นการขายอาคารและอุปกรณ์ระหว่างบริษัทในกลุ่มซึ่ง

เป็นผู้ผลิตให้แก่อกีบริษัทหนึ่งในกลุ่มซึ่งจะใช้ประโยชน์จากอาคารและอุปกรณ์นั้นในการด าเนินธุรกิจ 

รายการดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนรวมได้ ซึ่งอาจเกิดจากการคิดค่าเสื่อมราคาที่

เกิดข้ึนจากการใช้สนิทรัพย์น้ัน และจ านวนที่รับรู้ เมื่อเร่ิมแรกของสนิทรัพย์ถาวรอาจเปล่ียนแปลงไป

หากรายการระหว่างกันที่คาดการณ์ไว้นั้นเป็นสกุลเงินใดๆ ที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของ

กจิการที่ซ้ืออาคารและอุปกรณ ์

ข6.3.6 หากการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่คาดการณ์ไว้ซึ่งเป็นรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกดิข้ึนเข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกนัความเสี่ยง ผลก าไรหรือขาดทุน

ใดๆ ต้องรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรือตัดออกจากก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามที่ก าหนดในย่อ
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หน้าที่ 6.5.11 ในรอบระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือในรอบระยะเวลาที่ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนรวม 

 

การก าหนดรายการท่ีมีการป้องกนัความเสี่ยง 

 

ข6.3.7 การก าหนดส่วนประกอบของรายการเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ทั้งนี้ ส่วนประกอบของ

รายการนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการทั้งหมด ดังนั้นส่วนประกอบของรายการจึงสะท้อนเพียงความเสี่ยง

บางส่วนของรายการซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความเสี่ยงหรือสะท้อนความเสี่ยงเพียงบางกรณี (ตัวอย่างเช่น 

เมื่อก าหนดเพียงสดัส่วนหนึ่งของรายการ เป็นต้น) 

 

องค์ประกอบของความเสีย่ง 

 

ข6.3.8     เพ่ือเข้าเงื่อนไขเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง องค์ประกอบความเสี่ยงต้องเป็นองค์ประกอบ

ของรายการทางการเงินหรือหรือรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินที่สามารถระบุองค์ประกอบได้แยก

ต่างหาก และการเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดหรือมูลค่ายุติธรรมของรายการอันเน่ืองมาจากการ

เปล่ียนแปลงขององค์ประกอบของความเสี่ยงต้องสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ข6.3.9 เมื่อระบุองค์ประกอบของความเสี่ยงที่เข้าเงื่อนไขเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง กิจการต้อง

ประเมินองค์ประกอบของความเสี่ยงดังกล่าวในบริบทของโครงสร้างตลาดที่เฉพาะเจาะจงต่อความ

เสี่ยงหรือกลุ่มความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและในที่ ซ่ึงกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงเกิดข้ึน การตัดสินใจ

ดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการประเมินข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องซ่ึงจะแตกต่างกันไปตามความ

เสี่ยงและตลาด 

ข6.3.10   เมื่อก าหนดองค์ประกอบของความเสี่ยงเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง กิจการต้องพิจารณาว่า

องค์ประกอบของความเสี่ยงได้ถูกระบุอย่างชัดเจนในสญัญา (องค์ประกอบของความเสี่ยงที่ระบุตาม

สัญญา) หรือบอกเป็นนัยโดยเป็นส่วนหนึ่ งของมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดของรายการ 

(องค์ประกอบของความเสี่ยงที่ไม่ได้ระบุตามสัญญา) องค์ประกอบของความเสี่ยงที่ไม่ได้ระบุตาม

สญัญาสามารถเกี่ยวข้องกับรายการที่ไม่เป็นสญัญา (ตัวอย่างเช่น รายการที่คาดการณ์ไว้) หรือสญัญา

ที่ไม่ระบุองค์ประกอบอย่างชัดเจน (ตัวอย่างเช่น สญัญาผูกมัดที่ก าหนดราคาเพียงราคาเดียวแทนที่จะ

ก าหนดเป็นสตูรการค านวณราคาซึ่งอ้างองิข้อมูลที่หลากหลาย) ตัวอย่างเช่น 

ข6.3.10.1  กจิการ ก มีสญัญาระยะยาวเพ่ือซ้ือแกส๊ธรรมชาติซ่ึงใช้สตูรค านวณราคาที่ระบุตามสญัญา

โดยอ้างอิงจากสินค้าโภคภัณฑ์และปัจจัยอื่น (ตัวอย่างเช่น น ้ามัน น ้ามันเตา และ

องค์ประกอบอื่น เช่น ค่าขนส่ง) กิจการ ก ป้องกันความเสี่ยงองค์ประกอบของน า้มันใน

สญัญาซื้ อดังกล่าวโดยใช้สญัญาซื้ อขายน า้มันล่วงหน้า เนื่องจากองค์ประกอบของน า้มัน

ถูกระบุในข้อก าหนดและเงื่อนไขตามสญัญาซ้ือ ดังน้ันองค์ประกอบของความเสี่ยงจึงเป็น

สิ่งที่ถูกระบุตามสญัญา อย่างไรกต็ามจากสตูรการค านวณราคา กจิการ ก สรุปได้ว่าความ

เสี่ยงของราคาน ้ามันสามารถระบุแยกได้ต่างหาก โดยมีราคาตลาดของสัญญาซื้ อขาย

น า้มันล่วงหน้าในเวลาเดียวกนั กิจการ ก จึงสรุปได้ว่าความเสี่ยงของราคาน า้มันสามารถ
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วัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ ดังน้ันความเสี่ยงของราคาน า้มันในสญัญาซื้ อจึงสามารถเป็น

องค์ประกอบของความเสี่ยงที่เข้าเงื่อนไขในการก าหนดเป็นรายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยง 

ข6.3.10.2  กิจการ ข ท าการป้องกันความเสี่ยงในการซ้ือกาแฟล่วงหน้าโดยพิจารณาจากการ

คาดการณก์ารผลิตของกจิการ การป้องกนัความเสี่ยงจะเร่ิมและด าเนินการเป็นระยะเวลา

ไม่เกนิ 15 เดือน ก่อนการส่งมอบสนิค้าที่คาดการณ์ไว้ กิจการ ข ได้เพ่ิมปริมาณกาแฟที่

ป้องกันความเสี่ยงตามกาลเวลา (ตามวันที่ส่งมอบ) โดยกิจการ ข ใช้สญัญา 2 ประเภท 

ในการจัดการความเสี่ยงในราคากาแฟ 

1) สญัญาซื้อขายกาแฟในตลาดล่วงหน้าและ 

2) สญัญาซ้ือกาแฟอาราบิก้าจากโคลัมเบียโดยส่งมอบมายังโรงงานที่ระบุไว้ สญัญาน้ี

ก าหนดราคากาแฟต่อตันโดยใช้สูตรการค านวณราคา ซึ่งค านวณจากราคาตาม

สญัญาซ้ือขายกาแฟในตลาดล่วงหน้ารวมกับราคาส่วนแตกต่างคงที่และค่าบริการ

ขนส่งผันแปร สญัญาซ้ือกาแฟเป็นสญัญาที่มีภาระโดยกิจการ ข ที่จะต้องรับภาระ

ให้มีการส่งมอบกาแฟเกดิขึ้นจริง  

การเข้าท าสัญญาสั่งซ้ือกาแฟส าหรับการส่งมอบที่เกี่ยวข้องกับฤดูเกบ็เกี่ยวในปัจจุบัน

อนุญาตให้กจิการ ข ก าหนดราคาส่วนต่างระหว่างคุณภาพจริงของกาแฟที่ซ้ือ (กาแฟอา

ราบิก้าจากโคลัมเบีย) กับคุณภาพมาตรฐานที่เป็นเกณฑ์อ้างอิงของสัญญาซื้ อขายใน

ตลาดล่วงหน้าเป็นราคาคงที่ อย่างไรกต็ามส าหรับการส่งมอบที่เกี่ยวข้องกับฤดูเกบ็เกี่ยว

ถัดไป ตลาดยังไม่เปิดให้ท าสัญญาการสั่งซื้ อกาแฟ ดังนั้นราคาส่วนต่างดังกล่าวจึงไม่

สามารถก าหนดได้ กิจการ ข ใช้สญัญาการซื้ อขายกาแฟในตลาดล่วงหน้าในการป้องกัน

ความเสี่ยงในราคากาแฟที่มีเกณฑ์อ้างอิงคุณภาพเป็นองค์ประกอบส าหรับความเสี่ยงใน

ราคากาแฟของฤดูเกบ็เกี่ยวปัจจุบันเช่นเดียวกบัฤดูเกบ็เกี่ยวถัดไป กิจการ ข ได้พิจารณา

ว่ากิจการมีความเสี่ยง 3 ด้าน ความเสี่ยงในราคากาแฟที่สะท้อนเกณฑ์อ้างอิงคุณภาพ 

ความเสี่ยงจากราคากาแฟที่สะท้อนความแตกต่างระหว่างราคากาแฟที่มีเกณฑ์อ้างอิง

คุณภาพมาตรฐานกับราคากาแฟที่เป็นกาแฟอาราบิก้าจากโคลัมเบียที่ได้รับส่งมอบจริง

และราคาค่าขนส่งที่ผันแปร หลังจากที่กิจการ ข เข้าท าสัญญาสั่งซ้ือกาแฟส าหรับการส่ง

มอบที่เกี่ยวข้องกับฤดูเกบ็เกี่ยวปัจจุบัน ความเสี่ยงในราคากาแฟที่สะท้อนเกณฑ์อ้างอิง

คุณภาพเป็นองค์ประกอบความเสี่ยงที่ระบุไว้ตามสญัญาเน่ืองจากสตูรการค านวณราคา

ได้รวมการปรับราคาตามดัชนีราคาสญัญาซื้ อขายกาแฟในตลาดล่วงหน้า กิจการ ข สรุป

ได้ว่าองค์ประกอบของความเสี่ยงสามารถระบุองค์ประกอบแยกได้ต่างหากและสามารถ

วัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ ส าหรับการส่งมอบที่เกี่ยวข้องกบัฤดูเกบ็เกี่ยวถัดไป กิจการ ข 

ยังไม่สามารถเข้าท าสัญญาซื้ อกาแฟ (กล่าวคือ การส่งมอบดังกล่าวเป็นรายการที่

คาดการณ์ไว้) ดังน้ันความเสี่ยงในราคากาแฟที่สะท้อนเกณฑ์อ้างอิงคุณภาพถือเป็น

องค์ประกอบของความเสี่ยงที่ไม่มีสัญญา การวิเคราะห์ของกิจการ ข เร่ืองโครงสร้าง

ตลาดได้ค านึงถึงวิธตีีราคากาแฟเฉพาะเจาะจงที่ท้ายสดุกจิการ ข ได้รับ ดังน้ันตามเกณฑ์

ที่มีการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดนี้  กิจการ ข สรุปได้ว่ารายการที่คาดการณ์ไว้ได้รวม
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ความเสี่ยงในราคากาแฟที่สะท้อนเกณฑ์อ้างอิงคุณภาพตามองค์ประกอบความเสี่ยงที่

เป็นสามารถระบุองค์ประกอบได้แยกต่างหากและสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ

ถึงแม้จะไม่มีการก าหนดเป็นสัญญา ดังนั้นกิจการ ข อาจก าหนดความสมัพันธ์ของการ

ป้องกันความเสี่ยงตามพ้ืนฐานองค์ประกอบของความเสี่ยง (ส าหรับความเสี่ยงในราคา

กาแฟที่สะท้อนเกณฑ์อ้างอิงคุณภาพ) ส าหรับสัญญาซ้ือกาแฟรวมถึงรายการซ้ือที่

คาดการณไ์ว้ 

ข6.3.10.3  กิจการ ค ป้องกันความเสี่ยงส่วนหนึ่งของการซื้ อน ้ามันเคร่ืองบินตามการบริโภคของ

กิจการที่คาดการณ์เป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือนก่อนการส่งมอบและเพ่ิมปริมาณใน

การป้องกันความเสี่ยงตามกาลเวลา กิจการ ค ป้องกันความเสี่ยงโดยใช้สัญญา

หลากหลายประเภทข้ึนอยู่กับรอบระยะเวลาการป้องกันความเสี่ยงซ่ึงเป็นผลมาจาก

สภาพคล่องของตลาดตราสารอนุพันธ์ ส าหรับรอบระยะยาว (12-24 เดือน) กิจการ ค 

ใช้ สญัญาน า้มันดิบเนื่องจากมีสภาพคล่องเพียงพอ ส าหรับรอบระยะเวลา 6-12 เดือน 

กิจการ ค ใช้ตราสารอนุพันธ์น ้ามันเน่ืองจากมีสภาพคล่องที่ เพียงพอ ส าหรับรอบ

ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน กิจการ ค ใช้สญัญาน า้มันเคร่ืองบิน การวิเคราะห์ของกิจการ 

ค เกี่ยวกบัโครงสร้างตลาดน า้มันและผลิตภัณฑน์ า้มันและการประเมินผลที่สอดคล้องกับ

ข้อเทจ็จริงและสถานการณท์ี่เกี่ยวข้อง ดงัต่อไปนี้  

ข6.3.10.3.1 กจิการ ค ด าเนินธุรกจิในด้านภมูิศาสตร์โดยใช้น า้มันดิบเบรนทเ์ป็นเกณฑ์

อ้างอิง น า้มันดิบเป็นเกณฑ์อ้างอิงวัตถุดิบที่กระทบราคาผลิตภัณฑ์น า้มัน

กลั่นหลายชนิดเนื่องจากน า้มันดิบเป็นวัตถุดิบพ้ืนฐาน น า้มันเป็นเกณฑ์

อ้างอิงส าหรับผลิตภัณฑ์น า้มันกลั่นซึ่งใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการก าหนด

ราคาน า้มันกลั่นทั่วไป ซึ่งราคานี้ มีผลกระทบต่อตราสารอนุพันธ์ประเภท

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดน า้มันดิบและผลิตภัณฑ์น า้มันกล่ันที่กิจการ ค 

ด าเนินธุรกจิอยู่ ตราสารอนุพันธด์ังกล่าวได้แก่  

 สญัญาซื้อขายน า้มันดิบล่วงหน้าที่อ้างองิกบัน า้มันดิบเบรนท ์ 

 สัญญาซื้ อขายน า้มันล่วงหน้าซึ่งใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการก าหนด

ราคาน า้มันกลั่น ตัวอย่างเช่น อนุพันธ์ส่วนต่างของน า้มันเคร่ืองบิน 

(jet fuel spread derivative) ซึ่งช่วยชดเชยราคาส่วนต่างระหว่าง

ราคาน า้มันเคร่ืองบินกบัราคาน า้มันมาตรฐานและ 

 อนุพันธ์ส่วนต่างราคาน ้ามันมาตรฐาน (อนุพันธ์ส าหรับส่วนต่าง

ราคาระหว่างน ้ามันดิบและผลิตภัณฑ์น ้ามันส าเร็จรูป (ก าไรจาก

ผลิตภัณฑน์ า้มันกลั่น)) ที่อ้างองิจากน า้มันดิบเบรนท ์

ข6.3.10.3.2 การก าหนดราคาผลิตภัณฑ์น า้มันกลั่นจะไม่ขึ้ นกับน า้มันดิบเฉพาะเจาะจง

ใดๆ ที่ถูกกล่ันมาจากโรงกล่ันน ้ามันเฉพาะเจาะจงเนื่องจากผลิตภัณฑ์

น า้มันกลั่น (เช่น น า้มันหรือน า้มันเคร่ืองบิน) เป็นผลิตภัณฑม์าตรฐาน  

ดังน้ันกิจการ ค สรุปว่าความเสี่ยงในราคาซื้ อน า้มันเคร่ืองบินได้รวมองค์ประกอบของ

ความเสี่ยงในราคาของน า้มันดิบซึ่งมาจากความเสี่ยงในราคาน า้มันดิบเบรนทแ์ละราคา
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น ้ามัน  แม้ว่าน ้ามันดิบและน ้ามันไม่ถูกระบุไว้ในข้อตกลงตามสัญญาใดๆ กิจการ ค 

สรุปว่าองค์ประกอบความเสี่ยงทั้งสองนี้ สามารถระบุองค์ประกอบแยกได้ต่างหากและ

สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือแม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้ในสญัญา ดังนั้น กิจการ ค อาจ

ก าหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงส าหรับการซื้ อน ้ามันเคร่ืองบินที่

คาดการณไ์ว้ ตามเกณฑ์องค์ประกอบของความเสี่ยง (ส าหรับน า้มันดิบและน า้มัน) การ

วิเคราะห์นี้ยังสามารถอธบิายเพ่ิมเติมได้ ตัวอย่างเช่น หากกิจการ ค ใช้อนุพันธ์น า้มันดิบ

ที่อ้างองิกบัน า้มันดิบดับบลิวทไีอ (West Texas Intermediate (WTI)) การเปล่ียนแปลง

ของราคาส่วนต่างระหว่างน า้มันดิบเบรนทก์บัน า้มันดิบดับบลิวทไีออาจเป็นเหตุท าให้การ

ป้องกนัความเสี่ยงไม่มีประสทิธผิล 

ข6.3.10.4   กจิการ ง ถือตราสารหน้ีอตัราดอกเบี้ยคงที่ ตราสารน้ีถูกออกในสภาพแวดล้อมที่ตลาดมี

ตราสารหนี้ ที่ลักษณะคล้ายคลึงกันส่วนมากมีการเปรียบเทยีบอัตราส่วนต่างของตราสาร

หนี้ กับอัตราอ้างอิง (เช่น LIBOR) และในสภาพแวดล้อมดังกล่าวตราสารที่มีอัตรา

ดอกเบี้ ยลอยตัว โดยปกติแล้วจะมีการอ้างอิงกับอัตราอ้างอิง สัญญาแลกเปล่ียนอัตรา

ดอกเบี้ ยโดยส่วนใหญ่จะใช้จัดการความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ ยตามอัตราอ้างอิงโดยไม่

ค านึงถึงอตัราส่วนต่างของตราสารหนี้กบัอตัราอ้างองิ ราคาของตราสารหนี้อตัราดอกเบี้ ย

คงที่จะผันแปรโดยตรงตามการเปล่ียนแปลงของอัตราอ้างอิงที่เกิดข้ึน กิจการ ง สรุปว่า

อัตราอ้างอิงเป็นองค์ประกอบที่สามารถระบุได้แยกต่างหากและวัดมูลค่าได้อย่าง

น่าเช่ือถือ ดังน้ันกิจการ ง อาจก าหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงส าหรับ

ตราสารหน้ีอัตราดอกเบี้ ยคงที่ตามพ้ืนฐานขององค์ประกอบความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยง

จากอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ 

ข6.3.11   เมื่อก าหนดองค์ประกอบของความเสี่ยงเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติการบัญชี

ป้องกันความเสี่ยงกับองค์ประกอบของความเสี่ยงน้ันเช่นเดียวกับที่ถือปฏิบัติกับรายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่ งมิได้เป็นองค์ประกอบของความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์คุณสมบัติถูรวมถึงความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของ

การมีประสทิธิผลในการป้องกันความเสี่ยง และมีการวัดมูลค่าและรับรู้ การป้องกันความเสี่ยงที่ไม่มี

ประสทิธผิล 

ข6.3.12 กิจการยังสามารถก าหนดให้การเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดหรือมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการ

ป้องกนัความเสี่ยงที่เป็นไปในทศิทางที่สงูกว่าหรือต ่ากว่าราคาหรือตัวแปรอื่นที่ระบุไว้ (ความเสี่ยงทาง

เดียว (one-sided risk)) เป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมูลค่าที่แท้จริง (intrinsic value) ของ

สญัญาสทิธทิี่กจิการซ้ือมาซ่ึงเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยง (สมมุติว่าตราสารนี้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับเงิน

ต้นเหมือนกบัความเสี่ยงที่ก าหนด) ซึ่งไม่ใช่ส่วนของมูลค่าตามเวลา จะสะท้อนความเสี่ยงด้านเดียวใน

รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น กิจการสามารถก าหนดความแปรปรวนของกระแสเงิน

สดในอนาคตอันเป็นผลกระทบมาจากการเพ่ิมขึ้ นของราคาซื้ อสินค้าโภคภัณฑ์ที่คาดการณ์ไว้ ใน

สถานการณเ์ช่นนี้กจิการก าหนดเฉพาะกระแสเงินสดที่ขาดทุนจากการเพ่ิมข้ึนของราคาที่สงูกว่าระดับที่

ระบุไว้เป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง  การป้องกันความเสี่ยงไม่รวมมูลค่าตามเวลาของสญัญา
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สิทธิที่กิจการซ้ือมา เนื่องจากมูลค่าตามเวลาไม่เป็นองค์ประกอบของรายการที่คาดการณ์ไว้ที่ส่งผล

กระทบต่อก าไรและขาดทุน 

ข6.3.13 มีข้อสันนิษฐานที่สามารถโต้แย้งว่า หากไม่มีการระบุความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้อไว้ในสัญญา ความ

เสี่ยงน้ันจะไม่สามารถระบุเป็นองค์ประกอบที่ได้แยกต่างหากและไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ซึ่งท าให้ไม่สามารถก าหนดให้เป็นองค์ประกอบของความเสี่ยงของเคร่ืองมือทางการเงิน อย่างไรกต็าม

ในสถานการณ์ที่จ ากัด มีความเป็นไปได้ที่ระบุองค์ประกอบของความเสี่ยงในความเสี่ยงจากอัตราเงิน

เฟ้อเป็นความเสี่ยงที่สามารถระบุองค์ประกอบได้แยกต่างหากและสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ทั้งน้ีเน่ืองจากกรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่มีลักษณะเฉพาะของสภาพแวดล้อมในภาวะเงินเฟ้อและตลาด

ตราสารหน้ีที่เกี่ยวข้อง 

ข6.3.14 ตัวอย่างเช่น กิจการออกตราสารหน้ีในสภาพแวดล้อมที่พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (inflation-linked 

bonds) โดยมีปริมาณและโครงสร้างอัตราผลตอบแทนที่ส่งผลให้เกิดตลาดที่มีสภาพคล่องเพียงพอที่

อนุญาตให้มีหุ้นกู้ที่มีโครงสร้างอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงแบบที่ไม่มีการจ่าย

ดอกเบี้ย ซ่ึงในแต่ละสกุลเงินน้ัน สภาวะเงินเฟ้อเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีการพิจารณาแยกต่างหากใน

แต่ละตลาดตราสารหนี้  ในสถานการณด์ังกล่าวองค์ประกอบของความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้อสามารถ

ก าหนดได้ โดยการคิดลดกระแสเงินสดของตราสารหน้ีที่มีการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้โครงสร้าง

อัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ ย (กล่าวคือ กรณีคล้ายกับการ

ก าหนดองค์ประกอบอัตราดอกเบี้ ยที่ปราศจากความเสี่ยง) แต่โดยส่วนมากองค์ประกอบของความ

เสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้อไม่สามารถระบุองค์ประกอบได้แยกต่างหากและไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่าง

น่าเช่ือถือ ตัวอย่างเช่น กิจการออกตราสารหน้ีอัตราดอกเบี้ ยปกติในสภาพแวดล้อมที่ตลาดส าหรับ

พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อที่มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะอนุญาตให้มีโครงสร้างอัตราผลตอบแทนของ

อตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงแบบที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย ในกรณน้ีีการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดรวมถึงปัจจัย

และสถานการณต่์างๆ ไม่เอื้อให้กจิการสรุปว่าสภาวะเงินเฟ้อเป็นปัจจัยเกี่ยวข้องที่ตลาดตราสารหน้ีจะ

พิจารณาแยกต่างหาก ดังน้ันกิจการจึงไม่สามารถจัดการกับข้อสันนิษฐานที่ยังมีข้อโต้แย้งเร่ืองความ

เสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้อที่ไม่มีการระบุในสัญญา ไม่สามารถระบุองค์ประกอบแยกต่างหากและไม่

สามารถวัดมูลค่าอย่างน่าเช่ือถือ องค์ประกอบสภาวะเงินเฟ้อจึงไม่ เข้าเงื่อนไขเป็นรายการที่มีการ

ป้องกนัความเสี่ยง กรณน้ีีถูกน ามาถือปฏบิัติโดยไม่ค านึงถึงเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงจากสภาวะเงิน

เฟ้อที่กิจการได้เข้าท ารายการจริงแล้ว  กล่าวโดยเฉพาะ กิจการไม่สามารถกระท าเพียงค านวณ

ระยะเวลาผลตอบแทนและเง่ือนไขของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้อจริงโดยการใช้

ระยะเวลาผลตอบแทนและเงื่อนไขดังกล่าวอ้างองิกบัตราสารหนี้อตัราดอกเบี้ยปกติได้  

ข6.3.15 องค์ประกอบของความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้อที่ระบุตามสญัญาของกระแสเงินสดของพันธบัตรชดเชย

เงินเฟ้อ (สมมุติว่าไม่มีข้อก าหนดให้บันทกึบัญชีอนุพันธ์แฝงเป็นรายการแยกต่างหาก) สามารถระบุ

องค์ประกอบได้แยกต่างหากและสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือได้ตราบใดที่องค์ประกอบของ

ความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้อไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดอื่นของพันธบัตรนั้น  

 

องค์ประกอบของจ านวนเงินอ้างองิที่ระบุในสญัญา (nominal amount) 
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ข6.3.16   องค์ประกอบของจ านวนเงินอ้างอิงที่ระบุในสัญญา (nominal amount) ที่สามารถก าหนดให้เป็น

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงตามความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงมีสองประเภท คือ 

องค์ประกอบนั้นเป็นสดัส่วนของรายการทั้งหมดหรือเป็นองค์ประกอบระดับช้ัน (layer component) 

ประเภทขององค์ประกอบมีผลต่อผลลัพธท์างบัญชี ดังนั้น กจิการควรก าหนดองค์ประกอบ เพ่ือให้การ

จัดท าบัญชีสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงของกจิการ 

ข6.3.17 ตัวอย่างเช่น องค์ประกอบที่เป็นสดัส่วนร้อยละ 50 ของกระแสเงินสดตามสญัญาเงินกู้  

ข6.3.18 องค์ประกอบระดับช้ันอาจถูกระบุได้จากกลุ่มประชากรเปิดที่เฉพาะเจาะจงหรือจากจ านวนเงินอ้างอิงที่

ระบุในสญัญา (nominal amount) ที่ระบุไว้ ตัวอย่างดังน้ี 

ข6.3.18.1   ส่วนของปริมาณธุรกรรมที่เป็นตัวเงิน ตัวอย่างเช่น กระแสเงินสดจากการขายที่เป็น

เงินตราต่างประเทศจ านวน 10 ซึ่งถัดจาก 20 แรก ส าหรับรายการของเดือนมีนาคม 

255X  

ข6.3.18.2   ส่วนของปริมาณทางกายภาพ ตัวอย่างเช่น ช้ันล่างสดุของแกส๊ธรรมชาติที่วัดปริมาณได้ 5 

ล้านลูกบาศกเ์มตร ซึ่งถูกเกบ็รักษาไว้ในสถานที่ กขค  

ข6.3.18.3 ส่วนของปริมาณทางกายภาพหรือปริมาณธุรกรรมอื่น ตัวอย่างเช่น น ้ามัน 100               

บาร์เรล็แรกที่ซ้ือในเดือนมิถุนายน 255X หรือ ยอดขายของกระแสไฟฟ้า 100 เมกกะ

วัตต์แรกในเดือนมิถุนายน 255X 

ข6.3.18.4   ระดับช้ันจากจ านวนเงินตามสัญญาของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น  

80 ล้านสดุท้ายของสญัญาผูกมัดมูลค่า 100 ล้าน ระดับช้ันล่างสดุ 20 ล้านของพันธบัตร

อัตราดอกเบี้ ยคงที่มูลค่า 100 ล้าน หรือระดับช้ันสูงสุด 30 ล้านจากตราสารหนี้ อัตรา

ดอกเบี้ ยคงที่ จ านวนเงินรวม 100 ล้าน ที่สามารถจ่ายล่วงหน้าได้ในราคายุติธรรม 

(จ านวนเงินตามสญัญาที่ระบุไว้คือ 100 ล้าน) 

ข6.3.19   หากองค์ประกอบระดับช้ันถูกก าหนดในการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องก าหนด

องค์ประกอบน้ันจากจ านวนเงินตามสัญญาที่ถูกระบุไว้ ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการ

ป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมที่เข้าเงื่อนไข กจิการต้องวัดมูลค่ารายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง

ใหม่ส าหรับการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรม (กล่าวคือ วัดมูลค่ารายการใหม่ เพ่ือหามูลค่ายุติธรรม

ที่เปล่ียนแปลงไปตามความเสี่ยงที่มีการป้องกัน) การปรับปรุงรายการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่า

ยุติธรรมต้องรับรู้ ในก าไรหรือขาดทุนก่อนที่จะถูกตัดรายการออกจากบัญชี ดังนั้นกิจการจ าเป็นต้อง

ติดตามถึงรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการปรับปรุงการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว 

ส าหรับองค์ประกอบระดับช้ันในการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม กจิการต้องติดตามจ านวนเงิน

อ้างอิงที่ระบุในสัญญา (nominal amount) ที่ถูกระบุไว้ เช่น ในภาคผนวกย่อหน้าที่ ข6.3.18.4 

จ านวนเงินอ้างอิงที่ระบุในสัญญา (nominal amount) ที่ระบุไว้ทั้งหมดของ 100 ล้านจะต้องมีการ

ติดตามเพ่ือที่จะก าหนดระดับช้ันล่างสดุ 20 ล้าน หรือระดับช้ันสงูสดุ 30 ล้าน 

ข6.3.20 องค์ประกอบระดับช้ันที่รวมสทิธใินการช าระเงินก่อนครบก าหนดไม่มีคุณสมบัติที่จะถูกก าหนดให้เป็น

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม หากมูลค่ายุติธรรมของสทิธิในการช าระเงินก่อน

ครบก าหนดนั้นได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงที่มีการป้องกัน ยกเว้นการก าหนด
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ระดับช้ันได้รวมผลกระทบของสิทธิในการช าระเงินก่อนครบก าหนดที่เกี่ยวข้อง เมื่อพิจารณาการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง 

 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งองค์ประกอบและกระแสเงินสดทัง้หมดของรายการ 

 

ข6.3.21   หากองค์ประกอบกระแสเงินสดของรายการทางการเงินและรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินถูก

ก าหนดให้เป็นรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง องค์ประกอบดังกล่าวจะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากัน

กบักระแสเงินสดรวมของรายการทั้งรายการ อย่างไรกต็ามกระแสเงินสดรวมของรายการดังกล่าวอาจ

ถูกก าหนดให้เป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและมีการป้องกันความเสี่ยงเพียงความเสี่ยงเดียว 

(ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงเฉพาะที่เป็นไปตามการเปล่ียนแปลงใน LIBOR หรือเกณฑ์อ้างอิงราคา

สนิค้าโภคภัณฑ)์ 

ข6.3.22  ตัวอย่างเช่น กรณีหน้ีสนิทางการเงินที่อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงต่อปีต ่ากว่า LIBOR กิจการไม่สามารถ

ก าหนด 

ข6.3.22.1  องค์ประกอบหนี้สนิให้เท่ากบัดอกเบี้ย LIBOR (รวมกบัเงินต้นในกรณทีี่เป็นการป้องกนั     

                ความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม) และ 

ข6.3.22.2   องค์ประกอบคงเหลือติดลบ 

ข6.3.23 อย่างไรก็ตามในกรณีที่หน้ีสินทางการเงินอัตราดอกเบี้ ยคงที่ ที่อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงต่อปีมีค่า 

(ตัวอย่างเช่น)  ต ่ากว่า LIBOR ร้อยละ 1 กิจการสามารถก าหนดเป็นรายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยงที่มีการเปล่ียนแปลงในมูลค่าหน้ีสนิทั้งหมด (คือ เงินต้นรวมกับดอกเบี้ ยที่ LIBOR – 1%) ไป

ตามการเปล่ียนแปลงของ LIBOR หากเคร่ืองมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ ยคงที่มีการป้องกันความ

เสี่ยงในบางช่วงเวลาภายหลังจากวันเร่ิมต้นและอัตราดอกเบี้ ยมีการเปล่ียนแปลงไปในเวลาเดียวกัน 

กิจการสามารถก าหนดองค์ประกอบความเสี่ยงให้มีค่าเท่ากับอัตราอ้างอิงที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ ยตาม

สญัญาของรายการที่จ่ายไป กิจการสามารถกระท าโดยมีเงื่อนไขว่าอัตราอ้างอิงต้องมีค่าน้อยกว่าอัตรา

ดอกเบี้ ยที่แท้จริงต่อปีที่ถูกค านวนตามสมมุติฐานที่ว่ากิจการได้ท าการซ้ือเคร่ืองมือทางการเงินน้ันใน

วันแรกที่เคร่ืองมือถูกก าหนดให้เป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน ตัวอย่างเช่น สมมุติ

ว่ากจิการออกสนิทรัพย์ทางการเงินอตัราดอกเบี้ยคงที่ 100 ที่มีอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีเท่ากับร้อย

ละ 6 และขณะที่ LIBOR มีค่าเท่ากับร้อยละ 4 หลังจากน้ันกิจการได้ท าการป้องกันความเสี่ยงใน

สนิทรัพย์เมื่อ LIBOR มีค่าเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 8 และมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์มีค่าลดลงเหลือ 90  

กิจการค านวณว่าหากซ้ือสินทรัพย์ในวันที่กิจการได้ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ ย 

LIBOR ให้เป็นรายการที่มีการป้องกันทางการเงินเป็นคร้ังแรก อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของ

สินทรัพย์ที่พิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ล่าสุดจะเท่ากับ 90 หรือคิดเป็นร้อยละ 9.5 

เน่ืองจาก LIBOR มีค่าน้อยกว่าอตัราผลตอบแทนนั้น กิจการสามารถก าหนดองค์ประกอบ LIBOR ที่

ร้อยละ 8 ซึ่งประกอบด้วยส่วนของกระแสเงินสดจากดอกเบี้ ยตามสญัญาและส่วนของส่วนต่างระหว่าง

มูลค่ายุติธรรมปัจจุบัน (คือ  90) และจ านวนเงินช าระคืนในวันครบก าหนด (คือ  100) 

ข6.3.24   หากหน้ีสนิทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ ยผันแปร  ตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบี้ ย LIBOR 3 เดือน หัก

ร้อยละ 0.2  (ส่วนต่างอตัราดอกเบี้ยข้ันต ่าเท่ากบัศูนย์) กจิการสามารถก าหนดให้การเปล่ียนแปลงใน
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กระแสเงินสดของหน้ีสนิทั้งหมดเป็นรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง (กล่าวคือ LIBOR 3 เดือน ลบ 

ร้อยละ 0.20 ที่รวมอัตราต ่าสุด) ซ่ึงเปล่ียนแปลงไปตามการเคล่ือนไหวของ LIBOR ดังนั้น ตราบ

เท่าที่เส้นผลตอบแทนล่วงหน้าของ LIBOR 3 เดือน  ภายในช่วงระยะเวลาที่เหลือของอายุสัญญา

หนี้สนิดังกล่าว ไม่ต ่าไปกว่าร้อยละ 0.2 รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงกยั็งจะคงมีความแปรปรวน

ในกระแสเงินสดที่เท่ากับหน้ีสนิที่มีอัตราดอกเบี้ ยที่ LIBOR 3 เดือน ที่บวกส่วนต่างข้ันต ่าที่ร้อยละ

ศูนย์หรือส่วนต่างที่เป็นก าไร (positive spread) อย่างไรกต็าม หากเส้นผลตอบแทนล่วงหน้าของ 

LIBOR 3 เดือนภายในช่วงระยะเวลาที่เหลือของอายุสญัญาหน้ีสนิดังกล่าว (หรือบางส่วนของหน้ีสนิ

ดังกล่าว) มีระดับต ่ากว่าร้อยละ 0.2  รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงก็จะมีความแปรปรวนใน

กระแสเงินสดต ่ากว่าหน้ีสนิที่มีอัตราดอกเบี้ ยที่ LIBOR 3 เดือน ที่บวกส่วนต่างข้ันต ่าที่ร้อยละศูนย์

หรือส่วนต่างที่เป็นก าไร (positive spread) 

ข6.3.25 มีตัวอย่างที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับรายการที่มิใช่รายการทางการเงิน กค็ือ น า้มันดิบประเภทหนึ่งจาก

แหล่งน า้มันหน่ึงที่ราคาถูกก าหนดโดยเทยีบกับน า้มันดิบอ้างอิง หากกิจการขายน า้มันดิบโดยก าหนด

ราคาตามสตูรค านวณที่ก าหนดในสญัญา ที่ ราคาน า้มันดิบอ้างอิงต่อบาร์เรล ลบ 100  โดยมีราคาขั้น

ต ่าอยู่ที่ 15 กิจการสามารถก าหนดความแปรปรวนของกระแสเงินสดทั้งหมดภายใต้สญัญาซ้ือขายที่

เปล่ียนแปลงไปตามราคาน ้ามันดิบอ้างอิงให้เป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง อย่างไรกต็าม

