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สรุปความเป็นมา : ปรับปรุงตาม IFRS BV 2019

วันถือปฏิบัติ : วันที่ 1 มกราคม 2563

สรุปสาระส าคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง

สรุปการปรับปรุง
การถือปฏิบัติ เงื่อนไขการช าระก่อนก าหนดกับการได้รับการชดเชย ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงินบางรายการที่เงื่อนไขการช าระก่อนก าหนดซึ่งเป็นผลท าให้ได้รับการชดเชย
ในจ านวนเงินที่สมเหตุสมผลส าหรับการยกเลกิสัญญาก่อนก าหนด มีสิทธิที่จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแทนการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 902

• ปรับปรุงย่อหน้า 2.1, 5.5.15.2, 7.1.5, ข4.1.11.2, ข4.1.12.2, ข4.3.8, ข5.5.34, ข5.5.46

• เรื่อง prepayment features with negative compensation เพิ่ม ท าให้เพิ่มย่อหน้า 
7.1.7, 7.2.29-7.2.34 และ ข4.1.12ก
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ผลกระทบ

• ไม่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง เพราะเป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ TFRS 16  ส่วนใน
การปรับปรุงเรื่องเงื่อนไขการช าระก่อนก าหนดกับการได้รับการชดเชย (prepayment 
features with negative compensation)  เป็นการเปิดกว้างมากขึ้นให้วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจ าหน่าย (Amortize cost)

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 902
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ข้อความเดิม ข้อความที่ปรับปรุง

2.1.2 สิทธิและภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าท่ีถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง 
สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช)้ อย่างไรก็ตาม 

2.1.2.1 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าท่ีรับรู้โดยผู้ให้เช่า ให้ปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ในเรื่องการตัดรายการและการด้อยค่า 

2.1.2.2 เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินท่ีรับรู้โดยผู้เช่า ให้ปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้ในเรื่องการตัดรายการ และ 

2.1.2.3 อนุพันธ์ท่ีแฝงในสัญญาเช่า ให้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
ของมาตรฐานการรายงานฉบับนี้ในเรื่องอนุพันธ์แฝง 

2.1.2 สิทธิและภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าท่ีถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ท่ี  16 เรื่ อ ง
สัญญาเช่า อย่างไรก็ตาม
2.1.2.1 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน (เช่น เงินลงทุน

สุทธิในสัญญาเช่าทางการเงิน ) และลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่าด าเนินงานท่ีรับรู้โดยผู้ให้เช่า ให้ปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้ในเรื่องการตัดรายการและการด้อย
ค่า

2.1.2.2 เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินที่รับรู้โดยผู้เช่า ให้ปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับน้ีในเรื่องการตัดรายการ ตามท่ีระบุไว้
ในย่อหน้าท่ี 3.3.1 ของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้และ 

2.1.2.3 อนุพันธ์ท่ีแฝงในสัญญาเช่า ให้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
ของมาตรฐานการรายงานฉบับนี้ในเรื่องอนุพันธ์
แฝง

สรุปสาระส าคัญเรื่องที่เปลี่ยนแปลง :

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 902
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ข้อความเดิม ข้อความที่ปรับปรุง

2.15 สิทธิและภาระผูกพันที่เกิดขึ้นภายใต้ (1) สัญญาประกันภัยตามที่
ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) 
เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้) ที่ไม่ใช่สิทธิและ
ภาระผูกพันของผู้ออกที่เกิดภายใต้สัญญาประกนัภัยที่เปน็ไปตามค า
นิยามของสัญญาค้ าประกันทางการเงิน หรือ (2) สัญญาที่อยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 
2561) เนื่องจากสัญญาดังกล่าวมีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์
ตามดุลยพินิจ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
นี้ถือปฏิบัติกับอนุพันธ์ที่แฝงอยู่ในสัญญาซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) หาก
อนุพันธ์แฝงดังกล่าวไม่เป็นสัญญาด้วยตัวของอนุพันธ์เองภายใต้
ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 
2561) นอกจากนั้น ถ้าผู้ออกสัญญาค้ าประกันทางการเงินยืนยัน
อย่างเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าพิจารณาสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญา
ประกันภัย และได้ใช้วิธีการบัญชีส าหรับสัญญาประกันภัย ผู้ออก
สัญญาอาจเลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 
2561) กับสัญญาค้ าประกันทางการเงินดังกล่าว (ดูย่อหน้าที่ ข2.5 
ถึง ข2.6) ผู้ออกสัญญาอาจเลือกถือปฏิบัติได้ส าหรับแต่ละสัญญา 
แต่เมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ 