กิจการไม่สามารถก าหนดองค์ประกอบความเสี่ยงที่มีค่าเท่ากับการเปล่ียนแปลงทั้งหมดในราคา

น า้มันดิบอ้างอิงได้ ดังน้ันตราบใดที่ราคาล่วงหน้า (ส าหรับแต่ละการส่งมอบ) ไม่ลดลงต ่ากว่า 25  

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงจะมีความแปรปรวนในกระแสเงินสดเท่ากับน า้มันดิบที่ขายที่ราคา

น า้มันดิบอ้างองิ (หรือ มีส่วนต่างราคาเป็นบวกร่วมด้วย) อย่างไรกต็าม หากราคาล่วงหน้าส าหรับการ

ส่งมอบลดลงต ่ากว่า 25  รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงจะมีความแปรปรวนในกระแสเงินสดต ่า

กว่าน า้มันดิบที่ขายที่ราคาน า้มันดิบอ้างองิ (หรือ มีส่วนต่างราคาเป็นบวกร่วมด้วย) 

 

การเขา้เงือ่นไขการบญัชีป้องกนัความเสีย่ง (บทที ่6.4) 

 

ประสิทธิผลของการป้องกนัความเสี่ยง 

 

ข6.4.1     การป้องกนัความเสี่ยงที่มีประสทิธิผลคือ เมื่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือในกระแสเงินสด

ของเคร่ืองมือที่มีการป้องกันความเสี่ยงหักกลบกับการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงิน

สดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (ตัวอย่างเช่น เมื่อรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเป็น

องค์ประกอบความเสี่ยง การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องของรายการ

จะถือว่าเป็นความเสี่ยงที่มีการป้องกัน) การป้องกันความเสี่ยงที่ ไม่มีประสิทธิผลคือเมื่ อการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือในกระแสเงินสดของเคร่ืองมือที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีค่า

มากกว่าหรือน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือในกระแสเงินสดของรายการที่มีการ

ป้องกนัความเสี่ยง 

ข6.4.2     เมื่อก าหนดความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่ด าเนินต่อเน่ือง กิจการต้องวิเคราะห์สาเหตุที่

ก่อให้เกิดการป้องกันความเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิผลที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
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ระยะเวลาของการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว การวิเคราะห์น้ี (รวมถึงข้อมูลใหม่ตามที่กล่าวใน

ภาคผนวกย่อหน้าที่ ข6.5.21 ที่เกิดจากการปรับสมดุลของความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง) 

ถือเป็นเกณฑ์ส าหรับกิจการในการประเมินว่าเป็นไปตามข้อก าหนดความมีประสทิธิผลในการป้องกัน

ความเสี่ยงที่กจิการจะต้องปฏบิัติตาม 

ข6.4.3  เพ่ือความชัดเจน ผลกระทบจากการเปล่ียนแทนคู่สัญญาเดิมด้วยการช าระให้คู่สัญญา รวมถึงการ

เปล่ียนแปลงต่างๆ ที่เป็นผลสบืเน่ืองตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 6.5.6 จะต้องถูกสะท้อนในการวัด

มูลค่าเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงและในการประเมินและวัดประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ยง 

 

ความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจระหว่างรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงกบัเคร่ืองมือป้องกนัความ

เส่ียง 

 

ข6.4.4    เงื่อนไขที่ท  าให้เกดิความสมัพันธท์างเศรษฐกจิหมายถึงเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงและรายการที่มีการ

ป้องกนัความเสี่ยงมีมูลค่าที่โดยทั่วไปแล้วจะเคล่ือนไหวไปในทศิทางตรงข้ามกันเน่ืองจากมีความเสี่ยง

ประเภทเดียวกัน นั่นคือเป็นความเสี่ยงที่มีการป้องกันแล้ว ดังน้ันจะต้องมีการคาดการณ์ว่าเคร่ืองมือ

ป้องกนัความเสี่ยงและมูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงจะเปล่ียนแปลงอย่างเป็นระบบตาม

การเคล่ือนไหวในรายการอ้างอิงเดียวกันหรือรายการอ้างอิงที่มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่มีการ

ตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีการป้องกันแล้วในรูปแบบเดียวกัน  (ตัวอย่างเช่น น า้มันดิบเบรนทแ์ละ

น า้มันดิบดับบลิวทไีอ) 

ข6.4.5     ถึงแม้รายการอ้างองิต่างกนัแต่ยังมีความสมัพันธท์างเศรษฐกิจ มูลค่าของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง

และรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงก็สามารถเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกันได้ ตัวอย่างเช่น 

เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงในราคาส่วนต่างระหว่างรายการป้องกันความเสี่ยงสองรายการที่มี

ความสัมพันธ์กันขณะที่รายการอ้างอิงน้ันไม่มีการเคล่ือนไหวอย่างมีนัยส าคัญ ในกรณีนี้ เคร่ืองมือ

ป้องกนัความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงยังคงถือว่ามีความสอดคล้องกับความสมัพันธ์

ทางเศรษฐกจิ หากมูลค่าของเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงยังคงมี

ความเคลื่อนไหวปกติในทศิทางตรงกนัข้ามเมื่อรายการอ้างองิมีการเปล่ียนแปลง 

ข6.4.6    การประเมินว่าความสมัพันธท์างเศรษฐกิจเกิดขึ้ นหรือไม่นั้นจะมีการวิเคราะห์พฤติกรรมความสมัพันธ์

การป้องกนัความเสี่ยงเพ่ือท าให้มั่นใจว่า ยังคงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความ

เสี่ยง ค่าสหสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างค่าผันแปรสองตัวแปรเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถสนับสนุน

ข้อสรุปได้อย่างน่าเช่ือถือว่าความสมัพันธท์างเศรษฐกจิมีอยู่จริง 

 

ผลกระทบจากความเส่ียงดา้นเครดิต 

 

ข6.4.7    เน่ืองจากแบบจ าลองการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมีพ้ืนฐานมาจากหลักการในการหักกลบระหว่างผล

ก าไรและขาดทุนของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ประสทิธิผล

ของการป้องกันความเสี่ยงไม่เพียงแต่ถูกก าหนดโดยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างรายการ

เหล่าน้ันเท่าน้ัน (กล่าวคือ การเปล่ียนแปลงในรายการอ้างอิง) แต่ยังถูกก าหนดโดยผลกระทบจาก
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ความเสี่ยงด้านเครดิตในมูลค่าของทั้งเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยง ผลกระทบจากความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง แม้ว่าจะมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง

เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงและและรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงกต็าม แต่ไม่อาจหักกลบผลก าไร

และขาดทุนของเคร่ืองมือดังกล่าวได้ ทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิต

ของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงหรือรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง โดยที่ความเสี่ยงด้านเครดิตมี

อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่ามากกว่าที่จะเป็นผลจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ (กล่าวคือ 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในรายการอ้างอิง) ระดับขนาดของการเปล่ียนแปลงที่มีอิทธิพลน่ันคือ

ระดับที่ก่อให้เกดิผลขาดทุน (หรือ ก าไร) จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง

ในรายการอ้างอิงของมูลค่าเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงหรือรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง แม้ว่า

การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ันจะมีนัยส าคัญ ในทางกลับกัน หากในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง รายการอ้างอิงมี

การเปล่ียนแปลงเพียงเลก็น้อย โดยที่การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงหรือ

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่เป็นผลมาจากความเสี่ยงด้านเครดิตแม้เพียงเลก็น้อย กส็ามารถ

ก่อให้เกดิผลกระทบต่อมูลค่ามากกว่า เมื่อเทยีบกับที่รายการอ้างอิงไม่ได้ส่งผลกระทบแบบมีอิทธิพล

แต่อย่างใด 

ข6.4.8     ตัวอย่างความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีอทิธพิลต่อความสมัพันธข์องการป้องกันความเสี่ยงคือเมื่อกิจการท า

การป้องกนัความเสี่ยงจากราคาสนิค้าโภคภัณฑโ์ดยใช้ตราสารอนุพันธท์ี่ไม่มีหลักทรัพย์ค า้ประกัน หาก

คู่สญัญาของตราสารอนุพันธด์ังกล่าวมีความน่าเช่ือถือในการช าระหนี้ลดลงอย่างย่ิงยวด ผลกระทบของ

การเปล่ียนแปลงในความน่าเช่ือถือของคู่สญัญาอาจมีมากเกินกว่าผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตามมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง ขณะที่การเปล่ียนแปลงใน

มูลค่ารายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลงในราคาสนิค้าโภคภัณฑ ์

 

อตัราส่วนการป้องกนัความเสีย่ง (Hedge ratio) 

 

ข6.4.9   ตามเกณฑ์ในการพิจารณาความมีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง อัตราส่วนการป้องกันความ

เสี่ยงของความสมัพันธใ์นการป้องกนัความเสี่ยงจะต้องค านวณจากจ านวนรายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยงที่กิจการป้องกันความเสี่ยงจริง และ ปริมาณเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงที่กิจการใช้เพ่ือป้องกัน

ความเสี่ยงจากรายการดังกล่าว ดังน้ัน หากกิจการป้องกันความเสี่ยงต ่ากว่าร้อยละ 100 ของความ

เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน เช่น ร้อยละ 85 กิจการควรก าหนดความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้

อตัราส่วนการป้องกนัความเสี่ยงที่ให้ผลร้อยละ 85 ของฐานะเปิดต่อความเสี่ยงทั้งหมด ตามปริมาณที่

ใช้เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงตามจริงที่ร้อยละ 85 เป็นต้น ในท านองเดียวกัน ตัวอย่างเช่น กิจการ

ป้องกันความเสี่ยงโดยใช้เคร่ืองมือทางการเงินมูลค่าตามสญัญา 40 กิจการต้องก าหนดความสมัพันธ์

ของการป้องกนัความเสี่ยง โดยใช้อตัราส่วนการป้องกนัความเสี่ยงที่เป็นผลมาจากการใช้เคร่ืองมือทาง

การเงินมูลค่า 40 (กล่าวคือ กจิการต้องไม่ใช้อตัราส่วนการป้องกันความเสี่ยงที่ค านวณมาจากปริมาณ

ทั้งหมดของเคร่ืองมือทางการเงินที่ถืออยู่ซ่ึงเป็นปริมาณที่สงูกว่าที่ใช้จริง หรือ ไม่ควรใช้อัตราส่วนที่

ค านวณจากปริมาณที่ต ่ากว่าความเป็นจริง) กบั ปริมาณของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่กิจการ

ต้องการป้องกนัความเสี่ยงโดยใช้เคร่ืองมือทางการเงินมูลค่า 40 ดังกล่าวนั้น  
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ข6.4.10   อย่างไรกต็าม การก าหนดความสมัพันธ์การป้องกันความเสี่ยงโดยใช้อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง

เดียวกันกับที่ค านวณจากจ านวนรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงที่

กิจการใช้ตามจริง จะต้องไม่ท าให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างสดัส่วนของรายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยงและเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง 

(โดยไม่เกี่ยวเน่ืองกับการรับรู้หรือไม่รับรู้ ) ซึ่งอาจท าให้ผลทางบัญชีไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของ

การบัญชีป้องกนัความเสี่ยง ดังน้ัน ในการก าหนดความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง กิจการต้อง

มีการปรับอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงที่เป็นผลมาจากจ านวนรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

และเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงที่กิจการใช้ตามจริง หากต้องการหลีกเล่ียงปัญหาความไม่สมดุล

ดังกล่าว 

ข6.4.11   ตัวอย่างของการพิจารณาที่ เกี่ยวเน่ืองกับการประเมินว่าผลลัพธ์ทางบัญชีนั้นไม่สอดคล้องกับ

จุดประสงค์ของการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงคือ  

ข6.4.11.1   พิจารณาว่าอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงนั้นมีการก าหนดข้ึนเพ่ือที่จะหลีกเล่ียงการ

รับรู้ความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด หรือ ก าหนดขึ้ น

เพ่ือเป็นการปรับปรุงการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม หรือส าหรับรายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยงที่เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือจุดประสงค์ในการเพ่ิมการใช้บัญชีเพ่ือบันทกึมูลค่า

ยุติธรรม แต่มิได้หักกลบการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือป้องกันความ

เสี่ยงน้ัน หรือไม่ และ 

ข6.4.11.2   พิจารณาว่ามีเหตุผลเชิงพาณิชย์หรือไม่ส าหรับการก าหนดสดัส่วนของจ านวนรายการที่มี

การป้องกันความเสี่ยงและเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง ถึงแม้ว่าสัดส่วนดังกล่าวจะ

ก่อให้เกดิความไม่มีประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ยงกต็าม ตัวอย่างเช่น เมื่อกิจการ

เข้าท าสญัญาและก าหนดจ านวนเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงแต่มิได้เป็นจ านวนที่เป็นการ

ป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดส าหรับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง เน่ืองจาก ปริมาณ

มาตรฐานของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงไม่สามารถก าหนดให้พอดีกับจ านวนของ

เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงได้ (ประเดน็ปัญหาจ านวนมาตรฐาน (a ‘lot size issue’)) 

ดังเช่น เมื่อกิจการต้องการป้องกันความเสี่ยงส าหรับการซ้ือกาแฟ 100 ตัน ด้วยการท า

สญัญาซ้ือกาแฟล่วงหน้ามาตรฐานที่มีมูลค่า 37,500 ปอนด์ กจิการสามารถเลือกที่จะซ้ือ

ได้เพียงห้าหรือหกสญัญาเท่านั้น (เทยีบเท่า 85.0 และ 102.1 ตัน ตามล าดับ) เพ่ือที่จะ

ป้องกันความเสี่ยงของการซ้ือกาแฟ 100 ตัน ในกรณีดังกล่าว กิจการก าหนด

ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงโดยใช้อตัราส่วนการป้องกันความเสี่ยงที่ค านวณ

จากจ านวนสัญญาซ้ือกาแฟล่วงหน้ามาตรฐานที่กิจการใช้จริง เน่ืองจากการไม่มี

ประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากการไม่สามารถจับคู่กันได้ในสัดส่วน

ของจ านวนรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง จะไม่ส่ง

ผลลัพธท์างบัญชีไม่สอดคล้องกบัจุดประสงค์ของการใช้การบัญชีป้องกนัความเสี่ยง 

 

ความถีใ่นการประเมินว่าการป้องกนัความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิผลหรือไม่ 
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ข6.4.12  กิจการต้องประเมินความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่วันที่เร่ิมก าหนดความสัมพันธ์

ดังกล่าว และต้องประเมินอย่างต่อเน่ืองว่าความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงยังเป็นไปตาม

ข้อก าหนดของความมีประสทิธผิลในการป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ อย่างน้อยที่สดุกิจการต้องประเมิน

ทุกวันที่รายงาน หรือ ทุกคร้ังที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญซ่ึงกระทบต่อความมีประสทิธิผลใน

การป้องกันความเสี่ยง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน การประเมินน้ีเกี่ยวข้องกับความคาดหวัง

เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงและดังน้ันจึงเป็นการคาดการณ์ไปข้างหน้า

เท่านั้น 

 

วิธีท่ีใชใ้นการประเมินว่าการป้องกนัความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิผลหรือไม่ 

 

ข6.4.13   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มิได้ก าหนดวิธีใดวิธีหนึ่งเป็นการเฉพาะในการประเมินว่า

ความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงน้ันเป็นไปตามข้อก าหนดของความมีประสิทธิผลหรือไม่ 

อย่างไรกต็าม กจิการควรใช้วิธกีารที่สามารถบอกถึงลักษณะที่เกี่ยวข้องกบัความสมัพันธ์ในการป้องกัน

ความเสี่ยง รวมถึง สาเหตุที่ก่อให้เกดิการไม่มีประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ยง วิธกีารที่ใช้อาจเป็น

วิธเีชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณกไ็ด้ ข้ึนอยู่กบัปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

ข6.4.14   ตัวอย่างเช่น เมื่อ ข้อก าหนดที่ส  าคัญ (เช่น จ านวนเงินอ้างอิงตามสญัญา ระยะเวลาครบก าหนด และ 

รายการอ้างอิง) ของทั้งเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีการจับคู่ 

หรือ มีลักษณะที่สอดคล้องกนัอย่างมาก กจิการอาจสามารถสรุปได้จากเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ

ของข้อก าหนดที่ส  าคัญของเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงว่ามีมูลค่า

ในทิศทางตรงข้ามเน่ืองจากมีความเสี่ยงที่เหมือนกัน และด้วยเหตุน้ี จึงมีความสมัพันธ์เชิงเศรษฐกิจ

ระหว่างเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข

6.4.4 ถึง ข6.4.6) 

ข6.4.15   การที่ตราสารอนุพันธอ์ยู่ในสถานะก าไรหรือขาดทุนเมื่อถูกก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง

นั้นมิได้หมายความในทนัทว่ีาการประเมินเชิงคุณภาพนั้นไม่เหมาะสม  หากแต่ขึ้ นอยู่กับสถานการณ์ว่า

การไม่มีประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ยงอนัเกดิจากข้อเทจ็จริงดังกล่าวจะส่งผลให้เกดิผลกระทบ

อย่างมีนัยส าคัญที่การประเมินเชิงคุณภาพนั้นไม่สามารถอธบิายได้หรือไม่ 

ข6.4.16   ในทางกลับกัน หากข้อก าหนดที่ส  าคัญของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยงไม่ได้เป็นไปในทศิทางเดียวกัน กจ็ะก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในการที่จะหักกลบผลของ

ตราสารทั้งสอง ผลที่ตามมากค็ือ ความมีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงในระหว่างระยะเวลา

ของการก าหนดความสมัพันธข์องการป้องกันความเสี่ยงกจ็ะคาดการณ์ยากข้ึน ในสถานการณ์ดังกล่าว 

กจิการอาจท าได้เพียงสรุปความโดยองิจากการประเมินเชิงปริมาณว่ารายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

และเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงมีความสมัพันธเ์ชิงเศรษฐกจิต่อกนั (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข6.4.4 ถึง 

ข6.4.6) ในบางสถานการณ์ อาจจะต้องใช้การประเมินเชิงปริมาณเพ่ือประเมินว่า อัตราส่วนการ

ป้องกนัความเสี่ยงที่ใช้เพ่ือก าหนดความสมัพันธใ์นการป้องกนัความเสี่ยงน้ันเป็นไปตามข้อก าหนดของ

ความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข6.4.9 ถึง ข6.4.11) 
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กจิการสามารถใช้วิธกีารเดียวกนัหรือแตกต่างกนักไ็ด้ส าหรับวัตถุประสงค์ในการประเมินความสมัพันธ์

ทางเศรษฐกจิและประเมินความสมัพันธใ์นการป้องกนัความเสี่ยง 

ข6.4.17   หากมีการเปล่ียนแปลงในคุณลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง 

กิจการอาจจะต้องเปล่ียนวิธีการในการประเมินความสมัพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงเพ่ือประเมินว่า

ยังเป็นไปตามข้อก าหนดของความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ เพ่ือให้มั่นใจว่า

วิธกีารดังกล่าวน้ันยังคงสามารถใช้อธิบายและติดตามคุณลักษณะที่เกี่ยวเน่ืองกับความสมัพันธ์ในการ

ป้องกนัความเสี่ยง รวมถึงสาเหตุที่ก่อให้เกดิความไม่มีประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ยงได้ 

ข6.4.18   การบริหารความเสี่ยงของกจิการเป็นแหล่งข้อมูลหลักในการประเมินผลว่าความสมัพันธ์ในการป้องกัน

ความเสี่ยงยังเป็นไปตามข้อก าหนดของความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ น่ัน

หมายความว่าข้อมูลจากฝ่ายบริหาร (หรือบทวิเคราะห์) ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจสามารถใช้เป็น

พ้ืนฐานในการประเมินว่าความสมัพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงยังเป็นไปตามข้อก าหนดของความมี

ประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ยงอยู่หรือไม่ 

ข6.4.19   เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการก าหนดความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงของกิจการน้ัน 

หมายรวมถึง แนวทางที่ใช้ในการประเมินความมีประสทิธิผลในการป้องกันความเสี่ยง รวมถึงวิธีการ

ต่างๆ ที่ใช้ประเมินด้วย เอกสารแสดงความสมัพันธด์ังกล่าวต้องได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเมื่อ

มีการเปล่ียนแปลงในวิธกีารที่ใช้ (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข6.4.17) 

 

การบญัชีส าหรบัความสมัพนัธใ์นการป้องกนัความเสี่ยงท่ีเขา้เงื่อนไข (บทท่ี 6.5) 

 

ข6.5.1     ตัวอย่างของการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมกค็ือการป้องกันความเสี่ยงต่อการเปล่ียนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย ทั้งน้ี ไม่ว่าผู้ออกตราสาร

หรือผู้ถือตราสารกส็ามารถเข้าท าสญัญาเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงได้ 

ข6.5.2     จุดประสงค์ของการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดกค็ือเพ่ือชะลอการรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจาก

เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงอันเกิดจากกระแสเงินสดคาดการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อก าไร

หรือขาดทุนในระหว่างหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีหรือมากกว่าน้ัน ตัวอย่างของการป้องกันความเสี่ยงใน

กระแสเงินสดคือการใช้ สัญญาแลกเปล่ียนในอนาคต (swap)  ในการเปล่ียนตราสารหน้ีอัตรา

ดอกเบี้ ยลอยตัว (ไม่ว่าจะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม) ให้เป็นตราสารหนี้

อัตราดอกเบี้ ยคงที่ (กล่าวคือ การป้องกันความเสี่ยงของธุรกรรมในอนาคตโดยที่กระแสเงินสดใน

อนาคตที่ถูกป้องกันความเสี่ยงคือดอกเบี้ ยจ่ายในอนาคต) ในทางกลับกัน รายการซ้ือตราสารทุน

คาดการณ ์ที่เมื่อมีการถือครองแล้วจะบันทกึบัญชีด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนนั้น เป็นอีก

หน่ึงตัวอย่างของรายการที่ไม่สามารถเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดได้ 

เนื่องจากผลก าไรหรือขาดทุนในเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงที่จะชะลอการรับรู้ น้ัน ไม่สามารถที่จะ

เปล่ียนประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนที่จะใช้หักกลบความเสี่ยงในช่วงระยะเวลาใดๆ ได้อย่างเหมาะสม 

ด้วยเหตุผลเดียวกันน้ี รายการซ้ือตราสารทุนในอนาคต ที่เมื่อมีการถือครองแล้วจะบันทึกบัญชีการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนั้นไม่สามารถที่จะเป็นรายการที่มีการ

ป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดเช่นเดียวกนั 
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ข6.5.3 การป้องกนัความเสี่ยงของสญัญาผูกมัด (ตัวอย่างเช่น หน่วยงานผลิตไฟฟ้ามีสญัญาผูกมัดที่ยังไม่รับรู้

ในการซ้ือเช้ือเพลิงที่ราคาคงที่เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของราคาเช้ือเพลิงใน

อนาคต) คือ การป้องกันความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม ดังนั้น  การป้องกันความ

เสี่ยงในลักษณะดังกล่าวถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม ตามย่อหน้าที่ 6.5.4 การ

ป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของสัญญาผูกมัดสามารถเลือกใช้วิธีการ

บัญชีส าหรับการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดได้ 

 

การประเมินความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกนัความเสี่ยง 

 

ข6.5.4     ในการประเมินความไม่มีประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ยง กจิการต้องพิจารณามูลค่าของเงินตาม

เวลาด้วย ดังนั้น กิจการพิจารณามูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้วิธีมูลค่าปัจจุบัน

และการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงได้รวมผลกระทบจากมูลค่าของเงิน

ตามเวลาด้วย 

ข6.5.5     ในการค านวณการเปล่ียนแปลงมูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเพ่ือวัดความไม่มี

ประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงน้ัน กิจการอาจพิจารณาใช้ตราสารอนุพันธ์ที่มีข้อก าหนด

เหมือนกันกับข้อก าหนดที่ส  าคัญของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงหรือรายการที่คาดการณ์ไว้ที่มี

การป้องกนัความเสี่ยง กไ็ด้ (วิธกีารน้ีหมายถึงวิธกีาร อนุพันธเ์สมือน (hypothetical derivative)) ตรา

สารน้ันจะถูกน ามาปรับมาตรวัดโดยระดับของราคา (หรืออตัรา) ที่ป้องกนัความเสี่ยงแล้ว ตัวอย่างเช่น 

หากการป้องกันความเสี่ยงท าข้ึนเพ่ือป้องกันความเสี่ยงสองทางที่ราคาตลาด อนุพันธ์เสมือน 

(hypothetical derivative) จะท าหน้าที่เป็นสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าสมมติที่มีมูลค่าตลาดเท่ากับศูนย์ ณ 

เวลาที่ก าหนดความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง หากการป้องกันความเสี่ยงท าข้ึนเพ่ือป้องกัน

ความเสี่ยงทางเดียว อนุพันธเ์สมือนจะแสดงมูลค่าที่แท้จริงของสญัญาสทิธิที่จะซ้ือหรือจะขาย ณ เวลา

ที่ก าหนดความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงมีสถานะเท่าทุน (at the money) หากระดับราคาที่

ถูกป้องกนัความเสี่ยงน้ันอยู่ที่ระดับเดียวกับราคาตลาด หรืออยู่ในสถานะขาดทุน หากระดับราคาที่ถูก

ป้องกนัความเสี่ยงน้ันอยู่สงูกว่าระดับราคาตลาด (หากเป็นกรณีของการป้องกันความเสี่ยงของสถานะ

ซื้ อ จะหมายถึง หากระดับราคาที่ถูกป้องกันความเสี่ยงอยู่ต ่ากว่าระดับราคาตลาด) การใช้อนุพันธ์

เสมือนเป็นอีกวิธีที่สามารถค านวณการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง 

อนุพันธ์เสมือนจะเลียนแบบรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง จึงส่งผลให้มีผลลัพธ์ประหน่ึงว่าการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าน้ันถูกค านวณโดยวิธีการที่แตกต่างออกไป ดังน้ัน การใช้อนุพันธ์เสมือนจึงไม่ใช่

วิธีการหามูลค่าของอนุพันธ์เสมือน หากแต่เป็นเคร่ืองมือค านวณทางคณิตศาสตร์เพ่ือหามูลค่าของ

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ดังน้ัน อนุพันธ์เสมือนจึงไม่สามารถรวมลักษณะที่มีผลต่อการ

ก าหนดมูลค่าในเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงที่แต่ปรากฏอยู่ในเฉพาะรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

เท่าน้ัน (แต่ไม่รวมอยู่ในรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง) ตัวอย่างเช่น ตราสารหน้ีที่เป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ (ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ ยคงที่หรือลอยตัว) เมื่อใช้วิธีอนุพันธ์เสมือนในการค านวณหา

การเปล่ียนแปลงของมูลค่าตราสารหน้ีดังกล่าว หรือ มูลค่าปัจจุบันของส่วนเปล่ียนแปลงสะสมใน

กระแสเงินสด อนุพันธ์เสมือนจะไม่สามารถเพียงแค่อ้างเร่ืองต้นทุนการแลกเปล่ียนเงินตราต่างสกุล
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เงินกนัเท่านั้น ถึงแม้ว่า อนุพันธอ้์างองินั้นจะมีต้นทุนที่เกดิจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างสกุลก าหนด

ไว้แล้วกต็าม (ตัวอย่างเช่น สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ยข้ามสกุลเงิน) 

ข6.5.6 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงซ่ึงถูกก าหนดโดยวิธีอนุพันธ์เสมือน 

อาจสามารถน าไปใช้เพ่ือการประเมินว่าความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงเป็นไปตามข้อก าหนด

ของความมีประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ยงหรือไม่ 

 

การปรบัสมดุลความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงและการเปลี่ยนอตัราส่วนการป้องกนั

ความเสี่ยง 

 

ข6.5.7 การปรับสมดุล หมายถึง การปรับเปล่ียนปริมาณของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงหรือเคร่ืองมือ

ป้องกันความเสี่ยงของความสมัพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงที่ได้ก าหนดมาก่อนหน้าน้ีแล้ว เพ่ือเป็น

การรักษาให้อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงยังคงเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล การ

เปล่ียนแปลงในปริมาณรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงหรือเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงเพ่ือ

จุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากนี้ จะไม่เข้าเงื่อนไขที่ก าหนดภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้อนี้  

ข6.5.8 การปรับสมดุลจะถูกบันทกึในฐานะที่เป็นการขยายความสมัพันธข์องการป้องกันความเสี่ยงให้ต่อเนื่อง

ตามที่ก าหนดไว้ในภาคผนวกย่อหน้าที่ ข6.5.9 ถึง ข6.5.21 ในการปรับสมดุล หากเกิดความไม่มี

ประสทิธิผลในการป้องกันความเสี่ยงตามความสมัพันธ์ที่ก าหนดจะถูกพิจารณาและรับรู้ทันทีที่มีการ

ปรับปรุงความสมัพันธใ์นการป้องกนัความเสี่ยง 

ข6.5.9 การปรับปรุงอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงจะท าให้กิจการสามารถปรับตัวให้เข้ากับความสมัพันธ์ที่

เปล่ียนแปลงไประหว่างเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจาก

รายการอ้างอิงหรือตัวแปรความเสี่ยงต่างๆ ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่

เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีรายการอ้างอิงที่ต่างกันแต่มี

ความสัมพันธ์เกี่ยวเน่ืองกัน มีการเปล่ียนแปลงไปตามการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ์ของรายการ

อ้างองิทั้งสองน้ัน (เช่น ดัชนี อัตรา หรือ ราคาใดๆ ที่ต่างกันแต่มีความสมัพันธ์เกี่ยวเน่ืองกัน) ดังนั้น 

การปรับสมดุลจะท าให้ความสมัพันธข์องการป้องกันความเสี่ยงยังคงมีด าเนินต่อไปได้ ในสถานการณ์

ที่ความสมัพันธร์ะหว่างเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเปล่ียนแปลง

ไปในทศิทางที่ยังสามารถหักกลบกนัได้โดยการปรับปรุงอตัราส่วนการป้องกนัความเสี่ยง 

ข6.5.10 ตัวอย่างเช่น กจิการต้องการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสกุล ก โดยใช้

ตราสารอนุพันธ์ประเภทเงินตราต่างประเทศที่อ้างอิงกับเงินตราต่างประเทศสกุล ข และ เงินตรา

ต่างประเทศทั้งสองสกุลเป็นประเภทอัตราคงที่ (กล่าวคือ อัตราแลกเปล่ียนถูกก าหนดให้เคล่ือนไหว

ภายในกรอบ หรือ ที่ระดับอัตราแลกเปล่ียนที่ก าหนดโดยธนาคารกลางหรือหน่วยงานที่มีอ านาจ

รับผิดชอบอื่นๆ) หากอตัราแลกเปล่ียนระหว่างสกุล ก และ ข มีการเปล่ียนแปลงไป (กล่าวคือ มีการ

ก าหนดกรอบหรืออตัราแลกเปล่ียนใหม่) การปรับสมดุลของความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง

เพ่ือสะท้อนอัตราแลกเปล่ียนใหม่น้ัน จะท าให้มั่นใจได้ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวยังคงเป็นไปตาม

ข้อก าหนดของการประเมินประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ยงผ่านอตัราส่วนการป้องกันความเสี่ยงที่

ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป ในทางกลับกัน หากตราสารอนุพันธ์ประเภทเงินตรา
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ต่างประเทศมีการปฏิบัติผิดสัญญา การปรับปรุงอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงอาจมิได้ท าให้

ความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงยังคงมีประสทิธิผลตามข้อก าหนด ดังน้ัน การปรับสมดุลจึง

ไม่ได้เป็นตัวก าหนดให้ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงยังคงด าเนินต่อไปในสถานการณ์ที่

ถึงแม้จะปรับอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงแล้ว ความสมัพันธ์ของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและ

รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงกยั็งไม่สามารถหักกลบกนัได้ 

ข6.5.11 การเปล่ียนแปลงที่ท  าให้เกิดการหักกลบกันระหว่างส่วนเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ

ป้องกันความเสี่ยงและมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงบาง

ประเภทเท่าน้ันที่จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงระหว่าง

เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง กิจการต้องวิเคราะห์หาสาเหตุที่

ก่อให้เกดิความไม่มีประสทิธิผลในการป้องกันความเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อความสมัพันธ์ใน

การป้องกันความเสี่ยงในช่วงระหว่างระยะเวลาสญัญาและประเมินว่าส่วนเปล่ียนแปลงในการหักกลบ

นั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่ 

ข6.5.11.1   อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงมีความผันผวนแต่ยังสามารถสะท้อนความสัมพันธ์

ระหว่างเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงได้อย่าง

เหมาะสม 

ข6.5.11.2   มีสิ่งบ่งช้ีว่าอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงน้ันไม่สามารถที่จะสะท้อนความสัมพันธ์

ระหว่างเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงได้อย่าง

เหมาะสม 

ข6.5.11.3   กิจการท าการประเมินผลตามข้อก าหนดของการประเมินประสิทธิผลของการป้องกัน

ความเสี่ยง กล่าวคือ เพ่ือให้มั่นใจว่าความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงน้ันไม่ได้

สะท้อนความไม่สมดุลในสดัส่วนของปริมาณเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มี

การป้องกนัความเสี่ยง อนัจะก่อให้เกดิความไม่มีประสทิธผิลในการป้องกนัความเสี่ยงข้ึน 

(ทั้งที่รับรู้แล้วและยังไม่ได้รับรู้) ซ่ึงท าให้ผลทางการบัญชีผิดไปจากวัตถุประสงค์ของการ

บัญชีป้องกนัความเสี่ยง ดังน้ัน การประเมินจึงต้องใช้ดุลยพินิจประกอบ 

 

ข6.5.12 ความผันผวนของอตัราส่วนการป้องกนัความเสี่ยง (ซ่ึงส่งผลให้เกิดวามไม่มีประสทิธิผลในการป้องกัน

ความเสี่ยง) จะไม่สามารถท าให้ลดลงได้โดยการปรับปรุงอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงเพ่ือ

ตอบสนองต่อผลลัพธใ์ดโดยเฉพาะ ดังน้ัน ภายใต้สถานการณด์ังกล่าว การเปล่ียนแปลงระดับของการ

หักกลบจึงเกี่ยวข้องกับประเดน็ของการวัดมูลค่าและการรับรู้ความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกัน

ความเสี่ยงแต่ไม่ต้องมีการปรับสมดุล 

ข6.5.13  ในทางกลับกนั หากการเปล่ียนแปลงระดับของการหักกลบมีการบ่งช้ีว่าความผันผวนเกิดจากอัตราส่วน

การป้องกนัความเสี่ยงที่แตกต่างจากอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงที่ใช้ในการก าหนดความสมัพันธ์

ของการป้องกนัความเสี่ยง หรือ มีสิ่งบ่งช้ีว่ามีแนวโน้มที่จะท าให้มีความแตกต่างจากอัตราส่วนของการ

ป้องกันความเสี่ยงน้ันมากข้ึนแล้ว ความไม่มีประสทิธิผลของการป้องกันความเสี่ยงในกรณีน้ีสามารถ

ปรับลดลงได้โดยการปรับปรุงอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง ซ่ึงหากปล่อยให้อัตราส่วนการป้องกัน

ความเสี่ยงนั้นยังคงอยู่ในระดับเดิม จะยิ่งส่งผลให้ความไม่มีประสทิธิผลเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น ในกรณีนี้  
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กิจการต้องท าการประเมินว่าความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงน้ันได้สะท้อนความไม่สมดุล

ระหว่างสัดส่วนของปริมาณรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงกับปริมาณเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง 

ซึ่งจะก่อให้เกดิความไม่มีประสทิธผิลหรือไม่ (โดยรับรู้หรือไม่กไ็ด้) ซ่ึงอาจท าให้เกิดผลทางบัญชีที่ไม่

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง หากอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงถูก

ปรับปรุง กจ็ะส่งผลกระทบต่อการวัดมูลค่าและการรับรู้ความไม่มีประสทิธผิลได้ เน่ืองจาก ในการปรับ

สมดุล ความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงของความสมัพันธ์ที่ถูกก าหนดข้ึนจะต้องได้รับ

การพิจารณาและรับรู้ทันที ก่อนที่จะมีการปรับปรุงความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงตามที่

ก าหนดไว้ในภาคผนวกย่อหน้าที่ ข6.5.8 

ข6.5.14  ส าหรับจุดประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง การปรับสมดุลนั้น หมายถึง หลังจากที่

ความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงได้ถูกก าหนดข้ึน กิจการได้ปรับเปล่ียนจ านวนของเคร่ืองมือ

ป้องกันความเสี่ยงหรือรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงไปตามสถานการณ์ที่ท  าให้เกิดผลกระทบต่อ

อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง โดยปกติแล้ว การปรับปรุงนี้ ควรสะท้อนถึงจ านวนของเคร่ืองมือ

ป้องกันความเสี่ยงหรือรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่กิจการใช้จริง อย่างไรกต็าม กิจการจะต้อง