2.1.5 สิทธิและภาระผูกพันที่เกิดขึ้นภายใต้ (1) สัญญาประกันภัยตามที่ระบุ
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้) ที่ไม่ใช่สิทธิและภาระ
ผูกพันของผู้ออกที่เกิดภายใต้สัญญาประกันภัยที่เป็นไปตามค า
นิยามของสัญญาค้ าประกันทางการเงิน หรือ (2)สัญญาที่อยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 
2561) เนื่องจากสัญญาดังกล่าวมีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์
ตามดุลยพินิจ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
นี้ถือปฏิบัติกับอนุพันธ์ที่แฝงอยู่ในสัญญาซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) หาก
อนุพันธ์แฝงดังกล่าวด้วยตัวของอนุพันธ์เองไม่เป็นสัญญาภายใต้
ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 
2561) นอกจากนั้น ถ้าผู้ออกสัญญาค้ าประกันทางการเงินยืนยัน
อย่างเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าพิจารณาสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญา
ประกันภัย และได้ใช้วิธีการบัญชีส าหรับสัญญาประกันภัย  ผู้ออก
สัญญาอาจเลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 
2561) กับสัญญาค้ าประกันทางการเงินดังกล่าว (ดูย่อหน้าที่ ข2.5
ถึง ข2.6) ผู้ออกสัญญาอาจเลือกถือปฏิบัติได้ส าหรับแต่ละสัญญา 
แต่เมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 902
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ข้อความเดิม ข้อความที่ปรับปรุง

5.5.15.2 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าท่ีเกิดจากรายการท่ีอยู่ภายใต้
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 
2561) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) หาก
กิจการเลือกนโยบายการบัญชีในการวัดมูลค่าของค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้วยจ านวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ นโยบายการบัญชีดังกล่าว
ต้องถือปฏิบัติกับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทั้งหมด แต่อาจถือ
ปฏิบัติแยกกันระหว่างลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินและ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าด าเนินงาน

5.5.15.2 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าท่ีเกิดจากรายการท่ีอยู่ภายใต้ขอบเขต
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง 
สัญญาเช่า หากกิจการเลือกนโยบายการบัญชีในการวัดมูลค่า
ของค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยจ านวนเงินท่ีเท่ากับผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ นโยบายการบัญชี
ดังกล่าวต้องถือปฏิบัติกับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าท้ังหมด แต่
อาจถือปฏิบัติแยกกันระหว่างลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าด าเนินงาน

7.1.5    (ย่อหน้านี้ไม่เกี่ยวข้อง) 7.1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า 
ออกในปี 2562 ท าให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าท่ี 2.1 5.5.15 
ข4.3.8 ข5.5.34 และ ข5.5.46 กิจการต้องปฏิบัติตามการ
ปรับปรุงดังกล่าวเมื่อถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเช่า

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 902

5



ข้อความเดิม ข้อความที่ปรับปรุง

ข4.1.11.2 เงื่อนไขในสัญญาที่อนุญาตให้ผู้ออกตราสาร (เช่น 
ลูกหนี้) จ่ายช าระตราสารหนี้ หรืออนุญาตให้ผู้ถือ
ตราสาร (เช่น เจ้าหนี้) คืนตราสารหนี้แก่ผู้ออกตรา
สารก่อนครบก าหนด และการช าระเงินก่อนครบ
ก าหนดแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงจ านวนเงินของ
เงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้น ซึ่ง
อาจรวมถึงการชดเชยเพิ่มเติมในจ านวนเงินที่
สมเหตุสมผลส าหรับการยกเลิกสัญญาก่อนก าหนด 

ข4.1.11.2 เงื่อนไขในสัญญาที่อนุญาตให้ผู้ออกตราสาร (เช่น 
ลูกหนี้) จ่ายช าระตราสารหนี้ หรืออนุญาตให้ผู้ถือตรา
สาร (เช่น เจ้าหนี้) คืนตราสารหนี้แก่ผู้ออกตราสารก่อน
ครบก าหนด และการช าระเงินก่อนครบก าหนดแสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนถึงจ านวนเงินของเงินต้นและดอกเบี้ย
จากยอดคงเหลือของเงินต้น ซึ่งอาจรวมถึงการชดเชย
เพิ่มเติมในจ านวนเงินที่สมเหตุสมผลส าหรับการยกเลิก
สัญญาก่อนก าหนด และ