ปรับปรุงอตัราส่วนการป้องกนัความเสี่ยงที่ค านวณมาจากจ านวนของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

หรือเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงที่ได้ใช้จริง หากเข้าลักษณะดังต่อไปน้ี 

ข6.5.14.1 อตัราส่วนการป้องกนัความเสี่ยงที่ค านวณมาจากจ านวนของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง

หรือรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงที่เปล่ียนแปลงไปตามที่ได้ใช้จริงจะต้องสะท้อนถึง

ความไม่สมดุลอันก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงซ่ึงอาจ

ก่อให้เกดิผลลัพธท์างบัญชีที่ไม่สอดคล้องกบัจุดประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง 

หรือ 

ข6.5.14.2 กิจการได้คงจ านวนของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยงตามที่ใช้จริงเอาไว้ ซ่ึงสัดส่วนของจ านวนดังกล่าว ภายใต้สถานการณ์ใหม่ ได้

ก่อให้เกดิอตัราส่วนการป้องกันความเสี่ยงที่สะท้อนถึงความไม่สมดุลอันก่อให้เกิดความ

ไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางบัญชีที่ไม่

สอดคล้องกบัจุดประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง (น่ันหมายถึงว่า กิจการจะต้อง

ไม่ท าให้เกิดความไม่สมดุลเกิดขึ้ นเพียงเพราะละเลยการปรับปรุงอัตราส่วนการป้องกัน

ความเสี่ยงดังกล่าว) 

ข6.5.15   การปรับสมดุลไม่สามารถน ามาถือปฏิบัติหากวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงน้ันได้เปล่ียนแปลงไป แต่จะต้องยุติการบัญชีป้องกันความ

เสี่ยงส าหรับความสัมพันธ์ดังกล่าว (ถึงแม้ว่ากิจการอาจก าหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความ

เสี่ยงอันใหม่ที่เกี่ยวเน่ืองกับเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงหรือรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงของ

ความสมัพันธท์ี่มีมาก่อน ตามที่ได้อธบิายไว้ในภาคผนวกย่อหน้าที่ ข6.5.28) 

ข6.5.16   หากความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงมีการปรับสมดุล การปรับปรุงอัตราส่วนการป้องกันความ

เสี่ยงอาจได้รับผลกระทบในหลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้   

ข6.5.16.1 สดัส่วนของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงสามารถปรับตัวเพ่ิมข้ึนได้ (ในขณะเดียวกัน

กล็ดสดัส่วนของเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงลง) โดย 
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ข6.5.16.1.1  เพ่ิมปริมาณของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง หรือ 

ข6.5.16.1.2  ลดปริมาณของจ านวนเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยง 

ข6.5.16.2 สัดส่วนของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงสามารถปรับเพ่ิมข้ึนได้ (ในขณะเดียวกันกล็ด

สดัส่วนของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงลง) โดย 

ข6.5.16.2.1  เพ่ิมปริมาณของเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยง หรือ 

ข6.5.16.2.2  ลดปริมาณของจ านวนรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง 

การเปล่ียนแปลงปริมาณหมายถึงการเปล่ียนแปลงจ านวนที่เป็นส่วนหน่ึงของความสัมพันธ์ในการ

ป้องกนัความเสี่ยง ดังน้ัน ปริมาณที่ลดลงไม่จ าเป็นจะต้องหมายความว่ารายการน้ันหรือธุรกรรมน้ันจะ

ไม่มีอยู่อกีต่อไป หรือ อาจจะไม่ได้ถูกคาดว่าจะเกดิขึ้น แต่หมายถึง รายการเหล่าน้ันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง

ของความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น การลดปริมาณของเคร่ืองมือป้องกันความ

เสี่ยงสามารถส่งผลให้กิจการนั้นยังคงใช้ตราสารอนุพันธ์นั้นต่อไปได้ แต่มีเพียงแค่บางส่วนของ

เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงเหล่าน้ันที่ยังคงถูกใช้เป็นส่วนหน่ึงของความสมัพันธ์ของการป้องกันความ

เสี่ยง เหตุการณด์ังกล่าวสามารถเกดิข้ึนได้ หากการปรับสมดุลยังสามารถใช้ได้โดยการลดเพียงปริมาณ

เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงของความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงลง แต่กจิการยังคงต้องถือตรา

สารนั้นถึงแม้จะไม่จ าเป็นต้องใช้ตราสารนั้นอีกต่อไป ในกรณีน้ี ส่วนของตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้ถูกใช้

ไปในการป้องกันความเสี่ยงต้องถูกบันทกึด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (ถ้าหากตราสาร

อนุพันธน์ั้นไม่ได้ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงในความสมัพันธอ์ื่นๆ) 

ข6.5.17 การปรับปรุงอตัราส่วนการป้องกนัความเสี่ยงโดยการเพ่ิมปริมาณรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงไม่

กระทบกับวิธีการวัดการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง การวัดการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับปริมาณที่ถูกก าหนดในคร้ัง

ก่อนหน้า ก็จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เช่นกัน อย่างไรก็ตาม จากวันที่มีการปรับสมดุล ส่วน

เปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงต้องนับรวมกับส่วนเปล่ียนแปลงมูลค่าของ

ปริมาณรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงส่วนที่เพ่ิมข้ึนเข้าไปด้วย การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะถูกวัด

และใช้เป็นตัวอ้างองิ โดยเร่ิมจากวันที่มีการปรับสมดุล แทนที่วันก าหนดความสมัพันธ์ของการป้องกัน

ความเสี่ยงน้ัน ตัวอย่างเช่น หากแรกเร่ิม กจิการป้องกนัความเสี่ยงในสนิค้าโภคภัณฑ์ปริมาณ 100 ตัน 

ที่ราคาล่วงหน้า 80  (ราคาล่วงหน้าตั้งแต่เร่ิมความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงน้ี) และต่อมา 

เพ่ิมจ านวนเข้าไปอีก 10 ตัน ในการปรับสมดุล เมื่อราคาล่วงหน้าเปล่ียนมาเป็น 90  รายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยงหลังจากปรับสมดุลแล้วประกอบไปด้วยสองกลุ่ม คือ 100 ตัน ที่ถูกป้องกันความ

เสี่ยง ณ ราคา 80  และ 10 ตัน ที่ถูกป้องกนัความเสี่ยง ณ ราคา 90  

ข6.5.18   การปรับปรุงอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงโดยการลดปริมาณเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงลง จะไม่

กระทบกับวิธีการวัดการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง การวัดการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่ ยังใช้ในการก าหนด

ความสมัพันธ ์จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ อย่างไรกต็าม จากวันที่มีการปรับสมดุล ปริมาณที่ลดลงของ

เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงจะไม่ถูกนับเข้าเป็นส่วนหน่ึงของความสมัพันธใ์นการป้องกันความเสี่ยงอีก

ต่อไป ตัวอย่างเช่น หากแรกเร่ิม กิจการป้องกันความเสี่ยงในราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยใช้ตราสาร

อนุพันธ์ปริมาณ 100 ตัน เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง และต่อมามีการปรับสมดุลโดยการลด
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ปริมาณลง 10 ตัน ดังนั้นจะเหลือปริมาณเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงเพียง 90 ตัน (ดูภาคผนวกย่อ

หน้าที่ ข6.5.16 เกี่ยวกับแนวปฏิบัติส าหรับปริมาณของตราสารอนุพันธ์ (จ านวน10 ตัน) ที่ไม่ได้ใช้

เป็นส่วนหน่ึงของความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงอกีต่อไป) 

ข6.5.19   การปรับอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงโดยการเพ่ิมปริมาณเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงจะไม่ส่งผล

กระทบต่อวิธีที่ใช้วัดการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง การวัดการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด

ความสมัพันธก์จ็ะไม่ได้รับผลกระทบด้วย อย่างไรกต็าม จากวันที่มีการปรับสมดุล การเปล่ียนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงจะต้องรวมส่วนเปล่ียนแปลงในมูลค่าของปริมาณ

เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่ใช้เพ่ิมเติมเข้ามาด้วย การเปล่ียนแปลงจะถูกวัดโดยเร่ิมตั้งแต่

และอ้างอิงจากวันที่มีการปรับสมดุลแทนวันที่ก าหนดความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยง 

ตัวอย่างเช่น หากแรกเร่ิม กิจการป้องกันความเสี่ยงในราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยใช้ตราสารอนุพันธ์

ปริมาณ 100 ตัน เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง และต่อมามีการปรับสมดุลโดยการเพ่ิมปริมาณอีก 

10 ตัน ปริมาณเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงจะเพ่ิมเป็นทั้งหมด 110 ตัน การเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงกค็ือส่วนเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์

ทั้งหมดที่รวมกันท าให้ปริมาณรวมเท่ากับ 110 ตัน ตราสารอนุพันธ์เหล่านี้ สามารถมี (หรืออาจจะมี) 

ข้อก าหนดที่ส  าคัญแตกต่างกันไปกไ็ด้ เช่น อัตราซื้ อขายล่วงหน้า เนื่องจากการท าสัญญาเกิดขึ้ นใน

ช่วงเวลาที่ต่างกนั (รวมถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะก าหนดตราสารอนุพันธ์ส าหรับความสมัพันธ์ในการ

ป้องกนัความเสี่ยงหลังจากการรับรู้ เร่ิมแรก) 

ข6.5.20   การปรับอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง (hedge ratio) โดยการลดปริมาณรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยงถึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อวิธีที่ใช้วัดการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือป้องกัน

ความเสี่ยง การวัดการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับปริมาณซ่ึงยังถูกก าหนดให้รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงต่อไปน้ัน การก าหนดไม่ได้รับ

ผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรกต็าม นับจากวันที่มีการปรับสมดุล รายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยงในส่วนที่เป็นปริมาณที่ถูกปรับลดลงน้ันไม่เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของการป้องกันความ

เสี่ยงอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น เมื่อแรกเร่ิม กิจการป้องกันความเสี่ยงในสนิค้าโภคภัณฑ์ในปริมาณ 100 

ตัน ที่ราคาซ้ือขายล่วงหน้า 80   และต่อมาลดปริมาณสินค้าโภคภัณฑ์ลง 10 ตันเพ่ือปรับสมดุล 

รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงภายหลังการปรับสมดุลจะเหลือเพียง 90 ตัน และมีการป้องกนัความ

เสี่ยงที่ราคา 80  รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงจ านวน 10 ตัน ที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของความสมัพันธ์

ของการป้องกนัความเสี่ยงอกีต่อไปจะถูกบันทกึตามข้อก าหนดของการยุติการใช้การบัญชีป้องกนัความ

เสี่ยง (ดูย่อหน้าที่ 6.5.6 ถึง 6.5.7 และภาคผนวกย่อหน้าที่ ข6.5.22 ถึง ข6.5.28) 

ข6.5.21  เมื่อมีการปรับสมดุลของความสมัพันธข์องการป้องกันความเสี่ยง กิจการต้องปรับปรุงการวิเคราะห์ถึง

สาเหตุที่ ก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ

ความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง ส าหรับระยะเวลาที่เหลือให้เป็นปัจจุบันเสมอ (ดูภาคผนวก

ย่อหน้าที่ ข6.4.2) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงกต้็องปรับปรุงให้

เป็นปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกนั 
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การยุติการใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสี่ยง 

 

ข6.5.22  การยุติการใช้การบัญชีป้องกนัความเสี่ยงจะไม่มีผลย้อนหลัง โดยจะมีผลนับจากวันที่ไม่เข้าเงื่อนไขของ

การใช้บัญชีป้องกนัความเสี่ยง 

ข6.5.23 กิจการต้องไม่เลิกก าหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงและไม่ยุติความสัมพันธ์ดังกล่าว 

หาก 

ข6.5.23.1 ความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงนั้นยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริหาร

จัดการความเสี่ยงบนพ้ืนฐานที่ยังเข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง (กล่าวคือ 

กจิการยังคงด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงน้ันอยู่) และ 

ข6.5.23.2 ยังคงเข้าเงื่อนไขตามข้อก าหนดที่เหลืออยู่ทุกข้อ (หลังจากที่ค านึงถึงการปรับสมดุลของ

ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงน้ัน หากมีการปรับสมดุลเกดิข้ึน) 

ข6.5.24   เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้  กลยุทธก์ารบริหารจัดการความ

เสี่ยงของกิจการน้ันแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์การบริหาร

จัดการความเสี่ยงจะถูกก าหนดข้ึนจากระดับสงูสดุ ซ่ึงเป็นการก าหนดว่ากิจการจะบริหารจัดการความ

เสี่ยงด้วยวิธีใด กลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงโดยทั่วไปจะมีการบ่งช้ีถึงความเสี่ยงที่กิจการ

จะต้องเผชิญและก าหนดวิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยงเหล่าน้ัน โดยปกติ กลยุทธ์การบริหาร

จัดการความเสี่ยงจะเป็นเคร่ืองมือในระยะยาวและมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับเปล่ียนตาม

สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป (ตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบี้ ยหรือระดับราคาสนิค้าโภคภัณฑ์ที่แตกต่าง

กันซึ่งน าไปสู่ระดับของการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างออกไป) กลยุทธ์นั้นมีการก าหนดเป็นลาย

ลักษณ์อักษรลงในเอกสารที่มีการจัดสรรให้กับฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านทางนโยบายที่อาจมีการ

ก าหนดแนวทางที่ลงในรายละเอียดมากข้ึน ในทางตรงกันข้าม วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงส าหรับแต่ละความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงมีผลบังคับใช้ในระดับของ

ความสมัพันธ์นั้นๆ ซ่ึงเกี่ยวกับวิธีการที่ก าหนดเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงเพ่ือป้องกันความเสี่ยงใน

ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงในรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ดังนั้น กลยุทธ์การบริหารจัดการความ

เสี่ยงอาจเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างกันซึ่งวัตถุประสงค์ของการ

บริหารจัดการความเสี่ยงนั้นสัมพันธ์กับการน ากลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวม 

ตัวอย่างเช่น 

ข6.5.24.1  กจิการมีกลยุทธใ์นการบริหารจัดการความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ ยจากการจัดหาเงินทุนใน

ภาพรวมของกิจการซึ่งก าหนดเป็นช่วง (range) โดยอาจเป็นการผสมผสานกันระหว่าง

อัตราดอกเบี้ ยลอยตัวและอัตราดอกเบี้ ยคงที่ กลยุทธ์ดังกล่าวอาจก าหนดให้มีการคง

สดัส่วนหน้ีสนิที่มีอตัราดอกเบี้ยคงที่ไว้ที่ระดับร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 40 โดยกจิการมีการ

ตัดสนิใจในการปรับใช้สดัส่วนที่เหมาะสมตามแต่ช่วงเวลาตามกลยุทธด์ังกล่าว (กล่าวคือ 

จะมีการตัดสนิใจเกี่ยวกบัฐานะเปิดต่อความเสี่ยงในอตัราดอกเบี้ ยคงที่ให้อยู่ในช่วงอัตรา

ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 40) ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กบัทศิทางอตัราดอกเบี้ย หากอตัราดอกเบี้ ยอยู่ใน

ระดับต ่า กจิการอาจจะออกตราสารหน้ีที่มีดอกเบี้ ยคงที่มากกว่าเมื่ออัตราดอกเบี้ ยอยู่ใน
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ระดับสูง หน้ีสินของกิจการที่เป็นอัตราดอกเบี้ ยลอยตัวมีจ านวนเท่ากับ 100  โดยใน

จ านวนนี้มี 30 ที่ถูกเปล่ียนให้เป็นอตัราดอกเบี้ยคงที่ กจิการอาศัยช่วงที่อตัราดอกเบี้ ยต ่า

เพ่ือความได้เปรียบจึงออกตราสารหนี้ เพ่ิมอีก 50  เพ่ือจัดหาเงินทุนส าหรับการลงทุน

ส าคัญของกิจการ โดยเป็นการออกตราสารหน้ีที่มีอัตราดอกเบี้ ยคงที่ ด้วยเหตุที่อัตรา

ดอกเบี้ ยต ่า กิจการตัดสนิใจก าหนดสดัส่วนหน้ีสนิที่มีอัตราดอกเบี้ ยคงที่ไว้ที่ร้อยละ 40 

ของหน้ีสินทั้งหมด โดยลดปริมาณที่กิจการเคยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ ย

ลอยตัวลงไป 20  ท าให้เหลือหน้ีสนิอตัราดอกเบี้ยคงที่เพียง 60  ในสถานการณ์ดังกล่าว 

กลยุทธก์ารบริหารจัดการความเสี่ยงไม่ได้เปล่ียนแปลงไป อย่างไรกต็าม ในทางกลับกัน 

การน ากลยุทธ์ไปใช้จริงได้เปล่ียนแปลงไปและน่ันหมายถึงว่า ส าหรับหน้ีสินอัตรา

ดอกเบี้ ยลอยตัวจ านวน 20 ที่เคยถูกป้องกันความเสี่ยงโดยเปล่ียนให้เป็นอัตราดอกเบี้ ย

คงที่น้ัน ขณะน้ี วัตถุประสงค์ของการป้องกันความเสี่ยงได้เปล่ียนแปลงไป (กล่าวคือ ใน

ระดับของความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยง) ผลที่ตามมากค็ือ ส าหรับเหตุการณ์น้ี 

กจิการต้องยุติการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงส าหรับจ านวน 20 ที่เคยป้องกนัความเสี่ยงจาก

อัตราดอกเบี้ ยลอยตัว โดยลดฐานะสญัญาแลกเปล่ียนลง 20 ตามมูลค่าจ านวนเงิน แต่

ขึ้ นอยู่กับสถานการณ์ กิจการอาจจะคงปริมาณสัญญาแลกเปล่ียนน้ันโดยไม่ยกเลิกกไ็ด้ 

ตัวอย่างเช่น กจิการอาจจะใช้เพ่ือการป้องกนัความเสี่ยงประเภทอื่นหรืออาจจะเปล่ียนให้

มาอยู่ในบัญชีเพ่ือการค้ากไ็ด้ ในทางกลับกัน หากกิจการเลือกที่จะเปล่ียนหน้ีสินอัตรา

ดอกเบี้ ยคงที่จ านวนใหม่บางส่วนให้เป็นอัตราดอกเบี้ ยลอยตัว การบัญชีป้องกันความ

เสี่ยงยังคงต้องด าเนินต่อไปส าหรับในส่วนที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ ยลอยตัว

ก่อนหน้าน้ี 

ข6.5.24.2   ความเสี่ยงบางประเภทเป็นผลมาจากสถานะที่มีการเปล่ียนบ่อยคร้ัง เช่น ความเสี่ยง

อัตราดอกเบี้ ยจากตราสารหน้ีที่มีสถานะเปิด (open portfolio) จ านวนตราสารหน้ีที่

เพ่ิมข้ึนและการตัดรายการตราสารหน้ีบางตัวออกจากบัญชีท าให้ความเสี่ยงเปล่ียนแปลง

ไปอยู่ตลอดเวลา (แตกต่างจากการที่สถานะลดลงเพราะตราสารหน้ีน้ันครบก าหนด) 

เหล่านี้ เป็นกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง (dynamic process) ที่ความ

เสี่ยงที่เกิดข้ึนและเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงไม่สามารถที่จะอยู่คงที่ได้ตลอดเป็น

ระยะเวลายาวนาน ผลที่ตามมาก็คือ กิจการที่มีความเสี่ยงเปล่ียนแปลงตลอดเวลา

ดังกล่าวจะต้องมีการปรับปรุงเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ ยอยู่บ่อยคร้ังเมื่อ

สถานะความเสี่ยงเปล่ียนแปลงไป ตัวอย่างเช่น ตราสารหน้ีที่มีอายุคงเหลือ 24 เดือนถูก

ก าหนดให้เป็นตราสารที่มีการป้องกนัความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ ยเป็น

เวลา 24 เดือน ส าหรับตราสารหนี้ อายุคงเหลืออื่นๆ กจ็ะใช้วิธีการเดียวกัน หลังจากนั้น

ไม่นานกิจการกย็กเลิกความสัมพันธ์การป้องกันความเสี่ยงที่เคยถูกก าหนดก่อนหน้า

ส าหรับอายุคงเหลือต่างๆ ทั้งหมด หรือบางส่วน แล้วก าหนดความสัมพันธ์ในการ

ป้องกนัความเสี่ยงคร้ังใหม่โดยองิจากขนาดและประเภทของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง

ที่มีอยู่ในขณะน้ัน การหยุดใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกรณีน้ีสะท้อนให้เห็นว่า 

ความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงเหล่าน้ันถูกก าหนดข้ึนมาจากวิธีที่กิจการมอง
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เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและตราสารที่มีการป้องกันความเสี่ยงตัวใหม่แทนที่จะ

ค านึงถึงเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงและตราสารที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่ได้ก าหนด

ความสมัพันธ์ไปก่อนหน้า ส าหรับกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงยังคงเหมือนเดิม 

แต่ส าหรับความสมัพันธ์ที่เคยก าหนดก่อนหน้านั้นไม่มีจุดประสงค์ของการป้องกันความ

เสี่ยงคงอยู่อกีต่อไป ในสถานการณน้ี์ การหยุดใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงจะข้ึนอยู่กับ

ขอบเขตของจุดประสงค์ของการป้องกันความเสี่ยงที่ เปล่ียนแปลงไปตามแต่ละ

สถานการณ์ของกิจการและอาจกระทบกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง

ทั้งหมดหรือเพียงบางความสมัพันธ์ในแต่ละอายุคงเหลือ หรือ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ

ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงเท่าน้ัน 

ข6.5.24.3   กจิการมีกลยุทธก์ารบริหารจัดการความเสี่ยงที่ใช้จัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปล่ียนจาก

ประมาณการยอดขายและลูกหน้ีการค้าที่อาจมีเพ่ิมข้ึน ภายใต้กลยุทธน้ี์ กจิการจัดการกับ

ความเสี่ยงอตัราแลกเปล่ียนที่ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงรูปแบบหน่ึง ณ จุด

ที่มีการรับรู้ ลูกหน้ีการค้าน้ัน หลังจากน้ัน กิจการกไ็ม่จัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปล่ียน

ในรูปแบบน้ันอีกต่อไป แต่หันมาใช้การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปล่ียนจากลูกหน้ี

การค้า เจ้าหนี้การค้าและตราสารอนุพันธ์ที่เป็นเงินสกุลเดียวกันในลักษณะแบบองค์รวม 

(ซึ่งจะไม่ขึ้ นกับรายการที่คาดการณ์ไว้ที่ยังไม่เกิดขึ้ นจริง) ในแง่ของการบันทึกบัญชี 

วิธกีารน้ีเรียกว่า การป้องกนัความเสี่ยงแบบธรรมชาติ เนื่องจากผลก าไรหรือขาดทุนจาก

อัตราแลกเปล่ียนที่เกิดจากรายการดังกล่าวจะถูกรับรู้ ทันทีในก าไรหรือขาดทุน ผลที่

ตามมากค็ือ ในแง่ของการบันทึกบัญชี หากความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงได้

ถูกก าหนดขึ้ นในช่วงเวลาจนกระทั่งถึงวันครบก าหนดจ่ายเงิน ความสัมพันธ์ดังกล่าว

จะต้องถูกยกเลิกเมื่อมีการบันทึกบัญชีลูกหนี้ การค้านั้นเนื่องจากจุดประสงค์ของการ

ป้องกนัความเสี่ยงในความสมัพันธท์ี่ป้องกนัความเสี่ยงน้ันไม่มีอกีต่อไป ความเสี่ยงอัตรา

แลกเปล่ียน ณ ขณะน้ี ได้ถูกจัดการภายใต้กลยุทธ์เดิมแต่ด้วยวิธีที่เปล่ียนไป ในทาง

กลับกนั หากกจิการมีจุดประสงค์ในการป้องกนัความเสี่ยงที่แตกต่างไปแต่ยังคงใช้วิธกีาร

เดิมในการจัดการความเสี่ยงอตัราแลกเปล่ียนที่เกิดจากการประมาณการยอดขายรวมถึง

ลูกหน้ีการค้าที่อาจเกดิข้ึนตามมาตามความสมัพันธใ์นรูปแบบเดิมไปจนถึงวันที่มีการจ่าย

ช าระ กจิการกยั็งสามารถใช้การบัญชีป้องกนัความเสี่ยงน้ันได้จนถึงวันดังกล่าว 

ข6.5.25 การยุติการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงสามารถส่งผลกระทบต่อ 

ข6.5.25.1 ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงโดยรวมทั้งหมด หรือ 

ข6.5.25.2 บางส่วนของความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยง (ซ่ึงหมายความว่าการบัญชีป้องกัน

ความเสี่ยงยังคงมีผลอยู่ส าหรับส่วนอื่นของความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยง) 

ข6.5.26 ให้ยุติความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงโดยรวมทั้งหมดเมื่อไม่เข้าเงื่อนไขที่ก าหนด ตัวอย่างเช่น 

ข6.5.26.1   ความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการป้องกันความ

เสี่ยงที่ท  าให้เกิดการใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง (กล่าวคือ กิจการไม่ได้มีจุดประสงค์

ในการป้องกนัความเสี่ยงน้ันอกีต่อไป)  
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ข6.5.26.2   มีการขายหรือยกเลิกของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงหรือเคร่ืองมือทางการเงิน (โดย

เกี่ยวข้องกบัปริมาณทั้งหมดที่เป็นส่วนหน่ึงของความสมัพันธข์องการป้องกันความเสี่ยง) 

หรือ 

ข6.5.26.3   ไม่มีความสมัพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงกับเคร่ืองมือ

ป้องกนัความเสี่ยงอกีต่อไป หรือความเสี่ยงด้านเครดิตเร่ิมมีผลกระทบต่อมูลค่ามากกว่า

ความสมัพันธเ์ชิงเศรษฐกจินั้น 

ข6.5.27 ให้ยุติความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงในบางส่วน (และยังคงถือปฏิบัติการบัญชีป้องกันความ

เสี่ยงต่อไปส าหรับส่วนอื่นที่เหลือ) เมื่อเพียงบางส่วนของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงไม่

เข้าเง่ือนไขที่ก าหนด ตัวอย่างเช่น 

ข6.5.27.1  เมื่อมีการปรับสมดุลความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยง อตัราส่วนการป้องกันความ

เสี่ยงอาจถูกปรับปรุงจนท าให้บางส่วนของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงน้ันไม่เป็น

ส่วนหน่ีงของความสมัพันธข์องการป้องกันความเสี่ยงอีกต่อไป (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข

6.5.20) ดังนั้น ให้ยุติการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงส าหรับส่วนของรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยงที่ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงอกีต่อไป 

ข6.5.27.2   เมื่อมีบางส่วนของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่เป็น (หรือเป็นส่วนประกอบของ) 

รายการที่คาดการณไ์ว้น้ันไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นรายการที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกดิข้ึนมากอีก

ต่อไป ให้ยุติการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงเฉพาะในส่วนที่ไม่ถูกจัดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะ

เกดิขึ้นมากดังกล่าวของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง อย่างไรกต็าม หากกิจการเคย

ก าหนดการป้องกนัความเสี่ยงของรายการที่คาดการณ์ไว้และต่อมาได้ประเมินว่ารายการ

ที่คาดการณ์ไว้ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้ นอีกต่อไป อาจก่อให้เกิดค าถามในความสามารถใน

การประเมินรายการที่คาดการณ์ไว้ที่คล้ายคลึงกันของกิจการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ

ประเมินรายการที่คาดการณ์ไว้ที่คล้ายคลึงกันว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึนสูงจริง

หรือไม่ (ดูย่อหน้าที่ 6.3.3) และถือว่าเข้าเงื่อนไขเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

ได้หรือไม่ 

ข6.5.28 กิจการสามารถก าหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงข้ึนมาใหม่ส าหรับเคร่ืองมือป้องกัน

ความเสี่ยงหรือรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงของความสมัพันธ์เดิมที่เคยมีการยุติการใช้การบัญชี

ป้องกันความเสี่ยงแล้ว (บางส่วน หรือทั้งหมด) โดยไม่ถือว่าเป็นการด าเนินความสัมพันธ์ของการ

ป้องกันความเสี่ยงต่อจากเดิม แต่ให้ถือเป็นการเร่ิมความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงข้ึนใหม่ 

ตัวอย่างเช่น 

ข6.5.28.1  ความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงได้เพ่ิมข้ึนอย่างมากจนท าให้กิจการ

ต้องเปล่ียนเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงใหม่ ซึ่งท าให้ความสมัพันธ์ของการป้องกันความ

เสี่ยงเดิมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงและต้องยุติความสมัพันธ์

ของการป้องกนัความเสี่ยงทั้งหมดลงในที่สดุ เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงรายการใหม่ถูก

ก าหนดข้ึนเพ่ือป้องกันความเสี่ยงของความเสี่ยงเดิมและเกิดเป็นความสัมพันธ์ของการ

ป้องกันความเสี่ยงใหม่ ดังน้ัน การวัดมูลค่าของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือ

กระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงใหม่จะเร่ิมและอ้างอิงจากวันที่มีการ
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ก าหนดความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงข้ึนใหม่แทนที่จะเป็นวันที่ความสัมพันธ์

ของการป้องกนัความเสี่ยงเดิมถูกก าหนดข้ึน 

ข6.5.28.2  ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงหยุดลงก่อนครบก าหนดอายุของเคร่ืองมือทาง

การเงิน เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงน้ีจะ

สามารถถูกก าหนดข้ึนเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงในอีกความสัมพันธ์ของการ

ป้องกนัความเสี่ยงได้ (ตัวอย่างเช่น เมื่อท าการปรับปรุงอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง

โดยเพ่ิมจ านวนเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง หรือเมื่อก าหนดความสัมพันธ์ของการ

ป้องกนัความเสี่ยงข้ึนใหม่ทั้งหมด) 

 

 

การบญัชีส าหรบัมูลค่าตามเวลาของสญัญาสิทธิท่ีจะซ้ือหรือจะขาย 

 

ข6.5.29 สัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายเกี่ยวข้องกับช่วงเวลา เนื่องจากมูลค่าตามเวลาแสดงถึงสิ่งตอบแทน

ส าหรับการปกป้องผู้ถือสทิธติลอดช่วงเวลาหน่ึง อย่างไรกต็าม มุมมองที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของ

การประเมินว่าสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือหรือจะขายน้ันเป็นการป้องกนัความเสี่ยงของรายการธุรกรรมใด หรือ

รายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงตามช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องหรือไม่ คือลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่มี

การป้องกนัความเสี่ยง รวมถึงวิธีการและช่วงเวลาที่จะมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน ดังนั้น กิจการ

ต้องประเมินประเภทของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (ดูย่อหน้าที่ 6.5.15.1) จากลักษณะ

โดยทั่วไปของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง (โดยไม่ค านึงถึงว่าความสมัพันธ์ของการป้องกันความ

เสี่ยงจะเป็นการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดหรือการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม) ดังน้ี 

ข6.5.29.1 มูลค่าตามเวลาของสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือหรือจะขายสมัพันธก์บัรายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ถ้าลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

น้ันเป็นรายการที่มีมูลค่าตามเวลาเป็นต้นทุนของธุรกรรมดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เมื่อ

มูลค่าตามเวลาของสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือหรือจะขายสมัพันธก์บัรายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยงซ่ึงเป็นผลให้ในการวัดมูลค่าเมื่อเร่ิมแรกน้ันต้องรวมต้นทุนในการท ารายการเป็น

ส่วนหนึ่งของในการรับรู้ รายการนั้น (ตัวอย่างเช่น กิจการท าการป้องกันความเสี่ยงด้าน

ราคาในการซื้ อสินค้าโภคภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นรายการที่คาดการณ์ไว้หรือสัญญาผูกมัดก็

ตาม และได้รวมต้นทุนในการท ารายการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสนิค้าคงเหลือ) ผล

จากการรวมมูลค่าตามเวลาของสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือหรือจะขายในการวัดมูลค่าเมื่อเร่ิมแรก

ของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงคือ มูลค่าตามเวลากระทบก าไรหรือขาดทุนในเวลา

เดียวกนักบัรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง ในท านองเดียวกัน กิจการที่ท  าการป้องกัน

ความเสี่ยงในรายการขายสนิค้าโภคภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นรายการที่คาดการณ์ไว้หรือสญัญา

ผูกมัดก็ตาม จะรวมมูลค่าตามเวลาของสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายเข้าเป็นส่วนหน่ึงของ

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับรายการขายดังกล่าว (ดังน้ัน มูลค่าตามเวลาจะถูกรับรู้ ในก าไรหรือ

ขาดทุนในรอบระยะเวลาเดียวกนักบัรายได้ที่มาจากรายการขายที่ถูกป้องกนัความเสี่ยง) 
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ข6.5.29.2 มูลค่าตามเวลาของสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือหรือจะขายสมัพันธก์บัรายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลา ถ้าลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

นั้นมีมูลค่าตามเวลาเป็นต้นทุนในการได้มาซึ่งการป้องกันความเสี่ยงตลอดช่วงระยะเวลา 

(แต่รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงไม่ได้ส่งผลให้เกิดธุรกรรมที่ต้องรับรู้ ต้นทุน

ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการท ารายการตามกล่าวในภาคผนวกย่อหน้าที่            

ข6.5.29.1 ) ตัวอย่างเช่น ถ้าสินค้าโภคภัณฑ์คงเหลือมีการป้องกันความเสี่ยงจากการ

ลดลงของมูลค่ายุติธรรมในระยะเวลา 6 เดือนโดยใช้สญัญาสทิธิที่จะซ้ือหรือจะขายสนิค้า

โภคภัณฑ์ที่มีอายุสัญญาเท่ากัน มูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายจะถูก

ปันส่วนเข้าก าไรหรือขาดทุน (กล่าวคือโดยการตัดจ าหน่ายอย่างมีระบบและ

สมเหตุสมผล) ตลอดช่วงระยะเวลา 6 เดือน อีกตัวอย่าง เช่น การป้องกันความเสี่ยงใน

เงินลงทุนสทุธิในการด าเนินงานในต่างประเทศเป็นระยะเวลา 18 เดือนโดยใช้สัญญา

สิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเป็นผลให้มีการปันส่วนมูลค่าตามเวลา

ของสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือหรือจะขายตลอดช่วงระยะเวลา 18 เดือน 

ข6.5.30 ลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง รวมถึงวิธีการและช่วงเวลาที่รายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยงน้ันมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน และรวมถึงผลกระทบของช่วงเวลาที่มูลค่าตามเวลาของ

สญัญาสทิธทิี่จะซ้ือหรือจะขายนั้นป้องกนัความเสี่ยงให้กับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

กบัช่วงเวลาจะถูกตัดจ าหน่าย ซ่ึงสอดคล้องกนักบัช่วงเวลาที่มูลค่าที่แท้จริงของสญัญาสทิธิที่จะซ้ือหรือ

จะขายมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนตามที่ก าหนดในการบัญชีการป้องกันความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น 

ถ้ากจิการใช้สญัญาสทิธิที่จะซ้ือในอัตราดอกเบี้ ยสงูสดุ (Cap) ในการป้องกันความเสี่ยงในการเพ่ิมขึ้น

ของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของพันธบัตรที่มีอตัราดอกเบี้ยลอยตัว มูลค่าตามเวลาของสญัญาสทิธิที่จะซ้ือใน

อตัราดอกเบี้ยสงูสดุ (Cap) ดังกล่าวจะถูกตัดจ าหน่ายเป็นก าไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาเช่นเดียวกับ

ช่วงเวลาที่มูลค่าที่แท้จริงมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน  

ข6.5.30.1   ถ้าสญัญาสทิธิที่จะซ้ือในอัตราดอกเบี้ ยสงูสุด (Cap) ป้องกันความเสี่ยงจากการเพ่ิมข้ึน

ของอัตราดอกเบี้ ยใน 3 ปีแรกของพันธบัตรที่มีอัตราดอกเบี้ ยลอยตัวอายุ 5 ปี มูลค่า

ตามเวลาของสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือในอตัราดอกเบี้ยสงูสดุ (Cap) ดังกล่าวจะถูกตัดจ าหน่าย

ตลอดอายุ 3 ปีแรก หรือ 

ข6.5.30.2   ถ้าสญัญาสทิธิที่จะซ้ือในอัตราดอกเบี้ ยสงูสดุ (Cap) เป็นสญัญาที่เร่ิมใช้สทิธิในอนาคต 

ซ่ึงป้องกนัความเสี่ยงจากการเพ่ิมข้ึนของอตัราดอกเบี้ยในปีที่ 2 และ 3 ของพันธบัตรที่มี

อัตราดอกเบี้ ยลอยตัวอายุ 5 ปี มูลค่าตามเวลาของสญัญาสทิธิที่จะซ้ือในอัตราดอกเบี้ ย

สงูสดุ (Cap) ดังกล่าวจะถูกตัดจ าหน่ายในระหว่างปีที่ 2 และปีที่ 3 

ข6.5.31 การบัญชีส าหรับมูลค่าตามเวลาของสญัญาสทิธิที่จะซ้ือหรือจะขายตามย่อหน้าที่ 6.5.15 ยังบังคับใช้