ข4.1.12.2 จ านวนเงินที่ช าระเงินก่อนครบก าหนดแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนถึงจ านวนเงินที่ปรากฎตามสัญญา และ
ดอกเบี้ยค้างจ่ายตามสัญญา (แต่ยังไม่ช าระ) ซึ่งอาจ
รวมเงินชดเชยเพิ่มเติมในจ านวนเงินที่สมเหตุสมผล
ส าหรับการยกเลิกสัญญาก่อนก าหนด 

ข4.1.12.2 จ านวนเงินที่ช าระเงินก่อนครบก าหนดแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนถึงจ านวนเงินที่ปรากฎตามสัญญา และ
ดอกเบี้ยค้างจ่ายตามสัญญา (แต่ยังไม่ช าระ) ซึ่งอาจรวม
เงินชดเชยเพิ่มเติมในจ านวนเงินที่สมเหตุสมผลส าหรับ
การยกเลิกสัญญาก่อนก าหนด และ
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ข4.3.8 ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงถึงลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความ
เสี่ยงของอนุพันธ์แฝงท่ีมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ
สัญญาหลัก ในตัวอย่างนี้ กิจการไม่ต้องบันทึกบัญชีอนุพันธ์
แฝงแยกต่างหากจากสัญญาหลัก 

ข.4.3.8 ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงถึงลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยง
ของอนุพันธ์แฝงท่ีมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลักษณะเชิง
เศรษฐกิจและความเสี่ยงของสัญญาหลัก  ในตัวอย่างเหล่านี้ 
กิจการไม่ต้องบันทึกบัญชีอนุพันธ์แฝงแยกต่างหากจาก
สัญญาหลัก

ข4.3.8.1 อนุพันธ์แฝงซึ่งตัวแปรอ้างอิง คืออัตราดอกเบี้ย หรือดัชนี
อัตราดอกเบี้ยซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินของ
ดอกเบี้ยที่จะถูกจ่ายหรือที่จะได้รับจากสัญญาแห่งหนี้
หรือสัญญารับประกันที่มีดอกเบี้ยซึ่งเป็นสัญญาหลัก ถือ
ว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสัญญาหลัก เว้นแต่ 
สัญญาแบบผสม จะมีการช าระโดยผู้ถือไม่ได้รับเงินลงทุน
คืนในส่วนที่มีนัยส าคัญทั้งหมด หรืออนุพันธ์แฝงสามารถ
เพิ่มอัตราผลตอบแทนเมื่อเริ่มต้นจากสัญญาหลักให้แก่ผู้
ถือได้อย่ างน้อยสองเท่า  และส่ งผลให้ ได้ รับอัตรา
ผลตอบแทนอย่างน้อยสองเท่าจากอัตราผลตอบแทน
ตลาดส าหรับสัญญาที่มีเงื่อนไขเหมือนกับสัญญาหลัก 

ข4.3.8.1 อนุพันธ์แฝงซึ่งตัวแปรอ้างอิง คืออัตราดอกเบ้ีย หรือดัชนีอัตรา
ดอกเบี้ยซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินของดอกเบี้ยท่ีจะ
ถูกจ่ายหรือท่ีจะได้รับจากสัญญาหลักท่ีเป็นสัญญาหนี้สินท่ีมี
ภาระดอกเบี้ยหรือสัญญาประกันภัย ถือว่ามีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับสัญญาหลัก  เว้นแต่ สัญญาแบบผสม ท่ี
สามารถจ่ายช าระ โดยท่ีผู้ถือไม่ได้รับเงินลงทุนคืนในส่วนท่ีมี
นัยส าคัญท้ังหมด  หรืออนุพันธ์แฝงสามารถเพิ่มอัตรา
ผลตอบแทนเมื่อเริ่มต้นจากสัญญาหลักให้แก่ผู้ถือได้อย่าง
น้อยสองเท่า  และส่งผลให้ได้รับอัตราผลตอบแทนอย่างน้อย
สองเท่าจากอัตราผลตอบแทนตลาดส าหรับสัญญาท่ีมีเงื่อนไข
เหมือนกับสัญญาหลัก
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ข4.3.8.2 อัตราต่าสุดหรืออัตราสูงสุดที่แฝงอยู่ในอัตราดอกเบี้ยของ
สั ญ ญ า แ ห่ ง ห นี้ ห รื อ สั ญ ญ า รั บ ป ร ะ กั น  ถื อ ว่ า มี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสัญญาหลัก หากอัตราสูงสุด
ที่ก าหนดไว้เท่ากับหรือสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตลาด และ
อัตราต่าสุดที่ก าหนดไว้เท่ากับหรือต่ากว่าอัตราดอกเบี้ย
ตลาดในขณะที่มีการออกสัญญานั้น และอัตราสูงสุดหรือ
อัตราต่าสุดนั้นไม่ได้เป็นการปรับมูลค่าทางการเงินเมื่อ
เปรียบเทียบกับสัญญาหลัก ในท านองเดียวกัน เงื่อนไขที่
ประกอบอยู่ในสัญญาเพื่อซื้อหรือขายสินทรัพย์ (เช่น 
สินค้าโภคภัณฑ์) ท่ีก าหนดอัตราสูงสุดและอัตราต่ าสุด
ของราคา ท่ีจะจ่ายหรือได้รับส าหรับสินทรัพย์นั้น ถือว่ามี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสัญญาหลัก หากทั้งอัตรา
สูงสุดและอัตราต่ าสุดอยู่ในฐานะขาดทุน ณ วันเริ่มต้น
และไม่ได้มีผลในการการปรับมูลค่าทางการเงิน