กับการสญัญาสทิธิที่กิจการซ้ือมา (purchased option) และสญัญาสทิธิที่กิจการเป็นผู้ออก (written 

option) และที่ถูกก าหนดให้รวมกนั (สญัญาหน่ึงเป็นสทิธทิี่จะขายและอีกสญัญาหน่ึงเป็นสทิธิที่จะซ้ือ) 

ซ่ึงมูลค่าตามเวลาสุทธิ ณ วันที่ ถูกก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงมีค่าเท่ากับศูนย์ 

(โดยทั่วไปหมายถึง Zero-cost collar) ในกรณีดังกล่าว กิจการต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่า

ตามเวลาในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น แม้ว่าผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามเวลาตลอดช่วง
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ระยะเวลาของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงจะเท่ากับศูนย์ ดังนั้น ถ้ามูลค่าตามเวลาของ

สญัญาสทิธทิี่จะซ้ือหรือจะขายเกี่ยวข้องกบั 

ข6.5.31.1   รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม มูลค่าตามเวลา ณ จุดสิ้นสุด

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่ปรับปรุงรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง 

หรือจ านวนที่ถูกจัดประเภทใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุน (ดูย่อหน้าที่ 6.5.15.2) จะเท่ากับ

ศูนย์ 

ข6.5.31.2   รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับช่วงเวลา  จ านวนที่ตัดจ าหน่ายที่

เกี่ยวข้องกบัมูลค่าตามเวลาจะเท่ากบัศูนย์ 

ข6.5.32 การบัญชีส าหรับมูลค่าตามเวลาของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขายตามย่อหน้าที่ 6.5.15 บังคับใช้

เฉพาะกบัมูลค่าตามเวลาที่เกี่ยวข้องกบัรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (มูลค่าตามเวลาที่สอดคล้อง

กนั) มูลค่าตามเวลาของสญัญาสทิธทิี่จะซ้ือหรือจะขายจะเกี่ยวข้องกบัรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง

ถ้าข้อก าหนดที่ส  าคัญของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขาย (เช่น จ านวนเงินอ้างอิงที่ระบุในสัญญา 

(nominal amount) อายุของสญัญา และรายการอ้างอิง) สอดคล้องกับรายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยง ดังน้ัน หากข้อก าหนดที่ส  าคัญของสัญญาสิทธิที่จะซ้ือหรือจะขาย และรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยงไม่สอดคล้องกันทั้งหมด กิจการต้องก าหนดมูลค่าตามเวลาที่สอดคล้องกัน ซ่ึงกค็ือมูลค่า

ตามเวลารวมถึงค่าใช้จ่ายในการท าสญัญา (มูลค่าตามเวลาที่เกดิข้ึนจริง) ที่เกี่ยวข้องกบัรายการที่มีการ

ป้องกนัความเสี่ยง (และต้องปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 6.5.15) กิจการก าหนดมูลค่าตามเวลาที่สอดคล้อง

กันโดยใช้มูลค่าของสัญญาสทิธิที่จะซ้ือหรือจะขายที่มีข้อก าหนดที่ส  าคัญที่สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์

กบัรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง 

ข6.5.33 ถ้ามูลค่าตามเวลาที่เกิดข้ึนจริง และมูลค่าตามเวลาที่สอดคล้องกันน้ันแตกต่างกัน กิจการต้องระบุ

จ านวนเงินซึ่งถูกสะสมและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของตามย่อหน้าที่ 6.5.15 

ดังต่อไปนี้  

ข6.5.33.1   ถ้ามูลค่าตามเวลาที่เกิดข้ึนจริงสูงกว่ามูลค่าตามเวลาที่สอดคล้องกัน ณ จุดที่ รับรู้

ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยง กจิการต้อง 

(1)  ระบุจ านวนเงินซ่ึงถูกสะสมและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของ

แยกตามเกณฑข์องมูลค่าตามเวลาที่สอดคล้องกนั และ 

(2)  รับรู้ ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมระหว่างมูลค่าตามเวลาที่

เกดิข้ึนจริงและมูลค่าตามเวลาที่สอดคล้องกนัในก าไรหรือขาดทุน 

ข6.5.33.2   ถ้ามูลค่าตามเวลาที่เกิดข้ึนจริงต ่ากว่ามูลค่าตามเวลาที่สอดคล้องกัน ณ จุดที่ รับรู้

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง กิจการต้องระบุจ านวนเงินซึ่งถูกสะสมและ

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของโดยอ้างองิกบัจ านวนเงินที่ต ่ากว่าของ

การเปล่ียนแปลงสะสมในมูลค่ายุติธรรมของ 

(1)  มูลค่าตามเวลาที่เกดิข้ึนจริง และ 

(2)  มูลค่าตามเวลาที่สอดคล้องกนั 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าตามเวลาที่เกิดข้ึนจริงที่เหลืออยู่จะถูกรับรู้ ในก าไรหรือ

ขาดทุน 
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การบญัชีส าหรบัส่วนของอตัราแลกเปลี่ยนล่วงหนา้ของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้และส่วนต่างอตัรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

ข6.5.34 สญัญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเกี่ยวข้องกบัระยะเวลาเน่ืองจากส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าแสดง

ถึงค่าตอบแทนของระยะเวลาดังกล่าว (ซ่ึงหมายถึงระยะเวลาครบก าหนดที่ได้พิจารณาไว้) อย่างไรก็

ตามแง่มุมที่เกี่ยวข้องส าหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินว่าเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงใช้ป้องกัน

ความเสี่ยงของรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลา น่ันคือต้องประเมินลักษณะ

ของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง รวมทั้งรูปแบบและช่วงเวลาที่ส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน 

ดังน้ัน กิจการต้องประเมินประเภทของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (ดูย่อหน้าที่ 6.5.16 และ 

6.5.15.1) โดยค านึงถึงลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (โดยไม่ค านึงว่า

ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงจะเป็นการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดหรือการป้องกัน

ความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม) ดังน้ี 

ข6.5.34.1   ส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าสมัพันธ์กับรายการที่มีการ

ป้องกนัความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัธุรกรรม ถ้าลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยงเป็นรายการที่มีส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าเป็นต้นทุนของรายการ 

ตัวอย่างเช่น เมื่อส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าสัมพันธ์กับรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยงที่ท  าให้การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกรวมต้นทุนในการท ารายการ (เช่น กิจการ

ป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากการซื้ อสนิค้าคงเหลือใน

รูปของสกุลเงินตราต่างประเทศโดยที่ไม่ว่าจะเป็นรายการที่คาดการณ์ไว้หรือสัญญา

ผูกมัด และได้รวมต้นทุนในการท ารายการเป็นส่วนหนึ่งของสนิค้าคงเหลือนั้นในการรับรู้

รายการเมื่อเร่ิมแรก) ผลของการรวมส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าในการรับรู้

รายการเมื่อเร่ิมแรกของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงคือการที่ ส่วนของอัตรา

แลกเปล่ียนล่วงหน้ากระทบก าไรหรือขาดทุนพร้อมกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง 

ในท านองเดียวกัน กิจการที่ป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ของการขายสนิค้าโภคภัณฑท์ี่ไม่ว่าจะเป็นรายการที่คาดการณไ์ว้หรือสญัญาผูกมัด จะรวม

ส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าไว้เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการขาย 

(ดังนั้น ส่วนของอัตราล่วงหน้าจะถูกรับรู้ ในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาเดียวกัน

กบัรายได้จากการขายที่ถูกป้องกนัความเสี่ยง) 

ข6.5.34.2   ส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของสญัญาซื้ อขายล่วงหน้าสมัพันธ์กับรายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลา ถ้าลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยงมีส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าเป็นต้นทุนในการได้มาซึ่งการ

ป้องกนัความเสี่ยงต่อช่วงระยะเวลาน้ัน (แต่รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงไม่ได้ส่งผล

ให้เกดิธุรกรรมที่ต้องรับรู้ ต้นทุนดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนในการท ารายการตามที่

กล่าวไว้ในภาคผนวกย่อหน้าที่ ข6.5.34.1 ) ตัวอย่างเช่น ถ้าสนิค้าโภคภัณฑ์คงเหลือถูก

ป้องกันความเสี่ยงในการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมส าหรับช่วงระยะเวลา 6 เดือน
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โดยใช้สัญญาซ้ือขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าที่มีระยะเวลาครบก าหนดสอดคล้องกัน 

ส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าจะถูกปันส่วนไปยังก าไร

หรือขาดทุน (กล่าวคือ ตัดจ าหน่ายอย่างเป็นระบบและด้วยเกณฑ์ที่สมเหตุสมผล) 

ตลอดช่วงระยะเวลา 6 เดือน อีกตัวอย่างเช่น การป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสทุธิใน

การด าเนินงานในต่างประเทศเป็นระยะเวลา 18 เดือน โดยใช้สัญญาซื้ อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการปันส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของ

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าน้ีตลอดช่วงระยะเวลา 18 เดือน 

ข6.5.35 ลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง รวมถึงรูปแบบและช่วงเวลาที่รายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน ได้ส่งผลกระทบตลอดช่วงเวลาต่อช่วงเวลาที่ส่วนของ

อตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงให้กบัรายการที่เกี่ยวข้องกับ

ช่วงเวลาที่มีการตัดจ าหน่าย ซ่ึงหมายถึงตลอดช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับส่วนของอัตราแลกเปล่ียน

ล่วงหน้าน้ัน ตัวอย่างเช่น ถ้าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าป้องกันความเสี่ยงต่อความผันผวนของอัตรา

ดอกเบี้ยส าหรับระยะเวลา 3 เดือน โดยเร่ิมในอีก 6 เดือนข้างหน้า ส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า

จะถูกตัดจ าหน่ายในช่วงเดือนที่ 7 ถึงเดือนที่ 9 

ข6.5.36 ให้ถือปฏิบัติตามการบัญชีส าหรับส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของสญัญาซื้ อขายล่วงหน้าในย่อ

หน้าที่ 6.5.16 ส าหรับกรณีที่ส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า ณ วันที่สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าถูก

ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยง และส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้ามีค่าเท่ากับศูนย์ ใน

กรณีดังกล่าว กิจการต้องรับรู้ การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของส่วนของอัตราแลกเปล่ียน

ล่วงหน้าในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น แม้ว่าผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของส่วนของ

อัตราล่วงหน้าจะเท่ากับศูนย์ตลอดช่วงระยะเวลาความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง ดังน้ัน ถ้า

ส่วนของอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเกี่ยวข้องกบั 

ข6.5.36.1   รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม  จ านวนเงินของส่วนของอัตรา

แลกเปล่ียนล่วงหน้า ณ จุดสิ้ นสุดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่ปรับปรุง

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง หรือได้ถูกจัดประเภทใหม่ไปก าไรหรือขาดทุน (ดูย่อ

หน้าที่ 6.5.15.2 และ 6.5.16) เท่ากบัศูนย์ 

6.5.36.2     รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับช่วงระยะเวลา จ านวนที่ตัดจ าหน่ายที่

เกี่ยวข้องกบัส่วนของอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้านั้นเท่ากบัศูนย์ 

ข6.5.37 ให้ถือปฏบิัติตามการบัญชีส าหรับส่วนของอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของสญัญาซื้ อขายล่วงหน้าตามย่อ

หน้าที่ 6.5.16 กบัเฉพาะส่วนของอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกบัรายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยง (ส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าที่สอดคล้องกัน) ส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของ

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าจะเกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงถ้าข้อก าหนดที่ส  าคัญของ

สญัญาซื้ อขายล่วงหน้า (เช่น จ านวนเงินอ้างอิงที่ระบุในสัญญา (nominal amount) อายุของสัญญา 

และรายการอ้างองิ) สอดคล้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ดังน้ัน ถ้าข้อก าหนดที่ส  าคัญของ

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงไม่สอดคล้องกันทั้งหมด กิจการต้อง

ก าหนดส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น จ านวนของส่วนของอัตราแลกเปล่ียน

ล่วงหน้าในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (ส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าที่เกิดข้ึนจริง) ที่เกี่ยวข้องกับ
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รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (และต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 6.5.16) กิจการพิจารณาก าหนด

ส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าที่สอดคล้องกันโดยใช้การวัดมูลค่าของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่มี

ข้อก าหนดที่ส  าคัญที่สอดคล้องกนัอย่างสมบูรณก์บัรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง 

ข6.5.38 ถ้าส่วนของอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าที่เกิดข้ึนจริง และส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าที่สอดคล้อง

กันนั้นแตกต่างกัน กิจการต้องระบุจ านวนเงินที่ถูกสะสมเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของ

ตามย่อหน้าที่ 6.5.16 ดังต่อไปนี้  

ข6.5.38.1 ถ้าค่าสัมบูรณ์ของส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าที่เกิดข้ึนจริงสูงกว่าส่วนของอัตรา

แลกเปล่ียนล่วงหน้าที่สอดคล้องกนั ณ จุดที่รับรู้ความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง 

กจิการต้อง 

(1)   ระบุจ านวนเงินที่ถูกสะสมเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของตามเกณฑ์

ของส่วนของอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าที่สอดคล้องกนั และ 

(2)   รับรู้ ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมระหว่างส่วนของอัตรา

แลกเปล่ียนล่วงหน้าที่ เกิดข้ึนจริงและส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าที่

สอดคล้องกนัในก าไรหรือขาดทุน 

ข6.5.38.2 ถ้าค่าสัมบูรณ์ของส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าที่เกิดข้ึนจริงต ่ากว่าส่วนของอัตรา

แลกเปล่ียนล่วงหน้าที่สอดคล้องกนั ณ จุดที่รับรู้ความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง 

กจิการจะต้องระบุจ านวนเงินที่ถูกสะสมเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของโดย

อ้างองิกบัจ านวนที่ต ่ากว่าของการเปล่ียนแปลงสะสมในมูลค่ายุติธรรมของ 

(1)   ค่าสมับูรณข์องส่วนของอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าที่เกดิข้ึนจริงและ 

(2)   ค่าสมับูรณข์องส่วนของอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าที่สอดคล้องกนั 

ส่วนของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของส่วนของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าที่เกิดข้ึนจริงที่

เหลืออยู่จะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ข6.5.39 เมื่อกิจการแยกส่วนต่างอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศออกจากเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่

รวมในการก าหนดเคร่ืองมือทางการเงินนั้นเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง (ดูย่อหน้าที่ 6.2.4.2) 

แนวทางปฏิบัติในภาคผนวกย่อหน้าที่ ข6.5.34 ถึง ข6.5.38 จะถือปฎิบัติกับส่วนต่างอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในลักษณะเดียวกันกับที่ถือปฎิบัติกับส่วนของอัตราแลกเปล่ียน

ล่วงหน้าของสญัญาซื้อขายล่วงหน้า  

 

การป้องกนัความเสีย่งของกลุ่มรายการ (บทที ่6.6) 

 

การป้องกนัความเสีย่งของฐานะสุทธิ 

 

การใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสีย่งและการก าหนดฐานะสทุธิ 

 

ข6.6.1 กิจการสามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงกับฐานะสุทธิได้ถ้าวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงของกจิการอยู่บนเกณฑส์ทุธใินการป้องกันความเสี่ยง โดยที่กิจการต้องท าการป้องกันความ
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เสี่ยงในลักษณะดังกล่าวจริง (ไม่ใช่พิจารณาเพียงแค่ค ารับรองหรือการระบุในเอกสาร) ดังนั้น กิจการ

ไม่สามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงบนเกณฑ์สุทธิเพียงเพ่ือก าหนดผลทางการบัญชีที่

เฉพาะเจาะจงได้ ถ้าหากผลน้ันไม่สะท้อนวิธกีารบริหารความเสี่ยง การป้องกนัความเสี่ยงของฐานะสทุธิ

ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยปกติแล้ว กลยุทธ์ดังกล่าวจะได้รับการ

อนุมัติโดยผู้บริหารส าคัญตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบับุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกนั  

ข6.6.2 ตัวอย่างเช่น กิจการ ก. ซ่ึงมีสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท้องถิ่น มี

สญัญาผูกมัดที่จะต้องจ่ายด้วยสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 150,000 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ

โฆษณาในอกี 9 เดือนข้างหน้า และมีสญัญาผูกมัดที่จะขายสนิค้าส าเรจ็รูปด้วยสกุลเงินตราต่างประเทศ

จ านวน 150,000 ในอีก 15 เดือนข้างหน้า กิจการ ก. เข้าท าสัญญาตราสารอนุพันธ์เงินตรา

ต่างประเทศที่จะจ่ายช าระเงินในอีก 9 เดือนข้างหน้า โดยจะรับเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

จ านวน 100 และจ่ายสกุลเงินท้องถิ่นจ านวน 70 กิจการ ก. ไม่มีความเสี่ยงอื่นต่อสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ กจิการ ก. ไม่ได้บริหารความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศบนเกณฑ์สทุธ ิ

ดังน้ัน กจิการ ก. ไม่สามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงส าหรับความสมัพันธ์ของการป้องกันความ

เสี่ยงระหว่างตราสารอนุพันธ์เงินตราต่างประเทศและฐานะสุทธิจ านวน 100 ซึ่งเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ (ประกอบด้วยสญัญาผูกมัดที่จะซื้ อ (ค่าโฆษณา) จ านวน 150,000 และสญัญาผูกมัดที่

จะขายจ านวน 149,900 (จากจ านวน 150,000)) ส าหรับระยะเวลา 9 เดือนข้างหน้า 

ข6.6.3 ถ้ากิจการ ก. บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศบนเกณฑ์สทุธิ และไม่ได้เข้า

ท าสญัญาตราสารอนุพันธเ์งินตราต่างประเทศ (เนื่องจากเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศแทนที่จะเป็นการลดความเสี่ยง) กิจการจะอยู่ในฐานะการป้องกันความเสี่ยงโดย

ธรรมชาติ (Natural Hedge) ส าหรับช่วงระยะเวลา 9 เดือน โดยปกติแล้ว ฐานะการป้องความเสี่ยง

แบบนี้ จะไม่สะท้อนในงบการเงิน เพราะรายการดังกล่าวถูกรับรู้ ในรอบระยะเวลาที่รายงานที่แตกต่าง

กันในอนาคต ฐานะสทุธิที่หักกลบกันหมดจะเกิดข้ึนในการบัญชีป้องกันความเสี่ยงหากเข้าเงื่อนไขใน

ย่อหน้าที่ 6.6.6 เท่านั้น 

ข6.6.4 เมื่อกลุ่มของรายการที่รวมกันเป็นฐานะสุทธิถูกก าหนดให้เป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง 