ข4.3.8.2  อัตราต่ าสุดหรืออัตราสูงสุดท่ีแฝงอยู่ในอัตราดอกเบี้ยของ
สัญญาหนี้สินหรือสัญญาประกันภัย ถือว่ามีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับสัญญาหลัก หากอัตราสูงสุดท่ีก าหนดไว้
เท่ากับหรือสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตลาด  และอัตราต่ าสุดท่ี
ก าหนดไว้เท่ากับหรือต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดในขณะท่ีมี
การออกสัญญานั้น  และอัตราสูงสุดหรืออัตราต่ าสุดนั้นไม่ได้
เป็นการปรับมูลค่าทางการเงินเมื่อเปรียบเทียบกับสัญญา
หลัก ในท านองเดียวกัน เงื่อนไขท่ีประกอบอยู่ในสัญญาเพื่อ
ซื้อหรือขายสินทรัพย์ (เช่น สินค้าโภคภัณฑ์) ท่ีก าหนดอัตรา
สูงสุดและอัตราต่ าสุดของราคา ท่ีจะจ่ายหรือได้รับส าหรับ
สินทรัพย์นั้น ถือว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสัญญาหลัก 
หากท้ังอัตราสูงสุดและอัตราต่ าสุดอยู่ในฐานะขาดทุน ณ วัน
เร่ิมต้นและไม่ได้มีผลในการการปรับมูลค่าทางการเงิน
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ข4.3.8.3 อนุพันธ์แฝงประเภทอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ซึ่งท าให้การจ่ายเงินต้นหรือดอกเบี้ยถูก
ก าหนดเป็นเงินตราต่างประเทศและแฝงอยู่ในตราสาร
หนี้ที่ เป็นสัญญาหลัก  ( เช่น  หุ้ นกู้ ที่ มี สองอัตรา
แลกเปลี่ ยน (dual currency bond)) จะถือว่ ามี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับตราสารหนี้ที่เป็นสัญญา
หลัก โดยอนุพันธ์ดังกล่าวไม่ต้องถูกแยกออกจาก
สัญญาหลัก เนื่องจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 
(ปรั บปรุ ง  2561 )  เ รื่ อ ง  ผลกระทบ จากกา ร
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
(เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดให้ก าไรและขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการที่
เป็นตัวเงินต้องถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ข4.3.8.3  อนุพันธ์แฝงประเภทอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ซึ่งท าให้การจ่ายเงินต้นหรือดอกเบี้ยถูก
ก าหนดเป็นเงินตราต่างประเทศและแฝงอยู่ในตราสาร
หนี้ ที่ เ ป็ นสัญญาหลัก  ( เช่ น  หุ้ นกู้ ที่ มี สองอั ตร า
แลกเปลี่ ยน (dual currency bond) ) จะถือว่ ามี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับตราสารหนี้ที่เป็นสัญญา
หลัก โดยอนุพันธ์ดังกล่าวไม่ถูกแยกออกจากสัญญา
หลัก  เนื่ อ งจากมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  21
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อมีการ
ประกาศใช้) ก าหนดให้ก าไรและขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็นตัว
เงินต้องถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 902

9



18

ข้อความเดิม ข้อความที่ปรับปรุง

ข4.3.8.5  สิทธิที่จะช าระเงินก่อนครบก าหนดที่แฝงอยู่ในส่วนที่
เป็นดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว หรือ ส่วนที่เป็นเงินต้น
เพียงอย่างเดียว ถือว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ
สัญญาหลัก ถ้าหากว่าสัญญาหลัก 
ข4.3.8.5.1 เกิดขึ้นจากการแยกสิทธิที่จะรับกระแส

เ งินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทาง
การเงิน ซึ่งสัญญาหลักไม่มีอนุพันธ์แฝง 
และ 

ข4.3.8.5.2 ไม่มีเงื่อนไขใดที่ไม่ได้แสดงอยู่ในตราสาร
หนีเ้ดิมที่เป็นสัญญาหลัก 

ข4.3.8.5สิทธิที่จะช าระเงินก่อนครบก าหนดที่แฝงอยู่ในส่วนที่เป็น
ดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว หรือ ส่วนที่เป็นเงินต้นเพียงอย่าง
เดียว ถือว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสัญญาหลัก ถ้า
หากว่าสัญญาหลัก 
ข4.3.8.5.1 เกิดขึ้นจากการแยกสิทธิที่จะรับกระแสเงินสด

ตามสัญญาขอ’สินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งสัญญา
หลักไม่มีอนุพันธ์แฝง  และ 

ข4.3.8.5.2 ไม่มีเง่ือนไขใดที่ไม่ได้แสดงอยู่ในสัญญาหนี้สิน
เดิมที่เป็นสัญญาหลัก

ข5.5.34  ในการวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนสาหรับลูกหนี้
ตามสัญญาเช่า กระแสเงินสดที่ใช้สาหรับระบุผล
ขาดทุนด้ านเครดิตที่ คาดว่ าจะเกิดขึ้นควรจะ
สอดคล้องกับกระแสเงินสดที่ใช้สาหรับ การประเมิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าตามที่กาหนดใน มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่า 
(เมื่อมีการประกาศใช้) 

ข5.5.34 ในการวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่า กระแสเงินสดที่ใช้ส าหรับระบุผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นควรจะสอดคล้องกับกระแสเงินสด
ที่ใช้ส าหรับการประเมินลูกหนี้ตามสัญญาเช่าตามที่ก าหนด
ใน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง 
สัญญาเช่า
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ข5.5.46 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่านั้นจะถูกคิดลดโดยใช้อัตรา
คิดลดเดียวกับที่ใช้ในการวัดมูลค่าลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่าตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่า 
(เมื่อมีการประกาศใช)้ 

ข5.5.46 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหนี้
ตามสัญญาเช่านั้นจะถูกคิดลดโดยใช้อัตราคิดลดเดียวกับ
ที่ใช้ในการวัดมูลค่าลูกหนี้ตามสัญญาเช่าตามที่ก าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  16 เรื่อง 
สัญญาเช่า
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ย่อหน้าที่ ข้อความที่เพิ่มเติม

7.1.7 การช าระเงินก่อนครบก าหนดที่ก่อให้เกิดการชดเชยติดลบ (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 9) ในปี 2562 เพิ่มเติมย่อหน้าที่ 7.2.29 ถึง 7.2.34 และ ข4.1.12ก และแก้ไขภาคผนวกย่อหน้าที่ ข4.1.11.2 
และ ข4.1.12.2 กิจการต้องปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวกับงบการเงินประจ าปีส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 หากกิจการเลือกถือปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ก่อนวันถือ
ปฏิบัติ กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว

7.2.29
การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงส าหรับการจ่ายช าระก่อนครบก าหนดที่ก่อให้เกิดการชดเชยติดลบ
กิจการต้องถือปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการช าระเงินก่อนครบก าหนดที่ก่อให้เกิดการชดเชยติดลบ (แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9) โดยการปรับปรุงย้อนหลังตามข้อก าหนดของมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด เว้นแต่ตามที่ได้
กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 7.2.30 ถึง 7.2.34

7.2.30 กิจการที่ถือปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวในวันเดียวกันกับวันที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้เป็นครั้งแรก กิจการต้องถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 7.2.1 ถึง 7.2.28 แทนย่อหน้าที่ 7.2.31 ถึง 7.2.34

สรุปย่อหน้าที่เพิ่มเติม

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 902

เพิ่มเติมย่อหน้า7.1.7, 7.2.29-7.2.34 และ ข4.1.12ก
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ย่อหน้า ข้อความที่เพิ่มเติม

7.2.31 กิจการที่ถือปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวภายหลังวันที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
นี้เป็นครั้งแรก ต้องถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 7.2.32 ถึง 7.2.34 รวมถึงปฏิบัติตามข้อก าหนดส าหรับการปฏิบัติ
ในช่วงเปลี่ยนแปลงข้ออื่นที่จ าเป็นส าหรับการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว วันที่ถือปฏิบัติ
เป็นครั้งแรกควรเป็นวันแรกของรอบบัญชีที่กิจการถือปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว (วันแรกที่มีการปฏิบัติ
ตามการแก้ไขเพิ่มเติม)