กจิการจะต้องก าหนดภาพรวมของกลุ่มรายการให้เป็นรายการที่สามารถท าให้เป็นฐานะสทุธิได้ กิจการ

ไม่สามารถที่จะก าหนดจ านวนของฐานะสทุธิแบบไม่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น กิจการมีกลุ่มรายการ

ของสญัญาผูกมัดการขายในอีก 9 เดือนข้างหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 100 และกลุ่ม

ของรายการสัญญาผูกมัดการซื้ อในอีก 18 เดือนข้างหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 120 

กิจการไม่สามารถก าหนดจ านวนของฐานะสทุธิเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเท่ากับ 20   แต่จะต้อง

ก าหนดจ านวนเงินข้ันต้นของรายการซ้ือและขายที่ร่วมกันก่อให้เกิดฐานะสุทธิของการป้องกันความ

เสี่ยง กิจการต้องก าหนดฐานะข้ันต้นที่ ก่อให้เกิดฐานะสุทธิเพ่ือที่กิจการจะสามารถปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดของการบัญชีส าหรับความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงที่เข้าเงื่อนไข  
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การประยุกต์ใชข้อ้ก าหนดเกีย่วกบัประสิทธิผลของการป้องกนัความเสีย่งกบัการป้องกนัความ

เสีย่งของฐานะสทุธิ 

 

ข6.6.5 เมื่อกจิการพิจารณาว่าข้อก าหนดเกี่ยวกบัประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ยงตามย่อหน้าที่ 6.4.1.3 

น้ันบรรลุหรือไม่เมื่อมีการป้องกันความเสี่ยงบนฐานะสุทธิ กิจการต้องพิจารณาการเปล่ียนแปลงใน

มูลค่าของรายการในฐานะสุทธิที่มีผลกระทบที่คล้ายคลึงกันกับเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง โดย

พิจารณาร่วมกันกับการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น 

กิจการมีกลุ่มของรายการสัญญาผูกมัดการขายในอีก 9 เดือนข้างหน้า เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

จ านวน 100 และกลุ่มของรายการสัญญาผูกมัดการซื้ อในอีก 18 เดือนข้างหน้า เป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศจ านวน 120 กจิการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของฐานะ

สทุธิ เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 20  โดยใช้สญัญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็น

สกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 20  เมื่อมีการตัดสินใจว่าเข้าเงื่อนไขของข้อก าหนดเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงตามย่อหน้าที่  6.4.1.3 หรือไม่ กิจการจะต้องพิจารณา

ความสมัพันธร์ะหว่าง 

ข6.6.5.1   การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศร่วมกับการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของสญัญาผูกมัดการขายอันเนื่องมาจาก

ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ 

ข6.6.5.2   การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของสัญญาผูกมัดการซ้ืออันเน่ืองมาจากความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

ข6.6.6 ในท านองเดียวกัน ถ้าในตัวอย่างตามภาคผนวกย่อหน้าที่ ข6.6.5 กิจการมีฐานะสุทธิเป็นศูนย์ จะ

พิจารณาความสมัพันธร์ะหว่างการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของสญัญาผูกมัดการขายอนัเนื่องมาจากความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของสญัญาผูกมัดการซื้ อ

อันเน่ืองมาจากความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เมื่อมีการพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไข

ข้อก าหนดเกี่ยวกบัประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ยงตามย่อหน้าที่ 6.4.1.3 หรือไม่ 

 

การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงินสดทีก่่อใหเ้กิดฐานะสุทธิ 

 

ข6.6.7 เมื่อกิจการป้องกันความเสี่ยงในกลุ่มของรายการโดยการหักกลบฐานะความเสี่ยง (กล่าวคือ ฐานะ

สุทธิ) การเข้าเงื่อนไขที่จะใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงนั้นขึ้ นอยู่กับประเภทของการป้องกันความ

เสี่ยง ถ้าเป็นการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม ฐานะสุทธิอาจจะสามารถเป็นรายการที่มีการ

ป้องกันความเสี่ยงได้  อย่างไรกต็าม ถ้าเป็นการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ฐานะสทุธิจะเป็น

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงได้ถ้าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ และการก าหนดฐานะสทุธเิป็นการระบุรอบระยะเวลาที่รายงานที่รายการที่คาดการณ์ไว้ถูก

คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน และเป็นการระบุลักษณะโดยทั่วไปและปริมาณของรายการ

ด้วยเช่นกนั 



ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9  เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงิน 
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ข6.6.8 ตัวอย่างเช่น กิจการมีฐานะสุทธิที่ประกอบไปด้วยส่วนท้ายสุดของรายการขายเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศจ านวน 100 และส่วนท้ายสดุของรายการซื้ อเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 50 ทั้ง

รายการขายและซ้ือเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเดียวกัน ในการที่จะระบุฐานะสทุธิที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยงอย่างครอบคลุมน้ัน กจิการต้องก าหนดในเอกสารแสดงความสมัพันธ์ของการป้องกันความ

เสี่ยงเร่ิมแรกว่ารายการขายเป็นของผลิตภัณฑ ์ก. หรือผลิตภัณฑ ์ข. และรายการซ้ือเป็นของเคร่ืองจักร

ชนิด ก เคร่ืองจักรชนิด ข และวัตถุดิบ ก กิจการยังต้องระบุปริมาณของรายการค้าแยกตามลักษณะ

โดยทั่วไปของรายการด้วย กิจการระบุในเอกสารว่าส่วนท้ายสุดของรายการขายที่เป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ (ที่สกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 100) มาจากรายการขายที่คาดการณ์ไว้เป็นสกุล

เงินตราต่างประเทศจ านวน 70 แรกของผลิตภัณฑ์ ก. และเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 30 

แรกของผลิตภัณฑ์ ข. ถ้ารายการขายดังกล่าวถูกคาดการณ์ว่าจะกระทบก าไรหรือขาดทุนในรอบ

ระยะเวลาที่รายงานที่แตกต่างกัน กิจการต้องระบุรอบระยะเวลาที่รายงานดังกล่าวไว้ในเอกสาร 

ตัวอย่างเช่น เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 70 แรกของรายการขายผลิตภัณฑ์ ก. ที่ถูก

คาดการณ์ว่าจะกระทบก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่รายงานแรก และเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศจ านวน 30 แรกของรายการขายผลิตภัณฑ์ ข. ที่ถูกคาดการณ์ว่าจะกระทบก าไรหรือ

ขาดทุนในรอบระยะเวลาที่รายงานถัดมา นอกจากนี้  กิจการยังต้องระบุในเอกสารว่าส่วนท้ายสุดของ

รายการซื้ อ (เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ จ านวน 150) มาจากรายการซื้ อเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศจ านวน 60 แรกของเคร่ืองจักรชนิด ก เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 40 แรกของ

เคร่ืองจักรชนิด ข และเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 50 แรกของวัตถุดิบ ก ถ้ารายการซื้ อ

ดังกล่าวถูกคาดว่าจะกระทบก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่รายงานที่แตกต่างกัน กิจการต้องระบุ

รอบระยะเวลาที่รายงานดังกล่าวไว้ในเอกสารแสดงการแยกรายการซื้ อตามรอบระยะเวลาที่รายงานที่

ถูกคาดว่าจะกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน (ในท านองเดียวกันกับการระบุในเอกสารของรายการขาย) 

ตัวอย่างเช่น รายการที่คาดการณไ์ว้อาจถูกระบุว่า 

ข6.6.8.1    เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 60 แรกของรายการซ้ือเคร่ืองจักรชนิด ก ที่ถูกคาด

ว่าจะกระทบก าไรหรือขาดทุนตั้งแต่ในรอบระยะเวลาที่รายงานที่ 3 เป็นต้นไปอีก 10 

รอบระยะเวลาที่รายงาน 

ข6.6.8.2    เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 40 แรกของรายการซื้ อเคร่ืองจักรชนิด ข ที่ถูกคาด

ว่าจะกระทบก าไรหรือขาดทุนตั้งแต่ในรอบระยะเวลาที่รายงานที่ 4 เป็นต้นไปอีก 20 

รอบระยะเวลาที่รายงาน และ 

ข6.6.8.3     เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 50 แรกของรายการซ้ือวัตถุดิบ ก ที่คาดว่าจะได้รับ

ของในรอบระยะเวลาที่รายงานที่ 3 และจะถูกขาย ซึ่งท าให้กระทบก าไรหรือขาดทุน ใน

รอบระยะเวลาที่รายงานถัดไป 

การระบุลักษณะโดยทั่วไปของปริมาณของรายการที่คาดการณ์ไว้จะรวมถึงมุมมองต่างๆ เช่น รูปแบบ

การเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกัน ถ้าลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ดังกล่าวมีรูปแบบการเสื่อมราคาที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้สนิทรัพย์ของกิจการ ตัวอย่างเช่น 

ถ้ากิจการใช้เคร่ืองจักรชนิด ก ในสองกระบวนการผลิตที่ต่างกันที่เป็นผลให้เกิดการเสื่อมราคาแบบ

เส้นตรงและตามจ านวนหน่วยของการผลิต ตลอดระยะเวลา 10 รอบระยะเวลาที่รายงาน ตามล าดับ 



ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9  เรื่อง เคร่ืองมอืทางการเงิน 
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การจัดท าเอกสารรายการซื้ อคาดการณ์ของเคร่ืองจักรชนิด ก จะถูกแยกปริมาณรายการตามรูปแบบ

การเสื่อมราคาที่ก าหนด 

ข6.6.9 ส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของฐานะสุทธิ จ านวนที่ก าหนดตามย่อหน้าที่ 6.5.11 

ต้องรวมการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการในฐานะสุทธิที่มีผลกระทบคล้ายคลึงกันกับเคร่ืองมือ

ป้องกันความเสี่ยง พร้อมกันกับการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง 

อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการในฐานะสุทธิที่มีผลกระทบคล้ายคลึงกันกับ

เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงจะถูกรับรู้ เมื่อรายการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องถูกรับรู้  เช่น เมื่อรายการขายที่

คาดการณ์ไว้ถูกรับรู้ เป็นรายได้ ตัวอย่างเช่น กิจการมีกลุ่มของรายการขายที่คาดการณ์ไว้ที่มีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกดิข้ึนในอกี 9 เดือนข้างหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 100 และ

กลุ่มของรายการซื้ อที่คาดการณ์ไว้ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดข้ึนในอีก 18 เดือนข้างหน้า

เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 120 กิจการท าการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศของฐานะสุทธิเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 20 โดยใช้สัญญาซื้ อขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 20 เมื่อมีการก าหนดจ านวนที่จะถูก

รับรู้ ในส ารองการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดตามย่อหน้าที่ 6.5.11.1 ถึง 6.5.11.2 กิจการ

ต้องเปรียบเทยีบ 

ข6.6.9.1    การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าพร้อม

กบัการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการขายคาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่

จะเกดิขึ้นอนัเนื่องมาจากความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ข6.6.9.2    การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการซ้ือคาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะ

เกดิขึ้นอนัเนื่องมาจากความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

อย่างไรกต็าม กจิการรับรู้ เพียงจ านวนที่เกี่ยวข้องกับสญัญาซ้ือขายอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าจนกระทั่ง

รายการขายคาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดข้ึนถูกรับรู้ ในงบการเงินในช่วงเวลาที่ผล

ก าไรหรือขาดทุนจากรายการที่คาดการณ์ไว้ดังกล่าวถูกรับรู้  (กล่าวคือคือ การเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ของการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างการก าหนดความสมัพันธ์ของการ

ป้องกนัความเสี่ยงและการรับรู้รายได้) 

ข6.6.10 ในท านองเดียวกัน ถ้าในตัวอย่างที่กิจการมีฐานะสุทธิเป็นศูนย์ กิจการต้องเปรียบเทียบการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่าของรายการขายคาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดข้ึนอัน

เนื่องมาจากความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ กับการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของ

รายการซ้ือคาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดข้ึนอันเน่ืองมาจากความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรกต็าม จ านวนดังกล่าวจะถูกรับรู้ เมื่อรายการที่คาดการณ์ไว้ที่

เกี่ยวข้องมีการรับรู้ในงบการเงิน 

 

ส่วนของกลุ่มของรายการทีถู่กก าหนดเป็นรายการทีม่ีการป้องกนัความเสีย่ง 

 

ข6.6.11 ในลักษณะเดียวกันกับที่ระบุไว้ในภาคผนวกย่อหน้าที่ ข6.3.19 ในการก าหนดระดับช้ันของกลุ่มของ

รายการที่ยังคงอยู่น้ัน จ าเป็นต้องระบุจ านวนเงินอ้างอิงที่ระบุในสัญญา (nominal amount) ที่
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เฉพาะเจาะจงของกลุ่มของรายการที่ส่วนขององค์ประกอบระดับช้ันในการป้องกันความเสี่ยงถูก

ก าหนด 

ข6.6.12 ความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงสามารถประกอบด้วยระดับช้ันจากกลุ่มรายการที่แตกต่างกัน 

ตัวอย่างเช่น ในการป้องกันความเสี่ยงของฐานะสุทธิของกลุ่มของสินทรัพย์และกลุ่มของหน้ีสิน 

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงสามารถประกอบด้วยองค์ประกอบระดับช้ันของกลุ่มของ

สนิทรัพย์และส่วนของกลุ่มของหนี้สนิรวมกนั 

 

การแสดงรายการผลก าไรหรือขาดทุนจากเครือ่งมือป้องกนัความเสีย่ง 

 

ข6.6.13 ถ้ารายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงรวมกันเป็นกลุ่มในการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด กรณี

ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายการในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นที่แตกต่างกัน การ

แสดงรายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงในงบการเงินดังกล่าวข้ึนอยู่กับกลุ่มของ

รายการ 

ข6.6.14 ถ้ากลุ่มของรายการไม่มีฐานะความเสี่ยงที่หักกลบกันได้ (ตัวอย่างเช่น กลุ่มของค่าใช้จ่ายในสกุลเงิน

ต่างประเทศที่กระทบรายการที่แตกต่างกันในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นที่มีการ

ป้องกนัความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไว้) การจัดประเภทใหม่ของผลก าไรหรือ

ขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงจะถูกปันส่วนเข้าเป็นส่วนหน่ึงของรายการที่ถูกกระทบโดย

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง การปันส่วนน้ีจะมีการปันส่วนอย่างมีระบบและสมเหตุสมผล และ

ต้องไม่เป็นผลให้เกดิการเพ่ิมขึ้นในผลก าไรหรือขาดทุนสทุธจิากเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงรายการใด

รายการหนึ่ง 

ข6.6.15 ถ้ากลุ่มของรายการมีฐานะความเสี่ยงที่หักกลบกนัได้ (ตัวอย่างเช่น กลุ่มของรายการขายและค่าใช้จ่าย

ในสกุลเงินตราต่างประเทศถูกป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศร่วมกัน) 

กิจการต้องแสดงผลก าไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงเป็นรายการแยกจากกันในงบก าไร

ขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ตัวอย่างเช่น การป้องกนัความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศของฐานะ

ความเสี่ยงสทุธิจากรายการขายในสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 100 

และค่าใช้จ่ายในรูปเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 80 โดยการใช้สญัญาซื้ อ

ขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 20 ผลก าไรหรือขาดทุนจากสญัญา

ซ้ือขายอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าที่ถูกจัดประเภทใหม่จากส ารองการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงิน

สดไปเป็นก าไรหรือขาดทุน (เมื่อฐานะสุทธิกระทบก าไรหรือขาดทุน) จะแสดงเป็นรายการแยก

ต่างหากจากรายการขายและค่าใช้จ่ายที่มีการป้องกันความเสี่ยง นอกจากน้ี ถ้ารายการขายเกิดขึ้ นใน

งวดก่อนที่ค่าใช้จ่ายจะเกิดข้ึน รายได้จากการขายจะยังคงวัดมูลค่าด้วยอัตราแลกเปล่ียนทันทีตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ ผลก าไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจะแสดงเป็นรายการแยก

ต่างหาก เพ่ือให้ก าไรหรือขาดทุนสะท้อนถึงผลกระทบของฐานะสุทธิที่ถูกป้องกันความเสี่ยง และ

ปรับปรุงเข้าเป็นรายการส ารองการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด เมื่อค่าใช้จ่ายที่ถูกป้องกันความ

เสี่ยงกระทบก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาถัดมา ผลก าไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงที่

เคยรับรู้ ในส ารองการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดจากการขายจะถูกจัดประเภทใหม่เป็นก าไร
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หรือขาดทุน และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากจากรายการที่อยู่ในค่าใช้จ่ายที่ถูกป้องกันความเสี่ยง 

โดยจะวัดมูลค่าด้วยอตัราแลกเปล่ียนทนัทตีามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ  

ข6.6.16 ส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมบางประเภทน้ัน วัตถุประสงค์ของการป้องกันความ

เสี่ยงไม่ใช่เพ่ือการหักกลบการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง แต่

เป็นการแปลงกระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น กิจการป้องกันความ

เสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ ยของตราสารหน้ีที่มีอัตราดอกเบี้ ยคงที่โดยการ

ใช้สญัญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ ย วัตถุประสงค์ของการป้องกันความเสี่ยงของกิจการคือการแปลง

กระแสเงินสดจากอตัราดอกเบี้ยคงที่ไปเป็นกระแสเงินสดจากอัตราดอกเบี้ ยลอยตัว วัตถุประสงค์น้ีถูก

สะท้อนในการบัญชีส าหรับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงโดยการรับรู้ ดอกเบี้ ยสุทธิจาก

สญัญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ ยในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง ในกรณีของการป้องกันความ

เสี่ยงของฐานะสทุธิ (ตัวอย่างเช่น ฐานะสทุธิของสนิทรัพย์ที่มีอัตราดอกเบี้ ยคงที่ และหน้ีสนิที่มีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่) ดอกเบี้ยคงค้างสทุธนิี้ ต้องถูกแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนและก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น เพ่ือที่จะหลีกเล่ียงการเพ่ิมข้ึนของผลก าไรหรือขาดทุนสทุธิของตราสารหนึ่งโดย

การหักกลบในจ านวนขั้นต้นของรายการนั้น และรับรู้ เป็นรายการแยกต่างหาก (ตัวอย่างเช่น เพ่ือ

หลีกเล่ียงการเพ่ิมข้ึนของดอกเบี้ยรับสทุธจิากสญัญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ ยสญัญาหน่ึงโดยการรับรู้

รายการดอกเบี้ยรับขั้นต้นและดอกเบี้ยจ่ายขั้นต้น) 

 

 

 