7.2.32 เมื่อพิจารณาถึงการก าหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน ให้กิจการ

7.2.32.1

7.2.32.2

ต้องยกเลิกการก าหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหาก
เคยก าหนดให้รับรู้ในอดีตตามเงื่อนไขตามย่อหน้าที่ 4.1.5 แต่การถือปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมนี้
ส่งผลให้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวอีกต่อไป
อาจเลือกที่จะก าหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหาก
ในอดีตไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการรับรู้ตามย่อหน้าที่ 4.1.5 แต่การถือปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมนี้
ส่งผลให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว

สรุปย่อหน้าที่เพิ่มเติม

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 902

เพิ่มเติมย่อหน้า7.1.7, 7.2.29-7.2.34 และ ข4.1.12ก
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ย่อหน้า ข้อความที่เพิ่มเติม

7.2.32 เมื่อพิจารณาถึงการก าหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน ให้กิจการ  (ต่อ)

7.2.32.3

7.2.32.4

ต้องยกเลิกการก าหนดให้หนี้สินทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน
หากเคยก าหนดให้รับรู้ในอดีตตามเงื่อนไขตามย่อหน้าท่ี 4.2.2.1 แต่การถือปฏิบัติตามการแก้ไข
เพิ่มเติมนี้ส่งผลให้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวอีกต่อไป
อาจเลือกที่จะก าหนดให้หนี้สินทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน
หากในอดีตไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการรับรู้ตามย่อหน้าที่ 4.2.2.1 แต่การถือปฏิบัติตามการแก้ไข
เพิ่มเติมนี้ส่งผลให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว

การก าหนดหรือการยกเลิกต้องมาจากพื้นฐานข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ วันที่ปฏิบัติตามการ
แก้ไขเพิ่มเติมนี้เป็นครั้งแรก การจัดประเภทดังกล่าวจะต้องท าการปรับปรุงย้อนหลัง

สรุปย่อหน้าที่เพิ่มเติม

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 902

เพิ่มเติมย่อหน้า7.1.7, 7.2.29-7.2.34 และ ข4.1.12ก
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ย่อหน้า ข้อความที่เพิ่มเติม

7.2.33 กิจการไม่ถูกก าหนดให้ต้องปรับปรุงรายการในงวดก่อนเพื่อให้สะท้อนการปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติม
ดังกล่าว กิจการอาจปรับปรุงรายการในงวดก็ต่อเมื่อสามารถท าได้โดยปราศจากการเข้าใจถึงปัญหา
หลังจากที่เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว (hindsight) และงบการเงินงวดก่อนที่ปรับปรุงแล้วสะท้อนข้อก าหนด
ทั้งหมดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ หากกิจการไม่ปรับปรุงรายการในงวดก่อน กิจการ
ต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีเดิมและมูลค่าตามบัญชี ณ ต้นงวดของรอบปีบัญชีแรกที่มีการถือ
ปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวในก าไรสะสมต้นงวด (หรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
(ตามความเหมาะสม)) ของรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่มีการถือปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมนี้

สรุปย่อหน้าที่เพิ่มเติม

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 902

เพิ่มเติมย่อหน้า7.1.7, 7.2.29-7.2.34 และ ข4.1.12ก
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ย่อหน้า ข้อความที่เพิ่มเติม

7.2.34 ในรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่มีการปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ณ วันแรกที่มีการ
ถือปฏิบัติส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขเพิ่มเติม
ดังกล่าว

7.2.34.1

7.2.34.2
7.2.34.3 
7.2.34.4 

ประเภทของการวัดมูลค่าที่เคยจัดไว้ในอดีต และมูลค่าตามบัญชีที่ก าหนดทันทีก่อนถือปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติม
ประเภทของการวัดมูลค่าใหม่ และมูลค่าตามบัญชีที่ก าหนดหลังจากปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติม
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินในงบแสดงฐานะทางการเงินที่เคยก าหนดให้วัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนในอดีต แต่ไม่ได้ก าหนดตามเดิมอีกต่อไป และ
เหตุผลการก าหนด หรือยกเลิกการก าหนดสินทรัพย์ทางการเงิน หรือหนี้สินทางการเงินให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน

ข4.1.12ก เพื่อวัตถุประสงค์ในการถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ ข4.1.11.2 และ ข4.1.12.2 จากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ไม่เป็น
ปกติท าให้เกิดการยกเลิกสัญญาก่อนก าหนด กิจการอาจจ่ายหรือรับค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลในการยกเลิกสัญญา
ก่อนก าหนด ตัวอย่างเช่น กิจการอาจจ่ายหรือรับค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลเมื่อเลือกที่จะยกเลิกสัญญาก่อนก าหนด 
(หรือมีเหตุที่ให้เกิดการยกเลิกสัญญาก่อนก าหนดเกิดขึ้น

สรุปย่อหน้าที่เพิ่มเติม

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 902

เพิ่มเติมย่อหน้า7.1.7, 7.2.29-7.2.34 และ ข4.1.12ก
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Prepayment features with negative 
compensation

การจ่ายช าระก่อนครบก าหนด
ที่ก่อให้เกิดการชดเชยติดลบ

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

17



ที่มา : KPMG

การจ่ายช าระก่อนครบก าหนดที่ก่อให้เกิดการชดเชยติดลบ

- ผู้กู้ยืมมีสิทธิ์ในการจ่ายช าระก่อนครบก าหนดหรือไม่?
- ผู้ให้กู้ยืมตั้งใจที่จะให้ถือเงินให้กู้ยืมดังกล่าวเพื่อการรับช าระเงินต้นและดอกเบี้ยหรือไม่

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 902

เดิม จัดประเภทเป็น FVTPL และ FVOCI ได้ แต่ไม่สามารถจัดประเภทเป็นราคา
ทุนตัดจ าหน่ายได้

ใหม่ สามารถจัดประเภทเป็นราคาทุนตัดจ าหน่ายได้

จ านวนที่ได้รับจากการจ่าย
ช าระก่อนครบก าหนด

จ านวนเงินต้นและดอกเบี้ย
ที่ยังไม่ได้จ่าย

การชดเชยติดลบ

18



การเปลี่ยนแปลงในการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน

หากกิจการเคย
ก าหนดให้วดัมลูค่า

ด้วยวิธีมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไร

หรือขาดทุนไว้

การเปลี่ยนแปลงใน
การจ่ายช าระก่อนครบ

ก าหนดที่ก่อให้เกดิ
การชดเชยติดลบ

ก่อให้เกิด
การจับคู่อย่างไม่
เหมาะสมทางการ

บัญชีหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

สามารถก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุได้

ยกเลิกการก าหนดใหว้ัดมลูค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนไว้

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 902
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ตัวอย่าง

• นาย เอ ขอกู้ยืมเงินจากธนาคาร บี เป็นจ านวนเงิน 200,000 บาท  อายุ 5 ปี 
อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา 4% ช าระเงินต้นคืน ณ สิ้นปีที่ 5

• มี front-end fee 3%
• ต่อมาในสิ้นปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือเพียง 3.5%
• นาย เอ ขอจ่ายช าระก่อนครบก าหนด โดยมีค่าปรับ 1% ของจ านวนเงินกู้ยืม
• ธนาคาร บี มีความตั้งใจที่จะถือลูกหนี้เพ่ือ Held-to-collect

ธนาคาร บี สามารถจัดประเภทเงินให้กู้ยืมดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย
ได้หรือไม่

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 902
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ตัวอย่าง(ต่อ)

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 902

ปีที่ เงินให้กู้ยืม ดอกเบี้ยจ่าย 4% Front-end fee 3% กระแสเงินสดเข้า(ออก) ช าระคืนก่อนก าหนด

0 200,000 6,000 194,000 194,000

1 (8,0000) (8,0000) (8,0000)

2 (8,0000) (8,0000) (208,0000)

3 (8,0000) (8,0000)

4 (8,0000) (8,0000)

5 (200,000) (8,0000) (208,0000)

ยอดรวมกระแสเงินสดจ่าย (40,000) (240,000) (218,000)

(224,000) บาท
ค่าปรับ (2,000) บาท

จ านวนที่ได้รับจากการจ่าย
ช าระก่อนครบก าหนด

จ านวนเงินต้นและดอกเบี้ย
ที่ยังไม่ได้จ่าย

การชดเชยติดลบ

สามารถจัดประเภท
เป็นราคาทุนตัด

จ าหน่ายได้
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ที่มา : KPMG

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง

วันที่มีผลบังคับใช้  1 ม.ค. 2563

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 902

01

02

กิจการที่ถือปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวในวันเดียวกันกับวันที่
ถือปฏิบัติตาม TFRS 9 เป็นครั้งแรก ให้ใช้การปฏิบัติในช่วง
เปลี่ยนแปลงของ TFRS 9

หากกิจการใดที่มีการถือปฏิบัติตาม TFRS 9 ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 
(early adoption) กิจการต้องปรับปรุงย้อนหลังตามข้อก าหนดใน TAS 8
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ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 902

IFRS 9 (2018) IFRS 9 (2019)

B4.1.11 The following are examples of contractual terms that result in 

contractual cash flows that are solely payments of principal and 

interest on the principal amount outstanding:

(a) a variable interest rate that consists of consideration for the 

time value of money, the credit risk associated with the 

principal amount outstanding during a particular period of 

time (the consideration for credit risk may be determined at 

initial recognition only, and so may be fixed) and other 

basic lending risks and costs, as well as a profit margin;

(b) a contractual term that permits the issuer (ie the debtor) to 

prepay a debt instrument or permits the holder (ie the 

creditor) to put a debt instrument back to the issuer before 

maturity and the prepayment amount substantially 

represents unpaid amounts of principal and interest on the 

principal amount outstanding, which may include 

reasonable additional compensation for the early 

termination of the contract; and

B4.1.11 The following are examples of contractual terms that result in 

contractual cash flows that are solely payments of principal 

and interest on the principal amount outstanding:

(a) a variable interest rate that consists of consideration for the 

time value of money, the credit risk associated with the 

principal amount outstanding during a particular period of 

time (the consideration for credit risk may be determined at 

initial recognition only, and so may be fixed) and other basic 

lending risks and costs, as well as a profit margin;

(b) a contractual term that permits the issuer (ie the debtor) to 

prepay a debt instrument or permits the holder (ie

the creditor) to put a debt instrument back to the issuer before 

maturity and the prepayment amount substantially 

represents unpaid amounts of principal and interest on the 

principal amount outstanding, which may include 

reasonable compensation for the early termination of the 

contract; and
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สรุป : การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงนิตาม TFRS 9
สินทรัพย์ทางการเงินภายใต้ขอบเขต TFRS 9

เป็นตราสารทุนหรือไม่

ถือไว้เพื่อค้าหรือไม่

กิจการเลือกบันทึกบัญชีด้วย FVOCI 
หรือไม่ (ไม่สามารถยกเลิกได้)

กระแสเงินสดตามสัญญาเป็นเพียงการ
จ่ายเงินต้นและดอกเบีย้เท่านัน้ (SPPI)?

โมเดลธุรกิจของกจิการเป็นการถอื
สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงิน
สดตามสัญญาหรือไม่

โมเดลธุรกิจของกิจการเป็นการถือสินทรัพย์ทางการเงินเพ่ือรับ
กระแสเงินสดตามสัญญาและขายสินทรัพย์ทางการเงินหรือไม่

การเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน

- รับรู้รายได้ดอกเบี้ย การด้อยค่าและก าไรขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนในก าไรหรือขาดทุน 
นอกเหนือจากเรื่องดังกล่าวให้รับรู้ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นๆ

- เมื่อตัดรายการให้ปรับปรุงผลก าไรหรือขาดทุนที่
เคยรับรู้ในองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น(ก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)ในก าไรหรือขาดทุน

- รายได้ดอกเบี้ย การด้อยค่าและก าไร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนให้รับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน

- เมื่อการตัดรายการ ให้รับรู้ก าไรหรอื
ขาดทุนในก าไรหรอืขาดทุน

- เงินปันผลรับรู้เข้าก าไรหรอืขาดทุน
- การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้

ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
- ไม่รับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากการตัด

รายการในก าไรหรือขาดทุนและ
- ไม่รับรู้การด้อยค่าเข้าก าไรหรอืขาดทุน

FV OCI (ตราสารทุน) FVTPL* FVOCI (ตราสารหนี้)** ราคาทุนตัดจ าหน่าย**

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่
ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

*ฐานะเปิดด้านเครดิตสามารถก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนได้ หากกิจการใช้อนพุันธด์้านเครดิตที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนในการบริหารความเส่ียงด้านเครดิตของเครื่อมือทาง
การเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
**ในการณีของการก าหนดแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ กิจการอาจเลือกก าหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ณ วันที่รับรู้รายการเมือ่เริ่มแรก หากการก าหนดดังกล่าวชว่ยขจัดหรือลดความ
ไม่สอดคล้องของการวัดมูลค่าหรือการรับรู้รายการอยา่งมนีัยส าคัญ 25
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